
"
A MAIOR DA HISTORIA A SAFRA DE

CAFE 1955-56.NO PARANA'
I CURI'l'IBA, 6 (VA) - Se- 22-2-56 na base de .

gun do dados fornecidos pe- Cr$ 25,00 por saca, e, dessa
lo Departamento Estadual data em diante, na base de
do Café, a safra de 1955-56, 'Cr$ 50,óo) Cr$ . .

encerrada a 30 de julho úl- 223.995.450,00; Taxa sobre

timo, foi a maior. até hoje o café, Cr$ 4,50 por saca ..

i-eg istvada, atingindo a ele- Cr$. 3.120.000 ..00; Impôsto
vada soma de 6.500.000 sa- de venda e consignação, ...
coso Foram remetidas para Cr$ 585.000.000,00; Taxa
os portos de exportação .... de' eletrtfica'ção, Cr$ ... ; ..

6,125.291 sacas, assim dís- pelo pôrto de Paranaguá,
tríbutdas. Paranaguá, ..... de 'julho de 1955 até a data
4.474.358 sacas; Santos, até do pr.cerramento 'da safra,
80-4-56, 1.316.088 sacas; Rio foi de 3.013.870 sacas.

de Janeiro, 334:845 sacas. O

consumo interno apresentou
o seguinte movimento: Pa

ranaguá, 48.781 sacas; São

Paulo, 64.198; Rio Grande

do Sul; 51.239; Santa Cata

rina; 23.832; Minas Gerais,
1.092; Mato Grosso, 350 sa-

Cr$ 1,00

não houvePlinio Travasso:
contrad ição:no meu 'parecer
o procurador geral da Republica reafirma que não há identidade

entre os casos de Alagoas e de Santa Catarina
RIO, 6 (VA) - "Nada de no caso de Santa Catarina, Não houve contradição I aspectos

da diferença entre ao que expús, entendi que

extraordinário vi no julga- não se apurou se· tais alte- os ·dÇlis recursos. ,I não havia fraude a apurar.

menta do recurso contra o rações nas listas dos eleito- Após historiar outras pro- Disse, então: . I No de Santa Catarina, tam-

goverDador de Santa -Cata- ,res provinham ou não de .videncias requeridas pelo "No de Alagoas, o Procu- bem tendo em vista o que

rina. Apenas uma assisten- fraude. Para que isso fosse Procurador da República de rador Eleitoral nada recla- afirmei, opinei no sentido

cia maior do que a normal, I apurado, dírtgíu-se o sr. Santa Catarina, acentuou ornou ,10 respectivo 'I'ríbunal de apurar se havia ou não

por se, tratar de caso muito I Procurador Regional Eleito, sr, Plinio Travassos outros Regional Eleitoral, pois até fraude. Vê, pois, o sr. que

discutido .extra-judícíalmen- ral do Estado à Comissão A- ..._ ...... ..........-_-.._.� ....,.._.............. r._. concordou com a inexiâtên- não houve contradição mi-

te", declarou à reportagem puradora do respectivo Tri- Empresta' o IPASE cia de fraude. enquanto que, nha naqueles pronunciamen-

de O JORNAL o procura- bunal Regional Eleitoral, no de Santa Catarina, o tos. Mas, o direito de criti-

dor geral da República das eleições para governa-i: 'jh
- procurador não chegou à ca é livre, não me 'sendo da-

quando interrogado sobre a- dor do Estado, por duas ve- mi oes mesma conclusão daquele do evitar que ela não se

quele recente julgamento. zes, Na primeira não foi a- RIO, 6 (V. A.) _ ° presl- seu colega com respeito às apoie sempre na verdade".

Aludindo, ainda, ao prín- tendido _por ter sido consi-j dente da República vem de irregularidades que indicou •••••�••.."'.....�•••ft.·.·.·.-..··.·w·.-..·.-.-..·

cipal argumento dos recor- derado inoportuno o mo-
I autorizar ao IPASE a con- existi!' nas listas dos eleito- Busca-pe'sridos - que seria a identi- menta, por isso que dito cessão de um emprestimo no res, ou folhas de votação,

dade entre o presente caso Tribunal estava fUnCiOnfl,n-,1 valor de cinco milhões 'de tendo.. ao revés, como de

e o de Alagoas - afirmou o I do como Junta Apuradora, cruzeiros à Campanha de clarei, contra elas reclama

sr. Plinio Travassos a ine- e que só depois de aprova-! Urban ízaçáo das' Favelas, do ao respectivo 'I'ribun al

xistencia de tal identidade,

r �os. o_s resultados gerais das promovida pelo bispo âUXi-1 Regional
Eleitoral.

.

já que neste não havia f'rau- eleições é que a Procurado- líar, d. Helder Camara, ope- Inexiste, pois, a contradi-

de enquanto naquele deve- ria poderia ter vistas dos ração esta garantida pela ção que me é atribuída. No

ria esta ainda ser apurada. autos". Mitra Arquíopiacopal. I caso de Alagoas, atendendo

cas,

A contribuição dessa sa

fra ao erário público, repre
sentada por impostos e ta-

xas, rendeu Cr$ .

812.700.450,00, assim discri
minada: Impostos de expor

tação (cobrado até o dia

Contra a

burocracia
RIO, 6 (V. A.) - ° pre

sidente da República acaba
de assinar importante decre
to destinado a simplificar o

funcionamento dos serviços
administrativos do Estado,
eliminando todos os serviços
burocráticos que até agora

.tem tornado dificil, ou mo

roso, o andamento dos pro

cessos que tramitem nas' re-

F B d
partições federais. Pelo de-

rei urcar o creto ficou criada uma co-

.rníssãr, ,especial,. com a in-

de Fa r ia I cumbêncía de estudar os

,
. I

meios de desceiltralização.
Est� sendo esp�rado nesta

i dos serviços, como promover
C a p 1 tal o neo-sa.cerdote.medidas para o exame da si
Revdo. Padre Frei Burcardo' tuacão atual das repartições
Faria, ordenado no próximo e a; rotinas que devem ser

passado dia 2, em Petrópo- imediatamente corrigidas.
liso
Confórmê já foi noticiado, Elemento u'tl'los amigos de família do Sr.

Heitor Faria preparam ao [o- RIO, 6 (V. A.) - ° coro

vem presbítero, cordial re- 'nel Luna Pedrosa diretor da

'cepção que terá lugar, sába- Ordem Política c' Social, fez
do pela 17 horas (5 da tarde) detalhada exposição' sobre
em frente à Igreja Santo Antônio Consulith. Trata-se

Amaro .à rua Padre Rôma. de monarquista fanático que
A comissão promotora' con- lutou em Verona, na Itália,

lida os católicos e amigos a pelo restabelecimento da mo

darem seu apôio a essa ho- narquía. Perseguido, fugiu
menagem. para a Alemanha já no fim

Sabemos que será orador da guerra. Voltou, depois, a

oficial o Dr. Carmelo Faraco. 'Verona, reiniciando a luta.
Perseguido pelos comunistas,
acusado de ter se apoderado
de bens pertencentes aos ve

teranos, fugiu para Roma,
d'onde ganhou a América do

RIO, 6 (V. AJ - k Lote- Sul. Seu verdadeiro nome é

.ría Federal do Brasil embo- Guido Antonielle. Ligou-se na

.

ra tenl;).a. registrado. 9 . s.eu BoUv.ia .. eon} váriôs g:rupo�. e,
contrato pelo Tribunal de depois, com. um aventureiro

Jontas da União,' sÓ poderá IbolíViand,' phin'efou;"ü fe:�'ãn-,

','VOltar ao funcionam e n t o
I
tamento de jazidas de mine

,quando for instalada a Car- rais atômicos na bacia do

'teira de Colonização e Imi- !Amazonas. Desentendimentos
gração do Banco do Brasil. levaram o companheiro a de-

Essa paralisação rrsulta de nu:nciá-lo como terrorista,
haver o Tribuna! de Contas; forjando, assim, a histórb

I exigido que afor� do �escon-: do complô com o pre3idente
i to dos 30% de lmposto de Juscelino. Guido revelou co-

Disse, .
t",mbém, o go;, renda" 50% do restante dos :nhecimentos profundos de

vCl'nador Jorge:. "No Rio ,premios superiores a vinte! nossas possibilidades em re

concluí entendim e n t o I mil cruzeiros a 'S�rem pagos 'lação a minei'ais atômicos, e

para a constl'ução
.

da pela Loteria serão represen- denunciou vários grupos qu �

maior usina termoelétri- tados pelas Letras Hipote- estariam fazendo contraban-
ca do Brasii, de 50.000 cárias daquela Carteira sen'- do de,sse ni.aterial do Brasil.
H.·P. Pode o povo da mi- do o restante pago aos ga- E' um el.ernento útil e já se

nha terra estar trallqu'i- nhadores, em moeda CGrren- admite u. pOSsibilidade de sua

Pondo tremuras e sons cav�s de. indignação na voz, o governador do Estac]0, !o, (lUe essa gl'and'e obI'a, t
_.

t
'

-

.

I e._. . _-� � _._,

permanenCla en re ·nos.
em discurso na sede da U. D. N., há três dias e com endereço certo, acusou-nos dentro em llouco, scrá - - -

de invasão e desresp·eito à intimidade do seu lar. re'plla.idlaa,d"'rea"s· u,.o mesmo I. A MUDANCA DA CAP'ITAl BR,ASILEIRAOuvindo-o, de imediato, decidiu nosso diretor ir procurá-lo llara, de viva • , \
t '

.

:
•

voz, indagar quando e como praticaramos essa indignidade, por nós sempre govet'uarlor, à imprens� I RIO, 6 01. A,) - Proce- ,todo seu apoio. Como gover-

condenada com a maior veemência, e, no caso de porventura havermos invo- joifl'v'i:�lélS(" anunciaram dente de. Goiapia, estã nesta nador, cumpro com ,entusias-
luntariamente incorrido nesse tremendo erro, levar-lhe todas as satisfações t! que' essa gig'antesca usi- capital o sr. José Ludovico de mo, o papel que me cabe no

oferecer-lhe' a reparação que exigisse - propósitos eSses que, na pressa de efe- na será construida na Almeida, governador. do .

Es- encaminhamento das pro-

tivá-los, portariam os selos da sinceridade e do respeito que sempre nos 'Ipere- zona do Paraná! O nosso tado de .Goiás, Falando à 1'e- videncias relacionadas ,com a

ceram as intimidades domésticas.. governador não nega se1' portagem disse o governa,,; interiorização da sede do go-
Da instantânea decisão do nosso diretor, liberaram-no, cntretanto, as pa- 'filho do Paraná. I dor goiano ter, vindo' a ,esta verno.

lavras seguintes do governador, ao explicar que a invasão e o desrespeito por nós Quando, a propósito I capital a fim de tomar con-

praticados contra as intimidades do seu honrado lar, consistiam em haverllH's dessa usina do Paraná, tato com, a·s
.
autoridades fc- Aquisição de tel'ras para o

entl'essemeado· entre o Jorge e o La;cerda do seu nome, o Kominos do seu vene- fala em minha terra, ga- derais, responsaveis pelos novo Distrito· Federal

rando pai!
.

rantindo-Ihe ao povo a :assuntos referentes à Í'nu-

Lembramo-nos, de logo, do sr. Wanderley Junior, ilustre der.;utado da.. constl'l!ção, não pode es-

I danca
da capital para o Pla-

U. D. N., que foi muito' além, ao insuflar, 'através da históri� dc um traidor tar-sc referindo à San- .nalt� Central:' ve.rn�dor LudovicQ �ue a Co-

C
'-

I
da pátria em Castelorizo, que o sobrenome do sr. Jor,ge não era Lacerda, mas ta Catarina, que aqui I - Goiás inteiro _. acen-

mlssao de Cooper�çao par� a
,

omlssao par a- Lakerdis, como o daquele seu tio. E, a público, que Sf: saiba ou conheça, não veio I não será a usina e aqui tuou - se mobilizou em a_lmudança da capItal federal,

'0 sr. Jorge Lacerda, ou Lakerdis, protestar contra seu correligionário. Sequer ,não é sua terra. Idia campanha pela trans�e-! por ele .i�s�ituida, j�_ insta-

menfar de inQ \protestou ou o contestou, como também n[o o acusou de invasão e désrespeito Primo rico é o Paraná: p'encia da capital, el1lpreen- ,lou esc:lto�lO na reglao
.

do

I â intimidade do s'eu lar. tem dois governadore.s a
• dimento a que todo' os E _

no.vo DistrIto. Federal, CUIda,

{.,'
I :; s'l'd "-dt

Q. Uento Se lhe faltou coragem para isso·, pOl, ser o sr. Wanderley JunIor figlll'a de constn.lil: Sua grande ter- I tDdos por seus representan-
a l, a aqUlslçao e. erre�os

.

