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2 'O ESTADO" O MAIS AlS'TIGO-DIARIO DE S. CATARINftFlorianÓpolis., Quinta-Feira, ,8 de Novembro de 1956
»:

INDICADOR ,PRO'FISS'IONAL� �••O�
.....

1\1 a D I C o S DR. NEY PEERONE I Carso 'CatarlDenSe
DR. WALMOR ZOMER· .BR. JOSE TAVARES MITN.n."., - ,

(Registrado)
GARCIA- _ IRACEMA 'ormado pel� ;:;.;c�l�a'�e Nacio� Portugu-ês Inglês, Matemática Latim Música

Dllllomado pela Faculdade Na·: DOENÇAS NERVOSAS B MO- lal O;t Medicina Unlveuidad.
" . "'"

' ,
.

cleDaI de ICedlelna da Univer· TAIS ...- CLINICA GERAL do Bra.il l � Enghsh For Chíldren •

IIildade do )!rasil -, _Angus.tia - .Complêxol -

� .

RIO D1i1t 1ANE1-!f8àU d. Aulas Selecionadas Em Pequenos Grupos ou

E"l·luterno por eoneuese da - Ma· Insonía - Ataques - Manial - ..perLeleollmen � na.. ivid
.

ternídade-Beeela Prohlemática afetiva e sexual -Saudb
.

São· MiCUel. Indlvi uaas,

(Serviço .do Prof. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen..l Prof. urnando Pauhno Prepara Candidatos aos Concursos Públicos.
'd I Li) M tai p

.: 'át d nternv ·por 3 anutI do Serviço '

r gues ma ças
.

en a!s..
. .SlqUI ra o

_._. C' i Matrículas Abertas
li:x-Interno do Serviço de Clrar-' Hospital-Colõnía Sant.Ana. .

--ue uurg a , .

gia do Hospital I. .A. P. E. T. Co CONSU�TóRIO - Rua Tra· Pro't. Pedro de Moura ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 16
do Rio de Janeiro .ano 41 - �as 16 às 17 hora..

' Ol'E'RAÇOE.S
Médico do Hospital de Caddade

'

RÊSl'DltNCIA: Rua Bocaiuva
. CLINICA DE _ADULTOS

d M te Id d D Ca 1_- ,

'

LJOEN(,!AS' DE
_ SENHORAS

• a, a �r�í!: r. r_ l39 Tel. 21101
CONSULTAS: Diàriãmente da.

DOENÇAS DE SENIfOltAS __
7 � 9,30 nQ Hospital d. ClAri·

CPARTORS
- OPERAQOES

., , - da��'SID�NCIA �_Rua ·Duarte
ons : ua -João Pinto n, DR. ARMANDO VALt- Schutel, 129 _ Telef._3.288 -

16, das 61,00 às 18,0Q' horas. RIO DE ASSIS Florianopolis� .-
.

Atende com horas marca- OR.-CESAR -B-A-T-A-L":'H-A-D�_'A
dres - Telefone 3035. Dos Serviço� cio! Clínica Infantil,

da Assistência Municipal e Ho.- SJ.LVEIRA '-

.

vital de Caridade
.

Cirurgião Dentiata .

n, f�LtNICA MJl:DlCA DE CldAN· .

d lt e
, ÇAS E ADUL'tOS

_

Cllnica <de A U OI

- Alergia - - Crianças B.aio X .

Consultório: Rua Nunea M�· Atende com Hora Ma�
ehado, '1. - Consultas UI! 16 aa

,8 horas.
Residência: Rua Marc!Çhal Guí

lherrne, 6 -,- Fone ; 3783

DR. MARIO WEN-
DHAUSEN _

CLINICA Ml1:DICA DE ADUL'l'OS
E CRIANÇAS

Consult.írio - Rua Joio Pin·

to, 10 - Tel. M. 769. DR. !. LOBATO
ConsultaH: Das 4 às 6 hOTa..

,

Residência; Rua. Esteve. Jt· FILHO
ni()r, 45. Tel. 2.812. . Doençal do aparelho respirdórlo

___
' TUBERCULOSa .

DR. EWÁLDO SCHAEFER RADIOGRAF.IA E RADI�SCOPIA

I DOS PBLMOES
Clínica' Médica' de Adu tos CIrurgia <lo l-oras

e C�iariças ,
...·ormad&- pela' FãcllldaJe �athi"

e
'

ltk-..· Ruà N-u�- ,!!!!,I_ de M,!!dlclna. Tlsl�'oghita -.
onsu \).L lQ, - ... ,'. .

_ t'isio!.' .rur"jão iro'. HospIlal .se,
n.eS M�cb.àdo; 17 �

,_
/ ,

..

r�u RarÀIl8.. :_, ...•...•, ..

'\.. �Horári� das Consultas ':c' .CÜt80 ·,.do, especializaç!il �.;,!!ela,_
.

'., ." ." 'S ·N. T."Ex"interno e..·;Ex�assl.·
'rlias 16 :às - 17 Jiol1is ,;(excêto t�nt'; <le Cirurgia do prtlf.-U:io .

.

Mp 6áhados):'
.'

- ''Oulma!:ãess' (hRI())d'�I":8:'�; "
.-:"

.' ,
.. Cons.: Fellpe c 'illi' li;" .

- �"

·Jle..sidí>,ncí�:,·:Rua.?yiircon- F,olie 3801 "0 ��, '. "', '. :
" ,..

,.Qll�.o Pretq; 1.;�3 -:;+ :AtéÍl'do em hora' mà.'rcà'a�lt ;çs·;; ,!� ,

8,0�-�'�ó{a����i@, �!;';�J:� J,u�V;�i;f�:'%.'.

Residência:
Rua: Gene ral' Bittenconn

101.
Telefone: 2.693. .

DR. ROMEU BASTOS
PrriES .

MÉDICO
Com prática no Hospital São
Franclst."O de Assis e na ranta

CI!I!a do Rio de Janeiro
CLINICA MJl:DlCA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei·
reles, 22, Tel. 2676.
Horáríoa: Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:,
Das 16 às ·18 horas '

Resídência: Rua F�lipe Sch
midt, 23 -r-. '20 andar, apt.. 1 -

1'e1. 3.00Z.r

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
hJl:DIÇO .

Operações ,,'Doenças d� Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização. no

Hospital dos Servidores do Es·
tado. ,

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

Hospitlll de Oarídade.
À tarde das l6,(;!! hs, em !lian·

te 'no' consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina ,de 'I'ira
dentes. Tel: 2766_
Residência - 'r.ua· Presidente

Coutinho' 4.4. Tel.: 3120.

CLINICA
de.

OLHOS - ,OUVIDOS - 'NARIZ
E GARGANTA

. DO
DR. 'GUERREIRO DÁ

··FONSECA
Chefe do Serviço de úTORI

�O do Hospital tie Florianópolis.
Possue a CLlNICA os A.PARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela . mallhã. 1'\<>

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CON5UI.·TóRIO - Rua doa
ILHE'.� 'J nO. -2

.

RE'::�DltNCIA - Felipe Sch

midt' !lo. 113 �eL 2365.
---,,--_. - .....-

...._,-�

DR. ANTÓNIO MONIZ
DE ÂRAGAO

eI-RURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopéôfa

Co.tsultórro: João Pinto, 18.

Dan 16 às 17 dlàriamelite.
Menos aos Sábados
Res: Boc-aiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
-\\T. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MtDICOS

CIRURGIA CL1�!CA
GERAL·PARTOS

Serviço. completo e flBpeciali·
sado das DOENÇAS DE Slj:NHO·
RAS com modernos' métoiol de

diag�óatic08 a watamento;
SULPOSCOPIA - HISTERO' -:
SALPINGOGRAF� -:- METABO·

LISMO BASAL
a"dloterapla por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra

Violeta � Infra
_ Vermc;lho.

Consultório: Rua TraJano, n .. 1,
10 andar - Edificio do MontepIo.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Dal 15 às 18 _horal

- ,,-' Dra.
MUSSI
Residência: Avenida Trom-

pOWlky, 84.
�-----------�-----

DR. JúLIO DOIN
VU:IRA

, MllDICO -.,:- ,

�SPECIALISTA EM ,OLHOS.
'.HJVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA

.

'rRATAMENTO 'E OPERAÇOES
fnfra-Vermelho - Nebullzaçio-

Ultra-Som
(Tutamento de sinu.Ue .em

operação)
Anglo.retlnoscopia - Kecelta de

OeDlos - Moderno equlp_amento
de Oto.Rlnolaringologla (único

•

DO E8tado�
Horário "das 9 às 11 hora. e

doa. 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei·

relea 22 - Fone 267-6.
Res. - Rua São 'Jore. 10

'Fone '24 21.,

,

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de caibir, ao máximo pos-

üvel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os dssastrosoe efeitos econômicos e ecológicos que
'acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavsadores em ge

tal, para a exigência do cumprimento do Código Elores
tal (Decr. 23.793 de 23.1-i934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO,
Nenhum' :9rop,rietál'io de terras ou lavrador poderá

proceder que1rnada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade

florestal competente, conforme dispõe o Código Flores

�O PRIMEIRO SIN.
-

.

:E FRAQUEZA, TONICO ZENA Ital em
seus artigos 22 e' 23, respectivamente, estando os

� ....UA MESAI infratores sujeitos a penalidades..
.

'
. , REFLORESTAMENTO-

DRCI���V!�D:N����Ç� Exprésso Fllria'oóp,oliS . Llda�
Clinica Prote�!r�:�:ár�ucal

-

'ENDEREÇOS ATUALIZADOS' DO EXPRESSO
Ralol X e,lnfra-V.l'IHlIlo FLORIANÓPOLIS LTDA.

DIATERMIA .

Consultório e Residência: . - •

Kua Fernllndo Machado, D.6 -Transportes de Cariras em Geral entre: FLORI�NóPO·
Fona: 2225... LIS, PORTO A:_LEGRE, pURITIBA,- -SÃO. PAULO, RIO
Ccnsultaa: dad 8,00 à. 11 bo· DE 1ANEIRO E BELO HORIZONTE.

ras e das 14,00 àa 18. horai,

I
- ,

Exclúsivam_ente com llora mar· l\fatriz: FLORIANÓPOLIS. Filial: CURITIHA
cada.

"R d
.

.Sábado - daa " .. 12. ua Pa l'e Roma, 43 Térnrfl Rua Visconde dô Rio Branco
.

Telefones: 25-S4 (Depósito)'. iJ32/�6

DR. LAURO'

CALDEI�A
.i 2õ-85P (Escrit�H(.\\ "Telefone: 12-80

DE ANDRADA', CaixaPo.taJ, 4�.
" '·,Eua. Te]e�. "SANTIDRA"

CIRuRGIAO ..DENTISU �d'. Telei. '�S'4-ND:'thDE" '. ',o .

CONSUL-TóRIO -'- Ediflc ::-«,
Partenon + .;-zo an4ar -.aI" _

.

FiliaI: SAO-P.A1J��03 - Rua'_T"nente Silv.&iBa, l' '
.

.

Atende diáriamente da. 8 b
ii boraa.

31ls e 6a. �a. 14 a. 18 hora•.
- 19 as 22 hora•.
Confeceiona Dentadura•• ' PODo

e� !dóveis d. N,.lóD.
Telefon.e: '3666.

DR. MARIO DE LARMO (
�

CANTIÇAO DR: ANTONIO' GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO _'

Esétitório e Residência.
Av ..Rercilio Luz, l6

.

Telefone: 834C.
.

.................�....

D E N T. J � S 'T A S

DR. ;Ji1L1Q PAUPITZ
.

-

l<'ILijO
Ex-interno da 20· enfermak"'"

e Servíç.i de
. gastro-enterologia

da Santa Casa do Rio de Jeneírc
,

(Prof. W Barardinelfí},
Ex-interno do Hosprt.a1 mater-

nidade V. Amaral. -.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, inteatino,

fígado e vias bilíaxes. Rina.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Reaidência: Rua Bocaiuva 10.

,Fone: 11468.
'

Clínica Médica de Adultos e .

FARMACIAS'DE PLANTA0
,))EPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA

Plantões de Fá11m.ácias

Mes DE NOVEMBRO
"

MI\!DICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
"Doenç..s Interna.

CORAÇÃO - FIGaDO -- RINS
- IN'l'ESTINOS

Tratamento' modera0 da
SIFILIS _

Consultório - Raa Vitor Mel·
eles, 22.

HORAÍUO:
Das 13 às 16 horas. .

Telefone:
.

Consultório - 3.416
.

'Reridfmcia: RU1l José ,10 Vale
Pereira 158 - Praia. da Saudade
- Coqueiros

DR. CONSTAN'flNO
- DIMATOS'

MJl:DrcO CIRURGIÃO
Doenças de Denhoras - Parto.
_ Operações - Vias Urinária.
Curso de-' aperf'eiçoamenti'J e

longa prática' nos JIospitai. de

Buenos Aires. ,

CONSULTóRIO: Rua l<�elipe
Sclpnidt, nr. 18 (sobrado). FONE
$12.

-?

/ HORA-RiO: du 16 ás .18 ho·

ra�eBldêncl�: Avenida Rio Bran·

co, b: 42.
-

.

Atende chamadol
,Telefone: - 3296:

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GE'RAI,

Especialista em moiés·U.. de

Senhoras e vias urinária.,. _

. Cura radic�l das Infeeçoe.
agudas e cronjcas, dei aperelho
genitb.urinário em ambo. o.

seD�s�nças do aparelho Digest�vo
e do sistemll nervoso. .

Horário: 10'h ás 12 e.2* ás 6.

Consultório: R, Tira:3entes, 12
_ l0 Andar -- F'one: 32411. .

Residência: R. :Lacerda Cou·

tinho, 13 (Chácara do -Espanha) ,

� Fone: 3248.

DR. ALVARO DF
CARVALHO ,

. MJl:DICO DE CRIANÇAi"
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFAN'l'IL
.

C')Usultório, .
.:- Rua Tirade,,·

tes n. 9 .,- Fone: 2998.
.

