
forma mais concreta e pa

ra este fim vem de apresen
tar uma sugestão ao plen á

rio: a criação de uma co

missão especial, integrada
por um deputado de cada

bancada, Esta comissão, ex
plicou o deputado Paulo

Mincarcne, no discurso que

pronunciou ontem, justifi
cando a sugestão, entrará
em entendimentos diretos

PORTO ALEGRE, 18 (V
A) - No proximo mês, na

cidade de Cruz Alta, .reali
zar-seá mais um congresso ou

uma conferencia nacional
de tr igo, Lá serão debatidos
todos os problemas da ,triti
cultura, como se vem fazen

do. há tempos. O sr. Paulo
Mincaron e quer aproveitar
a oportunidade para que o

debate seja realizado de

o ••08%.8"'A
. .

Vão
.

discuU-lo deputados :gauchos, catarinenses e para'naenses
com as assembléias legisla-. em nosso Estado para dís- lo trigo, ou preço único, os

I
sua aprovação seja no má- mos' o dsputadc Fernando'

tivas dos Estados do' Para- cutir o pro,blerna ,

do' trig9; parl,amentares do Rio ?ran-, _x�mn, de se�sent� dias. � Ferrari, os deputados do PSD

ná e Santa Catarina para encontrada a melhor teée, de do Sul, Santa Catarina e sr. Paulo Míncarone. enten representantes do Rio G.
,

Ii ,·t
.

I' ta
'

a melhor' ma do Sul,' já ouvimos ínclu-
que aquelas Casas tambem os representantes desses Pa.ran á so ICI',[\1'lam pessoa - (te que es ,e <-

,
. d' t dR' dI' 'o pro síve opinião de dois grandest· três Estados rumariam para mente ao Presi en e a e- nerra e so ucionar -

organizem iden Icas repre- ,

t
-

representantes do atual 'go-ssntações. "Por que isto? o Rio e.lá procurariam todos pública qUe estudasse uma blema objetivamen e.

"N- dí t
.

bater vemo e todos eles, depois de
Primeiro, porque são os três entrar em contato com as -nensagern a s'er enviada ao ao a ian a maIs. '

" ,

t 1 f díscur s expormos o plano que deve-
Estados produtores de trigo bancadas federais de todos' Congresso, com a recomen- na ec a e azer so

d t
'

E t d I d - d'
,,- nesta Casa, disse. Vamos :1- remos' fazer, concordaram e

no Brasil: Rio Grande do os parti os dos res s a os,, a<;:'10 expressa e que nao
t fd

. I .'

·t d gir praticamente, objetiva- se comprome eram a azer a
Sul, Santa Catarina e-Para- Assentado um ponto, e VIS- seJam acei as emen as que

cobertura no Congresso Na-,

d I t It t mente. Vamos ao Congressoná", Essas três comissões de ta comum, ou a favor o mo-
I possam umu uar sua ra-

.

1
.

t Prcsldan t'·t -

d Nacional, porque interessa ciona e jun o ao resi enue
deputados se encontrariam nopólio estatal na compr,a mi açao, e que o prazo e

da Repúbllca".ao Rio Grande a solução
disso. Com 0S representantes O sr. Paulo Mincarone 0-

.

,

"

I do Paraná e Santa Catarí- cupou todo o primeiro expe-
;l,....·.·.�;;.�·�-.1'�·.....• .....·�v.·.·..·.-�....._·.> na, discutiremos com o Pre- diente da sessão de ontem

� \ : � sídsnte da República, ela- para justificar a sugestão
, �O mais antigo'Diá-� boraremos o ante-projeto da que oferecia ao plenário.
�. d se· � mensagem que será encamí- Inicialmente salientou a ím

.
<,r�o ,e •

atannai nhada ao Congresso Nado- portãncía do problema trítí-

� 1"1. "LIV nal e só abandonaremos o cola para o país, e comen-,

.. ,... no ,.
Distrito Federal' depois que tou duas das soluções apre-

�
,

�
o Presidente da República sentadas: preço único ou na-

�, 'N. 121501 enviar à consideração de cionalização. O, sr. Min�aro
Parlamento .Nacíonal essa ne rnanífestou-se radical-

,>. _ "
- _ �- mensagem. Nós temos a con- mente contrário ao preço

�icção e a certeza que po- único; que considera como "a,
daremos fazer alguma coisa maior desgraça que poderia
neste senbido e a melhor cair sôbre o, país", e defen

maneira .é esta. Já consulta- deu ardorosamente a tese da

nacionalização do trigo que
em seu entender defende
melhor a tritícultura e' os

triticultores do país. O sr.

Mincaronc" assegurou Sua

ínscríção para o primeiro
expediente da sessão de 5a.

feira, quando prosseguirá no

debate do problema tritíco
·la.

. -\ ..- �

_.,!
I

, :

� DIRETOR \

I
� Rubens de

'

� ArrudE �amos
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Nerêu na /Câmara
Incontestável, seu triunfo

O ministro da Jus�iça compareceu à Câmara,
prestar esclarecimentos sôbre os fatos ocorridos na

da 'União Nacional dos Es

tudantes, em 30 de Maio úl-:
timo. "Era de prever o seu

sucésso", comentou o "Cor

reio da Manhã", ·que não

morre de amores pelo'sr, N0-
reu Ramos. E isso porque -

acrescenta "a oposição
teimou em desviá-lo paJ;a
uma explIcação' da alçada
do pre�idente da Re-pública'
e ouviu o que devía ouvir: o

ministro não concorda em

que se e3panqUem deputa
dos, vai. apurar tudü direiti
nho e jamais passou pela
cabeça do govêrno a idéia de

desprestIgiar o L�gislativo".
O debate, aliás, estêve bastante elevado. Foi, sem dúvida,
o maiÚ'l' quê';' 'cm ülátéria 'de intel'Pelaçõ'e3, se trla lOl{ uh... ·

qúela Casa do' Congresso. A oposiçã'o c_. tJ:átou o minisÚo
com o aéatamento e o respeito que a figura do prócer ca'
tarinense soube, realmente, impor-se. Nereu, em suma la
vrou um tento, Foi inconte'stável o seu. triunfo, Gregos e

troianos o .reconheceram.
(De "O Semaná'rjo", nO: 14) ,

para
sede

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Suspensão da reunião de terça-feira I

em homenagem ao desaparecimento 1

do sr, Arthur Siewerdt.

Cr$

7M

Causou profunda COns- desaparecido, tecendo co-,
1 ternação nos meios políti-

I
mentários elogiosos sôbre

cO,s do Estado, o prematuro: vários movimentõs em que
I

falecimento"do 'sr. -Arthur' tomara parte aquele politi- i

Siewerdt, suplente de depu-
I
co. Disse o deputado Orlan

tado pela União Democráti-: do Bértoli que eml?óra adver
ca Nacional à ,Assembléia, ,sário político sempre tivéra

-

..

Legislativa Estadual, ortiCle no sr. Arthur Siewerdt um

exerc'eu, por algum tempo,
I
amigo de Rio do Sul e um

��::���!!!!!!������������Iij@ 'f���������������as atividades parlamenta- 'cidadão sempre dedicado aos �-." _ .. __ .. __ ......__=-- -
__

re�a sessão de t�rça-feira, a
I ���':�in;�ri!���res�:� ��d:I�: A COMITIVA PRESIDENCIAL AO Desabou um pré-Presidência deu, conheci-' faltar 'com, seu depoimento

PANAMA"
I
di'o em' :Re-c,'femento à Casa, do lutuoso a-

I
nestas I últimas homenag'ens ",contecimento, adUantando f aue a Assembléia lhe dedi- -.

ttque logo após' I
..

'RIO, 18 (V. A.) - E' a se- do Teixeira; sr. ,José Se e
que foss,em cava, frisando que o extinto

guinte a delegação qlle aCom-
I

Câmara Filho, s'u�b-chefe da
I

RECIFE, 19 (V. A.) _ Deouvidos ,os oradores' que' prestára, gi-andes serviços ao
panhará_ o presidente Jus- 'Casa Civil; ministro Aloísio sabou um prédio velho nOdis�ursariam a respeito" le- seu município e ao Vale do Icelino Kubitschek à Confe-' Napoleão; chefe do Cerimo- centro da capital pernambu-'vantar-se-ía a sessão como Itajaí. Incluiu também as ' I
rência do Panamá: g'eneral nial; Jornalista, Herbert Mo- c,ana, onde funcionava uma

..homenagem do Legislativo homenagens do Partido So-
Nelson dp. Melo, chefe do" Ga-' ses, presidente' da ABI; ma- loja em que ·1Jrabalhavam'ao compánheiro desapareci-' cial Dem'ocrático que se I

L' F l' Br .. binete Militar; senador Fe-I' jor UIZ e lpe Augusto 01'- quarenta �uncionários, na

dOo" d pu' t' d FI' R I
aSSoCIava ao pesar.

linto Muller e d·eputados Vi- ges, ajudante de ordens; jor- maioria mo�as. N'o momento'e a o ennque a-..
, .' I . ' .

.

t
.

t I
m03 solicitou o envI' , d'e t _

I
O d P tad E '1' eIra de Mello, Fernando Fer- "I nahsta Danton JobIm, 'Con- da tragédia c�rca de rm a

I
o e seu os nory .

. ',.

f'
. '.

Ih' dI' .' tlegramas em nome da As- Pint'o e L. Nóbrega manifes- ran e H�raclO La er, mmlS- se. eIro a ,mprensa, m�J?r pessoas es avam em, com-

se'nbléia O deputad' L � t l'd' .

d d tro Hennque Souza Gomes, I Dl1ermano SIlva c sr. Joao pras. Todo o tráfego, no cen�!i, o aer" aranl sua SD 1 ane a e, em
, �' . , . . .

f
'

I' dViêira, disse do pesar do Seu' nome do PSP e do PRP, aos s�cretarlO geral �o Itamara- L�llZ Soar�s, ofl.clals de, Ga- tro, 01 para lsa o, acorren- I

partido' pelo_ falecimento dó pronunciam,entos da Assem-' tI; tt�.-cel. avo Lmo Romual- bu:ete e J�rnahsta Jose ,M,�-.. do. bombeiros, populares e
I C d do pel pI eEll soldados da' políCia ao local;sr.' Arthur Siewerdt. 'I bléia. Em seguida, levantou-'
--,'

.

_

rals. onVl �'" .
'

0- .-
M P f dente da Republlca para m para prestarem socorros. !Por último, falou o depu-

I
se a sessão €m homenagem i orreu o· ro '

'

..

