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mais an�g? O!á-1" -HOSTIL NO INTERIOR DO PARA'�rjO de S. L.idt.l,a

.�. p. no) L'V .. ';10, 17 (v. A',)' _ Segun- tem as instalações da em-

� ,� do informações prestadas à presa e Companhias Colo-
� N .

" '� reportagem d"'O Globo" pe- nizadora e Imobiliá>da do
ç 1!l.500 � los 'escritórios da Nacional Vale do Araguaia S. ·A., em

� , � de Transportes Aéreos, cerca Tapiraguia, em pleno ser-
•......",.h...·n��.......-.a••_.............u..........

de mil índíos da tribu Caia- tão' matogrossense, na con-

--------.-----�----..--------- pós cercaram à tarde de on- fluencia dos rios Taparipe e
Quarta. feira, 18 de Julho de 1956 . Cr$ 1,011
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Sociedade Musical de

, Itajai

\ O deputado Bahia-BitLn�
coud apresenbu projéto ele

lei tornando de utilidade

pública a Sociedade Musicai
Guarany de Itaj aí, dizendo'
da' importância social-cultu

ral, dessa associação, e o que
representa para aquele mu

nicípio. Essa propósição tam
bém 'foi subscrita pelo de

putad0 Francisco Canziani.

Sàmdú

O deputado O1ice Caldai'
solicitou dos senhores depu,
ta,dos crítiéas serenas e

con'strutivas em torno das
atividades do Samdú, frisan
do que as mesmas, se bem'
encaminhadas, teriam a aco

lhida imediata dos dirigen
tes claquele serviç,o.

Ordem do Dia

Na Ordem do Dia, foram

Explosão a bordo
do petroleiro
"Sergipe" .

RIO, 1'7 (v. AJ _ Infor
,

mam Cle São Paulo que vio
lenta explosão abalou -o nW'
viq petroleiro nacional "Ser

-g'ipe:' atracado !m frente ao

'edifício da Alfandega de
Santos.
A explosão ocorreu no

tanqúe numero quatro é foi
provocada por' um curto cir
cuito, resultando em feri
mentos no marinheiro Fran·

. cis'cá AI'ves Lima, que foi
hospitalizado. O "Sergipe"

ty chegara a Santos na tardl
de ontem e hoje deveria rc

,ceber carregamento de com
bustíveis para os portos na

cionais.

Fim definitivo 'ao

Os apnsentandos de

Braço do Norte, "ao que

corre, estão ficando in

dóceis. Eles já cumpri
ram a parte que lhes to
,cou no "condicionado":
um retirou sua candi
datura para deixar a

pista ·livre e ou11'o, co

mo delegado do Partido,
cobriu a retirada. E

�

o'
condicionados hão se

mexer!

Eles já estão' decidi
dame n t e desconfia'dos
qUé o sr. Jorge Lacerda,

'

depois d-e estorrar a �e-
, fu..ofr�ç�ª'i cOll?,,:,d,inamil�� ,;.;;_ ,

. dó TcS:oúr'ô;" vai deixá-los
na estrada, de a pé, e

sem gasolina, baseado
em razões 'de inegavel ..
procedência legal e mo

ral: o ilicito cOl1tratuaJ!.
Se por aI não estiver
preso a outros com-

promissos: ..
x

x

Lá vai chumbo!, E'
assim que os órgãos si

tuaejonistas, pelos seus

/ escrevedeiros, Se anun

ciam contra, nós. A fra
se nã'o é figurada. Deve
ser tomada ao pé da le
tra. Compreendemos isso

-

quando, há dias,
'

uma

caminhonete da Impren
sa Oficial andou 'pelas
redacões daquelas ,fo-'
lhas recolhendo chum
bo. . . Saiu de molas
quase estorradas. Ven

do-a, concordámos: Lá
vai chumbo!!!

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

Faleceu o fundador
da "Cidade dos
\1eninos,", de
:oimbra
PORTO, -17 (UP)

-

- °
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Falam os números

423.633,00
Ao todo, sem as eventuais - repit!lmos _' para toda'a despesa do (iabinete e

do Palácio, dispõe o govêrno Lacerda de 3.615.633,00.
""

RESUMO:
r

"

Govêrno Aderbal '

".',
.

,Govêrno Lacerda .................•.................

Para a�b'Üs" é a mesma a verba de eventuais, no total de Cr$
Daí, no gsral:

Govêrl1o Lacerda .

Govêrno Aderbal , , .

ACELERADOS OS PREPARATIVOS

te a audiencia
\
em que o

Presidente recebeu o Gover
nador de Goiás sr, José Lu-'

A primeira preocupação da imprensa condícíonada, quando criticamos atos

do. govêrno, é .proeurar nas passadas administrações algo de parecido com o que

censuramos, para sair por essa porta! ,

'

_

Nunca afirmamos a infalibilidade dos homens públicos, da oposição. Dentro
da contmgêncía humana, eles terão cometido erros., Justificar um erro com

outro já seria corifissão de inferioridade'e de falta de defesa.

Acresce que, no caso dos udenistas eatarmenses, essas invo�ações do pas

sado -- feitas com desonestidade, como demonstra�'emos - nao se compre-

DIFERENÇA ,

' ,3.545.633,0'0
Qualquer criança percebéria que, no Govêrno Aderbal, as even tllais cobri':

ram as despesas diversas que, no Govêrn'o atual, são de Cr$ 3,.615.633,00.
No Govêrno Lacerda as eventuais são só eventuais! E já foram suplemeil

'" tadas!

endem.
Não eram ominos-os, os nossos tempos?' ,

Como repetí-Ios? Não éramos nós os Incapazes? Por que nos imitarem?

Não �ieram os eternos vigilantes reformar e moralizar o govêrno? Não!

anunciaram outro estilo? Não acenaram com a salvação do Estado e a reden

ção dos nossos costumes políticos e arlmtnlstrattvns?
O atual govêrno erra porque os anteriores também erraram _ eis as des-

culpas dos gazeteiros palàcianos.
.,

E o pior não é isso! E' pior ainda: como não �,encolltrem nas anteriores

administrações os erros que querem justificar e defender, na atual, inventam
semalhanças, citam, casos diferentes como iguai�, contrafazem situações para

"
arranjar parecsnçasl _

Como teoria, nada mais insustentável; como prática, nada mais desonesto!
x x

,

O CO�f;"llto entre as verbas orçamêntárías eventuais, de Palácio, ao tempo
.do govêrno Aderbal R. d� Silva e ao do atual, 'é típico. '.

A simples leitura das duas leis de meios, de 1950 e de 1956, mo_:;tra e con

vence que nelas essas eventuais' tem apenas uma característica de Igualdade,
que é ii do quantum, de Cr$ 1.000.000,00 ambas,

Analisemo-las, através das dotações orçamentárias desses dois exercícios

para os' dois, gnvêrnos: , _

'1 - O govêrno Aderbal dispunha para o Poder Executivo, sem contar as

verbas de pessoal do gabinete e do Palácio, excluídas também as eventuaís, das
seguintes:

- .

""-

GABINETE:

c) _ Para conservação de móveis, maqUInas e,utensilios .

d) ':_'" Para c'onservação e custe'ió d(,t Palácio , .

, ,'" .

...... ..,
li"

o �

". :;'''� - 20.000,00.

�� ",- ._. �� • c�

Ao todo, 'sem as �ventuais,- rel)J�alp?S,_';�11a-r:iLtO(1a- à desp,esa elo Gabinete
e do Palácio; dispunha o govêmo Ader'bàl' d'e Cl;$ '70.000,00, no orçamen,to de,

1950.' " ,,' �'. �.,',.,;:,,':: " :,:' ":..
'

i� ,� ... 2 "_;;o.��(Jvêl:�o,.<Lltc�rdi!.,disIJÕf.,�#rf'Q(�1iÍ�1E-8:nll'�,fJ�f;nl '��tàr I

•
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'
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verbas de pessoal do Gabinete e. do Palãéio, 'exil"h\lt'las tambem',.,:;Ls ",,'eventuaIS,
da's seguintes:
GABINETE:

a) _ Para aparelliagém fotográfica e cinematográfica
�

.,

b) _ Para automóveis , : :.:
.

c) _. Para máquinas de escritório .,_

'

.

d) _ AceSSórios e material de conservação de veículos .. � .

e) Combustíveis e lubrificantes· '
.

f) Fardamentos '
, " , .

g) Material de expediente ,.- '

.. , .

h) Material fotográfico e cinematográfico· � .

i) _ Material de conservação de' moveis' .

j) _ Assinatura de jornais e revistas .

k) _ Auxílios, subvenções e ,contribuições .

1) _ Despesas de pronto pagamento , .

'm) _ Despesas postais, telegráficas e telefônicas ., .

n) _:_ Publicações
'

'

, .

o)' _ Recepções e homenagens '," .

p) Serviço de conservação de veículus , .. , .

q) _ Passagens e bagagens , , " .

j

a) _ Para material de expediente e fardamento de continuo

b) _ Para material de expediente e encadernação ' .

PALÁCIO:

PALÁCIO:
r) Aprestos cozinha e mesa .

s) _ Moveis e utensilios : :
..

t) _ Gêneros 'de alimentação ; : .

u) _ Água e esgôto :
,

',' .

v) _ Fôrça e luz ,

"
.

Dia do Comerciante - Sociedade Mu�
.

sical de Uajaf _ Sarndú
Outros essu ntos

'I, "��\. ';;I.��
Nà, reunião de anteontem, apreciados ?S segudltes. pro

da Assembléia Legislativa da [étos de lei: Que extingue

E t d ' depois de lida e a- o pôsto de Segundo Tenen�es a o"
.'

d P'1. vada a ata dá sessão an- Tesoureíro e cria o e r -

pro .

.

P rterior deu-se à Casa conhe- Tenente TesoureIro· na o 1-

cime�to da matéria cons- cía Militar do Estado. so-

tante do expediente.' f��u emenda e vpltou as co-

O prrmeíro orador foi o sr. missões; .�rojéto q�e .decla
Lenóir Vargas Ferreira .... ra de utIlIdade. ,publIca, a

(PSD) que teceu considera- "Sociedade Amigos de JOl.n
ções em torno do "Dia' ,da I ville._ Aprovado em la. dIs-

Comerciante", reportando- 'I
cussao.

'.

se aos' acontecimentos hís-'! Projeto que conc�ele a�xl- ,

tórícos que deram lugar a lia ao, Corpo de Bómbeíros

essa comemoração. Solicito'..l de Joinville. Aprovado em la.

voto de regozijo pela passa-
I
discussão,

gem 'da mesma, sôbre o que

,falou também o deputado
Enory Teixeira Pinto, soli
darizando-se. Aprovado. O

sr. waidomíro Silva fal�u
sobre a necessidade de um

prédio para a -agênçia de

Correios- de Joaçaba.

pé. Americo, conhecido CO"

mó o Dom Basco portugues,
ELln�lad(Jr da ordem dos Sale_
-danos, r:lOrren, hoje, no hos
ni:.rd da lVfisu"córqia, em

seu namoro �'onst'(;llencia ce ferimentos

LONDRES, 17 (U. P.) _, A l'rcebldos, num acidente de

princesa Margaret voltou, anto, no �a1)ado. Dedicop
hoje, a Londres, tranquila- toda a �l1a vida à educaçãõ
mente e sózinha, depois de'= ao cUldad� das crianças
um fim de sema'na no Inte- s,'m ];,1', (·n.3lr.n:ldo-Ihes Ar
rio!'. O cap. de grupo Peter te� e Ofícios, F oi ele ainda
Townsend, heroi da RAF ']l\em fundol1 p grande Ci- RIO, 17 (VA) _: Noventa acima foi delibier21do duran-
na segunda guerra mundial, dade :los .\Ip)linos, em COim-, e seis milhões de cruzeiros
'segundo informaram Os a- breC, onde TlL;i<,res deles reM desti'1�dos à aquisição dos
�igos, continua fora da CÍ'- ,�2beram apl'l'Jldizado para terrmlos da área da futura
dadc.' Townscnd chegou na ll1icial' uma ., ida de traba- Capibl ;:'"1'50 liberados até dovico de Almeida, que, por,
semana passada a Londres, lho, pc, .NmnJco passou a

I

dezembro dõ ano corrente,I,
,

pro�edente de Bruxelas. O '1�0i' id" ele em !.cnrenço Mar- 'em cotas mensais de 16 mi- 'seu turno, se c:ol1lPrometeu'
jornal "Sunday Express" su- (111('S, Moça:nl!ique. Ameri-! lhões, já tendo o Presidente a completar a aquisição de,geriu que, tal'v'ez a princesa co ; on�OLl·�le 1'2J!re, dizendo

\

da 'Repúblic'a determinad.o, metad-e da área, até o fim'
e o capitão tivessem tido, no 1 .. e havia u:(ebido uma lontem a entrega da primei-' do mês, se por'toda esta se-,)fim de' semana um "encon- 'nl'll:::,agem co;; :::eus, duran-I ra <!ota.

,. ! mana for ef�ti�ado a -en-tre-\
Ee ç, !leite.

'

.. O escalonamento refendo ga dos 16 mllhoes.

Prosseguiremos

40,OºO,00
10.000,00

50.000,00

10.000,00
10.000,00

60.000,00
800.000,00

, 50.000,00
.

180.000,00
100.000,00
100.000,00
60.00�,00
50.000,00
8.000,00
20.000,00
400.000,00
24.000,00
100.000,00
450.000,00
500.000,00
90.000,00 "

200.000,00

3.192.000,00

1.000,00
100.000,00
300.000,00
8.437;00
14.196,00

70.000,00
3.615.633,00
1.000.000,00.

4.615.633,00
1.070.000,09

.

PAST1LHAS

VALDA,
ACALMAM
A TOS,SE.

Araguaia. De acôrdo com as

informações enviadas pelo
agente - daquela empresa de'

aviação comercial, os sel

vlcolas se aproximaram, a

uma distancia de cem me

tros e ficaram em atitu,?e
ameaçadora, cercando o lo
cal. "

A Nacional imediatamente
solicitou pnovídencía, ao Ser

viço de Proteção aos Indios,
nara o afastamento da tribu

�or meios pacíficos. E, ppr
orecaução pediu reforço mi

litar, a fim de salvaguar
dar os moveis e a -vída de
trezentas pessoas que ali

trabalham. Ainda apurou a

reportagem que de Belém
seguiram para o local va

.. ias aviões, os quais, sobre

voando o local, tentaram,
ror -malos psícologteos, o

�fãstamento dos Indígenas.
Ó diretor do Serviço de Pro
�eção aos Indios, Josino As

:is, informou que tão logo foi
-Ientífieado do fato tomou
.odas as providencias,' en-

viando ao local -o inspetor
regional no Pará. Acha que
)8 Caíapós desejam apenas
alimentação e remédios e

'1ue -não tomarão .qualquer
.ttítude belicosa.