'. prOjeção da U. D. N., sobrou-lhe, no. entanto, covardia para, por muito mellOS, moelétriea. 'tes no Congresso vem dando para o governo federal, tra-
. RIO, 6 (VA) - Uma co- I atirar .sôbre adversários, num momento de histeria demagógica em busca de -----",---

- .. "., .-,- balhando, ao mesmo tempo,

��:��t�, ��1:1a���!��ig:e i:� aPla�s:!a�:��: :ob:�::::�oad:d!;��::::��;V;U��:l��!:O�Ual se ouve a história DAS SRAS. DOS ROTARYANOS '�:ro�����:r�çãoOut��s e:!��1;oS�
fraudes ocorridas com. a acima mencionada, está em nosso poder. Se o sr. Govermidor" quiser ouvi-la U b"

.

b'" I' Inecessarios àquele objetivo.

importação de aparelhos de e só avisar e marcar hora, que poderemos il'l'adiã-la algumas vezes.

'

.

mingo para uma o sa Disse o governador Ludo-
. Ittelevisão , reuniu-se em Ca- Se aliar ao seu o nome do seu velho pai _ do qual tanto se orgulha, como

ivico, concluindo:

racter secreto, 'a fim de as- s�mpre l'epete - é invadir e desrespeitar a intimidade do seu lar, já então ine- de estudos I - A Comissão de Planeja-

sentar as normas de orien - xIstem a inteligência, a lógica e a compreensão humanas. .

. .

mento da Construção e da

ta.. c.'a�o l.'al�a sellS ,tr"abalhos. Se des 't h
A exemplo do que já fi- cial e recreativa e podem ser Mudança da Capital Federal,

" ,-.
.

l'CSpel o ouve, cometeu-o. o governador, trazendo llara a sua dema-
E hb'oI'a a r"e1lnlao t'enha gogla semost d" I

zeram nos anos anteriores, apreciados n.uma das mon- ,tem, como dirigente, dr, Er-
'.

, .

ra ena uma acusação inepta, estulta e falsa .e nela incluindo,
transcorriúo sob sigilo, ve- como vlbma, sem ofensa a�guma, a pI;ópria intimidade do seu lar. I

as damas que integram a tras da Casa Hoepcke, à rua nesto Silva, que' substituia o

- dd' RI' Associação das Senhoras. dos F.elipe Schml.·dt. Com essa marechal Jose' p.ess·oa, a
a a ao acesso da imprensa, e eIa o sr. Jor,ge Lacerda - ou Lakerdis, como aceitou calado _ algumas

sahe-se que a comissão de- das folhas que sustentaram a sua campanha e ainda vivem' amilhadas de fa- iR0taryanos promoveram pa- bolsa, a Sociedade presta o quem a causa da mudanca

II'ber"Oll SOll'cI'tar" l'nforma- I vores Ofl'cl'al's e nela t'
. Ira a, próxima quarta�feira, 4° auxilio a estudantes COI1- tanto deve. Aquele dl'r'l'gen-te

, s, a e a SUa insensibilidade para com os adversários e11-

ções sobre o movimento de
1 contrará incUl'sões a intimidades de muito� lares, de par com outros pro�ósf- I dia 11, às 20 horas, no Clube terrâneos, .Os trê� primeiros temos cÚido t'0do .apoio na

algumas firmas constantes tos de_e�magamento de alheias reputações, à base de ofensivos ataqUes à vida DÇ?ze de Agosto grandio<;;o já concluiram o curso. . certezà' de que muÍt'a' coisa

ele uma relação organizada privada. . I BINGO, cujo produto será Já pela alta finalid�cÍe, já: ',conseguirá realizar até qUI:)

R l'd
'. 1" t J Dplicado -na conces,São de pelo valor dos premi'Os a se- as responsabilidades da Co-

paI' aquele órgão. Ficou de- epe I a, aSSim, a ca uma, emos o assunto por encerrado, que a êle só

Icidida a convocação de um acudimos por não permitir que o governador alimente à nossa custa e à custa u,ma bolsa de e�tudo sup�- )1�em dis�uta.dQs, já pelo p_re- �issão sejam transferidas à

comerciante e de diretores' dos que se lhe opõem, a eloquênCia demagóg'ica das suas cavações'e leviandades
nor a um estuaante catarl-. ço convldatlvo dos cartoes, Cla. Urbanizadora. Esta po-

� oratórias.
. -. I nense, Varios e preciosos têm estes sido objeto de I derá entra{ na fase executi-

d0 firmas para o proximo
.

I -
. d

. I
. , ". ,premlo.s foram selecionados gran e procura ,com as dil'e- ,va de construção da cidade,
dla11. f�Q.I-.-I-IIRG�••D�lrIMI�.'•••��·1'••il-IIII.��•••lw••-.-•••••••••••••••��I;� ·-·t t d S 'Id I' '

.,

li\, _.�:'Dl_•••"IIIIIl' =!!!!!!! !!!!__ MM. .' =wn Zfll!t'Y'7�i para essa reumao asSlS en-. 'oras a
..

OClec a e. propriamente dita.

Casos de Santa Catarina e

Alagoas

agora, as passagans su

biram de 4 para 9 cru

zeiros! E ainda, feste

jando a resolução do

problema, o governador
Jorge e fi secretário A

l'olelo .t?rHrn homenagea
dos éO�r. s'dc�ienta chur-'
'rastada, ofeãecida ., com

discursos ag'raclf'ci dos,
pelos dónos da empl'e-

O governador Jorge,
nos seus discursos, de

chegada, depois de ínror-
mar que pusera o nome e

.

a dignidade do cargo
num traque, lá em Braço
do Norte," falou que: vai

resolver o problema dos

transportes. A gente fi

cou até apavorada quan
do ouviu isso. E' que o

único problema de trans

portes resolvido }l e 1 o
tual gnvêrno foi o dos

cole�ivos da
.

Palhoça,
que, com o aumento do

a110 passado e mais o de

Contesta o Brasil.· previsões sobre
a prOdução do café

NOVA YORK, 6 (UP) - i produtoras, durante os úl-

O pres iden te do Instituto cifras que o Instituto vem timos dois meses, tal cifra

Brasileiro do. Café (IEC) recebendo das zonas rnun-
I foi posteriormente reduzida

declarou não estar de a� d iais da produção cafeeira. mais ainda.
côrdo com os cálculos do Guzzo declarou: "Inclí- A Secretaria da Agrícul-
Departamento de Agricultu-l tura do Estado de São Paulo

ra dos Estados Unidos so- namo-nos a prognosticar u- acaba de anunciar seus cál
bre a produção mundial do ma colheita mundial para culos de producãc para o

�a'fé para }956-57 e, -: espe- 195G-57_de 32 milhões de..,sa'- Estado, o que mostra' uma'
cialmenfe

-

com l'espêito à cas, enquanto .Q c;!lclilo; do tedl1çi5,o� de' L�OÔ.Í)O{) doe �à_>t
safra brasilelra. Em cabo- Departamento de - Agricul- �<\S (crrleulo inÍ(l'iaJ, 'i ',,,.•• -, .•
grama, enviado do Rio, que tura dos Estados Unidos a 7.GOO.OOO; revisado,
hoje foi publicado em Nova coloca em 41.900.000 de sa- G.393.000). Igual proporção
York, o presidente do IEC, caso Com referencia à co- de redução se verificou nOl1-

Paulo Guzzo, declarou que lheita brasileira, o calculo h'os Estados produtores, o

os calq.1los do Departamen- original foi de

11.810'000'1 que.
diminuirá a safra bra

to de Agricultura estão "em EntreLanto,. devido a fortes sileira a um pouco mais de

comp!pto desacôrdo" com as chuvaradas, nas regiões 10 milhões de sacos.

Indagado sobre a identi
dade entre os dois "casos, a

firmou o procurador Pliriio
'I'ravassos :

"Lamento não me ter fei
to compreender quando a

firmei que não era identica
a situação nos dois casos.

Jamais neguei que em am

bos se alegasse fraude nas

listas dos eleitores aptos pa
lIa votar .ou, nas folhas de.
vctacâo.

O que' afirmei, sem ter si
do contestado, foi que, no

caso de Alagoas, foi verifi
eado pela Justiça Eleitoral

que as alteraç:ões existentes
em tais listas não provi
nham de fraude, conclusão
essa a que tambem chegou o

representante do Ministério
Público junto ao TRE da

quele Estado, enquanto que,
�-.rD"�""·_·"""""'__.h"_-'''''''''_·

Novo adiamento'
Ia Loteria Federa'

uma calúnia

sa beneficiada. Se isto
for calúnia, não nô-Ia

atribuam, que a notícia
vel'iladeira foi colhida em

órgão situaGionista!
x

R��elin�oNovo Presidente
do Perú
LIMA, 6 (U, PJ - Manuel

PradO Ugarteche é O. presi
dente da República oficial
mente eleito desde a meia

noite de terça-feira, ao al

cançar a votação de 540.63.4

votos, contra 433.402 aO can

didato da oposição Fernando
Belaunde Terry e 199,921 l'l

Hernando Lavalle, ,candidato
de união apoiado pelo go
.verno.
Faltam ainda noventa mil

votos por apurar, em cinco
departamentos, mas em qua·
tro deles, é sabido que o plei
to foi totalmente favorável
ao candidato eleito.

Prosseguindo, disse o gO-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR
M f: D J

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na
cltinat. de Medicina da Unlver

IIidade do Dra.iI
E"J""iuterno 'por' concurso da Ma-

ternidade-Escola "-

(Serviço do Peof, Octávio R,,
drigues Lima)

t!:x-interno do Serviço de Clrur
eia do Hospl tal f. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carl911

, .Ceerêa ,

DO'ENÇAS DE SENHORAS -

PAR'TOS' - OPERACOES
Cons: Rua João Pinto n,

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

das ;- Telefone 3035.
Residência: ,

Rua: General -Bttteneourt
101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital Sio
Francisco de Assis e na ran,ta

Ce"a do Rio de JaneIro
CLINICA MÉDICA
CARDI(i)l,OGIA ,

Consultório: Rua Vitor Mel-
reles, 22 Tel. 2675.
'aorários: Segandas, Quarta. e

Sexta feiras:
Das 16 às 18, horas.
Residência: Rua Felipe Sch"

mídt; 23 - 2°, andar, apto 1 -

l'el. 3.002.
'

DR. 'HENRIQUE PRISCO.
PARAISO
lbÉDICO

Operações �,Doenças de Se
oltoras - Clínlca de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de'

Andradil).
Consultas - Pela 'manhã no

Hospit",l de Canídade.
À tarde das 15,S!! hs, em díae

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira-
dentes. TeL 2766. I

Residência - Rua Presidente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

,

OLHOS - OUVIDOS - 'NARIZ
E ,GARGANTA

DO
DR. ,GUERREIRO"DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de FlorianóI!oUs.
��Possue a CLINICA os' Al'ARE
LHOS MAIS MODE'RNOS 'PhR;.A
TRATAMENTO das DOENÇAS
«la ESPECIALIDADE
Consultas - pela

•

,manhã no

HOSPITAL
,

À TARDE - das 2 as 11-
no CONSULTóRIO - Rua, dos,
ILHE'" 9 nO,. 2

.

RE�DtNCIA -" Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2365.

])R. ANTONIO�MON·IZ '

DE ARAGA.O
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Or�opedia' ,

COoiBultório: João PI�to, 18.
Das 15 às 17 drãríamente
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136.
Fone: -'2.714.

DR. MARIO., WEN·
DRAUSEN

CLTNJCA MtDICA DE ApUL'lOS
E CRIANÇAS

Consult.-\r.ió - Rua 'Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta,,: Das 4 às 6 ho'!'as.
Residência, Rua' Esteve. 'J6-

nior. 45. Tel. 2.812.

Florjanópoli�, Sábado, 7 de Julho de "1956

PROFISSIONAL

DR. CLARNO G.
, GALLETTI
- ADVOGkDO -

______________
' Rua Vitor' Meireles, 6Q.

, FONE':: 204G8
Florianópolis -

c O S
l-:lR. JOS� TAVARE8

IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataques - Manias -

Prohlemábica afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Pslquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUl!rTóRlO - Rua 'I'ra

[ano. 41 - i9as 16 às 17.horas.
RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,

l3!! 'fel. 29U1
.'

VENDE-SE

o BRT:\DO

..............................�....
'

.....�

Rua Marechal Deodoro 50.
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para Os senhores viajantes.

•••u • ...

