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SINDICATO DOS, JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DO RIO /

7 'Y

RIO, 25 (VA) - Iníc.a classe, tem a escolher c -

rarn-se às oito horas de' ho-' tre três chapas. A e�eh�ü"
je as eleições para á nova que' se pro}?ngará até sa

diretoria do sindicato dos bado está sendo feita em

jornalistas profissionais do segunda convocacão, ('3 :'l'

Rio. ° pleito está desper- rando-se que desta vez seja
tando enorme, interesse na alcai çada o quorum.
, llLl.ll�f.; "'!' t

.

Problemas de �alra. Estoques de carvao, �� .Sul.,' A lei'da praia, que es-

Bfusque entre os ,((dez mail». Novos, m.UOICIPIO.S: !:b:::;:�s :�:e��:�t:re: '

\

S N I
- . Para fiscalizar os órgãos do govêrno, nas democracias, existem as oposí-

D"s",BUSO O" aoto 'mara,. OVO s6manarIO·. 'aCCIO- ddaecnI'eOtsosaePst�ldiclII·aa'l nna.oo. e110,U U ti II U ti
'.. ções. Na In,glaterra, quando acontecia o domínio absoluto de um só partido,

,

50 e mentiroso. Outro� assuotos.
_ '::s5udr: m:!:ie����: a:�:, '�l��r�:at::::�;:o �lg;n�.'�os' representantes populares para constituirem a

Na r união ele terça-feira, oficial de que s. excia. tomou, nário da Legião, onde 80%
choveu no molhado e do Aqui, depots de um século, aperfeiçoando o regime, um governador destruí

, ssa Assembléia tratou parte, esquecendo que o são udentstas. -

qual os artigos não 'pas- a punição disciplinar de exclusão da Policia Militar de um miliciano, apenas

�e n�versos assunt;s que' in- progresso, do nosso inter-I
_

Disse que. q.uanto à, ques-
sam de redundâncía, A porque êsse miliciano sabia da fraude de Turvo, e outro chefe ,do Executivo .vaí

t- ' ssam diretamente ao po- larid não se deve a governos tão dos cartórios Se ha algu- lei da praia é lei e"sta- além, em Braço do Nortc, condicionando à desistência do candidato da oposi·
ele" c

,

de
l

ma rrual d
-

f t d t
.

duas t d
.

'vó catarinense. Depois de li-, e .sím aos que trabalbam e
I
ma q�elxa s� eve. a� a o � dual mandando aplicar ção varias concessões do Tesouro, en re as quais uas aposen a orras, a serem

d Provada a ata da ses- sól a sól para pagar Os seus. s. excia. haver exigido espe- aqui a lei federal. Con- concedidas aos desistentes!aea
'd T- d

'

são anterior e dado conheci- impostos com que os po e- CI IÇa-0 os sel�vlçoS que pe- tra ela atirou-se a .o. D.

ment.o à Casa do expediente 1"020S movimentam grossas, los mesmo� Stao prestados, N. Vetou-a o sr. Irineu
,I

sôbre a mesa dos trabalhos, contas e negccíatas nos, ban- pois que I ha empos pass�- Bornhausen. Contra ela,
f' rprovade requerimento 00S de sua- propriedade, �

co- dos apareciam, apenas reei- salvo engano nosso, re-01 a
, .

d \ .. ,

do depuUí:do Heitor de Alen- IT}0, al�ás, já fOI, d,en�ncla o bos genericos para ser�m presentou ao Procurador
-

Cal,' Guitnarães Filho solici- da tr?bunu.?a/pr?prra As- pagas �on�as, ry.a� sem qual- G e r a 1 da República.
taÍido voto de pezar pélo fa- ssmbléía.: Aliás, e semp�e i quer �1.scrImm�ç3!o_ e que Quando o primeiro pre-
lecimento do sr. Rodolfo Luiz triste quando se' procura 1I- assummdo a direção daque- judicado recorreu ao Ju-
Buchele�' ocorrido, na cidade gar fatos de relevância com la ínstítuíção filantrópica díeiárío .e obteve unâní-
de TijUC�S, P,elo PSD falou mesquínharías políticas. ! sempre timbr�u por colocar

me mandado de segu- IIo deputado Estivalet Pires;
, Triste e feio. ! as contas em ordem, ,'"

rançar contra essa de-
lo PSP o sr, Enory Teixeí- I 1"""Quanto ao caso do Hospital cisão se' insurgiu' o go- I'pe .

1 t·
,

d C ídad
'

ra Pinto pela UDN 'o sr. Novo jnrnar, mas men n-oso
I

e ar! a e escrevera ao seu
vêrno udenista, inter-./

Fràn�iSc� Canziani e pelo já no seu 1° número! provedor Desembargador Me- pondo recurso extraurdí-
'PTB o sr. Francisco Macha-:, d

-Ilieiros Filho et êste e�:.mi- nãrio" para o Supremo.
do. ° sr, Estivalet Píres dis- A nota de' ,destaque a nando as con as ,verI ICOU

Aí foi novamente derro-
correu sôbre a vida do ex-

I
sessão se deve "ao discurso

I
que até às 9,10 horas de, ter-,

tado! Aqui e' lá a zero!
tinto, i do deputado Alfredo Ch�rem ça7feira nada devia 8: Legião, A lei era lei e tinha a

i (PSD) que destruiu, uma a estando suas contas de'vida-
sustentá-la decisão judi-

'Problemas de Mafm
! uma, as acusaçõeS mentiro- "mente saldadas. ° deputado ciária, de última institni
tas inseridas contra sua Cherem leu carta que ,ende-

cia, passada em julgado,'
° deputado Pedro Kuss pessoa no semanário do sr. reçára ao diretoF,do', jornal Foi sôbre essa lei e sô-

(PSD), depois de comentar Paulo K. Bornhausen e que pedindo esclarecimento em 'bl'e essa decisão teruii-
vári-os' aspectos de proble- circulou pela primeira vei tornp' das acusações gratúi- nativa que choveu o de-
mas II'gados aO desenvolvi- s·2gunda-feira. Em nota ,de tas que lhe' foram formüla- t· h d

"

°
Cl:e ln o , emagog'lco n.

mento de Mafra, endereçou crítica aos homens do PSD das, cõm especificação de
11. E até hoje está ga-

apelo ao srs, Ministro da pensou aquela' redação de.fe- firmas, pessoas, etç" A ban-
rO,alldo! Os requerimen-

Viacão e ao Diretor da Rêde rir a adh'lÍnistração da Le-, cada situacionista ouviu tu-
tos dos prejudica'clos ca-

Viação Paraná-Santa Cata- : g�ão Br,asi:eira 'de As�istê�- i d? atentamente e. não ,deu minham do Palicio para
rina no sentido de ser mu- Cla, atrIbUIndo fatos mven- plU porque, realmente, fICOU

a Secretaria de ,Se;guran- I-dad,Q o nome da Estação de' dicos como a falta de paga- demonstrado tratar-se de, ça;- da SeCl:et�ria para o'
ITurvo, naquele mun:ici'P/io, I mento 'a fi�mi:1s de-sta, C:;l.pi- injúr-ia réles, sem qualquer I' ,.c0Illa��o da P��icia., vnl- 1pal:a GaL ,Brito, afim de evi- '\ t�l, déb,itos:_ nOSt "hospi�8fis, r(>s?ons�1?iVd�de Jl��' partir, tam, a Secre�rtã, 'J:etor- 't

tal: cQEfrw.õ"s' qwt. ,muitp llq,Q",ª,oe1ta,ç,a9 d�4.,):lQ,.tIDlie,s",� .e*&e 9�C!�'�Wf�:?"+I;l.esnm;;,,, . .nalit""'a:', I:ánlt���'FoNe'(-'" II'Pl'eju"C:Ü'c�� MÊlfra, já que': ótitras,"lguajs'::
1"
':: '

," u,Iri' jornal que jáJ, no s,eu pri-
am para a CesPe, 'tu'am '

.

há uma, comuna catarinen-I ° deputado Chercin, m�1Í-'me ira nílmero calunia e .s'e
sonecas nas gavetas,

se com o nome de Turvo o' to calmo, veio - cüm docu- compraz em festejar o in-
voltam a Palácio, rece-

que vem gerar extravío de', emprestára dinheiro seu para cêndio do velho ,edifício da bem despaçhos, redes-
cOI'I'eSPo"11de'ncl'a, etc.. Em' que a Legião ficas,se em diro, Ass('mbléia, Boa gente' essa

� , , pach(ls, daqui, pra. ali,
s'eguida l'eu carta que lhe' que as contas no comércio que pretende estabelecer no-

pra acolá e"estãõ no mcs-'
dirilúram as senhoras dá As-: local estão em 'órdenl, que va elite intelectual entre

mo lugar!'
.soci-ação de Caridade e' en- 'não deve nos cartóri,os e que nós com êsses exemplos ver- Os requerentes, .iií ele-
caminhou pedido ao Govêr-' não perseguiu um só, funcio- gonhosos. sanimados, indagam e

no do Estado para subven� - -----.,---- - perguntam: que' é que
cionar aquela associação ASSINADO ACORDO SAlA'RIA'l ENTRE há? E lá vem noticia: es-
filantrópica,

"

, 'tão' despachando! Mais
Arribos os requerimentos

OS AEfROVIA'RI'OS E AS E,M' 'P'RESAS,' despacho s? Mandinga,
foram aprovados, candomblé ou macumba?

...

RIO, 25 CV, A.) - Será as- de trinta mil cruzeiros, 38 Lei" da praia, " da
C:,trvão no Sul

sinado hojoe novo acôrdo sa- por centO. Além dessa tabç- saudade, ,. ou lei da

larial entre empregados e la, que entrou em· vigor a praia, ,. comprida?
. ° deputado Paulo' Preis empregadores da indústria' partir de 16 do corrente, to-

' x x

(PSD) tratou do probl'ema aeroviária. ° aumento aos

II
dos per�eberão um aumento x

db �arvão no sul do Estado. aeroviários (funcionários de de 18 por cento a contar do Pela segunda vez os
e estabelece,u as medidas que t' tterra, a'eronautas e pilotos) primeiro dia de jaI}eiro dt "que a Iraram con 1'a a

acha plamíveis para solu- 't I d·
'-

d L B Aestá çalGU'ládo sôbre os sa- 1957, calculada ,essa percen. a ua 11'eçaO a . . .

ciona,r 'êsse 'e oS problemas f'
'

,

lários de janeiro de 1955, tagem tambem sôbre o salá, lcaram que nem gau-
., correlatos jál que h! mais �e época em que passou a vi� rio de, jar.�iro de 1955. ·cho quando faz a arma-
300,000 tone ada� e carvao

gorar o aeôrdo. E' a seguin-
'.

da muito grande e laça

estocado't . d' d
;te a tabela: Até, dois mil e ---t----- "llm toco!,pa primeira vez

Comen ou a precane a,e, d h'

, quatrocentos cruzeIros (sa- ,

O ' I
- no caso as c ampa-

d�os �ransportes, o posslvelhário mínimo) 6� por cento; I comercIo' ame- nhotas -'-, não quiseram
fmancramento pelo Banco "", 'd t
d B '1 d

-

t'
de - dOIS mIl, quatrocentos;e I' ,

•
,

compreen er o ges o ca-
o rasl o carvao ,ex ra�- um cruzeiros até tres mil rica no 'estabelece valheiresco do deputado

do, o reaparelhamento, da '58 t· d'
"

I Alfredo Cherem! Ágora
Estrada Teresa Cristina e

'

o cruzelr,?s, por, ce� o, : .
"

tres mIl e um cruzeIros "ate
um o d receberam os trasados".

prossegutmento na dragagem rec r
'

Id t d L' E
tr'es mil e oitocentos cru- I •

'

'"' ,

o por o e aguna. nca- "
. t . d t --_..

'

�------

'h f'
,

P'd t zeuos, 50 por cen o, e res WASHINGTON, 25 (U; P.)

M'mm ou o ICIO ao resl en e ,'. ,'. -
.

'
,

d f
'

da RJspública contendo in- I
mIl

te OIt�clentos, chruzetlros ate
-tdOs uco,md,erclàntes dos Es-I useu . O ca e

d"
-

d 't
' ,qua 1"0 mI

'

e qum en os cru- a os nl· oS venderam mais I" I,

Icaçoe,s os I ens aCIma es- i zeiros, 45 por cento; de qua-,"mercadorias' em junho do S. PAULO, 25 (VA) - ')
, -,

I dtabelEcldos,
,: Itro �il, qui.nhentos, e u�llque ,;m_ �enhum ·outro mes gover�ador Janiú QUJ.dl>�; Sera JU ga O

. •
. cruzeIros ate sete mIl cruzel- da hlstona - revelóu Hoje' encamInhou a asse;mh,eu

PreSIdente da Camara Mu- .' -"

"
,

di 27..