-

tado Orlando Bértoli' que ao. companheiro desapareci- ,tegrar s�a �o�lt�va, o sr. Teme-se que <eja grande o
,

Alvaro LIns nao Ira número de vítimas.diséurreu sôbr'e a vida do do. Aluisio Acioli .--,�____
-

SACERDOTES CONDENADOS ,À PRISÃO doR��� �m(�'ol��S;C::���;:� IMPORTANTES REVE1AÇOES
VIENA, 18 (U. P):_ A ma agênCia. "Pouco depois' falecéu na manhã de hoje, NESTA CAPITAL'agência católica, dc noticias, da revDlta' de fome a- 'em suá residencia, o jorna- ' ...,

"Kathpress", de3ta capital, crescentou a informação -' lista e pr'ofessor Aluisio Acio- Importantes revela ç õ e S rano das 19,00 horas.
anunciou, hoje, que sete, sa- os sacerdotes de Poznan ins- ii, catedrátICO da Escola Na- serão feitas nesta Capital, ,No Lira Tenis Clube, 3 im
cerdotes polone�es foram talaram cozinhas de cam-

I

cional de Ed�cação Física da
I
em conferencias publicas e portantes eonferencias; em

cO:'1denados a penas dê pri- panha e distribuiram alinien- ,Universidade do Brasil. Alui-' radiofônicas, 'pelo YOGUI data a ser previamente mar-
t:s aos necessita�os. ,Ao zio �cioli era tambem

. cle�,; VAY�ANANDA, que aqui cada.
sã;�, por suposta participação mesmo tempo, o bISPO da portlsta e, como tal, fOI va- estam 'dentro de preves Chamamos a atencâo de
no recente levante de' Poz- cidade industrial, monSe- 'rias vezes campeão carioca. I

dias.
'

todos para essas pal�stras e
nano No total, foram presos nhor Jedwabski, mandou que Em 1936

_

paDticipou da re-I 'Estão' progralnadas as se- conferencias, quand'o/ serão
20 padres, mas 13 cOl13egui- se fizessem preces nas igre- presentaçao brasileira às 0- guintes palestras:' feitas grandes e importalües
ram a liberdade, depois de jas locais pela séj..úde d'os' fe- limpiadas realizadas em Ber-I ,Na, �,ádiO �nita Garibal� _revelações de ,or?em espiri.

rrogados, se-gun� a meS� jrJOS".,' ,limo ,�i! "a Bartir do' dia 20; no hD-. tualistal e social. �'.,......".,_�
,

Ainda os números
Vimos, ontem, que em 1950, o orçamento destinava às despesas, várias do

Gabinete do Governador e do Palácio, excluídas as eventuais, apenas .,.: ... ,.
Cr$ 70.000,00. E que, no orçamento vigente, as dotações" para Ó Gabinet'e_ e °

Palácio somam nada menos de Cr$ $.615,,633,00"
Em ambos esses orçamentos a verba de eventuais é de 1.000.000.

Os totais do .Gabinete e do Paláciô, às dotações para pessoal, são,

Govêrno Jorge "." .. , ..,:,., ... _. , . , .. , . , . , . : . , .' '4.6f5.�33,o(l
Govêrno Aderbal .. '<' • ',' • , ••• , , •••••'. • • • • • • • • • • • 1.070.000,,!0

Para evitar reclamações, e como em 19S0 não houvesse Palácio da ApQnô
mica,.podelt). ser abãtidos, na atual manu'tenção do Palácio, Cr$ 300.000,00, des
tinados a: gêneros alimentícios, ,restando no orçamento' do 9:0vêrno Lacerda,
Cr$ 4.315.633,00 para' as despesas que, no Govêl'no Aderbal, eram orçamentárias
no total de Cr$ 1.070.000,00.

Vê-se, de logo, que nas eventuais de 1950
as despesas que, em 1956, foram discriminadas
Cr$ 4.315.633,00.

Enquanto isso, as eventuais de 1956, eram só eVentuais! Aí a diferença que
,Os cegos da imprensa palaciana fin,g'iram não vêl'! _

Suplcmentá-las, em 1950, era suplementar várias dotações; suplementá
las, agora, é supÍeméntá-la ,singularmente!

Em 1950, cadà Secretaria d'Estado - c eram apenas quatro - dispunha
. apenas de eventuais ele Cr$ �O.OO!l,oo, num total ('e Cr$ 120,000,00. :','

'

�e've��a:º::e���.o:��:, �e:X;::�iad: S;:o:��o(,,"v�ha i con.t� �r cad�a,' qU�c'ô� _

Ninguerrl ignora que essas ev�ntuais dáS Secretarias normalmente e,!,itam
aiudá maiores sobrecargas nas de Pl')lá:cio.,

Em 1950 a despesa total orçamentária�' com o Executivo, era de ,.

Cr$ 1.525.400,00.
,

No corrente exercício é de Cr$ 6.250.893,00!
O alimento, maior do que quatro vezes signifioa muito mais do que simples

quebra na saúde da lUo�da! Mostra exageros que a crise não COml)Ol't� c para
os quais, amanhã, não haverá remédio.

.

Com a suplementação condenada 11e1os, escl'ibas 'gazeteiros, o Executivo,
em 1950, passou a gastar Cr$ 1.975.000,00.

Com as ,que o Governador Lacerda fez, aos primeiros dias do; 2° sem�stl'c,
o Executivo já está, no corrente exercício, por Cr$ 7.023.293,00!

'

E, não tenhamos dúvidas, as suplementações e os créditos eSllcciais ainda'
estão n<)' comê«o. O .Govel'nador sabe muito bem disso.

E por sabê-lo é que há-dei concol'dal' que melhores serviços lhes prestamos
nós, prevenindo-o dos erros e do perdularismo em que Se perde, do que aqueles
que, ao revês do aviso h.onesto e do conselho amigo,' levam-lhe sempre, -louvo
res incondicionais e justificativas feitas à base de confrontos irreais e dema-

estava e�globadas verbas para
no tDtai compensado de ,., ....

gógicos. ,

Não nos inquietam os dcsaforos, os remoques, as injúrias, as calúnias. com
,que revidam as nossas críticas.

Com elas ou -sem elas pelos êalcanhal'es, seguiremos na jornada, dentrõ
do dever democrático reservado às oposições.

..................................�..

,8,usca�pés

I

Qua'ndo d,Ó regresso do

sr, Lacerda, do Rio, pé
las ruas da cida:de fo-..

ram fixadas faixas dé
agradecimento

..

aos jor
nais que, incondicional
mente condicionados, de
f,emteram a causa gover
namental.
Como os leitores es

tão lembrados, todas as

faixas, além de gratidão,
trazh,tm um erro de por

tuguês: O verbo agrade
cer camo intransitivo.
"O povo agradece o Diá
rio Carioca"; "O eleito-,
rado agrad'ece o Correio

',da Manhã"; O eleitora
do livrc d,e, Santa Cata
rina ,agradece "O Glo-

.� ho .. ," _'" . .....-

, Esta" úitima�',<, "iJol.ocada
bem'"no �nício' �a F�ltPe
Schmidt, foi fotografa
da e, há dias,

,

apareceu
no prestigioso órgão dos
irmãos Marinho.
,Mas, pár::) satisfação

nossa, o portuguê's' -
que pens:it'amos ser do

deputado Sebastião Ne

ves, 'quando era do Prof.
Zieo Cardoso ....,.. foi cor

rigido a tinf�, na foto-

"g'l'afia, de jeito que, no

clichê, aparece: "O eleito
rado livl'e de S{inta Ca
tarina agradece, A "O
Globo". Aquele A salva-
dor ficou meio esprimi-
do, mas desagravou a

gramática barr�ga�verde.
Nada impede, por isso,

levemos, também os nos

sos agradecimentos AO
brilhante vespertino!

x x

Em' discurso, .o sr. Go

vernador queixou-se de

lhe estarmos' a deturp�r
os sobrenQmes., D� ime

diato suspendemos o que
fôra objeto de queixa e

ficamos nos dois verna

culíssimos: Jorge e La

cerda. Não nos interes

sava o caso, pelo aspecto
individualizador.

-

Acontece que, depois
di!lso, a impl'ensa lacer

deana, até em títulos de

artigos, vem deturpan
do outl'os nomes, de jei
to decididamente pejora
tivo - o que não acon

teceu' no nosso caso.

Como temos sempre,
avisado que a música .da .

nossa dança é a oficial;
quel'emos crer que o go
v'ernador deseja uma' ou
tra revisão no tratamen

to, com a volta ao que
tínhamos abolido.
No caso de pósitivar-se

êsse almêjo goverliaJUen
�al, já estamos até habi
litados às traduções' de
nomes.

'Hans, do alemão, dá
João em portugUês;
François, de francês, ,da.
Franciseo; Guglielmo,., do
italiano, é Guilherme;
mas Lakerdis, do gregO,
não é Lacerda.!

tA PRIMEtRA
LONDRES, 18 (U. P.) r- A

divisão Nobel da emprása
I.C.I. revelou que nos fins
do corrente al'lO entrará, em
funcionamento" a primeira
fábrica de nitr06licel'ina do
mundo dotada de remoto
contrqle. _

,A instalação funciona a

�ualmente sob forma auto
mática nas oficinas qUi! a

�mpresa, possui em Ardeer,
Ayrshire, ES,cócia ocidental.
Uma vez terminada a' nOva

fábrica� esta será operada
por dóis operários sentados
em 'limà easárriat'à de con--

,

Cl;etõ arniadb ã p170v� M .ex

plosões, que flutua em betu
mem.· ReguÍarãô a nitração
da glicerina por meio de es

feras, tubulações que con
duzem os materiais e duas
câmaras de televÍsão indus
trial de circuito fechado..
A fábrica é, uma constru

ção de' aço inoxidavel em' que
se emprega, o. mínimo de
material de cada vez com lO
fito de se obter o máximo de •

,segurança; todavia, sua pro
dução será de 1.125 quilos de

nitroglicerina _por, hora.
_;./

Dia, 20 a

greve gera'
RIO, 18 (V. A.) _:.. Infor

mam de São Paulo que a

comissãQ intersindical da

quele Est�do acaba de rá,ti
ficar a greve geral a Sei: de
flagrada 'ali, na capital e no

interior, no dia 20 do corren

te, COmO protesto conj;ra os

novo� ní'veis de salário mí-
, nimo. Representantes de

quarenta sindicatos da capi
tal e d9 interior com apoioJ de outras classes, inclusive
dos professorés, pleiteiam a

,

elevação dó salário Para qua
tro mil cruzeiros. Os lideres
sindicais apesar de convida
'dos a se entenderam com o

governador Jânio Quadros,
adiantaram que não preten
dem recuar em hipótes� a�
guma das decisões estabele
cidas para a greve geral.

o RISO DA CIDADE.. ·

Com essa dos comunistas,
Nosso governador passa'
E ter seu nome nas listas
Dos que mel;ecem a TAÇA!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

•••••�•••••c··········---····:-
.. -Oar8Dtà O Foturo de' soa Família

�OS� TAVARE!3
DH. NE�U��RRON.K /' Restaurante Napol'l - Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praia

IRACEMA l"ol'lIludo pela Faculdade Nacio" ,U de Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Ir<inell
DOENÇAS NERVOSAS E MEN- 0101 ali ':MediCina 'lJnl:versulade: Bornhausen, no Estreito.

. I�IJst; .CLIN����?e�!:L'-:- .'RIÓ �E��1IRO Rua Marechal ,Deodoro 50. ó.tim� oportunidade de evitar a desvalorização
Insónia _ Atac ues _ Manias _ ,\pertelç....mento nL "Casa de Em Lajes,.no Sql do Brasil. o melhor!

seu dinheiro.
Prohlemãtica afetiva 'e sexual Saud., Sã,o )lhgu�l'" Já dispomos de poucos lotes a venda.
Do Serviço Nacional de Doen- Prof . .., ..mande Pauhno Desconto especial para Os senhores viajantes. D' "

"

R F I' S h idt
ças Mentais. Psiquiátra 'dõ Interne por 3 at.",� do' Serviço , lllgll á ua e lp c .ml - 34 - sala 6,
Hospital-Colônia Sant-Ana. de Cirurgia, ••�........................................ Capital.
CONSUllil'ÓRIO _ Rua Tra- Prof. Pedro de Moura

jano, 41 _ !tas 16 às 17 horas . OPERAÇOES
RESID�NCIA: Rua' Bocaiuva' CLINICA DE ADULTOS ' ,

139 _Tel.'.290l'-
•

DOENI;AS DE SENHORAS, _.---"'..;.------.....------------
. I CONSULT�3: -Diãrtamente das

7 ._ 9,30 no Hospital de Oarí
dada das 9,30 -,11,30 no Con
sultõrio à rua João Pinto 16 1°
!lDdar. < ••••
RESIDJl:NCIA _ Rua Duarte

Schutel, 1'29 _ Telef. 3.288·;::_
Ftoríanôpolls.