BORDADOS A MAO

DR. ARMANDO VALÊ
RIO DE ASSIS

Dos Serviço, Ó� Clínica Infantil
da Assistência Municipal e HOII

vital de Caridade
n, CLtNlCA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M�

chado, 7 - Consultas das ló lu

18 horas.
Resídêncíe r Rua Marechal Gui-

lherme, 5 - F,me: '3783

DR. JilLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20a enfermar...
e Serviço de gast ro-enterologíu
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli). I

,

Ex-interno do Hosptrat mater
nidade V.' Amar..l.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

iigad,o e vias bitiaees. Rins.
Consultório: Vitor Meirele' 21.
Das 16 às 18 'horas.
ResidênciJ.l: Rua Hocaiuva 10. I

.

Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇ.t\o. ,

MIi:DICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças In�el'na.

CORAÇ1ÃO - FIGADO -- !UNS
- INTESTINOS

, Tratamento .moderne da
SIFILlS

Consultért« - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horaa.

,Telefone: Consultó,rio -'- 3.411)
Reriàência: Rua. José do Va.le

Pereira 158 - Praia
- dá. Saudade

.- Coqueinoa
_.,.' __

-

I
BAHCOde C�f�ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA .
I .t

f'LORI���5!�eõt�r,nó,
.. "

DR.. NEY PE&Ro.NE
MUND 'ilt-

Formado pel�'Faculdade Naci�"
Dal áe Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçelamento na "Casa de
Saude 'São Miguel"

Prof.. l"ernandó Paulino
Interno por 3 ano.. do Servíço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA, DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàrtamente das

7 - 9,30 no Hospital de Curi
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório ii rua João 'Pinto 16 1°
andar. �
RESID1l:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

O.raDta O '0toro de sua 'amllta

DR. CONSTANTINO
, DIMATOS

-- Comprando hoje mesmo, ótimos lotes,- nas praias
de Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineü
Bornhausen, no Estreito:

ótima' ,oportunidade de evitar a desvalorização de
seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmidt -- 34 -- sala 6, nesta

Capital.
DR. CESAR BATALHA DA

SJLVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica "de ,Adultos e

Crianças Balo X
Atende com Hora Mar-

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

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
de Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) rodado pela projetada Avenida que da
râ acesso a futura Universidade
,

. óTIMO EMPREGO DE CAPITAL

I
A D V O G A DOS I últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão

, Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
DR., JOSIl: MEDEIROS ,::'one -3559\

VIEIRA
.

_ o\ÍWOGADO -

Calxa Postal' 150 _, !taja'
'Santa Catarina.

'cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

:!all 3 e 4.

... .II_éIiaID"'�oH....• ....... ".

__ f.EU�,••QSuua /'
4- fc·," :':4�,

Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

Viagem _".com, segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS'MICRO-ONIBUS DO

, lAPIDO -;SUL:-BRISILÊlfo-;=--
,(Florianópolil - Ita1af - Joinville � Curitiba

._, .. ,_,.-

Age".·n"'--:'c·"i:a-�.'
' ....

fi;ol&!Deoaoro esquina:da
I Rua:Tentlnte ,Silveira

'Pf�'OtA
Vende-se .ou .errenda-se o Perola
Restaurantei sito ,à rua 14 de Maio,·
748 no Estreito Informacões no

,

.

local

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

i misas recem construída com 2 predios e vendem-se tarn
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser inrll,;,strial zig-zag .

1 maquina Vürcopp __e' fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos' com 3 jogos de for-

mas.

DR. AN�ONIO GOMES DE
,

AL'MEIDA
- ADVOGAD'O -�

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C.

i ."••••.
)

ID E N TIS TAS

DR. SAXUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -'
I Protese Dentária' --------�----------------

RaioB XD�A����I:rmelho '. OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICÃO
Consultório e Residência: ,

Rua Fernando Ma�hado, n. 6
IFonll: 2225.

.

, CONSERTA-SE FOGôES ECONôMICOS. SERVIÇO
RAPIDO E GARAN,TIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

hOMICILÍO.
OPERÁRIO - VALDEMAR POSSAS

MAIO" (BECO,), NO ESTREITO.

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

do em São João Batista Município de Tijucas Santa Ca
tarina.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
"

7 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João Pinte

8 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto

14 -- sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

Rua Felipe Schmidt, 43
15 -"- domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmídt, 43
"

21 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -

Rua Trajano
22 ,---, domingo -- Farmácia Catarinense Rua

Trajano
28 -- sábado (tarde) - Farmácia Noturna Rua

Trajano ( ,

.

29 -- domingo -- Farmácia Noturna :- Rua Trajano
O serviço noturno -será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
'midt, 43 e Trajano.

I
/

A presente tabela não poderá ser alterada J:'lem pré
'. 'a autorização dêste Departamento.

Departamento de Saúde . Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácias.

MÉDICO CIRURGUO
'

-

Doenças de '!Jenhor�1I - .Par�o.
_ Operaçõell - Vtas Unnárla.
Curso de aper!"iliçoam���J e

longa prática nos HospitaiS de

\"Buenos Aires. "

.
DR. LAURO 'CALDEIRA

'E FI
M ,

I" Ltdsc������;,Ó1��'?�obr��!). ���� CI���������T�., Ipresso g,rJan,Opo 15 "a�.
3úiioRARIO: das 15 's 18 ho- I pa�?e���LTÕ�JlbJ andar Edlf::�: 'ENDERECOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO.

rasR· ldê .• , Avenida Rio .Hran- 203 - Rua. ,!�nente Silveina, 1,5 FLORIAN'óPOLIS LTDA.eSI encrar Atende díãrlamente das 8 a.

co, n. 42. ," 11, horas' "

Atende, chalnado. :las e. '5as �as 14 as 18 horas.
Telefone: - 3296,.,

_ 19 as 22 horas.
I Confeceione Dentaduras e Pon
es Móveis dOI Nylon.----------------------

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 hOl'al.

Res. I' Cons. Padre Mi&uelinho,
12.

.

DRÀ.WLADYS�V.k DR.LAURO'DAURA
CLíNICA GERAL

W. MUSSI Especialista em
. mo�é&ti... de

• Senhoras e vias urmárIa,s. _ O ESTADO
"""""

DR. ANTo.NIO 'DIl3- Cura radical das udecçoes
A.MIN!STRAÇÃO

MUSSI
' agudas e cronicas, do f<perelho

Redaçãl' e Oficinas, à rua Con-
genito-urinário em ambol OI

wJaeiro Mafra, n. 160 Tel. 1122
MÉDICOS sexos.

lã D' stivo - Cx. Postal 139.
CIRURGIA CLíNICA Doenças do apare, o Ige

Diretor: RUBENS A. RAMOS
IJERAL,PARTOS e do sistema nervoso.

Gerente: DOMINGO� F. DlI
Serviço Ilompleto e especiali- Horário: 10'1. ás 12 e 21(2 ás 1\.

AQUINO
'NÇAS DE 'SENHO Consu.ltório� R. T,iradentes. 12

zado das, DOE' , ' "'

"Representantell:.

d étodol de ,- l° Andar -- ]<'onll, : 324u.
LRAS, com mo ernos m

C Representações A. S. ar••

diagnósticos e tl'atamento�' Residência: R. Lacerlla ou-
Ltda

°SULPOSCO-PlA -, HISTERO -' tinho, 13 (Chácara do EHpanha) RI;':I, Senador Dantas', 40 _ 1).
SALPl.'WOGRAFIA - M}l:TADO- _ Fone: 3248.

andal'.
LlSMO BASAL "

Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeiro.
1t'ldieterapla por ondas' curtal- Rua i5 de Novembro 228 6°

Eletrocoagulação - Rall'I .Ultr. ndar sala 512 - São Paulo.
Violeta e Infra Vermelho., ALVARO. DE ASSINATURAS
Consultório: Rua Trajano, n. 1, DR.· Na Capital

l0 andar - Edificio do Montepio. CARVALHO Ano ...•.•...••••.• Cr$ 170,00
Horário; Das 9 às 12 horas - MÉDICO Dl': CRlAN(:AS , Semestre .....•....• Cr$ QO,OO

Dr. MUSSI. PUERIOULTURA - PEDIATRIA No Interior
Das 15 às 18 horal - Dra.'

_ ALERGIA INFAN'l�IL Ano •.. '-. . • • • • . . . •• Cr$ 200,00
MUSSI C'lnsultório: - Rua Tlrade .. - Semestre •..••..... Cr$ 110,00
Residência: Avenida ;from- 9 Anu'llcio mediante contráto.tes n. .

H '1'powaky, 84. Residência: - Av. .rCI 10 Os originais, mesmo. não pu-
Luz n. 155 - Tel. 2.5�0. , blicado8, não serão devolvidos.
Horário: - Das 14 ad 18 ho- A direção não se re�f.ons!lbiliza

ras diáriamerite pelos conceitos emitIdos nOI ar-

tigos a�sinado..
. ',�

INFORMAÇOES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações.que. n..cessita;
diàl'!amente e dr. Imediato:
JORNAIS

.

T�lefone
O 1:stad'o ..••••.•••..• • • 1.022
A G,'lzeta .• • • • . . •• • • • ••• 2,6116
Di&:rio �I!, TaJ'de , ••••••• , ,,3.117,9
Imprensa Ofic';lll ••.•••••

'

1.688
HOSPITAll@

Caridade:
(Provedor) 2.114
(Poriaria) .....•. , •• _.' •• 2.0S6
Nerêu Ramos ••..••.••• ;. S.881

Militar I.Ui7
�ão Sebastião (Cala d.
Saúde) 3.1111

M!lter:J.idade Doutor Car-
los Corrêa ....••.•.••• 1.121

CllAMADOS Ulil:.-
GENTES

Corpo de Bombeiros •••• ..1111
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••••.•.••....••••• ,2.4Q4

Polícia (Sala Comissário.. 2.0'38
Policia (Gab. relegado) •• 2.1194

COMPANHIAS-DÉ
TRANSPORTES

DR. JÚliO l)o.lN
, VIEIRA
M�DICO· W""ONESPECIALISTA EM OLHOS DR. NE '.I.

')UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA ,D'AVILA
'rRATAM:ENTIJ E OPERAÇOES, CIRURGIA ,OORAI.
Infra-Vermelho "_,Nebullzaçi.l' -

Doen'!;as de Senhora!. - t:'r!lcto-
Ultra-Som. I ia;_ Eletricidade M'é1lI,;:a,

('r�atamento de, _ 8,JnuIII� lem, �:n('lltório: Rua Vitur
.

Mel-

oper�çaoJ: '

d releS n. 28 - Telefoll.e: .3307.
Anglo-retlnollcopla -.

Recaia &'

.. 1
Consultas: Das 15 hora. em

Oculoll - ,Modernl', equipamento d"
,

.te Oto-Rlnolarin,,-ologi�'- (ábicll }�et:idência: Fone. 3.422
no Elltado/\. Ruà' B'lumenau n. 71.

Horário das 9 às 12 horal, e �_. --_

das 16 às 18 boras. .., 'r.,
Consultório: - Rua VltoT'Mehl

DR. ANTONIO BA'rISTA
rl'les 22 - Fone 267&: "

Res. - Rua, São Jorre 2.0 JUNIOR
Fone, 24 21.

DR. �. Lo.-.JA-TO
FILHO.

Doenças do aparelho respiratório
TUDERCULOStl,

RADIOGRAFIA E RADI'{)SCOPIA
DR. EWALDO. JOSÉ RA-' DOS PULMõES

FE'n . Clru.rgia tio Toras
.MOS·SCHAE;Il. Formado pela Faculdader NaCi<I-

nal de Medicina; Tllio�(lpBta e

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS 'filll-odrurgião do l(ospltal Ne-

E CRIANÇAS - REUl\fA\TO- rêu Ranu�s
,

LOGIA Curso. de especialização pela
, S. N. T. Ex-Internl' e Ex-assl.-

Consultório - Rua Nanes Ma-, tenta oJe Ci'ruTgl.a do Pruf. Ueo
chado, 1�. . : GulmaTie� (Rio) •. ,

Horário dás"CMlsultas das, Cons .. : FellJM! .

Bchmidt, 18 -

17 às 19' horas (exceto aos sá- Fone ·3801
d" '. Atende em hora marca a.

Visconde de' Res.: - Rua -Estllvea
3õ59.

' RO - Fone: 21gi

'! Consulta�.:' ,dali 8;00 às 11 he-

Iras e das 14;00 às 18 hOl'l'lI. '
'

,

Exclueivamente com hora mar
cada.

.

Sábado - das 9 às 12.

