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Interessada a Finlandia, em amPliar
",aIs antllo Dla- ,

'

"I "
I

ri'� de .s, Catarina ! seu cemerce com o Brasil
Ano XLIV '�,

RIO, 10 (VA) .: .Atinge a cBrasil. Observamos também
,

casa dos trinta milhões de que numerosas rtrmas bra-

Mi 11.565 dolares anuais o acordo: de sileiras mostram-se íntsres-

�'
comercio entre os governos sadas na aquisição de díver-

w..... ......_................,.............
da Finlandia e o Brasil - sos produtos de fabricação
declarou à' imprensa o novo flnhlJldesa, como papel,
ministro plenipotenciario rín maquina para a Industría da

Iandas que chegou ao Rio Pi!� e'X:traQão de madeira e seu

_

lo "liner" Italíano "Oil,ilio benef!Cial,llento e outras de

N
lftttI

-

h �
, ,

I
'

d
· ' · Poco de petroleo Cesare". '. I orig�� finlan�esa".

ao '. qUI q,uer ',lvergencl'a :Ih d T
I d' 'd' o �'r. Martil} Ingman, di- Vi=�:r=:uoa;::��o:�:���

t
" d

na I a a nn a e, plomata de carreira, é con-
f
comercial entre oS -dóis paí-

entre a5 Orça·-5' a'rm a' as -

sidera-do como um dos maio, I ses está prestes a terminar.

,

'

-', \ '�,
'

"

RIQ, 11 (V. AJ - A Pe- res especialistas em assun I Todavia, deverá ser renova-

�� _ • • _ _
_

_ _

trobrás acaba de iniciar a tos �omer�iais d�qUele, país, do em basez mais amplas.

A aOUDClada paclllca"ao pOI� Dao preocupa, OS perfuração dum poço píoneí- nor�1CO. prosseg�mdo na sua' Quanto ao interesse cultu-

.. _

Y', ,

,

,I 1'0' de petróleo na ilha do rapída palestra, Informou es- ral disse o sr: Martin Ing-

chefes militares" -- declara o ,Mto'stro' da, j,eronáoUca
-

�,ri�daqe si�uada na conflu- tal' a Finlandia illc�uida -pCJ man eneontrar-se entregue

RIO, 11 (VA) _ Durante .címsnto de que o presidente 'Presidente da Repúbfica por te". O
'

brigadeiro Fleiuss
encia dos 1'10s Amazonas, c ,rol �as grandes naçoes �on- à uma organização fínlande

sua rapida estada em Belo da República esteja contan- certo fará, de acordo com (; constdera .o apelo de, pacírí- M�dAeira" a cento e quarenta ,m��ud�ras do no�so eafe.. sa existente no Rio o cuida

Horizonte, onde foi fazer en- do modificar o' Ministério, seu exclusivo critério, altera-I cação política, lançado pelo, qUllometro� de Manau.� 'c" a EXiste, em. mmha patría do na fomentação desse in

trega do busto de Santos Naturalmente este assunto ( ções no Ministério. O 'l'epor-I governador de Minas; como a
I .oítenta e Clh:O de Nova Olin- .um �ra�ãe interesse, pela tercambio tão util a ambas

Dumont aoprefeito da cída>- da sua exclusiva competen- ter insistiu sobre a oportu-] definição dum homem de da, onde estão sendo pertu- amplíação do comercio com as 'nações,

de, ri ministro da Áeronall- cia. Os cargos de ministro d. nidade da reforma e o brl-' bsm, Cré �er ímprescíndíveís
I radós outros poços'. '

---

tíca, brigadeiro Fteíuss, rsz Estado são posto, transító- ga�eiro Fleiu;::s_ respondeu: I e da niaXi�la ímportaneía pa: ' ,Instalação de outra refinaria de- pa'.
à imprensa as seguíntez de- rios. Quando os altos inte- /'Nao SOU pnlitíco. Procuro ra o Brasil, nesta hora - de -, ...----

.

clarações: "Não tenho conhe-: resses nacion:ais exigirem, o ser administrador e no meu I dificuldades econômico-fi-'
S

'

b
- ,

' tróleo no'RIO de Janeiro .

setor de atividades. Os aS"I'nanceiras, a harmonlà e' a' U vençoes aos. '

'Nova revI·s'a-o do salério mínimn so suntos p�líticQs_são de COm- compreensão' 'dos polítrcos I, ��,' I
zir gás liquido de petroleo,

, .

'�,
I

c

�etência =. polí�icos,": A-I dentro da diretriz e da pa�l estabeleclmeníos RIO, 11 (VA) --: Uma .re- ('1.30(1 barris díáríos) ; gaso-

mente depois de'1958 rírmou que nao eX1ste dlver-llavra do governador de Mi- � ,

rínarta que cobrirá o c�ns�- Una moior (22.500 barris
, I d

· ,

d
I mo do E,stado do Rio, Olstr1- dláriQs) ,', gasolina prem1'um

, . gência entre os homens !ias nas, sem qu.e lis_so signifique,' e'. ensino me 10
-

RIO, 11 (VA) - De acordo Tal declaração, qUe confir- for.çau3, a,rrn_a�as, acrescenta,n,1 d�spers,onahzl1,ça.o dl,l.s cor-
_ ".to Fe�eral, Minas Gerais 'e (2.500 banis diários); quero-'

com a legislação, e com vir- 'ma a notícia de ontem do d A 't t tid
Espirito Santo, em 1960, eS' sene � 14r400 barris diários);

o. I e� a pOrque o pl'O- ren es par, arlas.
'

RIO II (V A) O pre t' d
.

tAl P

tude de o Governo -J'á haver DIARIO CARIOCA, Segundo bl d 'f'
_ I

' ,. "
-

- a Sen o pr{)Je a.,.a pe a e e óleo combustível (20.300
. ema,- a pac� l:açao, que· sidente da República sanciv- \ trobrás e será instalada

-

na barris diarios)' numa 'me'd1'a
, reajust�do és níveis do sa-

I
a qual só haveria noVO salá� ora se apregou nao preocupa M· f t 'fi

'

.
.

dI' d t'
. .. -'

,

láriolplinimo em j�ho do rio-rnínimo� depois de 1958, os nuntares, pois em n_ossa' lero O ogra' Ias ��u; p:oJe�o e; t aUd�- ar;a:o R�O- �.u lI�ed�ai?e� I
de 90' mil barris de petroleo.

cOl'rente auo, somente em foi feita ontem pelo sr. Nir- classe esta questão não exis-' I ,,�Ja .0 Sd arso u ra, �- e� an .0 a oca lzaçao e 1m, A produção diária da Re-

1959 deverá decretar um no-' ceu da Cruz ,Cesar; Dii'eto!' ,
I dos livros conta er�man. o o pagamen o tlva amda em faSe de estu finaria do Rio de Janeiro

vo .salário.-mínimo., a não
I "

'8" I
obngatorIo. nO c o r r e n t e dos. No momento, a Petro· ' em doIares será de valor suo

ser qué sobrevenham moti 'O
I

do' Serviço de Estatística d:::-'
,

, 'b
I exer?ício, de, Co�p;:l:açõesr �rá� pr�cede � seleção pre, ! perior a 300 mil, dotareJ.,ha

vos imperiosos capaZes da Previdencia e Trabalho, a usea 'pus I eis destmadas, no exer�1cIo de .hm�nar,das fumas qUe ...�e...vendo .uma ecOnomia anua]

determinar revisão em ca-
j

quem caberá pro,ceder ao:

' • ; RIO, 11 (V. A.) Anun- ;95.5 e' no -atual, a�s estab:-, verao ser consultadas .11a, de dh>lsas,superiol' !l-:200 ml.

ráter excepcional. I .estudo.:: sobre a matéria. ' , c�am o� jorn,ais qU,'
e

a, 'DiVi: leclln�ntos de en�mo medlOl' tom,'
ada ,de preços

p,ar�,
o tor-

l,hões< de'

dOI�l'e,s.
A ertêrgi�

� I 'sao do lmposto de Renda vali
do PalS.

,

necImento dos serviços de a ser: consumIda será;:prpdll; ,

Em f'loren'ca o ""',:,'n. da, Faze.n-:la
Quando e&te jornal in- Ilnstituil" novo sistem"ã de

,Ficaram assim,revigoradas �ngennaria e de materiais -'é zida pela propria' �-et.fuaria

,
IV ,U formou que o sr. Jorge '. fiscalização: mi�rofotogra- tó�as !is, suJyvenções do INE'PI cquipam�ntos necess�rios .a' s�nd� sua capacidade 'pre,

I ferroviária pelo coDtsul bra- Lacerda, na convenção fias dos livros contáb�is das qu_. foram �o orçamento an- const�uçao da re�ina�Ia, �uJa VIsta de 22.500 n. O gastos

FLORENÇA" 11 (UP) sileiro Azevedo Silveira. On- do P. R. P. fizera profis- I empresas sobre os quais pai- terI�r i�eIUldas. nO., plano dei capaclda�e t�tal sera de 90, de água,',para refinâçÃo e

O minisko da Fazenda do tem, o senhor José Mariz são de fé integpalistá"o.s 'rarem quailiquet: duvida. economIa e xtmtas no en- mil barrIs diarios de petr6.. o�tro.s :usOs,' �etá da o.rdem

Brasil, Senhor José Maria Alkmin, vi,s_itou. o cemitérk seus fervorOt.;1()S corr'2li- Sôbl'8- '() assunto" aliás, utn cerramento (i_o exercicio ,fi-, leo.· , l.de,2O- milhões de litros por

l\,lkmin,' sllà el'!posa e _ seus de Pis'tóia, ',onde repou)'lam gionários da u: D. N. fi.:' daq,u'eles jornais publica:
-

panceiros de 195,5. I A refinaria deverá produ hor�.
�

•

acom:panhantes, ehao-:aram os soldados' brasileiros mor· caràDi ,indóceis. A pro'posI·to o min' I"tro 'i'"
-. -

aqui para uma Visita:iendo tos em ação na Itãlia ria'�e- ticOoU,�osov,er::t���o�::e;� Fazen,da crui�u e,xP02;Ção 'd� Pr0·1b I-da .- -I·rradi· a-ç\lo·
,

sido recebielo3 na, estação gund� guena mundial. I
motivos ao preSldente tIl , :.

-- vaselina, Co.fll aquela cor- Repúb1ica, encaminllandb
"

-

"
'

ACÔldo aéreo ,germanó-brasHeiro :;;aeJe�a:::��a=�p�: ! ::p�� ;��!!����i�e���I:�L (J, ·LS'��.'.r'SOS' da' -1-
:aCI'....'

m��N�Ji����i ;:AB;�:i�f�:l������!e:: ���·&�a��o sri��, v���:s., iss�},.��onte�eU "., ({lte��tj�icit��1!C��s.;:Cal�� , �,_ kV ,',. .'" -

�.' ",� ..� .:_� .' :" _
�" :,1';" -

pr�tendem conclui um 'a' mad, p la AI ma ha O'. hão restam dúvidas pois I b1ab�"par-a' �a,,'aqU:Islça?- . ,d? I
r RIO, 11 (VM':'_ Tôda,s, as ir!a<liarem - a palavra_" de DOPEt '�dotou-�é �epois que

" c-"fl,'
"

,r,.
-

l"'t�l' !.� .,e SÚln ',BeJc�, I' "',' '.r', .

'I
"

,t.,: . apa-relhamento, neCeSSal'Ió a. estaçôe&-'de radio estão proi- Çarlos Lacer,da. ,A decisão

c?rdo' aM�, .... s�U�(\� anun- c en ':I ,.u:�,...nc�, ,Iça, .,
'gI-, a ��n;; uOS rec am1!D, ,,��, y insta ação do' n v

.

sistem " f b'd h' d ., t
_ II'.

se anUnciou "quê e a chegada

Clol-t o Mimsten.o <[o Tl'�fego. pa, Irlanda, e Holanda.' Pe�à' ";Clu�':!:�9IV�P,t;l'(:�i��, /
l�, .:.' 0, �, '

,

a '1- ::�s, Ne e, ,o,ra,v=an e" n �do, s����o_ de, �ensura do 'do deputado udenista seriá

�ma. dele'6'ação alemã, Ché-, tratado,
serão concedidos d17

'

,sos e aé talav�m 'etô.'j);
. ',"�' - ,--

... ,c, ... -', -' 1�'irra:9iada' por iima cadeia,

fIada pelo dr. Hans Knipfel'" reitos de transito pelo Bra- para a outra 'extrema, J
;

"
'" " "�',? ..

'

"'�� ,�,... - -, ""
..

�, "v ",

',,#,-,,
� ��iaI}do-"se, um- "shaw"

chefe do Departamento de sil, em troca de semelhante' , restaram de repente ,Nota', 'd�a', --8s"'SAc"I-aça-o""", .'Ca-,II'"n�n"":1'·-""5'','e"::
-

suhver�iVO: 'i:4[�s\lra nio

Tr!1l).sportes Aéi:eos elo Mi- concessão às companhia�.' outra vez decididamen-

I
'

--

,U .

..
.. ...-pe,rmitlrá a- irr-adiação de

:�'�"��o��,�md:i:,::":; :::���.'"''II''''' .�a
A"

�E�;��r:::::��!.� ._. de'
--

Eo'gen-he,a1rDs
. ;E;'�:d::'�:::i�:::

Serão pubficadas as 'memórias de lima natnral, que a' citada _',' :
'

,

:

"

,

'"
}odel'ão ser irradiados COIll

pl'ofissão de fé, por nós :luto-çeruur.a" li fim de não

irmã de Adolf Hítler ::�e:i���ri�ô:s:a o�.:���:� Escola de' Eo,genharia ,em J'oiDvflle ��:�:r p�:v�::s��f: le���
ato inexistente, coisa fal- Atendendo que a eriação dêi uma �ola de Engenha�L"l em JoinviUe, afeta lação vigente. _

sal ,diretamente à claSse do.S Engenheh'os e que'houve uma solicitação da Imprensa

x x (la.Capital, pedindo o pronunciamento 'd(!st'3 Sociedade com relação' ao.' ass';"to., '

x vem a Associação Catarinense de Engenheiros 'a púbUco pl"estar OS seguintes

Os intégralistas, no
esclarecimentol";

,

'

...'
-,

"

Brasil, têm pOl' órgão 1) .-.Em princípio não se o.Põe à criação de uma ESCo.la de Engenharia em

o.ficial o semanário. A Juinville ou em qualquer outro mllnicípio, desde que possua as con-

MARCHA, ol'ientado pes- dições adequadas para propiciar um. ensin'o 'eficiente;
, ,

so.almente pelo ilustre
---

2) - Julga no entanto que s·e deve pl�eservar a unidade e a centralização' da

sr. Plinio Salgado.. Universidade de Santa ,Catarina, em Florianópolis, já cl"ia,la pela lei'

Esse jornal, edição de n. 1.362, de 29 �e outubro ,de 1955; "

�5 do. cor11ente, n. 175, à 3) - Preconiza a criação de uma Escola de Engenharia, em Florianópolis,

primeira página, além de como. parte integrante da Univel'sleade de Santa"Catarina, pehm, ra-
um clichê 40 chefe inte- zóeal abaixo discriminadas:

,gralista fazendo anauí'l; a) .-.:P�rque já possue um flol'e':'ceute centl'o universi.tário compost.o.

traz, outro do sr. Jorge das Faculdacl!ls de Direito, de l"armácia e OdontolQ!gia, de Ciên-

Lacerda, discursando. na cias Eco.nômicas e t*� Filosofia;
,

convenção, E; sob este, b) - Porque já existe em Florianópolis um plano. UI'banístico da futu-

está ,escrito: l'a Cjdade Univeraitá.ria, elabo'rado por Arquitetos' da Cidade Uni-

Desde a·' guerra mora '/ "Discursando, o versitária de',São Paulo,· no qual já está preyistto uma Escola de

num quarto de pel).São", governador JOl',ge :. . Engenharia, tendo mesmo o Estado pela. lei n. 1.170, de 261 de no--

aqui. O - dono Ja pediu' Lacerda fez o elo- vembro de 1954, destinado para 'tal fim terras de sua pro.Pl'ieda-

o. quarto; más concordou' gio. do líder do na-' de" localizada no. Sub-I)istrito da Trindade;,
'

em qUe ficasse até ar- r cionalista Plinio c) - Porque Florianópolis possue maior nÚmero de estudantes SecUil-

ranjar um apartamento. No Salgado, de manéi-
; dário qqe os,demais municipi()S reunidos, o que 'Por si só justifi-

quarto de Paula, mvito sin�', ra eloquente: ,pro- cal'ia a ITiação ddé um� Escola de Engenharia, preferencialmente
gelo, não ha'via um s{ retrato' fissão de fé nO In-

' nesta Capj�l;
.

,

- " .

do ii·mão. I tegralismo." d) - P�i'que a, posição geográfica Je Florianópolis pennitirá, COm

----------.,...-=,::-:-,
--------------------_:.--------------- maior facilidade, a afluência de estudantes oriundos _ demais

Dez�:1,1 y,,eze's' 'm·a'·IS' - vel"oz'" e) -.-:�:�!P��:!ilÍn!ÓPOlk: é á sede da quasi' totàHda� das r�pàrtições
�;_ ' t 1 ' tecDlCa,::' feder�is e estaduais, p.·oporcionando assim, complementos

• �'l!�i" -

",
f:� ",' .�

.'
indispensáveis ao. ensino da Engenharia.,

'

�

� t:.. � � q'u"e _" o'
�

ct:o IR
A Associação (/atarinens't} de Engenheiros, conclue portanto, que

4 ')iJ �'\.J' ,�'P ;, '�
, Florianópolis condensa o maior número 4e condições materiàis,

Os Estados Unidos já podem I
� geográficas, sociais e culturais pàra a criação de uma Eiscola de

LONGLEY-FIDEL, Estados planejar a construção
'

de lometros por hora,. foi atin- Eng�nhal'ia. e, neste sentido, sugere ao Governo do Estado, e eIQ.

U:nidos, 11 (UP). _�, comi- p.rOjéte�s balisticos intercon-I gido Pof um fQglle�e de' qua-
" especial ao� dignosmembros da Assembléia Legislativa do EstadQ, RIO, 11 (V. A.) - ,Forara

te asSeSsor naCIOnal, de ae- tmentaIs, com velocidades, tI'O etapas de pr�pulsão, num
a fundação da Faculdade de Engenharia da Uni�erlSidade de San- ,reiniciados os entendimentos

roná:utiea, anunciou que foi superiores. a vinte e- um mil
f vôo sobre o Atlantico., As

ta Gatar'n'à, que por lei deve ser localizada. nest:iCapital. entre os govern-os do Brasil

lan.çado, ao espaço,-o foguete, I quilo�et,ro.sP,
01' ,hora, assim,� autorida,

des diss,eram' . que ?' Eng. David da Luz Fohtes - Presidente., e da Bollvia para um aceno

1
• E g C I ..r b Fia V·' P 'd ,em torno da exploràça-o .....

_-

màls ve oz da histol'ia, que como naVIos do espaço que:- várlo$ desses 'fóguetes" que
n. ar os Are s lUO ,- 1ce- ,reSI ente. .."

atingiu mais de dez ,mil e oi- p,tderiam atingir a velocida-:' têm qua:se ,onze ,metros qe
Arq. Vahny BittancOuIJt _:_il° Secretário. trolítera pelo nosso pais dl\

t t '1 t 'h' d d t· t d
"

I
'Eng Vitor Otto Schaefe I 00 S

'

tá' concessão de que dispomoS.

oeen. os, qU� Ome 1'OS a, ora, '"e
� r�,Ií a, e ois inil q�i-" com,p�imento" é iCnelal'",am

'

.
"

'
r -.&r ecre 1'10.

I
ou seJa, maIs de dez vezes.a lometros por hora, QU mais. ate a ,uns trezentos e, qua':'

Eng. Rui Soares - TesourJiro.
"

em território boliviano; 03

ve10cidáde d� som. Acres- A velocidade record de mais ,�'epta quilometros de -altitu-,
Fl.orianópolis, 10 de 9utubr<? de 1956. I entendimentos �o' sendo.

