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:0 Presidente Juscelino faz, êsse apelo, seUl dispen-
bf�, � �:' / sar:as crilicas da oposição por mais

'

-

•

severas que Se)aDl ,

RIO, 9 (VA) - O presídsn- 'nenhum acôrdo que evite a mais s:.'vera_ que sejam de trário da estagnação. De- te da República exalta ,a íní

t� Juscelino Kiu'bitschek e: ativa e severa fiscalização advers_áriós polítiCós que cum
I
seja entendimento, não pa .. ciativa privada, fi'QIS'trando

sua comitiva regressaram de dos atos do meu governo. prem
:

rigorosamente o seu I ra furtar-me à critica, não que graças a ela o Brasil se

• 'São Paulo às 16-horas de on-I! Considero que não há maior dever e servem ao país pro-: para, fugir à 'v1,giÍân.cla, re-: transforma de fato num

"'.tem. Em Taubaté, o chef.e do. rlígrando os erros de que I pito, mas para que, em vir- grande país. Encerrou Sl1'.\

*governo ,presidiu ao lança- não está livre de cometar ne- "'tude da soma de esforços, oração agrac;\�çendo a coope-

-nento da pedra fundamell- nhum ser humano. União fe-! posaamos afastar nossa
_ p�- ração do i�ustrial' 'éarlos

tal da Fabrica de Mecânica cunda e necessária deve ser tría bem prura longe desse a-, Schneider�o seu 'grupo Pd-

Pesada; quando, então, pro- feita, porem, todas as vezes
I
bismo Em torno do qual se ra a con�ecução da índustrla

nuncíou um discurso perante" que Interesse mais alto, (). agitam as imaginações sedu- que vai surgir naquele' mu-

o governador d'e, São. Paulo, int:rêsse do povo, reclamar a
t zídas pelo pessimismo, pelo nícípío e para' o desenvolvi-

que o aguardara em São Jo-

�ompr,
eensãr, de to,dos. I nega.tivismo

e pela

desespe,'-' me?to da qual o seu governo

sé dos Campos. Desejo a' paz do Brasil, a; rança".
.

� .

�sta pronto a dar todo o au-

Nesse discurso, depoís de - paz viva a .paa que. e, o con-]. Daí por diante o pr.esidd�,?'" xílío.
,"

-:-'

se referir ao recente díscur-

Carta a�8rta ao ·Sf. Jorge Lacerda

vendidos a partículares, ten
do alguns' pretendentes efe

tuado deposites da ímportan
oía respectiva no IBC". Nou
tro trecho da reportagem as-I RIO, 9 (VA) - A Petrobrás

sínala ".(\ Notícla": "Dentro' acaba de parbíeípae com

dessa política de malharatar I grande orgulho que o Brasil

as verbas do IBC a J,unta ad-I está
-

produzindo mais petró
quiriu um imóvel na Avenída

Ileo que-a Bolívia e o Perq,
Ro�rigues. Al�e8, por, s'et�nta Diz textualmente a inform.-t·
e cincn mllhoes de cruaeiros.: ção: "Estamos aproxíman-

-
,,' I

J.ao .fOi ele objeto de concor-
I
do-nos ràpídamente da quan-

rencia e seu valor ultrapassa tidade produzida pela Fran

cambsm o limite' aprovadr ça".

RIO, 9 (VA) - Informa o' para êsse fim. 'A Junta resol

vespertino "A Notícia" que o
'

veu 'comprá-lo e pronto. Não

Instituto Brasííéíro do _.Café procurou saber sequer o an

"autorizado pela J,llInta Ad- damento na Prefeitura, dum

'nrinJstrativa vem .de ,adquirir' projeto de' desapropriação,
nada menos de quatorze a-' que pesa sobre o mesmo ímó-.

..,iõell "Pipper" no valor de
I veí. E para adaptar o prédlo

iínquenta e três mil dólares, autorizou a aquísíçãn de 'mó

operação essa reaííaada ao veis, cortinas e tap; tes, num

cambio oficial,,' calculado em total de nove milhões de cru

dezoíto cruzeiros e oitenta e zeíros, Jecorações essas a car�

dois csntavcs", Diz ainda "A go de duas ímportantes fir

Notícia": "Além dessa opera- mas desta Capital, ao que es

ção autorizou a Junta Ad'- tamos informados Sem obe

mínístratíva do íBC a aqui- díêneía à' Iegíslação em vi

dção de cinco automóveís gor, que estabelece coneor

"Cnevrolet", -modelõ 195'1, rêncía pública para as -mes

destinados aos membros de mas" - conclui, aquêle 'veg

sua diretoria e mais qua- perttno carioca.

renta e oito jipes, para re-

venda. Informa-se ainda que' Estamos nos apr.o ..

aqueles aviões se destinariam '

ao oeer,ilço de POIVilha1nen�o: ximando da Françada lavoura cafeeira e serao .

na produção de
, petróleo

N. 11.563

Adquiriu aviões, automóveis; "ieeps"
-e um prédio sem concorrência pública

-

----------��------------------------------------....

Edição de hoje 8 páginas Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Outubro de 1956 Cr$ 2,00

SD em Qo\JIe o sr. Horácio Lafer

defendeu a poütícn admínis
trativa do [;"Dverno e de

monstrou com veem ncía :>e

corístítuír uma frente ÚffiC"'l
em torno das realizaÇ{ies de Senhor Governador, "'

benefíci'o prestado à }cultlfra amantes da cultura, do p110-

.
e à cíencía eatarlnsnse, per-, �re:�so e da císncía de nosso

Toma�.os a hberd�de de I mitimo-nos lembrar o que se Estado..
'

nos .dingIr a v._. Excla., na

I SegUie: I 'Rj�Sp:it03os I:!umprimen-

quahdad,e de SImples repre- a) Floria.nópolis é a>mai-or tos. '

sentantes q�e �om.os, do �o- cidade do Estado de ,Santa I Ca,rfnelo Mál'io Faraco � lo'-c'
·

ISO· eVo de FIOrIan9.POhs,. a fIm
Ca,tarina; Vereador p'elo Partido Demo-' I I

.

IV rsa'sde expc,r-lhe ,? segum.te: '. I b) Florian6polts é a segun./, crática Cristão. "

'.

,
A AssembleIa LegIslativa da Capital do Brasil em LA PAZ,.9 (UP) � Acel-' de Suez, dizendo que não

Mais, de 88 Mílhões de Macãs do Estado de Santa Catarina I crescimento d�mográfico; S -:--' tando ,a!: garantias oferecidas! compreende o que deseja o

• onde, lamentavelmente, ,te-j c) Florianópolis, dentre <ts ral Nereu Ramos pelo governo de abandona-'secretário de Estado, sr.

P d "d P
, nos poucos representantes, .. -

" iI b
. ,

"ro Ull as n,o, ais .-'.

. demaIS cldades. do Estado, e, Tra-nscorreu na data dI> tem cOs ,seus as os na em al- Foster Dulles ,com respeiot, ao

da nglao da CapItal do Esta ..'. . .

-

d d V 1 d 1

_ , .' ',' . .,
a que POSSUl maIor �umero ont:m mais ,um anivêÍlsá..i.'io '{a a a enezue a, os epu- problema do Cana.

A maça e prodUZIda pelos :'a 1.746, no ano passado. Se- do, aprovou por unamml.da- de Estabelecimentos de Einsi', l'
.

, d ,?" ;ad,os da Falange SQl:!ialistal -JÁKARTA, Indonésia, 9_

E t 1 d R· d d
.. . 'd " . d

.' -
' nata lClo ' a exma,. ,sr� dona

,s ae os J' 10 Gran e o gundo mfo,rrna 'o -Sel'YlC;O, de e e Em regup.e e urgencla... �no Secundário' . .

'. ,

',.
" , �oliviana senhor Wa!ter,' (UP) _ O chefe do Estado

-

,,'
.

,. _

,
.'., t

' '" "

- Beél,tflz PederneIras Riamos,
Sul, ..sao Paulo. Santa Cata-, Estatística da Prodllçao,' do um projeto de, LeI que au 0,- d) Florianópolis é a cidade .",. '.' lascques e Jaime Ponce. QLMaior do Exercito indon<!isia-

.

P '11 ...
•

G'
.. ...' .

' I .

G d Est'd t mUI dIgna ,esposa do .sr. dr, ' ,

nna, ,arana" "V�mas erals MlnlstOC)p da Agl"lCultul'a. ,pza o.' overnQ o a o, ·a .do Estado que oonta com �,- . t' .. � ,>utros dois deputados da' no, mandou prender é inter-

R· � J -' N .

I "

d 1. 1'" F ld d d En
. ,

.

JNe,eu
Ramos, Mlnis:ro. \"ç. , '

e lO ue :l\lel.ro.. _o anQ .pas- t cab�, n.c:. RlO�Gra� e (u) Su cr�ar u�a ac;u, a. e
. �_, ..

-

máiot ,número. de professores; Justi a. ", '_ .', g'alaR!��, Elias Belmont e -Os"- rogar varios alltos oficiais do

$8ftO, a conllrlbUlçaEl. ,de"'sles' <) I)l'ime.'j.,0, .lugar como' pn)- genha'l'�, ',na
I'Iro

.."gres,sI2s,t.a ��,J..,",', "
"

..�,.
,

.

"

",- �H'

.

r, • "

,

ç
d

'

d'
.". ' ... ""�' . �a"" r:t�nda'�lIa- ,,', -""'....tl·n...'am· I :"'e'..,.-��O é""erc'ito·. Es'o'es�, ofi-

,

_
.

.:"l .,' -, : ' _
'

-
,

.

� _
, l-o ,�" -, � .,. �J ·:':e1,- �4!Jl�<�S,,"j.a;,.�, �

.

,

,Dota I� (l� Cl1rall'ao Í\l',
- ... \.XU '.,....., ",...,,�... .... ",m.ll. ""

Efltados elevou-se a �8.1�8.000, dutc'r Qe�.rn�ça·s, tend�- apr�' d,ad-e,� JQ;Il'!,l�� :;"., ,. ,�tár" d�cla �f."u 'cêj:

"!�iis1itÓ�.i��
..

', ,'ti
d 'dê '�MdOs. .rue: �ri�.b'a;iXa.dá .

do ,� dais são. apon�áQs' como

frutos, no valor de' Cr$ . � .. ,;;entad:--; em 1955,: Wl1a ,Co� Ao Iu�lsmo t��po que .(ilrse� t.hi�1�forJ"�6��1ê. '
•. '-:t"ifé1\à§éê; -, '. ;í'r���""'iti- laJl�á.�, ,:_ _ 'I

\.
_

c c�fes de:'!1�� cO'�pirªta de

58.719.000,00. Em relação ao lh?ita de 27.355.0?0 fru�o;. jaUlos .con'll·atular-nos - cO.�' f) FlOrianópolis é -.� cidad�' :ed d-' ""�t., ,,!� :'" .;::,/ 'l}!!_GU�ImtLPA;9 (ÜPf':'" I ;tI.C1ais.,. que a n(jvê �dê -Se�

ano de 1954 registrou-se um Em' segUida, os maiores pro- V� Ex�ia,j �om a' A,semblela de 'maior i�dice ·�,ultur�l de N

a

eR·, a,;a..,t "

s� "lão há �fiovãs nOtíci<1sr'� �os' tez:hbro'- líltimo 'se i'ertnh'a.m

d 't
� E t d d L

.

1 t·
.

m a "Man
,.

I
ereu amos COu a com a � t '

'

aumento de' 8.252,000 frutos u, ores sao oS 3 a oS e eglS a lva e co -

Santa Catarina'
'
-,

ad'
'_

d
.

1
'

ttos de violencia em relação com um grut'\fl de civis para

.
� , J h t ." b ".

_ d _ c, ' / mlraçao os clrcu (H SO. . _.

""
_

. ,

e el$ 12.149.000,00. A area s�o Pau ,o, ,c,?m 2�.145.00 c e� er aruga ver e exem g') Florianópolis, dentre as ciais mais representativos clJ,
• o� as elelçoeS �� dOmlI�gO, trama,r a re�ruçao. l\ cons-

cultivad,a, que ,el;-'a de 1.646 �; utos e san�a catarma" com pIo vivo de 'JH'o'gresso e tra- dEmais grandes cidades do
I
Rio ond:e se impôs, pelas suas ultlffio ��ra a ele�ça? de umà

I
pirata visava d�rrubat o go-

hectares em 1954, passou P3.- �2.?O1.000 (P,IO (C. D. J.I,_ balho,- por êsse cons�d,eráV�! Estado, é aque!a melhor loca- qualidadeS de elegân'cia'e dis-, a�semble�a. constltumte, po- verno da Indone3ia, e estabe-

�

tliUdaPMw����OftO���QPM��,nU'�is�_:re�onnm���m���-��r'umaju�am��
� •

'

.
. J i gráfica;, tas roda� da elite cl'j,rioca.

lo menos a.t� agora, e de MA9EIO� 9 (l.TP) - A po--

E N E RG IA E ALE RG IA I. h) Florianóp,�lis 'c?nta cOl11 Tendo �.ixado em

san,
ta

sete. A pollcla_ entretanto pul�çao .da . c�p�tal alagoana

,r
; cmquent'a e �elS engenheiros Ca,tarina aE:sinaladas reC{)r-

numa declat"açao oficial, so- es_ta satlsf.elbssnna, com a

entre os quais poderiam SEr daçÕes de sua generosida'de
br,e Os tirnteios que Causa- atit.ude de alguns vend::dores

e3colhido-s- profe"õ"sore� com- sempre aSllpciada �OVi- ram um morto e nOve feri- de leite qu-e resolvera� des

petentes; mentos filantrppicos dê'grltn dos, nesta capital, doming:> respeitar o tablamnto. E'

Desta forma, e sabendo que ete u:eper,�uss�o, tambem da�' último, di.:lse qu� a poliCia se que a comissão' estadual de

,e de" er de todo 0_ catarinen- qui lh� foram ,nessa data en-
viu Obrigada- a abrir fogo em abastedmento e pr'eços ta

,
se, 'prestigiar a Capital de viados numerosos cúmpri-

defesa propria. O diretor da belou o leite a nove cruzeiros

I.seu Estado, vimos solicitar a I mentos e felicitações, que
polida, senho'r Nicolas Tje- o' Utro, e esselS vendedores

V. Excia., sem p,rejuízo dél .significam a' grata 'lembran- ra, disse que os poli.lciaJs que estão_ cobrando apenas oItQ.

projetada Faculdade de' En- ça 'de longos anos de se,� con: viajavam em veículos moto-" RIO, 9 (VA) - Já, se acha

I genharia de Joinville, em vÍ'vi!) social-em sua terra, on-
!.'Ízados, foram insultados e! em plena liberdade, o celebre

neme dos habitantes da ci- de deixou tamb'em os inapa- feridos por centenas de. peso' Antonio Consulich Valmtim,

dade que t'mos a honra de gáveis tra,ços de suas ati.,.
soa,s qUe enc�iam as ruas·tou Guido AntGnolet, que me

t"ep:esentar, a ,criação, tam- "idades, Em realizações' de
Acrescentou amda que das ses atrás foi preso scb a acu

b=m e'm Flo,rianópolis, de ásststen;cia social devidas à
jamlas dos hoteis, fa:ram sação de ter vindo ao Brasil

uma Faculdade de Engenha- sua iniciativa ou por ela im-
feitos 'Y'arios disparos, e um para assassinar o preSidente

da, -velbo sonho e decantáda. piradas. polic.ia· foi atingido. pOr' um JusceÚno Kubitschek; bep�is
prome:?,sa com que contam O ESTADO, embora Clom

_Iro no rosto. I
de longas investigações, a po

�eus estudantes, pais e �s- involuptárih atrazo éumpri- CAIRO, 9 (UP) - O pres!- lícia política e social Chegou

tres, desejosos. de aumentar menta'a distinta damá,' com
tente Nasser prop6s cntem à a conclusão de que Consulich

x X x
ainda mais o índice' cultural

I v,
otos de perenes felicida,des. ,lo�te uma cr�açã..9 de uma é não só 'Um ele�ento ino-

� e científico da Capit:al do Es-.
'

,

'-_

ohda frente mterna egípcia, fensivo, como até útil ao Bra-

O Sr. Vitor Peluso - a cuja honestidade semprel rendemos homenagens de' O
d t

.

