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Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Julho de 1956 Cr$

João Gonlart' na Presidencia

".,-,;'"

,aualá
.do pelo secretário g-eral d l

OEA, José A.�lVIora .

.
Finda a éerlmÔnia, os vi

sitantes regressaram ao Sa
Ião Bolivar, para a sessão
do-Conselho .:
RIO, 19 (VA)' - 'Reuníu

se quarta-feira, última, às
16 horas, no Palacío Itama

rátl, sob a presidencia do
sr, José Carlos de Macedo
Soares, clinistro das Rela

ções Exteriores, a Delegação
do Brasil à Reunião dos pre
sidentes americanos no Pa
namá.

O sr.. J. C. de Macedo
Soares fez ampla exposição
sobre a Reunião do Panamá,
da agenda e solicitou á. opi
nião dos presentes a respei
to. Vai'ios membros da de

legação formularam pergun,
tas que foram respondidas.
Foram examinados tam

bem; os .problemas que pos
sivelmente serão objeto .de
-studo no Panamá.

Coopera _

com ii
.trititultura

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO

�. l\-ttDICO,
Operações ' ,Doenças de' Se

nhoras - Clínica de Atlultos.
Curso de Especialização, no

Hospital dos Servidores do Ea
tado.

,

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

Hospihl de Caridade,
A iardf' das 15.:;,� hs, em dian

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

Coutir.ho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS
·E G-ARGANTA

'DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de VI'ORI·

NO do Hospita1 de Florianõpõlis,
PossuEi a CLINICA os APARE
LHOS ,MAIS MODERNOS P"RA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESrECIALIDADJ,.;.
Consultas - pela manhã no'

HOSPITAL'
A .'i.iARDE - das 2 as 6-

no OONSULTóRIO - P.ua dos
IT H'" 1 nO. l!

RE$Dll:NCIA ,� Felipe Sch
. ;ínid,t nO. 113 Tel. 2366.

DR. ANTôNIO l\lUl\ IZ
DE A8AGAO

CIRURGIA TREUMATOhOGlA
Ortopedia

Co"sultól'Ío: João -Pinto, 18.
Das 15 às' 17 dlàriamente,
Menos aos S·áb.ad08
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

NARIZ

DRA.·WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO mB
MUSSI

MlI':DlCOS
CIRURGiA CLINICA
'1ERAL-PARTOS

Serviço completo e espec.iali-
tado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPT.\. - HISTERO -

.

SALPL'IGOGRAFIA - METABO
LISMO ilASA.L

1t�dloterapia !iar ondas curtas

E!etrocoagulação -- Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

'10 andar - Edificio do Montepio,
Horário; Das 9 às 12 hOTas -

Dr. MUSSI. .

-

.
,

Das lIi às 18 horas - Bra,
MUSSI
Itesidência: Avenida 1'rom-

powsky, 84.

DR. JÚlIO DOIN'
VIEIRA

Ex-interno da 20D enfermar...
'

� Serviço .de gaat ro-eutero logia
.Ja San ta Casa do Rio de Jeneiro
',Prof. W Berardinelli).
• Ex-tnterno do Hosplra l mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
, Coração, Estômago, intestino,
',(gado e vias bttía-ee. Rins.
Consultório: Vitor! Mei!:elea 2Z.
Das 16 às 18 horas;
Residêncill: Rúa' Bocaiuva ZOo
F'one: 3468.

DR. MARIO DE LARMO
, CANTIÇAO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internas

CORAÇAO - FlGADO _. !UNS
- IN1'ESTINOS

Tratamento moderno d.'
• SIFILIS

� Consultório - Rua' Vitor Mel.

"eles, 22.
HOIÜRIO:

Das 13 às 16 hora 1.

Telefone: Consultório - 3.415
,

Ref'idêneia: Rua José do Vale
Pereira 158 - Praia da Saudade
-- Coqueiros

'

------

DR., CONS'l'ANTINO
DIMATOS

M�DlCO ClR-UR.GMO
poenças de üenh�ras; -: .P,!f!''',c
i- Operações - ,,11!8 Urmarlll'l(
.

Curso de aperfeiçoamenb �

tonga ,prática nos Hospitais de

Enenos Aires .
,

CONSULTÓRIO: Rua lt'elipe
Schmidt nr. 18 (sobl·ado). }'ONE
3G12." .

HORÁRIO: das Ui 's 18 ho
ras

Re!!idência: AVienida Rio Dran·

�o, n. 42.
-Aténde' chamados

Telefone: -- 3296;

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEItAL

Ei;pecialist� em
. �o�éstia8 d�

Senho'ras e vias urtnarl�,s. _

Cura raJical das Ilde,'çoe.
agudas e cronicas, do' !lperelhú
genito-urinário em amoos OI

sexos.

Doençás ,do aparelho Digesllv.,
do sistema nervoso.

Horáno: 10% ás, 12 e 2'..., ás 1>,

Consu ltório; R. Ti radentes. 1:1

_ iO Andar - - ,Fone; 324ô.

Residência: R. La"ercta Cou·

,nho" 13 \ Chácnra do I!:Hpu.nha)
. Fone: 3248.

DR. ALVARO DE

CARVALHO
MElllCÔ DE CRIAN ÇAS

i'UJ;;lUCUL'fUltA _ PEDIATitlA
_' ALERGIA Il.lFAN1IL

C?nsult.úrio: - nua TIi'adel'.
tes n. 9. ,"

Residência: - Av. B.rclilo

Luz n.-15ó . - Te}; 2,6::10.

HorárIO: - Das 14 às l8 h"

,'as ,d'iáriameni",
--'-_----

M'éDlCO
NEWT('NESPECIALISTA EM OLHOS, DR. I

1IJVlDOS. NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
I'RATAMENT0 E OPERAÇOES CIRUHGIA (}ERAl.
Infra-Vermelho - Nebulizaçao -

'uenças de Senhors. _, I:r�ctu-Ultra-So� lo"'ia _ Ç!etricidad� Medl,'a
('r�atamento de sInusite sem (�;m 'Jltól'io;- ltua Vll"l Mei·

operaçio) 'elo!s n l!8 - Teleione: :n07,
Anglo-retlnoscopia - Receita de

'I'
C s�ltns: [,las· 15 l}(ora" eln

Oculos _ Moderno equipamento .

on

4e Oto-Rinolaringologlllt (úniccr dlaRnte·d_ '. Fone 3.422
. no Estado,) es! enOJa, ,

Horário das 9 às i2 horas e Run: Blumenau n. 71,

da! 16 às 18 horas.
'

Consultório' - Rua Vitor. Mei·
r.-les 22 - Fone 2675.

.

DR. ANTONIO BATISTA
Res. :__ Rua. São JOI'&,e 20 - JUNIOR

'Fone 24 21.
'

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Julho doe 1�56
------'-- -,---_-- -------
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"RODOVlARJO RÁPIDO RIOMAR"

INDI�-ADO,R PROFISSIONAL
..�••••••••••••••••e•••••_.,••••••••••

�:-
..

M ft D C () S Jl�.,Nr.;y I'EKKUNh li, Res·taurante Napoll IDU. WAL�OR ZOMER !':lU. Jose TAVARES,'
\

MUNU .: , I,. -. Comprando h?j�. mes�9,_ót�mos lotes, nas pr.ai
GARCIA Ilf.ACEI\'1A .'UlrltlU.lu pela h.culrtaae Nacro i , o.e Itaguassú e balneário, ou Junto ao novo Grupo Irllle

IJiplomado pela Faculdade Na- IJ{�F...NÇ.\S NERVOSAS E MIi!III- ..... 1 >lo: M�i.llclua tmrverardaue • • Bornhausen, no Estreito.
eícnal de 'Medidoa da U·niver. TAIS - CLIIIIICA GERAL uo tlradll • • ...

ti tunidd' I
.

.

aídade do Brastl 'Angusti'a '_ Complexos RlO DE ':ANEIRu' : Rua Marechal Deodoro 50., I O ima opor um a e de evitar a desva orízação
E·.-iutel'no por concurso da Ma- -Insenia - Ata(,ues - Manias - ,,,-perle!çu_dlemu na ··Casa de i Em' Lajes, nl) Sul do Brasil, o melhor! • seu dinbeiro.

ternidade-Escola IProblemática afeüiva e sexual Saud , São bIllg>lel" • • J'á díspomcs de poucos lotes a venda. Prot.•,-rnand� r'au lmo • Descontn especial para' os senhores viaJ·antes. Já"
. . .

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen- _. • D'
..

R F li S h 'i:lt' 34 I 6drigues Lima) �,as Mentais, Psiquiátra do Interno por ;S al___ ao �erviç" ""
'

,Irlglr ua e lp c ml�- sa a ,

�,,-interno do Serviço de Círur- I Iospi ta l-Colô nla Sant-Ana. de Cirurgia •••� _•••••••••.,' Capital.
'

I:'ia do Hospital I. A. ,J>. E. T. C. ; (;(YNstrj"rp(JHIO -' f:ua 'I'ra- Prof. Pedro de Moura
do Rio de Janeiro ;,al1'); H - :.lias 16 às 17 hóras

,

Ol'ERAÇOl;':l
Médico do Hospital de Cartdade 1 .ilESIDENCIA: Rua Bocajuva, CLINICA DE ADULTOS
e da Maternidade 'Dr. Cuhll 11;;9 Tel. 21101 IIU�NI,;AS DE SENHORAS

_, • _

/' Corrêa'
. CONSULTA3: Vi.àriamente das

[IO�NÇAS DE SENl\lÔRAS :_ ,7 - 9,30 no Hospiüal de C..ri-
PARTOS - OPERAÇO'ES- dade, das 9,30 - 11,30 no Con-
Cons: Rua João-Pinte. n.

.

su ltôr io ii. rua João Pinto 16 l°
. , DIlo' ARMANDO VALt- "ndar.16, das 61,00 às 18,00 horas, '

,RIO DE ASSIS RESIDll:NCIA - Rua :Cuarte
Atende com horas marca- Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das - Telefone 3935. .. ,00" ,Serviç08 do! Clínica Infantil Florianópolis.

Residência: 'da Asetstêncta Municipal e UOB- DR. CESAR BATALHA' DA
1,0IR.ua: Genua! Bi ttencourt n. vital de Caridade

S"'·LVEIRAt.:U;'nCA !\1ÊDICA DE CI�lAN-

Telefone: 2.693. ÇAS, E ADULTOS Clrurgiâo Dentista I'�Alergia -

DR. ROMEU BASTOS 'Consultório: Rua Nunes Mb- Clínica de Adultos e

PIRES chado, 7 - Consultas das 16 às Crianças Raio X, I
Il8 horas. Atende com Hora Mar-'A�ÉDICO Residência: Rua Marechal GUI- ICom prática no Hospital São ;Iherme, õ - F.me: 3783 'cada. .

Franctsco de Assis e na flanta Felipe Schmidt 39 A Sa-
Ce ..a 'dõ Rio de Janeiro

CLINICA MÉDICA DR. J(rLIV PAUPITZ ias 3 e 4.
CARDIOl.OGIA

Consultório: Rua Vitor Mei- FiLHO
te les, 22 Te1. 2675.
Horários: Segundas, Qu'artas e

Sexta feí ras t

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua "Felipe Seh

midt. 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.00z.

m!ls. ,

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

do em São João Batista, Municipio de Tijucas Santa Ca-

'CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS. SERVIÇO tarina.

:�::��LI�. GARANTIDO. ATENDE-SE, CHAMADO A --FARMÁCIAS' DE PLANTÃO
--

Ccnsultas: da� 8;00 às 11 bo-I OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS RUA "3 DE
ras e das 14,00 as 18 horas. ,,' .

E�clusivamen"i! com bOla mar·,MAI{) (BECO)� NO ESTREITO.
cada':

'

. ,t '-" 1.: , "

�"bado - das II à�, .1'2. !_ - �

,

.

. , .. ,
'

"

[Xp:reSSJ Fllnanop�Ii, ,lt �a.
'.F.NDEREÇOS Al'UAL.lZADOS DO EXPRESSO

'l'ransporte" Je Ca'rgns em Geral entte: FLORIANóFO·
TrajanoLIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SAO ·PAULO, RIO

'b d ( d) F
'"

DE JANEIRO E BELO HOR!ZO!'JTE. . ;28 - sa a o tar e - armacla Noturna �ua
,..

, - TraJano ,

'

Matriz: FLORIANôPOLI2 Filial' rURITTHA I 29 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
, Rua P.adre Roma, 43 Térreo Rua Visc��de do Rio Brane" O ser�iç.o noturno ser (L. efetuad? pelas F�rmácias
Telefones: 25-34 (Depósito) )32/�6 S�nto �ntomo .e Noturna, situadas as ruas Fehpe Sch-

25-35 �(Escritóri(' \
.

Ttlefone: 12-30 :1udt, 40 e TraJâno.,
,

Caixa Postal, 435 End. Telpg. "SANTIDRA" A presente tabela não poderá ser alterada sem "pré-
End. Teleg.' "SANDRADE" . ia autorização dêste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, em junho de·1956.
Luiz Osvaldo d'Aca!llpora, Inspetol: de Fal:mácias.

"---_._------ --

DR. JOSE MEDEIROS
V1EIRA'

- \DVO'GADO
/

Caixa Postal 150 - Itaja' -

Santa .Catarrua.

-

Viagem com segura.nça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS D'O

RAPIDO ��SDL-8IiASILBllfg,:�
Florianópolis ..:_ Ita1a· -- Joinvill' � Curitiba

���. -�"-�� _�#��_ �·�'*�d-st:�',·

,Age"ncía :
nUas Deouoró é�qu�na da

• 'Rua Tenente ,Sllv81fa
-

e

Oara.ota·o Futuro' de sua Família

\

{lR. CLARNO G"
. GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor Hei-eles, 60.
FONE:: 2.4C8

Florianópolis -

�---------------

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

...... ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. He rci lio Luz, 16
Telefone, 334(,
.................�....

D E N TIS TAS

DR. SAl1UEL }<'ONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Cliníca - Cirurgia' Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:·
}{ua Fernando' Machado, n. 6

Fonli: 2225'.

UR. LAURU CALDElHA
-DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DEN'rISTA
CúNSULTÓRI9 Edifici ..

,

Pal'tenon - ,2° andar - sala
i!úa - Rua Tenente Silveir.a, ,II)
Atende diáriamente dali. 8 às

I) hora.s
3as e 5as 'as 14 as 18 horas.

