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'

"1' 5 b'lh- d' I �pe
-""'" �

I
ro eml lU 1 .,oe:s e ,crUZei r:a.-se, a chegada de um .a,viãiÓ

'gúndo o�,_çál�ulos de .c,riado- � A rês, depois de atacada, e �eu, pal'á'grafo único. ./ ftade, pois o governador
<

de 1'05 a me.nos em 19ual pe.rio- das � r""s arma'd .,..,.. tl-, -

s f 't d t' t t A t"
,.

d d
' , , o � as ar.,en.

res da regiao, os ca 0d's� . �- � d1':SIS eo
e

. r�n a \ qu�r;:n a

I
�

d
ma lena

-

pross7g0!�, Minas fif'lZ?��. que �
o moV\-

j
o nto . a�o passa o e .que .os nas que levará à.Argentina

tais atingem a cerca e ·.tres la'S, � cna ores oeals' ii. - e aque.as da competên- mento I'laelft"�a' nunca pode. glas os ilcáram .reduzldos a 50 a ·'1, d. -'. n" T
b d

' di' h .. d t
. .

t· d U'-
.' ,

t t'd
.

t O '"n" t
' ..

, .

22 'b'lh-' A'b 'dA' t· .
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' O ilustre deputado
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I queiro a V, Exchii sejám 80- . rença de atr.�éada- cara· Patent� ,o procedimer.· Até os bancos em que dor: tem a. tarde, ,os representân-
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I' que venho ao Brasitl tl'aba- retores. da Petrobrás, sn
licitadas ao S,!', 'Sec:'�tár�o. ;'la ção' estadual e �m.·<l. to dL,criminatório, com que. mem os" de,pós-itos do erário. t d

lhar nesse mesmo 'poço, Não Neiva Figueiredo e Afonso es ' a.s 18 nações que em

sei qual a duração do servi-I Alvim. A estas horas já de. Fazenda a,s seguinte.':: infúr nicipai . (art; 20, ds são tratados. os municípios são neles cimitido�. Londres se pronunciarám em
1 mações: Constituição Fede· divididos, para, o g0verno' .
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< fàvor da-internacionáUzação
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a) -, Qual a. importância .ra1).

,_, .e�; qo�s gr�pos: os de pre- ena or rànCIS·C·.O do canal de' Suez, falaram
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que ��c�rá a'

cactal..l,
c) Relaçãõ dos pag'á· feIto ,g.ltuaClo DIsta e os de _'. . brevemente o minist:r-o do

R h C I I mUmC�pIQ, no cor,- meu tos ou adiànta· 'prefeito oPosicionista:' I B'· G 'II tt" , Exterior da França, Chrls-
esen a u tu ra ' rente exel'cí,çio, cor I

mentos ,feit�s,' 0:'
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E o silencio oficial também' .:,' �. O I tián Pineau, o (ia Inglaterra,

PR�IME.IRO 'SAl,A-'O CA'TARIN'ENSE .. 'D[
. te�pondente à pe)'· corrente ,exercíciq, .lI não nos.s:urpretlnderá. Ap.esar FlPRI'ANOPOLIS, .10 (E) SelwY.n Lloyd, e o ,s(lcretário

I: centagem COltstitu- cada miinicí�f6,� es- de �er o ati-Ial.o gove�no que Noticias -ch�gadàs -da: CaPital, de Estado, J91m Fost�r Dul-
cion!tl, sôpre a dife pecificando as d'a malS c�some verbas com Fe-<feral dão.,nos conta, de les, Em fO'�teg bem informa-

ARTE fOTOGRAFICA / rençl\_. de arrecada· tas das '�aida,s d ...
, plJplicidade, é parado�almen- reêente ato do s�. Preisidente das se disse que os 3 es,tadis-

ção entre o Estado. e caixa do -res�lUtó.�o I �� o. go��rn,o ·.màis sile�c�o?o 'da República, c_oncedendo na tas *pedira:m �a iU.nl� d,a,,;
Encerrou-se. dia 30 o Pri, dnde do tema esc01hido". Municípios, verifi- Estado, p_ara,' q fIm qu�-to .aos .ga'?t� qflClaIS Pasta da Viacao, 'ao nosso naçoes participantes' numa

meiro S:tlão Catarinens dp "VesperaiS de exame", de ·t d
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e agor� o sr, J?rge LaC�f- p.:ezado. amigo e distiIito frente sólida. Tambem se

Arte Fotográfica, patrocina Waldir Fausto Gil conseguiu 1955, ' Sala da,,.. Sessoes, em 8 d< da, de numeros, CItoU apenas conterrâneo sr. F-rancisco disse que' os 3 ministros ha.-
do' Pelo Clube Foto Amadür ]. terce.ira classiflcação,

.

b) Quanto pagou o Es Outubro de 1956, 16s 50 milhões que o sr. B01,'-, B�njamim Gallotti, aposen- viam apres�ntado propostas,
de Flór�ànópolis, que reuniu "Ernestina", de Alfredo Li

- ,-- '

"'-,
-

,

nhausen arrecadou por ante- tadoria no cargo da classe mas que até esta data não. se
trabalhos de amadores ca- ber,àto M_eye:". cOI?-seguiu � Com"eçou a fazer água em um dos po- cipação �m 'dezembro .d.e O da éail'eiga de engenhei�- h�lV'ia rec�bido "'!'&sposj;a 'al-
tarinznses, q�ar�o plemlO, tendo a co 195;;, deSViando-os da receIta roo guma 'de. natureza conc,retaI Esta primeira amostra d\, mlssao .res,@ltado o ,grande' -

d 'fT b I" .

....-----. de ,parte do Egito ou'da'Uni- .

âmbito estadual revelou -

o poder tecmco que ,destac� !lI ' roes O reo. '
.

/.

-

i· -ão So_vi�tic'a,_ Indicou-!se quealto nível alcançado pelos suaVe _belez� de ,Emestlpa PORTO, ALE<:'fRE: �O (VA), �a distân.cia da' �r'aja: . Ul�1a' Ja voltou a funCionar �s �8 países opi:nâm 'que já'
'nossos fotografos amadores. Br?ggemann. _ As últimas notiCIas de Informaçao reeeblda a nOltJ RIO., 10 (VA) _ Segundo ' '.

e tempo de que o Egito tan-
�oi grande o número de v�- " . .".

Rio Grande diZ€m q.ue ')
; disse que um dos porões e�- informação colhida pela' nos-

o po,ço do ca,�po de '?atu, na I
ce uma proposta concreta, A

Sltantes que aCQrreram ao Inclta,mento '. ue \Xi1alter navio argentino.Trfbol co.n-1tava começando a fazer agua"sa r rt .

',' ,B�hla" que vIDh� Jorrandoloutra reúniáo' foi marcada
Teatro .Nlvaro de Carvalho J�rge :roe�, linda cena '�asto- tinua encalhado, ào sul doi e�o .<�gem na Petrobr.a" f?l, �fIDal, .con�rolado pe':03 pará depois de amanhã,
podendo co�prov�r, mesmo :'ll, yalOI'IZada pelo fehz a-. farol do Albardão. Os fort�s' 1l"omolaç1o d.9 N '. d "b t�cmcos e operarios 'espeCla- .' "

os méros espectadore3 que a proveitam�nto da iluminaçã� I
ventos e o mar agitad� frus I V

. ,1& II omea O O SU S- hzado.> da :mp,resa, _

'

yarte da fo.tografia já atingiu e ?O movlmen!'o. obteve fl'traram todas a:: tentativas Cargos·'
.

t"t t dE. V A�m:'(:>U. ainda a r?�or��gem O BI,.ó.:'lIa lidada' .

entre nós, um aprecIável ní7 -qumta coiocaçao. de reboque e as varias em- RIO 10 (VA) _:- A C
'

, I U O e 'fiCO e- do Dlarlo de NotiCIas que
Ivel téénico

k • i Meree: ram ,ainda mencão b
-

'.

h
'.

t t
' ,omls-I .

.. a Petrobrás havia mandado
,

' I _' •

' ,. arcaçoes que aVla.m en a são de Acumulação de C.al'- • ,

OEA b '

For3:Ip. em número de 39 Os honr�s-a �trabalhos da autQria do. socorrer o "Trebol"-já de- '�os, dQ,. DASR, deliberou ..ser
I nsslmo na

uscar u� tecm�o �?S Es::-
trabalhos selecionados pela. dos srs. Cú�eo, de Florianó- sistiram, isclusive o reboca- lícita a acumulação- de car-

I
.

tados UnIdos, a, fllll-ede' a�n-
I Comissão Julgadora, "�onho po.lis, Eerraz, de Itajaí e ot- dor Azambuja. 'Os tripulántes go de professor de Ter,aP_ê�_I_':A6H�N�T0:-r, 10 (V. P.)

I
der aj}S' imprev�stos surgIdos

Primaveril'�, de Jobel Cardo- to e Leyendecl{er de Blume-' abandonara,m o navio, com tica Olínica, com a função de! Ameri rgaDIza(çOaEo dos Esta�os 4ur�nte o J�nclOna��nto <_iu
so foi a foto classificada em nau '\

'

'I -

d a d t L' , ..

I'
c,anos A) anunCIou poço, Esse teenico 'vlaJou-'do·, . . , exceça9 o :!om n an e UlS Inspetor da Defesa Sanitária a nomeação do d J

,-

M
., ,

�

primeiro lugar, 'A ,J:!omiss§o, A iniciativa dos amadores Fago. e de
- um maquinista I do Minis-ré�io da IV'ricult��'l rin R' 'd 56

r. uan., a- m�6'0 ultimo" para a caplhl
dest t t b Ih a: d Cl b F t . _5 ._-'

'lOJas,
e anos de lda- baiana, Acredltava-se toda-

"

aeou, nes e :a � ,?' o
..

"li-
•

e, ',0 � �mllldor de que recusaram salr, A referida Comissão deli- pe; nat.ul'al do Chile como o via no o'e"arta
'

,

surpreendente tecmctJ, . I Florlanopohs e digna do me- Estes e'3peram o grande re berou tambem não ser t·, di, t' .' .', � p mento de Re-
"I f ".. '

-

lh- 1"
, , lCl- novo Ire or do seU departa laçóes Públicas da' P tr-obr'n ames, -ue .�ug�nIO ,. o�es p ausos. 'Merece o bôcador "Forte de 'Ooimbra" j to o exercíci ,;o 'cumulativó do mentoda' -! '

'. .

e �s
Muller, conseguiu o se,gund::l apôlO de todos par� que -l ga marinha de guerra, para

I
cal'g() de' médico' pediatra. em SUbs�tu:s�ntos, cultur�lS" que o tecn�co a�e'rlcano n�o

'lugar. A comissã.o destflcou tarefa iniciada possa pros- uma tentati:'a final. Enquan_' com a funçã de in�p to d
.

V
... , ç-8� ao (Ir. Er�coi Chegara ate a. tarde ,de optem

no t· 'b Ih '''b 1
.'.

'd d
o I", e r e ensslmo, escntor brasMeil"O a participar' do� trábalh sra a o a e a composl- ,egUlr, an o.-nos daqui pa- . to is::o varios caminhões es� Ensino Secu dário' p' fi

I
'. .'

.' .' t .' ," o'..
,

-
.' ,.' .. n ,OIS a .- que regressou ao seu palS 'pa

'

que culml'na"'am t· f t'''� d "" t d
'

t'çao em e�'cala baixa", r'essal- ra dIante ,\Sempre melhore,;; tão descar:'fgando -a carga bas a ato 'd d
-

d .'.
.

'_ .. -I .

'

.

.' , sa lS a/o- � govefl'lo. o A;lS a, o,es a
tandQ tam.bem a '�dramatici� mostras,

.

I do Trebol, que se acha a pou-I turez: té��ic�-:�e��í�iC:S n'l- . �:r�!�:eetar sua pr�duç�o li- jrlamente, com o co,ntrole do pronto para pagàr suas di-
:.."- ,

.-.. , .

poço de Catu. vidas",

. DIRETOR
Riaben. ·,de
Arrud. IlmOI

GERENTE
Domin,ol F.
de Aquino

y _.....

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ESTADO" d MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINft

INDICADOR < PROFI�SION-AL�"""'�+:��':,", ". �,;,M$D,·I(f,'.-9·S D[NEYPE'I:"RONP ..

O ESTADO
"' ...

"DR. WALMOR ZOMER' :.. \�t'JH.· J('lBE TAVARES '�II,�I:'''' I-i· . '
,

, �::
GARCIA' -

.IRACEMA ormadc pel .. r.eujoaae Naclo, ••,.
.

. :.
DI I d 1 L' Id d '" \E' C S·

.

aal de llIladicin. Universidade ��. .

, . ..eII oma o pe a .. acu a a }.�"' ):){. !.'I.A NERV.OSAS E l\lEl'i-.. .+.eh:nal de
-

;A;.edldna· dá Unhar- TAIS' __ CLINICA GERAL do Bralii . ..�. ' '.
-

e.e
sldnde do Brasil. Angústia Qomplex08 -- RIO DIi: JANEIRO : '

. Aos nossos' assina�.ti�.i�da Capital avisa- e
Ev-iuterno por éoneurse di lUa- Insonía -- :Atac,.ues � Manias -- Aperfeiçollimento na "<.:a.. 4. .,.. mos que a entrega de O ESTADO é feita à .••e

_ t�t)ljdade-E8cola Problemática afetiva e sexual Saud.. São MI,oel" � •••
(Sefviço 'do" Ptof.. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen- Prof....· ..rn.ndo !'aulino �:.. noite, devendo estar concluida às 6 bôras. ': 6 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajan

,

drlgues ·Lima) . ças Mentais. Psiquiátra do Interno por a ano. do Serviço �� Pelo telefone 3022 receberemos reclamações +.e 7 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
I!:x-intenw do' Serviço 'de. Ci�ur- Hospital-Colônía Sant-Ana.

.

.

de Cirurgia - : - . -,

.

e.. 13· sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajanc
,ia de 1I0llpitaL I. A. p" E: T. C. CONSUl!;!fóRIO - .Rua Tra- Prof. Pedro de' Mour. f.. de qua1quer. atrazo ou falta na entrega. : 14 domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

do Rio de Janeiro [ano, 41 - ílIas 16 às ]7 hóra. OPER"_ÇOES .:.., . .

. ·t· 20 sábado (tarde) Farmácia' Esperança R., Oons. Mafral\fédico de. Holi.pita� de C'a\'liJllde
.

RESIDJ;:NCIA:' Rua Bocaíuva: CLINlCA DE ADULTOS ............ .... ... � � 21 dómÍl�g.o \ Far'ma'cía Esperanca R. oons, Mafrae d. Maternidade ' Dr.: Cail....s 139.Tel. 2901. IJOl!:NÇAS DE SENHORAS :!.�!�.'.:..:::..:::..!..!�.'":..:::..!..!�!..::: 4t+��.�.� "".

C
� CONSULTA � D'àl"am t da ...... . 27 sábado (tarde) !,armácia Nelson �. Felipe Schmidt

IJOl!:NCAS
. P;tt�ÊNHO�AS .

_ 7 - 9,30 no '-:;kos�it�l :: ê.ui� • ·-··
'

..·:·��-...AHóR�tDõ"..
- ....-_......r ;".-........... 28 domingo Farll!ácia Nelson R. Felipe Schmidt

.

I. PARTOS - OPERA<·�'ES . dade.
.

: O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Cons: Rua João Pinto n. DR. ARMANDO VALt- RESlDtNCIA - Rua Duarte -Sto: Antônio e Noturna, situadas às ruas' Felipe Schmidt,

16, das 61,00 às 18,0.O horas. RIO DE ASSIS
.

- Schutel, 129....,. Tele!. 8.288 -

-

TÔNICO . ZENA.. Florianópolis. 43 e Trajano.
Atende com horas marca- --- --_ -

A t t b I
-

derâ 1 d
'

_.

DR CESAR BATALHA DA presen e a e a nao po era ser a' tera :a sem pre-dàs - Telefone 3035.:--" :)0$ Serviços de Clínica Infantil •

SILVEIRA via autorização dêste Departamento,
Reaídência ; da Assistência Municipal e HO'a- IRua:

.

Gene ral Bittenc-ourt n·. (. ll'Ítal de Caridade Cirurgião Dentista Departamento de Saúde Pública, em setembro de
.

101. CLlNICA MÉDICA DE CMAN-
.Olínlca de Adultos e 11956.. ....

T.elefone r 2
..693. 7-

ÇAS E ADULTOS
-

I L· O ld' d'Ar _ Aler&ia _ Crianças R.aio:X; .

'

�.

UIZ sva o campora
DR. ROMEU BASTOS � Consultório: Rua, -Nunes ·MIo- ,Atende. com Hora Mar-

.�,.,
Inspetor de Farmácia

. PIRES chado, 7 - Consultas das .16 à.
III horas.

, � ", cada.
_."" .. �.,''-

-
,....-: '

Reáidênci�p Rua, .MaNch�l Gll'i-. Felipe SchUlM}:39' ASa" ----------------------------..

Inerme, 6 ...;-,:F<>ne}' 3783':, :. .�.....I,.vA .� <� MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
�",

'

" ..,._,:Ji ..

. 4.· SERVIÇO FLORESTAL

Úlf. :O�!uPl'ti. DELEGACIA FLORESTAL
A D V O G A' O O S I REGIONA�

FILHO -

,�O PRIMEIRO tHN - ..

E FRAQUEZA, TONICO ZEN..\ "ACóRDO" COM O ESTADO DE

DR. JOS2 MEDEIROS ..
� ..JUA MESA! SAN:'<\. CATARINA

VIEIRA AVISO
!.... ,DVOGADO -

F' t
''. A Delegacia Fl6restal Regional,

sa�:!xaC:�����.16_0
� It.J.' -

�

O"
,

....qC'Op'-I-a'"
no sentido de cqibir, a,g máximo pos-

_ 18�vel, as, queimadas e d�rrubágasA d�"mato;. afi� �e impe-
DR. CLARNO G.

dlr os dQuustrosos efeItos economlCOS e ecologlCos que

TTI M'
·

f" "d acarretam tais práticas, torna público. e chama a, atenção
_ '�!�;:ADO _ aXlma per elção· e ràpl ez. <Le todos os proprietários de terras e lav�:ldores em ge-

Rua Vitor Meirelel, 60. ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores-

FONE:;102;t:�ÓPO'i. _ Rua, - Jerônimo Coelho. tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado,
QU�IMADAS E DERRUBADAS DE MATO

DR.,ANTONIO GOMES DE
� Edifício João Alfredo. Nenhum 1}roprietário de terras ou .lavrador poderâ

ALMEIDA. l-'roceder que1mada ou derrubada de mato sem solicitar,
_ ADVOGADO � Sa Ia 18 - 1 o anda r._ I com antecedência, a necessária licença da autoridade

Escritório' e nesidên�i�. - florestal competente, conforme dispõe o CÓdigo Flores-
Av. Hercilio Luz, 16 't I

.