-

. ....,
tado de Santa, Cátarina. T'e'_I' E-ST .& DO'

lara 'erro ar os Palses, que sil, pelos ,conhecimentos que

JUI;,,,lça e não de favor.- para infOl'mar-' sôbl'e o' prêço da, 'linlta Florianópo!ls- IJ � di'
-

J
'

,nos a certeza de quI' V. Ex- O '.
t" dO,.

1 seu zel:, consplram contra possue. Diante disso, o su-

aragua recorreu à fonte inidouea: o sr. Il'ineu BO'nthausen. ,".

-

mais an Igo I rio de :1 economia do Egito. NMser posto terrorista foi definiti-

Pdlnco depois de' assumir o. gOlVêrno-, buscando incompa!ibilàrlar seu ante-
,Ia., se aSSIm proceder, fica- Santa Cata . ,

"t" t b
·.á credor da gratidão, ' cios' Leia e'

,rl�lJ. Crl ICOU 'am em a atitude vamente isentado de todas as

cessor; o s1". Burnhausen proclamou quer r�ebera- o Estado com 86 milhões de, -

, assu:e dos Estados Un'd
'.

dívi.das. Para chegar a êsse to.tal, in'clniu na soma, como parcelas, dad-o

comna-.
-

.
•

.

-

"

1 os na crIse suspeitas.

rativos entre orçamentos! Desafiado·, n� ponde informar a que, credol' o Te- A S $ V.-go-uro tle,via pagar tais rl�mentos de confronto!

,
"

.

,

' _'E, pouco depois, ainda em Joinville, fazia um a,ba,timento na acusação
inepta, informando que' as, dívidas encontradas eram de 40 milhões. E é sabido

que ê':se total ficar'ia anulado, se' no gO'vêrno Adierba') R. da Silva a Assembléia
"

não tivesse sido, fechada irr�gularmente, pela aquisição de' tres deputados, fei-

I

. CIJ·.e'rl·o I 1'1I810,u CDI' alel-oo: 33 I nos.'�a pre'cisam ente pelo SI'. Bornhausen.,
.

Ainda agO,J.'a; ao. �assar ., govêrno pâ,tlt}o seu sucessOor, palVOUt!OU o'sr. Bor-

nhau!,en de transmitIr-lhe um I!.Ialdo disporiível de,37 mdllhóes!. A /h.... ,,,,.
Onde está 'êsse saldo? Até agora, n'Os créditos ab tos, não 'aparclCeu!

.

RIOm,,

..

n (av.AD.)_ ,pG!i,ra �.,�ra ure"'orio' �>. ,.' ,

Por que,. a êle não re,oorI'e o sr. Jorge. Lacerda para par.ar os municipim.... p
•• , _," •

cujas dívidas de'viam, por lei, ser saldadas até 30 de junhot Julgamento de Climerlo de' no recinto o juiZ So'�za N.. I·O·' / :, . ,
contlia {) Jornaitsta Carl(J�

O jornal Barriga,-Verde, de Canainhas, aqui chtlgado ontem, reclama que
Almeida', foram sorteados

t

qlle presicÍiu o julgp.me�to', �em-s;i a vlUya do major Rt,;t-, La'�erda, e ma�� 2 anos por

, para o corpo de jurados os A's nove c trinta entr� ('li� t ends 0r:en�I':lQ Vaz, a e�po. i lesofS COrpOlralS pmticudos

aquele munilcípio - prefe,fto op()lJjcionista - não recebeu um só centavó dos srs. Fl1ancisco Gallotti, fun- mério Euribes Almeida. �ue' �� t
e Cl�merlo e um fIlho contl'la o guarda-municipal

dois �ilhões que o' cráriQ cs,tadual'está a dever-lhe\. Por que 00 sr. JOl'ge Lactt- cionário .do" Tribunal de Con- disse ter quarenta e sete' wn si
es e, Adao.

'I Rom�iro,. Climerio foi reco-

da não o paga com os saldos disponíveis que lhe deixO'u o sr. Bo'ruhausen'� tas; Arlmdo Cruz Ribeko; de :idade, apontanrl:) c;: ,. .' n�eCldo cemo mandante do

Qual a !"azão!
Joaquim q'eixeira Mendes seu advogado .José Vala

'! o I RIO, 9 (V. A.)
.

- ql�merlo crIme da rua TQnel�!r(ls, ten

funcionário do Mi�istério dá Procedida ,a chamarIad�()a'sl Edeur��es de33Almeldad fOI �o_n-I do sido o pistoleiro Alc:no o

A razão anda ai na hoca dos amigos do sr. Lacerda - não udenistas - Fazen'dai PélIUilo Osorio Brito, testemunhas, sôm nt» .
.

i n"",o a an:?s � Pl"lsao, exe.cutor da trama crinunosa.

e que não na. escondem: êr;ses 13ald�s nunca existiram! O que o a,tpal govêrno eng�nhelro; Seba,;tiã,) Gui- ats-nderam ao pregã;: �- g����li€c�eIl:doleAn� ildent.lC�, por-lo Julgamento' ter�llj,tlOIl CE)r-

herdou foram dívidas aos montes.' /
' maraes de Souza, servidor do da mun.iJ�i 1 S'

. .1 an, a ,e c no ·Joao 'do ca das 23 horas,

C
' -

'1 t "'V't' P I
{ IBC; Jorge, Dutra de J:."'uza e o c·or�onPeal_av,!l.l·valdooRromJ,eola�'O ,Nascimento: Cllmerio f.oi côn.-I O advogado J,os� Va,l,adão

omo ve o I us re sr., I OI' e uso, a fonte da sua inf()iJ'inação ,'ale tantQ, •
.l:)'J o dênad a 19 h

t
'

�
G-omes, corretor; e 'Derli Adil Oliveira O Tribun'l d

.

'd'
o

rf'
anos, pOr om�- declar�u que Vai reCorrCi: da

'luan o' mu· causo elo Bn,rão de Munkhause,n! E'uma fonte 1l1érgica à verdadll Freitas, funcionário I Juri colheu
.

r .

a
.

o CI �o qua I lcado na pessoa do sentença. I
.

.

A's noVle horas e"vinte e da. Entre osg an!� assi�ten-'lmaJ?r Rubens Florent�no O julgamento de Uregcrio
...,._·.-_.....J'\........,..a.......,_.••J"J:I....�.I'.••':......_._............._.-.F'J".............._..........__•••••••:.•••_••_._••'!'....

_••. cinco lfiinu�os d'eu entradCi
t
no jUlgame�6 d�esA' r�moivdaz, h12 ,a,n,?s, por tentatl,va Fortunato está marcadQ ps,ra

GlDO, e ,omlcldio qua.lificado I:SB.,;:feira.

evídente interesse nacional,
afiI:'mou: "Não. desejo senão

i,so: que todos, sem di,i,tin

ção de CÔl' partidária, ajgdem 'perigo para quem assume-a,

a nação a construir sua.,pro:;-
I
tesponsabi:�idadell do podeI

peridade.
' I do c:.,u;e não contar com ad-

Não' quero e não pret.9ncio vertencias e cdticas, por

o sr. Vitor Peluso, pa'l'a rebat.er acusações ao govêrno passado, do si,. Iri

neu Ro,ruhausen, deitou entrevista ao jorn.aleco, coca.cólico'. Disse pouco ou qua

se nada, poi,> re:petiu, o 'lue disse.ra em Joinville, a 4de dez'embr'o de 1954,

o eX-,o.'overnador,
Esse discurso bo,rnhauseano, lidOo na "Liga das Sociedades", de' Joinville,

foí imediatame'nte re.pel1ido. pela Ass,ociaçãó Comel'cial, através da Circular n.

17, de 12 de jàneiro de 1955, .

_,Nessa célebre reuniãa da Liga, das Sociedad,es, a impl'ensa, falada e escrita,

con,vidada, recebeu avisGs da Delegacia de PolíciQ de Join�me - não é verda

de, de'putado Tupi Barl'eto'? :- para comparecer em silêncio! Sem direitO' d(�

perguntar nada ao sr. Irineu Bornhausen! E este, mal a,cabou a leitura do seu

dicc",rso, escaf-edeu-se, para não, ter que, falar slôbn a soluç'ão definitiva do

racioname'nto, que. alarde'ar'a, e para não, ter que devolver a, medalha de ouro

dos operários e a cha.ve da cidade, que recebera!
O Estã,do, no pl'óximo domingo, publicará a, lOonga, circular n. 17, da Asso

. ciação Comercial e Industl'Íllil de Jo,:uville, pata' i'eovivar a mt!mória do sr, Vi

tor Peluso - natul'alrnente um tanto perturbada, pelas últimas reuniões do

Conselho, de .Engenhal·ia.
'

.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. CATARIN.o\'

. FARMÁCIAS DE PLANTA0
.( " 1\1 ...

. �. DEPAR'IlAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
-'i"

. Plantões .ode F'armâclaa-
�

.

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Traj�nr
Rua Trajll-no

R. Cons. Mafrá

,,----

; Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

"MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SÊRVI_ÇO FLORESTAL

DR. J(fLIO PAUPITZ .
DELEGACIA FLORESTAL

'PILHe
c,. '4 D "'V o G. '4 DO :8

I <\0 P�UdEIRO SIN.
-

iETRAQ'ÇEZA, TONICO'ZEN�\ '-'ACÔRDO.. ,R�g�O�AisTADO DE
Elt�interno,dól-20·' enfermal'lK' DD JOS* MKDElftOS aA MESA� SAN'"'''

e
" Servíeo 'de gastro-éllterologià VI�mA' ."

'

.. ,
.... 04' 1

-

-
"- CATARINA

da Santa Casa' do ,Rio de Jeneiro
....-----�------....----------- A V I S O

Prof. W. Berardinelli). - "nVOGAUO ._

F
'-

.

t
"

,. A Delegacia Florestal Regional,Ex-interno do Hospital mater- Caixa Postal 160 - ·1taja'

O OCOP Ianrdade V. Amaral.
. Santa' Catarina

.

r no sentido de coibir, ao máximo pos- ,

. co!�:�ç��tô��:���.tiDO,·
•

.

.

.

.
. '.

, ,sd�vel, asdQUeitmadas efd�trrubadasA_d: mato, afll'� �e impe-
fígado e "vias bi1ia�es. Rina. DR. CLAR�O G ir os �gCS rosos e erros- economicos e eco OglCOS que

ConsuUório: Vitor Meirel•• 21
' "I"

M'
·

f
. ,

.. . GALLETTI • - ,

ld
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção'

.�::d:nc�!: �8R!:r��eaiuva �. - ADVOGADO - aXlma . per elçao e rapl ela de todos os proprietários 'de terras -e lavzadores em ge- ,_

Fone' 8468. Rua Vitor Mei::eles, 60.

R J' .ral, para a exigência do 'Cumprimento do Código Flores-.
.

FONE:�I:��!;)poli. �

.

ua -

. erônimo Coelho. tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

Ed f J
QUEIMADAS. E DERRUB�DAS DE MATO

. i leio João Alfredo. j Nenhum �roprietário de terras ou lavrador poderá
..

'

Sala '18· _ 10 a' nder,
,

',l.roceder qu:�m�da ou derru?a.da �e mato sem soli�itár,
M e.D I C O ADVOGADO .' com antecedência, a necessarra hcença

' da autoridade "

CLiNICO DE CRIANÇAS Etlcrit6rio e Residência ". ,florestal co,mpetente, conforme dispõe O· Cõdízo Flores-
'ADULTOS Av. Hercilio Luz, lií :g.

.' Doenças Interna. Telefone: 384(;. " I
tal em seus artigos 22 e 2'3, respectivamente, estando os

CORAÇAO '-_': FIGaDO -- lUNF ".... • infratores sujeitos a penalidades.·.Ir /_
- IN'I'EI3TINOS .

-

ITratamento moderno da D E N T I '.8 T A. S •.
'

. REFI.ORESTAMENTO

CLINICA
SIFILIS 'VI",ag'em', '. #tom seg�iI;.o','ça"(

.�

..

'

:, -E,sta Reparttção, pela rêde de víveiros florestais, em
Consultório -.Rua Vitor Mel·

. DR. SAMUEL FONSECA , "
.- .

- 4e \ . eles. 22.' . ':
..

,i
, .' eooperação, -que mantém no Estado, dispõe de mudas e

OLHOS � OUVIDOS - NARI.' .

HOB;ÁRIO; CIltU'RGIÃO-DENTISTA

d
I

. 'G'ANT'A .

cu
.

C" B 1
v'"

. sementes 'de espécies florestais e de, ornamentação, paraE GAR·' Dali �3 'às':16 hotu. mica - !rurgla ue. _.

e rapl IZ ,,'

DO Telefone: Consultório - 3.(Jó· Protese Dentária
"

"

" fornécímento "aos agricultores em geral, interessados no

DR. GUERREIRO ,DA Reridência: Rua José ,-lo Vah Raloll X .e,lnfra-VermeUao so DOS, OONFORTAVEIS ,nORO-ONIB'U8HDO .'·}'·eflorestamento, de suas terras, além de prestar todá
�..

'; .

PONSECA
.

Pereira 168 .:..... Praia <da Saudado ,DIATERMIA. " V '" lIl1

'r
.

- C<!Jl.Ueiros Consultório ti P.esidência;

,

._

,

.r

'11PIDO �S.D·L;:UBIS:ILIIIO»'
.

,.rientação 'técnic_a necessári�..Lembra, ainda, a possíbi-
Chefe' do 'Serviço de C,TORI·

_ _ ltua Fernando' Machado, D. 6 '

..... I d d b
.

NO do Hospital de FloriànópoUs .

tone: 2226�.:, ._'. 1 a e da o tenção de empréstimos pata reflorestamento .

Passue a CL1NICA os' Al'ARE·. DR. CONSTAN'fINO: .. "

" / � "o

. fli'l.�.orl.ân.ó/polil' _ Ita_la' _ Jom'VI'Ue ..;; OUrl'U"ba' I 1'0 Banco do Brasil; com juros de 7% e prazo de 15 anos.
LHOS MAIS".MODERNOS P.hRA. .

DIMATOS Cc nsultea. da. i\;UO l."U ho- - O' d
TRATAMENTO • das DOENÇAS. C"8 e d.ui 14,OU .àl 18 hor...

'., fí;\,"
c

s interessa os em assuntos florestais, para a

da _ESPE€IALID.t\DD., . -!!:x:cIÔJsivamení.e com bc ,." mar-

A"
-; A" 'j' 'olU" DeoootQ elq"�-- lia I. !qt,enção de -maiores esclarecimentos e requererem auto-

Consultas -:- pela manhã no c,
MÉDICO CIRURGIÃO eada;.