RUA "3 DE

---.;....---�----,

"Riomar"
A 'enida Andradas, 871-B

"'relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE,' CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE J'ANEIRO ,E BELO HOR!ZONTE.

l\latriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIUA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Ruá Visconde do Rio BrancO'
Telefones: 25-34 (Depósito) 332/:-:6'

25..35 (Escritóric� Telefone: 12-80
Caixa ,Postaí,' 435 End. Tel"i. "SANTIDR:A"

End. Teleg. "SANDRADE"

Filia,l: SA.o. PAUI,O , Agência: PORTO ALEGRR
"Riomar"

Aven.ida 'do Estad(\ 1666/76 Rua Comenda�or. Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOM:AR"

End. Tele,. "SANDRADE" ElId. T�leg. "RIOMAltLI:'

Telef.one: 37-06-50

Arência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

� I

Agência: BELO 'Bo.RJ-
ZON'fE

Rua. Dr. Carmo � ... etto. 99
Fone�� 32-17-33 e 32-17-37

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

Alegrp, :Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVURIO RAPIDO RIOMAR"

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

---"_'---�--------" . ..;:;;;" --,----

EMPRESA NACIONAL DE NAVEG.�ÇAO
HOEPCKE

-dAV'IO-MOTnB «CaRL
IT IN BR'ARIO

SAlDAS DB

80,IPCKE�'
VOLTAI DA

Fpo1is. Itajai

25-6 27-6
8-7 10-7

21-7 23-7
3-8 5-8
16-8 18-8

29-8 31-8

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8
25-8
7-9

'.700
2.500
3553
:i326
2.402
Z.1l77
2.300

Rio
20-6
3-7
16-7
29-7

. ,11-8
24-8
6-9

são ás 24.00

TAC .

�ruzeito ao Sul ..

Panai'r •..•.•••......••••

V!1.rig .:. �
.

LOlde Aereo ...••.....••

Real ..... ; .....•.••.•••..

Scandillavas', .•..•••.••.•
HOTÉiS
Lu'( .; ....•••.•.•••.•••••

Magestl'e ... , ..•.•
' .••.•••

Metropól ., ••....•..•.•.•

La' Porta ......••.. , ..• '

••

Cacique .......•....•.•.•

Central , · •

Estrelá -

. ; ..••..•••• ; •.•••

Ideal ......•....•.....•. ;
I�STREI1'O
r)i�que � ".

2.021

�:��� As partidas de Florianópolis
3.321 Riu de ':'-aneiro, ás 16.00.
11.449 Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esc,t.'a .'008
2.6114 Ub t b

. 3.871 portos de São Sebastião, Ilhabela e a u a.

a.6119 '

"Para'melhores informações, dirijam-se à séde da

Otl 'Emprêsa. à rua Coná�lheiro Mafra. 80 - T�lefoJ1e 22-12.

horas, e do

J·."l·r/·.·.·.-.·..·_-_-,................,......gj.....·_..• ...-_-.·......�.........�·
.

,

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

'\.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
À SUA MESAi

..........,.,._..._-.-_..---_-.-....-------...-.-_...-_._---..............-.---.-..�.",

,A V I S O
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou 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 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -
Pivots - 'Dentadu,ras" anatômicas.e cirúrgÍ3.

::"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EN'l'RÊ a desvaneagem de sacrificar o lúcro de vendas de mais um -ou dois meses ...

e a VANTAGEM QUE RE PRESENTARIA PARA O POVO

U. lilllidaçãí 1m
�,

DE�IDIU
- I

"'A MO,DEL:AR'1 optar pelos interesses do .povo!

ASSIM, lança "A MOD,EL..tR" - já agora, no dia 9 do corrente em pleno-coração da temporada 1ie-iJt:vetno., l,una

Gig lesea e 'P8PIIlarissima UquilaCiI·
.. c .

de todos os seus [',l'iigos para o frio

,,'

,

.

,.

/

.
\

•• :r_ ; ••. iJ_ .... ...:.,;
.....
_-' """",,,,.,

• �" ........ ,/ I ,_.� .., .......... -,-.,.� �.�� ,i.J.-,;:,....�.' ;;;',

- .P�le8' - ma'riteà u::x _:_-,- c.à���o� :'_;- malhas \-_. ca,P�.s;__, �.:. ��1�i:,�t'�do� ---:- f��m?S':.e-. m�,i. milhares
.

t:gos para senhoras, .homéns e cibn-ças com de'Sc'On'1'5 qu.e -atqtgem ate 40%!!! -

I'"
.

•

'�.'" � ,

e milhares "de. ar-

•• ",:-,,!_ •• � .
..:. �

• \ • ,- "'-. II·..... ',I'"
. ,

GA
vale a pena vir' para comprar nessa excepcional e iro l�réssionante liquidação de inverno da vossa

" .•. o D I L A R'"
,

'I ..

l' ,
.

; \
'.

•

•

,

..

.,
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• ""I • Florianópolis, Sábado, 7 de Julho de 1956 O' E_STÁDO

j!i!j------� O provávelI �

"Oi Estado" Esportivo

"

Com cinco encontros de pico esperam com ansiedade são, respectivamente,
,

cani� I a!cançar 'uma grande vítô- /'

envergadura, a F. C. F. da- indisfarçavel o momento de peão e vice-campeão do Es-' "no. Zitinno e Zózimo receberam grati-rá inicio, amanhã, ao I Cam- entrar na liça para o gi- tado. Em Joinville

peonato da Divisão Especial gantesco choque. Na pre- Em Itajaí Na "Manchester" catarí- flcações excepciona 1'5 .

de Profissionais. liminar jogarão 'I'amanda- nense o América receberá

Nesta Capital ré e Austría, pelo certame Na cidade de Itajaí que a visita do C. A. Carlos Re-.
.

R�O, 6 (V.A.). - .o pa solveu presentear aqueles
Nesta Capital teremos amadorista. foi o local do torneio "in i- naux. Outro 'enconÜ'o de' trono ,-í'l{)/ Bangu, i:; 'sr:' Gui- craques pertecentes ao alvi-

Avaí x Olímpico, um choque Em Blumenau tíum", estarão em ação Es- grandes proporções. lherrne da Silveira Filho, rubro carioca. "Mestré" Zi-

que está destinado a levar I 'O choque mais ímportan- i Uva e Figueirense, cam- Em Brusque impressionado com as atua- za, que apareceu como me-

ao estádio di Praia de Fóra te da rodada' será travado
I peões local'e desta Capital, Paysandú x Marcílio Dias ções dos jogadores Zizinho lhor elemento do gramado,' !V-ri J.uma assistência colossal, em Blumenau, sendo preta- respectivamente. O alvi-ne- êste o jOgo: programado pa- e Zozimo, em defesa do se-j receberá um premio de 50 J.._ll"" i_ L_'àvida pelas emoções da lu- gonistas Caxias, de Join- 'gro metropolitano seguiu ra a Cidade de Brusque. E' 'l�cionado do B�'asi.l no, �re- '��l cruzeiros e Zozimo 20 .

ta. Tanto Avaí como Olím- ville e Palmeiras, local, que :c'onfiante e..esperançoso, de Favorito o 'conjunto local. lio contra os ,ItaJ,mnos, .. re-: mil. As - 8hs ..
.

,

:
,- �_I"'I .

'.:
: \

.

� " '� . í\"" .
.' • ·1

,

, , " .' '. "" John PAYNF;, Jan
-----------.--------- STERLING em i

EPILOGO DE SANGUEi
.No 'Programa:
Noticias da Semana. Nac.

. Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até lt1 anos.

, JOSE' BARAO, PRIMEIRO lECNIÇO Grande faç'an,ha da seleç'ãa brasileira de
REGISTRADO NA F.C.F.

Acaba de ser registrado 10 registro do diploma nas

,i'

basket" ball
.

,

na Federação Catarinense entidades de todo técnico
•

de Futebol o diploma de I de educação física.
.

. ,

·técnico de educação física I É o primeiro registro, des-. ., D;.ER.RO,.·TADA,. ,A SEtEC,AO RUS,SA, VICE.- CAMP,EA O.UMPICA.;,,>P,O..R.. 80 X 65
do professor José Barão, I sa natureza jna F.C,F., "

-

-,

- As 4 - 8hs.

que já dirigiu os conjuntos! Falando á nossa ieporta� ',- ,
"

1°) Atual. Atlantida. Nac.
do Paula 'Ramos e Avai, es- "gem, o professor José Barão RIO, 5 (V. A.) Os sileiros mantinham a par- mínio nos ",r�botes", os bra- ele brutalidade declarada, o

I

20) NO REINO DA 'TRAI-
tando presentemente sem' declarou estar propenso a scratchmen de basketball tida na mão e disso davam primeiro tempo tanto se ha- qUe lhes valeu a perda de çÃO - Com: Robert Stack
I t:

I
.

S- Pld proporcionaram ontem,' à demonstração no placard. viam aproveitado de' faltas vários de seus valores, se-
.- techn icolorc une. '. segurr �ra ao au o en-

Cumpre assim o profes- tro em breve, afim de fa- noite, uma das maiores vitó- Sofremos, então, o primeiro praticadas pelos nossos, de-I gu idarr.ente, o que acabou 30) OS SINOS DE SAN
Sal' José Barão uma exigên- zer um curso completo de rias do desporto brasileiro, impacto negativo, com a re- saudaram a empregar o . sucedendo também aos bra- ANGELO - Com: Roy Ro-
cia da C.RD. que ordena técnico de futebol. .superando o selecionado tirada de Algodão por es- corpo, embora sem caráter

I

sileir'Js: gers.
,._•.........._� .....................,. -.;; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'r€!p'resentativo r,

Ida Rússia tal' "pendurado" com qua-, 40) MARTE INVADE A/.

�'Te··D··or-li·s� ��t::�;��:;:'�:a;::�:io: !��f�:E�E::/:�:�'�:e ,
QlIMPIADAS DE MELBOURNE T���,,� ;;f1;o E::�"

do Sí,d. Embora com um só tro faltas, enÚando wmv. MELBOURNE, 5 (U. P.) preocupação, porque sob a

U
V-"

treino, efetivado na véspera Antes. passara a atuar Mil- - Patrick Coleman, presi- pista d-e natação existe uma

_ .' __ .Ti. '.»):::;.R,,.,W:a:
,.'

\ e reunindo jogadores de tinho. Caiu bastante o ren-I dente da Subcomissão de fonte natural de água, que �·f::W IA crônica sôbre tênis, no xe um� senhora, que uma maior evidência :nesta Ca- dimento do quadro compa-j C?nstruções, para as. Olim- poderá destruir a .piscina
Brasii, é geralmente muito: das nov-as'

.
grandes tenis- pital e em São Paulo, o qua- tl'iota, pôsto qUj! sem �e pIadas, declarou,. �o�e, �ue se o fluxo da fohte crescer. 4s 5 - 8hs.

deficiente. I tas brasileiras - Maria dr() organizado pelo técni- entregar. E o púmeiro tem- o programa de edlflcaçoes O fltíxo era calculado em Fred 'Mf.cMURRAY em":
Jogo extremamente difi-, Helena Amorim - curso de co José Simões Henriques po findou com a margem para os Jogos Olimpicos 60 mil galões por _

hora A MORTE ESPERA NO 322
cil e cujo aprimoramento Filosdia, pretende se es- obteve uma vitoria realmen- discreta dp 39x32 sem dú- dêste ano, já foi concluido quando foi efetuada a'exca� No Programa:
exige anos de constante

t
pecializar na cadeira de te soberba não só pela pro- vida injust� para �uem tan- em '98 por cento.' vação preVIa à construção Çine Noticiario. Nac.

exercício, o tênis tem por is- jornalÍsmo para dedicar-se to predoml·nara. Assinalou que o único

I
da piscina, porém agora foi' P 10 5. - .

t
.

1 d reços: ,00 - ,00.
so mesmo poucos adéptos à propaganda do tênis. Jeçao m ernaClOna ,o re- trabalho que lhe resta fa- reduzida a 20 mil galões. Há ,Censura até 18 anos.

que a ele se dediquem com o Todos os Estados do Bra- sultado, como em razão da UM POUCO DE AP1l:RTO E zer é o retoque, que é de esperanças de qué final-
mesm6 fervor com que o sit têm gJl,jl.nde número cl.e maneira pela qual ela foi VIT'ÓRIA 'FOLGADA impor::ância, porquanto diz

I
mente ,desapareça, porém

fazem em outros esportes. sociedades que' tem por. fi- construída, já que durante respeito à aparência das es- terá Que funcionar conti-
,De ordinário as noticias nalidade ai pr:átic!a do te- tôda �, pugna nenhuma dú- No reinício as coisas truturas.