T�lefone: 834(..
:--

I
a �m seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

.................,..... infratores sujeitos a penalidades. -
.

.

� E N T·l � TAS I REFLORESTAMENTO

Via,gem '

.. com segarilD�a .
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

.

DR. SAMUSL,JI'ONSECA Y I' cooperaçãq, que mantém nQ Estado, dispõe de mudas e
ClRURGIAO-DENTISTÃ t d ,.

fI
.

d
Clínic. ..:. Ciru��ia Buc.l _

_

e rapl'dez ,semen es e êspeCles orestms e e .orname·ntação, para
Protese Dentária _

.

fornecimento ao's agricultores em geral, interessados no

R.lo. XD�A�';f��r1rmeUao 50 NOS OONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS�DO 'reflorestamento de suas' terras, além de prestar toda

Consultório e P.esidênci.:. -. '.' Rlp.. IDO -:S·U'-L--B'BASILIIIO» ---'. lrientação. técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-
}{ua Fernando M.ch.do, n. 6

•.-, li-dade da obtenção de empréstimos_para reflor·estamento
Fone:. 2226. .

.

lF.lorianópoUI _;_ Ita1af _ Joinville _ Curitiba
nb Banco do Brasil, com juros ile 7% e prazo de 15 ano's .

Crnsultas: da. d,UO l. 11 bo- '.
. Os interessados em assuntos florestaIs, para a

raa e das 14,00 à•. 18' hora.

'I
.

.

. êR b"
•

ca,t:.,dusiva.mcn.a com,hor�.mar- J I'A,S'eA'nCla e Ku... Deoaoro _quina da
') tenção �e maiores esclarecimentos e requererem àuto-

Rua Tenente :Sllveira l'lzação de licença para queimada e derrubadas de mato,
$abado�-:;:",-4",�!, II �. ,12:, _ ': '.:.,' f,.e I devem dirigir-se às Agências Flor�stais Mun'icipais ou

., :<'" .. _. <'-o ":-..� ,

l;' ,

.

.I
diretamente a esta Repartição, situada à rua San tos

. DR; LA",!JlC� C�LJ)�;"II(�", �,�, ';' . Dumont nO. 6 em Florianó�o!is.

,,'J.����.�N�B!�A, .' II'l-fi
· , "'-

L d
' Telefone: 2.470 - Calxa Postal, 395;

P��?e��f:� ,::��:�à;���' . eSJO Irlanap,OllS .. I a .I�. ciEndereço telegráfico: Agrisilva - Fl�fianópolis .

203 �- R�ã. ,nente �ilveii.. l�' :. DERÉÇOS. ATUALIZADOS DO
J

EXPRESSO
I

Atende �d1'4:�lamente d•• 8 à� �"I
II horils." " .. r'

3as e 6as l.... 14 .. 18 ho.r�•.
"- 19, as 22' hora..

, ..
'

,,,-,

COÍlfeu·ciona.nentadura.,. POI(�� , .y.
eQ ,>l1\véill" jJ"'.llb'IQD.

•

.

.

'", .

'.felefone: 36Q6;' i.ransportes de Carsras em Geral entre: FLORIANóPO·
.

',' LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE' JANEIRO � BELO HORIZONTE.

'

. FARMACIAS DE� PLANTÃO'
DEPARTAMENTO DE SAúDE PÚBLIGA

Plantões de' Farmácias

. Mês de Outubro

• MÉDICO
"'!'Pl'l'N':::��s.a.,...___ no, Hospftal Sio

, Com pratk"-'l";'tn-dti"e na f"ánta.
FrancIs"" de iUl���eiro

C�"a do Rio dê_J_�
CLIN'JCA MÉDIC,:..�"''::-d

.'

.

': . CARDIOLOGIÁ -, .

.r: Coasultõrâo :
_F

Rua- Vi�or �Mei--
re les, 22 Te!. 2615.

.

.' "

. �".
Hór4.fio� Sega.ndas, Quart•• ·e, EX-l1�terllo da 20 enferma�.

Sexta feiras:ÓÓ, •• , e. Sérvlçl' de gastrQ-ellterolo�l.
Das 16' às' 18 horas' 'da S!!nta Casa"do .Rio .de JeDearo
Residência: Rua Felipe Sch- ,Prof: W. Berardlnell�).

midt, .23 - 2°' andar, ap·t. 1 -

. .Ex-mtel'no do H08pital matar-
tI' 8002'

.

' nidlrde V, Amara};'e. '. � . _. . •.. ,
, !DOENÇAS� IN'FERNAS

DR. HENRIQUE. PIUSCO: Córação,· Estômago, inte.tiDo,
,

'p.ARÀ.'ISO fígado e vias bilia�el, Rin••
Consultório: Vitor Meirala. II.
Das ley fis 18' hora...
ResidênciJ.l: Rua Bocaiuv. 10.
·Fone:

'

8468.

I

.........................................................", ...

&ili:DlCO
Operações "Dllenças de Se·'

nhorls -.'Clínlca de Atlultos.
Cu:,so 'de Especialização nó'

Hospital' (Jos Servidores !_l� Eà·

ta�S�meo,do Prof, ��u'i'imo-di!' "hR.�·MA..aO DE LARMO
Andrade}.

"

. .'. CAN1'IÇAOCori.uJtaa,·� Pela manhã
..

no
.

Hospit'll -de' Gâri.cJllde...· ','
, À tatd.,,,,d4\B, Uí,� hti. em Aj;an:-'

'

M ,É D I C o
te n1l co�últ.ófio "i<=Rua Nú.Í1eá, CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado." ,.1:-l':;J!:�qúin_a· .de .'l'ira- , .ADULTOS
·dentes. ·Tel. 276.6 '

. ". '-c.' Doeiu,:..a Internal ..

Residênct,l,l .,.,...�,t!!I�' Presjaente: CORAÇÃO _ FIGaDO _. lUN�
Cóu.tin1iô :4�. i��;-: 3120. • � -..' - INTESTINOS

Tratamento modemo da
, -_':;;i.iNi�A CO�8ultóri:�IL�:. Vitor Mel·
,de eles; 22.

.

'fiLHOS....,.. OUV,IDQS''7- NARIZ,' HORÁRIO;
.

.

E GARGANTA Das 13 às 16 borAl.
•

,. :' :.DO .

"

Telefone: Consultório - 3.41:',
.DR. 'GUERRElRO DA.

.

Reridência: Rua José ,lo Vah

FONSECA Pereira 158 - Praia da .SaudM.h
,

R
- CQ(\uuirosChefe do Setviç� d� .GTO .1. _-

NO do Hospital tie Florianópohs.
Possue a CLINICA os AP'ARE·
LHOS �AIS MODERNOS PJ..RA
TRATAME:!IlTO .. das .DOENÇAS
da ESPECIALIDADE c

Consultas -;- pela· Illal:hã nf' MÉDICO ..CIRURGIÃO
HOSPlTAL·· .,. Doenças' de Denhbra8 - Pirto.
À TARDE .7"" das 2 as ri -

_ (jperaçôe.;' _ 'Via!! Urinúi.t
no CONSULTóRIO � P,ua �d08 Curso ile aperfeiçoamenh, e
.lLHF'''' ,no. �

.

.

. .

át'
. H spI·tal·. de

RI!. \D�NCTA ;_ I"elipe ::3ch ·Ionga, pr .lca nos. o

,:--. -

•

- Bu.enos Alr8{l.
midt n�. 113 Tel. 236.,.,·, ,;,-

.._. CONSULTóRIO: Rua' lt'elip�
... ri��'l'Õ�lÓ-M.ONIZ � �,.chmidt,.nr.'18 (sobrado)' rbNE

..,.
... "'I'" �M,12. ,

.. .
í <

"'-,_...- DE .A'RAGÃtl' , . T HORÁRiO: das 16 '."18 !ao>-
CIRURGIA' TRJjlU.!"ÀTOLOGU �as

-

�
.

•

1 OJ;toped�a
" .� ltesidência: 'Avenida RIO B,aD'

CÓdsu:ltório: João Pinto, 18. éo, n. 42. . �.

Dar. '16 às 17. ,th.àriamentê.
.

.' Atende cbam.do•.

Menos" aos' Sábados Telefone :'.' - 8296.

Res: Bocaiuva 135.' .

Fone: - 2.714.. ,,,:.

VR�.·WLAPYSLAVA
'. ". 'W. MUSSI

e .

DR- ANTONIO PIB
,

.

'

..

'

.. _&fUSS1
.

MÉDJCOS
CIRURGIÃ CLtN]CA. ' �',

'

;9ER:A:IrFARTOS>.:
..

Serviço �ô'(llpleto e I:speciali-'
r.ado 'das DOENÇAS DE SENHO·
RAS,' com modernos.métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA .- HISTER6 -

SALPINGOG�AFIA =- METABO-
LISMO BASAl,

""'dioterapia pOI: ondas. cartas-
Eleuoçoagulação - Ralos Ultra

VtoJeta e Inf.la V�rm�lho•.
Consultório.: . Rua Trajano, n.).

lO audar -. Edificio do -:MontepIo.
H'orárij� Das 9 às 12 horas .,.....

Dr.' MUSSI.
Das 16 às '18

.

borâ. ,- Drà�
MUSSI.
kesidêntda.: Aveni:d. ·Trom-

powsky, 84.
".--_. --

"--".

.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS
I

_,'

J'

INFOh .....c_:OEII U1'J:1I

..;f .

:?_:.
� -=-:\ ��D-,

..,_
- -= ��

t�,�.��tr,Matrb: FLORIANóPOLIS Filia): CURJTIRA r no' 'w.: L!'
'

,1$.- ��
R1!� Pa,dre Roma, 43 Térreo 'Rua Visconde do Rio Brane: SO .�. vDAD---' I j" ArOB ILIA'R IATelefones: 25-3'4 (Depósito) 332/:6 \.SI I;- '':; r�'a

Redação e OfleiD••• A r•• �D- 25-86 (Escritório' 'i't:lefone: 12-30 "SUL BRASILE'IRA" I/rOA.
�';hé!��p!:::.ia:'· 161 Tel; 1022 En�.-<:;�fe�.P?;t��ri�ÕADE" End. TeIQ�. "SANTIDRA'·

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR . SUA

Djretor: RUBE�G�S.RAJt3:· I ,.-

�re�t�: '���INO' "1'•. :
;. Filial: SAO PAUr.O Agência: POUTO Al.EGRE r C A S A P R O P R-I A

Rl'pre.ent.nteu.,
. -

"Riomar"
.

-

COMPRAMOS E VENDEMOS:
Lt:::re�enti�õe". A. s� Lar.;·

�veDjdli do Estado 16f6/76 Rua ComendaLor Azevedo, '
. .

Rt::1' Senador D.nt••• 40 - 10 64 lotes, casas, sitiós, chacaras, pinhais e outros imóveis dê

�n�:r:: 22 . .lí924 _ Rio da J.neiro. Telefone: 87-06-50 Telefone: 2-:17-33 'grande importância -e oportunidade para os melhores
Rua 15 de Novembro 128 60 Atc>ndp "RIOMAR" I negocios
nd!lT 'laia 612 - Sã" Paulo . EDd. Telea. ··SANDRADE"· ElId. T.?leg. "RIOMAItLI" .POSSUlMOS PARÁVENDA IMEDIATA

. Assmaturas anual ., Cr$ 100,00 . i. Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito doVenda avulssa .,' •••• Crf .,00 Alheia: RIO DE JANEIRO .Agência': BELO UO'Rl- Estreito, Coqueiros� Bom Abrigo e Trindade. OtimasAnúncio mediante contrAto. (. '1llo.ar'.'.. ZON'rE'
-

.

Os originais, mesmo não pu- : oportunidades, locais' de grande futuro e a preços ver-
hli"tldos. não .erló .devolv-ido.. "Rioml'r" I dadeiramente . convenientes.
A direção n� se re)rconsahilil. Ru'a D"r Car:mo ��-e'tto 99 A 'd Ad' n71 Bpelo_s conc'" emitid�. "",••r- • l., 'ImI a n- r' '\S." .

. 'Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.
íl!OS auÍl FODe.: 82-17-88 e 82-17-37 "iI'elefune: ..-30-27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOT_.<\: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrp. Rio e Belo Ho:rizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

'

_, ·fLORJANóPOLIS LTDA.

"

DR. LAURO DAURA
CLlNICA GERAl.

.

-

. Er,peéialista em
. mo'iés-.iia. d.

Senh,ol'as e vias urinária.... '.,:.
Cura \radical das lDfecçoes

agudas e cronicas, do "perelho
genito.urinári,o em ambo. o.

'Sexos.' �
.

DoençAS do aparelho Dig••tivo
11 do 8istema nervoso. .

Horário: 10th As 12 e 2� ás fi,

Consultório: R. Tiraje,ntel!, 12
_ l0 ,Andar -- 1"01le: 824tl.
Residência: R. Larerlla Cou·

tinho, 13 (Chácara do Espan!la)
-c- Fone: 3248.

AJ)MINISTRAÇ.lO

DR. ALVARO' DF
\.' CARVALHO

MtDlCO D'E CRIAN\;M
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALE.ItGIA INFAN'l'lL
,

C'lnsultór\.o' - Ruq Tirader.·
tes n. \I - Fone: 2998.
Residência: _. Av. H.rcilio

Luz n. 166 - '}'el. 2.63.0.
.

Horário: - Das 14 àI IS- ho·

ras diériamentolDR.· Júl:lO DOlN ..
VIEIRA'
MÉDICO EWTON

f.:SPECIALISTA 'EM OLHOS DR.. N
.

()UVIDOS, NARIZ E 3ARGAl'lTA D'AVILA ' O leitor encontrará, ne.ta co-

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

(nfra-Verinelbo -
.

NebuUzaçio - Doenças de Senhoral -� Prodo- diàr�anlfmte. dI imediato·:
.

Ultra-Som logia _. Eletricidade Médka 10RNAIS T�lefo�e "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" .

(T11.'atamento de·. linu.Utl. .em Conc'11tório: Rua Vitur Mei· O l,;.tado· ...•••••••••. ,. .1.0211
, .

ope�açi�)
.

• rel<ls n. 28 - 'relefone: 3307. A G-azeta .,........ ..... 11.666 '. .

Anglo-retlnoscopia - J1ecelta ,de

I
(.onsultas: Das 16 hora. ero Di'rio :le T ';'Ie , •• "... 8.6'19 Consultem nossas tarifas. EXPRÉSSO FLORIANóF()Lr

Oe!llos � Mo.de�nll .equipamento diante. Imprense ;:'!l. ,1 ..688 ·-Fones: 2ã�!i4 'ai. 25-85 ,.:_
.

d. Oto_Rin\llaringolo&ia (úlll'ett Residência: F'one, 3.422 HOSPITAllC .

nl) Estado.). 'Rua: Blumenau n: 71. Caridade: •••6j.�••••••••••••••••, ....

Horário. dll8 9 às 12 hora. 11 (Provedor) ;..... 1.114.

dai 16 às 18 llor'aS... ..
(Portada) '.. 2.086 PEROLAConsultóri,,: � Rua Vitor M_i- DR. ANTONIO BA'l'ISTA Nerêu Ramo. •.••.•••• ••• 8.811

.'

.

1'i!les 22 ..."... Fone 2676. Militar • r. : ,. i. '1.16'1
Reá. - Rua Sáo Jori. ,20 JUNIOR: l:Ijio Sebastião (C... da

F \e 24 21:'
' . Saúde) 8.168

_0_1__. .,.'-,-,_
..

�._� -..._- CLlNICA ESPECIALIZADA DE M ater:'lidade Doutor C)&r.,
CRIANÇAS los Corrêa .•••.••. , •.•

DR. ,'!lI! �"DIO u1EN·._.. Consulta� dss 9 ás 11 hora.. CllGAENMATDEOSS UI&-
1'�6.'" '" Res I' Cons Padre Miáuelfnho.·

:
.•.:. DHAUSEN' 12.· Corpo de Bombeiro. •..• ..418

CLINÚ:A MÉDlCA.....

DE ADULtOS Serviço Luz
. (Raclama- .

.

.. '.' C· CRIANÇkS. . PiJ��:i� (Sa:l�' C'o'�i��ai�i�' :: ,{�:

�
......,. _

-
..
-
..
- -

_ _ _ Woo"W ..

ÇôíÍBul�:rio/:-- ._nua ,J'IlIl! Pin-
Pollci'a (Gab. releg.do) .';

.

�.694
to, 10 '- Tel. M. 769,; ,. '.

" ( i\ :DR ' LOBATO . Corlo' SaDeto' s� SaraivaConÍlultaH:'�llas- ,4· �8 !I hOT8'� '. -. CO�PÁJ."ITHIAS DE / .' CC' ".�.'. »
Resid'ên'i;ia; Rua .Esteveli Jd�

'. .
FILQ:O TRANSPORTES.

-.700 .'iliol',. 415; Tel. Z;1I1.2,.: :.:" Doenças d-o aparelho relplt;&t�rlo rAC .••••••.••• ,......... �

.

-+-- _� _,__-o:.-'
_ TUBERk:ULOS&, ,�ruz�iro t!0 Sul •••• '.' .• 2.600 ..

DR EW:ÀLllü;> SOHAEFER· RAD'IOGRAFIA E RADI'I)SCOPIA Pan!,l! .; ••••••••••••. 1.161
'.', ,'.. �

. A'a':lt
-

_DaS' PULMõES- V!,.rlg �••, ;. Z.Ui
CliÍlica"Médica qe;

.

u. os,' CIrurgia <:lo Torax , ,

LOlde Aereo ••.' - •••.•
o Z.402

., .

e (':çrJ�nçil8 i,; :""
.

� F'ormado pêla Faculdade N.du· ,�eál . ,I : •.17'1
:.

G.o. .,'·su'lfôr.ió :
.. ....,.,..,... R'Iia Nu-. risl de �lidlcinà, 'l'lsiolCllPlI'ta"e ScandilÍlfVlIs ••.•• , •••••'. 11.800'.

".' .. � fiswclrurgiíi;o· do' lloepital Na- lIO.TÉIS· .'

.

:'
ne& .Mach�do,' 17:;"

".

." r'êú IÚmOI Lu� .: : ..... • •••• --;••• :,.
. ,.,"". .

C lt Cura0 'dó" ''espec(alizaçlo ··peJ. Magestlc •.•••••.•••••••••Hor�rio das-. o.nsu as � S. N. T;' 'E:í:"ip.-terno e f;x-aasl•• ,·; etropo}, " '.

das'16':à$' 17., horas (exceto tente de Cirurgi��' 11.0 pr"f�. Ueo a.Porta ; •••••••, ..