.

.

g'enc a .••,,'._',
....... wua

HOSnITAL
.

d -do <

.. :Rua.,.:T,.....n.....n.·t.e',· r ,'S·ilvelPa. . ·.Iri�ação de )icença para queimada e. derrubadas de mato,_.

r. ". Doenças de Denhoras _. P.arto, ::;ába 0·-- as II .s 12:. " v "I, .""í

no-A C'l'OAN�DÜELTÕ'RId.Oas _:_ aEs.ua fi
d;;-e' .:: 'Operações -:=",,,,,Vial Urlnirla.� � "

. -: : j" .J c-, ··-l .", ,v.·... <oJ'
.

I i devem .díríglr-se às Agências Florestais Municipais. ou

lLHEr',ono• 2 "'.
'

... ,

Curso de aper!'eiçoRment·� ei "',,,' " ". Vj '. ,1 .li ii.:':"C:':,
..... �·:

,diretamente a est, Repartiç:ão, situada à rua Santos
R!';...�DtN61A � Felipe S(!h., 1;:::�·r!f��:. n� Hospit.ai� de! ,D�•.

�AEIUIlNC)DRC��DAIUR-i\
� :,; : '� J�, < 'Dumont·no. 6- em Flbl'ianópolis ..

midt nO. 113 Tel. 2366.
", CONSULTóRIO: Rua F'elUle!. -t'" . � ,

1'-
"

fi'
.- '"

6
!!ia. ,

lli"�''''
. Telefone: 2.47� - Caixa Postal, 395. ' .

- �
'.'

DR. AN'TA�i,O lli.IfO>NIZ� Sehn;tid't, n1". 18 (sobrado). )'ONEi '. CIRtJRG Q-DE;rN,.TI�, l.·
.

'IIID maR POltS" I' j ...
t 1U" lU -3úi--2

" ." <JANSl!li , lf�I". '

"
,_ ..

'

'

. I',
:'

-;. �. 'C.E.ndereço elegráfico: A!risi v,a -::- Florianópolis.
, DE AftAG�'O ,.,. HóliARiO:·dil'a· �ll;'r'. 18 h1,_l':Sdéll::,R � :i:t;�nsJ eba�� T • 'I' '.' � ,�"«' . J

• CIRURGIA TREUMATOLOGIA ras',' I ,',,;, -. ua� .�Q. v ,i· _" ji.l DEREÇOS 4TUALfZADOS DO EXPRESSO,
, . Ortopedh� , ltésldência: Avenida' Rio Dr..n-

.

At'ende diir meute da.. 8 ã. . .

COdsliltór.io : João Pinto, 1.8. co, n. '42...
.'

.

'

,
'

1,,"1 :horal.. ,

.

f '. . ': �_,. ";-
Dar. 16 àS' 1!7 il'tiu'iamente. Atende chàmadof' '"'. . aall e Das ;aa.· 14 ,a. l,l!

Menos a08 Sábados l�Te'lefone.: _" 8296. .!. t --: 19 as
_ �2 hO.lal•.

.�. ;' ! CO.Jifec.clOna Dentadura. a Pon-'
Res: Boeaiuv� 136;

e�>. ,>'(óVei8 d- NylQn.
FODe: � 2.71!l. ". -- Telefone: 366.6.

.

D& LAURO DAURA-'
.

CLtNI€,.,. GERAl,:
E"pecialista-erD' mOléstia. dto

Senhoras.,'e vias urinária!..
Cura . ràdical

' ,

das infe"çõee
.

agudas e"cron;cBs; do' Aperelho •

genito-urinário em' ambot OI

sexos. ." .

Doenças do aparelho Digestivo
e • do sis��ma nerVQSo..

,

Horál'io� UPh ás 12 e 2\(a ás li.,
Consultório: .Ri. Tirasentes, 12

_ 10 Andár.. - - F'one: 8246..
.

Re5idência� R. l.!ãcerda Cou,
'ti'iibo· 13· íChác"ra do Espanha)·
- F��e: 3248.

DR. HENRIQUE. PRISCO
PARÁISO

lhll:DICO
OperaçÕjls ......, .I)oençall de Se

nhoral -' Clíníca de Atlultol.
Cu:::"so de Especialização no

Hospital dos Servidores do E1I-
tado.

.

(Serviço do Prof. Mariano de-
An.drade);

.

.-,

Consultas - .Pela manhã DO

Hospit'l.l de ·Caridade.
A tarde das '16,;;!! h. em dían

te no consultório á Rua Nunes
Machado i7 Esquina . de Tira·
dentes. Tel. 2766.

Residência - Rua Presidente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MARIO DE· LARMO
CANTIÇAO

..

DR. ANTONIO GOMES .:OE
ALMEIDA

-DRA. WLADYSLAVA
W.; MUSSI .�.

"
"" .'

'rr�nspor_té.;; dé Carlr!:!,s em Geral entre: FLORIANÓPO
,Ll�, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÁO PAULO,. RIO

�-.....,_. =======- PE JANEIRO :J:. BE!-O H.OR!ZONTE.
, )

Matriz: .-FLORIANóPOLI3 Filial: ,CURITIHA
Rua Padre Roma, 43 T�rreo Rua &ii�:co1td� 40 Rio Branel!
Tel�.f.Qnes: 25-84 (Depósito)'

..!.,- ":.3"2/::6
.

25-35·' (EscritóriQ� 'i'tleferlÍe: 12:'80
• Càixa Posta.l, 435

.

End. Te!@&,. "SÁNTIDRA"
"..End. T�le&,. "S.ÀNDRApE":·

,

FLORIÁNÓPO�IS LTQA. ..

í

Reda�' e orteiaas•• naa ,Coa-,
,.,,�.Jaefto Mafia. D. ISt-"T.L IUI
-,ex. "Postal UI;; ,_

Diretor:' 'RÚBBNS- A. .RAIIOS:
Gel"�te: �����gos J'; D.:

�, 'Filial: SA()'P�ULO Agência': PORTO �\J�E.GRR c... A -S A
.

P R O P R I. A
Repre,seutant.s: "RI'omar" COMPRAM'OS E VENDEMOSRepr�entpçõe� -A. S.' IAra.' /'. :

.Lt��':.:�genador' ba'lltaí�".II':'_:_ .10
Avenida do EstadQ' 16f6/16 Rua Comenda�or Aze;vedo, .

. .

lll!dar. '.

.

.'
64 ,'-e' Ilotes, casas, sitiQ�i, chacaras', 'pinhais e 'Qutros imóveis de

DR. ALVARO DF l'el':'.22r69?4 "7' Ri�.4�.�Il�eb�. 'Têlefone..: 37-06..50 Telefone: 2-J7-3�
. grande importância e Qportunidade para os' melhores

CARVAT�HO
Rua III! de' . No••mbrÍJ··128 "o .�.

� Atl'nde "RIOMAR"
'

, .....,'.... , .

...... .nda.. qàla 612 .t'!·<sió· PIlUII" .

End. "Tele,'" "SAN'DR'ADE"
.

"

'

'negoc'lOS ",
.

.

:',MéDICO D'E <CRIAN-{:At :' ,A"s�i'naturas !,lJ.uaI ".�' Cr' aOQ,oo '" Elld',Teleg. �'RIOIlAnLl," I '. POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA i

P.UERIQUhTURA --:- PEDIATRIA Ven.ila-ª.v..
ul.s�a ...... C.'rf .<

1,08
.".

. C.asas e terre.n_os .•nesta Capital, no Sub-Distrito, do
.
- AL'ERGIA INFAN'l·II,..· . .' �" -_ . A,fncJa::;:ftfO,DE .JANEIRO ,Agência: BELO 80RI-, 'E t 't C ....

Ab
. . -

ci·')nsy.ÜÓrio· - lln" Tirade,,·,
..

AnúnCIO l1lediant. conirtto. '.

,'
..
'Rlo.ar; ,. ,

1
s relO..

,
oquelros, Bom ngo e Trindadi!ó Otimas

tes n. 9"-'-Fone: '2998. <
..

�s o._rigl.·'.!aiS! .
�esmil nã1)

pu.-.. .'
'.

. ZON'fE -., opo_rtunidàdes, locais, de grande 'futui:ó e a-·preç.os ver-
'ltesidência: '--" Av., Hére;}io' h("ado�h naQ serlo .cIevolv,ido.. ..

.

'.' ,"Rion'lltr". - . '.
t

.

' ,.

Luz 'n:.155 -- 'I'el. 2.630. <; .

'. A d,ireçãó.!Ião ae.r�:."on.abilb:à .1111" Dr, CÍlrmo �.. etto:,:.99 A.·l!líida Andr' ''\8. '871-'8 r?���lra�en e conVBlllente&_.
'Ho;rÁno: - DüB 14 lll- 18;.bo -,elus" c_?n.cf' emltul�.' nQ. ar- .' F' • 02 1733 32 17 37 . rr I f'

...
,

,-
. T�at:ar EdlflClO Sao Jorge, Sala 4.

Dlf J·üi.tO. DQ1N .\ ras· dli·ri,!-Illen�·. ,
'os'atsll.

-

l
ODe•• iJ - - e - -. . e ,e tIne: .. aO-27 ==:;

VIEIRA .-
-

.

-

-'.
"

i.
'" .,._�," ··D ..

�,�tende-"RIOMAR" :. Atende "RIOM:ÁR'" -....�
�,-;.

M�DtCQ., .

- ,.: I"FO�.i••�-.:GUc-iTf.1I "- ,End. Telég. "lUOMARU". -

I

�PfWIALISTA
. EM OLHOS

.. D'AVILA' .

" '.' ..

�'�
.

� �.'. ',' .. ::.i;;;.� ,'NOTA: ...;.J o.s nosso}; $�rV'içQ!! ná!! praças .. de �PÔrtu �.,.:;, •

,)UVIi>OS.NAJU�·E 3ARGANT:A �,', \., -.
O le!tor..,enco_ntrarir Deat�co- Alear.. ·R· n lU' t'\ ã "f' t d' I

"".'

BUW'
/'"

� ri I'rRATA'MENT'2l E 6P;ERAÇOES _� ';'( CIRURGIA QE&-AI.. . 1�!I_a: Informaç0tls, lIue n��.,tli�r.. fi" ,
_

10 e �e O�J.�,p1JOD e, s o '" e ua OIS pe. �s n0850.8

.,". .�
f.'

'.lÍlfra-VerQleUlo -. NebuUzaçao -

Ooenças 'de Senhoral _. Pr�tq·' dlllT!a!,n�",t.. , .. d, imttd-iaW;_,· :.;;; a&'e�tes .

•

, . .

,
'

'Ultra-Som .

",

logia _:. Eletricidàde �êdk'a
. 1OIltl�.I8 '., '--.(.. : Te!ef03e � d·. �·RODOVl.ÃJl,IO RÁPIDO RIOMAR"

(T..:atamentil de sinl1.lté .em Conc'lltí)rio: -Rua. Vítur Me,· n t.:stà��, >
-

.•...• � .. , , •. 1�0!1I � '. .

,

operaçio), rel"s . ii. 28 - 'felefone: 3307. .

A. G.'l-l!:éla .,

"_. �:;""""�' 2�' . --� "-'

Anglo-reUno8copia - Receita de Consultas: .. Das 16' hora. em DI'no �c. � -'I
,

,.6'18 Co:qsultem' nossas tarilas. EXPRESSO. 'FLORIANóI'OLr
.

OC'llol ..- Mllderno equ.paDlenlo diante.
.

I�pt.!!nsQ Q:(l�.:1J1-. _.-,-, �" 11688
.

. !-Fones: . 25-84.0 e 21)l.35' __ 1
de -O�o-RhíC!Ia,!"ingologi"· (�e Resid�lÍcia: Fone, 3.422 UOSP.I�AEç; "

.

- -- - . . .

DO Estado,)
,

'. .

; Rua':' Blilmenau n: '71. " Caridade.: t. ,

..'. �,••6)•••• iI••,••••_,,,,••••••••ii•••••••••••"

HorArio
.

das 9 às i! h�,t:.a. .: ".�. .' WIi!�J_,�. � �t,' . Ir�\. (Prl)ve�\!F{�f!*,' ".: ••�� 2.114 'i.·, \�:!'./ii., p;f'e''''':;'i''ER<:"0'L "

.

�

.

Ga816ls1�horas .. '. l\!.. �:i!#� .. �." ";.- I;o:t.m., � �•• 1,�886 _",'..

A"'"ConsllltórH': - Rua V�r M.eL HnDiít-. AlN..TONI. A "i\ N. �r:eu �.,... .fiII*.,-•.••••••••J.i'.' 1:8,81 :,."" {"t+.: .... \ .' �
.

reles 22 - Fotle _2676. .t,
, �,� �.� .

.
.'

•...
.. M_lhtar� t:,��,,,� � .... ·�;F?�'j �,)17 �''-.',�' i<,i/ ):�'" ' . :.i�

,

-

'"' '�'. .
.

1;(es � Rua Sao Jorgl /20'- .e "I,>;.,;JUNI....... .

tlao S�, (Ca••��, >

• '.
:"<' � ,.

Fone '24 21.
.

?:,(:-: ..
"" ':,

>

Saúde)' �;-.: ....... �:;.. 1.168 '" "

CLlNICA ESPECIALIZAD,. DE·. )hter:'1idade Doutor' C:u'�., ,Vende-se ou arrenda-se! o 'Perola Rest.aurante. sito à
,

.. '.> CRIÂNCAS.
.

.

tIOS. �orr.ê.a "" ....
' .. -. •. ;',l�l _rha 24- 'de Maio; 748 no Esb4eito - Informações' no. local.

,.Do "6ÁRl!� :' WEN.
. CDnsultar

.

das 9 .s'.".U h�5.Y�. '.' Al\IU)0J, �J(!- r�. t· -i'#. i ,.... ,_

..

.
.'

"

• � :lt'l. JW" • t. Hes';--f' Cons Padre lÜguelll,Cb, . ,Gi;N!'mi:S;.;. , � • �iI "
'

.. ! .

#" .. :' DHAut;1IN '

12; d' ".
•

CorÍ!o,!!!! Bomneirol .; •• '1.&1$' .' -

---,..--------------

CLINlrl.·. ",',;.i)]cA'J)EAD_m..·10s...· " ;;._' ,,,,.,'
. Ser!içCJ'".Luz '·.{Raclama-

""
\ ,

vn �êRIANÇAS . çoes) �' •••••., ...••.. ,_.... ! - ..? , :...;;. ..;.. W\_..".-: '! ...

Consult'irio - Rua João Pin- R,?]�c�a (Sala.•Comissário •• -2.036,

�
..
'" ,.s·.' ". ,

to, 10 _;_ Tel .. M. 769... DR. '!. LOBATO P?�lCla:(Gab. I.',elega��� •• ,-�.fi9tl"
, ",.Cdrs·.o'" -.;;'8'8"DCtD'S' S'ar·.·a:·lv'a'��)...

< ,
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A

t
'. .vída, diante das vitrine, de um estabele,�imento de mo-

da DOS' O velo', à, rua Trajano n. 33.
,

: lHi
.', '

A frase foi proferlda por uma das senhoras do maís

b" f'cio dos Aleijadinhos .ríno meio, social da Capital. Achava-se em companhia de
Conforme

,.

havíamos di- I firmas que colaboraram pa- eneI.