,

'Eles Sabem •• iI
/'

Os foliculários da im

prensa �gronômica pa

ra justificarem os erros

e os desealabros que se

multiplicam no atual go
vêrno de seis',meses do

sr. Jorge Lacerda, citam

o. último da honrada ad

ministração de Aderbal
R. da Silva
Mais do que: ninguem

eles sabem porque o go

vernante pessedísta te

ve que usar, em janeiro
de 1951, verbas 'que· pre
tendia deixar' intactas,
como "determlnou que
intactas ficassem quase

todas às dotações dos

departaÍnentós 'e repar

tições estaduais.
Vamos, ainda uma vez,

recordar o quê houve.

Para completar as o

bras de' água e luz da

Capital, esgotos de Lages
e água de Tubarão, o go

v ê r n o necessitava de

mais de 10 milhões. Esse
total fugia às pnssibilt-:
dades da arrecadação or

çamentária. Para obtê
lo e concluir áquelas rea

lizações, foi negociado
um empréstimo com a, C I'd' d

I

Sulacap, de 10 milhões. ,O f Iram OIS
Mas, a audíêncía legis- • ,

lativa para essa operação aviões a Jatodc crédito não foi -possi- EUENOS AIRES,17 (UP)vel porque o, governador
� Bois ,aviões a jato "Gloseleito" sr. Irineu Bor-
ter Meteor", da Força Aéreanhausen, condicionou os
Argentina colidiram a'o cairdeputados Urban, Ode-'

brechet e Tavares. Fe- da noite, qu::uido sobi·e'voa-

chou o Legislativo para
vam um suburbio desta ca-

sabotar ,a administração pitai. ,�aH:lando pelo menos

e evit!\,r a conclusão das trê,s rn01.'les, Um dos aviões

citadas obras:- afim de, caiu s0br" uma ,calla, ma-

I dCI10is, inaugurá-las' c-o- tani;lo um� r l'ia:r.ça: sendo
mo d(i) seu govêrnoj" o.' fe'l'i'dc,s a mãe e dois 'il"máós.

'I .... � !x-: �- j. O t I -I' •

d t'"-:fiQ:ué je_z�nC,�'9tJ;.à��wo�·,' ..
_

911 �!() '.f"! e :encon.. l'Orr a

uma, dá> suá Pl'Óprlit 'ter- ltm 'h0SP"3ç matando, duí_!.s
'

l'a natal. ancifL'1. ° :"ddehte ocorreu

De'fendendo os inted a �5' qallomt:tn;>s 'a' oes'te de
resses do )!:stado, o go- Buenos A:rf-s. Não se sabé
vernador obteve a con- qual a sorte dos pilotos, os

clusão daguelas t r e s quais, pelo que se sabe, se

grandes realizações, pa- jogaram de para-quedas.
ra pagamento em janei
ro. E as obras aí fica
ram e funcionam. Não
são 'como a maior do

govêrno Bornhausen
a linha Florianópolis
Jaraguá _ que pôs fora
mais de 70 milhões do
erário e aí está inútil e

triste.

---- ---_ ----

Os chorados

Pla'no geral, de
,desarrnamente .

II WASHINGTON, 17 (UP)
!j- As autoridades norte-a.
mericanas manifestaram-s'e

:contrárias a qualquer pla
no de terminar com as pro
vas de armas atômicas e de
hidrogenio, a não ser que
à 'proibição seja parte de
programa de desarmamento
controlado. pizem

(

que a

proposta de Shepilov não
constitui ,novidade e que os

Estados Unidos, Inglaterra,
Austrália e Canadá' rejeita·

'

'ram. na sem,ana passada,
proposta semelhante do 10

, ministro da India, ,Jawaha-r
lal Neliru.

10 mi-

I

lhões tiveram emprego
em benefício do povo. E

Jl empréstimo da Sula

cap, antes condenado,
foi úUimádo no govêr

no udenista, com ó a

créscimo de mais 2 mj
lhões.

Se a carteira bornhau
seana não condicionasse
tres deputados, o sr.

Aderbal R. da Silva en

tregaria ao seu sucessor

todas as verbas intactas.
Eles sabem disso.
O fato é de on_tem. E o

que ncle há 11e errado
não é o emprego hones
to e produtivo de ver

bas, 'mas o vergonhoso
poder econômico empre
gado para sub o r n a r

consciências e liquidar
o funcionamento do re

gime.

�O;TEMPO,
Serviço 4-e Meteorolog�a
Previsão do tempo, até 14

horas do dia .18
'I1empo:, bom Nevoeiro.
Te�peratura: 'estavel
Ventos variaveis frescos
Temperaturas extremas de

I h�j�: �
Maxima: 21,2--

i Mmlma. 16,0 '

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA
DAR MAIORES RECURSOS AOS

MUNICIPIOS
RIO, 17 (V. A.) Uma Ilos s�us conselhos, visando a

�omrssão da Associação Bra-I concessão de maiores recue-
3ileira de Municíp10s, cons- sos aos dois mil e quinhent63
tituida pelo seu presidente municípios do Brasil.

jornalista osorio Nunes e'l Acolhendo' a importante
srs. Osmar Cunha e Fran- matéria, disse o líder Vieira
�isco Machado Vila, entre- I

de Melo que �ncaminharh
gou hoje, ao líder da maio- I as referidas emendas e se

ria" deputado Vifúra de Me-I ria o seu próprio r�lator com
lo, o ante-projeto das emen- a missão da reforma consti
,das à Constituição no, capí- tucional. Julgou ainda, ra
tulo da discriminação das zoável �s proposições 'muni
rendas elaborado por aque:- cipalistas e adataveis à atual
:Ia entidade e aprovado pe:- conjuntur,a dÔ País.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



O· �T.DO Florianópolis, . Quarta-feira, 18 de Julho de 1956
----------------�-----

INDICA'COR PRORISSIONAL·�"""······_··"·�"····"-"·":··" Garll!. O "toro de 8111 'amili
_

,_ M, É D I C O. S DR. NEY PEI\RONE J ... .' .', .', ..

,

DR•. WALMOR ZOMER SR. JOS� TAVARES MUND
'

. -:' - Comprando hoje mesmo, ótimos .lotes, nas pra

GARCIA
Diplomado pela .Faculdade Na· OOENÇkS NERVOSAS-E MEN- Jlal d.' edicina ,lJniveraidade

'

I'
Bornhauéen, no Estreito. '.

·

elcnal d�ld::'�d��r':ô Ual"er. ! I�I�sti-ac CLINb��'Pfe�::L_ . ruo �Ii:�M:iIRO .
RiJa Marechal Deo�oro' 5.0. �. dó.timh� oportunidade de, evitar li: desvalorização

E7-luterno por' concurao .da Ma. Insonfa - Ata(,ues - Maniair - Aperfeiçoamento na "eRla d. Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! seu m erro. .

'

ternidade-Eacola . iPl'ob-lemát�ca afet�va· e' se-x.u_ál 'Saude, São ldtlfue1:' . Já dispomos de poucos lotes a venda. '

(Serviço do Prof; Octido ·Ro. I Do Serviço Nacional de Doen- .
Prof. urnando .l'auhno Descontn espe!ial p�ra Os senhores viajantes. D'

.. , .,'
.-

drlguea L_ma) "as Mentais. Psiquiátra' 'do Interuu por' 3 aIO....... do Serviço ,
.

. rrrgrr a Rua Fehp Schmidt - 34' - sala, 6, ne�
r:x-Irtterno do Serviçó de Cjrur- ;Í1ospital-Colônia' Sant-Ana,

'

de Cirurgia •••61 , CapitaL' .

.

eila du Hospital I. A. P. L T. C. i CONSU.'l'ÓRIO - Rua Tra- Prof. .Pedro de Moura
. ,

.

do Rio de. Janeíre �ano, 41 �'ilÍÚI 16. às 17 hOJ:at; OPERAÇOES .��-------------"-------___,...

Médico do Hospital de Caddad� í RESIDll:NCIA.;· Rua Bocaiuva., CLINICA DE ADULTOS
e da )laterllidade Dr. Cadg. tl39 Tel. 2901' DUJ!:N!,;AS DE SENHORAS

Corrêà" CONSUt.TAS: L'iàriamente das.
DOENÇAS DE SENHORAS _ 7 - !!,-30 no Hospita! de O..lri-'

PARTOS' _ OPERAÇOES dade, das 9,30 --'- 11,3.0 no Oon-

Cons: Rua João Pinto n. DR. ARMANDO VALi. sultório à ;l'ua..,J,li,ão Finto 116: 111

1�, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS .D��SIDtNCIA - Rua' DJl�rt�.
. Atende co� horas marca- Schutel,

.

129 - Telef. 3.288; -'

das - Telefone 3035. ,U08 Serviços" de Clínica Infantíi ' Flprianópolis.
Residência: ida Assist,ência Mun!ei-pal e Hoa- DRCESAR-BATALHA DA
Ru G I B'tt ri "Ital de Caridade.• ..

101.
a: ene ra I encou D. ,CUNlCA M.ÉDICA DE CldAN- SJLVEIRA

Telefone: 2.693. ÇAS 'E ADy-LTOS Cirurgião,. DentiSta1 ...,. Ale.r&'la - •

'"

i Consultório:' Rua' Nunel MIl- Clínica de Adultos e

chado, 7 - Consultas das 15 àii Crianças R.aio X
r18 horas. I. d H 11"

Residência: Rua Ma.r�ch.al Gui- ;
. Aten e. .com Qra . �ar·

Ilherme', 5 - Fône: 3783. ·cadã.
:

.

I Felipe Schmidt 39 A Sa-

DR. J(TLlO PAUPITZ lias 3 e 4.

FILHO j------.-.-,-
,A D V O G A DOS

\--___...;-.-'-
-Gran.e Oportunidade

:".e,Ade,�se ou a-rrenda -se o Perola Vende-se por motivo
\ de mudança 1 fabrica de ca.

" mlsas recém. construída com 2 predíos e vendem-se

R'
,

.

t
.

.

t "t·' 2'4 d °M
I bem só as maquinas constando de:

'

es auran e, SI o a rua .üe • :alo,,.- 3 maquinas Razser iV�'-8;j;rial sig-zag,
- ADVOGADO .�

'7
'

'

!!�r�����li� ��::d:�cia: {,48, no
.

Estreifo, _ Infofrnações no
. � e:gaO���:i�ürcopp _.e, fechar camisas.

Telefone: 834:;,
.

1 -maquina de virar colarinho.s com 3 jogos, " , 10'ca I�\
mas.

D E N TIS TAS 1 oleo crú de 6 H. P.

DR. SAMUEL FONSECA 1 gerador de 3 K V A .

(;IRURGIÃO-DE�T1STA

OPErl
"

R'IO'
.

A' VOSSA' DIS OS'I'CAO' Aproveite a oportunidade.
Clínica prot��!r'g':�:ári!!1l!al- ,"'=" ",.-A ..

' . p' A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-

Raiol X e Infra-Vermelho '

" do em São João Batista. Municipio de Tijuéas Santa Ca·
." DIATERMIA

.

t
.

-

Consultório e ResidênCia:' CONSERTA-SE FOGõES ECONOMICOS. SBRVIÇ'O arma.

Fo��� 2�;:�ando Machadõ, n.

61�::��LI:. GÀRANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A ----c-F
....

A-R
....

·

-M--A-'-C-I-A-S-'-D-E-P[-A-N-TAO---
.-

ConsultaI: das 8,00 à� 11 hO-, OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS RUA· "3 DE
ras e das 14,00 àl l� ilo.raa. .' ,,'. 7 - sábado (tarde) - Farmácia Mode'rna

ElCclusivamenu com hora mar- JM�IO (BECO); NO E�TREIt:O. .Toão Pirito
,

cA�:bado _ dali 9.à. 12.
.

. ,

_ 8 - 'domingo -, Farmácia Moderna--- Rua

DR. LAUIl�';-CAL�EIR:A;'.·· f�,n,rp '.'S10'1 :Ftnr\,I�2 no'ph):' is".L'.1"iiI � '. �int;-4 ,:'-:-,<sábado .

�tarde) _. F.al'má�a .sa�t� :.Antônio -

.

DE '., 'BÂDA _

k � �P-:t2� JJ, '.' tUI ""
� ',' .UU '. hua 'fehpe S:e.hmldt, �3� . � l' �"" i .,-J>

CIRURG�O-DENTISTA'
- f;ENDEREÇOS' ATUALIZA,DOS nO EXPRESSO 15.-;:;:- domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

CONSULTóRIO _. Ediflcill -',,'
.

, .

Feli'pe Schmi-dt, 43 .' '; ,

Partenon ----, 20,
.
andar - sal. 21-- sábado (tarde) �'Farmácia Catarinense -

203 -'-- Rua Tenente Silveina, 15 FLORIANÓPOLIS LTDA. nua TraJ'ano
'

Atende diaJ'iamente dai 8 àt
11 horlll8

. . 22 - domingo Farmácia Catarinense
ias e '5a8 :,a8 14 ae,18 hQra•. LT�Sanspp�RrtTeIlO dAeLcEaGrRgaEs 'CemURGIeT'l'IaBIAentSrer:OFLnOARUILAONÓRPIO: rl'�jano- ". "'_'."

-:- 19 as. �2 oras.. '. :.; Ú .', ' , A r, , O
_ 28 � sábad6 (tarde) -, FarmácI"a" Noturna

, Con�ec�lOn-a.Dentaaural. Pon- DE JANEIRO E BELO HORIZONTE
es MOV�18 d. 'Nylon. r '.

• trajano
'

29 - domingo - Farmácia Noturna -=- Rua Trajano
O sérviço noturno· será efetuado pelas Farmácias

'Santo Antônio e Noturna,' situadas às ruas ,Felipe Scb·
!llidt, 43 e 'Trajãno. -

-

A presente tahela não. poderá seI' alterada sem pré
...la autorização dêste '-Depa\:tamento.

De.partamento de Saúde Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampol::a, Inspetor de Farmácias.

�__,.�__J:JOw. ·.""W.,.,.w.-......NI
.
,.... A HO,RA DO

Consultem nos�as tarifas. EXPRESSO FLOR.IANÚFOLJ'
·-Fones: 25-34 e 25-85 - .,

vtagélD eo•. segal!iI.nça .

_

e � rapide'z
se NOS' OONFORTA:VElS MICRO;.ONIBUS DO
•

',7 'BIPIDO�SUÇB[ISILIIBO»

/'

d _FlorIanópolis - Ita1af - J,oinville - Curitiba
.

. ..
' ".::;T::::";"'-.-�;'4;';--�

J\g'enPla. l\UIi DeoQoro, e8qui� da
-I')..

' \ii. • Rua Ten�nte ,8ilvei�
I'

'DR. ROMEU .BASTQS
PIRES

,

M�DICO
Gom prática no Hospital' Sio
Francis",) de AsslI e na I'all.ta

Ce,"" do Rio_de Janeiro
CLINICA MIliDICA
CARDIOLOGIA.

