
,"Complôt" comunista Presidente J.' K.
RIO, 26 (VA) - O espião são elo plano de agitação e Enquanto era interrogado, A suspaií.a de obedecer a soares, da Divisão Politica - da Divisão de Policia Politi- Verificara a polícia há dias

- em cujo aposento, no ns.! espionagem. I na Polícia Política, o albanês missão do albanês aos ínte-. são fornecidos donstante- ca e Sociál, vem examinando, que Moaeyr Paixão alugara

tel,Ir_nperial (fronteiro ao
I

Recebendo denúncia da"':_ que te�l1 35 anos, boa apa-'rêsses. comunistas e a con=Ímente ao Itamarati e à Pre- todo o material apreendido de Alberto Aflalo Filho a ga-
.

Palácio do Catete), a polícia Embaixada na Bolívia, o co- rência e evídencía uma exce- vícção de que o atentado con- "sidcncia da República. em podér do espião, material ragem do prédio à Rua nen
encontrou cerca de 300 ma- ronel . Luna Pedrosa, Diretor pcíonal Intelrgencía - os po- tra o Presidente seria o ato i "I'ambem o Conselho de Se- esse tido, por altamente com- ríque Chaves n, 17 e ali 'guar

pas do Brasil, indicando a da Divisão de policia Politi- lícíais rebuscavam o seu �- inicial de um largo movimen- gurança Nacional - ao qual prometedor para a seguran- dara 152 caixotes, além de

marcação das fronteiras e a: ca e Social, encarregou o íns- partamento no hotel. to de agitação no país - le- foi informada a detenção de ça do país, seis' outros volumes. Ao di

localização de jazidas de' petor Caio, Chefe da Secção Apurou, ainda, a polícia, varam a policia a comunicar Antonio' Consulich - se faz As autoridades policiais Iígencíar a apreensão, no en

urânio, tório e monazíta -, de Ordem Pública, de localí- que Antonio Consulich, che- a prisão ao oatete. 'representar nas investiga-Item dado conta, diàriamente tanto, verificou que toda a

'está preso incomunicável, zar e prender o espião. Dias gou ao Rio procedente de Por outro lado, os resulta- ções. Esse representante ao presidente Kubãtschek, carga fora transferida para

�a _

Polícia Central, à dispo-
I
depois, era Antonio (ou Gui- :Brlem do Pará, onde mantí- dos dos interrogatórios e das juntamente com um elemen- das novas averiguações re- o depósito do "Expresso

siçao das autoridades milita-, do) detido na Av. Presidente 'nha relações com personalí- investigações que estão to do Itamarati, o Chefe de lativas ao plano subversivo. Mauá".

res que investigam a exten-: Vargas. "dades de destaque do Estado. agora a cargo elo inspetor Policia e as altas autoridades As investigações, atualmente Na batida que se realizou,
se orientam no sentido de em consequencia, no novo

deseobrír as ligações de An- local, foram encontrados,
tônío Consulich com outros além doi vindos da Rua Hen

agentes internacionais ora rique Chaves, mais 25 caixo

na Brasil, alguns deles loca- tes e 8 volumes, tudo guarda
lizados em Belem do Pará, e do à ordem de J. Carvalho,
com os quais o albanês, man- que dava como endereço es

tinha corraspondencía ·tele- critórío à Av. Rio Branco, 257

gráfica sobre os planos a se- sala 613".

rem pôstos em prática.
O Itamarati, tão logo seja As síndícâncías posteriores

inteiramente apurado o .pla- oomprovaram, no entanto,
no desses agentes, \., deverá que ninguem, com o nome do

promover a expulsão de An- responsável jamaís ocupara
tonío Consullch, e 4t sua sn- a sala indicada.

trega ao Governo boliviano.' Verificou, finalmente, a

A Policia, no entanto, pros- polícia, que desde. 1953 exís

seguirá em suas investigações tíarn volumes guardad-os no

até que seja esclarecida toda depósito do "Expresso Mauá"

a trama, desde que está' ela pelo mesmo J. Carvalho que

certa de se tratar _ de um pagava regularmente a ar

plano de agitação e espiona- mazenagem. Esse lote con

gem ramificado em todo o têm exemplares da revista

país. "Problemas", (edítada em

Em outra diligencia a po- São .Paulo) dando conta das

licia política apreendeu õn-. atividades do IV Congresso
tem, material de propaganda do Partido Comunista do

comunista que enchia 175 Brasil, realizado entre 7 e 11

caixotes encontrados no de- de novembro de 1953. Encon

pósíto da empresa de trans- tram-se, tambem, exempla
portes "Expresso Mauá", sito res do programa do Partido
à. Rua Bonfim n. 438, em São 'IComunista, editados em

Cristóvão.
:

rrances, espanhol e ingleso
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Assembléia Legislativa
· Govêrno corruptor•. Confirmado por,Preíeítes do Sul, o êxodo de mar

ginais catarinenses.IAgencia'de Correios de São�J-oaquim-Ro�ovia São
Bente-Cerupá. Preblemas da Capital .. Emprestimos na Caixa. Outras 'notas
Assuntos de variado ínte- r .Dísse o líder pessedísta ne à população da Capital, orador que o govêrno, que' não lhe pertence e não pre

resse foram tratados pelos que o governador era passi-' frisando a necessidade de os diz estar em tão ótima sítua-] judique os interesses da Co

nossos deputados estaduais, I vel de crime de re..§.ponsabili- órgãos estatais reexamína- ção, devolva um dlnhéíro que Iletlvidade.
na sessão de anta-ontem, 'dade, por haver infringido rem a situação. Abordou a

sendo de notar, a volta . de

II
dispositivos do Código Elei-: questão da criação de cabras

sua viagem à Capital da Re- toraI, violando preceitos' e ovelhas por não exigirem
pública, do Presidente...-- do constitucionais vigentes e pastagens especiais, lembrou

nosso Legislativo que por lá ' desmoralizando Os métodos lO fato da dificuldade de se

sê demorou cerca de três se- democráticos.' I'conse,guir leite, onde uma ra-

manas, onde foi tratar, [un- . .

t I
mília só tem direito a um li- RIO, 26 (VA) - O Itama- cerda, "gravado no Rio e

to . ao govêrno federal, de .tconvem reg�s l:ar, ?e o seu, tro e apresentou sugestões ratí, em virtude da extinção, aqui irradiado por uma
,

t'
. pI oresco sUl-genens um, .

.

. a 30 de julho, do acôrdo de •

I' f'empres Imos para a recons-
t Itur d' I

escritas a serem enviadas ao das emissoras ·OCaIS, 1-

trução do prédio da Assem- aparte, nes a a Ul a Os �:,- Executivo. O deputado pesse-
comercio com o Japão, en- cou -apovorado do despu-

bléia. �ates, ��Od�pu�ado S�bast�ao .písta citou varias provídên- trou em entendimentos que dor e do cinismo com que
eves: r. orge acer a,

I
. .

.

t foram coroados de êxito, com fOI' narrado o t"I'Stl'SSUU'o
.

-

êdíco" d
ClaS que senam opor unas. •

Prefeitos confirmam agiu como me lCO quan o o
_,

aquêle país, para a prorrc- caso do CONDICIONADO
plenário caiu em riso.•Mas.

E
.

t' 'C· E zacão' do convênio Assim a de Brado do Norte.
, . . . 'mpres Imos na alxa- 'co� '" " ., •

talvez o medl'co esteJa contn- , . 'partir d'e agosto, o convenio
.,

nomlCa· .

bumdo para a morte da nos-
O d t dO' comercial existente continua-

. epu a o sm Régis
Isa pobre democracia, com te-

(PSD) f' 'lt· d rá em vigor por mais quatTO
rapêutica. dessa. natuteza ..'

alou Imo ora 01',
mes'es', dev'endo vl·.r ao B"c"-

. . , .'.
" CrIticando acerba'mente o go-

�"

dl�'lamos nos. EnfIm, VIa-se a J vêrno do Estado pelo fa tó de sil missão economica nipôni-;
trIsteza � mesmo o ,desassos- C 1":" . ..,.,'. t·

.. ca' P"à' l'a pl ..;'kor-'ar aS b"ases dA
se'0'0' .=1e p,nl"'a"-a ,�Ab",e, nas. 'Q 1f"'0�·1.as 4'Q ln e.t:)m: es.- ..

' c
.
y '.fo.I

,
' < �

'" ""'1" "r.� "'" L - ..... Qutre J<ll do: €..'. n tJnt:tll ti;) :ll!!

rb d ·t
' .

t b'
tarem retendo (juGtas que ca- .

Brizzolà ao sr. Jorge Lacerda,
anca a SI uac)oms a, o 1'1-

.

- intercâmbio entre· Os dois

confórme já noticiamos. gada a ouvir essas verdades bem à Caixa Econômica Fe- países, em 1955J atingiu a ci-

sen1 poder reprimí-Ias. i deral po�· força de eontribui- fra ele 100 milhões ele dol<)
I ções de funci'onários,' devic;las l'es, sendo quarentéÍ e cinco

Problemas de alimentação por empréstimos. Disse o milhões de importaçõ'es c:

da Capital I' deputado pessedista que i3to � cinquenta e cinco milhões de

O deputado Edmundo Ri- dificultava a obtenção ,de fu-' exportações. Visa-se com a

beiro Rodr�gues, apresentou O deputado Enory Teixeira I turos emprestimos, pois que a vinda da representação eco-

proposição no sentido de pro- Pin!o (�SP) teceu. conside-ICaixa Eeonô�ica precisava nomica japonesa, a manuten

videnciar ,junto às autorida- raçoe� !Sobre o problema do Idessas quantIas para ensejar ção ou ampliação do acôrdo

. �es federais, para que sejam abastecimento de leite e car- outras transações.. Pediu o comercial já 'existente,

destacadas verbas afim de I, _fi -_.. 88 ��
ensejar a construção da:
Agência Postal - Telegráfi-I
ca da cidade de São ,Joaquim.
Diz,

.

o deputado pessedista
em sua justificação:
"'Submeto a esta Casa, se

guro de aprovação, dois tex

tos telegráficos a serem

transmitidos respectivamen
te ao Exmo. Sr .. Ministro Lu

cio Meira e ao Ilmo. Sr. Di
retor do Departamento dos

Correios e Telegrafas.
Querem os telegramas que

se faça sentir àquelas auto
ridades o empenho deste Le

gislativo no sentido de que
.

se construa edifício próprio
, para a sede da agência pos-,
tal telegráfica da sede do

'Imunicípio de São Joaquim. !
,

Os apelos cabem pelo fato,
de que são precaríssÍlnas as,

instalações da atual agência
e pela circunstância do cres-

Icente progresso da cidade
e. do município, que têm, nos

. Correios e no télegrafo, o

único veículo de comunica-

Foram lidos dois telegra
mas, l,u}1 do Prefeito de Cris

ciúma e outro do de Urus

sanga, confirmando o êxodo
de fav�lados catarinenses pa
ra a Capital Gaúcha e objeto
de uma carta do sr. Lionel

AgênCia de Correio de São

.Joaquim

çãa."

E�tradíl Corupá
Bento

São

O· deputado petebista João
Col10elel, apresentou apêlo

-

aos órgã'Os estaduais afim de

que se prossiga nas obras de

retificação e alal'gamento da
rodovía São Bento - Corupá.

G.ovêrno corruptor!

Prorrogado o acor- O conto do Vigá.rio
do Nipo-Brasileiro Quem ouviu um dis-

curso do sr. Kominos La-

O sr. Jor,ge Kominos Lacerda" na Capital da República, está tentando in

dustrializar o papel de vítima, tã.o do agrado da emoção sentimental da nossa

gente,
/

Mas, vítima de que?
De um recurso, fundamentado nas seguintes dispositivos do Código �lei

toraI:

nos

"Art. 167. - As d�cisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo
casos seguintes, em que cabe recurso especial para o· Tribunal Superior:
a - quando proferidas com ofensa à letra expressa da lci;
b - ,

.

sapareccm as essências
do regime democráticp!
A estas altUl'as os lu

dibriádos de Bl'aço do

:�;:e�:s!::ã�e:::lle:�:� • lingua Internacio�
fiL'mado o seu, diploma,
se o tiver, o.sr. Kominos nal auxiliar
mandará o CONDICIO-
NADO e os seus sub�
critores plantarem bata
tas ..

Susperando-se ao in

�rível; o sr. Kominos La

cerela vai ao cúmulo de

afirm'ar' que; fez todos OS

esfôr'ôços possíveis e ima-
giná:l'Íos para que' <!. can
(}inato e os elementos do
·P.S.:Ó·.' daquele município
não· desÍstissent do plei
to! Conta o sr. Kominos
Lacel'ela que lhe não foi

possível resistir à pres
são do P.S.D. em favor,
não d_e um tertius, can

didato de pacificação,
mas do candidato IUde

nista, SI'. FI:edolino Kur

ten!

O deputado Lenoir Vargas
(PSD), continuou Suas con

siderações da sessão anteri

or, acusando o govêrno esta
dual pela apropriação dos

di:qheiros públicos afim de
fraudar o pleito que está
marcado em .Braço 'do Norte. i I!!II .

c - quando versarem sôbre expedição de diplomas nas eleições federais e

estaduais".
O prazo para êsses recursos é de 3 (três) dias, da publicação da decisão no

órgão oficial.
O recurso do P.S.D.; apresentado dentro dêsse prazo, aponta como feridos

váriós
.

dispositivos do Código Eleitoral, da Lei n. 2.550, de 25 de jul�o de 1955,
bem como das Resoluções ns. 5.024 e 5.050 do egrégio Tribunal Superior - reso

luções essas com fôrça da lei.
Perfeita e rígidamente enquadrado em dispositivos legais, manifestado

dentro de tempo hábil, o apêlo pessedista é processo de rotina, como quantos
chegam à superior instância.

A batalha do sr. Kominos Lacerda até �,gora evitou um encontro com a

LEI, garantidora do recUl'SO. Nela, o governador atira ao etmbate a suá artilha
ria demagógica, os seus regimentos dé intrigas, a sua aviação d� mentiras, os

seus corpos especializados de potoqueiros... Da Lei, das razões jurídicas, dos
argumentos do direito, da doutripa e da jurisprudência, foge como Belzebú da
Cruz.

As suas assertivas llrc
cisam ser conhecidas

-

dos ho'mens de Braço do

Norte, para que eles ve

jam com quem estiveram

lidando; para que ouÇa91, •

da viva voz que os enga-

nou, na sua simplicidade
dc ,gente hOinesta e de

boa fé, O melancolico

j!!.Ízo que· deles faz ago
ra o governador.
Pelo discurso referido, o

CONDICIONADO não foi

oferecimento 'do gover
nador e do seu prepos
to Afonso Ghizzo:· foi
peditório, foi esmolação,
foi ganância, foi fome

dos pessedistas!
Ele, governador" até

insistiu para que o sr,

DOl'valino, Looks não re

,tirasse sua candidatura! '

Ele, Jorge, até que é

contrário a candidaturas
únicas, porque nelas de-

Eleito o sr. Kurten, se

o pleito não 'puder ser

adiado, o CONDICIONA
DO irá para o lixo e nin�

.guém poderá reclamar
nada diante da llulidade
de um contrato com ob

jetivo ilícito" p,roibido
pelo direito e pela mo-·

raI.
O final do CONDICIO

NADO está à vista: conto
do vigário, no duro".

Por que?
Porque sabe que aí o terreno lhe faltará aos pés.

.

A Justiça Eleitoral, todavia, não vai decidir baseada na cobertura jorna-
lística da imprensa, carioca, que tem explicações muito conhecidas; não vai jul
gar por intrigas políticas, infantís e mal urdidas; não se impressionará com

patranhas p.abeludas; não considerará os dons de art�ta, encenados pela suposta
vítima: aplicará a Lei, dura e fria.

'

Se decidir pela validade do diploma conferido ao sr. Kominos Lacerda,
terá desfeito as dúvidas e suspeitas que pairam sôbl'e a sua' legitimidade.