-,- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentadunas e Pon

es "1ó,,ei� dI' Nylon.

BORDADOS A MAO
Enstna-se na RUi! Fel icianc Nu=es Pires 12.

PÉROLA

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações�mensail\

de Cl'$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da.
rá acesso a futura Univers idade

óTIMO EMPREGo' DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão

Ferraz d'Ely, Rua Viseonde de Ouro Preto 123, ou pelo
-f'one 3559.

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

O ESTADO
AD!\HNISTRAÇÃO

ltedação e OUcinas, à ruã Con
,,'heiro 'Iafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: ItUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DlI

AQUINO
I R�presentante.:

Répresent�çõeB A. S .. Lar•.
l,toa
RL'l Senador Dantas. 40 - fio

Anda� jTel.: 22-5924 - Rio de Janeiro,
Rua 15 de Novembro 228 60
ndar sala' 612 - São Paulo.

"
ASSINATURAS

f.<\nc ..... ��. ���i;t�ICr$ 170,00
;Semestre .....•.••.. Cr' 110,00

No .Interior
Ano Cr' 200,00
Semestre : Cr$ 110,00 _

Anúndo mediante contráto.
O-s originais, mesmo não pu�

blicados, não serlio devolvidos.
A ,di'reção não se re.lj:.onsabiliza

pelos conceitoA emitidos nos ar

tigos aLsinados.

Vende-se OU arrenda-se o Perola
1 Restaurante, 'sito à rua 24 de Maio,
748 --'no Estreito Infor-rnações no

local

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSiÇÃO

I·
BANCO de Crf�ITO POPULAR

li� AGRíCOLA I,., I

Rv..o. d' ',16 . .

,

,�
FLORlAtiOPOLIS -5iõ..eôrõ.rlnó, ,

, Grande' Opórlunidade

FLORIANóPOLIS VfDA.

,

Filial: SAO PAULO Agênda: PORTO AI.EGUF

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

3 maquinas Rayser ire' ·strial zig-zag.
1 maquina Vürcopp .e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

7 sábado (tarde) - Farmácia Moderna ........:. Rua
.Toão Pinte

8 - domingo - FarP-lácia Moderna - Rua João
Pinto

14 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

Hua Felipe Schmidt, 43
15 - do'ffiingo - Farmácia Santo Antônio -'- Rua

Felipe Schmidt, 43
.

.

21 - sábado (tarde) - Fa.rmácia CatarinEmse -

Rua Trajano
,

22 - domingo - Farmácia Catarinense Rua

"Riomar"
Avenida do Estad(\ 1666/76 Rua Comenda�(J)r

64
Telefone: 2-.17-33

,

..\teu rlf' "Rl0MAR"
End. Tele�. "SANDRADE" Elld. T.:>leg. "RIOMAltU"

Telefone: 37-06-50

Azeved().1
I

A&êncla: RIO DE JANEIRO
''Rlomar''

Agência: RELO RORI·
ZON'I'E

INFURMAÇOES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co-

,Iuna, informações que n..;cessita,
lião"amentl1 e dr imediato:
JORNAIS T"lefone
O 'b:stado .,. • . •• • • ..• • • . • 8.022
-\ G'lzeta .......... ," .... 2.6fi6

,DiÍll:io :ln T . -te 3.679
Imprensa Ofi" ... 1l ••..•.•• Z.688
HOSPITAlI['

Caridad&:
(Prcvedor) ....••...••• ,.
(Portaria) .. , ..•.....•.••

Nerêu Ramos , ....•..•

J1ilitar : .

t'áo Sebastião---CCasa de
Saúde) 3.11i3

DE M�ter:1idade Doutor Car-
'os Corrêa ........•... 1.121

CIlAMADOS Ult- -�-
.

GENTES .

Corpo de Bombeiros .... lUlU
Serviço Luz (Raclama-

- ções) , •..........,...... 2.404
Po!ícia (Sala ComisS,ário .. 2.()38
Políc.ia (Gab; relegado) .. ?1I94

DR. �. LOBATO COMPANIlIAS DE
FILHO TRANSPORTES

ní)enÇ�8 do aparelho rl'spiratório TAC '

.•••••

TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul .•.••...

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair' •... ,,; ••.••••.••••
DOS PULMõES Varig .: .

Cirurgia 10 Turn Lóide Aéreo ...•...•••••

Formado pela. FacllldaJe Naci .. - Real ., .' :.•..••••••

naI-- de Medicina. l'isiologl!lta (! Scan(Hnavas ........•...

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS fisi,oclrurgião do Hospital Ne- lJOTÉJB
E CRIANÇ'AS REUMATO' rêu Ramos Lu'( 2.021

"

LOGlA' ,

-

'.curso de especialização pela Magestic ;........... 2.276' As partidas de Florianópolis são ás 24,00 horas, e do
·S. N. T. Ex-interno e Ex-allsls- ,Metrop<tl :.........

3.14,7 r io de ;;aneiro. ás 16,00.
Consultó,rio - Ruâ ·N.anes Ma� tente 4e Cirurgia do Prllf. U&,O,. a Porta ". . . . . . S.32�

chado, '17. Guimarães (RIo). !� 'acique 3.449 .' T t Id V I
.

'd 18 C t I 2.69.4' al'\ O pa a como ra o ta o naVlO fa,rá esc!' la 'Jú�Hor�ário das ConslJltas - das
,

ron.,' Felip,e Schml t, - en ra '.y."
•• • • •.• ..

17 às' 19 horas (exceto aos sá- Fone 3801' Estrela ,.....

3.S71I'portos
de São Sebastião, Ilbabela e Ubatuba. '

bados). _ Atendü' em hor.a marcada. Ideal a.6fi9 Para melhores informações, dirijam-se à séqe da-
Residência: Rua Visconde de Res,: -=- Rua

,
Est�ves Junio!'. ESTREITO

-

(lUl'O ,Preto, 123 -, Tel. 8669. 80, - Fon.: .. -2Ig, DillqulÍ .... ....... ....... ,'� E�prêBa, à rua Conselheiro Mafra., 30 --: TeJ.to.lle 22-12

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CUNICA MÉDICA DE ADUL10S
C CRIANÇAS

ConsulÍ;'Jrio - Rua João Pin

to. 10 _" Tel.. M. '769.
Cchsulta8: Das' 4 às 6 bOTaS.
Residência. Rua Esteve. Jú

nior, 45. 'l,'ef 2.812.

DR: EWALDO ,JosÉ RA

MqS.,SCHAEFER

CLlIIIICA ESPECIALIZADA
CRIANÇAS ,

Consu ltap das' 9 ás 11' horas.
Res. _e Cons. Padre Milluelio.ho.

-12.

2.314
2.036

. 8.8S1
a.U7·

'.700
'2.500
a 663
2:826
2.402 '

1..177
2.300

"Riomar"
A 'enidfl Anàradas, R71,B

Tel('fone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLJ'
NOTA: -:- Os, nossos serviços nas praças de Piirtu

1;') Alegr.., Rio e Belo Horizonte, são efetuado!! pelos nosso!'

agentes.

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóf OU
,-Fones: 25-34 e 25-35 _:_

-------_.- -

,EMPRE�A NACIONAL DE NAVEGACAO
.' ,

HOEPCKE
14 A II0-I'OT08 «CARL

ITINERARIO
SAlDAS DE

v O I. T'AIDA

.'polis. ltajaí

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

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

. �; 29-8 ' 31-8

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

l;!lH5,
7-9

sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho-
rário: 9 às 11 e das i6 as 18 horas. '

'. Tratamento indolor - Pont�s móveis 'e fixas -
Plvot� � Dentaduras anatômicas e cirúrO'ia ,,-. .

TÔNICO ZENA

1\0 PRIMEIRO SINL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA ).
b �UA MESA!

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consultório dentário para o Eâifício "João

mudou o

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho Cons. Mafra, 10 andar,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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entraS

4Conselhos de -U'eleza
2 colheres de sôpa de sal- Domine seus nervos afim de ds de parasitos que camr-

',a relada it
.

d t
'

eVI ar serres esgos (J3 nhavam o dia todo na 'Pele.
1 colher de sopa de pi- Dr. Pires 'In, realidade não existia. pa-

.mentão picado A relação das molestías ras :tose alguma e sim um

1973/56 rMa 1 J
-

d Sil C C' d M
." 1 xícara e meia, de' macar- oriundas de .um disturb.io caso de' p',sicose,

,

- anoe oao alva - onst. !IS!} e â-
- •

d
-

deira
' -',3:0 COZ1 .{L ,"

.,' _ .:P�i.c,o-nervq��. é, imensa e ,:el'ÍQsôndÍ'viduos chegam

2025/56 _ Maria Benvinda da Silva _ Const. Casa 'de I
-'

% 'xícara de maIOnese...... muita:s_:' deIas:,coti'tlfl'Zem;..;a1o.é t'ullsmo'-*t, -acendej; urnjfosfo-
Madeira

% xícara de aipo pica- mesmo ao suicidio � �� lou- . ró l' leva-lo nos pontos- ondé'
:J

. ,

1985/56 _ Adelço 'I'eizeira da Silva. ---,- Consto Casa de cura. eles presumem existir a ma-

Madeira
São individuas que leva- lesua

_

com o propósito de

f�087/56 _ Waldemar Fernandes Alencar _ Consto Ca- }VIANEIRA DE FAZ�R dos por uma perturbação destruição dos parasitos.

sa de Madeira que lhes domina o espírito (evidentemente imaginá-

8113/56 _ Fernando Augusto Sobredá _ Consto Casa 1:- Amo�eça a gelatina fsão capazes de, ou crear mo- rios) que ali existem.

de Madeira
em agua fna e acabe de lestias existentes apenas no

1925/56 ._ Clarínda Jacinto Corrêa __:_ CO;1St; C:lS3. de dissolve-la em água ferven- I
seu proprio pensamento, ou, Muitas vezes não são, ca-

Madeira I'
do, muitas vezes, são eles mes- sos de :fobias propriamente

_ 1998/56 _ Heitor Lessa de Souza _ Consto Casa -de
2 --: Junte o queijo e me- mos.os responsáveis diretos dites, is to é o horror, a re-

Madeira � 'I
xa ate den:et:r. Acres.cente pelas proprias .doenças., 1- pugnância e o medo de cer-

2076/56 '- Miroslau Wol-owski _ Consto de Prédio
o S'JCO fie lIma0, sal, plmen- númer,Os são o casos qlje tas molestias como os fatos

1423/56 _ 'Zair Tibai,l _ Consertos no Prédio b, e suco de cebola
.

e 'í)o- têm. como motivú ou que a- que já citamos anterior-

( 79/1':
• L" J C C ,nha para gelar.

•

par'ecem no l'OS'-to e/ no cou- t
lA ;)6 - ldlO oão 'Orrea - oust. de Rancho de meu ,e.

Madeira 3. - Depois' de grosso,
.

1'0 cabeludo. SflO tiques 'nervosos ou

!';'1�8/56 l\/f '1' V t D t T f C d ponha salsa, pimentão, ma- .Os exemplos sa-o mu"l'tos e
,. b

_,u
_ CY.LaUrI,la en'ura u ra _ rans. asa' e

VICIaS como os que,se o ser-'

Madeira
- cHl"rão, ma_ionese e aipo. o TI'edo- da sifilis, lepra e vam nos individuas com o

1887/56 _ 'Acelon P. da Costa _ Transf. de Terreno
4 - 'Coloque em taças e cancer são dos mais conhe- habito de arrancar os pelos

1933/56 _ Hercilio L. Filho _ Transf. de Terreno
deixe na geladeira, até' fi- cidos. :Qiàriamente os jor- de uma talou qual região.,
cal', fil:me.

�086/56 _ Camarino Sántos, da Costa _ Desmembra- nais trazem ao conhecimen- Outras vezes são pessoas
menta

5 - Vire sôbre folhas de to do público pessoas que se que têm o· pessimo costume

/
- alface e sirva com maione "d

.

1
1,542 56.- Moellmann & Rau Ltda. Reforma no

"
-

SUlCI aram por' se JU garem de simular doenças, com-o.

Prédio 'se, (APLA).
'

atacadas de uma dessas mo- fim ele chamar a atenção e

1860/56 - Timoteo Braz Moreira'.__,. Consertos no Prédio lestias fato esse deplorável. conseguir assim, certas
, "

,

1926/56 _ Osvaldo Sil\(a _ Ácréscimo no Prédio sob todo.s 'os p,\mtos de vis- vantagens, como colegiais.,

�;1'03/5'6 - Valmir Vieira Machado Baixa de Im- Prece�llo _, do 01-8
ta, sobrehldo nos dias de soldados ,e" operarias que

pôsto Territotial hojé, em que a sifilis e a le- escar'ificam a pele com o ob-

��041/56 � Elides Blandina N._ Segúi Baixa de Im- pr], ,constituem molestias ietiyo de ferias, licenças e

,

pôsto Territori'al
. curáveis, 'Mesmo os cance- falt:t remunerada ao trliba-

2Ó39/56 - Desdemon:a F� --Pedroso _ Baixa de Impôs- CONSTRANGIMENTO res cutaneos, na sua quasi I lho.

to TelTito1'ial 'MALÉFICO totalid'ade, são perfeitamen- I Sàlvo um ou ·outro caso,

2033/56 :-- Diná Rangel Martins _ Revisão do Impôsto' Pod�m h:ansmitir a. gripe tê rlebelados e entr� todos' como o de certo mendigo
-e.

�;o18/56 _ Centro Redentor de Fpolis. _ Tornar sem I as gotlculas 'de. sallva e os orgãos em que esse- mal,' (aliás chegou a ficar mi- afim de evitar desgostps
,

_ efeito o Lançamento
.'

I mucosidade (perdigotos) ex- se localiza, a pele apresenta Jio:',ário) e que al'ranhava maiores.
'

"
_ I�:040/56 _ Florisbella de Araujo Figueredo _ Isenção '1

pelidos pelo
.

nariz. e bôca,
_

o indice de maior cUl'abili, �istematicamente a pele a-

d (ltl-' 1 Animada noitada dan-

do Imppsto Territorial "

.