I
nuamente uma bomba para

sôbre ele são muito resu-o nis, mas realmente, pouco vida deix�ram sôbre. � sor-. apertaram p�l'a 39x37 e' Todavia, há motivos de retirar a 'água.•
midas restringindo-se, quan- se sabe sôbre eles. te do :ot�Jo os que, o. lIdera- , 45x39, já nesta altura com

do muito, aos simples re- ram tt':lllca e numenca�en- Otto no lugar de Willy; Aos
sultados das partidas. I Salvo um e outro nome te. Se e certo. que, por vez:s, 47-39, portànto com o team
Deve-se isto á falta de es- que aparece no cenário a :ontag:m ,

sofreu malOr, nacional já subindo numeri
pecialistas que conhecem o nacional vindos de grandes aperto, nao e menos verda-' cament outra vez o gigan- MONTEVIDÉU, 5 Uni- crição e o cavalo em causa

tenis sufic'ientemente 'Para Estados como a Bahia ou d.e que, de' modo ger:l, �an- \ te Kru�insh pass�u a atuar te� �l:ess) - Com a substi�
I
teria triunfado em T,�cu

fazer uma análise do desen- Pérnambuco, que se conhe- tlvemos propo�derancla.� como tentativa para modifi-
I tUl,Ç,�� de

.

uma cavalo �e r��bo, ,c,om o nome de Ca

volvimento dos jogos. ce ,sôbre as atividades das mesmo �,a�u�:a:s oPO�tUr:1 cação do estado de coisas.
I
cornda, sena efetuada flma

I
tl

: SOlIesp�n�ente a. um

Porque sómente os que o associações que 'lá existem? dades o Ílve do :Sr�sll nao Foi em vão. Pior do que o ,chantagem no Depa,rtamen-' fl'?lmal notonamente mfe-

praticam é qu-e tem. ca- Muito pouco. perdeu � autonda,de.. em, sonêto, aliás. É que, embora
to de ,.Tacur;mbo que as- flOr.

, . " ."

pacid�de para· fazerem uma! Assim, parabens á Maria ca�po, hdand? no mmlmo marcando alguns pontos e
cendena a 4[}.000.peso�. I �ara o .golpe, Negnto

crítica correta. i Helena e que não se desvie de Igual para 19U1:!-l. I contido ?on'i certa dificuld�- A.manobra fOl}eah:a�� I
fOI espeCIalmente ,pr:para-Por isto é, 'Para 08 que do seu pensamento de se

_ de debaIXO da cesta o gl_
com o cavalo Negnto, do, com o desaparecImento

amam o tão elegante e di- tornar uma grande cronista GRANDE EXIBI'ÇAO
I

'

.' de.#destacaâa atuacão nas
I
de várias manchas brancas

fícil ésporte, motivo de jú- de tênis, assim como Ja e

.

/ .

gante facilito,,: considera- pistas do interior do país,
.

que o tornavam inconfundi-

bilo a noticia que nos trou- uma grande tenista. O grande espetaculo fOl

I
velmente a a'çao do nosso' que no dia 24 de junho pas- vel.

__�_'."._'••••••_•••••••_•••_,J'a_.oIYWlY .....
' oferecido no prim:iro tem- ataque'- de sorte qu� aca- sado estava inscrito para I fis autoridades intervi-

I
po. O quadro ,naCIOnal que' bou apressando a ruma do disputar uma corrida que ram no caso, .detendo o pro-

CRESCE O PRfS'TIGIO DO "TANOUE" ini.ciou o jAÔgO. o Iêz Ide �a- seu "fiv�".. Cresceu o qua: seria realizada e/m. Rivera. priehtrio do cavalol Cláudio
. nelra esplendlda. Algodao, dro braSIleIro, Com AmaUrI Entretanto, no ultImo mo- Barboza, a fim de esclare-

Leônidas anda de boca em I bem apertado. Quando já Gedeão, Amauri, Wlami1' e

I
cada vez mais destacado na mento foi cancelad� sua ins- ceI' a suposta manobra.

boca em todo o Brasil. Até I iam levantando vôo, a aero- Bombarda imprimiram rit- quadra, consolidou-se a vi-
anedotàs fazem sôbre o 'I moça passou por êle e notou mo seguro e objetivo, apre- tÓril;t do Brasil à propor-

Vendoe-se
Uma motocicleta marca

player titular da seleção que o cinto estava arreben- sentando um volume de jÔ-1 ção 'que o match caminhava "Monark" de 6 HP ano

brasileira, como e.
sta de uma

1
tado, Estranhou: gci que depressa serviu pa- para o seu término. Aumen- Um terreno de vargem; com ótimo pasto e área para 1955, com 1.400 quilometros

secção do "Jornal dos . ra fazer com que a vanta- tamos para 48x39, 51x40, plantar contendo 2 cachoeiras correntes, todo cercado de per�rridos, com sid-car'
Sports", do Rio:

.

- Como foi isso? gem de 2xO, logo em segui-159x48, 66x52, 71x52, 78x62 e fll'ame 2 casas com chacáras, medindo 200.000m2, situado de à'kminio adaptado ver e

"Então, o Leônidas en-! Leônidas fez uma cara da de 4xO, crescesse para I por fim 80x65. Perdidos em WI Jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com o tratar na Capitania dos
trou no avião, sentou, aper- desanimada: 7x2, llx6, 21x13, 27x15 e

I
campo, ao rl1ssos, que no

, FQprietário sr. Miguel Pedro dos Santos, em Canto dos Portos de Florianópolis com
_tou o cinto de seguranç.a

I
- Eu espirrei". 37x24. Velozes e precisos! nas incursões, com predo- Ganch0s, no mesmo município. o fundonário José Lima.

=d,�����������

-r

"te

FE'Y,:: rn.�

, PROSSEGUIRÁ HOJE O CAMPEONATO' DA DIVISA0' EXTRA DE PROFISSIONAIS
O Campeonato dalQivisão I Ambos os quadros que- QUADROS PROVAVEIS

Extra de Profissionais, que I rem estrear no certame com

foi iniciado domingo com
I

o pé direito e para tanto Os conjuntos, salvo modi
um empate entre Atlético e: treinaram af'íncamente, es- fícações, obedecerão às

Guaraní, deverá prosseguir tando em condições .tlsícas formações abaixo:

hoje, à tarde com a peleja
I
e técnicas para proporcio- BOCAIUVA. -

entre os conjuntos do Bo-
I
nar ao público um bom es-INelson e Bonga;

'caiúva e Tamandaré. !p.etáculo. Wilson e Walmor;

O jogo principal está Arquibancada - Cr$
marcado para as 15,30 ho- 15,00
ras, devendo às 13,30 horas Geral - Cr$ 10,00

TAMANDARÉ - Argen- jogar os aspirantes. Militares não .graduados
tino; Noel e Jaime; Itamar,! PRE'ÇOS

I
e menores - c-s 5,00

Girasol; Demostenes e Xaxá; Duar-' Nos jogos do certame ex- Terão entrada franca, na

Sombra, te, Marinho, Vermelho, Ney tra vigorarão os preços: arquibancada, senhoras e

Henri- e Jair. abaixo: I senhoritas.

que, Cobra, Trombone, Adí
lio e Zacky.

SERA' MELHORADO O CONTRATO DE
lEONIDAS

11_'!1B'��.. '-"r"" l."
.,.' '."' .

l""'}�!-P:.!·f�.�- I
.

.

.J�f,o�lpl.a-�:� que "0 AI)1éri-'" loroso crack comandante da
cá 'f�rá, �lmft melhorfa ';:nas seleção brasileira já deve
bas�� :odo' 'cbntrato 'do seu ter firmado o novo compro
avante, o catarínens., Leô- misso com o grêmio rubro
nidas. A estas horas o va- do f'oot-ball carioca..

.. � , .'

Im 1[1 x
.

VIL n!� I. " .11 a "

CINCO GRANDES ENCONTROS NA RODADA INICIAL DO': CAMPEÓNATO':'ÓA ;:,'
, DIVISA0 ESPECIAL

ESCÂNDALO NO TURFE URUGUAIO

quadro _.

RIO_ 6 (V. A.) - Após o

apronto de 4a feira, a repor
tagem foi para o vestiario
onde palestrou corri o tecni-,
co Fljlyio Costa. Na oportu
nidade, o preparador que
se mostrava muito satisfei

to, adiantou que o quadro

'para a peleja de Buenos

Aires, provavelmente, apre
sentará a seguinte consti

tuição: Gilmar; Djalma
Santos, Edson e N. Santos ;

Formiga e Zozimo; Canarto, "

Zizinho, Leonidas,' _Didi e

Ferreira (ou Pepe).
........._......... �_.M._.-.._._....,.......

CINE SAO JOSE

(

As 3 - 71hhs.
John PAYNE Jan

STERLING em:

EPILOGO DE SANGUE·
No. Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

.......

As - 22hs.
Harvey LAMBECK

Joyce HOLDEN em:

MERCADORAS DA NOITE
N(! Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preço Unico: 11,00.
Censura até 18 anos.

I2I�Z
As 4V2 - 8hs.

"OINEMASCOPE"
Victor MATURE

Stephen MAC NALLY -

Richard EGAN - Virginia
LEIGH em:

UM, SABADO VIOLENTO
No Programa:
Desenho Colorido.
"Preços: 18,0'0 - 10,00.,
Censura até 14 anos.

. ,

As - 8hs.
1°) A LOBA Com:

Kerima - Ettore Manni.
2°) QUANDO A MU

LHER ERRA - Com: Mont-
gomery Clift.
No Programa:
Cine Reportel'. Nae.
Pr.eços: 8,00 - 4,00 ..
Censura atÉ' 18 anós..

.

AlUGAwSE
Uma casa de madeira na

Rua São Vicente de Paula
n. 26 fundos. Informações
na Rua Francisco Tolentino
12. Deposito de Roupas Fei
tas.

VENDE SE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Minha rua está cheia de Dregões

UniversitáriaVida
José Luiz

Mário Quintana

Minha rua está cheia de pregões.
.

Parece que estou vendo com os ouvidos:
- ,

.

M 1- I"
"Couves I Abacaxis! Caquís l e oes.

E:l vou sair pro Camaval dos ruidos,

Mas vem, Anjo da Guarda .. , Por. qu�
Horrorizado as mãos em teus ouvidos.

Anda: escutemos esses palavrões
Que trocam dois garotos atrevidos!

pões'

!:':'a que viver assim num outro plano?
Entremos no bulicio quotidiano .••

O ritmo da rua nos convida: .•

Vem! Vamos cair na multidão!

Não é poesia socialista... Não,
Meu pobre Anjo ... E' ... simplesmente ... a Vida! ...

ANIVERSARIOS I
- sr. Augusto Popp Jú-

PROF. ABEL DE S. SI-
' níor .

QUEIRA FURTADO I - s ta. Lígia Froes Mar-

Transcorre hoje o aníver- j tins

sário natalicio do nosso - S1'a. Clarinda Goeldner,

ilustre patrício, Rev. Pastor viuva do saudoso Luiz Go

da Igreja Presbiteriana do eldner

Brasil, si,. Professor Abel - sra. Diva Regis,

'De S. Siqueira Furtado, re-: sa do Coronel João

sidente nesta Capital onde .Regis, residente em

exerce o magistério como Alegre

prof. de Geografia Geral e .-
sta. ,vilma Richter, exí-

do Brasil, e pessoa muito re- mia pianista,
lacioná.da na sociedade 10- MIRIAM MAGALI SILVEI-

cal. I
RA DA ROSA

FAZEM ANOS HOJE �ran�c�ll'eu ?�tem o

_ 1:1' • -João Athanásio, al- amveraario natalício da se-

to comerciante I nhorita MIRrAM MAGALI

_ sr. Henrique José Bei- SILVEIRA DA ROSA, filha

rão, contador do nosso prezado amigo e

_ sra. Zoê Pessoa Guima- distinto' conterrâneo, Sr.

rães, esposa do sr. Anatólio Enedino Rosa.
o

Pinheiro Guimarães A distinta aniversariante'
_ jovem Adernar Claudio que é acadêmica da nossa

Gevaerd, desenhistá Faculdade de Direito, goza

_ er. Altir Weber de Mel- de grande conceito na' so

lo, contador da Prefeitura ciedade local, desfrutando

Municipal de Curitibanos de um largo círculo de ami

_ sr, Domingos Garcia zades que na data de ôn-

Júnior tem prestou-lhe significati-
_ sta, Lígia Mancelos vas provas de apreço e rego-

Moura
.

z ijo.
.

- sta, Eulina Martins, re- À Miriam, embora tardia-

sidente em Tubarão mente enviamos- votos de

- sr, Walmor Gonçalves peirenes felicidades.
............................................

.

PARTICIPAÇAO

espo
Artur
Pôrto

José Rosa Cherem Silvio Neves Bleyer
:e:

Henriqueta Thibes Bleyer
Participam aos parentes

e pessôas ·de suas relações
o contrato de casamento de

sua filha Mara com o dr .