Se decidir em contrário, as vítimas disso tudo passarão a ser Santa'Cata
rina e o P.S.D.: a primeira porque teve um governador que não o era; e o segun"
do porque sofreu as consequências da vitóri'a lacerdeana', sem as quais o panora
ma político do Estado seria muito diverso. Não haveria a traição romanowsldana,
não haveria CONDICIONADO em Braço do Norte, a maioria legislativa eleita pe
lo povo seria maioria, .o palácio da Assembléia' lá estaria inteiro - que os nos
sos por êle sempre souberam zélar ...

NASSER PROCLAMADO PRESIDENTE
ELEITO DA REPUBLICA EGIPCIA

CAIRO, 26 (UP) - O cet. anos e que destituiu o gpn,
GamaI Abdel Nasser, de 38lMohame.d Naguib da presí
anos .primeiro ministro do. dencia, a 14 de novembro de

Egito, desde abril de 1954, e

chefe do país desde dezem

bro do mesmo ano, foi hoje
proclamadO presidente eleito

para um períOdo de 6 anos,
Nasser �oi um dos 13,com

ponentes da Junta Militàr

depõs o rei Faruk, há ·1

1954. N�guib se acha atual

mente preso em sua residen

cía, nas proximidades desta

capital.
Hioje, às. primeiras horas,

Nasser declarou 'qüe defende

·rà "â Constituição e '0 Df�
';. \ (

reito'" oe que a nação, que re�

,pudi� o colonialismo, apoiará
"quem-liuê'r qúe 3,<N'edite em

nossos objetiv�s. e l?rincí�
i,los""
_1·1""'c,.',

Visita a íugoslavia
CAIRO, 26 (UP) - A agen

cia noticiosa do -Oriente Me

dio, que tem carater oficiosó
informou, hOje, que o novo

preSidente do Egito, GamaI
Abdel Nasser, irá a tugoslá
via, em visita oficial, no dia

12 de julho vindouro. Deverá
estar de volta a esta capital,
acompanhada do 1° ministro

da India, Jawaharlal Nehru.

UItfANf! ·f RitOfVI�
PASTILH�S

VALDA
CALMANTES
E BALSÂMICAS

Convênio Curso de esperanto
RIO, 26 (V. A.) _ O Bra- Continuam abertas na Fa-

sil está ultimando um con- culdade Catarinense de Filo

vênia com a Argentina, pe-
I
sofia, 'à .rua .E�têves Júnior,

lo qual exportará, para aque- 179, as mscnçoes ao CURSO

le país tres milhões de dola- DE ESPER�NTO que, em ca

res de 'bananas. I
ráter inten�iv�".será -�eal1za.

Êsses dolares serão coloca-· do �urante o mes de Julho.

dos nos leilões de divisas pa-I Informações pO,dem ser sa

ra a compra de frutas argen_llicitadas pelos te!efones ·3.513

tinas. Dessa forma visam os .e 3,.627, de manha e de tarde.

pois países acab;r com a I. Hav"erá horári�s cômodos,

guerra fria que vinha carac-
a escolha dos mteressados:

terizando o comércio brasi- um, pela manhã, das 9 ,às

leiro - argentino, em face de 10 horas; outro, à tarde, das
dificuldade.s impostas de am-

15 às Hi horas e um noturno

bos Os lados, prinCipalmente das 19, as 20 horas. Haverá

pelas autoridades brasileiras assim três turmas.

que haviam imposto barreiras Para as inscrições os can

severas à importação de fru- didatos dirijam-se à Facul

tas da Árgentina, afim de dade de Filosofia no período
evitar a propagação, no Bra- das 14 às 20 horas, diària

sil, da poliomielite que gra-
mente .

çou naquele país.

Durante o mês de julho, a

Faculdade Catarinense de Fi
losofia promoverá um Curso
de 'ESPERANTO, em 16 li

ções, devendo os interessados
inscrever-se no período das
14 às 20 horas, diàriamente.
Às aulas serão diárias, com

exceção de sexta ·e sábado,
nos diàs úteis, em horários à
escôlha dos interessado�: um

pela manhã, outro à tarde e

ainda, à noite, uma terceira
turma.
Os telefones 3.513 (manhã)

e 3.627 (tarde) prestarão in-

formações candidatos.

- O ESTADO chama o

Jorge de KOMINOS! É
feio!

-Bonito era o Wanderley
chamá-lo de KOMINOS
LAKERDIS! ! !

,.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Residência:
Rua: General Bíttencourt n,

tol.
,

Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO,

Com prática no Hospital São
Francisco> de Assis e na fanta

Cesa do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vftor Mei
reles, 22 TeL 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feu'ad:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apt.,1 -

-reI. 3.002..

DR. HENRIQUE PRISCO
�PARMSO

l\IÉDICO
Operações " Doenças .de Se

nhoras - Clínlcll de Adultoll.
Curso de' Especialização no

Hospital dos .Servldores do Ea-
tado.

.

(Servlço do Prof. Mariano de
An.drade). .

Consultas - Pela manhã no

Hospihl de Caridade.
.

A tarde 'das 16,3!) hs. em dian- \

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 'Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

OLHOS

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CL1NICA
GERAL-pARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos ti tratamento.
::;ULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPl.'WOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

lt"ldioterapia por ondas eurtas

Eletrocoagulaçãl)'- RaioB Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n, 1,

10 andar - Edificio do 'Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
" ; pas 16 às 18 horas - Dr••

MUSSI
Residência: Avenida Trom·

powsky, 84.

PROf-ISSIONAL
dtt. N�'i I:EKRUNJ.<.:
./ MUNJJ

it'ormado pel-':- "_(o'aculrlaoe Nacro

"ai .." ài"dlcjl1a Universidade
do .l:SrasU

RIO UE .JAJSl!:IR0

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL'lOS
E CRIA.�ÇAS

Consultório - Rua Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Cons ulta�: Das 4 às 6 horal.
Uesidênciai Rua Esteve. Jd

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. EWALDO JOSÉ RA

Mbs SCHAEFER

I C O S
l·m. JOSÉ TAVARES

IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS 'E l\1EN
TAIS - CLINiCA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Atuc,ues -'Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen

ças Mentais. Paiqulâtra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CoNSUJ);!fólUO - Rua Tra

jano, 4.1 - "as 16 às 17 horas
RESIDÊ�CIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 2901

Aperrerç« ..... lneIli,;v na "Casa ue

Saud", São Miguel"
Prof. �,,,rnand9 ,t'aulino

Internv por a· ar_".. do l:>erviço
de Cirurgia

Prof . Pedro de' Moura
OPJ:i:ltAÇOI:!.S

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: l'iàriamente das

7 - 9,30 no H()si>ital de C.lri

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório ii. rua João Pinto 16 10

andar. '"41

RESIDÊNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. ARMANDO VALÊ
lHO DE ASSIS '

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assislellcl:l Municipal e Uos,

Fitai de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CMAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mb

chado, 7 - Consultas das ló a�

18 horas.
Residéncia: Rua Marechal GUI

lherme, Ó - Fone: 3783

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Ma.r-

cada. .

Felipe Schmidt 39 A Sa

Ias 3 e 4.
DR. ,J(rLlO PAUPl'fZ

,

FILHO-
A D V O Q A 0'0 S

Ex-interno da 20" enfermal'.a
� Servrço- de gast ro-enterologiu
.ía Santa Casa do Rio de Jeneiro
«Prof, W Berardinelli}.
Ex-interno do Hoaprnaí mater

nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
.ígado e vias bilia>:es. Rins.
Consultório: Vitor Meireles 21.
Das' 16 às 18 boras.
Residência: Rua Bocaiuva ZOo

Fonej 3468.
'

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

_ A.DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajal
Santa Catarina.
--- -----,.-----

O ESTADO
"'� ....

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Mei::e\es, 60.

FONE:: 2.4(;8
FJ.orianópolis -DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇAO
-

\
DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
_ ADVOGADO -�

Escrit'ório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 16

Telefone: 334C.
. � .

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal - '

Pro tese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DlATERMIf'\
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. 6

Fone : 2226.

Consultas: das 8;OÓ às 11 ho

ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar-

cada.
'

Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURGIAO
Doenças de flenhoras - Parto.
_ Operações - Vias Urinárias,
Curso de aperfaiçoam4lnt'J e

longa' prática nos Hospitais de

Buenos Aires,
CONSULTóRIO: Rua '}l1el\pe

Schmidt, nr. 18 (sobi'ado). )!'ONE
snia

HORÁR�O: das 16 ás 18 hl
ms ;

Residência: Avenida Rio Bran-

co, n, 42.
Atende chamadna,

Telefone: - 3296.

UR. LAURO CALDEIRA
.

DE ANDRADA
CIRURGUO-DENTISTA

CONSULTóRIO Ediflcid
Partenon - 2° andar - sá!",
203 - Rua Tenent'e Silveir.a, 15

Atende diáriamente das 8 às

L1 ho ras.
3as e 5as �as 14 as, 18 horas.

- 19 as 22 horas. \
"

Confecciona Dentaduras e Pon
es :Móveis d� Nylon.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEltAL

Ef,pec\alist� em
. n;<Í�é�tias de

denhoras e vIas urmarras. '

Cura radical das iRtecções
agudas e cr-onicas, do "pe'�ell\o
genito-urinário em ambos 08

sexos. .
.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 1\.
Consultório: R. Tiradentes, 12

_ l0 Andar - Fone : 324ti.

Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Eypanha)
- Fone: 3248.

.'_

DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO Dl: CRIANÇAS

PUERICULTURA - PEDIATiHA
_ ALERGIA INFANTI�

C"lnsultório: - Rua Tiradel,-

tesO ·n. 9., ..

Residência: - Av. Herclho

Luz n. 156 - Tel. 2.530.

HorárIO: -'Das 14 à� 18 ho·

ras diáriament_e _

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS -- REUMATO·

LOGIA

Consultório - Rua Nanes Ma
chado, 17.
Horário das Consultas - das
i 7 às 19 horas (exceto aos sá-
bados). .

. Re!!i,d��filli R:u�a Vi�C9!!de. de

,Pll,l'O 1'1'et�I},f�":if' Tel. 355'11.

. . :>t&�.=_:�,�__� _,.�.

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Fpolis. ltajai Rio Santos
20-6 21-6

25-6 27-6
,

3-7 4-7
8-7 10-7 16-7 17-7 Nota

21-7 23-7 29-7
•

30-7
3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 25-8
29-8 31-8 6-9 7-9

•' 8AHCOdeC�fl}ITO PUPULARIe AGRICOLA "

. 'I I

- Rv.o.(J� 1�
'

.. ,

,
f'LORJANÓPOÜS - 5r�. e�.rGrlno.

. s...................... . .

OFICINA MECÂNICA

INDICADOR
M 2 D

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Facufdade Na
eíenal de Medicina da Univer

sidade elo Brasil
E-.r·lllterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
lilx-interno do Serviço de Clrur
leia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Carídade
e da Maternidade Dr. Carl�1J

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOR - OPERAQOES
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internaa

CORAÇAO - FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno _ d.
SlFILIS

CLINICA Censultêrlo - Rua Vitor Mel-
de eles, 22.OUVIDOS - 'NARIZ HORÁRIO:

E GARGANTA Das 13 às 16 horas.
, . DÓ

. I Telefone: 'Consultório - ll,416
DR. GUERREIRO DA Reridência: Rua José do Vale

FO�SECA ." . Pereira 158 - Praia da Saudade

Chefe do Serviço de OTORI-
- Coqueirca

NO do Hospital de _Florianópolis.
--- _.--

Possue a CLINICA os APARE- D'R. CONSTANTINO
LHOS MAIS MODE>RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS
da ESPECIALIDADE.
Consultas ,- pela manhã no

HOSP1TAL
A TARDE - das 2 'ali 6-

no CON8ULTóRIO - Rua doa
ILHF" ''; n". 2

�

RF.� :DJ;:NCIA - Felipe Sch
midt nO. 113 Tel; 236�'. I

DR. ANTôNIO MONIZ
DE A�.A:GAO ,

CIltURGLA TREUMATOLOGLA
Ortopedia' ,

Cousultôrto: João Pinto, 18.

Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos, Sãbadoa , ,_

Res: Bocaiuva
' 136. '

Fone: - 2.714.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO WTON

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NE INFORMAÇOES UTEIS
�UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA' O leitor encontrará, nesta co-

'rRATAMENTO 1i:' OPERAÇOES CIRURGIA GlERAI, luna, informações que n;;cessita,
lnfra-Vermelho "7" Nebullzaçio - Doenças de SenhOlaL _. Procto- diài'!amente e dv imediato:

,Ultra.So� logia _ Eletricidade, Médka , JOR�AIS Telefone

(r�atameDto de ItnUBlte 18m Com:'!Itól'io: Rua VÜur Mel- O l:stado .,............. 8.022·

oper�ção) relols n. 28 - Telefone: 3307.

\
A G.'izeta .,............. 2.666

Anglo-retinos�opla - J1!ceita de

I
Consultas: Das 15 lJora" elD Dii.rio -ln '1"'�oie 3.679

Oculol -. Modc;rno eq.ull!amentq diante.
.

Imprensl1 Of.,,,,.31 ••••.••• 2.688

de Oto-RlnoIarmgoloCla (Ílniccr Residência: Fone, 3.422 HOSPITAlI�
DO Eatado) Rua' Blumenau n.' 71. Caridade:

Horário das 9 às 1l! horal e
.

.

(Provedor) .........•..•• 2.314

daa 16 às 18 horas.. (Portada) .........•.•.•• 2.036

Consultório: - Rua Vitor Mel-
DR. ANTONIO BA1'IS1':A Nerêu Ramos · 3.831

Nles 22 - Fone 26711. Militar 3.167
Res. - Rua São Jorr' 20 \- JUNIOR �ão

.

Sebastião (Casa de
3.163Fone 24 21. Saúde) .

CLlNICA ESPECIALIZADA DE llhtcnidade Doutor Car-

,CRIANÇAS _ los Corrêa ........••.. IJ.2!_
Consultap das 9 ás 11 horas. CHAMADOS UIt-

Res. I', çons. Padre Miguelinho, GENTES
12. Corpo de Bombeiros ...• iI.S1S

Serviço Luz (Raclama-
çôes) •................. 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.0'38

DR. !. LOBATO
Polícia (Gab. relegado) 2.694

COMPANHIAS-DE
FILHO TRANSPORTES

Doençaa do aparelho respiratório TAC ...............•••. '.700

TUBERCULPS§, �ruzeiro do Sul 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..............•... 3663

DOS PULMÕES ."
Varig · 2:325

Cirurgia -lo Toru Lóide Aéreo ...........• 2.402

Formado pela Fac,uldaJe Nacio- ,Real .. ,
,.... 2.1177

nal de Medic(na. 'l'islolorista e. Scandinavas . . . . . . . . . . .. 2.300

'fisi,ocirurgião do J:!oBpital Ne- HOTÉIS
'

rêu RamoB 'Lu"!: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • 2.021

CUI'BO de ,eBpecialização, pela ,Magestic . . . . . . .• ,2.276

'S. N. T. Ex-interno ,e Ex-aBala-, Met1'opol 3.147

tent� -te Cirurgia do ,Pr",r. Uleo 'La �ortã ...........•.... 3.321

Guimarães (Rio). ,CacIque . . . . . . . . . . . •. . . . 8.449

Cons.: Felipe Schmidt, as - Central ·............. 2.694

Fone 3801 Estrela '. . . . . . • S.371

Atende em bora marcada. Ideal ' ...•. ; . :.•.. : . • . 8.669

Res.: - 'Rua Estllves Junior. l:STREITO
síf.T- Fóne': '2195 4 Disque , ...• ". -.' .. \' ',' •..•••

ADMIN!STRAÇÃO
Redacâo 'e Oficinas, à rua Con

.eI'JIeiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
_ Cx, Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ge�'ente: DOMINGOS F. Dil

AQUINO
Representantell:

Represent�ções A. S. Lara.
Ltda
Rt:':l Senador Dantas, 40 - 6°· Avenídaüo Estado 16.66/76 Rua

andar •

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATpRAS
Na Capital

Ano , :. Cr$ 170,00
Semestre .....•..... Cr$ 90,00

No Interior I

Ano .. . . . . . . . . . . • .• Cr$ 200,00
Semestre . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Ali úncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão 'devolvidos.
A direção não se re�Jlon8abiliza

I pelos conceitos emitidos nQs ar-

tigos a�sinados.
'

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

. RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••_••••••- •.,J" _ _w..._IjII•..-..�
- ...........