I
os oen es e conva escen- dade. I fi:'l de obter mais compaixão 'Nota: Os nossos eitores

t f 1 t
- çaTlte reillizar.;se;..á na

]6,:15/56 ---:- A,ntonio Orle _ Alinhamento e Nivelamento e.� _que a ,q�, o,ssem e'es- Quantas vezes o dermato- e 111:1i.'l esmolas, são doentes poderão solicitar q.ualqu�r.
_

/
'

... �b-, I
' noite de sábado . prõxi-

899 56. _ Alvaro M. de Barros Catão Manter o! pUlam so. le os ,outros. lõgista é cO:lsultado por um qu'� necessitam um trata- conselho sôbre o tratamen-'
mo, nos salões'.dó simpa--

Lançamento Anterior j.
Tambem é capaz de fazê- . cliente que,suplica para li- /mento psicoterápico. l\:Iuitas to da"'pele e cabelo ao médi- 'Ueo. CLUBE 6 DE JA-

900/56 - Alv�ro M, d'e Bar-ros Catão Manter o
lo o "apêrto de mão" daque- vra-lo de- uma parasitose -I vezes, el�tl·E'�f:ll1t� .. uma ,atl- co es;>�ci�lista Dr: Pi�es, à NEIRO do Esgeito.

Lançamento Anterior les, cujas mãos se tenham apresentando mesmo ao es- I to sugestao e suflClente, mas
i
Rua MexICo, 31 - RlO de.

, Como semprJ/acontece
l'l,159/ _ Ruth Matze.c1c Urban _ Cessão ofidal-da area poluído 'Com' Uds secl'eções. 'pecialista pedaços de !eci- I

caso não consiga dominar Janeiro, bastando enviar o'" no '''6 DE JANEIRO''.. es-
de ,terra. Muita vez, para não passar dos cutaneo ou crol'ltl1 e que �eus nervos e vencer essas' presente artigo .deste jor- ta festa que será ofere-

Certifico outrossim, que findo o prazo indi�ado sem por mal educado, o infiiví; foram arrancadcS' pela pró- fobias de doença� procure. nal e o en_ãereço completo cida', aos se.US'" associa-

que sejam prestadas ouaisquer informações por �arte duo arrisca sua saúde. dei- pri::t mão pois estavam cher- imediatamente um medico. para a respost�." ! dos, promet'e -agradar.

('OS acima convocados, serão os respectiv'os processos ar-
:x;ando de fugir dos perdigo- I

quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do art tos e apertos de mãos de

11. 14 da Lei n. 127, de ] 4 de janeiro ,de 1952�
.

gripados e covalescentes.'. I

Departamento de Administração, em 12 de julho de Evite a gripe abolindo

1956. o "apêrto de mão" e

Afrânio Goulart - Escriturário Classe K. afastando-se -dos que

Visto: falam, tossem e espir-
Natéria Lemos Muller .:_ Diretor dê Adminis- ramo - SNES. I

o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Julho de 1956

Antecipação (Para Marhta)
J. O. Nogueira Leiria

Sob a doçura das manhãs de/outono
já se anunciam os primeiros frios.

O sol, num céu de cinza e abandono,

'parece.' irmão . dos nimbos erradios ...
DE 2a A 5a FEIRA ,- DAS 14 HORAS À 1

DA MADRUGADÀ
sa FEIRA - DESCANÇO SEMANAL

COLETIVO
SABADO - DOMÍNGO e VÉSP�RA DE

FE,RIADO
DAS 14 HORAS ÁS 2 DA MADRUGADA

ORQUESTRA DIÁRIAMENTE A PARTIR
DAS 22 HORAS

A doce luz é feita para o sonc

dos grandes sonhos e dos desvarios ...

Já não tens, coração, o mesmo entono

dos altos dias de ouro (108 estios ...

A alma universal, na alma da gente
põe contagias exúes de anfermidade :

_ E' o mal de meditar. de que sou doente ..

Dte.nçãoVou partir ... E a tristeza que me invade

antecipa ao meu 'ler convalescente
-'um inverno de dôr e de saudade ...

RESERVAS DE MESAS PARA S�BADOS e

DOMINGOS DAS 22 HORAS EM DIANTE·
SERÃO FEITAS lXIEDIANTE A ÓONSÚMA�
çÃO MíNIMA DE Cr$ 50,00 POR PESSôA.
11· ... "', ··,,,.,Pt!l!. I
êr#lFIêJ#Iêêê§Jig@@êr#lr=Ji§

sra, Maria da Glória

Lopes Cunha '

.- dr. Laudelino Gallotti,

procurador do IAPTEC
-- sta. Loysemer i Anacle-

to
- sr. J'erôn imo Borges
-- sta. Neuza Amanda
-- sr. Zigomar Callado

'

-.- sta. Nair Silva
- sta, Astrid Mussi
- sta. Maria de Lour-des

Fernandes
- �ta. Sandra Maria. Ko

walsky
- menino, Narciso Adol-

fo

ANIVERSARIOS '

FAZÉM ANOS HOJE:
_..:: menina Veta-Lúcia, fi

lhinha do sr, Saul On�eira
e de sua exma. espôsa d.

Maria da Graça Oliveira
- sra. Maria da Glória

Almeida, iProfessora do

"Grupo' Escolar' Hercilio
,

Luz de Tubarão
- sra. _

Rita Malheiros
viuva do saudoso jorn. Odí

lia Malheiros
,- sra, Henedina H. Sch

mítz.
_

- sra. Zilda Colônia Bu-

__ � __ ._.�

...;:;;--
"r�__ ••

. .'__

�A'���í�Ee���A��!� j u�a l,�a��ma�I na
E QUEIJO

Rua São Vicente de Paula
-no 26 fundos. Info,rmações!
na Rua Francisco Tolentino

I

.12 .. Deposito de Roupas Fei- ,

tas.

INGREDIENTES

ti folhas de gelatina
1/4 de, xícara de

.Iria
água

o ESTADO
O mais antigo diárió

Santa 'Catarina,
.

Leia e asslr.em.

de

EDITAL

1 xícara de água ferven-
do

'

,L xícara de queijo par
mesão .ralado,

•

1
.

colher de sopa de suco

de limão
1 colhei de ch� de sal
i pitada de pimenta
1 colher de sopa de suco

de cebola
/Ó:

Prefei'urà do Muni'ci'plo.
de flori tlDopolis

_,---=--'-- ---.._�-

Com o presente são convidados os abaixo relacio

nados, para dentro de 15 dias, a contar desta dáta, virem
ii. Portaria desta Prefeitura, prestar esclarecimentos em

assuntos, nos quais são partes interessadas.
Número

'

- Nome Assunto

2150/56 - Milton Luiz BucheÍe - Consto Casa de Madei.

_

Carteira da Caixa Econô
mira F'ederal de Santa- Ca
tarina. de número 2976
10 serie, sob o nome de
lzaltina Nascimento.

'

'Casa em ,Coqueiros
Vende-se em Coqueiros a Rua Des. Pedro Silva 435,

l.ma ótima résidência. rratar pelo telefone 2532. Ne
!,_,ocio sem intermediário.

"""Mt'í1'fr ..

t"",,\lj"'�(jIOOC �••�-. ,

••-,..� ..
, ... � ti

Apesar de ser a tinta ideal para
� � � �

a caneta Parker, Quink tarn

bém melhora o funcionamento

,de qualquer outra caneta-tin-

teiro, Por que? Porque Parker

Quink é a única tinta que con-

_/

térn solv-x, Solv-x éÜ novo in-

grédíente exelusivo da Parker
, .

que, acrescentado à tinta, faei- •
•
•
•
•
•

,
.

mentação e atuando sempre • _.
c', ._

comougente de limpeza. •

'.
•

lita à escrita, evitando a sedí-

Experimente Quink 'Permanente.
indelé�:el. hoje mesmo.

Quink a única tinta que co�tém
« : solv-x fabricada pela Parker,
Ao A unic« tinta ,�ntendo Solv·J O nome mais famoso em ins-

•• -
. trurnerítos de escrita.

" ..-

............................ �...w.�.�� ..... �...

PREÇOS: 2 onças - CR$ 20,00 - 32 onças - CR$..130,OO
Representantes exduliv_os par.õ �tod.o - o Brasi'

COSTA. PORTELA & CIA.

Av. Pres, Vargas, 435 - 8." andar, - Rio" de Janeiro

.ta, C.,.ló,ino - Machado & Cio: S.A .. Rua Saldanha Ma'inh�. 2 '._Flo;ianópolit Qfl2P

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

Em reunião de 10-7-56 a' Dii etoria tomou as se-

g'uintes decisões:
10 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

pital são considerados residentes nesta.
, .� 20 Eliminados:_ @s eliminados dó quadro soela I do

� . � ." ·CI.u;be· nu. Q:�, ilã_ü �associados_ _ ;ã.o,
-

êonSid'el'ados
�
pessoas não gratas não poêferaó' _"{requentã'f às

-

dependenc.ias do Clube mesmo em festas, reu

niões, conferências, etc.. de 'tencelros.
30 Material: O Clube n ão mais alugará ou empres

tará material de qualquer, espécie.
.' ·A DIRETORIA:

••••••••••••••�sa.�••�� �•••••••

�Clube '15 de Dulabro
.

PROGRAMA DO' M�S DE JULHO

DIA 2f - Soírée a partir das 22,00 horas.
DIA 29- - Domingueira à partir das 20;OÓ horas.
Não haverá reserva de mesas.
DE8FILE BANGú: Por motivo de força maior,,:foi

[,diado sine-die o desfile de modas Bangú.

------ --'

CLUBE ATLETICO CATARINENSE,

Conviqa os associados e admiradores para
SABADO - Dia 21. Soirée, com iníciô às 21,30 ho-

1élS. (Jazz 14 B.C.).
Haverá onibus partindo do Miramar, às 21,00 ho-'

ras e' tambem no seú termino.

A V ISO

�ZE�MU�RE:r:A
/'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o, 4 Florianópolis, Sexta -feira, 20 de Julho de 1956

Atlético I Tamundaré DO próximo domingo
OS JOGOS DE SABADO E DOMINGO PELOS CERTAMES DE AMADORES -E JUVENIS DIVISA0 ESPECIAL NO DIA

29 COM A TERCEIRA RODADA
Domingo próximo pros-j Às 8 horas' jogarão Fi-, Na tarde de sábado o De-I daval e Tamandaré x Ipiran- Os jogos (terceira roda- Nesta Capital _ Avaí x

seguirá o Campeonato da I gueirsnse e Tamandarê, 'o partamento de Futebol dará ga.· da) são êstes: Estiva

nais estando marcado o' con- primeiro fazendo sua es- � andamento ao Campeonato Dia 29: Divisão Especial Em Blumenau _ Olímpi-
estando marcado o con- tréia no Campeonato.

ÀSj' �e Amadores. com a reali- Somente ,dia 29 prossegui- I Em Joinville _ Caxias x co _ Figueirense
fronto Atlético x 'I'amanda- 10 horas defrontar-se-ão zação da terceira rodada rá o Campeonato da Divi- América

ré, êste lider juntamente Bocaiuva e Guaraní. que consta dos seguin-te�3:11 são Especial de Profissio- I Em Brusque _ Carlos Em Itajaí _ Marcílio

com o Paula Ramos e aque- Certame amadorísta encontros: São Paulo x Ven-: nais. Renaux x Paysaudú Dias x Palmeiras.
'- .

le vice-lídér.
Para � luta que se apro- F-lr'#Jêr'#J@r#)êr'#Jr'#Jr'#Jr'#Jr#lé'er#Jr#ir#lr#iélêeF=JêTrê =:Jr#lr#Jr#lr'#Jêêeêr'#lr#Jêêrf=JE

xima, os dóis conjuntos vem

se empenhando nos treinos
sob as ordens de Djalma
Hípolíto da Silva e Bráulio
Silveira e já domingo esta-
rão em forma e com dispo- ..
sição pára um embate de c::a

emoções e equilíbrio. ':-
Certame de juvenis _

Na manhã de domingo C::I

mais dois jogos serão efe-' -'----=----......---�......� .

tuados em continuação ao
•ATLET'SHD·REn IASOUETEIDL ··VE LA

Campeonato de Juvenis.
_

_ ..Ii_•. ...

.....................................................................................�.o.c.o............................ . ,

,

. ..�".
:'

����M!SNtJ2U��:�U�E�tÇ�I�� O São Paulo pela primeira vez;em S. Catarina
'I«.�,? .,. .��..

'�PUTA 'DO CA,MPEONATO BRASI-
lEIRO DE FUTEBOL

FUTEIDL·TENI5
v
CI
..
E:

-.-A 1J-IlH_ATA_'_AD_.--,.�..;;;;..;..UR....;...f.

.;:::..,[!

RIO, 18 (V. A.) o eam- A idéia das pequenas fe-

peonato brasfleiro de foot- derações é levar o selecto

ball sempre se constituiu no nado cacioca a Manaus, se

problema capital" com que porventura classificado na

se defrontam as diretorias primeira zona o Amazonas;
. da Con1ederação Brasilei- os paulistas a Belém, se

ra de _Desportos, t�ndo, in- ao Pará couber o laurel

clusíve, sido um dos pon- na clasaif'icação da segunda
tos principais em que se zona , os mineiros a Recife
fundamentou a oposição prev.i lecerido a lógica da

que derrubou do trono a classificação dos pernam-
Rivadavia Correia Meyer.. bucmos, e os gauchos a Brasil e Argentina já se 1937 _ Argentina, 1 a O _

A maioria absolutissiràa Salvador, se aos baianos defrontaram 31 vezes, I B� 'Aires

das entidades filiadas à grupo da quarta. tendo os portenhos vencido 1937 _ Argentina,
"mater" deseja melhores couber a leaderança do 16 partidas e os brasileiros,' -B. Aires

oportunidades de aparecer Com isto, garantem sal- 10. terminando empatados 1939 _ Argentina, 5 a 1 _

no magno certame, ficando, var as despesas com a con- cinco jogos. Eis os resulta- j Rio

sempre, entregue aos de- ducão e estada das delega- dos: '1-1939 _ Brasil, 3 a 2 ___:. Rio

seios de Rio e São Paulo, ções 'que se deslocam no
"

1940 _ Empate, 2, a 2 _

\ sôbre çujas conveniências Ip'rimetro cct.ejo para no 1914 _ Brasil, 1 a O _ B.'! São Paulo O atacante Humberto es-I é outro elemento que o alvi�
repousa a organização das 'segundo auieiil' lucros li- Aires "., i940 ---" Arge}'ltina, 3 a ,O "'::- tá na iminência de ser ce-: negro carioca conta para

tabelas e "chaves" do cer- qui dos
'

l..916 --:- Empat'h,.J/ a; 1 _ B. . .," s. São Paulo r dido pelo Lazio ao Botafo- � reforçar suas fileiras na

-

tarne nacional.
'

'I'eria a modificação do AIres 1940 _ Argentina,_6 a 1'__:_ go por empréstimo. Bauer presente temporada.
.