1 "t' f A- bl" Iros,
43 por cento,; de sete mIl um relatorIo dIvulgado pelo Legislativa um projeto de lanIC;Fa VISl 'a assem ,ela .'_' ,

•
'

c um cruzeIros ate quatorze De'partamento de Comercio, lei, doando um Imovel ae

.,. VI'SI·tOU a AS bl"" L I mil ,cruzeiros, 41 p:or cento; ° volume máximo dé Ven-, Município de Ribeirão J're- .

RIO, 25 (VA) - Paulosem ela e-I ' "

"

'

gi<l'ltiv,' e 'Õ I' 'd d
de quatorze mIl e "um cru- das realIzadas no mes Pas- to. Nesse terreno, de\'erá Ribeiro Peixoto, une passou- c a ,"o convI a o a, "

'1
' '

acompanha d bat
zelros ate trmta mI, cruzel- sado foi de 16 bilhões de 636 ser construido o muset! do a ser conheci"do como o "Coi-'._ . r os e es em

t
'

,

lugar eSP1!cial-, o Vereador pOs, 40 por ceq o; de mais milhões dc dólares. café. i ce ?e Mulà", acus, �Io de .au-

!�:������r::�to��:,:�;!�,n�: Confessa colaboraçã,o,. comi,
'

o r'egime 'E�i��d:����:E��:6:�r':�
_, No.VOS Municípios . \ TrIbunal do JUl'l. Presldll'í1

Foram discutidos aspectos da' foice e do martelo, depul:ado udeni.sta ��:l:��!:�od,���z,oSO,l�SI�::tt:i:da· possibilidade de criação Raill de Al'auJo JOI-ge e coAfinal foi descoberto t
..

"d
"

. ,-
doe; novos municípios de'

o men e, que ,qms ar um na qualidad,e de Presidente t d' dt 'd " d 1 P' f"
.' .'

' mo pa rono o reu o a vo-
Deqcanso, na zona de Mon- au 01 o, Cllme e esa- a- uro ao .Jornal comulllsta. da Comissão de Inquérito d J "'R"b'

'

�

t' O d t d d' tE'· " . ga o ose I amar Fontes.
daí e de Santo AmaroL nas

na. epu a o u elllS a maIS C1l11CO all1da faz-se �obre Energia Atômica"" co-
'

proximidades desta Capi- Seixas Dória confesspu pú- de idiota, dizendo que o as- mo foi que o sr. Seixas Dó
tal. blicamente ter sido êle quem

I
sunto não tem a míni�a im- ria, não sendo membro da-

O. deputado Olinger rego- forneceu' à "Imprensa, Po- -portância... 'quela Comi'ssão (!!!) teve
zijou�se com a inclusoo ,do pular", órgão do PaTtido Co- Saiu a defendê-lo outro ac!)sso a �la, obtendo cópia
município de Brusque na re- mmista no Brasjl, "o docu- deputado da UDN, o sr. Ga- de l!m dócumento ,�secreto
lação dos municípios mais' menta secreto contendo in-: briel Passos. Má's colocou-se que só à Comissão competia
progressista do país. Está, formaçõe� sobi'e b,s e:sto-: numa posÍJ;ão nada invejá- guardar. I'
aQuda comuna, entre Os ques brasile�ros de óxido de.: vel perante qs brasileh:os
"dez mais", PrOCll,DOu ,atri- tório e outros materiais de ciósos da de'fE(sa da' Pátria. i
buiI' o fato à administração I energia atômica. Diz, cínica_ -E ..isso porque não ;explicou,

I

'7'-""-=

x x

x
,

, ,

, No setor estadual, como oposíção, temos exercido. o dever de fiscalizar 'os
atos do gnvêrno, Dezenas e dezenas de críticas, acusações e' comentários nossos,

têm ficado sem a mínima alusão por parte dos que defendem o sítuacícntsmo.'
No setor municipal a 'oposição é dos u.,denistas. E querem resposta imediata

a todas suas interpelaçõés. No estadual; eles, govêrno, usam pesos; no muni

cipal, eles, oposição, querem medidas.
,

Não lhes seguiremos 'as/ manchas, que um erro' não justiça outro.

x x

x

A propósito do Decreto n", 2<1, do sr. Prefeito Municipal, escrevem:
"Não discutimos aqui a legalidade do. ato, no caso o referido decreto, n", 2<1,

apenas, em nossa laicidade,' pedimos melhores esclarecimentos, quc nos .parece
faltar competência ao' município para desapropriar bens da União".

O decreto citado não desapropriou bens da União: declarou-os de utilidade

p{ilj'üca, para fins de desapropriação judicial ou aquisicão mediante acôl'do' o.U

doaç�o do Govêrllo Fedel'ai.
Acreditamos que todos os bons catarinenses queir:im v�r essa área trans

ferida ao patrimônio municipal, que o da nossa Prefeitura é dos mais pobres
entre todas as Capitais. Também sabermos que, se o deCl'eto nO. 24, fere a fundõ"
como querem os' "caranchos" da U. D. N. estadual, direitos e bens da União, esta
pelos seus representantes legais agirá em defesa deles. Certo é que o' interes
se da imprensa palaciana pelos bens da União e terrenos de Marinha, no ca\,o,
é !1u�p�ito'Eia! E muito!

O Estado andava de ôlho na veferida área! O decreto municipal irritou °

govêrno lacel'deano. E daí a' sua imprensa atirar-se ao caso com o empenho (le

defender a pobrezinha da União contra,a poderosa Prefeitura da Capital! Bem

trocadinho em mimlos: unia traiçãozinha éontra Florianópolis! Inútil, todavia,
pois, no Congresso. corre projeto doando aquela área ao município! O decreto
municipal preveniu a ganância estadual! �

,

J
"

", .. -

. t�.' (��i:à'(l1���� �� S�:;�- :u����1��-{;:�;�'�����;�'" ies�:�b:;:a a tR�a
'I

�,''antos JJlimont ainda não tivesse denomiílação, propô's que lhe {1e3sem ,0 nO?le
do sa'udoso dr. Augusto de Paula.' 1J0mem simples e,,;>honrado, quí,S no se,," pro- ,

jetó ]lrestar homenagem a quem .talvez, devesse a saúde de pessoa da �ma fa
mília. Orientalldo�se melhor, retirou, seu projeto. E' só o que há e houve no,-

caso, no·cqual foram buscar logo motivos de escândalo público! Ninguem 'quís
atingir 'o nome �lorioso de Albertó Santos 'Dumont, cujo

�cOl:ação, como o mais
belo e caro lponumento da nacionalidade, o Brasil guarda num cofre de ouro .

Mas - .gratia argumentandi - se .o projeto pura e simplesmente visass,e a

m.udar o nome de um logradouro de Santos Dumont para Augusto do.;) Paula?
Aí, en�ão - e é isso que eles querem saber - qual a defesa nossa }lar:l êsse

projeto? Nenhuma! Não o defenderíamos. Ao contrário:, condena-Io-iamos! \

SantQs Dumont, numa pala'vra, foi Santo.s Dumont, é Santos Dumont. E o

dr. Augusto de Paula foi apenas um médico, como' ta'nto's outl'o;;, que aqui re
sidiu, aq1,li, constituiu família', aqui exerceu a profissão e defendeu seu� inte
resses. Só! Não vemo,s�nisso mérito algum para no.me em placa de praça ou de
rual Satisfeitos?

x x

X

Venham, agora, de lá, as respostas. Que 'acham daquelas duas aposentado
rias que o governador Jorge Lacerda, com a sua assinatura, fez condição para
a vitória do candidato udenista de Braço do Norte?
-' A junta médica para fazer os laudos .já foi escolhida?

E qual a defesa que' nos apresentam da concessão daque�as duas centenas
e mela de mil cruzeiros aos parentes do"l° Secretário da Assembléia, feita em

ato administrativo, ao estilo de um dos beneficiados? Serão justas as agressões
que temos sofrido por condenarmos aquela grossa imoralidade?,

'

Quais as providências tomadas nas denúncias nossas ,sôbre cobranças exor
bitantes no caso de carteiràs de moto.ristas? Citamos o lugar, Urubicí, nomes e

.

quantias!
Se os cofres estão cheios de saldos, por que os operários da est�ada do Rio

do Rastro estão com os "encimentos atr�sados varios mêses? ContinÍlare�os a

"

perguntar._

..

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

10 Ris.o dá Cidade •••

Vofacão secreta
, '

S. PAULO, 25 (VA) - /.
Assembléia Legislativa ):,M,-'
lista aprovou, <i)ri1 primeira
qiscussão, d projeto d� 1;:,\
que acaba com a ��:otac:ãrj"'
secl'eta, tornando obHgató- - Mas, por qu� esta corôa, se estou amarradó e pri-.
rio o voto a descoberto liLt- sioueiro? Quem sOj,r"eu? Quem são vocês?
deliberações do Legisla:�iv I, -- Nós somos da Frente', Você é o nosso governador!!!

--.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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80 NOS,{.CONFORTA;VEIS MIDRStINlDf] DO
.

RAPIDO :G�(S,Dt-B-' '.'11.6

Lotes a longo pnazo sem juros, prestações mensais
áe 0r$ 500,@0. Situados entre Agronômica e Trindade-,

,

(estrada geral) cortado pela projetada Avenida qúe da
';á aeesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
íJltimos lotes. Informações e vendas com 'o S�·. Adão

�'er;rttz d'Ely, Rua Vis.conde de Ouro Preto 123, ou pelo
forté,3559.DR. ROMEU BASTOS

" PIRES f,�.' •

'. Florianópolis _._ Italail _. Joínvllle - Curtti�
J. _-= �_ J

1\01& Deouoro e.quID�,da.l",
Rua Tenep,te ,Sitveira., n "

.

AgênCia I: �

. .MÉDICQ, ".;, .

I ,

Com prática no Hospital São
Francjseo" de 'Assis' el' 'na"f'anta

CI!'Ia do Rio -de -Janeíee
"

,

CLINICA MÉDICA
, C�:R:ÔIOtOGIA''' ,

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles,: 22 Te!. 2675. A D V O G A DOS
Horário-s: Segundas, Quartas e Ex-interno da '20" enfermarva /

Sexta feira�: ; Se rv iço de gast eo-enterología
,Das, 16 à1!l 18, horas; .,,, �a Santu.Uasa. do Rio -de Jeneiro,
Residência: Rua Felipe. �ch- Prof. W Berardinelli).

midt. 23 �'26 'andã�'-'apt,' 1 s:> Ex-inte�ho J

dô' flJóspit.'lll·lm'áier-
I'el, 3.00:::.'(' "1".1,. f, " , lIidad�"V,. Amaral. -,.

" D��,NÇAS :IN1;�R�AS .

Coraçao, Estomago, Inteatino,
(igado 'e' vias' bitia-o:es."Rlins. 4)

Consu ltó rio : Vitor Meinllel ·2%., _,

Das 16 às 18 horas.'
l Restdênéia : Ruà : Bocaiuva' 10.
Fone: 3458.

DR:·. soss 'IMEDEIROS
.! VIEIDA Oj

.

DR� IlENliIQUE lpIUSCO
'PARAISO

'

I

'OU larrenda-;se"l 0.1' Perola ��. 'Ye;{de-,se por motive de mudan�a' 1 fabrica de ca-

'.
, .

. misas recem construída com 2 predíos e vendem-se tam-

Res·tauránte,-(;,si,to . 'à rua'; J24 de I:M,ai(},', ,b�m�s�:�u�n��ll�:;s���::�?S��i:tiig_Zag.
748 "rio Estreito r-

; lníormecõesno. � e�:o�!:il�ürcoVll .e fechar camisas.
,

.

,

localv
1 maquina de virar colarinhos cwn 3 jogos de for-

� _ mas. ,
.'

J oleo cr.ú de, 6 H. P,
i gerador, de 3 K V A J ;
Aprov.eite a' oportunidade.
�. tratar com o sr, C. Jorge Moter ou Cirillo Macha-

"r'

/Eneína-ss na RUI! FeI,ician.o· N·e"e,s 'Fires 12.11 ;(, ;_ -\DV.eGA'DO ,.-11

. Caixa Postal. 160 _, Itaja'
Santa Catarilia.·

1\'lÉDICO
Operações �.' Doenças '·de'· Se-'

nhoras
.

- Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do EIl-
tado.. I " • , '

(Serviço do Prof. Mariano de DR. MARIO, DE LAll:MO'
Andrade).