••• A HORA DO

TÓNICO ZENA

0\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TO�nCO ZI�N,,\
À SUA MESA!

"

,fxpress,o, Florianópolis! LIda •

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO
\

EXPlmsso
FLORIANóPOLIS LTDA.

'I'ransportes de, Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEG�E, CURITIBA; SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

.

Matriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25�35 (Escritório �
, Caixa Postal, 435

-

End. Teleg, "SANDRADE"

Filial: CURITIRA '

Rua: Visconde do Rio Branco
�32/:;6

Telefone: 12-80
Eyd. Tel(lg. "SANTIDRA"

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRF.
"Ríomar" \

-

,

Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RJOMARLI"

Telefone: \ 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

Agência: BELO lIO:RI.
ZON'fE
"Riomar"

Avenida Andradas. 871-B
':Pelefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

�ua. Dr. Carmo ��etto, 99
Fone�: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de PÔl'to

Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

dgentes
"RODOVIÁRIO RAPID,O RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI'-� I
,-Fones: 25-34 e 25-35 -

EMPRESA NACIONAL DE 'NAVEG.ACAO
" .,

ROEPCKE
�4VIO·MOTOB «CIRL' BOEPCKE"

As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do

Rio de �'aneiro, ás 16.00.
.

Tanto 'na Id,a como ra Volta o navio fará eSCrJa .nos
portos de São Sebàstião, Ilhabela e Ubatuba.

-

Par:\ melhores informações, dirijam-se à sede da

06 ElDl)rêsa, à. rua. CODselheÍl'o Mafra. 30 - Téléfolle 22-12.

I - i

rResiau·;a;i;�··H·apüii:�
1 Rua Marechal Deodorb 50.

l�m Lajes, no Sul do Brasil, o 'melhor!

_

Desconto esped'àl pata os senhores viajantes, I
•••� o� � �••�••••••�

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua FeJicianll Nu=es- Pires 1.2.

yi,agem com segar:iloçà
e rapidez _

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO
.- -

,

. RAPIDO
�

'{(SUL:811sILBII(O��
,Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba

n.uti�Deoaoro e8quina�da
Rua..;.Tenente ,Silveira

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

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas recem construida com' 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser ir..-1pstrial zig-zag.
1 maquina Vürcopp _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

mas.

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha

do em São João ,Batist8, Municipio de Tijucas Santa Ca
h-trina.

,

FARMÁCIAS DE PLANTA0
'23 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Con-

selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança Rua Conse-

lheiro Mafra. .

:30 - sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua Felipe
Schmidt

O S·,;.," • _�o noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe

Schmidt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

vavía autorização deste Departamento.
D. S. P., em maio de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Far�ácia
I

......_ _ ••••- -vo.. _ -.-.. _ ..-..-_ .-�

A V I SO
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que foudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina, Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 hor.as.'

Tratamento indolor - Pontes �ó�ei� e. fixasPivots - 'Dentaduras anatômicas ti crrurgra,

Lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno
,

São João
Dia 23 Sabado - Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Goronel Fulgencio,
às 22 h0ras - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Q.uadrilha _. Pi
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cima de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a sinhasinha e ao

casal melhor caracterizado e ao hloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Mul_ler, a.
partir do dia 11 - Cr$ 250,00.

São convidados os associados para o pri
meiro ensaio

\

da quadrilha, ratoeira e ca

samento, no dia 11, segunda-feira, às 20
horlts.

São Pedro
Dia 10 de julho - Grandiosà matiné� infantil à

Oaipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios I!!lra
meninas ti men�nos até o qumto
luzar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .ESTA1)\) Florianópolis, ' Quarta-f eira, 27 de junho de 1956
" ....;:u:.�.,.._........ � ..�' , :.....__:_..::.:._.::_� ;_ ------�_-_�._�........................,�-��,.,.-��." .• -

com as ressacas em que o

mar diminui tanto a

exten-,são da praia, é que gosta-
riamos de indagar como se

pensa ainda em aterrar Co
pacabana, para alargar a

_

IAvenida Atlântica e circu- __ .:-'.,-_
lar mais automóveis na rua.

Estamos na era do automo

vel e se pretende _
tirar a

areia onde o homem se dis
trai e repousa, para dar

A data de hoje recorda-nos que: mais espaço aos autos. Es- JOAQUIM CABRAL DA SILVA
.em 1499, segundo o Visconde de P�rto Se�uro, tará certo?' A família de JOAQUIM CABRAL, convida os pa-

o navegador espanhol Alonso de HOJeda; avistou Tantos aterros se jogam rentes e pessôas amigas, para a MISSA de,60 mês, que
uma terra alagada, nas bocas do Açu OUI do. 'ao mar) que êle uh,. dia re-' »elovdescanso eterno .do saudoso e querido extinto, ,manApodi, no Rio Grande do Norte; solve tirar à diferença.'Há �ia celebrar no doia 2S"de JUNHO (quinta-feita) as 7 ho
em 1633, os holandeses de Itamaracá foram re-

certos ditos e crendices que ras, no altal' C o r'a_çãq' de Jesus na Catedral Metropoli-'pelidos, junto do Araripe, pelos Capitães Antõ-
às vezes são certas. Essa taná..manifestando, desde -já seus agradeci-mentos a to

nio de Figueiredo Vasconcelos e Fernando de
de mar reaver a parte que dos quantos comparecerem a .êsse áto de piedade cristã.

IM Riba Aguero ; lhe foi roubada parece cer- __--,',... --

em 1637, foi repelido e ferido, quando atacava
t "" MUlTIP'll.QU'E, SEU, CAPITALa vila de São Jorge dos Ilhéus, o Almirante' ho- t \\s' praias das' Virtudes, , .'landes Lichthardt; é"'�

Ide Sánta Luzia, dó Flamen-' Vende.:-se em CQRltEIROS,. �S,TRADA, CERAL, nO
em 1835, em Paris, faleceu o General braaileí-:

l.gQ;" _d�� �lo.da, .��:e.t'B�taf.Qgo/111-24,- t\.m_.gJ:l:m,�}d4\-Il.(w'{l.iJl@te& d� ten�enol': pela- -melhor1'0 Joaquim de .Oliveire Alva;res;· "",,.,.
quasl fotIa , a orla interna oferta.' ,

.'em 183'5) foram elevadas à categoria de cidade
da Guanabara, foi aterrada. ' Tratar no local com a sra. JACY MONTEIRO.

as vilas do Rio Grande e São Francisco de Pau- r

la, esta com o nome de Pelotas;
.

em 1889, no Recife, faleceu o ensaísta Tobias
Barreto de Menezes, nascido em Campos (Ser
gipe) a 7 de junho de 1839;
em 1947, foi inaugurada em São Paulo, pelo
respectivo govenador, dr. Adernar de Barros,
um suntuooso edificio, destinado à. séde do
Banco do Estado de São Paulo. Passou a ser o

mais alto da Ámérica do Sul. Com as seguintes

Sociais
PresságiO

MARLY SANTOS DE OLIVEIRA

Sei que virás esta noite
nas palmas breves do vento.
Tão certa tua presença
que advínho teu perfil
bordado no firmamento.

Sei que virás, porque em mim
algo um crótalo revela.
(Mas não sei se por ventura
ou desventura, só tenho
para teu rosto calado
uma profunda ternura).

E enquanto agita o silencio
seus longos dedos agudos
na noite de águas marinhas,
teço meu sonho, e desenho

abstratas, tênues figuras,
com formas tuas e minhas.

.-..-.-.- -.-..- ..

ANIVERSARJOS e Tele-

FAZEM ANOS, HOJE:
grafos;

_.:._ sr. Abílio Mafra
- .s r, Eduardo Pedro

- jovem Luiz-Roberto fi- Carneiro da Cunha Luz
lho do sr. José Soares Gla- - jovem, Edú, filho do
van e sua exma. esposa d. sr, José Rosa 'e sua exma.

Luey Nunes Glavan
'

esposa d. Jupíra Fernandes
- sta, Sonia Lehmkuhl, Rosa, e aplicado aluno do

diléta filha do sr. Oswaldo I Colégio Catarinense :

Lehmkuhl e sua exma. espo- I - sr, Irê .Ullssêa, ativo
sa d. Ondina Lehmkuhl I representante comercial
- sta. Dalila Rosa, filha: - sta. Norma Maria Ger

do sr. Enedino Rosa, funcio- bel', residente no Estreito

H Ol (
"

p��SfA.DO!
27 DE.JUNHO

carecterist.icas :

Altura - 161 metros.
Andares - 34.
Elevadores - 16.
Janelas - 1.119.
Telefones - 410.

Relógios Elétricos - 85.

Capacidade ao Reservatório da água - 50.000
litros.
Potência total, de luz - 300 KWA.
Potência total de fôrça - 265 RP.
Número 'médio diários dos passageiros dos ele
vadores - 6,OOD.

Anc;lré Nilo Tadasco

f ,PARTICIPACÃO. ,

Francisco Evangelista e Neusa C. Evangelista, têm
o prazer de participarem aos parentes e amigos o na�ci
mento de seu primôgenito LTJIZ FRANCISCO, ocorrtdo

a 22 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,
n ésta Capital.

Florianópolis, 22 de junho de 19&6. ". "

•••e••eeG .

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
CONVITE

A 'DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO
tem o prazer de convidar os componentes do

'

"Blocos

dos Acanhados", "Grupo do Arrotário' e demais associa

(]os 'que desejarem tornar parte nas danças da Festa de,
São Pedro, a se realizar em a noite de 30 do corrente, a

comparecerem a sua sede socia.l, às 19 horas, do dia 2.5
do corrente, acompanhados de seus pares, para o pri
meiro ensaio da "Quadrilha", orientado pela competen
t� direção e gentileza do sr. Francisco Medeiros.
.��"".__._,� ........."""�..---.-.-...�--......-.-_....-.....-,

'-.

Oaraota O Foturo �� soaI F'JQIII�,�
_ Comprando hoje mesmo, otlmos lotes, nas praIas

de Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen, no Estreito. I

ótima oportunidade de evitar a desvalorização
seu dinlÍeiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmídt - 34 - sala 6, n'esta

Capital.

Preceito dI Dia
AR LIVRE E SAÚDE
A vida ao ar livre au

menta a resistência do or

ganismo às doençns· Jnfec-
ciosas.

, .' i

Mantenha seti organis
mo em condições de re

sistir às infecções, pas
sando .a maior parte do

tempo ao ar livre e

conservando bem ven

tilados o local de tra

balho e a habitação.
SNES.

'Com êstes c:lbelos escorrido� não VOU à festa' ...
-ATE'PARECÉ QUE NÃO .ESTA
MOS NA ERA ..DE TONI, PERMA

NEN'TE-CREME-A FRIO, EM CA

SA, MANDE BuSCAR UM ESTÔ
,JO-CONoJUNlO 'TONI. EU A

AJUDO•••

i)/,JEQ-�""""",

:to "

, -II ,,,V

-SERIA RIDíCULO. HCÍJE MEU CA

eaEIREIRO EST,t; FORA. É )MPOS
sívt+! ... VOCE ME DESCULPARÁ...

A VINGAN'ÇA DO MAR 1 e se ficou sem praia. Só
O mar parece estar vin- 'sobrou a Urca, por enquan

gando-se. .. 1- sua revolta, i t? � o mar cer�amen te ,ra
a súa raiva, a ira com que' ClOClllOU: - Se eles acabam
vem tentando destruir as com praias e me roubam os

nossas praias. bem parece domínios, desaperto para a

vingança. As ondas enfure- direita,., ,E aconteceu ...
-cidas invadem terreno, ar- Leblon, Leme, Arpoador es-:

rahcan do amuradas, desco- tão sofrendo a violência do
, .' ,*If

brindo aos olhos dos cario- mar, tão belo, tão majesto- , .,_.,�.:i>I;:i;l,
cas, misteriosas calçadas .so, tão poético,

,

mas ,tãjo., Alfaiataria
!:�/ae:::��rade:co,fo�:u. a� cr,:ll��;olta domar está!p���ifs 'O't!l Cat'�r·IDaTlsuas ondas umas contra as recendo um protesto contra ii., u .

: i
outras e 'o espirro das o pro oalado aterro de Copa-IA ELEGANCIA PARA RO
águas molha as ruas, as cabana. Pode ser crendice, I 'MENS E SENHORAS

1---...................------pessoas, até os automoveis mas o mar precisa ser res-] Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

que passa�... peitado. . . i Edifício João Alfredo, sala
•••o•••••••••e(il.o••e••••••efii�•••"C!II1lI�'!.'CI••�...

.

,�

VIVER !
�.
MORRER!

·OLHE! ENROLA-SE O CABELO
COM O GIRO-ONOUL:ADOR.

.

NÃo TEM MAIS' ELÁSTiCO. PARA
FECHA-LO, COMPRIME-SE A HAS
TE PLÁSTICA, APliQUEMOS A

LOÇÃO' ONDULADORA TONI ...
DEPOIS, CUIDE DA CASA EN
QUANTO O CABELO ONDULA.

..OH, GILDA! ONDE F'ÊZ fSSE
BONITO PENTEADO?

A praia de gente "bem"
e Arpoador, que "O Cru-:
zeiro" imortalizou numa

das suas

_!

DEP,ENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

,'\" As parturientes' após a gestação, devem' usar "�:I,,
SANGUENOL

recanto carlo-
ca.

Com as ondas revoltas,

Missa de 6- Mês
O:NDULAÇÃO
PERMANEN.TE
EM CAS4

' ..

, ,500.000 unfdcdes
vendidas no Brosil

Agora, mais fácil com os

GIRO - Onclúl.clores
(PLASTIC'OS-SÉM ElASTICOl

,

\ '

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

---.�..-w

w·-··p.�rJr·ôy�cA7:�·y-�·
..w•••-.w� �

'Vende.:se "o li:" -arte,riâa':se-�êr�'Pe�rólà
Restaurante, sito à rua 24 de Maio,
748 no Estreito - lníormações no

,

local
.

Casacos I1e' nyl�D c"�mpridfJs
a Cr$ t .550,00

Bem que merece 'o destaql.��' de um titulo em negrito
o pl'�ÇO do artigo acima. .

.

Olhando-nos em pleno rigor do inv�rno �. �mda. eu;
pleno apogeu' do encarecimento de todas as uttlídades, e

.

bem uma surpresa agradável saber, que, um dos melho
res UUi dos mais quentes agasalhos .póde, ainda, ser com-
pr�do por apenas Cl;$ 1.550,00 ..

' '.

.

'

.

.

É urna oportunidade camarada ()fereClda pelo mais

popular magazin de módas da cidade: ",A Modelar",
•••••••ae••••••••••_ •••

,

. V�E N D E -� S E
Vende-se, lotes a' longo prazo sem juros entre Agro

-iomíca e 'I'rintfade. (Estrada geral). Pagamentos men-

sais Cr$ 500,óo. .

Informações com o sr. Adão Ferraz D!Ely, Rua Vis

conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559.'

i'

"'�, ,.

PROGRAMA DO MES

CAPITAO-TENENTE MARO BARRA�
FATO ZICARI

'

Por. decreto do Exmo. Sr, fez -concurso para o quadro
Presidente da República, foi de Intendente, Naval em 1950,

'promovido ao posto de Ca- que �om brilhantismo roí o

pitão, 'renente, o Primeiro T�- terceiro colocado de �ma
nente MaI'O Barrafato Zíca- turma de trezentos c�ndlda

, ri digno ofícíal da nossa tos inscritos. Promovido a

i GióriOsa Marinha de Guer- Guarda-Marinha em 1950, a

1
". ,

Segundo Tenente em 1951, a

rao capitão Tenente Maro, Primeiro Tenente em r952 e

.hoíe a Capítão Tenente
I '

aproximando-se do gráu de

,oficial 'superior.
I Suas principais comissões
Iforam: .Intendente da Ex
IDi�etoria de Fazenda da Ma

�rinha, Força de Contra-Tor

pedeiros a bordo do Tender-,
Belmonte, Intendente do Cor-
Suas principaiS comissões

atualmente exercendo as fun

cões de Chefe da Dlvi1são de

Fazenda do Comando do ,5°
Distrito Naval, .onde vem

atuando' ,com muita 'dedica

ção e eficiencia.