I .' . A ,. -

d d,

t d ti d idade de São José. varias amigas, todas concordas com a apreciaçao a, a-

vulgado, realizou:s� na tar- i ra nossa ,ar e sorop imis- ,aCcAITa.ARINA KOTZIAS E má, cujo bom gôsfo proverbial é proclamado p.01' �ôdcs.
) ,

de de sábado próximo pas- ta e aqui tendemo.s um

� C
.

íd d tI E'bOTTDES BELLO - om a CUtlOSl a 'e agu_çada, fi.xa��o3' os ar Ig03 que pro-
sado, a reunião elegante agradecimento mui sínce- .l\) i,

1 i I t h I dI 'O -, feitura dos ,;ocaram aq_,ue a aprae açao. Rea msn e, ac amos a go e

do Clube "�oroptimista de ,l'?' conf�rm�ndo que a "Ca- .

ooperaçaol n� .. thos I Incomum, algo de dif-erente, algo mesmo d'e esquisito nas

F'lor lanôpolis, que teve o rldade e virtude que nao do�es e saA g�
In

d
.

festa poltronas, mesinhas e cadeiras ,aH expostas. ,Mas ... con-

prazer de oferecer à. fina dísríngué classes nem pes- ,ara o Tarde S'
a

pttmís- 'fessemos que achamo-las Igualmente linda, de alto e fino
d "E f t AI ta' ar e oro - '

,soeiedade, de, nossa c ida, e, soas". con 01' ar aque es con ou
.

r 1 ora' bum gosto, quer no s,eu aspecto algo bizarro e difEfrente,
uma. tarde alegre, séndo que são mais esquecidos, é ta cem � _

va

ls Ic
c� ar da� I cómplet�mente diferentes, dos e;tilos e forma" élassícas.

servid� saboroso Chá Lu- na verdade, alg� que SE;! ção u<1�, Jornais oeais e
_ I Experimentamos a comodidade dessas poltronas, que

zia, uma' cooperação da faz de bom. E assim, de pü- Rádios Emissoras, que nao.
são um' míxto de ferro, COrdões. e téciçlos "suí-generís",

firmà Produtos Luzia Ltda.; Mico, aí está nossa grati- pouparam esforços em pu-! Achamo-las simplesmente magnificas.
de São Paulo, que conta dão às firmas patrocinado- blicídade..

.,

, I Pelo que' roubemos representam êsses móveis a última
com o sr. M, G:' Vieira, co- ras : /

'

.

t criação an-tística -dos maís famosos decoradores. Os esta-
mo representante exclusivo . USINAS NACIONAIS _

.

Um agradeClmse� Coman- beleeímentos especíalízados de São Paulo e Rio de Jami
em Florianópolis. Açucar Pérola - 600 ta- cial ao Exmo. r.

1'0 nãO tem '''mãcISi a medir" para' atender a sua enorme
,

A festa soroptímísta foi bletes _:. Representante es- dante da Polícia Militar procura.
organizada dentro dos pla- clusivo João "Morttz S. A. 'do Estado, oferecendo-nos A mesma coisa. certamente há de verificar-se- na A
nos do clube, que tem ape- JANfANOTO & CIA. J?E a Banda de -Música. MODELAR, onde se acham a venda. ,.
nas como único fundamento; SÃO PAULO (Chá Santa Aos srs. Chefes de Repar- ;,,,.- ...

suavisar pe�a car�dade, a- MLl.lziGa.) U,ie�::.r€s,enCt:l:tbeo'rSar� ���::le,:lt au��,rid:!�de/�: "E.'··', C, 'S' I r.,r
.

'

quêles queo sao mais esque- v,
, -

eídes, .ção da Confeitaria Chíquí- comissões de senhoras. !

D�sta VeZ toram, OS alei-_ nh�ALERIA DA�: SEDAS ag�:�::::ntop�raao oz:
.

,-111-1'e'I'.'
jadinhos da cidade de São

- Uma, peça de tule, gen- Sr. Presidente do Clube 12
.

'

José. Crianças. que viviam tilmente oferecida pela sra. de Agôsto pela expontanei-"
, ,

. abandonadas e que foram Benta Barbato, para ,orna- ,da.d�.;em :c�der os salões pa- lIohele Ro.ier; amparadas pelo coração mentação das mesas. Os ra tão bela festa. . , D

,grandioso do vslhínhõ Frei Um tapete tem valor. sacíos para um combate
guardanapos pela Livraria P

.

t
�

I
' ,

• Modestino, qué as recolheu, A renda da festa foi de Orl-SSO, convem pro ege- o eficiente.

dando-lhes assistência e Be��L�S HOEPCKE S. 20.060,00 cruzeiros líquido. contra' diversos inimigos, a III - As manchas: Alem
,

i pensando na' recuperação E a todos" pois, que c6la saber:
-

,-

de. atear um tapete, as
A. - Secção de Tecj.dos e I A

'

Q d h f'')' �
,

social dos 'Ylobrezinhos. boraram de qualquer' módo
._ poeira: uan o es- mane as avorecem a açao"1" Armarinhos- _ Oferta de '.

d AI" di t!1" acumula-se na espessura das t,raças corroem as co-Regimentaram-se as se-
fita,s para ornamentação. para. a Festa os eija 1-

.nhoras e moças. do Clube .. CARLOS HOEPCKE S. nhos ÔE! Frei Modesfino, o da lã, torna-se um ninho res dos tapetes e podem
, para organizar alguma coí- nosso .sgradecimento mui de traças.' Os Qorpusculos mesmo.. provocar o desgaste

A. _ -Secção de Louças - .

sa em benefício dos aleija- sincero. _'
soltdõs (migalhas, areia (l das fibras.

Outra colaboração. .

.

� .

fi 't
. .

d "R d' T'
'

dinhos de São JO'sé, e sur- 'o obrl>ga/I� _a todos do pa.rce.as In JU eSlm�ls a ,- eme 10:
.

Irar' as man-
CASA SAYAS - Secção '1

) t P'giu então a tarde soropti- Clube Sor-optimista -de Flo- i sll€x que se encon ram na chas quando frescas. ro-
de Louças _ Idem .

.

mista. LIBERATO LÁUS & FI- rianópolÍs. pO'eJra, usam e rasgam a ceder periodicamente. a uma

A esforçada Presiden,te, lã,' Os' componentes quimi-' limpeza metodica a fim de
LHOS _ Concessão de cris� . _

,
�

Exma. S'ra. Áuréa Leal MOll_ - WS, de certa categoria de tirar as manchas que esca-
tais e vidros. 'd )ra, em companhia de, outras '

Q. 'DA COSTA PEREI-
poeira (gorduras e aCI os , param à vigilancia cotidia-

I de.dicad,as ,,s,enhoras, t_u do -
" Dt,V'O'rl'l·O I modificam' as CC1r�s. na. -

I 'RA:, S. 'A. _ Representan- ü -I:" '" R�m-edio: free:;l,l'entés lim-
_ Convem lavar o tapeteNão podes mais ficar? Bem sei que é tarde, fIZeram para' que a reu-

tes exclus.ivos, da Cia. Pau,-
t d· I nl'a-o se' tornasse agradável . ' pezas .da S'uperficie e uti- ,Lavar um tapete é o uni- /

QUe a noite demora a se es en er... lista de Alimentação E NOVO CASAMENTO· I'
�

1 '" 'a '

I
_ Vai' sem relnOrso, parte sem alarde! e bem famiHar.' lzaç,l:\o pl'O' ongaoa : o as- c_() meio eficaz de limpa- o

Duas latas de saborosos ,MÉXICO .,.

d Oc·,ntro. do' chá dançante .

.

� 'pirado!' pa'l'à- tuar a poeIra" a fundo, por conseguinteA culpada sou ,eu ... Sou tão coval' e, biscoitos Du"'hen. P.' OAMPOY formaçoes
.

• I apresent!lram 'um _ breve
,._

-
.

lU de tempQs a tempos. Não de preservá-lo do uso e, dosQue, te p'erden:do, já não sei viver. - PROFESSOR WILSON 't' ada aten ,- ,

...._•••••••••., "show.", abrl'n·do-o a gra

_

gra IS com esmer ::. sa<mdir os -pequenos tape-', parasitas. Mas, lavar, sig-.................,
- PINTn - 50 - exem.pIares ção

.

" ('I'osa menina filha do ca- '

. tes e não dobrar os gran- nifica. tambem secá-lo!'! r,a--ANIVERSÁR. lOS - dde, seu livro "As niais be,. T v Ouvidor 36 2° "" ,

FAZEM ANOS..HOJE: sal Dr. Newton Ávila, que
ra. ..' "

-

des sobre uma corda pais p-idamente.. Se essas opera-

STA'. OUVIA AYBES DA_ LUZ, ,'�.
_

nos ofereceu' lindo ,número ,l.as len,das bI:asil�J1'��", cu- and�r'-:-' ,8a�a �5. isso quebra' a lã. ç-()es não são realizadas de
Vê transcorrrr na dã'ta de hüjoe; a dó seu anlversâ· :de ballet, 'dán$arido "Com,

Ja venda' sera re��r�lda em ,RIg !l�, Janell'o - D.F., ,Convem pendurá-los em maneira perfeita, o resul-

rio natalício a Sta: Olivia AYlies da Luz-;, dest,acada run�cfo' rbúÜ'i 'gtaçà '::_;'�'mll': :Ç.h!!<n �., ;J': .. �': . ;:;�
,

'�, " -, ',i,
.

·i ,todo o comprixpenoÍo e_, batê�, tado !lerá. mais nocivo do
nária da Biblioteca Pública do Estdo, e fi�ha cio saudago tily'). Lucillha d'Aqu'ino-Ávf': te••, M..� -'ii_ ,; los co� utUa�_. raql'-<,ta .

de 'que utíl.

��n�e�:�::oe ��� �::!�i�:;:�' ::��za�:thU�y:�:od�u���nari_� �a�tl�:�::n:::;o�i�::t:°,ed�, i,� '��>�',' 't1ltsn:' �a�t�íâillle, _

: ��m;j:a�: �����·c: oessc��:: p!�:;e��:�a Qe�;l�c���a, co=�
Pelas I\',il'tud"s que lhe ornam o coração e pelas' ele- aluna ,da professõra. D. AI- I -

.� - r .

(Regist��dor�"..,:-"'-'"
.

, ...... ', .x de. la. ija�a vaJe. O
.

asplra- fiad� a.�I? �s'peclahsta. Po-

vªdas qualid�de-s de ·carater, a. aniversarian�e é muito. es- ,bertina ?anzo. __ Português; Inglês, MatemátiCà-, Latim, Música dor q�e tI_:a a poeira sem
j de, no en�antó, ser feIta e�

timada e�seJando ao grande 1�lr��'o �e anllza�des motivo::
.

tste nU�lero, de abertura

11
"!

"Eng:liS.
h For Çhildren".

.

gastaI a la.,., I
casa no que se refere .aos

de rfgoslJO pela data com !'iIgmflcablvas homenagens de foi ofereCido a Exma Sra. AIS '1
.' . dE'" p' G

"IL� As traças, Um dos pequenos tapetes.
, u as . e eCIOna as m equerros' rupos ou ',' . '.

.

,apreço. Governador �orge Lacerda.' 'Indiv-iduais.'
'

p�ores Immlgos dos tapete.s E' preciso consertá-lo ___.;-

° ESTADO, Ire:peitosamemte, form\Ila os J:Il.elhores VO' Em seguida usou,o .mi-'I . Prspara Candidatos aos Con'7u�sos Públicos.
'

$ao as traças por que ah-
.

Não proc'ur�r, cons�rtartos de f(\licLdad:es.
1

crofone para uma behsslma

I"
, .

M t' I 'Ab t
'mentam suas larvas com a em casa buracos em tape'-

,
,

'
, '. , a rICU as er as "

'

, .',
- declama�ão a Sta. Profes-,

.

EN:DEREÇO: Rua Vida! Ramos 16
mesma sub�tancia dos ta- tes de valor. Providenciar

SNRA. CASSI9 MAZZOLLl.... sôra Ivete Ana Geva�rd, que i' ,
.

petes e podem arruinar es- para coni"iá-lo a uma casa
Transcc.rre hoje o anil(er.lário natalício da exma. snrá. nos apresentou a linda pá- � ' l......... tes por completo. f;speciaHza.da. Quase 'sem-

d. SolGar Silva Maz-zolli, esposa do nosso colega-de-dm- gina de' Vic-ente de Carva-' Ilemedio: Vigilancia fre- pre; esta dispõe de um ate�
prens'!).. Jornalista C'assio Augusto MazzolÍL' lho - ,O P.equenino -Mor- .. .

IE'XI'GA
� q�ente, const��te, � limp�za lier adequado no qual ver-

As muitas felicitações que l1eceberá pelo transc.u['s:o dJ to"..
- � MOlESTIAS- da

II
rigorosa, ut,lhzaçao, amlU- dadeiros milagres .são rea-

tão grata data, o O ESTADO! se associa eom votos de fe- A Acadeníia de, Acorde- ." AJr.rjtaçiG intolerável e os ardores L�
dada do!_> .t�pete,s. Qs produ- lizlldos.

licjdades.
da

'- �n "santa Cecilh", deu-nos produzidospelos_dis.túrbiosdabexiga. !-_.
:; •• , I:.os e�pe�lals contra as tra- Para os pequenos,conser-sta. Olívia 4yres menina Elizl1jbeth sua colaboração, represen- sio frequen�mente I origem do. � " ças so tem valor quando os tos ,feitos em casa, proce-Luz Bayer Jorge tando�se pelos seguintes mal-estar geral. Sendo a bexigl _., �

,

tapetes' são limpos de ma- der, da seguinte maneira:dr. Jócio Caldeira de _ sta. Delsa,·Vieira alunos: Glaucimar Concei- porta de slída das substinclas tóxicas
� neira que nenhum (lVo te-' t'Mnzer os/ lugares comidos'

Andrade _ ·sta. Olga Ventura ção Hàil, Sérgio Berber
.

e e Impurezas_que os.ri�s separam do nha _podido sob.reviver ou p.elas 'traças com lã ,sortida.sr. Waldir Lamarque -

_

sra. Suzana Azevedo
o ilustre professor Maciel. sangue, sofre-se dores cruciantes. ,quando 9S tapetes 'são .em- Nos - lugares ,importantes,

- Prof. Antonio{Lúcio Koerick Apresentaram primeiramen- devido a constante p\lssagem de tals,= brulhados hermeticamente recor.tar· um pedaço de mo-
- menina Sandra Regi- - sr. Feliz Brandão So- te "Recuerdo de Icaraí, substânclasporSste�elicadoófgão.

-

� -. :lpÓS a:. aplicação <lo produ-' queta, do tamanho daquele
na Fernandes brinho 'cantado por Nilzo Snvêira. t.�� m.I.... o ex... &� "",=-==--:""- to. <,

'

• Â.o
b t't td F" 1'.. ' ser.do desejo de Illvllr �

- � "a ser· su s I U o. Ixa- o,
Tivemos também a colabo- rlexlgl, dev� s.r CQIn-

" � ('
• qeralmente, o ,lígente' con- pelo avesso, colando as. bor-

I' p A, R, li 'e II P A ç A- O ra"ão de Altair Cast:elan

I
batIdos. tomanâ.o...Indo hoje. as allulas De Wltt. Sua.lçio tra as tr�ças .é mal, aplica- d d' 1fJj Y telmente e tlntlsétlca. '-''-s,. $entlr logo na bexiga. n,,� rl1ls e

ail, ,OU cosen (I-O nos. a-

DORVAL DOMINGOS' GUES na bela página do Profes- .mtoda.asvl.s'""rJniÍri.�f. AsJ>ilulils.OeWlftsáo{abrlca- _.do por''PQl'ticulíll'es que não '(los,
'101' Maciel" uma guarâ�ia I da...s ecl.lm8lltepa?aasdoll1sasdosRlnse-dIBexlgà. (�is'PÕem dos meios neces- Convém, poupar, o tapete,
cantad� por Dilzo Silveira Não de.ve' . o tapete ser

....". Uiara.