"
,

, , ,

A
•

Consu Itas �. Pela manhãuno- .1: ", d CANTIÇ O
,

Hospí t» I de Oar idade.v I ' " ,

'

A tarde das 15,;;� hs. em dian-' �1 � DI ó o
te no consultó'rid ' á' Rua: 'NUnes I CCíNICO' DE CRIANÇ-AS4
Machado 17 Esquina. de ,T,ira- " , , , ADU1<'l10S.
dentes, Te1. 2766. Doenças Interna. Es<;r.itófio iEl. .��sidêncla'Residência - P.ua Presidente CORAÇAO ,_ FIGADO _. mN� Av. Herciho Luz, 15
Coutlrho 44: 'l'e1.: 3-120. '

,- .INTES!l'INOS n 'Telefone: C:334C""
n' ,-, '. l" I:' Tratamente lUod6!rno, da r .,•••,

SIFILIS
, ,'€LINICA,·,! " '

'ConsIHtórió'U- Rua Vitor M'ei'- ")) É' NJ ri: 'I S" TASde .

.

OLHOS
' OUVIDOS ti.:: NARIZ .�Ies" ,22. HORÚhO': .' DR. SAMuEL.) -FONSECA

E' GARGAN'l1Ai,' ,
.

.

Das' 13 às 16 horas, 'C'U'dIRGIAO-DENTIST'N I
I' ..",

DR. GUE��EIRO DA T��e�����i�on��!tól!�êd03'���e OIíni�& pr�te�!r,'g:;!f';i!�C�l
-. OPERÁRIO: A VOS�Aj, .DISP.OStÇA0 � ,

FONS�CA ,

Pereira 158 �. Prai� da Saudade Ralos XDleATInEfRraM-VI!:rmelho �c�--�<!'..;-.-:-;;:i?�.:.''''''''z ',"T"? ,

...",...
.

-----,::J,$IiO?.,v _" ,d,o \e.m São João Batista Municipio de Tijucas Santa Ca-
Chefe do Serviço de OTORI-

- Coque iroé' 4 �.. t lrma
NO do Hospital dli.Florianó'polis. .,--..,... _" ,-",_---.-- Ccnsultôeío e Restdênctar CO:NSERTA-SE - FOGõES IECONêMICOS. SERVIÇO li' •

r���e �ft<\?tI���ER�sOt}'P��Ã "

DR. CONST�NTINO t. �O���h 2�;��a�do Macbado. JI.

61:�:��L�. G,ARANTlDO. ;ATENDE-SE, CHAMADO· A --'--F-A'R'MA;�C-"IAS-�D-'E PlANTA-O
----

TRATAMENT'O "das DOENÇAS DIMATOS·Il'
da E!SPEGIALmABE , i: Ccn8ul�a8:�,da�,8iUO àS,11 ho- OP.E.RARIO ...,.. VALDEMAR POSSAS1 .. '_ RUA! ','3 DF.,- " -) .

"

, .

,.

Consultas --'- pela' manhã no ras, e das 14-,00 as 18 hQras
O" (BECO) NO 'ES"'REITO 7 - sábado (tard�) - Farmácia Moderna - Rua l

HOSPITAL MÉDICO CIRURGIl\!O" ' i',;xclu$lvamen." com bOl'a mar- rIAI
.

, ... • .Toão''Pintc . _'
A TARDE - das 2 as 5 - Doenças de Genhoras - Part-» ""da. .

8'
. ,

no CONSULTóRIO - Rua dos - Operações - Vias UrinárIa. ::;álJadil - ,�as II às 12. 40mingA ,Fanc1áCia Moderna - Rua João

ILHE",! nO. 2 r Curso de
- al.?';r!'aiçoam�n�'J �

E !' FI
t • , .. _

Ltd
-

Pinto '

. mi�f,�f���I�el.�3��:�pe Sch �::::spq:!f���: nos 'HospItal li de

,DR. LAURO CALDEI X- res.o· O[lanupOltSr., a" I :,:' 14 � sáb�do '(tarde)" � Farmácia Santb Antônio -

________ '__-___ CONSULTóRIO:" 'Rua �'elipe ;' 'a J} ,I! I I·\., ;. 'Vua Felipe ,�chmidt, 43

DR. ANTONIO 'MONIZ" Scllmidt, n'l'd8; (sobI'ado). }t'�NIl: ii DE ANDRAJi):t\, DEREÇOS ATUALIZADOS DG EXPRESSO' ,

3fii,12.. '. CIRURGrAO-DENTISTA' I
,

15 - domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua
DE ARAGAO -

�ORÁRIO: das 15 ia '18 ho- CONSULTóRIO' - Edi:tlciú Felipe SchmMt, 43 . .

CIRURGIA TREUMATOLOGIA l'às I",utenon _'20 J andar - lia la
.•

21 - sábado (tarde)' __:_ Farmácia Catarin-ense _:_

,. O.rt�pedill' ',ltesidência: Avenida �io Dun- .203",- Rua Tel\ente Silvei.I:a. 16 FLORIANóPOI.:IS (.TDA.. Hua TraJ'anoCOllsultório: João 'Pinto, 18. 'co, n. 42. Atende 'diáriamente da. 8 b '

, '

Das 15 às' i7"diÚiamente.
'

Atende' chamado.' 11' hords. ,I, . I' 22 :_ Qomingo ..:_ Farmáci'a C t
.

Menos aos" Sábados ,) '� reldMl'e:' 3296., I 3asie ,5as' �as :M .a. 18"horas. Transporteb de Cargas ,em, Ger�l eDltre,:J F:fuÜJRIANóPO-
Trajano

a armense

Res: Bocaiuva 13p." , ""
-.- 19 II;S 22·h.oras, .• LIS, PÓR� .AJ;.EGRE. CURITIBA; SÃO 'PtAULO,'RlO ,

Fone: - 2.714. __,-
'Confecciona Dentadura. li Pono DE JAN RO E BEL,O, HOR,!ZONTE. " ?8 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna

; "
" ,

'I.
.

'1'
' ",I ':e'slMoveis<idOl �yloJl. 'rrajano

DRA'.' WL,.4.fDYSL'A''VA .'" ,DR. LAURO ,DA.U)lA " .

,) ,

,d CLíNICA GERALt,'
, "

Ó
' l'-' F r J CUR1Tm� 29 - domingo - Farmácia, Noturna - RulJ, Trajano

W/MUSSI' � I, .1 "

Ef;pecialista �m moié5tial d..
_,..... �atr�z: ,li'LORIAN POL;:; ,

' i la �,"*" R" �., , ,O "serviço noturnO' "será efetuado pelas F'armácias
j"ei.1 ti I, Senll'ora:s €i v'ia:g.'(urinárin,a.:I1,J:._I, ' .• ' .

_,
Rua Padre Ropta, 43 T�érreo Rua Visconde dOI \0.' tan

Cl •
. \

f O ESTADO Telefono.ci'. 25-34 ',(Depo'sl·t,o.) . . "'32./�6", uanto Antômo e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
:DR. A-NTONIO· nIn, .

' !,(;ura • � radical I, ;das 1I1 lleço,e�, i ","", õJ - ,

a�llgall' e. f:�p)ftas�, d? aperelM. ADl\lIN!STRAÇAO
.

25-85. (Escritórit'\ .. Ttléfóne': \ 12�30 :nidt, 43 e Trajano.
, í

; MUSSI ' I . t·

genito-urlnano em 'ambol OI Redação' II Oficinal, à rua Ciln- Ca' l'xa p'ostal, 435,
-

En -'I. Te' Ip,"'. '''SANTIDRÀ''
' "A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

.:( '�J M'�DICOS::.; sEfxos.·.u.� ,'i • A I' • I '.'beiro."Mafra., Íl. 1:60 �TeL 1022 u •

CIRURGIA CLíNICA Doenças do aparelho DigestiVo _ ex. Postal 139. ,'. , End. 'Teleg. "SANPRADE" I .ia autorizaçãó dêste Depa-r,tamento. '

GERAL-PARTOS e do sistema nervoso.
_ Diretor: RUBENS A. RAMOS Departamento de Saúde Pública, em junho de 1956.

Serviço \!ompleto e especiali- Horário: 10',<, ás 12 e 2'h ás Ó. Gerente: DOMINGOS F. D. ..

'-' I 'lo .'. Luiz' 0svaldó"d'AcampoM; .Inspetor de Farmácias.
zado das DOENÇAS DE SENHO- Consultório: R. Tiradentes. 12 AQUINO Filial: SÃO PAULO Agência:� PORTO' A: I. [f.'f·, f,

RAS, com m04ernos métodos de - l° Andar - - ""one: 3�4ô.. Representante.:. '''Rioma''"
" ,

diagnósticôs" ii J'trata'\neIÍto. ' "'Resi'd'ê'ncia: R/ Lá�'er'il'á "e'ou- •. Repl'esenb�ões A. S. Lar..
A�enida do Estad" .1666/76 TI ula Comen daC:or Azevedn. ( I'SULrOSGOiplA I-j HISTERO ..,-'. 'GÍnho 13 �Ghácara lào,rE�pan411)·'\"fjtda "'(I", �, ,

SALr�NGEI��-tFh'ÀSAfETABO- -F�ne: 3í\:18.i n ',' r�:�:',sen�d9,r.)Danta8.,(0....,.�0' '�elefone: 37-06-5Ó. TelE;tO'ri:�2-�;�1381:,·'\':"A�'_'''iltt�' ,n:l?', GCJ'·0il' �lt'\dloterapia por ondas cnrtaB- . Te'l.! 22-59l!'4'U'Rio d.e janeiro. l''Í.tenrl", "RIOMAR'" J " " X ,I'! :J.li"

,
.

Eletroc6agu�a'lão ".".. RlI,ios, Ul�J;a} 'O> RUJa 15· ãe h Novembro 228 60

,
CO J lom

Violeta e Infra V.ermel�o.. , .'.:' .'LVARO ""E' ndar,.sala 5,12-.- S._ão Paulo. End. ·Tele�. ·�'SANDR·ADE,�'. EI.d. T�leg: "�IOM:NItUl,':"f, �("l' /.
,;

,ta'(
"f'� :b. 3b

11

'-'Il:;�'•. '1Consultório: RiJa Trafari'o, n'. 1, 'DR. n: 'J!I
.. ,� .,l ASSIN:ATl)'R'ASJ J, "

_ ,,'
.

I.

1°andar-Edif'iciodoMontepio.I"'· C'A;R'V_A(LH�U' .'. "Na Capitalu.. " '

Horário: Das 9 às 12 horas ;- 'MÉDIC::-:'1J,€n();RIAN<]A�' '}I Anc •.. 1 Cr$ 1,70,00 Arinçia: iuo DE JANEIRO :Agência: BELO HONI-

*.
, ""1

Dr. },fUSSI. UE"'ICU,LTURA - 1'1W1ATiUA Semes�rt: l. Cr$ ílO,OO I ·'Rlomar"
.

ZON'fE ,� .

n

'; 'omwtrE TODO DIA _ �:.�I _

Dali 15 "às 18 horé.8' - Dra� P. � ALERG)A INF'AN'lTL
.

No .Interior .,' '. '

,
"Riomar" � /' ",.

•

_

MUSS.I • I. " 'C,')nsulLório: � nua 'fh'adtl"-· Ano, ,,, ' Cr$ 200,00 ,
'en'I:'da An-"rad".s,', 871-1>

'

, .1
( nO)�, �I'{ 11 FlF, '''05'ReSIdenCla: Avenida Trom-

9
Semestre Cr$ 110,00 Rua Dr. Carmo �l<etto, 99 A U... fi

.."', ';J ,If·ftl(:L; ti ,_'

powsky, 84. tes n:
d"

.
. _ Av' H.rcilio

.

Anúncio mediante' contráto.
,li'one,&: '8.2-17-3� e '32.:17-37 ':felefoue: 2-90-27

,
" ,Re;;;1 encla:.:_ Te'L i,630. 'Os ,origina.is, lmesmo .n�o pu- 't, . �, ,

M'
I �

, ,d", . ".' ��z n:,.15� -.Das L4 àd .l8Ifbo.. l/licados, nã,? }Ierão devolvld��: Atende !'RIÇ>MAR" . ..Atende. !,'tRIOMAR;'! í' . �,

'.: DR. JÚLIO DOIN HOra,II? tA
A direção nao"e re:1�onsablhza • I End Teleg "RIOMARLI"

-

'.' ):)
I: <,as dlanamen pelos conceitos emit-idoa noa ar-' .',"' 1 I

'

• .n:-�!'-.. �
.;�. VIEIRA tigos absinados.· 'NOTA: - Os nossos serv,lços nas 'P�aç de rrulto � �

�� MEDICO.' " . .

N '"v' , ..' , ',:'31,� eg·r�, Rio e Belo Horizonte" são efetuados pe�os �osfso!' í ,�) �l;:;-LI ..EsPEeIALI!Sll'.AF· EM, '.·"OLHOSi': ;..:.�., �"":J'DR. "'NEW,Tf1 "

_. INFURMXÇOES UTEIS'
.

. agentes.. . .