IND.ICAUOR
MEDICO

DR. W,ÀLMOR ZOMER SR.
GA1WIA

()os. Ser,vl.ços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hoa

�ital de 'Caridade

n.! CLíNICA MÉDICA DE CidAN.
ÇAS' E, ADULTOS
_ Aler�ia _

. Consultório: Rua· Nunes Mil'
chado, 7 _ 'Consultas das 15 àa

'1 18 horas.
MaDICO Residência: Rua Mar.lchal Gui-

. Co� prática no Hospital . São� .jher.me, 5 ....:. F.ine: 3783
Francis!:,.) de Assis e na rantai

-

Ce'!a do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: ' Rua Vitor Mei-,
reles" 22 Te!. 2675.
Horârios: Segundas, Quarta. é Ex-interno. da ·ZO· enfermarsa

s"lxta feira�: I e Serviço de gastro-er(teI'Ologla
Das 16 às 18 horas I da. Santa Casa- do Rio de Jeueíro.
Residência:. Rua .F'elipe Sch- i l Prof. W. Berardínellt), '

midt, .23 _ 2'" andar, apto 1 _; Ex-interno do Hospit.al mater-
1'el. 3.002. I nidade V. Amaral.
------------ , .DOEl"{ÇAS' INTERNAS
DR. _HENRIQUE PRISCO i. Coração, Estômag�, inteltino,

PARAJSO ' ,jgado e ,vias bílía-es, Rins.

l\-IÉDlCO í'
.' Consultório: Vitor Meirele. 21.

Das 16 às 18 horas.
Operações, • Doenças de Se-, Reâídência: Rua Bocaiuva ZÓ.

nhoras _ Clínica de Adultos..' Fone: '3458.
.

Curso de Especialização no I
Hospitál • dos Servidores do"EI-l
tado ..
(Serviço do-Prof. Mariano ciel

Andrade).
Consultas _ Pela manhã. no I

Hospihl -de Caridade. .; •

_, .À tarde das l5,,,!! hs. em dian;'i M É D I C O
te no con;ultÓrio á Rua Nunes, CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- i 'ADULTOS'
dentes. Te!. 2766. Doenças Interna.
Residência _ Rua Presldebtef CORAÇÃO'.- FIGADO -- lUNS

I}Quthho 44. Te!.: 3120. '; � INTESTINOS
Tratamentil'�moderDo da

SIFILIS
Consultório _. Rua Vitor Mel

elell) 22.

.Chefe do Serviço de ,oTORI-'
NO do HospUal de Florianópolis. j -

-'

Possue a CLINICA os: APARE, !
DR. CONSTANTINO'LHOS MAIS MODERNOS. PhRA

TRATAMENTO das DOENÇAS -DIMATOS_
'da ESPECIALIDAD:b

'

. ,t

Consultas _ pela' manhã n{' l
'MÉDICO CIRURG.IÃOHOSPITAL . . , h

.

P t
À TARDE _�. das 2 as II._ � Doenças de Den ora8 -, ar o.

no CONSULTóRIO _ P.ua 'doll - Operaç{iea - V�DI Urin�rla.í
lLHF'�1 nO. 2

" ,Curso d� aperfi!lçoam�n�J, e

R���DE.:NCIA ,. _. felipe Sch ! longa' prá�lca n08 Hosplt!lli �e
midt nO. 113 Tel. 2366." .1 Buenos Alre�.. .

.
.' DR. LAURO CALDEIRA

.

, t CONSULToRIO:. Rua lt'ehpe, " '<

-

DR. ANTONIO �iONIZ � Schmhit, nr•.18, (sobi·ado).. lt�ONE> .Df.: ,;A�pl,.(..Ç\,A J>.--'
. Á." 3Ú12." i

CIRURGiÃO-DENTISTA
DE'AftAGAO

. HORÁRIO: da8. 111 'S 18 llo- CONSULTóRIO _. Edíflciol

CIRURGIA TREUMATOLOGIA! ras Pal'tenon _ 2° andar _ ililla

.Ortope_dia.· . I Residência: Av.enida Rio Bran- 203 ---: Rua Tenente Sllvéi'na, 16

COilsultórlo: Joao, PlDto..�8. i co, ·n. -i2. " .

.
Atende diariamente daa .8 ã..

Das 15 à'is 17 dlàriamente:
.

Atende chamado. ! il horaos
Menos aos' SábadQ8 Telefone:

.

_ 3296. 3as e '5as '�as 14 a8 18 horás.

Res: Bocaiuva 136. --' 19 as 22 1.oras:
Fone: _. 2�714. ;.- Confecciona Dentaduras e Pon-

es idóveis dO! Nylon.
DR. LAURO" DAURA

CLINICA GERAL
Especialista em moié&tia. d� i

Senhoras e' vias urinárias. .

.Cura radical, das infecções!
agudas e cronjcils, do a.perelho!f ADMINISTRAÇÃO
O'enito,uhnário em ambo. O_,i nedação e Oficinas, 1 rua Con·
�exos. ,

u·heiro. Mafra, n. 160 Tel. 3022,

Doenças do aparelho Digestivo: - Cx. Postal 139. '.
.

e do. sistema nervoso. Diretor: RUBENS A. RAMOS
Horário: 10'h .is 12 e 2� ás 9· Gerente:. DOMINGOS F. DlI
'Consultório: R. Tiradentes. !2 �! AQUINO
_ 10 Andar -- }t'one: 324d. Representantes:
ResidênCia: R. L�c'erda' Cou,- Represen�lIçõea A. S. Lara.

cinllo, '13 (Chácara .do .E�panhll) Ltda.· \

'_ Fone: 3248. Ru., Senador Dantaa. 40 _ 6°
andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de No�embro 228 fiO
ndar sala 512 _ São Paulo.

ASSINATURAS
Na C.llpltal

Ano ..... ; .• ,_ ..... Cr$, 170,00 A,êneia: RIO DE JANEIRO A'gência.: BELO lIORI-,
Semestre .......••.. Cr' 80,00 "Rlomar"

,

ZON'fE'
No InterUlr "Riomar">\no ......•..•.••••

' Cr$. 200,00
Semestre Cr$ 110,00 Rua Dr. Carmo ��'etto, 99 A 'enida Andradas, �871-B
Anúncio mediante contráto.

.

F 8-2 17 88 82 17 87 'r I f 2 "O 27
Os originais, mesmo não pu- '.

One&: - - e - -

.

: e e one: -õ1-,

blicados. não lerão devolvidos. At�ndé "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
A direção não se re3I-onsabiliza End� �eleg. "lUOMARLI"

pelos conceitoa emitidos nOI ar-., NO'TA' -' O
. .

d pA
tigos a�sinados.

"

',: """"'"

._
s nossos serVIços .nas p�aças e orto

,
.

' AlegrE', Rio e Bélo Horizonte, são efetuados. .pelos .nosso�
INFURMAÇOES· UTEIS I agen tes .

.

O le.itor enco_ntrará.
-

nest{l .co-' "RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"
luna. Informaçoes que n..cesslta,
dià,!amente e d.· imediato: .

JORNAIS • T"lefone Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIAN.ÓFOLJ'
O. k:stado .• ""........... 8.022 .-Fon.es: 25-34 e 25-85 _

.

-\ G�zeta 2.6116'
Dilirio ��. T' -<te .••••.•. 3.fi79
Imprensa OI1-.JI •• ,..... 2.688
HOSPITAl!t;'

,Caridad4r:
'(Provedor) ".

(Portaria) .

Nerêu Ramos ........••.•
Militar .. ; , .

�ão 'Sebaisfião CCasll de
Saúde) 11.16!

)hternidade Doutor Car-
los Corrêa ,........... 1,121

CnAl\lADOS Vlt-
.

GENTES
Corpo de Bombeiros ..... il.3U
Serviço Luz (Raclama-
ções) .••............ ...• 2.404

Polícia (Sala Comissário .. '2.0'38

DR 3;. LOBATO
Políciá (Gab. relegado) ?f;Q4

• COMPANHlAS .DE
FILHO' TRANSPORTES

Doenças do aparelho resph::atórlo TAC ..............••••. '.700

TUBERCULOS� 'ruzei:ro do Sul ...•••.. 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ...• , .•.•.•..•• :.. !.'!21í��DR. EWALDO; JOS�,'Ri-.. . DOS PULMOES Varig � ; ,.

MOS SCHAEFER brurgia '.lo Toru:
. Lóide Aéreo ...•. � .• , . • • %.402

. •

Formado pela FaculdaJe Naclu- Real •......•.. � ... � .•••••. 1.171
nal de Medicina, Ti.io1ocist... Scandinavaa .' •...... , . .. 2.S0Q

CLINICA MÉDICA DE ADU'l,-T9S' fi.�clr.urgião· do l(olpital-Ne- ·HOTÉIS r

E CRIANÇAS. _ REUMATo. "

.•

'

rê.u-Ramoa·
-

Lu't .. ,.:.: ,; Z.021 -
.

- LOG4- Cu'r,o de especialização pela Magestie '2.276- As- partidas de. Florianópolis são ás 24.00 horas, e, do
'S.

-

N. T. Ex-interno· e Ex-a..I.- Metropol .3.14-1' r ia de �'aneiro.' ás. i6.00.• ;

Consultório..�' Rua N4nes/Ma� te&rt41 4eot:Ú'urgla do Pr..f. ·Uc�'; à Port'a ;............... 8.321 "

ehádo, 17. .

'

Gulmarãe., (Rio).
'

, 'acique '

,...... ... 1."-49
T' I'" V .)

H?r)\ri9 das GQnsulta,s _ das .�on8:,! Feli'p8, �c)lmidt, 1$' -. Centra,l.:,:' �!" �.: ... � .. � 2,694 al\.o na da como r'a alta o navio fará esCl' l.a UÚ�

17 as 19 hora,s (exceto aos sá- Fone 3801 Estrela ... ".,........... 3.871

l' líortos
de São"Seoàstião, I1habela' e Ubatu ba,

.

bados). I Atende em, hora marcada. Ideal ..................•. &.6I1i Pa Ih
. = - -J' ••

à é" d
Residên�ia: Rua" Visconde de Res,: _ Rúa Eatllvea Junior, i':STREI'l'O

.

.'
ra me ores l.n"ormuçoes, \IlrIJam-í!e s .1.<0 a

9.�l'Q Preto, 123 -': T.I. Sfitíll. 80 _ Fonll: 2181 Diilqllll .. " ".... Oti �;rr.lll'êl!a; ii rua Conselheiro Mafra. �O - 'ÍeJ"toue 22-12,

. DR. :Júiió· DOIN
.

VIEIRA
, .'MÍllDlCÕ

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NEWTON
')UVIDOS, NARIZ E 3ARGA'N'l'A D'AVILA
'fRATAMENTO E OPERA-ÇOES CIRURGiA GERAI.
Infra-Vermelho _ NebuUzllçio _

.)oença8 de 'Senhoràl _. Procto-
Ultra-Som' . I 'd'd 00'

. d
.

i it ,logla - Eletr Cl a e M I,'a

(T�atame�to e _. n�1 e .em
ConC't1tório: Rua Vitllt Mej·

. oper�çao) elols n. ll8 Telefone: 3:307.
Anglo-retmollcopla _ Receita de

I
C lt· D g, 15 hora.. QU.

