
O sr. Jorge Lacerda anun- Vamos registar 'nestas co- ou· talvez êles pensem que o com outra justifi,cativa ho- Estrádas. Algumas demissões agora suas {ounções no c'n-
cíou que, no Govêrno, não lunas, lamentando termo'.s de canoinhense seja capaz

. de; nesta e sim, excÍusivamente: também "embeleza.m" a his-l tI'O de Saúde, repartição dan

perseguiria ninguem. I deixar impressas, para o fu- ajoelhar-se. humildemente porque esses servidores do tória do mando udenista... tes modelar, aberta à assís-
Ou mentiu POr vontade ou turo, .comn contribuição à para, beijando o chicote de

I
Estado negaram-se a fazer

I
nos dias atuais. E há muita têncía: pública, e hoje triste

não passa de um in-str'u-I história que um dia escreve- quem o oprime, asquecer-sc profissão de fé udenísta, I coisa mais! Fatos como es- mente em decadêneía ou

mento nas mãos da U. D. N. rão sôbre Canoinhas, seu por um: �nstante siqu.er , de; cre�tes �e que �� Santa ca",1 ses, lame.nt��os regi�trá:-los
I

� .serviço de
_

interes'3es no

VárÍos 'atos já' assinalamos tempo e seus homens, novos sua altívês, de, sua dlgmdr�-I tarma ainda vivessemos sob para a hístórla, mas esta ha líticos que nao admitem sr

de mesquinhez polítíca, vi- fatos de intolerância polítl- de, de sua repugnância ii. o regíma democrático, foram' de ser verdadeira pará que quer -o respeito à Iíberdad.
sando castigar funcionários ca, revsladores do espirlto violência e ao espírít« Vinga-I' agora removidas do Centro

I
seja pura. Nela hão de ser de opinião que a todos ga

zelosos, tão 'só por motivos Vingativo de cidadãos ocasío- tivo que desgraçadamente

I
de Saúde desta cidade as ze-I contadas as maravilhas de rante fi Constituição Brasí-

políticos. nalmente com alguma parce- imperam por aí. losas funcionárias sra, Elza nossa terra e também o so- l�ira,
De mais dois . outros dá- la de mando nas mãos, e que Depois de tantas e tantas Mains�r e.' srta.-'Inês Soarcsl frimento do nosso povo. A Mais duas vítimas da pre-

nos triste notícia o jornal do poder usam. e abusam remoções de funcionários' de Carvalho. Há poucos' dias' bondade de uns e a maldade potência udenísta, Mais um

"Barriga-Verde, de canoi-j ínadvertídamente, c o m o públicos estaduais, não por I foi
Waldo-Bay�storff !!lmo-' de outros. Mais duas vítimas motivo para que nosso povc

nhas, da forma seguinte: quem brinca com o fogo... conveniência de servíço, não I vido do Departamento de inocentes da U. D. N., deixam repila os cídadâos que ainda
• <l"�

.

,.,...

-

__

-

__-_-._-__--:---_--_.-_-..-._-__---_--_-
...

_--_--_---__
-

....-..,-------.:;...�.....------,---..;...--- ----- ------..,--...,..;:---......._
..

_.-".,..--.-._-••-.-..-.--_-._-._-.-.--.--_-._-••-._---••-_--_-._- têm a coragem de mandígar
apôio de nossa gente a tal

agremiação que pode dízer
que é· "União" ma; que us«

indevidamente o nome d
"Democrática".
Elsa Maínster e Inês Soa

res foram removidas porque
não concordaram em faze'

protíssão de fé udenísta, pa
......._••.•••._Yw._•••_..............,.,J(.......' ra elas bastava, 'segundo [ul

gavam, o cumprimento d
seus deveres de funcioná'

rias. .. Iludiram-se porqu,
com a U. D. N. não ha disso

Satisf'e-itQ Kruschev com' a produçêe e :ó::oi�::�:e :u:d:se:eS��j�
'I't" 'd- R i

tee
leal e honesto. ,

a 'lO llca a ussla es e ano· �nquanto Isso sucede coo

MOSCOU, 17 (UP) _:_ O se- cutir os resultados do encon- a parcela de poder em mão:

cretarlo geral do Partido Co- tro entre Kruschev e o pre- udenístas no setor munící

munísta, Nikita Kruschev, sídente Tito' da Iugoslavia, pal, graças a Deus' e pel:

declarou, an�ntem à 'noire, tanto o de Belgrado como f) vontade da maioria do POVl

que a União Soviética teve da Criméia. EntretantQ., () entregue à administração d�

um bom ano tanto para a' secretárIo geral nada C'omen- Aliança Social Trabalhist:

produção agrícola como pJ.- �ou sobre o problema de vemos acusações- .. ridicula:
ra a polítij:a e�tel'na. Falan-. S.uez. Anastas M'ikQyan, vicé- contra essa admini$traçã(

174 I
'

do aos ''{lo�res�ndentes cS-' prim$!iro Il}inistro, foi mais forjadas, de que a Prefeitu' vagas no co e..

trangeiros,. çl-urante urpa re- livre ao

se.
'referir à, questão

I
ra esta:i� com e�t:esso dt

cepçãQ reali;tláda na Embai-' Kruschev, o primeiro mi- funcionarlos ... Nos, no en- gio naval
xada 'do Algànistão, em ho� ni�tro' Nntolai Bulganin e· tanto, desconrecemos q-aal

/ . , I"
-

d RIO, 17 (VA) - O mini'!-
menag�m ao ani'versário dp outras altas �utoridades so- q_uer cnaçao

.. Ae c�rg? novo
tro da Marinha assinou an-

aconteceu 110'" rei, Kruschev disse tambem viéticas. compareceram àl pelo atu�l governo. Todos os
téontein, 'aviso fixando em

,

mesmo dia em que, na que o Comi te. Centr!ll do Par- fes�a, sendo:a I?ri�e.ira apa- que exi��eIil,. se .

são den:ais,
Câmara Federal, () líder tido !:e réunir�'ainda nO. firhl rição em público desde q1:1e foram crIados pelo governo 1'1'4 o--nÍlmeJ'9 (te vagaa para

da maioria anunciava do ano. O êl}DJÜe ceverá di;;- i voltaram de varias .viag:ns. uçenista que felizmente já o proximo cOncurso de ad-

q!le o G()vêrno .da,Re'pú-.
.

__ . ..:_ ,_0__ passou e jamais voltará.
. missão ao Colégio NaVal, as-

bUca, cumprirÜlo a 1)1'0- "inl
� ��"

de'
1..-·

f "I" "d Enquanto isso sucede, re- sim distri.!>uidas: Corpa "da

tnessa de. réstÍingir �o :r allO _
reumao aml lar e -petimos,"'Vemos atê dentro da Armada -110; fu�ileh'os na-

� �á,:!i;��o, ��, �.�allí'��� jib' ,;;" :!'!�� ;���.Jn' . "- ..J...� ili:r:.'; ,.',
. \

1',''' , -P.te!lti�ul'a t:!lement6s sim�a .. ";yais.;p $� �Jnt�pdent�s ,32.
�funclC;nahsmo�_ (.n·iléra:)-;-. > ",,,<"f, iif�:,,;-<.,�01H'tUD' J'''I<-'>'' 'f :\( ,tiz<\-nte:;t ila_V. D. t'l" e que "

..... ;;.___......___._

coris�g:uira e'vita1.' 18.000
,�

RIO, l7,'iV�L t- O Gove-r� Páíiará a ,seguinte 'contrIbui- .n'adâ.'s'Qf-rem, ,e vemos pela�
--no�açõe-3! Para!.,-· ·v:aias� ry;>-e,s;pantlQl,��mú �,ol�bora->çã'o:

.

_

escoras' mtmicipa:is prof1:ls&ô-' l'ancr'edo se'ra' no-abertas lotando, nos ca- ção com' o "Comité' lnter:�" UrSo 2.000,00.- por adulk' -

.

sos imprescindíveis, os go'vernamentaf para as Mi- chamado; Cr$ 1.000,00 - por "'-0 ":TE""-: de,xcedentes .de 'outras graç�es E�ropéias" 5�IMEi, � crianças de. 5 a 10. anos; .. Previsão do 'llempo, até 14 'rnéa O
funções. Economiza, com vem de por em pratica o Cr$ 5'10,00 - por cnanças de hora 'do dia la RIO 17 (VA) _ Anuncia-
isso, o Tesouro Nacional, "PI d R

.-

d F "1 5 d
s. ,

li a"not· e
eunlao

le aml-,·.a anots: lna a - por

I
Tempo, Tnstável Com chu- se que o sr. Tancr.edo Neves

cerca de 2 bilhões de d
.

O
.,.

Ias a. raves. o q.ua Os es-, crianças a e an ..
·

vas, sUl'eito à trovoadas_ será nomeado dentro de 48
cruzeiros anuais. h d t B Mil tp�n OIS r!Sl en es �o r�-, a �ores

.

esc arecl�no s

Temperatura:. EStável,., horas para a éhefia. da Casa

s.l1 �od.e�ao fazer VII' fam.- poderao ser·..proporclonados r Ventos: Do q'uaqrante! Civil_9a presidencia da Re-
hare� deIxados nUA Espanha. no COQsuladó

.

da Espan�a, Norte, frescos. , pública. O decreto já esturia
De �cordo, com esse Plano, �ua Coronel Vlce�te,. 'no 411, Temperat\lras extremas d!'! e poder do presidente. Jus-

podErao ser chamados os 2 andar, durante as horas h 'e' c lino Kubit chek. O sr. Ai-
pais,. 'incluindo sogros, a e:!i-

t
de expediente (8 às l�).'

. °Mla:xl'm . v\o Lin de� rá partir par!1.
nh

.. - , a. 20,8 as. e

posa, OS.l os, oS lrmaos
. C1 Sra. Norma

Mínima: 17,2. Lisboa a 23 de novembro.
ir.mãs s·em limite de idade,.

��o���v::ã�e s: c::��=�t���:1 AmOrl"m Importa-rá O Brasil40 mil toneladas de
de seu embarque, 'jOs interessados residentes Encontra-se internada m, trigo
em Pôrto Alegre deverão a-' Mãternidade Dr. Carlos Cor-

presentar-se.. no .Commlado' r.êa, onde sofreu uma inter-
em Cerimônia realizada, 1\(}

RIO, 17 (VA) - Proceden- gabinete, agradecendo a 01'
da Espanha nesta capital, e .venção clrurgica, a exma.

'. te de ;Montevidéu, o ceI. .Fre- ganização do quadro de pés-
os residentes no interior do Sra, D. Norma Amorim, ex-

d' M' d 1 'd t
•

. ..
.

, . €l'lCo m e o preSl en e soaI, l'ecem-aprovado.
Estado e no de Santa Catal'l- posa do Sr. Hugo Amol'lm, d COFAP

-'
. t

d
-

d'" t
' .

t· da, regressou, On em Falando aos jornalistªs, o
na, po erao ll'lglr-se por es- se-rVen uano de Jus Iça J, .

t O ·t 1 rlh f'
it a, eferl'da Repres ntn C d B" I

a es a apl a, em comt'a- dirigente da COFAP COn Ir-

c: o l' e, co- omar�a e 19U�Ç�. nhia do sr. Ranulfo Cunha mou ter assinado acôrdo,
çao consular para efetIva!' DesejamoS a dlstmta da-

França
1-..

chefe do gabinete com o governo 'uruguain, pa-
Os trâmites necessários. N0I ma, votos de pronto restabe-

A 1':"h30 f' l'
' v

.

ato de registro o interes'sado lecimento: sd
u 1m, (}

_

unClOna lS- ra importação de quarenta
novo mo aque e orgao apresen- mil toneladas dê farinha de

tou cumprimentos a ambos tr�go.

ÍI
ras udenístas que, se .rorem

honestas, hão de ser as ?ri
me iras a dizer alto e em bom

som, para que toda Canoi

rihas as escute, que o go';êr
no alliancista é democrátíco,
não usá do 'govêrno para chi

cotear, perseguir quem que.
que seja. Antes, pelo éontrá
do, está certo de que o ódio
nada constrói' para a eter
nidade e. que o pOVI) canoi
nhense, vendo como agem
uns e outros; ha afastar
se sempre mais daqueles que
alímen tam o Qd10 no coração.
Oanolnhas, ninguém o �o
derá negar, com '(J govêmo
alíancísta, recuperou muito
de sua serenidade, de sua flJ
mejada paz para o trabalho
e para a vida. Apenns a

U. D. N., ainda semeia des -"

.gastos, malquerenças resssn>

tímsntos, e sofrimentos .pa
ra tantos, tingindo de' eín
zento o ambiênte que nossa

gente quer azul e puro como

o firmamento, para que ces

sem as amarguras e �·S latis
/ .

ferozes, e em SEU :ugBrj ea-
da qual cem sua próprra opI
nião, dOnline triunfal i pnz
de espírito ha t!in'oo proCU'l'9,-

�

da mas ínrelísmen�e uma

grei polítrca . é a úrüca ,'es�
.

ponsâvel se essa paz, aínda

'aqui não' vive em toda' i!ua
plenitude.

DIRETOR
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Paschoal Carlos Magno esta.rá pres?n� iBU'SeB p.I S'.te à estréia de "A Barca de Ouro I ..,

Recém chegado ao Brasil, além do autor Hermilio Bor-
'

.
.' ,

Pasehoal Carlos Magno rJ- ba Filho, do cenógrafo An

cebeu o convite do T.C.C. pa- tonio Lo'pes Faria, do crítico
ra assistir a anunciada es- e cronista socIal Matos Pa

tréia, dia 25, de HA BARCA checo, Florianópolis recebe
DE OURO". Como não podia rá a visita de Paschoal Car

deixar de ser, aceitou ime- los Magno, êsse "grande, do

diatamente o convite, aliás teatro':' tão nosso amigo.
manifestando sua enorme Estamos' certos que Pas

satillfação por ver que os choal :airá daqui entusias

grupos amadores brasileiros mado com as atividades do
\
não param suas atividades. Teatro Catarinense de Co

Assi.m, para essa estréia média, uma vez que a mon-·

que vem despertardo enor- tagem e a interpretação . de

me curiosidade do público, "A Bárca de Ouro" estão
merecendo do simpátiCO
gruPo cuidados superiores :l

tudo quanto já fizeram.
Aguardémo!'i, pois, a vinda

ele. Pas{)hoal e, [1, 'grànçle es

tlJ.'éia de {'A.13àrCljl. ;de' oúxo".·
_._- ';:." \

-

..

CIDADE DO MEXICO, 17

(UP)· - A Associação dos
hoteis mexicanos resol'veu
continuar aceitando h::>spe
des negros. Os proprietá,1:i08 ,.providências' uficiais e pri-
d?s pr,inCipais .hoteis 'do pa.is jvadas, se encontrarmos aber-

. I

t tAd' d'
. - e�tiveIam reumdos, para dlS- menor, nas suas pers(pec-

as o . as as ISCOSIÇOes· pa-. .

,.

1 t
�..

'f'
cutlr Os .ot,estos .atl'lbUldos tivas.

ra a u a e para o sacrl 1- . ..

,

A' t' I íd' a tUl'lstas norte amel'lcanos,
. CIO, I es a o exemp o a

I
..

-

F ld d d D' 't
.

contra a presença de hospe-
acu a e e Ire1 o, com .

B 't II' F t
des negros nos estabelecl-

01 eux e enr1que on ��' ai mentos.'
.

Que ditá_ desse
se carregarem de energias E d 'd' b

A

. , I eCl Iram que/, sO ne- encandalo da As,em-
novas,a cada obstaculo, atei h

.

." tA
.

f'- bl'" 't
�eneel'em os últimos. Ai es-

n uma clr,:un� a.ncla_ aIaO ela a, Imprensa SI ua-

,

F ld d d Od t 1 f qus.-lquer drscnmlnaçao por cionista?
t.a li). aeu a e e on o 0- .

',A . ,

, F
"

b
.

d
I ,motIvos de cor. SllenclO ou aplaums?

gla e ar'maCla, raceJan o
I

. -

com valentia para realizar-

P ·t'·
.

J di
.

d I f
A 1

"M"
MAPRID, �17 CUP) -'- O cas" destinadas a estabelecer

se. Aí �stá engatinh&n�o el a-r IClpa O ar Im .

e n ancla un- general Fra'ncisco Franco se a futura estrutura perma-

;�c�raml�ganldO'da dode
FIloso- .

() Braga" das comemoracões da Se"" ����i,r!e e�ou�;:�; ���e�� �:�;:s d�o����:� ��:t�á ::�:.
.

om 19ua en . o, por -., dente ao trono espanhol, ao assunto em d� bates no Con-

ce·rto, co:nseguiri�mos aqui mana da Cr"lanca pedido deste, possive.!meilt.e selho nacIonal do partido fa-

,a de Engenharia - UMA .

