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Expressu Fln.rianópnUs' lIda.
:F.NDEREÇOS .ATUALIZADOS DO EXPRESSO

INDICADO'R PRO.F1SS10NALI�·····o.a
•••••••••"j.sw•••••••••••••••:

.... Oar.nta o Futuro de soa família

DR. w ';,LA��lO':E:
I C 8�. �i::c:;1ÀRES ,o,:.�� :���E�C:�,:". . Restaora"te Napoll d, It.gU�:�::a���n�:!�o,':�7:� t�t��o:o��terir��� r:�::
DOENÇAS NERVOSAS E MEN�', .nal ai; Medicina umversraade Bornhausen, no Estreito.

TAIS - CLINICA GERAL 1
RIO dDoElIJrAaNsi�IRl) Rua Marechal Deodoro 50.

Ótima oportunidade de evitar a desvalorização de

Angustia - Complexos -'
.

Inson ia - Atu(,ues - Manias -- '.-\perfeiç""illentu na "Casa oe Em Lajes,' no Sul do Brasil, o melhor! :.
seu dinheiro.

Problemática afetiva e sexuál' Saud., São 1IIhg!1e�"
- Já dispomos de poucos lotes a venda.

Do Serviço Nacional de Doen- Prof. L'ernand!' Paulino Desconto especial para os senhores viajantes. • S h

cas Mentais.· Psiquiátra do Interno por a arw.. do b�,.viço ... • Dirigir á Rua Felip c midt - 34

[-Iospital-Colônia Sant-Ana�' de Cirurgia •••� G � Capital,
CONSUli;q'ólUO - flua Tra- - Prof. Pedro de Moura

jano, 41 -- i}as 16 às 17 horas. UPERAÇOES
RESIDftNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE A.J)ULTOS

1�9 Te!. 2901 DOENÇAS DE SENHORAS __------_.-,_.------�-_,I

CONSULTAS: J)iàriamente das ,- ,

7 - 9,30 no Hosprtal de C.ui

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 l°

"ndar. .�

RESIDi1:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Univer
sidade do Brasil

Elf-Iuterno por 'concurso da Ma
ternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Ro
drlguea Lima)

I!:x-interno do Serviço de Ciru r

l:'la do Hospital I. A. }'. E. T. C.
'do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl"s

.

Corrêa
1I0ENÇAS DE SENHO'iAS -

PARTOS - OPERA(,.õES
Cons: Rua João Finto n.

16, dasr61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3-035.

Viagem
e

com
-

s'egarilnça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO�S'ÕL,;BRASI'EIBO))
�Florianópoli8 - Italai - Joinville - Curitiba

DR. ARMANDO VAU:·
RIO DE ASSIS

-

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Asststêncta Municipal e Hos-

Fitai de Caridade --

,:LlNfCA MÉDICA DE CWAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma

ehado, 7 - Consultas das 16 às

,8 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

.h e rme, 5 - Fone: 3783

Residência:
Rua: Gerie ral Bittencourt n

lO1..
Telefone: 2,693.

DR. CESAR BATALHA DA
STLVEIRA

Cirurgião Dentista

Clíniea de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A, Sa- t

Iaa 3 e 4.
----.....---------""""�--..:.::-----

DR. ROMEU BASTOS
PIRES _

MÉDICO
Com prática no Hospital São
f'ranciscô de Asste e na f'anta

Caxa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor' Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Horãrtos : Seg andas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

'{'elo 3.002. .'

--

l\.UIi Deoaoro esquína
Rua Tenente ,Silveira

•
Agência:

da

DR. J(rLIO PAUPITZ
FILHO'

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÁO ..
------�-.-

- -

PÉR.OLA

\

A D V o G A DOS
Ex-i nter no da 20" enfêrmar.1I

, Serviço de gas tro-eutero log ia
ia Santa Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli}.
Ex-interno do Hospinat mater-

nídude V. Amaral. �

DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias bilia>:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 2Z,
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva ZO.

Fone: 3458.

BORDADOS A MAO
DR. ross MEDElflOS

VIEIRA
- \DVOGADQ

Caixa Postal 150 '_ ltaja' -

�a nta Catarina.
--------

,EllJli!Ja-sE. na Rua Feliciano Nu=es Pires lZ.

1---
Grande OplrIDnid�de-

Vende;-se ou arrenda-se o Perola Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca-

misas recem construída com 2 pred'ios e vendem-se tarn-

R-esta rente sito a' rua 24 de Mal'O bem só as maquinas constando de:

U. , I .

, 3 maquinas Rayser ir"--strial zig-zag.

"748 -no':Estreito - Informacões no � e�:o�!�:il�ürcopp _.e fechar camisas.

t 1 maquina' de virar colarinhos com 3 jogos de for..

local maS.-

Q E N TIS TAS 1 oleo crú de 6 H. P.

DR. SAMUEL FONSECA 1 gerador de 3 K V A

CIRURGIÃO-DENTISTA

O
'

O À VOSSA DISPOSIC""O
Aproveite a oportunidade.

CI'inica Prote�!r'g':��ári!UCal,
-- PERARI . .,A . A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-

t Raios X e Infra-Vermelho
do em São João Batista Municipio 'de 'I'ijucas Santa Ca-

;Consultór��A;E:e�i��ncia: CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
tarina. :-

'-
.

--

.uua Fernando Machado, n. 6 RAPIDO
-

E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

Pqne : 2225. jDOMICILIO.'Cc.nsultas: das 8,00 às 11 ho- OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS RUA "3 DE

ras e das 14,00 às 18 horaa

�xt'lu�ivamen,� com hora.mal U,,-IO" (BECO), NO ESTREITO.

cada,
Sábado -- das 9 às 12.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO ,

h:ÉDICO
Operações � r Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos,

CU'i'SO de Especialização no

Hospital dos Servidores do Ea
tado;
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospítul de Caridade,
A tarde das 15,ô� hs, em dian

te 110 consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766,
Residência - P.ua Presidente

Coutinho 44. Te!.: 3120

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Mei�eles, 60.
F'ONE:: 2.41:8

Florianápolis -

\

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDAMÉDICO r

CLINICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internal

CORAÇÃO ._ FIGADO �- mN�
- INTESTINOS

Tratamento moderno d. '

SIFILlS
Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22..
.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório -- 3.416

Reridência: Rua José do Val«

Perei ra 158 - Praia. <Ia Saudade
- Coqueiros

- ADVOGADO .",

Escritório e Residênc\a-:
;Av. Hercilio Luz, 16

relefone: 334C.
.................�•••f ,

CLINICA
de'

OLHOS -- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO -- Rua dos
ILHF.r-� n". 2
REIi!!DtNCIA -- Felipe Seu

midt nO.--1.13 Te!. 2365.

DR. CONSTANTINO.
DIMATOS

MÉDICO .ClRURGIAO
Doenças de [lenhoras - Parte..-

_ Operações ....- Vills Urlilária�

Curso de
' aperfaiçoame,ntJ ..

longa prática nos. Hospitais de

Buenos Aires. Dll. LAURO CALDEIRA
CONSULTóRIO: ,Rua 1!'elipe A

DR. ANTóNlO MONIZ �:�!nidt, nr. 18 (sobfado). }'ONE
DE ANDRAD

.,
__·ç�l��S..",T""A__...

CIRUR_�IÃ-i t:R��!��-......G'-'-I-"'�A�.�ra:;.:s:...----.).-----'7- �"';L�-�_�-,L"'_____-'-P""�e diáriamente das á ã.

Menos aos Sábados
Atende chamado. , .r horas .

Res: Bocaiuva 135.
Telefone: .- 3296. - 3as e õas '�a8 14 8S 18 horas

Fone: _ 2.714. �

-- 19 as 22 horas. '

Confecciona Dentaduras II Pon
es :Lv!óveis dI' Nylon.

-

�--------�--------------� ---

��.�-------------,--.

Tí'anspol't-e� de Cargas em Geral 'entre : FLORIANóPO.
LIS, PORTO ALEGRE. CURITIBA. SÃO PAULO, RIO
.DE_JAM:ElRO;E. BFJ_Ut HOR!ZONTE.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEUAL

DRA. WL�DYSLAVA
W. MUSSI

Er.peciallsta em molés tiaa di'
e Senhoras e vias urinárias.

DR. ANT.ONIO DIB Cura radical das illfe"ções - O ESTÁDO
MUSSI agudas e cronicas, do !'<perelho ;, ADMIN1STRAÇAO

MÉDICOS genito-ul'inári,o em. ambos -OI Redaçào e Oficinas. à rua Cón-

CIRURGIA CLíNICA
sexos. .,:bê'iro Mafra, n. 160 Tel. 3022
Doenças do aparelho Digestivo 'e p' tal 39

GERAL-PARTOS e do sistema nervoso,

- x. os 1.

Serviço eompleto e e'speciali- '

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Horario: 10'h <Ís 12 e 2'h. ..ás ó. Gere t DOMJNGO-S F Ou

lIado das DOENÇAS DE SENHO-
n e:-. • -

Consultório: R. Tiradentes, ) 2 A
RAS, com modernos métodos de _ l0 Andar __ Fone: -32413.

QUINO

diagnósticos e tratamento. . Residência: R. Larercla Cou-
Representantes:

SULPOSCOPIA __ HISTERO ..:._ Representl'ções A. S. Lar•.
tinho, 13 (Chácara do EHj)anha I Ltd AVenl'd" d E t d 1666/76 R

SALPI"IJGOGRAFIA _ METABO-
a .. O s a (I ua

LISMO BASAL.
- Fone: 32-18-.- RL'3 Seriador Dantas. 40 -- 60

lt-Idioterapia por ondas curtas-
,Ilndar. ,

Eletrocoagulação _ Raios Ultra'
'reI.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Violeta e Infra Vermelho.
" Rua 15 de Novembro 228 60

Consultório: Rua Trajano, n 1, DR. ALVARO DE
ndar sala 5]2 - São Paulo.

l° andar - Edificio do Montepio,
.

ASSINATURAS

Horário: Das 9 às 12 horàs _

CARVALHO
-

Na Capital

Dr. MUSSI, MÉDICO D1'; CRIAN'CAS Anc •.. , , .....• Cr' 170,00 Alência: RIO DE JANEIRO A A •

Das 16 às 18 horas __ Ora. i-'UE!UCULTURA -- PEDIATiUA Semestre Cr$ !lO,OO
gencla: BELO 1I0�J·

MUSSI
- ALERGIA IHFAN'tlL No Interior

"Rlomar" ZON'fE

Residência: Avenida Trom� -C,')nsultório: - I!ua Til'adel.-' A'no •.. ; ..•....•••. Cr$ 200,00 "Rioma,r"
powsky, 84. tes n. 9. Semestre Cr' 110,00 Rua Dr Carmo

-

et'to 99 A 'd
.. Residência: - Av.' Hucnio Anúnc:io mediante contráto.

• J.�, ·enl a Anàradas. 871·B

- 4uz n. 155 -- T,e!. 2.530. Os originais, mesmo não pu-
Fone&: 32-17-33 e 32-17-37 Telefone: 2-90-27

DR.- Jú
Horáno: - Das 14 Íld 18_ ho· blicados, não sel'Ao devolvidos. - Atende "RIOMAR" Atende "RIOMA�"

LIO DOIN
!'áS diáriamentól

A direção. não se ,r�Jf.onsabi1iza

j
End Teleg "RIOMARLT"

VIEIRA -- -- pelos conceitos emitIdos noa 8r-
• , " -

, MÉDICO
tigos 8Lsinad08.

.", NOT�: - Os nos�os serviços nas praças .de pôrt(·

ESPEÇIALISTA EM OLHOS DR. NEWTON Alegrp. RLO e Belo HOl'lzonte, são efetuado::! pe!'õs no&So!'

::mVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA- D'AVILA
INFORMAÇõES UT-EIS agentes

TRATAMENTO E OPERAÇOES- O leitor encontrará, ,nesta co-

(nfra-Yermelho - Nebullzação _ CIRURGIA (;.!,;RAL luna, informações que n..cessita. "RODOVlÁRIO RÁPIDO RIOMAR"
Ultra-Som !)Ot'nçlls de Senhurl'" ._� l'rado, .-j-iàr!amente e dr imediato:

.

(T�atamento de sinusite sem - logia - Eletriddad� Médi,'a JORNAIS
'

T"lefone

operaçÃo) '(;onc'lltório: J{ua Vitol Mei· O l:stado " .......-...... 3.022

AngIo-retinoscopia - Receita de 'l'el�8 n. 28 - Teleione: 3:l07. ;\ Gueta 26k

I I
, .. , .. - 6

OculoB - Moderno equipamento Consultas: Da� ló 11(oI'''.\" elll Diário �c T --1e ' ••• o ; ••• 3.679
.de Oto-RinolaringoIogia (única diante. Imprensa Ofi __Jl ••.•.••• 2.688

no Estado,)-
. Residência: Fone, 3.422 HOSf'ITAHf'

.

Horário . das 9 às 12 horaa e Rua: Blumenau n. 71. Cal'idade:
das 16 às 18 horas.

.

- '-

(Pr()vedor) 2314 EttAPR-[( I NACJO�'AL DE NAV'E6ACAOConsultório: ,. Rua Vitor Mei- (Portuia) ., ...•.......•• ,2:036
- ,I!I I:JK. 1'( . j ,

r"les 22 - Fone 2676. DR. ANTONI() BA l'ISTA' Nerêu Ramos ........••.• 3.831
'

Res, -- Rua São Jorge 20 -

. JUNIOR
J.Iilitar "........ 8.16.7 HOEPCKE

.

Fone 24 21. l:;'ão Sebastião (Casa de

CUNICA ���!���LiZADA DE M�t����Jad� "D��t�� ·C��: 13,']12]58 .JAIIO-MOTOR «CIRL
ConsultM das 9 ás 11 horas,

los Corrêa ,.... 1'
..

R C P d CIGI�MNATDEOSS UR· I T I N E R Á R' 10es. '" ons. a re Miguelinlto, r..

12, Corpo de Bombeiros .... íl.318 SAlDAS DE
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.4-04

Polícia (Sala Comissário.. 2.038-
Polícia (Gab. relegado) .. 2.694
CQMPANHIAS DE
TRANSPORTES

Doenças do -apar.elho respiratório TAC ••....•..•••..••••. '1.700
TUBERCULOS� '�ruzeiro ao Sul 2500

DR. EWALDO JOSÉ RA-
RADIOGRAFIA E RADIDsCOPIA Panair :::::::: 1'561

DOS PULMõES
.,

Va-rig ;.. 2:326
MOS SCHAEFER Cirurgia olo 'f·ora-.: Lóide Aéreo ••..•.••..•• 2.402

Formado pela FaculdaJe Naciv- Real ••.......•..•.••••.• 1.177
nal de Medicina, 'fisiologista eScandinavas . • . . . . . . • . .• 2.300
'ris�ocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

rêu Ramos Lu:!: .....•..... _ .•...•.•

Cu rso de �spedalização pela Magestie .............•..
'

Consultório _ Rua NIl-nes Ma-
S. N. T. E.x-mterno e ElI-assis- .Metropol ...............•

chado, 17.
tent� oie Cirurgia do Prt;f. Ugo- a Porta '-

Horário das Consult d
Gulmaràes (Rio). ({Cacique:::::::::::::;::

17 às. 19 horas.- (excet�S a� s�� Fo��n;�Orellpe Schmidt, 18 -'I Central ...•..••.........•

bados). i At d h
-

Estrela ... , .....•••..•...