, Oculol _ Moderno ,equipamento .

onsu as. a
.

de Oto-Rinolaringolo�ia· (lÍnlecr dlaRnte:d_ :i • Fone 3.422
no E8tado� ,esl enc a., ,

Horirio 'das 9 às 1Z' hora. e Rua: .Blumenau n. 71.

das 16 àB 18 horas.
.Consult.ó;rio: --'-' Rua Vitor Mei

r�les 22 _ Fone 26711.,
Res. _ ,nua São Jor,. 10 -

,Fone 24 21. ,

Diolomado pela' Faculdsde Na
elcnal de Medicina da Unlnr

sldade .-do Braail
El[-lllterno por concurso da'�a'l

.

ternidade-Escola }
(Serviço do Prof. Octávio' ROoi

drigues Llma)
I!:.x-interno do Serviço.,de, Clru'�'r
,Ia do Hospital I. A. J'. E. T. C.:

do Rio 'de Janeiro "

Médico do .1Iospitab de Caddade'l
e, .da Materni�ad.e .DIl. Cal""'. I

.
Corrêa

POl<;NÇAS DE
-

SENHÜ'RAS _

PARTOS _ OPERAÇOES�
_Cons: Rua João Pinto n.!

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua': Gene ral Bittencoun

lOl.
Telefone: 2.693.

" DR. ROMEU BASTOS
. I

PIRES

CLINICA
de

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ I

E GARGANTA
DO

DR_ GUERRElRO DA
FONSECA

DRA. WLADYSLA-VA
W. MUSSI .

•

DR. ANTONIO DIU
MUSSI

MJtDlCOS
CIRURGIA'CLtNICA
·I}ERAI:;-PARTOS

Serviço, .;ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos' de
diagnósticos Il tratamento. .

SULPOSCOPIA _ HISTERO -

SALPINGOGRAFIA�_ METABO-
LISMO BASAL

.

1t'\dloterapia por onda.' curta.·
Eletrocoagulação _ Ralo. Ultra
Vlol!l!ta e" Inf;ra VerlJlelho.
YOonsúltódô:-Rua Tfiljano, n 1,

10 aÍl'dllrc__: Edifici1> do Mon�epio.
Horári.: Das 9,às 12 hora. -

Dr. MUSSI. ; "

"
'

Das 16 ir.s 1.8 horas _: Dr•.
-MUSSI

. Residência: Avenida - Tl'om�

powllky, ,84.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLlNICA,MÉDlCA DE ADl:1L1:0S
C CRIANÇAS

Consult,'>rio � Rua João Pin-
to. 11 _ Tel. M. 769. _

Consulta�: Das 4 às 6 ,h()"a•.
R1lsidência', Rua E8tevU',..JJd.

nior, 45. Tel. 2.812. .'"

DEl\. TIS .T A S

DR. SAMUEL FONSECA

Óíni��R:r::�!�if:!�:!�:l �- 'OPERÁRIO '.À VOSSA DISPOSICÃO
Raios X e Infra-Vermella. .

,

'--. ,

DIATERMIA . "

.
Consult6rio' e Residência: ,êONSÉRTA:'SE FOGôES' ECONôMICOS. SERVIÇO
kua Fernando Machado,·.n: fi

.
RAPIDtl f . E, . GAjtANTIi>o. ATENDE-SE CHAMADO A

� F�n8: 2225. ,
, DOMIClI:.IO. � .

Consultas:. cia•• 8,UO às 11 h9-1 OPEMRI(),t�'-VÀLDEMAR POSSAS
ras e das 14,00 às 18 horas " (

.'. .

Exclusivamen·.;! com hOla mar- _MAIO BECO), NO ESTREITO.
cada.
Sábado _ das 9 às 12.

-\
DR. ARMANDO VALt

RIO,DE ASSIS

DR. J(fLhJ PAUPITZ
FILHO

DR. MARIO DE LARMO
, CANTIÇAO

HORÁRIO: .�

: Das 13 àlÍ 16 horaí.
, Telefone: Consultório _::. '.3.416 '

.

Reridência: Rua José do Vale
Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros.

.

DR.' ALVARO DE 1

CARVALHO
MÉDICO' D1!l 'CRIAN-ÇM -

PUERICULTURA � PEDlATiUA
_ ALERGIA INFAN'l'IL

C'msultllrio: _ Rua Til'ad"a.
res n. 9.

. '1'Residência: _ Av. .HlrC1 1"

-Luz n. 155", -- 'Eel. 2.5:�O.
HorárIO: - Das 14 ali 18 ho

,'as diáriament.l

DR. ANTONIO BA'l'IS1'A
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA pt:
_ CRIANÇAS
Cons'ultar das 9 ás 11 hora•.

Rei. " Cons. Padre Miauelinho,
12. \

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA..

Cirurgião Dentista
Cllnica de' Adultos e

Cri�nça!! f..aio X
.

Atende. com Hora Mar
cada.
FeÍipe Schmidt 89 A Sa- I

las 3 e4.' _------------_-=__---..:.:M _

. 7 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
,roão Pinte

,

8 - domingo :__ Farmácia Moderna -;:- Rua João
Pinto

14 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

l1ua Felipe Schmidt, 43 ,

15 - domingo _:_ F{Lrmácia Santo An'tÔnio _._ Rua
Felipe Schmidt, 43

21 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -

Hua-Trajano
22 - domingo - Farmácia Catarinense

'Transporte;,; o.le Cargas em Gel'al entre: FLORIANÓPO·
LIS. PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO Trajan()...

DE JANEIRO E BELO HORIZONTl!!.
28 - sábado (tarde) __: Farmácia Noturna

Trajano
'.

�9 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
O $erviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
:nidt, 43 é Trajáno.

.

A llresente tabela não poderá ser alterada sem. pré
'.'a autorização dêste Depu rtamento.

Departãmento de Saúde Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldu d'Acampora, Inspetor de Farlll:ácias. ,

"_

A D V O' G A DOS

DR. -JOSE MEDEIftOS
. VIEIlIA'

-- \DVOGADO -

Caixa Postal '150 .Itaja'-
"anta Catal'iua;

..

"PR..CL\RNO_G.
. GALLETTI

_;" ADVOGADO.
Rua Vitor. Ue.i�eles, 60.
FONE:: 2-"';8.

Florianópolis _

... -..--------_.- .-..-

DR•.ANTONIO GOMES DE

,
' ,i\LMEIDA ,

_ ADVOGADO -,

Escritório 1! Residência:
Av. FÍ:ercllio Luz, 15
1'eJefone, 334::."
•••�_ I!t••••

·2.314
2.036
S.831.
*.167

Vende:-se OU arrenda-se o Pérola Vende-sé por motivo de mudança 1 fabrica de ca-

, misas -recem cona sruida com 2 prédios e vendem-se tam-

�R t
-.

t' "t'" 24' d M'
I bem só as maquinas constando de:

-

, es auran e, SI o a rua
.

e aio,. 3 maquinas Rayser irrl'strial zig-zag.
<

148': no Estreito '-_ lníormações no i· é�:�����ir�ürcop� .e f�char camisas.

local mos.1 maquina de virar colar-inhos com 3 jogos de for-

1 oleo crú de 6 H. P.
. 1 gerador de 3 K V A
Aprove.ite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cir'illo Macha:

do em São João Batist8, Municipio de Tijucas Santa 'Ca-'
taI"ina •

Viàgem
e

com segurança
rapid'8z

so NOS OONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RIPIDO --;SOL:-8RASILIIIiõ-;r�
.Florianópolis - Ita1af - Joinville - Curitiba

���.�:,��...--��.-'���""��

Age""nC1Wa· nUlA DeoQoE_o e�quina .da
.

'
• Rua TeDt�nte ,SIlveira

f BORDADOS A MÃO
,.'

EV.siI!'a-sf> na RUI! Feíh:iano Nu=es Pires 1%.

PEROlA

RUA ";J DE

IroIUSD . flui.tan,óDfilis tida.
F.�ERÜÇôS'- ATUALIZAD0S DO 'EXPR�SSO . r

FLORIANÓPOLIS LTDA •

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial:. CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-84 (Depósito\ 332/�6

-

25-35 (Escritórie) TtlefoiJe: 12-80
Caixa Postal, 4.85 End. Telf'g. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADl<:F'

FiUal: SAO PAULO' Agência; PORTO ALEGIU.
"Riomar"

IAvenida do Estadó 1666/76 Rua Comenda�or Azevedo.
64

Telefone: 2-J7-33
Atende "RIOM,AR"

E�d. Teler. "SANDRADE" Elld. T:.'\leg. "RIúMAULI"

Telefone: 37-.06-50

'EM.pRE�A NACIONAt DE;, NA.VEGi�CAO
,

-
.

,HOEPCKE
'

�A':IO·MOTOB (CaRL HOBPVKI..
ITINERARIO

SAlDAS DE
I D·A VOLTA

Fpolis. 'Rio
20-6
3-7

16-7
29-7
11-8
24-8
6-9

Santos
21-6
'4-7
17-7
30-7
12-8

25-6
8-7

21�7
'S-s
16-S'
29-8

27-6
10-7

_ 23-7
5-8
18-8

··31-8

-

.

�5-1'i

7-9

,:';
.

., ..
-

...
-

..... ' �- �

i

V E N u E �.. S. E
Lotes a .longo prazo sem juros, prestações

fie Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
.(estrada geral) cortado pela projetada "Avenida
rá acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
Últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. AdãQ

Ferraz 'd'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123,. ou pelo
fone 3559 •

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

\

I· 8ÀHCOdeC�fl\ITO

P,OPULARI� AGRiCOLA· .
I I

.

RM.a, :r�, 16
. . ,

. FLOmAt:fÓpO�IS - 5rõ..e�ió.rl.'16. .

FARMÁCIAS DE PLANTA0

Rua

Rua

TÔNICO. ZENA

-\0 PRIMEIRO SINh�.. DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
"

-

� SUA MESAl

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos àmigo$. e dientes que
consultório dentário para o Eâifício "João

mudou o

Alfredo�',

esquina Jeronimo Coelho -:- Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará �tendend9 nó seguinte ho:'
rária: 9 às 11 e dlts 16 as is horas.

. ...

.

.

Tratamento indololl- Pontes"móveis e fixas ..::_.
PlvotS - Dentaduras anatômicas e cirúrgia. �. (

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 8
..........� ..

-� _.__. ......_..._.....--------
Ploníanõpolís Quinta-feira, 19 de Julho de Hl56

o Prof. Sálvio de Oliveira que tem a direção do Tea- - sta. Eudora Schaeffer,

tro Álvaro de Carvalho, conseguiu que a ...ociedade flo- filha do sr. Evaldo Schaef

rianopolitana, pudesse apreciar três dos mais fa,noso:'> fel', funcionária do"Dsparta-

bailarinos'do mundo. mente de Mun icipa lidades

Tatiana Leskova Oleg BrianskY e Mireille Brian '.' - sta. Maria Aparecida, l.....
_.e.).l..�.....:.�-..wi(L""'""� u.���-'l.--';;;;;.�IiA....;L.J

deram à nossa elite uma noite inesquecível apresentando filha do sr, João Meyer

em ballet as mais lindas .e finas músicas, como "sulfi- .- sra, Benedita Medeiros

des", Romeu e Julieta", "Cis�e Negro" e Caprixo de Are Fernandes, espôsa do sr.

iequim", Foi para mim um prazer, mais u�a vez ter a Eucl ides Fernandes

(,portunidade de apreciar o nosso Teatro completamente ·-·sta. Eglai da Costa Li-

lotado e vestido na mais fina elegância. Consegui ma. filha do sr. David de,

ass im anotar entre os presentes. A sra, govt!rnador J 01'- Moura Lima, oficial da Re

ge Lacerda, que se fez acompanhar de pessoas da famí- serva Remunerada da Po- .,..----------..........-

Iia, secretários de ,Estado, Dr. Paulo Fontes e sra, Dr. lícia Militar'·

Arolde Ca-rvalho e sra 81'. e sra, Braailio Celestino, Dr. I .- sta. Maria do. Carmo

Pelagio Parigot, Cap. Fragata e a sra, Dário C. de Mo-� ·::;ardoso, aplicada aluna do

rai� a sra, 'Dár-io C. de Morais irradi�u s��paÚa anossa� C�Il'SO ci�ntifico no Col�-
. SOCiedade, o sr. e sra. Ca. Tenente LUlZ MarIO Freysleben.� i,\'1O Coração de Jesus e fi-

--:0 :__ � lha, do sr. Francisco da Sjl-

'Recepção:' � va Cardoso

Sexta-feira foi dia de elegância em todos os sentidos.� - menina Silva Riggem

Estou fàlando da movimentada vida social que' temosç bach, dileta filhinha do dis- 1

aqui na capital. Na mesma noite do maravilhoso espet�-� .into casal Alberto e Maria

culo de "Ballet", pelas 23 horas, fui convidado pela

sra.!"
da Glória Riggembach

governador Jorge Lacerda, à tomar parte de um jantar - menina Gecy Ely,. es

americano, na luxuosa r.esidência governamental. Er

..

am tre-nosa filha do sr. Rodol-

,poucos os 'convidados, mas entre' eles notava-se o Dep. fo Silveira e de sua exma.