. Il .rJ 't')'J

,')UVIDOS, NARIZ·E 3ARGANTA D'AVILA o le.itO'l' enc�ntrará, nesta .co-:'
.

'!RODOV1ÁRIO RAPIDO RIOMAR"',
��-�--------....._ -.....:.__,_-_:::::::!=:.........

'fRATAMENTO E OPEIRAÇiO,ES, CIRUR(àÃ f.oERAI. luna, Informaçoes que n.;;ceulta, - ,

" "'tl"Nia _ _••..-.i-••�.::.._.;_ ..-.-;.w.,.•• __ •

lnfra-Vermelho _ Nebul zaç o_" d
� horo' Procto- 'lià;,�amente II dr imediato: OR 'I>

�
..

�

Ult S lIoenças e ",en ��
_, A H ,A'" r,. ,

ra- om, � ,

Elet.l·cl·<I .. d� 'U.édh'a -10RNAIS 'f21efone A 1 t "f EXPR""SS"'I FLQRIANóF'O"'I'"
.

• •• \7-

(T"atamento de. sinuBite lem' log_�a -... � -� :',.... M' '0'.' d 3 022 �ons� tem nossas arl as. .J!< v Li'
.

' ,

" i 1) !
f GOIJIi'iltol'lo: Uua � ItU't el-. bsta o • '.-Fones '., 25-34 e 25-85·....!. I,

operaç o,� .'- ,� �-,' T I f . ;n07 "\ G t 2;666
Anglo-retinóscópia - Receita de "eJ"s n. 28 - e e o-n�: . ,

I D."
....ze -ia ;..' '-�;"""'''' 3'1179

I M d
.

t

I
Consultas: Das 15 uora" elO l&rIO, C' , .e,.... ..• .

Ocu os -
_

o �rno eq.ulpamen 9
d'anLe Imprensa Oh • .ll .•..•.•• 2.688

lIe Oto-Rmolarmgologla (única I :'" F 3422 I10SPITARê\ .

. nó Estado.) '. Resldenela., one, .

'. ':'.
Ho'rário das 9 às 12 hora. e, /Rua: Blumltna

,

n. 71. l ,«arIdade. '2.81'"
das 16Jàs ]J8 horas. (Proved-or) ..

Consultório: .:., Rua Vitor Mei- IIlo,rtari.a) .. '.'.. "," ",.,'" 2.036

reles 22 -'- Fone' 2675. Nerêu Ramos............ 8.81Ü

Re., - Rua São J)o:r..e
N'lità'r I .. :., ; ..

" 1,167
... Nio S,ebllstião ,(;Casa ,I dei II

Fone 24 21.
,) ;Saúd.e) 8.168

'OLtN'ICA ESPECIALIZADA) DE M�teHidade Doutor Car-

y 1 CRIANÇAS "os Corrêa ;,..... .... I.] 21
Consultaf das 9. ás 11 horaa. CHAMADOS Ult-
Res: I' Com; Paore Miguelin\o, GENTES'

I

" .,r!:- l

12.,
I
',' Corpo' de Bombei�9s (\ :.. 1I.3Jll •

j Serviço Luz (Raclama-
çÕes) ,................. 2.404

Po!ícia (Sa.la ComissáFio·,.' 2,038 1

DR '( LOB ATO Polícia (Gab. I'eleg,_a:__d_o)"-__?_,1'i_9_4,,
• _:'," COMPANHIAS DE .

",-FiLHO TRANSPORTES \I ) (

Doenças !do.·�pare!ho resplra�ói'lo TAC ..........•...•• , ..... �UOO
.

TUBERCULOS�
,

�ruz�iro do Sul
�
.•.•.. ,-. 2.500

RADlOGRXnA.E'R'ADl0SCOPIA Panalr 1.�6S
,

DOS: PULMOES Val,'ig l"' ,.......... 2.825
.. Clrurgià; I}o Toras

<
Lóide A.éreo . . . . . . • • 2.402

Formado pela .Fii'Culda-Je Nacl .. - Real .... ,;;.............. 1.171
nal de MedicJna. Tisioll'll'lBta eScandinavas' 2.300

·CisÍ.oclrurgií,io·' do 'lloll)Jital Ne- HOTÉIS' �'l

rêu ·Ralll08 Lu"IC ..........•..•.....•

Curso de especialização pela Magestl'e ...........•....

S. N. T. Ex-interno e Ex-aBsl.- .Melrropo}'•...l •• : .'••• ,:, •••
Consultório - Rua Nllnes Ma- tente I!e Cirurgia do Pr"r. Uro. a ?Iorta L••••••••

chado, 17.'
.

Guima".ies (Rio). a Cáciqu'e .

Horário da-s' Consultas '- das Gons.: Felipe' SclImidt, 18 _.' Cent'l'ill .'J •••� ••••,.""",

17 à� '19 horas (exceto aos sá- Fone 3801· . Estrela ., r ..

baclos). Atende em hora' marcada, Ideal .,'".-., , :
Residência: Rua Visconde de � Res.: - Rua' Estl!ves Junior, ):STREITO

,,0urQ !':reto, 123 - Tel. 3661).. 80 -_ Fone: 211lll Disque ..••.• _ •.•.•••••••

DR. CLAJtNO G.
GALLETTI

- AUVOGADO _

Rua Vitor Uei�eles, 60,
�)ONE: : I 2.At:8'<UI{

F'�rl...nó(loli8 =- '

__

DR.' AN-TONW' GOMES DE
ALMEI'DA i

ADVOGADO. .... , ,

Rua'

R:ua

TÔNIC0 -Z�NA_
•__..... ..0;;.. ;---------

:EMPR,ESk;NAC'JeNAl DE �lAYE&�eÃIe. C

HOEPCKE
..d "'[U-MOTOU-

-

(cC-tRL.� ,BOEP,CIlI·:--·
ITIN1i:RAltIO.
',SAlDAS: D:B

. , t .

. '

, I f,

ellquina Jeronimo Coelho - Cons. Máfra, 10 anda�,
's�l� 16, �nde continuará atendehdú no seguint� ho
rarlO: 9 a� 11 e das 16 as 18 horas.
.. Tratamento indolor :.:_ Pontes móveis e fixas

PlvotS - Dentaduras anatômicas e cirúrgia. '

pR. MÀÍU(1) I WEN·
DHAUSEN

CUNICA Mf.JD1CA DE "ADUL10S'
E CRIANÇAS

Consultiírióc, -: Rua "João Pi-n- '",

to, 10 - Tel. M; 769.
Consulta�: Das 4- ,às, 6 hOTaS.
Residênciai' Rua 'Esteveíi Jú

nior, 45, Te.'. 2;812. I

I D A VOL'f,A"

Santo.'1I!
21-6
4-7

,17-7.
'I) 30.,7

12-8

Rio
20-6
3-7

1,6-7,
29-7
11-8

24-8
6-9

Itajai.Fpolis. 4,O....PRIMEIRO· SIN� , DE FRAQUlilZA, TONICO ZENA
,

,
' A. SUA MESAl .

27-6·
10.7
23-7
5-8
18-8
31-8

25.;'6.
8-7

21-7
3-8
16-8
29-8

.-.-••.-.- - - - - v - - - - ...\. - - - - - -11- - _'__

\

'

,-
�_ I,:\. ,>

DR. E'WALDO J.OSÉ 'RA�..:
. MÓS SCHÁEFER' .'

.

" .

Dr. Wils'on J.' 'BIeggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos le,'')�lientes que
consul,tório dentário para o Edifí-cio "João

Z:HS

7-9
CLINlc'A MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS -:- REUMATO-

( LOGIA

mudou o

Alfredo",2,021
2,276
3.14;]
8,321
8.449'

T
'

2.694 anto na Ida como ra Volta aI navi'o fará esc!,1,&, �!t.8

8.371:I.'poltos
Ide São SebastiãO', Ilhabelal e' Ubatuba; ,

,

8,6119 P Ih
.'

f -'.J" ..

à �dara me ores ln ormaÇoes, 1I1rlJam-se 'Bt: II �ra
06 !i;IIJprêsa, à rua Conselheiro Mafra. ao - T\lletolll 22-12,

I

partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e' do
.

.

,,_,
I >'

,'ianeiro, ás 16,00,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O.STAOO
-��.� ....._,---_--...-.._------

Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Julho de 1956 8

i ,�Conselhos de·
'Beleza

Sem onQula(os cabelos, como. ir ao Jockey? ..

t , Oferta
iNOCENTE XAVIER ALVES.

Como você deve proteger-se
por ocasião dos banhos de

. sol
DR. PIRES

Ninguem põe em duvida
os bons resultados que o' sol

proporciona e talvez por se

tratar de um assunto tão
conhecido é que todos pro
curam beneficiar-se com as

irradiações solares. F; a me

lhor forma' disso ser conse

guído é por meio de um ba
nho de sol, quer em casa 01,l
nas montanhas mas, prin
cipalmente nas praias.

O efeito é o mesmo sõ
mente que nas montanhas,
devido à' altitude, o poder
das radiações solares é
mais forte, e nas praias há'
a considerar, tambem, o re

flexo dos raios do sol na a-

O tempo, amplo que seja,
Impondo a cortina espêss.a,
Não consegue o que deseja,

F'azor com que eu te esqueça.

Graciosa,� humilde, angelical,
interpretando a celeste gente,
Tua imagem divinal,
Guardarei eternamente.

- NÃO SE AFLIJA, LEONOR!
TONI RESOLVE ÊSSE CASO.
VOU AJUDÁ-lA A FAZER, EM
CASA, UMA PERMANENTE-CRE
ME A FRIO.

EM 'VISITA A NOSSA REDAÇÃO
O DIRETOR DO 'SERVICO DE

,

,IMPRENSA FRANCESA

Por tanto amor e bondade

Que me puseste no cora,ção,
Hás 'de ter felicidade!

'-E' ASSIM: ENROLA-SE O
LO C.OM O GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PARA
FECHÁ-LO, COMPRIME'SE A HÁS
TE PLÁSTICA. APLICA-SE DEPOIS
A LOÇÃO ONDULADORA TONI ...
TRATE DA CASA. ENQUANTO O

Honrou-nos com sua amá- tal, e que já conta com

vel visita, o sr. Jacques gr�nde relações em o nosso

Moussempês, mui dígno Di- meio é tambem ilustre Pro
reter de L'Alliance Françai- fessor de nossa Faculdade
se à Florianópolis, 'que veiu

I

de Filosofia, onde vem se

acompanhado do, sr. Mauri- impondo como verdadeira
ce Deshors, 2° secretário da autoridade no assunto.
Embaixada da França no Ao ilustre Professor agra,
Brasil. decemos a sua amável visi-
"; Sua excia. que vem pro- ta, augurando votos de feliz
movendo uma serie de con- permanência em nossa Ca
ferenclais em Nossa Capi- pital,

CABELO ONDULA.

Os melhores vinhos dI" Tubarão
FELIPPE

Embora sem jeito e arte,
Minha profunda gratidão,
Êstes versos vão 'levar-te!

-EM' CASA, COM TONI, PERMANENTE
�

"".' ""<'f,'�'" '»:;j'!t CREME A ·FRIO. E' CÔMODO, ECONÔMI-
, -QUE MARAVILHOSO CO E PERM ITE SUAVE E NATURAL ON-
PENTEAoq LEONOR! OUL�ÇÃO; PRÓPRIA PAElA QUA�QUER

ONDE O FÊZ? S< PENTEADO. '. """

Branco e tinto
Distrfbuidore.i

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

FAZEM ANOS HOJE
\ 'NOTICIAS DO CENTRO CATARINENSE

--��---------------------_.---------

Compre hoj� pare não P_8-'
gar mais GalO amanba

Preguiça! e. fra'q,Ueza'
VANÁ-D-IOL

..

� ,
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ReaUzad� ·

çom� êxito a primeira reunião preparatória para
o soerguim�ento. da.Associação dos C'i"onistas Esportivos

.

NOVA�RÉU'NIÃO HOJE /

.