Residência: - Av. H.rcllio
Luz n. 151i - ']'el. 2.630.

HoráriO: ..,;.. Das' 14 àll 18 bo·

ras diiíriamcnte

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GoERAJ.
Doenças de Senhoral _. Prado·

.loglá - Eletricida�e. Médio'a _

Com:'lltório: Rua' Vltut Mel'

'el�s n. 28 - 'relefonl1: 3307.

Consúltas: Das 16 hora" eIII

diante.
Résidência: Fone, 3.422
Rua: Dlumenau n. 71.

DR. ANTONIO BA1'ISTA
JUNIOR

CLtNICA ESPECIALIlÁDA DE
CRIANÇAS

Consultar 'das 9 áa 11 bora•.

Res I! Cons. Padre 'Miguelinho,
12.

........................................

DR. ALFREDO

RODRI-I. GUES DA ROCHA
'

Clínica Gera - Cirurgia -
Partos �!

Consultório: Rüa CeI. I
Pedro Demoro, 1663 - So
brado.
Residência: General VaI·

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

Dr. ALMIR,O BATALHA'

Diplomado pela Faculdade de

,MedfcinJ 4ii Universidade da
- Bahía

cada.

Felipe' Schmidt 89 ASa-
.as 3 e 4.

2�se'Xta.feira· (feriado) Farmácíc Sto. Antonio R. Felipe Schmidt
3 sábado (tarde) .Farmácia Catarinense Rua Tràjano,
4 domingo - Farmácia Cãtarinense Rua Trajano
10 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
11 domingo Farmácia Noturna Rua

.. Trajano
16 õ.a-feira (feriado') Farmácia Esperança. R. Conselheiro Mafra
17 sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt

18 domingo Farmácia Nelson Rua Felipe' Schmidt
24 aâbado cf tarde ) Far.mácia Moderna Rua João Pinto

25 domingo Farmãeia Moderna' Rua João Pinto

o seryiçó noturno será efetuado pelas' Farmácias
Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e' Trajano: "

A presente tabela, não poderá ser alterada sem pré
via autorização 'dêste Departamento,

Departamento de Saúde Pública', em' setembro de

1956. -

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

MINISTÉIUO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

_,

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACÔRDO" COM O ESTADO DE
SA�'.:' <\. CATARINA'
-AVISO

-

.: Cria�ças
Doenças de Senhoras

Operações
'

Partos

Ondas Curtas - Raios Infra

CUNICA DENTARIA Vermelhos e Azul

DO Diatermia -: �lectro �OagUlaçãO"DR. ALVARO RAMOS CONSULTOIÚQ: Rua 'Coronel.

Atende das 8 às 11 horas II Pedro de Moro, 1.541

S I d 13' 1711. h di 1.0 Andar, Apt. A
e as as 72 oras, la-, Frente ao Cine Glória _ Estreito

IROS
ríamente. Consultas .das 9 às 11,30 e dali

DR. JOSe MEDE Rua Victor Meireles, 18.} 18 às 20 horas
VIEIRA

_ -'DVOGADO -
Caixa Postal 160 Itaja'-·

Santa Catarina.

Esta Repartição, pela rêde de' viveiros· florestais, em

cooperação, que mant�m no -Estado, dispõe· de mudas e

semlintes de espécies florestais e de ornamentação, pará
fornecimento aos agriclJ-ltores em geral, interessados no

úfloiesfamento de suas terras, além de prestar toda

Jrfentação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
lidade da' obtenção de empréstimos para .reflorestamento
110 Banco do Brasil, com juros' de 7% e prazo. de 15 anos.

.

Os .iriteressados em assuntos florestais, par� a

lbtenção .de maiores esclarecimentos e req'uererem auto

rizaçã() .de licença para queimada. e derrubadas de. mato,
devem dirig\r-se às Agências Florestais Municipais ou

diretam'e.n�e a esta'Repartição,· _sit-u�da 4 rua Santos
DUmont hO. 6 em 'Florianópo.iis.

-Teiefó�e: 2.470 .:,.. Caj�a Postál, 395. /
'> . \

Endereço ,telegráfico: Agrisilva ,Florianópolis.
3. C.

AD-VOGADO

... A HORA DO

TÓNICO ZENA

1',

.--�------.••_......---.-••----:-
•.---....._• .-.IIQ.-......-.-.._-_........._-.-..._.....-.-.-.-..."

DR. CLARNO G.
'GALLETTI

;

_ ADVOGADO -
Rua Vitllr Meirele., 60.

FONE:: 2.468
' .

FloritmópoU. -

Agénda: PORTO ,ALEGRR
" "Riomar"

Avenida do Estado 16('6/,16 'Rua Coménda�or .Azevedo,
64

Telef.one: 2-37-38
Atendt' !'RIOl'tIAR"

End. ��Iei,' "SANDRADE" ElId. Teleg. "RIOMAULl"
-..,

Telefone: 87-06-50

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

C A S A p. 'R O P R I A
COMPRAMOS E VENDEMOS:

SUA.

A,lncia: RIO DE JANEIRO
�o.ar"

Agência: BELO-_lJmU.
ZON'fE
"Riolilar"

A 'p.l1ida Andr".'�8, 871-B
, Telefone: �-aO-27
Atende "RIOMA'R"

1Õtes, casas, sitios, chacaras, pinhais e outros imóveis de.
grande importância e. oportunidade para os melhores

negocios
POSSUIMOS PARA;VENDA IMEDIATA

do
Otimas

preços ver-

•

•

O mais antigo diário de
Santa Catarina.·

Bua Dr. Carmo h'etto, 99
PODei: 82-17�83 e 82-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Tel!l_g. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrf', Rio. e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO Rl.OMAR"

.. /

"A Sob'erana'( Praça 15 de novembro·- esquina

Leia e assine

, CASA MISCELENIA
Grande variedades de brin
quedos .•
R. Conselheiro Mafra n. 9 .

• 1-
. •

__ .,.,...,..-Daàt";.u•• a..· ..tl.. "'.....:<\'
,

nu&GaA�,PROSE••A8

rua Felipe Schmidt

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

I

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

PA_.r·· COJ
�1.//- ,Artt.S .....-.:

. '?tt- ".DIAPAI'ITE TODD Il1o\ J

1',"" "OS"Af)�JOS ,'�

Flomel!s 'que'
trabalham

\
.

i

..'

Se
.

v. S. sofre de prisão' de ventre e esqueceu-se de tomar
Ventre-Livre ontem à noite, an�es de dormir, não esqueça hoje.
Tome uma- dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir para

a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.
. Os. homens ativos, que trabalh�m com· afinco; devem' cuidar

_

e.speclalme,nte da saúde, pois precisam- ter o estômago, os intes-
tmos, o flgado, enfim todos os órgãos, e também os nervos,
"'m bom estad9, para conservar as suas �ne:rgiaS:
A prisão de ventre intoxica o ,organismo, 'abate as forças e

por conseguinte, d_iminui ,a. capacidade d� trabalho'. '.
,.

'

Combata a prisãó de vent�e sem' perda de tempo usando
Ventre-Livre. .

'

. Ve�tr�-Livt:e tonifica as camàrl'as musculares do estômago e/

ll?-t:stmos e hmp�'os das substâncias infectadas e férmentações
toxlcas, verdadeiros venenos, que perturbam as funções 'de todos
os órg�os e causam tão· grande mal aos· nervos.

•
. ,

.

-,
•

TOme Ventr�-Livr� hbje, à noite.

.,'
'

.. _-; Lembre·s� sempre:
."Ventre-Livr.e não é purgante,

.'f
*

'.-' '.bimha . sempre em 'casa
'.

,

algúns .viC:jros 'de/Ventre ...Uvré
�. , . -.' .

-.' , '_" .

" "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Novembro de 1956

rog alDra o
De 1\'1. Ruiz Elízegui metros. Com a terminação rias, sua produção deverá 'qual!ficativo de Rio da Uni- 'me, e-a energia elétrica pro

,da Glob� Press I d�� �ova ba�ragem, o calado atingir a 500.000 ;KW em dade Nacional que os hísto- duzída pelas usinas que se'

Um voiume de agua de 20 rmnrmn sera de 1,50 m, pa- duas fa�es .. na primeira das! ríadores lhe têm atribuído vão erguendo. na sopé; de

bilhões' de, metros cúbicos,' drão europeu para o fluxo quais a Potên,cia instalada I em virtude _das. facilidades suas barragens, se contítuí-

cinco vêzes o da Baía de normal da navegação flu- será de 100.000 KW. . de penetração que ofereceu rá em símbolo eficiente' da

Guanabara, será represa- vial. aos desbravadores dO,..-inte- libertação do homem daque-
do pela barragem de três Quando à produção de ,Como disse' o Presidente rior brasileiro na constru-

Marias (Minas Gerais), cuja energia elétrica, outro de Kubitschek na inaugura- ção dos alicerces econômí- las plagas, que, sem a aju
,c�onstrução acaba de ser \1eus grandes "benefíeíoe, ção dos trabalhos, o Rio São, cos da 'nacionalidade. Aque- ,�a da -têcníca, vinha tra-

inaugurada na presença do Três Marias reforçará Pau- -la fase, contudo, está sendo vando uma luta desigual

, �r�sidente da República. sr. lo Afon�o, que assim poderá ; Francisco, de 1.300 k� de completada agora em mol- ; com as águas' sãofnancísca

Juscelino Kubitschek. A produzir até um milhão de curso, está deixando de ser des modernos, O possante

I
nas, motivo de funda ínspí

barragem medirá 2.600 me- KW' por ano. No que se re-
I motivo de, inspiração literâ- rio servirá doravante a uma 'ração de literatos de aeade

tros de comprimento e a su- fere à usina de Três Ma- ria para fazer pleno jus ao navegação digna' dêsse no- mias � de vates populares.
perfície inundada será equi
valente a 1.200 quilômetros,
isto é, sensivelmente igual
à do Distrito Federal. A no�

. Floria'nópolis, Quinta-Feira, 8

�SOciàis
Sín'ese

JOÃO BA,RRETO

O poeta das vinte prtmaveras ! ...

O eterno sonhador que o tempo entrosa,
Hoje revivo, evoco e divinizo:
� Uma lagrima sou sôbre uma rosa! ...

·····,;···ÃWiVÊRSA'Riôs· sr, Aiv";;:,q·"lq�;�;····��"·()it
, FAZEM ANOS HOJE:' .! veira e de sua exma. espô

� sta, Mary Taulois de sa d. Frederica 'Soares de

Andrade I Olíveíra, � aluno do Ginâ-
� sra. Ondivaldina CH- sio Catarínense �

maca Macuco - - sra . .sílvia Gassenferth

va barragem faz parte da
çadeia desse gênero de cons- Pa.i1l,nu�nto de Premios mil cruzeiros ao sr. Julio, nior, residente em Blume-, 6927 >premiado com 250 mil

.trugões que disciplinarão o Na séde da Loteria do Pettke: residente em Paimi-
'

na.u, 'premio de.250 mil �ru-I,cr,�zeh:�s ao s�. José �lbino
regime das águas do gran- Estado foram .pagos os se,

.
tos. bilhete '10878 de 'J de

,

zerros : 250 mil .cruzeiros
t Mdeczmkowskl" residente

,de rio, tornando possível seu guíntes .premios maiores no .agosto pp ; Vinte e cinco mil ao. sr. Nivaldo Machado, re- t.em Juveve, .Paraná, extra

máximo aproveitamento com mes de, Outubro pp.: Vinte > cruzeiros vendidos pela .À- I, sidente em Plorianõpolís, I ção de 9 de Outubro pp;

fins de :irrigação e de ob- : gencia de _Joaçaba bllhete bilhete 5532 extração de 18 Duzentos e Cíncoenta mil

tenção de energia elétrica e O' trabalho 8424 extração de 28 de agos-
I
de setembro pp; Cinco deci-I cruzeiros �o sr. Alcides Dal

completando a obra inicta- to pp; Dez mil cruzeiros ao
I
mos do bilhete 4786 premia-

.

Bianc residente em Caçador,
da' em ,Paulo Afonso, cujos S pa.- IS s�. Fern�nd? Han.sen, Agen- ; do com 2? �il cruze�ros a� bilhete' 6637 extração de 16

benefícios já ise' Ideixàm S
..:

era de Videira, bilhete 2665 'sr. Hermlnio Mortarí, resr- de Outubro pp; Cinco deci-

.sentir aoensuadamente em , satêlítes de 21 �gosto �p; .Pago pel�; d�nte em Concórdia, extra- �os do bilhete 2169 extra-

tôrla a região nordestina do Agencia de Videira 15 mil,' çao de 4 de setembro pp ; çao de 16 de outubro pp ao

Brasil. GRANDE ME'DIA DE ACI- cruzeiros .ao sr, Mario Tele-
I De� mil cruzeiros ao sr.