, para discutir o f'uturo (ia mo- langista. ÃParentemente, D.

de Engenhal'ia! Mas logo Os alunos, do Jardim de estréia do Teatrinho pe Ma- narquia no país. Nos meios Júan entende de seu. dever

DUAS! Infância "Miurillo Braga", rionett2s e Fantoches, a cal'- irtformados afirma-se que interferir .nos debates da-

Francamente! desta Capital; participaram go das senhoras Aurea Coe-' ainda não foram escolhido3 j a ser aprovadas. Uma delas

, E foÍ' isso que os- nossos das comemorações da Sema- lho, Nelly Bonnassis, Adio lugar e dia. Ignoram-se, to- determina um "-movimento

!lstudaptes compree'nderam na 'da Oriança, tendo, para Beck e Zulma M-acédo, Adio davla, oS motivos qUe leva-I· nacional com a participação

10$0. E daí, tambem, o seu tal, a direção daquele e;;ta- a peça Peter-Pam, aconteci- ram o principe a essa inicia- dos Iala,nlgi�tas e de qual

orador de anteontem ser ca- belecimento, organizadO in- mento que constituiU4azões ti', a, mas tem r-elação, certa-' quer espanhol que lhe jurar

lorosamente aplaudido,
.

en- teressante e iestiyo. p:ogra-, de contentamento da petiza- ,mente com duas "leis OOsi-' observar os prinClplos.

quanto o governador, na sua ma. I da.
-,

.

partejada demagogia, fazia A 12, a passa'g;em do DIA Ontem, .17, seri� realizado Europa Ocidental será defendida por
esforços de elefante para ar- DA CRIANÇA fOl cQmemOTa- um passeIO a Trmdade, o

.

.

I'ancar três. palmillhas. O do de maneira patriótica c que não fói possível �m face,1 um ex-e'rcl"to de 300000 homens.
silencio d'os ,aplausos éstu- chicas, com' o de�envolvimen do mau tempo no. penodO' da .

.

1

dantino3' foi impiedoso. to, ali, de uma fe.sta: interna, manhã, ficando, para dia a' BOl'JN,\ 17 (UP) - Os dental seria co�stituiaa por'
Francamente! sendo varios os números de Eer �ov�mente' designa�o pe-�'meios in.forma�os' dizem ql��! um exercito pequ�no, de ape�

.. �, francamente, ..�,a reu- recitativos e canções levados la dlre'çao do '(stabe1ecm1en- a Alemanha OCIdental POSSl- nas trez�ntos' mll homens,

riião todos sairam desiludi- & efeito pe!as crianças. Nes-' to. \.. I velmente --nunca chegu�, a mas eqUlpados com as mais

dos com o g()vernador que, sa oportunidade receberam Com esse programa útil e cumprir data fixada pela. ()r: modernas armas, inclusive

de boca, tudo promete- e tu- Cad-ernos de Quebra Cabe- interessante, a Semana d:l 'ganização do.· Aj,lântico nor- atômicas. Essa mudança de

do resolve, mas na realida- ça, oferta d<;l sr. Se,vel'õ Si- Criança teve comemoração: te, para-1'onnar um exercito' orientação deverá resulbr

de é o que se sabe e () que mões, representante· das Re- condigna e festiva

.no
Jardim "De'd'oze divIsões. Em VeZ dis- da df"missão· do ministro

d.:llI finaçÇie, ele Milho do Brasil. de Infânc-Ía "MUl'Bo Braga"
j .so,

a contribuição alemã pa- defesa, Hetodor Blank,

'-''''''ô;o--- No dia 13, algo 11 'pe.çp Peter-Pam.' ra a defesa da Europa Oei-. lisãVAle can-óp

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

J< �- ' .....1"' .. , 'o � �'

Jornalista Eloy'" �e
Amorim

Francamente!.
Falando aos estudantes,

aute·ontem, () - gONernador
Jõrge Lacerua con"gratuloll
s� "Com o ,gov"tlrnador Jorge
Lacerda pelo fato de o govet'

nador Jorge Lacerda' estar
falando aos estudantes!
. Francamente!
E disse que era um fato

inédito na história (coitadi- Em gÔSO de férias e em vi
sita aos seus parentes e

!t-lmigas, encontra-se em nos

so meio, o jornalista Eloy de
.

Amorim, atualmente exel'-
1

cendo suas ativi-dades nitl
impren;a, d{) Rio de Janeiro. i
Formulamos a êsse nos<::o'

feliz estadi:>.

Ilha dela) catarinense vir

um governador, como êle,
f.alar aos estudantes das cal

çadas das ruas de, Florianó,,;
polis!

.

Francamente!
. E declarou que é também
favorável à criação de outra cont.errâneo,

Faculdade de / Engenharia,;! entre nós.

nesta Capital! 1------------Francamente!
Joinv'Ílle não tem condições. Problema' racia I

para essa Escola Superior. I

Tê-Ias-á Florianópolis? A

resposta seriá afirmativa se

reunirmos todos os esforços
se concentrarmos tôdas as

A bancada. legislativa
da Frente . Democráticâ,
ao mesmo tempo em que

negava,.. o salário mínimo
a tl'ês modestos servido
res públic03., aprovava
um projeto cl'Íand& mais
11 cargos na Assembléià
com a despesa de

Cr$ 796.640,00.
-

E isso

E aqui, enquanto: i�;o,
o funcionalismo· estadual

I
.

- O' que menQs·reêebe no

Brasil ...::- continua' a· au- .

mental' seu quadro',' para
acolher afilha(jos e pro
tegidos, na majoria semi-

-

analfabetos, como já. foi!
dito, ma·is de uma v�z, .

por vozes insuspeitjl.s de

gente do situacionismo!
.

E com esse aumento
d'e número, -dia a dia o

aumento de vencimento
se to�na n'1�is dificil 'e

xXx

Franco e D. Juan vão discutir o futuro
político da Espanha· Q'RISO .DA\CIDADE

uma Faculda-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLINICA DENTARIA' Vermelhos e Azul
.

DO Diatermia-- Electro Coagulação MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

DR. ALVARO 'RAMOS CONSULTORIO: Rua Coronal I
.

SERVIÇO FLORESTAL
.' Atende das 8 às 11 horas

1
'

Pedro de Moro, 1.541
.•

DELEGACIA FLORESTAL

:\ O ,. O G A O OS; e das 13 às 17t,1 �'horag' d-i'a-�' _

1.0 Andar; Apt, A" -I REGIONAL

,r riament ;-
2 , Frente ao Gine G1.órJa - Estreito "ACóRDO" COM' O ESTADO DE

�.." 'ILn"'DEIROS .

e. Consultas das 9 as 11,30 e das, -..,

..lI\.. JO�r. 1"'"
t >

1 Rua Victor Meireles, 18.1 18 às 20 heras
. SAl\: 0\ CATARINA

. VIEIRA" A V I S O

/� \OVOGA"O- _. • •. A HORA DO "

�'arxa Postal 1IíO - .ltal.' TONICO ZENA,wta ,Cat�ri.,.a. .

.

A 'Delegacia Fiorestal Regional,
na sentido de caibir, ao máximo pos-

I:vel, as oueimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dír os. d_.xs,trosos efeitos econômicos e ecolõgicos que
acarretam tais práticas, torna público ,e chama a atenção'
de todos os. proprietários de terras e Iavsadores em ge-

. ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
ta) (Decr. 23.793 de 2�-1-1934) _e.m todo o Estado. .

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATá
Nenhum ')roprietário de terras ou lavrador poderá'

jroceder que•••iada ou derrubada de mato sem solicitar.
com antecedencia, a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-

\ O PRIMEIRO ,s'IN' 7 E FRA�?EZA, TON. lCO ZEN.:\ I �al em seus a.r�igos 22 e 23, respectivamente. estando QS
-'

�UA MESA I
- mfratores sUjeitos a penalidades.

� REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

DR. :SA.Ml,JEL JfONSECA
V·

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

CUtURGIÁO-DÉNTISTA •

g. 'gClinicll _ Cirurgia '}Jueal
. 18 em.. com. se a.�iln�a.

semintes de espéc'ies f}oresta.is e. de ornamentação, para
, Protese' Dentárir-� .

y Ifornecimento aos agricult.ores em geral, interesS'ados no

Ralo. � e' Infra-V"ermelho .

d f
, í>iA.TÊR.Mt\�_;".,\,"__'.:, .' , '�.,.e_ r·apl· ez' I,'

re lorestamento de suas terras, além de prestar toda

Consult6rio. e P.esidêàeia: __
Il'ientação técnica necessária. :r..embra, ainda, a possibi-

!tua Fernando Mac�ado, n.'6 SO DOS CONFO I'd d b
'

Fone: 2225.
-

/..' �
.

.

. �1'AV�_MIORO-ONIBU8�DO: 1 a e. da o tenção de empréstimos para reflorestamento

�. RIPIDO IH BRISILBIIO__"'__'
1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de,I5 anos.

C�nsultas: da� �,oo ls- 11 '!.. t(
\.

'I O
ras e 'das 14,00 às 18 horal '" .

.
. -. .

»
'

s interessados em assuntos. florestais, para a

Exclusivamen.a com ,hora 111 _Flo�i��oll. f- Iia�� .. '� Joni�-j�e ....: _OUriUb� . l?ten_ção d� .maiores, esclarecimentos e 'requere.rem auto-
.

cada. ."
1<'

. v;

'b
nzaçao de lIcença para que'ilnada e derrubadas de mato

Sáb:ado _ das �. AI :1:. .

'�a'
� i. .' li!

'

AI"Í-eA•. c·la
....·'. li,',,' .. eoa�ro elquIÍla' da ;

devém dirigit:-se às Agências Florestahv Municipais ou

,DR. LAURO CAI.DElRA...f ..01:5' .• Rua' Tenente :Silveira �

diretamente a esta Repartição, situada à rua Santos

. DE ANDRADA,.;� i:>+.,;;._. } r...
Dumont nO. 6 em Florianópolis .

CIRURGIÃO-DENTIS!ft>\ ,�, I .
."

�

. J,: I Telefone: �.470 -.Caixa. Postal, 395.

pa�����L�Ó�O andar �i��1; �I,r�'e�sso ·florl-ano'p/al"l-s Lida 13 C
Endereço telegráfico: ,Agrisilva Florianópolis.

203 _ Rua Ttonente Silveill&, U [�. ,'. ..:
. .

..
Atende diáriamente da. 8 àll ..'"

11 horas. ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO .-___..._........---.................._............,..,••,.,.,........:,�....._......_---.............,.�
3aa e 5a8' �as 14 ai 18 horal.

.

._ 19 as .22 1.or.al. FLQRIAN6POLlS LTDA.
. Confecciona. Dentaduraa • Pon
ep ;>fóvei8 d. Nylon.
T.elefone: 3666.

Redaf,;ão e Oficina., à rua. CoD
,.rheiro Mafra; n. 160 TeL 1022
_. ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. :&.ulOB·
Gere-nte: DOMINGOS':r. D•

AQUINO ' FilJal: SÃO PAULO ,Agência: PORTO ALEGRR 'I
C A S A P R 'O P R I A

Repl'uentaate.: COMPRAMOS
Representl"çõe� "A.'. S. Lsra. "Riomar" .

. E VENDEMOS:

Ltda' Avenida do Estado 16t'6/l6 Rua' ComendaC;or Azevedo -.
'

Rt.:·:l Senador Danta•• 40 -' 60
'

I t 't' h
andar. '

64 i
O es, cas�s, SI l�S, �

.

acaras, pJnhais e outros imóyeis de

DR. ALVARO DF Tel.: 22-5924 _ Rio de .Janeiro. Telefone: 87-06-60 telefone: 2-31-38 : grande Importancla e oportunidade para os melhores

CARVALHO Rua ),5 de
. Novembro 2128 líel Atende "RIOMAR" " :qegoci9s .

M· ....DICO DO CRI' ....'TJ"A.'iI"
ndal' Rala 612 - São Paulo. End T"'lea" "SANDRADE" E d TI' POSSUI

.

.,. '" A"''>' A
. 1 C, 80000 a" .

,
II. e ego "RIOMAULI" M

.. O.,S ·PARA·'VENDA IMEDIATA'. ,

PUERICULTURA _ PEDIATRIA ssmatur.as anila •• r ,
.

_ ALERGIA lNFAN'llL Venda avulssa •• ! ... Crf ••00 Allnela: RIO DE lA"TEIRO
Casas' e:'terrenos nesta Capital, n� Sub.Di�trito· do

C?JlSuJtórin' _ RllQ TÍí'ader.· Anúncio mediante contr'to.
1-' ,Agência: BELO lJOiU- ,Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e -Trindade. Otimas

tes n. {I :- Fone: 2998.
. .os originais, me�mo não pu� "'Rlo.ar" ZON'rE O t 'ddI' d d'

.

Residência': _ Av. Huellio I,lkados, não serAo devolvido.. 10P
r UnI a as, ocalS· e gran e" futurá e a. preços ver-

Luz n. 1�5 __ 'l'el. 2:530. A d'
' - bIli..

"Riom� rU dadel'ràmente conven'}'e'nt'es
.

. Horárl:: _' Das 14 Ali 18 ho· treçao nao se re3I>Onsa :atiA Dr. Carmo h'eth:ll 99 A '�llida Andi 18, 871··B
. .

DR. JúLI() DOIN '
,'as diériament.l "e:�: ��:i�f" emitido. �Q'

ar-I
I'o.e.: 82-17-88 e 82-17-37

Tratar Edificio São Jórge, Sala 4.
. _

'Telefune: _ .10-27
VIEIRA'

. .

_'_'-:--�--', Atende "RlOMAR" Atende "RIOMAR"

MtnICO-.j OLHOS D"R NEWTON
INFOh OE8 unis End. TeJeg. "RIOMARLJ"

'"

.e:SPECIALISTA E",' NOT..
.

1/11 •

r:>UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'

D'AVILA o leitor encontrar6. ae.ta co- �. - Os nos�os !\erv�ços nas praças de Pôrto

'1"��
.

'rRATAMENTO E OPERAÇO� CIRURGIA GERAl. Juna, informações que nvceuita, Alegr.-, RIO e Belo HorIZonte, sao efetuados pelos nossos

;...' �ri I(nfra-Vermelho - NebuUzaçio Doenças de Senhorar. _. Proeto- <lià,lamente e dr imediato:, agentes
Ultrs-So� - 10g1a _ Eletricidade &lédt,·a. JORNAIS ' Telefo::ae "ROD

' .'
,

.

'(T-J'atamento de stnullte .eID Conc'lltÓl'io: Rua Vitor Met- () L!sta�o � "

.

1.0212 OV]ÁRJO RAPIDO RIOMAR'�
. operaçio)

d re.l"s. n. 28 _ 'relefone: 3307.

1
i\ GlI:l.eta 2.61i8

Ãnglo-retlnoscopia '7' Jlecelta te

I
Consultas: Das 15 llora" elO DiÍ&rio -l� e' -rie .••••••• 8.1í'1t Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOR IAN'-OFOL'I'

QcnIos _. Modt;rno ·eqnipamen o diante.' Imprensl:'. r"·. 11 •••••••• 1.688
. de Otb_RlIfolarln�j)lolt'á ($nlcc

. Residência: Fone, 3.422 HOSPITAllI' ..

•

-Fo�e8: 25-34 e 25-85 -
'.

.

no Estaao� �'Rua: Blumenáu n. '71. Caridade: •••g••••••••••••-. ,
HorárIO dilS 9 ls 1% bora.e· 'll'rGvedor) 2.814 _, ,

, d.!>e 16 às 18 boras.
'V" ii: i 'Ü'oriuria) ,.... 2.086

Consul'tÍll'ip: _ Rua Itor e -

DR. A'N'fONIO BA.'1'IS1'A, Nerêu Ramol ...•..••.'0.. t.88l
. rodes 22 -� Fane 2676. - �r'·l·t·

•

• 16'1
Res. -".Rua São ·.JóTr. 20 _. JUNIOR �.;: �eb��úi�' "(é���

..

cÍ�.....·
.

Fone 24 '2:�. , ESPECIALIZADA DE Saúde) :.. ).151
CLlNICA :tA�ter:lidãcJe Doutor Cu-

•

, 7' ':� ·e.- CRIANÇAS lo.s Corrêa .••.•••.

. D'n; ,',."1l6 �.'''''1·0:. WEN.. ConsuJta� das '9 ás 11 hora.. CIIA)'IAD.OS UIl-
n.. 4.'fÀ.IU'> .

" Res ti Cons. 'Padre Mill'uelin."o, GENTES.
..

.

'nHAUSEN 12. 'I Corpo de Bombeir')l

CLINICA' Ml'í:D1�A DE.ADUL'!'9S Sel'Viço Luz. (R��..ma-

� CR-I��AS.
. c;ões) •.••....•.. �".... 2.40. ...........'VV"J" -�- -

_ -_._._......,.,.••-_._._,••-

..�i!!��K�[�:\;; ,na �1iJ?JL'TO ���àifli��;)
.. �:: � 1:orll «Saoolts Saraiva»

nio1',-46. Tel. 2:812. Doenc;;ã do aparelho respir>itório TAC � (REG1STRADO) .

DR-.�E'W.'''.f DO;-'-S;'CH·.AE'F..
E·.R-..