A FORMULA estado existente o mérito 1917 _ Argentina, 4 a 2 _

:

B. Aires

PRETENDIDA de incentivar os governos
1919 MBont.elvi3deu1 R':

1940 _

BBrasil, A� a 2 _ Turfe em FlertaeépelísAs pequenas federações, estaduais a; proporcionarem _ rasu, a _ 10 uenos Ires �

que mantém secções de maior amparo ao esporte, 1920 � Argentina, 2 a O 1940 _' Argentina, 5 a i'-
I

F. D. alguns roerem, unhas; ou-

-foot-ball, ou mesmo' aque- financiando a construção _ Santiago I B. Aires Nas dezenas de reumoes trcs ::.n!,:sarem vár ias vezes

las especializadas, desejam de-estúdios com maior capa- 1921 _ Argentina, 1 a O 1942 _ Argentina, 2 a 1
i

já realizadas no Hipódromo o �c"ço 1�0 rosto, com ges· As _ 8hs.
e defendem" com ardor, a "cidade e a adoção, por par-

_ B. Aires I - Montevideu do Jóquei Clube de Santa tos demonstravam o seu 1°) EPILOGO DE SAN.
tabela de jogos em que fi- te dos clubes estaduais, 1922 _ Brasil, 2 a fi _ 1945 _ Argentina, 3 a 1 _ Catarina, nenhuma apresen- r-ervos ismo. GUE - Com: John Payne
quem detçrminadas zonas de politica de melhor apro- Rio I Santiago . tou se tão festiva, tão "en- Nos intervalos as "beaut- - technicolor
de classificação, em nume- veitrménto de valores, pos- 1922 _ Brasil, 2 a 1 _ S. 1945 -_ Argentina, 4 a 3 cantadora e movimentada fuI! giris" prazerosamen- 2°) O SALTO DA MOR.
1'0 de quatro, a cujos cam- sivel J. elo· aumento de receí- '

. Paulo
I

I, - São Paulo quanto a 12a. reunião. Nes- te e tipicamente vestidas TE - Com: Lex Alen

peões seja dada a sede das ta, provocado pelas' atra- 1923 - Argentina, 2 a 1 _ 1945 _ Brasil, 6 a: 2 _ Rio l.ta; ou via-se o vibrar de vo- a encantar o assistente, fa- 30) MARTE INVADE A

pelejas da etapa semi-final, ções ern que se constitui- Montevideu 19,15 _ Brasil, 3 aI _ Rio ieR de uma multidão de tur- z ism o "footing" no páteo cTERRA - 150 Eps, .F'ínal.
com o que melhor poderão riam L:S visitas dos selecio- 1923 _ Brasil, 2 a O _]3. 1946 =: Argentina, 2 a O _ i'!s ..a s.. que durante o desen- das socia.is e em animadas Precos : 8,00 _ 400
atender aos reclamos' de nados dos centros do foot- Aires I B. Aires - rolar (lOS páreos, demons- r:.!I�Htras distribuiam pal- Cen�ura até 14 anos.
progresso na modalidade., ball brasileiros periodica- 1923 _ Argentina, 2 a O _ 1956 _ Brasil, _

1: a O travam para o _observador o pitf's nos seus fans e mes-

Ocorre que a CBD, aten- mente. B. Aires ·1 Montevideu - já elevado' gráu de gôsto mo, indo até ao guichê mente trajadas; nas carac-

dendo simplesmente ao as- INVERSÁQ 1925 _ Argentina, 4 a 1 _ 1956 _ Empate, 2 a 2 _ [,(I t nrfe. Cada qual, sensa- compravam" poules" dos terísticas das reuniões tur-

pecto econômico do eam- 'Os paredros, cebedenses,. B. Aires I Mexico cionalmente, torciá pelo seu fe"JS favoritos. fi1;tas 'dos grandes centros,
peonato, nega a pretensão tddavia, invertendo! a pre� 11925 _ Empaté, 2 a 2 -.1956 _ Empate', O a O _ . favorito e foi de se notar: As senhoí'as, elegante- em grupos comentavam o

�;osr, s:�:g!�I�:d;�ej:i�O�n�; �:s:i�a��:�o�n��j:í�O:ô::c� I· BueAnos
Aires ' B. Aires

_.. DE UM HElICOPTERO SERA' FILMADA ��ti��,�: eeuO d:ã�€�:���\1ê d�:
ordem financeira e técnica nicos de uma pequena mino- QUEM S O OS REMADORES DA UNI-

.

. pu:·os-sangue. Como etera-

dos grandes centros, como ria, ao invés de se aterem,
,

. A REGATA COM CAMBRIDGE nas no assunto, cautelosas,

���r�ss�:? ���IO;Od���Os�: ���a fin�I�::��SiV;;:�7�:a ! VERSIDADE DE CAMBRIDGE· RIO, 18 (V. A.) � Para tro que será fretado por di- �:I��S ;:i��!te�e:::tac:�:m;�:
d�slocar para sofrer os aza- ,estatuária: difundir e am- ,RI�, .18 (V. A.) _ Já es-:

.

J. A. Pit�h�ord _ Li.ce�- um documento a ser exibi-, rigente ca:ioca, visará apa-, àOl:lens, já que êstes foram

res de partidas disputadas parar o esporte. Tratam, so- ,ta ?flclalment� ap�ntada a clado e.m d.lrelto. SUbStitUi-I do em todo o m.undo, a Re-
I
nhar na �amera apenas o maiS l,recipitarlos .

e menos

em cidades do norte, com o mente, ao invés disso, de eqUipe da Umversldade de rá o {;hmplco 1. W. Welsh. gata InternacIOnal .com andamento do conjunto de analisadores.

que se sent'iriam preju<)i-' amealhar cruzeiros e fa-I' Ca!l1brid�e, no. Brasil" par.a R. A. J. Southgate _ Estu- Cambridge, será filmada' Cambridge na prova em Desviou-nos a atençiío, a

cados. . I zer a política dos fortes. a sensacIOnal regata Jubl- dante de medicina. Substi-I não a'penas de lang,ba, mas' que enfrentará os clubes grata visita do Prefeito da
i leu do JORNAL DOS SPOR- tu irá o olímpicú A. May- também de helicóptero,. es- 'br'\sileiros. Capital Dr. Osmar Cunha,
TS". a ser realizada dom in- Smith. tando já tomadas tôdas as TÉCNICA Deputado Federal Dr. Leo-
go na Lagoa Rodrigo de pl'ovidências- para tanto. O objetivo é a parte téc- berto Leal, Dr. Wilmar Dias

SITUACAO DOS CAMPEONATOS Freitas. A equipe britânica R. J. Trompsom _ Licen- DOIS nica que o desportista co- e vários outros amigos do
� " está assim constituida: ciado em medicina, Aliás podemos adiantar

Ilherá
da competição, e mais Deputado. Muito agradec'e

PAULISTA, GAUCHO .E PARANAE,NSE M. Deiahooke _ Presi- Denne (Timoneiro) que d'ois serão os helicóptB- tarde fará exposição e con- a Diretoria pe!� atenção d�
dente do Clube Cambridge. Pertenc,� ao colégio de Je- Iros que estarão em ação, I

íerências acerca da rema- qne foi alvo.

I 3° lugar - Internado- Terminará seus estudos no sus. Ocupou êste pôsto na pois um será utilizado vi- da aplicada pela famosa Sobejados t.f:. orgulho e

e nal, 3 próximo ano, e, além do re- regata do Tâmisa êste ano. sando o documentariü e ou-
I

gl,larnição de Cambridge. enaltecidos sentiram-se a

e' .:: ll:�:: -=-J�::�!���,: :�to��:I;�c�O�e����ç��s:are� :��.�t:·l'�::O S�I� !i���; t���: NOVO lI'MITE DE IDADE "PARA O CER _ i���t�;;:as:: �:s��i c�m0=
60 lugar _ Flamengo, 6 mar no colégio universitário neiro.di universidade. presença dos Senhores J01'-
7° lugar _ ,Cruzeir9, 7 de Hampestad competindo TAME NACI'ONAL DE VOLEIBOL nalista Martinho Callado
8'0 lugar - Força e Luz, durante cinco anos conse- D. I�. May-Smith (Trei- '. J01'. e Radialista Dr. Dib

10
.

cutivos. . nador) --<. Exerce advocacia, BELO HORIZONTE, 181 Rapazes _ De 15 anos Cherem, digno representan-
ArtilheIro principal: Jua- J. A. L. Russell - Liceu- em Londres, tendo ,estudado (V. A.) _ Na reunião do, completos até 18 anos jn-' te elo povo à Câmara Muni

rez,' do Grêmio, com 6 gols. cioll-se recentemente em di-
I
n'o colégio de Jesus de 1927 Congresso do certame na- completos, até 30 de junho. cipal que oficialmente nes

Campeonato Paranaense reito e aguarda chamado' a 19'>.0. Durante seu perio- ciol'lal de voleibol da class.e Por proposta da Federa- tas ilustrissimas pe;sona-
1'0 lugar _ Monte Alegre para as fileiras militares. I d{) universitário foi um dos Juvenil, realizada sexta- ção Mineira de Voleibol, ,o lidades, tão bem se' acha-

e Coritiba, I. p. p. J. F. HALL-CRAGGS _ maiores remadores -de Cam- feira ultima, foi aprovada a Congresso indicou a CBV a vam representadas a Im-

60 lugar _ Ponte' Pre-'j 20 lugar _ Caramurú e T;rmhJOu recentem�nte seus' bridge. 'Treinou a ,equipe indicação no sentido de
I
sua atenção e, um pronun- pl'en,<;a Escrita e a Imprensa.

ta, Linense e P. Santista, 6 Jacarezinho, 2 estudos de engehana. I que vH�('eu a regata Oxford- l.ciamento oficial a re,spei- Falada. Muito'ficaram a de-

7'0 lugar - Nacional e I 3° lugar _ Atlético, Fer-. M. G. B�Y?es _ Estudan-I Cambrldge
de 1955,. com haver novo criterio de li-, to da portaria 618, de 9 de ver a tão signifjcantes ci-

Guaraní, 7 roviário, Palestra Itália, te de medlCma.. unUl vantagem de seis bar- mites de idade para os cer-
.

setembro de 1953, que revo- dadões.

80 lugar _ Noroeste, 8. I Guaraní e Opereário, 4 M. G. Nightillgale _ Li-I cos ia vitória mais notável tames nacionais de juvenís. gou à portaria 254,- de 1.0 Motivo de júbilo e satis
.

Campeonato Gaucho
.

,
40 'lugar _ Rio Branco e cenciado em estudos de his-

I
des,le 1900). Foi ,o treina- Será o seguinte: -de outubro de 1941, .cance- fação, também, foi a pre

]:0 lugar _ Grêmio,

AimO-1
Bloco Morgenau, 5 I tória. Estêve no Japão em dor de Cambridge durante-_ Moças _ De' 14 arcos lando a proibição da pre- !V,'!'ça Idas Misses catari-

ré e Renner, 1 p. p. 50 ,lugar _ Britania� 6, 1954, com a equipe de Cam-
.

duas temporadas no decênio completos até 17 incomple- sença de meno.res de 16 nenses, representadas pelas
20 lugar -:- Floriano, �. 60 lugar _ Agua Verde, bridge. de 1930.. tos, até 30 de junho. anos em jogos rioturnos. Cont. na 5a. pág.

EM JOINVILLE POSSIVELMENTE A 19
,

DE AGOSTO CONTRA O AM'ÉRICA
JA' ESTÃO TREINANDO OS

CEARENSES
Ao que se noticia em jogar na cidade de Joinville

Joinville, o esquadrão do contra o conjunto do Amé
São Paulo, uma das maio- rica .que na oeasiao inau

res forças do foot-ball pau-'
,

lista e brasileiro, virá pela gurará seu estádio. E' pós
primeira vez âo nossc Esta- sivel que o tricolor bandei

do, possivelménte no dia 19 . rante realize um jogo nesta

de agôsto próximo devendo
I
Capital. Aguardemos, '

, .
.

Já está treinando para o do na semana passada, as

Campeonato Bi asileiro de seleções A e B empataram
Futebol a seleção cearense. I em dois tentos. O certame
No primeiro ensaio, efetua- terá início em novembro.

O CAMPEONATà BRASllEIRO� INFAN
TO-JUVENil DE VOLEIBOL DE 1957 EM

PORTO ALEGRE'BRASIL X ARGENTINA
A cidade de Porto Alegre leiro Infanto-Juvenil de Te

acaba de ser escolhida para nis que será efetuado em
2 a O séd a elo Campeonato Brasí- 1957.

QUASI NO BOTAFOGO,
HUMBERTO E BAUER

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

Cam.peonato Paulista
10 lugar - São Paulo

Santos; O p. p.
:�o lugar-- Palmeiras

Corintians, 2
3'0 lugat _ P. de Despor

·tos. S. Bento e Jabaqua-
ra, 3
40 lugar _ Ferroviária e

JlIventus, 4
5'0 lugar - Taubaté, XV

de Piracicaba � XV de Jau,
5

CI'NE SÃO JOSE
As 3 - 8hs.

Laura HIDALGO
Ricardo CASTRO RIOS em-

MARIA MADALENA
.

No' Programa:
Atual. Atlantida. Nac,
Preços: 11,00 _ 5,50.
Censura até 11 anos.

1,_.·ill
As 5 _ 8hs.

"CINEMASCOPE"
Marilyn MONROE

Tom EWELL em:

O PECADO MORA
LA-DO

technicolor de luxo
No Pi ograma :

Short Colorido .

Preços: 18,00 _ 10,00.
Censura até 5 anos.

AO

:c�-s i_a I
.

As _ Shs..
Randolph SCOTT _;__ Lex

BARKER em:

TORRENTES DE VIN

GANçA
. technicolor

J�o Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 10,00 -:- 5,00:

Ir'·".�
As _ 8hs.

Victor MATUHE _ Piper
LAURIE em:

TENHO SANGUE EM
MINHAS MÃOS

technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até ·14 anos.