Dib Cherem.

:e:

Zalfa Cherem

Part.iclpam aos parentes
e pesaõas de suas relações
o contrato de casamento de

. seu filho Dib Cherem eom

a prendada srta. Mara Thi

,bes Bleyer.
Florianópolis Campos Novos A situação no

Oriente Médio·

5

Realiza-se em Aracajú o

IV Congresso Nacional de

Estudantes de Filosofia. O

colega Angelo Ribeiro, alu

no da Faculdade Catarinen

se de Filosofia é o único a

representá-Ia..
'

Almejamos
quê o colega faça bõa figu
ra entre os futuros filoso

fos. Mais acadêmicos daque
la faculdade não compare

ceram ao interessante e im

portante conclave por não

terem conseguido patrocinio
para a viagem. E' lastimável

que nós catarinenses deixe

mos de participar destas

reuniões por falta de quem

queira organizar e arcar

com as despesas. Somos o

brigados a entrar amiudá

damente em contato com

colegas de centros mais de

senvolvido para podermos
elevar o nosso n ivef cultu

ral. 'Dentro em breve tere

mos t Universidade de San

ta Catarina e ainda não te

mos um espírito univeraitá

rio solidamente formado. A

Faculdade Catarinense de

Filosofia vem se impondo
pela firmeza de seus ensina

mentos e nem siquer enviou
uma caravana à Aracajú
'para mostrar aos demais es�
tu dantes .

a sua pujança.
Santa Catarina precisa er

.guer-se no conceito do povo

brasileiro e a nós estudan

tes cabe grande parte des

ta tarefa. Aguardemos ou

tras oportunidades.
-x-

O número dos univensitá
rios catarinenses ultrapas
sa setecentos no entanto

não chega a quatrocentos e

cinquenta o número daque-
les que estão quites com a

União Catarinense de Estu-

dantes. Por que mais de du

zentos e cincoenta estudan-

tes deixaram de apoiar a
VVA. BERNARDINA NUNES FIUZA LIMA, filhos,

rua entidade máxima no Es- . -

b
.

h t de jni bli
tado com a módica anuidade: genros, noras, l�mao�'dso

rm OSt' 'dn� os, vem,. eh pu dICO,
d

.

t .? C
' 'expressar sua imorre oura gra I ao ao carm oso es-

e Vll1 e cruzeiros. orno e
1"1 id d f'"

.

têncí 1 t d
U C E d

.

:
ve o, Cul a Os pro ISSlOnalS e, aSSlS encia mora pres a a

que a

'f: ·1.Pdode cumprir 1!elo brilhante médico doutor YLMAR' CARRÊA, por
as suas ma I a es se os '-'

di' t· ití id 1 t d
"

.

ter d
'. oeasrao a mo es Ia que VI imou seu I o a ra o

proprros in e�E.ss� .os . se
I JUVENAL_FliUZ4."LIMA .. o•..

subtraem a mais simples de .

1;' , , t·d·- -"'- . "" .. ' '""i
t

. .'

D -Ewaldo
.

ôd b'"�'''
r" -"k!s,sa grca; 1 ao e; �i:,n'tuem, ex ensrva ao r.

o a'S.- aS' o l'l-gae-<U!s r �
.. < 1
.•

"_

, ", ,�chaefer, assistente do Dr. Yilmar Corrêa, que nao pou-

S h--:
x -

re

IPOU
sacrifícios no alto desempenho de sua missão.

egue oje para õrto
'

Alegre em avião da Marinha
o colega Rubens Claír Via- A· C" IIna, Diretor do Restaurante VISO aos anarlCU ores
Universitário, que de lá de-
verá dirigir-se a Caxias do O centro de criadores de canarros de Santa Catari

S.ul _onde entabo,lará nego- na, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do corrente

c�açoes para �reve instala- h,no, a sua s-, Exposição de canários, patrocinada pela
çao

_

nesta capital daquele ISecretaria da Agricultura.

�;;�:..........._. . . . . I . �s senhore� �ócios qu: des.ej.a�em par�icipa�' da Ex
• ....... •• • .........

IJ()SIÇUO de canarlOS, deverao dlnglr�se ate o dIa 30 do

eorrente à Secretaria do C. C. C., afim de promover o

respectivo registro, sem o qual não poderão figurar

PREfEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANOPOllS

Departamento da Fazenda

..-__.........n_ .:51IIi

VOCÊ SABIA QUE.

Durante o corrente mês, Município e Taxas sobre A

no Departamento de Fazen- f'enição ele Pesos e Medidas

da, serão cobrados os im- de Limpesa Pública sobre

postos sobre Indústrta e Estabelecimentos Comer

Profissão, Licença, Publici-
I ciais, Industriais e Profis

dade e Atos de Economia do
i
sionais.

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

�20 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia
de Coqueiro. Dispõe de todo o conforto, tendo tres quar-'
tos, sala de estar, sala de jantar banheiro, cosinha e

Tratar pelo telefone 3023

l;'arage.

LIRA TENIS CLUBE'
o CLUBE DA MOCIDADE

Mignon, das 19 àsBia 8 - Domingo - Soirée
24 hs.

- I

Dia 14 - Sábado
às 23 hs.

Soirée das Misses, com início PREFEITURA MUNICIPAL DE
. FlORIAN,ÓPOllS .

Iíepsrtamente de Fazenda
..

_Residência. Vende.;.�e
Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide, 47

Coqueiros. (Seguir até. o fim da Rua). Informações à

Rua Conselheiro. Máfra, 24.

EDITAL se precederá neste Departa
I mente, a cobrança dos im

Impostos sobre Indústria e postos e taxas acima men-

V
' Profissões, Licença, Publi- donados,' correspondentes

e'nde se cidade e Atos de Economia ao 3° trimestre do corrente
""

do Mun icipio e Taxas sobre ano.

cortada pela Aferição de Pesos e Medidas Findo o prazo acima, os

600 metros da e Limpesa Públic-a, sobre aludidos impostos e taxai

estabelecimentos comerciais serão cobrados acrescidos
industriais e profissionais .. r da multa de 2'0%.

3� Trimestre de 1956 I Departamento da Fazen-.
De ordem do Sr. Diretor da, em 2 de julho de 1956.

da Fazenda. torno público I M. C. Cardoso - Encarre

que durante o corrente mês, gado do contrôle.

Uma chácara, situada em São José,
estrada que segue a São Pedro, distante
Praia Comprida, com a área de 7.940 m2. Compõe-se de

terras para plantações, bananeiras, cafeeiros, parreira,
diversas qualidades de laranjeiras, além de outras árvo

re s frutíferas e de um orquidário em comêço. Tem luz.

Prêço : Cr$ 160,000,00. Melhores informações na. Secre

taria do Colégio Catarinense.'

AGRADECIMENTO Cena de sangue durante um

enterro
RIO. 5 (V. A.) - No ce- 'o.

mitéric�' de Inhauma, regis- Na luta', o cperárío desfe
trou-se um conrlíto precísa- .chou um tiro de garrucha
mente no 'momento em que no peixeiro, seu rival nos

baixava à sepultura o corpo amores que ambos manti

da domestica Luzia Madurei- nham com a víuva Maria de

ra. Foram protagonistas da Lourdes Santos, que também

cena' de sangue o operário estava presente ao sepulta
Martinho Caetano, casado mento e foi testemunha de

com 51 anos, e o peixeiro tudo. Com um ferimento na

,af,onso Nascimento, tambem cabeça, a vitima foi interna

casado, com 51 anos, que se da no hospital, em estado
encontraram naquela necro- grave,

pole onde faziam parte do ......,............!'.-..-.......,........................._

acompanhamento do .enter-

RIO, 5 (V. A.) - O chefe
do serviço de Importação
Aérea desta Capital aprendeu
no aeroporto Santos Du

mont dois grandes contra
bandos avaliados em mais
de dois milhões de cruzei
ros. São eles constituidos de

peças de nylon e canetas.
Ambos foram embarcados
em Belém pela firma daque
la praça, Curtume Dias e

e Cia. e eonsignados, a duas'
firmas desta capital, uma es ...

tabelecida à rua do Rosario,
157, e a outra uma da Alfan
dega. Cada fardo continha 6
mil pares de meias de nylon
e mais 5 mil metros de nylon
borda�os a ouro e prata de

origem norte-americana.

Contrabando de
nylon e éanetasIdentificado

no concurso. RIO, 5 (VA) - A polícia
Florianópolis, Junho de 1956 carioca já descobriu a ver-

Walter Moritz dadeira identid2.de do aven-

LONDRES, 5 (U. P.) O Secretário Geral tureir9 internacional Guido
Ministério do Exterior in- ..·.-.· � ,.·.·.· ·_ a-.·.·�.· I1a�-8 ••••• ••• �

formou, esta noite, que o rei
Antonio, preso bá dias, so.b

�US!��ife��a��rd����c��:�� "Encontro com as Misses·i. ����:��a a�:n�t�eo �l��:;adi�
com a possibilidade de ação

presidente. da República.

·l·t d
' Guic1.o é apenas foragido

mi 1 ar a parte de Israel ao

largo da fronteira da Jor...
Florianópolis conhecerá, dentro de mais alguns político da Bolivia, onide

dânia, mas acrescentou que
ó:as, tõdas as lindas e graciosas senhoritas que concor- seria preso e talvez conde-

P A R T I C I P A C A- O Inglaterra mesma não teve
leram ao título "Miss Santa Catarina, 1956". Vêm elas nado à m01'te, se 'não' fugis-

• comunicação direta de movi ...
dos mais diferentes recantos da terra catarinense, tôdas se. A denúncia. que contra

JEDIÉL BORGES mento desusado de tropas no
trazendo consigo a beleza e a mocidade que Ines deu êle formulou Primo Mira-

:e: Oriente Médio. Os represen-
,'itória e fama. glia à policia carioca teria

MARLI PIAZZA BO�RGES _

tantes da Emb,aixada de Is- Serã� .as "�i�ses" apre�entadas à. nossa sociedade origem siinplesmente de vin_

pa�ticipam aos parentes e pessoas de suas relaçoes, o rael de,clararam que a ·t � 1;n1 magmflCa SOlree que esta sendo carmhosamente pre- gança.

nascimento de um robusto menino que na pia batismal I ção de fronteira na u,sIIt·ua parada pelo Lira Tenis Clube, e que será realizada em Ambos e3tariam disputan-

b
I Ima

4 d J II:
"

rece eu o nome de SERGIO, ocorrido dia 2 do corrente na semana, foi "agitada" devid
1. e u ,o prOXlmo. do os amores de uma única

Maternidade. "�r. ?arlos Corrêa". a tiroteios em que dois poli� . Co�h�cemos) assim, �dith D��in, a maravilhosa ,e criatura na �?livia: Por

FlorJanopohs, 4 de Julho de 1956. ciais israelenses foram mOr-
melga MISS Santa Catarma, 1956 , bem como as demaIS outro lado, GIllUO tena ser-

tos. liIe1ez.as do nosso Estado:. E�la Rupp,
.

de Blumen��;, vi�o em La Paz ao líder mi�
Anehse Bachmann, de Jomvllle; Ilda SIlva, de HaJal; neu'o Juan Lechin o honiem

M,aríli� Petel:mann, de Brusqu�; Elizabet,h C.avi:r;ati, de,' fOl:te do go.verno' daquele
'1 ubarao e Rita Mahota, de Ibuama. MaiS amda: tere- palS, mas diSSO se teria a

n (:s o agradável prazer de rever as encantadoras senho-! prove;tado para atuar sub

r;tas Lorena Haveroth (Miss Rio do Sul, que já esteve. terraneamente com as for

conosco. no fabuloso Baile de São João, no Lira), e a lin-Iças governamentais. Desco

d:'t loura ,<Iue tão �e?I representa a graça da m09a da Ca-l, berto �eu jovo, fugiu para

ptal: Claudete Vleua. o BraSIl.
.

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

PARTICIPAÇAO
ELIANE,

filha de' Luiz Vieira e Ivete Campos Vieira, parti
cipa aos parentes e pessoas de suas relações, o nasci·

mento de .seu irmãozinho, que na pia batismal recebe

rá o nome de LUIZ, oc(!)rrido dia 4 do corrente, na Ma
ternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Fpolis., 5-7-56.

HOJ E NO PASSADO
RIFA' �"'''�O

DO ACORDEON SCAN
DALLI DE 32 BAIXOS, FOI

TRA�SFERIDA PARA DIA
28 DE AGOSTO.

7 DE JULHO

!