R
.

I" R
.
',' en (! em ora marcada Ideal

,e§JCenclu: ua Vlsconrle de R· R E t
"

"

, .. , ;

Preto 1-23 - Tel 355" 8'
e •.. -

-

ua s p.ves JUfilor, l'.STREITO
,

,- .' ii. O -- Fone: fllI. Di�que ..• , c •••

.
,

.l\fatriz: Ft;ORIANÚPOLI3' Filial: CURITlHA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio.Branco
Telefones:. 25-34 (Depósito) 332/�6

,25-35 (Escritóric\ Tt:lefone: 12-30
,

Caixa Posta), 435 End. Tel�g. "SANTlDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

-" .....---------

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO ALECUB

Telefone: 37-06-50

"Riomar"
ConlendaC:or Azevedo,

64
Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. T.?leg. "RIOMAItLT"End. Tele,. "SANDRADEH

COIl�ultem nossas tarifas. EXPa,ESSO FLORIANórOLr
. ·..:-Fones: 25-34 e 21)-35 - :

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

As partidas de Florianópolis são ás 24.0_0 horas, e do
,io de �-aneiro, ás 16.QO.

DOIPeIE-,
DR. - MARIO WEN.

DHAUSEN .

CI.• INICA MÉDICA DE ADUL10S
r: CRIANÇAS

Consult:\rio - Rua João Pin
to, 10 -- Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hOl'as.
Residência; Rua Esteves Jú

nior, 411. Tel. 2,812.

I D A VOLTA
. .

Fpolis.
-

ItajafDR. �. LOBATO
FILHO

Rio
20-6
3-7
16-7
29-7
11-8
24-8
6-9

Santos
21-6
4-1

17-7
30-7
12-8

25-6
8-7

21-7
3-8
16-8

29-8

27-6
10-7
23-7
5-8
18-8

31-8
<!tHs

7-9CLINICA MÉDICA DE ADUl,TOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
2.021
2.276
3.141
3.321
8.449
2.6114 Tal1to n_a Ida como l'a Volta o navio farã escr1.a ·1]ÚS

:::�� lPortos
de Saú Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

�. �:'lra :ne1hol'es· informações, dirijam�se à séde d�
011 1,l,I1JIH esa, 11 rua Co.ueeI heiro Mafi-J'. 30 - T\lJlifoUi 22-12.

,,,,*,, -

sala 6, nesta

VENDE SE
Lotes a longo prazo riem juros, prestações mensais.

de Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade

.Çestrada geral) cortado pela projetada Avenida que da

rá acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPIT-4\.L
últimos lotes. Informações e vendas com o S1.:'. Adão

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

•
--------------------------------

18ANCO
de C�f�ITO POPULAR

I.

e AGRíCOlA • !

Rw:Ld�,16,
... I

FLORIANÓPOLIS - 5Io.._e�r6.rtnó.
.

-

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
7 -:- sábado (tarde) - Farmácia Moderna - -Rua

João Pinto
8 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto
14 - Sábado (tarde) - Parmácia-Banto Antônio -

Rua Felipe Schmidt, 43

15 - domingo � Farmácia Santo Antônio ___: Rua

Felipe Schmídt, 43
.

lTh�hãs=-M--badQ (t::rde) - Farmácia Catarinense -

.22 -:- domingo -.- F-;'rmácia '"'lrata--;inense� Rua
I'rajano t

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

29 - d.omingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano

o.

O ser�lç.o noturno será
_

efetuado pelas F�rmácias
,,�nto AntolllO e Noturna, situadás às ruas Fdipe Sch
:mdt, 43 e Trajtmo.

i

A pr�sen!e ta?.ela não poderá ser alterada sem pré
_.. a autorlzaçao deste Depal'tamento.

�epartamento, de Saúde Pública, em junho de 1956.
LlllZ Osvaldo. d Acampora, Inspetor de Farmácias.

TÓNICO ZENA

-'\.0 PRIMEIRO SINb�. DE FaAQUEZA, TONICO ZEN \
.

iii. SUA MESA!
•

..······..·····....·········....···....

···j\
.....

\lT'S·Ó
..............· ...··.....··....................

Dr. Wilson J. BIeggi
Cirurgião· Dentista

Comunica aos amigos e clientes
consultório dentário para o Edifício "J��� mudou o

Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra 10 d, an ar,

sal� �6, ?nde continuará atendendo no seguinte
rárlO. 9 as 11 e das 16 as 18 horas

ho·

Tratamento indolor - 'Pontes �óv· f'
'

Pivots D t d
elS e lXa-S-

- en a llras anatômicas e cirúl'gia.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Bociais
o MÁX:�O em serviço e confôrto a bordo

o que
, -

e precrso
LUIZ GUIMARÃES

o 'minha doce amiga, abra-me o seio

Onde eu poise um momento a minha fronte,
Enquanto o livro, que já li, releio
Escrito em grandes letras no horizonte;

D'ondas d'oiro e de luz murmura cheio,
E as caricias, que tem, não há quem conte,
Torna a mulher na terra um ceu, eu creio,
Bem como o sol torna esmeralda um monte.

Aos pes de um ente angelico, e bondoso,
Não sentes tu, -no proprio amor, o espaço

. Beber a gloria em rica taça ideal? ..

Este teve a mulher, que o imparaisa
Que a-alma grande do poeta enfim in':Cisa,
Como tem fome d'agua e relva o areal ...

LUIZ DELFINO DOS SANTOS

.-_..- � --._...

. �-';��I
ANIVERSÁRIOS -- sr. João Steppat . ,

FIZEIi.AM ANOS, ôNTEM: - Jovem
.

José Roberto
- vva. Cora Seára Gui- ãa Siiva

•
- jovem Luiz Carlos

D'AvilaNewtcn_:. dr.
clínico e cirurgião
- Capitão Ayrton

pella I
, _:__ sta, Nice Fúrias
- menino Sergio F.

- sr. WaJter Lino
- jovem Carlos' Ronald

Pe- Correa Reis
reira
- Tenente Paulo Rocha

- menino César da Rosa
Alves

- si'. Luiz Fernando Ma- ......" sr, Vivaldíno dos San-

chado tos
- menina Jussanan Mon- FAZEM ANOS HOJE:

'i_ ira
"""
- menina Delma Silva-

- sr. Euclides Pereira
- sr. Emílio Meyer

- engenheiro José Nico- -- sr. Danilo Carneiro Ri-

lau Bo.cn· , I beiro
- sta. Claudete Dias - jovem Tiago Grumichê
- sr. Frederico Manoel. '- sta. Celinà Campí

da Silva .. :
- menino Francisco An-

- sta. Ruth Costa I tania de Castilho Neto

11039

Com SIKA na

argamassa. •• a água
nunca mais passa.

SIKA s.a. Represe'! tantes em todo o Brasil

Vendas dos produtos Sika em Florian9polis:
TOM T. WILDI & elA. Rua'D. Jaime Câmara

Esq. de AV. Rio Branco. C. Postal 115

��_._....-_._�-_...-.w...._..�............__- ••_-__..._-._...-.-••_-_-.-•••••
- ••_......

Previsões Melereológicas
Conforme· previsões. do Serviço de Meteorologia, a

grande massa de ar frio que vinha se deslocando do

.

extremo sul, já atingiu a nossa Capital.
,

De fato, já ha dias vem se fazendo sentir um inten�
80 frio, representando um eloquent� desmentido aos que
não acreditam no inverno deste ano.

Na verdade tivemos a satisfa<;.ão de alguns dias de

�em'peratura amena, agora, agressivamente, transfor-

mados com a brusca queda da temperatura.
Tudo indica que o inverno atual, como nos anos an

'c,riol'es, tei:á o costumeiro rigor e müito frio, infelizmen
t.e, ainda teremos d.e enfrentar.

'Daí a excepcional oportunidade que está oferecendo
a "Gigantesca Liquidação de Inverno" que os estabele
{'imentos "A Modelar" vêm realizando com €xtraordina

rio sucesso e ainda em pleno ri'gôr da estação.
Para melhor servir o público está o simpatico e

�

po
;l\1lar magazin .liquidando totalmente seu formidável es

toque dos artigos da estação com impressionantes des-
contos que atingem até 40%. .'

Nesta época de inflações e aumentos de preços, é-nos
;;:rat'o registrar uma realização tão simpatica quão
traliósa para· a nossa economia.

Um serviço esmerado
torna sua viagem um jJrazer ines

quecível. A Swissair é a única Companhia Aérea que serve

um Menu internacional 1I(j Ia carta". E ainda mais: o confôrtc
extra das macias Poltrona:deito e aquela traqJicionol precisão suíça
q�e t�,cnicos experimentados colocam a serviço do vôo. Pelo' Super.
SUISSO DC-óB, o Sr. faz sua viagem à Europa em elmo só noite a bordo.
E pela Swissair não há demora, porque o avião sai e (hega na hora.

\
Consulte suo Agê"ncia de Turismo e Vtcçens ou a

ii. Paulo: R. Barão de Itapetinlnga, 242· Teis. 37·4425 e 36·9087 . Enderêço telegráfico "Swissalr"

Agentes Gerais, CRANSTON WOODHfAD & CO. LTO., em:
Curitiba: R. 15 de Novembro, 591 Tal. 4622 - C. P., 616 • Ender êço Telegráfico "CRANWOOD"

Pôrto Alegr.: Av. Mauá, 891. T eis. 4766 e 5493· C. P., 500· Ender êçc lélegráfico "CRANWOOD"

Rio Grande: Rua M. Floriano, 122 . T eis. 420 a 857· C. P., 92 - En�erêço Telegráfico "CRANWOOD"

INSTITUTO DE PREVID�NCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO
•

O Delegado do Instituto de Previdêneía e Assistên
cia dos Se�vidores do. Estado em Santa Catarina, de 01'

��m S,uperIOr, 's'0mUl1lca para os necessários fins, que o

� 1. DECI_O MOREIRA CASTELO BRANCO, foi demitido
n�.s funçoes de Corretor de Seguros Privados do IPASE
nao se res�onsabilizando. o mesmo Instituto por qual�'
<1uer ato oriun do do citado ex-Corretor.

.

Florianópolis, 20 de Julho de 1956

Molho branco
250 gramas de presunto
4 ovos.

PUDIM DE PRESUNTO

INGREDIENTES:

MANEIRA DE FAZER:

1 - Misture o molho

t
Léo Alberto Ramos Cruz

[do com as claras em n.e- Bel· >'ád� .A.SU:'
sunto picadin o.

. -L

2.-_Coloque tudo numa Os 'primeiros resullados'
forma untada com man tei- _ _ _

'j
ga. Asse em, forn.o quente, do coneursO Frlglda.r�
durante �ns 20 minutos. Obteve a mais ampla repercussão "A Festa Frigl.�

3 - SIrva c.�m molho de I daire", apresentada p�l-a Televisão TupÍ de São Pgulo,
tomate ou queijo. (APLA). na noite de 14 de julho. Dentro de um belo espetáculo

____'- ; r.e músicas e ba.ilados, foram reaiizados os primeiros
I sorteios do Concnrso Frigidaire consistindo na escolha

c'cs nomes dos Concessionários Frigidaire que irão dis

tribui!', entre seus amigos e fregueses, moderníssimos

refrigeradores Fr ig idaire de luxo.
No sorteiq entre os Concessionários Frigidaire da

cidade de São Paulo foi apontado o nome da CASA MAR

'l"FNI, .à Rua Ríachuelo, 128. Registrou-se no entanto um

A parte ma!s alta da gar- fato sensacional quando os outros Concessionários Fri-

�ai1t� �omul1lc�-se co:n. � I gid�ire, à frente do êxito_ obtido pelo concurso ,e as-

!ll1tell,or.
do OUVido por 111

I sociando-se as comemovaçoes da General Motors do Bra
termédio . de "um conduto l s il pelo lançamento do seu 100.00Q refrigerador produ
denominado trompa de I aido no Brasil resolveram cada urJ dêles oferecer tam

I E.ustáquio". Quando; ao es- I bém, por conta própria e em seu nome um Refr-igerador
, prrar, .se fecha .a boca e se

Fr-ig idaire aos seus amigos e. fregueses .. No dia 28 de

i comlJ)nme. o na riz para aba- .i u lho, portanto, ao realizar-se a parte final do concurso,

\far
o espirro, o ar e .0 muco r.ão será' sorteado apenas um Refrigerador F'rigida ire e

podem pen�trar� violenta- fim 9 'refrigeradores, cada um dêles oferecido por um

mente através desse. �anal, dos Concessionários Frigidaire de São Paulo.
chegando a causar mfec- Na mesma ocasião foi também realizado o sorteio

?ões no o,uvido e, até, rup- 'I,ara selecionar as 10 cidades do Brasil que" contam com

'ura do ttmpano. C'
,. F"d' A 'd do um onceSSlOnano ngl an-e. apenas. s CI a es es-

Não tente conter o es-
-

.
. C A

_ ,

, .'

. colhIdas foram as segmntes: RAN H RIA, SAO JOSE
pIrro, ao espIrrar, con-

DO RiO PARDO, SÃO MANOEL, ARARAS e ASSIS.
serve a bôca aberta. e I

no Estado de São Paulo; ITAJUBÁ, MURIAÉ e UBÁ
não comprima o narIz.

dO Estado de Minas Gerais; PARl..JAíBA no Estado de
SNES. ]'iauí e LONDRINA 11':) Estado do Paraná.

Preceito do Dia
COMO SE DEVE ES·

PIRRAR

Os Concessionários \ Frigidaire qestas cidftdes pro

\'jdenciarão, até o fim dêste mês, em suas respectivas se

nes, o sorteio de um Refrigerador Frigidail'e de ltixo
(-ntre seus amigos e fregueses.

Nf-l. cidade de São Paulo, no dia 28 de julho, em ou

tro grande programa da Televisão Tupí, será realizado

o sorteio das 9 Frigidaire de luxo entre todos os que visi,
taram os Concessionários Frigidaire de São Paulo.

ALUGA SE
Uma casa' de madeira na

Rua São Vicente de Paula

n. 26 fundos. Informações
na Rua Francisco Tolentino

12. Deposito de Roupas Fei

tas.

AVENTURAS� DO,

.
-

-�._._- � .....,_,.....��. I· �

Esta"i�to' f�i seleCionad;-;� pre�id�-'Ei�wer
como seu novo l�etrato oficial. Substitui a primeira, feita
antes da enfermidade cardiaca do Presidente.

Ambos os ret.ratos foram executados por George Ta.
mes,. da IlUCUl'Sal do "New York Times" em WaShington O
prestdente fez. a escolha deste" tirado em 15 de abril 'na
Casa Branca em seu estudin de televisão, entre outras cen

ten�s de fotos que lhe foram apresentadas pelos fotografasde imprensa que regularmente fazem reportagens na Casa
Bran�a� O sr. Tames usou uma "Rolleiflex", com "flash"
exposiçao de 1/250 de segundo, abertura F-16.

A foto �erá usada para resposta aos pedidos de retra
tos �o p�esldente e tambem para figurar na campanha
preSlgenClal deste ano.

.BANCO DOBRAsIl S. A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N° 77

.

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR _

mea aos
.

t d
comu

.

m eressa os que, usando da faculdade que lhe
fOI outorgada pelo Conselho da SUMOC .