áb' d' )"
. 'Guhlla,..es. (Rio)..

. C�ciqu... .. ,. ",�' ,.•aOI" a a qs • ..�. ' .•

Cons.y: i'�ll'pe . Scbmidt, 18 -'- Central ••••••• �., ••• , ••••

Resiôí}ncÍa·:'-'Rúa Viiêtm:' Fone aSôl.X�· i
•

• Estrel :., •••••••
de de Ouro .Preto, l23�, ,,� Atendo em hora l\larcada.

'

Ideal ..•••) ••••• � .

Res.: - Rur..- Esteve. Junh·,:r. 'E�TREITO"
Tel •. 3559. 80 -- Fona: IPI

-

j)i�.:!!lI. ,��," ,.,' �.�

"A Soberana" Praça 15 de novembro esqu·ina

rua Felipe' Schmidt

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

pl_.1 ,�

C04,1/, III!DlS' ..

,
•

{REGISTR4DO) "/+,,,. ..!.,. nos ;.��,"slllA t;.

DACTILOGRAFIA E TAQtJIGRAFIA - ,
'PROFA. Lt..GIA DOSSANCTOS S4RAIVA

I. D�\81"-:1,t.

PREPARA TAM:ijl!iM'PARÃ_ .

' .

.

..

Lo.::;;:

ZZ••!2716
'

' éONCURSO DE:DACTILOGRAFiA;
.

.�
",,'. ��.Ii

;;

!-"� � ..
4'. É- �

.

'.

"

'I _

li<
ATENDE AOS INTERESfiA90S; DURIAMENTE, : 'I_ lP

'"

3.1-417' DAS 9 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 18 horas. �á:3� Enderéço: Rua Feliciano Nun'es Pire's '13 �.',
-", ..' f

.:.4:t9 ,. :.
'1.694

,.

TELEFONE- sUa_,. I' �:�:; 1
.

'

. MATRíCULA SEMPRE- ABERTA
�:

oe _<lY_..ol"iI'......'Ii/!'.i_�,.r-�N_Jvb""..._ioy.r.;................,..."..

Filial "A Soberana" Distrito dp Estreíto - Canto.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

-'z��;��:,::-o-i'll
-,�-, '0

te divulgado, verífícou-se, I Municipal e a classe e'lU- de.nté d.·O Centro

.• $Cadêlli'i.��(!_O'
-:)�(:- � domingo último à rua Es- I dantil, em convívios mais XXII de Janeiro - aeadê.

N teves Junior, às' dez ho·l estreitos, para mli�or har- mico "-I!amiltorr Feirati:
e dia 9, registrou-se o aniversário da Exma. Sra. ras da manhã, a inaugura- monia de opinião e ígualda- PosterfQrrÍlente fol. íntro

Kirana Lacerda, esposa do Governador dr. Jorge Lacer- ção da séde do Centro Aca- I de de pensamento sempre 'duzido o Crucifixo, tendo,
ria. A coluna social respeitosamente cumprimenta alme- dêmico XXII de Janeiro da I existentes, � .qUE!' sem -dü-: na oC'as�lT,' �(J"'·df�:�hr,;,;·.
jande os melhores votos de felicidades. Faculdade de Farmácia e

I vida vem éstímulando seu vra, o Rev�r�nã'6 '�.__�.
, -:) * ( :- Odontologia, A solenidade

I programa sdmínístratívo a' �hini! que fêz briltf.ante

(
.

. contou com a presença do
I frente' dos ínterêsses de oração. '. .

i 0010 já noticiei, será no próximo sabado o grande e -sr. Osmar Cunha - Pre- .,' Florianópolis. Em seguidaç: ,Encerrando-iJe (as hod!'ê•.•
suntuoso desfile de Modas Renaux. ·A renda desta noite feito Municipal de Floria· dentro da sede foram des- l"nagens, foi ofereci!lo aos"

,

de elegância será em benefício ao Asilo de Orfãos Dom nópolis, especialmente con- cerrados os retratós do sr., presentes um coquetel, pe
UDIO PONIKIESKI (Joinville) Rosco e tomarão parte no desfile- Srtas da sociedade de vídado para' a inauguração, I Prefei�o. Municipat como � los estudant-;s. da Faeulâa-

Itaiaí, Brusque e da Capital. uma vez que ,o Chefe do homenagem dos' alunos da' de de Farmâcla e Odonto-

�-:) * (:- Executivo Municipal cola- Faculdade de Farmácia e- logia.
._�_

V
., .

·bm'ou diretamente p.r<y'
.

,

-

-:. : ;-.,1:::' -_
-

iaja para o' Rio dia 12 a srta, Olga Maria Luz, em concr�tização ?a j_ustá e • A'" . 81!!1, .;.� r
companhia de sua genitora Dna, Ruth. proveitosa realização dos .f-il .....RK ,..

, ". ','" .

Olga Maria, encontrar-se-a no Rio' com seu noivo alunos da 'Fa�uldade de.. MACHADO & CIA. SIA GOMÉRCIO·-E·��G:l!:Ne�Jt.s;
sr. Eduardo Miranda' bins, que estará festeiarrdo seu ani- Farmácia e Odontologia.! ESTABELEOIDOS" NESTA CIDADE À �AJversário no pyóximcJ' idia 14. 'D.êsde cêdo um 'crescido- NH:A MARI�iI�,�o..,'2)i�YlgAM Ar SElJ:s-=Cn:cf' ..

�'_'. .

-:)*(:- número de pessoas en:con-, Q�, DEIXOU D� F :z�h�ART DOn.QtJOASWALDO
O· trava-se n!l-� adjacências do �,(EO:.ÁNICAS D�_ -SUA FlnMA, O SNu.

,

Clube da Colina completou 30 anes': Ioeâl da inauguração, qiían- I soutA? �ADJ�()r'
.�,

Em' g�ande g.ala realiz�Hi-Se. .sábad.o �ultimÍ) ,nos, sa-: do, �.�ós-' �.' c?�gada ��.s�. _ OÚ�lt?�1M;,,' IN�?RMAM Q�E N.!O SFt ::::Iões do LIra Tems Clube, o baile de aDlv�r$ârlO. Esti- Prefeit., Munlcipal, fOI mi- �O�SABIbIZA-f4 :POR QUAI-SQYENR SJl1RRVIAÇO:ART.1Rveram presente autoridades, bem como o Governa'dor do ciada a solenidade, com o' vUTADOS PELO �EFERIPO SE HO, .

Estado � a Sra. dr. Jorge Lacerda - Nesta mesma noite, acadêmico Carlos CasseI! ylESTA D�T!. ,.,ij-' -

D .: tJ�il��"";nt:.�'f95�'�-"Apena-s um casebre triste, apenas, teve lugar a coroação da Rainha do Lira Sr�. Janete fazértdu IlSO da palavra em 'I FLORI:AJ.'CÓrOL!S'. �'ER:�. .". .

Recorda noites calmas e serenas, Gonçalves. nome do corpo discente da-
I

A ,O
Perdidas cômo estrêlas na amplidão!... -:-:)*(:_ quela Faculdade. Segui-. �_. _._.

................. . G.�•••.,

S ram-se-lhe com a palavra
_,_";:':;';;..,;;;,;,.,:o:.�.;..=;;:;.:.....;;:....;;;;;;.-;.:;;;:.:.;:._.=;=�_;;..;.;;..;;.;..._.-�_,

ANIVERSÁRIOS Ie amizades e admiradores,
.

da. Lorena Howerroth; "Miss -Rio do Sul": de sua )S' acadêmicos Márcio Luiz
)fere:oendo uma festinha viagem nesta cidade passeava constantemente com o aca-. Galmarães Oollaço � Pre-
íntima. demíco Getulio Uba., ,idente' do Centro 'Acadê-

O ESTADO, prazero- _:)*(:_ nico .da Faculdade de Di-
lamente se congratula com

O '.,
"

ceíto; Hamilton F�rrari --=-
A' graciosa e prendada os dignos genitores e apre�· ilha noite tive o imenso prazer de encontrar o' sim, ?resirlente do Centro Aca-

.

sta. Olga Luz Schroeder, senta á aníversarlante os- pâtíc., casal sr. e sra, Argemiro Camarão no Grill Roon dêmico XXII de Janeiro. A
I dileta. filha do nosso "pre- melhores votos de felicida- . 10 l>la�la-. '

"

'

/3egUíl' foi concedida a pa-, "--

zado conterrâneo sr, Emilio des. I '. ,-:)*(:_
_

lavra ao Gõvernad.or da Ci- "COMO DAR BANHO AO en!utboe e 'eh:x;t�üe'o cabe.
Schl'oeder, industrial, e de

M' '. dade, que. em rápido e in- I B�J}f!� ÜW' ' lo. '..Dépô'f$�' selíi'í'�tàijeci�-
sua exma. esposa d. Joana FAZEM ANOS HOJE: t "'t 1

• '" ,

di' b
'

'JS'VISl ou na u tmm semana, a srá. Isolina R. Bran-' ClslVO ImprOVISO, agra eceu O banho de .banheira e' nha' milito em, e pronto.Luz Schroeder, vê, trans- A D d
I

'b'l' d h-
" ,,,_

W, esposa ...o eputa o Federal dr. Ce}.go Ramos BraIi- sens'! IIZa- o as omena- realmente'um prazer para ·pa.del"á· sentá-lo na banhei.
correr, na data de hoje, a - menina Enir Rqsa

co-.
'

,; _,�. ".,'
gens que lhe foram tribu- o bebê: Sl!' você' usar' uma ra.

_ .

(lo seU aniversário natalí· '
- sra. Lucí S. Ferreira, . .

_ .

.

1
. -:h!� (:- tad{ls pelos alunos .daquela

_

elegante 'banheira de, bor- Se'g1ll'e"o''Pequerruêfl'ó fi1"··cio. espôsa do sr. dr. Ivo Stei�. Teatro-. Faculdade, ratificando, as- racha, unia simples bacia, memente"'n:a "curva db :seu "

,Aluna aplicada do Curso' ner Ferreira ....'. ..,.

1 sim, a c_olaboração sempre ')u uma antiquada banheil'a braçO- ,esquerdO; sua mão
liinasial' do Instituto de - sra Beatriz Pache'co

,pt

G I
.

. Boneca de Ouro" sera sua estreia no próximo, di.a I :le estanho, 'não importa, o lPoiando as nádegas do be-Educação "'Dias Velho",. a onça ves '. . , " ,�

H'ld P dreira
. ,)5, um ·pab'ocmro d� Exma. Sra, Kuana Lacerda,. apre.., '!II que' o pequerruclro 'quer é

.

nê, e' sente�o lert't'atrténte na'
gentil aniversariante goza -

vva'A l'belgard
. e

S'l a
H,ntado pelo T. C. C. sobre a 'direção de Salvio de Olive'i-. l! poder �spernear:" n� 'águ-a:: 'baJl'hmrà, - m6Jhànd(f pri-de um vasto circulo de ami- - SI' Dl a a 1 v

A
'

d d'
. , '\ .

C
'

h
'

,'a. ren a' esta nOlte-' de arte revertera em beneficm
'

Essa nã\l deve ser demasia- neiro os pezinhos. :tsse 'mo-zades pelas' suas elevadas oel Q , N t I d Ti b' "
,

'd t 't t· dN II S tt G..
.10 a a os L'O 1,es .

•

.

o quen e - a, empera u- . Vlmento to o pode ser umqualidades de coração, 'ven- - sta. e Y co UI-
,". _.)",(._

'

11'1 '

d st nseJ'o alvo de mar-ães '
. ',- .

',,'
, ta ,eve �stár confortável pouco. aterrador': par�. �Uma

h��:�:geen:
e

de a'preço 'e -

stta. TOdail. Chlaaud'dinLoour '

.... -f es' te'�a 11"OJ"'e ""'aI<"S' a' ':{ve-l'S'À�I'-O�,"'o ,sr.' 's.)e�1-."a·fI'�,n-::'i-;;a�c.�0 .

")
.

�'l.O, eotoveloJ4ia mãeziI!ha.;·c()- ·-êrirll\rinha, "'"
ti,o-" "pequenà.

-,

J 1 '"
_

UI <h 'Fi ti • ·�quàrto dev� estar .quente e PorJ�sõ, êl� 'preéi�a, conS0sl'mpatl'a '
.

- s a. erezm e -
"

"".. '. 'lr. Fauc, que ocupa elevado posto federal nesta cidade, livre de C'ol'rent�s de ar'. tantem�ilte; oúvir' a voiNa: residência, de seus des Pereira
e' gosa de grandes amigos, por' certo será bostante cum-- ,renha tpdo � mão "ANTES calmâ' (Ia 'nii�imha, sentirdignos genitores a gracio- - sta. Josefina Moriíz .

r '

primentapo no data de hoje., A coluna social apresenta de 'Cóml:!�llr' a despir o be- se'us môvtli\'ehío�; segut�6s e
sa aniversariante rêcepcio- - jovem Juhir Paulo

nal:á o seu grande número Braglia
.

os melhores votos de felicitações. I bê. uin ótimo lugar para 'delicàdôs: Faça tudo déva�
.........--•••••,............................... -:)*C:-

l'
guardar ac toalha é enfiada ga,r �com '8'egtir'àh�á, espe-

-

P A R T I C I P A ç A O (
-.

dentro do seu avental; ciatméfite ctllàh:aõ chekltÍ' a
'

.

'

.'
.

.}
om prftzel' reg,istro o contrato de casamento da en- " Lave, primeiro acarinha' horii' de vira-lô pará 'à

DORVAL DOMINGUES LIVRAMENTO 'antadorà srta. Amelia Arruda; com o sr'. Gerson Figue- ,

do beb�, 'antes de colocá-lo frente, pará; lavar' as cos�
:e: ! ?do - Sem duvida será um grande acontecimento. na ! na banheira, ,evitando o tas. Um bebêzinho enl!!abQa-

MARINETE DE MORA LIVRAMENTO ddade de bages, este éasamento. 'Aos noivos e dignas fa-
uso de sabonete. Para Um- do é inuit� éscorrég'hdlço.

parÚcipam aos parentes e pessôas de s'uas relações mílias os melhores vótos de. felicidades.
par as orelinh��, basta um Com 'sua mit)· esquef.dá,

(' nascimento de seu primogênito Nilo César, ocorrido -:) * ( :- �
palito com pontás"-de àlgo- -mantéíi:hi-c) firnfeméiltê sê.

dia 7 Ido corrente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa. A dão. Duas vê,zes por semana guro, 'pas!UtiidO=:� .

os de.dõs'
Florianópolis, 7-10-56.

<

coluna social registra e cumprimenta desejand( . será necessário lavar a 'ca�

1
em ·baÍltô· do bràcin'hó,

..

e
----- --_

.... " .. ��--"'-'=--.�---- relieital;ões o sr: Coronel luan'Ganzo, "que se aniversa·

,,'becinha. Segure-o, de ros- dei
..xe.';a:S�c�st�� .:�e· ����iÍ'�.:P A R T I C I PAC. Ã,O' dou no 'dia 5.

. , tinho para cima, a cabeça. na sua lfiã�. Ao enchIla;ltJCorrem rumores que a srta. Karin Schnoor' voltarã'
... � sôbre a borda da banhei.ra, para· a frente; s-egure:.llíê ô

Osvaldo Nlmes e Sra., participam aos pa.rentes e pes- )ara Europa.
..-1-_....;;

'

I br�elnhl.'ij.esq,üér'd,�·coD'l,'-s.�a.
'

sôas amigas o nascimento de seu filho Osvaldo Nunes -:) * (:- , . 'dité ta �. d
. .

i
Filho, ocorrido dia 4 do c.orrente na Casa de Saude�São Noivado.-: CO::'"N'fE·..ITAR'lft ·PL1lIR. ,'�:h� e

..

�abe�â �l::'iIi��.;Sebastiãa.

(
.

.

. III neS"sà mão" e braço. Utila:' .

Fpolis., 4-X-56. dm a srta",.Maria' da Gloria Gonçalves, marcou casa-
'

fral'd'a 'ou toalh"li' '110 fUlt8:Ó' .

P A R T"I'-C'--I-P--A--C-,··A·:';'-0
'mento o sr. Marcio Alvin Martins. A coluna sOC'ial cUm- Edifício Cin@SãOJoSél c!a banh�!.i-inJia. a torrránr

.

primenta com votos de felicita:ções-. • menus es_corl'egama e au'-
,

�:) * ( :- "
; Tem o prazer de comunicar que contratou os ser- men��m.-'�k seris�5�o "de. se,

(
.

- "iços da CONFEITARIA ATLANTIS- para o ·for"ieci• gUQra�:�"bdOt���·�· ,�, terta _!'oda de garotas, no Grill Room do."Plaza''', co- -

f"
'

. .' uanu vuO_ o sauo.ne emento ,de doces e paes, e o erece no seu vareJo. :, ., '

"."
_

_

.... •.mentavam sobre" o "Belo Brummel".
Sonhos de Berlin Cuca de banana e farofa- tlvet' SIdo en�águàd(l, ctelte.

A suave beleza da srta. Marita Carvalho cônquistoll R b I F�lhados diversos o bebê sôb1'ê tuna
.

toaI,lia- -

c:ompletamente seu noiVo dr. Fernando Bastos-.
- ocam o e

bem macia e feliHlifi l!�exu':
Pudins 'iversos Quindins, gue�o' com":bati'dinliíts <SUa:;
Holos diversos em fatias Tortas' diversalt " .

Ros,qui.ithas Santa Clara ves 'tilada .. de est'i'ê'rar"'tj.Bomba de creme Veja""trem'ie todas as dobri:':S�siriros ' 'Petitfeur - :. nhàídta, p"eie� e'Stão 'bem" s�-
"

D
,.

t Salada de frutas com
.

Oe'El5 com na a
cas: Pol-1Hhe.:o'<· 'ferle....:O'8'a.Morango com nata nata
mente' coín' um p'uro'e S'Uá.

P- ad Pt" Tortas geladas'a",,: ::ltle one
ve tilé(f'para:' edann.t$,"-P"'a. _."C 'd

.

ada Pãesinhos es....e:tiai.s c/-fa. \'410
- oel;t· a quelm .,.

ra Mta't" 8'9s1l.1ftlÍ'ás -e'" I1tõ�
.

Apfe'1Stru'del com nata, etc.,' rofa',
toejas na. pele' delit\a(i4'':'dcrBiscoitos sortidos

"

d d'l ,.

d doces,'
bebê.

a.cel·tan'do encomen as· e 'qua quer especu! e.

ÀS'véz��'o bê6i'né!t c'b'm"inicinindo doces ártísticos.
m�aif" <1.0'" b�lll'lfo;- sefu tj�ió-!" �

Os preços são os mais baratos da praça.'
_ apatêlrte>Se-istó"j'e-onftte;f' ,_

Faça se�s lanches � prefira os doces da
ao s�ú'·<f'ill1)ifHb:." de' rtâdá'" .