A data de hoje recorda-nos que:
em 1822, na cidade da Bahia, instalou-se o go
vêrno Provisório ou Conselho Interno Interino
de Governo, que durante a Guerra da Indepen
dência estivera funcionando em Cachoeira'
em 1824, em Pôrto Alegre, nasceu João M�nuel
Menna Barreto., que veiu a ser general do E
xército e que à frente de suas tropas atacando
Peribebui, na Guerra do Paraguai, faleceu em

12 de agosto de 1869 como consequencia' de fe
rimentos recebidos em ação;
em 1855, em São Luiz do Maranhão, nasceu' o

teatrólogo Artur Nabantino Bello de Azevedo,
vindo a falecer no Rio de Janeiro em 22 de ou

tubro de 1908;
em 1877, foram inaugurados 233 quilometros de

estrada de ferr-c de São Paulo a Rio de Janeiro;
em 1882, realizou-se no Rio de Janeiro, em um

dos salões da então Tipografia Nacional, o Pri- I
meiro Congresso. de Estradas de Ferro do Bra

sil, por iniciativa do Clube dos Engenheiros da

quela capital.

Alfaiataria
Santa Catarina
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, sala

AVENTURAS DO�:ZE-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



suas atividades e reprimirá,
com a maior energia toda 'e

qualquer pertul'bação ou

tentativa de intimidação e
- os moinhos do, !tio estão IIviolencia". trabalhando com SlÜt capa

cidade de rendimento re-

Rejeitaram o apêlo do Mi_l'duzida,
de 50"'por cento pOl'

nistro do Trabalho falta de gl"ão. '

.'
'-

."

O delegado Regional do

Trabalho, reuniu ontem os
líderes sindicais a '-fim ,.'.de'
cientificá-los dos termos do

telegrama que recebera do
titular do Trabalho; "sr. Par_
sifal Barroso, apelando pa-,
ra que hão se concretize a Semana de

I

greve de advertência marGa- CinCO
da para amanhã, pelos em- di"aS, na, Inglaterra'pregados deste Estado.

Apesar desse apelo, os li- LONDRES, 6 (U. P.) _ A
,deres .sindicais informaram semana rle cinco dias será
ao delegatJ.o do Trabalho que instituida, nOs ministérios
a greve hav�� sido decidida I britânicos, a partir desta se-

Como nos a'visos feitos no comeco dos filmes ame-

em. �ss,emblela geral ,dos r mana. Em consequencia, os ricanos, qualquer coincidência será'mera semelhança,'
trabalhadores, ,lião haven- I funcionários desfrutarão do neste caso, que também terminou como nas fitas de

do, portanto, po�s���"t�,��� Id,'�� t��",',t,�,,�r:or�� ;:;�:��!;t�"����""" r,__mF_OC"",'inho, com um happy end!

" !har ��rante n'lanfia,
'

",- :&WI�

O movimento gi'evista, de

protesto contra a fixaçãú
das bases do salário mínimp
terá inicio amanhã a zero

hota ,e terá a duração de 2L1
I

PORTO ALE(!jRE, 6 (VA)
- Em nota distribuida à

fiiesiiã"IeÜõr�de"j Em decadencia o Municipio de. Taió1lOSSA CAPI��.!:
I lIas ,. I�I· Devido a displ.·sl'e-ol'-.'A e os ahus OQ das ,> .

Osvaldo Melo

'lt'igMOSamente ·�igiênica.s,
'" " DnCIOO '1"

" " "... � � .." sendo ele esPeCial mençao,

.' :' . k. eutertdades muo-.I'-.pa-Is '

. Con:fe�tal'ia Piaza _ :Este é ia confortável! "toilette" para

I -.r.. u ." verdadeíramente o nome da, senhoras,

t.;
.

<.Ithon d'Eça.· ".... Escreve a Tribuna do

I
davam com êle. Ainda há município, nenhuma mostra grande e moderníssima casa I ,As mêsas são para duas

�

,

"
. I, Povo, .do Rio do Sul de poucos dias, vá.r,ios di:-igentes ele progresso,. devido única-I de d�v,(!rsôes da Empresa e quatro pessôas, dispostas

.......... • , , 16 de Julho: .

I �o P.RP ele TalO haviam se mente aos desmandos das Da�xi 'situada',.á rua d?s de modo a apresentar todo

460 "Um dos redatores deste reumdo para mandar o se- autoridades, que, ,'ao invés de Ilheus, nesta Cidade e cuja conforto, O pessoal de ser-

Há neste Hotel Palácio,' como num Zoo de jeito novo, jornal esteve, na semana guinte recado ao prefeito: cuidar do interesse público, inauguração está marcada viço será rigorosamente uni-

uma fauna humana classlfícada, brunida, ,e mansa. passada, em visita ao vízí- "Que não concordavam ab- vivem fazendo politicagem definitivamente para dia 12 rormízado em especial estilo
A hora do almoço ou do jantar reune-se ela no come- nho município de' Taió. Mas solutamente com as últimas grossa! I do corrente mês. da Casa.

dor, de paletó saco e colarinho mole: e é quando, então, voltou espantado e triste! atitudes 'daquela autoridade Nossa reportagem verifi- Estívémos, õntern, demora- A Conf.eitaria Plaza for-

se mostra na sua humanidade simples e .natural: masti- Realmente, é de estarrecer o pois que o PRP não apoiaria cou que uma grande onda de damente olhando em todos necsrá tambem aos Seus fre

gando ou bebendo em tôrno ás mesas atulhadas, desinteresse, das autoridades perseguições e nem' relaxa- descontentamanto e revolta os seus menores detalhes, o quentadores, além de todo o

Oertamente 'a lingua senhorial é a guarani; mas' se municipais daquele rnunící- menta na administração pú- está surgindo no seio do pO-1 suntuoso estabelecime' n t o, serviço especializado ele bar,
ouve também, entre o fino bater dos talheres, o espanhol, pio, porque ímpéra o desãní- blíca". Esse recado fez es- vo já, cansado de sofrer as lmontado com todo o .capri- ainda frios, chá, etc.

o sírio, o inglês e, às vezes, misturado ,a anedotas, o por- ':mo entre a população taíó- rríar um pouco o 'ânfmo de misérias de governantes que: cho e gôsto para oferecer ª' O programa para a ínau

tuguês.��:· ,:' " :,
'

. .ense, ja cansada de sofrer ódio e vindita das autorída- não 'cumprem suas respon-! seleta sociedade flortanopoli- guração, marcada para dia

Vê-se 'de tudo neste velho Palácio de Venãncío Lopez, �com a .ínépcla e incapacidade des municipais que procuram sabílídades deixando. para i taria, motivo pára justo. 01'-112 como dissémos, está sen

como num .Jardím' das Plantas: matronas pesadas, vastas, de dirigir do fracassado pre- fazer o que bem entendem, trás o serviço da causa elo I gulho. ,

' do confecionado com caprí
e lisas como' hipopótamos; cavalheiros delgadas, de olhos: feito sr. Walter Schmltz que servindo apenas a certos e povo. E já seria tempo dos' A firma arrendatária, que cho, tendo sido contratada

sagazes e amarelos como as rênas; e raparigas magras, de I deixou em completo atoleiro conhecidos interesses pes- órgãos oficiais saírem da' ca-: vai explorar aquela casa. e uma .orquestra argentina e

longos pescoços e cabelos curtos, em bícos sobre a testa, e IJodas as estradas municipais soais, esquecendo o povo! : deira de preguiça em que an- administrá-la está �ntregue. que pela primeira vez visita

que fazem pensar em córças ariscas, ligeiras e frágeis. re aumentou os impostos sem Enquanto isto, o município dam sentados' há tanto tem- aos cuidados ,e proftcíêncía rá Floríanópolís, não de-

Apesar de tudo, não há grades nem valêtas 'em torno qualquer critério legal. Esse de Taió,· que deveria estar po Para sé lembrarem da po- reconhecidos da firm� RE-, vendo ser confu,ndida com

desses bichos humanos, embora o "progresso das .artes e �. prefeito ainda queria encon- progredindo a passos de gi- pulação que se dedica exclu- CORAL LTDA., tendo a fren- outras que já aqui estive-

inocência perdida ... " :
. Itr�r _tempo para f�zer perse- gante pela riqueza do seu sivamente para o bem de te, o -sr. Edgard da Luz Pe- ramo

ALguns hóspedes. estão tranquilamente estabelecidos, guiçoes aos que nao concor- sólo e o valor dos Seus fi- suas heróicas, famílias. �as rêíra,. que' dur�nte mais, ,de I Além disso, números ex-

nédios e contentes, com cartões de visita pregados ás portas lhos, enquanto isto, está re- fica o seguinte aviso: onze anos, geriu os negocios tras com artistas contratados
dos quartos; outros ivêm e' vão sem deixar' vestígios, ex- ..__..... �......J"........................... gredindo,. isto 'é, indo para! "A Justiça tarda, mas

nãolcomerciais
do "LA PORTA'e outras atracões.

cepto as pontas de cigarros e os restos babujados de la- trás, Não se nota, naquele falha"!
.

HOTEL desta _capital. ., C;ONFEITARIA P L A Z A,
ranja no fundo dos pratos.

• -

.

LIGES
O grande salão ocupado pe- será a única em Flortanópo-

Entre duas janelas,' um pouco ao fundo, fica a mesa la Conf.eitada Plaza, .tem 25 lis que..coritará com uma ar-
do velho inglês com Cara de plantador de fumo ou dou? _'. metros de comprimento, por' questra diária, tendo sido
de granja. E' o tipo tradicional do inglês, como na estampa r 16 de largura, oferecendo contratado para tanto, a

alegre do negociante que. não vendia fiado: - gôrdo, ru-' , - III ...... ampla visão .de suas IUXUJ-: excelente ORQUESTRA MI-

bicundo, confortado, as costeletas escorrendo, como duas Com o desmembra- sas instalações, nele runcío- RANDINHA E SEU CON-

barhelas grizalhas, até aos queixos raspadas e redondos, a mento de Ohapecé, La- nando a Confeitaria comple- JUNTO DE RITMOS, que

gravata de tricô em duas pontas e um casaco de gola álta ges passou a dois pri- ta e Casa de Chá, diaria- durante todo o dia e noite

abotoado sôbre o ventre repleto. melros lugares entre os mente, das 14 ás 22 horas e deliciará os frequentadores
.

Não fala. Enche a bôca, mastiga com delícias e lentí- municípios catarinenses Florianópolis, Sábado, 7 de Julho de 195'6 dessa hora em dianta, apre- da nova casa de dívarsões.

dão, engole o bôlo sem rugas, e, com um glú-glú de satds- o de maior área com. . . . sentando sua confortável i A Orquestra atuará desde
fação na garganta grossa e de velas inchadas, emborca 10.353 km2 e'�o dé maior pista de dança. O mobiliá- cedo até 1 hora da manhã.

uma caneca de cerveja gelada, população, calculada em DESFILE BANGU' NO CLUBE 15 río' não podia ter sido melhor I Nesta modesta crônica não

Depois, com vagar e desvêlos de limpeza, passa o guar- 90.000 habitantes. Nota
'

, '.