,. T{!BERCULOSJ!l., . �ruzeÍTo do Sul ••••••.. DACTILOG
.. n:L< WADiOGRAFIA E R,ADI{)SCOPIA Panair ••••••••

RAFIA E TAQUIG.RAFIA

Clínica 'Médie .. de, Aduitos
.

DOS PULM.·OES Varig PROFA. LfG(A DOS SANCTOS SARAIVA
,CIrurgia <lo' Toras: Lóide Aéreo •.••.•••••••

". ce Crianças' Formado pela FacllldaJe Nacl .. - Real .••. , •...••.••••••••

Consultório.,"'""' Rua Nu- naÍ' de
�

Medicina, Tislologir.ta e Seandináva. PREPARA TAMBÉM PARA ;

.
.

. rial-ocl.ru'rglãn do lIolpltal. Ne· HOTéIS .' CONCURSO 1;>Ê DACTtLOGRAFIA.:
nes Machado,. 17. " r.êu Ramo. "

Ln: ·••·••·•• 2.021
AT N

�,

Horário 4áS Consultas. _ Curso do espeei�lização pela Magestic •• _............. 2.276 E DE AOS INTERESSADOS; DIARIAMENTE"

das 16 às 17 horas (exceto S. N. T. Ex-int.erno e Ex-aul.- . etropol 3.14-7 DAS,.9 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 18 horas:
'

tente -te Cirurgla do PrlJf. Ugo a ,Porta 8.321 E.ndereço: Rua Feliciano Nunes PI'res 13
(lOi> 'l4bados);

.

Guimarães (Rio). Cacique .- ; •• ' '.449

itesillancia: Ruá. Viscon-
Cons.: Felipe SchlJÚdt, 18 _ Centrai •••• t............. J.694 'TELEFONE-- 3113

1
Fon �!l0! .. .... Es.trela '0'" ...... ," ... ' •••:..

1.171}'
.

.
. .

. .'
.

.

.. ...'

�Preto, 23 �!��:d\l..:_�Ru�orÊs�����at;llir.r. ���;�Éii()" i:. .•.• •

....•.
6

.•....;-9.•....� ,

' .. ,�A 'DR·Í�U.L,

. A·· S.E
..

�MP,RE
..

ABERTA'

'.80 ,-' �'on�:
.

2
...
J
•.....·.íI,.' .. Ois QU

.•
" ... •

•

• ,
•

•
•• , ... �I ' ..............,..,..,"W"ol'.........,._............."

. ",

,:v.\ '.,. .' �.-..-....�....

··���;f.-,. __ ,�

, FlorianópoÜs, Quinta-Fei ra, 18 d,e Outubro' de 1956

.,
....

INDICADOR PROFISS,ION�LI·�···N
••� � .

.

M. Íl I c O 8. .'
. �� NEY PEERONE

. f Curso Cataríaease
DR. WALMOR ZOMER Jo)R. JOSE TAVARES

.

.

lL�IUWÍii,'. ."
.

(Registrado)
.

.'

GARCIA IRACEl\IA. .o.rnu.do peta. tiaculoalÍé' Nacioc P t
�

I lês, M t 'tO
.

L ti M"
Diplomado pela Faculdade Na. DOENÇAS NERVOSAS li: MO-

/
.. 1 o. MlIdiCina Unlvenldade or ugues, ng es, a ema ica, a m, usica

clc:nal de :t.edldna da Unlver. TAIS ..- CLINICA .GERAL do Brasil � "Eng lish For Children",
,

, .Idade do Brasil _An�u�tia _

.

CQmplexo� -. .

RIO DE JANEI��
•

"Aulas Selecionadas Em
'

Pequenos Grupos ou

E�-htlerno por concurso da Ma- Insonía __ Atac.ues - Mama. - ,pt!rte!ç......nent� n&· :f'�,sa de
.,.

ternldade-Eseola PrQblemática afetiva e sexual . 8alld. Sao lbpel Individuais.
.. (Serviço do Prof. Octivlo RII-' Do ServiçÓ"Nacional de Doen- Prof••· ..rnando- l'auJino Prepara. Candídatos aos Concursos .públicos. '1drigues Lima)' ças . Mentais.' Psiquiátra do- ,nterll;u por �. ano� do Ser'!_Jllo

gx-interno do Serviço "de Clrul'� Hospital-Colônia Sant-Ana.
.

de CIrUrgla Matrículas Abertas
�ià do Hospital I. A. P. E. T. C. CON8UI!}1;óRIO - kua Tra· trot. Pedro de MQura ",ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 16

doRio de Janeiro
.

'ano, 41 � �IIS 111 às 17 horaa: . OPERAÇOES
Médico do Hospital de Caddade RESIDÊNCIA: Rua Becaiuva CLINICA DE �DULTOS .

• da Maternidade Dr. Carloi ii!! 'fel. l!1l111 IIOENÇAI$ DE. SENHORAS
Corrêa .' CONSULTA3: 'L'ibiamente dai . ..

DOENÇAS DE SENHO:'ilAS - 1da, ·de·. 9,30 no Hospíte] de CoAri-., D.R. ALFREDO- RODRr-1PARTOS - OPERA'.. 1)ES
'

Cons': Rua João Plnto-a. '

DR. AR'MANDO VALÉ� RESIDÊNCIA - Rua Duarte
. GUES DA ROCHA

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS Schutel, . 129 - Telef. 3.288 -'- Clinica Geral - Cirurgia .:_

Atende com horas marca-
florianópolis. .'

�

Partos ..

.

!

dás _ Telefone 3035: ,JO& Serviços de Clínica Infantil'. nR. CESAR ;BATALHA DA
_
Consultório : Rua CeI. I

..

da Ãssist.ência Municipal' e. Hos-'
.

SJLVEmA Pedro Demoro, 1663 -

soo,'n. In tal de Caridade. /. - Cirurgião Dentista ·brado·
,:LlNICA MÉDlCÁ DE CldAN- '.' , •. • Clínica Médica de Adultos e

_ ÇAS E ADULTOS Cllnica de Adultos' .e ' Résidência: General Val-

:-. 4\ler�ia _ :rianl'as R.aio X gas Neves, 62 - Est-reito.
Consultorlo: Rua Nunes M&- ...

H". ,.. . .

',bado: 7 _ Consultas das 15 às
. Atende com or••ar- HorarlO das 14 a·s 18 ho-

,8 horas. ·ada·.'
Residência: Rua &�auchal'Gul' F lipe Schniidt 89 A Sa-

lherrne, 6 - F<lne: 3783 e
.

� .

.1'1 Se 4. "

Dr. ALMIRO BATALHA.

Dipltrmado pela Faculdade. de
Medicina da Universidade da

Bahia
'

Residência:
Rua: Gen.eràl Bittencourt

101.
Telefone: 2.693.

Crianças
Doenças de' Senhoras

Operações Partos

Ondas Curtas - Raios Infra

DR. CONSTANTINO
.DIMATOS

DR. ROMEU BÀSTOS
PIRES
MÉDICO

.

Com prática no Hospital Sio
Francisco!) de Assis e na l'allta

, Cesa do Rio de Janeíre
CLlNICA Mé.DI�A
CARDIOLOGIA

Consultório:' Rua Vitor 'M.e-i
reles, 22 Tel. 2675.
áorárioCl:. Segandas. Quartas "

Sexta feiras.: -

Das 16 às 18 horas
Residência:' Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apt, 1 _

reI. 8.001::.

DR. JÜLlO PAUPITZ
Jt'lLHO

Ex-ínrerno da 20· enfermat ...

e
. Servr�.l de g!'dtt?-ellt6roloçia

da Santa Casa do- Rio de Jenelro
i Prof. W BerardineUi).
Ex-interno do 1l0sp,t,al mater·

nidade V. Amaral.
DO,ENÇAS INTERNAS

Coração, EDtômago, inteltind,
iigado e 'v!as bilia�es. Rins.
Cons-uItório: Vitor Meirelel 1ll.
Das' '16 às 18 horas.

..

Residênci'l:. Rua Bocaiuva 10.
Fone: ,,3468•

\..-,� .. -,---------

DR. HENR)QUE PRISCO
PARAJSO
'&l:1i:DICO

Operações "Doenças de Se

nhoras _ Clínlca de Adultos.
Curso

.

de 'Especialização no

Hospital dos 'Sarvldorea do E.
tado.
(Serviçó do Prof. Mariano de'

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospit",1 de Cartdade.
À tarde das 16,ô!) hs. em dian

te no cons.ultórió á Rua Nunes
Machado .i'l Esquina de Tira
dentas. Tel. 2766.
Residência- _ Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

PR. CLARNO G.
. GALLETTI

.
..:. "'DVO�ADQ _

Rua" Vitor 1I1ei:,�\es, 60.

FONE:: 2.4118
Flori.m6polis -

I,

DR. MARIO DE LARMO
'CANTIÇAO DR. ANTONIO GOMES DE

,

ALMEIDA
_ ADVOGADO -'

Escritório e �esidência
Av. 'Reteilio Luz, 16

Telefone': 834C.
................�_...
O É' N tis' �\ A .�

- _-_>

P!I·tDICO .

CLINICO .L>E CRIANÇAS
_. .

ADULTOS
. l),Qenc;r.a Internal

CORAÇÃO - FIGaDO -, lUN
_ INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFlLIS

Consultóriô _ Rua ylt.r Mel-

ele., 22.

_-

'CLINICA
de

OLHOS _ -OUVIDOS
E GARGANTA

DO
.,

.

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

NARIZ HORARIO:
Das 13 às 16 horu.

Telefone: Conspltório _ 3.41ó
Reridt\ncla: Rua José do Vai"

Pereira 158 - Praia da 8audade

Chefe dó Serviço de C,TORI, -�Qi�OS '.
No do Hospital ue Florianópolis'

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

possue a CLINICA os A�ARE
LHOS MAII;J MODERNOS PhRA.
TRATAMENTO das' DOENÇAS
da ESPECIALlDAD]!;.

_

.
Consultas - pela mal�ha n{' u·ÉJ)I .....n CIRU·DG.1AO

. HO�f\TAL .

" 1>·"'Y �.

À'TA.RDE ._ das 2 as' 6 _ Doenças 4e Genhoras' -:-- Parto.

no CONbULTÓ'RJO - F.ua dos, - Ope-!,açõejl - :y�as Url�rial
ILHFr1 nO, lo:' Curso ?�. aper&i!lçOflmen J e.

RE..�ri1!:NCIA _ Felipe Sch, i longa pra�lca nos Hospitais de

.

"t o 113 T 1 2366 i Buenos AIres.
ml-u n.. e.' CONSULTÓRIO:' Rua ].<'elipe

-D""'-R.ANTÔN'IO-MÔNli' Schmjdt, nr.. 18 (sobrado). lrONE
3ú12.

'
.

DE AllAGAO HO�ARiO: das 16 6s 18.ho-:

CIRURGI� TREUMATOLOGIA ras '.

Ortopedia. .
Residência: Avenida Rio BraD-

COl1suJtól'io: João Pinto, 18.. eo, n. 42.

Dan Ui às' 17 dlllrfamente. . 'Atende C;ha,pladol .

Menos aos Sábados Telefo�ne: -- 3296.
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.7H.

MÉDICOS _

CIRURGIA CLíNICA
?ERAL-PARTOS .,

Serviço \:ompleto e �speclah
&ado das DOENÇAS DE. SENHO
RAS; com modernos métotios de

diagnósticos f' tratamento. ,

SULPOSCOPIA - HISTERO _

SALP1NGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

..

Iltldloterapia por ondas curtas

Eletrocoagulac;ão - Ralos Ultra

'Viole.ta e· Infra Vermelho.
.

,

Consultório: Rua. Trajan.o, n •. l,
10 andar - Edifício do Monteplo.
Horário: Das' 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 horas -:- Dra.

MUS,SI
Uesidência: Avenida Trom·

powllky, 84.- '
_

.._--

( AD.)fINISTRAÇAO

-

'Cransportes de CariZas em .Geral entre: FLORIANÓPO·
... _ .....

..

LIS, POltT2 ALErGRE, CURITIBA. SÃO PAULO, RIO
--======::-:=- P.E JANEI�O: �,.BELO HOR!ZONTE."

.
DR. LAURO DAURA

CLiNíCA GERAl,
Er.pecialista em moiés;ias de

Senhoras e vias ui-inári8l"
Cura .radical das' infecções

.

agudas e cron;c&s, do aperelho.
genito-'urinário em ambol OI

sexoS. .

\'
.

Doenças do aparelho Dlgestlvo
e do sistema nervos9'
H01"á-i'io: 10'h ás 12 e 2% ás fi.

Consultório: ,!t. Tiraoentell, 12
_ 10 Andar -- li'one: 3241i.

. , Residência: R. Lacerda Cou·

Linho, 13 (Chácara do Espanha)
�' Fone: 3248.

URA. WLADYSLAVA
.

W. MUSSI
•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI'

•

O ESTAD'ô° �. , .

Ma:t�fz: FLORIANÓPOLIS - Filial: CURITIBA
Rúa· Padre Roma, '�3 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-84 (Depósito) �82/:!6

-

25-35· (Escritório; Tt,}efoTJe: 12-80
Caixa Postal, 435 End: Telei'. "SANTIDRA"

.. En�. Teler. "SANDRADE"

'P·EROLA
. ,

,'. Vende-se ou arJ'enda-se o Perola Restauralfte. sito à
U2)

. rua 24. de Maio, 748 no Estreito :- Informaçõe�' no loc�l.
/ - ,

'.311
/

"

'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.-\

FARMÁ(IAS Df PlANTÃO
t ,

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 'PÚBLICA

Plantões- de Farmácias

Mês de Outubro
6 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua
7 domingo Farmácia· Catarinense Rua
13 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua
14 domingo Farmácia Noturna Rua Trajano
20 sábado (tarde) Far'mácia Esperança R. Cons.' Mafra
21 domilrg.o Farmácia Esperança R. Cons. Mafra
27 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt
28 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias'
Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmídt
�3 e Trajano: "

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

Departamento .de Saúde Pública, em setembro
1956.

Luiz Os"'valdo' d'Acampora
Inspetor de Farmácia

J.,TOA.
A MAIOR OPORTUNIDADE ;,.pARA ADQUIRIR

\
.

.

"

SUA

,
.

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Sf!hmidt

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
A morte

ARTHUR SERAFIM DA COSTA

Morte! ... Extinção da vida, da dor, e alegria
Fim, de tudo aquilo, que na Terra sente ;

Transformação súbita, dúm côrpo quente ...
Em matéria inérte ... eternamente fria.

Morte! ... Desfêcho <los sonhos de felicidade.
Lenitivo Divinal... suspirar profundo;
Mudança brusca, que sofre a humanidade,
Sem restrições, par.a um outro Mundo.

Mode!. .. Condenação Divina, justa e pura;
Fim do orgulho, da riqueza e da miséria!

Volta ao pó, ao nada, a creatura ...

QUe perante Deus, igual; é na matéria.

Veridítum detestaval para os pecadores.
Abismo negro, " que só tormento encerra,

Banco do réu para os devedor.es",

'Que Julgavam f'ô sse, a vida, só na Terra.
,

Mortel . " Sonho dos sonhos, lágrimas, despedida, r
Luto nas 'vestes e no coração;
Morte ! , " perpetuação, da verdadeira vida;
A vida dálma. . vagando na amplidão.

.

. Por isso. " a morte quando à mim chegar,
Eu a recebo sem qualquer temor;
Só peço à Deus:,�', que deixe-me orar

Orar, orar contrito, em seu louvor.
....._...-----........�-�

.r...........__.................�

. ���IVERSA�ios _ sta. Solita Silya, filha
do' sr. Valdemiro Orlando

FAZEM ,ANOS. HOJE: Silva
_ sta. Ivor{ete Sena, fi- _ sra, Alice C. da Silva,

lha do sr. Antenor Sena e esposa do sr. Florisbelo
de sua exma. espõsa d. Silva
Olindina �ena, comerciantes - sra. Maria da Gra'ça ..

'

em Porto Belo Monks, esposa do �st� ..pa�-.
- sta. Marra de Lourdes. los iVIonks'

Medeiros, filha do sr, João __: sra. Natália .de. Almeí
José Cupert.ino Medeiros da Bley, esposa do sr!. João
funcíonál'io do" Banco do, Bley Neto ".

Brasil I _.:::. sr. Agenor Póvoas Ju-
- sta. Jandira Gallotti, nior

filha do saudoso José Ko- sr. Antonio Alves da

herig
- sta, Ondina Areas, fi-

lha do sr, João Áreas .. !

Cruz
- sr. dr. Artur-Boos
- sr. Waldemar Vieira.

HANDOM�CHER suger� uma pequena modifiçação pa

ra. os a�uaIs �costumes. E bem fechado na frente, com
seIS bdtoes gra_ndes. A gola é redonda; pespontada e du
pla. Também a aba dobôlso. e os punhos obedecem ao I'mesmo. estilo. (FOTO TRANSWORLD) ,

.

\ .