Collaço de Oliveira e sra. sr. e sra. Tomaz Cabral, srtas. espôsa d. Edith de Aquino

Tereza Fiall10 e Nice Farias�' sr. e sra, Dr. Walter Wan-� ::;ilveira

.derley, sr, e sra. Sálvio Oliveira, ar. e sra, Newton Spo-� -:- sra. Diva Sabino Ta

,�anicz, sr, e sra, Fernando Farias, e mnitos .outros, O

!va
•.-es, esposa do sr, Mário

,governarlor e exma. espôsa, os anfitriões da noite fo- da Cunha Tavares Melo, ta-

lam bastante antenciosos para com os convidados. 'ielião em Jaraguá do Sul

--:O:�-
'

.. - sta. Brandina O. Puri-

ficação, filha do sr. Artur

Purifi�ação
:-- sra. Braulina Purif i-

Sábado nos salões do Lira Tênis Club, alegante soi- cação Alves, esposa do sr.

rée, org'anizada pela sua qiretoria, apresentando seis Otávio Timoteo .Alves

senhoritas que com sua graça e beleza, conquistaram o - jovem Gilberto Pedro

titulo de "misses", Blumenap sta. Edla Rupp a 2a mais Nahas, filho do saudoso
IA·'li

tela do Estado, Lourena HaVeroth Miss Rio do Sul conterrâneo e 'poeta sr. Ni- ON·DUI:AÇÃO'.1 l'
uma bnnita representante, Marilia Petermamm Miss colau Nagib Nahas

-'

P'ERMANENTE 1

Brusque, Rita Mahota, Miss Ibirama, Claudete Vieira - sta. Alda Mota Espe-

Miss Florianóp'olis, Editte Don in da cidade de Joaçaba !Sin.
filha do sr. Francisco

EM CASA

c�ue com muito charme conquistou o título "Miss Santa Mota Espesin, alto comer- Agora, mais fácil com os

Catarina". Bonita foi a ;:tpl'esentação destas encantado- ciante desta praça r1.5Qo.OOO unidades GIRO-OncJulacJores

ras srtas. e muito animada estava a festa que se. pro-
.- jovem Bernardino da v.ndielas na Brasil (PLÁSTICOS-S.EM ELÁSTICO)

longou até alta madrugada, 'i'" CO.'lta V:az "

--'0'-- � . MENINA MARIA DO D..W"vii D

••.
_.W• ...;...•.• D ..JJ..��. ;;

-"..
�'.; !�

��:��a;��ando as rep;,es'entantes da beleza·'da mu-� O �ar:-'dOC���� esti�ador�;;"I"-' 1·'1-··\.':�;·!< ·::.,_,-':· ..

·A'·�w·�lrd·�d·-·
.:
........

lhel' catarinense, O governadoi· . da cidade e a sra. Dr. coes�all�a�o","'>S1�-Arí Le�esJ ,,_,;.•.n ,.--<I;lÇ..,� -�, . _J.ua·J ...JJ,,� .

Osmar Cunha, ofereceu em a tarde de domingo fino e fUnCl?narlO dos EstaleIros'
-

B 'I"
_. -' �

elegante cock-tail nos salões do Lux Hotel, ali encontra-
da FIrma Hoepcke _� sua I ra S I eira

va-se as figuras mais representativas do noss� grand- Exma. esposa Da. Maria Ju- . ,

.

r
-

L t 'f '. A atua�ldade da situação eco
� .

'd
'

t'

mond Sendo sem dUVida o ponto alto dest�elegante reu-
Ia opes, es eve em estas

nomlca o pais es a

.

"

.'
. " pel t 't t' ,,'espertando.em todos os mel'

.,

d
. "

lllão Echt,h Donm "MI!:'s Santa Catarma'.
o ranscurso an eon em,

"

.

os as maiS esammadoras

--:0 :__
do 20 aniversár�o natalício l·erspectlyas�

.

� -

Aniversário:
.. .....,. .. '1- J�I_

de �ua interessante filhinha I
�

On�as �ucesslvas de aumentos, ?ominam por toda

Na cidade de It ' f t' h'
.' .' Maria do Ca))Jllo. I.',arte, Impo.,do consequentemente, ·all1da maiores d:ifi-

uporanga es eJa oJe malS um

a111-.�
l uldades aos já apertado' t

.'.

versário a. inteligente e simpatica srta. Carmem Alfem-
• I '.'

'
-

, S?l çamen os domestIcos da

• • •
I

I r,lalOlla dos nossos lares E a inflação . b'

hurg. A coluna so,clal felIcIta. o!I b.'· d '.. .'
'. .,e" a

emp.o
tecer

.................._ __. �._� , �DIP8rlm8Dte 0]8 ;<'I� .�:al� �s;aobve�e_�;�:���rodOS novos niveis do' salál'io'

, -.'-'" � PUDIM DE BAUNILHA: ,lilll1lmO esta �Ituaçao tende a se agravar, pois 'que
�

os

P .-' • .

.-
- -- .' ·1

' ' •

1 aumentos atingem não só toda� ás utilidades, como tam-

resen.lmen.o Muito simples, mas sem- t'em prestação de servi \los. "r'." .

pre apreciado nas sobreme-I
. Ao que tudo indica e faz c}'er, muito :- em b�'{'ve a

DILAMAR MACHADO sas. Experimente na pri- ! e_levaçã? do salário mínimo ficará totalmente sup'"�'Bda

meira ocasião.
. 'E um Circulo vicioso e do qual O' governo. ainda não en-

controu uma formu1a para solucioná-lo·.

INGREDIENTE�: .

Todavia 'dimtro dessa orgia de -aumentos, justo é

1 litro de leite I ,ls1}ll1al�r a existencia para nós de um estabelecimento

1 fáva de baunilha (ou
lomerclal que vem lutando decididamente contra a in-

1 colher de chá de essência) /�ação ... ,contra a caúistia' geràí eira dominante. Refc·

5 colheres de sopa
. de

I'
l'lmo-nos a "A Mode_lar'.', �"�OSS?, ,lilOpu1l;ir l!laga�in.

açucar �m plena estaçao esta realIzando o simp;ltico esta-

9 gemas I.·eleclmento, sua vitoriósa e gigantesca "Liquidação- de

4 claras �i�verno" : ,0Rde o púbiico tem oportunidade em adqui-
50 gramas de cerejas, em �'�r. os. n:a�� uteis' e mod.emos agasalhos POI!\ preços ex-

môlho marrasquino
d aordmanamente redUZidos, atingindo até 40%.

.

.

Os. _:stabelef'imentos "A Modelar", ao que parece,

MANEIRA DE 'FAZER: :�,ll1da .nao �o�aram conhecimento, de "inflações" ...

1 _ Ferve-se o leite com I'
salanos ml111mos", etc. etc, presentemente os maiores

o açucar e a fava de. bau- "pesadelos" de muita gente::
'

.

'1ilha. Batem-se separada-
••••••••••••••••••••••••••••••••••G��•••••$

7ue:tt:_sa: ::�:sm:s;,sfi!.:r�s� Instituto' Brasil' Estados Uoldos
fogo e mexe-se rapidamente

.

A T E N C
'"'

O
para misturar bem. Junta- REINICIOS DAS ATIVIDADES

.

'

" A _

�e então as claras, bem ba-. Pelo presente convidamos a todos oS sÓcios, e pessoas

_. �:,�YilI
tidas. Leva-se outra vez ao mteressadas, para uma reunião a realizar-se no dia deze-

Nos dias 26, 27 e 28 de, Julho, as 20 horas em p'onto,
fogo para cozinhar um pou- nove (9) do corrente, ás vinte (20) horãs, na Faculdade

salâo do Lira Tenis' Clube, o Yogi.1é VAYUANANDA,
co; sewpre m�x;endo. de Filosofia, afim de' tratar do reinício das-at:!llades' do

representante do Mon'1stério "AM.O _ P�X�, realizará .

� ':--, Q�ando
.

estiver és- II_lstituto Bra§il-Estados' Únidos, ''bem como ele2;é i1 sua

.conferencias sobre temas espirituais.
" - .

,*. rlesso" retIra-se do fogo e çhretoria: prov,isória.·
' .

' .

1
. Diariamente, às 1\1 horas, desde'õ dia 22, farã,,"P�:" &e��Gtls�, amorp.ftr. �orra,��e!. �r. W��der.nir� cai,s'caiS; 'Dr, WaI'dir Busch; :prM.' )\'11'

lestras diárias por intermédio da Rádio "Anita. Garibal-
uma forma de pudim com gustmho da Silva, El'asto Macedó;' 03'valdo M:,no; Euricb; i'

di" ql'1e 'tambem irradiará as suas c6nferências.
. 'uma �alda que.imada e nela Hostetno. '

. .

'�
.,

.

I " .,.'. , .. "�, I
"!ENTRADA FR.ANCA

se delta o pudim. I�.
. . . ...

," .• ,

3 -f.Levt.se ao f�rno��ell1,'i
'

-A''VEcNT'URAS'lIil,,'
._." _._� ._---,.....,.,,.-

....... banh� maqa, por. espaço- de
i
�� Di..

. c .' ,.' i

Jij ·00
1 hOla. Se se qUlser andar

. , ... ..... ,.

� Amaz'olí'iâ 'Filmada �P9r �::i���:e�:�u����-se�u�:� �

da grande.

Walt 'Dísney 4 - 'Dep.ois que -estiver
.

,'. .

pronto o pudim, tetira-S'e

d? iôrno e deixa-se esfriar,
pICa-'se bem miudinho as,

cerejás ,e ,espalha'l'se pm' 'ci� ..

ma do pudim,· Leva-se ao I

congelador.,. S'eiwe-s€-, Ido. I(.A.�LA).
.'

L. • ••••

"Noite de Ballet" ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:

A fpsta das Misses

Adeus a.mor .. o teu olhar chorando

E as roihhas mãos beijando a tua mão;
Adeus amor:,.. O dia' claro e brando

E o meu oJh�i�'-Üío cheio de emoção,

Adeus amor .. ·. A tua inquietação
E o meti labio a sorrir ele vez em quando,
Já não mais o teu beijo, e a sensação
De que a vida parou, desmoronando ...

Olhos que tanta� vezes me ffta�am,
Labios que' tanta-s vezes me bt')ijal'am,
Sorriso azul que' tanto me encantoÍJ,

Dizei à vida, esta sombra entediada,
Que não restou do grande amor mais pada
Além desta'"sauda'de que ficou.

RIO - O S,r. Jo�é .Maria 'Alkm,i,ll, titular da...P,,ªsta..f}.a,
}"azenila autoriz()u o d�semb�rllço dO' equipamento ;'(fã
Walt Disney Prod11cti01! p'!lra a�odagem de um filme em,

fecnicoIOJ:�, ,C(}� l1 apqv.fi!�1amel'\to da fauna e da- flora

<Lmazonenses.
....