Consultório: Rua Vitor. Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Seg andas, Quartal .•

Sexta feiras:
_ Das 16 As' 18 hO.ral

.

Residência: Rua Felipe Seh
mídt; 23 _:_ 20 andae, apto 1 -

Tel. 3.002. '

/

BORDADes A MAO·
-'

'

Ex-interno da 20· enferm.al'.a
"Serviço de g·astt'o-�llterologia
>Ia Santa Casa do Río de Jeneiro
,i Prof. W. Berardinelli).
Ex-interno do Hospit.al mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, inteatino,
ligado e vias bilia�es. Rins.

.

\ Consultório: Vitor Meiral" 21.
Das 16 às 1.8 hora••
Resídênclat Rua Bocaiuva 10.
Forie: 3458.,

"

'DR. JOSe MEDEIROS
VIEIRA

_, -\DVOGADO
Caixa Postal UíO ItajlÍ'

tSanta Catarina.
------�--�----

Ensina-se na Rua Felícíano NIl"'es Pires l�.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\i�DICO

Operaçõe� �,Doença. de Se
nhoraa - Clínica- de Adu'ltOll.

C.U1'SO de Especialização no

HO$pital dos Servidores do Es-
tado. --

(Serviço do Prof. Mariano de,
Andrade).

- Consultas - Pela manhã no
, HÍ>s,pit ..l de Caridade. .

À. tarde das 15,1:':l hs; em dian
te no consult6rio á -Rua Nunel
Machado 17j Esquina de Tira

/ dentes. Tel. 2766. .'
'}tesidêncja - Rua Presidente

CoutiLho 44. 'reI.: 3120_,

- DR. CONSTANTINO
DIMATOS

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

-

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO ....;

Rua Vitor Mei:eles, 60.
FONE.:: 2,4118

FlQ!ianópoU., -
�------�----_.--

PER0LA
. DR. MARIO DE LABMO

CANTIÇAO

M Ili,DI:CO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS,
Doença. Intemal

CORAÇÃO �. FIGADO -- !UNS
-'- INTESTINOS

Trata,mettto móderDo da
SIF,ILIS .

'. C,onsultório - Rua Vl10r Met
,elel, 22.

DR. ANTONIO GOMEl:! pE:
ALMEIDA

'

CLINICA
de

Ol.HOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

.FONSECA
Ch.ele do Serviço. d.e O'FORI

NO do. HOJipital,de F.l\)rian6polis.
Possue a CLINICA os :A>l'ARE
LHOS MAIS MODE>RNOS PhRA
TRATAMENTO ,das DÓ�NÇAS

, da
. ESPECIALIDADE
Consultas �. pela· manhã nO

HOS:ftTAL
.

Â TARDB - das.2 8S 5 �

no CONS:ULTÓRIO - Rua .dol
l.LHF' 1 nO. 2

.

'Rl._ :.qtNCIA - FelipII",_Sch
mldt ano. llª 1'8,1. 2365.. -"

. .....:s
DR. ÁNTONIO MONIZ

DE AftAGAO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

.

Ortopedia
,Co,lsult6·rió,: João�, Pint.o, 18.
Das 15 às 17 dlàriamente•.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva' 135.
Fone:' - '2.714.

HORARIO: '

Das 13 às 16 horu.
I Telefone: Consultório - 8.41'5
Ret_ídência: Rua José do VaIe

pereira.158 - Praia da ,Saud.de
- CQqueiros
--'. _.- ..---_.......-�

,

:&IÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de. Gel)horas. -; Parto.
_ Operaç,Õea. - VIIII UrJnidali

CUTS'O' de apéri'eiçoam�nt:i e

longa pFática nos Ho�pitab .d�

BUeJl08-:;�;Ai,z.e8. .

�
- '"

t .�
GONSUL�óRr6: Ruti Feli-pe"

Schmidtí 'nr; 18 (�oliradb-). }'ONli'
aó12. .

; HORARl,O: das 15. is 18 lao-
ras

.
•

Hesldêncla: A",ealda Rio Bran-

co, n. 42.'
.

Atende chamadoa
Tele;fone: - 8296.

------------����---

'DR. LAURO DAURA
'" CLíNICA. GER�L '

Especialista. em m.oi.é,lltía.. d.

Senhoras e·vias urinárias'.
Cura radical· das infilcções

agudas e croni,cas, do Ilperelho
genito-urinário 'em ambOI o,.

- sexos. ,

DoençÍls do apare,lho 'Digeatlvo
e do sistcma nervoso. .

Horário: lO'h ás 12 e 2,'6,.ás fi,

Consultório: R. Tirad.en.tes, AI,2
_ l0 Andar _- Jo'one: 324ti.
Residência: R. La,'e.tda Cou

tinho, 13 (Chácara do Eapanha)
_ Fone: 3248.

:pRA. WLADYSLAVA
W·-MUSSI·

,
.-

DR.. ANTQl\lIO DIB'
MlJSSI

· . MIliDICOS /

CIRURGIA CLíNICA
·

GERAL-PARTOS.
Serviço completo e ,·especiali

lado das DOENÇAS DE SENaO
RAS;. com modernos métodos de
diagnóstiCOS e: tratamento.
SULPOSCOPIA - HIS1'EnO -

SALRh'lGOGRAFIA -' META,BO-
·

LISMO BASAL
.fto\dloterapia p,or onda';, cu.:tal·

Iilletroj!oagulação - Raioa Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
, Consultól'ió: Rua T'rajanó, n. 1,

·

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

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dr,.

MUSSI _

Residência: Àveuida Trom-

pow8ky, 84.

Matriz: . FLORIANóPOLIS ' Filial: CURITIHA

/ .....r Rua P�dre Rorna,:43 TérIeo Rua'-Vtsconde do Rio Brancl1
,O,ESTADO

."
. Telefoijes: 25�34 (!>epósito) �32/:;6

ADMINISTRAÇÃO '25-85 (EscrItório� Ttlefone: 12-30
neda�ão e Oficinas, .. rua Con-:, Caixa Postal 435

.

.'

E d Tellilll "SANTIDRA'"
..�.belro Mafra, n. 160 Tel. 1022 .

, n . -.
,

_ Cx. Postal !l19. Enll. TeleSl. "SAND.RADE"
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. ·DM

AQUINO
Reprellentantel:

Representllçôes A, .S. Lara. Avenid,a do Estado 1666/76 Rua
L.tdá .

RL':! Senador Dantas. 40 ,_ &0
andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
Rua 15 de Novembro 228 5°

, ndar sala 512 - São Paulo.
,

ASSINATURAS
.Na Capital

MIo .•.. , .....••••• Cr$ 170,00 ASlêncla: RIO DE JANEIRO Agência: BELO lI01tI·
Seme:.<tre ...•.••.••• Cr$ 80,00 "RJomar"

-_

ZON'fE
No· Interior

An'o Cr$ 200,00
Selllestre . • . • • • . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante éontráto.
Os ol"igina-is, mesmo' não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não ,se .re:'lr.'onsabiliza

pelos conceitos emitidos no. aro·

tigos a�8inadol.

Filiai: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGllf;
"Riomar"

Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-3'7-33
Atende "RIOMAR"

.Elld. Teleg. "RIOMAltLI"

Telefone: 37-06-50

End. ,TeleSl. "SANDR�'QE"
DR. ALVARO DE

.'. CARVALHO
MÉDICO Dli' CRIAN(:XS

PUERICULTURA - PEDlATiUA
_ ALERGIA INFAN'l1li

C')nsultó1.'w: - Uua 'firadeto-

tes n. 9.
'

.,.

Residência: - Av. I1arclllo

-Luz n. 155 -- Te!. 2.530.
Horário: - Das 14 1111 18' ho·

ras . diáriamente

"Riomar"
A 'enida Andradas, 871-B

'!L'elefone: 2-90-�7
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo l�etto, 99
Fonea': 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
:End. Teleg,. "RIOMARLI"

. NOTA: - Os nossos serviços na.s praças de Pôrto

Alegrpi' Rio e Belo Horizonte,- são efetuados pelos nossos

agente�

DR. JÚLIO D01N
, ."

-:..- VIEIRA, .

�r", _:r MéDICO
ESPECIALÜITA EM. OLHOS DR. 'NEWTON INFORMAÇOES UTEIS
)UVIDQS, NARIZ E GARGANTA D�AVILA ." O leitor encontrará, nesta co-

'fRATAMENTO' E OPERAÇo,ES CIRURGIA GERAl. luna, iiifol'maç,Ões, que n,;cellaita,.
rnfra-V:"rmelho - NebuUzaçi4) -:-

I)oenças de Senhora. _. Proeto·_ dià.iamente:., d, imediato:
Ultra-S0J?! logia _ Eletricidade Médka 10RNAIS T<ilefone

(To:at..mento de
_

InnuIUe .em
Conc'11tório; Rua, Vitlll • )1ei- O k:stado .,.;........... 8.022

oper�ç.o) " rel<ls n. 28 -'- Telefone: 3:107. -\ G!17.eta 2.656
Anglo-retinoscopla - Jlecelta

cte,.
C It. D

.

-. 1< 1'(Jra", el4 Di'rio -ln T�-"e 3.579
",Oculoll __ !Io.derno equipamento ,.onsu as. as u u. y , " ".',"

'Z.688
. ':/'·""·e". Oto'.-Rlnolar_l·ngolo&,la (iai,ce dIante,' � '.'

Imprensll.· OfkJI ..

. "", íio Estado� 'Resld"encla. Fone. 3.422 HOSPITAli'jj!
. Hóririo, das 9 às 12 horal e

. Rua: ,Blumenau n. 71. IJlro�:r�l:r)d••:.. ; 2.814 ·EMP,RE�A NACJON/�L DE NAVEGi�CÃO
da�o�6s:���·ó!�o�or��ua Vit.or,Mei-

.
. ,-

(Portaria) ••... � .••• " �'.. 21:�:�·· �

.

. -

,

ri'Jes- 22 - Fone 2675. DR. ANTONIO BA'l'ISTi\ N.erê-u Ramos .... ,....... .,..._

H:OEPCK.E·R R S- J 20 UNIOR
Militar ...... ; .. ,......... .:Ui7 , ,

.

es. - ua ao or,. - J tião Sebastião (caaa d. ii
Fone 24 21. , : Saúde) 8,16.8 .r liA-MOTOR CaRLCLlNICA ����;;ZADA, DE �Ii ���r=g�:�:a ��.���:. ���� 1.121 111 \ U. «

Con8ulta� das" 9 ás 11 hora., CHAMADOS Uk- I T IN" R A R I O
Rea. " Cons. Padre M.iiUtllinho, GENtES SAlDAS DB

.

12. Corpo de Bombeiros ..••. �.SlJ
Serviço Luz (Raclama-
çôes) �."•• .- .... , ••..•• ,.'- 2.40.

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

DR 1 LOBATO
Polll.1ia (Gab. relegado) .. 2.IIU

• _. COMPANHIAS DE
FILHO TMNSPORTJ}S

Doenças do ,aparelho resplrat.órlo TAC �',

TUBERCULOS� .

�ruzeiro do Sul. � ••••••.•

RADIOGRAFIA E R-i\DIOSCOPIA Panair :'.

DR. EWALDO JOSÉ,RA- DOS PULMOES� VM;ig '
.

MOS SCHAEFER Cirurgia ao i'oral[ - Ji.óide AéreQ ••••••••••• ;

Fo.rmado pela Faculdade Nadei- Reªl' •..•..•.••••••••••••
;nal ;de Medicina, Tlsiolo:lsla. Scandinjlvaa ••..••••••.•

CLINICA MIliDICA DE ADULTOS :fial-ocirurgtão" do llospital Ne- BaTÉIS
E CRIANÇAS - REUMATO- rêu, RllDlos

- 1:.01: ••••••••
'

••••••••••••

LOCIA Curso de élpeclailzaçio pela Magestic ••••..••..••••.•

.

IS'
N. T. Ex-Interno e Ex-al'll- 'Metropol ........•••.••.•

·

I

..
Consult.ório.

-

.Rua. Nanes Ma- l.ent. oIe Cirurgia· d.o' pr".': UI�, -,a �orta ".
� •••

-e.badQ, ,'l.... > .'
Gujmariel (Rio). � lijaclque , •••

'-Horário,·. das Consultas -. das
..

Cons.: Felipe Schmidt, 18 -" Central .. , .. :.. " '-

17.às19 horas (exceto .aos Sá-

•.!FOne
3801 , , Estre.la

, , .

)lados'). .
Atenda em hora marcada. Ideal ,., •. ,., .....••••

Residência: Rua Viscol1de de Rei.: - Rua ,:Estflvel Junior, .1;S'1"REITO

PIUO freto, 123 - Tel. 85511. 80 - Fon.: 2111i f.li!qufl ... , .•.•••••••••••

-_.......,..,-_._----------=�._- --------

HORPORI··
DR. MARfO WEN
'. Jl.HAUSEN

CUNICA Ml1:DICA DE ADUL'lOS
,E CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
ConsultaH: nas 4, àll' 6 honl. '

Residência, Rua' Esteve. 'J'4-
oior, 45. Tel. 2.812

"
.,

.

I DA VOLTÁ

Fpolis. nl'jai Rio Santos
20-6 21-6

25�6 27-6 3-7 4-7
'8� 10-7 16-7 17-7
21-7 :23-7 29-7 30-7
3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 ;;::H5

29-8 31-8 6-9 7-9

'.700
2.600
_.551.
U2lí,
2.402
...77

. lUIIO

!.Ó21 '\

2.276' As partidas' de Florianópolis são__ ás 24,00 horas, e do

�:��;. Rio de \Janeiro, ás 16.00,

::::: Tanto ·na Ida como ra Volta �o navJp fará eS.(�fJ!1 nol'

·uu

I
portos de São, Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. .�

1.659. Para melhores informaçõe!3, dirijam-se à sédfl da
oe G)ulvr�3a, à rua Conselheiro Mafra, ao - 'l'el�to1Ul 22-12

Lotes a longo prazo sem juros, . prestações mensais
(Ie Cr$ 500,00, Situados _entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada' Avenida que da.
l'á acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CA'pITAL
. últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Ad�Q

li" erraz d'Ely, .Rua Visconde d'e Ouro Preto 123, ou

fone 3559.

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

TÔNICO ZENA�'

I

0\0 PRIMEIRO SIN1.�.DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
A SUA MESA!

..··········..

·······�7·····-··�···Â··v·rs-o···-_·_·_-_·_..._....._..._.. ..".;
Dr. Wilson-.J•. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica' aos amigos e ctientes que mudou o
consultório dentário' para o Edifício "João Alfredo",

, esquina Jeronimo Coelho - Conª."Mafra; 10 andar,

s�l� 16, �nde conti�uará aten,d.end.o no a"eguint��,hº-'
ral'lo: 9 as 11 e das 16 as 18 horas.