��o�����de��e����� li���.�.��.����....�...�".�.�..�.•...��l����al��nps
"

_.. '"

ta Capital e em La Paz.

_w....._-.....".·..._·.·.·...
Ct.
..·_,._·_·_......·... <

DIRETOR' �'
Ruben. de <
Arruei., lamos ' �

GERENTE �

Dom, inlol '-F. .!dá Aquino, ,

-- .

Cr$· 2,0�

...

BERCHTESGADEN, Ale-I
"Sou uma mulher simple" e

manha, 11 (�. PJ -:- I). ,irmã 2,empre vivi com simPlicida:,
da Adolf Hitler

mformou,'
de. Nunca tive Casa ma:ol'

I'que está, escrevendo suas que dois ,quartos e uma Cl)

memOrIas para lançar algu-I zinha" - ·declarou a irmã
ma luz sôbre a vida da

fami-I
do "fuehrer" que conta 60,

lia. "E os leitores me perdoo.- anos e já... tem OS cabelos gl'i·1rão se não pintar ,meu irmão, salhos., Hitler provàvelment,e
cõmo um cara ter. perv?�so",'

será declaI:ado oficialmcnt,e
I

:- declarQu. aos JOrna�ISt:ls. mort.o, ainda es.te mêS', pe-I
pevQ termmar as mmhas; lo tnb aI de Munich. Paula,
memOrIas. Em-homenagem declarou que então esper,'}'
aos meus paIs, �irei a verda- recuperar alguns dos per
de.1 Têm sido escritas tantas teices de Hitler, como q�a
histórias deturpadas nos úl- dros da mocidade e" c()n:le�
tirúos anos qrl'e devo esclare-I co.rações· da primeira gU!'l'l','L,
ceI' certos fatos sôbre meus, que se acham em pejeJ' do

pais, minha juventude ,e meu Estado. _

'

irmão" - disse Paula Hitler

cujo nome foi mudad_o pa'l':l
Paula Wolf, por ordem do ir-
'mão em 1936.

A entrevista foJ eoncedida,
em slla residênoía nesta eÍ

-dade ,dos Alpes. Declarou
ainda que antes de 193� usa-

I va o nome de Pau1a Wolf
porquc não queria se exibir.

Selos 'comemorati-
•

'

_
t

vos do Ano Santos
•

'Dumo·nt
I. RIO, II (VA) - O sr. ·AI

fredo Avelino Guimarães,
membro da Comissão do Ano

Santos Dumont, informou à

imprensa que ªquela comis

são resolveu determina-r a

emissão <le lIelos comemora

til os, da efemeride. Serão
eles .:utilizados no porte aé

reQ 'e constarão duma ,serie

de cinco selo.:: representando
todps o mesmo motivo: :l

I p"rimeira de�'Olá.g,.
em em avi

ão, nO dia 23 de outubro de

1906. Alem desse, serão pos

tos em circulação no proxi-._
mo dia 14, blocos comemota-

tlvoS, de cor azul, com selos
de três cruzeiros.

Exploração,- dp p&
troteo boliviano
pelo

•

Bra-sil
'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plantões de Farmácias

\

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Outubro de. 1956 'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINft

--------------------��._--�--�-----

.

., 1'.
-..

.

INOICADOR PROFISS·IONAL.·t:..:..:..:·+·:�:..:..:..:..:..:..::*%++)+:..)+:..:..:+;?
M a· D I C OS' R. NEY E \. :

DR. WALMOR ZOl\tER dH. JUSE TAVARE�o
D Mli�I�RONE. :�: O E5TA-D.0 :::

.

GARCIA IRACEMA -ormado veia uculuaae Na<'lo : :.
Diplomado pela Paculdade Na- U()t�NÇAS NERVOSAS E l\olEN- aal ae Medicina unlvenidad\' ... �:.
clonai de �dlclna da Unl.ver- TAIS - CLINICA GERAL do Brasil +f. .,.

_
sldade do Brasil Angustia Complexo. --, _

RIO DE JANEIRO �i Aos nossos assinantes da Capital avísa- :
E�-lllterno por eeneurae da Ma- Insonia � Atac.ue� - Manias --" Aperfelçu..lI1ent!' na. "(.\��a 4e �.. mos que a entrega de O ESTADO é feita à··· ,

{ternidade-Escola Problematlca afetiva e' sexual Sauds Sao .M1aruel.. ..�. ..... ,�.

(Serviço do Prof. Octávio Rp- Do Serviço Nacional de Doen- Prof...·",rnand� Pauhno. : noite, devendo estar concluida às 6 horas. : 6 sabado (tarde) Farmácia Catarinense

drlgues Lima) ÇJlS Mentais. PsiquiátI'a do Interno por 3. an,,� do ServIço ••• � Pelo telefone 3022 receberemos recla;mações ••• 7 domingo . Farmácia Catarinense

I!:x-Inferno .do Serviço de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana. de Cirurgia ,.. .+. 13 sábado (tarde) Farmácia Noturna

&ia do Hospital I. A. P. E. T. C. CONSUIlrTóRIO _ Rua Tra- Prot. Pedro de Moura .:.. de qualquer atrazo ou falta na entrega. t 14 domingo Farmácia Noturna

do Rio de Jãneiro jano, 41 - illas 16 às 17 horaa, OPERAÇOES. �� ,

•••

120
sábado (tarde) Farmácia Esperança

Médico do Hospital de Carldade RESIDÉNCIA: Rua Bocaiuva CLINICA DE �DULTOB" ,
.

.. . ", •
-

e da Maternidade Dr. Carl"a 1:19 T I 21101
'

DOENÇAS DE SENHORAS ��..)+....��������..,..������...�..������..������. 21 d9mmg{) -

.

Farmácía Esperança R. Cons. Mafra

Corrêa
e.

CONSULTA3: Diàltiamente das !-__.. __ !_!-!.,!_! .. !_!_!_!.!--_!.!-:-!_!_!_!� 27 sábado (tarde) FarmáCia Nelson R. Felipe Schmidt

lJOENÇAS DE SENHO'US' _ 7 - 9,30 IlQ Hospital de C,ui-
• _. - no - ..

: � .--Â -.ãôkXnô·
_ ... _. -:."

.. _.... 28 domingo. Farmá,cia ,Nelson R. Felipe Schmidt

PARTO� _ OPERA� 1)ES dade, O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias

Cons: Rua João Finto n. DR. ARMANDO VALÊ.
RESIDtNCIA - Rua Duarte St A tôní N t ít

.

d
,o

F r S h
.

16, das 61,00_ a's 18,00 .horas.
. Schutel, 129 - Telet. 8.288 -

_ TÔNICO - ZENA
o. n orno e o urna, SI ua as as ruas e ipe c midt,

RIO DE ASSIS Florianópolis.
- 43 e Trajano.

'

Atende com horas marca-
--- --'--� I

'

OU. CESAR BATALHA DA .
,_

Ae>-presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

das - Telefone 3035. . Dos Sen,iços de 'Clínica .Infantil SJLVE'IRA via. autorização dêste Departamento.
Residência; da Assistência Municipal e HOII-

Rua: General Bittencourt n. . }rital de Caridade Cirurgião Dentista Departamento de Saúde Pública, em setembro de,

101.' CLlNICA MÉDlC� UE CMAN-
Clinica de Adultos é

1956.

T I f 2 ÇAS E ADULTOS
e e one: .�93. _ Alergia _ Crianças Raio Xo

. DR. ROMEU BASTOS Consultório: Rua Nunes MIo- Atende 'com Rorà Mar-
PIRES

.chado, 7 - Consultas das lb às

II horas.. ·ada.
Residência: Rua Marolchal G}'i- Felipe Schmidt 39 A Sa-

iherme, 5 - F"'_le: 378;1
la-s 3 e 4.

CLINICA
de

OLHOS OUVIDOS _: NARIZ
. 'É GARGANTA

DO
DR. GUE.RREIROo DA

FONSECA
Chefe do Serviço de úTORh

NO do Hospital de FlorianópoHs
Possue a CLINICA' ps APARE·
LHOS MAIS MODERNOS ,PhRA·
TR.A:!l:AMENTO . gas . DOE�ÇAS
da ESfEÇIALIDÃDE. -.;

COD'�últas :- pela
. mal!hã II(

MtDICP -CIRURGÍÃO
HOSPITA-L ()oenças de .!:lenhoras - Part".
À TARDE - das 2 .as' I) -

_ Operações ..;;. Vlal UrinAria.
no CON�UL'rQRIO._ - P,ua dos

.' Curso' de _ aperi'eiçoament"J e

lLHF'r 1 nlt• �' '1 l'·.'

Rk�D�N.GIA -LJ'!'elip�' .s_ch \ll'nga prâ.yLc� , nO.8 !l0spitai. d,:
. .' B�enos Anes.

midt_n_o..._i_1_3_T_e_1. 2365._.___
.

CONSULTóRIO: Rua }'elipe

DR. ANTóNIO MUNIZ Schmidt,.. rir. 18 (sobrado). FONE
3,,(;12.

DE AilAGÁO HORÁRiO: dali 16 á. 18 ho-

CIRURGIA TRElJMATOLOGU ras
.

Ortopedia _ RQlIidência: Avenida Rlil Braa·

COllsultório: J oãt. Pinto. 18,' �o, n.· 42.
I

Dal; 16 às 17 dlilriamente. .Uimde chamado.

Menos aos-Sábados Telefone: - 3296.'

Res: Bocaiuva 136.

Fone: - 2.714.

DR. ALVARO DF

. CARVALHO
MÉDICO

. D1!l CRlAN.çA:'
'PUERICULTURA - PEDtATiUA

_ ALERGIA UIFANTtL
('Om""ltól'i,,' _- Fn? Tirader.· Anúncio mediante contráto.

tes n. 9 - Fone: 2998. Os originais, mesmo não pu-

Kcsidência: _- AV: H.rcilio ·"ieadoli'. não serio devolvido••

Luz n. 156 -_ 1'el. 2:630. A direção não lIe re:'ll'onllabiJi.. R O C
. 9'

.Horário: _ Das 14. às 18 ho p«;los COllCF" o. emitido., 'lQ. ar.
ua r. armo �"etto•. 9

DR. JÚLIO DOIN ,'as di;riamente I(OS a�siJ Foae.: 82-17-88 e 32-17-37

VIEIRA
Atende .iRIOMAR"

...,ÉDlCO.'
INFOh ...AÇOIlS· Ul'1I11 End. Teleg. "RIOMARLT"

,n
S DR� NEWTON-

J!}SPECIALISTA EM
.

OLHO .

D'AVILA O I 't t' t
. N0TA: - Os nossos serviça8 nas 'praças de POrto

OUVIDOS, NARI:? E 3ARG:!\NTA el or encon rar, ne. a co- "AI R' B
. -

'fRATAMENT'J E OPER.AÇOE�' -

CIRURGIA GtERAl. luna, informações que n,;�..itar egrf', 10 e elo HorIzonte, sao efetuados- pelos' nossos

(nfra-:Verinélho - Nebullzaçio - Doenças de Senhoral. _. Procto· ,iiàr�ame.nte. d, imediato: agentes
.

Ultra-Som
. logia _ Eletricidade Médi.'a JORNAIS T.{Olef�:Je • "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

(T atamênto de slnulite .elll Conc'lltório: Rua yitur Mei· .0 1:sta:lo , ,. '.01

operaçio) ..

' rel ..s n. 28 - 'relefo.ne� 3307.

IA"G.llzeta
••••••.••••••�. 1.8&6

Anglo-retinoBcop.la -:- Re

.•
celta de

I consultas.:
Das 15 hora.. eUl p. I_ri.o �n �-"e -... U7l.

OC'llos -:" M5iderIUl .equlPalÍlento 'diante. " ImprensE.! Oü�_JI 1.688

lIe Oto.Rlnolarlngoiorla (6nIctl. Residência: Fone, 3.422
. HOSPI�A!:;J

no Filltado.)
.

.
.

Rua: Blumenau n. 71. Caridade:

H'orário das 9 às 1% hora. e - . (Provedor) .•..••.••• ,... 1.'1i.

&ia 16 às 18 borás.' . (Portaria) . .._ ,,';""" 1.0'8

Consult6rÍl': - Rua Vitor M.el: DR. ANTONIO .BA'l'ISTA Nerêu Ramol :....... .1.811
.

ro!>les 22 -",Fone 2676. -

JUN.I'LioR
Militar -.. '.117

Res. � Rua São Jorre 10 - .v tião ,Sebastião (Cala d.

Fone 24.,21. Saude) '.161

CLíNICA. ESPECIALIZADA DE Mllter::1idade Doutor Cit-

.CRIANÇAS los Corrêa .•••••• ,.... ._'.111
·

Oonsulta, dali 9 ás 11 hor... CHAMADOS ua·
� Res "Cons Padre Miruelinho. GENTES

12.
. ,

o Corpo de Bombeiros .••. _.31a
Serviço Luz (Raclama-
ções) .;................ 1.404

Po!icia (Sala Comissário. • 3.036

R ' LOB'ATO
Políéia (Gab. l'elegado_:.)_._._9,....;..I)....�_4

....

D • _. COM'"ANHIAS DE
._-

. . _ FILHO- TRANSPORTES o_

Doe�çaa ,:dci aparelhó re8plrAtó,l� TAC ••••••••••••••••••.

.

TUBERCULOSa . �r';lzeiro do Sul ••••• i ••

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Pa��lr, •••••.••••••.•••••
tioa PULj',fOE$ Varig' .; :

Ciruzgia do Toru L6ide' A�reo •••••• , •••••

Forljiado. pela: FaculdaJe Naciu- Real •••. . ...•••••••••• ,

nal de 1\lediclna, Tlslol"rl..ta e S<,andinavaa .••••• :•••••

't'lswcrirurgião 'do I(ospltal Ne- BOTÉIS
- rê� Ramos Lu·'\: .: , �•..•••••••••••

Curso do especialização p.1a MagestJe .

S. N, T. Ex..J.nterno e Ex.assl.·. 'Ml!tropol •..• ".'••••••• ; ••

tente <te Cirurgia do P.r",f.. lÍeo ,a Porta .••••..••••• , •.••

GoJmarie. (Rio). Cacique ........
'

.... '" ..

, Cons::. Felipe SchmiC1t, 18 - Central ••. o'•• 0 ••••••••••••

Fone 3801' Estrela •.• - ••••••••.•••••

Atenda em hora marcada. Ideal �

Res.: - Rut. Estli've. Juni".t. 'ESTREITO
80 - Fono: 21,111 �ni8Qii8 - .....�,,_..----,

A�ÉDlCO
Com prática no Hospital São
Francist:\)

.

de Assis e na ranu
-Cl1l1a .dó Rio de Janeiro

CLINICA MÉDICA
CA'RD10LOGIA

Conaultõrto : Rua Vitar Mei-
reles, 22 Tel. 2675, __,

'Horáriou: .gegandas, Quarta. e

'Sexta feiras: .' . ;/

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.002.

'DR. HENRIQtJE PRISCO'
PARAISO
hÉDICO

Operações '. Doenças _de Se
nhoras - Çlínlc3.·. de A(lllltoS.

.

Ourso . de Especialização no

Ho'spital dos Servidores do EI-
tado. ,-<

,

(Serviço dp' Prof. Mariano de
Andrade).

o

Consultas __;:_ Pela manhã no

Hospi�,,-l de,·Garidade. '

À tarde das 16,;)!l hs. em dian
te no consultório á ,Rua Nl1'nes
Macliado "17 -:Esquina de

-

Tia

denté�: .:II'j!I., 2766.
-
-

�

,

ResHiência � Rua PresrGente
Coutinho "',4. rei.:. 3120.

DRA. WLADYSLAVA
:W. �USSI

" f

DR. A-NTONIO DIB
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA CLíN_ICA
t}ERAL-PARTO-S

Serviço ..ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENaO·
RAS, cqnl' mode�nos métodos de

iliagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPll�GOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

'�"\lÍiotllrapia por ondas curtas

Eletrocoagulação -'- Ralos Ultra

Violeta e' -Infrà Vermelho. .

Consultório: Rua Trajano; n. 1,
l0 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

UT. MUSSl,
.'

nas 16 às 18 horas -:- Dra

Mll881
ltesidência; Avenida TI'om

powskY, 84.

#
•

�'4....

"DR. MARIO'WEN-
. . DHAUSEN

CLI�ICA M'tDICA DE. ADULtOS.
E CRIANCAA

Consult.'>rio -'- Rua Joio Pin-

to, 10 - Te1. M. 769. -

ConsultaI!: Das 4 às 6 hOTall.

Residência. Rua Esteve. Já

nior-; '45. Tel.: 2.812.
-._._----

DR.: EW-ALDO SCHAEFER
Clioica Médic'a ',_de Ad�lfos
;'. 'e Crianças _

•

. COnS-Ultódo - Rua Nq-
.- ri.es :M�chado, 17.

-'

�. I
.'

�i'

Horário das Consu'ltas�
.dllS 16 'às 17 horas '(exceto
aop ;,ábados). .'

.

'Resjdência: Rúa Vi-séon
de de OI.Ú;O Preto.. 123 �-

fARMÁCIAS DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA

Mês de' Outubro
Rua Trajãno
Rua Trajano

. Rua Trajan.
Rua Trajano

R.. Cons. Mafra

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

MINISTÉnIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

,REGIONAL
"ACóRDO" COM O ESTADO DE

SAN'.:'c\ CATARINA
'A V I S O

F· t
'

.

.. A Delegacia Florestal Regional,

_

:�, O OCOP'_,..'.1a"
no sentido de coibir, ao máximo pos-.

í!vel, as queimadas e derrubadas de mato, �fim de impe>
dir os' doczstrosos efeitos econômicos e ecológicos que

Ma'xl·.ma pertelçãc e rapidez.
- acarretam tais práticas, torna público e chama a atençâo-

de todos os proprietários de terras e lavs•aderes em ge·

Rua _ Jerôníme Coelho.'
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores- .

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

Ed f
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

DR. ANTONIO GOMES DF i ício João Alfredo. Nenhum nroprletérto de terras ou lavrador poderá

ALMEIDA proceder quen.iada ou derrubada de mato sem solicitar;
_ ADVOGADO -' Sala 18 :-10 andar. com antecedência, a necessária licença da autoridade

Escritório e' Residência florestal competente, conforme dispo-e o CO'dl'gO Flores-
Av. flercilio Luz, 16'
Telefone: 334C. " I'

tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

.............�..,...... ':'""_.... ........_. �_ infratores sujeitos a penalidades.
D Jt N TIS T A I) I REFLORESTAMENTO

Vofag'em com se-gura"n�a
Esta Rep;;trtição, pela rêde de viveiros florestais, em

DR. SA'»UEL .FONSECA ,. Y I c'Ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

CIRURGUO·DENTIS'l'A
Clínica - Cirurgia Bucal -. 'e rapid I

semintes de espécIes florestais e de ornamentação, para

Rai�sPXt�seI.Pt::���;�el1l0 .

ez
'

I
fornecimento aos agricultOl'es em geral, interessados no�

DiATERMIA S().RQS,qQNFO�TAVEIS MICRO-ONIBUS"DO reflorestamento de suas terras, além de prestar toda

���su�:���n�/·e�i::::J:: n. & •.. ,._. � .B:APlDO -:80-'L�B'R'ASILBIBO-»-''''-
Jrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-

Fone: 2226.
" !idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento

. --.rFl.orí.anõpolil _ Ita1af _ JOl·nville _ Curitiba
IlO Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Consultas: da. Il,UO to. 11 ho- ...
.., . _ O

.

t d
ral! e das 14,'00 àe 18 horas

I
S ln eressa os em assuntos florestais, para a

c,,�::cluSh':llmen\.e com bora- mar- A-ge""nCla. Kal& Deoaoro elqulna da
iri )?tenção de maiores esclarecimentos e requererem auto-

;Sábado _ das 9 às 1� ,

. • Rua Tenente :Sllveira nzação de licença para queimada e derrubadas de mato,

,
� o ,d�vem dirigir-se- às Agênci.a� Flo.restais �unicipais ou

DR. ,LAU!J(} CAl{.DJURA l" :dlretamente a esta �ep�rtl�ao, sItuada a rua Santos

.