-OLHEI ENROLA-SE O CABELO
COM O GIRO·ONDULADOR

; NÃO T�M MAIS ELÁSTICO. PARA
. FECHA-LO, COMPRIME-SE A HAS
TE P�ÁSTfCA -, APLIQUEMOS A

,LOCA0 ONDULADORA TONI ...
DEPOIS, CUIDE DA CASA EN
QUANTO o CABELO ONDULA.

-OH, GILDA! ONDE FÊZ �SSE

B?NITO PENTEADO?

-

))

';

ONTEM E HOJE
NotPASSADO

18, DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que

em 1612, João Rabêlo de Lima foi nomeado o-
pitão-mor da Paraiba :

-

'

e.m 1630, ?S holandise� fouam repelidos em Sa
linas, Recife, pelo general Matias de Albuquer
que;
em 1825, o comandante Llerena oriental ao

serviço ,do Brasil, repeliu nos' arredores de

Mo_ntevidéu, um assalto dirigido por Manuel
Oribe, ficando pr'isioneiro

-

do capitão inimigo
Manuel Lavalleja;
em 183? em Florianópolis, então Destêrro, nas
ceu na .Rua q�le hoje tem o seu nome e na casa

que faz esquina com a Saldanha Marinho õ
insígne pintor Vital' Meireles de Lima, faleci
do no Rio- de Janeiro a 22

./
de fevereiro de

1903;

�m 1841. -foi consagrado e coroado imperador o
sr. D. Pedro II; .

.

em 1847. em Pedras Brancas, Rio Grande do
Sul, faleceu o general Bento Gonçalves da Sil
va, nascido em Triunfo a 23 de setembro de
1788; .'
em. 1875, no .Rio de Janeiro; faleceu, o general
Manuel Marques de Souza, conde de Porto

�legre, nascido no Rio Grande dó Sul a 13 de
junho de 1804; '.

.

em 1911 no Rio de Jan�il'o faleceu 'Sílvio Ro
mero;

e� 1945,' sob os delirantes apla usos da popula
çao desembarcaram no Rio de Janeiro, de re ..

. gresso dos Campos de luta da Itália, 5300 bra

v�s. componentes da valorosa Fôrça Expedíclo-,
nana Brasileira.

-:0:--
19 DE JULHO

.A dat�. de hoje recorda-nos que
em' 1617: inicou seu governo na Capital do Rio

de.J�nelro, Ruy Vaz Pinto;
em '1635, o general Mati-as de Albuquerque im
pôs a capitulação aos holandêses, em Pôrto
Calvo;

.

em 1838, em Namur Bélgica, nasceu Emílio

Carl?s Jourdan, que se naturalizou bra�leil:O
e. veiu a falecer como -t-e-n,ente'-c-oronel do Exér
Cito, em 8 de agôsto de 1900; rio Rio de Janeiro,

. tendo se destacado na Guerra com o Para-
guai; �

-,. e_m 1_852, fal�ceu o g'eneraT Fericiano Antônio
Falcao, naSCido �m São Luís do Maranhão a 31
de maio de 1910;
em 1�65, em Magé, Rio de Janeiro, nasceu o

-

.

grande jornalista Alcindo Guanabara, que veiu
a falecer .. a 20 de agosto de 1918'
em 1874, o intrépidq coronel Genu'ino de Samba'

,ata�ou e t,omou a casa em que estava'ln entl'in
--ch�rados-os"Í'::máticttS'" 'Anu(ree1:s�·e"'..J'o:fio for--
ge Maurer; ,

e:m 1882. falec'êu Eduwflo José Nogueira Ange-
..

hm um dos Cabanos para�nses,,' nascido em

·r, "AAracatú\a 6 de julho de r1813�
;, �_:.". em,,1944. foi h9steada na !EllI'�pn pela

. .

.

_

-"', pl'lmelra
,
.. v�.z e p�la. nossa Valorosa Força Expedicioná
na ]3r�sl�el,ra. a Bande!.ra _d_o Brasil, cabendo
esta, mlssao ao �eneral João Batista Masc" re-
nhas, de Morais;' ,."
�m 1948, na Costeira de PiraJ·ubaé· Ar.

d
L'

_

)
�i:::>aco os

Imoes arrabalde de Florianópolis llm
._

d F
"

,aVia0
a orça Aerea Brasilei�'a caiu ao mar não

se teucl.o a lamentllr FaiQl�es consequênci;s.
i-'i • t '. André Nilo Tadasco

,voce SÁBIA QUE.

_- ._-

II

ZE-M,UTRETA

..

(:;-"...,-
"-'--r'.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FUTEBOL VARZEANO
Colaboração de LUIZ ALVES DA SILVA

A ,DIRETORIA DO AZES te aos 53 m. da fase inicial,
DO GRAMADO j por Getúlio para o Palma-

A diretoria do Azes do res. E com o marcador de
1 a O, terminou a etapa ini
cial. Após o descanso, 'vol
taram as duas equipes para
o gramado, e com o marca-,
dor' favoravel aos locais .

Os pupilos de Culica não

desanimaram, e aos 18m.
Amílton marca o tento de
empate. E mais' aos 28 m.

Pachequinho assinala o 20

gol do Azes do Gramado.
Novamente Getúlio marca o

gol do empate para os locais
aos 32 m. E foi aos 35 in.

Culica fita uns elementos,
e entrega a Sergio" este adi
anta a�bola e espirra com

o arqueiro que tornou" o ca

rinho das rêdes. Na arbitra-
gem funcionou o irmão Sa-'"
bino, com regular atuação.
O conjunto vitorioso formou'
assim :-Baga; Osmar e

Amilton : Mário, Culica e

Toninho; Julio, Ari, Pache
quinho, Alceu e Sergio.
Com mais esta magnifica

vitória, o Azes contínua in
victo com 5 partidas. Avan
�e rapaziada do Azes do
Gramado.
BANGU 4 X ESTR:íl:LA DO,

HORIENTE 1
No gramado do" Tiro de

Guerra, preliaram as equi
pes acima, venceu o Ban
gú pelo escore de 4 a .1, ten
do sido esta no sabado a

tarde.
,

CONTINENTAL 4 X
D. O. P. 2

Preliaram sabado à tar
de no Abrigo de Menores as

equipes acima. Venceu o LO

pelo escore de 4 a 2.
SUL AMERICA 1 X T,E-

-

O JOS'
- SOURO DO ESTADO 3

'

CINE SA E Tambem no Abrigo de

.As 3 -
-,
Bhs. Menores, jogaram as equi-

"Na Téla Panorâmica" pes acima, venceu o conjun-
Randolph SCOTT - Lex' to do Tesouro do Estado, pe

BAKER _ Fhilips KIRK lo escore de 3 a 1, no sába
do no período da tarde.

Gramado, ficou assim for
mada: Presidente: Arí Gu-

"l tierrez; V: Presidente: Car
los Luiz; l° Secretário: Al
ceu -Gutierrez ; 2'0 Secretá
rio: Sergio Áraújo : Tesou-
reiro: Alceu Gutierrez;
'Guarda-Esportes: Ari Gu
tierrez; 'I'écn ico. Culica Sil
va; Diretor dos Esportes:
Luiz Alves da Silva. A esta

.," � ,/'

...• •••• • • • • • • • t • • •••• ��_ -:...� � �.++. .
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! ara I' !��m a:e nm ,8 rl�� i a I �����l�i�}:i�!�
': :. pes do AZES e do PALMA-� � � . � � � � � � � � � � � � � � � . .. . � � . .. � . � � � � � � � �

RIO;, 18 (V. A.) - A m:.i(ria, embora desde logo A proposta que a AFA e.i, do : )C:l; do 'jfigo Boca Ju- em Buenos Ali es, de prefe- RES local. Venceu o Azes
AFA afinal vai se dirigir pareça dificil atender [.0 caminha sôbre o jôgo final niors x I '.i�'I�j!ln8, que es i,l- rên ,ip lia m« ,.a ér::')c� da pelo apertado escore de
a CTID para propor uma da· que 'desejam os membros da "Lopa",. � acompanhaua Ilvair�iéialm��-, .-, rrm:cado p,;- visita do sr-lecronacc ao 3 il 2.
'ta de desempate da "Taça 'da AFA devido os com- pela :copos'çao da mudança Ira Sao Paulo. Real izar-se Ia Rio. I Surgiu o 1'0 gol do emba-
<!lI Atlântico". Os d'ir igen- -promissos assumidos pela
1es argentinos escolheran

.

,

o dia 16 de setembro como f,' CBl) com clubes e Federa
ide al para a realização do <:

-

es rr.gionais. A CBD plet
encontro, uma quarta-feira; I toará que, em último caso, o,
A entidade brasileira ésti jôgo SE: realize no dia 7 de

_
aguardândo a, comunícaçn-i setembro, data nacional (i)
oficial.' a fim de, estudar a Brasil.

�t:�:�:;�:�-.� ..-.;-......................................................... /

Parodi, Beline:e Deiair:
pretendidos pelos MUão

/
'

RIO, 18 (V. A.) - Por déstazer de Belini e Djair, italiano, as agremiações sil, cnda tem conseguido le
intermédio do empresarro enquanto a Silvio Parodi, peninsulares voltam nova- var para o futebol da, Itá

(Comentarios de Lift es- 1'0 Ronald Moreira, prece- José da Gama, a direção do provavelmente seu atestado mente suas vistas para II lia, vários dos mais destaca-

pecial 'para O E'STA:DO) dente dos Estados Unidos, Clube de Regatas Vasco da liberatórioserá posto à ven- celeiro sul-americano e mui- dos craques de nosso fute-

Brilhante vitoria alcan-- que no ano passado der- Gama foi cientificada do da, já que o jogador mos- to especiàlmentá o do Bri- '�(ll.

çon o tênis Barriga' Verde rotou rela disputa da 'Taç'a interêsse do MilarÍ, da Itá-I - I
com a vitoria de Maria Davis o australiano Lewis lia pelos jogadores Silvio trá-se propenso a se trans-

Zoelfer, no recém findo Hoad, que acaba de sagrar- �rodi, Belini e Dja-ir, três 'f'er rr para' o futebol pen in-
I

Campeonato Brasileiro In- Se campeão mundial do elementos exponenciais da I
sular, onde já atuam vários

fantil de tênis feminino, pa- amadorismo em Wimbledon equipe da Cruz ds Malta. ;'-cl'aques do 'futebol guaraní.
rabens senhorita 'ZoelTer, e Inglaterra. Segundo se adianta, o Vas-! Co:n a aproximação das atl-
que' continue nos brindando * l(. ·l·

j
co não estaria disposto a se

\ vid.rdes oficiais do futebol

com tão magnificas vito- Após o termino 'do tor- �<"':'__:___ '::...l'--_
- "..,-�

rias. neio noturno que-fqi orga-
l(. * * nizado pelo clube Atlético

Na dupla feminina infan- nas quadras do 14 B. C., no- tbegB, ao seu final a ((pequeoatil tambem brilhamos com tamos que a turma anda' Sr. Miranda.

um segundo lugar. O nosso meio desanimada. Mexam-se Copa do MOOdO»'
binômio 'formado pelas se-I tênistas do Atlético e da

.