,

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas
Plvots - Dentaduras anatômicas e CJrúrgia. "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



em:

o centro-avante càtari- r os. r.C&b;1 de renovar seú Inense Leônidas,. titular do can tra 'o .:'úm o América por
centro do ataque do "scrat- mais dois ::nos, percebi!ndo
ch'" !lacional que' brilhou ,

frente aos paraguaios, uru- 15 mil cruzeiros mensais,
gmdüs, argentinos e italia-fora as gratificações.

saem depois .de amanhã de
Londres, viajam pelo "Cons
tellation" da Panair do i

O:Vasco 'não cede�á �os catarlnenses otbarco
«Fránklin D� Roosevelt"'w ,

R,tO, 17_ (V. ·A.) _' A di- "oito" com o nome "Fran- continente': pelo seu -;êso e barco ·�os cata rinense� p.ara ,tura- dlí,s' braçadeiras e aos ção ale�ã e colocará à dis- "Obaóca", para quem tam-
- j "

,

d tari nses bém estão voltadas as vis-.reção do clube catarinense klin Delano Roosevelt". andamento dentro dágua. / a regata, do ,dia 22, �roxlmoi re.madores. I' pos,lçao
os ca �rI?� ,

Ald T 'R' I com os inglêses Já que os I para a escolha definitiva. tas dos catarinenses, porémo J••uz que vem ao 10
.' . � .

� .

POC'lC
-

O I � O "OBA
o

CA" o mesmo problema' se apre-disputar a Regatá Interna- O 'barco vascaino é -de
,

VASCO. VAI NELE cruzmaltmo� irao competir -!'-- DIS �

U "A .' ,

O
, senta já que a guarniçãocíonal com o Cambridge so- construção alemã; sendo_, Tod,avia" segundo o que. nele. Inclusive vem tr,eman-, Porem o grem,lO da. cr uz

I
Tambem o Flameng.,� tem.I 'I·

'I d lt ten d bit t gger 'rubronega irá competir ne-Iicit ou ao Vasco da Gama.a apontada como um dos me-
I apuro',u o a. reportagem, ,vai I' do

no barco que esta ,com- e ma a ,em m,ais OIS ar- um e,xc� en e ou �Ir
',_ _ '

(t) d t ( t
-

1 a) o le'na Regata Internacional."cessão do seu "outrigger" a ,lhor'.:!s barcos' em todo o ser dlflcll a cessao desse: pletamente adaptado a al- cos ou rlggel e cons ru-. cons I uç
..a_o__a__em '

_

Urge o reerguimenlo da associação dos :���'�!����ç:�,

Cronislas Esp8rlivos� -

�::;:;:����:;.- :�:�:RIO, 17 (V: A.) � Todos inglêses que v,ir�o abrindo Sábado' último, enquanto Não faz muito tempo, com visória e na segunda com Premoveria cursos 'de, /R -I T Zos clubes nauticos da cidade o desfile, mas o� seus re��- I esperávamos O' Início do co- --O'S coleg�s Wa.ldYr. Grisard, 1 in!erv�lo de q�asi �� an.o jornalismo esportivo de que As 5 _ 8hs.estarão representados na dores que no dia 22 proxi- tejõ do Campeonato Extra Hélio MlltO'n Pereira, Wal- fOI ,eleIta a diretorfa defi- muitos estão- necessitados, Walter CHIARIMrecepção aos remadores in- mo estarão competindo, es-
j
de Prefísslonaís entre Pau- d:yr de Oliveira Santos, I nitiva.

_

E foi só. Conclue-se, de forma a aumentar sem-:
Silvana PAMPANINIglêse� da Universidade de tarãó defendendo o prestí- 'la Ramos e Guaraní, con- Arybaldo Póvoas, Dib Che-'� assim, que houve somente a pre � número de jornalis- ERA íl:LECambridge, com suas equí- gio do remo carioca nesse'

versamos com os conf'rádes rém, Ciro Marques 'Nunes, fundação da ACESC. N&O' tas aptos a executar toda e'pes devidame�te uniformi- confront.o A n�o só contra o'�e '''A Gázeta"
.
Esporfíva, 'MO'ac:yr SChütel,. Mári� . � prosse,guiu uni.came��e pO'r� qualquer cobertura [ornazadas, e e�pun.bando. re- remo brJ�anlco mas contra'

O'S '.jO'vens Walayr Mafra e
,
Freysleben, A�y Cabral T�I- ,

que fal.to_!] a�OIO'. Yarla� �e: Iísta,
mos. dando as -lfoas vindas os demais clubes do Bra-' Maurv Borges sôibre as- ve o saudoso Nelson Mala zes o jornalista e radíalis- Passaria a contar com
aos "gigantes" de Cam-

I
sil. I sunt�� 'váriO's' qu� dizem 'M�chadO' e outros, funda-: ta Ciro Marques Nunes, uma bíbliO'téca ampla, onde,bridge.

I I respeito à crônica esporti-: mos a Associação dos CrO'- ,el'eitO' presidente, A�OS fez os crO'nistas. aumenta�ia� I
As - 8hs.

EM DESFILE ..•• TRANSPORTE I
va da Capital, chegando à nistas Esportivos ,de Santa ver a falta de apoie para. seus conhecimentos tecm- ,BJa.nqueta AMARO

.As . representações dos Viaturas da Polícia do I
eenclusão de que. a situa- 'Catarina que embóra nas- levar de vencida jornada I

cos; . Us cmco de Bom HUMOI.
nossos clubes naúticos com Exército, '�a Polícia �il.i-I ção da classe é insustentá-

I
cida em bases .sôlídas não' tão dificil. O número de mi-I

.

Uniria todos numa. só fa--I . LOUCURAS TIROS E
seus remadores se incorpo- tar, da Marmha, da PoliCia, vel e que somente median-' atingiu o seu objetivo, fi- Iitantes de crônica era re- mília, robusta, respeitada e'

. M��B�Srarão ao ,desfile desde' o, Especia!, e Políci� �uni,c�-' te ã fundação de uma as-
I
can�o tudo nas duas reu- ; duz,iôo demais. HO'je a�- coesa.

..
I Cm� N.OtIClarlO. Nac.Galeão' à Sede Nautica do p�l, serao p,ostas

�

a ��sPosl-1 socia�o, de elas.se terão �s � n. i�es. realiz;�das e nO's' pa- ,mentou basta�t!! ?,as del-, P!!:m�ove.rJa a vmda a es- Preços. 10,?0 - 5,00.Vasco, n� Lagoa, p�ssando çao dos clube,� nao s'o para cronistas' O's seUs direitos 'pê'ts,. 'DéPoijJ, nunca mais, xal1dO a desejar, lstO' pQr- ta Gap,lUtl das maio,res ex. Ce�sura a�e 14 anos.
pelo centro, da Oidade, à._ conduçãO',4e .seus reina'dO'� fortálet!idhr- �:é ,'" "cont " ,istO' �s' �õJ:' ,ii-��CESC< Nem q_uénão' há quem os orien- pressõés dos esportes em R O � yquando o 'povo carioca verá res �o 'qaleão- como para o muito lu.crarão os 'esportes e

.

os estat�tos 'foram elaliora- te, qilem �l:í'§ distri6uã ·�tõ-s- "geral d� país e, mesmo do _, As _ 8hs.não apenas os remadores. desfile. a imprensa, flol'ianopolita-I dos. Na! primeira reunião jornais e emissoras. exterior. _ Fer,�ando LAMAS
____-�----- , na.' tformou-se a diretoria prO'-; Joinvil�e, Brusque e Ita- Colabo,raria como nunca Rhonda FLEMING em:'.

.

.

'

I jaí possuem associação de com as entidades e os clu- TESOURO PERDIDO DO.........................-.,.---,JYy � -
- ...,.-....

i cronistas esportivos, com bes num plano vasto, visan- AMAZONAS
resultados os" melhores. Na do soerguer no Estado tO'- Cine Reporter. Nac.
Capital do Estado a crôni- das as modalidades espor- Preços; 8,co _ 4,00.
ca, ao contrário, não res- tivas. Ccnsúra afé 14 anos.

'

pira o mesmo ambiente de
.

satisfação e amparo. 'Organizaria provas po-
Fundar uma nova' ou pu'lares de atletismo, bas

porque os platinos desejam reorganizar a que nasceu queteból, ciclismo, corridas
o jogo somente após o téro I

quasi morta é quasi a mes- de fundo, box, etc., tal como
,<

.

I
ma coisa. Precisam quantos vem fazendo os dois maio-

mino do campeonato argen· 'tem atividades na im')lrensa

I
res orgãos espeCializados do

tino. tanto falada conto escrita, país que são "Jornal dos
antes que o mal crie raizes Sports", do Rio e "A Ga
profundas, organizar uma zeta Esportiva� de São Pau
reuniãó o mais breve pos- lo.

CAMPEÕES, OS CARIOCAS, DO sivel para fundar a associa- Possibilitaria a Santa Ca-
1950 - Bl's'il 3x2 - RiO' ção da classe. Que el;lta mi- tarina contar com um ver-

1{;3') _.:_ "'Brasil 1xO - Rio
, BRASILEIRO DE VOLEIBOL nha despretensiosa crODI- dadeil'o jornal esportivo, ao

.J,950 - Uruguai 2xl _' .\ ca seja o toque de reunir qual todos dariam a sua co-

Rio
,", j

S t C t· 50 I da crÔnica esportiva escrita laboração.
1952 - Brasil 4x2"_:_ San-

.

..'�.' an a a anna em · ugar e falada da Capital. Urge, --l?O'is, a fm;l.dação
tiago " Que significa para os cro- da Associação dos Cronis-

1953 - B�:lsil 1xO - LIma o

Terminou .sábadO' o Cam- Gerais. 11; tel ceiro - Ba- nistas possuir a sua entida- tas que s,ó b�neficios trará
1956 - Empate OxO peonato Brasileiro de Volei- hia, 10; quartCl - Pernam- de? para a' coletivi�ade espor-

Montevideu boi, �'t:alizado em Belo Hori- buco, '9; quinto - Santa 'Estaria apta a associação tiva.
'

1956 - Brasil 2xO - Rio. 'zonte, sendo a seguinte a Catarina, 7; sexto - Estado
i para efetuar campanhas de Com a palavra, pois,-os

: classificação final dos con, do Rio, 6;. sétimo e último
I vulto visando O' progresso colegas.

' - •••••- -.-.-.-.-.,. correntes: Primeiro _ Dis - São Paulo (qlje abando-. esportivo do Estado. Pedro Paulo Machado.J i trito Fed�ral, 12 pontos ga- nO'u o c€Í-ta,me), 5 pontos

Walcott voltará nhos; segundo _ Minas ganhos.

Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Julho de 1956 o E�'fADO

remadores de- Cambridge-
ma dores br+tun icos. gens será prestada aos re-

RECEPÇÃO "madores un lversitários, nu-

Uma sede de homena- I
, w

ma das .

u:alOres recepçoes
i já feitas a atletas estran-

Galeão, quando não só aTI'" assim o própr io públj�.)
cionad �3 do rem» mas de ,. r estarão presentes nessas

portista- em /eral e be'h, boas-"indas d·) j)()T,O aos r !-

,. .

.

gerros em ;!!)St,(I país, pOIS
! publ ico, clubes, dirigentes,
! personalidades políticas e
J militares, estarão no Galeão

l .

recepcionando os remadorea
,

que na manhã do próximo
'domingo estarão em con-

I
,_

'fronto com os clubes brasi

leiros nas águas da Lagôa.

,.

TODOS.OS CLUBES NÁUTICOS DO, RIO
RECEPCIONARÃO O "OITO" DE

-CAMBRIDGE

Cine Reporter. Nac.

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

,11\1: P E R I A L

RENOVA O "TANQUE NEGRO"
BRASIL X ARGENTINA
AINDA SEM DATA GLORIA

Os 'selecionados do, Brá
si! e Uruguai Mftontáram
se nada menos de.35 vezes,
tendo os nossos vencido 16

Os Jogos Brasil x_ Uruguai
1948 - Uruguai. 4x2'

Montevideu'
1949 - Brasil '5xl -r- Rio
1950 - Uruguai 4x3

São Paulo

Não tem mesmo data
mareada o JOg� desempate

I
da "'Taca do Atlântico", en

tre as seleções do BraSil e

_
da Argentiha, no Rio,' isto

•

.e os orien:tàis 12;' Eis os re-

As _ 8hs.
Vj�tor MATURE - Piper

LAUR!E em:

TBNHO SANGUE EM
,

, MINHAS MÃOS

Esporter na Tela. Nac.
Precos: 3,50 - 2,00.
Cen��ra até 14 anos.

IMPÉRIOsultn:los :,
1916 _ .Uruguai, 2xl

Buenos Aires
1916 _ Br.asil lxO _ Mon�

As _ 8,30hs.
ViGtor MATURE - Piper

LAURIE em:

TENHO SANGUE EM
MINHAS MÃOS

t�videu
1917 -- Uruguai 4xO

. -'
Montevideu

1917 _ .Uruguai 3x!
M01'':tevideu

1919 _ Empate 2x2 - RiQ
1919 - Brasil' lxO ,.... Rio
1920 - --tJnguai 6xO

Santiago'
,

, 1921 - Uruguai 2x!
Buenos Aires.

1922 � Empate, OxO' -'- Rio
1923 - Uruguai' ,2xl

;

.

Montevideu'
1931 - �r:t:dl 2xO .,..- Rio MILWAUKEE, 16 (U. P,)
1932 _ Br&'';lil 2xl ....:... Mon, - Felix BocCÍ'cchio, treina-

tevideu dor de.Jae Walc;ott, 'decla-
1937 - B"asil 3x2 - Bue-. t'Ol! que ,o ex-campeão un-

o no� .<\ires J;al de peso pesado tem a

1940 - Uruguai 4x3 - Ri'o in: enção <te voltar
-

ao rin':"
1940 - 'Empate 1x! - Rio guIO! afim de tentar recupe-
1942 � Uruguai lxO' � iar o tít�lo mundial deixa-

Mcntevrdeu do vago' por Rocky Marcia-
1941 -- Bi'asU 6xl - Rio no,

1944 ,- Brasil 4xO - s. J :'Walcott foi ,o ultimo a

Paulo "

'- de1xar a coroa antes de
1945 ___; Brasil 3xO - San-- Marciano; Em virtude de

t;ago 'sua idade, está proibido de
1946 _ Uruguai,..... �x3 ... lubr em' diversos Estados

Montevideu dos Estados Unidos. Toda,-
1916 ;;- ;Empate 'lxl, � via, 'seguiremos para O es-

'Montevideu " tràngel:ro. WaÍcott está em
1946 _ Brasil 4x2 ,-, Bue- plena forma" _ afirmou

TI-0S Aires com seriedade Boccicchio.
1947 _ Empate OxO - São .Jersey Joe' WalCott, ao

Paulo 'qual/Rocky Marciano tirou
19!7 _ Brasil 3x2 _ Rio' o titulo mundial em setem-
19'<18 __:;_ Empate lxl bro de 1952, teQl ago,a 42

"Montevideu ' anos cte idad.e.