As _ 8hs.
Blanqueta AMARO

Os Cinco de Bom Humor
em:

'LOUCURAS TIROS E
MAJ\fBOS

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.'
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até '14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Manuel Ferreira de retirada em tôda a parte, IMelo) enquanto à Rússia avança

Acabamos de ler dois ar- no mesmo rítmo. Mas quan

tigos sôbre a atual situação do se chegar à altura de pro

internacional, e não conse- por um plano para trustar

guimos vislumbrar a ponta ésse avanço, fecham-se em

duma solução. Assinam-nos copas. São contra as confe

Walter Lippman, conhecido rências com os soviéticos"
comentador de assuntos contra o comercio 8..0 inter

mundiais, e Withaker Charn- câmbio cultural com os co

bers, o ex-comun'ista que um mun istas, e apenas sabem

dia renegou o partido e ho- grrtar : cuidado, aí vêm os

je é! um dos mais acérrimos -vermelhos ! O Ocidente está

anti-vermelhos da América. em retirada! Quanto a um

Ambos são unânimes num plano de ação positiva, fa

ponto: a nova política rus- zem segrêdo. Não possuem

sa representa um perigp uma sugestão construtiva

maior para o Ocidente de para oferecer.

quo a antiga guerra fria. Lippman, no entanto, é

Chambers avisa o Ocidente mais realista e chega a alu

a não se deixar iludir pelas dir à necessidade duma mu

co!ltigas dos moscovitas, co- dança na política ocidental, ,

mo deve ficar de sobreaviso necessidade que, afinal, a-I'
em relação aos acenos ve- caba de ser reconhecida tan-

,

rificados a pouco em Lon- to pelo .presidente Eisenho

dres. Os objetivos do co- wer romo pelo primeiro mi

murrismo, diz ele, não se nisLro Eden.

morlificaram. Apenas as tá- ./' Iticas agora são diferentes. x X x

E para. dizer isto, o ex-co- Imunista enche meia dúzia No mesmo jornal que co-

de páginas da "Life". lhemos o mote para o co- I
Depois de ler (à custa de mentário acima encontra-I'

inúmeras viagens ao d icio- mos, perdido numa das pá
nário) o seu artigo, em que ginas internas, um telegra- I

são expostos os crimes que ma oriundo de ],lma peque-
J

atribui ao falecido Stalin na aldeia portuguesa, regís- :
(hoje caluniado por aqueles trando um drama rústico, e

mesmos que o endeusavam que ora .gloeamos. \
até bem pouco tempo), fica-: E' sediça a afirmativa que

se com vontade de pergun- c homerr preza a courela da
I

tal': mas, então, sr. Cham-' 3'..1:1 terra, acima de todas,
bers, o senhor não veio di-' a�, cousas. Ela é a sua hon-'

zer nada de novo;' que os ra, a sua vida, o seu mundo ..

objetivos do cor"unismo são O animal, porém, não tem'

'os mesmos, já todos nós o a consciência daquêle atá�
sabíamos; mas qual é a po- vico sentir" amando, acima

lítica que recomenda? Que tudo, o que é grato ao

devemos fazer para resistir seu paladar. E a mulher, eS- I
à ameaça vermelha? O que sa, além de prezar o que é

i

é que o Ocidente tem a fazer grato ao homem e ao an i

para evitar o alastramento mal, vigia e guarda a inte- I
do comunismo? Todos adrní- gridade da-quilo que lhe

pe_r-,'tem que os russos adotaram tenee.

novas táticas. QUill a' nova Daí, por certo, a razao

política' que o Ocidente terá prracipal de surgir aquela'
que seguir para contrabalan- tragédia para os lados de

çar a ofensiva dos soviéti- Póvoa de Lanhoso, �nde: 'e
cos? _

bacurinho de �eatriz Lima i
Afinal, o resultado de tais foi roer as couves do velho

artigos parece-nos, ser con- José Vaz. Este, dominado

traproducente. Em vez de pelas iras do Senhor, ati

fortalecerem a esperança do rcu-lhe com a enxada, pros
Ocidente, só profetizam ca- tando-o.: E a Beatriz, vendo

tástrofes; só predizem vitó- Cõmprometido o seu haver,
ria" para o lado da "corti- tsr'ia feito o mesmo ao a-

��m��i1{se�l�O"�e�:'o e���;a:d� il�����r,p��c:s� t::p!�v�=: �MPRESSIONANTES OS DESCONTOS NA "GIGAN-I DOCDS D TORTAS
em poue.os anos. $àmente:, a não se salvou, ao final. E' 'rESCA LIQUIDAÇÃO DE INVERNO" DA "A MODE- D D

agressão comunista está 'se que a emoção da corrida e LAR"
'

'I ''''( elra especializada em

alastrando a todo o mundo; do sucesso provocou-lhe
';"'" Alegre, acüita enco-

'a influência russa cresce uma síncope cardíaca, ma-
I "A Modelal:" que é, incontestavelmente o maior mag t- mendas de doces, enfeites,

cada vez mais no Médio O· tando-o. Q�lando,' no dia se-
zin do vestuário e do lar em nosso Estado, vem reali- .. i"" t pudins para casa-

ie'1te, na India, na Iugoslá- gU,ínlt}, o foram encontrar à zando com extraordinário êxito sua "Gigantesca Liqui- AO'!()'<;. batizados e aniver-

via. beira de uma poça, só a sua dação de Inverno". !-;ários. Rua Feliciano

Não será lógico. classifi- fiel ,;a.delinha ali encarna-I Não obstante encontrarmos air;da em ple:oo cora '8,0 \J'unes Pires, 12 •

,cal' estes individuas como va a pureza dos sentimentos: do invernó, o popular estabelecim(;llto, ViRalldJ me'hor

profetas do gloom? Para inumanos: amava o dono só
.

servir o público, decidiu realizar a refeTida ,'iqLlidaçãc
êles, o lado de cá está errt pai' mvito amar.

(om antecedência de 2 meses, cO:1':edendo de�' ontos ver-

�ladeiramenfe impressionantes.
'Para que meHTol' se possa a' '!lHr d;s . cepcio·,<tló.

':antagens que ora estão sendo oferecidas a todos, da
mos a seguir os descontos dos principais artig-os da e;;-

iação:
'

35% em tailleurs
3G% ,"

man teaux

30% " malhas

COM[NTANOO
,

• • •

J
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Os mdhotes.
/
vin hos ,dr Tubarão

FELIPPE
Branco e tinto
Distribuidore:l

Irmãos Mendes & Cia.
Rua Cons. Mafra, 99 - Fone 3797

VOCE SABIA' QUE ...

Faleceu, na cidade de
.

natural deste Estado, o

'Porto União, no dia 4 do qual
'

trcbalha na Compa
corrente. o 110'l1'O distinto nhia Seguradora Brasileira,
patr icio Dr. Augusto Lus- em São Paulo.
t",� Teixcu-a .II' Preitns. Deixou, ainda, em Lajes

�ni�(: ..-\d\'(�6; do, no �s-I um irmão muito relacionado
tar.!.) 1:»), tam,')�:m, . �aglS- I naquela progressista cída

f.1'3U0. tendo s ído JUlZ em de, senhor Almiro Lustosa
.... ar las ccn�'l:'�aL Teixeira de Freitas.
Natural do Estado da A digna família e à elas-

Bahia, veio moço para San- se dos magistrados e dos ad
ta Catarina, tendo sido pro- vogados, mandamos nossos

motor público nesta Capl- sentimentos pela grande
tal, onde deixou de sua pas- perda.

I sagem
o éco de uma época O Dr. Augusto Lustosa

notavel pelo brilho de seu Teixeira de Freitas era so
I
'talento e uma oratória in- brinho neto do grande [u-

. flamada e trovejante.. risconsulto Teixeira de

Faleceu, repentinamente, Freitas.
tal como dizia querer mor-, Vende-se ou se troca uma

l!����;;:���;;;;�;;�:::���r_:;�=::�t.�=����;;:'���'!!!I�ci�
rer, aos cuidados dos seus casa de madeira, situada

111

I'
e ce,rcado da simpatia e ad- na :Ptáia de Itapema.

�=r1=;;Irrpi-IM�����i�;;::;�;;;;�;;;;;�;��;��;� miração de todos os seus Tratar com o sr. Oswal-

___-:-;--,- -:--::-:___

.�
.' colegas. do Damasceno Silva, na

.:: �= J Deixou um filho, senhor Rua Crispim Mira nO 22, ou
1Il_ .: Célio Teixeira de Freitas, pelo, telefone 3119.

-l-'--,-----L_j_�LI I .- � - .r w"._._.v - _�_._ ....

--====--�.
--_........-=:::::::=-----

.

'"

-----

•

isto e verêlade :�;, o pôrto flutuante de Mànaus, no
" '

Rio Negro, construido sôbre tonéis, avança quasi 1 quilômetro
rio adentro e tem, acompanhando o movimento da maré, uma

alta e baixa de 10 metros. É, no gênero,. o maior do mundo.

J em cada 5

fumantes prefere

Cigarros

:�

I
�...

_ •.ma
-

preferfincia naci.onal

sou' � A,u �, . _'! I. O O U T O c • U.

-
...-, .. "".,I""'....,.,...,.,...,.....,.�.......�.---.-.-...

VENDE-SE

GELADEIRA
Vende uma, marca "Cham
pion", 7 pés cúbicos, únida
de aberta.
Tratar neste Jornal.
----------

saias

VENDE-SE
AUTOMOVEL MORRI8 52

Vende-se,oÍl troca-se por
outro de menor preçu, um

Morris Oxford perfeito, tudo'
01'ig;iwl, pneus banda bran.
ca. Ver à rua Padre Roma,
31.

30% "

20%

I
15%"
12% "

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

casacos 2/4 e para criancas
sobretudos, capas e palet'ós esportes
peles

.. '" -J""'-''''_...-_-• .........._,--.__

Dri Augusto lustosa Ieixelra �e
Freitas

..

dantes não haviam pensado,
E '1 violencia gera a violên
cia. .. Mas isso tudo faz

Deixamos no ar uma fra- parte de instruções provín
se que retomaremos para ês- das de terras estranhas, de
te comentárjo, "A bomba estranhas doutrinas que
'estoura sempre na mão da maus brasileiros professam.
Light". . . E porque a. Light é o alvo

O custo da vida vem au- de todas as iras, é pararaios
bindo astronomicamente. Os de todas as raivas? E' que

gêneros de primeira neoessí- há um significado diverso
. dade estão por preço q�lasi para o vocábulo Ligh_t. Light
proibitivo. Para alcánçá-Ios não é slmplesmente uma

está se falando em urgente companhia de capital es

decretação de novo salário trangeiro e quasi brasileira
mínimo.. de 4 ou 5 mil cru- pelo seu pessoal e patrimõ
zeiros. As barcas ligando nio. que explora serviços
Niterói ao Rio - que estão oúblicos essenciais à vida e

para .as lanchas, assim co- ao progresso de nosso país.
mo o bonde está para o oni- Light quer dizer americano

bus e lotações, passou de (embora seja 'de origem ca

�,OO para 5,50, ficando n� nadense), Light quer dizer

mesmo=rtivel ,.' das lanchas. 'derrrccracia, inimiga fidalgal
Houve protesto, houve gr'i- da Rússia imperialista e SlJ

ta ria, houve depredações? focadora de liberdades hu

Os bondes de Niteroi cus- manas, Light é doutrina po
tam 1,50 há muito tempo. Os lítica é bandeira de liber

iorreios aumentaram suas da-te, Light tem assim sig
taxas de 550%. Protestaram nificado completamente di
contra tudo isso? Dír-se-á verso. Os comunistas, in
ter sido o movimento contra fel ismente infiltrados peri
os bondes, a got& que estra- gosamente em nO'sso

'

meio

vasou o copo já cheio... estudantil satisfazeram seus

Mas porque sempre a Light instintos bestiais, com pre
é O' bode expiatória; se hol,1- juízo do nosso povo, não
ve autorização do governo, contra o aumento do preço
se o caso foi estudado por de bondes, mas· contra o

;omissões técnicas? maior óbice à slla expansão:
Os estudantes foram ludi- as Américas, os Estados

briados na sua _bôa fé e no Unidõs. A luta não foi tãO'
seu sentido de patriotismo simples como parece, foi

porque houve elementos ver_ 'politica e doutrinária. Light
melhos insuflando

_

medidas sig:1ifica coisa bem dife'ren
drásticas que antes os estll� te.

O REAL SIGNIFICADO DO
VOCABULO LIGHT ...

Turfe rm FtollaoóDolis.,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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((NO 't;eodculo)

Com a Biblia na Mão
SEXTA-FEIRA, 20. OE JULHO,

'

Não julgueis, para que não .Q�iais julgados. (Mateus

7:1). Ler Mateus 7:1-5;
,

.

OS .LEGISLADORRS haviam suspense-os trabalhos

para c�nferencin:r com' o povQ' que êles representavam.
João estava preparado para defender a sua atuação no

legislativo. Ao chegar, um "vlzinho o saudou com estas

palavras. "Benvíndo sejas, -esta eomunidade .está melhor

cevido à tua influência e liderança. Em geral, aprová
mosvas tuas votações. Til tens "esist_!do às tentações.
Qual é o 'teu segrêdo?" .

,

João r�spondeu: "Eu não. tenho .
nenhum segrêdo.

Quando eu estava na escola era 'membro de um clube' de
. c'ebates, de onde consegui três conyícções : pensar intei

ramente sôbre o assimto; respeitar 'as opiniões e os- mo-'

tivos dos oponentes; e apresentar as próprias convie

cões com- sincera franqueza."
.

"No dia de formatura - continuou - eu tinha um

eiiploma nas mãos e o espírito de àventura na alma. O

reitor do nosso colégio deu-nos. u'a mensagem final com

�.s palavras de Jesus." ,

.

.

"Não julgueis para que não sejais julgados". Então. êle
disse: "Jovens, guardai a vossa mente aberta, respeitai
(S outros e guardai" sempre a. vossa fé. intacta."

O-R A-Ç Ã O,
. .. " .., .

· QUérido Deus, ajuda-nos a vl�er de tal modo, que

a má ,vontade seja impotente e a justiça uma fôrça. Con
cede-nos sabedoria, coragem e amor: para que possamos

-ser instrumentos de tua vontade -nestes dias> Em nome

do Mestre que nos ensinou a orar: "Pai nosso, que estás

nos céus Amém,"

PENSAMENTO PARA O DIA .

-

.'

Em-Cristo temos o mais alto padrão
nossas prôprtas: vidas.

.