'CII��G.t�.••!���T.\. o: "E'xp'-reSSD -fl·orl·anOo'p'O·I"'I-S lld IDum���é�:�!:e�4��0�1��o���s���t�l, 395.
CúNSULTÓ�IO .'-- Edltlc, .. · ..

, a Endereço telegraflCo: Agnsllva /
- Florianópolis.

I'artcnon -.2°..

-

.
alld�r � la1!, . _

.• 3. C.
•

::;!�t:I�il:::�::�l::���;: .

. EN�ER�ÇOS rU�IZADOS
DO EXP!ESSO ••.......•__••••••••..-.-...w_.._.·.·...•...·.-.......·.·.·.·.·_·.·.�

_ ).9 as 22 hOlal. FLORIANÓPOLIS LTDA _
_-=_.-
fi' _' ãr �....

.

_.
__

Confecciona Dentadura•• Poa,
•

� -

- 1: .

p. Nlóveis d.. Nylon. ,.
. �

=. '�_'. � .

Telefone: 3666. r.ransporteil de Car1!as em Geral entre: FLORIANóPO- ..... -=- '=.=.'-
- --:_' �

LIS PO
. �

'.' �

\:\r;;.:
....

:;\"'.�':et- ...-'---'=====::--- DE'JAN�i�OA����� ����i.��TE�ÃO PAULO, RIO

�:-'�I:.:',· _./.ri '1.t�tlfi;l;;; 'r..,-.. • .,;
• ' &\ 'i!IIL�;!.�"':'3r .

-O"ES'l'Â�Ó RMatrpiz:d FLRORIANÓPOLIS Fililcll: CURITIBA rn� �

<
. b.:.- ��

ua . a re oma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Brancn
Telefones: 25-34 (Depósito)' B32/�6' SOCIBDADE IMOBILIÁRIA

25-35- (Escritório) 'ú,lefoTle: 12-30 "SUL BRA$ILE'IRA" ........OA.
Caixa Postal. 435 End. Tel61i'. "SANTlDRA"

End. Telea-. "SANDRADE" . A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA

I '

Agência: POnTO ALEGRl'lI:-'.
. "Riomar"

.
-

-

Avenida do Estado 16f6/76 Rua ComendaC:or Azeved.�.
64 ,lotes, cas�s, siti�s, �hacaras, pin�ais e outros imóveis de

Telefone: 2-.17·33 grande \ lmportancla e oportumdade para os melhores
. Atende "RIOMAR·'

I
negocios

End. Telei'. "SANDRADE" Eild. T3leg. "RI'ÚMAltLI"o POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

• .

-

.

Gaaas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do
Agent·ta: R�LO flORJ- ! Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Tmndade. Otimas

ZON rE oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver-
"Hioml'r" dadeiramente convenientes.

A 'p'llida' Ant-L '1.S. >l71-B' Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.
'releft,ne': _ .10-27
Atende "RIO:MAR"

DR. J(rLlO PAUPITZ
FILHO

I o

, Ex-interno da 20· enfermaria
• Serviço de gastrQ-en!eroloria
da Santa Casa do Rio de Jeneiro·
-Prof, W Berardinelli).
Ex-interno do HospitaL mater-

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, inte.tino,
· igado .e vias bilia..es. Rina. .

Consultório: Vitor Mtir.l•• lIl.
Das 16 às 18 horas.
Reaídêncía: Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

.

.

A D V O G A O ·0 S
.0\0 PRiMEIRO SIN;

-

"')E FRAQUEZA, TONICO ZEN:.I,\
..... ...iOA MESA! 'DR. JOSÊ MEDEIROS

VIEIRA
,... �DVOGADO

Caixa Postal 160 Ii.�.'
Santa Catarina.

MtDICO
CLiNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç..s Interna.

CORAÇÃO -- ,IG_aDO --o lUN�
- IN'l'ESTINOS

TràtãmentO'" moderno .aa
SIFILIS •

Consultório - Rga Vito.. Mel·
eles, 22.

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

DR. CLARNO G.
GALLETTI·

/' ,
- ADVOGADO -

Rua Vitor Mei:eles, 60.

FONE:: 2.468
.

Flori;,mópolj. -

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

DR. MARio. DE tARMO
,

CANTIÇAO

HORÁRIO:
..' Das 13 às 1.6 horu.

Telefotle: Qonsultório - 3.416
-
.. R;(íriiWniia: ,Rua José do Vah

Pereira 158 - Praia da Saudllde
- Coqueiros
----- _- ------------

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

ArfDcJa: RIO. DE JANEIHO
,

"-aio••r"

DR. LAURO DAPRA
CLiNICA GE'RA1,

Ef;pecialista em moiés·�ia. dto

Senhoras e vias urinári",. ,

Cura radIcal das infecções
agudas e· cron.icas, 1\0 aperelho

. genito-ur1tláriQ eIil ambo.
\ OI,

""xos. .
_

-

Doenças do aparelho Dige.Uvo
t! do' sistema nervoso.
Horário; 10lh ás 12 e '2'h ia li.

ConsultÓrio: R. Tira�ente8, 12
_ 10 Andar - - l"one: 3240.

Residência: R. Lacerda Cou,

üllho, �3 (Chácara do EMpanha �
.

- F'one: 3248.

ADMINISTRAÇAO

Redaeão e Oflé'inu. 1 ru'a Con
,�.heiro Mafra,- n; 168 TeL .82Z
;_ r.x. POltal 13••
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente:· DOMINGOS F. D.

AQUINO
Reprelentantell :

Repl'esenteçõe" ./t. S. Lara.
Ltda
RL'3 Senador Danta.. 40 - 1°

andar.
Tel.:-22-5924 - Rio de.Janeiro.
Rua 16 'd1! Novembro 228 &0
ndar �ala 612 - São Paulo.
Assinatqras anual •• Cr$ 300,00
Venda avulslla •••••• Cr' 1,00

Filial: SÃO PAULO CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

Telefonê: 87-06-60

alo
·

�ri.l
••

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FL0RIANúrOLI'
·-Fones: 25-34 e 25-85 -.

...� � ..
"A Soberana"- Praça 15 de novembro esquina

PEROLA rua. Felipe Schmidt

Vende-s.e ou arrenda-se o Perola Restaurante. sito à
_.......

.i;

rua 24 tie Maio, 748 no Estreito � }nfol'mações no local, ---�-----------_..:..::.-

r Corso «SaDelos Saraiva» '/+� li!!
__

0lJIIAJfTE TODO DfA
J,�.

DACTILOá:!����;�umRAFIA � ... ,,,,- ..! nO$ y�JOS '.1
J;lRê)JfA.L:fGIADOSSANC'l'o_OSS�o·RAIVA I .•

0

D"�"·'.·�ftt·PREPARA TAM;}3ÉM PA'R:A "

, o

'.
CONCURSO 'DE DAG,TILQGRAFIA. :' � �

'" .' � � ,

A1:ENDE.'.AOS. I.NT.ERES.SA.DOS" D_IÀ]UAMENTE,'
"

.:

-

�
.

1iIl < - � � :
DAS 9.;ÁS 12 E DAS lA ÀS' ISo· horas. ,..

'" '1'
.

,
End.ereçÓ-:�-1hia FelÍ8-Fané--'Nunes Pire-s 13 ..

�
.

- �
,
TELEFONE- 31,13 (

� Filial "A .Soberana" Distrito do Estreito - Canto

,�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



- "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DJARIO DE S" CATARINA

:e:

MARINETE DE MORA LIVRAMENTO
participam aos parentes e pessôas de suas relações

.
" CONFEITARia Plll'a"l' nas�imento de seu primogênito Nllo César, ocorrido

i
\ •

_

N II A
"

dia 7 'do corrente na Maternidade Dl. Carlos Corrêa.' EdifíCio Cine São José
Florianópolis, 7-10-56. Tém' o prazer de comunicar que contratou os ser-

P·-.A-----.----
-

- ·I.'iços da CONFEITARL� ATLANTIS para o f-orneci-

.

R T I C ,I P A C A O .

mento' de doces .'e .

pães, e oferece no seu varejo:

O ld .
...• . Sonhos de Berhn Cuca de banana e farofa

sva, o Nl.lRes e Sra., partIcIpam aos parentes e pes- I' R b I F Ih _,' .

d'
.

A' • • .' ocam o e o a",os· Iversos
soas amIgas o nasCImento de seu fIlho Osvaldo Nunes . .

. .
.

.

.' .' Pudms dIversosFIlho, ocorl'ldo dIa 4 do corrente na Casa d� Saude S'áo I .

.

. Sebastião. . '.'
. Bolos dIversos em fatias

Fpolis., 4-X-56:
'.

Bomba de créme'

.Susp.ir03
D@ces com nata

Morango com nata.
Pàe's: Panetone

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de -Outubro. d� 1956

Sociais
,IDSA

Se. um dia, pela estrada' me encontrares,
Não çores pelo mal que me fizeste,
Dando-me teu amor e m'o roubando,

Ferind� minha alma apaixonada!

Quero-te muito, embora- sofra,
Pois, me fizeste o bem,
Que ninguém fez:
--'- Das cha-gas 'que abriste no meu peito,

, 'Em vez de sangue estuoso e quente,
Rolam versos singelos,

.

Singelos versos de amor !
DANTE PlANTA'

�"NA�STRA==�I
va Fernandes, viuva do sr..

SENADOR CARLOS, GO- T:v.cho Brahe Fernandes
MES DE OLIVEIRA - dr. Oslin Costa, advo-

gado em lndaiál
-'- ata. Yata Lentz, filha

do sr. Oswaldo Lentz; tele
grafista

=-sta. Neusa,Maria, Fa-'
raco, filha do sr. José Ni
colau Faraco

'

.

A data de hoje assinala

a-do aniversárto natalício
do nosso prezado amigo e

distinto' conterrâneo, dr.
Carlos Gomes de Oliveira,
Senador pela Legenda do
Partido 'I'rabalhista Brasi-
Ieiro. - sra. Jadwíga Grams
Ex-Presidente do Instí- Gentil, espôsa do sr. João

tuto Nacional do- Pinto e de Deus Geútil
.

ex-secretário de, Justiça ,- sr. Em.ílio Boecher
do Estado, goza o distinto

_, -. sra. Ma»ia Amé:rica
aniversariante de. grande Coelho
circulo de amizades em a - sr. Alberto Onedo
sociedade local que na da- - sr. Manoel Alfredon.
ta de hoje presta-lhe-á ine- Barbosa, comerciante em':

"

.:»
. quívocas provas de apreço João Pessoa .. l

'e regozijo. - sra. Cecí Liberta, es-

Os de O ESTADO, as- pôsa do sr. Heitor. Pereira
sociando-se às homenagens Liberato
tformuilam votos de felící- - sra. Zulma . Candemíl
dades. Pereira, funcionária do De-
- sra. Lígia Bauer Ra- partamento de Educação e

mos, espôsa do sr. Murilo espôsa do, sr, Oscar dos
'Ramos Santos Pereira

• e'" _

P A· R T'I C I P A C Ã O'
O Dr. Reynald., Rodrigues Alves e

Carolina S. 'de Souza R. Alves
participam. aos seus parentes e pessõas 'amigas o -aas

cimento de seu primogênito RÉYNALDp, ocorrido na

;,laternidade Rio Negro, Páraná, no dia o. do corrent�.

P·ARTJCIP·�Ç'AO
VALMY BITTENCOURT

:e:

ZILMA ;t\'IARTINS BITTENCOURT
Participam· aos parentes e pessôas de suas relações

o nascimento de sua filha ANITA, ocorrido a 9 dó cor

'rente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

P A. R LI C I. P,A ç Ã O
DORVAL DOMINGUES LIVRAMENTO

PARTICIPAÇAO
PAULO GONZAGA MARTINS DA SILVA

:e:

LEA MORITZ MARTINS DA SILVA�
.

,Partiéipam aos parentes e pessôas de s'uas l,'elações'
o nascimento' de seu filho EDSON1 oCclrrido na 'Casa de
�aúde São Sebastião a cinco do corrente. .; ;.

P A R li C J P A ç A O
RAYMUNDO MARTINS LAURO GON<_;.ALVES

:e: :e:

SENHORA.. SENHORA
Têm o pra�er de p-artic:ipar ',aos par'ent�s e pessôa.s

de suas relações, o contrato de casamento de ..s.ues -filhos I
M.ARGI()'E GLÓRIA J.

.

Fpolis., 5 de outubro de 1956

Cl�BE Qozr BE AGOSTO �

--f' AVISO-.
Muitos' são 9s sócios' proprietários' do ,IPltigO Co

queiros Práia Clube que ainda nã� trocaram 'suas quo
tas. S@licitamos que o façam para regularizarem sua si
tuação.

A Diretoria

..�.._"'"",:"":�"'-
',

.•
, ""f:..<- .J:-" _. ,,-

_ _ .

_ ... �.\...
. r-

',�, ._. j ••• �. __ � �._)

lí�ARLOS HOEPCKE S: A. éO�ÉRCIÓ..
E INJ)ÚS�!�A

/
.

ASSEMBLÉIA G�RAL EXTRAORDlNARIA

I .

I ,SUPERA
I

'

,1 QUALQUER

'1· OUTRA TtNtA"
\

I
,

I

'uink �, ,

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

,
,

·to

..

-'
I,
I .

•
I

,

Apesar de ser a tinta ideal para s ca

neta Parker, Quink também melhora o,

funcionamento de quâlquer outra cane

ta�ü'�teiro;' Por que? Porque y;r,ker
Quin� .é'a única tinta que. contém sôlv-x.

Solv-x é o novo ing;edÍente exclusivo
.'

.

"

da "Parker 'que, scresêeniado . à tinta,
. .

- ·f:t '>' I
,..... ,

' ..... ,
.

',' , i
/_ \

, , l-

I
--".

•
I
I
I
I
I

I

tação.·e atuando sep1pre como agente
'de limpeza.

facilita a escrita, evitando a sedimen-
\ -

,
.

Experimente' Quink Azul Real Lavaval ho_J.. m..mo.

Quil)k ... a única tinta' que con-tém solv-x ..• fabricad!l pela.
Parker, o nome mais famoso em instrumentos de escrita.

.

'IEÇOS: 2 onças :- CR$ 20,00 - 32 ofiças - Çl$ 130,00
\

Representantes "exclusivos poro todo o 8roail /
{

COSTA, PORTEL4 � CIA.

Ay. Pres. VargoI, 435. - 8.° .ondor - lIio de Janeiro
.» • ./

"0. Cotarlna - A\ochado & Cio. S.A..• R... Saldanha.Meirlnho,·2 "5101Ion6polft

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

r'�·'O '" MINISTéRIO �DA .AGRI-
I

�l -

iCULTURA

I·I�M 13 - (SÁBADO) ÀS

22�O()'--HO,RASj'
SERVIÇO F�ORESTAL

4- Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem o- prazer A' A

d FI ti' E
. . , . cm: o ores a com o s-

d-e convidar seus associados e exmas. famíllas .para : t d d S t C t
.

GRANDIOSO BAILE DE ANiVERSARIO
a o e an a a arma

APRESENTAÇÃO' DAS DEBUTANTES
-

.
,

�BRILHANTADO PELO-JÁ RENOMADO CONJlJNTO
MELó-DICO

·:NEW"O'L·�·'D,:;"",:'i---: .. - '"" .,7" <', :�,y _fi,,, fi": .� «s.:

.J
_' ';'f ·i_�,.., "1: -\" z:

BOYS
'I'rajé : para Senhoritas: de Baile

. Para cavalhciros : azul marinho branco ou

smooking.
Mésas: Reservas de mesas na Secretal:ia do CI·ube

;

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

ESCLAREC1MENTO \

IND; E COM,_ Vva. CARDOSO BITTENCOURT,'<
proprietária ,do Café "OTTO':, comunica a sua -distinta
freguesia, que, estando em experiêúcia com as $.uas no

vas instalações e dado ainda a mespel'lencia de seus

i'uncionários, pdderá aéontecer surgir alguma modifica-

,ção no paladar de seu produto.
Roga ain;da, ·a tolerância de seus consumidores, pois

a situação já 'se vem normalizando.
.

Outrossim, cientifica, que em breve abrirá suas

porias à visita;ção pública.
O caxinguelê, o bichinho

amig-o da floresta, 'lltiliz� ..
I

do como simbolo do Seryi
ço Florestal do Ministério
da Agricultura na sua

Campanha permanente Ue

Educa.ção Florestal, é um

pequeno roedôr que recolhe
os coquílhos de diversas
irvores e os enterra, para
mais tar,de rebuscá-10s e

comê-los. Muitas .sementes
são assim plantadas pela
previdência desse bichinho,
,pois que nem to.das são de

pois achâdas. -.

.

,Essa' prática deve ser-
-

vir de exemPlo áqueles' que
se utilizam das florestas

para extrair os seus produ-'
tos, que· devem depois pro
ceder' o reflQT'estamento pa-
ra que .não lhes; falte nun-

1a nem' nos .

"

seus desceU'"

lentes, as árvores tão·ne

�e�sârias ao confôrto e à
aconomia

.

dos
.

homens.

A Direção

i Qt1i.l1di�s,
Tortas diversas

Rosquinhas_ Santa Clara

Pet�t feur
Salada' de frutas com

Cocada queima4a
A_pfelstrlidel coÉ_l nata, etc.,

nata
Tortas geladas
Pãesinho.� e�peciais cl fa_
l'ofa
Biscojtos 'ilortidos

aceitando el1c-omendas de qualquer espécie de
iucluindo doces: artísticos.
..

Os preços são os mais baratos' 4a ,praça.
FaÇ..'l seus lanches e prefira. os d\)c!!s da

,_ GONFf:ITAR iA. PL,AZA"

doces,

-.'

. \

Solução pifa SlIez
.
NAÇÕES UNIDAS, ND\la contínua oPeI:andn no, has

York, 10 (UP) - O st cretárío tidores, com seu' plano \
de

�eral das 'Nações Unidas, se concilia_ção, até agora �. seo
nhor Dag Hammarskjoelc nhecído.
está tentando conseguir uma'

.,. solução para o casó. de Suez', .�
. m-ediante ecnversaçõeg se,"
cr·etas. A tarefa mostra-se es

pecial, uma vez que· o Egito
tnsíste numa solução nego
cíada que re3peite a scbara.
nía egípcia, ao passo que a

Inglaterra e a- França não
parecem dispostas a transí RIO, 10 (V. A.) - O sr.

·gir. Enquanto isso, o delega- João Batista Lusardo com-'

. do indiano Kí1l'isna Menon pareceu à Delegacia de ROl;-
1;!os e Falsificações para se

queixar dum espcrtalhâc que,
por várias wezes, emitiu pro
míssórías, imitando_sua assi-
natura no título. O 'delegado

. E NOVO CASAMENTO NO cientificado disse ainda, ele
M'ÉXICO que o sr. Batista Luzardo Já

P .. CAMPOY informações foi, -mesmn, advertido por
grátis' com esmerada aten- um estabelecimento das ati
ção, vidades do falsificado:, des-

'

.. 'I Trav. Ouvidor, 36 - 2� tacou um de seus auxiliares
,

andar - sala 25.
.Rio' de Janeiro

fafsif.icaram .� as

sinaíure do sr. Ba
·tista Luzardo

Div,ór'cio'

para. providenciar nas preli
D.F.. minares dcJnquérttopolteíal-.

vorE. -SABIA . àut

I ;11'. I
EDITAL DE CONVOcÀÇÁO '. -

-.
: _. --

'

• ,-
- -'--1 .. 1 !