Preços: 3,50 - '2,00.
Censura até 14 anos.

acordo De�ejava, é que o

segundo encontro tivesse lu

gar imediatamente .

BONS, OS ARGENTINOS
�Falando dos jogadores ar-

gentiros, Leonidas decla-
.I

LEO�t;D;AS, A REPORTAGEM: ,"AQUELA
BOLA NA"TRAVE-AINDA 'NAO SAIU DO

MEU PENSAMENTO"
t'OU:

L: Bons, os jogadores ar

"'entinos. Realizaram um

?uteb01 excelente, principal
mente, os integrantes da
defes:]., Entretanto, acho

que o noss.Q___quadro poderia
ter vencido o jogo. Aquela
bola na trave ainda não

saiu oe meu pensamento.
Tive a impressãO' dO' gol,
mas como a bola chocou-se
com ,o travessão e voltou,
mesmo 'com 'I::,�oleiro caido,
não tive chance de atirar
pela segunda vez, pois, �j_r

giu o zagueiro Delacha e

mandou para frente.
ESPERO, JOGAR O DE

SEMPATE
O centro-avante do Amé

rica conclui, dizendO' que
gostaria de estar. presente
no ,�r.cop.tro desempate.
Acred�t.ava, que aquela bola
ha trave, já no prelio desem

Date, 1'01' 'cedo encontraria

o. ,camin ho das redes.

RIO, 12 (V. A,) - Espe· ,adiaMento. Leonidas ao ter
rava-se que a realização do

. conhecimento da decisão
segun(lo cotejo entre brasi·

•

dos dirigentes da Associa
leÍl'os e argentinos fosse ;,ÇãO do Futebol Argentino,
efetuada amanhã, quarta-. excla.niOu:

'

O torneiõ:início do Cam- o ::.1'. Wilson Lopes de Sou- feira, no .Es'tadio do Mara-I _ ;�ão gostei. Esperava
peonato 6�rioca dê ,P)."ofis- za. canã, Mas os portenhos ale· qUe o segUJi.do· jOgO fosse
sion�is foi efetuado domin- QuaRi ao encerrar-se a gando dificuldades de 01"- na 'quarta-feira, Seria me
go no Maracanã, sendo ven- pari '.�a !louve a lamentar dem interna, concordaram: lhor, i'ma vez 'que o nosso
cido pelo Fluminense. O l!m acidente sofrido pelo' com o segundo encontro no' quadro está "tinindo" e o
Bonsucesso tirou o 2° -lu- goleiro do Bonsuce�so, Rum- Estadio do Maracanã, mas' publico assistiria a uma pe
gar, sendo vencido na final berto, uma das gral1des ficaram de responder quan- leja empolgante. Mesmo quepelo tricolor por 1t x O. figur�h do Tomeio; que se to à data. Os jogadores bra-

I

a pelsja fosse realizada em
Eis os dois conjuntos: atiroll de mau jeito e foi sileir0S não gostaram do Buenos Aires, estaria de
FLUMINENSE: Jairo; retirado do g"amado com..... ----------------.,...;..----"__-!...__

Cacá e Pinheiro; Jair San- sus.pe!ta de fn':tura no Pé'j TRANSFERIDO O FESTIV.AL DO
o

tana, Clovis e Altair; Telê, , RENLA
Alecir, Genivaldo, Jair e

o A auecadaçf:o da festa I ESPERANCAQuincas. BONSUCESSO: esportiva. de hoje, muito'
,Humberto; Edson e Gonça- s�gestiva, alcau<:ando Cr$ . ." Informa-nos a direção dO' sorr:cntro S(;!'ú l:e:ilizado nolo; Edir, Pacheco e Paulo; '6m�'.495AW, que reverterão Esperança Futebol Clube (La �G de �:gôsto em seuPedro Bala, Quarentinha, em heneficio das entidades que, por motivo de forçaWalter Prado, Valdemar e que agrupam os cronistas- maior, Leu festival, marcado lP'amado Mt PenitenciáriaNilo, Didgiu bem a partida- �;;;P()l'tivos. pai'a t, di-R 29 cio cO'rrente, do Estado.

"

FLUMINENSE, CAMPEÃO DO
"INITIUM" CARIOCA

O Bonsucesso, 2°, colocado

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MANEIRA DE FAZER:
1 - Coloca-se numa ca

çarola o cont�úd{) de uma

-I
garrafa de vinho tinto, o a

çucar em tabletes, a canela,
as ráspas de limão e o era-

I· voo Leva-se ao fogo e deixa;
'............................. se ferver durante uns 10

.

! minutos. Passa-se num co-
da FIrma Carlos Hoepcke, e

d d
.

t,a 01' e pano, e jun a-se a
aluno do 2° ano do Curso de I ti I'

.

C I o' d A1\,rAN
' ge a ma amo ecída em agua

ava aria a lU I f
.

I
.

NA C
na, as c aras batidas leve-

- sr. ereu orrea -.
'

O· d C t
'mente, e por fim o caldo do

, - sra. Iara a os a
I'

-

, O'
Imao. .

Ortiga,
.

eposa uo sr. 'S!1l I 2 L
. .'

- eva-se novamente
Ortiga, do alto comercio

f té
..

i t I
ao ogo a e que comece a

(C� .a praça f' o tir
E lid C

. erver, re na-Se e tampa-se
- sr. uc I es ascars ,

.

M' d
com um guardanapo dobra-

- sr, João ariano a
d D'· f'

. /.

'bl'
o. elxa-se, icar uns 15

Silva, funcionário pu ICO .

I
mm utos e torna-se a coar.

a pr.sentado C
.

R
.

J 'f'lh
oioca-se então num prato

_
- Jovem UI- ose, I O.

o
•

,

CA d'd d
pYI ex, ou de louca, humlde-

do SI'. Mário an I o a'd d'
J,

.,_.
CI o e elxa-se esfrIar. Le-

S:,,,a, contador do Estado I' va '

I d
.

d
.

"

. "
,-se a ge a eIra e elxa-se

Nos de "O Estado" junta- - sta. Evangelma Souza, 'g la'_' d
..

' _-. e _ r aL'e que· en ureça.
mo-nos aos muitos cumpr�- illha do sr. FranCISco de (APLA)
mentos qúe por certo rece- Paula e Souza gráfico do

I' ,

.

bení. na data de hoje. Dibrio da Tarde ..,
__ .J - _

FAZEM ANOS, HOJE:' -.,- �ta Maria do Carmo
I

.

,

.' '.

donça�\:�:��n�:UI°cl��:� F�)'ial;rj1.. Avelina Pedernei- 'Casa'a lé 6 mil
nesta Capital tOns, "l·uva do sr. Nicolau I Precisa-se alugar casa -

_ S1'. Gervásio' Carolino Pederneiras .1 zo�a central -' aluguel
da Silva - jovem Marlene Ribas, ; adla�;tado - base Cr$ ....

_ jovem 'Ian Carre"irão, filha do sr. Nicolau Ribas e i 6.000,00
- Inf.;rmações pa

filho do sr. Jaime Carreirão, �ua (;Xl�a. �sposa d. Ediná ra, os .telefones 3804, 20:18
alto funcionário ,dos Cor- Bl'adnha Ribas ou para Gerente, Caixa Pos-

reios e Telégrafos I - sta Olga Cardo'so, fi- tal 26 - llé'3ta.

- jovem Zulmar Arlindo 1'1a (�0 sr..Oscar Qardoso"
Tri'.lJa, filho do sr. Alvaro I, alto comerciante nesta pra

Arlindo Tl'ilha e de �sua- ça e proprietál'io de HA�Ga-
exma. esposa d. Augusta M. pital" (

Trilha
-

, - jovem Antonio José,
_ jovem Lênio Ribas f!lho ' do saudóso

- conte!'

Zimmer, filho do sr. Gusta- 'râneo tenente João Brício

vo Zimmer, alto funcionário Cabral

Sociais
Doi Sonêto de Sbakespeàre

Tradução de PéricIes Eugenio da Silva Ramos

Impedimentos não admito para a união

De corações fiéis; amor não é amor

�uando se altera se percebe. alteração
Cu cecte em desertar quando o outro é desertor.

-

Oh! não, êle é um farol imovel tempo em fora,

Que as tempestades olha e nem siquer trepida;
.

E' a estrela para as naus, cujo valor se ignora,

Malgrado seja a sua altura conhecida.

O amõr não {joguete amrnãos do tempo, embora

Face e labios de rosa a curva foice abata;
Não muda em dias, não termina em um� hora.

Porém até o final das eras se dilata,
Se isso for erro' e o meu engano for provado,
.Tamais terei escrito e alguem terá amado;

--

' _
- ..•

ANIVERSARIOS
SAVAS APOSTOLO

A efeméride de hoje as

sinala o aniversário do jo
vem Savas Apostolo, dileto

filho do Sr. Apostolo Pas

choal, 'elemento de destaque
na nossa sociedade e do al

to comércio local, e de D.

Anastácia Apostolo.
Savas Apostolo vem cur

sando brilhantemente o

Científico no Colégio Cata

rincnse e o Contador na Es-

cola do Comercio.

fazia em .poucos min utos
sem ser necessârio rrl.,OUSO

,A'PROVADO. PROJETO- i fumríonânio, probo e cor-

de especie alguma. QUE CONCEDE TERRENO r.eto.
,

Dr. Pires. '8sse processo de rcjuve- AO SESC-SENAC - REJ- Na- segunda- sessão de

Como os leitores não ís- nescimento por meio, de CEP.CIONADO O DEPUTA- sábadu..a Câmara de Verea-

noram, o corpo humano harmon ios sex.uais teve (
DO LEOBER-TO LEAL. dores, teve a grata honra'

possue um certo numero de ainda. possue varios parti- Realizou na tarde de sá- de receber fi visita do ilus-
.

glandulas, chamadas de se- darias; os quais afirmam bado, a Câmara de Vereado-
•
tre deputado Leoberto Leal,

creção interna .' e que de- que o metodo exerce uma res da;Capital,' mais duas I destacado membro da ban
sempenham um papel im- influencia favoravel sobre sessões extraordihártas, cada do Partido Social De

portante pois <fabricam os o estado do individuo, pro-
afim de apreciar, nas duas: mocrático na Câmara Fede-

harmonioso Estes, por sua vocando uma reativação de últimas votações,' o projeto ral e vice-líder . da maioria;

vez, são libertados na cor- certr s LInções .

como, pr in-
de origem do_ sr. Prefeito;

I
Sua Excelência estava aeom,

rente sanguínea e levados cipalmen ts, a genital. Pa- que faz doação ao SESC,. panhado do deputado Ai

para todas as celulas do ralelamente a esse revigo- SENAC de um terre�� �e '\fredo, ?herem e do dr. wu.

organismo. Ao lado dos hor- ramento funcional . ocorre, propriedade' do MUlllCiPIO, mar Dias;
.

moníos naturais, isto é, ela- tambem, um remoçamento situado na rua, Silva Ja1'"
.

borados pelas próprias sobre certos orgãos como a dim, afim, de ser alí.icons-i] Em-nome da Câmarac.sau

glandulas há' os chamados pele (rosto enrugado) bus- truido moderno edificio, dou o visitante o vereador.

sinteticos, fabricados por to
-

(seios atrofiados, mur-
contando com ginásio de es- Dib Cherem, da bancada do

laboratorios industriais e chos) etc. portes, escolas de' comércio, Pantido Social Democrático

qUe vieram dar ao 'médico Mas nem sempre, infeliz- corte � ele costura, parque h\ue. em rápido improviso,
a possibilidade de substi- mente, os fatos se' passam infalltiC o qual foi, apro- tÍ'iu;ou um perfil do home-.

tu ir Dum individuo qual- como querem seus adeptos. vado, nageado desde seu ingres
quer um harmonio ausente Embora as tentativas de Na hora do expediente da so na Secretaria da' Viação
por outro de, sintese. rejuvenescimento com a prlrr.e.ra sessão, ocupou' a Obras Públicas'; e Agricul-

O e:nprego desses produ- implantação sob a pele de tribuna durante mais de tura do Govêrno
.

Aderbal

tos hornomais sinteticos urna quantidade de hor- uma !10ra, o vereador Má- Ramos da Silva até sua as

era sobretudo pelas vias mon ios produzem as vezes
rio Couto, da bancada do ceneãe- à -Câmara-

_

Fêderalv"
oral e íntramuscular. 'I'am- uma revigoração momen-

Partido Social Democrático, onde -é um' sustentáculo dos"

bem houve a ideia de ser tanea dos índividuos velhos para rebater entrevista con- Interêsses do seu Estado.

produzido sob a forma de sobretudo no dominio psi- cedida a Imprensa pelo Ao final- de su-a oração, o·
cristais, isto é, com o as- quico, o fato. é que outros atu/,l Diretor da Djretoria vereador Dib Cherem- fezL:
pecto de uma bolinha, para resultados são inconstan- de (:",\a e Pesca do Estado;

I
um a-JTêI,0" "ao' deputado Leo

implantação ou melhor, pa- teso ' O conhecido homem públi- berto . Leal, no sentido de

ra enxertar. :n� baixo da I NOTA: Os nossos leitores co foi brilhante 'em sua ex- ,t�:�balhar _ pela. Capital, ca
pele de :lm. individuo. i poderão solicitar qualquer posição, demonstrando pro- tarínense. O homenageado,
,
E fOI Implantando hor- . conselho sobre o tratamen- fune'o conhecimento' do as- profundamente: comovido,

mon ios genitais o processo! to ela pele e cabelos ao me-
sunto e, ao mesmo tempo, agradeceu 'a honrosa def'e

d: �lle se uti.lizou. o espe-
I
?ico espeçíalista Dr. Pires, _9ando ciência à casa da sua rêrrcia que lhe era concedi

��al�s�a tic cu-urgia plas- a rua Mexico, 31 _ Rio de folha de serviços prestada, da pela Câmara Municipal,
lc.a ar Igues para a·tera- Janeüo, bastando' enviar o

ao i<�",tl'ldo
.

e à União, que i bem; como ;as' palávras do

peuticd. do rejuvenescimen- pr?seute artigo dêste jornal tem merecido elogios dos' oradól'; Diss,e dos seus pro

to, porem com� complemen- e o endereço completo para
seus superiores. Em nome' pósitos: de' trabalh,ar .

sem,. ,

to das operaço€s de beleza l'esposta. do Partido Social Democrá- pre-:mai's. p-elo. Estado e, em

que então praticava. tico! o vereador Dib. Che- pac.ticulal", por' Flori�nó-
As intervenções de rem, solidarizou-se com o polis,' cidade rda qual guar-

tica que realizava Rara o vereador Mário Couto, as- dai gratas. lembranças, pois,
estic ..amento da pele' (reti- sinalando sua passagem nos atl"úi passou gnmde parte de'

rada das rugas) soluciona- mais àiversos cargos, como Slm�L'.'id-a;_
va, dizia ele, o problema da
beleza exte{'ior, mas o or

ganismo cõntinuava enve

lhecido: Cbm a enxertia

hormonios, pensava Darti
gues, ó problema da senili
dade ficava l�esolvido exter-
na ,e .;ntern:;I.I�err\�� "

.' �
Era .!lI')'J_' lntto�{hO- � intere.q..

sante, sem dblvida, e aó

mesmo tempo mLlito facil de
ser realizado, mesmo por
médicos não muito ,especia
lizados no assullto, por ser

a técnica opel'atoria das
mais simples possiveis.
Bastava ligeira anestesia

local na parede abdominal,
,Im corte de apenas meio
'centimetro e consequente

-_._,

intr(édução do cristal hor",
mona!. A intervenção se

Conselhos' de Beleza: B�!"�!�e!I�I�:�81
,ENXERTOS I DE .HORMo

NIOS PARA REJUVE-
NESCER

�

--

TINTO
Além de muito gostosa

I
esta gelatina tem um efei
to decorativo muito bom,
por causa do colorido dife-
rente.