':

"6 10 54 d lib
em sessao de

�,- -.' e I erou cancelar a autorização, constante do

Co:nun_lCado n? 39, de 26-4-55, de licenciamento de ím
,)Q�t�çao de goma laca (classificação na 2.29.41) e goma.
ar�blCa 2.2_9.33). para pagamento em moeda de outro
pais que nao o de origem.

...

Continua em vi�or, até ill.struções em contrário, o
t. atamento de exceçao concedIdo ]:;01' aquêle Comnn iea,
do para os seguintes produtos: cerdas de javali (
"orna d t (

2.09.21),
"�o a-a ra�'al1 a 2.39.31) e pita (2.66.76).

RIO de Janeiro, 5 de julho de 1956
a) Ignacio Tosta Filho - Diretor

-, a) Adelino Debenedito - Gerente
••••••••• &500••••••••�.O••O.G.�
•••• 1•• ·

_- _

,

....,. -'ii --

·Vayuânanda
O ALERTA MAIS GHAVE DE TODOS OS TEMPOS!
NOSSO DEVER É PREVENIR A VOCÊ TAMBEM!
Estes missionários que sairam do MON_AST!t.RJO "�M.O
l'AX", deixaram o VALE DA PAZ, de Resende (Est. do

J-lio) para esta IMPORTANTíSSIMA missão de DESPER

TAR e UNIR as. CONSCIÊNCIAS, lembrando o GRAVE

MOMENTO que já está vivendo a humanidade!,
As palavras que nos trazem não têm COR, BANDEIRA,

SEITA nem RELIGIÃO
É O,GRITO DA VERDADE NUA!!!

Nos dias 25, 26 e 27 de julho, às 20 horas (em: ponto)
1'0 salão do LIRA TE!'HS CLUBE, realizará o YOGUI
VAYUÃNANDA três conferências sôbre temas impor-

tantíssimos de atualidade imediata

Dêsde o dia 22, às 19 horas, fará palestras diárias por

intermédio da RADIO ANITA GARIBALDI, que também

irradiará as suas conferências.
ENTRADA LIVRE.

VIVER! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O S'ANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestação, devem usar ('
SANGUENOL

','

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo. Cálcio. Arseniato e Vanadato

" de sódio �.
,

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS .. t
E S G O TA DOS. MÃES QUE j
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQU íTICAS. receberõo a toni-

."

VENDE-SE
Venã.e-se por mótivo de

mudança um grupo estofa

do, jogo de copoa, dormitó

rio, radio Eletrola' Zenith e

outras peças.
Ver e tratar na Bocaiuva

210 '-'-

.
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GELADEIRA

; Vende uma, marca "Cham

.pion", 7 pés cúbicos, unida
de aberta.
Tratar neste Jornal.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Passou bem pelo Atlético o TamaDd���a-v.l" M",. de-

do�:;�a��·ox�::· d:mp.j::;�� 2 Xl, o RESULTÀDO DA PELEJA DE DOM INGO, PElO CAMPEONATO EXTRA - O�N I, DUAR� �i:�-:o'�'o:'���f_��:..�:a��:
sFi.onnaa_i�.' �one::g���O d:p:,;h�� TE E ODILON, OS AUTORES DOS TENTOS - GOLEADA NA.PRElIMINAR. "

de �:���:,
o p��:HO e��:'� v���v

" envia ao fundo das redes. Aos 9 minutos, depoisum bom público. Poucos II' O placard (2 x 1)' fez

J'US'"
L'x 1 na fase inicia.l tro,lou a "esféI"�l e sem, nm- I I t os: 2 x 1.

d
'

a .Estava empatado o jogo, duas falhas, o nova o 1-
Os melhores

aficionados foram ver o tica ao maior volume de O Tamandaré assumiu a ,guem.a asse ra-io, ar:em\.- 'Nos restantes minutos do lon recebe de Nenem e he-choque travado domingo e, jogo dos alví-rubros, que, ofensiva logo de s�íd�. At�- I
teu-a ao bfu�do das ,lede:: período inicial nada de no- sita um pouco, mas final- No vencedor: Erasmo,no qual foram protagonis- assim, conseguiram manter cou, atacou, mas tao indeci- Est��a a er o o eSCOl e PIava: 10 tempo : 1 x 1. mente atira forte para ven- Abelardo, Bráulio, Jaime,tas os times do Tamandaré

o põsto de lideres invictos sos estava� S€U� avantes Atlético,
. daré cer a perícia do goleiro Vermelho e -Ceça, Helio,e Atlético. ao lado do Paula Ramos. que o Atlético nao ,encon-I E o co.tejo pro�segue no," Vitória do Taman are

. pouco empenho e Nen erri.

i' Vem a etapa complemen- atleticano. Era o gol da VI-
did N

Mas confessamos, t'oi Os dois ataques não ren- trou muita dificuldade para, mesmo r ítmo, ,a: que, aos
, jogando contun I o. 'o.

ti d trâ 29 minutos o arbitro acusa tal', passando os dois liti- tória,
v.encido: 'Domí. 'H iido, Ca-,uma partida das melhore.s deram o desejado, un ica- conter as mves I as con r�- I l'

,

• I' gantes a jogar melhor e 10- I Os tri,colores agora lu-do certame. Houve, acredí- mente por falta de harmo- rias. Mas, bastou que o tri-
I
um f'oul de Cazu:a em Dua -

t zuza, Vico, Osni e Schitz.-
�

I

C b t f lt (de go aos 2 minutos Domi em- tam desesperadamen e, -sen-
O árbitro

tem, aigumas J'ogadas c lás- n ia entre os seus elementos, colar do Estreito _realizasse te; eça a e a a a
, . .

d t d d rrota
.

-

'd área) era polga a assistência com tin o o espe 1'0 a e .sicas. Os conjuntos litigan- já que carecem de. entrasa- dois ataques para que a

I
fora a area

b l�mdPerllintervenção de eclasse ! Um 0'01 de Osni -é anulado
-;

tituid a' d
.'

id d' d Hélio cais se na mandando o a ao e cou- uma ,
I

.,tes estão cons I UI os n menta e em parte e maior CI a e'a e. t' I' itan do que um pelotaço de com justiça pelo árbitro, demaioria .p'or, elen:ento� no- espírito 'de comb�t.e. {Mas, tercei"ra forte investida ao� I r� ,d.e encon �:ves��o anga�'� ';;:n.em encontrasse o fun-I viz que se verificou realvos. Conjun tivamerrté e cer- apesar de tudo o Jogo con- 19 minutos, quando OSI11" .dllelto �o tr , P, d' d Imente "foul" do atacanteto que ainda não têm o de- venc�u. recebendo de Schitz, con- I Ir aos pes de Duarte que o do as Ie es.

vida apuro técnico o que po-
derão conseguir treinando
com mais afinco. FUTEIDL·TENIS

V .

c::a
...
C
•

-
c::a

....
.'

a
�

D
.

',Houve evidente superio
ridade' do esquadrão alvi

rubro, capitaneado pelo no

tável ceptro-médio Bráulio. I

Contudo, no final, buscando
fugir 9, derrota, mostrou o

Atlético o que poderá fa-
zer nos próximos compro- � ""TL'ET--'SHD.RE"missas, treinando melhor e "

mais assiduamente.

.

IASOUETEIDL· VELA

. JOHN BENNETT FAMOSO CAMPEAO O "Dilo" de Cambridge jusllficouJseu c�rlBz. NORTE-�MERICANO DE lVITORIOSO NA REGATA DE DOMINGO NO RIO A FAMOSA-GUARNIÇAO IN-.
SALTO A DISTANCIA ,

GLESA _ FLAMENGO EM 20, O .4LDO LUZ EM 30, VASCO EM 40 E TIEfE EM 50
""'::'-::",�-

.

-...._

T' tê d
.

d t ta' com o 4° e o Tietê o 5° colocado.;�'�'-�---�..-,
-

"I
A famosa guarnição do Vasco, do RIO e ie e, e pOIS e sus en I

,. ,_
,

oito da Universidade de São Paulo, além do conjun-II campeão car ioca u�. sensa- �ar,�ou Ca�bl'ldge. '1' .

d
I

t
.

lê cional duelo classificou-se 621 8/10 pala os dOIS miCambridge consegUIu es- o mg es. , •

_

.

lumbrar o grande pÚbl!CO' .

Os rapazes da yel!Ja fl- em 3° lugar. O vasco fOI o metros

I calculado em 80 mil pessoas bion remando impecável-
•••60 e•••••••••a••que acompanharam, a sen- mente chegaram à frente

sacional regata de domingo I

no Rio, promovida. pelo' com cerca de dois barcos

"Jornal dos Sports" e com de dife.ença sôbre o Fla
a participação do, Aldo Luz" mango que foi 'o segundo
desta Capital; F'lamengo- e colocado. O Aldo Luz de-

CAMPEONATO JUVENIL:
DUAS GOLEADAS

Mais uma rodada foi rea-; Âpós o encon�ro, medi-

O AVAl EM FO'CO lizada domingo último p�la, ram forças Bocaiuva e Gua-
,

,-

. manhã, no estádio da" Pr-aia,' raní, tendo
,
o primeiro le-

AVAí LIDER DO CAM- vemo pelo. �spaço de 10 de Fóra, _ corri entrada I vado a melhor pelo. escorePEONATO'· I afins,- com ,(;) �campo 3; sua 'franqueada ao püblico.,
.

de cinco tentos a dois.
Com os resultados veri- li, d;lspo_sição, ficand.o com13ro-1 No pri.meiro�. jo�o ,'o de-

"
.

ficados domingo, dia J5, o metida a constnllr os ves- ifrontaram-se Flguelr�nse e .A plOXlma rodada. (do-
�lube assumiu a 'liderança' tiários' do simpático clube Tamandaré, vencendo com mll1g-o) marca o� .segull1tes

Um d.os mais fartes dO,Campeon.ato, _juntá,men- a '. 'lct.eri'Stll:: , _l 1. _ __

J
�_n�r.m, � _ fJtc�li,?�:'_,r alvi: t_�n_�o�:r��: � ;\��::��r� {,;��� �

John Bennett é copsiderado
'_ ___,_",__,��, ,.__....--:;::::;;:::::�....._••..J.,�__J." �.. ,_ _���

j,gem
cte TZ x 6.",' Ramos.

'

primeira vez em sua caneira, nos ,Jogos Pan-America- artilheiro ilhéu com 4 ten- P Avaí andava at;rás do
,

'

�IOS de .1955 na Cidade do Mexico. Seu f�ito todavia foi tos conquistados. G(nltro-médio Antoninho, _,

, _t�obrepujado por Raselyn Range do mesmo time. Pela DOMINGO CONTRA O ex-4_efensor do Ferroviário
_

,primeira-,'vez na história do salto à distancia, dois ele- ESTIVA de Tubarão, atualmente' CAMPEONATO AMADORISTA NOVA'mentos do mesmo time ultrapassa:am aquela marca. DandQ andamento ao preliando nó Nacional, tam-; ..

,
, :.. _

l';és. ����:�t lf�ih�:��� :�'e�I��al� om����o� OS:'�:�';� �: �:�:tn::oP�'�f��:�:ãa�s�s� ��ei���C���de O���l;��':séu�: MENTE VITORIOSaS TAMANDARE E..,'alto a distância foi registrado por Jesse
.. Owens, dos lideI' enfrentará aó Estiva tado, pois, o referido �Og�- SA-O PAULO "Estados' Unidos, eem 1935. de Itajaí, que ocupa a vice- dor 'não obteve, permlssao

• • j!iderença, junto com o Pal- para VIajar para a nos::;a I O Campeonato Ama�oris- meiro por 2 x 1 e conse-' meiras de Blumenau� e do Capital. A Diretoria avaia- ta de 191':6 t e pI s g
. I

•

d f' l'dPLANO REVOLUCIONAR lO DO CONSE- América de Joinville. Da-
na:t porém não ficou sat�s- 'menta sá�adoev à t:r�:, ��� ;:�a

o

qU�'ma��-�7de n:o� e�das as colocáções dos liti- fel a e anda em negocla-
campo da rua Bocaiuva, �ão Paulo, o Postal It o Tre-LHO TÉCNICO COM RElACAO AO CAM- gantes, espera-se um cote- ções com famoso centro-
com a realização de mais ze de Maio.' .ia sensacional, apresentan- médio, para solucionar ue
uma. rodada de dois encon-'PEONA,TO BRASll'EIRO ,DE FUTEBOL do mesmo porisso uma ren- vez o' problema da dificil, tros. I Próxima rodada: Trezeda recordo . Recorda-se que posição.'

Na preliminar o São Pau- de Maio x Postal. Telegráfi-RIO; 23 ev. A.) _ O
I Campeonato Brasileiro,,, o 'Estiva venceu ao Figuei-

10, um dos lideres ,da tabe- co, a realizar-se domingoCampeonato Brasilei.ro de I Estas "finais" podem ofe- rense, na abertura do Cam- DO FIGUEIRENSE PARA
la, denotou o Vendaval próximo como p'reliminarFutebol parece q]le vai ',recer como grande fonte de peonato lá em ltaja!; pelo O AVAÍ,
por dois a zero 'e logo após do cotejo do certame dat t f· t

-

'bl' eSCOI'e de 2 a 1 tendo 'de O arqueiro Mafra, que 'J'á:r.Jesmo omar ou ra el- a raçao para o pu ICO o ,-

defrontaram-se 'ramandaré Divisão Especial entre Avaíção a partir dêsse ano. Se- encontro entre tres seleções pois empatado com o Pal- gozou de justo conceito no
e Ipiranga, venci:mdo '0 pri-. e Estiva.gun?o as MtiqJas decisões que têm l'epresentado o Bra- meiras em Blumenau por no�s_o fútlebol'Aas�info� inds- 1iJ"!*��IJJDIlJiiJ: !\,�, � ,.(� .. �'" :: _: �tomadas pelos dirigentes" da sil em compromissos inter- 1 tento, após a goleada cnçao pe o vaI, Ican o

I _CBD foi apresentado um nacionais, e ainda a de Mi- dês,te último sobre o Bi- j assim como reserva 'do g'o- I

��;'�Ih:';�;��:��ário ao n•.� d, Sãn ).UIO qu, " ;i:�Pd':�oin�:���U;;;; aC�: ��;',�p;':��oE,:���n�il::!�:' i CfRTAMES CAR lOCA E PAULlSJASegundo êste plano, qua- sagrou Extra, do' Uruguai. Será ainda a primeira exj- que na última temporada' Resultados da rodada, São Paulo 5 x Guaraní 1' ,tro finalistas, São Paulo, A do Rio, que nos defendeu bição nesta Capital, do po- emprestou � seu valioso
I inaugural do certame ca-l Jabaquara 4 x Ferroviá-Rio, Minas Gerais e Rio e conquistou a Taça O'Hig- deroso esquadrão da pro- concurso, ao clube, transfe- rioca: !'ia 1 .Grai1de do Sul,· que tem si- gins com os chilenos. E a gressista cidade maritima. riu-se para o Figueirense. i América 4 x Canto do P. Desportos 2 x COl;in-do os melhores colocados no gaúcha, Campeã pan- ame-· ACORDO COM O IPI- I GUIDO EM TRATAMEN- Rio O \ tians 1certame brasileiro, ficarão l'icana. RANGA '

TO,MÉDIC? ,i Botafogo 1 x Bonsuceso Oaguardando as "finais" das Resolvendo o problema O zagueIro GUIda, COI1- 'Bangú 1 x Olaria O Santos 3 x São Bento 1"chaves regiol1ais", que Resolução na próxima dos treinos, face a precarie- tundido no cotejo contra o FluminenSe 4 x S. Cris- Juventus 3 x P. Santista'ltambém serão quatro e semana dade de datas no Campo Olímpico, de Blumenau, res- tóvão 2 Ponte Preta 3 x Linen-apontarão também quatro . No início da próxima se- da F.C.F., a Diretoria avaia- sentiu-se da' contusão, ra- Flamengo 1 x Madurei-' se O"fin'alistas": í mana o Consêlho Técnico' na, entrando em contacto zão ,pela qual entrará em ra O

I XV de Piracicaba 1 x�s quat�'o est�dos privi-
I
da C�D ;a.i estudar esta re- � com sua congênere do Ipi- trata�e?to sob a orientação Pelo certame bandeiran- Taubaté 1leglados dlsputarao com os voluclOnana proposta, e' ranga F. C., do Saco ,dos do medICO do clube, o Dr. te: " XV de Jaú 4 x Noroeste Ovencedores das "chaves" e� _fi�s de novem�r�" ca�o j Limões, conseguiu um con- Walmor -Zommer- Garcia. '

regionais um torneio "semi- seJa aprovada, se 1l11Clarao _
_

final" de classificação. E as d.isputas do "novo" cer-

V -

d
'

r:.��1;:!�-:;._::���!�S�'.�;�!.l_:i�'� .-8....... 'en e�se �

CARLSON GRACIE VENCEU
'

WALDEMAR SANTANA,

A G R A D E C I ME N TO
Uma bicicleta, em perfeito estado de conservação;

marca Monal'ck.
. O Sindicato dos Arrumadores de.Florianópolis, vem

Tratar com Guarino 'I'odescato na oficina Damiani. agradecer a Diretoria do �CliIbe Náutico Riachuelo, por
-- .. ü,da a acolhida que deram em seu galpão, para que oA iuta do ano no Rio, tendo nos quatro rounds da Vende se Ca sa - assocjado deste Sindicato, Euclides Rodrigues Danielentre Carlson Gracie e Wal- luta estabelecido sua supe-

.