,
Ao iustre Oficial felicita

'ções de "O ESTADO".

-JUNHO-
I
\ ��.'�'---.I Sábad� - 30 de Junho, até a�anhcce�' grandiosa
I

.

FESTA DE SAO'JOÃO
, Churrasco: Queimada:, Bandinha de música e
uma imensidade de surpresas. Um casamento e um
desfile de moda,'! da roça, quadrilha e polo noise.'

Prêmios aos mais originais
Reserva de, mesas na Secretaria ao preço de

Cr$ 100,00.

DO
�

�ZEaMltJTRETAll
.•

.'

�Bl/.II�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I', D'ECIDEM HOJE A POSSE DA TAÇA '''OSNI /ME�lO"

O �elho "stadium" .de Praia de F,óra deverá apanhar uma multidão incalculável de Aficionados do esporte d a pelota,
de hoje,' quando os tradicionais adversários Figueirense e Avaí travarão o embate decisivo' pela" posse da rica' taca,
pelo maioral d� F .. C. F. VaLser, uma pugna dos mais eletrizantes e renhidas e que dirá das verdadeiras po ssibilidades

Fí�icas dos dois conjuntos, para os jogos do próximo certame da Divisão especial. Quem será o vencedor?
'_

� ,

"" '

l'1).' ,

1\J'__o__(),....O__O__O.-.O._,(l.-.(l.....()__O__O__o__O__O....()__()__().-.().....o.....o.... ·' 'J....o....G''-<l'_' ,....
•

,"." '. " c'

' ,,', (0__0.-.0__0__0__0....0.....0.-.0__('_0_0..

'Noticiam os jornais do
• I Rio que, além dos remado-

DEPARTAMENTO TÉCNI�O DA F. C< F. i �:SucC��'!�c::��:�rind�����a�
Irão a regata do próximo

O sr. Osní Mello, presí- srs. Moacir Romais Pinto, mês na Lagôa Rodrigo de
dente da F.C.F., acaba de presidente; Waldir Mafra, i Freitas, tendo o "oito" de

nqmear para o Departamen- secretário e Anselmo Fulla-
'

Cambridge como atuação
to Técnico 'da entidade os [netto, membro. máxima, os "rowers" de São

Paulo e Bahia que já estão

empenhados na constitui-

SERÁ REGIDA PELO' CÓDIGO DA F. 1.,
ção de suas guarnições.

�-'"-._"_.�

S. A. A REGATA COM CAMBRIDGE

��
RIO,' 26 (V. A) - A ex- elementos da famosa equí

plosão do incontrolavel ge- pe, "celeste". Por isso, a vi
nio do futebolista uruguaió toria brasileira por dois
marcou novo' tamulto no tentos a zero, ficou igual
prelio de domingo no Mara- mente prejudicada, carecen-

,O Campeonato de Ama- ° jogo - Vendaval x Tre- canã, na 'inauguração' da do, da grandiosidade que

dores de 1956, 'de acôrdo ze' de Maio Taça do' Atlantico prejudi- poderia ter num prelio nor

com o que foi decidido na 50 jogo - Vencedor do cando. ,completamente uma mal, tanto mais que os ten

reunião de 60 feira, será 10 x Vencedor do 20 jogo. peleja que se desenhava co- tos foram conquistados na

iniciado no d� 4 de julho, 60 jogo - Vencedor do lorida e 'plena de atrações. fase em que, a rigor, não

realizando-se o "initium" 30 x Vencedor do 40 jogo. Verdade é que, com os la- hcuve futebol. De-úma-ma-
no próximo sábado,; com os 70 jogo - Vencedor do mentaveis acontecimentos' neira ou de outra, é porem,

seguintes jogps: 50 x Vencedor do 60 jogo do seegund\), periodo >de forçoso frizar que o onze

10 jogo -, Inicio às,13 Brasil x Uruguai resúmiu- brasileiro, o novo selecio-

horas - São Pa,u, lo x' Cole- Ficou decidido manter <> se o embate aos 45' m' l'nutos d d' C B D
I

na o a . . ., mereceu Vende-se 2 casas na praia
gial. prêço único de cinco cru- da fase ,inicial, quando hou- vitoriar-se, pois foi melhor de ,uaguaçú, sendo],. de
20 jOgO - Ipiranga x Ta- zeiros para os rngressos. ve rea.lmente futebol. O res- no primeiro tempo e ,não madeira e a outra de ma-

I
mandaré

'

Em nossa edição de ama- to, foi vergonh;l,' foi agres-' teve a minima culpa nos in- terial, esta em conclusão.
" 30 jO,go - Postal Tele- nhã publicaremos a tabela são, tudo menos futebol, cidentes do periodo comple- Vêr no local. Tratar pelo
,

-x AI:1�tp.ia J:l,o_cJlrtarp.�. com a expulsão de cinco mentàr. I Tel. 2622 no horário de 13

a

�"() Estado"
",

,

'

1 Esportivo
, \

' ,����d�'
REHABllITOU-SE o CAMPEÃO lUSO

t
,

"

DIU !faV! _.;) ...�
-�" '" �;.

o conjunto campeão Por- tíans," rehabilitou-se domin
tuguês de F. C. do Porto, go em Belo Horizonte, ao

que fora vencido pelo FIu- vencer o América Mineiro
mínense, -Vasco e Corín- por 2 x L

•
'; � -s

MAIS' UMA VEZ O GRANDE FUNDISTA TRIUNFA NA CORRIDA DA FO-
GUEIRA

Com o concurso de

351 deração
Atlética Catarinen

atletas, sendo 12 do G. E. se, a simpatica e vitoriosa

Olímpico, de Blumer au; 10 entidade presidida pelo in

da Escola de Aprendizes fatigável desportista Luiz

Marinheiros, local; 8 do Fiuza Lima, promoveu na

G. E. Paysandú, de Brusque noite de domingo a tradi

e 5 da Associação Atlética cional "Corrida da Foguei
Barriga ,,Ver?e, local, a Fe- ra" que teve a' assisti-la

,I

uma multidão calculada em va - Olimpico
dez- mil pessôas, Como sem- i 4'0 lugar Guilherme

pre, a prova redundou num Búrigo - Paysandú
sucesso estrondoso e mais 50 lugar - Siegmundo
uma vez o admirável fundis- Hienisch -Olimpico
ta blumenauense Walde-; 60 lugar - Pedro Souza
mar Tiago de Souza atingiu - Olímpico
o fun'il com as honras de 70 lugar - Ari Jacob Go-

campeão com o tempo de mes - Paysandú
18'58"5/10, inferior 'ao re- I 8° lugar - Genésio Pe
corde da prova que é de

'

reira - Olímpico
18'22" e que pertence ao I 90 lugar - 'Eduardo Sil
mesmo corredor. ,Walmor veira - Olímpico
Schroeder, da A. A. B. V., i 100 lugar - Pedro G;
também brilhou, tendo sus- Corrêa - Olímpico �'�.r"""t,. "l!I� _1" '7

- -

*""�"1

RIO, 26 (V. A.) _ O sr. tanto catarinenses como ca- tentado um duelo eletri- no lugar - Gilson de RIO, 26 (V. A:) -'- Na técnico, a fim de impor

Ayr Pinheiro, secretário do .r iocas pleitearão a inclusão zante com o vencedor, para Souza - Olímpico última reunião dó Conselho uma determinação já que

Conselho Técnico d,a C.B.D. na relação de juizes de fi- 'chegar em 20 lugar. E' um _ �12P lugar Alcides Técnico de Remo da' CBD, vários são os Códigos que

e representante-do São 'Cris- guras ligadas aos seus cen- atleta de grande futuro. Kr,ick - Olímpico em que tomou parte (, Dire- 1'0:

tóvão F. R. na F.M.R., foi .tros. - Foi a, seguinte a classífl- 130 lugar - Sebastião tor de Esportes: ,Aquáticos Para o Campeonato Ca-

a autoridade designada on-
"

TAMBÉM A RAIA cação individual até o 130 I José Oliveira - E. A� Marí- da entidade mater, sr., Car- rioca é observado um Códi-

tem pela entidade mater pa- Também a questão da lugar:' ,

I nheiros,
' los Osório de Almeida, ficou go, para o Brasileiro, tam-

ra controlador da elimina- raia onde se 'desenvolverá a 1° lugar, - Waldemar Como se vê triunfou por
resolvido que a regata do bém outro é o Código Sul

tória do "quatro com", em pretendida (e agora conce- Thiago de Souza, do Olím- [larga margem de pontos o próximo dia <22 de julho, Americano, já outro Código

Florianópolis. dida) eliminatória do "qua- pico. I ,G. E. Olímpico que assim' na 'raia da Lagoa, em que se apresenta. embora em

, Sabendo-se da luta que tro com" é, talvez, o mais 20 lugar Walmor Schroe- continua com a hegemonia' intervirá o ':OITo." de Carn- quase tudo semelhante ao

car iocas e catarinenses de- sério problema com que' se der - A.A.B.V. : do pedestrianismo barriga- bridge, será regulada pelo 'Código Brasileiro.

senvolvem em tôrno do as- 'verá às voltas o secretário 30 lugar - Raulino Sil-! verde. Parabens! Código da FISA, que é o DIRIMINDO. DÚVIDAS

sunto dessa eliminatória, do órgão. técnico, poisuma'" regulamento internacional. Como nêsses Códigos di-

grande terá que' ser a habí-] de suas incumbências será,
Ficou assim estabelecido, ferentes são os ditames não

lidade do .conhecido despor- i de permitir ou não a, real i- \ porque sendo uma competi- só referente à juizes como

tista para a designação in-'iação das eliminatórias, NO'VE J,OGOS E UM U'NICO REV'E'S ção internacional, ,em que também à saída, resolveu o

clusive de autoridades para I observando a questão do es-
estará competindo o remo Conselho Técnico dirimir

o controle técnico. tado' 'do mar, já que, pela Entre sabado e domingo, I SABADO - No RiQ de britânico, deverá ser obser- dúvidas e problemas futu-
,

RESPONSABILIDADE época de agôsto, é possível o futebol brasileiro cole- Janeiro - América 2 x vado o regulamento interna- 1;OS determinando que a Re-

Sendo o elemento da en- que o mar na Bahia Sul de cionou mais um punhado de I Racing 1; Em Montevideu cional, em que a canoagem gata Internacional seja o

tidade máter, terá Ayr Pi- Florianópolis esteja bastan- otimos resultados, pois alem - São Paulo 1 x Nacional britânica é orientada. Or í- Código da FISA o regula

nheiro sérios problemas à te revolto não permitindo da vitoria expressiva da O; Em São Paulo _:. Corín- entou esse critério do órgão mento adotado.
,

contornar desde a designa- um rendimento técnico de- nossa seleção contra os thians 2 x Danubio 2; Em

ção de juizes para as duas sej'ável para uma competi- campeões mundiais de 1950, Beziers - São Cristovão

QU' três provas eliminató- ção em que está em jôgo a nossos clubes disputaram 1 x Beziers O.

rias,' pois evidentemente representação brasileira. oito prelios internacionais, DOMINGO - Em Santos
quatro dos quais, fóra do - Santos 4 x 'River Plate O;
país, e só conhecemos um' No Rio de Janeiro - -Bra

revés, e mesmo assim, pela sil 2 x Uruguai O; Em Bar

diferença de um gol, ou se-I celona - "Botafogo 2 x Es

ja, no embate realizado em

I,panhol'
O, prelio não termí

Belo Horizonte. Eis os cote- nado; Em Belo Horizonte �

jos disputados sabado e F. C. do Porto '2 x Améri-
ontem: ca 1.
.._ -.w..-.-. ,.,..

PROVIDÊNCIAS DA C. B. D. PARA
OS ELIMINATÓRIAS NESTA CAPITAL

'!' _•••••_ _ -..-.J

f

.J

SANTA CATARINA ENTRE OS INS
CRITOS

MARCHA O CERTAME PAULISTA DE
FUTEBOL

Terminaram as inscrições .Paulo, Minas Gerais, Dis
para o Campeonato Brasí- trito Federal, Pernambucó,
leiro Juvenil de Basquete- Ceará, Goiaz, Espirito San-"
bol que .será efetuado em

julho em Belo' Horizonte. to,' Santa � Catarina, Rio
São os seguintes os Estados Grande do Sul, Pará, Bahia,
que tomarão parte: São Amapá e Maranhão.

SÃO PAULO, 26 (V." A.) - Após os encontros da

ultima rodada do turno de classificação do certame pau
lista de futebol - Jabaquara 3 x Nacional 1, Portugue
sa de Desportos 1 x Juventus 1, Ponte Preta 2 x Taubaté

1, Ferroviaria 1 x São Bento 1, Línense 1 x Portuguesa
santista 1 e XV de Jaú 2 x XV de Piracicaba 2 - ficou

sendo a seguinte a classificação dos concorrentes, por

pontos perdidos:
1.0 - São Paulo, Palmeiras e Santos O

2.0 - Portuguesa de Desportos e XV de No-

\
vembro (Piracicaba) 1

3;0 - Corinthians, Ponte Preta, Guarani, No

roeste, Linense,' Ferroviaria e Juventus .. 2

4.0 __, Taubaté, São Bento, Jabaquara, Portu-

guesa Santista e Nacional '3'
5.0 - XV de Novembro (Jaú) ".... 5

PROXIMOS JOGOS
Hoje

NO PACAEMBU - Corinthians x Noroeste
Sexta-feira'"

NO PACAEMBU - Portuguesa de Desportos x Fer-

NOVO FEITO SENSACIONAL DE GOR-
\

DON PIRIE
URUGUAIOS, CAMPEÕES' DA

DESORDEM
Na Noruega informam rasos, conseguiu sexta-feira

que Gordon Pirie, inglês, novo feito mundial nos

que na última terça-feira 3.000 metros rasos, com

havia superado o recorde 7'55,6" igualando o recorde

!,1lUndial dos 5.000 metros de Sandor Iharos, húngaro.

CAMPEONATO AM:ADORISTA 'DE
FUTEBOL

Toviaria
,

Sabado
NO PACAEMBU (à tarde) - Palmeiras x Noroeste
NO PACAEMBU - (à noite) - São Paulo x XV de

,Taú

na noite
oferecida
técnicas e

Novo recorde
mundial'

Ó finlandês Soini Nik
kiman é o novo \recordista
do mundo do lanjçamento
do dardo, com 83m56, faça
nha conseguida domingo em

Helsinldí: O recorde an te

rior, que pertencia ao norte
americano Búd HeI era de
81m75.

Também Paulistas
e Baianos

Vende-se
Uma casa na Avenida

Trompowsky nO. 52.
Tratar na mesma .

VENDE-SE
Uma Harmonica Italiana

marca Scandalli com 120
Baixo. 10. Reg. Procurai:
sr, 'Munich Av. Mauro Ra
mos 192 - Na parte da'ma-
nhã.

'

DOCES E TORTA
Docei:ra especializada em

Pôrto Alegre, aCfJÍta enco

mendas de doces, enfeites,
odas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires. 12 .