O movimento de um gru- da, mas de toda a coletivi- to, gentilmente cedido, ete- ,Mafra Filho, Lázaro Bar- Dalrníro Mafra, Luiz O�- \

que dirigiu ao nosso com-, Ficou decidido que uma

po .de cronistas esportivos dade esportiva de San- tuou-se a primeira reunião tolomeu, Pedro Paulo Ma- n ildo Martinelli; Fernando panheiro Pedro Paulo Ma- I
comissão se' entenderá

_
com

da Capital para a fundação ta Catarina que se ve- preparatór-ia para a fun- chado, Souza Júnior, Ma\lry Linhares, Rubens Cunha e chado o seguinte telegra- os .fundadores da.· quasi
da associação de classe está rá beneficiada sobrema- dação da Associação dos Borges, dr. Joãq Luiz Ne- José Hamilton Duarte Silva. ma: "Embora ausente reu-1nati-mol'ta Associação dos

vitoriosa, pode-se dizer, pe- -neira com uma melhor cola- Cronistas tendo resultado ves, Rozendo Vasconcelos Por motivo de força maior nião motivo doença' pessôa Cronistas Esportivos de

lo que se espera venha a boração dos jornais e emis- num sucesso, porquanto es- Lima, Cláudio Ol inger Vi- vários militantes deixaram I minha famílla, dou plena Santa Catarina sôbre o as

mesma a funcionar dentro soras espalhados pelo Es- tiveram presentes nada me- eira, Waldir Grisard Filho, de comparecer, entre eles aprovação soerguimento sunto, esperando-se que ho

em breve, para satisfação tado. ,nos' de 18 integrantes da acadêmico ,Jorge Clierem, o correspondente de "A nossa "associação de classe, je, quando se realizará no

não só de quantos militam Segunda-feira, às 20 ho- crônica esportiva escrita e Milton Filomeno A'vila, Rui Gazeta Esportiva", de São- podendo contar minha in- va reunião no mesmo local,
na: imprensa escrita e fala- ras, no Clube Doze de Agôs-: falada da Capital, a saber: T. Lobo, Huberto Hubert, Paulo, Arybaldo Póvoas, teira solidariedade. Abra- venha a ser' encerrada a

ços . Póvoas." questão e então eleita lima
diretoria provisória que de

aignará uma comissão para
no mais curto espaço de
tempo elaborar os estatutos
:la associação.
Para a reunião desta noi

te espera-se o compareci
mento do maior número pos
sivel de integrantes da im
Jrensa escrita e falada da
Capital.

o TENIS EM REVISTA
(Comentários de Lift es- d�ta �o '�etor esportivo, es- .COMO

.:
SE DE�.NROLOH A REGAT

s

A' IN,.- G d h
.

t t d" A l'
. .

ran : ,c o�u!t In' ere.s a: . � .

t ético, l\!w_eiro!:· tetra-
peciais para O ESTADO) pero que a diretoria do clu-

..TER"NACI A'L DE DOMIN'GO' NA
dual sera rea lizado hoje a, campeão montanhês, que en-

A Federação Catarinense be entre em entendimentos noite em Porto Alegre,'
de Tênis, tem seus estatu- com bons raquetistas na- quando se exibirá pela pri- frentará o esquadrão" do
tos formados e uma dire- cionais, afim de os mesmos LAGOA RODRIGO 'DE FREITAS meira vez no sul o "onze" Renner.
toria eleita composta" de virem se exibir em nossas '.'lIIlUJltlfHtn iit: _,� t,; ..

, �' .: i ''''''1 .. �.ill I :'

tantos membros quanto é quadras. RIO, 24 (V. A.) - Cum-.' co mais de Ameio barco de
,

-.-"i1!I<-._""_""'_.. __:' ...._,·_.I:_,. .t\:_._I_._._...._ .• .-_' i

exigido. Muíto bem,' até * * -l(. prin do britânicamente o ho- vantagem sobre o- segundo

aqui nada é novidade. Até Com as vitórias espetacu- hário o juiz de partida Ber- atingindo o quilômetro em

hoje desconhece-se as ati- lares conquistadas pelas nardino Buentes deu pre- três minutos cravados. I

vidades dos demais mem- .ten istas catarinenses no ül- cisamente às 11 horas o "ti- ATE' OS 1.500 METROS

bros com exceção de seu timo campeonato brasilei- ro" de partida para a sen- Remando fácil, soltando

presidente senhor Dr. David 1'0; muito tem influenciado sacional prova de outr ig- a remada, aumentando ou

,

it e dímínuindo.:' sem fazer o
Ferreira Lima. O senhor para. que novas garotas to- Jer a OI o, prova essa qu

em referência tem sido .um mem .entusiasmo pelo es- I causou a maior emoção no barco sofrer no rendimen

perfeito presidente, 'P9is porte das elites. Este falto I maior público que à Lagoa to já o barco inglês tinha

não méde esforços no sen- pode-se verificar pelo njú_ Rodrigo de Fr:itas comp�r- assegurada .a prova ja au

tido de prestar ao tênis �a. mero de novas tenistas qüe tou, o que regIstra a hls- mentando a diferença sôbre
,

to�r'ia do·esporte amador. o 20. agora Flamengo lutan-
talllÍnense uma· assistência,

d t 'd di'a' r'l'amente veAm frAnuen- PRIMEIROS 500 METROS do com 9 Aldo Luz (catari�
que· de to os em merecI o ""1

D
. . . tando. a's ,qua'dras do Lira.',A Nas primeiras remadas, nense) ficando Q Vasco sen-

elogios. eIxo pOIS aqUI, o -

meu abraço de felicitações srta. Maria Zwoelfer, com isto é, nos primeiros 30" tindo o esfôrço do primeiro· NA VARZEA
a este grande pl'esidente. a sua brilha:Qte atuação vi- idêntico erà o nível dos quilômetro, enqüanto Tiet'e

* -l(. -l(. toriosíl no último. campeo- "oitos", havendo ligeira corria dentro de sua POS" .Sábado úlÜmo, à tarde, )lha, Niná e Mél'cio.

De acôrdo com notícias nato
. brasileiro de tênis vantagem pal�a os vascainos sibilid�de encerrando o .pe- tendo por lÇlcal o campo do Juiz: José Silva, com

extra oficiais, tive ciência feminino, foi por mim elei- que pareciam querer as- lotão não muito longe do Tiro de Guerra 40, prelia- bôa atuação.
.

d t ta a· te'n' l'sta, do ano.
_

sumir a liderl-l,J;lça da prova, Vasco porém. ram amistosamente Ases Outros resultados na vár-
que o torneIO a paz en re ,�- .

,

Lira Tênis Clube e Tabaja-:
.)f 7:. ,x, mas com preocupação no 1.500 METROS EM 4'57" do Gramado e Caxias, ten- zea:

ra Tênis Clube de Blume- A ausência nas quadras conjunto' catarinense en- Mas quando' se pensava do o final acusado um .ten· Monte Serrate 3 x Major

nau, para seu maior brilho do sr. Alvaro Vasconcellos, quanto o "oito"· de Cam- que a guarlllçao se cuida- to para cada lado. Marca- Costa 2

contará com a presença <:la diretor de tênis do Lira, es- bridge sentiu de início a, va, o "oito" de Cambridge ram Rui e Culica, jogando Internacional 4 x Doutor

simpatica Miss Algodão. tá explicada por estar o alteração sofrida na guar- firma a remada e atinge os os dois ·conjuntos assim 4 As _ 8hs.
.

t t' m via,]' em de re- nição, mas. sem por isso 1.500 metros em 4'57" e li- formados: Tesouro 6. x Machado & R k HUDSON BCaso se concretIze es a no

l-Ime�mo
e

de-I'xol'l de estar no "bolo'" vrando já agora: um barco.' 'ASES _ Car'rl'ço', 'Os- CI'a. 2
oc· - ar-

cia será sem duvida um ,creIO. . bara RUSH em:

grande feito da diretoria
·x· ;:. ,x· pela raia 10 sem preocupa- sôbre o segundo atinge as mar e' Arí; Tarzam, Culica \ No torneio promovido pe· CHOQUE DE PAIXõES

do Clube da Colina. Sábado e domingo. foram ção com os adversários, aguas dos últimos 500 me- e Mário; Moacir, Quinha, lo Fluminens'e,: da Prainha.

I
technicolor

* * * ótimos dias para a prática atingindo os 500 metros tros num ritmo iJ?pressio- Pachequinho, SéTg'io e Ha'_ sagrou-se campeão o Ren-. No Programa:
Para o próximo aniver- do tênis. Por êste moti!vo iniciais no ritmo de 40 re- nante de 42 rt)m;;tdas por' milton. CAXIAS - Baga; ner. '. Atual. Atlantida. Nac.

sário do clube Lira teremos feram bem aproveitados por madas por minutos cruzan- minuto sempre na raia 10 Helio e Nelson; Rui; Beto e Colaboração de Lti'iz A. Preços: 10,00 - 5,00.
a presença da linda repre- vários. tenistas que efetua- do o balizamento com 1,26". sem folgar a guarnição, Gastão; Luiz, Adilson, Bi- da Silvm , cen.s.ura at

.. é. 14 anos.

.

'sentante da beleza da mu- ram, ótimos treinos de du- RUMO A,OS 1.00 METROS t cOlll';ervàndo o ritmo para

Iher carioca, pois .aqui es- pias, pl�eparando-se paríl a lllh'apassado 'os 500 me- chegar no mesmo 'padrão .-----------. .

��ldIllri..1tará 'presente a Srta. Leda práxinía �isita. do .rabaja- tros já a guarnição estava como ven::edor com o tem- ')( '�t
ii!

i

Rau.' Para comemorar a ra,. de Blumenau. controlada acertara o lfit- po de 6'21"8/10 (tempo' ofi,....:.· . A T E N C Ã O . �=c,t._ .

mo e a saida dé ré era mais cial). Coni· barco e meio de ,
. ,

perfeita quando a g'uarni- luz sô�re o Fla,mengo.. Nos dias 26; \27'e 2·8 de Julho, às 20 horail em J,>0nto,

REG'RE'S'SOU' A DELEGA''CA-O DO cão .estava mais dominada LUTA EXTRA roo salão do Lira· Tenis Clube, o Yogue VAYUANÂNDA,
. ....• ,.

tnclusive pelo timoneiro. Mas d�ntro da prova vi- lepresentante do Mowtstério "AMO - PAX", reali7'lrá )ara RUSH em:

C R ALDO LUZ Me.nos· de castelo era a mos O· Flamengo se preocu- conferencias sobre temas espirituais. CHOQUE DE PAIXõES

.,

.

. vantagem agora 'sôbre o pando mais com o conjubto' Diariamente, às Ui horas, desde o dia 22;- fará pa- technicolor

A delegação do Clube de dores Hamilton. Cordeiro, Vasco e Flamengo, quando catarinense do "Aldo Luz", !��,tras diárialil por intermédio da Rádio "Anita Garibal

Regatas Aldo Luz, desta Francisco Schmitt, Gleno o timoneiro x Denney soli- e daí promover uma luta (,} .::;ue tambem irradiará as suas conferências.

I ante- RI'car'u'10 Schrer, Kali! Boa- citou mais ritmo. E natural-. cerrada sempre com vanta- ' ENTRADA FR.ANCA
Capita, .regressou, _

ôntem, do 'Rio, onde parti-. baid, E'dson Westphal, Os- me�te a guarnição que :vi- gem para os rubronegros,

cipou da regata com Cam- man Boábaid, Waln:i'or Vile: ríha �gora no' ritmo de enquanto Yasto não que-'

bridge, classificandõ- e em la e �ady, Berber._ 36 p. p. acelerou para 40 ria deixar escapar o 4.° ·pos-

30 lugar. Todos chegaram por minuto sem' descontrole to colocando barco e meio

bem e conformados com o· Agol:ar o Aldo Luz vai. se dQ conjunto .e colocar então de yaIltagem sôbre o Tie

pôsto alcançado na gigan- : prepá'rllr para as elimina- ,meio barco de vantagem sô- te.

tesca prova internacional ;tórias de "4 com" marca- bre Vasco e Flamengo. E a

de domingo na Lagôà.Ro-l·das para meados do próxi- cada vez que Vasco ou

drigo de Freitas. A guarni- mo mês e visando -a escolha � Flamengo tentavam au

ção aldis. a foi' fi seguinte: I da ,guarniçã? que rep.res�n- � me�tal', �ais A

�\.vançava o

Moacyr Iguatemy da Sil-' tara o Brasll nas Ollmplu- COn.lLll1to mgles que passou

veirn, timon�iro e os rema-' clns ele lVlelbóurne, os 1.000 metros já com pou-

Baynes M. G. Nightingale
I, W. Weslh . M. Delabo
oke, A. May Smith, A. C. F.
Th()mson. 2.° - Flam�ngo Uma motocicleta marca

A L U 6 A _' S' E(com meio barco de vanta- "Monark" de 6 HP ano

RESULTADO gem sôbl'e Ald.o Luz) ; 3° - 1955, com 1.400 quilometros Uma casa de madeira na

1° LUGAR -. "Cam..', Aldo Luz, (Sta. Catarina) percorridos com sid-car Rua São Vicente de Paula

bridge:' _- tempo 6'21"8/10
I
com barco de' vantagem sô� I de aluminio ada�ta�o ver, e . n. 26 fundos. Informações

Guarlllçao: Denney (timo· bre Vas(i!o da Gama .que fOlltl'atar na Capltallla dos 'na Rua Francisco Tolentino
nei'ro), R. J. Southgate, J; 14 ..