• ",-: �

I. Pelo' presente ficam' convidados os senhores acío-
I�ista� de Carlos Hqepcks S. A .. Comércio e Indústt:ia, pa-'
,l'a em .a'ssembléia gera� extraordInária, se-reunirem na

i
s't'de social, à rua Çonselheiro Maf-ra, nO 30;- nesta Capi

I tal, no dia 15 de outubro do cónente ano, às 14 horas,
: ('om a seguinte

ORDEM DO DIA
10), Aumento e efetivação do capital,
20) Reforma dos estatutos

.
.

gO) Outros assuntos de interesse da Sociedade
Florianópolis" 5' � de 'outubro de 1956
Acelon Dário de Sousa - Diretor�Presidente

VENDE-SE,
Lote� a longo prazo sem jurolj_, prestações mensais

de Cr$ 500,00. Situados �l'ltre AgroIfÕmih e Trindade
(i�strada geral) cortado pela projetada Avenida que da·
l'á acesso a futura UriiversMade.

OTIMO EMPREGO DE CAPITAL

úl1.imosJotes. Informações e vendas com o sr. Adão Fer
;':JZ d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou 'pelo -

Fone �1559. • .

�.._ f H:&
,

.

i

Alivi. u Colíell ulerinll
.. avio Ik-'� �pontntea Mall,
lIDa

.

- Bel&dGII& - PIIc1dla e
. Rama

.,u.,. JlLVXo.aDÁ-1m-A alMa Pton
....... Ia colIc.- UterlDu. Com_", ai

.

,� -ti.. fIIa� _per1Ocilcu
das �or...

• CIIaIaIltel' r.eiula4or cl..... :.fWl_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, "O ESTADO" O MAIS ANTlGO DIARIO DE S. CATARIN\
-_ ------�------------�--------�----------------------

,

(

BoJe. o
.

��ap,.(oftto1, 4a $01e960
TENDQ CQMO, "SPARRING" o PAULA RAMOS; � SELEÇAO DA CAPITAL DEVERÁ FAZER, HOJE, A NOI'TE, SEU DERRADEIRO EN�
SAIO PARA o CHOQUE DE 'DOMINGO NESTA CAPITAL, FRENTE A SELEÇÃO. DA LIGA LAGUNENSE.' APÓS o EXERCíCIO _,O TECNI··'
CO WALDIR MAFRA' DARÁ A, CONHECER:A FORMACÃO DO CONJUNTO.

, "

-
,

F-Jr#lr#lr#1r'#Jr'#]@r#Jêêrêêer#lr#lêEJ@r#I"lr'#ir#lr#Jr'#Jr#lr#Jr#lr#iêr#lr#lr#Jr#Jr#lr#lr#lei5JêT@é!élí'#Ii#lj#lêélêêr#Jr#Jr#lr#le
G

'

CESTINHAS & ENCESTADA-5
----------�����

c:
...

•

Por JAYME KLEIN Luiz, Afonso e Mauro não
me responderam o questio •

nário, inquirindo-os sôbre
o Campo Brasileiro de Bas,
quetebol. Dizem qUe o mo

tivo é outro. Será mesmo?
Não, acredito.

Não poderia abrir esta

coluna, �sem antes deixar

registrad.o os meus �inc.e�
ros parabens ao Lira Tênis

Clube, que no 'dia 7, com

pletou 30 anos de, existên
cia. Falar em sua movi

mentada vida social e es

portiva, faltaria-me espa

ço nesta minúscula coluna

e, sendo, assim, resumo tu

do nos meus votos de fel�
cidades, 'desejando ao Lira

'Tênis, que eontmue traba

lhando cada vez mais pelo
engrandecimento social é

esportivo .de nossa terra.

Embora tardiamente re·

cebi o questionário do atle
ta Siridakis, também Um
dos participantes do 9()

Campo Brasileiro de Bas
quetebol Juvenil. Bem que
êsse questionário deveria
ter sido respondido há mais
tempo. Nada menos do que
um mês ficou engavetado.
Resolverei o' assunto: pu-

Ol�()""'()""'()""'()""'()""'O�Ü""'()""'()"""()__"'tl"""'."...()"'()4R".()"""'" o ().....()�().....().....()�().....().....().....{).....()...... ,

,Salve, Clube" Af'léticp. Cafarinense! ,BAUER, O CRACK DO 10 TURNO Certame Paraoa·
Também o 'Clube Atlé�i�O, c�farinens� está "'--íuo, 10 '(;.::'A.) Com tlr�no"; E fiC�:� e:kda,: �

eOS8
V Ar)d� aníversârio hoje, pois foi funa�do no dia 12' ü realização da 11.� rodada assim .constituído ; Pom- CultITIBA, 11 (. .

de Outubro de 192�, tendo, portanto, vinte e do turno encerrou-se a prí- péla : Paulinho, Edison e
- Pequenas foram as al-

cinco anos de atividades: .neira etapa, do certame Nilton Santos ; Ivan e terações registradas' na

classificação do atual cam-Como um dos clubes que nê> passado pres- car-ioca de futebol. Na opí- Bauer; Telê, Machado, Va- blico ou não as suas res-

tou inestimável soma de 'serviços ao "futebol e nião da maioria dos cronis- vá, Valter e Romeiro. peonato
-

paranaense de fu- PARAB,ENS, TRINTENÁ:
- postas., ,

, tebol, com os resultados ve- RIO CLUBE DA COLINAatletismo -de Santa Çatarina, o Atlético ainda tas esportivos 'guanabar!
.

Lanço um novo apelo ao
, -,'

á rificados na 17.a rodada Infelizmente' não me foiluta sem desfalecimento pelo-progresse esportivo nos, ficou assim constitui- Também figuram em v -

novo Diretor de Basquete-
de Santa ,Qtt�ttna, a, despeito da fase desfavo- 'do o "scratch" da última rias. seleções da semana"

do turno inicial. A posição possivel assistir no sábado,
bol, Sr. Hamilton Platt..,_., "_ ,

, dos clubes que disputam o o Torneio Inicio' do Cam-rável 'que/está 'atr�vessândo., rodada: Pompéia; Altair, smbora não com o destaque Afinal de contas, a FAC,� " 'torneio da Dívísão Extra de neonato Citadino, SentiA quantos lutaram e ainda lutam pelo. trl- Pavão e N. Santos; Ivan e dos acima citados, ou o
.

.. entrega ou não entrega as
, Profissionais da' F.P.F., é muito, mas roalmente houve

color, os nossos cumprimentos, com votos i de Bauer : Telê', Airton, 'Leoni- l1esmo' número de vezes medalhas aos oito, melhores,-',

J' a que segue: La lugar Co- motivos e por sinal, impe-
, prope+idade. , das, ,Valt�r . e .Pínga. O lue eles, Os jogadores arr ,

f atletas, escolhidos por esta
.....................e..................... craque da semana foi o za- F-rancisco e Pinga, o prl- ritiba F: g. comM2 pp.; �.o doso.: até dem��. E�dorça:- coluna? O que é que há?

gueiro central rubro-negro: meiro do Plnminense e o lu,gar - .�. oonte A e-
': me:eI no sen:l. o ue �a� I Já há muito havia solicita.é:' TABELA DO 20' TURNO' DO, CAM- Pavão. ' 2.° do Vasco. Dado às suas �le co� 6

PPé'
3. lugar"-I perder as próximas ro a

I do ao ex-Diretor Hélio
,

'. Durante a realização do a tua ç õ e s eXS!epcionais, ��raUl�. . com,7 pp.; das. Salles. Não me deu bola. "E

PEONATO 'CAR:IO,CA �
. .> ' 1.0 turno, apresentamos ca- quando se mostrou o v�r-

4. lugar -C. A. Par�naen- * * *
, : agora? As medalhas vão'\) se A. C. de Jacarezmho e O Lira sagrou-se Carn-

? E
'

, . � da semana aos leitores, o dadeiro condutor da equipe •
. .. . morrer na casca. ngave-

RIO, íF---(V. 'A.) - Na 18/11 - A�érica'x, Fla- , "scratch"
, da, rodada. As- ao Botafogo, o médio vo- _caram�r�

- E. C." �om �O peão do Torne.1O IIUl�I�. �I- tadas? O que é que há?
tarde 'de 2a feira, na Fede- m.engo; F'lumínense .x ��S�'t simsendo, justo será" apre- lante-José Carlos Bauer, foi �P.; 5

.. , �gar C- p�rar�o I
zem que o nl.ve

f
. eC�I�� Custaram dinheiro e não

ração MetrqpelíJa'na 'de ,Fu'::' co; Bangu, x Madureira." sentarmos, o; "scratch do eleito"o "craque do turno". ,errOVlarIO�. . e B:'It&ma I daquele T�;nelO OI pra a
foram lá muito baratas.'

tebol, foi elcabôrada a 'lta:- Bctafogo : x Portuguesa;. ' ,

'

-'---'
o. C. com 12 pp.; 6. lugar de "pelada . Aguardemos o

Milhões' Milh _'

'E .

�:��o::, 're�::��d!�d:�:��:, ���:il�ce�o ���an��i��':i:�! Ce'ri'�Ie- 'G'a'uebo l3 ;��.;A7.oFe7:;!:.r� c�� �::�::::�ent�ãf:larq��:� ��:Si!S:o� ·c�:��O�:nS::�:�
,sort.eios para os

, desempa- 25/11 - Ma�u;relra xlU, . Branco S. C, e Bloco E. sa alguma e mesmo sem
la em cifrões e cifrões. Ah!

tes nas, classificações. Isto .America ; Vasco x Botafo- ; Encerrado o' primeiro '30 _ Renner, 5 Morgenau com 14 pp.; 8.° comprovação de fatos.
si eu tivesse um' milhão,

feito, obedecerido a elas- go; Flamengo, J!: Bangu; turno do certame gaucho ,40 _ Internacional, 6 lugar - E. C. Agua Verde Aguardemos.
. diz um. E eu, si tivesse

sificação dos clubes no pri- Bonsucesso x Fluminense;
( de futebol, damos a-'seguir 5<> _' Florentino, 8

com 15 pp, e, em 9.° lugar Ccntinuo ainda acredí-
,dois milhões diz outro. E o

meiro turno, -foi elaborada Pc,rtuguesa x Olarfa ; São ,1. classificação dos coneor- 60 _ Nacional e Juven-'
- Palestra Italia com 17 tando que foi por falta de

Presidente da FAC, diz;
b I b dA' C· t

--

'C t d R' I '

/

pp.. t tempo que Os atletas Joséa ta e a 'ca en o ao me- rIS ova., x a� o o 10. rentes, por pontos' perdi- tuâe, 12
� "...

Si eu tivesse um terreno,
rica o'n.o 1, o Vasco:2"São, 3/12' - America -x Ban� dÓs' '", "," I 7° - Cruzeiro 3

BOX SENS CIO' O E' O
teria dois milhões de cru-

Cristóvão 9, Bonsucesso, 10 I?U; Botafogo x Fluminen-', 1� ,- Grêmio 'I .,' - ,'1 8�,:';_:..Flameng� 14 "A NAL, H J, N zeiros para con�truir um
e M�dureii:a 11. � ord'em se;. Fla�,engo x Olaria; São

i 20":- AimoI2-� ,'�1 :�,� 9B �FBrça e L�z, 11

P'ACAEMBU' "

'lOVO Estádio para F.A.C.
dos Jogos e !1, segumt.e: Cnstovao x Vasco; Port,u- I' • �':", --;::- -:, '--;'''_-- � ,,''--� _

_

! Sabem lá o que é isso? E

A'�!��CO�;- :ar::�\e�adu� ��;:�r: f���;��e�:�.; 'Ma- t v�Nteu ':.
' U9",lt�' � DA:�L A.,: R. M. A grande atração de ho- no' Oscar Pitta. O v�Rcedor ;�iie:;:l�!Oa:r se::�:�:e��

reini; Fluminense x Canto 9/12_- Americ�� Vasco;" Gra;ridê peleja 'disp�taram respo.n<J,'eu a expectativa, je no Pacaem�ú é a. l�ta terá o direito de disputar o
1U dois milhões de' cruzei.

do Rio; Bangu x São Cris- 'Flamengo x Fluminense; domingo passado, em. Cri- poi� {oi de Cr$ 22.555,00, entre o cam�eao brasIleIr.o I
titulo �ul-a��rica�o com o

I'OS? A resposta é bola' prá
,tóvão; Bonsucesso, x Fla- Bàngu x Canto do Rio; Bo- :inma,. as ,seleções, das'" Li- enq\l,anto que na Laguna o

,

Paulo de Jesus e o argentI- argentmo Cinto GIl. "
f

mengo; Olai:i� x Botafo- tafogo,x Bonsucesso; Ola-
,

,','
--

_.

; cotejo Ca'pital x Liga La-: ASSOCIAC-O DOS CRONICTA"'S--ES-
rente ...

go. ria x Madur.eira;_;, Portugue- gas Atl�tica <�egião �inei� gunanse rendeu apenas

I '
A " J1 ""

w Amanhã será realizada �

,21/10 - Améríca x São sa x São Cnstovao. ,
l'a e Tubaronense de Des- Cr$ 6.50,0,00. .

1 a rodada do Campeonato
Ci'istovão; Portuguesa :Ji: '1.6/12 - Olaria' x'A�e- PQ�tos, em que os�mineiros D_omingo,próxi�o, em TU-I PORTIVOS DE SANTA CATARINA Cita'dino. Lira e Bocaiuva

Vasco d� '!Ga�a;
.-

Olária 'x rica; Vasco x Bangu; Bo- salr,am venced,o,res P,elo, e's- barao,,:sera realIzado o se-
I

serão os protagonistas. Es-
NOTA OFICIAL .

I'
.

Flumillense; Bonsucesso x tafogo x Flamengo; São core de 3x2. A ,renda cor- gundo jogo. ,
tarei a e depOIS comenta·

A Diretoria da ACESC - órgão maxlmo da crôn.i- .

D'
,

Bangu; Fiamengo x ,Madu- Cristovão x Fluminense; rei. Izem e quero ver se e
i" 'ca esportiva da capital, convida todos os associados pa- d d L' t'reira; Botafogo x Canto' do Bonsucesso x Portuguesp.; , ver a e, ,que o· Ira es a

,

. 3'60 A'NIVERSA'RIO DO CAXIAS ra o coquetel que lhes será oferecido domingo próximo, jogando "moderninho".Rio. Canto do Rio x Madure,Irá.
_

.,' ,'. dia 14 do corrente, às 10,30"horas, na séde do Iate Clu-
28/10 - Canto do Rio x 23/12 _ Fluminense

'

, E o Clube Doze está ati-x "

"

"_'�" FU'TEBOL C[UB"E be, em regozijo à recente criação do aludido órgão, de vo em sua campanha paraAmerica; Vasco da Gama x America � yasco' x Olaria;' 'I O tI' t'l f
.

t d R M' c asse. coque e e um gen I, o ereclmen o e ,on e- construção de sua quadra- Bon�qcesso;, Fluminense x BalTgU x ,Bota:fogo; Canto .

'G C PPortugnesa; Olaria x Ban- do Rio x Flamengo; São Efeméride das mais significativas para o ,'nnot,e I'
da dosta e�'eira, fdiCal!dO, .desde já, convidados coberta. Segundo informa-

-, , . '
- os Itu ares e aSSOCiações

'

es:po.r_tl\�as. co-es, del'tro em breve serágu-;' São Cristovão x Fla- Cristovão x Bonsuçesso; foot·ball de Santa Catarina é a de ho.je que, ' , __, ' "'""'.. _.... ,__'_ "_ __

-
•

io�:�o; Madureir�' x Bota- M��r��:ox d�o���:�:�. es- :::i:�:s o.m:�: ::!:��:ri: ::e:�dna�a�:�r�:s::� O SANTOS I NV1CTO EM" �O JOGOS, �:�ç::.�o ��êr!f:�:��� ::;ã
4/11 - America x Bon- ,tão reserva'das as datas de o Ca�ias Futebol Club�, da cidade de Joinville, SÃO PAULO, 10 (V. A.) to para atingir o obJetivo

'Um autotmovel, marca Ja-

sucesso; Flamengo 'x Vas- �O de dezembro, ,6, 13, 20 e' bi-campeão. do Estado.' - O matutino especia)iza- ,desejado terá de passar pe-
guar, seguMo de outros,

co da Garrta; Madureira x 27' de janeiro. Agremiação. 'que �m sabido se impôr _
no do "Gazeta Esportiva":' ins_-' los seguintes adversários: tais como: fogão a gás, bi.

Fluminense; Portuguesa x esporte de Santa Cafall'ina átravés de magnifi· tituiu um troféu para o clu- 'Domingo, ,em S. Caetano cicleta etc. Desportista, co:
B S""' C' t --'

B O B f
A •

d 't di'
, 'labore nesta campanha, poisangu; ao ris ovao x 0- ota ogo, propos ao cas Jo.rna as, tlJn 'o nO,passa (j como no. presen- ue que realizar a maior se- do Sul: Santos' x São Bento.

"1:�f.<2gÓ;, ':�_ça�tO' elo Rio x Olaria antecipar para sex- te. o. alvi·negro da "Manchester", atualmente de de partidas invicto: 'Até Dia 18-10, :rIO Pacaembú: só assim teremos uma qua·
'Ola�'ia. '

ta-feira, à nOoite, o prelio 's�b li orientação de u�' punhado de abnegados o momento o detentor do Santos x Po'rtuguesa de
dra coberta em Florianó-

fi/lI _:_ Botafogo 'x que disputarão; a fim de ' do �spo.rte joinvilense, prossegúe a sua 'marcha mei'!mo é o São Paulo F. C. Desportos. Dia 24-10, em polis.
A
'.", 'B'

, '" I •

I J' '11
' , ' E o Lira também 'atra-me:rlca; angu x Flumi- atender, a um ,convite do gloriosa para bem honrar e e evar o.m.vl e e V.ê contudo o tricolor ban- ' vila Belmiro: Santos x Pal-

nense � Vascó x Canto do go�ernador de Minas Ge I '

Santa Catarina dentro' do BraSIl. defrante a s._!:la serfe amea- ; meiras. 'Dia 28.10, no Pa- vés de seu Depto. de Bas-

Rio; POl:tuguesa x Flamen- rai�, para se exibir em Bar- ! A família caxienset na pessôa do jovém, pre- çada pelo Santos F. C. que 'caembu; Santos x São Pau- quetebol, lançou a "Cam-

go; Bonsüeesso x Olaria; bacen!l, ,contra, o Olimpique, ' sideníe José' Elias' Gi*liar�, o.S cumprimento.s já atingiu o seu 20.0 com-
.

lo. Pelo geito, a "parada" panha das Flâmulas", com
São Cristovão x Madureira. no dom�hgo. '

' I de "O Estado".
'

promisso invicto. Entretan-' é .dura..., o intuito de conseguir fun-
........._._

� �
••••••�.- � "! ,..••

:
••;, -•••- -••••••••••••..., -:'-� ••_._. --� d"••_. -.-Jo. -•••-••••••_-•..;;;............................ dos para aquele Depto. O

�,
, ,
,.

,

Sr. Osni Damiani, dinâmi-� PARA,�A MAIOR ..GLORIA' DO, FIGUEIREN'SE EC' TORti�ISE' 'NECESSARIA ACONGLUSAO-DO SEU ESTADia. ,� �� ��:��:ár�� B����:tebdo;
'"SERÁ -,O·��;MAIOR. Df SANTA CATARINA "� UM -DOS MELHORES DO: BRASIl. '

' t �:�n�, :���� n��urt:::n��
'tÔOPERA -CO�· os DIRETORES,· E ASSOélADOS DO fI$UEIRENSE FC. f A TUA' LÀBUTA

.

ESTARÁ ENGRANDE- ::::����:d: ;!t iàt!:.::�
CENDO A" VIDA DESPOR.TIVA� CATA,RINENSE.: :)�,:�.,'::,�(��.:,':;. ;",>, :'.,:, E por hoje é só. A colu

'na hoje es�á muito' milio
nária. Até a próxima.