An-,
sr, Haro!do,Si�a residente

Cidades comó Salvador, DENTES NA HUNGRIA berg, bilhete 6733 de 21
I
tomo Toffel, regmente em �m Flonanopohs; Dez mil

Aracaju, Maceió e Recife DEViDO AS HORAS EX- agosto pp; Cincoenta mil Itoupava Central, Blumenau, cruzeiros ao sr. Renal' Ven-

aumentaram considerãvel- TRAS DE TRABALHO cruzeiros vendido pela agen- bilhete 214f de 11 setem- drametto residente em Cu.

mente suas disponibilidades Alguns mineradores da de Porto União ao sr. bro pp; Um decimo do bi-I ritiba, bilhete 8907 extra-

de energia elétrica. Recife, das minas de carvão de Ervino Knoll bilhete 9685 lhete 9585 premiado com ção de 2 de outubro ppT'fres
a mais importante delas, Matravidek na Hungria co- de 28 agosto; Vinte e cinco 250 mil cruzeiros ao sr. décimos bilhete 3595 pre

está se transformando, aliás munista muitas vêzes traba- mil cruzeiros ao sr. Ante- H:e�rique Arníêdo Ki��e, I miado com 20 mil. cr�zeiros
em celeiro metalúrii,co. As lham dois ou três turnos em nor Ferreira. residente em- residente em Porto Uníão.: ao Agente de Joínvíla por

numerosas construções q·ue seguida, sem descanso, acU- P.roto União bilhete 9586 de, .extração de 28 de agosto l conta de tercei,ros, extração
se levaptam diáriamente:pa so,u o orgão do sindicato correspondente a um decimo pp; Quinze mil cruzeiros ao,' de 2 de outubro pp; Dez mil

capital de Pernambuco in- comunista hungaro, "Neps-' dos .250 mil cruzejros do ·sr. M. Moura, 'Agente em 'cruzeiros ao sr. Ruy Gon

dicam como são múltiplos os zava". Esta quantidade bilhté' acima extração' de 28 Florial1óPollis, pi conta de' çalves, reSIdente em Lagu
benefícios que a abundân- desarraz�damente elevada ,pp; Vinte mil cr.uzeiros, ao . terceiros, bilhete.1941

extra,,'
na, bilhete 8378 extração de

cia de energia elétrica re-' d� h�r'as ext;as de trabalho'" 'sr., Waldemar Pinho,' resi- çãó de 18 de setembro pp; 9 de outubro pp; Vinte e

presenta' para ,o rápido -

pode ser ligada muito pro-
dente em' Florianópolis, bi- Vinte· mil ,cruzeiros ao sr. cinco mil cruzeiros ao sr.

delienvolvimento' de uma re-,. :idmamente com o elevado lhe�e 8139 de 11 de setem- 'Waldemar Souza, :bilhete Deoclides Pedro Bon, Caça
gião. Seu Departamento da n�mero de acidentes na mi- hro pp; Quarenta mil cru- 10328 extração di! 25 setem-, dor Agencia pi conta de ter-

À'�uas e E�er_gia: da Secr�. n�, disse a. jornal do si�di- , zeiro� ao sr. Custa�o Kun- bro pp; residente em S. ceiros bilhete' 3042 de 25. de

,tar,la de

V"�aç.ao, se es!orça
c,�to,''- A.cre,s�en,tau, qu� nu� td�, b,ll�,e,

te 5129. ve�dld"
'O pel�

- setembro pp; Cinco decimos

por m��teI o� ab.asteclmilti recente peqoQO de, tres :me- ,�gencll1: de.J?!nVIl�'.. extr� José;, Nove de.c�os do bi. I bilhete .2695 ,puemiado com

-

t�(t I', _,"
to de ,a�u�a, �!� I�po:ta�te i�.s, �O�1;l.,y! ��jd,.,,�t�::::ll�� çao �d� 7 ago�to,; Vmte mil lhete 1641 premiado com Quarenta mil cruzeiros ao

.

� l.d naquelas latitudes, e com mmas � can'ao de M:atra� 'Ct-�ros, a Iio>ra. Maxw Mag� _.10,mil c!��e.iros .ao sr!,. Joã.o ,
sr. José Pedl:O Ma'rtins, ex-

./"'-..../. . com,o, ,: ar .... nri.lid.de a,oaba de ad· v;dek sendocque em cada I dalepa Pereira Duarte, J:ii- DomingO's Melo, residente

I tração
de 2- d� ;utubro 'pp';

I--'""'

.qull'lr. a prlmell'a bomba caso os operári�s ,tiveram lhe�e. 6346 ven�i?o pela �- .em Biguassú, extração de 25 Quatrocentos mil cruzeiros

j , ".,��"?i!�!�,
' W.old·thl�gton �e �30 HP, de $l,Ue si,allse.u.t-al' 'por mais de I gencla de, ItaJal,._ ex�raçao df� setem?ro pp; Quinze mil ao sr. Thomaz Silvestre Fer-

) por SINHÁ CARNeIRO t;;:'\'f:i��', I
pIO uçao naCIOnaL Com as três dias. de.,28 ·agosto pp, Vmte e cruzeü'os ao ,.sr. Haroldo reira, residente em Araran�

CONSL'LTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHtu!)H diferenças ,nat_grai,� ,corres-I GIlUPO DE '��ILADOS cÍl:co mil cruzeiros ao, sr. Sjlva, Flol'ianópolis, bilhe- guá,' bilhete, 1689 extração

"AJUDE O BEBí!: A CRES Anime- o seu pequenino P?ndentes a 4Iv�rsldade do
I PEOO' A DtSSOLUÇAO J�ao Lean�ro de l\1at�s cor· te 1.114 extração de 25 de de 2.de outubro pp; Cinco

CER FORTE E SAUDA- herdeiro a engatinhar, jO-1 ritmo ,

de cres�l�ento das DOS CAMPOS DE TRABA- �espon.dente a um declmo do seternh);-Q' pp; Cinco decimos deaimós do bilhete 7302 pre-

VEL" gando bolas ou outros brin- ,

das outras capItaIS enume- LUO FORÇADO bilhete 958'5 premiado com do biIhet� 5233 premiados miado com 25 mil cruzeiros

O recém-nascido tem quedas apropriados na sua � radas, o mesmo se poderia
-:-' A Assembléia de Na_'

250 'mil cru�eiros em ,28-8 I
com }50 mil cruzeiros, ex- ao sr. Manoel Joã� Genero-

ma�l's ou menos aquela mes- frente" para que êle p,ossa
� d. izer quoanta aos efeitos que 56; Um decImo do mesmo

l-traçao
de 25 de" setembro so, residente em Araranguá',

á çÕes,..Européias Cativas, reu;
ma posição enrolada que tentar alcançar o objeto em J surtIu no Nordeste a en-, .

d N Y k bilh.,et,e ao sr. Raul _Rind.�r, pp;. ao sr. Juliano BusarelJo Quatrocentos mil cruzeiros
. t' d

. . nm o-se em ova ar, pe- d t P U
- d

manteve durante.todo o pe- questão O movimento de ra a em atiVidade de Pau-
d' 'U·- S'.'t,'

resl ell e em orto !llao, l'eSI ente em Blumenau; ao sr. Teodoro José Roters,
"

A lo Afonso . 1-
lU a lllao, aVIe Ica.e seus

premio d 250'1
. 'Cinco d' d b'lh t 'd

ríodo da gestação. Um nú· pernas que ° bebe- faz
,

., satélites qu� dissolvessem i' e. mi' cruzel-, eClmos o I e e reSl ente em Jaraguá do

mero. infinito de mudan- 'quando engatinha encom- I Para que outro tanto se
as cólonias de trabalho for-

rõs; Dois decimos, .do �lhe- I
5233 premiado com 250 mil Sul, bilhete 560t\ extração

ças tem que acontecer na- prida e reforça os mús�u- I
possa �izer d� vultosa obra' çado' e descontinua'ssem o: te!585 com 2�0 mil cruzei-, cl'llze.iro� ao. sr. Castilio de 4 de ,setembro pp; Vinte

quele corpinho morno .e 1'0-, los d�s pernas. Trepar e _ o
I d� Tres Marla� era pre- recl'utament� de trabalha-

ros ap sr. Carlos,' Tremi, Fagglalll, reSIdente em Blu- mil cruzeiros ao sr. Lodovi-

d a criança d afl supremo e "'e o seu CISO esperar seIS anos Es .. , Porto União.; Dois decimos, menau" extração de 25 de co, ,Silvestre, resl'dente em
sa o, para. que. �s. o

1". I
'

, • .,. dores forçados das nações
cresça forte e retmha. E, ;ftlhmho tentar reahza�1 se, Segundo os, t,ec�ICos" e.o cativas da ,Europa. A P/s- do mesrpo, ao sr: Francisco setembro pp; Vinte e cinco Chapecó, bilhete, 3732 de 4

existe uma infinidade de mais êsse progresso, não pra_zo de construção da gI- sembléia _ formada de
F:err!lz' Martins, de Porto mil .cruzeiroS' 'ao sr. Anto- de setembro pp; Vinte mil

maneiras com as quais vo-! impeça. Ponha-o perto de I gantesca, b.arrage�,' cuja gru�os de exilados de países
União.; Cinc9 decimos do nio Pinheiro, residente em cI�uzei!9s' ao sr. Arno Guse

cê po.de ajudá-lo. I algumas caixas . firmes ou
' altura maxlma se�a 64 me- da cortina de ferro, _ tam-

Qilhete 4536 premiado com lflorianópolis, bilhete 6927 residente em Joinvile, bilhe-

A superfície sôbre a qual de alguns de�raus baixos tros. O custo total das obras bém, pediu que fosse feita
2fjO mjJ cruzeiros ao sr. Leo- extração de 9 de outubro te 3267' residente em Join-

o bebê é deitado é impor-
I
e deixe que faça força à está, or.çado em 7.500 mi- nardo Vasselai, residente pp; pois decimos do bil,hete ,vile.

,
,

.
,

d" d' d l'_� d d
uma investigação _pela 01'-

em Blumenau, extração de
tante. Um colchão firme e vonta e, nunca o elxan o upes e cruzeiros, os ganização InternacIonal do
1·

.

d
.

h fI
' t ' •

h
'

I T d quais a, metade correspon- 11 de setembro pp; Cinco
ISO 'áJu a a espm a ex1- I sozm o, e c aro. repar, e- Trabalho sô!>r.e a violação decimos do mesmo bilhete
vel a ficar reta. Se você o senvolve pràticamente to, derá às despesas com a cons- dos direitos e l,iberdade dos

' ,- t
- 'db' ao sr. Hartwig Gaulke' Ju-

deitar sôbre um cObertor,' dos o.S músculos, além de rllçao a arragem, segun- trabalhadores naS areas eu-

ou travesseiro para tomar exigir grande coordenação do convênio assinado entre ropéias controladas pelos ..:.:*(••:••:••:..:..:..:
ar, coloque por baixo um de m,9vir:nentos. a Com,issão do Vale de :soviéticos. A Assembléia

pedaço de madeira ou di- São Francisco, encarregada disse que a URSS' deveria
ve'rs!ls camadas de cartoli- J' Quando o seu pequenino da construção da barragem, ser pressionada no sentido.

na, para obter uma super. ,atleta começar' a ficár' de, e a CEMIG, que arcará de reconhecer os direitos- dos
fície firme. pé sozInho" deixe-o em paz �om a responsabilidade de 'trabalhadores de formar

Ajude-o nos exercícios. I e ,não aj�lde. Quanto mais cunstr:Ílção da usina elétri� sindicatos independentes, de
Logo ,que ,q pequerrucho, êle s� erguer ,e baixar �ô- \!a de Três ,MarÍas. 'c�merciar coletivamente e

, co�seguir levantar a �abe- iinho, melhor para os mus- Um' dos efeitos mais im- de fazer greve.
cinha sozinhp, você pode cuias. O que muitas mães, rodantes desta re,alização OS SINDICATOS NÃO

levantá-lo, lentamente pe- esquecem, porém, é que '"erá o contrôle das enchen- FUNCIONAM NA ALBA-
las' mãozin,lía'S, até conse- Ilongo's' p�ríodos de ficar I"es d� V�le de São Fran- , NIA

guir se sentar. Deixe qUe o ,em 'pé sôbre uma super- cisco: Afirma-se que três _ Os sindicatos na Al-
bebê faça tôda a força e fície mole prejudicam a Marias impedirá a inunda- bania comunista "São reta1'

não insista. Dj!ntro em bre- postura. Por mais firme ção das áreas marginais, I datários e incapazes de ma

ve, os pequeninos múscu- qlle ,seja o colchão da cami- ��ém de· regulizar a descar- I. nejar as exigências da con�- '

los abdominais já estarão nha, se· o bebê passa muito ga do Fio'A o' qual, no perío-I trução sociali�ta, dó, pa�ís",
bastante fortes para que tempo de pé aí, pés chatos go das secas, não oferece, admitiu o jQrnal do pa,rtido
ele Se sente sozinho. A me- e joelhos para de�Ú'o ,po- <_;alado, su,perior a 60. centr- ! albanês "Zêri I, Popullit".
lhor maneira de ajuda-lo a dero ser cÍ'Íad�s.

'

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

levantar a cabecinha é dei

tá-lo de bruços e brincar de Nunca insista que uma

"esconde-esconde" com a :criança, fi�u� de pé, antes

ponta do cobertor. Roupi- .que' os,' músculos estejam
n'ha de dormir,apertada, co- aptos a êsse esfôrço, em ou

bertores muito pesados, ca-:- tras palavras, antes da"
misinhas e casaquinhos pí'ópria criança conseguir I
justos, o incomodarão e di- 'fi�ar, de é sozinha. Forçá
ficultarão suas tentativas' la a f' 'de pé quando 0_.
de movimenta�-se. As bo_' ;corpinho ainda não, está:

..t.in�as de lã também devem .suficien�emente preparado,
ser bem folgadas. Botinhas pode re�ili:r1ar. epl sérios de

,iustas são para o bebê o ,f�itos' de postura; 'espinhá
metl.P1<2.._ que, sãpatos apúta. torta e ,até in,térfeir; com o.

dos para iúna p'essoa adhh desenvolvimento da respi-::
'ração e expansão 'qo/iór,ax. J

O palido do sonho me ilumina;
O perfil do poeta, delicado,
Sôbre todo o meu ser se dissemina,
Num átomo de amor desagregado.
Queima-me a fronte a inspiração divina;

, Nos olhos trago ó sonho arquitetado'
,

E de meu vulto' � 'forma peregrina
Transpira a essencia de que sou forma�?