. ( 8
Rloriauópolis, Quinta-Fei 1'a, 18 de Outubro de 1956

---_ ...-� . ...:.'..�,..�;-

o M·UNDO" EM DIA

Cada v z mais Expansi nis a a
Exterior· Soviétic

Por Paul L. Lord, do ly Bretscher do "Neu., Zuer- na sua fase atual de do estudado de perto os cher, está tentando "fazer

IPS, especial para "O ES- cher Zeitjjng", fez uma in-: "afrouxamento'; e de "co- novos métodos da POII'tI'ca bum su -protetorado do

'TADO". teressa:nte análise da polí- .

tê ífica"
' exterior soviética, discorda- mundo árabe em forma-.

ti terí
., .' exis encra paCI lCa ... e

ica ex erior soviética, Seu 'd f t" . rão de Bretscher. Pois, em- . ção",
Washington, Setembro _ "e a o mais agsessiva e

E d
.

estudo o levou a segumte

I
.

.

.

d
bora tenha mudado a sua Para 'um [ornallsta SUl'-

screven o na revista- men- expanSlOl1lsta o que no

sal suíça "Review of World conclusão: "A política ex- tempo de Stalin": diplomacia, e de maneira ço, um acatado especialis-

A�fairs", o jornalista Wil-. t'erior da União Soviética : Poucos são os que, ten- drástica, desde Stalin para ta em assuntos internaclo

._ _ .. _._---.-
nossos dias, os .objetivos nais, essa presença dra-
básicos permanecem os r mãtíca dos russos no agi
mesmos. Nikita Khrush- tadó cenário político do
chev, o porta-voz do par- Oriente Médio constitue
tido desde o desapareci- apenas uma das manifes
mento de Stalin, disse ca- tações do "interêsse" dos
tegóricamente que, aqueles soviéticos pela Ásia e pela
que contam que Moscou África, .interêsse êste que
abandone os

.

preceitos de nada 'tem de fraternal. É
Lenin "terão que esperar apenas uma maneira de se

até que as galinhas apren- guir'a linha, expansionista
dam a falar". ';' de Lenin, de quem se diz
E será preciso lembrar haver declarado qUe o ca

que o mais básico de todos minha da paz vai de Pei
os ensinamentos de Lenin píng à Calcutá.
foi o domínio mundial pelo E, ainda, a Asia e a Áfri
.comunísmo ? O domínio pe- ca não são os únicos obie
la fôrça, se necessário, ou tivos 'Soviéticos, pois as
- como 'acontece agora - nações da . América Lati-

,
.pela traição, intrig,a e sub-' tina têm merecido, última-
venção. mente, um grande "ínterês-

O caso mais atual, em se" de parte de Moscou.
foco, é. o do Oriente Médio. Quanto à ,Europl;l, que é

I
Alí, sob o pretexto de bus- 'sempre uma das regiões
cal' um afrouxamento das preferidas para as mano

tensões, Moscou está na bras /diplomáticas sovíêtí
verdade trabalhando para cas, os partidos socialistas
aumentai' o desentendimen- têm sido convidados - sem

to. sucesso - para participar
No ano passado, o J'novo dos movimentos de "frente

rumo" da política exterior popular" com os partidos
soviética se sobressaíu pe- comunistas locais. Alí, tam
[os embarques de armas pa- bém os soviéticos falam em

ra o Egito, embarques até "afrouxamento:',
.

embora a

recentemente camuflados sua oposição à reunificação
como transações entre Cai- da Alemanha - um dos
1'0 e Praga, sem referência seus maiores. problemas
a Moscou. seja agorá mais forte do -

A recente atitude da po- qlle nunca.

lítica soviética vem sendo Portanto, apôs três anos

de manter vivo o problema de "novo mundo" soviético,
de Su_ez. Enquanto o prí- não resta dúvida .de .que,
meiro -mlnístro .Bulganín re- sob' a capa de "afrouxamen

��mend�: mod:era.ção às na-: ,to1!, existe uma, ativa �I!m:
,oes ccidentaís, Moscou faz rpanha de expansionismo,
uma campanha de propa- [mais perigosa do que a dos

,�anda visando dificultar ítempos de'Stalin.
10 Egito a aceitação de

"
- <..

I�ma conctlíação para o ca-
�

,0 do Canal.' IDivórcioAs táticas dívíslonlatas
sov-iéticas ficaram eviden-·E NOVO CASAMENTO NO

ciadas na Conferência de
MÉXICO

Londres, realizada há pou-
P. OAMPOY informações

cas semanas. E, em. segui-
grátis' ee� esmerada aten-

da, à rejeição de Moscou ção.
e-

das mais recentes propos-
Trav. Ouvidor, 36 - 2°

�as para uma solução no
andar _ sala 25.

caso de Suez, Bulganin
Rio de 'Janeiro _. D.F.

voltou aos seus- gestos con- Calculadoras (Tabelas)
ciliatórios, dizendo estar "Igel" para Multiplicação
disposto a participar de no- e Divisão N° 3 (até .

vas conversações' sôbre o 100.000) Cr$ 300,00 N<O 2
caso em questão. (até 10.0.00) Cr$ 30,00
Parte da análise de Wil- Casa Superclaas S. Paulo

ly..._Bretscher trata dessa es- Rua 7 de Abril, 105

tI;atégia soviétiea no Oríen- Procura-se Representan-
te Médio. Moscou, diz Brets- tes

.-J\

O.R A ç Ã O

E V. também sai

sempre ganhando
/

quando fuma

cigarros Lincoln, .
«NO, lieDdCUlo»'

Com '8 BibJia na Mão
QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO

� xaminais as escrituras, porque julgais ter nelas.
a v��a eterna e são elas mesmR:S que·testificam de mim.
(-Joao 5:39). Leia João 5:39�47.

ESTA aJdvertência do Mestre divino é uma mensa

;rem de suma importância. O homem, em - con tacto com
a Palavra de Deus, pode muito bem dizer que está em

comunhão .com �Pai. E não significa isto o próp�io.res
'J11'ar da VIda eterna? Não foi em vão que Jesus dIsse es

tas palav:as: "Em verdade, em verdade vos digo: Quem
"uv� a mmha palav,l'a e crê naquele que me enviou, tem
'l VIda eterna."

.

O h�o�el1l 'que nada sabe a respeito da luz dos pre

,eltos- blbh(;os e do. refrigério espiritual do Evangelho
e um pobre de espírito. Mas aquêle que é fiel a Cristo

po�su� o o�imismo 'divino. 1t_ste otimismo, porém, 'não é
me-l'a Imagmação dos cristãos, ,é'a,npssa fé em Cristo que

:IO.S
. guarda em constante comunhão col1l o Deus da Bí-'

olIa, a graça constante de Deus conserva êste otimismo
vivo em nó�.

)/

.....
'.

II .-n" • 10.1"- II I-.NI ti II-Ilal •• I. I. 1.11v. ••� i?i.�� �.w;)1YA �

.'

Q E P O tJ r A ,A PONTA o M E· .. H OR

. Graças te',damos, nosso Pai Celeste, por Cristo Je,
sus, o teu -Filho e/nosso Redento-l'. Não podemos agrade

.

cer-te suficientemente a tua promessa de vida eterna a

..nós concedida por Jesus. Guarda-nos fiéis a ti. Ajuda
!lOS enquanto oramos a oração que 1l!le nos ensinou: ''Pai
noss�s'qúe estás nos céus ... Amém."

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS A�TIGO mARIO DE S. CATARIN<\

,izg:& )??

'La- Edital para conhecimento do,
�onsignatál'ios ou récebedóreo
de cargas emba,rcadas no' navio
"Carl Hoepck", ,em' Florianópolif
e Itajai e destinadas ao porto' do
Rio de Janeiro.- E,sa prática deVe servir rir,

o Doutor - Raul Da Ro. exe!}wlà áqueles que se utili
c�a Medeiros Junior, juiz dr, zam das florestas, para ex
Direito da 4.& Val'a CaveI des trair os seus produtos, qUfl
,

ta cidade e Comarca de San
tos, Estado de São Paulo, na

devem depois proceder o re

fórma da lei, etc.- florestamento para que ná.oi
FAZ SÃBER '- a' tod09 lhes ,falte nunca nem aos

quantos o' presente edital vi'rem seus descendentes, a,s árvó'
ou dele conhecimento tiverem '

que atendend.o aó' que lhe' foi re res tão 'necessárias ao :con-

querido 'nos autos de Vistoria do fôrto e à economia doS ho
navio nacional "Carl Hoepck", mens.
por s,eu Comanilante Arnaldo Ve.
cchietti; e pedidõ de arbitramen-

�o �e �varia, gi-�ssa

por, Sinistroo-I�
,

�.Vtl:
I

I'IllcendlO, ocorl'ldo a bo:cdo do
U. p. a

navio nacion,al "C'arl Hoepecke"

;de armação da Im'presa Nacional
de Nav.egação Carlos Hoepcke dI)

'\ I �'!
Carlos Hoepcke" SIA, faz ciênte" .

_',.. .. �
aos consignatários ou recebedo- ,

--- , ,-�-

res de cargas destinadas ao Rio CALCULADORES
de Jan!)iro e emb'arcadas em FIo. Calculadoras (Tabelas)rianópolis e Itajai, que; em vir
tude qe sinistro-incêndio ocorri- "Igel" para Multiplicação
do a bordo, e na impossibilidade e Divisão N0 3 (até '

d'o navio�prosseguir viag'em para IO(},OOO) Cr$ 300,00' N0 2
o Rio d'e Janeiro, o porto de'des
tino dÍl mercadoria fói mudado' (até 10.(00) Cr$ 30,00
para Santos, onde a carga está Casa Superclass S. Paulo
sendo descarregada e vistoriada Rua 7 de .Abril, 105
be'J11 éomo al:bit�ado o dano. As- '

sim deverão os c.onsignatários t'
Procura-se Eepresentan-

recebedores receber a carga ,nes- tes
..

,te porto ,de
.. Santos, fazendo pre-

viamente o depósito em dinhei'
1'0, prestjlndo c.aução ou fiançaPreços: 10,00 __,.. 5,00._ Jlor ava,ria grossa, c'alculada, pro"

Censura' at'é 14 anos.' visoriamente em trinta por cen

,
to 'sob,re o valor da carga. :E, PR

��.-I-ji!'�I�ii••';�ii'i]Iii-I'·iI""-iiii.·iII....-,iijij'.i!.!iil �:s ;i�ete;::::�:sa; ���:���ne�!"
�-lI__.I__IIi...,,1Iii :' f gue 19nor1��Cl!!, e .eXJl�dl,do (

. I.,. ,p,resente edItal que sera' afIXado
-

,.
-'

no lugar �público do costume

publicad{> .no fórma da lei. Dado
e passado nesta cidáde de San
tos, aos 12 de Outubro de, 1956
Eu, (a) Pedro Teixeira de. Sa'nt'
Anna, escrevente autorizado;' da,
o�ilogr�fei e assino. ,

O Juiz de Direito da 4.& Vara

C_ivil
--

(a) 'Raul da Rocha: M�dejro.
Júnior

Conferid,o com o próprio ori
g,inal, ,�antos"...d.ata supra.

. ,<;> eScÍ"e'\'en:te. '!tutóri.za;do .. do 9. ,,:!,:.�Ir:I...,",_...ItII�""'-.".-i

.<", Oficio
"

:
"

(a), Pedro
A�na). .

a maior 'r�- 'Cronistàs Esportivos de piciosas, desde ja conta BO \ co�cl�v� -::��I�an��n'.' o va, enviado pelá prestigio-
percussão. nos meios .íor Joínvllle (AC'EJ) promove- com a

-

adesão. de
-

vâ- '�a.ior suc'�ss�. so jornalista Hugo Weber,
.nalístícos do Estado, o' Prí- rá nos dias 16, 17, 18 e 19 ria� dezenas de' cronistas I,

'

< _ presidente' da entidadj, dos

melro Congresso Estadual de novembro vindouro na esportlvos de todos os re- ", On_tem chegou-nos o .pro-' cronistas esportivos da' ter

da Crônica Esportiva 'qti� cidade de Joinville., cantos do. Estado, pelo que .grama da .f -Congresso Es- ra dos Prtncipes e nosso
a operosa Associação"dos Iniciativa das mais aus- se espera venha o grandío- f 'tád!.lal aa CrÔnica Esportl- apreciado colaborador. O·

Está tendo

'�

vFUTEID'LoTENI5
CI
....
EC
•

�
::f.
•

-
c:a

�, ,.

".ATLETISI1D·RE"
.

,ASOUETEIDL . VELA

�-,��--------_'---------

:CI,Nr SAO' 'JOSE
,

-...

'As _:_ 3hs.
ACONTECEU NA 5A .

AVENIDA
Com: Victor MOORE
No' Programa :'

Esporte na Tela. Nac.

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

,
'

l)i8,-4 O iogQ Entr� aS:$.eteções
. __ ,'d-a 'Capital e daLL A RiM

" '

_' \'

'.
: ',-' Nest'à {apitai o jôgo que ser á 0-' único entre as duas equipes'

.

- '/.,�
\ •

.: .t.. . ;' \, '--.
-.....:.

•

•

.
•

A. seiéção
-

da. J:,iga Atlé-:, enfrentar a 'seleção. da Ca, da F.C.F.� serâ.realfzado dia bénr para o dià 4, pois , o

tíca Região"':M1rretra, ': desta pitar
� que domingo 'levou 4 de novembro, nesta Capl- certame nacional se apro-

,

'�',. ,;,_ =>
'

de vencida o "onze" da Liga' tal. Não 'haverá' um=según- -xíma e os encontros acima

feifa� 'j�g���:O' ;f�ra' de ::ê'éus Lagujiense pelo escore de t ' "

§ão suficientes 'para uma

domínios, doming.o(p'assadQ, 4x1. do jogo, ,'nem o vencedor observação sôbre os joga-
voito�' a _ \iencei'�<a seleção ,

'. ' I enfrentará o vence�or do dores que serão chamados',

da Ligif :Tub�;op.étt'llé;;'I:j'etO-, 'o jogo entre as seleções 'encontro entre as seleções ,a tomar parte nos' Pfepar�:;.'
, escore 'd'e' i�o, fícaná;;: fIes-, vitortosas, s�gundo nos in-' das Ligas Blumenauense e tivos do. scratch barriga

ta Torma, cregen�iatla'�pú� formou a superintendência
I

Joínvilense, marcado tams verde.
'" ,.{"".__ •.

' '_fi

/

As - 8hs.
Jean FONTAINE � Jack

PALANCE - Corine CAL�
VET .em :

"Pró Clube Municipal"

OS MISTÉIUOS DE
�

:t\fARRóCOS
Technícolor

No Programa :

Esporte na, 'I'ela. Nac.

Preço: 20,00 Único. '

Censura até 14 anos.

TURFE EM F10RIANÓPOUS

..

DIVERSOS -I Corridas, ao Jóquei Noé

Emborar à tarde do do- Santos, 15 dtas de suspen-

EFICI'E�NCIA -mingo. do. di� 14 p.p, hou- J são"e multa: de Cr$ ,500,00,
,- '.

.
'

vesse no campo, da' Liga o I por ter o. mesmo. prejudica-
,I es!�etacula_r encontro entre ,! do um dos seús colegas mo.

,

RfÓ;'.:.16 (V. A.) - Após.,.1�O F'luminensj, permane- o selec ionado da Cap'itaj }50 páreo,�e por responder 'â; r :

As 5 -""8.h�.- ,

•

a, primelra rodada do' rl�� Me- aSl3in\, na posição' <te: 1!:- com o de 'Laguna, êste, �(fllici' dlill d�_«���ehl'!" '_9uanM, .

Vínéent �riWARÚ"
turno,_â colocação dós clu-. .der mesmo perdendo o co- ;J!lÓ 7é n�firaI" !�,_...J�r<tváy�1'�:-açvertid:o. A�tre� o acima. .

Yvette DUGAY em:

bes .na, Taça Eficiencia pas-. ítejo de aspi�ntes , para,' o «[evía enco.nt'!iUl';osé>r,epletó " ",:"6-::F C ,�{-lI;.*
,

- TORRENTE 'DE óDIO
sou a ser a seguh,lte-:'

,

Janto. do Riô: .Seus mais se- iqi(�e,sP'll!,ta,dô}.ês, pã'Ü "dei- -�,Já gtJ.a�e��.s�rt�<to� � es: C�lori'do
"

dos concorrentes que pode- ,xou., � lHpó'dto�o ld� Res·� c�lh.a dos d_ihli@J:�� g�.e frão No Programá:'
Pontos ',lia� passar pam ã diantei; 'sac,�da de possuir UQ1.!t'; as- COl�1,PQr. a cl;1l:!,pa apresenta- At I AtI t'd N"

,
. ,,.., ua' . an 1 a. ac.

1)0 -, ,Fluminense .. '170 l'a,'. no entanto, tambem per- &ü:tência bastánte sati'sfa- da 'p'ela"Diretoria' atual às 'p
.

11 5 5,
. c " , reços: ,00. - , o'.

2.0 - Flamengo ','" 166 deram pontos como é o. ca- tória e com um movimento
-

eleições a, sê realizarem Censura até 10 anos.