"',- -.I,
f

I' c.olocado_num soaJho com

Gratos fomos com a sur-
' '.U I.ere al) pranchas 'ou tacos mal em-'

presa de apreciarmos o �'á.r se acha em, tôdas as butidos. 'Os ..condutores ele-
.

ballet de JoinviUe, repre- ,\ banoa,s de JOl'n1J,is do Bra: tricos ,nunca devem 'ser co-

dentado' p�la Sta. Rosita, A G'R' A D E"'C I'M" [N' T' O sll, p número 201 da re- loc.ados 'pol' debaixo de um

Dipp� ,que 'inte:r.pretou ,com .., .' ,

� I: ; vista ",CINDERELA", que hapefe, mesmo quando eg_

grande estilo, a Valsa Azul. apresenta, como sempre: _ '�e é espesso .

Rosita Dipp'_ é aluna da Fl'Ullciseo Mbdry, Wanda Modry e Ruth Modry, res- Magníficas Histórias -lIus- As· mesas com rodas e's�,
...

_Escola de Ballet do Harmo- l:ecnvamente pais e irmã do --inesquecivel filho e irmão tradas _:. Fo.to ,:,_ Novélas' tragaIlL os tapetes .. As ca

nia Lil'a' de Joinville, em GLAUDIO FRANClseO MODRY � S.eções Diversas _ .Mo- déjras: poltronas, divãs e

cuja fre�te está a �ma. Lllec�do a '9-de setem'bi'(Y .pp. no 'Rio de Jlmeíro, vêm; ex-' ;qas _ ·:Jt'eportagem 'Soci�l moveis devem ter os- pés
Sra. pl'ofessôra Liselott' t.ernar seu pl'ofun,do 'agradêcimêI!;t!),a ,tof}'os quantos lhes - Cinema'� Rítmos e Can- Juarnecido.s de. protetores
Trinks. Acompanhou-a ao deram palavras de conforto ou "por qua'lquer forma con- �ões e o que há de' melhor de b�aJ�ha. Convem IIiu .

piano à, Sra. Ruth Urbano tribuiram pãra m!ROrar sua clôr através de çartões, tel�- para moças e rapazes. teia, fiar os tapetes de sentido e
Ao apresentar-se, a gra- g,'amas ou visita, pessoal, nêsse ·transe do'lol;oso 'de sua' t b' , '.

ta "CINDE d 1 f t
vida. '

.

" a.m
ye�, a reVIS

-I
e ugal'. requen emênte, a

ciosa senhorita .Rosita Dipp
..;

REI::A :. .

(Gontinua 1la:,,·6a.. J;lágina>ofereceu a Exma. Sra. Kira- ,"-- .
"

l:elações ��lt�:�:r�� ���:i�: �:r::� AVE'NT,U,RAS DO ZE-MU-T
.

ETA
Casa de Ião para a interpretação. '

'.
. -. .

Encerrando, Castelan vol- ,�U
•

tou com seu acordeon e ",.

�prese)1tou um belíssim-o
.

eorrido de riulsicas clássico-

"O �STADO" O MAIS ANTIGO DIARIO.DE S. Cl{!fARINA

Florianópolis, Quarta·feira; lO de Outubro de_ .1956
,

. .

Sociais
o inútil aPêIe'

ARACY DANTAS DE GUSMÃO

_ Fica um momento máis... Ainda e tão cedo

Para o nosso romance terminar ...

,

Não vês que eu tenho medo
De seguir, desta vida no degredo,
Sem te ver, sem te ouvir, sem te beijar?

Não te !ei tudo quanto desejaste:
_ Meu carinho, meus versos, meu' amor?
Por que foi que; tão cedo, te cansaste

De uma felicidade que buscaste

Com tão, vivo calor?

Que mulher té dará maior doçura?
Se a teu Iado, na vtda" caminhei

Espalhando tesouroã de ternura,
_

Embalando os 'teus sonhos de' ventura,
Não dirás qUe eu falhei. ..

Talvez cansasses dé brincar comigo,
De'mentir, a meú lado, esta paixão ...

,Mas não deves ficar meu inimigo,
Repara que, afinal, não te maldigo"
Dá,me, de novo, a mão .. ,

Não te guardo rancor... Desiludida,
Sei qUe a felicidade te'l·minou ...

Não tenho culpa de não ser querida ...

Tem sido sempre assim, a minha vida,
-

Onde eu chego, a alegyia já passou ... ,

:e:

MARINETÉ DE, MOURA LLV'RAMENTO .

participam aos parentes� e pessôaa ,de· su'às .relações·
(. nascimento de seu primogênito Nilo César, -ocor:lfido
ilia 7 Ido corrente na Materlnidade Di'� Carlos Corrêá.

Florianópolis, 7-10-56.

PARTI.CIPACAO
.

Osvaldo Nunes e Sra., participam aos parentes e pes
:;;ôas ami'gas o nascimento de seu filho, Osvaldo Nunes
Filho, ocorrido dia 4 do conente na Casa de Sa.\lde São.
Sebastião.

Fpolis., 4-X-56.
.....-- , � .

P A R T I e II P A C A 0-< ---:
.

, �, .'
, ,

'

PAULO GONZAGA' �ARTINS DA SILVA
:«!:

LEA MORITZ' MAflTINS DA S'iLVA
Participam aos pareittes e pessôas de suas

o nascimento de s'eu filho FlDS'ON, ocorrido na

S'aúde São Sebastião a cincá do corrente;

PA,R t J e I PA çÃ:,O,
RAYMUNDO .MARrl�S' :L�URO GQN:Ç.A�VES

:e:

SENHonA
....

�

.. ::e:

,SENHpR4
'Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas

de suas relações, o contrato ide casamento de sues filhos
MARCIO E GLóRIA

Fpolis., 5 de outubro' dé 1956

IIrde:u

populares. ,Ao
_
servirem o chá, toca- "

ram, int�r'<aladamente, os l
pianistas Luis Sabino e Má.
rio Moritz.

'
,

foram as ,seguintes as

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Do_tRIo "p_.óxi..õ
.

O a. 3610
No próximo Domingo,. no Estádio da Rua Botaiuva, teremos O· seg-undo 'encontrá das seleções da Capital 'e da liga Lagunense
Que domingo .pessede, -na laguna;' empataram por ,dois tentos.. O· embate vem despertando grande inferê sse e o mais vivo ên
íusiesmc. devendo· o campo dà Praia de fóra apanher. uma grande assistência.
@r#lr#lr§f"r§'J[#Jêr3êr#l@@@é#êr#lr#ir#ir#l@Jr:;:Jêr§lrélr#Jr'#lr#lêJEJ'§JFlr:::::iG'r=@@f#J@@í#l@@@@@êê@@@@@t#JÊ

"FIlTUDL'TENIS ,""
... CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOl

�. [l'.' I: ,.-== =.
SÃO PAULO, 9 (V. A.) SABADO

= � � - Após os jogps de sabado ' NO PORQUE ANTAR

I,

•

e de ontem --:- Portuguesa TICA (à noite) - S. E;
- � de Desportos, ·1 x Juven- Palmeiras x C. A. Juven-
c:a
... _� tus, O, São Paulo, 4, x São tus.

,

.

Bento, 1, Santos, 2 x XV de. DOMiNGO
Jaú, 1, Palmeiras, 4 x €0- NO PACAEMBú - São

rinthians, 4, e Taubaté, 4 Paulo F. C. x A. Portugue
x XV de Piracicaba, 3 - sa de Desportos.
ficou sendo a seguinte a Em S.. CAETANO' DO

.classificação dos clubes que SUL - A. A. São Bento x

disputam o certame pau li- Santos F. C.

ta, por pontos perdidos: NO PARQ'IjE SÃO JOR-
1.0 - São Paulo, Santos GE - S. C. Corinthians

e Portuguesa de Desportos, Paulista x E. C. Taubaté.

O EM PIRACICABA - E.Ilõf�ãi8sã"�ãÇiõ1Otõiõ8n-"CijTi8T
'1 ::C1i"" .• .

DATAS PARA AS· ELIMINATÓRIAS DO" a �r:e�;!:;od�oC::!!�'�:�
'.

MUNDIAL D[ FUTEBOL
fra Filho esteve na Lagu- QUASI IGUALOU O RECORDE DE

MÓNTEVIDÉU, 8 - Sob �emhro,
.

Chile x Bolívia ��padt:�!ngOe:lt!:�' t!:��� ADEMAR' FERREIRA' DA SilVÁ
o patrocinio- da FIFA, co- (em Santiago-do Chile); a com a seleção da Liga ta

meçou ontem 'ó congresso 29" de setembro, Bolívia x gunense, SENDAl, Japão, 8 - O

para fixar as datas e os de- . Chile (em La Paz); a 6 de "Â conduta do quadro po- japonês Shoji Kogake sal

talhes das partidas elirni- I outubro, Bolívia x Argen- de-se dizer' que foi bôa, 'tou hoje 16,48 metros, tor

natortas da Amérjca do Sul cina (em La Paz); a 13 de devendo ,porém, ser. feitas nando-se vice-campeão mun,

'pa�a'·� Campeonato Mundial o-utubro, Chile x Argentí- modWc�ç'ões para o joge dial do salto triplo. Foi o

'de "Futebol. O
.

sr, Lorenzo na (em Santiago do Chile); de domingo com o mesmo melhor salto tr iplo de 1956.

Vj lizdo, 'representante da (1- 17 d�"outubro, Argentina I "onze" sulino. O'" quadro' O feito de Shoji Kogake
'FIFA na América. do" Sul, x Bolivia ,(em B u e nos atuou assim \.constituid'o: aumentou consideravelmen

'preside o' congresso, com a Aires);. a 20 de outubro, Tatú�, 'Trilha e Danda ; __ te as' espepenças do Ja

.�rticipaçião de delegados Argentina x Chile (em Rue- Marreco, Julinho e Enísio pão.vde conquistar a meda
de varies países: Argentina, nos Aires). E�' caso de du- (Jacy); Wílson, E'rico, Va- _lha; de opro, na ,prpva de sal

Brasil- (Abilio de AlmeI-� plo empate" 23 'de outubro 'é�"io, Toinho ,(Am:ori� .e -to triplo, dos Jogos Olimpí
da),' Chile, Paraguai, Co-' (em Montevidéu); e em ca- NIlson) e Lauro (Nanico), ccs de Melbourne. ','

lombia, Bolívia,' Peru e Uru- 80 de triplo empate, tam- Marcaram os tentos Toinho ,Kogake tem 23 anos. Seu'
guai, O Peru, fixou a' data bem M;oniévip.eu, com dife- e Wilson. Isalto foi infel'ior em àpénaé
'de T de março -para 'fnícfn, rença de 48 horas. Grupo
do 9.0 Ca"iupeonato, Sul-ame- n.? 3 - Uruguai, Colombía
r icano de Futebol, na cida- e Paraguai. A 16 de junho,
de de Lima,.' com a dura- Coloínbia x Uruguai (em . -c,

ção de 2fi dias.
- .

Bogotá) ;
.

a 20 de junho'
'0 congresso �stabeleceu Paraguai x Colombia (em

as seguintes datas para as Medelin) ; a 30 de junho,
.partidas elintinatorias do Uruguai 'x 'Colombia (em
grupo' sul-americano para Montevideu); a 7 de julho,
o Campeonato Mundial' (Ie, 'Paraguai x .Uruguai (em
1957: Gru'P0' n:o 1 - Bra- Assunção) : a 28 de julho,

.sil x Peru', 7 :de abril ·'em Uruguai' x Paraguai (em
Lima e 14 de 'abril no Rio Montevidéu),

-�d� Janeiro ou' em são Pau- Todos. os juizes serãó eu-
lo; no Cá'SO" de "empate, 21. ropeus e os· bandeirinhas,
de abril em Santiago do .europeus tambem, mas_que
Cbie. trabalham na America do

Grupo n:o 2 - Argentina, Sul, serão de_ paises nev
Bolivia e Chile. A 22 de se- tros.
'ol" _.. 'Y".-.- _ -.:.-- �_w.. _.....

O TÊNIS EM REVISTA-

2.0 - Palmeiras

I

e Co- c. XV de Novembro x E._C.
XV de Novembro (Jaú).,rinthians, 1

3.0- Taubaté, XV de

Jaú, São Bento e Juventus,
2

4.0 - XV de Picacicaba,

Pontos ganhps e perdidos
P.G.
.: 14

4

0,08 de metro ao recorde QUARTA-FEIRA
mundial, que é de 16,56 me- NO PARQUE ANTARTI
tros, e' foi estabelecido pelo CA - A. Portuguesa de
brasileiro Àdhemar F. da Desportos x E. C. Taubaté.
Silva, em 1955. - QUINTA-FEIRA

O esportista niponico es- NO PARQUE ANTAR-

tabeleceu sua marca duran- TICA - São Paulo F. C. x

te um torneio pré-olímpico E. C. XV de N'ovembro
de atletismo. I (Jaú) ..

"CAMPEONATO DA DIVISA0 fSPECIAI
'DE PROfiSSIONAIS

, VITÓRIAS-DERROT�S-EMPATES
V - D

PONTOS GANHOS-E PJi;RDIDOS
P.G. - P.P.

TENTOS .... FAVOR E CONTRA,
T.F. -.T.C.

VITORIAS - DERROTAS - EMPATES
'V. D;

América
_ 6' 2

l\v.I}í. .....
'

'

'.'> -.'.
.

7
-

3
! Carlos Renaux- , \: .. : ..

"

4 5

A::�Sm{�as ��":." !,
.. ",

�
.. ··;.;,·.t $ - 6

EstIva,.· i. .. : � ·

.. '."· 1
\

3,
'- A reunião f,,?i uma d�s'" FIgueiren�e. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 �

melhores; muita gente; e c' Marcíli; Dias :............. 1
um movimEmto que atingiu Olimpico '. . . . . . . . . . . 5
.aos Cr$. 160.000,00. P.aÍmeiras : . . . 2

, Muito lamentamos o iIi- PaYsandú 6

éidente ocorr·ido com o

ani_mal Garoto de proprie
dade do Sr. Acácio Melo
(brilhante lutador pelo bom'
nome do Turfe em Floria

nópolis), que não pouKIe
verificar' a qualidade dq
seu cavalo na pisM do Hi

pódromo da Ressac�da, ,vis-
!

to, êst� .derrubar
.

o jÓquei r'e em dIsparada atIrar-se ao
.

campo,' sendo desclassif'ica- I
do.

(Comentados de Lift es- tição já se inscreveram as

lleciais para à ESTADO)' següintes equipes: Boa Vis-

ta, Tabajara, Guarany e

Depois de alguns meses, Lira, respectivamente das

volto hoje apresentando es I cidades de Joinvil,e, Blume Encerrado!) io -turh.Q; fi
ta coluna. Como estão to- nau, Itaiaí e FlorianõpoÜs.