:;..... ".,

'

- __.._,._,._"' - - �--_..__.__.�,�_.� .", _.' - - - ••w� •••••• -� - � - �-_ •• - -� ..-_____ •• _ÕII ••_ _ _ - - f'"'� ••••
- -

__
o

_ �. �_.". __ -e __.• _ m-w-w-__..._ --_" • M-. _._ _

-:.
__ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ ... � _. _. _ _ _-______..-�__

o

-:-_ _ _

, �]êêêr'#Jêêêêr#iêêêêr'#1êê..rêr#lêêêJElr=lê,ª,@êí=h=Jêêí'#lr;::Jêêê[#lí##i#I@í#Jí#Jt#Jí#ff#i!ê�élr#lr#ir=J·

2)0_1"10- prÓ�i.o , .ai . 3610
No próximo DomingO, 09 Estágio da, Rua Bocaiuva,. teremos o segundo enéontro das seleçõ�s di Capital 'e da liga Lagunense
que domingo passaao,. rna la.guna; iempatará� por dois tentos. O embate vem despertando grande' interê sse e o mais vivo en-

fusia:smJ), dév�ndO".o cámpo da Praia de Fóra apanhar.' uma grande assistência.
'

I.

, I,'
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"O ESTADO" O MAlS ANT!GO DIARIO DE S. CATÁRINA
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"Um HÓmBOj. A�ala.J Brasjl" ,f' .

QUAL E A DIF�RENÇA?

T,ambém.em gasolinos, ,com,p�re! E 'comparando, V. saber6 qual é a diférença:

SÓ as Ga��LlN.S SHELL CONTÊM i]�m
* Potente 'n.· "0,637

Walter Saotos
religião {'lo Amõr, do afeto,

I
sfvel

cO,nver,
ter em dinhei-.,

do âmparo m�tuo, do soc�r- ,1'0 era� o�ertad�s, �, ��V I
'

ro sem barreiras, sem dís- para atingir S9a prihcipal :

tinçã o de credo, côr ou po- finalidade: A_ Emi'ssora!'
""

D"t I
sição social. entre os mUI os ocor-

I

E nunca como hoje o ridos ressalto o de um [o-
mundo careceu tanto de vem chamado / Ctlas, ._por. :
amor! ser o mais comovente e o.

Ê justamente o que a 'que mais revela nobreza.

LBV oferece em suas-cam- Ouvinte da LBV, Cilas man,
I

panhas. Na s�e central dou o seu pé de meia para I

mantêm a LBV 'um depar- ajudar na compra da Emís- I

tamento para socorrer o sora. Mandou tudo o que,

homem aflito, o desespera-I tinha. Cilas é paralitíco e
,mano. _

Este homem que vem aba- do que tanta o suicidio co- ; o dinheiro enviado repre-
lando o Brasil chama-se mo último' . recurso para sentava o valor exato que

Alziro Zarur e diz medes- desveneilhar-se de sua, vida ele possuía para comprar
tamente ; A LBV - Legião desgraçada. Ê a campanha sua cadeira doe rodas l I

da Baa Vontade - não é Nacional "Salvemos vidas". -Hoje ele já tem uma que

obra minha, 'é obra inspi- A, campanha não fICOU só almas sensiveis lhe oter-

Tada, é trabalho de Deus. enunc�ado. Já salvou algu- taram! I,
Ê uma graça que ELE en- mas centenas de vidas con

via aos homens n�este secu- forme' atestam documentos

lo pleno de ciêncla e raqui- da LBV: Existe também a

tíco de sentimentos. campanha "Redenção das

Mas antes de se falar na I'ransvíadas" que procura

obra é ju_sto cuidar de seu mostrar o outro. lado da

idealizador. Quem, é e que vida a infelizes criaturas.

faz Alziro Zarur? Zarur é A LBV tem igualmente a a palavra de Deus, exor-

I, t sua "Revista de Bôa Von- tando 'os homens á paz, á "

jornalista, radia IS a e poe- .. 1 .- I I
, ta. Priva de amizade de tade" que difunde moral, '

umao ao amor ... ca cu e e
I

Herbert Moses e 'de outros fé e cultura, fato que se reflita se a LBV merecê ou
I

nomes representativos na verifica por sua leitura. não merece os plausos dos

Imprensa. Como funcioná- Com a edição da Revista l\ue desej,am e ,lutaD? por i
,

R' di da Bôa Vontade, algo iné- um mundo melhor, se e obra
rdo contratad'p na a 10

no Brasil ruim... I,-Tamôio do Rio, percebe o dito aconteceu

d d de constatado por Fernando
gorducheco or ena o

"Não vacilem os católicos
Cr$ 48.000,00 mensal. . . Chinaglia e Auricélio Pen-

-

. f�
, ,

teado, o primeiro distri- em unir seus es oroços com

Vocês hão de dizer nes-
1 d

butdor do Rider' o segun- os daque es que am a que
tas alturas que ele é idea-

do cr-iador do IBOPE, Ê que
I
estejam fóra de suas filei-

lista porque tem a panç,a " t t d
sessen ta e dois mil exem- ras -se, encon ram, o a-

cheia. " engano meus ami- . I '

d 'd d'
f 'piares da Revista foram es- 'VI�, e ac?r, o com a .o�-,

gos, porque _7;arur A' ez
_

o

gotados numa semana, sen- trína SOCIal da \ Ig�eJa .

que muita gente boa nao
S- I t t a do

do preciso Imprimís o nr, ao pa.avras ex u IS
"

faria. Fez voto de pobreza P XII f
L da Revista duas vezes Papa 10 em sua amo-,

e cumpre a-ssim a palavra (2 54S) S
de São Fra'ncisco de Assis para atender aos pedidos de sa aloc�ç�o '" ao a-

, todo o' Brasil! A tiragem CI'O Colégio.
em sua precec . . . porque e Ib

- vai ser elevada para- cem ,

dando que rece emos...
I E, a LBV está,. c.om., .suas IZ'arur dá o pão material -níl exemplares!'

h t./
E t o,

.

loquente campan 'as ie InICIa rvas,
e recebe <> espiritual, se- s e mais e .,

I
é apoio dos brasileiros a

dentro da doutrína socia
Igundo ele, mil vezes sup �

LBV.
'"

,
da Igreja de

,

vêz que êsta,
.

'1'1'01' ao da materia. <
�

Aíhda. ag'óra' 'no, mês' de a.o, que ,se cre, nuca s.� �,�-Zarur fez também voto" fi t I,t fbr tro fato' aus-
'

gou a socorrer os a lOS.

de celibato: fugiu, a con- "e em 10, ou 1'0\, V
. ,

, . . . Z I ou parar por aquI sem
- 'dana e con 'pIClOSO veJO premIar a a- ,

.
' I

sagraçao mun
-

, abenegados le- dizer tudo, o que tinha e o

centrou-se nos espinhos da rur e seus .

di õb
'

.

'

(
.

t mil em .que devia Izer so re a'

1 di r a serviço gronarros VIn e '

-

cruz, va e izer,
t d B '1) r ocasião LBV, mas nao pensem que

do próximo. o o o rasi po
t d

A

li
-

d
I

d h resultou o as essas rea rzaçoes e

Des'taca-se _ nele de ime- a campan a que ',' ,.
'

-

d Emissora Zarur e, seus ' legJOnarlOs '

diato uma personalidade �: ��71�ON;;ADE! '

I
pouco ou nada custaram. I

ativa e a LBV e suas Cam- Em dois anos eles conse-
I

Panhas é bem o valioso a- -

•
.

" .

I E I
• I Cinco milhões de cruzei- gUll am o lmpOSSlve . o

I
testado do que afJl'mo. Bas- I • •

1
' ,

.
.

_

I ros foram conseguid>os' e Imposslve so se consegue
ta dIzer que seu dIa come 'T'

.

t" I
, da ma-

I no seu transcurso gestos e,
com sacrJ IClOS Incon avelS,

ça as quatro horas I .
( e para eles, sobretudo, com!

d', da isto permanente- atos os maIs nobres ocor-
I .' ,

Iluga "

.

I 14' t" mUlta fe em Deus., •

mente para que permanen- reram. J',,\las, enenO,i ca-, "

�

t ente Vá ao ar o progra-I 'laS e tudo o que fosse pos-
D't' t

'

em
, .

lOIS o, quem qUiser
ma da LBV, levado a efel-

I combater 'Zarur e seus le- I

to através da Rádiol-rr:,amoio [sfo" ç V·' I gionanos que tudo fa�em !
do Rio de Janeiro. _. <. r o Isua '.t gratuitament pelo 'próxi- I

O ?rograma cresceu de

PrOlongado 7 :.i'll I mo, .pela pat�i� e pe�a hu- I
tal forma, fez tantos be- , • \�: I martJdade, mOVIdos tao so-

neficios que recentemente, �, mente pelo 'sentimento fra- Reafizou-se ôntem, rio Sub-Distrito do 'Estreito, o

nu� ato que hon.ra 0. s,eu ����'S��OS
'

terno que os anima, antes' enlace matrimonial da gentil e prendada senhorinha Léa
governo, �, a��al "Preslden- DE

IM�- de, o faze-lo, eu peço que
I
Marly Malty, estimada filha do sr. Jorge Miguel Ma:}ty,

te da Repubhca reconheceu '

, / /� I dê uma sulápa na consci- i Inspetor de Correio e Telegrafos e sua exma. espo�a d.
de utilidade pública a LBV. L

,

/, I
: ência e um cócre no, cora- Clélia dos Santos Malty, com o sr. Antonio Januario

E aqui...

--r1.
7�iP I ção. vaz, corrceituado técnico em serviços de marmOl'e.

Que_ é. a LBV? Pa�'a
.
o� ��: .. I, Se depois doe tudo um e Serviram de testemunhas dos nubentes, no ato ci-

que nao s�be eu dl�o: e ur I,; (.) outro concordar, ,cuidado! ,vil, que se, realizou no, Cartófio do Registro Civil do

uma, . En�ldade apohtIca, �!!!!!!!!!II I II!! ..
--.... : M.uito cuidado, porque se Sub-Distrito: Por, parte da noiva, o sr. dr,. Antonio Ro-

EspII'1tuahsta que con,cla- � � fi i o diabo existe deve ,andar meu Moreira, ProcUrador Jurídico do Estado e suà
ma os homens a União' pe· REFRESCA É, fAZ BEM I por perto... txma. espôsa d: GUsa Cunha Moreira e por parte' do noi-
la j3ôa Vontade. Não é re- ,--

VO, o sr. JQãO Meríco J�nior, funcionário dos Corl'eios e'
ligião nem visa f,azel' pro- Acabem com a luma�, ,a- o'a Telegrafos f' 'sua exlíla. espôsa d. Ana Maria Meríco.
sélitos nem _péde ao cató- 'y Aos distintos �onsorciantes, bem como aos seus dig-
lico que deixe de ��r cató- r .

h' nos genitores, nossas sinceras felicitações, com votO!!
lico nem ao espmta que "OZIO 8._. ' de perenes felicidades.
dei.lle -de ser espirita para Acabar cOlm a fumaça na cosinha. .. acabar com a

pertencer a LBV. trabalheira de picar lenha... acabar com a canseh;a,
Considera-se injusto na 'mfi-higienica de soprar na boca do f,ogãq... �cabar,

LBV que o.s hdmens divi- finalmente, com a despesa de 300 a 4QO cruzeiros men
dam,se em nome, de' Deus, :?ais na compra da lenha ... qual a ,dona 'de casà' que já
e quem vai contra, isso? O nã'o' alimentou êsses sonhos? Sonhos? .".. ('em outros
próprio Cristo disse:, "quem tempôs foram sonnos. Agc,'ra, "porém, podem t'rán�mu-
não é contra Mim comigo drtr-se em realidade., '3.,
��junta, ...

" Ademais �- o Como? ..

pensamento é meu - DElUs Nada mais facil e nada mais simples. ' A solução
é Senhor, Senhor nosso, em está com a ,A MODELAR qU,é:! criou, recenJ'emente, uma

,caso algum propriedade llova secção de fogões a gás, ós quais, tal qual aconle
privada de quem quer.. que ('e com os seus afamado.s refrigeradores Brastemp" com

seja. Deus determina; não 0S artigos Walita, co� o.s colchões de molas Divino, com
é ,determinado. ;Pensar ao' os bpetes ou com, os� mobiliários, podem s�r comp-rados,
,contrário é ir no encontro ém suaves condições -de pagaménto.
do mais evidente de �odos Podanto,t,acabem com a :(.uníaceira na casinha. , .

os axiomas.
A LBV em seus p·rogra- Partl·Cipaça-omas realiza obra de Amor, "t

e qual foi a religião do ,LECYAN SLOVINSKI e TEREZfNHk MENDES

Cristo? Ei-Ia em seu pri- I SLOVINSKI, particip&m aos parentes ,e pessoas 'de sua'�
meiro Mandamento: Ama a relações de amizade o nascimento de seus filhos FER':'

Deus sôbre todas as coisas NANDO JOSÉ e LECYAN, a sete do corrente mê!!, na
e o· próximo como � ti Mes-

Com a vontade dos for

tes e a fé do Apóstolo, um

homem abala o, Brasil fa

zendo o que pôde ser cha

mado muito acertadamen

te de a "Revolução do

amor;', nos dias atuais a

mais empolgante de todas
,

as revoluções para aderir,

já que o, movimento inicia

do numa estação de Rádio

reflete o. ansejo de um

Mundo melhor e mais hu-

Agóra lance você um olhar

para o tristissimo panora
ma brasileiro e calcule os

inúmeros beneficios da Rá
dio Emissora da Bôa Von-

'

tade dia e' noite pregando

Dlficil responder, assím à primeira vista.

" São quase 'iguais. Mas sÓ' um dêles pode
levar mensagens, orientar-se em longas

distâncias, chegar ao lugar exato. E os

conhecedores sabem qual � a- diferença.

I' I.C.A. não é, nenhuma fôr-

mula misteriosa.
, . '

I.C.A. (Ignition Control Addí-
tive) impede a Prê-Igníçãe,
não deixando íncandescer os

, depósitos provenientes da
, � combustão Interna. ,

I.C.A. e l irn ina- os Curtos
Circuitos, pois neutraliza os

resíduos condutores de ele

tricidade, depositados por
qualquer tipo de gasolina
nos, eletrodos das velas,

�ara o mofar do _.eu ca�ro, a
diferença começa quando V.
.nche o tanque com galolina
Shell - a' única que c�ntém J.c.n.

" ,

,com

portanto, em qualidadel
, ,

!lO'COMPARANDO!
•

CINEMASEnlacê Matrilonial

IdI�Z

LÉA - ANTONIO

CINE SÃO JOSE
As 3 - Shs.

Ca,nÜnflas em:

OS TR�S MOSQUETEIROS
N() Pr(}grama:'
Atúal. Atlantida. 1:ifac.
Preç.os: 11;00 5,50.
Censura até ,5 anos.

As 5 - 8hs.
Róbert TAYLOR - Elea_

101' PA�KER em:

3ANGUE AVENTUREIRO
Cinemascope

No Programa:

'Florianópolis, Esporter na Tela. Nac,.

Preços: ,18,00 - 10,00.
,

j'.
Csnsura .até 5 anos.

E, D I T A L N° 6'
,

,.' .. - ...
�

. .

-

• :
LEILAO DE MERCADORIAS',

' '

\ '",.1�<P1 i_ '}1 �
Para conhecimento dos interessados, tendo�: vis- _._- - -. i:I •

ta o despacho' do Sr. Inspetor. desta Alfândega exarado! ....

'As _,_ 'Shs.
no processo .no 341m/56, a Co.missão abaixo assinada tor- Cezar LADEIRA � Mara
n.a público que esta, Alfândega promoverá nó di� 25 dO'( RUBIA - Jardel FILHO -

to.rrente mês, em primeira,'p'raça, le,Hão d� mercadorias' Hortencia SANTOS em:

abandonadas no ,Serviço de Colis Posteaux, 'de acôrdo TO-DA., A VIDA EM QUIN.
eom o artigo nO 263, da Consalidação �dal} Leis das AI- . ZE MINUTOS
iândegas e Mesas' de Rendas cambiando com o art. 97,' No Programa:
f.!'0 Decreto 16.712, 'de 23/12/92-t. "

"

,

Cíne Reporter. Nac',

Outrossim� ,comunico que a r\lação das mercado- p '10 '5reços : ,00 - ,00.
lias s.e acha: à. disposição dos intel'essados, COln, os mem� Censúra até 14 anos.
bras da Co.missão nos, horários de.12 às' 17 horis, diària
mente, exceto sábado, no horário das 9 às 12 horas, nesta
! c:partiçã-o.

-

AJiândt>ga de Florianópolis,'4 de outubro de 1956
Dante Câmara Neiva'

Presidente; ,

Frederico Platt

AlfâDdeg� de

MEU FILHO MINHA VIDA
No PI'ograma:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: S,oo __;, 4,00..
Censura até 14 anos.

As - ..shs.
Rando!ph SCOTT

Maria WrNDESER em

FÉRAS HUMANAS
Warner Color

No' Programa:
Cine Jornal Nac .

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

. '� lAs - Shs.
�:: '10 - A SELVA DO TER�
ROR - Com: Bomba
Johny SHEFFIELD

20 - MASSACRE TRAI

ÇOEIRO :_ Com: John
PAYNE
3° - CONTRABANDO

DA MORTE - Seriado 7/8
I Eps.'

,

I /No Programa ':,
Cine Noticiario. Nac;

Preços: S,oo --: 4,'00.
Ce)lsura até 14 anos.

Ster-
o ESTADO
O mais antigo di4i;{o de

Santa Catarina.
' .;;

, --

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

,�lotiãn6polis, Sexta-feiraI 12 d�Outubro de 1956
.� �

UO ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE-S. CATARINA:

,E-O I T A',L "

,

\ JUIZO DE DIREITO' DA tlf icação "ab-initio" e, jul- JUIZO DE DIREITO
\

DA do e Jrês' (3) vezes' no [or- Vende-se uma. 7 pés, cúbicos.
COMARCA' DE BIGUAÇU ,goada' esta por.v. Exa., se COMA:RCA DE BIGUAÇU nal "O Estado" da, Comar- Matia.:, "Champiôn". I): tra-

proceda de acôrdo com os
.

-.. cá yjzinha de �lorianópo- tar neste jornal, das 14 às 17
Edital de cítação , c�m o arts. da: Lei Processual já EllitaL de :--Çitação com. li lís, os interessados íncer- paras.

," S.EXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO'prazo de trinta (,30) dias refér idos, sendo citados" os . praZo de, tfinta< (3Q dias tos, todos para, querendo,

I
\ - _o, Se, porém, andarmos na luz, como êle está fia luz,

O Doutor Dalmo .Bastos ��jU;:��:os oco::;��t:n�e:.' O Doutor, Dalmo Bastos ���:�s�:r�:z (�O Pd�!��oÇO:� t

.; :a.
pela

"I' �:i��n:;:ã:04�;_���0 uns com os outros. (I JoãO/l:,7).
Silva, Juiz Substltuto no' ProniotQ� Púb,lico da Co- :Sil,va, 'J\tiz ....Substituto no ta'dos" da cHaçjo. Sem cus- "

,

. _". Rexercício dó pargo de Juiz marca bem como o anterior exercíeío do cargo de Juiz, tas. Biguaçu, '30 de �ulho'"
__ ,�.E�

,

Ron.a estava emocionada e com os- olhos rad�a�tesde Direito da Comarca de' posseirc 'Rodolfó Eduardo, de 'Direito da I Comarca de de 1956. (Ass.) . D. Bastos ,
- . ----.J>.:

de alegr-ia quando entrou em nossa sala de vísítas.
-, Biguaçu, Est�,do, :de ,Santa Pereíra ,e sua mulher, resí- B1gU�ÇU, Estado ,...de Santa -.- Juiz de Direito Substí- COSTUREIRA" "Afinal, disse ela, resolveu-se tudo. Em setembro parti-Catarina, na, fôrma da lei, dentes em Três Riachos, Carartna, na fórma da lei, tuto. E para que chegue -a'õ_ Reserve sua vez .para as rei para a Inglaterra onde farei os' meus estudos e ss-
etc.. para, após os tranmites etc.. conhecimento dos interes- costuras de fim de ano. Sim meus sonhos se realizam!"