Loteria do E_stado.
I

E' que encarno o poeta de outras eras

E" o vate do futuro Sintetizo

- sr. Pedro Cervi, resi- Barnack, esposa do sr, Da-

dente em Brusque goberto Barna�
- Prof. Cândido Salva- - menina Ceris Chaves,

dor Rodrigues 'I filha do sr, Wilson Chaves
;_ jovem Arnaldo Seve-, e ed sua exma. esposa d.

rino de Oliveira, filho do l Adelaide Chaves

PARTICIPAÇÃO
Henrique Arruda Ramos e Sra. têm a satisfação de

participar aos pá rentes e pessôas das suas relações, o

nascimento de sua filha ELZANA, O'corrido a 31 de ou·

tubrQ, na Clínica Dr. Picanço.
Joaçaba, 1.2.. de novembro 'de 1956

O jornal acrescentou que os

'''líderes' de certas emprêsàs'
ainda mantêm atitudes'arbi
trárias com relação aos pe
didos dos operários. Apenas
se incomodam com. o pre
enchimento de planos pelos
trabalhadores".' Como um

exemplo da falta de resulta
do \ de contratos cpletivos
na Albania -o jornal disse �otes a longo prazo' sem juros, prestr.ções mensais
que �esde 1954 que os con- de Cr$ 500;00. Situados 'entre 'AgronÔmica e Trindadt.
tratos coletivos de uma mi- i Estrada geral) cortados pela projetada Avenida que da.
na d� carvão "prevê o.esta-

1
i'á ace,Sso a futura Universidade.

belecimento de b�nheiros óTIMO EMPREGO DE CAPITAL '

para os operários. Até hoje
I

últimos lotes. Informações e vendas com o sr. Adão Fer
esta promessa ainda ,não, l:az d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou pelo
foi realizada". I Foné 3559.

HOJE_
L U N C H D O F U N'QI O N A R I O�

_
Chocolate com torta - Cr$ 12,00
A PARTIR' DE 22 HORAS: DANÇAS COM O

CONJUNTO ]9E RITMOS
-://':-

MUSICA -_ ALEGRIA- CONFORTO

Vende-se

, . "'"
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será, '�'di5putadot', ";sába"do: "

.

e 'aonii�go"
-

em ,,-.' Ità)'ai, . ,o Campeonato ,
Lotes � long? prazo sem juros, prestações mensais

_.
.

'CatarineD'se �de',,_Té8IS- - \
de Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade

,
"il. _ (Estrada geral) cortados pela projetada Avenida 'que da.

Estarão preseníesn pr'Qsjdent�'dó t. N� . D.. e.,,····.()útias�:·a1t.�:::·.··.idades espenívas
-', rá acésso �����a ��;���'!;d�E CAPITAL

'

A Federação Catarinen,-. David. Ferreira Lima,

fará�
iluminadas da- Sociedade rptalf (mas<l-ulino� feminino ,putar- o Campeonato o Lira

I
últimos lotes. Informações e vendas com o sr. Adão Fer-

rse de Tenis, dirigida com realizar, sábado e domi!_!g"O} Guaraní, de Itajaí, !) -cam- é misto); s- :

.', 'T. C., desta capital, a So-' raz d'Ely, .Rua Visconde de Ouro Preto, 1�3, ou pelo

dedicação e zêlo .pelo dr.' inaugurando as quadras peonato 'Esta,du.�l. de �u- J � ..In��r�veram-se para: dís- cíédade Guarani, de Itajaí, Fone 3559. '. (

.

- • -_ .._-- ------

'_,

.... ; lê o T. C. Boa Vista, de Join-

Seu ue- para, Blumenau. llléclief.tWâldif,Mafra �:;:::��:::�:�:i?�i� LIRA TENIS CLUBE'
,.

:1
-

j'-#.
-

'.. Programa- de Novembro

Irá. observar -os valores no 19 Jôgo entre\1oinville' 8'"'8Iuroenau .; Btús- �:n�:,cS:rJ:�:l:t��l� ;s��:' Dia 10 � sabado - Soirée da Faculdade de Far-
,

'.

.

T C d Bl
'

� macia, ás 23 horas .

.-Que - tom vistas ,.ao jogo de domingo frente ao brlíanla �::pa�'ec�r:' a�me:�:�:o j
�

Reserva de mesas com os for

b d I mandos' e na Joalheria MuI-
. Com destino' à ci4ade

r de ' reforçada, .devendo ser .ne- la ínclutdos quatro valo-: res da Seleção de Críctuma; 'fa�o",não o stante to os o.s
.

;B!umenau �egue h?Je.. 0. téc:-I de �QiÍlville Blumenau-Brus-
I
de. Joinvílle,: .Blumenau e a saber: Hélio, éxtre�á di_� apelos. 'que lhe foram fei- 'D'ia H _ quarta�feira ��'Soi�ée em homenagem á

nICO WaldIr Mafrã; ·p:t;epa. que.
f I .' I Brusque, adiantando que r�Jta, ,aator. do �oI ',!l�trl!-

. So,s. �'. .'.
-

Proclamação da Republica, ás
.rador da Seleção Catarinen- Falando à reportagem o para aquele amistoso inte-

.

"

.

Estao inscrftos 28 duplas 23 horas.
' .

.

. ",�, .

_

jovem orientador téc�ico 1 _

,.a, Capital, domingo p�s- !D�sculinas, femininas
..
e

, Dia .25 _:_domingo _ Soirée _ Intermezzo dos es-

�e, que Va.J. observar os va- declarou que para o Jog� restadual a seleção da Ca- sado; o "center" Boca e mistas, 'num total de 56 te-

Iores .que f},erão requisita- de domingo contra o Brítâ- !.'Pital já reforçada...... com maíns Tiro) e Tchiro -que nis�as, o que bem demons-
,tudos para as provas de fim

I
... ,de ano. Das 21 ás 2 horas.

-

_ders a�ravés ,do match d:s- �ia, ��sta Capit»:l, não se- craques de}ta�aí e do, Sul hão puderam integrar o on�
tra o ��e.nvolvimento éx-

ta., nOIte entre' as seleçoes l'ao utIlIzados os Jogadores do Estado sera novamente ze da ILARM. traordmar-w do esporte da '
.

._-.

'

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

' raqueta em nosso 'Estad'O.

'e I NE'MA'S"CORUJANDO OS TREINOS. ! /DESMENIIDO -DO TI�AOENTES ��ta::o m:�:;::" r::u��; ......,. ... .

. Preparando-se para o seria o ideal nêste "qua- Recebemós:. A 'Diretoria do Tjraden- 'catarinenses, destacando-se, _

próximo Campeonato Esta- tro", entretanto, a direção Ilmo.' Sr., Diretor 'de Es- tes' E. C., torna público que entre os homens, os irmãos
dual de. RenÍo que será rea- têcnica a todo custo quer portes de-. "O ESTADO" desconhece a realização do Caparelli de Joinville, A. CINE SAO JOSE

.

lizado nesta Capital no colocar êste t1ltimo no con- I FlorianÓpolis,� se.
. erlcontro entre Tiradentes Heusi, e Krue�er de Itl�,jaí

dia 15 de. novembro p. vin- junto, é um erro aldista. I Com· vistas à edição de E. C., e S. R. Humaitá, na e 'José Santos, P,aulo Fer-
.

.

.

"Na Tela Panorâmica"
,douro (Feriado Nac,ional), REUNIU-SE A FASC-' 27-10-56, dêsse conceitua- cidade de NovaJ Trento, no reira Lima e Hubert Beck
. '''Pró AVAt F. C."
'observamos, hoje, diversas' Ontem à noite, reuniu-s� do jornal "O ,ESTADO", dia 21 do corrente, bem co- 'do Lira T. C., e, no naipe
guarnições em grandes ati- . diretoria da F-ederação

.,

lemos o Artigo '''noticiário mo- desmente categórica· feminino, ,Carmen Lobo,
vidades, assim' é que nol Aquática de Sant; Cátari: do ;-Orrespon4ente '"Elias mente, qualquer fechamen- -Lolita Stein e Loni Klein-

, M�rtinelli' assistim.os um na, agora forma�a sõme�-Il>al�i.· to oficial do' jogo entre as
I
de JoinvÚle,' e Maria Hele�

.ótimo treino. de ,seu "Do.u7. It�,.por, ..
três ,diretores, o N.esta.. reportagem o ar- duas equipes, para· aqueIa" na Zwoelfer, de ItaJ'aí, que

; d' it.]! No Programa:
ble" com Tatau e, AUre 1- V�e-Pl'esíáente, 20 Secré- ticulista, 'rerere-se ao en..{ data. no último campeonato bra-

I
- .' '\Jornal da Tela Nac.

nho, uma, impressionante tário e o Tesoureiro, tendo, contro do S.·R. HUMAITÁ . Qua�quer alusão ao Tira- sileiro sagrou-se campeã
"puxada" de 2.00G �etros e sido deliberado, entre ou-I versds TIRADE

..
N,TES E. dentes E, C., no referido brasileira infantil. Pena é

de antemão já são .aponta- tros assuntos, que as me-, C., de ',rijucas, no dia 21 do encontro, é puramente fal- quê a campeã de Fiorianó
dos como campeões de 1956, dalhas a serem entregues

\ corrente na cidade de Nova. sa. polis, Anamaria Beck, por
entretanto· não' gostamos ãos vencedóres do próximó

'

Trento.
.

Tijucas, 30 de outubro de motivo de fôrça maior não
muito do "dois sem timo- campeonato serão de prata.' A propósito, a Diretoria 1956 possa, comparecer.

' .

neiro" com Sorveteiro e aos ·primeiros colocad,os e" do Tiradentes E,' S., ; soli- José Américo Bernardes 8'

" As 5 - hs.

Quinho, talvez devido as de bronze aos segundos co- cita a V. S., se digne publi- Vice-Presidente do Tira . Do Rio, convidados pela
.

S CI- d.

FA""' t
' . I Bing CRO BY...,... au ti

marolas existentes. nos 500 lo.cados, não hayendo meda- car a seguinte nota oficial: dentes E. C.," ,- v, a raves o seu preSI- D h'
metros da çhegada. lhas para a terceira coloca! I ··-ol"·..······":·..•••..···········�...· ..-ol"·7·····........;.·...........•••

..••..........�.......... dente, sr. L�uiz Fiuza Lima, I .oa����;��H'O PERDIDü

n;�m;:a��·i�i:Ch�:!���:� Çã�éüNSULTA A C.B.D. BRASll�/{AMe�ÃO �O TO�NEIO' IN� ���:�:e��;�as a� d���iaedo� I No P,rograma: '

,

do o "quatro com patrão", Confederação Bras'i· TER'NACIONAl DE BEISEBOL
- G ld St l' Esporter na Tela. Nac.

.

A ". .

.

. si�::teO do a�O��lhoddN'aPCrI'Oe� I
. Pcreços: llt,?05

- '5,50�
porquanto 'o. seu antigo leira de Desportos em, ca� ,

.'

I
ensura a e anos.

conjunto,.\:omo.já dissemos·

I
bograma dirigido à :FASC' BUENOS AIRES, 7,(V. 1 ponto perdido (uma vito- ,nal de Desportos, dr. Paula

em outra oportqnidade, dis- faz. uma
.

consulta sôbre A.) � O Torneio Interna- ria� e uma derrota).' Ramos, seu vice-presidente .iil'iiiii!.·ll11!!�!!!I!�.
solveu-� devido a um -sé- q'lal foi a ultima data em clonai Triangular de Beise,: '. 8.° - UR-qGUAI _ 2 � ál�irante Maximo Mar: '.U�\lPlrio desentendimento entre �

que o remador Hamilton

I
boI, foi encerrado com a pon.tos perdidos (duas Jler. tmellI.e 'o vereador dr. Cas� ....Ii!I_.�_.._...__,IIIiIJ!!ll......

os �seu' rem�dores: entre-I Oordeiro p�l't�cipou em' re� llartida Bl'as�l,� Argenti- rotas).
"

tro Menezes, altas persona- As ,_ 8hs.
tanto, <. -êsté novo "quatro" I gata �m nossa raia. Entre- na e com a VItOrIa espeta- 'ÜS RESULTADüS lidades �o esporte iiacio- Roberto RYAN

surg'e com b?as perspecti- tanto, quanto ao Valmor-I cula� .,dos)10�sos que co�- '. Os resultados. registra- nal. LlJPINO em:

.

vas em disputar o campeo-"). Vilela e Manoel Silveira, seguI):'am o titulo de é�m� �s no certame recem-findo Sábado e domingo próxi- CINZAS QUE QUEiMAN
nato, pelo menos s,ão ql.\�- transferidos também .'. pãra peões invic,tos. ' A classi�i-' f�ram os' seguintes: Dia m() serão, pois, dias .. ,.

d�-.
No Programa:' ,

tI'O rapa'zes -'dispost0s e d'e o Rio, nenhuma providên- .
cação' final do certame 'fo�. 1.° _' i\rgentina; ao )CUru;; fest.a. pa'ra 'o esnorté. : ,de .Reporter na 'Tela' Nac:' :

,

d 'Ih' CD' t a '-segu' I'n'te' ...uai, 2', dia 3 - B"rasI'l,' "'"

gr.ande ensêjo e brI ar, Cla tomou . a
.
B Jun o a', '.... ltaJaI, e para a Feder.ação ' Preços: 10,00 _ 5,00.

'

.

são êles, Cocoróca, Kúrt, nossa Federação Aquática, d .' �'. 27 x Uruguai, ,2 (intel;'rom. Catarinense de Tenis.
. 'Cens'ura até 18 anos.

Airton e Russo, como. Se vê, também devf;!-sd escl.arecer
1. - BRASIL _ .o �on- pido no 7 ..0. "inning,,),'e dia �,-___.-...... ....;.;;;.. ...... _

êstes <l_ois últimos são rema- que () Hamilton está .defen-
to perdhfo"(duas vitorias). 14 - �rasiJ,\ 11 x Argent.i.

;dores novatos. dendo as cores do Vasco .da: '

2.° _ A'GENTINA - na, 1.
"

I

I
.. ,

'
-------

No.; �ldo Luz., o Hq�atro rGama, ,ao passo qJ,le. Vilela P .1., R T ,-C r P -A; C ,IQ·m Jim'oné'iro" formado por 1 e Silveira il1g-ress�J.�.�m 1.10
'

A'"
.

If ; A O
d�O:n, Chicão,' Gleno_ e.:FI.ameng-o� e assim ;!e:�a-n'os H

..

enrique Arruda Ramos e Sra, �têm a satisfação' de
..