-,
'

fatalniente acidentado em. traba-Iho em que perdeu ademar SaJüana, ,foi final-I riOl'idade técnica e fisiCa
"

Vende-se a casa, estilo bl�ngaJow, sita à rua Artista

IVida,
tivesse ]10, galpão d"aquele. Clube direito de _perma-,- mente realizada sábado no 110 tabÍado, castigando se- EIttencourt, nO 32, nesta capItal, com 12 peças e com llecer por tempo em que_necessItasse.Maracanãzinho, rendendo a ,I ve rame'n te, seu /adversário e �:mplo quintal contendo jardim, canteiros para horta 'e E bem assim, louvar-'o áto das pessôas de Henrique,apreciável soma de Cr$ .... obrigando-o a desistir de, árvores fru,tíferas.-Tratar com o SI'. José Carvalho à rua :\16ritz e Mario" Gonçalves, que, como representantes do1.124.720,00. I continuar o combate no 4°' Conselheiro Mafra, 21, sobrado, ou pelo .telefone nO. Uube, tudo fizeram com a miior 'bôa vontade.Carlson foi o vencedor robnd. [2667. .,_ I A DIRETORIA

Convincente a atuação
do árbitro da peleja, sr,

Lauro Santos.
Os quadros

TAMANDARÉ _' Hélio;
Pavão e Erasmo.; Abelardo,
Bráulio e Jaime; Duarte,
Odilon, Vermelho, Ceça e

Nenem,
ATLÉTICO Dornf :

Hildo e Cazuza; Anísio"
Nerêu e Nilo; Vico, Batista,
Osni, Abel e Schitz. 1.1.1

Preliminar
No confronto (prelimi-

aa») entre os quadros se

currdários dos mesmos, ven-.
ceu também o Tamandaré :

3 x 2 .

CINE SAO JOSE
As 3 _ 7,45 _ 9,15hs.
'''NaTéia Panorâm.ica"
ÕO Filme do Festival
Rock HUDSON -"- Bar

bara RUSH em:

CHOQUE DE PAIXõES
technicolor

-

No Programa;
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 11,00 _ ,5,50.
Censura até 14 anos.

RITZ
5° Filme do Festival em

�omemoração ao 2° Ani
-ersárto do Cine S. José.
Rock HUDSON - Bar

bara RUSH em:

CHOQUE DE PAIXÕES
technicolor "

No Programa:
Clne, Noticiaria. Nac.

Preços: 11,00 _ 5;50.
Censlfra- até 14 anos.

/

IMp·ERIAL
.

" As _ 8,30hs.
500 Filme do Festival
Rock HUDSON _ Bar-

Jara RUSH em:

CHOQUE DE PAIXõES
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

ROXY
As _ 8hs.

Randolfh SCOTT - Lex
BARKER em:

TORRENTES DE VIN-
GANçA

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

Preços: 8,00 _ 4,00.
Censura até -18 anos. �l

GLÓRIA
.

As _ 8hs.
- Richard CARLTON __

Julia ADAMS em:

O MONSTRO DA LAGOA,
NEGRA

No Programa;
AttIal. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 _ 15,00:
Censura ãté' 14 anos.
Por motivo de força maior

fica transferida a "SESSÃ(f,
I>OPULAR" para a próxi

;ma semana.

IMPÉRIO
As _ 8,30hs.

Richarç CARLTON
Julia ADAMS em:

O MONSTRO DA LAGOA·
NEGRA

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Cine Noticiaria. Nac.

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

RITTZ
A partir de sabado

SENSACIONAL reportagem
completa sobre o casamen.
to d,e Miss GRACE KELLY
e o PlUNC:IPE RA1)TIER IIIi
firmado no maravilhoso
Cinesmascope.
NUPCIAS EM MôNACO
E o espetacular filme da

Metro TUNICA EscAR
LATE em Cinemascope com:

Anne Francis _ Richard
"Wilding George San
dres.

f

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ilSTADO

-

arte, técnicas e cientificas, corri vendas a prestações,

..

Cobrador
Ernprêsa Editora de -g ran des obras de literatura e

está interessada em confiar sua Representação a ele-
'-.....

.

n.ento desta praça, ativo,· que poss� ocupar-se da co-

Lrança e eventualmente da venda. Exige-se carta de'

"
fiança, Dirigir-se à Editora Labor do Brasil S. A., cai-I

I'

II xa p�sta,
I nO 1.519 , Ri� de Janeiro - D. F.

•

i
.' t�1§f-':?;lêêr.=ilE'l�@EJ !

I Dois Comentários,
-,

A implantação é feita em

Qaixo da pele Csubcutanea)
e proxima' de uma zona on

de existem cabelos, de pre
ferência a região pubiana.

(Manuel Ferreira

10U simplesmente do capricho
de Melo) americano - que são copia-

.. Tivemos há dias o prazer
das servilmente por outras

de .ver em ação, através dO' nações. Civilização feita à

olho mágico da TV um ver-j
base do povo, todos os ame-'

, I,·· I
dadeiro ínconrormísta: um

ricarusmos .ou grande parte i

homem para quem as leis d
deles encontram entre Os po- I

vida' se resumem, únic� : v�s �e to�o o mund� aceita- !
simplesmente, na evolução çao. ImedIata e contagiante. I
permanente 'das idéias, das

I Ainda nos lembramos elo

I formas e conceitos. Tratava- tempo em que n� cidade o.n� I
se de um célebre arquiteto e

de nascemos havia uma tuna'

I g/a b dc : tr t 1
autor, cujas concepções, no

r osa, e ins rumen o� de
I

'campo da arquitetura, têm: corda, que tocavam,modinhas I

! causado o espanto dos seus P?pulares. Porém, a .influê�- i
: contemporâneos. Em suma,'

era yankee entrou ali um. día t

,! uma. pessoa que vive absolu-I co�o uu: _:renqaval, �tll�OU !
I tamente no futuro e pa.ra O' pal,a .

o sótão com os víolõss
'

f�turo. Muitas das suas idéias!
e .gaítas, e .trouxe um �om-II

nao puderam ser postas em! bo, uma caixa, uns pratos.:

! prática ime�iat�mente, em-I
um, trombone. d� Varas e to,-Il bora o Brasil seja, pelo me-
dos os d�mals I�strument�s i

'nos neste setor, um país on-] q�� compoem .0 Jazz. O p�o-

I�: a ?arreira do conformismo' prro no�e,· a ,mvocar os .rlt-j
ja roí quebrada pelo progres-Im?s �sbraseantes do Hallen, i
soo

. I fOI plr:tado, na. pele do bU�-1
Disse-nos alguém um dia'

bo. A influência do novo rit

que o nosso pais é capaz de I
mo tornou-se irresistível,

acompanhar o progresso tal que algumas bandas que chs-

I' qual se verifica nos E,st�d garam a ating'i,r grande nível
.

os.
t' t·

IUnidos. Pois a verdade é que
ar IS .ICO aca�aram ,'p�r se

I m�1 mesmo lá é possível se- :.fund�r em dOlS.?U três .Jazz-:s.

,Igulr a.par
e pas�o o prOgr�s�.' �te.a ,maneua. �de v:stl,r'lsoo VeJamos, por exemplot (JS de, traJ.ar e de and."r dos e,,-.

'1 automóveis,'
Há já dese�ha- I t�,�ng�IrOS, contagI.a irre�e-,

dos e construidos modêlos
' d.la�eJmer:te a mocidade bra-'

experimentais que só virão slleíra. Ha cerca de dez ou

a ser comuns daqui a alguns' d?Ze anos, lavrava no Bra

anos. O esprri-tu-'das"- multi-
síl a moda do .cahelo LT.yr-o

dões vai-se habituando a i ne! Tôda �' rapaziada' gosta
pouco e pouco às linhas d03!

va de se grngar, ao som du
novos carros, através de fo-

ma or��estra americani�3- :
tografias e das expedições,

da, eXI�mdo uma gaforma:

até que a hora aprazada chs- ,es?lendIda�ente oleada, com

ga para os pôr em prática. I
as propo�çoes. da d? falecido

.

Ao psrguntar-Ihe, o locu- Arb::t Emstem.

• tor, a razão dó seu inconfor-I �ao. s�bemos se será pró

mismo, do seu rompimento
pno dl�e�lo, mas cremos que

com tôdas .as tradicões o ar-'
o br,as,Ilelro sempre sofreu

quiteto perguntou·-lh:, por
da man�a :le imitação. Isto,

sua vez, o que é que êle con-' �la.ro., nao. e uma censura; é

siderava como tradição. Res-I
UnIca e Simplesmente o re

pond.eu Este que a tradição 'conhecÍlmento de um fato que

,era o' que melhor, no campo' nos parece inevitável. Pri

da atividade_ humana, �nos meirQ, f'Oi o figurino frances

legaram os antepassados. ' i
que

.
contagiou as nossas

.

"Injusto", redarg.uiu o in-' cla2ses superiores até o iní-

DE 2a A 5a FEIRA _ 'DAS 14 HORAS A 1 conformista. ';A maior c me-
cio da última guerra.

DA MADRUGADA _

lhor tradição de que somos
I Pensava-se como os fran-

6a FEIRA _ DESCANÇO SEMANAL depositários é precisame�t� ceses, escrevia-se como 03

COLETIVO a lei da evolução permanen- franceses, cómia-se como os

SABADO _ DOMINGO'e VÉSPERA DE m te, sem peias nem paragens, f�anceses e as moças român�

FERIADO �
mas continua. Esta é a gran-,

tIcas falavam em frances e

DAS 14 HORAS ÁS 2 DA MADRUGADA
de tradição que, urge respe,i- c,antavam uma' zarzuela na

ORQUESTRA DIÁRIAMENTE A PARTIR
tal': o progresso, a evolução, lmgua de Vitor Hugo. Fran-

DAS 22 HORAS IM o 'desejo de criar algo de no- c�s era sinônimo de

.elegân-I.. lU I
vo, algo de çliferente". I Cla, de chié!

?inça. .

�
,� O 110me� dev�� tercos' seus I _Prova_isto que certas �a-;

.1) - O labio superior da Ale'o ç'a-o ,sessenta anos, Ja um tanto çoes estao' condenadas a gra-:

incisão é 1eval)tado utili� II i curvado e todo branco. Vi- I
vitar na órbita de outras, co- I·

lando�se uma pinça COIl1 f mos, ,n{) enta-nto, nele encar- ,mo ínfimos satélites de quem Identes o que facilita a in- . 1'i nado o verdadeiro espírito recebem a luz!...
.

trc;dução do implante pla- RESERVAS DE MESAS PARA SABADOS e

�
i bl'�oile�ro, /a.rrojado, incon-I--"

'

.. _ 1

c�ntário por meio de uma

r� DOMINÇjOS DAS 22 HORAS, EM DIANTE, �

I
i formano, enando, enquanto

')Jl1ça com garras nas extre- III SERÃO FEITAS MEDIANTÊ A CONSUMÂ- lOS outros cat.alogam, a rir, �
midades.

_. I m çÃO MÍNIM�o\ DE Cr'$ 50,00 POR PESSÔA.· i
de brasi-leirices, maS que. a l'j

5) - Tendo-se a certe-, m:
' 'POUC? e pouco vão copiando, g

za �e qlje o en,xerto. foi co- êêE3@.i§lr#] 3êêJ:1r#1êr#J =:t ==1":
servIlmente, ou adaptando. -::

locado na parte dIstaI do I
r= -_. - - - EF E x x �

tHYel subcutaneo (o ,que se
'

_
_

' x I
"-

consegue saber passando-se! I N.ao sabemos se é bom ou �
o dedo sobre, a pele) proce- .

tre dois tratamentos., Segundo a' opinião, entre-; se e mau, a corrida .constail-I" .....

�-se ao fechamento da in- I Quantos .aos .resultados tanto, da maioria dos me-'
te ,para' a estandardização �

Clsao quer seja por meio -pOdem eles ser �bservados dicos, as implantações pro-I d�.s cost�mes, maneira de :vi-I E

de um agrafe 0(1 com um após a segunda ou terceira duzem melhores e mais rá-I da e ate, em todos os J;lalses I

I.

I implataução" porem s[to pidos resultados.

I
do mundo, Uma cousa é re- �

:JOi,lto de fio d.e seda. 'manifestados com mais fre- .

conhecer o fato, e outra dis-

".

,J) - Curativo seco e re- quêncja' algum tempo de- NOTA: _,' Os nossos lei- correr sôbre as suas vanta-:
GWld� do agrafe. ou do pon- pois de tomada toda a sé-' tores poderão solicitar qual-I'

gens ou prejuizQs. 'i
to seIs ou sete dIaS após: rie.

\ II quer' conselho sobre o tra-
O �ue é certo é quc, mui-:

QU;lnto ao numero de.,en: tamE!ntu da pele e cabelos Itas vezes, a inevit�lidade dos

:ertos a fazer· e o tempo de Convém dizel'mos . ainda ao med'
.

l' t D
fatos é mais importante, do

;,t" 'I
-._ < Ico,espec�als a J.'. • • '. '

.