CO�,F'E:IThRIA PLAZA '

_
adiâ'n'tit" rór:çá:fo: ;Volt�o�Ô!f
banttb'S' 'de éspe11'jà' e de.;.'·'

. poig�tfi�"'atgu\\ftemÍJb "'r�êo-
-- 'mece' con{'bazi'Wos <ijé i)ãn:,'

< heirã, ";colocecfidó; 'pl'iht�ir6"
. sôm�fit�-4uYi's'2'cDla:ae"Jítf�

.

'depÕis�3 cm., ;afé":qúe;'''{ull,
confiân'çá

• é pra'zef alô b�·
nho' :fetó-maTelri:'

.'

•

• ,\-�:&; .. "'? i'MitJ'fWl c��,,-9 "�i"

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S� CATARINA

Floria'!.ópolis, Quinta-feira, 11 de Outubro de ·UJ56·

80
• •

ClalS

Aquí, neste casebre abandonado:
"

.

Que o tempo, devagar, vai' destruindo,
Repousa a minha ii1fâ�cia; o meu passado,
Os dias qUe eu passei cantando e rindo .. ;

Aquí, olhando o céu sempre azulado,
O cêu da minha terra, o céu tão lindo,
Sonhei sonhos de amores, acordado,
Cantando alguma vez, sempre sorr in'do ...

, .

I

E aquí tudo acabou-se". nada resta

Daguêle céu azul brilhando em festa,
Dos sonhos que aninhei no coração ...

ST,A. OLGA J..UZ
'SCHROEDER

PAULO GONZAGA MARTINS DA SILVA
/ :e:

LEA MORITZ MARTINS DA SILVA-

Participahl aos parentes e pessôas de suas relações
o na,scimento ide' seu filho EDSON, ocorrido .pa Casa de
Saúde �ão Sebastião a cinco do corrente.

.

..:;

·PARTIC·IPA.c�ÃO· .

'RAYMUNDO"MÁRTINS LAURO GONÇALVES
:e:

.

SENHORA
:e:

SENHORA
Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas

de suas relações, o contrato de casamento 'de sues filhos
MÁRCIO E GLóRIA

'

Fpolis., 5 de outubro de 1956

-ciiilfíliliiiiid
DfA 13 - (SÁBADO) À.S 22,00 HORAS
'A Diretoria do Clube 15 de Out.ubro,' tem o prazer

ue convidar-seus associados e exmas. famílias para: '

, GRANDIOSO BAILE DE ANIVERSARIO
_ APRESENTAÇÃO DAS D�BUTA.NTES

ABRILHANTADO PELO JÁ RENOMADO CONlUNTO
, MELóDICO

NEW
.' OLD

BOYS

Traje: para Senhoritas: de Baile
Para cavalheiros: azul marinho branco ou

smooking,
Mesas: Reservas de mesas na Secretaria do Ciube

das 15,00 às 18,00 horas diariamente.

FlorianópoWs,· Quinta-feira, 11 de Outubro de 1956

./

A V I S O
, I

Avisamos aos interessados
que por moti�o de fôrça
maior, fica transferida para.-/
o-dia 16 de outubro, à rifa do
·'Foga·rei·ro a (Jaz", das Nor
mal1stas do Instituto de Edu
Jação' "Dias' Velho";
,.:,:

PROCURA-SE 1.
-

Procura-se casa para alu-

gar que' tenha
.

no mínimo
três' quartos. Oferece-se
çO'Dtrato de dois anos. Troá.
tal: no Cabo Submarino ou •

pelo telefone 2982. I ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'X)omialO ,,_.óxi;Ro o e .. �ÔIO
No, pró�imo �Domi�Q�i . no. ' E�tadio ��:' .. Rua Bocaiuva, teremos o segundo encontro das seleções da ,Capital eda Liga Lagunense
que domjrigo'� pass'ado, na. tà'guna, émpaíarem por' dois tentos. O embate vem despertando grande ,interê sse e o mais vivo en�
fusiasmo,. devendo o campo da, Praia de Fóra apanhar uma grande essistência, ' .' :.,'

.

- '.: '

.

.
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"FUTEIDL.TEtus
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NÃO HAVERÁ DESEMPATE PELA lACA

i' ,

'

d..

n ,(: 5 ""-A-Iju
HATA'

.,'TURFE-�. 'BUENOS ,AIR�P :�r\��]�2 �r.entinos .,
:"! ''....., '

_

Ao) - Depoís de prolon- maram que fio futuro se

-:-

�
!li gados entendimentos entre deve prever esses empates.

_
"

.

a a Assocíação de Futebol Os brasileiros encontra-
c:a

'

�
..

� Argentina e a Confedera-
•

raro díficuldades para rea-

� ."LETI'S.HIJ.'.RE" '_
n I e,

'.

rw: ção Brasileira de-Despor- Iizar a segunda partida, de-
". _. .a ASOUETElat .VILA tos da possibilidade de se vido aos certames de' São

/,"
__."'-"'_iiíi_.iiiii iiii_iíii__iiiiilii_"__iII realizar o desempate do Paulo e do Rio de Janeiro.

a=;tr#l�Ê�íé?ê9r'§Jêêêêr#1r#lr#_r#Jr#I@Jêé#E'jr#lê$:Jêêr#ir#lr#Jr#lr#lr#lr#lêéléÍêE primeiro posto pela Taça do A pedido dos dirigentes

Ola 4 "O �. eocoJotro._, das ' ,Selecões' , Blumenau.���u��., x �:i�::�;�:�f:i:i:i��2 �����:�:�?:!��:p:;'
',:"

", /,' uinville, '

na· ,((Mancbester»' ��\"'�.':,,�:i ,>'
r

E�'P::l:?:�!�!:r;!L:: ��f�:::O:::T�::�i::����:
�••�.���•••••••••����.�� A F�&a��C�rin���••�•••�•••••••�••••�.�.�••��•• p�pu�rum,. qu� fuM�m tic� o� ilirinn�s �r�

� :: .
-

;", . '" '.�.
.

.-. - - �
.'

.

. ...

OU"
", .,

.

ns"
,'o

. '"." ",

O"
. .' 'de Futebol acaba de marcar' , v. '

.

I .:-; ,. , duas partidas; .uma no' guaios aprovam essa suges-

AR.TE� ':��<�:��.'SO ,::p ,R,�_�EI:S JOGO� -a ro?xa;; �ear4a' dae, rneOaVII?zmaba�oO " O URA\, T.. C. CAfV1PEAO DO Brasil, em data indicada' tão e entendem que os bra-

O 'I'ribunal de Jusll"a 'Õ'. Suspén'der o player Duar- "p J'� ?ll d ,çt .,'
.

E I
pela C.B.D., e, outra em' sileíros tambem ,concorda�

Desportiva da '!�C,F?�'e�- i t'e; d.o:Taman�at.é, por seis:k::�e °i�:lel:ç�esod:n;tunml�:1 TORNEIO-INICIO DE' BASQUET .:'
<

Buenos Aires, nO mês se' rão.

n ido .quínta-feirà última; I partidas, como incurso JlO 'B'
.

J' '11' O,.,.,'· "I' iti "d f"· d' O,' D ld D Rubens Imprestado ao' 'San'tal Cruzd cidi '.
. I t 254 d Côdí B

. I nau- rusque x
.

omvi e,· .. orneio . m rum e re o, sman, onara, o�

eCI !U.. '
'.

..

. ar , o" .io igu rasi-
d
..

t t d 1
- C· t· id 'b LA' R d 'F

M
......
't ,·.··b ·t...

• L'" -:
'

lei -"d.'-·:F·· "t b I' 1

I
0$ mais Impor an es, e

BO.
a ao es o, promovi o,' s, eme; ozen o, austo

UI ar o ar 1 1"0.' , auro 'e11'O e u e o. '. .';
,

. �.

d Nd' DR'
.

f b' b
'

Santos . ém�.�ri"CJ;'�êP:d�tJ'� .,

_, vez. que. a ma��rla dps J,oga- pe�a_�FAÇ,!,: e disputa o, �a e a. o. o 10 m ormam que o ens, que rcce era 24 mil

; .lt:é--"t."dê'-'50"ot.,'�." ",,, 'A'b '1'. 1 Y' LI .doIes que serao observados noite de sabado no estádio flamengo acaba �e_ceder cruzeiros mensais e 50 mil-
com.reuu ao-e .' -xtF.,·

' 80 ver o p a er e o, 1 - •
.

'C '" f' C t
.

,

ti .

d I O FI
M' It'.

-

T i\..-1.,. é
'

d P 1 R'
I paus a se eçao catarmense ','Santa atarína", OI ven-. e.r ame parana.'

por empres Imo por, qua- cruzeiros e uva. a-

u
'

a;r o.; ama�ar em o.' au a amos; incurso no
-

.

. '.' t
.

S t C b
'

,C '$' 70'Q'· O,{\., ,.,�::.. �:;c.d'"J'·;., 'd'� '�.t:� 254 d C 'd; . B i., i pertencem aos clubes das cído brilhantemente pela. ".
ro me�es ao an � ruz, mengo rece era cem mil

r
"" "', �;r� �-ça(). e ar . ,o o igo rasl. t A

id d
.

L'
'

T
. Cl \

de Recife o seu roei R
.

50of• ": .,_:", :,#v"""",',' . lei d F t b 1 .
res CI a es. equtpe do Ira enis u-

ense
,a u- cruzeIros. ,/

;0, .. ''':'oe... ..",' �. '-, elro. e u e o. 'D
......----------------------

"::;'"
.,' " j�;:�oe�la�e:i:Vi�l� se::;d� �:�i;eede:;o�:��,uv�ze ��� , O certame paranaense de NOMEROS DO CAMPEONATO DA 01-'

O --VASCO V'ENCEU 'A nEGA'TA PRE \,encedor embentará ven- 24x7. o Doze, derrotando o futebol teve prosseguimen-
.

.'_'. ", :. "

1\ '

.

. ,',' -

cedores dos jogos que estão BocaThva pO!' 31x8 �foi pró- to domingo com os seguin- VI'SAO' EXTRA DE PROFISSIONAIS ,.

: .

'.

CAMPEONATO sendo, disputados entre as clamado viée-campeão. tes jogos: Ãgua Verde 4 'x
,

':., '.
' "

seleçõ�s, ãa Capital, 'Lagu-\ ,O conjunto campeão foi Operário, O e_Britânia 2 x Jogos realÍzàdos
DomiÍ1g� 'pa�s�d�, �a' ba" s�gundÔs e três terceiros na, Criciuma e Tubarão. êste: Roberto, Landico, Al- Atlético 1..' , -Atlético. 2 x Guaraní 2

gôa,'Rodrigo' de 'Fre.itaB,"·foi lugares. O Botafogo foi o.
I - --- Tamandaré 2-x Bocaiuva 1

realízàda a regata,pré"ca,m-, segundo classificado, com.
Paula' Ramos 2 x Guaraní O

peonato, sagrando-se' ven- quatro vitórias, 4 segundos Tamandaré 2 x Atlético- 1

,_

.' I e três terceiros )ugares. O. �
Paula Ramos.. 2 x Bocainva O

cedor o· Vasco, da Gama" Flamengo alcançou a ter- 11. TamaJldaré 3 x Guaraní O

,
co� c��co

.

�:im"ei:�, do��_�c�ira �Olocação.,. ',' '_._" .,�{j,.... ' !::��U';a!o: !t;t�:m�ndai'é 1

': ,'"
'

' .'.. Paula Ramos 6 x 'Atlético 1

,

. ES.PQ�TES '�ONI_Y.ERSITÁR.IO�M"· ','
.

�� '�'OL�BE N,ÁUTICO'-"';tlétas que possui e que são miseta '.Ido Martinelli, is$o /
Bocaluva 1 x Guar�;! !urn",

Por: 'Arnaido-Silveira " a fim de ,formarem bôa; "RIAClIuE�O, é' o mais afl.- 't�sc\!fivt!imen.te 'gran�'es já aproxmtadam�nte a �. ,Guaraní 8 x Atlético O
. 'o proj-eto. 'de' lei, de �u- ellluipes dê voleibo}, e' para I ti.go' clube de: rem,o da Oa- J."emadores como sejam: anos. � Bocaiuva ·6 x Tamandaré O

toria do Deputado Orlándo tánto a tual< diretoria d'a pItal do' Estado; e o clube :�els9n. -� 'Nery P-yfrath; O remo se�hores, ém um
I Paula Ramos 2 x Guaraní 1

Bértoli, que déclar{l de F.C.D,U. tõmo,u deéisão, em qn� mais títu�?s de ':Cal1l::: Km.·t Ângelo Kupka, Odi- esporte, embora 'pareça ao·
Tamandaré 4 x Atlético 1

utilidade. pública. ',' a Fe(i'éra'" ,'.reunião do dia 4, n,o. sén- peao. Est.a.,dual pOSSUI; fO,1 :1on Maia� ,Martins, David contl'ário, 'muito cáro E

Classífiêação
ção Catarine,nse de D.espor- tIdo de cooperar no que fôr o P�I��110 clube de Sant!l �ritz Jarlic, Jorge Tsilikis, dispendioso, 'mormente pa-

lO lugar - Paula Ramos, O' p. p.

,toi
.

Universitários',
.,

en�on-
I
PÇlssível par;;t que ,nadll fal- (;atanna a t�mar p�rt? em \Talt�r, S�nto�, Lui� �aqu,es, ra um clube, como e Ria-

20 lugar - Tamandaré, 4 p. p.

tra-se' ria comissão cOUlpe-! te aos
/

tr-eipamentos das Cam�eolla.tos �Brasllelro�" Ma�lel, O�n� HeI�Ogen.es, chuelo que não 'possui' ren: 30 lugar' - Bocaiuva, 5 p. p.

tente do legislativo esta- I, equipes femiríinãs daquela tendo sagrad,o-se' .

Campea,o ,àltmo Regls, o !Imonelro da, esta. despesa - tO,rna-se 40. lugar - Guaraní, 8 p. p.

tadual.
'

Fh�uldade. de ,Qu.tt-Rig.ger a 4 remos Leonel d�. Paula; 'e mui�os mais ·acentuada. 50. lugar - Atlético, 11 p. p.

A respeito deSSe projeto _::_.
com bmonelro em 19$6 na outros' de Igual valor, cUJos O Clube Náuti�o Uiachue- Artilheiros

de- lei, re'cebeu, a F;C.P,U. Está marcada para o d,ia C.Ma.de ae: Salv�ador .da Ba.-, :lames não nos ocorre- de
lo, alem de necessitar Ul'- Z 'ky CB ')

r

5
'" f t

ac ocaluva '.

O següintE! ofício: Fpolis" 13 dó corrente, às.,15 h.oras, ll�a., com. a;.. amosa.' !uarn�-, momen o.
gentemente da aqUlslçao . V I" (P R ) 5

-

dA' 'I S b Ot' É 1 t 'I A

b t t
. � erlO . amos . r. ........

'

.......

28-9-56, Ilustre Presidente.' t611do c.omo local a sua çao e ure 10 a mo, a- amen ave, so re 0-
dos três tipos de' barco' 'G' '(P 1 R -)'

,

3
, I

' ,

A
.

J
.

01'
.

I t' R' I
ual'a au a amos .

Levo ao.. conhecimento 'da'· atual s,éde, a eléíção da Fe- VIO gUIar, oaqUlm IV�I- (OS os aspec os, que o la-
afim de comp' letar ,a sua es"

;

F'l G 3
I O 1 d C h h I III • I

I omeno ( uarailí) .

entidªde qu'.e., tã.o .bri.lhan. _ de,r�.ação. Cataririehse de Des- 'ra,., r an ,o - .un a, �.o c ue o uma· ""as maIores
quadra, necessita ainda e

'

Duarte (Tamandar'e')' ".

-

I A
J grande tImo.neIrO DéCIO glÓ!"ias do remo barriga-ver_ "

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

te,m.en.l,é. dl.'r"ige ,qu
..
e, na ses- portos Universitári�s. te, .'

.

','
com mais urgência. do indis._ t' Fe d (P I R) ...

'I' 'Klotemberg Couto d�; esteja desprovid,<{ e-m.' rnan o au a amos ' . . . . . .. '"'

, são aesta' manhá da AS-., a presente data não se sa- ',.
.

.
.

h 'peilsavel aumento de sua Vermelho (Tam�'Lndaré) ,........ 2

semoléia Legislativa_ do, Es- . be nada à r�speito das cha� Tudo IStO, perte.nce a.o sua flatil a . dos harcos g.arag·em, pois a que dispõe
I

N (T d ') 2
I ' I b d R -t M P "Q t

" D
" "

,enem aman are ' .

tado, tomei a lnfciativa de pas que irão concorrér à- c u e a I a ana.' OIS ua ro �em. OIS .sem , e
tornou.-se pequena depois

I

Odi'lo (T d '1' 2
. ., bem, ,meus' amigos, mas 'é o Double ScnIl que se acha

n aman are, .

ápresentar' proposiçao no" que-le pleito. ,

' da aquisição do outt-rigger Osni (Atlético) .................•.... 2

simtido' �e considerar de I
, :":::_:': :l,_" 'i: ainda Q �lvi-anil da Rita nos "cabides'.! da garagem

'1 8. remos, que por não ca- I' J y (P I R ) 2
.' '- t 'M" Cl b d C d in M' d

.

d
ac au a amos .

utilidade p6blica a F.edera- i Entrará a atua.!'" dtireto- aria �,unlCO U e .a a- a lia atua, I ePbOls
e

,ber em ·sua séde, está to-. Cabano (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . . . .• 2

çãJo Catarln.ense: de Des- ria da F.C.'D.U. em enten- pital 'que não pOSSUI, não um aI,llen ave a aroa-. mando um precioso espaço' S b (P' 1 R ) 2
fI t f t

om ra au a Ij,mos .

POl.'t�,S ,Uni,ver��tá--riós,·. a!�m
>

,dime�tos, com a Fe�e�aç�o I g� s�be. pO�,�ue, a,
S'ua 0- men o que so reu num reI-

na garagem do Clube de Re-
.