- c,' ':!ou sendo a seguinte a elas-
dos acompanhado, vem 'o tê- Pelo Lira foram inscritos

, 3ificaç.ão '. dos concorrentes:
nis c,atarinense se proje- oS seguintes binomios. José
tando dia a dia no cenário Sl,lfitps e Paulo F. Lima,

1° - Amériéã
..

· e Vasco,

tenistiqo nacional, inicia- Rubens Pereira Oliveira.e
i p. p..

, .. ?O, -.' Fluminense, 5
da pela vitoriosa campanha H. Beék, Edson Goeldner e

'das garotãs infantis, e por" Wilson ,Elias. :Este torneio 3° -"- Rallgú;·.6 .

.

I 40 - flamengo, 7
ultimo a consagTação, do ve- foi organizado pela F. 'C. T.
ter�mo H. B�eck, no recem para comemorar a inaugu

5° --: Botafogo, 8'
t dêsse animal, a qtle muito

f· d t b
. . �

d h d .

6° � Olada, 11 .. - ,. no's' "afI'rma a sua apareAn-In o campeona o raSI- raç,ao as novas c.ane as" o '- .

I
.

I' d I d" ri '

TA
.

Cl b
',,7° ::.._ Capto �o Rio, 15 da. Figueirense :

'

..

elro rea Iza o na egen a- ,ruaranY ,eDIs u e.
80.""_' São Cristovão, Bon- * * * Marcílio Dias' .. \ .

ria cidade de Salvador, -: :-- , . i-. .

S,ucesso e Madureira,.17 e Dom.ingo próximo, na 22a. Olimpico
-

.

(Bahia). Mas se tudo isto Felicito a l:Jigna dIreto- 90 '-r-.'� PO.r"tuguesa, 21.
.

PI'
. reumao, serão apresenta- a meu'a's .;" .. : .

estamos consegu,indo, deve-' da do Lira Tênis Clube pe- -

, dos alguns dos novos puros- PaYsandú .

IDO., em grande parte ao es- la passagem do 300 aniver-'
sangue recém chegados de Contagem

_forçado presidente de nos- 3ário de· fundação daquela 'Na-.I.d·y' . S'llv,,e".I·r-a·, Curitiba. 2 xl... . 10 vezes
sa F. C. T. (Federação Ca- ,!Oeiedade. Felicito, mas não "

t· d T ') S D/ 'd
.

d I t
.

Esteve de anI've'rsa'rl'o, a'n- Ao Hipódromo Senhores 3 x 2 .. .. .. .. 76armense 'e enIS r. r .. posso eIxar e am�n ar "
, . Tllrfistas 1 xl. ,. ..... .' .. ..

Ferreira Lima, a ele as mi- :lue a data tenha plJ,ssado em te-ôntem, ó npsso,' aprecia- *- * * 2 JÇ O .. .. .. .. .. ()"
nhas felicita:.ções. Pro;avel- bq.nco no setor' e'sportivo, do' colaborador; aca�êmico '3 �x O .......•• . 4"
mente ao ser publicado esta prinejplitlmente o tênis, pois ,Nald:Y' Silveira.

.

'"Os primeiros nomes para 4 x 1 3 "

-....coluna V. S. já te-rã sido ._ê de -·todú�· sa.bido qu� a Talento ,-' nov�; múitõ. s.� ��Qmpor as chapas para o� x ·0 -3 "

reeleito presidente pois es 30cied,ade de'nomina-se Li� espera de sua pena n.a dl- .eleição da Diretoria do Jó- 1 x O 2 _"

bmos as vésperas de elei- rit ''Tênis Cluoe. Não é Dr. vulgaçãQ dos acontecimen- quei, já são comentados em 3 x 3 ..
' 2, "

,ções na F. C. T. Osvaldo? tos esportivos da cidade� -e. alta voz. Divulgúemos em 9 x 1 1 "

-::-" 7.::- d� Estado,' motivo porque ,breve. 3 xl..
'/'

1"
Nos p.foximos dias -13 e" Por hoje é' so'� �té a pro� foi felicitadissimo no h"ans- Com qovas, aquí estare- 5 x 3 1 "

14, acontecerá na cidade dE xima semana, C(}ffi a· nova curso de sua data maior. mos ainda esta semana I 5 xl' ./. 1 "

Itajaí, . o tornei� aberto de diretoria. 't}ue.' con.,tinue· o

"

Ao NaldY, embor� com Até lá colegas turfis- 2 x 2 .. .. 1"
duplas; ,programado pela I ajual presid·ente�.,e,:'.�ude o' atrazo, enviamos -

os nos-' tas: 4 x 3 . 1"

!. C. T. Para �sta: compe- saldo da diretoda. '. .'
sós cumpdment@s. ..'

F. D..
)

8 x O .. .. .. .. .. .. .. " 1 "

�.-.'_"'.w... ...·�__ w.-_. ;...._ �.-�_. .-.� � _·.·.�'!'-_·.·.·_-_-_ ·_·.·.-•.•-_-_-_._.•.•-_...•"!!_•••_•••...,..,..,._••-_-_-••••••_._ -••_·.·I4·.-.-_·.·.-.·.·.·.-_-_·.·.·.· -..-.-�J. ·.-.· .-.-.-•••- ••_._._ .

�
',-<-. �l'1I.', '

"

,

� PARA A· MAIOR GLORIA DO FIGUÉIRENS�.JC' TORNA�SE -NECESSARIA ACONCLUSÃO DO SEU ESTADIO. :

'�.SIRA O MAIOR, DE SANTA CATARINA' r UM, DOS MELHORES DO- BRASIL '

, � COOPERA� COM,' OS' DIR.ETORES,· E ASSOC:IAOOS DO; FIGUEIRENSE, FC E A rUA LABUTA ESTA�RÁ ENGRANDE-'
� CENDO A VIDA DESPORTIVA CATARINENSE.

'

• ..'
'-"_

.

� .

� \
<

�
,

C,.i:.'i!'�·
,

����'«����
..

�������'!!.����������������:::;'!J:!!�::::::��:":::.::::::�:'::!::::::::=:=:::������ .................._.........

TURFE EM· FLORIANÓPOLIS·

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

Esperamos que o mesmó
não acon teçã nas próximas
reuniões, para que pos
samos verificar a bondade

D1VERSOS páreo, pagou aos seu s

-'lpostailores'
.

C,r$ 54,00 e

com ' Paraná em segundo,
Cr$ 23,06: . Peabiru foi a

Os -vencedores d� domin-

5'0 p. p. no Hipódromo da
, Ressacada,

.

seguindo a .-.or

Iem
.

dos páreos, foram: -

Xispa com Silvan��ca, pa-.

rando, na ponta Or$ 40,00
o na dupla �C.r$ 48,00. Ven
ceu o segundo páreo Uru

bici, com Ex�elsa nia 'dupla,
rateando a ponta Cr$ 24,00

.. �
. e a dupla Cr$ 55,00. No 3°

páreo Gato Preto pagou mi

ponta Cr$ 12,oó e com

Amaurá.t._ 2° colocado c.om

apenas Y2 corpo atrás,
Cr$ 21,00. Adesivo, ven

:!endo folgadàmente o 40

surprêsa <la 'tarde, vencen
do o 5° páreo pagou Cr$ ..

"

47,-00 e na dupla com Bola'
.de -Ouro, Cr$ 5l,1,,0,p.

!ã'::f.

Classificação do 1°
Turno

Anlérica .

Avaí .

Carlos Renaux .

14

9
7Caxias ......••...............

Estiva , � .'
-

" 8

Figueir'ense ;........ 10
Marcílio pias i • • ..,/

4

Olimpico ; . . . . . . . . . 12
Palmeiras .

-

' � . . 7
Paysand'ú , 15

Tentos a'favor e conira
T.F.

América .

Ava:i '

.

Carlos Renaux '
-

.. i ••••

21
19
17
13

_10
22
13
19

.12
30'

Caxias
,

..

Estiva :- '.

3

7
3
5
1

P.P.-
6

6
11

13'
12
10
16

8

13
'5

T.e.
13
18

16
17
21
15
31
12
19
15

E.
·2

O'
1
1
6
4
2
2
3
3

VASCO 33 X
. FLAMENGO 22
São êstes os resultados do

clássico nos seus trinta e

três anos 'de disputa:
19'23 - Vasco 3x1 e.- Fla-

. mengo 3x2.
1924 - Não se encontra

ramo

1925 - Flamengo 2xO e
1

empate 1x1.
f922 - Empate 2x2 e Vas

co 2x1.
1927 - Flamengo 3xO e

Flamengo 2x1.
1928 - Vasco .3xO e Vas-

Co 2x1. ,--r

E 1929 - Vasco 3x2 e Vas
co 1xO.

1930 - Vasco 2xO e Vas
co 2xL-

1931 - Vasco 7xO e Vasco
<

2x1.
. 1xO1932 "- Flamengo

Vasco 2x1.

1933 - Vasco 3xO
4x1.

1934 _:_ Flamengo 3xl e

Vasco, 5x2.
1935 e 1936 - Não's'e en

contraram.
1937 - Empate 3x3 e FIa-,

mengo 5x1.
1938 � Vasco 2xO e Vasco

2x1.
1939 - Vasco 2xO; Flamen_'

go 3xO e, Flamengo
4x3.

e

e Vasco

'1940 --,. ,vasco 3x2, Flal1len
go 3xO e empate
de 1x1.

1941 - l"lamengo 3x1, Fla

mengo 2x1, .. Fla

mengo 1xO e em

pate 1xl.
1942 - Empate 1x1, Fla

-

mengo 1xO e Fla

mengo 2x1.
1943 -,Empate 1x1 e Fla

mengo 6x2.
'1944 - Vasco 2x1 e. Fla

mengo 1xO.

1945 - Vasco 2xn e empa
te 2x2.

1946 - Empate 2x2 e Vas
co 4x3:·

1947 -, Vasco 2x1 e Vasco
5x2;

: f"

e Vasco1948 - Va.sco 3x1
3x2.

1949 - -VaSlco 5x�
2x1.

1950 - Vasco 2x1 e Vasco
4x1.

19151 - Flamengo 2xl e

Flamengo· 2xO.
1952 - Vasco· '3x2 e Vasco

1xO.
.

1953 - Empate 3x3, empa
te 3x3 e Flamengo -

4x1.
....

e Vasco

1954 - Flamengo -2x1 em

pate OxO e 'Flamen
go 2x1.

1955 - Vasco 3xO, empate
lxl. e Vasco 2x1.·

'Resumo': Jogos 60. Vitó
das do Vasco 33. Vitórias
do 'Flamengo 22. Empates
13 Goals' do Vasco 131.
}oals do Flamengo 111.

.

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

CASA MISCELENIA

i. Grand,e variedad�s de brin
, quedos

R. Conselheiro' Mafra n. 9,
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"O ESTADO" O MAISANTIGO DIARio DE S. CATARINA Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Outubro de 1956

Por AL NETO I ideas,- sempre e quando o estabili'dade da segurança
wASHINGTON - Os II' id I bâ

.'
ti

", .

't 'V -

11 ea .aslCo con m ue sen, contra reformas drásticas
deres do. Partido Re bl' . d

•

d
-

" ;'
, pu 1-

I
o 'representa o pela pes- que podem afetar o clima

�ano, na_ campanha eleito-
I

soa humana, pela dignidade I de prosperidade que predo-
�al: estao acentuando a e liberdade do, indivíduo. mina neste país.,

-

IdeIa, de, eent�.o. _ ,. .

Houver reafi.rma a con- I DeweY é um consumado
Esta e a oIIentaçao báaí- fiança do Partid., Republi- orador dono de uma bela e

ca, de �isenhower, que de- cano nos princípios da de- bem treinada voz, que cau

seja evitar quaisquer der- mocracia norte-amerícana, sa prazer ao ouvinte:
rapagens, seja para a' Di- indicando que as ideias ím- "O Partido � Republicano
reita, seja para a Esquar- portantes d tr s' di D

'

h
.

T
d'

'
e °1� dO paises - IZ ewey - e oje 'em

I em o grato prazer de comunicar a seus ami gos ,� favorecedores que instalou seus escri-
da. ,cvem ser ana :sa as com dia' um parti�o de Centro, ,.

'

A.

-
• .' ,

'

- •

Houve época em que, apa- cuidado, que não se deixa envoiver i tórios. e agencia nesta capital, a rua Pedro Ivo, 1� com telefone 3835, onde esperanço-
rentemente, Ike chegou a Outro grande discurso, por ideologias mal prova-I sa, conta, merecer com a preferência de to dos, para ° transporte de suas mercadorias
pensar na fundação de um nestes últimos dias, foi pro- das e mal equilibradas, ve- I

entre o sul- deste Estado e Porto Alegre
.

terceiro partido. 'ferido pelo ex-governador nham elas das camadas li-'
.

Mas é evidente que êle Thomas E. Dewey, berias ou dos setores rea-

está convencido da adapta- Como lke, Larson, Nixon cíocinãríos.,
lidade do, Partido Republi- e o próprio Hoover, Dewey ,"o. Part�do Republicano
cano. E não pensa mais em insiste na filosofia do Cerr-

I
é o partido do presente por

iniciar outro partido: pois tro, dizendo que, o Partido
I

que é igualmente o partido
vem Imprimindo ao próprio Republicano é o pártido da

• 40 futuro". ' de
partido diretivas novas, em

r�armonia com a evolução
política e social do mundo.

Esta filosofia de Ike, ni
tidamente Centrista, acha
se muito bem definida em

livro recente, intitulado A
REPUBLICAN LOOKS AT

HIS-PARTY, ou seja, UM
REPUBLICANO OLHA PA_
RA O PRÓPRIO PARTIDO

Valemo-nos do ensêjo pa-
ra apresentar a V. Sa. os ESTUDE INGL�S
protestos de nosso aprêço e Estude Inglês, matricule
distinta consideração I também seus filhinhos no

Celso Ramos

I
"English for Children"

Presidente' Rua Vidal Ramos 16

Fed.eração�das IDd6�trias, do

Estada r de�Sanla Catarina
Recebemós: "Horst Kaesemodel . DR. ALFREl)O RODRI-
Florianópolis, l° de ou- Aquilino da Veij!1 GUES nA ROCHA I

tubro de 1956. PARA O CONSELHO Clinica Geral - Cirurgia -

Ilustríssimo Senhor. FISCAL: Partos " I
.Ternos 'a satisfação, de Bernardo St!ark '

Consultérío i Rua � CeI.
comunicar a V. Sa. que em Adhemar Garcia Pedro Demoro, 1663 - So-

reunião do Conselho de Re- .
José Elias brado. I

presentes, realizada a 2(, SUPLENTES:
'

Raaidêncla ; General Vai-

de setembro p. 'passado fo- Milton Fett gas Neves, 62 -"- El:Itreito. t-

ram eleitos e empOlSsados Gharles Edgar Moritz Hor.ária das 14 às 18 ho·
,

em 30 de setembro do cor- Alberto Goaçalves ,dos raso

rente ano, os nóvos órgãos Santos

didgentes desta Federação, PARA. O CONSELHO nA

para o biênio 1956/1958, CONFE,DERAÇÃO NACIO·

assim constituidos : '. .

_I NAL' DA INDúSTRIA:
DIRETORIA DELEGADOS EFETIVOS:

. Parl;t Presidente - Celso, Celso Ramos
,Adhemar Garcia
Dr. Guilherme aenau�
Alberto Gonçalves dos

O autor do 'livro é Ar-
thur Larson, sub-secretário
do Trabalho e amigo pes
soal de Eisenhower.