WALTER M.· JRVIM

�Missa 7°· dia
A família de Avelino Rufino da Cunha, convida aos

jarentes e .pessôas amigas, .para:. assistirem . a missa

l'.e 70 dia em intenção '1 sua alma, que mandam celebrar

dia 20 (6a feira) às 7. horas .na Igreja da Irmandade dos

Passos. Antecipadamente· agradecem o comparecimento
a este áto de fé crista.

\. �-_-----------------------

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

.

AntecipadamentE! agradecem a todos que compare

cerem a este ato de. piedade cristã.

Uma .confortável casa residencial, .situãda na Ave
I nída Mauro Ramos nr, 66. - Tratar na mesma casa.

/

Florianópolis, Sexta -_feira, 20 de Julho de 1956
--_._--�- .. - .._------- --

veram de usar o dispositivo
estatutár-io que lhes permite

Os universitàrios Catarí- requererem uma assembléia.
geral mediante um terço de
assinaturas . .O têrço de as

.sínaturas foi' coletado, o

requerimento entregue ao

Presidente do Diretório A
cadêmico e hoje às 20 horas
será realizada a Assembléia.

curso. A ordem do dia constará da
O Centro Acadêmico XIII eleição do representante ao

C C
de Setembro da Faculdáde Congresso Nacional de Es-

, a' a DO en I �t Catarinense credenciou as tudantes.

.Aluga-se a casa n. 49 da colegas -Dilza Dutra e Tere- x X x

Rija Tenente .Silveira, com
zinha Fontes 'para represen- Chegou ante-ontem a esta

6 quartos, varanda, copa,
tantes neste conclave estu capital e viajou ontem o

cosinha, instalações' san itác dantil.
.

colega Célio de Mattos Mou

rias; área. Tratar com o sr. Os Centros Academicos ra, Presidente do, Centro A
Norton Silva, diàriamente, das Faculdades de Farrná- cadêmico Horácio

\

Wells da
das 9 às 10 horas, à Rua Fe- cia e Odontologia e Ciencias Faculdade de Í?armacia e

lipe Schmidt, 21 (altos da Economicas ainda não cre- Odontologia Ido E�tado do

i .

_, I denciaram os seus represen:.., Rio de Janeiro. ,O colega es-

--------------------_---_-,tantes. teve em visita ao Centro A-
No Centro Acadêmico XI I cadêmico XXII de Janeiro

de Fevereiro da Faculdade I e. a União Catarinense de
de Direito os associados ti� Estudantes'.

-

\

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

DELEGACIA REGIONAL DE'SANTA CATARINA

.

O Delegado Regional do Ínstituto 'Nacional- do Pi
nho em Santa Catarina, pelo presente, avisa aos Senho
res industriais madeireiros que, as informações de que
t.ecessitarem sôbre qualquer assunto atinente à indús
tria madeireira, serão prestadas gratuitamente por esta
Delegacia sem qualquer onus para á parte interessada,
estando somente, sujeito ao pagamento de emolumentos,
conforme tabela abaixo, os registros transferências de
j;roprLeclade, alteração da razão social, mudança de lo
calidade, substituição de máquina ou fôrça motriz e ernís
e-ão de certificado de registro e certidões .

TABELA
Registro r •••••••••• "

Transferência de propriedade .

Alteração da razão social .- .. .. .

Mudança da localidade .

Substitu-ição de máquina .; .

Substituição de fôrça motriz ,

Emissão do cerfificado de, registro
ou certidão (Sêlos e emolumentos)

Cr$ 200,00
Cr$ 50,00
Cr$ 50,00
Cr$ 50,00
Cr$ 25,00
Cr$ 25,00

Cr$ 28,00

de vida para comunica a transferencia de sua Loja para a

.

I'
RUA MAX SCHRAMM, 168

(Califórnia) r nêxo á _Serraria da Industr-ia de Madeiras �atarinense
Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere

-----------�I-·:..-i1!-I-,g-JI......f' cendo a preferencia de seus freguezes
I.! .... ) <j !_.�. PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.

-- RECEBEMOS TIROS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS
-

ESPECIAIS PARA CASAS 1m MADEIRA.

r

Comunica as pessoas -interessadas que o .

Snr, Dr. Christoph Beeker von Sothen,
i onsul Alemão em Curitiba,· estará nesta Capital, nos

;Missa -de "30 Dias ,:ias 19 e 20 de julho dccorrente ano.

.

. ,

�' Receberá as pessôa s c que quiserem consultá-lo, no

Viuxa Aurora An.dra�e, filhas, g�nros, eonvld�rr: ,l.UX HOTEL, das 1Q",às 12-�hori.bs, sexta-f'eira.cdla 20 do
lodos seus parentes e armgos para a missa que em lU', corrente.
tenção da alma de seu inesquecível espôso, pai e amigo

-

FRANCISCO ANTONiO DE ANDRADE a cliC<e�

Joinville, de Julho de 1956.
•

I Augusto César Seára Guimarães - Delegado Re-
gional.

��

'"" Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casas de madeira.

A

\

Consulodo .Alemão

,Residencla
Vende-se ótima, nova, no aprazível bairro de Co

;-lueiros, Praia da Saudade à Rua Juca do Loide nO 47

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

'

Informações à Rua Conselheiro �afra nO 24 .

Aceita-se negócio com a Caixa Econômica.
t

:ECONOM',A. absoluta
Grande CONFO"RTO

:AQUECEDOR
·

EL�ÉTHICO .

�� .•�
IMERSÃO e CHUVEIRO

�.......-_.-

«.pacidade 30 LITROS

,. Construido ·ir.teiramenle de

cobre,

• 'Aquecimenio u·ltra ráj::ido.

• játo abundant .. na temDe·

I oltura de�ejada:
\.

o MISTUR,"'DQR I?ÁKO. de ,�

togem instóntor:"leQ, " �ermjte - Q

m.oio, e&CoJo- oe Qrôdl.:,oções· de

ft,\\PERATURÁ,

I
.

c

'.
\',

.�
"

.

, .

'/
'---O /:' .

-

CONFORTO absoluto
_Grande _ECONOMlA

)";�.
AQUECEDOR ELI�TRICO \CE�TRAL

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

It>

PRQ·G·RAMA DO MES

SÁBADO DIA 21' .,; nrand�osa' Seirée com iní
cio às 22 horas. -

"

DOMINÇO DlA 29 � Soirée Juvenil das 22 às
24 �10ras.

I

ir

-'---------�

i:UrSO de Prata-
BERLIM - Durante o Festival de Filmes de Berlim

foi atribuido o prêmio "O UR�O DE PRATA", na cate:
goria de filmes documentários, a- Walt Disney, pelo. seu.
í ilme "MISTERIO DA ESTER,PE" (The African Lion).

Uma motocicleta' ma-rca
"Monark" ele 6 HP ano

1955, com 1.400 quilometros
percorridos com sid-car
de alumínio adaptado ver e

tratar na Capitania dos
'!"•••••••••••-.-••_••-.-••_-_••'_••-.-_-_.......- ...-.-_••"....__.-.-.i4_-.....- -_,.�

VENDE-SE'
..

José Luiz

Vende-se
. por motivo de

mudança um grupo estofa:
do, jogo de copoa, dormitó
rio, radio Eletrola Zenith e

outras" peças. �}
Ver e tratar na Bocaiuva

"
210

nenses movimentam-se no

intuito de escolherem os

_êeus representantes ao XIX

Congresso Nacional de Es
-tudantes,

,

a realizar-se no

Km 47 da Estrada Rio-São
Paulo,' de 24 à 30 do mês em

ERNESTINA PEREIRA DE CAMPO.S
,

Falecimento -e Missa,

CapaCidade.: ,-
i 00 a 1.000 Itlros

Emman ueI Pereira de Campos
.

e família e José dos
Heis e família, cumprem o doloroso dever de participar
I) falecimento de sua mãe, sogra e avó

"

.' Construção sólida, sendo a caixa in tema de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (li de ·vldro).
• Reilslência do tipo 'ubular, InteirímeAte

I

bUnd". . <It

• COnl.role aurq""'ico de temperatura QQftpMOST.ATo.
que Dt08C2rcion. grandt acONOMJA. -....-' ...:..:...=--

- '

.. -

.

,
.

-, . --.-
.

._ . ....r:,
_.- - ..

Foe,lc:cJdoa not 11Il0l
lIQriZOIIfQ' • ycrtit.oJ.

\.

ERNESTINA PEREIRA DE CAMPOS

"
. f. BII 10818.4•.Co-méltlio'je'"'' ,'IBADejas
RUI J,oão -Pinto, 9 Fp••olis••St••C.tarina

e convidar as pessôas de suas relações para a. missa que,
€om intenção de suã alma, será celebrada no Altar do S,

Coração de Jesus, n� Catedral Metropolitana, dia 23,
terça feira, às 7 hora's.

, �, -'''--/ 1'ft183S0lld """"""717J

." ,. " -mo Irr. nn ·UNO'

YII1.lIll'" ";
j

',I.:
" ,

'"

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.
• �••••••�••••�e8•••e•••

.

'ÃTENCAO
. "

Nos d�as 26, 27 e 28 de Julho, às 20 horas em ponto,
liO salão do Lira Tenis Clube, oYogúe VAYUANANDA,
l'epresentaI:)-te do Mon':lstério "AMO - PAX", realizará
conferencias sobre temaS espirituais.

-

Diariamente, às l!i horas, desde o di; 22, fará pa·
!estras diârias por intermédio da Rádio "Anita Garibal
di" que tambem irradiará as suas conferê�cias.

ENTRADA FH.ANCA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
,

EDITAL DE CITAÇÃO

O cidadão F'elipe Domingues Petry, .Ju iz de Paz em

pleno exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca
de São José, Estado de Santa Catari!la, na forma da Lei,
etc.

F�,z saber a todos quanto o presente virem ou dele
notícia tiverem, com o prazo de 'trinta 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
lisbin o da Silva, brasileiro, desquitado, lavrador, resi
dente e domiciliado em Barreiros, neste município, por
seu advogado, abaixo-assinado, conforme instrumento de
mandado anexo, vem propôr nesta Comarca a presente
acão de Usocapião, para que expõe e requer a V. Excia.
o 'seguinte: I - Que por transação particular, conforme

prova o documento de fls. 2, o süPTICante_ adquiriu em

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
lros quadrados (33.000 m2), medindo 60 metros de fren
te por 550 ditos de fvndos, 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
cão particular e sôbre êle vinlra exercendo sua posse,
mansa, ininterrupta e pacificamente, conforme já foi di
ta acima; II - que desde a época que adquiriu à -posse
do terreno acima descrito, passou então o suplicante a

ocupá-lo com residência, plantações, criação, etc. isto já
há mais de 14 anos sem qualquer oposição de quem quer
que seja. III - Assim requer'-que, depois de processa
da e/julgada a justificação na forma do artigo n. 454 e

seguintes do Código de Processo Civil, presente o Dr.
Promotor Público, para o que pede a sua citação, e ou

vidas as testemunhas, abaixo arroladas, se digne V. Ex
ela. de mandar citar o Domínio da União em F'lorianópo
lis, por AR., o Ministério Público e os confinantes do
imóvel, bem assim como, por 'e-clitais de' trinta dias, os

:nteressados incertos, para contestarem, no prazo da Lei,
a presente Ação, em virtude da qual e na forma dos ar

tigos 550 e 552 do Código Civil Brasileiro, deverá ser re

conhecido e declarado o domínio -do suplicante sobre o

i erreno acima referido, porquanto juntando à sua posse
a de seu antecessor, ambas mansas e pacíficas e in inter

riptas, encontra-se precisamente o lapso do tempo muito
..

� uperior ao exigido por lei para legitimar a presente ação
cuja sentença final servirá de título habil para a trans
«r ição no Registro de Imóveis. IV - Protesta-se por to
dos os meios ·de provas inclusive por depoimento pessoal
r'e quem quiser protestar. V - Dá-se a presente, para
os efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.100,00. Nestes têrrnos.
Espera Deferimento. São José, 15 tle maio de 1956. (Ass.)
PP. Idiornar Joaquim Cana Verde. Rói das testemunhas:
1 a testemunha: José Inácio do Nascimento. 2a testemu
nha: .Man oel Luiz Florentino, ambos residentes neste
Município, em Barreiros. Despacho: Vistos, etc. J'ulgr"
procedente a justificação produzida pelo requerente AI-
"aro Felisbino da Silva, para que surta os seus devido:
efeitos. Cite-se por mandado o dr. Promotor P'úblico e o:

confinantes do imóvel. Para ciência dos interessados in
rertos, expeça-se edital na forma do artigo 455, § IOdo
Cód. de Pro'c. Civil. Expeça-se carta precatória ao Juí-
7.0' da 4a Varà da Comarc� da Capital, para citação ao

Domínio da União. Custas afinal. P. C. 1-6-1956. (Ass. \
Abelardo ela Costa Arantes, Juiz de Direito. Pelo que ci
"'0 e chamo a todos quantos interessar possa e direito te
nham sõbre o dito 'imóvel, a virem no prazo de trinta dias,
a .egar que julgarem a bem dos seus direitos. E, 'para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguem alegue ig
norância, mando expedir o presente que será afixado err

lugar ele costume e publicado no "Diário Oficial" do Es
tudo e jornal "O Estado". Dado e passado nesta cidade
r.e São José, aos vinte e cinco dias do mês de junho de
mil novecentos e cinquenta e seis. Eu, assinatura ilegí
"el, escrivã e. o fiz dactilografar e subscrevo.

Felipe Domingues Petrv, Juiz de Direito em exercício.
Felipe Domingos Petry, Juiz de Direito em exercício.

Instituto Bràsil Estados Uoidos
REINICIOS DAS ATIVIDADES

Pelo presente convidamos a todos os sócios e pessoas
interessadas, para uma reunião a realizar-se no dia deze
nove (19) do corrente, ás vinte (20) horas, na Faculdade
de Filosofia, afim de tratar do reinício das atividades do
Instituto Brasil-Estados Unidos, bem como eleger a sua
diretoria provisória.

Dr. Waldemiro Caiscais; Dr. Waldir Busch; Prof.' Au
gustinho da Silva; Erasto Macedo; Osvaldo Mello; Eurico
Hosterno.

•••••••••••�••e•••o••••••••••••••••••••••••

ATENCAO
,

UISQUE A CR$
45,00 A GARRAFA
RIO, 18 (V. A.) - Outro

escandalo de import a ç ã o

clandestina de uísque é
-

re

gistrado hoje pela reporta
gem. A firma Maysr Oba'dia,
de Belem, com licença for
necida pela agencia da ....