3.0' _ Bangu .. ; 160, so do> Flamen'go que foi ,dé apo.stas que foi além do.s.
,

iI!'!'! prÓXimos' dias do mês

4.0 _ America 151 derrotado. nos juvenis pelo Cr$ 120.000,00.� , / de dezembro.

5.0 .I_ Vas�o , '143 "p.f1nsucesso empatando o Os resultad.os dos páreos Divulgâretnos em breve.

6.0 _ l3o'tafogo 136 ÇiLlatlro. principal, frente ao. 'estiveram na, maio.ria dà Com novas aqui., estare-
7.°,� Olaria .:..... 92 '(;( njunto ,rul>ro- anil ao opiU.ião po.pular, conforme n)cs' ainda esta semana. ' As - 8hs.

8.0 _ Bdnsucesso ... 78 :pãsso que o.,Bangu baqueou bem poderemos analizar Até lá. Victor MOORE
9.0 _ Canto. do Rio e 'f;!Jrpreendentemente 1tnte o pelO que segue: F. D. 'rayne DAY em:

Madureira. ,' .. , ,60 São Crístov�o. Não houve, Foi vencedor do 1'0 páreo ACONTECEU NA 5A.

10.0 - S. Cristovão .. �3 iassim, alteraç.ões ;nas pri- 'o ãnimal Garoto., devo.lyen- , kVENIDA

11.0 - Purtuguesa ... 28, meiras colocações-. � do o dinheiro., e co.m Silva- Campeonato Pa ra M No Programa:
nesca, 'em segundo, pago.u ""Cine Reporte Nac

Cr$ 20.0�. \0 tempo do. ven- naense ' Preços: 10,00 - 5,00.
çedo.r; na distância de 800 ,Censura até 14 anos.,

ints. fo1 d,e 52,5"...... CURITIBA..,..16 (V. A.) _ ._ _

-

Excelsa foi a 'ponta do Pouco interesse terão' os 'li t•••"m2° páreo, co.m 65" na dls- coteje" futuros .llelo. cam- Im· ri
-

-tância de 1.000 mts., pago.u peonato ara\lCarlano. de fu- I --, �
,,2

,

'

,..-------

Cr$ 16,00 e na dupla, com ,tebo.l" isto porque, o seu I ' .

Esterlina, Cr$ 24,00.. primeiro turno -já está de- ' As - 8h� 't
Com 51" em, 800 ints., cidido., em favor, do. Cori- I Grace - KELLY - Bing

venceu Amaurá' o 30 páreo., tiba F. C .. A posição. das CROSBY em:

pagando. Cr$ 16,00 e co.m equipes participantes I do. AMAR É SOfRER
;'olu'àna, na dupla, Cr$ .• certame, apó�:os 'resultadçs :'--:;0. :Pro.grama:
25,00. da' 18�a rodada, é esta: 1.0., Cine Noticiario. Nac.

P
" b' I P 8 "

arena, samdo e�, co.n- lugar; Coritiba F. C. (cam-' ,reço.s: ,0.0 - .. ,00.

seguiu, vencer o 40 páreo., peão) com 2 pp.; 2.0 lu- Censura até 14 anos.

na distância de' 1.300 níts., gar: C. A. l\tónte Aleg,re'
,com um corpo d,e luz na com 6 pp.; 3.0 lugar: 'Gua- '

frente do segundo colocado.! raní E. C. com 7 pp;; 4.0

gavi�o. da: Gávea, e co.m o lugar; C. A. Paranaensé e'

tempo de 84". Pago.u à' po.n;. A. E� de Jacarezinho. com As _ 8hs.
ta Cr$ 17,00 e à dupla LO pp.; 5.° lugar: Britania B�b ROPE _ Jean FON-
Cr$ 25,00. S. C., Operario; Ferroviarjo.

I TAINE em:,
Gato Preto, mais ,uma' E. C. e Caraml.!ru E. C. com � A GRANDE NOITE DE

vez, �eonf�:rmou stÍa catego.- 12 pp.; 6.0 lugar: Bloco E·I CASANOVA
ria de camp�ão, vencendQ o. Morgenau com 14, pp.; 7.° -

No Pragrama:
5° páreo, co.m o. tempo de lug,ar: C. A. Ferro.viariO e I .

'

Noticia da Semana� Nac.
64" em 1.00.0 mís., pagan- E. .C. Agua Verqe co.m J5
do Cr$ 16,00. na ponta e na pp.: 8.0 lugar: Rio Branco

dupla, co.m Túlia, Cr$ 13;00. S. C. com 16 pp. e, em 9.9
Penalidades:' - F,oi apli- lugar: Palestra Italia com

cado, pela Co.missão de, 17 pp ..

Campeonato,: Brasileiro ,De Ciclismo
r

,

:Terminou o' Campeo.náto gar -:-Antonio Alba, pau

Brasileiro de Ciclismo. dis- lista e 3'0 lugar - �Cláudio
putado. em São. Paulo np, 'Rosa, paul1sta.
periodo de 7 a 14 do cor� Provà . Australiana _,; 1°

rente.
. 'lügat ...,- Ad'ir de - Lima,

,,:4.:!: Jl_aranaense.
,
Os vencedores .fo.ram oS 1.000, metros,

se.guintes: �, i ton, paulista
Resistência (156 qu-pô-, 4.000 metros persegl:lição

metros) : ,Jalme Nunes dá; por equipe - Vencedo.res

Silv:eira (Pa�aná); 2° lu-, os �auli�tas; ,

-

Argen:-

Gel'ald Moor
ZO - O VALENTE, DE

Dias 20 e 22 - Sessão cinema:togr�fica ao Ar livre NEBRASKA - Com: Phíl
'em local e hora que serão previlÜi1en. Carey
te anunciados. No Pro.grama: ,

'

Demonstr.ação ,d�'
.vô'a 'c�e aeroU,l.od._.,elo,j I'

�Atual .Ntlan1ida
em local que sera previamente' anun, Preços: 8;00 � .. 4;00 ..
'ciado. ,� ".

CensUl::á até 14 ano.s.

RECORDE DE.' INSCRiÇÕES -PA.RA AS

OUMPIADAS
MELBÓURNE, 16 '" CU. ,jOgOS dêste ano apenas do

P.) - Um tota.l recorde de ,
ze nações ,enviaram suas

setent� e três país-es tiv�-
I

ne�ativas, enqúanto. quatro
ram suas inscrições confir-. países consultado.s deIxa

mada�, para,' os pró:ximo.s
I

ram de respo.nder sôbre sua

jogós �límpicos� a �terem lu- J -participação no magno c�r-
, gar nesta cidade no" mês tame 'que remi irá as maio-
,de novembro. '

'
"

Ires .fôrças d,l) e�porte inter-

O nú'mer6 de nações con- 'naCiOnal. ",' ,

,

,co.rrenfes ta��ez chegu� à I A ,Comiss�o 0I'gà�izad?:,
casa do.s setenta e quatro., 'ra dos Jo.gos Ohmplcos:Ja
ca.so Porto. Rico consiga tern;1inÇlu sua tarefa, n9 que,
enviar -a sua inscrição., à ,tange' ao.s problemas de
última hora. hospedag>em das inúmeras

O recorde de participa- 'delegações que virão parti
ção era de 69 países. Nos cipar do grande certame:

l.

CI,ube aeromodelista
Santos 'Dúmo'nt

As - 8hs.
10 - INVASAO' DOS ES

TADOS UNIDOS - Com:

�------------�----�--------'--------�------�

TROCA-SE,

mesmo

zado:
está assim organí- gas e F.C.F., auspiciada pe,

,

.

la Ligá Joinvilense de Fu-
tebol,

10 horas - Festa dos
campeões (entrega de ta

ças e diplomas, pela L. J.
,

F., aos cl'ubes" campeões) e'
coquetel oferecido pela Li
ga Joinvilense de Futebol.
12 horas' - Almoço. em

homenagem aos senhores
visitantes.
,

Tarde: Livre

Dia 16 (sexta-feira)

Dia' 15 (quinta-feira)
Tarde - Recepção dos

congreásistas na séde da
ACEJ.

3 horas - Apresentação
das credenciais pelos se

nhores congressistas
i' :

Dia 18 (Domingo),'
8,30 horas - Livr� para

assístlr à reunião. dos se':- I

nhores presidentes das Li-
o ,caxinguelê, o bíehínho

amigo da flor ésta, utilizado
com o símbolo do S'erviço FIo·
restaI dó Ministério da Agri
cultura na sua Campanha
permanente' de Educação
Florl'lstal, é um pequeno roe·

dôr que reeolhe os co.quílhos,
de diversas áNores e 9S en·

terra, para mais tarde rebus·
cá-los e comê-los. Muitas se�

mentes
�

são assim plantadas
p�la previdência desse' bi

chinho, peis' que nem tôdas
são depois" achadas.

N/M Carl Hoepc.ke
AVARIA GROSSA

,

- QUARTA ,(4.a). VARA
crVEL - CARTORIO -

9.<0 OFICIO - SEBASTIÃO
T. CAMARGO•.

Escrivão Interino - R.
Vasco Tavares, 14 -SANTOS

, i

'CA,S,A
Vende-sé' uma, d,e material,

nova, 'situada no Bá.irro d;)
Bom Abrigo.
Aceita-se financiamento

pela Caixa Econômica' ou
Montepio.
Trátar à Rua, Rafael Ban·

'deira, 55 ou pelo telefone
2354.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., (Continuação da sa Página)
soeks", a julgar pela manei-

�)1::Y�(�"'" po(,....(,....� ra como pronunciou a exprss-
'_ são, deve ser uma espécie de

O praga que ela soltou, por de-'

,

Clube XII de Agôsto em a noite de sábado, re- sarôgo, quando procurava
lembrar-se de outras pala-

vestiu-se na maior elegância apresentando à nossa socie- vras).
.

dade o desfiie de Modas Renaux que teve a organização COSTUMES- ANTIGOS
e direção de Ana Maria Siqueira/c-« Tomaram parte nes-

- Como é essa palavra?
•

- "Brate".
la parada de elegância as srtas. Juracy Foes, Lilían _ Que quer dizer?
Gevaerd, Ilma Silva, Cecilia Krent Mayta Mascarenhas, - E' uma... uma peque-
Heloisa Sada, Sueli Campos e Ana Maria Siqueira. Clau- na taça... a gente' bebe e

pede o Que deseja. E' mui-
dete Vieira, Evanilde Maria Lenzi e Emu)se Kriger-. to. .. muíto irlandês, sabe?

, --' :* :-- Qualquer coisa "que a gente
/ deseja a vida tôda ... e quer

encantadora que aconteça. Bebe?se e raz
se o pedído com a taça na

mão. .. Oh, 'lião consigo fi
felícíta- xar o pensamento!

- Há mais alguma coisa
que você possa contar acêrca
dos costumes Irlandeses? Dos
costumes ou das tradições da
Irlanda'? Estêve alguma vez

em algum tradicional velório,
segundo-os costumes antigos
da Irlanda?

,

- Sim, comparací.a um,
em véspera de funeral. Oh,
-estava com Brían, o tio dêle
e achavam-se todôs de
pé e todos muito tristes.
E' 'sempre na véspera, 'você
sabe .. , E' sempre na véspe- .

ra que êles colocam o caixão I
do lado' de fora da casa, nU-Ima vala, e todos 'ficam mui
to tristes. No dia seguinte,
então, é que se faz o enter- t
roo

.

- Entendo. Existe algum
outro costume OU tradição
irlandesa de que nos possa
falar?'
- Oh... a dança, quando

alguém caSa .

- Como é isso?
- -E' uma figa popular da

terra. Dançamos, eos outros
colocam dinheiro nos nossos
bolsos .. , Para ;comprarmos ...
é uma

.

brincadeira, e cada
qual dá dinheiro de presen
te. São os que não podem
mandar outros presentes.
- De'seja dizer-nos algo

mais acêrca da Irlanda?
- E' um belo país.
(Dei-lhe três ou quatro

minutos para pensar. Não sei
se ela necessitava dêsse in
tervalo, mas resolv, propor-
cíonar-Ihe. Quas� todo o

'tempo, . esteve segurando o

pequeno microfone, transfe
mostrou-se in- rindo-o, ocaslanalmante, pa

ra outra pessoa, porém s:m � _
�

o afastar dos .Iábíos de Ruth. }-._;
,

Nesse, momento,_começava á t ·'i"

�����r-c?t!et��n;��il�!)lo ím-] j1��� CERVEJARIA BRAHMA

'As srtas. Nara Palma Marocano, Edelmir Rodrigues --_""�""''''''io-__�_ __''--k.� � -_-=-- ...... _

�:::�!a ��e C���:d�IIsilveira são as candidatas ao Htulo

�::��:;:'�;�:e�:go- �"�'
-

q

...,=== ��I��/."
.

"1 Flo�anópolis lig.ada a- Pôr!o Alegre,
G

-'-:*:-
��� ��Ã�: eà;:nite_��C: q�: � ., I I I I f :

z

Sao Paulo e RI9 aos domingos por
rande acontecirdento será 'o baile de "Mascara" JlO aconteceu, como se fôsse um

A' C
·

proxímo mês- observador, de modo a não 'h' via-o onvalr
. sentir-se perturbada. Diga-

A União Fa ril Exportadora (UFE), estabelece um concurso ,

me como morreu.
entre os seus consumidores de todo o Brasil, para um novo pro- Somente o Consórcio TAC-Cruzeiro do. Sul manterá

C
"

d duto que vai lançar na praçn, destinado a revolucionar os antigos_,..' aI. .. .ca,l na esca a,
e ... parece que fraturei al- processos de lavagem, o que se verificará agora em menor tempo,

guns OSSOS da bacia. Trans com mais efiCiência e menos gastos.

fi'l'rm-ei-me, então, num tau- Nada menos de CrS 50,000,00 serão distr'ibu idos no

do inútil. 'orá apresentado, como bcmenagem àqueles que em todo

-'Você era muito velha? sempre deram preferência no; produtos que ostentam
- Tinha sessenta e seis famosa e tradicional "UFE".

anos.
:- Como, por fim, veio' II

falecer?
- Oh, assim como se.,.

estivesse fenecendo.
.- Não tinha vontade de

continuar, vi'va?
-

_ Não. .. era um fardo,
para todos. Precisava ser Cal'
regada para tôda .parte.
- Brian era ainda Vivo?

Sim.. estava lá.
- :S:le cuidou bem de Vo

cê?
- Sim. Apesar de sentir

se muito cansado.
- Recorda-se do dia em

que morreu? I- Arh ... arh. Morri num.
domingo'. . I- Lembra-se bem? .

'- S�m: Brian foi à igreja
e ficou abaladíssimo por não
estar presente na hora. Seno
tia como se ,me houvesse a

bandonado. E' que não espe·
r,ava que eu me fôsse !l)!sim
tão depre':sa: Uma serlhora
Jicou fazendo-�e companhia
enquanto ê!e ia à missa ... c

morri. Bridey Murphy.
"Copyright-Doubleday

,

Apla"

A:1iversar;ou-se no dia 16 3.a feira a

menina-moça Marta Rodrigues Noronha.
A coluna social' cumprimenta desejando

ções.

(laUd,ete Vieira candidata Miss Cinelândia represen
o Veterano' Clube )n� de Agôsto.
-:*:-"

tará neste concurso

E m a noite de sábado os Casaís Dr. José '�epa;:,
Dr. Walter Wanderley e, Dr. J.:.T. Barreto reuniram-se no

Sabmos Bar":"'.
.

.-

r �._""""

"A cronista socialDóra Baches da Cidade/de Brusque,
comentará no Jornal "O Munícípío" coisas da Capital.

-'::{"'1
'.

O Tealro Alvaro de Carvalho fará
"A Barca de Ouro no próximo dia 25
Prof. Salvio de Oliveira.

': '·:�q.,r.I(;
a ,(streia da peça
sob a direção do

__ .-t..__
. ",....

"AColuna so�ial cumprimenta desejando votos de fe-

licitações ao jornalist'à. Jair� 'Calado peta passagem de

seu aniversario no dia 14-.

/ -,:*:-

Emulse Kriger f�� fortemente aplaudida pela nossa

sociedade quando apresentada como Miss Cinelândia

pel«rornal "O Município" da Cidade de Brusque.
�--:::{c--

O Dr. Belizarlo da Costa Ramos e Sra. Ciro Gevaerd
e sra, circularam pela nossa cidade-c-

-:*:-

Ana ·M�ria Siqueira em FJorianópolis
teressada pe I()'� '''Belo Brummel".