.

escolhido, nem a decoração poderá ser descrito em todas

danapo nos beiços, torna a entupir a bôca, a remoer, recentemente' inserta no

'DIA 21,' D,e JULHO
do enorme salão preparado as suas minúcias o que ali

engolir e a beber a sUa cerveja.. ,..
Guia Serrano informa, o I:: com tão apurado gosto artís-' vimos, pois, além do mencio-

Isto se l"epete, com método, em silêncio, sem va'riações seguinte:! tico. O cUst0S0 mobiliário foi nado, ainda estão fazendo no

e sem pressas, até ao último pl;ato do cardápio, que, .
na' "Os três maiores pl'O- MaIs uma vez, a Sociedade gurinista brasileiro JO'SE' adquirido na:. Hrma "LUS- salão outras adaptações que

verdade, é longo, farto e variado. dutores de madeira pai'a florianopolitana terá o ense- RONALDO 'e apresentados TRE� ARTISTICO�", de co-: sómente ficarão pro n tas
Na ponta da' mesa, pequenina e pálida, de cabelos construção, no Brasil, jo de apreciar 'e aplaudir a por gen.tmssimas senhori- phe�ld� ca�a ya�l�sta. -

'I
dentro de t'res a quadro dias.

muito pretos e uns tons de mestiça na pe'le meia engelhada, são os municípios de La-
um dos maiores desfiles da nhas do "grand _ monde �lumlUaçao lU?lreta e, apro- Podemos entretanto adi-

a mulher toma a sua sôpa de legumes e debica uma perna ges (se.), com 441'mil
atual temporada de inverno, social' de Florianópolis, são, pnada para �OlS amblentes" ant�r, que a Cidade sentir-

de' frango; no copo em frente ao prato, cristalina e salô- metrôs cúbicos em 1954,
o já famoso "DESFILE DE realmente ericailtadortls. se�do o da Iusta' dançante a, se,-a honrada com a Casa

bra, ferve a água de Cordoba, que cheira a chôco e cura o Lagoa Vermelha (RS.), MODAS BANGÚ" que, cer-I"
" , mela-luz, vermelha com cla-' de Diversões, que constitui-

f�gado.
.

com 245 mil m3 e Curi- ridade discre'ta I'·' d' dtamente proporcionará aos A renda dessa· noitada de, .... ,

'

, ra m,alS um lU Lce e nosso

Na outra banda da sala, ao pé da porta que vai para a tibanos (SC.), com 210
frequentadores do Clube 15! gala do Clube 15 de Outubro

Um serVlço de alto-falan- progresso como tambem a-

copa, ,come um velho casal que habitá o segundo piso, num mil m3. Êsses dados, es- -

um espeotácuio inédito e ma- r,everterá para a COMISSÃO �es com du�s coluna!> de som;: firm�r que a assistência será

apartamento igual ao meu e que também abre para uma tinIam a produção brasi- ravilhoso. _ IANITA GARIBALDI, cuja que to�ahzam 12 altos-fa- jSeleClOnada e de' ambiente

. varanda com gerânios e folhagens amarelas. leil'a de madeira parà Essa grandiosa parada de finalidade é angari'ar fun- la�tes, tlpO moderno �e per- puramente familiar.
. Descem os dois logo que a cigarra estrila e o Maitre, dá.: construção, no ano de

elegância é raro espl�ndor" dos, planear e fazer execu-
felto na reproduçao dos I A_guardemos sua inaugu-

o avisq: _ ela, com a Sua. ·garJ;afa de' água filtrada; êl':!, 1954, em 5,891 mil me-
sem dúvida algHma, alcan- tar um Monumento que per-, sons: ,raçao, quando voltarem�s :'1l

com um vidro, de gran}llados. •
tros cúbicos, np."v,alor de

_ará o m�slI)..o �ucesso que o
I
petue no. bronze a glória da- Reno�adores _,

ele ar. ?ara escrever. mais algu:ma-coisa
Como Champdevaux e a esposa, ambos são pequenos; ·2,7 bilhões' de cruzeiros".

de Sua primeira apresenta-
r quela que foi a "HEROINA verão, lUstalaçoes samtarias sôbre o assunto em fóco,

roliços, de bochechas rosadas, os' cabelos grizalhos, e abso- Os 'principais ramos de
ção no Clube 12 .de Agôsto, ;DOS DOIS MUNDOS" e que

lutamente semelhantes, com.'o dois cilindros de choriço. atividade dos lageanos .

Ipois, os belíssimos modêlos, tanto elevou a TERRA I;lAR-
Sentam-se, desmancham 'os guardanapos, olham' em

_. nos quais se empre- de.senhados pelo grande fi- RIGA-VERDE.
tôrno e, como se fôssem movidos por um mesmo barbante, gam _ 70% dos habi-

...,... .;..._

esfregam as mãos, satisf.eitos 'com lO Creador que lhes dá o tantes - são, pela or- .

SALA'RIO M'INIMO CA'USA GREVEapetite, inclinam-se, com'o se estivessem dançando o·mi- dem, a agricultura, a pe- .','
,

nueto; e por certo êle .�iz .alguma facécia, porque ambos cuária e. a silvicultura.

sorriem, discretos e tímidos, com a mão sôb:t:e a bôca. Embora isso, mais de .. GERAL �NO RIO GRANDE DO SUL
O garçon, com solicitude e aGabamento, traz a mesinha 3.000 pessoas têm ocupa-

de rodas com as amostras: _ escolhem Os fr�os;"tomam ção nas indústrias de

um .gole de ,água e esperam.
.

transformação.' ..

Nfuo comem a sobremesa: _ mandam-n'a ao aparta- A pecuária, entretanto,
menta, para merenda da sésta, é a _grande atividade

Ao passar pela' minha mesa sorriem de novo, oscIlam econômica do município
l,evemente, as cabeças e páram adiante, junto .. ao elevador: e as terras destinadas às
_ a senhora com a sua garrafa e o senhor 'com os seUS ,pastagens segundo

granulados. ' dados do I.B.G.E. _ re-

Há também outros ,hQsyedes, paraguáios oU corrienti- presentam 60% da área

nos: _ não desperta:m serfão desconfianças 'pitorescas: total dos estabelecimen-'

são criaturas banais, de roupas.e fisionomias .rotineiras. e tos agl'opecuários recell-

insonsas, que mastigam com apetite, mudas, afrontadas, se�dos - há cinco an'os.
com os olhos caidos dentro do pratQ. Os diversos,. rebanhos,

De todos esses exemplares, not�veis como psicologia e bovinos, suinos, equinos,
humôr, 10 que, porém, desperta �ais curiosidade 'e se tor- ovinos, �uares, ultra-

nou a maior atração coletiva (lo Hotel Palaeio, é a densa passam a· casa das ....

familia de argentinos ou bolivianos que ponsome uma 600.000 cabeças, no valor

grande mesa no centro do comedor; .. Estão em Asunción bem superior a um bi-

apenas há uma semana: _ marido, mulher, a sogra de lhão de' cruzeiros. Vá-

cuia preta, e oito filhos de váí:ios pesos e medidas do ca- rias exposi ç õ e s-feiras

lendário e do sistema métrico:: desde o gurizinho que lam- têm eompro�/ado a eXce-

busa o babeiro de sôpa _' á menina de 'franjinha na tes- lência desses rebanhos,
ta, ruiva e crêspa como um anjinho de cêra, duas obreias intégl'ados de ma.gnífi-
côr de rosa em cada lado do rostinho redondo, que já sabe cos exemplares das mais

comer de garfo e, repete três vezes a sobremesa. I diversas e apuradas ra-

O momem, de nariz .de foice e orelhas cabeludas, quase ças. E é proverbial o em-

no pescoço, 'fala o tempo todo; nem sei como pode deixar I penho dos 'fazendeiros
a boca livre para eomer'! I

lageanos, _ unidos em

Ora conversa com a sogra,' ora' ralha impaciente com bem orientada Associa-
as crianças, ora, mesmo, retem <> gar,çon para mostrar-lhe, ção Rural - em melho-'

com efusão e abundàricfa, retratos de cavalos.
.

rar cada vez mais seus

Quando a sua V(!>Z qesaparece, insensivel�,ente, volto- rebanhos, no que, esta-

me para a sua ··mesa: por certo est'á agóra mastigando _ belecem, denta.'o de um

penso eu. clIma de sadia cordialj-
Mas ... ,o homem quasi s�mpre está lendo' um jornal! dade, calorosas competi-
A mulher, aO contrário, curva-se' sobre o prato, move ções entre as várias ra-

levemente os braços e mastiga, como o inglês do fU,ndo, em ças, cada qual defendida

silêncio, com método, lentidão e ,continuidade. Mastiga por seus pl'Opugnadores.
até á ultima fração de pÓmelo ou o derradeiro bago de l'go tocante à produção
málaga. ;grícola '.,- trigo, milho,

Então, saciada, com um 'fundo 'suspiro de contenta- feijão, alfafa e fumo,
menta e Paz, cruza Os talheres e bebe, aos goles espaçados, nas primeiras cotações
um copo de água com açucar e rodelas de hortelã. - Lages se situa em 70•

Só á sobremesa é que repara nos filhos. E distribue, ba- lngal,'. entre as comunas
tendo a cabeça" p,edaços lpeio. verdes de abacate ou banana catarinenses..

moída com cevada. NjJ. indústria pl'edomi-
_ Ché, Manolito! Mire,' Chomita! Eso es bueno, muy na a da madeira, com

bueno. .. Vea como le gusta l'abuelita! 65%" no vàJor de todas

A velha, de bugalho repolhudo e beiços ,curtos, sofre as atividades desse ra-

dos dentes e. não autoriza causa sólidas: apenas legumes �o.

amassados, papfnhas de zapalitos, {)VOS gazozos e papainas: Esses simples dados,

Depois da COmida ainda ficam todas á mesa: _ a mu-
. citados currente ,calamo,

lher a catar grãos' de· arrôs' ou casquinhas de pão; en- mostràm a exatidão de

quanto o marido, d'olho' mole, um enorme -charuto fume- assertiva já feita: a só-

g<!I}do Qasss:, o, guardanaIlo molhado á bôca das lida base econômica em

';i':q�).an�as cõm� a sergr'a" p�nt6s',cruzado;'j
.'. . ., , '

'qin� jiss��fa, o

so pl'ogl';Il'�SO

imprensa -hoje, o' secretário
do Interior e Justiça esela
rec'e que o governo, tendo

em vÍsta a decisão dos tra- horas.

balhadores em levarem a e-

feito a greve .
de ,protesto

contra � fixação dos novos

níveis de salario mínimo, a

dotará, apenas, medidas
normais de vigilancia. En
tretanto adverte que, nâo

desconhecendo a ação dos
elementos agitadores que se RIO 6 (VA) - Por falta

empenham em desvirtuar de transporte 'estão apodte
tais movi'mentos, para dar,,: cendo em Jaguari, no Rio

lhes caracteristicas conde- Grandê ,do Sul, nada menos

náveis, está disposto a ag,ir' de dez 'mil sacas de trig.o.
com o maior rigor a fim, de Esta foi a informação pres

evita!: possíveis perturba- tada à Confederação Rural

-;óes da ordem. Brasileira pelo sr: Carlos
.

Concluindo a nota, afirma Arnt, presidente da Asso

a titúlar da Justiça: - "O ciação Rural daquele muni

governo garantirá o traba- cípio que acrescentou que

lho a todos os que desejem 'em São Gabriel, mais de

exercitá-ia em cada' uma de 300 mil sacos, tarnbem por
falta' de 'transforte estão

Apodrece""o trigo
por falta de
trans'porte

sujeitos ao ,deterioramento,
Por outro lado - frisou

)0. ESTADO
, O mais antigo diário de
'Santa Catarina.
Leia e assir;em. ,

MICTÓRIO IMPROVISADO
No lado latera,! do Edifício çada do referido prédio e vai

IPASE, á rua pãdre Mig.ueli- para a sargeta. As pessôas
nho, ponto de paráda de ôni- que tem de ficar na fila d:.l

bus, num desvão junto de entrada :gara o Cine São José,
Suas coÍúnas e á porta de situado bem- na frente do
�ntrada pará o porão, alguns mictório, tem de suportar '1-

individuos menos escrupulo- "quilo embora seus constantes
sos, entenderam de improvi- protestos.
sal' ali, 'um mictório. O caso Já é tempo de se por mi1
é que nenhuma "providênci::t paradeiro naquela falta de
foi tomada

..
até o pres'ente higiene, tanto mais, quanto

para impedir' semelhante a-. se trata de uma rua movi
buso; mentada e na calçada de um

Gios eeliÜêios mais belos qua
temos na Cidade.

Há 'ocasiões em que o : li

quido fétido escorre' pela cal-

INFORMANTE RETARDATÁRIA
Uma simpática informant,e gua, Virando-se pàra a mo

desta seção contcm-nns' com ça, e3'plicou, com incontida
atraso o caso do c'Ontínuo ia satis/acão:
Câmara, amigo dedicado do
sr. NeJ"eu Ramos. O Ministro

r

da Justiça falava da tribuna,
há algumas horas e contí�

I

nua levou-lhe um copo d'á-'

Dei a êle água mineral!
(Da seção "Diário de um

rellOrter", do Diário Ca
, doca)

Feitas, no Rio, algumas comprinhas, o governador
deu ao oficial de gabinete um cheque de 20 mil cru
zeiros para pagá-las. O dito oficial de gabinete entre
gou o cheque ao dono da Casa ,comercial que vendera
as comprinhas ao .governador. O dono levou o cheque
ao banco sacado, para receber o preço das compri
nhas'. Mas ° banco não quis pagar o cheque, porque 0

governador �. como o nossa _ só levara consigo ao

Rio a indignação de um brasileiro que sabe respeitar
integralísticamente a lei.

Tendo o cheqUe ppr cheque sem fundos, o comel'-.

ciante, vendedor das comprinhàs, reclamou para a

Hotel Serrador ,_ outra coincidência _ a 'explicação
d'o go'Vernador.

Então o governador ligou o telefone para o banco
e r�clamou também:

_ Mandei descontar aí um chequinho de' 20 mil
e esse banco informou que não tenho fundos! E os

TRES MILHõES que depositei aí, no meu nome? Se
esSe banco não funciona mando reunir esse depósito
aOs outros, de outros bancos!

O g·erente pediu mil desculpas, alegando que o

engano Se dera por ser o depÓSito feito à tarde' na

véspera, e ainda não estar fichado, mas apenas �scri
turado.
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