,l. erv<l_o entre um e outro. que a placenta pode ser em- PI'r"es' .

M' 31 ,que o r,aclOcm,lO que se faca
,

. I
'

, a rua eXlCO, -

d
-

.

vanam um pouco couf()l'me' pregada em outros tipos I ,eles,. porque estão; pôr as-',

) caso que se tem em vista. I alem do que acabamds de RI'o de J'al "

b t d
I sIm dIzer, enquadrados nas-

•

c lellO, as an o l' d
.

R,,egl'a geral quatro im- relatar e entre eles ha que envI'uI':_" ." t ,I eIS um determmismo, his··
. .

' . o PI eseu e artlgo t' . I,Jali.tações são o suficiente

I
citar as injeções intramus- de'te jornal d','

onco.
'

) .o pr'azo de tres

,samanas é
.

culares e a forma li�filisa:' co'"'m'plet
e e o eu er�ç� Vem ê!>te arrazoado a pro-' ,

I o para a respd
.

't d
'

J comumente observado en- ia. I ta:
' s- POSI o e -certas invenções,

certas criações do espírito -_

anos' de atividades

A' FEIRA DO LIR '
. �

já beneficiou mais de 115 mil pessoas çom Impórtâncla
.' superior a 50 milhOes de cruzeiros já distribuídos 8 pagos

Dois lustros de trabalho representam ..Im patrimônio�
.

-

que honra uma organização. Dois lustros de trc

balbo em bené'fício da coletividade representam,
elérn disso, um motivo de orgulho que só é

dado experimentar aos que. porfiam pelo bem
estar eccnôrnicc' e soclcl do povo. .

'

.Nessa porfia, graças a ccoperoçdo de nossos dedi

eedcs Agentes,partimos em)946 de um capital de
200 mil cruzeiros paro 500 mil em 48; 2 mi
lhões em 49 e 10 milhões em 51, agora em vias

de ser duplicado. Ao contar êsses anos de ativida.
des nos ufanamos' por verificar que levamos a

incontáveis lares brasileiros um pouco de confôrto
e alegrio, premlcndé-os com bens de real utili-

1l9ge} QtrQvés d<;l$ 1'10550$ pionos
.

de. econcmic.

'#:..J :;<_';.,- . .:;·�:·-�;�;jl.�·4.��.v
Deputado msOl OMEGNA - Diretor-presidente

MaRIANO FaUSTO FERRARI - Diretor vice.�resid.nle

ONOFRE DUARTE DO PATEO - Diretor.superintendente

JOst DUARTE ·00 PATEO JU.IOR - Diretor·tesoureiro

, ,

resgáte int�gral em20 mese�
M

""> ��"}�j'
Este é,o (mico' plano no

,���':;l>d�'J.�,('i�>'�fl!!�1J':;r'(:+' "

'�-.

NOSSO AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE BRASILIANO DE SOUZA Rua: 'Vidal Ra�os, 36

Conselh�DS de Beleza 'êêêêêêêêêêêElr.=JEJr:;:
'j..

-

- !

Confeitaria Plaz8
O REJlÍVENESCIIVIENTO' A técnicã pró pr iamente dita

PELOS ENXERTOS DE i:1 que se segue:
PLACENTA 1) - Desinfecção cuida-

Dr: Pires, losa da pela por meio dos
Di,:tTf,US fOl'am:18 cal'- antissépticos conhecidos:

tas qlle recebemos a. propó- nercurio cromo, alcool ioda-.
sito de U1Mt de nossa!'\ Cl'Ô :lo. tintura de ,mertiolato.
uicàs sobre o emprego .dos· ?) - Anestesia, com no

enxertos de placenta para loca.ina a dois· por cento
rejuven'escimento� Nessa .luma zona de tres centime-

)
correspondencia e:ça-m soli- tros de largura por sete de
citados _detalhes a respeito extensão.
da técnica a empregar e o 3) - Com

- um bisturí
artigo de hoie tratara, as- pratrca�se uma incisão de

s�m, ?as .fases da operação., um centí'metl'o na quaL é I
Ela e feIta no máximo em introduzi,da lima pinça es, Icinco minutos, sem dôr de pec:ial a fim de fazer um tu

�s�éci<;l. alguma e 'seID pre- lei de uns seis centímétros.
JU1ZO. das ocupações diá- de extensão. Isto se conse-

. ria';,

FONE: 3063

Horário. \

';'ue facilmep te afastando-se
várias vezes ds lados da

�o/ ALIVIA
A TOSSE

E A DOR DE
GARGANTA!

I
'ii
Fabricados pela
Ettúnit
do Brasil
Cimento
Amianto S.A,
com a

maquinaria
moderníssima,
recentemente
inaugurada, e

: cujo processo <fi
o. mesmo dos
Tubos de
Pressão ou séio,
sem costura.
Com a

experiência ele
50 anos na

Iobríccçõo de
produtos de
cimerlto�amionto,
'0 Eternit, GO

'iançor êsses
novos tipos de
tubos, oferece
produtos
tiknicamente
perfeitos que
satisfazem

\

-;',!\'�. 't
t,

i
.. _,. pl'"nomente 65

especi;icoções
da .Associcçô o

8rosilE,iro de
Norma, Técnico>.

"f Fabrkados em

: . dtômeiros de
50 até 'íOO mm.

e corr;"prirn6nIO'i .

até 4 metros,
reduzem o

número de
juntas,

! Sua superlicie
I interna,

-1"1 completamente
n lisa, impossibilita
� cderênclo de

matérias \

J sstrcnhos ou

formação de

:'1 ferrugem, nõo
requerendo,

�'
portanto,
nenhum ga.sto
de conservoçúo

:1 através do

'I tempo.
Eis porque os.-

tubos Etornit,
de .inumer6veis,
aplicações
entre as quais;
esgôto
domiciliar e

de rua,
descargo de
aguas
pluviais,
ventilação, ar
condiciorfado,
protetor de
cabos
elétricos,
chaminés
industriais,
descarga de
lixo,
irrigação, etc.
representam
mais uma

conquisto dQ
moderna

I engenharia. ,I

ETERNIT DO BRASil CIMENTO AMIANTO S.A.

TUBOS
'� -, '"i;
... ie�

, São Paula - Rio de

. �

* Realmente mediçinaisl
As Pastilhas Vick combinam

, os Illedlcamentos Comprovados
de ,vick VapoR«b com o novo

antissépdco penetrante Cetanii«ml
Isto é que é aUviol

Experimente as Pastilhas. Vlck I
.

� Eficazes! Saborosas! .f!i
Distribuidores Locais: .'

Ton T. Wildl & Cia . ..:_ Ruy Soares - RQrlval da SUva L1no

. (
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Florianópolis, Quartn-feira, 25 de Julho de 1956

� EnITAl.
JUIZO DE DIREITO ,DA COMARCA DE BIGUAIÇU
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias
O 'Douto'r' Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Di

reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,
,

(J a fórma da .lei, etc ...
,

, FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele
c�nhecimento tiverem que, por parte de EDALICIO AN
DRÉ "PEREIRA, 'por intermédio -de seu advogado Dr.
Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirig ida a petição se

guinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de

Bíguaçu. Edalicio André Pereira, brasileiro, casado,
lavrador, residente e domiciliado em T'rês Riachos, neste
Municipio, querendo promover neste Juizo, uma ação .de
usucapião, vem; por seu procurador e advogado infra

nssínado, expor e requerer a V. Exa., como segue: 1 -

Possue o suplicante, situados em Três Riachos, neste
','

Município, três terrenos de dim(m�ões e confrontações
"

seguíntes : a) Terreno de 264m. de frente por 294,8m.
de fundos, área de 77.824,2 m2, confrontando ao Norte
com terras de Manoel Andrade e com as do autor; Sul
rom uma estrada pública; Leste com terras de herdei- --...

ü Gf!We'.zM..'.'...."'� ...I.i;f.
• .

• �\\" u�,i'ili"�., . �"7 't't'#".·O ...
;; ;;;_=..=__._,..,c.. •• "" •l'OS de Miguel Machado e Oeste com as de José Manoel " .. ' 'lilllí'j)"',lUI)'lIlJill\\\'I" :;

.,' ... '

f' 0 prrmeíro homem a viajar a' mais de 6.400 hilometros343 2 d John Cobb, corredor automobüistico britân ico, 01
. . ." . . '

·.\e Souza. b) Terreno de 110m. de frente por ,m. e. "

t A 16 de setembro de 1947 guiando um "Railton NlbII Special de 24 cilindros, alcançou.

d
'

d 37752 2 f ontando ao Norte com norarros em erra. ""
.

d i" I d 6327
run os, area e . m, con r

ki] t h" m Benneville no Estado de Utah. 'pouco antes de fixar um' recor o ICIa e .

erma estrada pública; Sul com terras de Candido Ma- ,'i:i50 tI om� ro,s . ora�l�b eestabeleceu 'seu. record com oito horas de antecipação, a 5.603 kilometros por hora.noel Silva; Leste com as de Reduzino André Pereiraz e Tk� orne 'dros t oral'l'?Ls. hl) Nesss" na Escocia �uando gui� va um barco a motor de propulsão a jato, custou-lhe aOeste com as de Joaquim João Campos. (c Terreno de .rm 'a';l en e em oc ,�

221m. de frente' por 597m. de fundos, área de- 131.937m2, "ida em setembro de 1952,.
"

f.onfrontando ao Norte com um riacho : Sul com uma es- ..'
íd t t m 28 de dezembro de 1908 Uma sucessão de tremores violentos.

S

r
l\II

.

f'oi destruí a por um erremo o e c, "trada pública; Leste com terras de Manoel Joaquim e- eSSI�a 1

S. T t d d rubar quasi todos os edifícios da localidade. Inúmeros incendios aumen-raf'im : é Oeste com as de Rodolfo Eduardo Pereira. 2 - abalou a CIdade da .ICI la a� eSd e750erOO d '120000 habitantes morreram na catástrofe. Esta foto da costat 'i' ti ada turam o terror do dia e mais e. e seus,. c

,.,/Tem o requeren e, a posse mansa, paci ica, con lllU , i c< '

d 'h d mbros boiando no oceano A cidade foi reconstruida completamente e
sem interrupção nem oposição e com o "animus dorni- 11l1ost'l'a as casas erru a as e· os esco

t
'.

no Século XI
"

f t dral restaurada com o aspe o que pos suia .

n i", ha mais de vinte anos, por sí e seu antecessor Ro- sua amosa ca e
, '

dolfo Eduardo Pereira de quem as adquiriu ha mais de I .

t ti " tA' aguarda sua iepatrfacão forcada para a Rússia, a sra. Oksana Stera-N-
.

d tit I br
.

a Sob "custodia pro e iva , enquan '" '". c
• -10 anos. 3 - ao pOSSUln o 1 u os so re os mencron -

.

.

. I d d
.

la de seu quarto no terceiro andar do Consulado Geral da. ..
'

..

d
..

d ôrd 'ovna Kasenkína tentou libertar-se pu an o a Jane ,
_dos imóveis. quer adquirir o omiruo, e acor o com o ,.1 ,

1 '12 de : t de 1 !)48 Tendo sofrido inúmeras fraturas essa professora'.

t t '550 '552'd Cód.: Civil d L" ° União Soviética em Nova York, em e agos o ..

'.L!ISpOS o nos ar s. e o O. IVI e a et 11 I' d ld d 'f
.

h nit Iizada 1)"'1' mais de três meses. Atualmente reside em Nova Ycrk, VIvendo7 d d 1951': f'ormid d doi -ts r issa de 53 anos e 1 a e 01 OSI)I a '" '2.437 de e março e D, e na con ormi a e os aI. .

I
- '.

• br p rF.ncias e da venda..de seus quadros.454 e seguintes do Cód, do Proc. Civil. Assim, pede' e re- �IS custas de um livro qu� escreveu so te suas ex e
.

cuer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante I .

�Iroladas, sendo feita a j�stificação "ab�nUio" e, jul- I����������������������������������d f'orrnid d d ti 'ma Esquadrias para pronta entregagada esta se prece a na con orrm a. e os ar IgOS �CI I' Iritados da Lei Processual, sendo clta�os os conjuges «NO teBdCU o) .' Tipos especiais para casa'! de madeira.
rlO's confrol)tantes em sendo o caso, tambem o Dr. Pro-'

�

B-bl. M� I
A

m�tor Público da Co.mal:ca, para, após os tramites le- Com a I Ia na ao I
•',�alS, ser a presente Julgada procedente por V. Exa., da-

, I Casa de EsquadrIasLa venia, podendo o suplicante adquirir o necessário TtRÇA-FEIRA, 24 DE JULHO
. .

.

mandato que lhe dará O' titulO' próprio para a transcri- Segunda vez a voz lhe falou: Ao_ que Deus pUrIfIcou I(:ão no Registro de Imóveis. Prot'esta-se por todos os não consideres comum. (Atos 10:15). Ler Atos 10:9-16). cI)munica a transferencia de sua Loja para a;r:eios de provas em dü'eito permitidO's, requerendo, des-' I LOGO. no i�ício do capítulO' 10 de Atos dos Apóst�; I RUA MAX SCHRAMM, 168
de já, o depoimento pessoal de quem esta contestar, sob ios, vemos Pedro com um homem profundamente relI- ·rnéxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense
;Jena de confesso, Dando a presente o valor de Cr$..... , gioso. Vêmo-lo cônscio de ser um dos "escolhidos" e po_r- I

Ltda., onde, 'neste novo endereço, espera continuar mere
;;.500,00, p. deferimento. Biguaçu, ;W de março de 1956. 'tanto superior a qualquer "gentio", não importanto quao cendo a preferencia de seus freguezes

, (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Selada legalmente. Rela7 I
devoto possa ser o tal "gentio". Mas, no fim do capítulo,

,

PORTl\S E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
('ao das testemunhas: Anibal Miguel da Silva, Olegário' encontramos PedrO' não só visitando O's gentios, mas até RECEB�MOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS
Honorato Farias ·e Manoel Nestor Marinho. DESPACHO: I

mesmo pregando-lhes a ,palavra e dec1arando: "Porvel1- ESPECIAIS .PARA CASAS DE MADEIRA.
A. Designo o dia 9 d/e maio, do corrente aná, para a au- 'llll'a pO'de alguém recusar a água, pal:a que não sejam
diencia de j.us�ificaç.ão prévia da posse. Ciente o Dr.: b�tizados ê,stes que, assim como nós, receberam o ',Espí:.
Promotor PublIco. Blguaçu, 2-4-56. (Ass.) J. Collaço_ � nto Santo?"

_,cl uiz de Direito. SENTENÇA: Vistos, etc.. Homologo, I Deus usara uma visão, repetindo-a três vêzes, Ilara,
,JOr sentença, a justificação de fls., em que é requeren- ,'onvencer a Pedro de. que "não eonside.rasse nenhum
� e Edalicio André Per'eira; para que surta seus juridicos

I �,omem comlím" ou imundo". Assim, pois o apóstol'o q,ue'
e legais efeitos. Citem-se, por mándado, pessoalmente, brou os grilhões da tradição, e cresceu espiritualmente
(I Dr. Promotor Eúblico e os confinantes do imóvel em 'ornando-se ddadão mundia.}j do JUesmO' :mo'do. que o

:luestão e por e-d'ital, com o prazo de' trinta dias, na fór- Lristianis�o cresceu de uma seita judáica para se tor-
ma do paragrafo lOdo art. 455, do Cód. de Proc. Civil, "',ar uma religião universal. -<.