-:*:-'-'

--:*:-.--

Blumenau -. Agradeço ao casal dr. Roberto Mattar'
a gentileza de seu cartão-

No dia 15

Em eleg)lllte reumao na Confeitaria Plaza festejou o

universarto Dna, Celita esposa do Desembargador 'I'rom
powsky,
------------.... ------ ....--------------------�------

CONFEITARIA PlAZA
H O J E ':-

L U N C H D O F U N C I O N A R I 'Ü:
C A F E' C/ L E I T E E SAN D W I C H

D E QUE I J 0....... Cr$ 9,00
A PARTIR DE 22 HORAS: -DANÇAS COM O

CONJUNTO DE_RITMOS
-://:-

QUINTA FEIRA - DIA 25'
Duas Orquestras Conjugadas com NOLO CAO

-://:-
DOM I N GO - D I A 2 8:

G R � N D E O R QUE _S T R A T UPA N

,-://:-
MUSICA -_. ALEGRIA -- CONFORTO

Mais um condena� Acusacões 'a Eden
, ,

do

RIO, 16 (NA) _; ° sr. Ro

meiro Neto entregou ontem,
,ao presictente do Tr.ibunal do
Juri a petição em que mani
festa seu Propo2ito de apelar
do veredito que condenou

Gregorio lõ'ortunato a vinte e

cinco anos de prisão 'Como.

mandallte do atentado da

rua Toneleros. Dentro de

oito dias o patrono do ,ex
chefe da guarda pessoal a

presentará arrazoado com

oS fundamentos do recurso

que será apreciado por uma

das câmaras criminal� \. ele
,Túlmnal d� J��tíçà: ..•. ,

NAÇõES UNIDAS, 16 (UP)
- O Ministro egípcio das Re·

RIO, 16 (VA) - ° 'moto lações Exteriores, sr. Mah

rista �elson Raimundo de mud Fawzi, acusou o
-

pri·

Souza, que, na noite de 4 pa' meiro ministro britânico, sir

ra 5 de--ago:to de 1954, con ,Anthony Eden, de prejudicar
duziu Climério e Alcino ao as negociações sobre a ques
atentado da ,rua Tóneleros tão do Canal de Suez com

foi CQndenado' pelo Primeirc suas declarações a resp'3ito
.

Tribunal do Juri, pelos di do assunto. O sr: Fawzi 8e

'\erSOS crimes, à pen-a de 11 referia ao discurso pronun·

anos de reclusão. ciado pelo lider ingles, sába-
.. _

.
do último, na convenção do

O Jun reconheceu alguns Partido Conservador," em

atenuante�, .por:ffi, r�conhe '�landudno, Iío País d,e Gales.
ceu a partlclpaçao cnmino:Jí1. Neste discurso, o sr. -Eden te.
de Nelson Raimundo, tilue.é ve () énsejó de 'afirmar que
o quarto condenado no Ci'l-

a Grã Bretanha 'não deixará
me. �a rua Tonelero�. O dr, de usar da força,se falbarem

Eva.n�to de M�raes �llho, U,�1 outros recursos para a SO

do� d�féÍl�ore.'j do reu,
�
a'\), s lução do problema.

o Julgamento declarou a re-I ••••••••••••••••••••
'portagem que irá apelar da. na, considerando oS atenUlll\

seri.�ei1ça, .·lNoctirn:Í1tlo ' lf�1;J i tes., . alguns dos, fluais
,....

•. ai1)�� �riláí(n; ;çltt p'é:
I l1hécidq,s ipei'o jufL,

','

Apelou o' advoga
do- de Gregório

, �',-�,;,
"I .�

�
.'

5

"Isto é q-ue é .guaranã
de .fato!'"

/

Conlendo······o
"

de nossas

é deliciosissimo e muito mais refrescante! _.

Não há dúvida! É sempre um prazer saborear
o saudável Guaraná Brihma - preparado à

base do genuíno- guaraná' natural da Arnazô
nia "Excelente a qualquer-instante, o Guaraná
Brahma. é o melhor refrigerante! Beba.; e dê

./

a seus filhos o gostoso Guaraná Brahma!
-...._j GARRAFA

::= 2 COPOS

Chegaram Novidades em
ternos de -verão

aos Domingos,. a partirr do dia 14 do corrente," avião Con
vaír direto para pôrto Alegre partindo às 10,30 horas e às
14 horas pau São Paulô'e Rio. •concurso

o' Brasil,
a marcâ-, ---------

PRECISA--SEAs bases do concurso são as seguintes:-
1) Os consumidores dos nossos .produtos concorrem a prêmios

no valor de Cr$ 50,000,00.
-2) O Concurso será encerrado no dia 22 de dezembro de 191)6,

verificando-se o sorteio em lugar público com a nssistência
dos interessados.

3) 'Para concorrer, basta que cada consumidor, sempre que

precise adquirir um ou mais dos nossos produtos, no seu

armazem, feira, mercado ou qualquer' loja comercial, pedir
um compróvante de compra (nota ou fatura), que especi
fique· OS produtos da União Fabril Exportadora adquiridos
pelo cliente.

4) Uma vez de posse dêsse comprovante, o conçorrente (I'evern
escrever na pai·te inferior da nota ou fatura o. nome por
extenso, rua, número e cidade, bem assim o título a ser

dado ajV novo produtO' a Sllr lançado pela União Falíril
. Exportadora.

. .

5) O comprovante com as respectivas anotações, deverá ser Leves, -de contàto agradável, corte elegantíssimo da
remetido em carta fechada, para a re.iação de JORNAL '

DOS SPORTES, Rádio Nacional ou escritório da União famosa confecção "La Salle", padronagem discreta e em

Fabril Exportadora, à Rua Miguel Couto 121, com, a se- tonalidades moderníssima, eis, em síntese, o que são os .

guinte inscrição - Concurso U F. E.. ternos do novo tecido '..!nyolird", lançado nêste verão e
6) Cada con\!orrente poderá remet�r quantas cartas deseja},
7) Após o recebimento das cartas, desde que as mesmas es-: receb'idos pela A Model,ar.

tejam dentro ,das exigências estipuladas, serão numeradas Já sabíamos que o citado estabelecimento apresen-
e devidamente guardadas até ao (lia do sorteio. taria, para o verão entrante, uma moderna e ampIiadis-

8) O Concurso destina-se a todo o território nacional, uma sima secção de artigos para cavalheiros. Pelo que vimos
vez que os produtos da UFE se encontram espalhados por
,todas' as praças do Brasil.

.
. ali, ôntem podemos dizer que a expectativa -não foi de-

9�) Qua.Jquer produto fabricado pela União Fabril Exportadora, 9apon'tilda. Realmente, em ternos, camlsas, gravatas,
tais como: Oêra "Cristal" - Gordura de Cõco "Cristal" -

�neias, calças, etc. para homens, há de tudo. Dêsde o
Sabiio "Cri'stal" - Sabão "Pachá" - Sabã'o de Coco "UFE" --

Sabão "Santacruz" Sabão "Rio" Sabão "Palmeira" t�rno de meia lã, cujo prêço anda pela escala baixísàima

Sabão em PÓ "Cristal" - Sabão da· Marca "Portu' de �quinhentos cruzeiros mais ou menos, até os ternos
guês" - Pastlil Saponácea "Cristal" - Velas ';Cristal" - - de linho superior, tropical, nylon, casemiras e o moder-
Velas "Pachá" - Velas "União" - Desinfetante "Ufenol'" .---' Iiissi'mo "nyolird".·

.

Glicerina "Cristal" ou "Federal" -:- Oleo de Algodão "Adamastor" - '"

_ Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "C,areta" Também as roupas esportivas estão ali magnífica
- Palha � Aço ,"Cruzmalta" - Removedor "Cristal" e "Zaz-Traz", e abundantemente representadas.
podem ser adquirid9s e se.rvem pal'a o concurso. 'Vale a pena visitar essa nova secção que fica no

INSTRUÇõES- AOS CONCORRENTES
O novo produto a ser lançado, brevemente, ,pela: Uniã'o Fabril 10 andar do prédio onde se acha instalada A Modelar.

Exportadora, não e líquido nem gasoso. D.e sólido, só tem particulas. É um' conselho para tôdos os homens que gostam de ve_s

E branco como a neve ... Deixa às roupas a braueura do Cristal' til' bem.
por conter os 'elemento's ALFA-X-12, que neutralizam o cloro e as

particulas cáusticas <los recipiel}tes que possam. estar agre,gados
'antes dos ·eJ'ames finais de laboratório, tornando-se o mais poderoso
d'&tergente, eficaz, neuthoro,. um branco cristalino, que desafiará os

séculos: ...

Uma cosinheira para casal paga-se bem.

Tratar. na Lavanderia Serratine. '

Rua Trajano 25.

PRtMIOS

...........................................
Além 40s prêmios oferecidos ao final do concurso, tôdas as

'semanas a Rádio Nacional na "A FELICIDADE BATE Á SUA
PORTA", aos domingos, das 18,30. às 19,30., sorteará uma carta do

c�ncurs6 U, F. E. que terá um prêmio no valor de 1.000,00. cru

zeiros, para o concorrente que mandou o comprovante, além 'le

Cr$ 50.0.,00. para os funcionários do armazém onde foram feitas aS

C8mpras.
� As cartas sorteadas semanahnente, continuarão a ter valor

para P sorteio 'final, podendo um só concorrente receber' prêmio
no ,valor de' 80.000.,00.! ...

GONDIN & CIA.

R E P R E S E N T A ç õ E S
-- Casa Fundada em 1920 --

Rua Cons. Mafra .33 - l0. Andar - Caixa Postal, 120.

End. TELEGR.: V A S G O N

F[orianópo]is --.' .:E�TAJ;_>O

Os Prêmios estnbelecidos para. o Concul;so UFE, são os se7

guintes:�
1.0 Prêmio - Cr$ 20..QOO,o.O.
2.° Prêmio - ," 10:000,00.
3.° Prêmio -" 5.000,00.
4;° Prêmio -

" 3.00.0.,00.
5.0 Prêmio -

" 2. 00.0,00:
�

A Casa' comercinl à qual perten"cer a nota ou fatura do pri.
meiro prêmio, receberá unl prêmiQ de Cr$ 5.000;00.

Os funcionários dêste estabelecimento
I
também terão um pr,ê

mio de Cr""5.0Qo.,00., ,que será dividido de acôrdo com o número dos

:·mesmDs. o

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Florianópolis, Quintai;Féi ra, 18' de Outubro de 1956
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�

Cruzeiro do Sul
Real
Varig
Panair
Sadia

A PRECO OFICIAL·
,

, . /

'! . Reserve seu bilhete de passagem
I '.

no

lUX HOTEl

,

,
\

/I

TELEFONES: 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

.

.:ViajaDte�IDsP8tor
Casa atacadista de tecidos, de grande movimento,

eas mais .tradicíonais de São Paulo, em periodo de gran

de desenvolvimento, procura viajante-inspetor com

grande �oi1hecimento do ramo, COm condução própria e

que seja' ativo e empreendedor. Inu til. candidatar-se

quem não 'vreeneher as condíções exígídas. 'Cartas do

próprié punho para "VELOX" __..:. Caixa Postal, 96 �,

S� Pau�
"

. .

r,
",

',.' PRE.CISA�SE
Uma. cósh1heira -para casal paga-se bem.

. Tratar na >,La�aúderia Serratine, '

.

� Ruã TraiàU:ü 25.

.
.

-R I B E IRO I!DA

. Clube aeromodelista
Santos Dumont

Tem o grato prazer de comunicar a seus ami gos e favorecedores que instalou seus escri
tórios e agência nesta capital, à rua Pedro .Ivo, 1. com t�lefone 3835, onde esperanço
sa, conta merecer com a-preferência de to dos, "para o transporte de suas mercadorias
entre o sul deste Estado e Porto Alegre

.

Flo{!�n���II:�i��:O::aÔ���g!!e:��, "ReYes�m-se de, vilal' impoflância IS prqralas de
Sõmente n c�!�� ç���!�,. do "uI'mantem

,.,: -

"

",
-

� 'segurançt n_ls-laboralnr. AtolícDS
aos Domingos, a parttr do diá' 14 do corrente, avião'Con- Resultados de Pesquisas de &sses' benefícios possíyeis' víduos .que trabalham com de periga de radiação não O objetivo e a políticavair direto pára pôrto Alegre partindo às 10,30 horas e às Doze .Anos pela, Comjssão i

devem ser protegi-dos. I a energia atômica nos EE. apresentam o problema de estabelecida há 12 anos
14 horas pa'ra: São Pátilo e Rio.. de Energia Atômica dos

'.

UÚ., pelo menos 99,7% po- exposição; outros serviços' pelos cientistas pioneiros
EE.: UU. à Dísposíção de Os índices de segurança dem' conseguir seguro de -,- e��ecialmente os de ma- são válidos ainda hoje. O
tôdas as .Nações do Mundo da Comissão de Energia vida sem . o pagamento de nutenção e reparos - exi- objetivo . sempre foi o de

Atômica dos Estados Uni- quaisquer prêmios extras gem a máxima proteção 'co- manter a exposrçao num
Cada nação que adquirir dos demonstraram que os às companhias de seguro mo couraças embutidas, limite tão baixo de forma

um reator para' fins pací- Iuncíonârtos das indús:'1 devido às suas funções. vestes protetoras e apare- que nenhum funcionaria
fico� adquirirá com êle trias nucleares e labora- Uma usina atômica tem lhos para medir a radiação. cuidadoso possa absorver,
uma nova responsabilidade torios podem ser protegidos perigos fora do comum. Os No inicio da Idade Atô- através de seu trabalho
- a proteção dos técnicos devidamente. Durante os reatores criam enormes mica, a falta de experrên-. suficiente radiação para
e' funcionários d.e labora-. últimos doze anos, a Comis- quantidades de radiação cia com quantidades mací- colocá-lo em perigo, sua fa
tório contra qualquer peri- são de Energia Atómica vem poderosa. que não pode ser

ças de radiação penetrante mília os seus descendentes.
go de radiação. Se os rea- operando. com 25' reatores sentida nem vistas mas que fez c.om que a absoluta pro- As diretrizes foram sem-
tores nucleares . terão que nuCleares ssm.ocor!er qual- afeta' qualquer causa que teção dos trabalhadores pre as .de estabelecer pa
proporcionar -ao mundo os que-r I

ca�'o grave' �ife' ra?i�- ela atinja :__ o ar, a agua, o
parecesse um problema ine- dl'ões, de segurança antes

benefícios de mais energia' ção sufi;!iente�_ente serro concreto, aço, .corpos huma- xequível. Entretanto, já de que qualquer reator no-

elét�ica; "0 melhor saú�e, e
: pjra tXJ:�ter- qualquer fun- 'nos. Sem proteção adequa- foi resolvido. ,A despeito V0 �ntre em funcionamento

.1 maior prosperldâde, m{ tra: flci&n��i�.,:�fasta�@ de .��a,s da contra: a exposição esta, -dos reatares terem àumen- e manter rigidamente todos
, i balha�or"es �u_e t().rn�rall},. })rn�oes:�'�"Os �?o:;OQO mdl- radiação é capaz de causar tado tremendamente de po- os requisitos de segurança

'" a' morte, queimaduras gra- tência e Os perigos de ra- nas usinas -nucleares du
ves, danos aos tecidos 'os-

diação terem seguido essa rante tôâa sua vida de ope
sos, ao sangue, órgãos vi-

mesma espiral nos últimos rações. Com esta polrtica
tais' e celulas reprodutoras doze' anos;-'a ciência da se- de segurança em vez de
�, assim, afetar as gerações gurança manteve-se à al-! risco, _proporciono�-se pro-

• "futuras. Isso ocorre devi-
tura. (Continua na_7.a Pag.) .

do à àbsorção da radiação . ..__r_ ..... ',

pela pele ou pela inhalação
ou deglutição de materíais
radiativos,

Nem todos os tipos de

"radiação são igualmente
'p�rígosos. O perigo varia de
acôrdo éom o tipo e quan
tidade de radiação presen
te e o tipo de trabalho rea-

I
Jjzado.· Algumas tarefas
;ealizadas fora das zonas

--------------�-------------

Dia 21 -

te anunciados.
-

Demonstração de I". ôo de aeromodelos
em local que será previamente anun

ciado.

-,

Dias 20 e 22 - Sessão cinematográfica ao Ar livre
em local e hora que serão previ.amen-

/

I

; '''�, .,

Dia 17· (Qua!ta): - BINGO PRó ,SÉDE SOCIAL

.

;..;í·

1
.

:..... -- .Üma bela ··copa, uma linda mesa -abat-
t >: ...,'

.

,

� .":t -}: :"�'\ _ �

'." �

,jour;" li���!f�adq�, ��u���. outros prê-

mios 'atraentes ...
'

Dia 'U (Domingo) - SOIRÉE JUVENIL, com iní-

cio às 20.00 hs.

Dia 27_ (Sábado) _:_ SOIRÉE do 300 ano do Lira

'Tenis Clube em homenagem ao irmão da

CóÍina

':'1-
"

.��4; .

.,
,

'1':'

--���------�,------�----------�--�----��------------�--------�.