CACEX na capital do Pará,
importou 1.026 caixas da

quela bebida de Porto Of

Spain, Trinidad.
A mesma quantidade teria

tambsm conseguido a firma
Nanhum Bongues de Recife,
igualmente com licença da

agencia local da CACEX. As
duas �irmas adquiriram dó
lares em licitações de cam
bio. Conseguiram subfatu
rar a mercadoria no porto
de origem e remeteram o que
faltava clandestínam e n t e

com dólares aélquiridos no

mercado livre. Como a moe

da licitada vale duzentos e

mais cruzeiros, o uísque fi
caria caro.

Mas, completando as en

.enmsndas irregularm e n t e
com dólares obtidos no mer

cado livre a oitenta e pou
cos cruzeiros, cada garrafa
de uísque da partida saiu por
quarenta e cinco cruzeiros
em vez de 250 ou 300. 'Assim
os lucros das aludidas fir
mas foram astronômicos,
pois o preço do uísque no

mercado varia entre 800 e

1.500 cruzeiros a garrafa,
conforme a marca. Foram
abertas sindicâ�cias para a

purar a responsabilidade.

Alfaiataria
Santa Catarina
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1 -
Edifício João Alfredo, sala

'------

\,t tenha -sua

correspondência
sempre em ordem

1

com os

arquivos
.i

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

_- ....----
.... '"!!I!I'..a

���---- .

.

MOVAÇO
I

,

e a

em 3 tamtuihos :

2 . gavétas

}
corto

3 gavetas ou

4 gavetas ofício

>ft;� � � ,'",

• Durabilidade
• Bela aparência
• Funcionamento
suave ,

"�
,�7Innd
do R,.asiL_ S. R.

Parece que nenhuma. São dois gêmeos,
são quase iguais. No entanto, apesar dêsse

arzinho brejeiro, um dêles é ainda mais ale

gre, mais vivo, mais inteligente. E todos de
casa sabem qual é a diferença.

, �
...... ·f.'·

f!

.�--

Poro o motor do seu corro o

diferenço começo quando você enche
o tanque com gasolina Shell - o único

que contém /. C. A. Potente n,o 40,637
•

-----..._ _.:;._ --,-- ,------ ----- ---,--------- ----------,----------�

H O J ( NO PASSADO
20 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1777, nasceu em Minas Gerais o Marques de
Valença (Estevão Ribeiro de Rezende);
em 1800, em Pôrto Alegre nasceu José de Araú
jo Ribeiro, Visconde do Rio Grande;
em 1810, foi assinada a Independência da Co
lômbia;
em 1815, é elevado à categoria de Vila, a povoa
ção de Areias, na Paraiba :

em 1833, o bacharel Joaquim Teixei-ra Peixoto
de Albuquerque, é nomeado Ouvidor geral da
província da Paraiba :

- • em 1836, segundo assalto ele Pôrto Alegre pelos
revolucionários do Rio Grande do Sul, que são
repelidos pelo general Chagas Santos;
em 1836, em Minas Gerais, nasceu o engenheiro
Henriqu-e Dumont, pai de Santos Dumont, que
nasceu neste mesmo dia e mês de 1873;
em 1869, o general Portinho, chega ao Passo do
Xará, do Tebicuari e reconhece as fôrças d'e di
visão paraguaia do coronel Vernal.

Nos dias 26, 27 e 28 de Julho, às 20 horas em ponto, -

(CASA PRATT)
n o salão elo Lira Tenis Clube, o Yogue VAYUANANDA, ; �

representante do Monastério "AMO - PAX", realizará �..:.. j:
conferencias sobre temas espirituais. '� 1110 de Jan,.lro

Diariamente, às I!J horas, desde o dia 22, fará pa-
s. Paulo. RecU.

I
Salvador - P. Ale"re - 8. Horllon:!�stras diárias po.r int:rn;édio da Rádio ":tnita Caríbal- '•.Curltlba.MI.de r.ra.Pelota. \

(:1" que também irr-adiará as suas conferencias. "1 r
,.-

,

ENTRADA FR.ANCA .

.
_..-I

, André Nilo Tadasco

•

...

Em gasolina também sabemos, a diferença
é esta: só as gasolinas vendidas sob o em

blema Shell contêm L C.A, um aditivo que
as torna superiores porque:

ICA impede a 1" :irniçio, não deixando íncandes
cer os depósitos provenientes da combustão interna. -

i"
. I:;,CA elimina-os C��tos..Cil'cui-tos, pois .neutralíza 0.$
.resíduos condutores de eletricidade, depositados por
qualquer tipo de gasolina nos elétrodos das velas.

E só os Postos de Serviço e Revendedores Shell
vendem gasolina com l.e.A. Portanto, ao abastecer
o. seu carro, procure os Revendedores Shell.

SHELL BRAll1 LIMITID·.
,

'

..

SINDICA'ro DOS CONTABILlSTAS DE
FLORIANóPOLlS

EDlTAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados todos os as

sociados em pleno gôzo de seus direitos
.
sindicais para

se reunirem, em assembléia geral' extraordinária, nos'

próximos dias 23 e 24 do corrente mês, ,S 19 horas res

I ectivamente, na séde dêste Sindicato, com a seguinte
Ordem do Dia:

Assembléia dia 23: - "Escolha de três delegados
«leltores à Assembléia Nacional de Contabilistas, que
deverá renovar o têrço dos membros efetivos e suplen
tes do Conselho Federal de Contabilidade, com mandato
c-e 2 de agôsto de 1956 e 10. de agôsto de 1.959"'.

Assembléia dia 24: - a) leitura, discussão e apro-
vação da ata da assembléia anterior.

'

b) levar ao conhecimento, da assembléia, a proposta
feita pela Federação dos Contabilistas do Rio Grande
(lO Sul e submete-la a discussão e aprovação, esta por
escrutínio secreto na fórma da lei.

'

c) assuntos de in terêsse geral.
Outrossim, no caso de não haver número legal para

a realização 'das assembléias ora convocadas, fica mar
cada outra para uma hóra após, no mesmo local e se
1 ealizarão com qualquer número de associados presen
tes.

\
\

Florianópolis, 17 de julho de 1956
João Momm --Presidente

-
- -

,

Lavando com Sabão
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I MAISUMA FEIRA COlONIAL; OS AÇOU-;, NOVO PROCESSO NA CONFECÇÃO
GUES INSTALADOS NO MERCADO MU- DO LINHO

TrAosil� oo Sol do Is tildo; Fa leclm eDto de V&r0a- N ICIPAl PASSARÃO A FUNCIONAR I U��N�;;,�' ;: ��;':h�", �:m':'n;,:;�at��:�s:'",�:::.:
dor. Varta de -pr.illcí'pio� dos· "studaote". Rude de AOS SA'BA'DO'S A' TARDE

.Inglaterra, declara que a- do grandemente o problsm.,
� n � u ; caba de aperfeiçoar um: no- com os primeiro; aperfei-

; '��68gÔ tos ·para:o is treito. O Plano Rodovl,ário Por, determinação do
' Sr: a en?�reç�r-lhe.a preset'nte ��:����ssoo q��l:��:::�e��� I' ÇO��p��!���e�que o novo pro'-

:J" Estado'al Oatros aSsoBtOA �
?refeito Municipal, que vi- ctomdumdcaçao,

e emdse r�- ,dos tecidos de linho apos a cesso seJ"a de primo'rdial ím,
,

- - .ando os altos ínterêsses da an o e assuntos e reaIS I

.""� .• • '.,.
,.,., -- .

t
'. �

1 tívíd lavagem, dispensando 'deste portância na Irlanda do Nor

Mais uma reuniã.o foi rea-ldando margem a acidentes íéto de lei do-deputado Anto- )opu'açãJ, esta Admini-stra- in eresses para a co e IVI a- ,
-

-

-

d Ab tecí t d poí d b
modo a necessidade de. se te que fabrica uma grande

lízada quarta-feira última de tráfego. Disse o orador nio Carlos, da Câmara Fe- .çao e as ecimen o e Fei- e, OlS como po e o servar, I

pelos nossos deputados eB-
I

que já havia comunicado a- deral, :as, comunica que resolveu, visamos com isso a tentar o
usar o ferro de passar. Em- parte do linho do inundo.

taduaís, ocasião em que fo-' queles : fatos ao Engenheiro
. em comum com os feirantes, barataamento no' preços do

hora seja um dos mais an-l A firma espera que quan-

ram debatidos diversos as-
I

residente em Araranguá e Falecimento de Veteador! 1-'
'

realizar, a partir da próxima alto custo dos g�IlierO�, �_ '���e�ecid�s .conh�Cid?S do .

do ? lin�o pro�ess.a�o estl,

suntos que interessam aos
I

agora voltava a pedir pro- em Gaspar semana, mais, uma feirà co- gradece riamos em muito á ',es a e a PrI�eIra �ez. ver a ven � na merica, est i

Poderes Públicos.

I
videncías ao Secretário -"'da O deputado Laert Ramos lonial, as sextas-feiras. gentileza da publtcaçâo des-; q.�e se .tornou possível dIS-. outono, seja somada aos lu-

t; I Viação e Obras Públicas.. pediu ó envio de telegrama Teria assim, esta /nova ta" nesse conceituado or- por.da lmho entre os novos
I
cros anuais da firma a cifra

feíra slemanal, a finalidade,
-

I t;_eCl o_s
que pouca necessí- de um milhão de dólares.

Problemas rodoviários no. Terminou solicitando ::J de condolências à família .
gao. --�-

Sul do Estado i envio de um ofício a essa au- do Vereador Carlos Barbosa não SÓ de melhor servir aos l' .ortanópclís, 19 de Julho

O deputado Paulo Preis toridade pedindo urgencía -"ontes, falecido na véspera Srs. Comerciantes, como aín- de 1956'

(PSP) tratou da questão re- 'para o caso, sm Gaspar. O deputado An- da a de 'proporcionar, á po- Osvaldo Meit'a

lativa ao Estado de / diver-l. O deputado Olice Cald ss .onío Almeida apresentou a- pulaçâo,' a oportunidade de Administrador dos Serviços

sas pontes no Sul do Esta-; leu prestação de contas da ditivo no sentido de que adquirir, por prêços mais de Abastecimento e Feiras

elo, notadamente as que es-
I
"festa do trabalho" realiza- tambsm se telegrafasse à accessíveís, gêneros de la.

tão construídas sobre Os rios da em Tubarão. Câmara Municipal daquela necessidade, 'em quantidades

Guarataí e S. Bento que es-I O deputado Canziani leu cidade manifestando o pe-
mínimas de 5 kgs.

tão em precárias situações, comentário.s sobre um pro- zar da Assembléia. A pro- Outrossim, resolveu tam-

posição teve a' solídarledade bém, que a partir desta da-

d d TB' d PDC ta, os açougues instalados
o PSP, o P ,o. e

tio PRP.
no Mercado Municipal, pas-
sassem a funcionar aos sá
bados á tarde.
Sendo estes, Sr: Diretor,

0S' motivos que me levaram

aSSEMBlEIA LEGISLATIVA

:ios em torno dos movímen
sos estudantís no país, rrí

iando-Ihes o' patriotismo de

que sempre estão revesti
dos, os quais, muito embora
às vezes pequem pela pre
.:�pitação, trazem sempre fi

narca do vigor e
-

do zelo da

iossa mocidade estudiosa.

,. ",-:;;l!;)$�@;;'��(5l:Ji:la�.$\ ,••$ ..

i Nuestra'� Seúoral· de�!
I � :'I'AsUDCion

.

I
: .rthon d'Eça :
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Carta de prlncípíes dos Es

tudantes Oatarmenses
O deputado Orlando Ber

coll (PSD) teceu comentá-

Já estou com Os Boletos de pasaje da Aerollneas Ar

gentínas, parti Montevidéo, com interrupções em RQsáric
e Buenos Aires. Vou num quadrimotor de dois andares,

grande, vasto, com um bôjo para cíncoenta passageiros.
- São mais 1.550 quilômetros de vôo através alguns céus 3:m seguida, manifestou seu

desconfiados 'C, depois, para chegar ao meu querida e té- mtusiasmo pela Carta de

pido borralho, mais 797 milheiros na límpida, segura e -rlncípíos aprovada pelo III

amada atmosfera da Pátria. ;ongresso Estadual- de Es-

Estou quase certo de que não desceremos em Rosário: udantss Catarinenscs, in-

_ há, pressa, e Rosário seria mais uma 'escala com adua- istindo na lição que nos da

nas, termômetro na bôca, polícia de imigração e outros ;am os universitários do Es

incômodos do acôrdo interamericano de turismo.... ';ado demonstrando seu in-

Fizemos, j'á, eu e o Max, voando. e rodando, Florianó- ';eresse ·e preocupação pelos

polis, Pôrto-Alegre, Libres, Posadas, Encarnacion e Asun-' problemas da nacionalidade.

ción _ algumas fartas 'e longas\centenas de leguas. Para que ficasse constando

Agora será: Asufición, Buenos Aires, Montevidéo, Pôrto" ias Anais da Casa, leu o

Alegre e Florianópolis.
1ocumento ãos universitá-

Fiz hoje um gráfico e uma soma aproximada, sem rios.

aparatos e coloridos: da "entrada" e da "saida" _ mais ."têde/de Esgôtos para o

de 3.000 quilômetros!
Estreito

E' de fato, uma decente estirada. Quando vim _ ris, O deputado Osni Régi:

que i um ângulo aberto e vasto: desci para o sul e subi pa- PSD) pediu providencias QC

ra o oeste; desta vez, porém, farEli �um outro ângulo dE 10\'erno do Estado para'
vértice mais longo:' voarei para o sul, mas, depois, batere: instalação de uma rede dE

.

para o ndrte. A geometria, de xesto, será to.da no espaço ... =sgotos para o Estreito._ De
monstrou, o deputado pesse-
dista a necessidade inadiá-

x x

x
'el que tep os Poderes Pú

_blicos de proceder a esse me

lhoramento diante do pro-

Saí de Florianópolis a 7 de março; ha mais de vinte

dias que deixei o Brasil e há cerca de quatorze que habite

Asunción:
.