.

(,s interessados incertos, para
/

todos, querenuo, contesta- f Nós também estamos agrilhoados pela tradição?
rem o pedido no prazo legal. Custas afinal. Biguaçu,' Porventura, consideramos O'S outros inferiores a nós,
�0-6-56. (Ass.) Jaymor Guimarães CõUaço - Juiz de' unicamente por serem êles de uma reltgião, de uma raça
Direito. E para chegar ao conhecim.ento dos interessados, I

(JU de u� limite geográfi�o, diferente do nO;:lso? Sàmen-
,passa o ,presente edital com o prazo d'e trinta dias, que

1

te pela oração, pelo pensamento e pe.Ja prática do cris
;,erá públicado e afixadó ·na ,fórma da lei. Dado e pas- : t;anismo, é que podemos êrescer em estatura espiri-.

sado nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e dois dias do tuàl. .

mês de junho do ano de mil nO'vecentos e cinquenta e

seis. Eu, (Ass.) Pio 'Romão de Faria, Escrevente Jura
mentado; no:"impedimento ocasional do Escrivão, o dati-
:ograiei e subscreví. I' Nosso Pai, que teus ensinos :imprimam em nossas

Bigua'çu, 22. de junho de 1956. ,l'llentes, de novo, e agora, a grande verdade de que todo
(Ass.) Ja;ymor _Guimarães CoBaço - Juiz de Direito. homem é o irmão pelo qual Cristo morreu. Ajuda-nos a

Confére com o original afixado no lugar de costu-
I
I'rescer 'na estatura espiritual de Cristo, de, modo que

me. O E�crevente, Pio Romão de Faria.
.

'possamas ajudar os outros e possuir a redenção pela fé.
---'-- -------- --- '- -_ .. _-'-_.- IEm seu aben(_'oado nome suplicamos. Amém.

Firma DO Rio de Janeiro

"á Deus, C,onfiando tudo a Deus, eu lhe agradeço e dando
vez tu não graças a Êle, sinto-me mais animado.
muitas vê- I

�
EDGAR BROWN (Inglaterra)

6

Você se

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

Firma do Rio de Janeiro, estabelecida a longos,
�,nos, procura' mais algumas representações de artigos,
[Jara o atacado desta praça � 'para concorrencias publicas,

I

"d
. _ I --'0'--, em conta prol?ria ou a base ,e COlnIs'soes. - ,

I
. .

Cartas por obsequio a Erich Sedlmayer, Caixa Pos- QUARTA-FEI�A, 25 DE JU.,!:HO .

1.,jl 18!-\3 Rio. Paulo... dando por ISSO graças a Veus, selltm-se
,mais .animado. (Atos 28:15). Ler Atos 28:11-25.'

I DEPOIS",dos relatos de fadiga e d�sespêro, respira
se neste capítulO' de Atos uma aura de paci�ncia ,e de

I paz. Agora, Paulo e seus cO'mpanheiros estão "f\alvos. Fra�
Em reunião de 10-7-56 a DÍl,etoria tomou as se� ses notáveis como estas sobressaem: "Não �sofreu mal

g'uintes decisões: llenhum", "hospedou benignam'ente", "ensinando com
1° Convite: A) Fica proibida a' ,concessão de con- 11ôda a confiança". Aqui não há agitação, nem temor, mas

vites a pessO'as resfd.entes na Capital e distritos. ill1icamente pratidão porque há ânimo para enfrentar
B) As pessoas do intel'ior que estúdam ,na Ca- qualquer coisa que O' futuro possa apresentar.
pital são considerados residentes nesta. I As nossas vidas também podem estar 'repletas de

2° Eliminados: Os eliminados dO' quadro social do ,;rratidão e expressarem paciência e paz. De Clue modo?
Clube ou os nãQ associados são considerados Por nos subternos inteiramente a Deus, vivendo na con

pessoas não gratas não poderão frequentar as fiança que adquirimos pelo conhecimento de Cristo e dei
depéndencias do' Clube mesmo em festas, reu- xando aO's seus cuid�dos tudo aquilo que nós mesmos
niões, conferências, etc. de terceiros. n.ãO' podemos resolver.

,

3° Material: O Clube não mais alugará ou empres- Certa, vez, uma menininha orou assim:
tará material de qualquer espécie. �'aze-me uma boa menina, e se da primeira

A DIRETORIA cbtiveres sucesso, experimenta, experimenta

Amarás aO' teu próximo como a ti mesmq.
CAMERON F. MCRAE (CarolinlÍ do Norte)

fLUBE DOZE DE AGÔSTQ�

r'\ ESTADO

Lembra ...

A DIVULGAÇÃO QUE A
AGRICULTURA PRÊCISA

,;:0''''

Um condave "interessante
e útil ao pais o Encontro
dos Bispos do Nordeste, rea
lizou-se em Cainpina Gran
de, a progressista cidade
paraibana. útil porque fo
ram tratados -na .reun ião
.ssuntos de importância vi
.al ao nordeste, e ao pais
omo agricultura,

/

crédito
:'ural, colonização etc. E
lestes estudos redundaram
/ár ias sugestões que serão
.presentadag ao governo,
Entre estas idéiaa.há uma

, ue consideramos de sumo

/alor para a doutrinação
los trabalhadores rurais
fim ele que. tirem TIlelhOl: e
iaíor proveito da ter.ra. E
e trata de Rêde Nacional
le Divulgação Agrícola, fa
indo-se inclusive na insta
t çào da Radio ..Rural.
Nos nos temos batido

rtravés desta tribuna por
uma politica de divulga
-tão rnuís prática.e mais ob
'etíva em torno das coisas
do campo.
Uma das que mais ternos

comentado é a queimada, Há
irença da maior-ia dos pe-
'luenos agricultores de que
t queimada refaz a terra,

.

além de evitar o trabalho
da enxada que leva mais
tempo e custa mais dinhei
ro, Procuramos saber de
fontes técnicas, se realmen
te existe perigo no uso das
queimadas, inclusive por
que reduz a capacidade pro
dutiva do terreno, ao con

trário de que pensa o agri
�u1tor de que o fog.o serve
le extc'rco , e reforça o hu
mos. Há muitos e muitos
agricuitores pequenos e

grandes que por ignorância
ou mà fé, lançam mão do
,condenado meio de tratar a

gleba. É 'preciso haver uma

�ampanha de esclarecimen
to da nossa população ru

ral.
Outro ponto que temos

tgitado pelas nossas crôni
�ai:l:. - A questão do reilo
·estamento. No interior,
:uando se replanta, dá-se
preferência ao eucaliptus e

:egu.nd'Ô nos afirmam vá
ioS er,tendidos e té'cnicos
10 assunto, é arvore que não
Bl'Ve pa:ra fins industriais
: mais' exgota a terra, su

nelo-Ihe com toda força o

umo:)

O serviço de Divulgação
;'l'Ícola, precisa realmente
le toda assistência e toda
'dlidacle par� que a Bra
'1 não se torne um país es

:=ncialmente industrial, dei
;tdo de ser essencialmente
;-ricola. E com isto eco1').o
lizará divisas com a in-

'lustri<:tlização, mas as gas
':ara na compra de alimen
tos.

/

VOCE ,SABIA QUE.
- �

Ifi

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

21;S." Mas o que se requer de nós que nos submetamos
: Ilteira'mente ào Senhor e digamos: "Cheguei ao fim de
meus próprios esforços. Nad� há de bom em mim. Che

.!{"O a ti pa,ra suplicar-te auxílio e estO'u tão certo de tua

resposta ql�, com o"'mesmo alento, eu te' dou graças e

Jgradecend,o-te, sinto-me mais animado".

ORAÇÃO

Ó Senhor, ajuda-nos hoje a dar graças a ti pelas
nossas ,fadigas. Faze-nos gratos por todo ânimo da vida,
pois devêmo-Io a ti, que supo�taste a -cruz por nós. Aju
da-nos a viver diàriamente de tal modo que possamos ha
hitar contigo eternámente. Em teu nome pedimos. Atpém.

PENSAMENTO_PARA O DIA

Lavando com Sábão

'Virgem 'Esflecia,lidade
da Cla. IITIIL. IID,OBTIIIL-Jolnlllle, '(lIlrcICr8glltra�a)1

-

J 'economiza-se _empo�e
.. :,dlDheiro ,-

/'
'"t_.I

------------------------'---------,-----------------�;��
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EDITAL DE ClTAÇÃO
O cidadão Felipe Domingues Petry, Juiz de Paz em

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

Faz 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

lisbino 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
ação 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 suprlêante 'adquiriu em

::'942 de Euclides Goulart de Souza a posse; direitos e ação
que o mesmo tinha sobre um terreno aituado em_Bax.r,ei.,.
lOS neste Município com a área de trint3:o::.��tr-.ês..emil me
t ros quadrados (33.000 m2), medindo 60 .metros de fren

te 'por 550 ditos de fundos, extremando ao norte com

Jaime Abraham, ao sul com Hermano B. Viana, à oeste
com João Francisco da Silva e a leste com a Estrada Mu

nicipal de Picadas, terreno este que o referido Euclides

Goulart de Souza, tambem havia adquirido por transa

ção particular e sôbre êle vinha exercendo sua posse,

mansa, ininterrupta e pacificamente, conforme já foi di
ta acima; II _ que desde a época que adquiriu à posse
cio terreno acima descríto, '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 reque';--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, ubaíxo arroladas, se digne V. Ex-
ela. de mandar citar o 'Domínio da União em ,Florianópo-

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

Iís, por AR., o Ministério Público e os confinantes do

a S'I f I-l-I s.;imóvel, bem assim corno, por editais de trinta dias, .

os

interessados incertos, para contestarem, no prazo da Lei,
a presente Ação, em virtude da qual e na forma dos ar- IAtaca tod o o or&,ulsMotigoS 550 e 552 do Código Civil Brasileiro, deverá ser re-

EM SIFILIS OU REUMA.
\

conhecido e de larado o domínio do suplicante sobre ,o
j erreno acima ref'erfdo. porquanto juntando à sua posse

TISMO DA MESMA ORle
'CEMT

.

a de seu antecessor, ambas mansas e pacíficas e in inter-
r .iptas, encontra-se precisamente o lapso do tempo muito �USE O PUPULAR ·PREPA·

:- uperior ao exigido por lei para legitimar a presente ação k _

RADO

�cuja sentença final servirá de título habi! para a trans- 'I:::;r. E:t.:3· ,.-.)Ii-] �
ii

«r ição no Registro de Imóveis. IV _ Protesta-se por to- � ... r..&.., ;;;.;_
dos os meios de provas inclusive por depoimento pessoal

'

r'e quem quiser protestar, V·_ 'Dá-se a presente, para: l "Aprovado pelo D. N. S. :r., como auxiliar no 1

os efeitos fis-cais, o valor .de Cr$ 2.100,00. Nestes têrmos, I
r,,' tratamento dai Sifilis e Reumatismo da mesma

Espera Deferimento. São José, 15 de maio de . .1956. (Ass.) I '"rigem.
PP. Idiomar Joaquim Cana Verde. RóI das testemunhas: I

i.. Inofensivo ao organismo. agl'adãvel corno II..

la testemunha: José Inácio do Nascimento. 2a testemu- ...
cor. _L..� ...:. �__ ____.

nha: Manoel Luiz Florentino, ambos residentes neste IMunicípio, em Barreiros. Despacho: Vistos, etc. Julgo
------------------------

procedente a justificação produzida pelo requerente Al- I
varo Felisbino da Silva, pará que surta os seu-s"'devidos

I

eieitos. Cite-se por.mandado o· dr. Promotor Público e os
I

l'onfinantes do imóvel. ,Para ciência d.os iI).teressados in- REINICIOS .DAS ATIVIDADES

6lertos, expeça-se edit�i na forma do artigo 455, § 1° do
e pessoa's' Casa até mil

("d d P C"l E" t t'
.

J" Pelo presente convidamos a todos OS sócios
I,o. e roc,. IVI. ",peça-se cal' a preca orla ao UI-.· ._. d' d Precisa-se alugar casa _

7.0 da 4a Vara da Comarca da Capital, para cita.ção ao mteressadas, .para uma reunlao a reallzar-se no Ia eze- -.

tI' I )"

F ld d
.

zona cen ra _ a ugue .

Domínio da União. Custas afinal. P. C. 1-6-1956. (Ass,) nove. (19) .

do co.rrente, ás vinte (2.0� .hor�s, na aCU a e
.

d b C $d F I f f d t t d atividades do adIa!lta o - ase r ... ,

Abelardo da Costa Arantes, htiz de Direito.. Pelo que ci-. e .1 aso la, a .Im e ra ar. o remIClo oas .

6.000,00 _ Inf..:rmações pa- Vende-se ótima, nova, no aprazivel bairro de Co-
ro e chamo a todos quantos interessar 'possa_e direito te- I�stItu�o Bra�II��stados Unidos, bem como elegel"a sua

ra os telefones 3804, 20418 ',Jueiros, Praia da Saudade à Rua Juca do Loide nO 47
nham sôbre o dito imóvel, a virem nó prazo qe' trinta' dias, Idlretona prOVIS�rIa. . . .

. ou para, Gerente, Caixa Pos- (:;eguir até o fim da rua). Possue 3 quartos, sala, copa,
a legar que julgarem a bem dos seus direitos ..E, 'para qUê �r. Walde�llro Calscals; Dr. WaldIr Busch, Prof. �u- tal 26 _ HC:3t:L.

.

I' ('osinha, instalações sa�i�a�ias completas, quartinho pa�
nhegue ao conhecimento' de todo� e ninguen1 alegue ig ,gustmho da Silva; Erásto Macedo; Osvaldo Mello; Eunco .

ra empregada com samtarlO separado. .�

A • '.... ,.' -,Hosterno.·
11tH'anela, mando expedIr o presente que' sera afll,�ado ein VENDE-,SE \

.. Itnformaç�e� à Rua Conselheiro Mafra nO 24 .

iugar de costume e publicado n0 "Diário Oficia do Es- � ceI a-se negoclO com a Caixa ECONômica.
tado e jornal "O Estado". Dado e passado nesta cidade Uma . casa de . material'

.

(,e São José, aos vinte 'e cinco dias do mês de junho de 7....

- t::,l\;;';:�l)d.::-4i;:;'� com -8 pt:ças, tendo 3 quar-
mil novecentos e cinquenta e .seis. Eu, assinatura ilegí....

.

tos. Trave&_sa Santos com a

\'el, escrivão o fiz dactilografar e subscrevo. ...... I Ij Cníz e Souza e Malária.·

Felipe Domingues Petry, Juiz de Direito em exercício. Preço 220.000,00. a dinhei-

Felipe DomingoJl Petry, Juiz de Direito em exercício. .,1llIM ""Sll..
nuC;"U�"PBOUDIWI .:::-::::..._..::-"......,. f'48AHA 1'0. Tratar na mesma.

"BALLET ESPANHOL"

T rês espetáculos, apenas, com

.programas, figurinos e

encenacão originais,

,.