Lavando c,am; .Babao -»

":V>irgem Especialídede
da GlaL WI'ZIL� IIDOSII11L-lolnJllle(lIlrca reglslrBda)-

.

ecoDomiza,..se. elP .Q�e: i e·ro;__��������............'''''''''"''''''''"---

/

'.<
/.
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7. "O E,�TADO" O MAIS'ANTIGO DIARIO DE S. CATAl:tINj\

Resenha Cultural,

Exposição do pintor 5yl
-vio Bittencourt

Syhio Bíttencourt ê um'que terá um entendimento .

siflcar cada vez mais a atsn-
jovem catartnenss, nascido pessoal com o Diretor do ção dada à criança. Difundir
em 1937, em Araranguá Teatro Municipal do Rio e modernos conceitos de hígle
Criou-se e passou a infância na sua volta se estudará'. a 'ne, combatér tabus, dar uma
em Criciuma. Cedo começou medida a ser adotada. 'vida sadia à criança, livrá
a pintar. Mais tarde, através Com 'essa primeira reunião la de complexos amêão, en
de uma bolsa de eistudos' de: ficou a impressão de que, síná-la a se alimentar. dar
E$tado, foi' cursar a Escol!i perfeitamente entrosado, 'o lhl habito 'sanitário, formá-

, de Belas Artes do Paraná C.onse�ho Técriico do Teatro, la psícolõgícamerite - tudo
Durante dois anos aplicou-se será um org�o em runcío- isto deve - ser feito contí

aOS estudos, fazendo gran- namento 'e que muito pode- nuamente, senÍpre em grau
des progressos. Contudo de- rá fazer pela cultura do Es- mais intenso, mais durante

vido à situação econômica tado, auxiliando ativamente a Semana da Criança.
teve de 'interromper o curo nessa 'campanha de divulga-
so e se encontra, de novo em ção cultural a que a' Direto- Cada ano o Departamento
Criciuma. Não pensando em ria de Cultura se propos, Nacional da Criança escolhe
abandonar a pintura, contí- um tema que deve ser deba-

nua estudando, pintando, de. .Semana da Criança tido de preferencia.. Para es-

senhando, fazendo pesquisas Tem sido, sem dúvida, te ano de 1956 o tema é de

urn 'entusiasta da carreira grandes os benefícios colhi-
\
suma gravidade: A infância

que seguiu, organizou há dos até agora com a institui- e a tuberculosa. Não há quem

pouco" Sua primeíra expost- ção, da 'Semana da °Cl(iança, desconheça a 'vastidão co

cão, em oríeíuma. O ato pelo Departamento Nacional problema. Qua-l' o número
inaugural contou com a pre- da críanca. E' inegável que exato da Insídêncía dessa I

sença de autoridades muni- o estado de adiamento de um molestfa na infância'? Q'uai::ll
cipais e elementos interessa- país e de um povo pode ser os métodos mais modernos I
dos, tendo sido muito vísl- medido pela eugenia de SWl de combate? Ajudar,

poro,tada. O fato' constituiu-se juventude 'e pela robus-tez de tanto.ia difundir o tema, a

num autêntico. aeontecímen- sua Intãncía. Daí é que ad- combatê-lo, é tarefa além :.te o

to artístico, com repercussão vem o ânímo, -a disposição, a ,humanitária, patriótica.
em todo o sul do Estado.. capacidade criadora de um. E' dever de todos colabo-
Personalidade em fôrma- 'povo. Dizer-se que' a criança' rár com as autoridade, e

ção, em busca de um estilo"l é o capital mais valioso é a demais õrganízadores da, Se
mas persistente, sabendo o pura 'verdade..

J
mana da Criança, para que

que quer, muito poderá vir Deve ser finalidade de to- ela atinja o seu objetivo: a

o rtista a realizar no terre- dos, durante a Semana da redenção da criança brasí

no das artes plásticas. Lutan- Oríança, a análise dos pro- leira dos males terríveis e

do com uma sarde de proble- blemas, o esclarecimento ge-I Inúmeros que a afligem, in
mas para chegar ao que hoje ral, no sentido de se inten- clusíve a tuberculose.
é;' uma promissora revelação,
não desanimou. E a exposi- ',,� �

,

- ....... ,en.UCIOI,,'_nh
ção veio comprovar que Syl

�; c������o�,:�t�.e encontra Revestem-se de vital. ilpor-'�_"'.� :�:::
Trabalhando uma técnica. o - --- ._" .. -

já Pessoal, retrata com ..fide-· A •

lidade expressões humanas, lal'ela os progra'mas defi€:uras, paísagens., Conside- _ •••
ra-se um impressionista. E (Continuação da 6.a Pag.) gurança levadas a efeito
declara: "E' o Impressíonís- teção aos funcionários; is- nos Estados Unidos, a um

o "mo que mais se coaduna com to foi "sempre onipresente custo estimado em 30 mi
o meu modo de ser, pela sub e, entre aqueles que .projeta- .llhões Ide dotares, estão à
[etívídade profunda d� re-

• ram novos tipos de-, reato- disposição de . outras na
trataçâo. do niótlvo-e":" pela· fés; (tê e'qnip-a;meritõ .... 'Pl'(i)- ções, Mgumas das- precau
esp,ontaneidade. técnica". .

cessos de fabricação' e apa- ções descritas nas fotos
,�omeçaz_n aSSIm, os muni- relhos protetores; foi a desta reportagem são ne

CIP10$ do ínteríor do Estad_o, preocupação constante da- cessárias unicamente no ca-
a competir com a capítal no I

.

I'
terreno das artes' e da cultu- tqU�

es

qfue .se :c�onamt' e so dos reatores mais pode-
A· d h'

remam unClOnarlOS e ec- rosos do mundo onde extra-
ra. m a a pouco era a ex- .

. -

d' tia' tl'cas de filCOS, estabelecem proces- ordinário perigo de radia-
pOSlçao e ar es ps, '

Lages que nos da.va um 'g.l""l-
sos de trabalho, cuidam dos ção existem. Entretanto, es-

po de bon's artistas amado- programas médicos do pes- sas precauções. fooram ado

r,es, ao mesmo tempo que soai e mesmo dos que se tadas depois de cuidadosa's
uni exemplo para Os demais preocupam dos aspectos expenencias e nós dão' a

municípios. industdais do assunto. AI- certeza ,de que um conve-
Sente-se feliz a- Diretoria. gumas ve�es . pode-se pro- niente pró;grama de segu

de Cultura em constatar êsse porcionar,muita proteção rança pôde proteger efi-
_surto, pois isto somente vi- mas nunca muito pouca. cazmente' todõs- os traba-
rá facilitar a tarefa de des- Os resultados de doze f lhadores de uma usina ou

ALUGAM-SE BONS QUARTOS, EM .cASA DE FAMILIA,

centralização' da .cultura em anos de/pesquizas sôbre se" laboratorio nuclear. (IPS)'1 çã'o RUA CONSELHEIRO MAFRA 77.
que ela se acha empenhada. '1

-
.

----------------------------__------�--------------------��-------------------- � _

Somente assim será pos- ,.#
\

sível levar avante o plano
-de divulgação -cultural que

Se impôs como tarefà pri
mordial.

Reunião do Conselho Técni
co do. Teatro Alvato de

Carvalho
.

Realizou-se, no d.i� três do
Icorrente, a ,In,talação e pri":
meira 'reunião' do Cons!elho
Técnico do Téatro Alvaro de I'Carvalho. O Conselho Téc

nico,
.
presidido pelo Diretor

de Arte e'Cultura, do Teatro

Alvaro de Carvalho, Prof.
Salvio de Oliveira, é compos

to dos seguintes membros:
Des. Hercílio João Medéiro:'!,
Dr. Arnoldo Suares Cúneo,
Dr. José de Patta, Profa. Al
bertina Isaylowus'ka Ganzo,
P_.rofa. Maria Carolina Gal

lotti Koerich, jçrnalista AI

miro C!j.ldeira de Andrade e

,acadêmic'o Nemrocl Lebar

bf\chon. Foram discutidos

diver.sos aspectos ligados às
atividades específicas do. tea

tro, p�ra o mês de outubrü,
tendo sido apro'ilado o se-

guinte programa:
'.

Dia 13, Concerto da Or-

_questra Sinfonica de Floria

nópolis; dia 21 a 30, tempo
rada do Teatro catarincnse
d� Comérdia.

Discutiu-se,. dePois, a pro
posta,elo sr. Murilo Miranda,
Diretor do Teatro Municipal
do Rio de. Janeiro, sobl:e -

a

Possível temporada de' ópe
ra. Como :Q Diretor de Arte e

Cultura do Teatro Alvaro de
Carvalho deve

ESCI;ARECIMENTO
IN!?; E COM, Vva. CARDOSO BITTENCOURT,

proprietária -do C�fé "OTTO", comunica·a sua distinta

freg�esia, que, estando em experiência com' as suas' no-I"as Instalações e dado ainda. à ineéperlência de seus;'
':uncionários, poderá acontecê); surgir alguma modifica- I �

ção no paladar de seu produto. _
' '\ '

.

�. ..lÍIIo�..�, �••�.IlI!!III.IIÍI .
.

Roga ain�",�i.sl1. �e� c,�:nsumi4orés, pois
- ----,--'-�;..'---.----------=::;.;;=-=:--�-=:::-'-

a SItuação já se ven:{iót:rnaUzand<2' '���'!t!',,"-..,.,.-;:,�.,.=. ,�;:;':,..,::-�-c·_o - ,. .,-'.... • '. '

Out,ros:i�, _ cie�2iii.:á�<' que em;'�bl"eve abnirâ su�s,
..

� tiDe ·SàO·-)08ê"portas a víaítação pública,
.

'" _5 _ �_.L

... ,
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Lira Tenis Clube
,

MtS DE OUTUBRO
Dir. 20 .: sábado .: SOIRÉE DOS BROTINHOS,

às 22 horas.
Dia 24 - 4a. feira - SERÃO DANÇANTE, das 21

à.l hora,
Dia 27 - sábado - SOIRÉE no Clube XII de

Agosto, em homenagem ao 300 aniversá
rio do Lira.

NOTA: Servirá de ingresso a carteira so�ial com o

talão do mês de outubro:

A�Direção

,�
0_,

/

",

f'
"I

"

!

'CLUBE DOZE DE AGÕSTO
A IV I S O,

De acôrdo com a "lei fica rígorósamente proibida a

entrada de menores de 18 anos nas sessões de Bingo rea

lizadas neste Clube,
A DIRETORIA

MAGR-OS ,E, FR.AÇOS
IARADJOL
" �: indicado, nos casos de fraqU�'.,

palidez. magreza e fastio, perQue em
IUI fórmula entram substâncias tala'
como Vanadato de sódio, Licitlna, Gli
cerofo�fato5, pepsina, noz de cola, ete.,
de acao pronta e eficaz nos 'casos dé
fraqueza e neurastenias. Vanadiol �
inclicado para homens.. mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes mérticos e está I1cenciíado pela
Sau�r PU_blica.

D i a

O s 'M i s t e r i o s

1 8

d e Marrocos

e Corine Calvet
i,cipal

com 'Jack Palanca-, Joan Fontaine

. p r' ó C 1 u b e' M u. n

QUaRlaS
..

'" . .. :�..

'

'.�..
"'�-''''''''''''''''

jçúcar CristalPnro e Higiênico
,

"

���
Prefirà Açúcar Cristal em

SA�OS� DE 'PA-PEI
·M�U.LTIFOlHADOS BATES
que .Ihe proporcioncim majs estas'"
vantage�s: 1 �E'vitClm p"juizo.

2 - Simplificam a trabalha
3- Elimi�àm �.'P.Í'Jliclo.

I -

v. pode adquirir Afúcor Cristal em sacos de papel
.... ltifolhados (o. 30 Kg., lIu.a destas ,usinas:

USINA
.•
A(UCAREIIlÁ DE ÇIUO S. A,

.

USINA AÇUCAItEIU UIAIAU S,A.

USINA BARBACENA

USINA tA IAlIA S. A.

USINA (OSTA PINTO S. A.

UlIN,A lUHQ_U1l1A

USíNA DA 'EDRA

USINA SANTA ADUAIOE

USINA 'SANTA (RUZ
- UWA SANfUlISA

USINA rANJA HIUNA S", A.

II._SIHA- SANTA IÁalÁkA

Hegul

• saiba que, mesmo depois de usados,
as sacos de papel valem dinheiro I Para
vendê· los ràpidamente, escreva para a

Usina fornecedora.

1- Suas paredes lisas evilam a re·

lenção 'de quanlidode apreció·
vel de açúcar em seu interior.

.,

..
.
,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/-

O "CARL BOEPEGKE" ESTA' FLUTUANDO
A CONCEITUADA FIRMA CARLOS HOE PCKlS. A. --'COMERCIO E INDUSTRIA, RECEBEU ONTEM, AS 15 HORAS; DE SUÀ AGENCIA EM SANT

O SEGUINTE TELEGRAMA: SANTOS ,- 17 -15 HORAS
�
CARL 'HOEPCKE FLUTUANDO, VAMOS. ATRA(AR-AGENCIA

- ,

.

�a -�ss8��I�ia laoislativ8 �O -[sta�o
, De MoreJ Bernstein

•••-_._.•••-_.•.•••••.•.•.•••••••-_-_y

Como único orador da ses- dito especial. para ocorrer

são de ante-ontem. ocupou despesas efetuadas pela Pre
a tribuna o deputado Antô- feitura de Taió.
nio Gomes d; Almeida. que . V�tação da nidação final
acusou à Casa recebimento' ao projeto de lei n. 75 A/56
cÍe um ofício da Câmara Mu-

.

- Concedê pensão .à sra,

nicipal de Campos Novos sô- Edite Maria de Morais.
ore o seguinte: Em uma das Votação da redação final

Contando o que tinha sido, como outra pessoa, Ruth Si- sessões passadas. o sr. Laert dada ao projeto de lei n. 82

mons descreve a vida passada de Bridey Murphy.' _._ Danças e
Ramos Vieira deu conheci- A/56 - Considera de utílí
mento à Casa. da aprovação dade pública a União Recrea-

enterros, segundo.os costumes antigos da Irlanda, era,m evoca- pelas Câmaras Municipais tíva 25 de Dezembro. com se-

dos com detalhes.- A vida era penosa depois que Bridey fic�Jl de Capinzal e Campos No- de em FpoEs. .

- �os. de uma permuta da.ter- Votação da redação final

paralítica. Ela se lembrava de tudo, atémesmo da própria morte. rena. aproveitando a opor- dada ao projeto de lei n, 84
! ,

.

tuniJide' para apres ntar A/56 - Declara de utilidade,
Continuo �q_l{í a transcrição da prlmeira gravação . :_ Tem amigos em Belfast? Projeto de Leí-no sentido de pública a Associação dós Es-

em fita das nevelações de. Bridey Murphy: " - Sim. quê fôsse criado. na localí- cotcíros de Laguna,
.

- Quais os seus nomes?'
- Procure ver-se maior ...

·

Procure: ver-se quando _ Nary Catherine' e seu dáde de Gorrêa Pinto. um Votação da redação .fínal
tinha mais, Q\l menos quinze anos ... E' possível? .marído ....Kevin. :mIes· têm Grupo Ii}scolar. . dada ao projeto de lei n.

- Tem você alguma ocupação agora que conta já' filhos. e gostamos de visitá- Todavia. a presença do 85 A/56 Declara de uti ".,-

com quinze anos? Trabalha em algum lugar? los.
Q al i' 'f deputado- pessedrsta Antônio lidade púbtíca

W

a Sociedad�

F It a
- u a greJa que re- ..' .

- Não. quenta? Gomes de Almeida, na trfbu-

n8e an (:)_ Fica em casa? , - A de Santa Teresa. na. foi a de acusar à Assem- .ft . I· · It
- Bem, eu vou à senhol;a ... senhora ... Strayns's

- Como se chama o saeer-I bléia Legislativa do Estado. Na POLICIA
'

Day���� :s!��:s�u�:�:�; tôda ,fora de casa. ��!r Como se chama o

p.a-I �: q�:!��:o�e::���l ofi�� .

.

.

�:��biG�::!��::m: <, ,

• •

_ Para ser uma senhora... Coisas domésticas... - Padre' John. Padre

JO-1'
Campos NovOS. em o qual. a Em vista de viver constan- Longe de mim a idéia de polêmica.

coisas necessárias.
hn.' referida Câmara revoga a temente embriagado. a pro-

-?
Você sabe o seu ca.tecís- aprovação de permuta de um

Desejava. todavia. fazer alguns reparos ao se'
mo. . .

mover desordens tendo aín- "Frechando" de hoje .

.
_: Entendo. Você casou-se? - Não ... fomos para Bel- - Oh ... Oh ... casei-me terreno com o muníeípío de da penetrado na casa de Insisto em que se deva.

'_ Sim. fast.·
.

como católica, .. Não seí co- Campos Novos. Na oportu- uma família. na cidade de; criar uma Faculdade d

_ Qual o nome. de seu. �Nessa. altura. o. sotaque mo pude. N�o creio....
. nídade, o deputado pessedís- Palhoça foi ontem recolhi-I En'g'enharia. também em Florianópolis. diante dos:

marido? írlândês ncava cada vsz mais - Ah, nao era católíca, ta pediu aos seus pares que do
.

D legací R gi n 'I de'
acontecimentos que se verificam.