Carlinhos (Guaran'í) 2

d� q�e, .com a apr�vaçao jlAtfétIca de \Santa Gatarl- tl}ha .0hmPlc� , c.ompleta, a
I name�to ,com .Tatau .e gatas Alélo, Luz: Daqui te-! Ney II (Tamandaré) 2

desta' medida, ,possamós na CFAC), afim de «llle a I
despeIto do bom q�adro de Cunha" hOJe vestmdo � ca-

remos. que dirigir aos men- Carriço (Bocaiuva) ' '. . .. 2

contar com? aS,,&�hvenç?�íÍ·1 me�m�a 'pat:�c'lne as ;co�-I ;

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

,... --, tores do simpático c�ube da Dedéco '(Guarallí)' , 2-

'!On��d�:s�u�l��:�dO�;:;:�� �:�:e�ó:!�et���v;��tá��Z� I .CLUBE RECREATIVO, GUA,RAMIRENSE :l��at:;!��:ts�:�u�n�:tirue;; ���la (�;.a�:�OS)·:::::::'::::·: ,�:��: :':, �
li _ Deputádo." ,

"
','

Catarinenses. Esta foi uma
I Rec.l:!bemos e agradece- Orador: Irineu Peters I d�",])iretori-a do Riachuelo, Adílio (Bocaiuva) , ,.. 1

,Éstão de pa�abens, 'po:t;� ,proposição apresentada na
I
moS o seguinte ofício:' ,'�onselho �ocial I quando o Aldo Luz comprar Nerêu (Atlético) " .. ' 1

tanto", a'túal &retoria da
.

última reunião da F.C.D;U. I
. "Guaramirim, 14 de Agos_ • P!'e�ldent.e: Paulo, de Bem um novo outt-rigger a 8 Bl'áuolio (Tamandaré) '............ 1

F,C.D.U. que ··lançou' esta pelo. �olega Ney Hubner; . I to de 1956.
.

Mem\)ros: Lauro Zimmer-' remos?:'Deicharam o Juru- Vicq (Atlético) '............... 1

idéia nas- p�ssôas, dos 'cole-' -::- I Levamos ao seu co.nheci.... mann,
r

Dulcídio ,Silvefra, batuba no relento ao rigor' Zezinho (Guaraní)- ': - 1 \

gai Ney Hubner e'Aldo Em'face da demolição da mento que, em data de 2 çarlos'R. Eis' e Policarpo do tempo, ,ou�"meterâm os .Duarte (Bocaiuva) �
Beliarmino;·. e' a iniciativa sala em que Se encontrava de Agosto corrente foi elei· O. de Aquino.

.

peitos" e foram o' tão au- Clóvis (Guaraní) 1

do' ilustre' Deputado 'Orlan- a séde da F.C.D.U .• ames·
' ta a nova Diretor.ia q'ue re-

I
Conselho Fiscal

'

(Continua na 5a Página,) Amante (P. Ramos) 1

do Bertoli ;:.' autor do pro- ma se transferiq temporá-
'

gerá os destinos �e' ·nosso 'Presidente: Agostinho V. Artilheiro neptivo
jeto de \ei:

'

riamente par,a a V.C.E. até Clilbe no exércició 19,5.6/57, �osário \ '.' H ngrl·a '2 X D,anda P. Raioos) a favor QO Atlético .. 1

�::_ que se en�ontre úm s�lão 'e que fic{)U' assim' consti- Membr:os: João Thomann" '
U '. <

Hildo (Atlético.); a fàvor do. l'amand,.; 1

Está ,:lYlarc�do par� ,:;ia o.nde a F.C.D.p. pos,sa

ins-"�tuiaa:
,

,
. Antonio Dimas da' S�lva" F',r'a:nc.a 1 "HT (GT°leiroSd va,s)ados :.

,

13
quinzena'dêstêmês' a con- talar-se.·- ,: Presidente- de Hpnr.a: Tosé Dequech e Ju'\renal , ,

.

elo aman are' .•............ : .. ,

tinuação dos IX Jogos Uni- .

_:;-:: Leopoldo Lemke
,_

Nart. \ I' <'1 I I, OS húngarQs,' jogando, Domi (Atlético) ; 12

versitàrio� . Catárínense, 'os Ficou �ssentado na reu� Presidente: P�dÍ"o lrineu Co�issão de Ornamenta,ção. domingo em Paris, COllse-
. ":Clóvis tGuaraní) .........•.......... 10

qua'is'sofr�ram fntérrupções ·nião do dia 4 últi�o, que a Vtlig� ....

-

dQ Salão
.

-

guiram. derrotar. a seleção '"

.

'Jairo (Atl,�tico) •....•.............. 8

,no 'seu :, tran&.�urso. tendo FCDU auxiliará na cimen- Vice-Presidente: AIQano . Maria Cecília Silva, Elvi- da França pele escore 'de
2 Amilcar (Atlético) '-'!' . . . . . . . . .. 4

em 'vista que e,rri diversis tação da quadra ele basque� Korn ra Limà,_Dul.!!e Cárvalho, z,cl, apÓs um primeiro tem- Gàréia (Bocaiuva) 2

modalidades' de esportes, te -e volei do Diretório da' '.Secretário. Geral: Wolf Sorria ·Lemke e Dolores po em brancó. \, . Milton (Bo.caiuva) .......•............ 2

tivemos as faculqades par- FacuLdãde de -Direito. GQ�" l:Ieins' Alüónius' Olinger. 1�
'.. Leio (P.· Ramos)•.. .-, ,'. 2

ticipantes em i'gu:aldade de bérá,', a F.C.Dy: 'a doaç!io,
I

�', 10<Secrêt�rio: .. ?<r� per Espéràndo continuar a
Waldir (P. Ramos) , \..

1

condições, como:: fuhibol e do CImento, enquanto que son R Fe_rrelra mereéer a 'habitual defe� Empataram,·,:n'g·:je Gir8(sol' (Bocaiuva) :........ 1

,
" , >A" �.

d V() S( ) b
1 Gqleiros invictos

basquetebol, bem como, as a mão,-de-obr-ã. contará com 2°. Secretário: v'Smar rencm e ;3. s., su s·, /
.

'
. ,,- -.'1 d A Fernando CP. R.) em 30 m., Inici9 (Bocaiuva), em

,'"

provas de atletismo, xadrez, o apoio do Prefeito da Ca- Kinas crevo-me com estima e cou- ses·, e Ir an
'

ese's. ",

I
.'J ('í m., substituindo Milton (expulso).

remo e .vela, Clue não f
..

oram pital. 1 o.. Tesoureiro: Nilton sideração. .

-..
!

'

Árbitros
disputadas 'em" faCe a- exi-

. .

Watzko'" Afencio'Sas' Saudações As seleções da Inglatel'-,
..

"d d d t' P t' tA.' 20 T
. M·t W lf H' A t' ra e <la Irlanda �'jogaram, Gilberto Nahª,s � '.' . . . . . 6 vezes

gUl a e ,���o: bam:::o; ��r!tma e;��.;.�.� I Ros�
esourel1'o:: aUrl a �ecre:��ro �e:::US sábadu, em Londl'es, :ter- �erson Demaria :.................... 3 vezes

�_,_:Movi�eIltam�se .I:l- mOÇ:!!,B o urna çanc!Ja ".

•
.rã os s�us Procura�or: P !»edro Irineu Veiga minando sem,'

.

vencedor
auro Santos .......•....'............... 3 vezes

,da Fac'uldaªe de, Fi�\)s.�i,j;a:! ,futuros tremamentos
. 1 Peicllêr / Pl'esidentê" I e'ncontro: Ix!.

•

,

_'
-

.' C-;;',�i,'�-- , r;:" ;.
._'-.._ �.:_

,�! "
�.

aL'"

. \.

4 Flortanõpolls, Quinta-(eira, 11 de Outubro de 1956 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARIN!\
. -;------�--------------------�----��-------------�--------------------------------------------------------------------

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•_= - - =

..

Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Outubro de 1956, "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
s= _

, :NoJllt�- de
--i0�'" A.�gric�"llàra,

,

.Á�ÚRSS IMPORTA CAR-I
NE DA ARGENTINA E DO

I

.

"

'

URUGUAI IComo a URSS não pro
duz;', c�rne suficiente para
alimentar sua população,
foi obrigada 'a ,importar êe-

'
.
...._.

te produto de outros países .

.

,Os relatórios afirmam que Ia Argentina exportou eêr
ca de 9 milhões de quilos
'de carne de boi e de carneí
ro para

I

a .Rússia Comuni�
ta, na primeira- metade dês
te ano. O mesmo relatório
afirma que 1;1 Rússia tam
bém comprou quase mÜ
toneladas dé carne do Uru
guai.

'

•

•

QUE lLUMIN.A MÀIS E GASTA MENOS •••

'

-
.

/

�
,�
�#l

-::- .nes lo;as' 'e 'nas fabricas.••• "

PHiLlPS

existe ternos, de . �o.Dpas li
',CR$ -495.00 'o -,'

/ .

lâmpadas Uuor,scentil

"As 3 - 8hs.
-Dick �AYMES'em:
CANTANDO NO RIO
Cine=Noticiarto Nac.

'Preços: 11,0'0 5,50.
Cen'sura até 5 anos,

!<

_fj,I·II,
As 5 - 8hs.

Jane" WYMAN - Ster
ling HAYDEN - Naney
OLSON em:} "

MEU FILHO MINHA VIDA

No Programa:
Cine Noticiario Nac.

As - 8hs.

Hortencia SANTOS em:

'TODA A' VID� EM QUIN
ZE MINUTOS

No Prógrama:
Atllfl;1. Atlantida. Nl;1c

AUMENTA A PRODUÇÃO
l\!UNDIAL DE óLEO DE

BALEIA ::!; ... para maior atração ... para aumentar a proc;ij,lção I As lâí:npadas fluorescente.
A produção mundial de 'PHILIPS --; realmente de "Longa Vida" ir: são e�pregadas com

...

'o�
óleo de baleia, em 1956 atin- absoluto êxito nas índústrias, lojas e edíãcíes 'em geral. I .'
girá um total de mais de

,I'

. As lâmpadas fluorescentes PH�LIPS, em eêres apropriadas a cada
500 mil toneladas(' segundo .... '

-

O'S cálculos feitos pelos' es- .

-, all).pi.ente, proporcionam 'claridade uniforme, luz, difusa,

peciallstas do Departamen- �
,.� confôrto, durabilidade e ECONOMIA!' '

,

-,

to de Agricultura, dos
o

Es- ,->t -e USE sempre �s Reatores, Receptáculos 'é St,artel's PHIUPS, para
_;

tados Unidos: 1l:ste aumen- r; í�� � ::"" ?bter !D_aior rendimento, eficiê�c�â e durabilidade nas

to de produção não foi in; .�_ ::"':<:'::""'" mstalaçoes de luz fluorescente. '

flueneiado pelo contrôle da
caça da -baleía azul no An
tártico, Embora. tenha havi
do um. aumento de produ
ção do Antártico, o, grande
aumento de produção vem

de outras regiões.
'

-::-

NOVOS PROCESSOS NA
,
CULTURA DO ARR'OZ "

Os produtores de óleo de PHllIPS, com I.Pmp"das "LONGA VIDA".
" .... ,

---,

,arroz nos Estados Unidos
'

'

:���:so��sn��vll!sv�:��::so:�� \ , lâmpadcis••• que 1ejl1lJt P'HILIP$�,�: e-

de extração de cêra e óleo
,

_

,

do a-rroz. Êste novo preces- AERONAUT"ICA CINE SAO JOSE
so, aperfeiçoado pelo De-
partamento de Agricultura l'

-, .'

d'·
- ti

:::ç::�;d�,�::::: :� �:� em' Imelo'III erJIZ80. -tH ;

va Or leans, emprega, hexa-"
_, \,' ,

:�li:�F,':::�b:;��:�
, aer8porlos.�br.sn,irl�:�'� i:�,�:':

de alguns anos. Os métodos Já 'está no Rio o avião dá, dos por'�ng�nlieiros -àl!a-: vêrnos."� éirO';,�': à,me\,i-
empregados anteriormente Administração- da Aerona:u-: mente especjallzados em, cano, assiqado, respectiva

usavam solventes duas ve- t.ic�"Ci,\iI do� Estados U.n!--

t'
eletroníca, �4s defíciéneias mçnj.e,�,_� . .lllinjsko da

zes mais caros. Grá'ç,as a a�t."ce(Udõ,· por emprestí- constatadàs, .quanto às íns- AerO'flílutlêa e pelo embai

êste novo processo, poderão mo.. ao Bra�n para os

tes-, talações de navegação âe- xador dos Estados Unidos.

,
ser produzidos 'mais de 340 tes necessarie.$ à instala- ren, serão remetidas, sob a A contribuição do, governo

mil quilos de cêra de arroz ção de moderno squlpamen- -Iorrna de relatório, aos têc- americano' será de cerca de
.

e mais' de 2Ó-milhões de to .:letronic.o nos aeropo_r- � n!cos do Ponto IV, q.ue es- 2 milhões de dólares.

quilos de ôleo de arroz 'por tos. do Dísrríto 'Federal, Sao tão trabalhando no impor- Alem de Mr. Fox .traba-

, "
Paulo e Porto Alegre. I tante projeto. O aparelho lham no projeta mais três

ano.

_::_
'

O aparelho foi visitado possui os tipos mais mo- técnicos norte-americanos, ,Preçõs,: ,11,00 - 5,50.

GRAMA DA- ÁFRICA DO ontem pelo ministro d;l Ae-
"

dernos de instrumentO's de que são os srs. Charles Clift, .. ,Censura até 5 anos.

SUL SERÁ UTILIZADA' ronautica, br_igadeiro Hen- vôo e 'de radio-co:qlunica- Walter" Ernst ,e Joseph vl

PELOS ESTADOS UNI- I'rique Fleiuss, e pelo diJ,'e-: ções. O programa de ínO,.- vari. ,O coronel Helio Costa,

NOS
�

tor do Ponto IV, sr'. Howard
. _,'erniz�,ção dos três aero- Diretor de Rotas Aereas,

A .Fund:ação de Pesqui- Cottam. Ficará em nosso portos brasileiros resultou I dirige a parte brasileira

sas Renner,' 'um departa� país durante seis meses,,' de um acordo entre o's go- do programa. -

mento particular de agTi- aproximadamente, até que:
'. _

lt D II T!1 FAB esteja em condições
C��s,���i::a étueasu:ao gr:: de �ossuir' u.m a�ião com

t- osiu,heira para São Paulo
mínea da África dO' Sul, a equ\pamento' ldentlCo. I
gralJla Columbus, potJerá O avião foi trazido ao' Cr$ 3 000 00 prec.·s·o

'

ser transformada em pas- Rio pelos tecnicos Geo;rge t •. ,

tos' e forragem para as zo- Fox e Elwood fMundY. Mr.!nas sêcas do sul dos Esta- Fox, ficará no Brasil para .

Para casa de um medico, p�ocura uma, ,sozJnha, ,que
dos Unidos. Produções ex- orientar os vôos de inspe-' queIra mudar e trabalhar na CIdade de S. Paulo, casa

perímentais 'organizadás �ãõ' 'do eq{lipamento a ser; de casal, que seja cosinheira. As candMatas devem

pela, Fundação atingiram {) instalado e para treinar pi- i n:a�dar uma carta, com todos detalhes, idade, ,estad;o
total de 15 tQneladas por lotos' brasileiros. Todos 0'8' CiVIl, sa�de, e o que sabe eozinhar. Deverá tambem·man

hectare, o que foi �onside- 3inais que forem recolhidO's' I nar um retratO' recente. A escolhida será, embarcada!'
rador uma bôa produção pa- a bOI'do durante os voos de I por moça enfermeira, que irá pessoalmente bUSCltt, com

ra aquela região!; A Fun-' pesquisas serão gravados
1
passagem paga. Cartas registrada· pata Dr. AchilJes

o dação também afirmou que e, em seguida, enviados ao
Greco rua Traipú 397 '- bai,rro do Pacaem�ú S. Paulo.

esta gramínea poderá ser Centro de Padronização da ,
útil para a criação de ga- Aeronautiea Civ�l, de O�la- �'IIDda'do em países com .condi- homa, onde serao anahsa-

ções climáticas semelhan- ••• • ••• v.·

tes às do sul dos Estados'
Unidos. '

prejudicias ao solo.
Estas expenencias são

-::- parte de um projeto espe- Quando .. só um feiti<l, mesmo que de média qúalida-
PROGRESSOS NO COM- 'cial para revitalizar os an-

I
de, custa cerca de mn. crú?eiros, COlDO' é possível vender 'U' ,u- I�BATE -AO NEMATODO tigos pomares de fr,utas cí- (1 inda hoje, um terno pronto, por apenas Cr$ 495,.o0?

,,_,

,??,,_' 0-' Â. '

Grandes progressos fo- tricas, qu'e estãO', sendo des- É uma pergunta tão desnorteante, tão cheÍ'a de ló-'
,__��.:._

raro feitos .no combate ao truídos., g-ic3: que se'ria irrespO'ndível, não fosse o conhecimento,
nemat�dot verme' micros- -::- que temos, '<ia existência d�sses ternos numa importan-
cópiço

.

que tantós danos GRANDES EXTENSõ�S te loja· desta praça.
"

causa à humanidade, se- DE TERRA DOS ESTADOS'
,

Aliá.s 'o,'fenomenO' ê perfeitamente eXPlicável: são
gundo relatórios dos cien- UNIDOS D�S:rINADAS A.I

,t.ernos çhega-dos há te_mpos e em gl'andes q'uantidades.
tistas da Universidade da ' _

RESERVA .' ,'Ho.uve várias altas, mas, o seu preço ,continuou o mesmo.
Cãlifórnia' na eo.s.t3j do Pa- Mais de UIJl milhão. e Não foram rem�rcados. Nãe;> só esses ternos, comO'-mui.
cífiCo. Procurando um pro,: meio de' hectares de terras t tos outros artigos. Haja visto que no eitado estabele
duto químico que. m�tasse-I agrícolas dos Estados Uni-I·�ilUento ainda ,se pode comprar boas camisas de algddão
o. verme sem prejudicar a dos f<lram separadas para xadrez. a-55. cruzeiros. Pijamas a 139 cruzeiros. Camisas
árvore, �s cientistas des- reserva, como parte do de ,seda, bem bO'as, dessas chamadas esp.ortivas, a 98

cobr.ira� que .qu�nü) �a�,g pro.grama agrícola. 1::�t� I c��zeiros. 'Cathis�s de verão da Hering, de -Blumenau, As - �hs.
r�a�lvo, e o composto, m;ls

I
p-rograma tinha ,p'or fIm �lll'da�, 63 cruzel1'Os. ,10 - O MUNDO EM PE

tOXICO e para o nematodo. reuílir o.s recursos 'dO' solo '-
. Altas, ao ladO' dessas mercadorias que bem pode- RIGO' CQm:. James

Experiências 'recentes de- do país; destinando' estas ,I lnQ$ denominar de "verdadeiras galinhas mO'rtas" exis-
'

Withm�re'
mO'?�ü:aran: qu: alguns 'in- terras à prod�çãO' de n:a- te na A .MODELAR tamém, "alguns milhares 'de ternos,' 20 _: A. PRINCESA:'E O'

'

sehCldas nao so. matamb., os deira e a pastos, para con- rhons e fmos. Ter��s para homens e rapazes. 1,'ernos que PIRATA - Com: Bob Rope
nematodos, Gomo,. tam em, trllbalançar o exces�o de !epresentam a: maXIma expressãO' em qualidade e elegân- 'Noticias da Sem N I,t· 1 t f I· T f b' d

' ana ac.
es Imu am, ceI' os ungos produção agrícola no pais." (�Ia. ernos a rICa' os pela DUCAL, por LA SALLEt,

",

Preços: 8,00 - 4,0'0. i' ((fGntinua na 6a ·.rágina) , pela WOLENS e l:lutra!,marcas famosas. 'Censura até 14 anos.
'

/
- . �

ta, vice-campeã ,sul-ameri-,
cana' no. Chile em 1952, em

praça pública na sacada
do Clube ,Democráta, o en

tão Deputado Federal Dr.
Jorge Lacerda, ao saudar

aqueles bravos remadores,
declarou de peito aberto

�e.t torcedor fervoroso 11.0
Clube, NáuticO' Riachuelo.

no Silveira, que-o Govêrno Hoje senhores, .aquele De-
do Estado têm ajudado o putado Federal, é o nosso

quanto póde ao, Martinelli I,dignissimo Governador,
e Aldo Luz, quer com -aqui- Aqui fica pois, a idéia se

aição de barco, de palamen- nhores dirigentes do Ria
tas e a.t€ mesmo de pas- chuelo, po.iS. temos a irres
sagens=pnra as diversas ex- trita eartesa de que sua

.cursões em que estes dois senhoria saberá escO'lb-e;
•

ulubes têm tomadó parte. uJ:V,a, formul�, afim-de solu
E ... o Riacliuelo, ,será. que o. cionar ios prO'blemas an

Governo podia ajudar? Dis- gustiósos da major glória,
to temos tô3a a certesa, do esporte náutico de San
pois por ,?casião ,da chega-. ta Catarina, o Clube Náuti
da da nosa guarniçãó mis- co Riachuelo.