VENDE-SE
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I) ESTADO

Mais-ou-menismo .',

DE PITIGRILLI que haviam ilustrado a ci- um elástico "mais-ou-menis
BUENOS AIRES,(APLA) dade, se conformaram com mo" regula nossos senti-

- Um senhor de, St. An- o "mais-ou-menismo". mentos, desde o ódio até o I
drews, Escócia, fez com que Nenhuma mo da, teve amôr. Chopin viu George
se falnsse dêle por meio.de maior amplitude ou foi mais Sand, perguntou quem era

cinco tiros de revolver dis- generalizada que esta no aquela mulher de 34 anos,

parados numa relojoaria mundo. Nós não encontra- I vestida' de homem, que es

local. St. Andrews é aque- mos
'

li palavra justa para crevia livros e fumava cha

la 'pequena cidade escocesa expressar um conceito, e rutos. "George Sand"-

que, há vinte anos, nessa, nos contentamos com ou- respondera-lhe. Iépoca, vendo diminuir as j tra que queira dizer mais'
_,

Que mulher antipáti
rendas' das e&_talagens, dos lou menos o mesmo. O si- ca ! - disse daquela que

transportes locais, os bares nônimo é uma palavra que deveI:ia tornar-se seu amôr

e os negócios de venda de usamos na falta' da apro- melancólico.
cartões postais e outros ar- priada, que não nos ocor- Dario, rei dos persas, ten

tigos de turismo, teve uma re. Temos um verso na ca- do jurado vingar-se dos

daquelas idéias' publicitá- beca e não sabemos se é de atenienses que haviam aju
rias que se podem explorar BY�'on ou de Shakespeare, dado suas cidades a se re

até o infinito, porque, �omo de Dante, ou de Petrarca : balarem, nfi/o estava certo

ensinava a Rainha Hortên=] arranjamo-nos escrevendo da forca de seu ;próprio
sia ao futuro Napoleão lU, I "como disse o Poeta". O ódio. P�r isso, um de seus

a humanidade pode se dei- Poeta, com "P" maiúsculo, servos tinha a incu�bencia Ixar pescar mais de uma vez! é o ossário de todos os ver- de dizer-lhe ao OUVIdo, ao
.

na mesma rede. Inventaram sificadores grandes ou de fim dá refeição:
'

I
o monstro de Lookness, uma estatura média que nos - Lembre dos a�enienses. !
serpente de vários' metros zumbem na orelha, e cujo Nós amamos mais ou me- I
de comprimento, surgido cartão de visita extravia- nos. Odiamos mais ou me

nas verdes águas \ do lago mos. Em certos casos, em nos. Vivemos bastante bem� ,

das insondáveis .profunde- lugar de-se lançar fora os em companhia porque tro- \...
zas da pré-histór!a. A fabu- resíduos, os empurram de- camas mal-entendidos e pra

lesa serpente, contemporâ- baixo dos moveis, em lugar ticamos em todos os seto

nea do dinosauro e do Ba-. de aspirar a poeira a trans- res de nossa atividade a

tr iospondilue, fez afluir à ferem da mesa para o pia- religião pagã do "mais-ou

pequena estação climatéri- no por intermédio do espa- meriismo".
ca homens de ciência, dile-I nadar, e não está longe a

tantes, curiosos e "snobs". lembrança das mulheres,
As hospedarias se viram

I mesmo elegantes, qUe em

obrigadas a pôr o cartaz lugar de se lavar reutrali- CINE, SAO JOSE
"Não há alojamento", os zavam com perfume os 010-,
"maitres" dos restaurantes res da pele. A teoria da ca

de luxo rogavam aos clien- misa que "ainda pode ser

tes; com gesto desesperado, vir uma vez ou duas", da

que voltassem mais tarde barba que ao entardecer se

ou que reservassem mesas, acentua (la barbe de cínc

e as lanchas voltaram a sul- heures), mas que pondo em

cal' como tesouras a seda cima um pouco de pó de

celeste do lago, que escon-
;

arroz não se vê; todas as

dia, embora não tão secre- indulgências quê temos pa-'
tamente, o monstro. ra conosco mesmos são ma-

Localizada a cidade em nifestações do "mais-ou-me-

que aquêle senhor fez es- nismo" endêmico e coletivo.

tragos numa relojoaria, se- Se se excluem alguns Es-

1';1. necessano esclarecer tados que praticam progra-

que os cinco disparos fo- màticamente o culto da.

ram feitos contra cinco re- exatidão, da pontualidade,
lógios de parede, que esta- da palavra dada e do pre

vam no êrro de indicar, es- ço fixo, todo o mundo an

crupulosamente, os cinco, a da com as sandálias mais

mesma, hora e a mesma fra- ou menos adivinhadas do

cão de minuto. sapateiro de Siracusa. E a
o

_ A 'exatidão é minha maioria se acha perfeita-
't .'

" ruína - 'explicou à polícia. mente com elas.' Contenta-

D'espediram-me porque che- se com as aparências das

gavfr' atrasado ao �scritó- coisas, aproximações de

rio ;" não me lembrava se conceitos, deformações de.
devia me' casar na quarta verdade, e aquele qUe cor

ou na sexta-feira, parecia- rige um êrro ou submete a

me que era na quart.a, �as 'l fogo um� .idéia, ou .retifica
na igreja não havia mn- uma notícía, termma por

guém, nem sequer a noiva; tornar-se inimigo demais. As - 8,30hs.
cheguei à cõnclusão de que O filósofo diletante ob- Martine CAROL - Jean

devia ser na sexta; tam- tem aprovação sustentando CLAUDE PASCAL em:

pouco. era, na sexta; deve que tudo -se ajusta, e o,mê- CAPRICHOS DE UMA
ter sido na quinta-feira, dica que goza .

de maiores MULHER

mas a noiva não teve a pa- . simpatias é aquele que sin- technicolod

ciência de me esperar. Esta tetiza a terapia levando as No Programa:
manhã devia tomar o trem mãos à garganta, em se� - Cine Noticiario. Nac.

. para Glasgow, mas cheguei guida ao, estomago, em s�- Preços: 10,00 - 5,00. Ià estação com um minu�o guida mais �ba.ix9 e d�P?IS Censura até 18 anos.

de atraso, e o trem havia ao joelho, e indica os varies I _ "� Ipartido estupidamente no pontos tocados com as pa-

I ri-a..IJ"horário. Esta sér�e de irr.- lavras: clorato, bicar�o?a-
_

• .t- _

conveninetes exphca POI- to, permanganato, salícila- -'-.__iLA ."",_li _'

que quis matar aqueles cin- to.

co diabólicos relógios que Se uma pequena parte As 8hs.
são o símbolo vivo da pre- da humanidade,' composta Cil FARNEY _ Vanja
cisão e pontualidade. por aquêles que tratam de ORICO _ Grande OTELO
Foi encarcerado num ma- fazer fácil a vida dos de- em:

nicômio. Se eu conhecesse o mais, se vai matematizando PAIXÃO NAS SELVAS
diretor da- clínica, aconse- cada dia mais, do outro la

lharia-o a que abandonasse, I do da maior parte dos ho

no caso desse enfermo, os I mens vive muito bem sob o

sistemas habituais, mas que, signo zodiacal do inexato,
lhe confiasse a manutenção' do assim assim, do quase

do relógio central'.do mani-. quase. Enquanto, para de

comio; "O assassino'dos re- sespero daquele escocês

lógios", como o batizou, concidadão do monstro de

sem fazer esfôrço de fanta- Lookness, fabricam-se re

rsia a população local, é lógios que não podem va-

uma vítima " dos tempos. riar um décimo de segun- As - 8hs.

Mais uma.vítima. Seu êrro do em centenas de anos, "Sessão Popular"
foí se incluir' entre' as pes- como reação e corretivo o Van JOHNSON - Carlos

soas precisas, e ordenadas, mundo está cheio de gente RAMIREZ � Xavier GU

para depois afastar-se. As que vive admiravelmente GART em:

deserções das fileiras da com o relógio q-ue atrasa, DUAS GAROTAS E 'UM
normalidade não ,são admi- .com o relógio que' adianta, MARUJO

tidas; todos nos inscreve- ou com o relógio parado; No Programa:
mos desde o nascimento nas Eu creio que uma sabedo- Noticias da Semana. Nac.
fileiras inúmeraveis do ria oculta, uma experiência .Preços: 3,�,0 - 2,00.
"mais-ou-menismo". hereditária, ensinou que al- Censura até 14 anos.

A palavra não a ihven- gumas vezes o êrro é fonte

tei eu. Um sapateiro de Si- de beleza, que o encontro a

ti:
-

LUJ'racusa, quando' o nobre que se faltou, o trem perdi- "eil'0•Apolimeno, grande importa- d?, o_acidente de l.aborató-I _i�l�
dor de passes de Corinto, o rIO sao, talvez, ongem de

'
-

, , - ,

censurou porqu� as sandá- um grande amôr, de uma

lias lhe faziam doer os pés, desventura evitadn,' de uma

respondeu: descol:erta científica.
- Estas sandálias não te O azar é um grande ar-

ficam muito bem, mas te tista, Ce o são aquêles que,
ficam mais ou menos. devendo tomar uma deci

Seus aprendizes adota- são lançam uma moeda pa-
ram a regra de fazer sandá- ra q ar. Meia volta da moe

lias. que ficassém mais da e será sim, ou será não.
Aqueles que, à primeira

vista, podem parecer inde
cisos, sabem, em troca, que

� servico do Brasil,,

mundial

,)

'.

"'.

�um� experiência
de quose um século

�.:>�!
,,�;,;:�.

em tintas 'e -vernizes

, .....

./p.'
o acabamento mágico para interiores

ENAMELOID
Esmalte decorativo,
para interiores e exteriores

fLAT·TONE
Tinta a óleo, fôsco-aveludada,
para interiores

SEMI.LUSTRE
Acabamento esmaltado,
semi-brilhante, para interiores

No Programa :

Cine Repórter. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

SWP
Tinta à base de óleo,
brilhante, para' exteríores

As 3 - 8hs.
Zachary SCOTT - Peter

LARRE em:

A MÁSCARA DE
DEMITRIUS

lalS
Tinta a óleo para
interiores e exteriores

KEM·LUSTRAL
Esmalte sintético para todos QS fins

I2I�Z

ACABADO CONCRETO
Tinta a óleo, acetinada,
par" paredes exteriores

Qualquer que seja o seu p1·oblema.
de pintura, Sherwin-Wílliams tem a tinta ou

verniz adequado paru resolvê-lo imediatament.'

Procure o revendedor mais próximo.

As 5 - 8hs.
Martine CAROL - Jean

CLAUDE PASCAL em:

CAPRICHOS DE UMA
MULHER

OPEX
Laca nitro-celulose para automóveis,
caminhões, ônibus, etc.

technicolor

li
I

I
, ,

i
,

I

KEM..TRANSPORT
Esmalte sintético para automóveis,
caminhões, ônibus, etc.

SHERWIN-Wil.llAMS
No Programa:
Ciúe Ncticiario: Nác'.'

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

DO BRASIL S. Â.

lira Tenis ·CIube
(O ctams DA MOCIDADE)

SÁBADO - DIA: 14 DE JULHO - SÁBADO

MONUMENTAL E MARAVILHOSA FESTA, NA' QUAL SERÃO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA
DE AS REPRESENTANTES DA GRAÇA, BELEZA E .ENC4NTO DA MULHER CATARINENSE

"oirée a� i�er'
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

A CONSAGRAÇÃO MÁXIMA DAS LINDAS: E GRAJIOSAS SENHORITAS QUE CONCORRERAM AO TI
TULO "MISS SANTA CATARINA, 1956"

.

RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA MULLER

No Programa:
Atual. Warner Pathé. Jor. Festa Caipira

nu Aldo luz
A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS

DO BRASIL

ou menos e os siracusanos,
talvez por reação contra os

;físicos e os matemá.ticos

As - 8,30hs.
"Sessão Popular"

Van JOHNSON - Carlos
RAMIREZ - Xavier GU
GART em:

DUAS GAROTAS E UM Um terreno de vargem, com ótimo pasto e área para
MARUJO

I'
plantar contendo 2 cachoeiras correntes, todo cercado de

No _p:ograma:
'

Hame 2 _casas c�� �hac,ára�, me�indo ,2ÓO.OOOm2, situado
N?bcla.s da Semana. Nac.

,'fm J�rd�o: MUlllC�PlO de Blguaçu. Ver e tratar com o
PI eços. 3,50 - 2,00. iil'OprletarlO sr. MIg\lel Pedro dos Santos, em Canto dos
Censura até 14 anos. Ganchrs, no mesmo município.

O glorioso' Clube de Regatas' "Aldo Luz", manten
do a tradição, oferecerá aos seus associados no próximo
dia 29, nos salões da Sociedade Atiradores de Florianó
polis, a Avenida Mauro Ramos, com início às 20 horas"
um animado baile a caipira, transformando os salões.
da prestigíôsa' Atiradores num autentico arraial. Nada.
faltará al

í

durante os festejos, pois o sr, Pedro Pa-'
rucker p sua esposa, festeiros escolhidos este ano, vem se

esmerando, nada esquecendo, desde de o pinhão, amen

uoim, batata doce, melado, quentão e etc., 'até o casa-'
rnento na roça, ato pitoresco esse que terá como noiva a

gentil senhorinha Zulma Climaco e noivo o sr, Humberto
, Climaco, ambos animados caipiras. Bem secundados pe
!o impagavel "mestre de cerimonias" sr. WalditBrasil
fjUe fará o discurso de praxe. Para 'maior bri1hantism�
da festa, serão oferecidos valiosos mimos a dama e ca
valheiro que se apresentar mais original. Uma bandinha !de musica abrilhantará e animará as danças, tudo dei- 1,1
xan�o crer num exito absoluto. na tradicional festa pra_I'"rJovlda pelo Clube do sr. EUrICO Hosterno.

Somos gratos ao convite que ,nos foi enderecado e

prometemos estar ,la no "arraial" do Aldo Luz.
o -

,

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR'DINARIA

Terceira Convocação
São convidados os Senhores Segurados da Equita

tiva dos Estados Unidos do Brasil a se reunirem em 1\8-
sembléía Geral Extraordinária em Terceira Convocação
1:.3 Sede Social na Avenida Rio Branco 125 setimo andar
às dez horas do dia onze de julho de 1956 a fim de Deli

heL'arem sobre a Seguinte Ordem 'do 'dia:
A - Reforma dos Estatutos da Sociedade.
B - Interêsses Gerais.

Rio de Janeiro 21 de junho de 1956.
Enio Ca;valho de Oliveira - Diretor no exer

cicio da Presidencia..

Gahlino do Valle Filho - Diretor.

�,--------------------------------------------

LIRA TENIS -CLUBE

Vende-se

O CLUBE DA MOCIDADE
Programa para o mês de julho:

"I)ia 10 - Domingo - Baile Infantil de São Pedro,
das 16 às 20 hs., cóm distribuição à ga
rotada de rapadura e puxa-puxa.

Dia 8 - Domingo - Soirée Mignon, das 19 às
24 hs. .

,
.

Dia 14 - Sába,do - Soirée das Misses, com início
às 23 hs.

Dia 28 - Sábado - Soirée dos Radialistas, com'

início às 23 hs.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AI_ata0
SEU' P,R0BlEMA FOI RESOLVIDO.
"GAS ENGARRAfAoo - 16,00'0 Q UllO�

.. o DEPARTAMENTO TÉCNI-CO ESPEC IAlISADO.
,

"HOEPCKE"
:'" .,

F.
,

'

ESTA CAPACtTADO A EFETUAR TRANSfORMACAO DE FQ-.

,

GÕ,ES A QUEROZENE. OU GASOLINA DE QUA[€}UER ';MAR-
,

-
.

CAo PARA CONJUNTOS LP�GAS
TEt�tós PARA PRONTA ENTREGA FOGõES A GAS.

, .'
.

. VISITE HOJE MESMO.

,SERAO DISCUTIDOS EM. MIA�I METO-I:,005 DE MELHORAR TURI·SMO
Méto�õs destinados � ex- ,ser disCl\t'idd'pelo sr, John C I � n, ��

"

pandír ainda' mais 'o turismo O'Neal, superintendente de I ..-.reJV16 IM .

.�,
na América Latina, inclusive'�ocl!Plentação da Divisão La- ! AMPlJDtdo

. ,
'�t

fórmulas capazes de dímí-
I
tíno-Arnérícana da Pan Ame-

' DE UM�. )��
nuir a burocra:cia, serão dis-! ríean Wdrld Airways. Tendo OU fIM-APS-

IIC��idO's :durante a, sexta reu- i representado os Est�dos Uni· NA t;DNrtNUA.$t'� r. �..�� \. .'

rnao anual da Camara de I dos e a PAA por .ocasrac do re- �·S.EN'I'IR.�fl'i :,,:." e-
.••: � .

Comércio das Américas, a ser cente congresso Inter-Ame':' ,! O'MSM8�(), �t\ ?;'�J�••�
. rea�izaqa em Miami de 25 a rícano de Viagens, realizado COMO SeNÃO, \@1 \1 ...J•••••::·

,

27 QO corrente. em São Jose da Costa Rica, o rNESSe SIDO

�I.
-l\.