� Que terá acontecido na Pátria de-sde todo esse gresso que se verifica na-

tempo?
quele 'bairro. O deputado Al-

E' uma dolorosa e rude verdade: a não ser ás vezes,
fredo Cherem, esclareceu' que

na coluna de futebol, na página que sómente os aficiona- "até havia perigo do surto dê

dos procuram com interêsse e gula - nem uma curta e doenças contagiosas diante

ligeira linha sôbre o Brasil! Parece que um novo dilúvio da
. f�lta de higiene" que se

o submergiu, rápido e implacável, com o Pão de Açucar, o �.erIfICa�a. Tamb:m � d:pu
Maracanã e as Escolas de Samba,!

. ".}do OLando Berto.h frISOU,

Por onde andarão, perguntei um
�

dia desses ao Ricard� c� a!_)arte, que er� fácil Ve

as pomposas e atiladas PRESS que
-

entopem, com as tur- nfIcar essa necessIdade: era
.

bulências do Iran ou as indigestões de Mao Tsun, as 110S-
só �isitar a rua Santa Luzia

sàs gazetas os nossos semanários.
.

_ 10U a Ave�ida. Santa Cat�ri-
Ricardo Pinto dobrou, de vagar, L'UNION e fixando- na, onde �s a_guas' e ? lodo

I
me com aquela ironia amável e sutil que êle apreendeu em

sem éanahzaçao suflClente--1
Mestre Anatole, responâeu: davam. lugar aquele perigo

I

Batendo coquetéis na Associação ele Imprensa e
lembrado pelo deputado Ch?-,'

dando "camelos" a fumar.. .

.

rem.
,

x x
Continuou o deputado Os-

x
ní Régis insistindo nessa

Amanhã, a estas horas, - dez da noite _ estarei, '" se premente necessidade em fa

assim quiser o bom Deus, em Buenos Aires, no 'rumo que-I vor do bairro do Estreito.
I Em seguida, teceu comen

ridO e desej ado do meu terrunho.,
Vou deixar Asunción: as malas estão afiveladas, os l tári.os históricos em torno do

boletos no bolso c o porteiro avisado. ['Cincoentenário da morte de
.

Nina ROdÍ"igues, focalizando
Mas; é curioso!
Vivi aqui nesta cidade aPenas uns poucos ele dias, e,

03 aspectos mais impo.rtan-

no entanto, já estou sentindo sauda,.des das minhas.. bôas
tes daquela personal).dade.

manhãs de quieta leitura; do ruidoso e-alegre café que eu O Plano Rodoviário
ia tomar sempre, entre duas blagues e algumas inform3- Estadual
çõCs incertas do alemão, afundado nas mapples de couro O deputado Estivalet Pi-

do Ricardo; do-s ociosos e longos passeios através desses res (PSD) voltou a tratar da

bairros e desses arrabaldes pinturescos, docemente ador- elaboração do Novo Plano
mecidos sob ó sol; o panorama espalhado e vibrante que Rodoviário Estadual, já pro
palpita em reflexos sôbre as águas do Paraguái; d,o almo- metido. pelo Secretário da

ço tranquilo, fácil e farto, que um velho criado italiano, Viação e Obras Públicas' há

que entendia o português ·e cantava baixinho o Rigoletto, mais de um ano. Lembrou os

nos servia c·am solicitude e gênio; das calmas sestas á pe- pedidos 'de informação que
numbra adocicada deste meu aposento, entre a 'vaporosa, havia remetido àquela secre-,

fluidez' do mosquiteiro de moUsselina,' e, sobre tuelo, da taria para serem respondi
placideZ e repouso do meu espírito, que tã,o deliciosamente las dentro do prazo. legal e'·

havia agido sôbre a minha velha carcassa, dando-lh,e no- que não sofreram qualquer
vos tons de alacridade, força e bom humor. resposta. Mostrou o deputa
-Asunción é, na verdade, uma bela e agradável cidade, d.o .Estivalet 'Pires a falta de

ruidosa, agitada e cheia de um pitoresco própri,o e origi- interesse dos poderes esta

nal, como não poderá haver em nenhuma outra cidaq._e duais em torno do problema
americana: _:_ é luminosa, pontilhada de folhagens vivas e lembrou o fato de um ofí

e de ricos matizes, de ruas retas; largas e longas, cheias cio do chefe do DER a Pre

de ruidos, e de pracas em que o sol e o ar circulam livre- feito do Interior dava culpa
mente, misturando::se aos arômas das larangeiraS' e aos ao Legislativo pela falta dJ

murmúrios frescà,s e dôces que vêm do. rio. novo plano. Frisou então qil �
,

Embora sejam duas cidades muito.diferentes, há qual- isto era a mostra de como

quer cousa de Flóriánópolis em Asunción:' :- no ar claro, havia desleixo e confusã; nO'\1
alegre e cristalino; rl.as arvores fOlhejantes e brandas; no setores governamentais on- !'céu dum anil' ntio e Íigeiro; nos poentes çiecorativos e de ninguém mais sabe a

plásticos; na macia 'luminosidade das águas que rodeiam quantas anda o governo, :

a cidade, lisas é polidas .pela manhã>cheias de chamalotes preocupado exclusivamente
I

dourados sob o" sol ocioso do meio dia e duma incompará- com publicidade desneces-
I

vel serenidade e c01orido quando a tarde, languida e

vaga'j
�ária e. que nada produz. I

'vaí desaparecendo por detraz das luxuosas vegetações da . Na Ordem do Dia votaram-
.

Dutra ,banda. .' Se ,.várias -redações. finail!. (

Festa do Espírito
Santo em Rio
Vermelho

. ,

Prometem revestir-se de

g�'andês pompas as sole

nidades que se farão rea

lizar nos próximos dias 21

e 22 dês te, em Rio Verme

lho, a exemplo dos anos

anteriores.
.

Haverá quermessflS, quei
ma de fogos e toda sorte
de folguedos populares,'
abrilhan,tados pela nossa

tradicional Banda de Mú-

sica. "Am\}r à Arte".

Prevê-se para tanto
afluência de milhares
milhal'es de pess.oas civis
e militares que irão naque

_ le pitoresco . recanto de

nossa Ilha à procura de

uma noite diferente.
--_........._----

VAI BEM;'
OBRIGADO

Imprensa independen
te da Casa Hoepcke
tal foi como ontem nos

classificaram na fôlha
sem ligações partidárias
com a oposição.
_� não erraram. E diS-_
seram, enfim, unia ver

dade.

Graças ao enobrecedor
apOlO do povo e à con

fiança cada vez mais es

timulante da nossa cli- ...
antela de anúncios, a

par di) nosso esforçado
trabalho de cada dia,
somos um órgão auto
suficiente. Não devemoS'
nada a ninguem. Dos

contratos que celebra

mos, todos estão, rigoro
samente em dia, alguns
até pagos adiantadamen
te.
As quantidades de Pll;

pel que adquirimos pa
gamos à vista. Temos as

nossas economias em

depósito', de mês a mês
acrescidas para oportu
nas melhorias no jor
nal.
Em nossa caixa ó di

nheiro que entra leva
recibo em troca.

.

Não recebemos auxi
lios fora das praxes co

merciais. Não contamos
com subvenções de quem

querer' que seja. Não
vendemos silencio nem

cobramos elogios.
Exclusiva m e· n.t e da

possa direção 'deipende
aceitar ou recusar publi
cações, gratuitas ou não.
Selecionamos matéria,
política ou mesmo de

anúncio. Temos escrita
normal. Sobram-nos, das
melhores firmas nacio-.
nais, eloquentes ofereci
mentos de cr�dito, dis

pensadas outras garan
tias que as da nossa tra

diçãO'.
Se algum são tomé du

vidar não nos....i>ecus�re
mos a provar o 'alegado
com a documentação es

tendida na. mesa.
"O ESTADO" vai bem'

obriga"do!

de Justiça do Estado rece

bsu o seguinte telegrama: r"Aditamento telegrama es

ta Presidência de 22 Maio te-Inho prazer informar prazo
edital concurso ingresso Ma-I De acôrdo com a rel,lniã( Waldyr Del Prá Netef

gístratura leste Estado foi: do Diretório Acadêmico X, Bibliotecário

prorrogado mais -trínta, dias: de Fevereiro, realizada UI: Hilton dos Pra�eres
:�icitando vossêncía d�vul-. dia la de Julho de' 1956, às I'esoureíro.

gaçâo. Cordiais' saudações.118 .h�ra�, ficou �e.sol�ido, por ---- ----

Daniel Lopes Presidente Tri- unânímídade, o seguinte: Não mais repre-bunal Justiça."
. " I) - Não' tomar. conheci-

Paulo Gonzaga Martms da mento do requerimento :) sentará o BrasilSilva presentado pelo colega Már
Secretário cio Luiz Guimarães -Collaç:

para a realização de um,

Assembléia Geral Extra- ar

dinária, onde se deveria es,
Previsão do tempo, até 14

colher um representante d
ioras úo dia 20. Diretório Acadêmico ao XI�
Tempo bom. Geadas.

C N' IdEs
. ongresso aCIona e

.

Temperatura: Em dech- 'tudantes, tendo em vista
mo.

.' ,I publicação de um Edital r:l
Ventos: Do ql�adrante sul, I

Convocacão de Assembléil

frescos... .' 1 Geral, e� nossos jornai
TemperatLllas extremas que contraria os dispositivo

de hoje: I estatutários, qu:e defere ta:
Máxima: 18,2 competência ao Presidente:
Mínima: 13,6 I II) - Deixar a critério d�

r Presidência a escolha de ou-

Será modifiéado o' troo representant: ao Con,

.
. I

gresso, e se preCISO, de un

'ernsl'no' na U R S S' suplente;
. . • . ; I III) - Reprovar a atitudt

GENEBRA? 19 (U.�.) - .tomada por certos acadêmi- Firmado nOvo
Os textos dos livros escola- Cos de nossà Faculdade, que
res serão c.ompletamente 'esquecidos do respeito qu'

. WASHINGTON, 19 (UP)

mO'di�icados, segundo infor- 'üevem aO' seu orgão máxi-
- A Belgicà e os Estados

mau a sra. Dubrovina, vice-' mo, se arvoram em delibera- Unido!:: assinaram, hoje, um

ministro' da Educação na
I
dores de matéria que Ih!' J

novo acordo cooperativo sô-

"
União Soviética. Acrescentou

I
falece competência para de bre o uso civil da energiá

que o "culto da personalida-1liberar. atomica. O acorào substitui

I
de" dur�nte os ultimas anos I Sala das Se2sões, I? de Ju- um outro assinado no ano

da era stalinista, natural- lho' de 1956 pa'lsado.
mente afetou o setor educa- Ass,) - Túlio César Gou- Segundo os termos do no-

I cionaL A sra. ?ubrovina en- din - Presidente
�

,
vo acordo, não há limite pa

I
contra-se aq�� .como repre-. Mario Withorn - 1° Vicc- ra a quantidade de material

,
sentante sovIetIca ao Con- Presidente Iissionável U-235, a sel' ven-

I'gre�so Internaciona� de Edu-I Plínio Franzoni Junior 'dido ao governo belga. To-

caça0. Declarou, amda, que 20 Vice-Presidente .: davia, especifica-se um li-
·0 curfÍcul:um escolar nos di-I Márcio Luiz Borges - � mite de 8 quilos de U-235
versos cursos e os textos dos Orador : enriquecido a 90.por cento.
livros serão examinados e

. =--==..'c-==-- -'----·-·-

revisados e que os novos

,livros aparecerão. no ano vin-

I d�uro. . _

INo R'ia um ex-em-
I

1 baixador dos
'Estados Unidos .

I RIO. 19 (V1\) -: Encon-
tra-se nesta cidade o diplo-

I mata Adolfo Berle, que já
residiu 'há uns dez anos no

Rio, como chef(:' da r�pre-
sentação dos Est�dos Uni
dos juntO' ao nosso governo.
Nesse importante posto' o

sr. Adolfo 'Berle marcou é-'

poca quando, em jp,neiro de
1945, pronunciou um discur
so interpretado pela impren
sa ':omo interferencia de sua

parte na política interna do
nosso país. Mese3 depois, no
mesmo ano de 1945, ocorreu
a d.eposição do falecido pre
sidente Getúlio Vargas.

Tribunal de Justica
>

do Ceará
O Presidente do Tribunal

TEMPa

a

e

A questão do
desarmamento
GETTYSBURGH, 19 (U.

P.) - O Presidente. Eise

i nhowelt discutiu a .questão
do desarmamento com Ha-

I' rold Stassen, assistente és-
pecial do chefe tio governo
em Assuntos de Des!l.rma
menta. /

I Essa foi a primeira vez

I que
Stassen se entrevistou

cO'm o Presidente, desde 9 de

I junho, quando Ei,senhower
se submeteu a uma Íllte;r
vençã,.o .cirQrgica abdqmina.l.

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Julho' de 1956
,

y CENTRO ACADEMICO
XI DI FEVEREIRO

-

RIO, 19 (V. A.) - Anun-

cia-se que o sr, João Gou

lart não mais representará o

Brasil' na posse do novo pre
sidente do Perú. Irá o s r.

Apolônio Sales, více-presí
dente do Senado:

Deverá ser

nomeado
RIO, 19 (V. A,) Para a

vaga aberta pelo falecimen
to do .general Castelo' Bran
co, o presidente da Repúb!i
:::a dev-erá nomear para o Su

perio.r Tribunal Militar o ge
neral Antônio Lima Câmara.

T,�manho não é documento! - diz velho provérbio.
E não é mesmo! No Palácio governamental de

,

I:'in-Ta-Lin aconteceu a prova, num dia d'e audiên�ia
.

pública. Estava o chefe do cerimonial a pôr os pre
sentes em fila cronológica de entrada quando surgiu
o Lagarto, moreno saradJ e semostradeiro, cabo elei
toral na Montanha dt) Piu-Iu e pagé do rancho Xin

ga-la-xin-go-cá. Cheg,ou e foi logo espalhando' pres
tígio:

- L(l-garto não espicha fila. Digam lá pra Sua

Insolência que êle tá qui! Quero odiência ele vereda!
De fato, meio minuto depois, na salão de despa-.

chos, Lagar�o desovava suas pretensões.
Mas oS da fila, preteridg_s de corpo pr.esente·, c:>.,

meçaram a achar ruim e a ficar indóceis. E aconte
ceu, por- parte de outr0 moreno já cansado' da espera,

. a reclamação _fulminante:
-:- Se à questão é de bicho e não de bicha, eu

também queVD ser atendidO' já e já! Eu' sou o Jacaré!!!

Não adiantou nada o protesto. Tamanho não é
document.o: Lagarto ganhou, Jacaré perdeu.
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