Cezar LADEIRA - Mara
RUBlA -,- Jardel FILHo.-

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As -·sbs.
.

1° AS MULHERES
TAMBEM ROU�AM
com: Rosita ARENAS
2° - MESSALINA

Maria Felix
No Programa:
Esporte '� Tela Nac.,
Preços:, 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

As - ,8hs.
,

John PAYNE em:

MASSACRE TRAIÇOEIRO
Cin-e Reporter Na�.
Preçós: 10,00'- 5,00.
Censura até 14 anO's.

/

"o

LONGA VIDA
I

_

(OoD�in�ão da.. 4& Página)
mejadõaumento na garagem
do Riachuelo?
Não é segrêdo para nin

guem, que a situação fi
nanceira dO'S clubes de re

mos desta Capital" é sím

plesmente mlsenavel. Toda-,

via, cham�mo.s....._: <a ,at,��,Ç,ã.Q_
doi srs.-Morltz· fur. e 'Alê i-

PA R,I L(JPA C,Ã:(},
VALMV BlTrENCOURT

:e:

ZILMA MARTINS BITTENCOURT
. I P�rt�cipam aos pa�entes e pessõaIJ' de suas relações

I () naSCImento de sua fllba ANITA, ocO'rrido a 9 do cor

rente, na Maternidade Dr. CarlO's Corrêa.

NUMEROS DO CAMPEONATO DA DIVI
SA0 'EXTRA DE PROFISSlONAIS

(Continuação da. ta Pil.ma)
Ideo Santos 1 vez
Milton L. Prado

'

:,� 1 ,vez
/

Expulsões
Luiz, Abel e Osni (Atlético), MUt<m, Duarte e Wal

.lir (Bocaiuva); Zezinb<l (Guaraní); LeIO' e "Danda <, (P.
R2.mos) e Duarte (�, AbelardO' � Erasmo ('ramandàré).

Penalidades máximas
' .

Nenem (T.) contra O' Bocaiuva: conv�rtida .em gol.
'Zacky (B). contra o Tamandaré (2): convertidas

em gol.
,,--

Valerio (P, Ramos) cO'ntra o Atl,ético: convertida em

gol..
-

Clóvis (Guaraní) contra o Atlético, convertida em gol.
Filomeno (Guaraní) contra o Paula Ramos), con- ,

vertida em gél
.

Nenem (T.), contra o Atlético, desperdiçada.
Nerêu (A.), ,contra Q Tamandaré" convertid·a em

gol.
ASPIRANTES
Classificação

10 lugar - Paula Ramos, 1 p. p.
20', lugar -:- Bocaiuva, 2 p. p.
3° lug;_ar :- Guaraní, 6 p. _p.
4° lugar - Tamandaré, 8 p. p.
5° ,lugar - AtléticO',' 11 p. p.

Tentos a fav,or e contra

Atlético .. ;- .' ....•
Bocaiuva .. , :-: .. , , .......•.......
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-R I B E tR-c) e·

/..
-.

'

::' ..; .. j���i\��'isl_;}··�-"· , .....,.....

i
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'VOCE SABIA QtJE.

'/

\

Por 'rãs dá Corfina' de Ferro

Em�PtÍzn�n, O regime&010_ é1íue
deveria-

.

estar, no �JIICI dlsL> rtll.
Por Benjamin West, do'

IPS especial para- "O ES
TADO".

VIENA, Outubro - Es
tá atualmente em 'andamen
to o julgamento' de diver
sos participantes dos le
vantes de"28 dê Junho em

Poznan - cêrca de 50 pes
sôas oficialmente acusadas

'- de "atos crtmonosos". Qual-
,

';quer que,:,?eja' o resultado,
não 'resta a menor dúvida
de que o Tribunal de Poz

nan estará julgando muito

.
mais do que' a simples "cul
pa ou inocência" daqueles
acusados.

O próprio 'processo judí- ..,. -_••••••••� �.._ .,••.,..., '

cial difere radicalmente das

fôrmulas que caracterizam, Po.I1Z;'..aj-'" B'-:ilft J;ft-:I::......r� S'.;. .I.;�.
/',

tais julgamentos sob os . "� • ..u.;u�.. .... ,8.
regimes comunistas. Até '

=,

agora, nenhum .dos acusa-I _çOMÉRCIO, INDQSTRIA E.. TRA!l�P..GR-TES �

dos admitiu culpabilidade, . ."". _,
.

e?tl;egan�o-se à 'misericó�-I .' .

C o n v o c a. ç' ã o

d� do tnbun.al._ A03o�.��a- ! Conyocamos os senhores acionístas rpara, a .assem»
rro, as conflssoe� anterlO-, bléia geral extraordinária, a r.�aF�ar<"se no 'dia vinte e.
re.� foram r�pu�hadas � ,po!"'j ..sete (27) de ?utubro de 1956, às dezesseis- (16)' horas, em
dOIS �os a<,:u�ados, por t�- I

sua sede social, à rua do Comércio sln., capital social e
rem SIdo obtidas por meio alteração, do artigo 5.0 dos estatutos sociais' .

'de brutalidade polic�al 0,11 .! a) 'Deliberar sôbre uma proposta justificativa> de
'de ar:'eaças, e o p:esldente , suà diretoria, para aumento do capital social a, altera-

. , ,..

do tribunal �etermI�ou qu.el
cão �.o. artigo 5.° dos .estatutos sociais;

.

.

'. Premler Hatd,ya.nia ferita outra vez a'
as declarações aSSIm o'Qb-. b) cutros assuntos de interêsse social. _

das não constassem do pro- '. Os
..possuidores de ações ao portador, para exerce- paz com Moscougresso,

, .

'
. ·1 rem os seus direitos de voto; deverão. depositar as mas-

.Isso e, bem, dlfer�nt� }OS ,:nas na sede da soeiedada., até, três, (&), dias antes da . ,

'dlversos pl'Qc.essos de ex-. realização da assembléia geral,' fíeán'do, ,também, dentro TOQÚIO, 9 (UP) - O 10 o restabelecimento de rela-

purgo" reahz�Ndos n�, �no I
do !llesmo prazo, suspensas as transfei.1ê-ncias de ações .�ini�tiro Hichtro Hatoyama ,ões díplomátícas com a U-

passado na UnIao Soviêtíca
I neminatívas. .' .

� , _

.

>.
.

- -partíu, ontem, com destino nião. Bovíetíca. Velho e Se

e em outr�s pa.rtes do mun-
,. Videira, 29 de setembro de 1956 a Moscou, onde espera assí .níparalítíco, o primeiro. mi

do comunista. �asr uma
'l Saulo Brandalise _ DIRETOR nar tratado doe ,paz com f 'listro tem sido víotenta

vêz que essa atitude de-
r

. .
. RUlssia:: Milhares d� japone: �nente atacado pela ímpçens,

monstrada agora em Poz-
.!

ses eompaeeceram ao aero- � a oposição política e tem-

nan é consequência; sem
I (ARLOS HOÉPCKE S. A. ,cOMÉRC}O, E INDl1rS�RIA porto para saudar o chefe de :;e como certo que renuncia.

I
.

IIdúvida, de ordens superio- t governo no-momento da Par rá. ou que será obr.�g.ado. a e··
.

grlcu "ura'lres, a justiça na Polônia,
I �SSEMBLÉIA GERAL EXTRAOBUINÁRIA' tida. A:lguns g�itavam -"Bart demitir-se antes de terminal

,. }.'.
'. ..'. .•••

IlÍlm�mista ainda está nas
,

IZJl.�'"
outros dístríbuíam fo Q ano. Tem' sido atacado só (ContiJl,uacáo da. 5a' Página) :�OVO A,CôRDO "INTER-

�;�� dos'dirigente,s do par- � i
/, EDITAL DE �ONVOCAÇÃQ

_ ��:!��e� ����:i!Z�irit::r: =r:!�:��O;a::pc::!t�n;:!:; R.ÜOS "!NFRA�VERME� NACIONAL DO
__

TRIGO

'l\J�s existem outros pon- i. Pelo presente ficam convidados os senhores- aeio-' acarretaria a ruína; dQ,J�'ãQ. -Fa,lU:l�_ r�so�. A '�oli<:ià anuIi;-
J..HÚS �ESTJl-ÓEM·INSE- O 'novo a,côrdo interna-

_ tos importantes. a es.clare- J�Jsta� de Carlo�. Hoep�ke S. A. C?�é�Cio, e Indústria, pa� e outros empunlla�rm:�'Lãr.? ctou�:·a��on.�em, a ?tisão d�' '.
_. T�S >D�NJ-NHO� .

cional do trigo para 1956-

cer Um dêles é que, sob o
1 a ,em assenl.blela 'ger-ill extraordma:t'Ia,' se reunirem na. tazes p�dindo que ô""pr�i.· �um 'loVlím .de {25 anO?, pel't.' Çlen�Istas da UnIVerSI-, 1957 sÔbre a importação e

im�acto da tndignaçã,o pú- si"de social, fi. rua Co.Ifselheiro Mafr.a, nO. 30._nesta' Capi- 'ró minisliro': inl�istis�)�J(tJ 'dá- tfesidéB�ra', ;rtg� pÍ'l�é1n .

a�<f� �a� ?al.i�ó�nia est�(' I �xp.o�'tação em 50 países,
blica que em. Junho dêste til); no dia 15 de.. outubro do corrente ano, às 14 �oras; das autoridades soviétieà'& rl'''1 inb:üs�ro, armado;oe 'navalha . e�tud�do um. novo apar.e-

I foi levada a efêito �o dia

, ano buscou uma válvula de rOm_a seguinte.' .libeEtação 'dos pri�i�h�O� O;d.étÍdo/IÉrYaV-a uma�o-t'a di. l�o �u� destróe,insetos da-
I 11 de agôsto, sob a direção

,qscape,' Os aGusados pare-.
""

ORDEM DO DIA :d'e guerra japoneses:�- " .: ,- _z-entlG ;Que' iria'maÚ'r. Hatôya. -nmh@s�.· e� ,menos de dez
I d. Conselho Internacional

cem ao menos estar desfru-'
.

t ío) Aumento e efetivação do capit-al . ':, rna;.,Em'brev,é"ciéclàraçáo, àn- '�iÍluto.s; P01� �eio de rai�l' d: Trigo em Washington.
tando de um julgamento'ra-· 2°) 'Reforma dos estàtutos

.

, Esta parece a últim'a opo:� tes de part)r, ·Hato.yama dis- n�(ra-ver.m�Jhos. .0 �pare- O acôrdo estipula um pre-
,

,

I
.

'3.0.,) Outros kssuntp� de interesse da Socied.·ad.e ; :tunÜlar'le �que te,rn Hatoy1a..m.31 se. !!star çer,to d.e seu slÍcess0 ; lho consIste· de se�s lampa. co mínimo de 1,5 dólares ezoávelmente·legà·. �
� •••

I d
________< Outro ponto inlportante .Florianópolis, ,53 de outubr.o. de 1956. de cUlllPrii" a promésslil. 'fei. n�s négoéiações com �s rus- das de .250 ,watts,.eo oca as �áximo de 2 dóla�es por'

é .êste: estar�: '0' Po.vo po- Acelon Dádo d� Sousa � Diretor-President-e, t:l nas eLeições de )955, sobrei sos.·- ,. .. de�tro doe umaAcalxa de. �a.. 0,3524 'hectolitros de trigo
.

. d'
.

_

.

t'
'

.'

delra. O aparelho. fOI m.
-

e"'�)ol'.ta'.do' pe'··las· naçl'(",slonês mereceu. ó'_ .Jus IÇ�, _ ""_ .

v"",

.

I vel),taflo por Roy J. Pence, 'membl'o" do ·Conselho. ""stequando seus c.' amores r.e- s ..,.
. té(lnico' de laboratório da C· Ih f'

.

-.

dsultam .apenas
, .em julg_a� ,

.' onse' O. 01 orgamza .o em
--.,.

�
Uj1iversi�de de Los. Ange- W h" t 194'9ment-os crim�nl;tis "e suas .

'

.' as. mg on erl). , pe-

rein�dicaçõ�s '\ �dg.ina\s
_. ,'.',.,..•..,:.e;!.y.,}�,. .

-....................
� r:sÓ 'grande valor de novo

!·as' nações produtoras de

continúam inatendIdas? J .<-; _ •
. �..._:_-';__ . trigo.

P IA
. d {f��.c_.. •

_ invento é o fato do seu e"qui- .;

A o oma, como os, e-
"

-
..
-

. \ 'pamento ser relativamente ESPECIALIST_AS .NORTE-mais países da cortina de
.-simples para funcionar em A ERIC A-NOS EM IRferro, está passando. p�r\J II .ti. -

. . . casas e' edifícios parcial-. nIGAçÃO NO AFGA- .

dificuldades \ in�vitáve
''l mente' c:on-str.uídos de' ma- NISTÃOquando em r'egimé, v.olun-. \'i'�,\ tS':" .

. \ "
deira, substituindo os mé-

táriamen-te ou sob .pressão"
. -.' Os -Estados Unidos envia-

todos químicos.
tenta-" c.onceder um .certo

grau de "libealidadé'\ ao'"

mesmo tempo. que- mant&
Os controles ideo,lógicos;i;i'}:
os quais o ccirhunfsmo nã'b
pode sob�ev�ver.· .

'Há muito: qu.e o regime'
da Polôn'ia enfrenta pro
blema..Nos seus esforços
para' reconciliar oS dois
conceitos até entã� incom

patíveis até mesmo os dé�
:rensores. do. regime parecen-
do estar úiá.ndÕ unia dupla
personalidade..·� , I

Os atuais julgamentos,
com' tô<Íà a sua' súbita e

.

espantosa' correção, sÓ ser-
I

',;;."t: t
•

I
A I

Vlrauypara razer a uz es- '.

se conflito, interno.' Tu(Io
indica que são muitos os .

I
A

t
. I

po one�e� .

en re. os. qUadI.s I
éomumstas - que acre 1- Itam que o verdadeiro reu

.

de Poznan, ...étic1i:: e moral-Imente, é o próprIo sistema,;; / � ,

que fracassou no que se re,.

fere a proporcionár\ o bem
•

estar do povo .

O correspondente especi
al da rádio oficiál da Po
lônia comentou' em 29 de
setembro que as autorida
des policiais haviam grau
geado 'uma m.á'reputação,
porque tôdá espécie de' di
ficuldades

.

e «alamidades'

Tem o grato prazer de comunicar a' seus ami gos � favorecedores que instalou seus escri
tórios e' agência nesta capital.'- à rua Pedro Ivo, 1. com. telefone 3835, onde esperanço
sa, conta merecer com a preferência de todos, :Rara o transporte de suas-mercadorias"

.

- entre o sul deste Éstado e Porto Alegre

fazer", disse o referido co- miséria econômica 'dã PQ_
rnentarista, "era um estu- 1. Iônía ao "culto do índíví
do profundo e completo '"da� I duo". Mas , essa ginás.tica' •

causas políticas que deram. ideológica não satisfez- ao'
\, . Ilugar a muitos nos fatos povo,. qUe se levantou a 28

que hoje lamentamos", de junho.
Tendo assim chegado qua- .

se que a acusar o próprip O fato é que o grande,
regime; o comentarista trá- problema aí está. Resta .sa
tou de garantir-Se assumín- I ber se o regime polonês vai
do uma posição, i.�.eoIÓgi�a-I ..

t:atar sériamente de solu
mente segura : " A causa cionar os problemas que le
dêsse estado de coisas foi

I
varam o povo de Poznan às

o chamado "culto do indi- .

ruas, para protestar contra
víduo", .

I a negação. de seus direitos
Um comunista experí- Incontestáveis - uma re

mentado poderá contêntar- � muneração decente pelo seu
se em lançar a eulpa+da 'trabalho.,

\
,

.....

..

['am no Afganistão um gru�

I NOVO RÉCORDE DE CON· ;>0 de especialistas em ir

SUMO DE ALGODÃO NO dgação para auxili8;r' êste
MUNDO LIVRE país e realizar o pro-

I
O consumo de' algodão jeto" do Vale, H�elmand: de

no mundo liv�e atingiu no. muitos milhões ,de dól�res.
vos J récordes nos últimas O, Banco de Exportaçao e

mêses, chegando a um tQ· I fmportação dos Estados

tal âe 227 quilos. �stes U_nidos empres�ou 39,500.000
dados foram 'di\7ulgados pe- dólares para financiar a

lo Comitê Consultiyo In-' construção.
. ternaeional dê Algod�ç,. em

'Washington, nos Estad.os, DR. AfJFREDO RODRI-

Un'idos. O c,onsumo de al- GUES DA ROCHA

godã� no mundo livre atin

giu 27.600.000 sacas. ;f:ste Clinica Geral - Cirurgia -
Partps

. ClInsultt'rio: Rlla CeI.
Pedro Demóro, 1663. - So
brada.
Residênciá 1 General VaI

gas Neves, 62 - Estreito.
Horário .das 14 às 18 ho-

aLImento representa, uma

t;endência crescente em

muitos paí'ses produtores' de
algodão, um ligeiro aumen

to em alguns países "da Eu-

I ropa e um contrôle menol'
do, c.onsumo .no Japão. raso

,

MOÇAS, DESANIMADAS',,

.-wOMENS $€-M �NERGIA.
�-. '.