\

nhoritas Ana Marda rBeck e Associação' Atlética Banco .-.._·...•••.......w......·.�... _;:;......;........"._.....u....�. VEND,E-SE
,

'

I dj> Brasil, contin uem a fre-
_

Maria Zoelfer, disnutou 3té quenta'r as quadras. . CARACAS, 18 (U. P.) tít]Jl0. Precisa derrotar o
V

.

d-,

I
' ende-se por motivo ' e :

'as finalissimas sendo então
'

* * ,. / Chega amanhã ao seu final Real Madhd amanhã, e en-
mudança um grupo estofa- '

derrotadas pelas gauchas, No Lira c9ntinua o tênis o "Torneio" internacional tão se júgará unia partida do, jogo de copoa, dormitó-
que se sagraram campeãs. "em francoprogresso, pois ,é; "Pequena C�pa deI Mun- de ·desempate. rio, radio EI�trola Zenith e

;(- * *
'

grande o numero de princi- do" que ' se realiza nesta
" t.

Inaugurou-se terça feira piantes, vale a pena ápre-II'cidade, com, a disputa do Formarão aStlÍm os dois I oUvla� petçats." B
.

I
.

R'
. . ," t h" V' d G

.

t
'A

d'
eI e ra aI na ocalUva

li tllr:a., no �o o certame clar-se o movm�en�o ,nas I ma c �sco a ama x c?n,lun os ]2.araD Jogo, eCI-
I 21"0 "

.

brasIleIro da Juventude. quadras. Por hOJe e so, na : Real Madl'ld. SIVO : VASCO DA GAMA:
A atração maxima de proxima semana vOltare-/ Esta é a terceira edição

I
Carlos Alberto; Dario e

torneio. é o jovem brasilei- mos com novas noticias. do torneio, e nas duas ante- Bellini; Laerte; Orlando e

._;_ dores foi vencido por elu- Coronel; Sabará, Walter" PELOS,bes ,brasileiros. Em 54: Co- Pinga, Vavá e Djair. REAL

'Jogar'a" ná Boliv.-a o' B"asil rfntians Paulista. --Em 55: MADRID: Alonzo; 1\.tienza
, São Paulo F. G. Agora con- e Marquitos; Lemes, Munoz

d P" I I ta o Vasco com escassas e Zarraga; Joseito, Marsal,
e e o ,as possibilidades de chegar ao 'Di Stefâno, Rial e Cento.

COCHABAMBA, 18 (U. paraguaios. deverá enfrel1'
,P.) - Deverá estrear, 11:l' tal' um combina,do formado

• ••• • ••• _ .- • ·.w.-.·....

próxima quinta-feira, 'nesb 'pelos melhor�s jogador.'! I SINDICATO DOS CONTAkILISTAS DE,
cidade, a -equipe, brasileira' dos cJubes' desta localid'a- FLORIANóPOLIS
do Grêmio Brasil, de Pelot&'�.

I
de. Tendo em vista o cart:t'"

O �\f.njuntd brasileiro qu� da equipe visitante, gran.],"
, presentemen�e realiza umF. in1erêsse desperta a pard-
temporada por gramados (Ia.' Pelo presente edita'l ficam convocados todos os as-
............� ,... saciados em pleno gôzo dê seus direitos sindicais para Casa DO CeDtro'êr#iêr#lr'#ir#lêr#Jélr#l:lr#Jr#lêlE 'se

, r�unire�' em assembléia geral Aext�'aordinária, nos
___..........._.....__....iiiioIO__......iiiiiiiI=iõoIóii=..-..............=�_,.=1 proxlmos dIas 23 e 24 do corrente mes, as 19 horas res-

" Aluga,;-se a casa n. 49 da
lectivamente, na séde dêsl:e Sindicato, com a seguinte Rua Tenente Silveira, com

Ordem do Dia:
'

6 quartos, varanda" cppa,

A bl" d' 23 "E Ih d
A

d I d cosinha; illstalaçõe,: ::)aJútá-
I ,ssem ela la : - sco a e tres e ega os-

i "leitores à Assembléia Nacional, de Conta.bilistas, que rias, á:r:ea. Tratar com o ,sr.

ôeverá renovar o têrço dos membros efetivos e suplen- Norton Silva, diàriamente,
ies do Conselho Federal de Contabilidade, com mandato das 9 às 10 horas, à Rua Fe-

,
('e 2 de agôsto de 1956 elO de agôsto de 1.959".

. lipe Schmidt, 21 (alt���a
Assembléia dia 24: - a) leitura, discussão e apro-

'vação da ata da assem?léia anterior:.. .
'

'DOCIJS n TORTASb) lev;;tr ao conhecImento da assembleIa, a pl'oposta n n
'feita pela Federação dos Contabilistas do Rio Grande lJoceira especializada em

do Sul e submete-la a discussão e aprovação, esta por ('ôrto Alegre, acuita enco-,

escrutínio secreto na fórma da lei. mendas de doc�s, enfeites,
c) assuntos de interêsse geral. Ilrtas e pudins para casa-

Outrossim, no caso de não haver número legal para l11entos, batizadoij e, �niver-
a realização das assembléias ·ora convocadas, fica mar-, sários. Rua Feliciano
cada outra para uma bóra após, no mesmo local e se Nunes Pires. 12 .

lealizarão' com qualquer número de associados 'presen-
��----

teso
' -' .

.

Florianópolis, 17 de julho de�1956
João Monim - Presidente

As _ 8hs. '
sid0ncia de seus pais, o seu

John PAYNE Rhonda
'vasto círculo de amizades'

FLEVIING em:
que lhe tributará as mais

EPILOGO DE SANGUE significativa; homenagens,
FE8RE TíFICA E LEITE technicolor

às quais juntamos as nos-

; O leite pode conter o ,gei:-,
;

,;;as, extensivas
'

aos _ 'seus
No Programa:, 'dígnos genitores.i11e ,da febre tífica. Mãos do AtuaL Atlantida. Nae.

I,Ol'denador, vasilhame, ad- P 10 5
'

reços; ,00 - !oo. _

ij�ll\c:ão dágua, môscas etc., Censura até 14, anos..
, '

s.ão as caüsas' majs comuns, :
'

VÀS -- Com: Cyl Farney.
dessa contaminação .. A, f�r- tI;',

.

Ui"
_

�-- 'JWJ,' I 2°) MATAR

O,
U

C,ORR�Rvura' de'strói os mlcroblOS ' ,_!_�!, I, - Com: Oscarito.
que se encont�::m ,no lei-

• � i!'. 'No pj ograma:,
$6 beba leIte q\le tenha

I
:' .' ,

'
.,'.

(

,

Metro Jornal. J01'.
'

sido f�rvido. -- SNES, As _:_ Shs." ';"-',

Preços: 8,00 -- 4,00: """""__.".

te, ' 10) PAIXÃO NAS SEL- \ Censura flté li anos.

CONVITE
As pessoas que querem

tomar parte numa lotação
para as festividades do Se
nhor Bom Jesus de Iguape
procure na Vila Operária
n. ,96 Saco dos Limões com

----------�----�-.

CLUBES
Animada noitada dan-,

xante realiz.ar-s_e-á na

noite de sáb�do próxi
mo, nos salões d_o sjm'pa
tico CLUBE 6 DE, JA-
NEIRO do ,Estreito.
Como sempre acontece

no "6 DE JANEIRO", es

ta festa que será ofere-

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
cida' aos seus associa
dos, promete agradar.-

Confeitaria Plala
. '

.

.

F'oNE: 3063

- DE 2a. A 5a FEIRA -- DAS·.14 HORA-8 À 1
, DA'.MÁDRUGÁDA _c,

'

6a FEIRA :_':'DESCANÇO,SEMANAL
COLETIVO

-

SABADO --,- DOMINGO e VÉSPERA DE
FERIADO

DAS 14 HORAS ÁS.2 DA MADRUGADA
ORQUESTRA. DIÁRIAMENTE A PARTIR

DAS 22 HORAS
'Preceito do Dia

.;.. '

.'; . ,"

Atenção'
,;

. 1�.:.I
RESERVAS DE MESA'S_ �,PÁRA

'

SABADOS e

DOMINGOS DAS 22' HORAS' EM DIANTE,
SERAO FEJTAS MEDIANTE A CONSUMA
çÃO MfNIM;A DE 'Cr$ 50,00 pmi, PESSôA.

, Uma, confortável casa residençial-, ,situada na Ave-
niçJa Mauro Ramos nr. 66. --,..Tratar na mesma casa.

Vende�se

,

.GAI �a"'C'.eJ D,MOIo. .ul_ lo- ""lIru iO../",-\.
� _'0'"-.1'

c;&IIIJT.... nu""".... , "ROSUiRAll

'/ -

.em;

-TORRENTES DE VIN

GANÇA
technicolor

N.e Programa:
Esporfér na Tela. Nac.

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

1.·.·.'
As 5 - 8hs.

Victor MATURE :- Piper
LAURIE - Vicente PRICE
em:

TENHO SANGUE EM
MINHAS M.ÃOS

technicolor
No Programa:
Cíne Noticiario. Na,e.

Preços: 11,00 - ,5,50.
Censura até 10 anos.

, '

"

C1-B-E_� L
As - 8hs.

Bernard BLIER Ma-

rina VLADY - Isa MIRAN
DA cm:

ANTES DO DILUVIO
No Programa;
Noticias da Semana. Nac.

Preços:, 10,00 - 5,00.
C,�nsura até 18 �nos.

,1_,I·I_'J_51'

As -'8hs.
Joyce HOLDEN

Harvey LAMCECK em:

MERCADORAS DA NOITE
No Programa:
Cine Reporter. Nac.,
Pn!ços: 8,00 -- 4,00.
Cénsura até 18 anos.

;.... -:

I ' u�aLc�a��m:�i�a na

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

tas.

VENDE SE
Uma motocicleta marca

i
"Monark" de 6· HP ano

1955, com iAOO quilometros
percorridos com sid-car

-

de aluminio adaptado ver é
tratar na Capitania dos
Portos de Florianópolis com

o fimeionário José Lima.

PERDEU-SE
Carteira da Caixa EcontJ

mica Fedúal" de Santa ,Ca
tarina. de número 2976
1 o serie, 'sob o nome de
Jzaltina Nascimento.

Alfaiataria
Sant3- Catarina
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS
Rua Jerôn!mo Coelho n. 1 _;,
Edifício João Alfredo, sala
----------.--------

JAIR PEREIRA PIRES
Transcorre hoje o aniver

sano natalí.cio do galante
menino Jair Pereira Pires

: encanto do lar do nosso con-

terrâneo sr. Jair Pereira e
I
'de sua exma. espÔsa, d.
Ondina Pir�s.

I O aniversariante, na opor
tuniaade, receberá na, re-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Com a Biblia na Mão
,

QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO

Portanto, sêde �ós perfeitos, como perfeito é o vosso

Irai celeste. (Mateus 5:48). Ler Mateus 5:43-48.

SER PERFEITO é .um alvo tão sublime, que em

v ez de acender o nosso entusiasmo, êle a�g�lmaS vêzes
rsmorece a nossa vigilância, amortece o eSPlr�to'� en.fra,
quece a vontade. O alvo se nos apresenta tao ma,tmgl
vel que julgamos que o melhor que temos a f�zer e des

v írtuarmos o olhar de tal altura.

ão é tarefa muito fácil para' nós, cumprir as pala
v ras de 'nosso Mestre: "Sêde perfeitos como vosso Pai

r eleste". Contudo podemos executá-la, se lutarmos p�ra
ser perfeitos no plano da filiação, como Deus é perfeito
TIO plano da paternidade. Agora as nossas dúvidas desa

'J,al:ecem e ternos esperanças, à luz de um� _verda_de, de
cue não nos é impossível alcançar a perfeição. Não nos

l�asta, portanto, considerar apenas a majestade, o poder
'e a grandeza de Deus. Precisamos buscar o Senhor com

todo o zêlo e af irmar a nossa filiação com o Pai, pOI

Cristo Jesus, nosso Redentor.