Ao expor 'a nova filoso:
fia Republicana, Larson
acentua que Ike é o arqui
teto principal de tal filoso
fia..

Resume-se ela em .evitar,
de um lado, o crescimento

do Govêrno, e do outro, o

, acúmulo de poder nas mãos

de grupos
- industriais ou

capitalistas.
Em discurso que fez há

poucos dias, o candidato à

vice-presidência, e atual

vice-presidente -, Richard
M ....Níxon - definiu a nova

linha do Partido Republi
cano nos seguintes termos:

"O Govêrno, o Estado,
deve ser um companheiro,
um sócio da Iniciativa Pri

vada e do Trabalho, na ori

entação do país, e jamais
um competidor de, qualquer
dêles,

"O - Estado ·deve manter

se equidistante do Capital
e do Trabalho,

/
intervindo

apenas para harmonizar os

desejos e aspirações de am

bos, dentro do melhor inte

rêsse nacional.
O curioso da nova filo

sofia Republicaná é que
ela tem o apoio de alguns
das nnals antigos líderes
do partido, .

�im, o ex-presidente
Herbe�"iJOV"�m nota-

, vel discurso, dec�,
adepto da -evolução das

Ramos ,

Para 10 Vice-Presidente
_ Dr. Guilherme Renaux

Para 20 Vice-Presidente
_ Otto Jordan Sobrinho

,

Para secretári,ol
- João

I
Batista dos Santos I

Para Tesoureiro - Gui

lherme Jacob probst
PARA SUPLENTES DA

DIRETORIA:
Ovidio Ferreira da Sil

va

Waldemar SchloessP-l'
Celio de O. Mendes

A��A'CA
MACHADO & CIA. SIA COMÉRCiO E AG�NCIAS,

F.STABELECIDOS NESTA CIDADE À' RUA SALDA
NHA MARINHO N0 2, AVISAM AOS SEUS 'CLIENTES
QUE, DEIXOU DE FAZER 'PARTE DO QUADRO DE
MECÂNICAS DE SUA FIRMA, O, SNR. OSWALDO
"OUZA (VADICO).

-

OUTROSSIM, INFORMAM QUE NÃO SE RES-

PONSABILI�AM POR QUAISQUER SERVIÇOS EXE
CUTADOS PELO REFERIDO SENHOR, A PARTIR

I)ESTA, DATA.·
:FLORIÁNóPOLIS. 8 DE OUTUBRO DE 1956.

A GER�NCIA

CIN-EMAS
CINE 'SAO JOSf

,

As 3 - 8hs.
Victor MOORE - La

rayne DaY em:

ACONTECEU NA 5.a
AVENIDA

No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Preços: 11'0'0 5,50.
Ceerrsura até 5 anos.

As 5 - Shs,'
Cezar LÁDEIRA- Mira

RUBIA - Jardel FILHO
Hortencia SANTOS, em:

rOD) A VIDA EM QUlN·
ZE MINUTOS

No Programa :

Atula. Atlantida. Nac

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

Mari-a FELIX - George
MARCHAL'-.Memo BEN

SASI ém:

MESSALINA

epoi·ter na Tela Nac.

Censura a Ln_r..18....m�;....
_

Saatos
SUPLENTES:

Aquilino da V-eiga
Bernardo Stark

Walter Brietzig
Milton 'Fett

I Tem o prazer de comunicar. que contratou os ser

viços da CONFEITARIA ATLANTIS para o forneci-

As - 8hs. '

' mento ide doces e pães, e oferece no �eu varejo: .

Kirk DOUGLAS - Jean-
•

Sonhos de' BerlirÍ Cuca de banana e farofa
ne CRAIN em: Rocambole Folhados diversos

I HOMENS SEM RUMO
I

Pudins diversos Quindins
'

No Programa: Bolos diversos em fatias Tortas diversas
Cine Reporter. Nac.

I
Bomba d'e creme Rosquinhas Santa Clara

Preços ; 8,00 - 4,00. , ,Suspire,,'
'

, Petit feur

Censura até 14 �nos.'
,

Doces com nata Salada de

A família Botelho, ainda consternada com o faleci

mento de seu ente querido, TURIBIO DOS SANTOS

BOTELHO, vem de público agradecer aos humanjtârics
I médicos Drs, Héros C. Merlin, Alfredo Cherem, Madei

ra Neves, às devotadas irmãs de caridade e enfermeiras,
,

pela abnegação com "que o trataram durante sua enfer- ,

I midade, Agradece também ao Sr. Prefeito da Capital,
'Dr. Osmar Cunha; ao Sr. Dr. Desembargador José R.

j Ferreira Bastos, Presidente _do Tribunal de Justíça ; ao

frutas com Sr. Dr. Otto Entres, Diretor <ia D.O.P.; a União Benefí-

Morango c-om nata
"

nata ,cente dos Chauffeurs : ao Figueirense F. Clube; ao Avaí

Pães: Panetone '

-, Tortas geladas, .. 1<' Clube' ao C. R. Aldo Luz; ao Clube de Cata e Pesca

Cocada qüelmada Pãesinhos especiais cl fa, .Couto de Magalhães"; "ao Partido Social Democrâtíco ;

Apfelstrudel com nata, etc., rofa- :t Empresa A. V. Catarinense; aos Motoristas de praça;

As 730 _ 9hs. I ' Biscoitos sortidos 1'0. Sr. Edalício dos Anjos :- ao Sr. Osvaldo Damasceno;

Oscarito _ Grande OTE- aceitando encomendas de qualquer espécie de .docés, ao Sr. Hipólito do Vale Pereira: e a tôdas as demais pes-

LO em:
incluindo doces artísticos,

- soas que lhe levaram confôrto e 1tcompanharam o extín-

É COM ESTE QUE' EU'" Os preços são os mais baratos da praça. to até a sua última morada.
.

'VOU Faça seus lanches e prefira os doces da Convidam, outrossím, para a missa de 7° dia a ser

CONFEITARIA. PLAZA rezada, dia 10 às 7 horas na Catedral Metropolitana.

As \BÍls. ,

Osearito - Grande OTE-

LO em: t

É COM ESTE QUE EU
VOU

No Programa:
-':.Noticias da Semana Nac. ....

�� ,

Preços: :r;�. :
Censura até �4 ano�_

1

•
"

PINTOR

Augusto SIlva, c{mtrata

qUílisquer 'serviços de pin- I
tUra - Rua Fe:I;reira Lim'l.
- fundos.

CINEMA
Vende-se um projetor de

cinema sonoro de 16 mm.

Faz-se _qualquer negócio.
Tratar à Rúa Júlio Mourã,
.no 13.

..

RI'BE'I RO (!DA

Clube 15· de . Outubro
DIA 13ç:..._ (SABADO) AS 22,00 HORAS

A Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem o prazer
convidar seus associados e exmas, fa�ílias para;

,

GRANDIOSO BAILÉ DE ANIVERSARIO

CARLOS HOEPCKE S. A,' COMÍ!:RCIO E INDÚSTRIA
�SSEMBtÉIA GERAL ;E,XTR.AORDlNARIA

_ EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo' presente ficam ,êonvidados os senhores acio

nistas de Carfos Hoepcke S. A: Comércio e 'Indústria, pa
ra em assembléia geral extraordinária, se reunirem na

sede social, à rua Conselheiro- Mafra, nO 30, nesta. Capí
tal, no dia 15 de outubro do corrente ano, às 14 horas,
com a seguinte

'

APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES

ORDEM DO DIA
Aumento é efetivação do capital
Reforma dos estatutos
Outros assuntos de interesse da Sociedade

Plozíanõpolls, 53 de outubro de 1956

Acelon Dário de Sousa _' Diretor-Presidente

ABRILHANTADO PELO JA RENOMADO CONJUNTO
�ELóDlCO

NEW
OLD

BOYS
Traje: para Senhoritas: de Baile

Para cavalheiros : azul marinho branco ou

smooking.
Mesas: Reservas de mesas na Secretaria do Clube

das 15,00 às '18�OO horas diariamente.

-----------_.... - .�

C iu � E 1 5, D E O U T U B R O
'(jONVIT� ÀS DEBUTANTES:

A Diretoria do Clube 15 de Outubro, sente-se pra
zeirosa em convidar as senhoritas pertencentes ao seu

quadro social e que queiram debutar no próximo dia IS,
aníversârto dêste clube, a comparecerem à Secreta.ria,

<las -15,00 às 17,00 horas, diariamente" até o- dia 10, afim

de Inscrever-se.

, CONFEITIRI.A PLIZa
---------

Edifício Cíne São José

AGRADECIMENTO E MISSA,

------------------------------------__-------------- ------------------------------

,

-_ -<t V .....
, _, ..'

.
'7 .. ,.. - - .""

.� .l! � --:ao �- -

.
-

' .-- -,
-

� --.::.....::::.f'
"

,NOS$A >

AGÊ�'A_ DARÁ AS INFORMAÇÕÉS N-ECESSÁRIASPARA, A, -

Ua.. � �.� 7J1-/,..,
,

._.�., ova. Vu2g�
TIHIIIGPORTECAÉlEOCeATAI/HE__N!.Ei
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nas extremidades pequenas
placas metalícas que im
possibilitem o tapedete de
deslísar.

'

A V r.s O
A fim de evitar excesso

de lotação no 'mÜL ROQM
da Confetaria Plaza, por
ocasião do CHÁ DANSAN
TE DA FACULDADE DECLíNICA ,DENTARIA

DO
. ': 1
na Mão' DR ALVARO RAMOS

I Atende das 8 às 11 horas SA aos interessados que só

QUARTA-FEIRA, 10 DE 'OUTUBRO I
e das 13 às 17% horas, dia- entrarão mediante apresen-

Uma nação não levantarâ a espada contra t riamente.' tação
'

do respectivo ingres-
nação, n,em aprenderão mais a guerra. {Isaías o:::� I' .

,�.ua Victor Meireles, 1'8. so, adq!1irido na sua �éde.Leia Isaías 2:1-4;

ç, SUNG�l MERAH .�, _a nossa
. .Igreja. em S�rawak. � .

A PRA AFOI construída pelos cn".taos cbme,ses tIue enngraram MACHADO &' CIA 'S/A' C
,'.

'A
A'

t(l F h" Chi h"
. .. .' ..

.. '. r omercio e gencias, es a-e ooc OW,. ma, a quase cinqüenta anos. I belecidos nesta cidade á Rua Saldanha Marinho n.? 2Num domingo de manhã' seis nativos de Sarawak
'

. ,

. '_
. -.

. ,

. _
' .' -

, '...., aVisa aos nossos cllentes- que deiXOU de' fazer parte doenstaos que falavam o "Ibanê "t ," ,.'
A • -'. •

,

.

s , en raram l}a 19r�9a. quadro de rrte.;alllcos de nossa Fll'ma, o Sr. OSVALDOI.everente�en!e' St; ass�ntara� num banco reservado '-iOUZA (VADICO).
'

,para m",dltaçao SilenCIOsa. Tleng-Tung, o pr.esidente
dos jovens, eSPElrou. uma opo.rtunidade para falar com
êles. :ele; soube, então, qUe aquêles nativos vindos das',
selvas eram cristãos e que com cêrca de outros cin
qüenta "ibanêses" tinham sido assalariados para tra-.
oalhar na construção d,e um prédio na vizinhança.

, ir' mocidwde chinesa aceitou o' desafio. F.ormou uma
classe de' "ibanêses" na Escola 'Dóminical e quando o
cântico alegre 'dos hinos "ibanêse:s" foram ouvidos a,
ladO de fora e o partilhar das experiênCias cristãs to
mava lugar den�ro, a fraternid,ade cristã tornOtu-se unia
realildade tanto para os e:t;'ist�os "ibaneses"" como para'
os chineses.

.

«NO tendeulo,)

Cóm a Biblia
DIREITO, às. quartas f'eí

. ras, das 21 à 1 hora, o. C. A.
XI DE NOVEMBRO AVI-

I,

Outrossirf}, não nos responsabilizamo'S por' quaisquer
�erviços executados pelo referido senhor a partir desta
data. I

Florianópolis, 8 de Outubro de 1956.
A, GER�NCIA

Pai, ajuda-nos a crer que chegará-o dia em que a
terra será cheia do conh�cimento do Senh�l', como as
águas d9 mar. Que as nossas vidas ajudem' hoje, de
qualquer- modo, ainda que pequeno, a apressar ã vin:
da do tep rerDQ. Em Dj)me de..Cristo suplicamos. Amém.I '

,PENSAMENTO PARA O DIA
, '.

A fim de dar testemunho têm

QUARTOS'· �"

,I

Brasil: 3· produtor .mun- COlÍoCboservâr.. �[ Novo órgão Internecíenal de.
"

<

-.'

(ConlinuaçãOd!13aPágina)! . ene""'I·a a'IO""IDI·ca<, L ii', ! d
·

I d - tim de que a superficie se-
- lo." I"1'� t·· Ia . ,e açu'car ja .gasta - maneira mais, i NOVA IORQUE, -:- (B'I

as Nações Unidas "ínteres- inter�acional de energia.. t1fi "' � ..
•

_

.

_

ou menos Igual., ", N. S.), - O Secretário Ge- . atômica".RI.o (BJI) - O consu- país, pois, no passado', atín- nos Estados de, Minas G�- Os tapetes pregados só. ral ,da ONU, o Sr. Dag sar-se-ão sempre profun-mo do açúcar no Brasil nos gimos a terceira co�ocação; raís, Rio de ,Janeiro e São podem ser
_, colocados por' Harnmarskjold declarou que 1 damente" nó futuro :ór�ãoúltimos vinfe anos, 'do pon- ;nundial, .sendo sobrepuja- Paulo �iv.ess�� apresentad.o especiallatas.

. I .to de vista '''�er capíta", �los apenas
.

pela India .e I u�a dI,mmUlçao .�d� 1,9, m;- ,Somente estes sabem dar O .

'elevou-a, ao dobro, segun- I·Cuba. Uma sImp'le� anâli- i l�ao' de sacos, devido a va- o apete uma tensão igual' que perisam...
.

'.do dados' estatísticos co- se .da nossa evolução, neste, rros fatôres de ordem na- que condiciona sua conser- I
,

.

lhidos pelo .. Instithto do ramoAe' Indústria, de 193� tural,_ êste- fenômeno não vação.> :

I'Açúcar e do Ako,ol. Em para cá, apresenta' os ','se- teve maior importância ten- • r --...".----oc:-----�r:_:_7:"':';7'::-'""'IIi:::-
1938, cada brasileiro tinha. guintes índices _percent�a:is do-se �ní vista que as usí- Os tapetes não pregadosapenas 16 quilos - disponí- qua�t.o ã �r�duçao mundial : URS do Nordeste, principal- podem provocar quedas. Noveis por 'ano, enquanto em no' qumquemo 1932-38; nos � 'mente as situadas em

-

Ala- avesso dos' 'tap 't- d
. "

.
'

. ' _ -. ' ",
,

" e es po e ser1955, essa -dísporiihilidada sa. participação Ioi de ape- góas e ,Pernambuco, tívaarr pincelado um produto' que Iascendeu a cêrca de 34 qui- nas 8%, enquanto, em 1952, mais 1,7 milhão' de sacos. impede correr o tapete oulos. Fato· interessante 'se sUbia",mos
_ .

para 13% �sta O consumo
'

do produto pode também ser colocadodeu, todavia" com o' tipo colaboração. No pertodo continua apresentando um
denominad-o " de engenho", analisãdo, o Brasil duplí- aumento senvfvel nos grano
cuja idisponibilidade caiu cou sua produção de açu- des centros urbanos, razão
de 7,5 quilos em 1938, pára caro ,'. pela qual, em. maío passado
6 quilos em 1955.