Nlio é sua: culpa! .

t a fraqueza que o deixa .cansado, p'lido,
com moleza no COfopo e- olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a -vida porque rouba

as for9as para o trabalho.
VANADIOL

. aumenta os g I o b ú los sanguiaeu e�
o· sangueenfraqueeido. E' de gosto delicioSo e pode

ser usado ,m todas as idades,
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Quinta-feira, 11 de Outubro de 1956
.

Lotes a y'��p!::��;: mensai.I," '--�V�A j-_�:v'�i-I_ J I�R-l ��. -!!d'e Cr$ 5QO,00. Situados entre Agronômíca e Trindade I
.

�

/

A V I S O . fEstrad'a geral) cortado pela projetada Avenida .que da- )

Muitos são os sócios proprietários do antigo . �ç'o-. I;á acesso a futuraUniversidade.) . '. '

S I
l

queiros Prãia Clube .qJle ainda. não trocaram suas quo- OTIMO EMPREGO DECAPITAL! ; c Cruzeiro ,do
.

U1 �.
'1 as. Solicitamos que o faç-am para regularizarem -sua sí- ii Itímos lotes. Informações e vendas CO'lll o sr. Adã.o Fer- / I
tuação·. _.

'_

.
.

.

;'::;z d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou pelo! R'eser.ve seu bilhete,�de ·pus,i,·gem Real ._ l
"

.! Diretoria Fone 35,59. .: '
.

I.,

,�����.�,.��������� � 1
.

na; Varig
Ii, c. l ti X WlIEL Panair
'

, t 'Sa-dia
,

( .-

.i

" 1
}-'

"J?
. ;

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

. ,

"' ; ;

i' Tli:LEliÍONE�;:�,2_0�L-=_2Jl22�:""...2{)2á"--:-,,,....2Q24-, � -'�:"'" --::--- :-," -� .""::"'""".' �. ,-.,c'.... "._, .""J,-Jl""',,; r.." '�:' ,'''. " ",f" . _..
'..

.

� � .> .. '_�_�'��';�'��.._�_"'Y�,",,",,"�,_ •.. -...c.-__ ..._,--�.���,�"�-�--.:,,--���-:�' .��l

, '_, 8UA1tJtJS·, .

v....�!.��.�bl.OS,
. ALUGAM-SE BONS' QUARTOS,' EM CASA DE FAMILIA, Marca. "ChampIon.. A tra- .

".'
w'

.

•.... ..
. tát néste jornal, das 14 às 17 .

. .

RUA CONSELHEIRO MAFRA 77, .

- boras.
'

-:.
" ".' .1'

.

"-.. :_. r'
• '. _. " " • '*-:---4 ."!'.{� �

_ ,li; _: �.... .._

.................................." :++. �..+. +. � +..·C�+.. +.· ..• • +...·.t +. +. �..: •..).�+.. +.. � • M �+.. +.. +....�+.. ·..!..• +... VENDE SE ".• • • • • � �" :f .. �

"�I.'�
.. ·

�,i'·�·
..

�a:
,. �--

*'.�'.,.
· ·

·0·."
••.

�,'.$�
•

��," �·C'>·.,.�\I.
·

�.�'
· ,

<e'�
· � �. .

'l :u� Ford p�ef�c: 195�-em
.

. -.'
.

. , :. .

'. perfe1to estado só a. V1sta,
! ,o ',' ver tratar na Rua

.

24· de
!

•

--' ',.
•

", ;
I Máio 93Ó Estreíto.

, , ':;f ! _ � '. ' .. � •

"-.

S A B A D O- I? I A' 6 DE ·0 U T U B.R O -'

-, Apresentação ,da famosa orquestra. /

-

.

.•

da Rá4io Ei .Mu!'do, de Buenos. Aires, 'com'
.

'as segui;ates atrações:
�

. .'
_. Rese��:������ara. as

ç
.

A PAR. E � L I, -.-.
I vir.:t�osõ do' �acordeón _ DAN 1 N.'A..· R E Y- .........: da nç�' e Cánt��. cenVos�ll�e���ili)os ··M 'E' ll,-. costuras de fim de ano.

C' E D E S D E L V A L.L E·_" alma. do tàngo _'. V I' C T'O P, I A ,'E U G E N I A···��'(a).illàtldida �àntante 'interriaciOnal __
o

•

Execução perfeita.
R A QUE L D E M O N T E R R E ,y - a maior expre�sãoda lUte espanholn"':_ "Maravilhbsa decoração a cargo do sr. Eduardo

- '�;�::a:����:Ír _ ,Ala
Rosa·,-' TRA.fE A' RIGOR:;-'RESERVA DE MESAS, ACr$ 200;00, NA JQALH'ERIA MULLER.:utedItiAdolfoKondern.6.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARlO DE S. CATARINA

ÀII�ndega de', Floria,nópolis«NO' teDdCUlo,�

Cem ii Bihlia na Mão E D I T A-L N° 6

"LEIL.í\O �E MERCADORIAS.

.-QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBR.O -;-..

Acima de tudo isto, porém, esteja
-

o amor, .que é o

vínculo da perfeição. '(Colossenses 3:14). Leia Romanos
12:9-13.

.

-� � , .-

Para conhécimento dos interessados, tendo em vis
ta' O despacho 'do "'Srr Inspétor desta Alfândega exarado

no'p:Océss'o nO 343.9/56, a Comissão abaixe assinada torUM DOMINGO DE MANHÃ, na Suécia, quando eu

:a para a igreja, dois missionários perguntaram-me Ou
na 'pú�liG�

...

flue- ,�§ta.. AI�ândéga pro��verá no dia 25 .do
de ficava' certo templo. Convidei-os a ir comigo, pois eu

I, corrente mes, er_n �rI�eIra prllç�, leilão de- �erc�doAr1as
me dirigia justamente 'àqüele que êles procuravam, Pe. i abandonad.a-s no 'ServIço de' OoI�s 'P�steaux, _ .de acõrdo
lo caminho conta 'a'

.

hístõ
.' .

. C:O� o artigo n? 263, da Consàlldação das LeIS das A.I-,

T' 'h
'

, 'd.I md-mLe suta . l"'d",orIh�': '.

t d" tândegas é Mesas, de Rendas cambiando com o art. '97,
,

III aI? vin o o �s e en ",e< aVIaP'l eJlco� ra a
(I. •. .,,' 24' ., ; ,

tanta oposíção, a ponto' de serem forçados ..

a deixar o
I

.,0 ��cr=to �6.712, de 23/12/9 '.
_

pôsto e o trabalho missionários. Na -Suécia, -porém, em'.. OutrosslI�, �<;>I!}u�:o q,u,�. a relação das mercado
caminho pal� a Pátría encontraram alívio' e descanso. ,11as se. a��� a dlspoaíção dos !nteressados, com �s Te�.-

. ", ." , ·l··ros da Comissãonos horârioa de'12 às 17 horas díãna-
,

Haviam chegado na noite anter'ior sem ter onde fi- i ,J. _., , " .' .

,
. ,

car. Foram até a chefatura de polícia, e dali, então, fo- .

mente, e::ceto sábado, no horário das 9 as 12 horas, nesta

�l'am encaminhados para a sede do Exército de Salvação. � (.partIç�o. .

,'" t b 'd 1956"Sentimos que 'Deus está neste país, pois aqui encon- Alfândega de Flollan�pohs, 4 �e ou u 1'0 e ,

trames a comunhão do amer cristão," êles disseram. Dante Câmara NeIva
. Presidente..Já, temos conosco .a alegria do amor cristão em nós-

Frederico Platt
.

sos corações? Estamos sempre prontos a mostrar êsse
amor e bondade àqueles que encontramos diàriamente
especialmente aos estrangeiros que estão 'em necessidade
e precisam de nosso auxílío.?

CLEQPHAS L.. TOBING (Indosésía)

Escrivão.
�""�-----

QRÂÇÃO

� � .
.. . '."., -

" i· Curso Calari.e·Ds,e�· , -

• .

. (Jlegistrado) "e

I'�: Português, Inglês, .Matemática, Latim, Música
1 � "English For Children". _ ..

• � Aulas Selecionadas -Em Pequenos Grupos ou
'

•1 Individuais.
'

/

Prepara Candidatos 'aos Con'Qúrsos pú)1tcos ..:'

i
.

Matrículas, Abettas-
.' : ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 16 - ,.:;"
· . �

.

•••o � .
,.� ,"

I

'Ó Deus, nosso Pai, tu és amor. Purifica o nosso
amor por tÜ Fortalece o amor de.Cristo 'em nós. Ajuda;
nos pelo a�,,!r' ê :s'i:rnpaÍia cristã, a amenizll;r as dificul
dades e os sofrilnentos dos nossos semelhantes, Em 'no
me de. Cristo que ama a todos os homens. ltmém.

PENSAMENTO :PARA O DIA

,

.

O amor cristão faz do lugar onde vivemos um lugar
de bênçãos.

-ClUBE DOZE D�'�AGOSTO ..... '.

1-
.

J
• ..'1.
"'- ._�_

-

. ,.,..,.";;·�'f "'" " �x

'PR-QGRAMA '00 MES
Di!! }�.',. (S�ba.d_o�, ..= QR��DE SOIRÉE nF?N���

,

' i�!"7",.M4�I:ntlco desffle. de modelos Renaux,
;.\ sob patrocíníé da Casa BRUSQUE desta'

-Capital, em benefício do Asito- D.tBOSCO
de Itaj-aí: ANA MARIA HEUSI SIQUEIRA,
a linda e graciosa Miss S. Catarina de

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

300,00; reserva. na Casa BRUSQUE,' rua
Conselheiro Mafra esquina de Jerônimo'
Coelho. Convites a não associados,' Cr$ ...
100,00, na Secretaria do ]j(jze. AS BELAS
CANDIDATAS À RAINHA de 57 do VE

'l'ERANO serão apresentadas nessa festa
de elegância.

,Dia 17 '{Quarta) - BINGO PRó SÉDE SOCIAL
- Uma bela copa, uma linda mesa-'abat
jour, liquid-ificador' e muitos outros prê
mios atraentes ...

Dia 21' (Demíngç) � SOlRÉE JUVENIL, com íní-
c x ' . , .nO·'O'O'h' "

, C10 a.s '" .:' s.. '.

Dia 27, (Sábado) - SOIRÉE do 300 ano do Lira
renis' Clube em homenagem ao. irmão da
Colina

'1

::-\
r

--���--------�-------------------------------�

A PREÇO OFJCIAL \

Ivan o lerrivel
_, .'

'.

._�----

E NOVO CASAMENTO NO
MÉXICO

.
'

V E N D E M-S E

Dois predios de 'alvenà�ía, ;�endo um com dois pavi:'
.

mentos., construção nova, Ptlrto do centro. da. cid-ade e

outro �eom um pr.vime!lto ·rio· Sub-Distrito do Estreito,-
·'em zona l'esjdencial. . .', .

,TRATÁR:.Edificio São.Jórge - Sala 4 - FONE ?192

\

P. CAMPOY informações
grátis com esmerada aten

ção.
Trav. Ouvidor, 36 - 20

:lndar - sala 25.
Rio de Janeiro .;- D.F.

Fruhciseo Modry, Wanda Modry e Ruth MOc:lry, reg-

I I;êctiv�ml:mte �js e' irmã do inesquecível' 'filho' e irmão CUNICA ,DENTARIA
- • CLAUDlO FRANCISCO MODRY· .

DOI LlIecido a 9 de setembro' pp. 'no 'Rio de Janeiro, vêm, ex-
t.elmr seu'r;rofundo agra�Cimento a todos quantos lhes DR. ÁLVARO RAMOS

; dentm palavras de conforto ou por qualq'uer forma con- Atende da-s 8 às II horas
.

tribuiram .para minorar sua dôr atrAvés de cal'tões, tele- '.� das 13 às 17� horas, dia
gTainas ou visita I pessoal, nês�e tran�e

- doloroso de SUa riamenté.
v,ida.

.
'.

Rua Victor Meireles; 1'8.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



! ad-· � ·!-··B·· ariaDo o ii, O Iman ai e· o
,
Deverá ch'egar- haje, a es- hARD DO AMARAL, coman-' O avíão em que VIaja o

'

Estado Maior, deverá chegar Milit'ares, rumando em segui- do Estado o ilustre 'Visitante seguirá viagem rumo à Pôr-

ta Capital, procedente de Cu- danté do m- Exeicito, 'que ilustre Militar, que se faz POl- volta das 11 horas.' 1
da ,para esta Capital, onde será homenageado com um "to Alegre.

rítíba, desembarcando 'nu vem' em viageII\ de .fnspeção I Após receber as continên- tambem será recepcionado' almoço, com a presença de o ESTADO saudando-o,

AeroPol'to da Base Aérea, o aos Corpos de Tropa subor- acompanhar de sua axma. elas a que tem direito, po� pela Oficialidade desta G,uar· altas Autoridades Civis e Mí- juntamente com a exma. Es

sr. Genelr.a� de Exercito ED-! dinados. ' 'esposa e de Oficiais de seu uma Companhia de Guerra níçâo Militar no �alão de lltares. posa e Comitiva, faz votos de

da Aeronáutica, secá recep- Honra do Lux Hotel. Hoje mesmo o sr. General: feliz estada nezta Capital e

clonado naquele local por Ho pede do sr, Governadol EDGARD DO AMARAL pro�- de feliz viagem.

alta', Autoridades Civis e

" ;:...
�

. ,.

.

Assembléia Leuislifivaldo Estído ,

A respeito dó Projeto de da de que é ltder, não havia imediatamente sobre' o as

Lei de autoría do deputado tomado resolução alguma: pi sunto, tendo a Mesa acedído

Arão Steinbruck, prorrogan- I
que Sem CQI!'EgaS poderiam ao pedido do parlamentar

de} a atual ;Lei do Inqui'lina-' votar da maneira que mais pesssdrsta,
. I

to, e' impedindo a ãíberação ·lhes convíesse, Asseverou

no aumento dos preços de a I ainda o parlamentar pesse- POSTO DE CORREIO EM

luguéís de' predíos, que tra-' dista que é ravoráveí a um MIRADOR - RIO DO SUL

míta na Câmara Federal, ')' reajustamento geral, não

deputado 'João Colodel apra- prejudicando a nenhuma O deputado Orlando Ber

sentou requerimento à Casa das partes interessadas, não toli apresentou requerimen
pedindo aprovação do planá- enfraquecendo. Os direitos dos to a ser enviado--às autorida

rio, para que fosse enviado pJ.!oprietárlos e nem tampou- des federais, no sentido de

telegrama de solídaríedade
I
co atingindo as poss,ibilida· que seja instalado um Pôs

da Assembíéta legislativa ,do' des dos inquilinos. Seguiu-se to de Correio em Mirador, em
Estado, ao deputado . autor ,

cem á palavra o deputado Presidente
.

Getúlio, tendo o

do retsrído Projeto de Lei' Luiz Souza que se mostrou deputado pessedísta, no en

'e pedindo- ao, mesmo enca-
r

favorável a que O' requeri camínhamento da proposí
mínhamento mais rápido. Á' mento fosse entregue, após ção, abordado detaâhes que

proposição do deputado pe-I ganhar audiência, à Comís- o levaram a Pedir aprovação
tebísta não encontrou recep-' são de Petição e Estatística .unânlme aà Casa, após eVI
tividade nas diferentes ban-

I
Colocada em votação a pro' denciar varíos problemas

cadas, tendo o deputado
I

posíção do sr. 'Luiz Souza, foi que se oferEcem diariamente'
Laert Ramos Vieira, assumi-

I

a mesma aprovada, por una- aos moradores daquela . re

do a tribuna 'para se inâÍÍifes· I nimidade. , gião, que sãO' prejudicados
tar contrário à aprovação dt) O dcput,ado Lenoir Vargas em suas atividades pela au

requerimento" o mesm.O' fa· Ferreil'a lEvantou erh seguida sêpcia de um Pôsto de Cof· •

zendo o sr. Lenok Vargas um::t questão de ordem, SOo relo, e que tal medida visa a
.

Ferr,eira, que fêz sentir, p,re· licitando a que a Presidênch SO'luCionar em parte a ques" \

liminarmente, q:ue sua opi.. determináss,e urgência a CO' tão. O requerimento do de

nião tinha caráte.r integral· missão côrripetente, para que i putado pessedista 10i aproo
mente pessoal, POIS a banca, 3. mesma se. pronunciasse

I
vado por .unanimidade.

.�••••••••••••-.ee�.�.••�\....•...••..".. <

, .

.

VOTO DE PEZAR

A requerimento do d�put9-
10 Lenoir Vargas Ferreira foi

�,pr-O';ado um telegrama' de

)=zar a ser enviado pela As·

,embléiá �egisiativa do Esta·

lo à família do sr. Ricardo
-

.\1arcq:uardt, um dos mais

antigos habitantes de Mondai

� pessoa lal'gamente estima

da naquela, região do oeste

,�atarrinense. ,

jOTAS AOS

Florianópolis, ."Quinta·feira,· 11 de Outubro de 1956

NOSSA CA-PITAl MUNlqPIOS

---------

Busca-pés
Joaçaba, ate momen

mentes an-tes de lá che

gar a. Comissão Parla

mentar de Inquêrtto ins

tituida pará - apurar o

affaire Mignoni, foi eí
dade O'cupada, foi praça

de guerra, foi terra

desabrigada das garan
tias consti.tuciO'nais.·
Depois de normalizada

sua vída, vimos a U. D.

N., primeiro abertamente
e �pois mais reservada,
tentar encobrir o selva

,gem ,atentado, de carac

teristicas inarredavel
mente políticas. Daí, sem
duvida, a desilusão de
muitos CGm o atual Se

cretário do Interior e

JUl>tiça;' dr. Brasilio Ce

lestinO' de Oliveira, tido

por um democrata irre

preenSivél e um político
à feição dos pl'iucipios de
Eduardo Gomes. As suas

omissões, no caso, quer
como titular da pasta. do
interior e Justiça, quer'
como líder ud,enista no

municípiO' cenál'io da

truculência policial, va
lem pór' melancólica e

'�esO'ladora queda de
másca,ra. '0 inqu';rito
,parlamentar mostrará
que houve' esforços poi,
esconder a vel'dade, que
,aqui Ja era contrafeita
pelo papelucho dirigido
por tre� deputados si
tuaciônistalS,\ entre os

quais o próprio presiden
te dó pod,e:r legislativo. '

pnÍ" essas e outras, o

govêflto do sr. Jorge' La
cerda, em apenas oito
meses;' já está ,mais cheio
de marcas _do que porta
de }erra.riá, na zon,!l ser
rana "'- para aproveitar
mos a comparação gau
cha.