'

O presidente da reunião se- sr. C>;'Neal mostrará o pro- COI2TADOEIt.fl' ,

. �
'rá> o prÓprio presidente . da gresso alcançado desde 1950 SEANTES � ft� , �J
Câmara cie Comércio, sr. para. a simplificação' de do": DOIA,�'DOR

al _ !!!Il!I IC
Emilia:n�J Pol" Jr., de São cumentos. CONTINUA A ,; •

João de Pôrto Rico, enquanto '56 FAZ€/Z,SENme. ÊSTe f:EAlOMENO Nel2VOSO

o orador será o dr. Luis Ma- A Pan Amsrtcan sempre E PSICOLÓGICO POPE ps/[!s/srl12, po;e
'.chad�, de lfavana, diretor do lutou contra a burocracia IINõ M55l;S Oll OORANTG O I2ESTO DA VIOA.

Banco Mundial. As boas vín- desnecessária. Seu ebjetívo é i:I

. das aC;lS�delegado'.s serão da- o de reduzir as atuais exí- ;..ff !f.i�(:i A CAPA HoeA OVE PASsA, _ I
das pele governador da Fló- gêncías, afim de que a só' -', AlAIS De uMMIL.IIAO Irida, sr. Leroy Collins: I prova' de cidadania, um car- 'f5-� til, # .

r�' I Q II fi' OE cA1XAs OiSFÓs-
.

A documentação de via-· tão simples de desembarque �!J\PII pJ111 e FOk!OS DE PIí/?OPA- I
gem, q,ue" tem sido uma das' a um certírícado mundial de � hl l/fl9, �•• ,

..

'

gQI GANDA SA-eJ D1STIZI-

\'-principais barreiras à maíor saude sejam adotados como �I úlil/{l III'; \ BUIOOS NOS ee.as

expànsãó' do turismo entre as documentação para as tvia- 9 � g;;� . �.' I

,Amériea's;' será o .assúntc a- gens na América Latina. ._...!.-.::._L;U��;;;...;ã,-J-_---�---

....... - I

Seç. de Maquinas e Elelrecldade �,
A �ARTE:����P���:��I�� CAIXA ECO-

NóMICA FÉDERAL DE SANTA CATARINA; avisá aos

enhores, interessados que levará a Ieilão, no dia'
7"de Julho de 1956'

.

;1. partir; das '15 horas, no prédio 'situado à rua Conse
heiro Mafra 60/62 térreo � os objetos referentes a cbU�
ratos de 'JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

30 de Dezembro de 1955
.

e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE
TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL
SEIRAS, e' �ELÕGIOS de diversas marcas, de ouro, pra
ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

Domingo de manhã, ocu- A' exposição dos objetos em referência será inicia-
los verdes de grau. Pede-se da nos diâs' 5, 6 e 7 de julho, no mesmo local

.

onde se

a quem o encontrou entre- .ncontram a disposição' dos interessados.
ga-lo a Maria do Carmo Du- OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA
tra Av. Mauro Ramos 86, Diretor
que será gratificado. I LINAURA SOUZA

,
Uni poucd ,de !�rmento leveda tôda a nossa. (Gál.

Casa .U'o· 8lros.
Chefe da Carteira 'emo exercício

5:9): Ler.Lucas.13:18·21. an'<UMA MENINA ia ser operada. O médico lhe disse: M ODDEM DOS ADVOGADOS DO BDASIL"Antes .de 'faz.ermos a .. operação, nós vamos te fazer dor- Alugo 'à "pfiilC'üã' Saudà-T: �
. .

�,..

de 332.
I. t

mir.' .Eià ,:irnediaJamenté 'replicou: "õ, se ,» sr. me vai Secção de Santa 'Catarina
fazer a()�nifr, er1.t'ã'o·tenho que-fazer minha 'oração. Que" Tratar Mauro Ramos, 129

SEGURO COLETIVO..-'\
rem

J
o sr. e �';eftf;�meira acompanhar.' a mínhã prece?" !::_�!.��!:. ���_ _._, A·Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de San-

'. ,:IjJ)� aJpelhori-:se. ao la:dp'da cama. O· médico e' a en-

O I:S'1 &D'O
ta Catarina,' comunica aos interessados no Seguro Cole-

fermeira- à �cdmpànhàram' e repeth:a-m�,com ela: "Agora "

.

Ij "...
.

tivo, que o prazo para inscrição foi prorrogado até 30
me' deito. p.ára,. donulr,' guard_a mJnh'a alma, Senhor; ·até. O mais antigo diário de do Gorrente.
r:ue eu' acórde aqui, ou no porvir." ,

.

Santa Catarina..

"Mais' �tâ:rde aquêle. médico' conf�ssou que foi a pri� Leia e assinem.
ll1eir� ora,çaó 'que êle .�inha feito em 30 anos de pt-ofis-'
siG. A enferm'eira contou o caso às outras enfermeiras.
Naquela n.oite quando foram pô·!' as erianças da enfer
maria ;n.a, c-amà. para dormir, êlas. ál'\ convidaram a orar.

.

., .' .. f.
...

Aquela méninac -era 'l1m pouquinho de fermento., mas
levo� Jo'dõ Õ .pessoal do hispital um passo mais em di

reção à Deus,' (} Pai. Sua influência era muito semelhan
te à do humilde jardineiro de quem Robert Louis Steven
son escreveu: "Quando eu o conheci, eu andava olhando
para baixo, mas' quando o deixei, eu andava olhando pa
l'a o alto I"

Como cristãos temos o dever de levar os outros mais
próximos de Cristo,

iiJJ;"........1: .... lOJA. .; FELIPE SCHMIDT
Fones: 2.300 e 3.039.

.

DOS ARRUMADORES, DE
FlORIAN'ÓPOllS

Edital

VOçÊ SABIA QUE.

PERDEU-SE

Afim de que .sejam cumpridas as designações legais
dos Estatutos, ficam convocados todos os Associados
(�este Sindicato para a Assembléia Gerar Ordinária, em

Ia convocação, será realizada no próximo dia 28 do cor
"ente, com inicio as 8 horas, e, caso não haja numero

legal, em 20 convocação na mesma data as 9 horas, para
r'eliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Julgamento e aprovação da Proposta Orçamentaría
para o exercício de 1957. ,

F'Icr'ianópolis, 20 de Junho de 1956 .

Antonio de Oliveira
Presidente'

�� �IIJ. �-._a,. "p•.._.���..tJja. -.;aM. -':\-

\

(,NO tenaculQ»
"'

. CÓÁÍ,
�
ii Biblia na Mão

. QUA-RTA-FEIRA, 27 DE JUNHO
; �.:..

. ,,,"' �

ORAÇÃO
•

,

'Ó Pai, teu Filho disse que nós somos a luz do mun

do. Ajuda-nos a deixar nossa luz brilhar diante dos ho·
mens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a

ti' e ao nosso Salvador, nos céus. Em nome de Jesus.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Retende o que é bom, Abstende-vos de tôda forma
.�e mal. (I Tes. 5 :21,22). \

SETH HARMON, ESCRITOR (Flórida)

'Vende�'se Casa,
Vende-se a casa pré-fabricada à rua Juca do ·Loid

?20 ..e os dois terrenos ào lado, situada 'na melhor praia
de Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quar
tos, saJa de .estar, sala de jantar . banheiro, cosinha e

!;arage.

Tratar pelo telefone 3023

Resid,êocia VeDde-�e
Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide, 47

Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua). Infarmações à I
Rua Conselheiro "Mafra, 24.

flUCU...... PROSESJU<lIl

...................._._._:......_-.-•••••__._V,.,....·�-.- 1Il._m,6·.;-...�.._�.....�

..

Altamiro Silva Dias '- pelo
, '10 Secretário

VENDE-SE
I

Uma propriedade com 10.000 m2 com duas casas,
urna de material e outra de madeira com luz elétrica,
1,ostO'. água corrente, rmiitas frutas, café e ótimo terreno
�ára Granja. Situada em A.lto Roçado Municipio de
São José.

'

f
Tratar na mesma, com E'rico.

ECONOMIA
....

absotuta �

Grande CQNFORTO
CONFORTO absolutol
Grande ECONOMIAj

t:� �{ ,i·�

';;"r:tt��i�

.J

.. '"

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

AQU,ECEDOA
v \

Capacidade:
100 a 1.000 litros,

ELÉTRI€O

��4,
IMERSÃO f3 CHUVEIRO

__......-........._ .. )
Capacidade 30, LITROS

• �\ I
'.

•
•

. ,

• Construido inteiramente de

robre. �

• Aquecimento ultra rápido:

• J�te aeundante' na tempe·

r.tura desejad�.·

''\'�'r ,

FobticCldoa ... t� , \

horizQl\f� • 'lcrti",- 1 ;,..�
..

." ......

•

o MISTURADOR OÁKO. ele r,..,.

lagem: instanlanea, permite CI

"10io, escola d. 'ilrQeluQ'i�' �" . ,

TEMPERATURA.

/

��< c. DAMOS 8.A�. Comércio �e Agências!,
, �u. João P.into, 'Fpolis....St••C.ta,ipa

I

!
.!
,

I

Lavando C0m Sabão

'Viraef)1' E:s)leeia,lidade
da Gla.1"", �"11,,,L-:-_III� �.rq�,glllradll �

�!':'B"!�.��. ,fe�p�_ e dl;ftb.,���, .

\

.

.

.��--------�---------------------------�----�--�-=---
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EDITAL
ras também de Acary Silva, !
sendo que as linhas laterais I '

medem a extensão de O'itO'-1
centos metros' (800,m) mais'
O'U menos, O'U seja a

área de sete mil e quatro
centos metros quadrados,
(7.400,00ms2), . aproximada- I
mente. Tem-se acesso a es-

FAZ SABER aos que O' se terreno, por meio de uma

presente edital virem O'U dê- servidão, O' qual registrado
1e conhecimento tiverem no 2° ofício de registro de

(expedido nos autos n? 644, imóveis desta comarca sob
registrado. às fls. 22v. do n? 4.648, às fls. 137 do livro
livro nO' 4, que digo nO 4 de n? 3 C e foi avaliado na im
inventáriO' de bens pO'r fa- pO'rtância de O'itO' mil crl!l-

lecimentO' de ManO'el JO'ãO' zeirO's (Cr$ 8.000,0'0'). E .'

AGRADECIMENTO E M.ISSA
CardO'sO' e d. Maria Luiza para qUe chegue aO' cO'nhe- FIlhO's, GenrO's" NO'ras, �etO's e BlsnetCls de MARIA

CardO'sO', que se prO'c-essa cimentO' dO's interes adO's e IVENANCIO CREREM, vem pO'r êste meiO' agradecer aO'p

perante êste JuizO' e pelO', ninguem pO'ssa aleg:r ignO'- jnO'bres facultativO's DO'utO'res JO'sé Tavares Irácema, Ivan

cartóriO' de OrfãO's) que rância, mandO'u expedir O' ,BastO's d: Andrade, PO'lidO'rO' SantiagO' e VitO'r Mendes, pc

atendendO' aO' que lhe fO'i presente ,edital, que será ,la man�Ira cO'm que se empregaram e pelO' esfàrço dedi

requeridO' pelO' inventarian- afixadO' na sede dêste JuizO'
cadO' afim de dar tôda a assistência necessária à: extinta,

te e tendo em vista ao mais nO' lugar <lO' cO'stume 'e PO'l: i aO' SenhO'r Amin Sallum, que solicitadO' atende)l pronta

que dO's autO's cO'nsta, autO'- cóp,Ía, publicadO' p�la' im- i ment�, aós SenhO'res Alc.y. Silveira e Vidal .Vieira Du.tra, e

rizou a venda em hasta pú- prens'a, uma vez no "DiáriO' den:als pessoas que auxlharam naquela I tnste ocurrenCla

blica de tO'dO's O'S bens dO' Oficial" dO' EstadO' e três
enfIm a, todos quantO' lhes cO'nfortaram assim cO'mo aoE,

espóliO', que serãO' levadO's a vezes nO' jO'rnal "O EstadO''' que enV1aram telegramas, corO'as, cartões e acO'mpanha

púb.licO' pregãO' de venda e desta capital, devendo a "
ram até a �ltima n:O'rada.

arremataçãó, a quem mais primeira publicaçãO' ser fei- OutrO'sslm, cO'nvldam a tO'dO's O'S parentes e amigO's pa

der e maiO'r lançO' _O'ferecer, ta c'O'm an't�cedência, pelO' / ra assistire:n .a 'Miss� de 7° dia q,ue pe!a ir;tenção da Alma

acima das respectivas ava- menO's, de vinte (20) dias, e i de sua bO'mss!lJla �ae, Sogra Avo � BISélVO, mandam cele

liações, pelo porteiro dO's -a terceira nó dia da venda brar nO' proxImo "dIa 27, quarta-feITa, na Catedral Metro-

auditóriO's; ou quem \luas O'U- se ne'ste não fO'r publi� politana às. 8.horas. ,'. _

vezes fizer, no dia trinta e cada o jom'al, nO' da edição PO'r maIS este ato de Fe Cnsta, confessam-se suma-

um de julho do. ano em cur-I an,teriO'r, na fO'rma da lei. mente gratos.

so (31-7-1956), às 14 horas, Dado e passado nesta cida-
I DnO' local em/que se rea_Hz�m' de. de �IO'rianóp�li�, a�s de- RMANDA E DO SENHOR JESUS DOS

as vendas em hasta publIca zOItO dias do mes de Junho I
,

'

�e����:;��':i��r:s6�i���;�:,' ��e�� �il��svec�����_:����� PASSOS E HOSPITAL DE ,CARIDADf
em f.rente ao prédio do Tri- Eu Wàldemiro 'Simões de
bunal de Justiça,:,.hesta Ca- Almeida Escrivão. o datilO'- EDITAL DE FORNECIMENTO
pitaI. DescriçãO' e avaliação' grafei e subscrevi.
dos bens que serão l'evadO's

I Eqgênio TrompowS1ky Tau
à· praça: UM TERRENO: lois Filho, - Juiz de Direi-

.
. I \

sitO' no lugar' denominado' to da ,2a vara.