!
ANTONIO DE CORDOBA, BA", mundialmente conhe

o famoso dançarino espa-i cido a través do filme "Festa

nhol, astro do filme 'Sangue Brav�". ,
.

e Areia", com Rita Haywort, ASSIm, haverá sempre n.u
e o seu mundialmente conhe- meros nOVOs e� cada noíte

cido "Ballet .Espanhol", com de. espetáculos, com novos

as primeiras bailarinas RO- figurinos, nov�s músicas e

SÁRIO REYS, ANGELLES novas encenaçoes.

BELLO, LEONTINA LAYZ e Para' a vesperal do dia 29

LIDIA MADELON e o famo- será formado um programa

so guitarrista EDGARDO. com os números elos progra

ROMERA, estrearão dia 27, mas anteriores.
no Teatro Alvaro de Carva-

lho.. A crítica especializada tem

Para a inauguração da feito elogiosas referências

Temporada foi organizado aos costumes usados pelo fa

um maravilhoso programa,
I
moso ANTONIO. DE CORDO

onde se destaca.m os baila-
I
BA e suas prímelras baila

'dos'- "EL BAILE DE LUIZ !rinas,' desenhados por viu

ALONZO'! e "QUADRO FLA- ,DES Y RIBEIRO e executa

MENGO" (com três partes) �dos por ENCARNACION Y

e maravilhosos solos de AN- BARREDO, conhecídos cos

TONIO DE CORDOBA 'e RO- tureiros de M,adti.
SARIO REYS. ,. Completando as grandes
No dia 28, segunda-récita atrações do "Ballet Esp�-

ele assinatura, novo progra- nhol" o público de Floriano

ma será executado e dele polis terá oportunidade de

destacamos _ "VILLANCI-I aplaudir um dos maiores

LOS Y CAMPANILLEROS", guitarristas, espanhoís
"FANDANGOS Y VERDIA-1EDGARDO ROMERA, que em

LES", "MALAGUEN"A",' de
I todos os programas, terá par

Lecuona uma grande . cria- tícípação destacada, execu-
, �

. I

ção de ANTONIO DE COR- : tando famosas peças do re-

DOBA, e o famoso "LA BAM- pertórío internacional.

EDITAL

I E1NTREGUES JÁ MAIS DE 10 MIL OBRI-
I GACÕES DA PETROBRÁS

,
, .

�;;-'''''d'_' ,. ���"t;,;�,c,o- ;it�;:-�;"'��
.

RIO, :21< (v. A.) _::_ ForMn Os índices constantes des-

, I ,

-----Hoftitimrt
-DIESEL

ta nota correspondem a um

período de menos de duas

semanas, sabido que as Obri

gações da PETROBRÁS co-
.

meçaram a ser distribuidas a

partir do dia 5 do corrente.

[entrsgues, até ontem, .

! 10:572 obrigações da PETRO
.

BRAS, no valor global de

Cr� 8.209.200,00.
O número de contríbuíntes

compulsórios da empresa
até agora atendidos pelo ser

viço de distribuição daque
les titulas se eleva a 5.280

alcançando a soma de ., ...

Cr$ 396.324;50 o valor dos

questão que esteja

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

Atacado de mar
subito

jUJlos pagos aos interessa- RIO, 21 (V. A.) _ Acome
dos, na base de 7% ao ano. tido de um mal súbito foi
o montante das restitui- socorrido em sua residencia

çõ�s (dinheiro cobrado a por uma ambulância do Hos
mais) está em Cr$ 39.910,00, pital Miguel Couto, o gene
enquanto o das reposiçoos ral Ion Machado. O paciente
(dipheiro cobrado a menos) foi removido para o Hospital
vai a c-s 230.000,00. i do IPASE.

PROCURA-SE PARA ALUGAR
Família inglesa procura casa

,u'rll contrato de dois anos. Não faz

para alugar, com

situada na zona central, Tratar no Cabo Submarino ou

telefone 2982.

-Clube 15 de, Outubro• Po] .nclo
70 - 80 HP

• Ve'oci:l' de

700 - 900 RPM

• Cilindrada 12,1 litros

PROGRAMA DO M1!:S DE JULHO
DIA 29 _ Domingueira à partir das 20,00 horas .

. , Não haverá reserva de mesas .

DESFILE BANGú: Por motivo de força maior, foi
adiado sine-die o desfile de modas Bangú .

• Diâmetro de Cilindro. 140. mm

• Curso de Pistâo 197, mm
• Consumo de Combustível

-c,

180-190 gr/HP/h
• Consumo de óleo lubrificante 3 -.4 -gr/HP/h

• Comprimento eixo de hélice 3000 mm

• Comprimento tubo telescópio 1200 mm
ATENCÃO

,

.J
, Nos dias 26, 27 e 28 de Julho, às 20 horas em ponto;

110 fsálão do Lira Tenis Clube, o Yogue VAYUANANDA,
representante do Monastério "AMO _ PAX", realízarâ

conêerencías sobre temas espirituais.
, Diariamente, às l!i horas, desde o dia 22, fará pa

Iesbras diárias por intermédio da Rádio "Anita Garibal

éii"� .:;_ue tambem irradiará as suas conferências.
ENTRADA FR,ANCA

Tipo DER

Pêso líquido 2500 Kg
Diâmetro da hélice 920 m. m.

Cai'xa de redução '2:1

Tipo DEM.2300 Kg. 680 m. m.

_t-. . A Lll G A - S·E
Aluga-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, garage,

quarto de empregada e demais dependencias, com tele
fone. Tratar pelo fone 3631.
f

Jardim de (Draneia S. Catarina AUTOMOVEL MORRIS 52

Vende-se ou troca-se por

outro de menor preço, um

Morris Oxford perfeito, tudo
original, pneus banda bran
ca. Ver à rua Padre Roma,
31.

EDiTAL DE MATRíCULA

DORES nas,COSTA.S·
) '�-
• As dores cruciantes nas costas, são

t;=--=
'-tÁ') .

�
s�nals para_qu: V.S. d�sconfie dos seus '4 r

-,

�� I_ � :::;.-A

DOCES IJ. TOR·TAQ.
nns, Estafa0 eles funclonando correta- l/I �

-

D &l mente ? Por certo que não! O ex- II t- _ \
r

cessa de ácido úrico, uma impureza 'I �..... �
contida no sangue. deixando de ser II _

.

�
filtrada pelos rins e eliminada pela �
bexiga. espalha-se por todo o organismo, =

localizando-se, principalmente, nas juntas, o que oca-

Em vidros de 41) sicna todos esses sofrimentos.
e 100 pílulas 1 E porque n"o rc IIvror de uma vez de

tudo Isto 1 Basta, apenas. que V�S. faça
uso de uma série das efamades e já mundialmente.cohecidas

Pílulas De Witt para 05 Rins e a Bexiga. as quais Ih.
tr;arã'o lÜi·... io �medii..to, e restaurar10 éi sua vitalidade.

Comunicamos que se acha aberta até o dia 30 do

corrente, a matrícula para crianças de ambos os sexos

de 3 a 7 -anos de idade incompletos.
O. jardim de Infância recem-inaugurado, funciona

rá em dois turnos, pela manhã e à tarde..
Os interessados na matrícula de crianças,» poderão

õir lg ir-se a rua Bocaiuva na 164 ou pelo telefone 3.409,
na séde do Jardim.

Doceira especia.lízaua em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de' doces, enfeites,
ortas e pudins para casa

mentos, batizados. e aniver
sários.

'

Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 •

A DIRETORA

CONVITE
As pessoas que querem

tomar parte numa lotação
para as festividades do Se
nhor Bom -JeSU8 de Iguape
procure na Vila Opecária
n. 96 Saco 'dos Limões com

•••••�•••••••••••••••6 �

. Os melhores vinhos .dp Tubarão
FELIPPESr. Miranda .

VENDE-SE
Branco e .tínto
Dlstribuidors.i

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

Instituto' Brasil Estados Uoidos

Por motivo de mudança
três casas de madeira e um

terreno para cOJlstruir. Rua
Afonso Pena _ ·Estreito.
Tratar' a Rua Conselhei

ro' Mafra 35 sala 6.

....""•••••_ _••'IIiõ
_ _ �••••

Casa em Coqueiros
Vende-se em Coqueiros a Rua Des; Pedro Silval435,
ótima residência. Tratar pelo telefone 2532. Ne-Lma

----

Residenci·a

Uma confortável casa residencial, situada na Ave

nida Mauro Ramos nr. 66, _ Tratar na mesma casa.

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

·Vende-se

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cj·ó·eskã'-seiÕrã"i"d"illnstalada em Joinvile a"'éAgência
I ' l'Asuncion

-

i I do Banco Parana-Santa, Catarina
._ 4di.
I "thon d'Eça I

_ L., lo....... ......-_�••:
580

o país
BRILHA:NTE S'OLENIOAOE RIO,24 (VA) - o Con-

Esteve realmente brílhan, 'negocias e a extensão da em nome do comércio e da colaboracâo dos ,seus díri- selho Deliberativo do Conse
te e grandemente concorri- rede de filiais indica, neces- 'ip.dústria do Munícipío, dis- � gentes, certo de que passa
do o ato inaugural, ontem sàriamente, uma situação' Se da satisfação das classes riam a ser atendidas as ne

pelas 11 horas, da filial do assás lisongeira, pelo acontecimento. F'rízou cessidades das clàsses que

Banco Nacional do Paraná Alén- de Joinville, Santa que a ínstalação da filial vi":-' pr-oduzem mediante o ampa

� Santa Catarina S. A, no Catarina tambem passará a 'ria dar maior estímulo aos
I
ro equitativo, oportuno e efi

predio (parte. te�'rea) n. 324 c?ntar. em breve, com agen-I homen� de negocio,

SOb��,' cient: �or parte do Banco.

da rua do Príncipe. elas em Blumenau, Joaçaba, I
concorrer para o. fortalec� .

Termínou o o.rador des.�-
Trata-se, como já tivemos Concordia Ibirama sendo' mento da economia catarí- jande a prosperidade da fí-

i oportunidade de esclarecer de notar ql�e a filial de FIo-I' nense. Fez o elogio da ini-
i lial de Joinville, fazendo-se,

de urn estabelecimento des-
.

'I' t
. ciativa do Banco Nacional então, ouvir prolongada sal-

rranopo IS, en regue aos CUl- . . I
tinado ao.fomento da econo- d d d d I M t [do-Paraná � Santa Catarma1va de palmas.

. a os o r. vo 011

ene-, S A t·· t I
-

ct tos imaí "t
mia de ambos os Estados e gro, ex-diretor comercial da :.: quan ? a ms a aç�o e Momen. os mais arde ro- para o progresso e o aper-
que, por' certo, muito virá "E . 1"" t

-;,... f _

rílíaís em CIdades catarinen- ram servidos aos presentes I feiçoamento da nossa pro-mpresu ,Ja es a em un lt de írit d f' "k t '1 "
. ses, exa an o o eSp!.rl o '- e InOS coe - ai s. acompa- ducão industrial. A Dire a-obeneficiar o comercio e a cionamento.

I nhados de salgadinhos. I
- ç

indústria de JoinvilIe, vis- Nasceu portanto, o Banco

B
/ O novo estabelecimento es- da DIvisão 'I'ecn icn-Cientã-

to como operará em bases Nacional do Paraná e Santa . 'tá bem situado e instalado fica do Conselho está estu-:
amplas e liberais. Catarina S. 1:. sob os me- usca pas Isendo, portanto magnífica � dando os assuntos que deve-
A Matriz, que se situa na lhores augúrios. •

impressão colhida por todos rão constituir o temário da
cidade paranaense de Lon- Sua diretoria compõe-se quantos compareceram ao Reunião dos Tecnologistas
drina, está desenvolvendo da segu�nte maneira: dire-

. . _

festivo ato inaugural. I
Brasileiros que, tudo indi-

rapidamente o vulto de seus ter-presidente, dr. Aderbal Nos últímos m��es de (Do -Jornal de -Joinville, ca será convocada no proxí-
Ramos da Silva; diretor vi- 1950, ,a Assembleia ea- de 22 do eorrentej., mo mês.
ce-presidente, dr. José Bo- tarjnense deixou de run- �

nifácio e Silva; diretor-su- clonar, embora em época ---------..
..;_----------------

perintendente, dr, Horaclo de reunião constitucíe-

Sabino. Trata-s'e de nomes
mM. O motívn dlsso nín

guem ígnnra : o condicio-
namento de três depu
tados pela 'carteira bor-

nhausaana. Com essa

trinca na propriedade do .��.....

governador eleito, a ban- Com.o. que emoldurando a ma' para â Práia, indo o Gal-

cada udenista antedatou • paisagem vetusta do cáis da pâo do Sindicato dos Arru

o fechamento do Legís- I
Firma Hoepcke, flutuava, ao madures servi-lhe de Eça.

lativo para que algumas sabor das ondas, como que I Trata-se do Estivador de

das principais realizações implorando que o retíeasse nnme Euclides Rodríguas
do. govêrno Aderbal das águas, morto, já que com' (Manguito), que por uma in�
água e luz da Capital, vida não havia sido possível. felicidade" ao estar prestan-
esgotos de Lages, água De minuto .em minufo �u-: do trabalho, esc.o.rreg.o.u e ba-

/"

de Tubarão _ não fos- mentava o numero de, curl.o.-
I
teu com a ca�eça em uma

sem ooncluidas e. ficas- sos. O cáis achava-se api- das estacas que suportam o

sem para o sr. Irineu nhad.o. de gente. E o pobre' cájs. A noite de sábad.o.,
inau,gurar, como fez com ,do homem nada d�, ser l.eti-,I nllbl�da, ,quando não cra

outras. rad.o. de dentro d'agua. posSlvel a selene 'se refle-tir

Teria, c.o.m' isso, fun- C.o.mo FI.o.rianópolis não possibilitando alguem a ver

ci.o.nad.o. o regime? tem polícia marítima, é de o homem se debater, f.o.i .o.