#
\ ..

, .

h' I' V'" "t' 'Precisa,-se um para todo o Estado - com p'í'atica nQ

. sma�, 'smgl:?�
'

... O:l� pe a ! �. crer que. o �:co t�.:;I.. particIpar aos parent�s e pessôas das suas relações, o .'
anha_,.,.na: Bal� .' S�I

.•

com I vlva:nentc: ll1.teressado ��i; 'lase-�mento de $ua filha ELZANA, oC9rridQ a 31 de ou'

.

rámo de ferragens e. fogões, apresentarC$e' ho Hotel
e, estI,I,?' ,',N,?t�mos qu.e:'11a, sl�uaçao .'

.do s:�u atleta" tlJbrO, n.a Clínjc'a ·Dr. p
..lcanç.o.

•

, 1 TEal I' catannense' J
.

. �anta: Catarina:
o n "ulfal' c.e p., I'·' '.'. 1 o�ç.ab1í,· 1.0-'de ..,�hovembro qé Ül56 '

(] "h I
;' t 5fi'

. .

'(.' A ,;:;n,�;�, qva1: o a ar cpm o sr, Wilsón. .... ... Le�a, e; assiue

/

Vende·'se
)

4 Florianópolis,
.

Quinta-Feira, . 8 de Novembro' de 1956 '''0 ESTADO" O MAIS ANTIGO' DI&RÍO ui: S .. CATARIN.
A .. •• � .,..,_._�. � ...... ...' ---..._ •• :_:...__ ._...-.......,...__._

Ava!
. , , .

�
.

Hoje, flnelmeníe. o' fine -Sãó'.Jose�; ;por· g�ntireza des Estabelecimentos. José Daux, exibirá o. tão esperéde filme "'Meu filho não
se vende", um· dos' maiores suces'sôs '\de bilheteria em tcde o mundo e cuja renda reverterá em bensf cio do Avaí Fuíebol

•

•

•

�1 • \ Clube. Assista-o. Cr$ 20,00 o ingresso.
.'

.

.

;-iif:ii�t��ii��é.,�tQP.Õ:A.;iõ .�i7��;;
Paula R�mos (sem'derrota).' e Atlé-tico' (sem' vitória), os degládia.ntes·' Favorito o conjunto ,de Chico Ca rion.i

t - , . , ,..

.

: ,.-
,/ �

."'- - .' vaveis '

-' A . noite o encontro
,

,

. , ) •
,

.'
J

.. o estádio' da Praia de Clube Atlético Cataríngnse. forças, o clube presidido não venceu um .só 'jogo nas Nery e Danda; César, Olâu- Jairo, Abel, Osni, Euní e Preços: Arquibancada _
Fóra, será palco, 'hoje, à Os' conjuntos (aspiraa-' pel� sr. Arnoldo Sousa irá dtías'categorias, sendo já o dio e Jacy;' Amante, som-II Walmir. Cr$ 15,00; Geral _ Cr$ ..

:
.

noite, do último encontro tes e .prefissionais) do Pllu- -conquíatar Invieto, além do -dono da 'j;ão jndesejáv�l bra, Valér'io, Pitola e Gua- 19,00 e militares não gra-

do Campeonato da 'Divisão la Ramos .nêste certame de titulo ,de juvenis já obtido, "lanterninha". rá. A partida d� aspirantes duados e menores _ Cr$ ..

.

Extra de Profissionais, de- 56. não conheceram- um sÓ os das duas categorias aeí- �::: 0s -iluadros' provavelmen- ATLÉTICü _ Amilcar
I
terá começo às 19 horas e a ã,oo� Senhoras e Senhoritas

vendo defrontar-se as es- 1"�vés e tudo está a' indicar ma. -Com o Atlético se dá te .serão os seguintes: .(ou Domi); Hildo e Acíolí ; de profissionais às 21 ho- terão entrada franca na

quadras do Paula Ramos e que, d�da á' disparldadede íustamente.., o -contrário: �A..uLA RAMüS - LeIo; Walmor, Nerêu e Flávio; Iras.
'

arquibancada.
-

:
'

ggz�W?:...... .3L, L ,.C
-

;;
_ 'Jl'&zal " tfS.1

AMANHA: REUNIÃO DA ACESC

-

Quadros pro-

'e>

Afim de tratar' de vá
rios assuntos relacionados
com a participação - da
ACESC no I Congresso Ca
tarinense da Crônica Es-

-

portiva, deverão estar reu
nidos, amanhã, à noite, 'sob

a presidencia do jornalista
Ilmar Carvalho, os compo
nentes daquela associação
de classe. Local: edifício
,t .

da Sul-America, nos escri-
tórios. da Transportes Aé
reos Catarinense.

"

As 3 - 8hs.

Richard Carlson - Mar

tha O'DRISEOLL em:
,

Mim FILHO' NÃü SE
VENDE

As _ 8hs.
Jack MAHENEY

Adole JORGENS -'Peg-
gio CASTLE em:

.,

,

. RUMü Aü PACtFICü

Preços: 20,00 Unico.
Censura até 5 anos.

No Programa:
. Atual. Atlantida. Nac;
Preços: 8,00 -' (00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Lana TURNER -"'- Van

HEFLIN _ Danna REED
em:

A RUA ,Dü DELFIM
VERDE

No Prog.rama:
Cine Jornal Nac.
Preços: 10,90 -:- 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
1°) A HIENA, DüS MA:

RES - Com 1 Alan_ LÂÍ>D
20) CHOQUE DE PAI

XõES -, Com: Rock Hud-

,

Viajante.
""""'_"""""'" ��Iooo#-_"""-_'_"'"""_""",_"""""",""""",

son

No Programa:
Noticias da Semana Nac.

Preços: 8,00 _ 4,00.
CensUl;a" até 14 anos.

O' ESTÀDO'�
.

. .... ;i1-:\' 'o;

.o mais' à,q.tigo diário de

...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA'

MUDAS DE ESPÉCIES
FLORES'l'AIS

Às pessôas interessadas

em reflorestar sua 'terras..

recomendamos pr{)çur�r os

P9stós Florestais existentes

no interior do Estado e man

tidos em cooperação com

pr.efeituras e.
Postos

Agr_o-Ipecuários, para a obtenção
de mudas: .

.

Nos postos Florestais se

rão encontradas as mudas
das espécies mais recomen
dadas para o reflorestamen

to da regjão, compreenden
do os diversos tipos 'de Eu

caliptus a serem escolhidos

de acôrdo com a finalidade
do plantio. e

.

condições
.

dê
terreno, além de outras es

pécies de valor econômico,
consideradas as condições
locais de desenvolvimento e I
respectivo aproveitamento
industrial. '

As mudas são vendidas a

preços môdicos. Demais in

formações-e orientação téc

nica sobre assuntos flores

tais, 'devem ser solicitados

,�iretamente ,� ���partiçªo ,I
competente: o Acordo F�o- I
restal" com o Estado de

.

Santa Catarina, situado à

rua Santos Dumont n. 6, em

Florianopolis, com caixa

postal n. 395.�

..

Adhemar no Rio
RIO, 6 (VA) - 'o sr. Ade

rnar de Barros chegou ao Rio

ontem, no fim da tarde, pro
cedente de Vitória, onde

juntamente com outros di

rigentes políticos e lide

res parlamentares, tornou
. parte das homenagens pl'es
I tadas ao governador Francis
co Aguiar.
O chefe populista, à noite

presidiu urna reunião da'
. bancadas do PSP na Câmara
e no Senado, [untamente
com o Diretório Nacional da

- ag:remiação.' Hoje retornará
o sr. Adema� de Bari'o� 'a S

J?aulo, davendo., internar-sc>
novamente numa casa de

saúde, provavelmente 'a mes

ma (São Vicente); pára ali

esperar o seu completo res-

,

./

,

Produzida no Brasil

sob o mesmo alto' padrão
,

.

de qualidade observado

nas dez fábrícas GILLETTE,

localizadas em diversas

,,- do mundo, e cujapartes

produção anual ,é de mais de

5 biliões de lâminas.

c

Meio . século de constante

aperfeiçoamento tornou

GiLLETrE preferida em todos

os recantos da terra!
I

Só é: legítima a lâmina

por.ladOl'a da marca e

do nome de seu inventor.

Gillette

IA - 098

COLÉGlO ,CATARINE�SE
I É P O C A:

EXAME DE ADMISSÃO:

DOS

08- que acompanham o desenvolvimento da indús-
ontem o aniversário natalí

tria nacional no ramo de fogões, balanças e artigo� sa-
, »: cio do nosso conterrâneo e

nitárlos, sabem da adta cotação e 'renome dos' produtos
que levam ámarca "Cosmopolita".' prezado amigo sr, João Ba-

. , 'tiste dos Santos" pessoa de
.�ão constitue propaganda a 'afirmação de repre- ''\

. ..., . ,- grande projeção nos nossossentarem êsses prod u tos Q máximo padrão,' quer no' que meios sociais e esportivos .

_r.efere à perfeição de quãl'idade corno à beleza estética e'
Tendo ocupado a presí-prünoroso acabamento.

-

, dencia do Clube 11'> de Ou-
Os artigos sanitários "Cosmopolita" são bastante, '(

tubro, soube .dar ao clube.conhecidos e altamente preferidos na nossa. Capital.
.

urna .l.ireção segura, situ-
Qu�nto aos fogões, não obstante o empenho sempre de- �

ando-o em lugar de desta
monstrado por várias /fir�as de nossa praça e� obtê-

que, por" isso que é muito
los, jamais puderam consegui-lo, dado o fato da sua pro- benquisto por todos aquedução embora .sendo a maior do país- ser totalmente ab-

les que- o frequentam.sorvida nas praças de São Paulo, e Rio de Janeiro.
. No setor esportivo

-

vem·Foi depois de muito' empenho .e pacientes deligên- -

surgindo corno uma figuradas de vários -anos, que A Modelar conseguiu obter

A . de realce, tendo exercido o'-:. !lma cota dêsses fogões à gás, para a praça de Floria-coluna social cumprimnta ao sr, Luiz Daux, pela cargo de- presi,dente da Fe-
. nópolis. A primeira partida, acabada de .chegar, ainda

Exames Escritos: 16 a 30 de novembro; passagem de seu aniversário' ocorrido no dia 4.
t

' , . _ deráção Aquática de Saa",�.

I es a semana sera exposta a apreciaçao do público. .

Exames Orais: 1 a 12 de dezembro. -,-)*(-- ............�_.......�............ ta Catarina, sendo també�
NOTA:- Quem tiver faltado a exames por doença, Convite:- Mo-rre.u no Ae'reporto grande .esteío - do Clube

fará os exames de segunda chamada 10-

P _

Náutico Martinelli.
go que esteja restabelecido. Quem faltar elo Tenente Ulyssea recebi o seguinte convite: Pe- TERESINA,6 (VA) ;_ Te- to decretou luto oficial, p..,l' Atualmente é Presidente
p<;n: snganó, atraso, etc., perderá a prova ÇO organização desfile de modas na cidade de Laguna 1Vt: a mais dolorosa repercus três dias em todo o Estado. do Sindicato do Comércio
e te;'á grau zero. (Port: 501, art. 61, § com srtas desta cidade ""\ A renda da citada festa será são nesta -capítal e em todo, Varejista, nesta Capital,

,
. 2, c)'. J', . .,

em benefícío da compra da Estatua "Anita Garibaldi - o Estado o falecimento do sr ;-0 sr, SebasÚão Martins R�-I eleito por, 'larga margem .de
NOTA 2 _·Para efeito de prestação de exames, os Devo também dizer que a festa realizar-se-á no dia Lo Sebas�,ião.. , Marti�s Rocha, cha, que �cupava a Prefeitu-, votos, o que atesta o gran-

alunos devem ,estar quites com a Tesou· de dezembro nos salões do Clube Blondin.; prefeito da cidade de Floria· ra de Flori��<?. pela terceira de prestigio de que !foia no

rarta do estabelecimento e ter f'reqüên- _.-) *(-- no, ocorrido no aeroporto VeZ, era médico e um dos' meio da classe.
ela de 75% (Port. 501, art. 57).. (

desta capítàl lluando aguar- mais prastígtosos chefes po
. Ontem, data de seu na-

Exames de Segund1a Época. Ginasiais � Colegiais. ementam os representantes Idos tecidos "Fiatec", dava o avião que o levaria de. líticos do interior piauiensf- talícío foi vivamente cum-

Inscricão: Até 31 de janeiro. - Por exame nesta praça, que será muito breve apresentado à nossa regresso à s�a terra. . I Pertencia à legenda do PSD prime�tado por seu largo•

Cr$ 50,ÕO sociedade um deslumbrante desfile com as ultimas cria-
.

O governador do Estado sendo -�eu sub�tituto, o sr. círculo de arnb:ades, que
15 16 '18' de feve"el'ro -

t
.

t' d I d- d t f d tão logo' tomou conhecinien Herbrand Ribeiro Gonçalves, Ih t
.'
'f' t'Datas dos exames: , e: .... çoes em e.s amparla e se lU e a go ao es es a ama o� .

e pres ou Slgnl lca Ivas
to do lutuo:o acontecimen, e!eito pela-Iegenda do PTB �

.

d
..' .Transferências: Janeiro e feverei.ro. tecidos que é Fiatec.

•

.

provas e apreço e regoZl-
NOTA:':_ As transferências sejam pedidas ,antes . --_)*c,-- G d I J I 5 I"

� jo
'

•

_ do', dià 15 de. fevereiro. Ca<4t- documento I U' . ,ar ea u es '

a .Iege, .

'Os 'de, ? ESTADO, com

Ci'$ 30,00. Sendo os dias,15 a 28 de.Jeve-, na ultim� semana o dr. Amin Mussi circulou pela I' TOULOUSE,'6 (UP) _ O' ao leito no dia seguinte. Pio. ,lUvoluntarlO atrazo formu-
reb'o reservados para exames de segunda Capital. cardeal Jules' Saliege, Arce- rou o seu estado C\ no trans� Iam votos .de- felicidades.
época e matrículàs atrasadas, as tranS'-

.