�:�::' d�����ca,de ����de: r-.--'._WVfNl)E:sf"·�frente no Travessão cO'm

terras dos hel�deirO's' de vi
cente Melilo, onde mede
oitenta e �ito metrO's
(88,m); fundos" com ditas
de Acah Silva, extremandO'
pO'r ambos os. lados cO'm ter-

EDITAL
CEI\UTÉRIO DE ITA,CO-, Ana, Hermelíno Domin-,

ROBi gos de Sousa, Hercilio
EDITAL N0 54 João Sabino, Izac Grego-

(Prazo de 30 dias) rio dos Santos, José Ma-
'De Acôzdo "com a Lei ria Cardoso da Veiga, Jo

n? 246, de 15' de novembro sé de Oliveira, JoãÓ José
de 1955, convido a todos Soares, Juventina Cordei
os interessados pelos restos ro, José Natal Damasio,
mOI't�s das pessoas cons- João TeodO'ro dos Santos,
tantes da relação abaixo, João Geremias Vieira, Jo-

. inumadas nesta Necropole, sé Ferreira Barcellos, JO'
cujo prazo esta, terminan- nas Espindola, João Bar
do, para no prazo de trinta bosa da Fonseca, José Pau
(30) dias, a contar desta lo Pereira dos Santos, Ju
data, requererem exumação velina da Gloria, Juventina
ou aforamento dos respec- Martins Silva, João Pache
tivos terrenos ou nichos .pa- co da Silva, José Floriano
ra deposito dos mesmos, sob Silveira, José Jtosa, José
pena de, findo O' referido Delfino da Silva, Lauro Ga
prazo ser feitá por esta Ad- I<1tti, Luciano José Maria,
ministração e removidos os Leopoldina Lotaria da Luz,
mesmos para o Ossuarío Leonel Martins, l:iuiza To
Comum: maz, Luiza Maria da Con-
Acelino Manoel Vítori- ceição, Ligia Ramos, Ma

no, Ari Monguilhottí, Alvi- noel Jacinto Teodoro, Ma
na Candida Silva, A}elino ria do Carmo Cordeiro, Ma.
Chaves, Antonio Gonçal- ria Perez Almeida, Maria
ves, Antonio Carlos de Alves, Maria Carolina Sil
Sousa, Antonio Manoel Cas- veira, Maria Rita de Je
caes, Argentina Martins sus, Manoel Tomé Nunes,
Leopoldina, Alvaro Laurin- Marcos Laurentino Alves,
do de Melo, Antonio Vic- Maria Rufina Cruz Silva,
tor Cabral, Angelica Ma- Maremir Ramos de Sousa,
ria de Souza, Antonio José Manoel Germano da Silva,
�o Nascimento, Antonio i Manoel dos Anjos, Matilde
Ànacleto Rodrigues, Bibia- 'Silva, Maria Cardoso Cre
ho Rosa Farias, Basilfcia ma, Maria José Batista, Ma
Fraga Guimarães, Bernar- noela Lemos Medeiros, Ma
dine Cardoso Rodrigues, ria Rosalina Furtado, Ma
Benvinda dos Santos, Cris- ria Lima Pereira, Maria
tovão José Macar!o, Cle- Bernardina "Â.morim, Ma
mentíno dos Santos, .Cléa noel José, Bento da Silva,
Salvatina Alexandre, Car- Marlete Ramos, Manoel Ge
lota de tal, Catarina GO'u- raldo

, Silva, Maria Faus
lart, Ciro F'ranclscc Avila, tina de Jesus Silva,' Nilton
Candido Manoel Lacerda, Vieira de Sousa, Nadir Sil

Carql ina Ancelmo dos San- veira, Nilton José Borges,
tos, Cassiano José, da Ro- Natalina Gonçalves, Nata
�a, Deolin da Manoela Jor- licia Bastos, Orlando Rava,
ge, Dilma .Âlmeida, Dalci Olga Fernandes, Olivia Sa
José Leite, Domingos Mi- les, Pedro José Ferreira,
randa, Enedina Maria Sil- Pacifico Correa de Melo,
vaI Ernesto .Bernartlino Percilio da Silva Millis,
Cardoso, Eugenio do: Nas- Rainildes Sousa, Rufína
cimento Garcia, Ebrantinà Simõés, Rosalina Lauren
Nunes de Carvalho, Enéas tino Silva, Sebastião Silva,
Moreira, Prancisco Farias 'I'eodora Maria Fernandes,
Lopes, Fermino Simão de .Versdelino Neeker, Valdete
Almeida, Filomena de Je-. Garcia, Vicente Jacinto da

sus, Francisca Eular'ia Bes- Costa, Walter da Silva,
sa, Francisca Agostinha de Wilmar Euripedes Montei-

-

Jesus Pereira, Francisca 1'0 e Waldemiro Bonifácio
Maria da Concetção, F'lo- Livramento. 13.873
risbela Constancia Gerrna- 15/6/1951.
no, Genesia Raullo Cardoso, Admín istarção Geral dos
Germano Maver, 'Ceneusa Cemiterios Publicos, em

Mótta-�Cordeii'Q, Heitor Ca- Itacorobi, 15 de junho de

pela do Livramento, Hilde- 1956.
brando da Rosa, Rercilia Me- Emmanuel 'da Rosà Li-
lo de Sousa, Hugette Sant' nhares - Administrador.

EDlTAL DE PRAÇA

O -Doutor Eugênio 'I'rom

powsky Taulois Filho, Juiz
de Direito da Segunda Vara
da Comarca de Florianó

polis, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei te.

Vende-se 2 casas na praia
de Itaguaçú, sendo 1· de
madeira e' a outra de ma

terial, esta em conclusão.
Vêr nO' local. Tratar ,pelo
Te!. 2622 no horário de 13

"

Você chega mais de.ressa voando
:;:

-

\
.

nos novos SUPER-CONVAIR 340 da REAL -AEROVIAS
.,

,

É tempo que você ganha. São horas que você eco

nomiza, em cada viagem pelo Super-Convair 340
da Real - Aerovias. E acima de tudo, a alegria

, de chegar descansado t feliz para os.jibraços da'
. -

família!
'

Equipados com tripulações de elite" os Super-Convaír 540
da Real - Aerovias oferecem o 'máximo em confôrto e

precisão de vôo. Veja só: 'cabine pressurizada - a qualquer,
altitude você não sente pressão nos ouvidos. Ar con

dicíonado. Janelas panorâmicas. Ventilação individual.
Bagagem a bordo, podendo ser utilizada a qualquer hora.
Potência de' 4.800 H. P.... mais de 100% de fôrça de
reserva! Trem de aterrissagem triciclo com rodas duplas.

-

Hélices de passo reversiveL-;-ji} 't'rrhi� o I-inigti-alável . serviço
� .. .' f. �

...
..- - �,�- '. >", � �

da Real-Aerovias l
.

'

Vá �' volte pela ,"Frota ra �oa ,viage�'!
.

i·

Para Super-Rapidez ....
'

.

Super-Convaír 340!

É o avião bi�otor mais moderno e

veloz em tráfego nas Américas l
?- .• ...__�

_._

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

_ ,....

�'JfljJreJQ de ttansportes=aêr eos da América LaIÚ1Q.'
_-' -, -

,,� ,:,;'.<c' ,,�:--'*�t:m���'
Passagens e encomendas:' Rua Conselheiro Mafra, 6 - Te!. 2-358

•
,

"

!A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASil

SOCIROADE MUTUA DE SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Terceira Convocação
Sã!: cO'nvidadO's o;,; SenhO'res SeguradO's da Equita

tIva dos EstadO's Unidos do Brasil a se r,eul'lir'em em As
sembléia Geral ExtraO'rdinária em Terceira ConvO'caaâo
r. a Sede SO'cial na Avenida Rio BrancO' 125 setimo a�dar
às dez 11ora's dó dia onze de julho de 1956 a fim de Deli
berarem sO'bre a Seguinte Ordem do dia:

A � RefO'rmá' dos Estatutos da Sociedade.
B - Interêsses Gerais.

.

Rio de Janeiro 21 de junhO' de 1956.
Enio Carvalho d� Oliveira - Diretor '110 exer

cício da Presidencia.
Galdino dO' Valle Filho - Diretor.

,MARI'A, VENANCIO CHEREM VENDE SE /'

Casa de material nova, "

com três quartos, sala,' ba
nheiro, cozinha. v.arandão.
Rua Juca dO' Loide - CO'

queiros.
Tratar à Rua Conselhei

ro Mafra 56.
.............,._..........-.....l('...........-..t"o..

Vende-se
Um Gabinete DentáriO'

completo, Equipo, Cadei·
ra 2 pistÕes; Armário. ins
trumental, etc. usado, pO'
rém em ótimo estado. Preço
de O'casião.
Rua' Nerêu RamO's, 38

(D. BELIC.!_

horas.
Exige-se referências.
Paga-ile bem.

S�irée Dansanfe e Lellão
Americano / A V I S O

PromO'vida em prol da "CAMPANHA DO'AGASA-,"
O Grêmio dos CO'ntado

l.HO", pO'r uma CO'missão. de senhoras espiritas, i'eali- rand�s de 1956, �visa �ue o

l:ar-se-á no Club Lira, a 27 do corrente, "ás 20,30. horas, sorteio da maquma Smger,
l.,'na soirée dancante e Leilão AmericanO' ' das seguintes que deveria ser pela Lote

r,rendas: 1 boni1;o 'çàsaco de peles; - ap�relho de chá em ria de sã'ó JoãO', foi transfe
I OrCe1311a; 1 abaj6ürt de cabeceira; 2 aparelhoS' eletri- fido para o dia 28-8-56.

I uos; 2 cestas tipo Natal e muitas outras utilidades inte-

I t ,"
o '

\ •
'"

ressan es.
. _

'

..

' '\

De ordem da Mesa AdmwlstratIva da Irmandade do, . A Comlssao convida pOIS, tO'dos os sócios dO's Clu"
Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previ- bes IO'cais, e O'S que desejarem prestigiar com sua pre
no aO's interessadO's que at� o dia 28 desde mês, às 12 "ença essa festa de caridade.
hO'ras, receberá, esta Irmandade e HO'spital, na sua Se-

'

cretária, propO'sta, em cartas fechadas, para o forneci- ----�------,.--------------�-

lnentO' de todos os arti�O's necessáriO's ao BéU consumo, Iüurante ,o semestre de JulhO' a dezembr? dt, corrente

A Cdmissão.
COZINHEIRA E
tAVADEIRA

'Precisa-se para casal à
rua Felipe Schmidt, 23, 20'

andar. aIlt. 1, ·diàriamente
das '8 às 9 e das 13 �s 16

nno.

Consistório, 11 de junho de 1956
Prof. Francês, rec!jm-chegado da. Europa, procura

: vma casa grande para alugar. Cartas ou' referências

l para o Prof. Jacques Moussempes no Hotel La Porta.
José Tolentino de Souza

Secretário ,\
,

-'"
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NOSSA CAPITAL
, .... -�''''-'''13•••S••••••••••••••••••••••••••••••,

-, I Noestra Seõora ·de
I !i l'lsuncion

.

I
' Othon d'Eça

............. .............
\ ,-"

Eco'de revolta do POVQ
do Estre,ilo

Osvaldo Melo Esse meu amigo Jaques
é 'mesmo um 'artista,
quando trata da sua Mo

delar ...
- E o caso do vigaris

ta tão comentado chís-

A Cidade amanheceu
com as paredes ele seus

predíos besuntadas de

,

um reclame oUJ coisa pa

recida, que se tem pres

tado 'a varias interpreta-

,

,

É Indíscrttível o que temos! quando o 'Código Nacional do do emplacamento como de

sofrido e estamos sofrendo I Trânsito, em seu Art. 51 termina 'Ü art. 75 acíma cita

com essa Incrível linha de, proibe terminantemente que do.

ônibus do Estreito, se é, que! sejam licenciados ou registra- Diante ao expôsto, cabe à

aqueles calhambeques se po-I dos para trafegarem, veícu- Inspetoria de Veículos, parte
dem chamar de ônibus. ! los que lião ofereçam segu- da responsabilidade pelo que

,Vi�emos em pánico conti-' rança ao público e aos seus venha resultar de acidente

Fui a San Bernardino. Vi mais, de resto, do que a se-, nuo desde que embarcamos' condutores, e que, não pos- causado por esses veículos

nhora brasileira: San Bernardino não é só asfalto negro, aqueles ônibus até' chegar-! suam os demais requisitos que es�ã� trafegando sem. à
folhagens vívas e fortes, e barcos leves que oscilam entre mos no fim do trajéto. - exigidos I}O art. 52 do mesmo necessaria segurança previs

espumas e borbulhos.
'

Desde que embarcamos, esta-I Código e nos' Arts. 5e 6 do, ta, nas leis que regem o as-

Também não é apenas um hotel de concreto cem mos entre a vida e a morte a Decreto n. 14 de 3 de Novem- sunto.

apartamentos, comedor d'estilo, duchas frias e esgotos... cada momento. Constante- bro de 1939, que regem o as-I. E 'Ü pitoresco em tudo isso,
Isto pode ser encontrado, em qualquer chão, mesmo na mente ficam sem freio ne- sunto.,

'

i e que o ,Sr. Inspetor Geral de,
Cafraria, desde que as águas sejam bôas, interessem às nhum e saem a toda dispara- E pasmem Senhores! - Veículos e 'I'rànsífo Público,
Companhias de Hoteis cook e a� Emprezas Internacionais da com os passageiros aos Esses veículos foram licencia- 'intérpelado sôbre este estado

de Turismo.' Há sempre cavalheiros fartos, com gastrose e gritos por todos os Santos que dos e registrados pela' Inspe- de coisas em que correm pe

que' não sabem como dissipar o "seu dinheiro e procuram os socorros. Vezes sem con- toria de Veículos, 'em desa- rígo riossas vidas, respondeu
esquecer, com luxos e sal de frutas, o seu tédio e asua dis- ta, cai a barra da direção; corda com o que preceitua o que em tempo algum a Ins-

.

felizmente ainda não acon- art. 75 do I,'eferido Código petoria que dirige atendeu.pepsla. ,

San 'Bernardino é, sobretudo, uma tira do Eden que o teceu', pelo menos .que tenha Nacional do Trânsito, e tal- tanto aquele serviço como

homem reprodusíu, talvez por atavismo, num pedaço ainda conhecimento, de, faltar as vez 'por isso mesmo, a maio-
i
agora em sua gestão.

úmido e virgem dó Paraguái. duas' cousas aó mesmo tem- ria deles anda sem placa e 1 Voltarei ao assunto, no que
E 'O mais belo bocado d'arvores e aguas deste 'mundo.

IPo:
'o que poderá 'acontecer a outros não à renovaram des-: diz respeito a competêncía

Os seus miradouros, Os seus terraços reluzem, con- qualquer momento, e então de 1954, o que prova não te-' da Prefeitura Municipal, ou

fartáveis e amplos, com mesas alegres e convidativas qúe ] veremos uma catàstrofe. Já rem os mesmos comparecido seja, sôbre o pessímo serviço
•

esperam sob guarda-soes de côres claras.
'

"bateram num poste da Ius, a Inspetoria de Veículos .para I que executa essa empresa.
caindo 'os fios e o trânsfor- a vistoria obrtgatoría antes João Batista Vieira
mador em cima do onibus;
felizmente desâgou a corren-

, te arites que ficassem todos
Devem ser quatro horas da. tarde; o calôr é' fluíClÕ'e'

os passageiros fUlminados
amêno e estende uma névoa tímida e quase rosada por pela alta tenção. De outra
sôbre as árvores, que- um vento ligeiro e,..leve faz oscilar, feita, um foi de encoritro. ao
desmanchando, às vezes, as plastas de sombras que tatuam

cano da aguá na ponte H�r
o chão ensolarado. cílio Luz, e' rendemos graças

As águas cintilam, sob o céu dum azul Iapídado e,alto; a Deus-e a altura e regístên-
passam mandos de, pássaeos coloridos; e um vago rumôr cía do cano: se não tora isso '

'me: "Os' ternos que ves-de fôlhas, uns tenues fio;; de música flutuam na quieta on- teriamos morrído todos: Ha 3 tem deputados e senado-du1ação da paisagem. 'três dias, um daqueles ôní-

O C CO
,.

'�fl""'L-O'·R-IA-· .res à venda, agora em ISôbre um socalco ocre, um Pouco adeante, um rapaz, bus, o de.n, 8' de eôr amarela, INSTITUTO P LlTE NI DE' ., Florianópolis". � ,

bronzeado grita e tenta montar um grande cavalo, de lar- perdeu 'totalmente o freio Seria que deputados. e
gas crinas, brancas, que ralíneha e escarva o chão, quando descía à rua Oonse- NOPOLIS senadores estivessem sem

- Ao longe vêem-se uns riscos esverdeados que separam lheíroMafra e saiu a toda
roupas e tão mal de fi-

as águas e logo se �ispeJ:'!sam e esvaem, como restos de ne- disparada naquela 'decida, É do teôr 'Seguinte, a dei ·polis, que contenham todas as
nanças que resolvessemvoeíros, na luminosa serenidade que tudo envolve de re- provocando pânico nos pas- sancion�da. pelo presiden�e: form�lidades e�i�idas para a
vender seus ternos?

pouso e paz.
'

sageíros qú,e horrorizados com da Repúblíca, tornando va- refenda expedição. E t
.

tâ dsanam, en ao, , e ..Uma 'cerveja bem gelada; duas ou tres blagues com o o ocorrido vieram todos a pé lidos em todo o país, os di- Art. 2° - Révogam-se as
ta-ngas?Ricardo sôbre a \Vida, e no silencio da tarde 'sossegada - até o centro ida cidade. E di- plomas expedidos pelo exti

..
- disposições 'em co�trário. Li a.coísa toda; Apenasa alma contente e digna das graças do Senhor. ga-se de passagem, não 'fos- to Instituto Politécnico de Rio de Janeiro, em 15 de

o título era para tapear.
- Que bendita sejas, por tudo isso" 0hogenerosa e bôa se a perícia do motorista Florianópolis: junho :de 1956, 1,35° da Inde-

terra paraguáía, Que tu me perdôes, se os homens do .meu Arthur Se11, que o dirigia, te- "Lei n. 2.797, de 15, de junh,o_ pendência e 68° da Repúblí-
'sangue que andaram por aqui, na guerra-grande, não sou- riamos outro grande acidente '

\
de 1956 'ca. .,'

beram, como eu, amar o teu céú, as tuas arvores, o teu dos muitos já ocorridos com Autoriza ° -Ministério de (Ass.) Juscelino Kubitschek"
rió, tôdas as tuas belezas vigorosas e ao mesmo tempo ín- esses calhambeques. A entra- Educacão e Cultura a regis- Publicado no Diário Oficial
genuas e castas. da da Ponte Hercílio Luz, la- ti-ar

_
o� diplomas'< expedidos N. '138, de 16 de junho de

x x do do continente, é reíta em pelo extinto' Instituto Poli- 1.956. I 10:297 - Cr$ 250.000,00 - Blumenau
x curva; Já imaginaram Q' que técnico de Flõrlànópolis. A proposíto da Sanção da 5.162 - Cr,$

,

25.000,00 '- Florianópolis
Turi'Smo assim é facil de' fazer e muito agradável de acontecerá se nesse constan- O Presidente da Repúbli- referida lei, agradecendo a' (1.3'941 - Cr$20.000.,'oQ - Joaçaba

pagar. . .