'

O balanço. da safra 1955- só existia 'um estoque de
O aumento 'contínuo do, 56, segundo dados forneci- I 2,,6 milhões de sacos de

consumo "per eapíta" é ÔOS pelo ,IAA, apresenta I a-çúcar tipo "usina" em to-I "

acompanhado, porém, pela, uma produção de 25.208.339
I

do o país. Esta reserva nas
intens-ificação

'

da fabrica- sacos .de 60 quilos. Embo- � capitais era da ordem de
ção do produto em todo o ra as usinas localizadas 1,4 milhão de sacos.

LENINGRADO . - Qua
renta e nove cartas inedi
tas de Voltaire foram pu
blícadas nesta cidade, em

um' volume intitulado "Tex
tos novos da correspondên
da de Voltaire".

. A -publicação compreen
de, ao' todo, 280 cartas, pro
venientes de diversas cole
ções. Segundo o compila
lar, Lublínskí, professor
da 'Universidade local, as

;artas, mais importantes
;ão algumas endereçadas a

Catarina II, da Russia, ao

(!on'de e condessa de Argen
tal, ao ,celebre médico Tron
chin e ao nobre erudito
L"USSO Ivan Chouvalov.

o compilador já está pre
.parando um segundo volu·
me, que compreenderá mais
J.60 cartas, estas dirigidas
a Voltaire e conservadas

Muitos são- os sócios proprietários do antigo 'Co- na antiga Biblioteca, Impe·
'lueiros Práia Qlube que ainda não trocaram suas quo- daI de São Pertersburgo,
I as.' Solicitamos 'que o façam para regul_arizarem sua si- qUe hoje se chama Biblio-

,
. teca SaltYkovChtchedrine.

I (SII). í

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
de Cr$ 500,00. Situados .entre Agronômica- e Trindade
'Estrada ,geral) cortado pel� projetàda Avenida que da-
I'á acesso a futura UniversiJade.

. . _. ,
,

.

'

-

,

OTIMO: EMPREG,O DE C4PITAL •

últimos lotes. Informações e' vendas com 'o sr. Adão Fer
;·oz d'Ely, Rua Vis�onde de Ouro Preto., 123, ou p�o', M

Fone 355�·. "

--------------�--��--�--------

VI·'ER !. :MORRER !
DEPENDE DO SANGUE, 'O SANGUE É A VIDA *cAI[

l
As

p. arturientes após ,a' gestaçõo, devem usar l!!,' ",d
_,....... SANGUENOL �. (!j?' '>';,':;J

�.
'

contém excelentes : elementos'" tônic�s-: ,:;�
�� ,J. ,Fósforo, Cálcio. Arseniato e Vanadato'"

• • de sódio

�
;. ....

OS PÁLIDOS, DEPAUPE'RADOS,
ESGOTADOS. MÃES QUE

.
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberõo a toni-

CLUBE, DOZE DE AGOSTO
A V I S O

tL1ação.
A Diretoria

o Sr.' Dag Hammarskjold
fez uso da palavra �a con

ferênoia da qual, panticí
pavam -87 nações e que se

realizava com a finalidade
de estabelecer o referido
organismo.

O Secretário Geral de
clarou que as relações de
trabalho entre as Nações
Unidas e o Organismo se

rão suficientemente íntimas
para que se possa garantir
o máximo de coordenação
e cooperação assim como o

maior gráu de eficiência no

uso dos diversos serviços.
O Comitê redigirá um

projeto de estatuto para o

novo 'orgão internacional.
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SÁ B A DO --' D I A 6 D -E O U T U B R O -_-, Apresentação da famosa orqúeska �'"�_; "j,,� �é�!t ';411_
da Rádio El Mund01 de Buenos Aires, com as seguintes atrações:

"
-

C A P A-R' E L L I -- virtuoso do acordeón _ DAN I NA, 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°l A - aplaudida' cantante -ínternacional '-'

,

R A QUE L' D E M O N T E R R E Y - a maior expressão da arte esp,anhola- Maravilhosa decoração a, cargo /�o sr. Edl,Uirdo
Rosa'- T R A J E A R I G O R:...:..... R'ES E R V A DE. "M'·KS.:;A S, 1ACr$ 2,OO;'0'(l;., NA } OAL·H ER I A M-� L L Ell...

•:..:..:..:..:..:..:..:..)+:..:••:..:..:..:..:..:..:..:..:+(..:..:�..:*<..:..:�:..:. :..:..)••••:..:••:�:..:..:..:�:..:..:..:+(..:..!++:..:+(..:..:..:..:..:..:..:..:.....:..:..:..:..:..:..

Semana da Cr.ian'ça •.• •
-A

A6.RÃPEcrMEN10 :E< MiSSA-
.

\'
.

�,' ��,. �'-��"-�-��---�,�'����,"-��l)famAia B.Ótelho:·ahi4a,��on!l��rhada com o�f�leej- �� ";�l�'I" "'1.1• V' t '�I.:·l,_ .�I {- .�., 'R:�t _ � '(
que .seja objeto de estudos ��1ento de seu ente

•• qye�ídº� ,!.fURIBIO DOS SA.N,T�S \" '.: . ;," 11.1 (

e indagações por todos os nOTELHO, vem de público ·-agrjl,d��er �QS humariitârjes ; � /

brasileiros, Em torno do \ médicos Drs, ,Hét;os'�. ·M�Jif_ Altredo Cherem, M�dei- ( " �
,

_ \

tema fazem-se grandeS', ra Neves, às devotadas irrbâ.s de cartdade-e enfermeiras, to

campanhas educativas que l'�]a abnegação .com qúe o trlitaram durante su� enter-

servem de verdadeiros si- midade, Agradece também' ao Sr, Prefeito da Capíta],
J �

nais de alerta para um pe-
Dr. Osmar Cunha; ao Sr. Dr. Desembargador, �osé R. Ii Reserve seu bif�ete de passagem

rito em curso. Para o ano
Ferreira Bastos;' Presidente do Tribunal de Justiça; ao

I
'

de 1956 o tema escolhido Sr. Dr. Otto Entres, Diretor da D.O.P.; a União Benefí- ,'" no. cente dos Chauffeurs ; ao Figueirense F. Clube', ao Avaí
'

-

foi: A Infância e a Tuber-
culose. Quem conhece o

1". Clube ao. C. R. Aldo Luz; ao Clube-de Caça e Pesca' , LUX u n T E l
índice de penetração dessa Couto de Magalhães"; ao Partido Social Democrático; [1 \J "

terrível moléstia em nosso
à Empresa A. V. Catarinênse; aos Motoristas de praça i

"

país, pode compreender o
HO Sr. E.d�l�cio dos Anjos; .ao Sr. O�valdo Dama�ceno;

alcance do referido- tema. ao Sr. Hipólito do ValePereira ; e a tôdas as demais pes

Foi para aímbolízar o in-I �oas �ue lhe �ev.aram confôrto e acompanharam o extín-

teresse que a criança des- ':0 ate a �ua última m�rada. . ,o'

perta hoje, nos meios res- Conv�daJll, ,outrossim, para a missa de 7 �Ia a ser

ponsáveis pelo futuro do rezada, dia 10 as 7 horas na Catedral Metropoht�a._
país, que o GovêrnQ criou 'o CARLOS HOEPCKE S • .A. COMÉRCIO E IND.ÚSTRIA
'Dia da,<Criança, a ser cele-

brado, todos os anos no dia
12 de outubro. Tôda a na

ção nesse dia se volta _para
a criança. E cada ,pessoa,
em particular, poderá co

memorar a, data dando um

presente a uma criança
qualquer, seja o próprio fi

lho, a uma criança desco

nh�cida de um orfánato, ou

ao filho da empregada do
méstica. Com êste gesto 'tão

simple�, quanto humano, to
dos os brasileiros poderão
coopepar diretamente para
que o DIa da Criança al�
cance ,em tôda sua plenitu=
d�, o seu humano objetivo.

"O ESTADÓ" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CA�ARINA

(ContinUação da sa Página)
em tôda a, sua complexida
de, êsse ser maravilhoso

que é a criança. É indís-
, pensável que ela seja co

nhecída .em todos os seus
mistérios. 'A criança pre

cisa' ser moldada com cuí-
, dado para que dela nasça

o homem sadio e útil que
s7Ibstituirá a geração atual.

Não basta que a medicina
dedique à criança tôda uma

especialização: a Pediatria.

que a psícología reserve

para ela um campo próprio
de estudos. É preciso que
todos conheçam suas neces

sidades, de modo a que

possamos ajudá-las a cum

prir seu destino na vida.

Nesse sentido, só devemos

mencionar com reconheci

mento o que o Brasil já de

ve à Semana da Criança.
Sua atuação tem sido alta

mente benéficl1 na difusão
-

de nOl'mas e princípios ade

quados para a formaç,ão
física e mental da criança
Brasileira. Problemas bá-,

sicos da saúde têm SIdo co-
,

,.

locados em relação as cri-

anças, graças ao trabalho
dos promotores e realizado
res da Semana da Crian

ça.
Todós os anQs, um tema

centr�lé escolhido a fim d'e
.

ClU�E 15 DE' OOTUBRO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

, Pelo presente ficam convidados os senhores acio
nistas de Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Ind6stria, pa
l'a em assembléia geral extraordinária, se reunirem na

spde social, à rua Conselheiro Mafra, nO 30, nesta Capi
tal, no dia 15 de outu,bro do corrente ano, às 14 horas,
com' a seguinte'

ORDEM DO DIA
Aumento e efetlvação do capital
Reforma dos estatutos
Outros a�ssuntos, de interesse da Sociedade

Florianópolis, 53 de outubro àe 1956
'

Acelon Dário de Sonsa - Diretor-Presidente

"

V E N D E M-S E CONVITE ÀS DEBUTANTES:

, Iv�"��� eúblccs.
Marea "Champion". A tra
tar neste jornal, das 14 WI 17

noras.

CINEMA
Vende-se um projetor de

cinema sonoro de 16 mm.

Faz-se qualquer negócio.
Tratâr.à Rua Júlio Moura,
nO 18 •

'Cruzeiro dO' Sul J
ReaJ !
Varig I
Panair
Sadia

. �
TELEFONES: 2021 - 2022 - 2023 Lo 2024. �
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Dia 13 (Sabado) - GRANI)E S0IRÉE ltENAÚX
- ,Magnífico desfile de modelos Renwux,

':' so1) patrocínio da Cas3 BRUSQUE desta

'_
� Capital, em benefício do Asilo D. BOSCO"

'".
" de Itajaí. ANA MARIA HEUSJ SIQUEIRA,

"

"a linda e gl'acfósa Miss S. Catariná' de

1954, organizou 'e' dirigirá. Mesa Cr$ ....

.300.00; reserva 'na CaSa BRUSQlJE, rua

Co,nselheiro
' Mafra' esqúina de Jerônimo,

, 'Coelho. Convites a não 'associados, Cr$ .,

100,00, na �Secretln:ilj, do. Do�e. AS BELAS
CANDIDATAS À RAINHA de 57 do VE
TERANO serão apres.entadas ,nessa .testa

de elegância.
Dia 17 (Quarta). - BINGO PRó �ÉDE ,SOCIAL
-" '.'

_

_. Uma b'ela copa:, 'uma linda mesa 'abat
,

.� J'our" liquidificad01: e: �uitos ou�s prê..

. , . I
.

, mio.s atraentes... .',

, Qja ',21 (Domingo) - SOlRRE JUVENIL, com in i-
,.

'cio. às 20.ÓO hs.
Dia ,27 (Stthado)·...::.... SOJ,.REE çlo 300 ano do. Lira

Teni's Clube em hom,en,agem ao ,irmão da
� .

,.,j I

A Diretoria do Clube 15' de Outubro, sente-se pra-
, Dois predios de al�venal'Ía, àendo 1Jm: com. dois pavi-'J zeirosa em convida_r as senh<>_ritas pertencentes' �o ie

..I!,
J1lentos, construção nova, perto dô centro da cidade e"i'qnadro soci:rl e que- ql1'eh'a� -debuta,r no ,próximo dia 13t. ::,

"'-outro pom �m p�vimerlto no Sul;l-Distrito do Estr�ito, I �n�versári? dêste clube, � c?mparecerem 'à .Secretar�a"
em zona reSidenCial. '.' , I' oas 15,00 as 17,00 hOl"as, d�arlament�, até o dia 10, afim

TRATAR: Edificio São Jorge - Sala 4 - FONE 2192 de ,}nscrevE!r-se. " "
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Alfândega de'- ·F,lori,laópolisl AVisa!os �os Ii�t��es�a.dos
,

,
", E D I. T A L N° 6

-

'. que:, por moti�o de força
..

. -'LE��Ã(}1 D�"�l\'I�RCADORIAS _. l-maior, fica transferida píl-ra
Para conhec.lmento dos mteressa:d�s,' te,ndo em VIS-

I
o d�a 16 de outubro, a rifa do

ta o desIJacho do Sr. InSpetor desta Alfândega exarado ,"Fo-gaFeiro a Oaz", das �or
�no proce�so � 3439/56, a Comissão ábàixo assinada tor'; I, rnalistas do Instltut9 de Edu

n�púb1ico qué e!jta Alffyidega: promover-á no diã 25. do,\ cação "Dias Velho".
� .�.

'torrente mês, eIP primeira praça, leilão de mercadorias I _"
.

, abandonadas �o Sêrviçp de' CQU,s Posteaux, de acôr!lo PROCURA.:sE
,

'Nlm o artigo nO 263. da Consalidação�,das Leis daI'" AI-
,

Proc,ura-se casa ptlra �lu
t tândegas -e :Mesas de �endas �ambiand� com o I.lrt. 97, f gar que tenha nG múümo

<:0 Decr,eto 16.712, de 23LI2/924. - �rê8 quartos. Oferece-se-

Outr!lssim, coniun� que a relação das mercado,. coniJ:at<? de dois ano�. >Tra

) \1ls se acha à disposição<,dos interessa�os, com os mem- tar no Cabo ,Submarmo ou

bros da ComisSão nos harários de 12 às 17 horas, diària- pelo telefóne 29�. _

}n�te;' .exceto sábado,- n� hOl'ári9 das 9 às 12 hor�s, n-esta C�SA
'

�ISCELENfA
! Eparticãõ.

,- " ,�
Alfândega de Florianópolis, 4 de outubro de 1956 Grande variedades de brIo ..

, , quedos
\

, Dante. Cit'�f� Neiva'
,

<t
-

,

!.!, P�eS1 ente. _"
'

:. R. Conselhe�l'o Mafra ,o. 9
...... ,

'

F�ederi, ii Piatt
.

COSTlJrmmA
,.: -;" .' '�,;.�.;, [(. Egc�ivão. ," Reserv� sua vez para 8S

.. costuras de f.im de ano •

. Execução perfeita.
.

P.reços módicos.
Procuz:ar D. Nll-il"'- Ala

meda Adolfo Konder n. 6.

I ... ..:

rvai
.

o r e r r t Y'e· ,I
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