0 e em 5,0 entrou o Tiete ,'Portos de Florianópolis com! 12., Deposito de Roupas Fei
F. Hall-Gl'aggs, M, G, (São Paulo). () fUl1"ionál'io José Lima. tas.'

. .... ;

. \'

4 Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Julho !Je 1956
/
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Durante quasi duas ho
.ras foi debatida a questão
do soerguimento da antiga
associação fundada em 1948
ou a· fundação de uma nova

entidade dos cronistas, de
vez que aquela quasi nada
havia feito em prol da elas-
se, nem tampouco possuía
estatutos aprovados' e re

gistrados e portanto sem

condição legal de funciona
mento.

i� au 8 an�ará i�n! omin O� 180 ra O lU I �
êlrélí#.:JêsêêFlr#ir#Jr#Jêrélrélr#la#lr'#ir#ll

. .êj'#li'Elélêlél@@éI@êê@ê@@êI@, I
. ,

_ s�o s��Up��i025 aC:�a��' Çã;sn��i��slmn:e�:rt�?:tr:; VITORIOSO O AMERICA SOBRE OO CAMPEONISSIMO ADEMAR FERREI- ainda hoje o regresso de domingo no quadro sam-

GRA DA -SILVA ESTARA' ,EM BlUMENAU Sa?ta Cata�'ina �ara onde
I

paulino. �ossuidor de ine- UARANI DE PONTA GROSSA
fOI nos ultimes dias da se- I gaveis VIrtudes revelou-se '

mana passada com o fito' nos treinos tendo exigido a
Bonita vitória assinalou O jogo foi um dos mais

NOS DIAS 11 e 12 DE AGOSTO de tratar da sua transfe-I ,-.

domingo o América, de �o-
I
emocionantes que o público

. .

renda definitiva, o médio sua aquisição com a qual inville,. derrotando em seus
I
joinvilense já presenciou,

Segundo se informa, o p"uração ,da pista de atle- Isriel já .contratado e que' provavelmente o tricolor dominios o Guarani, da ci

extraordínâr io atleta Ade- tismo em Blurnenau, nos
pertencia ao Clube Atletico resolverá. o problema da dade paranaense de Ponta

mar Ferreira da Silva, re- dias 11 e 12 de agôsto vin- Renaux. O referido jogador Grossa, pelo escore de

cordista mundial' e olímpi- 3 x 2.
reiniciará imediatamente os sua linha média, remoçan-

co do salto triplo acaba de douro, 'tendo o grande cam-
.

, creinos e poderá ser lança- do-a além do mais , pois �e
-ser convidado para tomar peão "colored" telegrafado t t d ioaad ddo domingo contra o Tau- ra a e um Joga OI' e

parte nos festejos dá ínau- 'aceitando o convite. I •

tbatê. ,apenas vm e anos.

nestes últimos anos, tendo
os dois quadros feito bôa
partida.

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

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
I

LANCE LIVRE
.

Pernambuco venceu cole- dos goianos, 62 dos cario
tivamente o certame nacio- I

cas e 61 dos capichabas,
nal de lance livre, JUVenilll Carlos Vitor, do Espirito
em Belo Horizonte, dornin- Santo, foi o campeão indi

go, marcando 67 pontos, I vidual, C"om 17 pontos em

contra 64 dos mineiros, 63! 20 arremessos.

.
,. � �

._ .. - .........� . --: .�_.. .._, .'

VENDE SE

t) E�TADO

CINE SÃO JOSE
As 3 - 7,45 - 9,15hs.
60 Filme .do Festival
Budd ABBOTT e Lou

-':;OSTELLO'
ENFRENTANDO O. MÉ
DICO E O MONSTR_O
No Programa;
Noticias da Semana. Nac.

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

As 5 - 8hs.
6° Filme do Festival
Budd ABBOTT e Lou

COSTELLO
ENFRENTANDO O' MÉ
DICO E O MONSTRO
:�o Programa:
Noticias da Semana. Nac .

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

As - 8,30�s.
6° Pilme do Festival

Budd ABBOTT e Lou.
::;OSTELLO
ENFRENTANDO O MÉ
DICO E O MONSTRO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 81}s.
?.il!hard CARLTON

rulia ADAMS' em:
O MONSTRO DA LAGOA

NEGRA
No Programa:.
Cine Noticiario. Nac.

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

,

, As - 8,30hs.
Rock HUDSON -' Bar-

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

r.�
'"",' .,......�.�
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PASSADO VENDE-SE

A data de hoje recorda-nos que:
em 1&12, a expedição francêsa de 'Daniel de la

Touche, senhor de La Ravardiere, chegou à

.

Ilha Upaomiri dando-lhe o .nome de Santa Ana,
qüe ainda conserva ;
em 1635, sete dias depois de capitular a guar-

nição' holandêsa e quatro depois da evacu�ção arte, técnicas. e cientificas, com vendas
de Matias de Albuquerque, entra em Porto

ICalvo o holandês Siegmundt von Schkopp. está interessada
Mandou' reunir os restos mutilados de Domingos I
Fernandes Calabar e sepultou prestando hon- rr.ento desta praça, ativo, que possa ocupar-se da co-
ras fúnebres; '.. I
em ?�45, che�ou a Qui.combo em Angola, a ex- 'Jrança e eventualmente da ;enda. Exige-se carta de
pedição do RIO de Janeiro comandada por Fran- '

'cisco Souto Maior; ,r fiança.
em 17.3�, tomou posse .�o c�rgo de. governado.r I
e capitão-geral da Capitania �o RIO de Janel-.

xa Postal nO 1.519 _ Rio de Janeiro _ D. F.
1'0, exercendo-o até l°de.Janeiro de 1763, quan-I

.

,

Ado dveidu a f��ecetr, dO gcenedr'al dGomBesb dFlreire de,' Sê.@@r#lr#lr#lr#lr'#irê"#lr#iêle:::Jr#JSn ra a, mais ar e on e e o a e a; ,'.
em 1874, em São Leopoldo, no Rio Grande do

---o-- .. -.---7"--... ---.--.

Sul, os voluntários de João Daniel Collin, tra- i

varam combate com - Os fanáticos "Muckers"

nas matas de Ferrabraz; Iem 1930, em Recife, Capital do ,E.stado �e Per

nambuco, faleceu o grande -po'lítico Joao Pes- I
soa Cavalcanti de Albuquerque, Presidente do, Ad'Estado da Paraíba, nascido em Umbuzeiro, a

I gra ecimenío
21 de janeiro de 1878. Foi vítima da sanha as-

. _, ,..,.

.

d Iít! d
,. A Comissão Pro-Monumento a Anita Garíbaldí acu-

sassma e po I ICOS a versanos; .'. . _. .

1947
.

J
'

t E t d foi ínau sa o recebimento das contrtbuíções abaixo e aproveita o
em ,em aragua, nes e s a o, I -

I . '. Mas foram encontrar um em
. ,

. ('nse,lO para apresentar à todos os seus agradecimentos, .

I

,

gyrado. um Grupo Escolar que t?mou o. no�eI, Cr-$.. I cima do flutuante, so, em es-

de Marechal Carlos da Luz, catar'ínense Ilustre
r d D fil B' id d d L 7000 I

- 'tado de choque e que se sal-
e guerreiro destemido, nascido a 29 de outubro I .wuçro o es I e ang.u" na CI

Aa.e e aguna . ,?O -..- _._ ! _ -a ..__...

de 1830 e falecido em 21 de julho de 1906; I
Juros .dos .Bancos e Caixà Econômica desta Ca- ,,..,..

em 1952, -,e.m. Buenos Aires, .falece� 'Eva Duarte
"o CapJt�1 .' : ,.......

,....... 1.091,50
. CAM INHAO F-8

p .' ascida na Vila de Los Tol'dos a 7 de I
Sul América Capitalização S. A. 1.000,00 V d d 70 '1er.on, n ,

IOtto Haselof __ concessionário . da Loteria de
en e-se um com menos e mu. Bem calçado.

maio de 1919.

I
Santa

Cat.arina
. . . .. .. . . .. . . . .. 1.000,00

Motor. Roquete, Breque a ar. Talv�z o mais bem conser-

André Nilo Tadasco d d I t d P'
Tenente Adib A. Massih 500,00

o/a o, e sua c asse, em O? o ais,
,

João Thomas de Souza S. A. 500,00' Preço: 650.000,00., �acIhta ..se uma parte do paga-
'.

d COAP
mento. 'I'ratar no Deposito das Águas "Santa Catarina",

II �';����on�:���s � Direto'r' 'd�
.

S��:
.

Áç�l·c·a·r�i�.�
500,00

em Florianópolis - Rua 14 de Julho, 540.

Catarmense Ltda. 500,00
O Sindicato dos' Arrumadores de Florianópolis, vem Banco Nacional do Comércio de Laguna \. . . . . 500,00

agradecer a Diretoria do Clube Náutico Riachuelo, por Antônio C. Stipp - Gerente da Singer 200,0�
toda a acolhida que deram em seu galpão, para que o 'j)r. Ney Douglas Bello 200,00
associado deste Sindicato, Euclides Rodrigues Daniel Cabral e Irmão . . . . . . . . . . . . .. . ;.. 200,00
fatalmente acidentado em 'trabalho em que perdeu' a ��mílio Portela 100,00
'lida, tivesse no 'galpão daquele Clube direito de perma- João Wendhausen �... 100,00
uecer por tempo em que' necessitasse. ,I T'ancredo Mattos '., . . 100,00

,

.E bem as�im, louvar o áto das p.e·$sôas de' Henrique I �ar��cia �:deiros . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 100,00
Moritz e Mano Gonçalves, que, como representantes do Antônio Baião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50,00

Clube, tudo fizeram com, a maior bôa vontade.
. I (;í� Ungaretti . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0'0

,

. A DIRE'fORIA J oao . Gomes ..... '.' . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . 50,00
..•..........••••••!!!'tGt•••••••••!,�".�..�••·.....:.. .Toão Nicolazzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

. g.C:::t.i�._'· Lo..- ._}--��, \'idal Ribeiro ;............ 50,00 'Je!ii! !:fr.j;Jj1Y:,_.

�",1!HtI '. '.�",

·1!ErHndOI
Amboni ,' :y.-;-: <> •• , '�i,��." �--'". -Re.presenfações· f� �

cuidar do bebê
.' I

�:��:io�:��7��i��a���' �. fie)
:
: : : : : : : : :' :': :': � : :r, 50,00 Firma estabelecida ha dez anos optimamente rela-

. el. Pmto da Luz .,.........................
\ 50,00 I'íonada, dando as melhores referencias, com corpo de

.

Ten. Andrelino N. da Costa � . . . . . . . . . 50,00. endedores experientes, armazem de 400 mts., aceita
Pa.dre QuinJo"- .. ;.... '.: ..................•... ' 50,00 : l'epre�entações para São Paulo.
.Anibal Varella da Silva '. . . 50,00 I E'\'-entualmente pode fazer negocios por t:onta pró-
Thales Ulysséa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 r ria. Cartas para Lunametal. Rua Gonçalves' Dias, 417
José Muller " . 50,00 :'�ão Paulo.
.fuvenal Melchia�es de Souza 50,00
:;VIajor José Miranda Barcia .. . . . . . . . . . . . . . . 50,00
.T. Teixeira 50,00
Solinomio Tmaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5rJ,oÇl
joel Souza ; .. \.... 50,00
Jl)ão Tapalipa .-.................. 50,00
Rubi Teixeira ,........ 50,00
Cél. Trojilio de Mello 50,00

E' discutível a teoria de vou, nem mesmo ele sabe

que existe o destino. Fata- como. A conta corrente da-
.

listas crêm nele. Os rel ig io- 'queles que pereceram esta-

50S em geral o combatem. va por encerrar-se, ao' pas

Iroce n-a especra
í

rzuua em Mas nós diremos como os so que deste, não.

em confiar sua· Representação. a ele= Pôrto Alegre, aceita enco- aspanl-ois : "Yo no creo em Depois sucedeu com avião

mendas de doces, enfeites. las bruxas, mas que hai, também, coisa inversa: Um

.rt ii" ... pilei i n s para casa- hai"... aparelho ao aproximar-se da

mentes, batizados e a n iver O que está escrito, está Capital teve uma porta per

sarros, Rua Feliciano escrito... afiança um ve- dida e uma senhora foi ar-
Nunes Pires, l2 . lho aforisma latino. E há rancada do seu banco sem'
----

ratos que nos fortalecem es- que ninguem o notasse." E

C O N V � T E ta crença. Para nós o Dest.i- havia outra pessoa ao seu

io possui nos seus dom' lado! Como explicar-se uma

um fichario com fichas de ca porta cair com toda a pres

da um de nós. Na hora apra- são do ar? Como explicar-se
zada para suceder alguma só a senhora ter sido a ví

coisa, ou para a morte nos tima e ninguem até hoje sn.

irrebatar à vida, ele cria bel' o que foi feito do cor

"lualquer situação para que po? Não foi o destino que,

"e cumpram os designios do tendo de fechar-lhe a C011-

Alto. ta corrente. da" vida, e dos

Emprêsa Editora de grandes obras de literatura e

a pres�a�� DOCBS fi TORTAS

"PEQUENOS CONSELHOS GERAIS" (IV)
Se o seu filhinho· ainda está tomando a mamadeira

[Js 2 horas da madrugada, simplifique o seu trabalho a.o

máximo. Aquele passeio sonâmbulo até à geladeira deve

fel' eliminado. Guarde a mamadeira num baldinho com

gêlo e deixe-o no quarto do bebê até à hora da mamada.