;'leg:,ris,_, ser julgada a pre- sados, passa o presente eJi� Execução perfeita. De todo o coração nos regozijavamos com a nossa
FAZ saber aos que o 3eiíte, data venía, proee- FAZ saber 'aos que 'o tal -com o prazo de. trinta Preços módicos. primeira, aluna pará o Colégio de Preparação, 'pela no-

presente edital virem: ou dente, :podendo b supliean- <presente. edital- virem- ou dias, que será publica-do e
: Procurar D. Nair � Ala- .tícía tão auspiciosa; e, enquanto falávamos sôbre o seu

dele conhecimento tiverei!1 te adquirir o necessarro dele" conhecimento tiverem afixado na fôrma da lei. meda Adolfo Konder n. 6. futuro. Pensando, pois, na grande aventura que estavaque, por parte-de. �eduzÍ1ío, .

titulo para a traiiscrtção 110 'que, por "pa';te de JOÃO 'Dado e passado nesta Cida-
- .

por vir, pareceu-nos muito natural que a convidasse-
André Pereira, por seu pro- .Re,grstro de Imóveis. Pro- KUiIN JUNIOR, por inter-,

de de Biguaçu, aos doís mos para, participar conosco, do culto doméstico, A pas-curador e 'advogado, Dr'. testa-se por todos os meios ,�é��o:de>eu as�i�tent�. j�- dias do �ês de ago�to do
sagem biblioteca, lida naquela manhã' tôda especial, pre-Acácio Zélnio .da�Silvâ, lhe. de provas em Direito per- díciárto Dr. Acácio Zelmo .. ano de mil novecentos e
parou-nos para unidos, em oração, pedir a direção e o

foi' dirigilda a peti�ão se- miridos, e se requer desde da SÚva, lhe foi dirigida a' cinquenta e seis: Eu, (Ass.) cuidado de Deus para ela.
guinte: EXJ)1o. Sr. Dr. ,JIÜZ já o depoimento pessoal de petição seguinte i. Exmo. Sr; Pião Romão de Faria, Es- ',Passaram-se semanas. Eis, 'que enfim, chegou uma,"'"
de Direito da Comarca: de quem esta ,- contestar, sob

I Dr. 'Juiz de:.' Direito da ����' .�reme�te Jm·amen.tado, no, carta da Inglaterra, A vida se expandia de maneira
Biguaçu. Reduâíno" André' pena de confesso. Dando o marca de. Biguaçu, João .impedímentq ocasional do

'ImaraviI.hosa para 'a nossa' jovem amiga. "S0mente' gos-
Pereira, brasileiro, casado. valor de Cr$"'2.100,00, pará Kúhn'J�nior brasileiro ea� Escrivão, a datdlografeí e

.

taria, que pudésseis compr-eender realmente o que aquê--

lavrador; residente 'e dorní- sfeitos fi�ca,is '''e jUI!tandp sado, 't�\!rad6r, residente e ESTUDE I�GL�S , Iles momentos" .de 'adoração, em 'conjunto, significaram
ciliado em Três Riachos, 1 esta:üma procuração par- domtcfllado em Três Ria- Subscreví.· E�tude- Inglês, matricule: p�r;�mim !"_ �T� escreveu: "Oh l �Si�,' sempre faço mi-
:v.e'ste Município, querendo -ticular e talão_,de_P�,��men- ,'chos; nes�e Municipio, :,q.úe� Biguaçu, 2 de agosto de

I
também seus mhi�hos ,�o I nhas orações matutinas, mas aquêles momentos em que

promover l).es:t.e J�l.ZO uma to" da taxa JU�lclarla, P., rendo promover neste JU1ZO,' 1956.
. "English for Children I nos unimos' para' orar, tiveram um significado especial

ação <l'e"/usucapião,' vem" deferi�ento. .: Bigu�ÇU, 141 uma' 'ação doe �sucaPi�o,' ,(Ass.).Dalmo,.B�stos SIl: Rua Vidal Ramos 16
..para a.minha vida. Sempre hei de me lembrar daquela,

por seu procurador ,e advo-

de,'
abril de 1956. - (Ass.) ""n:!, por-seu aseístente lU-! ,v.a,

Juiz de Direito S_I;Ibs
P I N T O R

-

I reunião!" _.
-

gado infra .assinado] expov, Acáç,io Zélnio da Silva: S_e-, <diciátio'infra assinado, ex-' tltl,Ito." '. . .' ..,.
. 'O n'::'A' ç' Ã'O

e requerer a V. Exa., co�o' lalrla ,legalmente. Relaçao por e requerer a V. Exs., ?onfele com o orlgmal, A.ugusto Sll.va, contr�t� i, Agradecemoí?te, ó nosso ,Paí, as bênçãos que rece-

I:1E;gUe: - 1 - Possue o su- das testemun�as: EUas I conio Segue: - 1 - Possue aÍlxado no logar de .costu- ,quaIsquer serVIços. d-e �m. hemos quando nos unimos em tua presença. Faze-nos
plicante, situadp em- Três João da Silveira, Laudeli- � o Suplicante, �ituado em m�. O -Escr�vente, PIO RO-1 tu.:� - Rua Ferreira �:lm'l. I mais sensíveis às grandes necessidades de muitos, da-
Riachos, ,neste, Municipio, ,no Silveira, Ani�al M;iguel Três Rihchos, 'um terreno mao de FarIa. - fundos.

,

I' quela fôrça e ânimo qu� r.ecebemos unicamente de ti.
dois terrenos cujas dimen- da Silva e João Lourenço com a área de 34.073 m2.,

O"
,

'Em nome do Mestre, suplicamos. Amém.
sõi's e confront3Ç'Ões são f:jüs. DESPACI!O: A. De- confron.tando ,ao N.� com

'

..

'

.�ue, p,enSc;tID.�. P E ,N SAM E N T O P A R A O D I A
as seg,uintes: a) Tért:,eno' �h,:no o dia 4 de maio para terras de herdeiros de ,'�

" ", ,Já experimentaste a alegria de participar com Ou-
de 33m. de frente com �t audiencia de justificação Fràncisco Ferreira ou quem 'tros a comunhão de adoração em teu lar?
396m. de funidos, área de prévia da poss�. Ciente 01' de direito, S: com as ',d'e J;f. F. S'WANN dndias Ocidenta,is Britânicas)
13.068 m2, cO]lfrontando ao Dr. Promotor Público. Bi- Joaquim Candido Duarte.
Norte' com terxas de Pe- "gu�çu, 17 de llbril de 1956. 'Leste com as de'Nicolau Ja
dro. Manoei. Carvalho, SU,I (Ass.) Jaymor. Guimarãe� có Neis e O. com as de her-Icom as ele Josê j{í;eích, Les- ,Óollaço':":" Juiz' ide Direitó. deiros .de Ricardo Lageano

Ite com as' de José Fermino 3ENTENÇA:.,...; VistoEl, etc. (lU quem- de direito. 2 _:_

Ie José Antonio :Kreieh e Homologo� po� sentença� a r;?ID -()' reque!,ente 'á possé
Oeste com as de ,Maria Li- justifica.ção 'de fls., reque- manSla, pacifiCa, sem o'posi- "

bana 'Kr�nier �. ��mo�1 rida por Reduzino André ((?io. neÍn cf!ntes,tação, cem-I V-E l'ír D, E M-S EXisto. �É o 'têrte�õ cortado PerEira, para que produz;a: tinuíldame'nfe e� com 'o ':ani- Dois predios de ahenal'ía, :3endo um com dois pavi--transversalmente . de lés�e 'ens juridicos e legílis efei- mlls Dotpini'!� por si· e seu'
, mentos"" construção no'ja, perto do centro da cidade ea

.

Oe"te pela Estrada' de to!,. Citem-se po.r mandado, ",antecessor, 'há m{tis 'de vin- "p
,

,

i 'outro com u� p:-vime!lto no Sue-Dh;trito do Estreito,Três�Riachos"" senldo qu� a ) Dr. Promotor ,públi.co e' te anos,terl'dQ adquirido p&r
'

\'

�

�mi zona residencial.reIerida estrada pa$sa mais )S confinantes dos imóveis �()mpra, 'a cit'álija áreà, de' l'
TRATAR � Edificio São Jorge _ Sala 4, _ FONE 2192perto (la linha. no.rte d.o �rn questão.�Cit�em�se, igu�l;. ; PedrO: :J�ão Cacilhd e 'sua '

-__ '

'

terreno, Íl:ente, do que da , :ne,nte, 'Os interessa�os" ln:- .. mlllherd�m 1�38: 3 - �ão ., ' CINEMA
_

- PROCURA:SE-
li'nha Sul; fundos. b) ::-Ter- :ertos, estes �or edital, cotá ,:)ossuinqo titplos sobt;e o

I
"

.

'

Procura-se casa' p'ara al\1- ,

reno de 138,6m. de frent.e ') prazo çle tri�tá (30) lHas, ;�tado imóv_el,' q�'er adqUl- ..Ye�de-sej um �rojelol' de gar que tenha ' no mínimo
.

por 1.176,(?m.. de' fundos, a' s��· publicado uma vez no .61' o dominiõ dia mesmo, 'dê. I cinema so�'ol'q de 16 mm. três quartos. Oferece--se
área i{Ie 162.52?j3'6 m2, con- Diário Oficial do Estado e lcôrdo' com ó disposto inos I.Faz-s� ';qualquer negócio.

I
contrato de, dois ano�. Tra-frontando a 'frente, Norte;, trê� vezes no jornal "Q Es- arts.' 55Q, e 552 do ,Código

�
r

' Tr·aiar à Rua' Júlio Mour:,t, I
tar no Cabo Submarmo ou

com a,' estrada geral, fundo�, j t,a,dó':.. da Cidade. de Fioria- Civil, e LeLno. 2. 437 de 7 'no 13.
.- -

pelo te�l_e_f_on_e_2_9_82_.__, �Sul com �nas � Twg� n�ohs, �W' ����� ���o&HMeucoo-,----�------�-�-�----�-------��----------�
bre Noé Nair "e Mària de

. ,'ar,do, contest.a.ren,l '0 pe- formidade :dos arts. 454 e
' ",_"

...

:Ca�pof?, 'Leste' com as de dildo' no prazo ',de'd�z '(1�. -,egui!_ltes do Cód. de' Proc.
Joaquim João de Campos e, çlifl'l,��ontaqos ,da citação., Civil.·Assim, pede e req!ler
às de Escolastica Maria de C,ustas afinat Bigua�u, 8 1, V. 'Exa., se digne'ouvir
Campos, e Ooste ,com as, de 'agosto", de 19?6. (A.�s.) as' testemunhas adia!l�e _ar-

'

de Edalicio André Pereira D. Bastos, J.uiz' de Direitc wladas; e que, comp�rece,-'
e Candido Manoe'! ,da Silva. 3ubstituto. E para, chegar l'ão em Juizo, 'independen
�: � Tem o requerente a : io conhecimento dos inte- �emente �de'intimaçãQ, sen

!J'()sse mansa, 'pacifica,. sem l'essados,: passa o presente do feita' a ,justifi�ação "-ab

opoRição, continua, sem in- �dital com o p.razo. de trin- ini,t,io"�, ,julgada, esta por
terrupção, e com o, "ani� -:a dias, que será publica<I:o V. E.xa" se pr()ceda de con�

mus domini'�,
- ha mais de e afixado na fórma da lei. fprm�dade da ��ei .proces-

. 20 anos, por si e seu an- Dad:o e passado nesta CidJl;- ;;ual aCÍtpa. menCIOnados,
tecessor Rodolfo Eduardô de de 'B'lguaçu, aos dez dias, .

.

'

N-
.

lo mês de -a:gosto de mil sendo <;itados '-os conjuges
Pereira, 3 - ao pússulll-

dos. confroJ;1tantes, caso se-
do tit'ulo ,sobre as mesmas novecentos ê cinquenta a

,

A) p.- R
- _jam casados,�?o Dr. Prom?-

quer adquirir o dominio, de leis. Eu, ( S8., '10 orna0
,

J _tor Público da Comarca,
acôrdo com os 'a'rts; 55,O" do, je Faria-; Escrevente ora�

,
'-. para, .após os trâmites le:Código eivil rriodi�icado pe- .nentado, no' impedu�ento

� - -_"'. . - J'ais; set ii presente julgada
lo art. '10. \ 2A�",' de "l de )casional do' Escrlvao, o

.'

"

b 'I pI,'ocedente por V. Exá., da-
março de 19

. f,
", '.;CQro . ,o dt.l.tilografei e su screVl.

. ,
.

- ,

B' 10 d agos'to de ta vellla� podendo 9 Suph-
---art. 552 dói.... go" '_, acimà Iguaçu" . e

"
.'... " .

,> . ,

1956."
-'

c ,�.,;g.ante adqUIflr O· necessa.r_I!,referido e Jl."a"i.éonformidade .
.

t t 1 t I
' ,., I • ,,-

, '-'-: -'� ',"" S',ll"t . 1 U o para a ranscrlç,ao
dos arts. 45!f' e, seguintes (-As�,) Dalm.o �asto IVi no: Registro de Imóve.is.do Cód. do Pi,oc.;-Civil. As- - Jmz de DIrelt9 Substl. Prolesta por todos os meIOs
sim pede"1 e, r\'l.!l\-l;er a V.' cut,<). de provas e� Direito per-
'Exa., se digne, ouvir as tes-

mitidos, vistorias" perici-temunha� adi.ante arrola- Confére com o original
as, etc .. Desde já reqúer o

das e que comparecerão em . 'l:(i�ado no' logar de ,costu- depoimento pessoal, sob pe.
J.

.

d n.Jeo/nte�de l'n me. O Escrl'vao- , PI'O Romão '\"lUZO lU epe ti -

,
,

.na· de conjess'o, dê Quém es""
'limação, sendo feita a jus- ,de Fadá.

. ,
. , Ita contestar. bandó� pà'i:a_'--

"

a

efeito dé alçada' o
�

valai

,A G'R AD te I,M5E N rO' r' !�n��!���!��:;i�ie'��=��.
,r, ';. 'i<

" ',., -, ','.'
� je 1�5.6: (Âss�) AcáciQ Zél-J

',,'
• "�, ,'" • •

'. 1 nió 'da:' sn"à. Re'laçlio da!',
- /FraIlcisco' Mo(lry" -Wanéla, Modr� e Rúth ld,ódry; 're�-' , .

, '" ,'�' .

EestemJunhas: Celso' Joa-'li:eetivamen}e pais e it'IUã�' 'it,tesquecive) ...f�l:h9 e irmão� . ,
.

_ CLAUDIO. FRANCISCO MODRY '<'. ,
'.. luiÍn�da Silva, <LdrieuIDo,'

,

, ','(> .• '
� :ningos ,Ro<l'l'igúes 'e J'oã(>falecido a 9 de:setembro pp. no Rió de J,aneiró; 'vem, ex- "

" ; Pedro, eacilha. . DESPA-ternar StiU�p,rofl!nQo agradecimerito. a todos: ..9�antos lhes
deram palavras de contorto ou por ,qualquer 'fopma cõn- ,CItO': -,- Ao �eslgI).o, o ,dia

.t'ribuirám, pWllr .mi-r}()�al'\sua. dôr através de cartõe�, tele- �,5 ,de junho par.a a ,'âlúUen
gTamas ou visita p8'Sso�l, nêsse transe' a,oloroso de sua. eia dê'�JuBti:fiêaçãó 'i>I;.éviá
vida. da posse. 'Ciénfe ,o 'Órgão

do<M.inistéritl Público. lU)'
�

-'-
.

,

'

I'
;

',.� .' '_""'_.

guaçu; 4-6-56.": ,(Àss.) JaY-
mor

.

Gulm��ães :CoUaçó ,'�
Ju-iz ,doe 'D.ireitó. SENTEN'
CK: . ...:: Cite���, por 'mago
dado" o, repr�sentá;nte d

"

:.Ministério ,Público,

,EDllAl '-«NO,'teodculo»
'

.Cem íI RilÍüa ná Mão
, 'Geladeira

QUARTOSJ

ALUGAM-SR BONS QUARTOS, EM CASA DE FAMILIA,

RUA CONS�L�:r;;IRO MAFRA 77.
.._,------ - �/.' ----

,

.

.
.

.

A V'I S o�<
'.' I� .

,
Um Ford Prefect, 1950 em .

" Aiisamos aos interess,ados perfeito ' estad9' só' 4 vista,
que por motiv9' de fôrça ver b:ata:r

.

na Rl;!a 24 de
maior, fica transferidª parar'Maio 93,0:Estr,eJto.
o dia 16 de outubrQ, a r�fa do '---ÜÁSA 'MISCELENÍi"-'

, , .. .
, 1._. ". '

"Fegar-eird a Gaz"� das Nor-
..

Grande variedadeJii de brln-
mallstas '·dà Instituto de Edu I qtkdos�' ,.

caç.- "Dias, \Tel"
'

Rt o�lb�k..> _alJta 1l,,,,9�,..,....�:,,,_�:;.;.�;���...,,=�,.;;.,;;,,,,,,,,,,;;_... ,.."""'-...,....""--�...'-""___:::.:=.�.��"--��......:.:J!!'o,.;;,..-,..��...._,=.......��......':""'__'!t.,."'�����.....,..�......lijiiiõ�':'::"'.��..,��."",,", _..-_""""",.- .,'

)-:t�:-�+-r--'
-

.,' :'. ,:""<-:-" "-".' _,.r ",
•

"'"

-

corifinantes do 'imóvel em

fqJ)estjo,' e,' par e'di�al com

<) prazo d� trinta (30),' dias,
pqblicadQ
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à cidadão Carlos Ternes,

Juiz de Paz no exercício. do
.

cargo de Juiz de Direito da

Comarca de Tijucas, do Es

tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...

rO�E�S�T�A�D�O�'�'�O�M�A�IS�A�N:T:I�G�O�D�IA�R:I�O�D:E�s�.�C�_A�T�.�A�R�I�N:A����������F:I���'��Óp:O�I�iS='����al_:fe�j2ra�,�u�.�â�e:��u�tu;'b,�;O�d;e;'���95�G;'���������::�==::==::::::�::::::������-q,-'-'���
:\ 1,i'..:�.;. : \"" .�

...

';-' ..;�.:.,_"..,....,...----�-�-------.5.----- ---
-"! ,.;� i:.� � Õt�. ���.�

-e
:

. f
. ,:.;_. , ..

JUIZO DE D1R�T� U C�ig� de Pm<e",o CiViI'\· EilllaI,g"�':';::::���::� r

COMARCA DE TIJUCAS. '_ na qual deverão ser ou- JUIZO' DE DIREITO DA três quartos. Oferece-se I
vidas as testemunhas João COMARCA DE TIJUCAS. contrato de dois anos, Tra- �'�',�'___---:Y).)/ ..Francisco Pio e Igíno Fur- tal' no Cabo Submarino ou ',,�iA>v "�..(___./ 1
tado, aquele residente na EDITAL DE PRAÇA, COM pelo telefone 2982. .>/ a

, .'

'

.)
.vn» de Itapema e este no O PRAZO DE TRINTA
local dos ímõveís, --:- 0& DIAS.
quais comparecerão índe

pendentemente de citâçãc. O cidadão Carlos 'I'ernés,
Requer mais que, depois da Juiz de Paz. no exercícío
justificação, seja feita a ci- do cargo de Juiz de Direito
tação dos atuais confron- da Comarca de Tijucas, do
tantes Ildefonso Nicolau, Estado de Santa Catarina,
João Leonor, e Benedito f da Tei tna orma a er, e c ...

Serpa, resMentes no local AliA d g d·FI .. ,

I' A PR
.