•

Dr. Rubens de Ar
ruda IRamos

,
Osvaldo Melo

ESTAÇAO ROD.oVtARIA ,De volta ao momen
toso assunto, _iste· pelo fato de ser realmente impor
tante. Em. uma de minhas .crônicas, fiz uma- promes
sa. Cumpro-a" agora, sem mais tardança. Entrevis
tei o Sr:- Osmar Cunha, digno Prefeito de nossaí Ca
pital. )1':sltava. na hora da rubiáide"<l. Bom 'cafes.iinho.
Tomá,mo� uma taça �. lógo a seguir, veiu a conversa.

- Ja sei, disse ar prl'feito, tirando- baforadãs de
um cig�lfTo filado de um dos presentes,- si não me en

gano, d�.çarteira do dr. Mússi (médico), que ali se
encon.trava. :..... Já sei, repetiu o Prefe�to. E acrescen-'
tou:- "Rodoviária, po-i,,', acabo de ler sua crônica.
Que deseja que infO'rme sôbre o caso?
..

- Bem. �u queria
_

saber de coisas Conci'e,tas, po-
sltJva�, para mf.ormaçoes· exatas aos ledores da mi-
nha coluna no "O ESTADO". Póde ser? .

" :- pó�e. O cam da ccnstrução da Estação: Rot'Jo
VIaria erSltá no. iDeu programa de governo m-q.nicipal.
�:at�m�nte, _dia 23. de maiG do, ,corrente' 'alJo�' enviava
a' Câmara" um projeto de Lei, concebido nêstes t-er
m�s,e �uja cópia está á vista. Eil-lo:- Art. 1.0 A Pre
feitura Municipal, poderá emitir para venda em Bol
sa, lI;te 30 milhões dc cruzeiros en� llpólices aos juros
de o�to ao· cento ao- ano, para aplicação' na CO'Ili,;
truçao-, do' Gs-táitio Municlpal .de Il!lor'ianõ'polis, pa
ESTAÇAO RODOVIÁRIA, do Matadouro Modelo do
Estre_i�o e

_

outl'a.s ?obl'as necessárias à l:�modelação e
urbamzacao da CIdade".

.

Seiguem..se outros artigos !'e'ferentes ao assunto
em fOM. Como vê, a ESTAÇAO RODOVIÁRIA está
citada.

'

,- Mu,ito, bem, dr. Osmar e daí.,.
. Daí não passou. Ficou lá pela Cãmata ate
que o projeto morreu e enterrou-se.

- E não' pretende' desenterra-lo? Inhumá-Io,
para verificar as- razões da morte?

,

- Pretendo voltar l1ovamente, porque você sa

be, meu a,mig,o, essas coisas não se conseguem sem
dinheiro. \ .

'

-----E, que tal a abertm'a de uma éoncorrência pa-
.

r� eSISla constru,ção, inddpendente :de mais nada, a
nao Sflr da propria' iniciativa particular',. que nesse
caso, por arrendamento ou quaIq_uer outra fórma se
propus'Cssre a construir a Estação e explorá-Ia?

- Tambem seria 00 caso. Aliás, a Dh'etoria de'
Obras Públicas já' está informada desse' desejo', de
vendo a, esçnlha dO"local ser designada, pois,' de acor
do com o Plano de Urba\nização da Cidade de 1954 o
ponto escolhido determinaria grande espaco de tem
po afim de se, conseguir um e:qorme -desmonte de bar-.
1'0 e pedras para aplainar o ten-eno.

- Nada mais a informar a respeito, dr. Osmar?
- Julgo que não. Devo dizer que reconheço a

grande .neceSlsidade 'que- existe de ter a ;Capital uma

Estação ,Rodoviária em Ordem. Para ta'nto estou dis
posto a,�fa�e'r tudo qU'e me fnr pOSsivel 'dentro das
,possibili-dadcrs existent�s e do recurso financeiro de
que venha a dispor".

Esta'va' ,encerrada,' a palestra.
Que tal, leitor amjg.o? Que conclusão podes til'ar

de�a arenga? .

Queres colaborar? Mande tua opinião.
. . � �inha já está coniiecida, mas, que a coisa está

dlflCIl;, nãO' resta dúvida.
Esperemos ...
Oontinual'ei d_e quand.o em _vai a tocar no assun-·

to t:; -enquanto' nao hOUN'er uma decisão definitiva
,fareI onda de"qualquer jeito. '

'

FOI_ E�ATAMENTE ASSIM:- Como eu havia di
to na cromca antedlOr:- Pediram maiSi e desta vez pa
ra Blumenau.' E, ainda mais', muito mais:' A creaçãoda ,ESCOLA SUPERIOR DE QUIMICA, como INTE
GRAN:rE �A UNIVER�IDADE DE SANTA CATARI
NA. Vlfa�_..por agora,. sem comentários. fi}s;tes virão
nou-t�a cromCfl-. ' .

�
.

.

_

E ou não e U�l trn:b�l�() de sapa' para. escoar mi
lhoes para- outros' munlClplOS e, desta mài1eira mata'r
a UNIV_ERSIDADE em rLORIANÕPOLISt

'

Está na cara. Será Ql,esm.o qlle se conljuma esse
aten.tl!:J1o contra a OaplitaL? ,}"�

,.

�....._....._ � 08........ -.............-_..."

O d:putado Luiz de Souza

na função de líder do Gover

10, foi a tribuna para de

'ender a atual administração
pública, das-'críticas fi'itas

pela bancada pessedista� na

protelação' que vem sendo
dada ao problema do paga

mento das cotas a que tem

direito O'S municÍlpios, por'

parte do Governo do Estado.
. O líder do' situacionismo
pro.:)urou· defender o gover':
no, apontando

t

o atraso dr

Jag,amento das· cotas, em,

MiQ'as Gerai�, e São 'Paulo

:ugilldo, 'ante ,os apartes d3
t

na energia 'com que de-
bancada 'oposicionista, da

,

' -I
--. vera ser cQndénado o

:ealidade 'c.xistente com

031' crime de Joaçaba _ Er
nunicípios de Santa Catari vai d'Oeste e os ensaios
la, que após nove meses.

�

I
.da politica.gem para pro-

ranscorridos do 'prazo, aio ,teger os seus agentes, já
Ia não for,am atendidos pelO

I
frutifiéaram em Tubarão,

'rário público. '. onde o locutor -Aderbal
•

Lemos, da Radio Tubá,
Na ordem do di:l foram ae

gra'vemente 'ofel'ido pOl'
em SUa aus,encia atirado a.o

I
preciados os seguintes pro� rosto de sua ama'nte, um

um policial, está hospita- t
cessrOS: pacote contendo

.

mercado'
lizado. IEm' explicações pessoaÍ3 c rias.

.

d
.

d Repete-se aqui o· que a Qeputa o Lenoj,r Vargas Fer ! ueremo.s retificar aqui o
.

lt I experiência ensinou a Il'e11'a Vo ou a tecer conside grave erro em que caimo!',
_ t' , respeito:' um atentado I

raçoes em O'rnO do atraso Gp. usando a palruvra amante,
t d t I

I toleradO' ou prote..p'ido, dpa'gamen o as co as, pe;) quan o na verdade, a vítima. '.

Governo, do Estado, aos mu-I passa a ser ameça a to- é cunhada do queixoso e se

nicípios.
.

. dos. chama LEONI TERCILIA

ORDEM DO DIA, _ 9-10':56
O governo e os 8rs. COSTA, é "'Cuja honestidade

Discussão e votação ao Pro- Jorge Lace,rda' e Brasilio está compro�ada.. , I
je-to de Lei _ 27-A/56 _ Ex. . Celestino de Oliveira, es- Queremos Igualmente rati'-'

tingue as dívida:; fiscais não
tão com os nomes em che- ficar a honradez e probidade

I

,xcedente.s a trezentos cru.
que: ou reagem ou den- do sr. Nazareno Luiz Malti

zeiros.
tro em breve _não pode.l'ão Soa,res, que vive há mais d�

Discussão e votação ÇlO Pro-
nem mais gal'antir as ga- 5 anos em companhia de sua

jeto de Lei _ 54-A/56 _ Au-
rantias. . . espôsa e_ tem dOi_S filhos.

,,'. ,Itori�a .a abertura do 'crédito
11 -.-.espeeial (Cr$ 13.800,50), para

���r�:�a�re�:t:::a�ee���;::. Ilra.ve'ss·a'nd.o ·8 8arr.e,·raranga com a ,realização d�
pleito ,de- 3

. de outubro de

d T19�iscuSSãO e votação, ao
'. .0· empo .

"

Projeto de Lei _. 55-A/56 _, Em. nossa edição do- próximo dOJ)Jl'ingo iniciare-
A:utoriza a abertura. do cré-

mos a divulgação da reportlltgem intitulada ATRA-

dito especiall de Cr$ 13.087,00 VESSANDO A BARREIRA DO TEMPO, de MQREY
.

para ocorrer à� despesits efe- "B!=RNS�E�N. SãO' 14 artigos que tiveram repercus-
tuadais' pe'la Prefeitura de

soa0 mundial pelo �ensacional da materia sôbre que
versam'- h'p t'Taió, cO'm a r-eaUzaçãó do

. o 1 n.o 18nlO' como tecnica de pesquisa, para
pleito de 3 dê. outubro de· venc�r a barre�a do temp,o, no passado e no futuro..

1955. O CASO BRIDEY, como ficou universalmentei co-
Discussão e votação aJ n1íecido nOSl grandes, cen,tros, continua a s�r apurado

Projeto de Lei - 75-A/56 _
para que suas conclusões 'ilondensem um livro: The

Concede pensão de Cr$ ....

. Search for Bl'idey Murphy';�
1.�66,00, à SeJ;lhora Edite Ma- O ESTADO vem' de firma.r contrato com a co-

rIa de Morais e a(}S seus trê.s nhecida �gê�cia Periodi8tica Latino-Americana pa-
filhos, de acôrdo com o art -r� a pUbb.açao, com exclusividade em Santa Cata-

1,130 e 'se� f 2°, da Íei lO57" .rma., dessas ,extraordinári&,s reportagens.
,de 11-5-1954. ,I

..�._-�-..-...�-_..;,!..�...;..lil·

SEGUNDA R�UNIAO DO CLUBE DE CINEMA
I

Sábado próximo, dia 13, às "Um dia na vida", parter;- de clausura, que apartauns
15,30 horas, no Salão Nobre oe a esta série de filmes. del mundo viven al margen

do Instituto de Educação Contando com, uma díreção lie cuanto sucede en ésta, no
dando prosseguimento à pri firme de A. Blassettí, tendo comprendsn el ruido del ca

meíra série de exíbíções, ini- no tratamento a participação non y menos la destruccion

cíada cem o filme "Em qual-' de Cezare Zavatini, .que mais que víene asolandq a Italia

quer parte da Europa", o; tarde viria a se, celebrfzar desde hace amos anos. El

O!ube de Cinema de Floriã- í,colaborando com. Vitorio de argumento de este film de

nôpolís apresentará, para o�
I
sicca em filmes como "La- Blassettí queda condensado

seus associados, "Um dia na. drão de Bicicleta", "Milagre en unas víejas palabras pues

vida", realização de Alessan-: e� Milão" e "Umberto D' tas en labios de uma ancíana

dto Blassetti. Como da vez formou logo na primeira lí- monja algo perturbada m�n
anterior, êste filme de agora nha do.:: bons fl!!mes neo-rea- talmente, que repíte: "Po

mostra um d�terminado as- listas. bras, no saber lo que se ha

pecto da Europa 'no após (O crítico de cinema e en· cen!". Es este filme que de

guerra, desta 'vez na Itália, saísta português Vitoriano· bemos elogiar y senalar como

ao Plesmo tempo em que Rosa, no seu livro "O Moder- uno de los que quédarán, aun
um bom· exemplo do cinema no Cinema Italiano", declara que seu como recuerdo y fiel

neo-realísta italiano. como' a Propósito do' filme: "Bías- testímonír, de lo que fUe l�
todos 'o sabem, o cinema ita· setti" grangeou Um dos prín- gUerra"."

-

llano pràticamente não exls-I cípaís sucessos de 'sua longa . Eis aí o filme que o Clube
tia nà ltalia de antes e du_lcarrei,ra COJl1 "Um-dia na vi- de Cinema de FI!orianópohs
rants a guerra. Limitava-se 9. da", baseado na símplícídade I escolheu para o segundo do

reconstituições espetaculos<1s.' do v1ver cotidiano da gente seu primeiro ciclo, nesta no-

mas vazias de significado. humilde, com a colaboração
I
va fa·se de vida. ' ,

Alguns historiadores dão co-, literária de Cesare ,zavatti-I .

mO' início do novo períodO o ni". E Pio Caro, no ,seu im- .. Hosp't I' dfilme "Oss(ssione", de Luchi- portante livro "EI neo-rea-' I a Iza o
no Visconti. Mas é com "Ro- lisma cinematográfico italia.' O Gal. L. VÃSCONCELOS
ma, 'cidade aberta", de Ro- no, página 48, diz: " En este RIO, 10 (V. A.) - O 'general
berto Rosselini, que o mundo mismo ano (946) Blassetti

I

da reserva, José Maria Leite

toma conhecimento do nov.J realiza "Un giorno neHa vi· Vascon'celos, che�e, do gabi
movimento t:inematográfico ta", interpreta-da Por Ame-: nete do titular�do Departa'
da Itália. Filme

'

poderoso, deo Nazzari, Maximo Girotti mento Federal de Seguran<;a
cheio de vida, "Roma, cidade Elisa Cegani y Mariela otti,

I

Publica, foi, ontem à tarde.
aberta" foi feito quase co_!l1- El fi1Ul fue hecho sobre el atw:!1ldo de mal subito, sen

, pletamente em ex.tedo�·es, frente de Monte Casino y to·,
.

do socorrido . na enfermada
�om aparelhamento técnico mando como escenal'io !l.rI FHinto Mull,er, ,onde fiéou in-

precário, que foi ,substituido claustrO' donde .las monjas ternado.
'

com vanta'g'em pela inteli

gência do diretor, pela sin�

ceridade da história e vigor
da interpretação.

A
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omissão

ALIANÇA' FRANCESA,
Em nos'�a. "Crônica �oli- Amanhã, dia 11; quinta-feira, na FacU'!dade de Direito

cial", da 'edição de ontem, es terão prosseguimente} as. palestras do prof. Jacques Mous

tampamos a seguinte nota sempés, em francês, tomandc-se por tema "A Lei' Consti·

que não condiz com a verda- tucional nas duas Alemanhas". .

.

de'
-

"

Como nas palestras precedfntes, é de se esperar o
•

•
• •

c comparecimento de associados da Aliança Francê�a, de
Nazareno LUIz MaltI Soa alunos dos CurSos e das pessoas interessadas.

res, negociante estabelecido
'

Notamos a presença assídua a esta: palestras do Pa·

à Rua General BittEH1COurt dre Roque KOl'lzen, Dr. J. J. Barreto, sta. Helena Bere-

175 queixou e cont b
nhausen, Sta. Karln Schnorr, senhor e senhora Charles

, . -s ra o su -

Edgar Moritz, Sra. Ana Elisa Moellman. sr. Mário Bonessi
tenente reformado da Poli- sr. Daniel Barreto., sra. Ivet� Barreto·, :sra. Nai:r Trom
cia Militar, Jorge Bernardino powsky Ta-ulois, :g,ra. Rodolfina MoeNmann, senhor Dimas
da Rosa, em vista deste te'i' Rosa, dr. Wilmar Dias.

.

Para Blu:mena.u ,e Lajes.
viajou ontem nosso diretor,
dr. Rubens de Arruda Ra

mos, advogado do �anco di)·
Brasil � que vai a serviço,'desse estabelecimento de cre
dito. ,.

RETIFICACAO
,

/

Departamento Recreativo do Sindica
to do� Emp.regados no Comércio. de

FlorianópoUs
Resultado da 2a. apuI'ação do Concul'So Miss Comércio 1956

1 -,.:valda Silveira (Casa Daura) 3.100 votos
2 - Marlene Cavalheiro (Casa ,Mundial) 2.600 võto:;

,

3 ...;.... Eleida Russi (Modas Oliper) 2.025 ·votos·
4 - Maria Dalva aonatelli (C. Lond'res)· 2.0QO votos
5 - Cecília Santos (Casa Miscelânia) 1.877 voto�
6 - Adélia' Ramos (Cas; Bom Gosto) 1.350 'VQtos
7 - Valkiria Porto (Casa Hoepck) 1.000 VOt03
8 - Maria Linaura Candida (C. 101anda) 1.000 votos
9 - Joacy Couto (Padaria Brasil) 1.000 votos

Quand,?, anteon�em, na �Assembléia, o líder do go
v·erno elogiava· o dito por motivo do pagamento das

quot!'L� -'- IcOtaS ta�bém servem -.,. aos municipios, in
clusl've ao.s que. �ao fo,ram pagos ()ou só receberam
pereentagens mlnlmas por terem prefeito da oposição,
acont�<:eu um aparte estatelador. .

DIzIa o sr. Luiz de So;úza - ex-quaze-futuro
,passado Presidente. da 4s"sembléia - que o governa
dor Jorge Lacerda e o maiQ�, pois Palg'a os municíplos,
mesmo aos pouco� e fora dos prazQs legais, quando o
sr. Laerte Vieira, hder da U. D. N. aparteou firme e im
ponente:

.

� V. Excia. t�n:t razão! O .governador Lacerda não
so pag!1 e}S mUni'Clp103', 'como amda Os paga em dinhei
ro 'e nao faz como certo governador que os pagara em
bonus! .

,.-

. �,'
.

A bancada da U. D. N. enbranquiçou. O presiden
te �aulo BQrnhal;lsen,meteu Os braços na cabeça e se

, abaiXOU .na cadeira, como a defender a sinagóga de
uma p�d�ada que _a procurasse. E Os representàntes
da oposlçao :Se abriram felizes num ris-o mIto.

É que o certo .gov�rnad�r que pagara as prefeitu
ras em bon.us _;., e bonus ja dj.'svaIorizadoS d� SOo/( "

serem. adqui-ridos pelo compl'�dor negociado _ f�i aO
." sr. Irlneu Bornhausen!

o

O deputado Lae:te, quando percebeu que estava
montado �o PODCO, virou arco-iris: avermelhou, 'esve'r
deau! !llveJou, arroxou e a:z;ulou ... para forã fora do
plenarlo!

'
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