Aí, é s6 esquentar o leite por meio de um aquecedor
l;'létrico .ou fogareiro de álcool.

Não esteja continuamente preocupada com o recém
nascido. É claro que você fica nervosa cüm falta de ape

tite, insônia, cólicas. Entretanto, falando de um modo

geral, criancinhas são muito mais resistentes e auto-su

flcientes do que parecem. Deixadas sozinhas, se alimen'
.tarão quando com· fome, dormirão quandü cansadas.

Quanto mais você se preocupar com ninharias, tanto
n',ais seu nervosismo se transmitirá à criança, piorando
a situação.

Pensemos um pouco no efeitü acalmente· da mú'sica.
'rodo o bebê terp. seus momentinhos de mau gemo e

'irri!abmdad� �, mesmo �m se tratando de crian,ças be� II GRANDIOSA:lovmhas, mUSIca suave e capaz de acalmar ate o maIS:

)lravinh.o dos bebês. Um radio de. cabeceir�, sintonizado,'l'em baIXO, pode ter o mesmo efeito de 'carInhos e "colo".
fem falar da educação musical precoce' da qual gozará ,Io pequerrucho.

Não permita que seu filhinho fique com mêdo do
banho quando' você fizer a transferência da banheirinha

�
Convida-se ao povo em geral para as festividades

jiara a banheira grande. Por mais acomodado que pare- lradicionais dá padroeira de Canelinha - município
ria o bebê, você terá q'le se lembrar que impressão ater- de Tijucas, a realizar-se dias 28 e 29, e 'que constará do

radora pode ter aq'uela banheirona imensa e funda, em. :,.(�guinte:
.,

�omparação com seu tamanho mirim'e püuca, se�urança Dia 28 - Sábado - às 19 h�ras - Tríduo. I
lle movimentos. Não o force a se sentar logo da primei- Dia 29 - Domingo - às 8 horas - Missa e comu- I
la vêz: Deixe que o garotinho fique. de pé, se quiser, e :;hão.

f

I')l�gure na beirada da banheira. Aos poucos se sentará Às 10 horas - Missa solene. '

)
.

sozinho: Um tapetjnho de borracha,- deit�do no tundo da Às 15 horas - Procissão com a Imagem de Sant'Ana.

�anheira, evitará escorregões. E mais: não encha a ba- TôDAS AS SOLENIDADES SERÃO ABRILHAN-
Tlheira além da alguns centímetros, para começar. Suba 'fADAS PELA BANDA DE MúSICA DE NOVA TREN
(� nível da água aos poucos, dia após dia, e o pequeno '1'0.
'.JHnhista nem se aperceberá do tru,que. Alguns brinque- .

Haverá no local,d'l. Festa, Baza'r, Róda da Fortuna,
(linhos de borraG.ha também são vaíiosos para acostumar Churrascos, Galinhas, Doces, Bebidas, F'ogos de Arti-

a criança ao novo ambielite. fício, Balões, tudo para o confôrtü e alegrir de todos.

Corte as unhas do bebê sempre em 'linha reta e bem Os Srs. Juizes Festeiros ante..cipadamente agrade- NOVA IORQUE, 24 CU;P.) ciedade Bolivariana dos Es-
cu'rtas, Unhas ,compridas podem ferir a própria criança.

·

....em a presença dos quantos lá comparecerem, levando o
_ Comemora-se hoje o 1730 tados Unidüs, além de ou-

l'ara a mamãe novata, eis um pequeno recurso que fac i- ,>p.u préstimo para maior brilhantismo da Festa. .

'I
aniversário do nascimento tras orgsnizações.

I ita a taref;: coloque um pouco de talco na mão e esfre- Qanelinha, Julho· de 1956. de SImon Bolivar. , Na oportunidade, farão
gue as unhas do bebê. A brancura do talco marcará exa-

I Por êsse motivo hoje
. às uso da palavra Spruille Bra-

trImente 'até ondé se deve cortar. E, já que estamos .no 10,30 horas, se realizará úm den, presidente da Sociedade

t'lssunto, vamos dar uma olhada nas suas mãos: aquelas . lato solene em frente aO mo- Pan-Americana, e Victür

1 j,has compridas e pontudas. de que você tanto se or- Vende-se Casa. / numento ao Libe:rtador que Schroeter, presidente da S.o-

'g-ulha, podem ferir a pele delicada do bebê.
. 'I se ergue no Central Park. ciedade Bolivariana. Os üra-

Não mime o seu bebê com excessos de brinquedos. I
Vende-se a casa, estilo bung:>!ow, sita à rua Artista I _.

.

dores 'Convidados serão o

8e os encantados parentes o cobriram de presentes, Bittencourt. nO 32, nesta capital, com 12 peças e com 'I' Au®iciam essa cerimônia! prf;feito da cidade de Nova

\!uarde a maior parte e só dê à crianç.a um de cada vêz. ;::.mplo quintal con�endo. jardim, canteiros para horta e ,a Sociedade Pan-americana, Iorque, Roberto F. Wagner, e

(Js outros brinquedos podem ser guardados em reserva, árvores frutíferas. Tratar com o Sr. José Carvalho à rua 'a Câmara de Comércio Ve-: o embaixadür da Colômbia

f;ara o dia em que o pequeno destl'ui�or tiver liquidado
I ;;:?nselheiro

Mafra, 21, sobrado, ou pelo telefone nO. nezuelano, a Câmara de Co-. nos Estados Unidós, Fran�

"cq,m a primeira remessa. ""067. mércio Colombiana e a So-: cisco Urrutia.

HOJ [ NO
26 DE JULHO.

Cobrador

•

Dirigir-se à Editora Labor do Brasil S. A., Cai-

COMISSÃO PRÓ MONUMENTO À
ANITA GARIBAlDI

A G·R A D E C I M E N T O

por SINHÁ CARNEIRO
CONSL'LTORA DE HIGIENE INFANTIL D.� JOtiNSON & JOHNSON

Total Cr$ 14.791,50

Total angariado até a presente data Cr$ 82.111,50
General Paulo Vieira da Rosa _ Presidente
Roberto Bessa - 'I esoUl'eiro Geral

Cap. Angelo Crema - 10 Tesoureiro
Tenente Anes Melchiades Ul:ysséa - Secreto geral.

FESTA DA PADROEIRA
SANT'ANA

Dia 29 de Julho

AUTOMOVEL MORRIS 52

Vende-se ou troca-se por
outro de menor preço, um

Morrís Óxford perfeito, tudo
original, pneus banda bran
ca. Ver à rtla Padre Roma,
31.

As pessoas que querem
tomar parte numa lotação
para as festividades do Se
oh or . Bom Jesus de Iguape
procure na Vila Operária
n. 96 Saco dos Limões com

ir. Miranda.

Um casal de pescadores

outros não, furtou-a com

sua mão invisível e miste

riosa?

Há tempos um avião que

descia no aeroporto do Rio,
bateu de contra um dique
flutuante e afundou. Morre-

ram todos os passageiros. que vivia numa praia qua
si deserta do nordeste, que
nunca viajou dali para ou

tro lugar, a não ser de jan
gada, pelo seu meio de vida,
que· nunca siquer sonhara
em ver de perto um avião,
não morreu de desastre a

viatório? Um aparelho ten

do tanta praia e tanto es

paçc não foi . justamente
cair em cima da humilde ca

siuha do humilde casal de

pescadores? Não foi obra
exclusiva do Destino?
Muitos fatos poderiam re

forçar essa teoria. E nos

-vieram à mente por causa

da triste histôria daquela
mocinha car-ioca que apa
nhou um lotação numa es

quina e morreu na outra es

quina presa às ferragens
do veiculo que se incendiou

depois de batel' num bon
de. O lotação levava tanta

gente, só .a mocinha foi ví
tima dos "diabos do tl'ansi

'to!'. Nª'O era B destino que
estava à sua espreita para
fcchar-.he a conta corren

te?

P A R T I C I PA CA O
,

ITAMAR DA COSTA XAVIE�
:e:

EURY CABRAL XAVIER
Comuracam aos parentas e pessoas de suas rela

ções, o nascimento de sua prímogênita, Yara, ocorrido a

18 de julho, lia Casa de Saúde e Maternidade' São Se
bastião.

Preceito do Dia
CAUSAS DA SURDEZ
l\.lém das moléstias de ou'

vido, existem outras causas

da surdez: obstruçãu do na

riz, sin usites, inflamação
das amídalas, vegEtações a

denóides, infecçtíes ccônicas
dos dentes, sífilis, tubercu

lose, diabetes. perturbações
circulatórias e outras.

Quando sentir pertur
bações no ouvido con

sulte um especialista,
mas não estranhe se êle
aconselhar que procu
re médicos de outras es_

pecialidades - SNES.

vaCE SABIA QUE
.= ". r

, ,) I'

FALECIMENTOS
SR. EUGÊNIO MACHADO

DA LUZ

Informações particulares
trouxeram-nos a infausta
noticia de haver falecido
em Curitiba, onde residia, o

,nosso coestaduano sr. Eu

gênio Machado da Luz.
E'ra o extinto genital' da'

exma. sra. d. América da
'Luz Veiga, esposa do nosso

prezado amigo Dr. Affonso

Veiga e do Major Francis
co Gonçalves da Luz, 'do 20
Batalhão Rüdoriario, de La

jes, e avô do. nosso prezado
amigo Capitão Aroldo José
Machado da Veiga, Ajudan
te de Ordens do Exmo. Sr.

I

General João Baptista Ran-

gel, Comandante da IDj5.
Muito relacionado neste

Estado, onde güzava de um

vasto circulo de amizades,
pelas suas elevadas quali
dades de coração e de ca

rater, o desaparecimento
dü sr. Eugênio Machadq da
Luz causüu profunda cons

ternação.
Deixou o extinto 9 filhos,

26 netos e 11 bisnetos.
O ESTADO consigna às

dignas famílias enlutadas a

expressão do mais sincero

pezar pelo infausto aconte

cimento,

COMEMORA-SE HOJE O 1730 ANIVER
SÁRIO DE SIMON BOllVAR

,

, ' Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'\

6 Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Julho de 1956 1"\ ESTADO
------,----

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

�'

I

Instituto 'Bra8�1I E,'tll,d�OB Un'td'os
. ,'REINICios DAS ATIVID'ÁDES " _,.\Pelo pr�sente convidamos 'a todos OS sócios'e'pessó'is

interessadas, para uma reunião a reallzar-se : no aia üéze- 'f'

nove (19) do corrente, ás :jvinte (20)' hdhi"s,' na FaC'uldãde !

de Filosofia, afim de trata1: do re�mClo das átiiÍdadés do I
Instituto Brasil-Estados Unidos, bem como elegér a"sua'

',r '

'

diretoria provisória. ,i ""
", j. ...

- '__. , '

"

Dr Waldemiró Caiscais; Dr. 'WalcHi"Busch; Prof. Au

gustinÍlO da Silva; Erasto :Macedo; Osvaldo Mello; Eurico
_iI' \ 1

Hosterno. ""',,",, ;
•••• ,.,••GGt••••O.,O•••"' 41 "

,

" 'A'l·UjGA-SE
l "

A'luga-se uma' 'cas,á com 2 quartos, 2 salas, garage,

quarto de 'em:Qregada, 'e 'demais dependencias, com tele

fane. Tratar' pelo fo�e 3631.
--------��------�----�--�--------------�------��--:::' ._'------------------

(,NO tendculo,�·'

ICom a Biblía na Mão
__}..t"Y' .

QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO
o amor. (I Coríntios 14:1). Ler I Coríntios

"

Segui
13:8-13.

UMA' JOVEM SENHORA ao narrar a história de

sua vida conjugal contou que se .casara com um homem

órfão desde a infância,' e por isso não tivera oportunida
de de freqüentar a escola e nem mesmo aprender um

'fício. Êle ganhava muito pouco,
_

mas confiava-lhe, tudo
° que ganhava. Também não bebia e nunca saía para
ama diversão sem a espôsa. j

"Você acha que eu me sinto magoada porque êle
não pode dar-me lindos V(estidos, visto' que êle "diãrià
mente me repete que eu �ou, a melhor dádiva que DeJs
iá lhe deu?- Ou você supõe que me incomoda trabalhar

para ajudar a um ·h9l11em� com êle? Não Porque o. amor

dêle valoriza tôdas as coisas 'para mim."
.