Cdos imóveis - e João Fran- FAZ SABER aos que o

'

ao e a.
.

e.." orllUOpo IS ' A A
,

FAZ SABER a todos que cisco Pio e Sebastião Nico- presente edital virem ou de- MACHADO & CIA. SIA COMÉRCIO E AG1l:NCIAS,
o presente edital d'e cita- lau, residentes na Vila de le conhecimento tiverem ex- E D I'T A L N° 6 'ESTABELECIDOS NESTA CIDADE À RUA SALDA-,
ção d� interessados ause�- Itapema, e ainda a citação psdddo nos autos número LEILÃO DE MERCADÓRIAS NHA MARINHO N° 2, AVISAM AOS SEUS CLIENTES
tes incertos -e desconheci- dos suplicantes Júlia dos quarenta e nove, 'de Ação QUE, DEIXOU DE FAZER PARTE DO QUA'DRO DE (

doe, com o prazo de trinta Santos Gomes e seu marido Executiva entre parte co- Para conhecimento dos interessados, tendo em vis- .MECÂNICAS' DE SUA FIRMA, O SNR. OSWALbo
dias, virem ou dele conhe- 'I'imótio Inácio Gomes, Ger- mo Exequente Alberto Sa- ta o despacho "do Sr. Inspetor desta Alfândega exarado SOUZA (VADICO). '

cimento tiverem, que por mano Vieira Gomes e Olá- lomoni e Executado Antô- no processo nO 3439/56, a Comjssão abaixo assinada tor- OUTROSSIM, INFORMAM QUE NÃO SE RES
parte de Geraldo Francis- ria Vieira Gomes, - resi- nio B. de Souza, que se pro- na público que esta Alfândega promoverá no dia 25 do. PONSABILIZAM POR QUAISQUER SERVIÇOS EXE
co Gomes, lhe foi diriglda dentes to,dos no' local do.s cessa perante -êste Juizo e torrente mês, em- primeira praça, leilão de mercadorlas :

CUTADOS PELO REFERiDO SENHOR, A PARTIR
a petição do teor seguinte :', imóveis, - bem como a �1- :artório, do Escrivão que abandonadas no Serviço de. Colis Posteaux, de, acôrdo t DESTA, DATA. .

_ "Exmo.,SrfDr. Juiz de tação 'dos interessaidos 1I�- este subscreve, qu.e �ten-I com o artigo nO 263, da Cõnsalidação 'das Leis das AI.;' FLORIANóPOLIS, 8 DE OUTUBRO DE 1956.
Direito da Comarca. - Ge- icertos e d€sconhecidos 'por' dendo ao que lhe fOI reque-I rândegas e Mesas de Rendas cambiando com o art. 97; A, GER1l:NCIA
ra ldo Francisco Gomes, editais de trinta dias, - do

rid? e tendo em vista ao

I (!o Decreto 16.712, de 23/r'2/924. .

•.-----,_ -.-----

brasileirO, solteiro, lavra- Sr. Diretor do Patrim�n�o mais que dos autos :consta, Outrossim, comunico que a relação das mercado- Clube 15' de O'u'lubrodor, residente e domicilia- da União por precatorlO por despacho proferido aos lias se acha à disposição dos interessados, com os mem-.
,_ .

'

do no lugar "Sertã(\> do Pe- em Florianópolis e do Sr .. oito dias -do mês de outu- bros da Comissão nos horãrios de 12 às 17 horas, diària-
•

"

'.
,

requê" município de Por- Representante dó Ministé- bro do ano de mil :I!ovecen- mente, exceto sábado, no horário das 9 às 12 horas, nesta' D-IA 13 - (SÁBADO), ,AS 22,00 H®-As....
to Belo: desta Comarca, quer riq Público nesta Cik}ade; tos e cinquenta e seis, auto- ! epartíção. A Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem o prazer
'mover a presente ação de todos' para contestarem - ou r-izou a venda, em hasta Alfândega de Florianópolis, 4 de outubro de 1956 _

de cenvidar seus associados e exmas, famílias para:usucapião em que expõe e não a presente ação dentro pública, dos bens abaixo GRANDIOSO BAILE DE ANIVERSÁRIO
requer a V. Excia. o se- do prazo de dez dias, ?e descritos, com suas respec- Dante Câmara Neiva APRESENTACÃO DAS D-EBUTANTES
guinte: - I - O supl ican- conformidade com o dls-. tivas avaliações, pertenceu- � Presidente. .4BRILHANTADO PELO JÁ RENOMADO CONJUNTO
te é possei-ro, há mais de 25 posto nó artigo 455 citad�, tes ao executado Antônio Frederico Platt

, MELóDICO
anos dos seguintes imó- - sendo," afinal, reconheci- Escrivão. NEW'
veis; - 1° LOTE .,- Um do o domínio do. suplican- B. de Souza, que serão OLD
terreno' situado no lugar te sobre os referidos imô- levados a público pregão t" ' -ft BOYS
Sertão do Perequê, municí- veis, cuja' sentença lhe ser- de venda e arrematação, a Ipio de Porto Belo, desta 'virá de título hábil para a quem mais der e malar lan
Comarca, com 44 metros de inscrição no Registro de

ço oferecer, acima das res- :
frentes e 880 ditos de fun- Imóveis. Dá-se a presente pectivas avaliações, pelo

I.1
(RegistradO)'

dos _ ou sejam 38.720 me- .0 valor de Cr$ 3.000,00 pa- porteiro 'dos aúdítõríos, ou .

Português', Inglês, Matemática, Latim, Música
tros quadrados, - fazendo ra os' efeitos legais. O So- quem suas vezes fizer, no

� "English. For Children".
frentes a Leste em terras licjtador que esta assina dia vinte' (le novembro p.

Au.�às Selecionadas Em Pequenos Grupos ou

de João Francisco' Pio e tem sua resid-ência nesta vindouro, ás dez horas, no I lndividuais..
,

fundos ao Oeste em ditas Cidade. onde recebe cita- local em que se realizam as Prepara Candidatos �6S Concursos Públicos. Dóis prédios de alvenar-ia, aendo um com dois paví-
,de' herdeiros Ue Benedito ção. Protesta-se provar.o vendas em haeta pública i Matrículas Abertas mentes. construção nova, perto do centro da cidade .e

t t h ' ENDEREÇ·O·. Rua Vidal Ramos 16 oi tro .om m
.

t S b D' t it d E t itSerpa; extremando ao Nor- alegado com es emun as -' determinadas por: êste Jui- • 1 C U prvrmen o no u - 1'S 1'1 o
,
o s rei o,

te em terras do l'equerente e vistorias, se necessário. zo, á porta principal do �.......'!.................................. em zona vesidencial.
e ao Sul em ditas de Vital i- Nestes termos P. deferi- edifício do Fórum. Des- TRATAR: Edificio São Jorge - Sala 4 - FQNE 2192
na Serpa. 2° LOTE - Ou- mento. Tijucas, 5 de outu- -

crição e avaliaçã., do imó- .___

tro terreno situado no re- bro de 1956. (a) Claudio vel que será levado á Pra- i"-�""�-""-
----�����-��- --���-����-,����.���. , VENDE - S._Eferido lugar, com 55 metros

I
Cararnurú de Campos," Em ça : - "Uma casa de ma (

i
�

-

de frentes e"'880 ditos de .dita petição 'f,oí- exarado+é ·�deii-á'fóni.4:=�iriefi:'ôs":"d� �:" 1f-i�--,,�_,·f:-r"�'· ,V�-:�t-.�- li' �J-. A'�
.

R'-' 1-'
- ·Y'

pe��,·�t!or�s::rd�e�1 �9:�s�:,fun'dos _:_ ou seJ'am 48.400 seguinte despacho: - "A. frêntes p'O"" ':'7
;..
...... e' t'ro� de \ .

'

" -�" IS"
t ver tratar na Rua 24 demetros .quadrados,. - fa� des'ígno o dia 8 do corren- f d tr 'a' d

.

\un os" cons .lU a e ma- í Maio 930 Estreito.zendo frentes ao Sul em te, ás 10 horas, no _local do deira de pinho; assoáUiada, �
terras· de João Leonor e . costume. para' a ju,stifiCa�

ISheams, fsÔerml'oi'v-cl:dobr·aérç'�afas;',)-d,e-cjl:n1iCeO- II( : . .t�;r.�. �
_

� '.:$, c. '{- COSTUREIRA
fundos ao Norte no Traves- ção. 1. Tijucas, 5-10-956. ,'" ,.

Cruzeiro 'do Sul Reserve sua vez para as
são Geral em terras de Se- (a} Carlos Ternes - Juiz �ômodos, sendo sala; va-

.
costuras de fim de ano.

bastião Nicolau; extreman: de Paz, no exercício do car- randa, cosinha e dois

quar-,
� Reserve seu--, bl"lhefe. ,de" p'a�sag'em Real Execução perfeita.

do a Leste em terras dê 11- go de J:ui?: de Dir�ito." tosi av.alia,d.a por doze mil � .J P/eços módicos.
.

defonso Nicolau e a Oeste Fejta a justificação� foi cruzeiros (Cr$ 12.000,00)." \ no"_" ,

'"

Varl"g
P.r'ocurar D, Nair - Ala-

com' quem' de diÍ'eito na proferida a seguinte �en- E para que chegue ao co. 1 '

. meda Adolfo Konder n. 6.-
chapada do morro. - II -:- l€ilça: - "Vistos, c, etc. .. nhecimentG dos interéssados

L U X H O T E l P
I

Os referidos imóveis: per- Julgo por sent�nça a jus- �� ninglf'em possa alegar.� .'

"

' analr
tenciam ao pai do su-pli- tificação retro, procedida 'i�norância, 'mando� expe- 1�ante, Francisco Inácio 'Go- nestes autos de Ação dê ,du; o 'presente edital que ) Sadiá
mes, que há 25 anos os Usucapiã6 requeridlÍ' por será afixado na sede d�ste �
transferiu ao su-plieante, àeràldo Francisco' Gomes, Juizo, no lugar do' costume .1cuja posse o suplicante apara' que surta seus devi-, 'e por cópia, publiéado 1vem mantendo, desde aqUe- a,os, e jurídicos efeitos. Fa- : UMA VEZ no jornal "O ES- Ila época, pa-cífica, contínu'a çam-se a� citações í'equert- TA:OO", de Flor'ianópolis. (, �

e interruptam�nte c�m 'âni- das �a i�_ieiaL Sem' custas. Dado e passado ne'sta cida; TELEFONES: 2021 � '2022 - 2023 - 2024,
mo de dono, de acôrdo con+' P;R.l.. TI!ucas·; 9-10-�6, (,a) de de Tijucas-; aos nove !.� .. __,_,�'-_�..-,,���..-,_�_..,.����_�_��������������
seus irmãos Júlia doS San- Carlos Ternes _ JUIZ de

dia's do mês de outubro do
tos Gomes ,casada com Ti- ,Paz. nO' exercício 'do car-

Ul0'tl'O Ina'cI'o-Gomes, Janua'- 'go d,e JUI'Z de 'DI·r·el'to'." E ._._-.-•._--......-�-_-_
..

_-....-"ç-_-.WoJ'

A V I 8,0

\

"Ivan O 'lerrivel
EDITAL,DE CITAÇÃO DE

INTERESSADOS AUSEN

TES, INCERTOS E DES

CONHECIDOS, COM O

PRAZO· DE 39 DIAS. Avisamos aos interessados
que por motívo de fôrça
maior, fica transferida para
o dia 16 de outubro, a rifa do

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

.J.,;,�,
cação "Dias V,elho�'.

Carso· Catarfaense Para cavalheiros: azul marinho branco ou

smookíng.
Mesas: Reservas de mesas na Secretaria do Clube

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

'Traje: para Senhoritas: de Baile

V E N fi E M-S E

I. A, PREÇO OFICIAL

DR. ALFREDO RODRI
GUES DAROCHA

Clinica Gel;'l - Cirurgia �
Partos

Cúnsultl'rio: �üa CeI.
Pedro D.emoro, 1663 - So
brado.
Residência:' General Val

gas Neves, 62 - El:Streito.
Horário dª-s 14 às 18 ho-

ri� Vieira Gomes' e Olária para que chegue aO', cO'nhe- de mil novecentos e cin

Helena Gomes, sólteiros. cimento �'e, tod'{),s' e ninguerç. quenta f:l: seis. Eu, (a) Ger
-"- III _ Em vista do ex-, possa alegar ígnorâncial" 2Y dos Anjos, Escrivão, o

posto .quer o suplicante re-I' mandou expedir ,o presente" jatilografei, conferí e su-

,gularizar a sua pose sobre· edital qu� será afixa�o na 'bscreví. (a) Carlos Ternes

os referidos. imóveis, de sede',dêste Juizo; no lugar - Juiz de Paz, no exercr
conformidade com 'a ,Le'i do costume, e, �por cópia, 'cio do cargo de J. de Direi:'

Federal 2.437 de 7 de 'mar- publicado UMA VEZ ,n!J t(}: Está, conforme o órigi ..
-

ço de 1955, que modificou Diárió da Justiça, e TR1l:S nili afix�4o na sed€ dêste
o artigo 550.do Código Ci.' VEZES- no jornal "O Es: .JuiZd, no lugar do costume,
vil. E para o dito fim re- tado" de Florianópolis. ':Da:. sobre o' qual' me reporto e

quer a designação do' dia
I
do e 'passado nesta cidade. dou fé. �

e horà para a. justificação de Tijucas, aos nove dias "Data supra. O Escrivão,:
exigida' pelo artigo 455 do do mês de outubro do anti Gerc:y dos Anjos:
---------------------- -------------------------�--.----------------�--�---------------

raso _

.. ,.. ,.. � .. ,.. ,.. ,.. ,.. � '" . ,.. .'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � " � " .. � , ...."..H '++." "."." �
+..*."••••" �."."."....,."."."."."•..,....."•..,....•..,....."."•..,.... ,. ...

ano de mil novecentos e �
_ ,_.

.

�
:..

,

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

cinquenta e seis, Eu, (a)
Gercy �os Anjos, Escrivão,
o datJlografei; conferí e

.;mbscreví. (a) Carlos Ter
nes� Juiz de Paz, no e?Cer
cício 'do cargo de Juiz de

Direito. Esta conforme o

original afixado na sede '

�êste Juizo, "no lugar do

costume, sobre o qual me

reporto e doú fé.
•

..t
�.,.,,� .. ,..,

, �

PRO,GRAMA DO MES

;
•

I
j

)

Dia 13 (Sabado) - GRANDE SOIRÉE RENAUX
- Magnífico desfile de modelos Renaux,
sob patrocínio da Casa BRUSQUE desta
Capitàl, em benefício do Asilo ,D. BOSCO
de Itajaí. ANA MARIA HEUSI SIQ�EIRA,
a linda e graciosa Miss S. Catarina d�!
1954, organizou e dirigirá. Mesa Cr$ ... �

,

300.00; reserva, na Casa BRUSQUE; rua

C(}llselheiro Mafra esquina de Jerônimo
'<.._ Coelho. Convites' a não associados, Cr$ ..

100,00', na Secre.taria do Doze. AS BELAS
CANDIDATAS À RAINHA de_57 do.VE
TERANO serão apr'esentadas nessa testa,
de elegância.

Dia 17 (Quarta) - BINGO PRó SÉDE SOCIAL
- Umábela copa, uma linda mesa a-bat
jour: liquidificador e muitos outros .prê··

"

mios atraen.tes ...
Dia 21 (Domingo).--:- SOIRJ!:E JUVENIL, com iní

cio às 20.00 hs.
Dia 27 (Sabado) - SOIRÉE do 300 ano do Lira

renis Óube em homenagem ao irtnão da
ColIna'

, .

Data supra. O Escrivão:
Gerc'y�dos Anjos.

'

-'--,

/

"R'18 E I RO .I!DA
Tem. o' grato prazer de comunicar a seus amigos � fa�orecedores '�p.e i�st�lou seus escri
tórios e agêncja nesta capital, à rua Peqró Ivo, 1;' com telefone 38�5, onde esperanço
sa, conta merecer com'a' préferência ·'de to,dos,. pâra °0 transporte de suas mercadorias

'.

entre o sul deste Estado e Porto AI�gre "Ih,J "

'

' . ,:,'
"

.'.

-...�. �,,_,�, . _. _ _,o. •• �._ .,". r __ "" .4_.· .... _ ,. __ ._ .. ' _
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deputado- João Estiv�l.let: em contradlção flagrante, o Justificação
Pires, � bancada pessedlsta, qué csauscu .:.éria írsítacâo l O Município de Presidente
foi à tribuna da Casa, na no plenário. Para um apar-" Getúlio, cujo primeiro pre=
sessão de ante-ontem, para teanta o sr. Laert Vieira dis-! feito eleito é a sra. Cecília
tecer críticas ao Governador se que o referido Projeto de! Ax, tem encontrado sérias di
do Estãcto, pela írregularída- Lei não foi eI]viado à Prt!-

� ficuldades de organizar e

de cometída em sancionar sidência, para outro comu- .compôr sua contabilidade,
uma Lei que não era de com- nicado que o mesmo foi en- devido tão só ao descritério
petência do Executiv.o e sim viado ao Secretário da Aigri- com que, neste assunto, a

do Poder Legíslatívo, pro- cultura e por último decla- giu, u prefeito nomeado pe
mulgando-a o presidente da rou que o Projeto de Lei em lo atual governo isto, ao

Assembléia. Referida Lei se aprêço foi di.rigido à Pre-
I

tempo que antecedeu a data
refere à criação do muníéí- sidêne_ia da Casa.'"

'

I que marcava as primeiras �

pio de �anto Amaro da Im- Entao, por que o deputado leições municipais onde se

peratriz, votada pela Assem- udenista usufruiu-se do di- escolheria o primeiro edil

,
bléia Legislativa do Estadl). reíto de conseguír. o doeu- daquele futuroso município.
O plenário ouviu com aten- mento, quando as Comis-- Por- istQe trazemos ao co-

c' ,ção o discurso do nobre de- sões 'I'écnícaa dele não tive- nhecimento desta Assem
putado pessedísta, que pas- ram conhecimento? bléia um fato -que merece.

sou um atestado de íncapa- Esta a pergunta que foi ser conhecido e devidamen
cidade jurídica ao atual go- suscitada no plenário e que te pesado pelo Exmo. Sr.

vernante, dizendo; que o sr. o sr. Laart Ramos Vieit'a Chefe do Poder Executivo,
Irineu Bornhausen, ax-govsr- não respondeu. Acalorado em esclarecimento que 'pres
nadar do Estado, embora se� peiok apartes que lhe foram tará a esta Casa, quando da
ja um leigo em matéria de dados, o representante ude- resposta aos quesitos

formU-jDireito, jamais cometeu ta-' nísta, limitou-se a falar al- lados no anexo "Pedido de
manha gafe, como a que pra- -to, procurando sílencíae a informações". '

'

tIcou o sr. Jorge Lacerda, in- bancada contrária, que in- Encontra-se em poder da I

terrerínd., em assunto que é sis'tiu em asseverar a irre- edilidade de Presidente Oe� I

de competêncín única e ex- gularídade do expediente túlio, uma guia de re�olhi-I
clusiva do Poder Legislativo. usado pelo sr, Laert Ramos menta <folha amarelar, pe-II
Aparteado, por deputados Iilo Vi.eir-a, trazendo a plenário la qual se fica, sabendo que I
situacionismo, que procura- um Projeto de Lei, que de- o referido prefeito, nomeado I
ram persuadir o orador, de via ser entregue à Oomíssâo pelo Gov.erno do Estado, re-.