INGREDlENTES:
1 garrafa de 'vinho tinto

\
350 gramas de açúcar em

tabletes *

ráspas de -limão
2 cravos da índia
2 pausinhos de canela
2 'claras batidas
16 folhas de gelatina

branca .-

o suco de um limão

vW\ êIíS nlH:Êl':A�
FLORIANÓPpl1S. - RI'O . ÁS-'3a,s
FFOLlS.-S: PAUlO�-RIO :' \4",
I"f'OLlS.� ÇURITIBIi-RIO AOS MBS.

SERViÇOS AÉREOS
RUZEIRO. DO, SU .

J;

...................�.�••a••••••••••••••••�••

Os melhores vinhos ,dp Tubarão
FELIPPE

Branco e tinto
Distribuidore:l

Irmão's Mendes & Cia.
Cons. Mafra, 99 - 'Fone 3797.Rua

Vendendo Casemiras e

Linhos pelo Reembolso Pos
tal! Tradicional firma de
K Panlo, admite Agentes,
dando excelente comissão e

belo mostruario gratis. TE
CIDOS LASCO � Caixa
Postal, 8.305 - S. PAULO.

.

Missa 7° dia
A família d_e Avelino Rufino da Cunha, convida a, s

r arentes e pessôas amigas, para assistirem a missa

,'e 70 dia em intenção 3, sua alma, que mandam celebi..ar
Jia 20 (6a feira) às 7 horas na Igreja da Irmandade dos
Passos. Antecipadamente agradecem_'o comparecimento
neste áto de fé cristã.

Uma casa de madeira na

Rua São Vicente de Paula
n. 2ir fundos. IIÚormações
na Rua Francisco Tolentino
12. Deposito de Roupas Fei
tas.

Re·sidencia
Vende-se ótima, nova, no aprazivel bairro de Co

':lueiros, Praia da Saudade à Rua Juca do Loide nO 47

O ESTADO (l;eguir até o fim da l:ua). Possue.3 quartos, sala, copa,
� .. cosinha, instalações sanitarias completas, quartinho pa-

de 1'a empregada com sanitário separado. "

.

Informaçõês à .Rua Conselheiro Mafra nO 24 .

.:\ceita-se negócio com' a Caixa Econômi'ca.
. '

.

O mais antigo diário
Santa Catarina. _

Leia e assir;em.

Ca

Está ultràpassando as 'mais otimisticas das expec
,ativas, o sucesso que vem obtendo' a "Gigantesca Li-

1· .

�juidação de �n,'''.:erno'', .um e simp�tica, iniçja'tiva dos

{.onh�ecigos e,si,aoelecim!lntos:' ';.'1\: lVro!1el,ar'!;, " "�há
.

pOtle'Q� ,�
. _- ,

':lias iniciada e gúe .tem pqr o�j.etivõ inelnor' ser'(u: p ;

povo...
'

'-'<.. v::.
' '\', .,.,'

O �norme p6blico que, di�riãmente acorre, superlo-,
tando as am'plas dependências dó popular magazin diz
t em da magnifica repercussão desta grande� reali�ação.

E, não poderia ser de outra forma, si considerar';
,nos que ainda estamos em plena estação hibernal, bem
('orno as excepcionais oportunidades pferecidas á. nossa

óopulação com os de.srontos verdadeiramente impl'es-.
siQnantes, atingindo até 40%.

Vale reaimenté, a pena visitar. as amplas exposi�ões"
ca "A Modelar" e conhecer os mnrav.ilhosos, e mode11;o'
nos agasalhos com seus preços remarcados, cOl'lstituin-
20 um ousado ·desafio a carestia: gi'll'al, rprincipal carac-
teristica ele nossa atualidade.

.

AUaialari�
,

SaDta Catarina
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

"NOITES DE BALlET/\f UM ESPETÁ- �_ioJo_ão .A_l-fre_do,sala

CULO DE CATEGORIA INTERNACIONAL
O confacto dos famosos a_.stros do
Balle1 Mundial co� a Imprensa
Falada e Escrita de Florianópolis

OLEG BRIANSKY, TA- ton Rand do Bras.il, Org.<;t-·
.

..'
TIANA 'LESKOVA e MI-,mec, Tom T. WiIdi, TAC e· 'G'a h M· IREliLLE BRIANE, que vie-

I Coc'ima, Casa de . Movéis ,n e- a IS.
ram a Florianópolis para a Rossamarck, especialmente,
abertura. da Temporada Ofi-! ao Professor Sálvio d� Oli

cial de Ballet de 1956, orga-
I
veita, Diretor do Teatro AI

nizada pela Direção dos Ser- "varo de Carvalho.

viços de Cultura e Arte do I Os famosos bailarinos- re-
, ,

Teatro Alvaro de Carvalho, ceberam da nossa sociedade,

ofereceram elegante coque': 'através desses .aplausos _6

tel à impr'ensa e ao rádio 10-
I
dessas flores, as homena

cais, .

, I gens que fizeram. jús
. p:la

O acontecimento teve lu- sua alta categona' artlstlCa
,

I

gar nO Lux Hotel, por genti- c pelos enormes do�es de

leza do Empresário Botelho' simpatia e cultura de que

e do Professor Sálvio de Oli-' são portadores.
'

veil'a. e deu oportunidade a
I Dificilmente, poderá ser

um ligeiro e inteligente ba-: esquecida sua passagem por

te-papo com a cultura artísti nossa Capital.
ca de nosso povo. Foi uma! As flores que, ao final do

tarde agradabilíssima, em
I
espetáculo, encheram .0 pal

qUe usaram da palavra para I co traziam ---llignificativas
homenagem aos artistas e homenagens. do Sr. e Sr::l.

agradecimento à imprensa,
I
Governador Jorge Lacerda ('

respectivamente, o JOrnalis-: dos Srs. Secretários de EstJ.

ta Domingos Fernandes de do da Educação e Cultura,
Aquino e Madarne Tatiana,1 Interior e. Justiça, ·Fazenda,
LeskJva. I Segurança Pública; Drs. Vi-

O espetáculo, à noite, pre-, tor Lima, Walter ,Wanderley,
cedido de intensa publici- ,Dante de Patta, Dr: Pa,;,lo
dade, correspondeu, ....ou me- Konder Bornhausen. Presi
lhor ultrapassou a qUalqUer: dente da Assembléia Legis
espectativa. Trata-se, real- lativa do Estado, T: C. C, c I
mente, de gpandes baHarinos, 'Direção de Cultura e Arte do

OS m,.clhores já apresentados Teatro Alvaro de Carvalho.

ao nosso público, Daí es, a': I' Todo"o 'mundo 'oficial e

pt. u�os e as flores que, en- social de nossa cidade com

cheram· aquela casa de espe- pareceu ao Teà'tro Alvaro de

tál;ulos, na memorável noite
I Carvalho, numa demonstrJ.

de 13 de julho, que trazem ção de p'restígio a0 que 9.li

mérito às firmas patrocina-' se vem realizando e dz bom

d,.-í'as --' A Capital, Banco gõsto e interêsse. artístico.
In20, Casa Fern3ndo. Grã,fi- Que outros' acontecimen
ca Grajaú, Gráfica 43, 11'- tos de .tamanha signifi.cação

!0S ú:íÍm,' Livraria �:e- .artística alí sejam repetidos
e, ',Moellmann e Rª,u, para a elevação da cultura

�i:a c ,Oliveira, RemiÍlg-. elo nosso povo.

SUCESSO ABSOLUTO A "GIGANTESCA. LIQUIDA
çÃO DE INVERNO DA 'IA MODEJ�AR"

Mi,ssa de' ·3:ftbDiat
Viuva Aürora Andrade, filhas,

,

genros,' convidam
lodos seus parentes e amigos' :p'al1w· 'a missa que em in
tenção da alma de seu inesquee,íveL espô&o, pai ,e amigo,

FRANCISCO ANT-ONIO DE ANDRADE
:nandam celebrar, �ftbado, dia .21, às .. 7 honas ,na Igreja
Santo Antonio. -'

Antecipadamente agradecem.. a todos q,ue compare-
cerem a' é'ste· ato de piedade cristã.

\

• L

:,mr
..

�·_"""i";;;:;;;:··";:�""-&""!"""'''··''-'''''�·''''oI!'I..w'
..••••....v..·,,'''�,;.

Casa: el 'COnít!,itll
Vende-se em C�quéfros a, �-::Ve:";�dro Silva 435,

l.ma ótima residência. Tratar-pelo' 'telef(me 2532. Ne

r'ocio sem intermediário.

. Clube 15 e 1blBtln·
PROGRAMA DO M.es DE JULHO

DIA 21 � Soirée a pa,rtir das 22,00 horas.
DIA 29 - Domingueira à ,pa11'tir das, 20,00 horas.
Não haverá reserva de' mesas;

.

DESFILE BANGú: Por motivo. de for,ça maior, foi
�,diado sine-die o desfile de ml>da'l_ Eangú.,

AVENTURAS L.�DO

"i

.,

"
"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

o VOCÊ SABIA QUE.ecessidades Uruentes«NO tendeulo)
,

Com' 'ri ,Biblia na Mão
Manuel Ferreira de

•

var o' fato e clamar para êle
Melo I a atenção de quem de direi-IDe Licurgo a Solon e do' to. '

grego emérito aos adminis- O custo da vida sobe, de
tradores públicos atuais fi- 'maneira preocupante, de dia I
cou assente que a arte de para dia .. Todos o dizem e o

governar é uma forma de sentem, em qualquer canto fascinantes assuntos, entre
observação, de provisão, de do país E} nas mais variadas i eles, curiosidades geográ-
superintendência , dos fenô- situações sociais, salvo, é I ficas, historia e reporta-
menos reais da vida coleti- claro, as exceções pertinen- gens que focalizam fatos e

va, ofício em que se tem que tes aos portadores de di- ." j' investigações cientfficas.
encarar os elementos, os in- nheíro fácil. Mas a díficul- t§l.� = êê .... _. EXPOENTE, que aparece
terêss�s, as necessidades, os dade maior faz-se sentir, so-

'f{I' � - II ...-._....,..a.:;::-...... i mensalmente oferece leitu-

fatos, as relações e os mo- bretudo, nas classes popula- �' ......
"

"AS,' A
.

ra ínetrutíva e recreativa
:L:::;IM SEIS MESES, UM O#/lPO '-� ....',L

vimentos da sociedade CQm a res, das ci<;lades e das vilas; I, OE MOS<?AS Pop,ff';eA' Tékl 4-50 rRI-
.

para todas as idades, con-

mesma atenção com que um notadamente interioranas. I t..HÕES OE aE:S<?ê',v//E.N rêS. UA4A, tando com selecionado cor-

botânico estuda 'as formas' Não faltam hoje proble- MOSG>A PÓ€' UIVS 900 ovOS auó po de colaboradores nacio-

e a:Vida do vegetal e o fi- mas importantes a resolver Sê' rli!ANSFORM4M t?M MCJS(3-AS nais e estrangeiros. No pre-

siologísta as formas e a vida na vida de cada povo, mas MADURAS eM Ol./A�'S�MANAS_sente número 'são estes os

do corpo humano. êste sobreleva quaisquer ou- APéNAS. C?AP,4. -NOt{4 �-e;?.I!FA
,pçe principais artigos: "Estra

OUTROS !!1QO OI/OS, e �/M $U-
Dessa matéria prima saem tros porque é o mais funda- eG,sS/ITAMIrN;' . 'J:

nhos costumes amorosos' de
os governantes capazes. mental e humano. Sem o .AJ PRIME/qéJ MA ré'-",. '-

..... , 4. • A
povos primitivos"; "Pslca-

Foi esta compreensão que pão de cada dia todo o bem
J

�/A P/;A� r/e4 IN- �' .'01.
_" nalise e nudismo": "Os in-

fez o fastígio governamental é impossível, todo o mal, !/ENTAPA POI� es:cu-_-i- � díos caiápós" (Narrativa
de Roma até a sua fase nor- provável. Fala-se até na cri- I ., >d. lVI/E.' �a24 dosertanista Willy Aureli);
na! da República. se de abundância dêste ou I . "Como apareceu a vida na

C Egito, a Babilônia e a daquêle produto, mas de I •
terra e no uníverso ?": "Ali-

Assíria, observa um soció- um nem de outro o preço I V' d'e 5 eo
mentacão do homem, e eu-

logo patrício, obedeceram à desce. Discutem-se planos en _., fermidades'":' "Caça à ba-

nesma tendência intuitiva de fomento, incrementam-se leia-saga, de um povo";
para o equilíbrio das for- novas fontes de riqueza. Uma confortável casa residencial, situada na Ave- "Entrevista do escritor por-
'::\s, na hierarquia e nos m9-1 Tudo está bem mas só será n ida Mauro Ramos nr. 66. - Tratar na mesma casa. tuguês Fernando Namora";
vi.nentos, a prol do bem-es- útil se redundar em melho- ,

�.o....... "Vida 'e amores de' F'reder-í-
tal' social. ria de condicões de vida, co Chopin,"; "O cancer e a
I Essas considerações nos principalmente para as ca- P A R T I C I P A C A O resistência do homem";
indicam que há uma neces- madas populares e a tão es- RANULFO VALENTIM "Ramadã - mês de jejum
sidade urgente de serem er- quecida e sacríficada classe

:e: r I dos mussulmanos";' "Qual
radicadas certas práticas média; PALMIRA VIEIRA

é a autonomia de vôo de um

adotadas, no sentido de, se Evidentemente, ninguém participam aos parentes e pessõas de suas relações, o mosquito?" e a, historia ve-

.olocar .os reclamos- do país pensará que á redução do .

t d uma robusta menina que na Pia Batismal ridica dos primordíos da
..