: _ Oaseí-ma... Brian. acentuado). quando pequena? .,

-

. I'
a e la e o a I Se houve "mancada" culpa cabe à Assembléía, Il

_ Quem? A VIDA NO PASSADO ! - Era protestante, Ia a seja realízado • .em conjunto, . Polícia. o indivíduo Emanoel.. " I qual aprovou a toque de caixa e por unânimidade (in-
_ Brían. _:_ Para Bélfast? i uma i'grejinha... Era- uma... um melhor estudo. para que

I Carlos. de cor branca. natu-
_ :msse é, o nome dêle ou o - Arh .. ; =Arh, Brian foi era u�a coisa assim sem ambos os municípios. devido_ ral deste Estado. com 22 anos

elusíve, portanto. o deputado do meu Partido) um pro
sobrenomes

.

e��udar em Belfast. Seus ,sectansmo. anterior aprovação de per-
t
de id de ca ado carpíntel-

[eto que merecia maior estudo. .

_ O primeiro nome. - pais moram em Cork,
_

mas � I a.. s,. ' Qual a -atltude do bom ftortanopotítano agora?
_ E o sobrenome? sua avó vive em Belfast. e _; Muito bem. Diga-me al- muta, nao venham a ser pre- roo residente na cidade aci- Pergunto a você o seguinte: Se você. no Natal. dess
_ MacCarthy. . passamos a residir num "cot- gumas palavras irlandesas. judicados ell! diversos as- ma.
_ Muito bem. Que profis- tage" atrás da casa dela. d.u- Diga-me algumas - palavras suntos, já' abordados pelo X

uma bicicleta ao seu filho mais moço. qual seria a atl�

São êle exerce? ran.te o tempo em que ele irlandesas... plena'río 'da Casa.
tude lógica e inteligente de SEU herdeiro mais velhos

. • Por ter roubado diversas
_ O pai dêle também é vai estudar. Ele completa os - Oh ... Oh. '.' voce quer '.

f Reclamar contra o seu ato de benemerência e exigir
advogado. e êle se matrícu- estudos para ser advogado saber. Sim. temos "colleen" Na Ordem do Día oram 9.- ferramentas e 6 galinhas. da t· d d bi 1 t. .

d itare Ira a a lC1C e a ou pleítear-ruma também para.lou na escola. E nos casamos. também. e ... eh ... Estou proeuran- precia OS Os segu n es raque- resídancía do sr. CeI. Vida I
'1

:mIe foi estudar em Belfast. - Promoveu-se? do lembrar-me de como cha- .rlmenttis: Neto. foi ontem 'recolhido. e e?

_ E o casamerito é feliz? - Sim. advogado. como o mam OS fàntasmas.,. Como ,ORDEM DO DIA _ 16-10-56 Com relação às trevas do passado e ao episódi
_ Sim. Vocês não brigam?, pai.

.

" I é. mesmo: Oh. estou pan-
t

_

d da
-

f' 1
ao xadrez. o índívídue João

bíblico
...
da mulher de Lot, (com -um t) devo dizer qu

_ Oh, algumas vêzes, Brí- - E é bom advogado? I' sando.,. "mother socks" .. ,
Vo açao a re açao ma Manoel dos Santos de cor'

,gulnhas' sem -ímportãncía, ._ Muito bom. ,..' eh. Há; ainda. ch ... "brate" ... dada ao projeto de resolução branca. natural deste Estü-
me louvei apenas no qu,e confirmou o Sr. Plínio Sal-

,....:... Mas você gosta de Brian.
'

- Quer dizer que êle sem-I (Entre "collleen" e "brate". n., 1 A/56 ,......: Desdobra dire- do. com 25 anos de idade.
gado. em sua brilhante conferência de ôntem .. no Doz .

não? pre lhe dá tudo quanto vo-

f
ela disse- outro vocábulo. m,as t"al.'ias. reorganiza carreiras.

I
casado. servente. residente

Examinei o Passado do P. S. D .• para melhor compre
_. Sim. muito. ,cê precisa? o gravador não o captou �om . \ ender seu futuro (se houver futuro.).
_ Tem filhos? - Sim. clareza bastante para que fos cria e r,eestrutura cargos na em Pedra Grande. As ferra-
_ Não.

'

- Você go'sta tanto de

Bel-I'
se compreendido'. "Mother" Secretaria da Assembléia Le- menta� e as galinhas foram

As trevas a que me referi não foram da gestão
_ E viveram sempre em fast como de Cork? .

gis!ativa do Estado de Santa apreendidas e entregues ao
Aderbal Ramos da Silva. 'Seria injustiça desconhecer

Cork? I - Não. .' (Continua na 5a Página) Catarina. modifica o seu re- seu dono.
sua atitude louvável e corajosa de ligar a Capital Co

IB bl P bl· M
..

I guIamento e dá outras pro- X Capivarí. Diga-se de pas:ag€m que o então GO',erna-
'; 1- 1-oleca U lCa UnlClpa .V_idVlê:oÍltCaiçaãso· dia' redação fina

Surpreendidos quando a-
dor Aderbal. enfrentou com decisão. pensamento con-

- trário de eminentes e austeros pessedistas...
'

genc.ia'vl!-m o jogo do "bicho"
. dol.Ef$lrel"lo dada ao 'projeto de lei n. '27 para o banqueiro Pedro Pau-

Não s.....Pode• da mesma for,ma. dei:lcar de creditar

/
.

t·
'

d' 'd d'
ao govêrno do interventor Udo Deeke e à atuação téç_-

d
.

t b' t sl'a-o da inaugu'raça-o da mes-
A 56 - _!!:x mgue a's l'V'l as 110• foram presos e con UZ1- .

t· d 1'1 t h
.

Vão muito adiantadas as e regls rar o rece lmen o fisca!s Ji'âo excedentes a tre- dos para a Delegacia. onde
Dica an erIor aque e 1 us re engen elro. a ,concretiza-

obras de adaptação do pre- .eguIar dos seguintes perió- ma. .zentos ':cruzeiros. estiveram detidos. os indlví- ção do serviço de abasteciment-o. de ág'ua,
dia para a instaláção a 15 de dicos. que já estão figurando W homenagem muito jus

., oVtação, da. redação final duos: Acendino Rosa. de cor _As treva's a que me referí. são de govêrnos oU in-
novembro. da Bibliotéca Pú- nas estantes da Biblioteca ta ao Prefeito que promo!,eu . dada ao projeto de lei n. 54 branca. natural deste Esta- terventores mail! ·antigo�. P. S. - A atitude do nosso

blica Municipal do.Sub-Dis- Municipal do Estreito:' "Lu- tão importante melhoramert- A/56 _ Abertura de crédito do. com trinta e seis anos caro Governador. 'indO observar. democràticamente.
trito. me". de Blumenau;"A Notí-. to' de ordem cultural para o

,especial. para ocorrer despe- de idade. motori'sta. casado, os ferinos cartazes colocados pelos estudantes. diante
O edifício está agora sim- cia". de Joinville; "O Apos� progressista sub-distrito do sás efetuadas pela Prefeitu- residente em Barreiros, e I

da "Casa Rosada" fez-me lembrarum fato sucedido

do pintado internamente. e tolo". de Flqrianópolis; "Bar- Estreito, obra que será um
ra de Ituporanga, com a rea- Francelino José DemétriO'l

com o Dr. Jorge Lacerda. há poucos dias.

dentro breves dias. estará rila Verde". de Cánoinhas; dos marcos imorredoirm; de
lização do pleito de 3-10-55. branco. deste Estado. com Sua Excia. foi convidado por um club do morro.

prontq a instalação de luz. e "Ultimas Notícias". do sua operosa administração. Votação da redação final trinta e um anos de idade, para ,corOar sua ni'gérrima rainha.'
.

bem :como encontrar-se-á Rio cto Sul. Recebimento de livros dada ao projeto de lei n. comeréiante. casado. e resi- Dansando com a efêmera s·obcrana. Sua Excii).
provido dos moveis e estan- Homenagem ao Prefeito, Os que. patrioticamente, 55 A/56 _ Abertura de cré-! dent� tambem em Barreiros, julgando estar em plena campanha eleitoral. creio eu.

tes nece'ssá'l'ios. Osmar Cunha desejarem ofe'recer livros à
_ disse ao seu encabulado e felicíssimo par.

CAMPANHA DO LIVRO Amigos e admiradores :lO, Biblioteca do Estreito; pode- tt.AI,N.ISTE'RI-O DA AE:nON'AUTI'CA "Mas a 'senhorita dansa divinamente.!"
Prefeito Dr. Osmar Cunha, rão fazê-lo das 9 às 16 ho- Iyn � E a resposta veio tímida e pronta:

Os primeiros oferecimentos .

d 50 t· I d' d
,.

em numero e • quo rsa- raso no pre 10 a mesma. a

QUI"nta 'Zona Ae'rea : "É. mas o Senhor também tem uma "batida" que·de livros ram":se e mandaram confec- 24 de maio, onde encontra- dá gôsto dansá".
A Bibliotesa vem de ,-rece:- cionar um retràto de s. exa.1 rão funcionario'encarregado· Comentando o fato. dizia-mê uma tia da rainha.

bel' OS primeiros oférecimen" 1 d
'

1- d b' 1
.

t D t t d' B A' dpara,se'r_cooca o nQ saao,' erece,e-os eregls rar:seu;; es acamen O e .a'se er,ea- e- .tar.pbém de côr de ébano e não menos airosa:
tos de livros. que foram das ,

t 'i
segui�tes pessoas: ·,'Sr..Aécio prindipal da Biblioteca. no

I
nomes no respec ivo 'L vro ." "Vejo seu Carmelo. que barbaridade.· Ainda se ela

dia 15' de Novembro. por oca- de Ouro..... I Florl'ano'poll·s. tive.1lse dito. "Vos-sa Excelêridia tem uma "batida ... "

Cabral Neves. 30 tvolurijes de
. Fpolis. 16-10-56.

obras diversas. muitas das A G R A'·D E C I M E' N T O' . ,CONVITE Cortlial' abraço
quais. d�datic.as; é do sr. Ma-

"

jor Fa:rma'ceutico Ildefonsu MAX Mo'ELLER
Juvenal: .. "O Plkno Verme,- A familia do prante'ado MAX MOELLER vem p'éla'
lho para as Americas •.de Da- IJresente. agradecer as manifestações de pezar recebidas
niel James ;0' �Sistema ... Fe- quando ao seu passamento. ocorrido di� 14 do corren
deral (te ��s_er.v�� _ddoe :T<?lavo . te;. no Hospital de Caridade.
Mirandá' -e "A Gran e rans, . d' t' d'

. -

d
-, .,,, d F' d' .

.

L _

'Torna extenslvo este agra eClmen o a lreçao, a-
formaçao.. e re e.rlCo· e • .

t' d' d
.

I
vis Allen:.' _

'

,
.4ue1e nosocomlO o tratamen o. lspensa o e ,especla

-

S 1-0 ," "', ; mente.· ao sr. dr. Isac Lobato FIlho. os esforços empren-
a..,emos que ·!numeras ." '.

pessoas residentes no Estrei-I rhdos para salv�r o saudoso �xtmto.
,

to e na Capital. já. estão se-',
Agradece amda • .ao sr. Pastor Floss pela enc.on'l�n

leeion�hdo ,de suas �l\tante� •.
até à �ltim>t, morada, ag.radecimento que estend.e à dlS

�..,vro� que serão, ofereCidos ·à: anta firma Carlos Hoepcke S/A. a que pe·rt��.la e aos

Bibllóteca Pública do Esti'ei- seus dignos funcionários. ,

to..
' Agradece/ ainda, ao sr. Pastor Floss pela ecomen-

A Sociedade dos Amigos daçâo do corpo e pe!as palavras de conforto. espiritual.
da Biblioteca vai ·pl'omOVel' Outrossim. convidam aos parentes � e amigos para

intensa campanha pela im- assistirem à' cerimônia religiosa � realizar-se na igreja
pren�a e pelO radio. no scn- p�õtesta:qte à rua Nereu Ramos, às 9 hóras do dia 21 do

tido �. a 15 de novembro. corrente, domingo.
dia d�' inauguração da Bi- Antecipa .seus sinceros agradecimentos.
blioteca. encontrem-se nas Viuva Bertha Galluf Moeller filhos e genro.
estantes., pelo meno� 2.000 ' ....:.........,;"- ---

.

.

,.

"

produzindo' '132 mil watts.
volumes.

. CA'U'SA DE GUERRA CALDER HALL. Ing.Iater- futuramente deverão chegar
Jornajs do Estado l'a. 17 (UP) ...::. A Rainha Eli- a quase cem ,milhões de

Atendendo a um apelo fei- CAIRO. 17 (UP) - O co- causa de guerra. Falando ao zabeth ligou ontem a Ala.:.1 watts�
to pelo Diretor da Biblioteca. màndante das forças árabes jornal Ao HAAB, o general' vanca. enviando a toda :lo' Algumas toneladas de urâ-'

à direção de todos os jornai's ' do Egito. general Hakim Ha- egípcio disse" qUe seus ho- Orã-Bretanha a energia ge-I nio ,anualmente produzirão
e revistas do' Estado; no sen- meri,' advertiu. ontem. que mens entrariam imediata- rada pela pr.imeira USi'nál a mesma"�nengia conseguida
tido de"serem remetidas' à qualquer invasão ·ou ocupa- mi!nte em combate. se qual.. ,elétrica do mundo Ocidentai. agora com o consumo de

Bibliot ,as !'efE'riâas pu"" ção de ferritDl'io- árahe seria qu�·r estado· ára:be.foss .

ata- ll?ovida a etÍ�gia" ��ÔP1ic.�1·12I�c�enta e seis toneladas.de'I--....."'""'4...._--

blica�; os.a satisfâçã.o: considerada·pclo Egito como cado, ,Os �er�dore8 :f,ome(}�:�m'··�ar�ao a ho�a." .
"

IV
"

NARRANDO A PRÓPRIA MORTE

\

\

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de

FlorianópO'lis. convida as autoridades civis. militares
_

e

edeslá'�ticas. e ao povo em geral para durante as comemo

rações do "ANO SANTOS DUMONT.." e "SEMANA DA ASA"
assistirem: '.

DIA 21 DE OUTUBRO - DOMiNGO _ ÀS 11,00 HORAS

DemonstraçãO' de tiro e bombardeio. pelo� aviões a

jato "G!ÇJster Meteor". do 1/140 Gtppo de A:viação' de Ca
.

ça. �ediado ·,em Pôrto Alegre. a set realizada nesta ,Capi
tal. na ,àrea marítima. front-eira à Base Aére:a.

.

DIA 23 DE'OUTUBRO - TERÇA-FEIRA --ÀS 09:00 HORAS
Missa votiva. celebrada na Catedra)' Metropolitana por

S. Excia. Revma, D. Joaquim Domingues de Oliveira. Dig
nissinto Arc'ehispo M€tropolitano de' Florianópolis.' pelo
transcurso do cinquentenário do 1° vôo do mais pesad6 que
o ar e do dia do aviador.

A Grã�Bretanha inaugurou a .sua

.'. usina 'atômica

dos Amigos de Laguna,
Votação e redação final ao

Projeto' de Lei n. 85 A/56 -

Abertura de crédito especial
- pagamento de despesas
- Assembléia Legislativa.

'

- Votação da redação final
dada ao projeto de Ieí n. 99
A/56 -Aprova têrmn, de

ca.

Votação da redação fina
dada ao projeto de lei n. 1
A/56 _:_., Aprova t�rm'a 'de
acôrdo -: execuçãO' dos ser
viços públicos relativos
defesa sanitária
Estado.

acôrdo -

CanneIo Mário Faraco
Rlj)SPOSTA.

'

Doutor Carmelo.
1 - Deus que lhe perdoe a semelhança. entra

comprar uma bicicleta e criar uma Faculdade- de En

genharia!
2 - A mim ('sem Espiridião) me parece que fazer

gol de bicicleta é mais en,gl'nhos()!
3

-

-A não sér quando o goleiro engole frango!
4 - Você. aludindo. no caso da luz. ao pensamen

to contráriq de eminentes e austero,; pessedistas,. de
móstra estar a par de todos Os boatos., potoca:s'e in.

trigas assacadas COn�ra determinado pessedista, 3}lS
tero e eminente!

5 - Sabe. assIm. muito da casa do
conhece até 6 que 'não é exato.

6 - Ma:s. se peço noticias de bedel

lente. na pasta entregue ao seu Ipartido.
'go a perninha da seringa!

7 - Dirá que lhe não ,c9nlpete o esclarecimento.
8 - Então não "queira discutir e perguntar. pol'

que quem pergunta. em politica. será perguntado.
9 - Voltando às bicicletas, v�cê sabe que Joinvil-

le já possui mais de 20.000 delas?
.

10 - Razão maior para a Faculdade' ser em Floria

pópolis!
. Meu sub-caçula. de 3 anos. pode, pEdir um ,

de pre'sente. 12elo Natal! E dlÚ apura!
.

11 - Da anedota do Governador. o que mais apre
ciei foi o .Jorge dansar com s em vez .de ç!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