- -Etue a ocorrência foi .normal Competente, por intermédio colheu ao T.esouro Elstadual,
I

,e que a mesma' não merecia da Presidencia da Casa, quan a importância, de Cr$ ..... ,

tamanhas crítícas, o sr, João do na realidade, tal fato de 50.000,00 a título de "reatí
.. Esti'valet Pires' acusou da rotina não se 'verificou. tuiçã� de quantia recebida a
• tribuna da Casa, a atitude Pedido de

.

informações ao mais, em 6 d:e Novembro di!

do, Chefe do Executivo, como Exec�tivo 1954, nove dlas antes da pos-.
demagógica, ferindo os mais O deputado'Orlando' Ber- se do prefeito eleito em 3 de

rudimentares princípios do toll! fez g�ave acusação' a outubro daquele ano. Acon-

Direito. Casa, de que no município tece, que a Contabilidade da I
Esclarecido por um dos a- de Presidente ,Getúlio, o' ex- �.r�feituta de Presídents Ge-I

parteantes, de que o sr. trí- Prefeito compareceu'à Co- túlio não cogita de nenhum

neu Bornhausen, quandO Go- letoria Estadual, para reti- recebimento e, muito me-'
vernador �o:-"E.stado, esteve rar, por motivo ignorado, a nos, de .qualquer devolução i

bem asses.soriádo, 'e que sem- q,uantia de cincoenta

mUI-de
dinheiro ao E�tado:

pré DeSPeitou as atribuições' cruzeiros (Cr$ 50.000,00),.1 Ora, é preciso esclarecer,
da Assembléia Legislativa, título de restituição; credi- êste �ato para qUe 0., atual,
disse ° nobre representante tado à verba 55-4-2217, do- prefeito, mandatárlo eleito,

pessedista, que "não aceito, e tação orçame!ltária que in--I pela maioria esmagadora do
não pqssÓ aceitar, pela mi- dicava a qua!ltia de cento ,e �leitorado daquela comuna, I
nha formação intelectual, 11- cincoenta mil cruzeiros (. _.: possa prest!U' contas do' es.,

ções de Direito do sr. 1rlnel,l Cr$ 150.000,0'0), constante do tado em que se encontravam I
Born}}ausen", daí por que Orçamento efetuado no últi- -as 'finanças municipais no

acreditava que o ex-gover- mo ano do Oo.verno Irineu início de sua gestão admi,-

nante esteve bem auxiliado Bornhausen, e a ,referida nistrativa.
-,'

..

nâs suas tarefas jurídicas, quantia não foi recebida pe- .

Acontece �nda, qUe a

cujos' auxiliares cert�mente la Pr�feitura de Presidente M,ensage� Hda e e,ncaminhã

sempre tiveram' a "preocupa- Getúliõ, e nO serviço de con-I da a esta Mseni'blela pe!Q
ção de evitar que o eritão tabilid.ade d.essa repartição, Gove,rnado� do ,Estado e� ':�',

Governador do E�tado vies- nad� consta acerca da im_115 de abril do' corrente ano

se cometer irregularklades, portancia. Assim, o atual referente ao ano' de 1954; dá
idênticas, a qUe cometeu o Prefeito- d� Presidente Getú- como distribuído ao munici

sr. Jorge ;.Jaeerda, que além lia vê-se prejudicado na sua pio de Presidente Getúlio, o

de ser médico é, advogado, 'tarefa administrativa, devi- auxílio de Cr$ 150.000,00. '

funções que nunca exerceu, do a ausencia da importân-', Ora, esta importânCia
razij,o por que não se pode- . cia creditada no Orçamento I tambem n�o s� encontra
ria desculpar reperida falha, prejuizo acrescido aind;' contabilizada e dela seq_!!er
que além de trazer prejuizos ·com a retitadà dos há notícia nos arquivos da'
de ordem, moral, constituia- Cr$ 50.000,00 pelo ex-Prefei- Prefeitura.' Parece-nos, as

se em flagrante d:esrespeito to, sob alegação de ser ii
sim justo que estaAssembléh

aO Po,;der, LegislatiVO, único, mesma descontada na im- saiba éomo .

o,Executivo dis

setor" eredenciàdo a promul- portância que receberia ;J,- tribuiu o auxílio mencionado

gar l,eis dessa natureza. A quela Prefeitura 'do erário àquela Prefeitura.'· .

'

seguir o deputado Estivalet público estadual. 'S�o Os motivos que - nos

Pkes exibiu da t_rib.una, dois Nesse ,sen�ido o deputa'd.:> l�varªm à apresentar o pe

exemplares di'versos do Diá- Orlando Bertoli enviou <.to
dIdo de informações em a

rio Oficial do Estado, um' Chefe do Executivo 'Um pe� 'néxo e dirigido ao Exmo. S::-.
'

registrado, com data de 4 dido de informações, acom- Governador do Estado.

de. setembro de 1956, a san- panhado de uma justifica- S. das .S., em 10 de outu-

ção ,governamental, e outro .ção, cuJo conteúdo é o se-
bro de 1956 ..

apresentando a integra da guinte: ORLANDO BERTOLI

Promulgação da ,Lei," pelo Pedido de informações Deputado PSD.

Presidente
.

da Assembléia, 1 - Por que motivó e qual
'

datada de 9 de outubro dõ o- eXp'�diente (copia) que Clube 15 de
ano corrente. ...... determmou o

. compareci-I <ri

Confrontançlo as duas refe menta do_ sr. :Willy Rothem-I' ,Outub '

,,'

ridas datas, o deputada pes- burg, entao Prefeito M�pici I ..' .

ro·, "'-
sedista, eXpressou que sua p�l de Presidente Get'úlio, ao _promet�m re�e�tir-,se do? 1

,

conclusão era de que aChe': Tesour(} do Es�ad,oJ para re- gran,de ,;bulhantlsmo as sole� ,

fe do ,Poder Legislativo da- colher ali,' em 6· de Novem- 'nidades que estão programa
va liçõc;: de Direito ao Go-1 bro de, 1954, m�diante guia �as' em comemoração à pas-

Está novàineJlte de. parabéns a sociedade florianopoli

verna.dor do Estado, corri-; (controle de éaixa 26247) a
sagem do 'aniverSário; ó 350 taná, pois �-erli .oportunidade de prese�dar, no dia 13 do,

gindo-o de um erro lamen- importân'cia dê Cr $50.000'0 de sua fundação. corrente no Teatro Alvaro de Carvalho, mais um concerto,

tável, cometido em função (�inquenta mÚ .úuzeiros)' � _ P_ar� � g��nde �oirée q�e1 sob a esclarecida direção do r�no�ado regente Professor

de uma atitude demagógica, tItul� de restituição, 'credi- ,t�ra lugar as 22 horas rio l. EII_la�oel.Pa�10 Pel�so, .contando amda com a presença do

idêntiça a outras 'q�e tem tado à verba 55-2-221?' " dl� trez� _,do correpte níêS;' .eXUlll� PIamst� Lmz Rlchter � a direção artistica de ,nos

earacterizàdo' a ação adini-' 2 - Qual é o teor dó
.

em':
fo�,-fi'o& �ndet;eçado atencio- s�. mUI cOnhec!do Carmelo PrIsco.

nistrativa do atual Chef.e qo penha n. 3, de quotas dos
So con,vite;-'que- agradeceqiõs, ,com? todo� ,sabeII_l, Luiz Richter" Já muito conhecido

Executivo. municipios, . a que 'faz, ref'>- �om�tendó nos'20/ c()mpi� da ,Polatela nonanopohtana, tem satisfeito, dada as suas

Projeto de Lei sem o nece�- rência ,a l'(�ferida guia?'
"

rencia àquela festa de gal�. quahdades .artísticas, a.?s mais ex�gentes espectadores.

sário despacho
' 3·...,_ {:3e ;I;lollve olJtros rec�- O traje será: pai'ã càva-

O concerto ob�ge,(}er8:.,aq .,s_���!ntl?.J?,.rograma::' ,

.

O ,sr� Laert Ramos Vieira, lhimentos, por conta 'de ou-
lheiros --;" Su�mert Smoking;

,

,,'" ',' ".
.

'

llíder da bancada,. udenista, tr�s municípios?
- Branco, AzulLe para senh�- PRQÔRAM�:'-

,ocupou a tribuna, ,para dar
'

4� Em,ciue data o Tesou- ra� e senhoritas - Traje de
conhecimento'à Gasa, de um ro do Estádo, e por que do-

BaIle. 'i
P,rojeto de :t.éi,· acomp�nha- cumento' e via, remeteu à.
do de dois ofícios, das Câ- Prefeitura Municlpíll de Pre
maras M\lnicipais de Capin- sidente Getúlio, a importân
zal e Campos Novos,. autQ- cia de Cr$ 150.0oo,� (,cento
rizando .a alteraçã.o de li- e cincoenta mil cruzeiros)
mites en#re OS dois municí- que comta da Mensagem do
pios. t, '

, ]jlXJl).O .. �J,'•. Governador 10
A bancaGla oposiCionista, Estado, referente ao ano de

por alguns dos seus repre- 1954, com� sendo auxílio :;(_

.sentantes, aparteou o 0- tribuido àquela comuna e

radar, perguntando a quem que não chegou ao seu des
tinha sido enviado o referi.- tino?
do Projeto de Lei, que o de,- S.S., em 10 de outubro de
pütado udenista exibia, ten- 1956.

.

do o orador, se 'COnfundido' ORLANDO, BER.TOLI
naS argumentações, ,caindo I Deput9:do PSD.

a-Assembléia legislaliva:1II fslado'loSSA,CAPITALI

\

Chefes iugoslavos·
• j

.em Moscóu'
BELGRADÔ,'U <UP) ,

Um grupo de chefes do exe�
cito iugosl�vo, partiu pata
Moscou, Ivia aérea, para unia
visita de amizade, de duas
semanas: Este será o primeI""
ro contacto' entre OS exer'cl
'tos dos dois países desde que
o marechal Tito foi expulso
do Comité em mil novecentos
e quarenta e oito.

'

OSVALDO �ELO

FLORIANÓPOUS: CAPITAL. Cidade pelnelpal
do Estado. Centro de tôdas as atividades g'overná
mentais. Ponto convergente de cultura e artes,

,Séde do Governo de Santa, Ca,tarina, com o maior
e mais seleto indice eleitoral de t.od() o t.el'l'itório í

catarinense e de maior população também. A se

gunda Capital deBrasil, de llicôl'do com os maís :

recentes dados estatiscos' que mais cresceu

em população. Cidade universitária. Situada .geo
gra.ficamente para centralizar tôdas as mais al
tas .illiciativas em todÍ}s" os. ramos da,� atividades.
Ilha encantáda por maravilhosos adornos naturais,
ofereeenão-se como insubstituivel centro turisti
Co de todo o Esta�o, pOr tud() que possue em abun
dância, por' tildas as facilidades que ofel't�ce na

distribuição de seus bens' aos que desejam conhe
cê-la para amá-Ia com admiração.

éidllide que possue ainda, além de outras coi-,
SlLS mais, aquela ponte admíravel, que todol o Bra
sJI conhece e que a/liiga com o Continente, obra

que. perpetuou ta nome do engenheiro Hercilín Luz,
quando governava seu e nosso Estado, com aquele
nunea desmentilnJ amor com que sabia querer e

fa�«:r progre,dil' a- terra que Ihe foi bereo,
Com tudo, isso, sendo tudo isso, luta, agiganta..

se na dei,es&. de seus interesses apela pOil" caÍabo
ração eficiente e digna, grifa aos ouvidos de todos
para que não a desprezem, para que a ajudem a

subir, a elevar-se', a progredir, para não, ficar pa-
. rada" estagnada, vendo Seus dil'leitos 'conS'pu1"ca
dOI;'!, diniinuidos, engolidos pelos Interêsses de pou

, cos em desfavor de muitos!
Vai! para as eolúnas dos jornais, para OS mi

cr()�ones das Emissoras, para OS comícios públi
cos, invadindo a adma vibratil e corajo;:a dos estu
dan,tes para suplicar proteção, pedindo ao Comer
cio e • Indústria que a auxilie mesmo nOs pe
quenos detalhes para confeção de seu vestuario de

Cidade-que quer alindar-se aos olhos dos que vêm

,comtemplá-Ia. Ro.ga com humildade e sinceridade
.

..
,

'

qlle se eonjunguem, que se unam es.fol'ços dos &'0-
, vern05 do Estado e do Município, com apelos cons

tantes ii. ,Câmar�, para que unifiquem O trabalho,
'em seu favor.

�. � faz mais, num desesperado grito de ângus-'
_tia, de joelhos, solicita o amparo' das classes con

servad'oras, das �1Sociações de' classe', Institu,tos,
ao povo, para que não a desprezem, que necessita
'ela, � Capi:t�d formosa e esquecida de todos de

-

"

tudo, para: se por de pé e .camhihar ao lado de suaS
'Co-irmãs, que. no Brasil contam.com () apoio 'decidi
do d�s; l"esponsaveis pelo pl'ogl'ess() e a vida de

- , �ulls Capitais.
'

" Todo êsse desesper(), tôda essa aflição, tOOa·
es:"'&. angustia, encontra .à' má vontade dos que

,

so�nente 'Vêm s�us interesses particulares ou polí-
tico>:" dos que se juntam para forma:rem essa es

tr��t�,..tt e colossal onda de desânimo; de desin

t�r�e, de .tibiez, que se agita, então" como um

m�rêmoto implacavel pal'a tra,3'ar a ilha ilUlefesa,
impoSSibilitada de reção!

Su,rge um in�iativa. E�contra lamb�nte fa
vQÍ'avel. Há alegria na alma d()' povo, mas, SUI'-'
"flJl também as mil e uma .d!ficuldades, uma so

- ma' .enorme de entraves e a iniciativa mOl're no

)}a'';lCedouro.
- ,-

.

A vontªde indômita dos florianopolitanos vol
ta à carga, aponta como' devem s�r eliminados OS �

,óbic�s, os entraves, porém, a �inda do contra, fir
ma os pés n,os seus propósitos demolidores e vence.

Não. mórre entretanto, o esf()rço dOIS' que tei

mªm em levar a Capital para a frente. Confunde
seus inimigos, apresenta' novas e sadías rarzóes em

sua defesa e continua na luta.
E é assim lutando, lutando, sempre' sem esmo

recimentos,' que um dia a Çapital há de sobrepDr
se" à v()ntade de quantos se colocam contra seu

progresso com ª cooperação de muitos conterra
neOs áliados a esSa obra. tenebrosa de mat�r Flo
rianópolis' e reduzi-la a ,uma Cidade esqueéida e
em ruinas!

----,,_ .. _--- ---_ .

.,'-------

TEAT�O ALVARO DE CARVALHO

Sociedade de Cultura Musrca,1

la .. Parte
,1° Z1�H!tER _: Marcha dos Cavaleiros
2° Kàli1GER - Berceuse (p'. cordas)
3° DVORAK - Humoresque

-

4° LUIGI�I - Ba!Iet Egípcio - la: Suite
1). Allegro non troppo "

t 2) AJIegretto-'
, ;,3) Andánte. Sostenut"O

i'��) Andante 'Espres,sivo
, 2a: Parte.

'

.

�.E.B!llR ,- éoncêrto' p. piano e orquestra
�� �S'()lis'tíf' LuHr'Richter

"

- a) LarghettÓ non· troppo
!, . b), Adagio' - Tempo de Marcia

, ' "
3a. Parte

'\. .

WAGNER - Tannhauser - Marcha - Côro
cília e orquestra

Atravessando a Barreir
do Tempo'

Em nossa edição. do próximo d(Jmmgo iniciare
mos a_divulgação da- reportaire.m intit�lada ATRA
VESSANDO A BÁRREIRA DO TEl\olPO, de MOREY

'- BERNSTEIN. São 14 artigos· que fiveram repereus
são mundial pelo sensaeíenal da materia sõbre qUe
versam: o hipnotismo-como técnica, de pesquisa, para
vencer a barreira do tempo, no passado e no futuro..

O CASO BRIDEY, como ficou universalmente 'co
nhecido noS! grandes centros, continua a ser apurado
para que sua! conclusões co.ndensem um livro: The
Search for Bridey Murphy".

O ESTADO vem de firma,r contrato com a co

nhecida Agêitcia Periodi�tica Latino-Amel'ieana pa
,

ra � pijblilação, com exelusívldade em Sánta Cata
rina" dessas extraordinárias l'eporr�gens.

..........................

----------- /------------
. Flor-ianópolis, Sexta-feira, 12 �e Outubr-o 'de

,

Biblioteca Publica Municipal do
Estreito

Vão muito adiantados os

trabalhos da instalação da

Biblioteca Pública Munlclpal
do Estreito, n� predío sit� à

tulo da obrá, nome do autor
e nome, do respectivo doador
Semanalmente, será publica
do pela Imprensa e anuncia

rua .24 de Maio, defronte ao do pelo rádio, o moviment
jardim da Praça da 'Ig,reja da Campanha do Livro co
Matriz de N. S. de ,Fátima. I honrosa citação do no�e do
E�tando qua:si t�rminadas. beneficiadores.

;l� obr.as d� alvenar�a. e. car-I A Biblioteca aceita 'tant,
pmtana, vao ser mlcIadas, Jivros encadernadOIS, iCom

.1gora a pintura interna, ins-! em bróchura, devendo o

ta�açãQ
_

de luz apropriada P1' exemplares serem remetido

.!clo�a?ao do mobiliário ne- à Prefeitura Muni;eipa,!, Co

CeSsano ao seu bom funcio- o nome do doador e deelara
namento. "I ção do cOIl'v'eniente destino,

Campanha do Livro ou seja: A Prefeitura Munici_

Espera-se por êstes dias, o paI de Florianópolis, para a

'ecebimento de 800 exempla- ,Blblioteca Pública dó 'Estrei
:es de obr1!_s selecionadas to, OU' então entregms n

!ue serão enviad�s pelo De-' edifício -da mesma à rua 2
1artamento Nacional do Li-' de Maio, das 9 às i6 horas.
(ro, da Capita! da Repúbli-

I

Inauguração da Bibliotec

_��, de acôrdo com o convê-; Está· definitivament'e as

Illo,.entre o mesmo e a Fre- sentado que a Biblioteca PÚ

ie,it�r� Municipal de Floria- blica do Estreito, ISeI'Íí. inau
nopohs. "gurada a 15 de Novembr
,A Di,retória da Bibliote:!s constituindo um dos aconte

?ública, do Estreito, infciou, oI1Ínentos Icomemorativos da
Jnt:m, 10 de outubro de 1956 passagem do 2° aniversario
..
Jatriotica e benemérita Cam- do Pàtriotica e benemerita
panha para obtenção dq pú� administração do Dr. Osmé'lr
blico, por meio de doação, de Cunha.

'

Jvr,ps para o Biblioteca. ,A inauguração t�rá; carater
.E�cont:�-se em pod�r do festivo, e fará parte do pro

BIbho�ecano, um livro para grama com que o Povo do
o registro das obr�s que fo- .Estreito homenageará ao
rem gen�osamente' doadas.

I

chefe do Poder Executivo
'No mesmo figurarão o ti;,.Municipal.

>,
'.

,

. Q.ue se fa�a ,em Blumenau uma Escola SUp211iol' de
QUlmICa, como, quer o deputado' João Cólodel" não é
nad-a mau, mas muito bem.

Nã� há, para essa Escola, local mais indicado.·
E d�zem que essa localização vem golpear a nossa

�ni;v�rs-ldade - a Universidade de Santa Catarina -

e bobagem bobagenta.
.

-

Por que golge? Integrada na Universidad�-:> a Es
cola de Blumenau será mais um elo da cadeia' do en�
sino superior. Não atrapalha e ajUda a Un'iversidade.

x x
.'

.0, dificil, nessa questão de escolas- supêrior�s,
.

� o

goye,rno atender os pedidos. O nosso l('al'aco, Carmelo
_

MarlO, que.r l?go duas .de Engcnha-ria: uma 'aqui e ou-
tra ,em Jomvllle, a dOIs passos da de Curitiba e onde

. o numero de engenheiros 'diz que é de apenas a!
.• ,

Se o pedido, em duplicata, Jôsse nosso, diriam que
e�tava�os tentando dificultar o govêrnó, que val su�r
a Ca-mlsa para poder fazer uma! ,

.

.
Imaginem .se o dr. Carmelo Mário Faraco não iôs

,"
,se da corrente pala.cianà; não fôsse do P.D.C. e TI,áo
fosse cristão!

Quantas pedira?
.' x x

, Enqu3;nto as Faculdad�s porejam por aí afora,
com um. llustre _representante do P. D. C., na _Secre
taria da Educaçao, uma bedel é transferida do Norte
do Estad� �a.ra esta Capit'al e aqui nomeada profess�:'
ra de !I�storla do, €,stabele�imento oficial de' ensino
secundarIo! ! ! .

Assim até que trá park crial; um&s óitent.a Facul-
dfl�es! . .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