--) *(-- bi,po de T.oulouse, falecido curso da noité os circulos
ferênCia.s pedidas, nesses dias, pagarão (' ontem de manhã nesta cida das suás relações perdiam
excesso de Cr$ 50,00. I laudete' Viei�a, a vencedora no concurso Miss Cine- de, encontrRlva-se gravemen tôda a esperança. Em 1931 o

M A T R í C U L A - 1957 lândia em nosso_ Estado, segue hoje para o Rio tomando te enfermo desde alguns dias cardeal Saliege já 'havia' so-
l Datas:- Curso Colegial - dÍa 11 - 2 - 1957; 1?arte' nas provas f�nais para a escolha da representan- O pr'elado havia assistido,' no

'- Qua1rtos' e terceirOS anos - dia 12 - 2 - 57; te brasileira nos Estados Unidos. domingo de semana passada
Segundo.s anos - dia 13 - 2 - 57; I Claudete, se fàz acompanhar de seu pai. a despeito do rigor da tem-

primeiros anos e- Curso Médio -:- dia 14 � p:,rat'!!Fa, a uma cerimonia
_ 2 - 57 i I / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oficial. Na quarta·-Jeira sen�

1
_

t
.

d dl'as 20 a 26
J De 1957: 1.0 de março, às 8· horas. tia o priméiro mal-estarMatrícu as, li rasa as. - .. '

1 EXPEDIENTE nA SECRETARIA· senclo übrlgado a recolher,-St grande estoicismo.2 - 57. _'

2 _. Pará efeito de matÍ'Ícula, se eXlglra: Tempo de provas-t Das 10 ,às 11. horas.
.

'a) Documentaçã� completa, inclusive urna foto- Janeiro e fevereiro: Das 10 às 11 horas ..
"

'.' I Na época das matrículas:- Inscriçôes das 8 às 11 e
l!.rafia 3x4; _

.

b) Quitação' militar, para os ai unos de '17 anos
• das. 14 às. 17 'horas'; . Vendem-se. móveis, -músleal1 .pat'� pianQ, ,Illiudezas,

ou mais' " I (a�s s4pados, das r às
I casàpal:,a _fi.rri de sem�na',�ll1) ,�r, 'po qi quatro _çasas com

,
,

d
.' prestação 11 horas), ,c, ......• ,. ,

..
tel'renos', . Q,tml,ú. empreg'€) de': ca:pl,ta 1. .

.

e) Pagamento., a ,pnmelra ETIVO'
.

.,

Féria� a�'Sec.ret.!,lria: 23. de: cf�ze)YJbl;o a 7 de ÜáíeÚà. j T'ratul: á R·:'Mal;é�Flll'�'G{fiIlHlrl:ile; 15
. IN:ÍCIO DO ANO,L. '.' '.'

' ". ,. , " . '

.'>�, ;-, '." > ;

Realizaçãoe Dias 1, 3, 4 e 5 de dezembro, às 14 hrs.

Inscrição: 16 a 29 de novembro.
..

Documentação: Certidão de idade (11 anos, até 31

julho de 1957) ;

Atestado recente, de vacina;
...._ Atestado de saúde}

, At�tado de' curs., prímárlo completo ou .de curso

" equivalente;
Tõdosos documentos; 'isentos de' sêlo, mas com firma

reconhecida.

A niversáriou-se no dia 4 'a sra. Laylã Preysleben
V. Ferreira, esposa do dr. Claudio V, Feri-eira - A colu

_na social cumprimenta desejando à sra. Layla os mais
sinceros votos de félicitações.

-)*(-
.

Inscríção ; Cr$ 100,00
II É�P O C A:

EXAMES DE ADMISSÃO:

I '

FlorianÓP6lis, Quinta-Feira, 8' de Novembro de 1956 •
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S em dúvida será a maior festa do ano a noite 1ie
gala 'nos salões do Lux Hotel em a noite .do dia 13 quan
do estarão presentes as "Dez Mais Elegantes do Ano".

Realização: 16 e 18 de fevereiro;
Inscrição: 1 a 13 de fevereiro, das 8 Ih\, 11 horas;

Documentos, etc., corno acima.

GINÁSIO E COL1:GIO
I t P O C A:

-'-)*(-'

concorrido.
À família

frido um ataque de hemipl�
gia, Permaneceu parcialmcn·,
te l"aralítico, o que entretan
to não lhe impedia o exer

cício das atividades com um

FALECIMENT� _

PEDRO ZOMl\IER
Faleceu nesta CapitaÍ,

dominJo passado, o sr. Pe
dro 'Zommer, pessoa muito
conceitpada e que manti
nha nesta Capital, onde ra-

.

dicou-se deste SUa mocida:
de, muitas t+mizades. I

O 'seu sepultamento . que
se efetuou segun,da feira
desta semana foi muito

MOTIVO DE MUDANÇA

-\
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Por AL NETO lhas .dourudas pelo outono, ... "" onde os trabalho"

I
viagem montados nos cava-

I, um dos espetáculos mais' de construção tiveram in'í-. los,

I Alphonsus de Guímaraens tória, que essa anda aí nos

I
grande doçura ,cristã; nem

WASHINGTON - Aca-"bonitos que se possa íma- cio em 1768, " Com o atrazo, os 57 em-
Filho livros e pode ser, além dís -rnesmn do poeta que lá se

bo de regressar de Mon- g ínar.
'

'

'A casa foi inteiramente, pregados de Monticello já

I
' "Leio nos jornais um pro- so, imaginada, direito, qu= deixou ficar anos seguidos e

tícello, o lar de Thomas Vai-se por um.a" e,stra,da ,projetada e c�nstruida ,por não os es,peravam. E fo-
,

testo: pois não é que' se es . não se .reeusa nem mesmo hoje repousa na SUMie colí-
Jefferson, de cimento ,que , tem, hte� j Jefferson,

Ate as cortI?as ram dormir,
queceu, no último mapa coe. aos historiadores, Antes vos': na de Sant'Ana. , , Falarei

Todas as' vezes que per- ralmente, o nome ,de Ca- ,foram desenhadas por, .êle. Jefferson e Martha, ao
feccionado pelo LB,G,E" ,a, "diria de outra Mariana, a

I
um pouca de tudo isto, mas

maneço srn Washington por minha dó Céu, -
Entre os detalhes curio- chegarem, encontraram _a .cidáde deMariana? A omís- que se levanta no meu pen-I sobretudo da Mariana que

algum tempo faço um pas- O título da propriedade sos da construção está o casa fechada, E para nao são é grave porque, diz o cí- samento com o seu doce ca-: omitida no mapa, se ergueu

seio a Monticello. ' de Jefferson data de '1735, dos pregos, Todos os pregos acordar os empregados, tado protesto, Mariana não sarío, com as suas ruas es-I de novo em mim com o pres-

Esta bela mansão, dese- quando mil acres foram usados na casa foram fa- Jefferson passou a noite de" SÓ é a primeira cidade de treítas, com as suas igrejas tígío que lhe asseguram, não

nhada e construida por doados a Peter Jefferson, brtcados ali mesmo, em núpcias com Martha num Minas, a mais antiga; pos- e oz SeUS sínos, -corn a sua só a idade e a tradição, m88

Jefferson, acha-se próxima pai de 'I'homas, monticello. quartinho no jardim, sui uma credencial bem mais esplêndida praça 'a que C;J tambem (perdoai-me) a nos'

à cidade de Charlottesville, Thomas herdou aproprie- Jefferson achava que as

I
Monticello é hoje exata- forte; a de ser considerada casarões impõem' uma gra- taígia de evocá-la e de sen-

no estado de Virginia. da-de 22 anos mais tarde, escadas interiores, quando mente ó que era no tempo cidade - monumento, título vidade que contrasta cõm p tír que nela ficou um pouco

O passeio daqui de Was- com a morte de Peter, são largas roubam 'muito de Jefferson., '

que se lhe conferiu em 'lei. jardim tranquilo. � ingênuo de mim mesmo, uma porção

hington a Monticello é nes- Para a construção, Jef- espaço e não servem pro-I A Fundação Thomas Jef- Como não me bastasse crer com o seu �ibeirão do Car- .írrecuperável da minha pró-
ta época do ano, ,eom_fo- ·fersolb escolheu uma colí- pósito ,utiL por is�o as �s-, ferson'cüida de todos os no noticiário, fui ao mapa: e mo... prta alma,

____ ,___;_�...,.....-.------------- d t
-

t d t Ih I' mais qu esquadrí Não, nãovos direi 'de Salca as in ernas sao mui o
I

e a es, a, por e o -

estreitas e empinadas, Ape- As cortinas que lá estão nhasse, não me foi dado de- vador F, 'Furtado' de Men-: Ah, Mariana ... Seu nomo

nas uma pessoa pode subir t
atualmente são iguais às parar com êsse nome singelo donça, ousado sertanista que soa; em mim, nesta hora, com

de cada vezz"
'

I que Jefferson tinha, O � -para mim tão Caro. Ma:�iana em julho do ano. da graça de a gravidade dos seus sinos

Na noite' em que casou cido foi especia�mente fa- deíxou de existir, pelo menos mil seiscentos e noventa e E, mais qqe nunca ela me pa

com Martha Wayles Skel-I bricado", \ para os cartógrafos que ela· ,se.is, .c�"gOU às margens do ,réce viva e presente, para

ton ...:..... 1 'd'e� janeiro de I A casa de Jefferson é um, boraram tal mapa. Está, po �lbell'ao do Ca,rm� e, sedu- sempre inesquecível, não

17-72 _:_ Thomas Jefferson' dos melhores exemplos, nes-I rém, diante de mim,
.

come �ido pelo ouro, ab aplan�o� obstante, o ,COChilo do ,cartó,
'h' I M ti ísv d

' ltabira para o poeta: e ape Os fundamentos do arraíal; grafo, COChilo que mananen-
vm a com e a para on 1- te paiS o' que era a arqUl-' .' . . I '.,' ,

'll di' í d
'

1 nas uma, fotografia
na pare- nem vos direi de 'Dom, ViÇO- ses zelosos ríeís a sua cíd:i-

dce
o quan o 0t dsurdPreen- I

tetura e o, estí o oa epo-
de' mas como dói! so, cuja almà, segunda o

I
de, acharam de denunciar e

eu uma tempesta e e ne- ca
.. ,

,

'

t
.

d di ti" .

1'

,
I �'. ' Muito pdderia narrar-vos poe a, am a rvaga por a-

I qne me evou a Viajar pe a
ve.

,

Jefferson l�ventou uma� I de Mariana, não da sua hís

I queles
ares; nem de

Doml
infância perdida e a falar-

Vmham êles num carro po�tas cOl'l:ediças ,que �te:, _ SilvérÍo, bispo' humilde e hu- vos (perdoai-me) de coisas
puxado por cavalos, Somen- hoje ,funclOnam perfeita-, I manista de renome: nem de

I
que �er�encem a um mundo

te os, dois, Jefferson e Mar- mente, � I Monsenhor Horta, tígura de que, e so meu,
tha deixaram o carro ato- A cozinha, qUe está bem
lado na neve, e seguiram longe do comedor, é ligada �

à casa por um corredor

subterraneo.. Por alí os em-
I

-Pregados traziam a com'i- i

da: a qualquer que fosse o

tempo,. . I
Jefferso.n - o homem

que escreveu a Declaração
de Independencias dos Es

tados Unidos - faleceu em

Mon'ticello' a 4 de julho de

1826, I

Pregu:iça e fraqueza
VAN�'ADIOL

MOCAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERCIA, ,

VITALIZA o

, 'N'iio é sua culpa !

,E: a Iraquezaque' o deixa ,�ansado, pãlldo,
com moleza 110 corpo e olhó� sem br}lho,
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
,

"-ANADIOL
aumenta 'os g I o b u I O'S sariguj�� e

sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pôde
ser usado em todas as idades.

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

AssociaçãoflAtléUca:B,arriga'
_Verf\el"

,

PROGRAMA SOCIAL

para o m,ês de
NOVEMBRO

Dias:

�REUNIõES
_II DANÇANTES SEMANAIS

9 - 6a, feira
16 � 6a, feira
23 6a, feira ,-

3Ó - 6a, feira J lostriJia: Tdrra' de GODlrastes
fêz esta observação: "Os

SYDNEY (Globe Press) em seu tronco,- do euca-
,

' tempos mudaram e agora vi-
- A Au,!\trália é uma ter- liptus, uma das mais altas ,

l"a de contrastes ,surpreen'- árvores do mundo,' e das vemos, n�ma epo��dem qule, I I\.. f d' I
as relaçoes c:na, as pe a

dentes, ond. a Idade d-a Pe- tOV;l:,as, qude aze�" a Aus-
conqpista e ocupaç,ão se tor-

dra subsiste' lado a lado ta la um os malOres

pro-,
", 'f

d 'd t d 1- d
naram Jl1uteis para azer

com as grau es metropo-, u ores e a o mundo, '

'

,

. " com que os povos obedeçam!
leso E a 'terra dos 'cangu-J E tambem a terra de:T' t d"

, "

I
emas cer eza e que os

rus, do plátipo, do pássaro- ,'1bongenes de um pl'lmitl- ',d C
"

d N t'

,

' ' povos a oreia o 01' e,
lira, da raríss'ima "árvore- ,VISmQ choc,ante, alguns dos T'b t E ,t

'

L t
'

L'
",

I
1 e, s onia, e onla" i-

gárrafa", que guar,la água qaUJS,.vivem alllda na ida�
t

'

Alb
'

B I
'

,

,
,

" uania, ania, u garia,
de da pedra, E e a 'terra 'R 'H

'

AI'
, I umania,' ungl'la, ema-

do sol, dos esportistas, das
h O" t 1 PI'

'

Ch, ,n a l'len a, o ama e e-
cidades cosmopolitas, das I' 'f'

-

't
b t d d

cos ovaqUJa icarao mUl o res das coletivas se referem
oas es ra as e o povo "I' '. '

t "
,

h 't 1
'

A A T
Le Izes ao OUVlI iS o . , continuamente à futilidade

,.
�
OSpl' a elro, ustra ia

das quotas de ovas prescri-
e a encruzilhada do Sul do POEMA POLON,-AS

-

'IN-J'. tas pelas autoridades, quan- �

Pacífico, ligada a Buenos QUIRE.. O PARTIDO CO-• 4 do as galinhas se recusam a
Aires, Lima e Cidade do MUNISTA' preencher suas normas, EmMéxico pela Canadian Pa- O N' rl '

'

l'h d
'f' A' 1" I

- umero ",e JU o a
Ci iC ll' mes, Via Vancou- revista semanal de Varsovia
vel', na -Columhla Britânica, "Chlopska Droga" _ orgão
SYdney é uma cidade hos-

'

.

tIA bl',

"

'comullls a po ones � pu 1-
pltaleira e alegre, rodeada d W'kt W yl k', ,

cou e i 01', orsz s i Local de P-kosd, que foi cri-
por belissimos locais para, inltitulado "Sob Quatro ticado "pelo' jato de que os
excursões, na praia, que se Olh "0

.,

d'
'

: A
os, poema iZ: galos d!l sua cidade nãoestende por qUilometros e O P" t'd e"

,

b d'A _

, I "r I o o cere 1'0 a preenchiam os quadrões de
qUilometros, em tôdas as I
d'

-
c asse- qualidade e quantidade exi-

u'eçoes, -,' I gidos",
M

'.
t H d

E' então provável que não ,

,ere�e ser V1S o o y e
tenha eu nada CASA' MISCELENIA-_wPark, Situado no centro da 'A '

.'