Se os condicionados e
se julgar à Marinha a exe-I cenário do sinistro que aba,-

mais a bancada da U. D. cução de tal trabalho. Talvez I.o.U a cidade.
•

N. em veze de anularem não tenha sido avisada. I Euclides Rodrigues, que

um dos poderes, garan-
A's 9 horas entã.o. após ter

I
contava apenas trinta e seis

tissem o seu funciona- sido colocado em uma' can9a,
I
an.o.s de idade, deixa viuva, e

mento, o caso seria .o.U-
'ante .o.s olhos curios.o.s da seis filhos men.o.res.

tr.o.. Mas, mesmo c.o.m a multidão, ali ficou; cabeça, I A familia enlutada, agra

mai.o.ria, essa baJlcadá e debaixo di)�gua, barriga so- dece .o.S serviços prestados
os tres condicionados não bre o banco, .o.S braços a. su-1 pelo Sindicat.o. d.o.S Arruma

tiveram saida legal. Não plicarem uma sepultura dig-, d.o.res
de Florianópolis, pelo

puderam' reunir-se no
na de um pai de família. tratamento que dispensaram

Legislativo porque v.o.tar A's 9,30, precisllimente, um' ao extinto; dando-lhe abrig.o.
contra os projet.o.s que lá rapaz lançando mã.o. de um e oferecendo-se para o que

estavam, de procedência baldê esvasia a canôa', e ru- fôsse necessário.
J

executIva, era desc.o.brir
.o. joguinho bornhausea
no. Ficaria muito,' feio

torpedearem melh o r a

ment.o.s com.o. a água e a

luz da Capital! Por sô- ANTONIO DE CORDOBA rista EDGARDO ROMERA
bre isso, os três condi-_ e o seu mundialmente Co- faz parte do conjunto ,e de
cionados, como s.o.e acon- 'nhecido "Ballet E'spanhol'" liciará nossa culta platéia
ter com quantos t.o.mani estrearão, como vimos anun- com o virtuosismo de sua

certas atitudes - roma- ciando, sexta-feira próxima, arte.,
n.o.wski e Luis de Souza, dia 27, no Teatro Alvaro de' O movimento de assinatu- '

posteriormente - exigi- Carvalho. ras e de ingressos para os

ram praz.o. para um pas- espetáculos' de ANTONIO DE

seio, afim de reajusta- Florianópolis terá, então, Cordoba fazem crer que um

rem a cara aos novos oportunidade' de aplaudir grande acontecimento artís-
ideais! famosos interpretes da mú- tico e social, poucas vezes ve-

Por isS.o. -tudo é que te- sica e da dança de Espanha rificado em nossa cidade.

mos sustentado que o re- e a graça das primeiras bai- Diári�mente, das 9 às 12

gime, naqueles mêses, larinas ROSARIO REYES,'e das 14 às 17 horas, os inte-
_

não funci.o.nou. Se fun- LIDIA MADELON, ANGEL- ressados poderão ser atendi

cionou, func.onou como' LES BELLO e LEONTINA dos na Gerência do Teatro
a maior realizaçã.o. do go-,. LAYZ. Alvaro de Carvalho, ou pNo
vêrno Bornha�sen: a li- Também o

.....

famoso guitar-telefone 3.016.

nha para Jaragilá!!! __:::I: �,<�"'
---------------------------�--------

r

23 horas! E eu por aqui a escrever, a parolar comigo
mesmo, esquecido de que ás 3% da madrugada deverei

estar de pé, já com as malas afiveladas, a barba feita e a

capa no' braço.
Mais uma vez a ânsia, a Sofregllidão, o pêso fatal e

implacável dos horários estragando a vida: desjejum ás

4; 4Y2 na Agência: 5,15 no Aeropuerto 'e ás 6 no bojo do

hidra! ,.Iii..I_
E poderei dormir, nesta angústia e nesta excitação de

tôdas as vésperas, sem um comprimido de beledonal?

Escancarei a porta do quarto: a noite vai calma, lisa e

macia; uma grande, imensa paz e uma doçura de arôma
flutuam entre as estrêla;s.

I

Mas a cidade ainda está cheia de rumôres violentos,
de vozes que aprcgnam e lutam, de luzes .ofuscantes, cruas
e iIidiferentes. 1 .

27 de março. Terça-feira. B'ordo d.o. hídro - Madruga
da fresca, serena, envolta em silêncios e em luzes que se

vão esmaecendo.
Os montes é as altas vegetações junto ao rio têrr.

relevos luminosos e finos; num e noutro ponto, entre fo

lhagens ou ao rés d'água, alvejam brancuras de casas; é

ao 'pé' dós barcos tremem reflexos em que o carmim e (

azul se misturam ao oiro do sol que vem subindo.
-

Os motores esquentam e . as hélices giram e roncarr

com estrondo; apitos 'de barcos perdem-se longe e em re

dor, despertados 'e grasnando, grandes passaras' cinzentos

passam em vôos vagarosos, largos e pesâcjos.
Rápido, espêsso e reluzindo o hidro deslísa, espada- �

nando espumas; cheia de tonàlídades roseaS e verdes,
Asunción aparece através da fluida e delicada transpa
rência da manhã ; telhados e tufos de .arvoredos têm cla

ridades curvas e .redondas; fumos leves e delgados sobem

para o alto; e por cima um manto azul, luminoso e suave,

que mãos Invisíveis havíam.Tevantado par-a mostrar a ci

dade cheia de pitoresco e de graça maravilhosa e tranquila.
O avião sobe; Asunción vai ticando para trás: durante

alguns instantes luziram altos barrancos amarelados; as

hélices batem, fortes, constantes e ritmicas; e afundandc
num pedaço de nevoa azulada o Lambaré desaparcceu.

x x

Fomos para cima, para o segun.do piso, onde fica ('

Bar-restaurante; havia menos passageiros e mais espaço,
Sentei-me junto á janela de mica; ao meu lado uma

nina, pintadinha de sardas e de cabelos ruivos, vai vi,

rando, de vagar, as páginas lustrosas duma revÍl;ta ilus

trada. Numa delas escor�i3!m as rimas de uma poesia sol,
ta: LA VIDA ES UN ENSUEN'O DE CóLOR GRIS.

- Sim! - falei ao Max. A vida é um sonho côr de cin

za, mormente quando se está na ventre de um monstro dE

alumínio, pesado e insensivel, voando entre os céus e a�

águ!lis e á mercê dum carburador!
A nina compreendeu: sorriu e me ofereceu a revista.
A aéromoça serviu o café. Tive a impressão de ouvir

uns sons abafados de tímpanos.
Nisto, sobre a porta do comando, luzimm letras: COLO

QUESE EL CÉNTURON DE SEGURIDAD. - NO SMOKEN.

Que é i'sso? - perguntei.
- FORMOs-A, com algumas

lentes.
complicações sobressa-

Os motores pararãm. Um. ar tépido e ligeiro_ e'nrugave
as águas, que marulhavam e corriam aos lados das larga0
sa�atas do hidra.

Um imenso e espalhado sossego envolvia a paisagem,
que o sol matinal borrifava de nodoas amarelas.

As VOZes tinham tonalidades frias e surdas; e os ho
mens e as c-ousas pareciam mover-se com uma lentidã<

tímida e cansada. Muito longe, subindo d'algum ranch(

perdido na planura imensa do Chaco, imobilizara-se urr

fio vertical de fumo.
Veio a Po-licia de Mlgraciones: - um 'cidadão fardado,

de alto quepi vermelho, alamares faiscantes 'e um enfá
tico. cavanhaque louro.
'- Pa·ssaportes ...

se�or!
- Aqui estão êles. t-

Um carimbo vistoso de entl'ada e parmanência, duas
amabilidades ·oficiais e de novo um homerit livre.

Acertei o relógio: - 7,20. Haviamos saido de Asunción
ás seis e vóado apenas -vinte minutos. Furávàmos'o fus(

de Buenos Aires:' tinlÍamos vivido umªr hora !li mais, es
tragando, assim, a conta corrente do Tel1lPo ...

certificados ... do.cumentaciones,

A V I S O�
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

DÉLEGACIA REGIONAL DE SANTA 'CATARINA
O Delegado Regional do Instituto Nacional do Pi

I,ho em Santa Catarina, .pelo presente, avisa aos Senho
Ies industriais madeir'eiros que, as informações de que
l:ecess·itarem sôbre qualquer assunto atinente à indús
tria madeireira, serão prestn'das, gratuitamente por esta

Uelegacia sem qualquer onUd para a parte ,interessada,
estando sOV1ente, t�,uj�ito ao pagamento de emolumentos,
c'onforme tabela abaixo, os registros transferências de

};ropriedade, alteração' da razão social, mudança de 10-

çalidade, substituiçãQ de mã<l...lJina ou fôrça motriz e emis-
fão de certificado de registro e certidões.

.

TABELA
Registro .

Transferência de propriedade .

A!ter,ação da -raião social .

Mudança da localidade .

Substituição de máquina .

Substituição de fôrça motriz .

Emiss.ão do certifi ..ado de registro
ou certidão ÇSêlos e. emolumentos) Cr$ 28,00

Joinville, de Julho de 1956.

Augusto Cesar Seára Guimarães - Delegado Re-

gional;
..

I '! "in

Cr$ 200,00
Cr$ 50,00
Cr$ 50,00
Cr� 50,00
Cr$ 25,00
/Cr$ 25,00

Loteria do Estado
RESULTADOS DE ONTEM

250.000,00 - Joaçaba
25.000,00 - Rio do Sul

20.000,00 - Florianópolis
15.080,00 - Porto Únião

. 0.000,00 :;_ Lajes

5.896 - Cr$
4.604 - Cr$
4.778 - Cr$
7.495 Cr$
5.544 - Cr$

COMPOSICÕES
,\ '

,

No- meio do artiguete
em clarn, num rechon

chudo tipo normandínho

negrejou, na GAZETA
de domingo, a acusação
fulminante:
"O ESTADO, quando

pessedísta o govêrno, era

composto na Imprensa
Oficial".
, Não temos instrumento
procuratório para repe

lir, nessa
. assertiva, a

conclusão de que, à épo
ca, P.o.r êsse indicad.o.
motivo, este diário não

era independente. A res

p.o.sta caberá ao sr. Pr.o.f.
Altino FI.o.res, seu pro

prietário e diretor. Foi

êle, que não era e nunca

foi pessedista, quem con

tratou a comp.o.sição c.o.m

a Imjue_nsa Oficial. De

pois de celebrar o con

trato e de usufruí-lo P.o.r

alguns anos, deéidiu o

ilustre Chefe da Casa' Ci-
vil d.o.S

_

govêrnos Bor

nhausen e LaceL'da ven

der o seu j.o.rnaL Fê-lo -

por evidente, de livre ' e

espontânea vontade
na vigência do c.o.ntrato,
que passou aos seus' su
cessores. Se, pois, a com

posição contratada afe':
tou a independência de

O ESTADO, essa circuns

tância sómente poderia
ter ocorrido quando este

,diário era dirigido e per
tencia ao conspícuo Prof.
A. Flôres, pessoa rec.o.

nhecidamente sem liga
ções partidárias com o

P. S. D. Essa hipótese,
t.o.davia, não tem a me

nOl' pOSSibilidade de ve�-

dadeira, de vez que o

contrato c.omercial não

poderia obviamente con

ter cláusula restritiva à

independência deste ór

gão. Nem ao s�udoso Ba
tista P�reira, então, dire
tor da Imprensa Oficial
e prescidente da Asso

ciação Catarinense d.o.S

Jornalistas, ocorreria tal
.

cláusula, nem ao sr. Prof.
A. Flôres faríamos a

injustiça de julgá-lo ca

'paz de aceitar contrató
c.o.m obr,§'ações dessa
nàtureza.
"O ESTADO" pessedis

ta recebeu da Imprensa
Oficial f,) que recebia "O

ESTAD,O" oposici.o.nista,
do Pl'Oi_, Altino i'lores. E

deu à Imprensa Oficlial
o que aquele dava. O

mesmo contrato, as mes

mas' e recíprocas obriga-

\ ções. "O ESTADO" _.... d.o.
Prof. Altino -FIÔres não
deve um centavo àquela
repartição; "O ESTADO"
dos seus sucessores, o

j.o.rnal pessedista, tam
bém nada, deve. Tem re

cibo de plena e geral
quitaçã.o..
Do episódio, a restar

àlguma conclusã.o., resta
rá a de que, sob .o. go
vêrno pessedista, não

havia imprensa condi

cionada, pois até a opo

sici�mista merecia trata
mento da melhor consÍ

deração, com igualdade
de acesso, !$em restri
ções, a.o.S serviços indus
triais mantidos pelo. po
der púbUco.

ligados ao comercio e à in
, dústria de Santa: Catarina e

Paraná e que se encontram
animados dos melhores pro

pósitos no 'sentido' de ampa
rar as classes que traba
lham e produzem. I

,
A filial de Joinville foi,

'entregue aos cuidados do
sr. Fernando Ulhôa de =.
veira, moço competente e,

dÍf"tinto, e que dispõe de

amplos conhecimentos da

profissão a que se -dedicou.
À inauguração compare

'Ceu d que Joinville tem �de
Imais representativo não só
I
no seio da ciãsse conservado

, ,

l' Ira, como tambem' Ibera.
I
Notamos a presença de avul

I

tado número de chefes de
I

firmas cümerciais 'e indus-

triais, de .autarquias, bancá
,

rios, advogados, tabeliões,
I

médicos, e representantes da

'imprensa e ·rádio. Achavam
,
se presentes, tambem o �r.

I Alfeu Carneiro Lins, ,repre-
sentante do prefeito munici

!
paI, ceI. Vasco Kropf de Car

: valho, comandante do 13° B.
I

í C., os deputadQ.!?· Tupy Bar-
reto e Heitor de Alencar

1 -... .-;
,

I Guimarãys e inúmeras ou-

tras pessoas de destaque so
I cial cujos nomes não nos fui

'passiveI anotar, no nlomento.

I Depois de l!-aver mons�-
nhor Sebastião Scarzello"
cura da Catedral, procedido
à bênção da filial, usou da

'palavra o dr. Aderbal Ramos
da Silva, que se reportou às

!
finalidades do Banco, asse-

I

, '.

gurando que a Diretoria de

'que faz parte, tudo facilita-
I rá às classes produtoras de'
! Joinville·, de modo a que pos-

.

Isam ampliar o vulto de suaS

I transações
e assim dese.nvol-

I
Verem-se sempre e .mals.

Tomou, em seguida, a pa
'lav'ra o dr. José Acacio Mo-
I
reira Filho, consultor jurídi-
co da Associação Comercial
e Industrial çie, J-oinville e

advogado Ilm nosso fôro, que

lho Nacional de Pesquisas,
aprovou a proposta de uma

Reunião de Tecnologistas de
todo o país. Essa reunião a

realizar-se na Capital Fe-

Reunião de lecno-

logistas de todo

deral, deverá debater com

as autoridades, respectivas,
sugestões para incentivar o

progresso e a pesquisa tec

nológica no Brasil --vital

. .

o mor faz mois uma
vítima

O "BALLET ESPANHOL" ESTRElARA
SEXTA-FEIRA

O NOVO AVIÃO A JATO NORTE
AMERICANO TEM A RAPIDEZ DE

'UMA BALA DE CANHÃO
,

\,

/

.._.

o novo órgão da cadeia condicionada, semanário,
segunda-ferino e colaço trapeiro do outro, oferece uma

vantagem: não indica suàs oficinás.
A vantagem é'para o Tesouro do Estado e para a

Imprensa Oficial - de futuro beneficiados com a

ausência de mlj,quinas do novel hebdomadário.
Assim, dentro em' breve, quando. a resistência

acabar, desalugam as saIas. redattoriais e '0 de cujus
fecha Os olhos, da três suspiros e some, sem cheirar
nem feder.

Se tivesse
_
oficinas ... ,Bem! Se tivesse oqcinas,

quando se dismilinguisse, o Estado, fazendo concor

rência desleal ao nosso velho e honrado Pantaleão, fi
caria com a -!,ucata .. ; E a sacrificaqa' Imprensa Ofi
cial receberia novo entulho, para anexar aos restos
mortais do falecid-o Diário da Manhã ...

Como se vê, o semenário da segunda-feira tem
também suas vantagens.'-.

,GUILHERME tAL

.bste novo avião a jato da Força' Aérea norte-americana,
li F-164 Starfighter, representa "

a maior corlt.binacãó
"m rapidez e desempenho de vôo num avião de combate",
de acordo com seu fabricante, a "Lockheed Aircraft
-:orporation" dos Estados Unidos. A "Lockheed" está

':or;struindo "uma grande
-

quan tidade" desses aviões pa
l'a a Força Aérea. Apesar de constituir um segredo o

:5eu máximó de velocidade calcula-se não oficialmente
ser �e mais de 1.500 milhas horárias. Vê�se na foto o

c'l1genheiro-chefe da companhia, Herman Salmon, piloto
·de teste da aeronave.
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