.

d tri to d
.., nasermen o e .

I t "1 t Iacima e em e rimen o os custo �e vida possa ser ob- 'receberá o nome de ADELINA, oeorrtdo mi. Maternidade u a pe o pe 1'0 eo com seus
Deus não é um empecilho para nós; Ele. é a nossa, �

tidár
í

d i
. h

•.
-

. "d I'interesses par 1 ar1OS, ln 1- tida por um pas-se de mági- '''Dr. Carlos Corrêia" no dia 8 do corrente. erois anornmos e o 1 ea JS-

salvação.
Charles Gallacher (Austrália)

vi dualistas, fulminando, de ca, mediante, por exemplo, I Sendo padrinhos: Gilberto V. Silva e Minervina M" mo de homens que soube-

vez, "com êsse clima tão a um simplista congelamento Régis.
' ,ram lutar.

gosto dos aproveitadores de ou criação de preço-teto. Florianópolis, 9 ele Julho de 1956.
"

I ,A, r-ev�sta EXPOENTE,
tôdas as horas e dos histé- Ela depende, por certo, de .,.a••••,;.,. ��Q.�• .I".A .- _ a�••••----· que � editada em S. Paulo,
ricos golpistas, eternos go- uma verdadeira constelação lt�m

sua red�c.ão à rua Xa-
zadores 'das diferenças so- de providências a se comple, P·A R T I C I P A C A""·O VIer de Toledo, 140 -,- 1°
·Clil;S. tarem num plano Ol:gal1lCO ' • ' andar.

Mister se- :faz indispensá- de combate à inflação, de MARIA JOSE' D'ALASCIO participa aos parentes, \--'----------vel dar cunhá novo à políti- estímulo à produção e à pro- amigos e pessoas das relações de seus pais, \
.

ca, à verdadeira política do dutiv�dade, de melhor cír- HUMBERTO D'ALASCIO '

• Casa no Centro
Brasil, de sua gente, de sua fulaçao.. d,e p!:o�utos, de es- e WANDA -BERNARDINI D'ALASCIO ,Aluga-se a casa n. 49 dã
índole, do seu destino, à po- tocamento, ens ilagem, etc. o nascimento de seu irmãosinho que recebeu o nome de Rua Tenente Silveira,
lítica do trabalho; do pro- JEAN BATISTA D'ALASCIO

com

gresso e <lá paz social, su- Na verdade, é processo ocorrido no dia 12 de julho, na Maternidade Dr. Carlos
6 �uahrto�, vtarlan�da, cO.Pt�'

C "i.. � '.' . ': co.sm ,a, 111S a açoes sam a-
perior sempre às falacieda- intolerável especular, para OIl ea, . .,;." nas, area. Tratar com o sr.
des da políticà meramente maus fins políticos, 'como ·.w.�........-_·.·�·.·_·.....· ......· ..·.·.--·...._-....·�_.........;.-_·.......

'N t S'l d""
(l')lltrinária. ,personalista e 'üg'ill1s histéricos e fantas-

'

P A R T I C I P A C A O daOsr 90�s 1� �a�ras:a-:J��:��:� ... �í:ot�re'li'S'�1-Ta ·na "mai'O:I'iW"d'SlS' 't;ri1t'g-ófic� de�J�rottJ�, C'Qln ,-r- � _, .�.. ,," --, ,-.. -, ---' _'.._..,. --_' - �.. , ,. �

casos, feita da teor1'i!. empf. 'a' ca'r�stia da vida. Mas êrro
' �',' :', J . :-.,:;:,.. �i'"\'''''i-���11 ,-�., ·lipe SclÜnidl, 21. (aItôa 'aã

[rica
de certos agrupamentos grave será tambem ignorá- Joaquim Cavalheiro Mendes Rodolpho Neumsnn e

partidários, .de alguns' el!ta- l'a ou não fazer tU'do o que
e Anna BelU Mendes ' ·1 EIsa Neumann P E R DEU S E

tuados sectários, muito afei- seja possível, dentro . do Participam aos parentes I Panicipam aos parentes"
-------�----------------, tos a. jogar pedra nos vidros condicionalismo presente, e pessoas de sua� relações

I'
e pessoas -de suas relações, .carteira da Caixa Econ'ô-

C
mas incapazes de COIl'Sertar para a suprimir ou, pelo me- o contrato de casamento de o contrato de casamento dQ·, mica Federal de Santa Ca-

onsulado ,AlelDa-'o as' vidraças. .. nos, atenuár. Em certos ca- sua f;Iha Irene com o se- seu filho Rubens com,a se- tadna, 'de mímero 2!l76
8 essa necessidade pre- sos são necessarlOS provi- nhor Rubens R. Neumann. I nhorita Lrene L Mendes. 1° serie, sob o nome de

mente de novos rumos-é im- dênCias de complicada 'e11- Florianópolis 8�7"56, Joinville. Izaltina Nascimento.

posta pela conjuntura atual, vergadura mas noutros bas-
r$a JJ'l; ,�;»_.._�,...---�--.--..-"-,,--''''''--.,..

.

.__'---.........;._-----___:---;.,;....-...;_.....;.;;.......;._-:--:
precisa de uma urgente sé- taria impedir que uns se

nos rie de medidas objetivando Coúlp!ctassem à custa do sa

a redução ou, pelo menos, a crU:l'Ío c até da miséria de
paralização do cu.êl9 da vi- outros, notadamente 'quando
da, hoje envolvida por uma' o gover'1O nacional tenta re

perigosa aspirai altista. !'ger a orquestra e ela se de-
Não vamos di�cutir nem! sagregn, cada instrumento

investigar a qUEstão pelas I para c; Feu lado.
suas primeiras ou últimas! Vemos, pois, que não é
éausas. Já abordamos várias

I
só um pôr, qua�do muitos

vêzes o assunto e agora dei- dispõem. Mas, neste cabra
xa:mo�lo aos economistas,. ce?a, .§ que, na verdade, o

com início às 21,30 ho- aos entendidos, aos gover- país]1 ão pode viver, sob pe
nantes, enfim. Contentamo- I�a de 'imprevisíveis e funes-

Miramar, às 21,00. ho.: nos" neste registro, com avi- tas consequências .

..............................e «

QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO

E até à velhice eu serei o mesmo, e ainda até às

cãs eu vos trarei: eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos tra

rei e vos guardarei, (Isaías 46:4). Leia Isaías 45:22-25

ou Lucas 1:67-75.

Quando a Babilônia estava em perigo de ser invadi

da pelos persas, o povo pensou que devia salvar os deu

ses Bel e Nebo. Os deuses, foram então colocados sôbre

animais. Como fossem uma -cafga muito pesada para os

mesmos, a' fuga tornou-se muito lenta. E assim, os deu

IÕes em 'vez de salvar o povo, tornaram-se-lhe um empeci
lho, Por isso o povo foi vencido e levado ao cativeiro.

Quão diferente é o Deus vivo a quem nós amamos

e em quem confiamos! Nós não o salvamos: Ele nos sal

V�, e nos livra nas horas de p�'ov'as. A religião não é uma

carga para nós. Ela não impede a nossa marcha. Ao .oon

trário. ela nos eleva _e nos leva pelo caminho da perf'ei-
cão.
.

São, porventura, as asas uma carga para uma ave?

São, pOl've:ntura, as velas uma carga para um barco? 'Do

mesmo modo, Deus é para nós a fonte lia nossa fôrça.
Seu poder habilita-nos a tr-iunfar sôbre tôdas as provas e

tentàções. Não somos nós quem o carregamos, mas sim,
Fole é quem nos leva e nos traz sempre em segurança.

Pai celeste, nossas provas e tentações têm sido muit.o

pesadas para nós. Perdoa-nos, se temos procurado ven

cê-las somente com o nosso próprio esfôrço. Agradece:
.

mos-te porque o- teu poder e a tua fôrça estão sempre ao

nosso alcance. Ensina-nos a confiar em ti para que nos

nas conduzir-nos e dar-nos a vitória. Por amor de Cristo.

Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

fSANGUENOL:�,� .

.

TôNICO DOS CONVALESCENTES. ..
'J. TôNICO DOS DESNUTRIDOS .�

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo, Cáldo, Arseniato e Vanada'to

de sódio,

OS PÁLIDOS, DE'PAUPERADOS,
s S G O T A DOS, MÃES QU'E
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão,a toni-

. ficac;õo geral do organismo. com o

Comunica as pessoas interes�adas que o

8nr. Dr. Christoph Becker _von Sothen,
Consul Aler,não em Curitiba, estará nes-ta Capibil,
'�ias' 19'e 20 de julho do corrente ano.

Receberá. as pessôas que quiserem consultá-lo, no'
LUX HOTEL, das 10 às 12 horas, sexta-feira, dia 20 do'

•

\_

,
j
I

.:orrente.

10-··'-

"'�"��""Ô'.'�('r
. . �

PROGRAMA DO ME,S
,

r I.

CLUBE_.ATLETICO CATARINENSE

Convida os associados e admiradores, para
j.

SABADO - Dia 21. Soirée,
l'as, (Jazz 14 B.C.).

Haverá onibus partindo' do
rHS e tambem no seu termfno.

"",- 'I - JUJ_,HO-
,

I"

CLUBE DOZE DE'AGOSTO-
SÁBADO DIA 21 :_ Grandiosa Soirée com iní�

cio às 22 horas.

At UGA,- S E Em reunião de 10-7-56 a Difetoria tomou as se- DOMINGO DIA 29 Soirée Juvenil' das 22 às'
24 !101'as�;,;uintes decisões:

,

1° COJ;lvite: A) Fica proibida a concessão de con

vites a pessoas residentes na Capital e distritos.
B) As pessoas do interior que estudam na Ca-,
pital são considerados residentes nesta. ' \

2° Eliminados: Oíl. eliminados do quadro social do
Clube ou os não associados são considerados
pessoas não' gratas não poderão frequ-entar as

dependencias do Clube mesmo em festas, reu

niões;, conferências, etc. de terceiros.
'

3° Material: O Clube não mais alugará ou empres
tará material· de qualqu�r espécie.Uma chácara, situada em São JoS,é, cortada pela •

fstrada que segue a São Pedro, distante 600 metros da
A DIRETORIA

••••••••••••••••••••••••••,.@O-�"��<&a"".............. '"·cr _

'

Praia Comprida, com a área de 7.940 m2. Compõe-se de A l U G A SE'terras para plantações, bananeiras, cafeeiros, parreira,
. -'

diversas quàlidades de laranjeiras, além de outras ál'vo-
"-

n� frutíferas e de um 01'quidár�9. em c.om�êço. Tem luz.
i Aluga-se uma casa com 2 qu:u-tos, 2. salas, garage,

;r�ço: Cr$ ,16.0,000,00:. Melhores lllformaçoes na Secre- quarto ,d,e empregada e demais dependencias, com tele-j. ana do Coleg1O Catann!mse. fone., Tratar pelo fone 3631.

Aluga-se ótima residência, com salas, escritórios,
'iuaü'o dormitórios, aquecimento central, fogão elétdco,
dependência de empregada, abrigo de automóvel, etc ...

Tratar à Rua Felipe .Schmidt nO 34 - sala' 6 das 14
,

j,s 18 hora�. .

.

.c•••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••

I

I

l
-

._.

Lavand0 'com Sabão .

-V>irgem ES]Jecial idaéIe
lia Ola. "IIIIL. IIDUIIIIIL-IololII18, (m.rcafregl'strada)1

ecoDomiza-se jempo.:...e, .dinheiro.
l:��?l �

�'fX o�'r�
',;;';co.,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



:,.,······················�:···············i GRANDES FIGURAS DO-BALLET' ESPA- : INSTITUTO POLITÉCNICO DE Procurado pelos

I NoeSf!:su:��o:al �ç I NH��I��ArE�p::S!DA,. IAinda:algU���:��:õ:��� as festivi- I�;�d�����::'��n:�
I ...thon d'Eça

.
! Antônio de Ierdcbe. o maior bailari- dades do "Dia do Formado" i;:��,od' '�:;:,:�:�dO, '���:

•••r -at••••••• ' -.......... "'\.. ..... no no gen.ero, mundelmeníe. fa'moso 7" quenta caixas de Uisque, di-
.

. Agl'adecimentos do Deputado tendo sido Irradiada ante-
I

540 Leoberto Leal 'ontem, na "Resenha J -7", às versos volumes contendo lâ-

Não, encontrei em Galvez, apezar da sua variada ri- no cinema e nos palcos internacio- Ao Presidente, da Comís- 18 horas, não poude ser ou- 'minas para barbear, crís-

queza folclórica, referências certas e seguras sobre o 10- são dos Formados, Farma- vida por aqueles, que à hora,' tais variados, tapetes em

bis-homem. nals dancaré para' HorianóPOI-I"S cêutíco ndef'onso, Juvenal, ainda se encontravam tra- formas e de tamanhos di-

Será o Mboti, ser humano que, ás vezes, converte-se '" dirigiu o Deputado Dr. Leo- balhando ou em trânsito pa- versos, e perfumes france-

em animal, inclusive oIobc, o cão ou o jaguar? berto Leal, o seguinte tele- ra suas residencías. Ises, tudo avaliado em tres

Desejaria conhecer a versão paraguáía desse- horrendo / grama: Assim, a irradiação do dís- milhões de cruzeiros.

bicho que enche de terror as horas, tardias de sexta-feira, "Ríô, 16 - Tenente Dr. curso será ouvida por maior!

quando as estrelas faiscam 'e parecem mais altas e deser- Ildefonso Juvenal
,

- Estrei- número de pessôas, não só-
I

A apreensão se-tornou pos-

tas, e as trevas se adensam nas soleiras das portas, entre to. inente nos Municípios do Ek:- ':;;ivel graças ao fato de te-

os troncos das árvores é nas arcos das pontes solitárias. ,Agradeço prezado conter- tado, como nos Estados vi- rem os guardas da Alfan-

Por certo os aspanhóes, que foram, como Os portugue- rãneo e amigo saudação zinhos e na própria Capital dega se disfarçado de [an-

ses, colonos latinos, deveriam ter trazido para_ este país, proferida banquete em mi- da Repllblica, onde os ca- gadeiros para' a patrulha do

com as superstições do espirro e' do pé direito; a pólvora, nha honra pt. Oração sUbs-_ tarinanses à noite, sintoni-, litoral pernambucano, onde

a galinha e o treponéma _ o mito dO,lobis-homem!' tancial e bela deu vida áque- zam 'aquela importante dí-. ultimamente Inúmeros Casos

No Brasil, mau grado a reprovável estilisação em pôr- la festa de confraternização fusora, para, ouvirem notí> de contrabando têm sido re-

co, como acontece em alguma:s regiões de Santa Catari- dos formados pelo Instituto cías de sua terra. gistrados.

na - é sempre o homem que virou num cão, numa, quast Politécnico de Florianópolis
fidelidade á tradição romana daquele soldado .qus, em quais peço transmitir tam-

marcha por uma estrada, numa noite, de lua, despiu-se ao bém meus melhores agrade-

pé de um bosque e, apavorando 'os companheiros, começou "cimentos pt. Cordialmente

a ,ulular e transformou-se, de repente, num lobo:, - .. et
- Leoberto Leal".

subíto lupus factus est. E1 completa' Petronío, no SATI- Desembargador Pereira

RICON: - a roupa do soldado, depois que êle se meteu no Bastos, uma individualidade

mato, 'à vista de todos,' transformou-se em pedras. que não podía ser esquecida
O lobís-homem - Ii já não me lembro onde .;_ é o Aos formados pelo' Instí-

sétimo filhó doe mulher excomungada pela madrinha: tuto Politécnico seria gran-

triste,' magro; amarelo, vive pelos cantos tôrvos e os Ca- de, e orgulhosa a satisfação
minhas escusos e recuados, esquivo, o olho baço; comendo da presença a todas as so-

vicio. , .
Ienídades, da pessôa ilustre,

Geralmente tem o seu fadário, sem querer, quebrado estimada e mui querida do

pela mulher: _ certa manhã ela descobre, apavorada, Desembargador José da Ro- ,
,

entre Os dentes do marido, grossos fiapos vermelho.'). cha Ferreira �astos, amigo I Em visita a nossa I COFAP deixa dete·
Olha em tôrno: ..:_ ao pé da caixa do 'bragal, estraça- de todos os diplomados, e '

lhada, está-a sua saia de baêta) ,

que, por muitos anos, até o redacãc M"lss San ricrar se a batata
_ Cruzes! Eras tu? Vai-te daqui seu estupôr l estabelecimento passar a ser

"
. -, ,-

,

.