'd d
" ,

I f"
No meu craneo? Grande varIedades de brin'�

CI a

eJ" Pdr?ximBo t�O ,qua i-,. O Partido é a suma auto", quedos
_

ca o ar im " o alUCO, que 'd d - C
•

possui alguns magníficos
ri a e:- ','

' R. ,onselhelro Mafra n. 9

exemplares da, flora aus

traljana, Não. muito afas

�adQ, fica o jardim zooló

gico, onde 9 visitante tem
ocasião de, admirar a maio
ria dos animais raros' e in
teressantes, em ambientes
que imitam perfeitam�J)te o

seu "habitat",
O visitante que está re

almente interessado em co

nhecer a parte agreste d�,
país,....não, deve �eixar de fa
zer uma viagem às Monta
'lhas Azuis, que ficam cêr
ca de duas horas de SYdney.
O Monte Kosciuske, que

não fica muito longe de

SYdney, é um lugar
, ideaJ

para os amantes da esquia
gem, ,de maio a novembro.
O "Chalet", hotel dotado de
todo o confôrto moderno,
fica ,situado nesse, mónte, à
disposição dos turistas
amantes dos esportes de

Atenção: Avis'a-se aos" srs, associados e às digniis
associadas, que será rigorosamente exi-

gida a apresentação' da, carteira social.

A expedição de ingressos para conJJida,dos
po'derá ser feita até às 18 horas dos 'dias,
de festas sociais. I

- ,Flprianópolis,' outubro de '1956
(Ass�) Thezeu Domingos Muniz, '

Vice-Preso do "S,A,R,P,"

,
,

inv_erno,
:tst� âno, 'naturalmente,

a A ustrália ,oferece, aind�
novO' atrativo aos aman

:tes dos esportes, ,co'm a rea�

lizaçã() das Oliri;lpíadas e"m"l'Me)bdurIt'fi,
'

>=;c""""'��=����������::...:��_

:::

I I

"õl'IMAS NOTíCIAS" DE
KHRUSHCHEV

•

Terei então eu, um sapa-
teiro

"

,
- O "Wall Street Jour- Pedir instruções sôbre sa

patos ao Comitê Central,
Eu, um músico, para as

notas que dansam em minha
cabeça?

_

O Partido tem razão,
Mas tem todo mundo ra-'

llal" - publicado em Nova
YOl'k - disse num recente

editorial: "Dura'nte um dis-
cur:.;o a um comício de ope

rário� de Moscow que defen
diam a nacionalização do
Canal de Suez pelo Egito,
o Secretário do Partido So
V'ietico Nikita Khrushchev

zão

Que está no degrau mais
alto da escada hierarquica?

O Partido é um monolito,
'Serei e� então, quando

dt1vido,
Um herético?
AS GALINHAS SE RE
CUSAM AS NÜRM;AS CO
MUNISTAS DE PRODU

çÃO
- A Hungria comunista

se encontra em dificuldades
em suas fazendas coletiÇas
por causa das galinhas, Os
fazendeiros e administrado-

todo ca!,!o, as cÍ'Íticas con

tinuam, e o que ultimanien
,te foi alvo de tal crítica é
o Presidente do Conselho

()�/;��<:NI()
t;)Utf ,Sê C'0,+1-
.sIlVA COM O
OI/GêNIO éM
NOSSO COR�
PN()PORCIONA�
NOS�/O LI
TR,? Pê AGUA
POR D/A. Alba'
ANIMAIS" COMO O
I//.>C/N#O � KOA
l-1,. DA AUS1RA'l./A
NAO TVMAM A'(;lJA·
é 4:PêNOcM D�5-
.5A P/('ODU�ÀO IN
Té"RNA.TRAÇA CO
MUI'? NA-O TOMA A:_
6//4 c.: No êNTANTo.
.s�I/S ovos 'CONr�M
BOPOR Ç�..vTÓ Pt:SSt! li..
"VIPt?

'
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Praga nós trigais de Santa Catarina Busca-pas Compao�i� Aodré �i118�·M.ário Ora·
r,!ontas m,edidas lIelerm!oadas pela D�D.S.'. e pela Zé da lIha, pela 0.- ,1101 m flonanopolls '

�BI.I.T. para �ltlngUlr ar lagarlas surgidas zeta de ontem, investe RIO, 7· (VA) _ Três são' nhaido chamar paraa apra- não há quem me tire. Logo,
�

,

.

C N
,contra a op,osição, a pro- os que compõem a Cia. An- sentaçãr, de ° "obrígadn pe-: não há' porque escrever· a

-'
.. ,__-�'."�.�.

. em ampol OVOS, pósi�o da c'riação do car-, dre ViUon-Mario Br�sini, lo amor de voces"... Mui-', respeito, dêle nem mesmo pa-
gO de' Procurador Admi-, ' 't' d t t

.

hRIO,7 (VA) _ Falando !J.I '

. ta Catarina, 21 toneladas de cuja estrela ·€S a marca a, o �en_os en ra na�,mm

aSI
ta dizer que tem tôdas as

proposíto
c

da invasão de, tempo, surgiram novos ata-'
insetiCida.s, s.enElo 7 tonela-

nístratíve do Estado, no· para o dia 20 .de Novembro, c?gItaçoes que. e�e ja tenha qualidades para ven?er nes-

plantaçõeã de trigo em oam- qu�s de lagartas nos municí-' das Para Joaçaba, 7 para
Rio. Depois de lonta ti- no Teatro Alvaro de, C�- sido chamado tres lVez�pa- sa nova etapa de sua carreí,

, I rada decididamente aea- Ih
.,

A t h'pos Novos, Santa, Catarina, pios de Lajes, Curitibanos e campos Novos e 7 para FIo va o; Mario Braslm�"" n- ra .a uar em eompan ias ra. '

,

por uma terrível, praga de i Videiras, havendo, Q sr. Schef- '�rianóPolis. Concluiu o dire
ciana sôbre o papel ,das dré Villon e Terezinha A'Ús'-

. l oposiçõ�s, _critica-nos por t:
,.

"

Illagartas, conforme foi.noti- fel' seguido para a zona atín- tor da 'D.D.S.V, afirmando, ,. reges o.

ciado pela ímprensa, o sr '. gida e dado ínícío aos traba-' ElSp2rar pôr fim à praglt' no
havermos; personalizadõ Já falamos sobre o prí-

I o assunto. Não colhe a
,Armando David Ferreira 'Li- lho3 de combate.',

'

"

prazo máxímo de 8 dias. E L
metro e hoje vamos �lar,so-

ma, diretor da Divisão de De-
' Dis,se, mais" o sr. Ferreira frisou:

' Incrêpaçã», bre o segundo, na opinião de
.

�.� d t
. Fomos à liberalidade M' Lfes.a.. �an.itári,a Veget.!).l, do, Lima q.ue, lien 0',. em v,ista ,R I'
_ Tudo depende" porém." ario ago.

'I de acreditar justificável ANDRE VILLONMínísterío da Agrícultura, urgencia requpsída para o, da �hellada do avião da De-
a criação desse cargo. Is- . ....' da'

� infolmou que 'a. praga é a [combate, solicitou a colabo-] fesa, Sanitária Vegetal, que A COIsa que, mais me
- ,I so está escrito em nossas .

't
.

mesma que. atacou, recente-I. r�çao dO', .Servi�o de EXIJan-1 está. terminando o combate
colunas. Mas adíantamos ,raIva. e er que escrever a

mente, os trígals de Cruz Al-'I s�ao do TrIgo, fícandn assen-I em Cruz'Alta e que deverá
que um, cargo déssa na-

respcíto de' alguem. Eu t�-
ta, no Rio Grande do Sul. tado' que o S.E.T. enviará, retornar ,prontamente à SUa nho em grande conta as mi-

,E declarou que, assím re- aínda hoj e, dia 6, para san-, base.'
tureza, para nâa ser si-, nhas'<ímphcâncías é as mi-

I
neeura, para 'nao ser li t i

-

E tgressa do Rio Grande do Sul,
"

, n as res r ?oes. a Igen e,

o avião da D.;D. S:' V. segui-
•

compadrismo, para não vivendo, evidentemente tem

rá para Campos Novos, para'
91''r imo-ralidade, devêra

que provocar ímplícâncía I'

encetar combate decisivo às
ser criado para servir o ser alvo de restrições, .:

, Estado e não para ga- M d
. /.

lagartas, as pe em que eu escreva

,,' l'antir uma situação pes-
'

lt d André V'll ?
Desse município catarínen- a respeito e n re 1 om

se, o sr, Ferreiva. Lima aca-
I soaI. O Procurador para Por que eu hei de escrever a

ba 'de receber telegrama do 'I qualquer pessoa de bom respeito' do André? Foi mi-

chefe do Pôsto de Defesa, sr. i
FI

. ,

1
,_ :��:o'd:::l:!:Op:ss!!:: nh�t imPlicãnAcia AI dutrantteFelix :::;cheffer, informando' orranopo is, Quinta-Feira, .8 de Novembro de 1956 ,," mm os anos'. que e ope e

I I confiança de., governa- . ítavá ·1 t
que a praga atinge uma área , --:- .

_

me 11'1'1' ava so enemen e.

de 40 hectares. Aó mesmo
�"'. J ii; '�i,' II:; I *, ,f :�'" I ;�' �', I�, dor. O cargo deverá, pois, Não pela minha ímpossíbllí-

N SS C
-- ser em comissão. Não foi t b

.

,O .. iA '·A.PIT'.A'L
-

is�o' ,que fez o sr. Jorge :e�d�e:P�:, ��pe�: �m_, ::e.',· portuguesas, .. Bolas para a Façam�de mim o juízo que
, Lacerda. Criou-o efetivo, t t dâ d �

, " '" .. '

,

,ope e me a a sensaçao 'e. medalha de ouro que êle bem entenderem... mais .:t
.. - com �arantias vítalí- 1

. .

d , '

"
, .. '..

," OSVALDO MELO /comp exo de superIor! -ª- conquistou como melhor a-' respeito de André Villon n10
FLORIANoPOLIS: CONSTRÓE BARCOS PA-

clas, 'terminantemente de ... de exibicionismo, Por-' tor de 1954! I
'

RA O BRA proibidas pelo art. 189 t' -

h'
'_ �

,

'

,

escrevo uma linha siquer:
..

. .

SIL � Mer'ece �onrosn. menção e re- tan 0, nao a razao para eu Eu não tenho nada com Apesar dele já ter tirado ,)
glstr_o, mUlto. espeCial, o auspicioso fato. das cons- da Constituição de San-

escreve!, uma palavra que isso. Implico cÓm aquêle to-
I

top'ete respeitemtruçoe,s navaiS, que' dia a dia crescem nos estalei- ta Catarina. Em fazenão b d 'I N- ,as minhas
ros d� nossa terra e que vão servir a todo -o país.,

- - seja so re o .An re' ao 'me pete e dês�e ponto de, vista, implicâncias.
S .

'd d °b
.

,isso, o govêrno perdeu o I'nteressa que e·le ten·ha sI'do 1__
.

.

o agora, a, 'curlOSI a e pu IiCá Se volta para
� - --------------

mais esta grande atividade que Florianópolis vem,
direito, �o respeito, por- durante muitos e muitos Em t· d

I

t It
I

desde algum tempo apresentando como faceta que deixou patente que anos o primeiro ator de' uma
I es u OS O proJe o,q�e a era o Im-

gloriosa de suas' tradições marl··nhl·stas. na� vl'sav" a suprl'r umao.., companhia categorizada co- "

t
.

d
.

_

.