' \, te cáir de barra' de direção ca: sua assinatura, foi endereça- 8.633 _: Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
O turista - sabem os gerentes 'de hoteis e as agências uma das vezes fôr na entrada Faço saber que o Congres- do ao Sr. Presidente da Re- 9.382 _: Cr$ 10.000,'00 - Criciuma

de viagens - é um ser de um óutro mundo - um homem daquela ponte? so Nacional manteve e eu pública o seguinte telegrama: _

sempre enfastiado, indispôsto, à'S vezes intratável, que vi- É inacreditavel que; exis;_ promulgo, nos termos dó Art. "Exmo Sr Presidente Jus- MEDIDAS EXCEP-CIONAIS PARA SUSve bocejando pel'Os cantos e que tudo 'exige; na vaga es- tindo como existe, Inspetoria 70 § 3° da Constituição Fede- ce1in� K�bit'schek - Palá�io "

1

'

-

perança de encontrar alguma causa que o interêsse: seja de ,Veículos em Florianópolis, ral, a seguinte Lei: Catete - Rio. lAR O 'ALTO CUSTO DE VIDAuma forma' nova d,e' temperar o salmão, sejam as CÔJ;e,s trÇlfeguem nas vias públicas
'

Art: 1° - É o Ministério da
- Graduados Instituto Poli-violentas ou, pacificâ,s dos serv!ços sanitários.

.
dessa ci.dade, veículos nas Educação e Cultura autorizu-

Geralmente é 'um homem ric'o que habita ou um apar- condições em que: estão os do a registrar' 'os d}plomas
tamento, espécie de 202' dos nossos dias, ou dorme numa; que fazem a linha "Florianó- expedidos pelo extinto Insti-
vivenda de belo estilo, no centro de um parque de luxo, I

polis, Estreito, Barreiros, I tuto Politécnico de Florianó-
ou, então, como J�cinto, apalpa a ,caveira num palacio

. ,

d'escadas arqueadas, com amplos salões eltvernizados, ser
vido por mordomos de gravata, que falam o inglês, enten'
dem de senhoras' e sabem a temperatura que convem

. à

champanha e ao vinho do Reno.
Deixar 'todos esses confortotS suntüosos paIja passar

uns dias em San B�rnardinQ, mesmo em Asunción - é
uma aventura razoá�el e que vale a pena.'

'

Mas, suportar um avião roncando cinco horas; e aban
donar todos êsses luxos fáceis para dormir num colchão

sovado, num quarto' com sanefas de cássa e pernilongos em

tôrno da cabeça; arriscar a varegeira em retiros íntimos e

indispensáveis; sofrer os buracos da's estradas as inti

midad�s dos garçOns, que falam' alto e 'contam aos hospe
des história's da cosinheira; pàgar tudo isso muito Caro

somente para Ver o sol subir na Lagôa do Perí ou comer

caldo de' corvina na Praia do� Inglêses - não é "fazer tu
rismo" e sim rééeber, sem discursos e sem musica, o diplo
ma de idiota ..

tosamente, que passou o

conto no Hotel Laporta e
,

ções.
Trata-de de um gran

de "R" bem vermelho,
'desafiando os charadis
tas e IU�tadores de enig
mas, que se ponham em

campo 'para decifração
, imediata.

em varias casas comer-

ciais?
O malandro fez-se pas

sar por jornalista. Achou
que jornalista tinha aqui
conceito firmado e à
sombra desse acolhimen

to, usou e abusou do tí
tulo.
O que mais se tor-na

complicado é o fato de o

gerente do Hotel-não ter

exigido' do malandro que
apresentasse documentos
provanelo que era jorna-'
lista. Tê-la-ia feito? Que

(

,earieira teria o vigaris-
ta apresentado?

, Como provaria sua

identidade? O caso de

Há os que vêm ali, uma
foice e� até um martelo

sem cabeea.. Outros, afir
mam que se trata nada
mais, nada menos de' um

reclame, comercial de um

I
"

produto cujo nome come

ce pela letra "R". Seja
como for, aquilo tambem
lembra "Revolução" ou

,"Resistência". O tato,
porém, está dando que

pensar e os proprietá
rios das casas assinala
das pelo espantoso "Ri',

estão raspando das pare-
.Jdes ó intruso. Até o bus
to de Rui .nâo escapou e

ali, pespegaram ícone
clastamente o tal. Afinal

j

se dizer jornalista é mui
to vago .

Mas, não foi nada. O
Coronel Trogilio deu o

jeitinho e o suposto Lau
ro Só .. , ares ou Homem

x X
x

Fontes, nomes de que-
usou em -suas tapeações
foi descoberto. O hornen-que será aquilo?

'- Hoje, lendo um de

nossos diários, encontrei
êste título sugestivo',
tambem de outro recla-

slnho foi abocanhado em

Videira 'e está preso. Tal
vez aproveitando o xí
lindró como lugar apro
priado para uma entre
vista sensacional, .que co

mo Jornalista não esque-

Florianópolis, Quarta-f eira, 27 de junho de 1956

cerá.
Outro assunto, não há

que despesrte 'maior a

,
tenção.

Crônica probresínha,
não há dúvida, mas, pa
ra um começo de semana,
não deixa de ser algu-
ma, coísa.
No mais, rotina.

Lote,ria do 'Estado
jr� ,RBSULTADOS DI ONTEM

Disposto o Governo a não permitir ma-técnico a'gradecem eminente
Presidente :sanção benemeri
ta justa -lei lÍsseguradora re

gistro diplomas merecida
mente expedidos' conceitua
dos estabe!ecimento pt. Res

peitosas saudações.
Farmaceutico Ildefonso Ju

veIlal Presidente Comissão
Gràd.uados pt.""

I
Em retribuição, recebeu o

Presidente da Comi�são dos
Formados, ,o seguinte:

jora.ções nos preços com o novo sa

lário mínimo Reunião no Palacio
, ,

das La.ranjeiras.
RIO, 26 (VA) - "Não pos- moradamente com, aquelas

so permitir que o salario mí-' autoridades responsa�,eis pe
oimo a' ser decretado brev'é- lo abastecimento varIas pIa
mente provoque nova alta,l,nos, inclusive medidas ofi"
de preços. Hei de' impedí;_la' ciais de eme'rgencia. Sabe-se"

"Palácio 'cat�te - Rio, 22 de qualquer maneira" - de-, entretanto, que o presidente
- Sr. Farmaceutico Ildefon- clarou o presidente da Repú-' da República estabeleceu
so Juvenal - Estre.ito - Flo- blica, quand,o determinava

I
além das providencias pro

rianópolis - Senhor Presi- energicas providencias, re- : priamente de abastecimento,
dente República incumbiu- lacionadas com o ábas'teci- 101lltras, de cara ter excepcio
me acusar recebimento seu mento, ao presidente da CO-, nal, para sustar qualquer au
telegrama e agr'adecer genti- FAP, ceI. Frederico Mindelo, menta do custo ,da vida, es
leza manifestação do mesmo o sr. Helvecio Xavier Gomes peràdo com a decretação do
constante pt. Saudações cor- secretário do Conselho Coo- no'vo salario mínimo. Não

I diais pt. ,,-

denador do Abastecimento;, pode o nosso informante an-
Ninguém ignora que o deputada Laert Ramos Viei- Alvaro Lias Chefe' Casa Numa reunião reservada, tecipar tais providencias,

ra, eleito vereador, em Lajes, 'pelo prestígio e pela pro- Civil Presidente República realizada na tarde de ontem I frizando serem, no entanto,
\

teção do seu tio CeI. Aristiliano Ramos, ,foi pr:omovido pt/' no palacio das Laranjeiras, o "éxcepcionais e realmente
a deputa,dQ 'pelo me&mo jeito.", - x -

, lFhéfe do governo discutiu de- ''(:\nergicas''.Pilhando-se eleito, quando o seu grande eleitor. di-
vergiu do govêrno, negou-o ao primeiro cacarejo do A Comissão, por se,u Presi- ACORDOS' COMER'CIA'IS DO BRASIJcandidato integralista; espantando, com sua afoiteza, ildente, endereçou telegramas I

"

,

' :!..
o próprio São Pedro, que, ao menos, esper,ou pelo ter- 'de agradecimentos aos Sena-

COM MAIS 3 PA'SESceiro c�m., do 'chan�ecler, jlÍl que lhe não assistia Ildores Saulo �a�Qs e carlos'j ,Ia brav�ra de Pedro, paga por Malco, que perdeu a ore-IIGÇ>mes d,e ?hvelra e Deputa-
RIO, 26 (VA) _ Prestes a sugerir a 'criação de uma álha e flCoU troncho.

. 'IdOS An�omo , Carlos.Konder I
ser assinado o acordo biia- 'l;ea semelhante ao "Clube deO Laert acha que não perdeu nada e ate ,ganhou 1 dos Rels, Frota AgUlar, Os-
t 1 França removi-' H ." mas envolvendo p í-1· I' I· A

-

st·
era com a , I ala"

,

aa lderança.' ,
, Ilcar charnelll'o elo ara�

d
em-

das que foram as dificuldades ses do Leste europeu. Gon-
, 'bruc pe a va 10Sa aJu a ao. ., I •Mas perdeu. Tornou-se inelegível. '

'

d
.

t D' eXlstentes, Ja se prepara o, vem acentuar que a Alema-
patr-0no a JUS a causa epu- ,. '

b
.

'
.

ti" tAinda anteontem candidatou-se a orador da sua tur-
b t L 1

' Itamaratl para rece er ma1s, nha Open a aqUl es ev'e
, tado Leo er o ea, cooperan- .

d I
,-

ti' d
' -

.

t ·tma na Faculdade de Direito na certeza de eleição unâ-
1 t'b

.. tres e egaçoes, a vez am a com o mesmo ln Ul o, e eu-, ", do pe a 1'1 una, para a reJel-. . I '
•nime Desta vez faltou-lhe o ceI Aristiliano e o gover- -

't 1
este mes. A da Hungl'la vem, tretanto, nada consegUlU. Por._ ,

"

çao de ve o, na. memorave

I
' . '. I

•
,

'

'nadar no Rio
.

não 'poude elegê-lo com um do,oi seus -

d '�N'
' com tendencla de mgressar flm, espera-se a chegada de, , '" se'ssao ,0 Congresso aclO-, . .

' I ..: , .

CONDICIONADOS. -

·t d' -12 d .
na area braslltelra de paga-' uma delegaçao- da Suecla,.nal, da nOl e e o corren-

t lt'l t· d d' t·
.

oO Baião fez mais fôrça que a usina de Paulo Afon- ,men os mu 1 a erals; a' a lSPO& a a mgressar na ar"a

SO para vê-lo eleito� O Baião gastou litros de sa,liva ,te. _ x _

Polonia igualmente, sendo de bras�leira .

de pagamentos
11ara provar que 'o Laert merecia o pôsto com ser o1'a- notar que pensa mesmo em multllaterals.
dor aristoteleano, ciceró�ico e demoste�íaco. ? 'Baião

j Até ontem, sessenta forma-
_·..

·õ4');;-ú�-ê-;ÇAO
..·• M �

Che\g�u .a danç�r-:se a SI me�mo para l.�press�onar oSI dos: pelq Instituto Politécni- A Associação Helenica de Sta. Catarina, tem 'R honraacademlCos eleltores. Mas nao houv� Jeito. A turma, ,'C,O, já haviam subscrito a lis- de comunicar ao público em geral que, Su� Exia. Rev. D.conhecedora do tribuno ,da. Assemblela, pespegou-lhe' ta de assinaturas para as fes'; Irincos ,Casimatis, Bispo da América do Sul c'om sede em '

uma f��gor�sa, elegendO Arl K�.r:dec de Melo.
..

ta's 'comemorativas do grato (Buenos Ayres, designou o Rev. Padre Panagiotis Paleolo-Razao/ t!nhamos . quan�o dlzlamos que a oratQ1'1a acontecimento. gos, formado em Teologia pela Academia TEOLOGIA delaerteana nao mereCIa mUlto exame: se chegava para S�bemos que do interior do Kalki (ConstantinoPolis) para vigário clã Igreja Gregao',vestibular, _falt�va ,p�ra ,o resto.
/ '. Estado, principalmente de lortodoxa em sta. Catarina, ,Paraná e Rio Grande do Sul,

, Do que nao ha duvlda e de que Para eleger o Laert Joinvile, Blumenau e 'Outras com sede em Florianópolis.
'

,$� o ce!. Aristiliano. O nosSo Baião que Q diga... cidades, ,virão ,muitos forma-I, Tendo chegado à es�a Oapital no dia 20 do corrente,I dos tomar6Parte nas festivi- onde oficiará provisoriamente a Rua Felip'e Schmidt n. 45,

GUILH,ERME TAL �r��; uea �it�;i�::e�asus�� pa-1sobrado. , ,
'

A Diretoria '

. "�

MELHORIA DOS PROCESSOS DE BE·,
NEFICIAMENTO DO MATE'

-_.

RIO, (ARGUS-PRESS) -1- InspecJonou, também, vá

RegressQu a esta capital
'

o rias loca�i�ades ,da Paran�,
enélenheiro Antôni,o Souza onde Vel'lflCOU o an�amen�?
Artigas, presidente do Insti-: das obras do barbaqua coletl

tuto Nacional do Mate, que vo, 10calizaqo em Prudentó

empreendell uma viagem' de polis, já em fase final e cuja
inspeção aos centros ervatei- inauguração será dentro em

ros dos Estados do Sul, acom- breve. Visitou, ainda, a sede

panhado dos Sr�. Flávio Ga-" da coopera�iva de Pal�e.ira,
lazans Vieira e Alfredo Chu- ,como tambem, em Curltlba,
cre Salomão, chefes da Divi- lo Sindicato da Indústria do

são Econômica e ';aa Contabi- Mate.

}idade da autarquia.
O Sr. Souza Ar�igas visitou, O Sr. Souza' ArÚgas decla-

,em Pôrto Alegre, a sede da rou à reportagem que" nos

Delegada Regional do INM e c'ontatos mantidos, os inte
a Federação das COQperativs ressados manifestaram o

de Mate. Em seguida, esteve ponto de vista de que o Ins

nas cidades de Vereanópolis tituto necessita da colabora

e Erechim, tendo oportunida- ção e do apôio de todos, vi
de de entrar em contato com, sando ao aparfeiçoamento
produtor,es e industriais. V�a- cada vez maior dos I'rocessos

jou, depois, para Chapecó, de beneficiamento do mate, a
em Santa Catarina, de onde, fim �e que possamos diversi

atendendo a convite da Fe- ficar e conquistar novos me!"

deração das Cooperativas cados no exterior, o que, elp
dêsse Estado, foi até Mafra,

Iúltima análise :,epresenta
para conhecer os problemas maior carreamento' de divisas
do mate catarinense. f 'para o país.

- .
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