ORAÇÃO

ó Senhor, o nosso 'alvo é sermos-perfeitos em' ti. Com
as nossas próprias fôrças jamais poderemos alcançar es

ta, abençoada esperança. Por isso nos aproximamos de

h'. Guarda e dirige os 'nossos pensamentos para �ue tua

fôrça: seja perfeita na fraqueza. Em nome de Crlsto, em

quem esperamos-alcanç'I:fJ; a perfeição. Amém.

PENSAl}1EN'J'O PARA O DIA

Cristo dota-nos de tôdas as .boas coisas a fim de que

façamos a sua vontade.
ANGELO INCELLI (Itália)

\

MAGR'OS E FRACOS

VAN-AOI·DL
;j����.f,.:· E' indicado n� casos de fraqueza.

- palidez. magreza e fastio, porque- �m
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de' sódio, Licitina, Gli
cerofosfatos. pepsina. noz de cqla, etc .•
de ação pronta e efícaz nos 'casos de
fraqueza e néurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens.. mulheres. crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saude Pública.

'

, Resra'encia
Vende-se ótima, nova, no aprazível bairro 41' Co

.queiros Praia da Saudade à Rua Juca do Loide riO 47

(::;eguir' até o fim da 'n;a). Possue 3 quartos, sala; copa,
rosinha, instalações san itar ias completas, quartinho pa
ra empregada com sanitário separado.

Informações à Rua Conselheiro Mafra nO 24 .

,'\'ceita-se negócio eom a Caixa Econômica.

------_._---------------------

Missa de 30 Dias
Viuva Aurora Andrade," filhas, genros, convidam

1 odos seus parentes e amigos para a missa que em in

tenção da alma de seu inesquecível espôso, pai e amigo,
FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE

mandam celebrar, sábado, dia 21, às 7 horas na Igreja
Santo Antonio.

Antecipadamente agradecem a todos que compai'e
cerem a este ato- de piedade cristã.

Clube 15 de Outubro
PROGRAMA DO lVI�S DE JULHO

DIA 21 - Soirée a partir das 22,00 horas.
DIA 29 - :Domingueira à partir das 20,00 horas.
Não haverá reserva de mesas. ,

DESFILE BANGú: Por motivo de força �laior, foi
�,diado sine-die o desfile de moÇlas Bangú.

CQnsulado Alemão
Comunica as pessoas interesl'adas que o

Snr. Dr. Christoph Becker von 80then,
Consul Alemão em Curitiba, estará nesta Capital, nos

�ias 19 e 20 de julho do corrente ano.

Receberá as pessôas que q'uíse1i€In consultá-lo, no

1.UX HOTEL, daR 10 às 12 horas, sexta-féira, dia 20 do
.:nl'rente. "

/

Casa até 6 mil
I Precisa-se alugar casa -

zona central - aluguel,
i adiantado - base Cr$ .•..

'16.60'0,00 - Infc rmações pa
ra os telefones '3804, 2048

., ou para Gerente, Caixa Pos-

I tal .26
- nc:;ta.

'

Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele

I' Alia·,-.ataria '.':ti!:
noticia tiverem, com o prazo de trlnta dias, que, a êste

• Juízo, foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca de São José. Alvaro Fe-

l! Santa Catarina Iísblno da Silva, brasileiro, desquitado, lavrador, resi
dente e domiciliado em Barreiros; -neste município, porA ELEGANCIA PARA HO�
seu advogado, abaixo-assinado, eonfórme instrumento deI MENS E SENHORAS
mandado anexo, vem propôr nesta Comarca a presentei Rua Jerônimo Coelho n. 1,<-

i Edifício João Alfredo, sala .ação de 'Usocaptâo, para que expõe e requer a V. Excía.

,I
------. o seguinte: I - Que por transação ,particular, conforme

prova o documento de fls. 2, o supiiCante adquiriu emI
1942 de' Euclides Goulart de Souza a posse, direitos e ação
que o mesmo tinha sobre um terreno situado em Barrei
lOS neste Município com a: área de trinta e três mil me

i l'OS quadrados (33.000' rii2), medindo' 60 metros de fren
te por 550 ditos de fundos, extremando ao norte com

Jaime Abraham, ao sul com Hermano B. Viana, à oeste
com, João Francisco da Silva e a leste com a Estrada Mu
nicipal ,de' Picadas, terreno este que o referido Euclides
Goulart de Souza, tambem havia adquirido por transa
ção particular 'e sôbre êle vinha exercendo sua posse,
mansa, ininterrupta e pacificamente, conforme já foi di
ta acima; II - que desde a época que adquiriu à posse

,
. \' r do terreno acima descrito, passou então o suplicante a

Vendendo Casemiras e ccnpá-lo com residência, plantações, criação, etc. isto já
Linhos pelo Reembolso Pos-

I
há mais de 14 anos sem qualquer oposição de quem quer

tal! Trad'icional firma de I
que .seja . III - Assim. requé';'que, depois de processa

S. Paulo, admite Agentes, I da e. julgada a justificação na forma do artigo n. 454 e

dando e,xcelen�e com�ssão e I seguintes do Código de Processo Civil, presente o Dr.
belo mostruarto gratís. �E-I Promotor Público, para o que pede a sua citação, e ou-

-____ CIDOS LASCO - CaIXa ridas as testemunhas, abaixo arroladas, se digne V. Ex-

'CLUBE DOZE DE AGO�STO Postal; 8.305 - S. PAULO. ·cia. de mandar citar o Domínio daUniãoem Florianópo-
.

"

.a..� �
J"..-.�•••J".-w Iis, por AR., o Ministério Público e os confinantes do

: imóvel, bem assim como, por _editais de trinta dias, os

interessados incertos, para contestarem, no prazo da Lei,
a presente Ação, em virtude da qual e na forma dos arUma ca;;a de madeira na

Rua São Vicente de Paula' figoS 550 e 552 do Código Civil Brasileiro, deverá ser re-

«onhecido e declarado o domínio do suplicante sobre o
n. 26 fundos. Informações i erreno acima referido, porquanto juntando à .sua ,possena Rua Francisco Tolentino
12. Deposito de Roupas Feí-: a de seu antecessor, ambas mansas e pacíficas e ininter

r .iptas, encontra-se precisamente o lapso do, tempo .muito,tas.
-uperior ao exigido por-lei para legitimar a presente ação
cuja sentença final servirá de título habíl para a trans-

V E N DOE SE: eríção �o Registro de Imóveis. IV _:_ Protesta-se por to-
.. i dos os meios de provas inclusi ée por depoimento pessoal

Uma motocicleta marca ce quem quiser protestar. V - Dá-se a presente, para
"Monark" de 6 HP ano 'os efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.100,00. Nestes têrmos.·
1955� com 1.400 quilometros 'Espera Deferimento. São José, 15 de maio de 1956, (Ass.)
percorridos com sid-car IpP. Idiomar Joaqui� C�n� Verde. R�l das testemunhas:
de alumínio adaptado ver e la testemunha: Jose Inácio do Nascimento, 2a testemu-

,.. �'l.'.�,.,', tratar na Capitania dos nha : Manoel Luiz Florentino, ambos residentes' neste
." - -, ,-,. Porto's de Florianópolis com' Mun icipio, em Barreiros. Despacho : Vistos, etc. Julgo

o tuncionártoJ'osé Lima.
. procedente a justificação produzida pelo requerente Al-

'.

varo Felisbino da Silva, para que surta os seus devidos
eieitos.�Cité"Sé'·pOl· man-dado-o' til': Pronrotõr PúiJlicõ e- os
confinantes do imóvel. .Para ciência dos interessados in

p' E R DEU S E I certos, expeça-se edital na forma do artigo '155, § lOdo
Cód. de Proc, Civil. Expeça-se carta precatória ao Juí

Carteira da Caixa Econô-
.7.0 da 4a' Vara da Comarca fia Capital, para citação ao '--..

ho- mica F'ederal de Santa Ca- Domínio da União. Custas afin.al. P. C. 1-6-1956. (Ass.)
, I tartna. de número 2976 -:- Ábelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito. Pelo que ri

Miramar, às 21,00. ho_110 serie, sob o nome de, 'o e chamo a todos, quantos interessar possa e dil'éito te-
llialtina Nascimento. I !lham sôbre o dito imóvel', a virem 110 prazo de trinta dias,�����-����-����������������������� lai�gar que julg�rem a bem dos seus direitos. E, para que

I ::hegue ao conhecimento de todos e ninguem :'llegue ig'
lIürância, m:mdo expeçlir o presente que sel'á afixad0 em

Ilugar de costume e publicado 110 "Diário Q.ficial" do Es-

I;
tado e jornal "O Estado'''. Dado e passado nesta cidade
r;e São José,' aos vinte e cinco dias do mês de j11'nho cIp
mil novecentos e cinquenta e seis. Eu, assinatura Úegí
\'el, escriváo o fiz dactilografar e subscrevo.

Felipe Domingues Petry, Juiz de 'Direito em exercício.
Fel!pe Domingos Petry, Juiz de Direito em exercício.

EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

O cidadão Felipe Domingues Petry, Juiz de Paz em

pleno exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca'
de São José, Estado de' Santa Catarina, na forma da Lei,
etc.

'

ESMaLIIM

Tinta de emulsão,
lavável, para i�!.êriores,
fácil de aplicar.

Ganhe Mais I11040

SIKA S.A.
Representantes"em todo o Brasi!

Vendas dos produtos Sika em Florianópolis:
TOM T. WILOI & CIA. Rua D. Jaime Câmara

Esq. da Av. Rio Branco, C. Postal 115

Em reunião de 10-7-56 a Diretoria tomou as se
guin tes decisões ':

1° Convite: A) Fica proibida a concessão 'de con
vites a pessoas residentes na Capital e distritos .

. B) As pessoas do interior que estudam na Ca�
pítal são considerados residentes n-esta.

- 2° Elímlnadosr Os eliminados do quadro social do
Clube ou os não associados "

são considerados
pessoas, não gratas não poderão . frequentar 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 qualquer espécie.
A DIRETORIA
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A L\U G A SE

Os melhores vinhos ,dp Tubarão
FELIPPE

Branco e tinto
Distríbuídore.,

Irmãos Mendes & Cia.
Cons. Mafra, 99 - Fone

- � --

Rua 3797

CLÚBE ATLETICO CATARiNENSE'

Convida Os associados e admiradores para
SABADO - Dia 21. Soírée.: com início às 21,30

ras, (Jazz 14 B.C.).
'Haverá onibus partindo do

rns e tambem no seu termino.

Vende-se em Coqueiros a Rua Des. Pedro ,Silva 435,
l.ma ótima residência. Tratar pel6 telef.one 2532. Ne
r'ocio sem intermediário .
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PROGRAMA DO MESr
•

Missa 7° dia

SÁBADO DIA 21 Grandiosa Soiree com iní
cio às 22 horas.

A família de Avelino Rufino da Cunha, convida aos

rarentes e pessôas amigas, para assistirem, � missa
,'e 70 dia em intenção a s'ua alma, que'mandam celebrar
via 20 (6a feira) às 7 horas na Igreja da Irmatt.'dàâe dos·
Passos. Antecipadamente agradecem' o comparecimento
a este áto de fé cristã.

,

DOMINGO DlA 29 Soirée Juvenil das 22 às
24 !10l'as.
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ALUGA-SE
\

Aluga-se uma casa 'com 2 quartos;.2 salas: garage;
quarto ,de empregada e demais dependencias, com tele-'
fone. Tratar pelo fone 3631. _

,
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Casa em Coqueiros
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, Lavando com Sabã.o

\?iraem Especialidad�.

da Cla. T'TZB: IIIDSTlW-JolntUle; (••nl(reglltrl1�a)l
�'� -, .ecoDomiza-se .empoCiLe�diD,belr� .
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