" Já u� grande escritor-com muita,pl'Opriedade ,o

1 'd d d pOS O e consumod·
, posslve necessl a e a -

'm,o a do IglesI'as.,. que, ao
'

Isse, que "Santa Catarina era a chave do Brasil' ,
'

_

Meridional". A afirmação n'ão ,teve naturalmente a
ministrativa, mas tão surgir para o profissionalis�

força de eonvição qu,e deYeria e�tre os estudiosos só dar, cercada de tôdas 'ii tenha urgido c mo
'

da nossa geografia, por se tratar de,.uma frase atri� as ,garantias, uma colo'; mo: J ,s" o, I, RIO, 7 (VA) _ ° projeto, preciado -o projeto que com-

buida a um, catarinense .. , entretanto Já agora cação garantida' ao com- g�la do Pro�o�lO" '7ara �Im I que
altera a legislação do, cede' isenção de direitos a-

- qllando aqui está se(liado o 5'1 Distrito Naval, cheQ� ti,ao tem a mlmma Importa?-, imposto de consumo foi ob- duaneiros para um centrO'
,

and� tres.Estados cio Brasil- Santa Catar!na, Pa- p��l',e do governa,dor que, Cla que Rodolfo Mayer (eg- jeto de estudos ontem nas telefônico ,automático, de
rana e. Rl(� Grande do Sul, além de possuir uma

em abril, podendo �ele- se' tambem está, na lista das, Comissões de Econom'ia e 1500 I' h
.

tdas prl!I1clraS Escolas de Aprendizes Marinheiros ger-se Presidente da As- h' I'
A

') ti'
.

lo as, Impor ado pela
d B "I t

' min a� Imp lCanClas o ,e-' Finanças da Câmara dos "'e- Co p h' T· 1'''' d·o rasl e ou ras organizações de nossa Mari- sembléia, abriu mão des-

'j
:<ti m an la e eLOnil:!a

.

e

Ilha de Guerra, começa-se a compreender quc re- sa legítima pretensão,
' '-' putados, que analizaram as Campo Grande, E3tado de

almente nossa terra está, fadada a ser, um dos numerosas emendas ofere- Màto Grosso. Relatando a
pontos 'mais operosos no qu,e diz respeito à tec- desonr�ll sua assinatura

O
I

di'di'
.

nica e estratégia na defesa de nossa costa em to- e encerroq sua cltrreira enuncia o pe os i CI as em p en_arlo e das quais matéria, o sr. Geraldo Mas-

do o sul da patria.
•

, políticano Estado _ tro- I
j foram relatores OS srs. Leo" carenhas apresentou 'pare-

Os Estaleiros do 5'1 Distrito Naval, instalados candô todos esses sacri- crl".stãos' O ma.s_sa., ' bert� Leal e Broca Filho,. re_s-, CeI' favoravel, .q�e foi apro-
em Floria�ópolis, começam por chamar a atenção I " fÍcio8'" p.elos -dols, já tão, _. pectlvamente. Na Comlssao vado por unammldade de vo-

de quantoS se haviam tornado alheios às suàs d� Finanças t-ambem foi 'l_I tos.
grandes átívidades.' Clita�Qs barriS."

, cre
, Esses Estaleiros, sem: alarde, a]Jresentam nês- x X x

te instante uma soma c,onsideravel de trabalho. Ha Desde abril, os que
dias, fez navegar pelas aguas de nossas baías, 10 .

viram o compadre ara-
lanchas e um ,escaleI', aquelas destinadas a servi
,ços de patrulhas e outros, no rio Uruguai. Ha tem
}(os, porém, que os Estaleiros do 5Q Distrito Naval
vem lC'onstruindo muitas embarcações que se des-,
tinam a serviços de nossa Marinha em todo o Bra
sil, recebendo e fabricando optras 'até mesmo de
encomendas particulares.

.

Temos agora a auspiciosa notícia de que bre
vemente, sairão dos Estaleiros, embarcacões de ti
pos maiores. Motivo ainda de júbilo é sáber-se que
os operários que ali trabalham são catarinenses
e gl'ande parte desta Ilha.

- Os E-staleiros da "Arataca", da firma Hoep
eke. ha anos que silenciosamente e sem maiores
comentários, vem �gualmente apresentando um tra
balhó digno de' especial referência. ,Muitas têm
sido

.

as emba1;cações ali construidas,' que estão
prestando relevantes serviços à navegação e até
barcos veleiros de �ão pl:lquena tonelagem, têm
saído <laqueIes antigos estaleiros,' 'que além disso,
proporc�onam serviços de lloncertos, pinturas, etc.
de navios e barcos de tôda a espécie.

'

Sabe-se, por -exemplo, que o nosso HOEPCK,
bre�emente, será, inteiramente reformado nos Es
talelI:os de "Arat,áca" e dali saírá pronto· para re
entrar no seu· serviço como novinho em folha e
destinado a conduzir exclusi'vamente ,passageiros.

A refórma vai ser completa e ,as adaptações
as mais modernas e, até luxuosas para se portar
como paquete de' primeira categoria..

Com Os bem montad'Os Estaleiros do' 5'1 Dis
trito Naval e os da uÁrátaca", "Florianópolis está
prestando· um serviço não somente à nossa Mari
nha de Guerra como também à Marinha 'Mercante
de pequena e grande cabotagellh '

\
O gratuitos, inimigos de" nossa' terra, que vivem

aiD(fa agarrados· ao velho tabú de,tel�e'm a Capital
"do Estado como Cidade exclusivamente dedicada à
vi.da oficial e ao funcionalismo públic." que fiquem
sabendo de mais esta, - entre tantas outras ativi
dádes, _ cõm que Florianópolis vai rompendo a

velha barreira do- ciúme e ct:iticas injustas de que
'tem sido alvo. , .

'

Financiamento 'da
Isafra de lãs'
I

RIO, 7 (VA) _ ° deputado
Flores da Cunha coriferen-'I'---------------�---------ciou ontem com o' presidente,
do Banco do Brasil sobre °1 '

Roubo"s e' m' a· I"S roubosfinanciamento da safra atu'll,
'

de. lãs produzidas no nosso
1 Já se' contam várias víti-

(

Estado em face das dificulda-� mas,' todas senhoras, que
I
--------------

des atuais de colocação do vem sendó inopinadamente1
'

I I
'

produto, como consequencia atacadas não .só à noite co- � Itamarah ligado
do retraimento dos mercados mo tambem a luz clara do'

,

,que não llispõe� .d:_ recursos dia, por vagabundos que por teletipo às
"

para a sUl!. aqmslçao., O sr, acabam de �ntroduzir nova I·

Sebas.tião Pais �e �meida modalidade no murldo do p.·rl"nCI"p'aIIS""CI"dade('exammou com o antIgo par- r-oubo. )-
.. ,

t
lamentar gaúcho varios as· Quando ess,es "meliantes d" dpeétos .do prOblema e· pro- v�m urna senhorã; saem em O mun ,O
n}eteu-lhe elaborar imedia.i desabalada correria e ao pa,s
tamente plan_os de ·financia- sãr" junto da vítima, lhes RIO, 7 (VA) � ° Itamara� RIO, 7 (VA) _ Em ,virtu- radioativos e outros' de 'em

mentos que lhe ,foram nes- arrebJ[tta das 'mãos, bolsas OU ti vai ligar-se diretamente dê do' convenio celebradoJ prego em'reato,es,nueleares;
ta oportunid!:lde encarecidos. outrQS:�objetos que condu- com suas principais repre- com o governo de �inas, se· bem como Q tratamento qui-
Ainda, hoje Flores' procurara' zem, ","

,

I sentações no exterior _ Pa- rá instalâdo na ESO'ola de mico e metalúrgico' nec�ssác
, P1 o mesmo pJ5J�t'�V0;,,� 01 Já r{OU�é' até, mEsmo um ris, "Dondres, Washington e aproveitamento

�sideIlte da: �e,ij ,'" .a "e'OI,eéi.SO ,em 'q�eu�p <��\hh,o{ã sede, da Q�u- po,r meio- ció
.

te q .Instit,üto de Pesquisa& ,ipdustria!. :Brevement�� ,Se-

,J.,strb da F���n ,,tipal'9. assal,tÚidj't ,ainda' f�i ferid?';
-

servtç� de' telét:ipos, �ont:1111;:�Mdioapva.s;, q'!ie tse destihií irá, instàlado :n;a
,

r.�cer·ih�'s�';:��j! llf; ,:�G\,��l-
'

Aqui f��a, a not�ci4:e;o>�1J,h:. :,.��?eriVlehtadps"'��l'a'Y,e�;�jf�� �"�:.D�o'rn9;ye,t·' �§t,Í:iq;Qs Feferen-'I.:Fj��'Y�Jiarr�. ,um.:ti_a· �l1w;·al�a-ÇlÍ1. ii:, :;,,/':/t /sç( t:;tmbem.
" .", '\�. \ ; ch;(mito, d;e. erner,g:ef,;?-Iá:;:> "

' ,

:--t�s :às ) 4:ZidasC,i:I'e', �l�r�!iO§ ., n:ílc�> < ',,�' ,

-:.', �,J.J!.<'

Colabotatão "de
,

-artíst�s çatarinen-'
ses à' C�mpanha
Pró-CoRstrucão do

,
.

Hospital' da Crian-
ca Tuberculosa
, .

Numa colaboração com a

Campanha ql!e visa dar, a

FlorIianopolis' um hospital
infantil; -Os artistas catari

nenses' realizarão uÍná ma

Jestoso "shO'w" artistico no

proximo domingo, com início

às 14 horas:

J,á �deriram com sua co·

laboração os artistas' conter
râneos: Zanzibar Lima, Nei
de Maria, Isis Pacheco,

.

Pi'

nic.Ulino,
Maéstri, Milton P�-I'rl;ira, ,Iára ('acordeonista)

Trio Brejeiro, a revelação
Miriam Japur e seu ,violino'

mágico, Regional União
.

e o I

famoso Coro das Legionária3
Mirins, composto �xclusivn\
men te por crianças.
Dessa maneira, no proximo'

domingo, teremos um� gran.
diosa tarde" artistica ,patro,

'

dnada- por artistás de nossa

terra, que demonstram tam
bém seu espírito altruístico
colaborando em tão meritó
ria obra,

Incluida �� India no

convite suíço
BERNA,7 (UP) _ A Suiça '

pediu aos "Quatro Grandes"
que Se reunam em conferen
cia néste pais neutro, para�
evitar uma Terceira G'l:1erra
Mundial. Sugeriu ,ainda que'

_

a India seja convidada a

part�cipaf da reunião, como
,

representante das chamadas
potencias da conferencia de

Bandung.
--------�---

NOVA YORI{, 7 (UP) _ O
, Consélho Ecumênico das 1-:
grejas. deriunêia' numJl men" I
sagem' "'O horror e a profun- ,

,da: emoção sentidos pelos
cristãos do-mº-ndo inteiro,
diante, dos trágicos aconteci-

quil'izar-se,' esperavam
pelo. ,pagamento.

Em Lajes, ao encontrar-me com o sr. Vidal Ra
mos Júnior, ilustre Prefeito Municipal, de,i-lhe para
bens:

_ Então? Ao que sei o Estado, depois que a hn
prensa oposicionista da Capital e daqui, JUO"§trpu o,;;

processos discriminatórios usados pelo govêrno no

pagamento qas cotas muniCipais _ acabou págando
os quatros milhões qu� devia ao seu Município'! Pa-
r�bens!·

.
'

_ .Na verdade, recebi aviso para ir à Coletori�
receber quatro mil.;.

_ Quatro m.U, não! Quatro milhões!
,

,

� Também pensei que fQsse eitganõ. Ma's não era.

° funcionário Ilue encan;eguêi de receber e�sa impor
tância, de quatro milhões, voltou de mãos ábanando!
\, -,- Como 3,ssim?

.

_ A ordém era só de quatro mil/cruzeiros! E Co

mo a Prefeitura subvenciona u�· curso edu'cacional, do -

Estado, com quatro mil, o que houve 'foi apenas uma

troca de re,cibos.

E êle :veio,�agora, com
UPl cargo· que, pela sua

nmureza, devia ser -;- 'em

�entos da Hungrià",
A méns'ageIll ,acrescenta

que a Humanidade não terá

p� "senão quando as gran
des naçõ�s tiverem repelido
o jugo, que impede outros

'Pai'ses :de escollierem livre
mente seus caminhos".

, ° Conselho agrupa 165

confissões protestan'tes.
1: 71

_' Quer dizer, que das cotas ...
_ Nada de nada! Pelo menos até hojeL

(' x x

x

Palavra que se eu fôsse. líder do Govê'rno, ê3Sef1
processos, com relação ao munkípio' que me elegera,
l;\cabariam em menos de 24 horas., / <

Não acha; sr. deputa,dO' Laerte R" Vieira?
Que. me di�, que diz ao seu eleitorado, dessa perse

,guição ao seu município'? Aplaude? Não reage?
'

", "Bate palma?
Bate agora!
Outra vez!

Obrigado!"

comis�ão, mas que aca

bou, efetivo e' vitalíció,
cQntra até� a Constitui

,ção. E ainda aparec�m
Zés da Ilha para defen
der a imoralidade!, E ,êles.:
ainda têm o desplante de
acusar a oposição· por de
ll,unciar a bandalheira!

Pai, perdoai-Ihes ...\

Bá�es- para importa'ção de máquinas
agrícolas

RIO, 7 (VA) _ Foi consti- ,rem participar de um plano
tuida no Ministerio da 'Agrl- de importação, de máquinas
cultura 'uma "Comissão' de agrícolas, ,ap_r.ese,ntar anual
,Mecanização da

.

Agricultu-' mente à SUMOC a estimati-
ra", incumbi(là de sUP9,'in- va "dos recursos cambiais ne

tender a fiscaliza}.- a 'execu- ces,ários a essa impo!'taçãlJ,
çãõ dos planos de importa-

I
e analisar -os programas dos

I .'

'ção e 'distribuição de, maquio importadores_ e distribuido-
nas agricolás,· Integram a' res.

- ,

Comissão�de Mecanização da'
Agricultura, presidi�a pelo I Nessa análise, a Comiss§.o
ministro da Agricultura, 'os ,levará em conta, entre ou

'diretores da SUMOC" da CA- tros fatores a situação da
CEX das Carteiras de Câm-: indústria nacional de m,i
bi:o e de Credjto AgricoJa e quinas e equipamentos agri-,
IndUlstrüil, o direto!' supe- I colas e a ne�essidade dó Séu

rintendente do BNDE, um re· desenvolvimento, procuran-io
presentante da Comissão de condicionar a importação à
Financiamento da Produç,ão participação progressiva da

e dois do Ministerio· da A- indús'tria nacional no peso

Igricultura.' < I dos equtJamentos lmpl:>ll'ta:"
Caberá à ,entidade manter dos à utilização, 'sempre que

um, regis_tró de importadores' possível, de ,implementos fa

e' distribuidores, que deseja- bricados no pai::.

'Pesquisas nudeare� na Universidade
dé Belo Horizonte

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