E lá se põe o tríste., ainda com a ramela do sono nos fiscalizado pelo Governo Fe�

t C t
.

ina Srt Polhos, a meter-se ao poço ou, então, a disparar pelas es- .íeral, foi o dedicado e zelo- 'a, a arma r a. aranaense
tradas, dia e noite, acuado pela' matilha, sem ter quem �o �is.cal do Governo do Es-

E Ptl D'
I RIO, 17 (V. A.) - Revs-

lhe. abra a porta ou 'dê um pouco d'água, até cair de can- "ado, JU�to ao mesmo; e uma,,' OI 1 'Onln Iam os vespertinos que outra
saço e de rernorços, dê' bruços e com a língua de fóra, na Jas razoes do prolongarnen=Í '

vez a COFAP importa bata-
lama podre .dos charcos. to da data das festividades; Honrou_n�;�c sua visi- ta -paranaense e. deixa, que

O Iobís-homem raramente I aparece nas cidades: Mês de [ulhó, frio pelas dia Madelon e Leontina
oara sábado 14, foi ó desejo ta, a gentil �senhorita Edith apodreça no cais do porto

isso devido á luz elét'rica,. aos rcódigos de policia, que não ruas; salões desertos, dando Laiz, em espetáculos onde
.íe todos, de ser aguarda�o Donin, recentemente eleita exatamente quando na pra

respeitam o tolclór, e a outros incomodas duma civiliza- oportunidade a que os tea- 'os cantos e as 'danças da) regr�sso de s. exa. �a Oapí- Miss Santa Catarina e que ça falfa' esse genero alimen

ção exigente e positiva ..

: ;' tros vivam dias de intensa lendária Espanha farão vi-
tal baiana, aonde fora re- tão brilhantemente repre-I tício. No armazem A-30 en-

�a.s nos caminho_s, desertos, em noi.tes calr�as de lua,' víbraçâo artística. brar as mais apuradas sen-
oresentar o Estado de San-: sentou nosso Estado em .contram-se dez mil sacos de

nos SltIOS recuados, sao certas. as tropelías do bicho, sem-
i Nossa Capital agora com sibilidade

ta Catari.na, e� um', Con-
jQuitandinha, no Concurso tuberculo pesando cerca de

b tíd I
-

dl boê
. .,. "

,
s. 'TeSSO ali realizado. .,

'

pre a 1 o pe Os caes Vá lOS, oemios e mcorrrgvveis, -ê que um belo teatro não poderia Lindos figurin serã a
'

,_
Míss Brasil. setecentas toneladas. Vie-

t d t turaí
-

d 1 .'
'

,
os ", o S. exa. porem, nao poude,gos am as aven uras na uraIs aos caes sem ano, sem fugir aos rítmos da vida na- present do nas inspirad s'. ,'.' Acompanhada pela cro- ram no navio "Loide Méxi·-

f T 1 'tO as. a estar presente as solenIdades,' . .

t '1"
.

pouso e sem aml la egl lma. '-:ional e também quis ter a ,coreografias de Antonio de ' '
' nIsta soclal, SI' a. Eml y Co no dla 26 e foram expor-

r< d , Q t d '1" t
'

,
'; por ter de se ausentar da t· d

.
"

""amo me recaI' o. ue mqmen os e Sl enclO.so error sua Tempo�da Oficial de Cordob "

f
., ,Rupp, ,man eve anIma l:t pa- tada.s pela Secretana da

e de palpitações aflitas passei: eu, 'em certas sextas-feira> Ballet muito bem inaugura- Além
a.

dess mara'vilh .'IaS
Capltal, no _refendo dla, em ,lestra, sendo-lhe na ocasião I AgricUltura do Estado do

da minha infância, quando á noite, de, cabeça debaixo da ::la, n� dia 13 último. bailaririos o e�BALLET °ES_ representaçao do, �eu ele- ofertada uma flâmula, deste: Paraná pelo porto de Para-

coberta, escutava, entre OS guinchos do vento sill nas frin- Pois agora, em prossegui- PANHOL': conta com a cola- v.ado e honroso cargo ,de �re- periódico, comemorativa de naguá.
chas das janelas do'- pleu velho -'s9bradãc:>, o latir· desespe- menta, a Direção dos Servf.: b ração de um dos maiore

sldente d: nossa alta Corte
seu 43 aniversário, pelo di-I Há 20 dias?, _portanto, o

d d
.'

d' tA' I d d h'd"
- o , ,s de Apelaçao. " " .

ra o a c?rJa nas lS anClas .en ua.ra as, e escon eCl as: ços de Arte e Cultura do guitarristas espanhõis, o Vir-I ' O honrado nome do ilustre! re��r. ., produto esta, apodrecendo
Todavla ... Qual1to pagana hOJe se pudesse voltar, Teatro AlvaroQ' de Carvalho tuoso EDGARDO ROMERA. . .. I, A senhOrIta Edlth agriide- naquele armazem sem que a

f t 'f
. , I' ·t

' .

I maglstrado e dlgno patnclC) .. . .

mesmo para so rer errares e suores rlos, aque a8.JlQ!.1 es apresentará ao nosso públi- I Os espetáculo do "BAL-. "

" cemos sua amavel 'vlslta, au- COFAP o retIre para vender
d I' -< t' d . •.

d
' .

t· 'S fOl porem recordado pelos .

.
I

. '

e ongas e assus a as mSOnIas, e e novo sen lr o grande co o famoso bailarino do fil- LET ESPANHOL" s rão n
' ,

.. gurando votos de fehz estada ao puQhco. . Poucos sacos

Ad d 'I b' -h I .,'
e os formados, em cUJOS dlplomas .

l'
J •

me o o o lS amem. me "Sangue e AreIa" com dias 27 (estréia) e 28 em A
em nossa Caplta.· saem por dla.

, , Se encontra o endosso de sua
Rita Haywort, Antonio récitas noturnas, às 20,30hs., valiosa e honrada assinatu-
::le Cordoba - que trará con- e no dia 29 (vesperal), às 16

ligo, o mundialmente conhe- horas.
�ido "BALLET ESPANHOL", I As reservas de lugãl'es Ja
�om a graça, a beleza, o en-

I
estão send'o atendidas, diá

canto, a arte verdadeira-' riamente, na portaria do
mente deslumbrante das pri- Teatro Alvaro de Carvalho,
neiras bailarinas - Rosa- com o Sr. Zanzibar Lima,
rio Reys, Angeles Bello, Li- ou pelo ·�elefolíJ.e 3.016.

RIO, 17 (VA) _:_ O depu- -.,-----------
tado Gabriel Quadros, pai 'Oe I' ,

ddo governador Janio Qua-: pape -moe ' a em

SÃO ,PAULO EXPORTA BICICLETAS !:�:r:�t��:eni�;is�a:::a �: 'circula:cão
L'O 17 (V A) 'd d t b" I t d São Paulo o seguinte reque- 'RIO 17

'

S. PAU, ., n as uzen as lClC e as, e
rimento de informações en-, "d

{V. Ad') � CtOnft?r-'Duzentas bicicletas fabrica- dive,rsos tipos, que pelas suas
d

'

.,
me qua 1'0 emons ra lVO

das no Brasil, com material características técnicas e de derei� o ao pOdder execudtl- organizado pela Caixa de

inteiramente rtâCibnaI, vão preço, est,ão em condições de v�: .

-

procde em as, . ,e- Amortização, o papel-moeda
ser exportadas para o Uru- competir, d)m grand'es van- nu.n�las segun. _o as quals o

iem circU:lação em 30 de ju
gu.ai, pela primeira vez em tagens, com as di:versas mar- oflclal �e gabmete Humber-

i nho atir1gi'a a importância
nossa história econômica, cas estrangeiras. to Ca�slOno e�t�be'leceu u� I de Cr$ 73:024.039.249,00, com

como parte de uma, grande As bicicletas nacionais concurso femmmo de bele
I um total amai. sobre oms

,

I t'
.

P
s e

encomenda feita P'Or fir�as cujas peças, inclusive qua-
za D as lca no proprl� a- ,anterior, de Cr$ .

daquele país.
, dros, eixos" aros, e paraiamas lacio do goverp.o em sala a- 1.498.033.999,50

'

Essas unidades destinam- num total de 90%, sao fa- nexa ao gabinete do gover- O boletim n. 199 da ·Caixa
se aO sr. AntôniO' Fernandez bricadas com aço da Usiná nador, para seleção de can- de Mobilização Bancaria,
castro, agente de indúst�iás de Volta Redonda já apro", didatas a emprego público? informa que o valor -do nll

japonesas estabelecidas em varam plenam.ente _ e, no Segundo - Q��iltas can- merário em circtiIação em 30
Montevidéu (j que adquirirá, merca'do interno, adquiri- didatas foram julgadas "ap- de jUilho ultimo, emitido nos

posteriormente" outro lote raIji, preferência do público, tas" 'como especimens ,de termos do artigo 4.0' do de�
'das referid.as máquinas.', 'superando em muito, em �tlto "ríed'l'igl'ée" é' quantas creta n. 21.499, rde 9 âe junho
Superiores" ,as estrangeiras vendas os veículos estran- l1omead,ls sem outro COl1- de 1932, é de Cr$ ', .... ,."

Inicialmente adqui- "geiros daquele tipo. curso? 7,078,499,000,00.

---------------_--------------------- _-

Lóteria do' Estádó
REIULTADOS DI ONTEM

5.398 - ,Cr$
5.652, _;_ Cr$
6.260 _:.: Cr$
9.767 ...:_ Cr$
7.798.- Cr$

1

250.000,00 - Vide�ra
_ 25.000,00 --:- Florianópolis
20.000,6_O .:_ Lajes
15.000,00 � Lajes
10.000;00 -' Florian6polis

POR AVIA0 DA' REAL AEROVIAS, SE
.

GUEM HOJE PARA A CAPITAL DA RE
PUBLlCA';OND� TOMARÃO PARTE NA
REGATA DE 12 DESTE, OS VALOROSOS

RAPAZES DO ALDO LUZ
.." I

Deixam esta Capital, por frente às Y_Rlorosas guarni
avião da REAL AEROVIAS ções de Cambridge, Vasco da

corri destino, à Capita,l da Gama, Flamengo e Tieté.
,

República, hoje às 9,50, os Aos valorosos rapazes do

remadores do' Clube de Re- Aldo Luz auguramos votos

gatas Aldo Luz, que irão de feliz viagem e que mais

mais unia vez defender o Re,,_ uma vez elevem bem alto r

mo catarinen$e, desta fe�ta nome de Santa Catarina.

raá lamentando todos, não
tivessem podidõ testému
nhar-lhe, na _ocaslao, pes
soalmente, todo o apreço,
consideração e respeitosa es

tima de que é credôr.
Discurso do orador oficial
A conceituada e mui que

rida "Rádio Guarujá", tem
sido dirigidas solicitações de

radio ouvintes do interior do

Ei?,tado e Capital, no sentido
je ser retransmitido no jor
nal falado das 22 horas, o

discurso, do orador oficial do

')anquete, Farmacêutico Ilde

fonso Juvenal, nosso preza
do colaborador, cuja oração,

.

CONCURSO :MUNO'IAL DA JUVENTUDE
, HOLLYWOOD -- Ficou definitivamente assentada
:l data de 11 de novembro para o início do CONCURSO
MUNDIAL DA JUVENTUDE, a reilUzár-se na Disney
lândia -- Hollywood, sob os auspíçios de, Wal( Disney.
Neste conclave intervirão meninas e meninos de 23 paí�
'ses do mundo_ O candidato do Br·asil será escolhido' em
eoncurso patrocinado pela revista,O Pato Donald e Brin
quedos Estrela.

"IGREJA AMBULANTE"
NA RODÉSIA DO SUL
CSNA) - Ofidais da So

ciedade Bíblica e Estran
geira, de Salisbul'Y, 'Rodé
sia do Sul, África, puseram
em serviço uma "igreja am

bulante", especialmente e

quipada para "levar o

Evangelho - e Bíblias a

baixo custo - às
/ regiões

remot.:ts da Rodésia",
'

CONCURSO DE BELEZA PARA

INGRESSO NO SERVICO PUBUCO
, "

'PAULISTA
o ESTADO
O mais antigo diário

Santa Catarina.
Leia e assir;em.

de

Dia 20 o ,embarque
de Jüscelino para o

Panamá
.

RIO, i7 (V . .A:.) , Está
confirmado que Juscelino
deixará esta capital às vinte
e duas horas do dia vinte,
rumo ao Panamá, onde par
ticipará da reunião dos pre
sidentes amerIcanos.' O che
fe do governo estará de re

gresso na proxima terça
feira, dirigindo-se em segui
da para Belo Horizonte. Na

quarta-feira deixará a '

ca-jpital mineIra para reaSSLl-

mir a pl'esidenc1a. l

Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Julho de 1956,
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Como eu vejo meuS imitadores dos orgãos' oondi
cionados, Como outros fenomenos catarinenses, eles

usam frechas fenomenais. E consideram-se grandes
atiradores ... Na foto acima, o M'. dos Governadores
fázendo seu treinózinho!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