Há muíto -tempo, Paulo já disse a mesma coisa . O
amor valoriza: tudo. E Jesus resumiu a religião na pala
vra "Al\'IOR"�. Amar a Deus e. amar o homem. O Cristia

nismo 'coloca o amor no ápice da vida. É a mais elevada
e a mais nobre de tôdas as virtudes. �a' verdade, tôdas

as 'virtudes' estão incluídas no amor. ,.A fé é a sua base
t ' ,

e a esperança o seu incentivo. O amor 'crê até ° fim e.

sempre espera pelo melhor.

Nosso Pai, suplicamos-te que derrames o teu amor

orn nossos corações, Usa-nos para encorajar e guiar a

«utros .a buscar-te e achar-te também. Ajuda-nos para

que todos aprendamos a - amar-te de todo o coração, de

todo o nosso entendimento, de tôda a nossa alma, e de

t ôda a nossa fôrça e ao nosso próximo como a nós mes

mos. Em nomé de Jesus. Amém.
.

PENSAMENTO PARA O DIA

O amor é o cumprtmento da Lei .

. SYDNEY ROWE (Ontárín)

AV I SO
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

DELEGACIA'REGIONAL DE SANTA CATARINA

O· Delegado l{�gional do Instituto Nacional do Pi

nho em Santa Catar-ina, pelo presente, avisa aos Senho

res industriais. madei.reiroa que, as informações de que
r.ecessitarem sôbre qualquer assunto atinente à indús

tria madeir"ei;�, serão prestadas gratuitamente por esta

Delegacia sem' qualquer onus pára a parte interessada,
estando somente, sujeito ao pagamento de emolumentos,
conforme tabela abaixo, 6s registros transferências' de

propriedade, alberação dal r0:4ão social, mudança de 10-

cal idade, substituição de �áquina ou TÔ!ç_a motriz é ernis

são de cert-ificado de regiptro e certidões.
TA.BELA

,iIl

lO

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

Regis-tro '

.

Transferência de propriedade .

Alterarão da-razão social .

Mudança da: 10caIidadé .

Substituição de máquina ,.

Substituição de fôrça motriz .

Emissão do certificado de registro
ou certidão (Sêlos e emolumentos) Cr$ 28,00'

Joinville, de Julho de 1956. IAugusto Cesar' �eâi:a Guimarães -= Delegado Re-

g lonal." '�', I ,

Jj 1
_ I' I' j

,

---------�_.��
, ! .'

Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casas de madeira.

A

Casa de Esquadrlas
comunica a transferencia de sua Loja para a

. RUA MAX 'sCHRAMM, 168

r néxo á Serraria da Industr'ia de Madeiras Catarinense

Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere-
I

'

cendo a preferencia de seus freguezes '.
PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.

- RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇ0S BAIXOS

ESPECIAIS PARA CASAS DE MADEIRA.

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

-ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I ....
,

,AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

,
Capacidade:

100 a 1.000 litro$

AQUECEDOR

ELÉTRICO

�a�a� !
/ "

Re,

IMERSÃO e. CHUVEtRO "" _,

41 Construido inteiramente de

"cobre. "

li
,

Aquecimento ultra rápido.

-& Játo abundante .na temoe

ratura desejada,
FobricacSoa IICII 'ipoa "

horizQI\,QI • Y.lrticllL \ >.
1t..

-
<

• ConsfRlção sólida. sendo a caixa interna de COBRE ..

rév�stida de material altamente ISOLANTE .(lã de vic1ro).
• Resistencia do tipo tubular. infeiramente blindadà. 'éj
• ,Controle �utQmi.tiCo de temperatura ggp-�p.TQ
.... ClI.lC p� grande fCQNQA4JA. .,.:__.:: lo. .

I ,PIA0'<���AaaicÀ4'�--
'-- ----:::._, ....."Jfiô á "-::--_�-""'-iiiIIlIiiiío..�

"

I'
o M�5TUR�DOR DÁKO. de t ,

lagem instantoneo, permite á
maior escola de çroducçóes de

TE/,IPERATURA.
.

L FI N US,S.A. Comélcio�e 'uências'
&; U� ;C';�o Pinto, 9 Fp••olis•.St••C.tarjp19

A T E N C Ã O I O ESTADO
, I O mais antigo diário de-

I
Nos dias 26, 27 e 28 de Julho, às 20 horas em ponto, Sant� Catari�a.

.

no salão do Lira Tenis Clube, o Yogue VAYUANANDA, I Leia e assinem.
••. / .. <1- '-.,.,....-�........�

representante do Monastério "AMO -::' ,pAX�';: realizará Iconferencias sobre temas espirituais.
.

GELADEIRA .

Diariamente, às l!i horas, desde ,0 dia 22,�fàrá pa-: Vende uma, marca "Cham
iestras diárias por intermédio da Rádio- '�l\níta _Qaribal- .pion", 7 pés cúbicos, unida-
(ii" ;;_ue tambem irradiará as suas conferências. de aberta.

ENTRADA FR.ANCA
'

,- Tratar neste. Jornal.

PROCURA-SE PARA ALUGAR
Famíl ia inglesa procura casa para alugar,' com

um contrato, de dois anos. Não faz questão que esteja
situada na zona central. Tratar no Cabo Submarino ou

..elo telefone 2982.

iNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO
O Delegado do Instituto de Previdência e Assistên

cia dos Servidores do Estado em Santa Catarina, de 01'
d�m Superior, comunica para os necessários fins, que o

Fr. DÉCIO M"OREIRA CÀSTELO BRANÓO, foi demitido
, das funções de Corretor de Seguros Pr-ivados do IPASE;
não se responsabilizando ° mesmo Instituto por qual
quer ato oriundo do citado ex-Corretor.

Florianópolis, 20 de Julho de 195G

,
Léo Alberto Ramos Cruz

Delegado ASC
•••••••••••••••••••••eQ.o•••••••••••••••••r

'/

, ;;: LIRA "EN'IS CLUBE
i

. j .

(O CLUBE �A MOCIDADE).J:b· " .... '1.
-

if-P' ":t;,\::!:::� PROGRAMA DO MÊS DE AGOSTO:

.:,�� , ��;i:.:;::::::r� 4 - sábado - "FESTA DO ALGODÃO" gran-

�TtI/' _. . </,ét{����:' :��:a co�Oi:é�a����i�:�eão��: �:��,
, ,.l/f jf/·':�' nha do Algodão Brasileiro, Se-

.. i����ff:'!:> :���',it�ue .Lí:�:e!:�:l��� �:;:��:
:'í1:�� ��p ��os�le��;;�:o,de c���a\r�;::���

serão executados pelo sr. Eduar
do Rosa. 'Reserva de mesas na

Relojoaria Müller.
18 - sábado ,- Soirée, com início às 22 horas. •

26 - domingo - Brilhante Tarde - Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores

detalhes sôbre essa surprêsa!

<{:l.
,

,"
....

VENDE-SE VENDE-SE
Vende-se por motivo de

mudança um grupo estofa- Por motivo de mudança
do, jogo de copoa, dorrnitó- três casas de madeira e um

rio, radio
-

Eletrola Zenith e terreno para construir. Rua
outras- peças. Afonso Pena - Estreito.
Ver e tratar na Bocaiuva

I
Tratar, a Rua Conselhei-

210 1'0 Mafra 35 sala 6.

{:l.

Residencia'
Vende-se ótima, nova, no aprazivel bairro de Co

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

, (:;eguir até o fim da rua). Possue 3 quartos, sala, copa,
('I)sinha, instalações sanitarias compiCiltas, quartinho pa
ra empregada com sanitário separado.

InformaçÕes à Rua Conselheiro Mafra, nO 24 .

Aceita-se negócio com a Caixa Econômica.

Lavando com Sabão',·,

-V>i.rgeni ES]JecicJiidade
da . ela'. ·"IIIIL. ,cIIDOSIBIIL-JoloIUle (IIBrcafreU1fttrada)

-, ecoDomiza"!se jempo,;.. e�diohe,lro " ���' �
,

"

-
_.

''.". .,.,

,', J.

f

s����!RCii,
Esp ECIAUDAOE

, ,

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

.\ioAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UIZO DE DIREITO DA COMARCA ,,"'Dt < ii, n 1.1 9U ar ,.�Ié<IW.,..d ....aViHlr� e"1 \
.

Ediik.lr�e')Jitaç,'ãó>�Ó;\{:J' �l"a�o
de trin

' JID : "', W/. ' _'

'�I�.�H, )'�Ii'l��r,!\,,� • t,,� ..
'

-(:f! IA�h'tô\.:lflJb'1ni(jl' �Gú�M'a�, es Collaço, JU\Z de .DI- RIO, 24 (V�� Esteve

P,O",lh,II)([ tl""OI'l.;ln,"[O'(, t ';c$" .....

, 'JId)á\ (3lh rtalil:Íe5BW;uirc;uJ: ta<to de Santa Catarina, rw,Catete o mlPftl'd\� '[.aJ -11'" 't<JUí) ,nnf1i �l!lii!{)1l I:b

�lt:Í)rfuttb��[�ié·jtlêt&,I.'�;}(l1 1;'I;)� OIS {�G 2SJd 2!êalqnd�f1&WUw r��t �i..���Wbl1i p.tCllê-FWZé!S'tt'bet>a<jJ\3bqtl� éFÍÍl\'é:Yélllte edital VI� ou del\ cerca ge tIDq,:hhora, cem d "!;J"MJíl �'*t1!fw"m , .•,0. �. _.....

nh>eciID��tTv�íiéWrjlh\ié?ipí)!f-t bBD1.i��:c�PiNl�WOI�B<fiarg3D8Po .'1í! of, 2o'lluo 1t ...nu. í!QÍ'I

��ª!��é�!�e::�I�I�";���������mr:���'l ::0\%�8�1i�1II[�"�
,tVI'WU'\R, re::htf lr-Le'" U ".� • _ @í •

uITi�lP��, 'cl�!et�ril��){\)t:��dv-.w:�lest1::�UlZO, uma

açao�tl $azen�a, ie �.olar,hvlOe,
ê'" ."""Il -!<.-J.fUI-i{jfl �eüu�fjo'ê�tador'i e advogado{' �(f'a <iii

,ISU ""P"'""'O, vem; l'i {
,

I
,', ,

. '" -� \}1i�l \11 -

''''''Nd'''} fl;;r.j..p,4'íll:!·9t"é�'l\-e:r'eÍ'Uá. V J!jxa-:-; como segue: _

-

'W curso de toda esta sema-Ssl'I'rG :U', C2CpU'l q. , ·,e 5'IOL"'�t{'ft stj J\wS1tf n':J. _

)ossH�bb'l s@plllHfàlrret!} �it:tJ!â'd��� T�l�'í{�b .J;;;J1I�
o
2� -

a'" ti la�' açhaw.�f.r'd!ii}-M&�a�')JmHl;In
';.ti;';�",J t,·l,,�, U'e·'I·...'''ntéiS'J:oo:Jd!lensoes e con rtjp.�4��tfês .t cineunstâacía tlp une, est'�'J li')un ic l'l'ef; '1"C:5 C' "". Ao a sur"'sq () Ot.l"J." o IJ' ... r-v-r ,UTJ"4 :)1, mIl",), ", t

'eguintés: a) T(lt�'ê#b ,<ti�!J2B� 'j�flJf-s}�fte f(J.polb;J_�fl�fl1· �i5J1(3mttflJ�nil�2�n?}jgno IHi�,se�[f(";m
· 'd 77 8��:2' � 'con-f'rontanao ao Nor e � el "a.=eg ... .r.a rulP_a h�l-.le fundos, area e .,

') e;iJuJ,!T,,)(110:; 'I 'l'.�i;!d' <f )'?flnufll ,,')<.� ""f,J 'j.,�V:} !Ií.':!
terras de Manoel Andrade e cOIJ).,dl.lflÍP?'e:fh'fI:PJs'ê.,t185· �ª lllf!t!§§ra e�!,>llk)dlJW1tI\:q.�!f? an -

-om uma estrada pública; Leste com terras �E1bI��rg�i-,; .dªd.enªMi:�I1imttfh4eo62...,crll21 írn

l'OS de Miguel Machado e Oeste com a,s de José Mal\cwl zeiliQl:nB$OU�í.;I !Jllªi!:{i\Q:\.lotne.·b oj -

úe Souza. h) Terreno de 110m. d,e. frente por ,343,2m. de J.osretJaxalcés$tl. gUWl.(;qns;tÓ't'lfl sC)

:fundos, área de 37.752m2, confrontando' ,ao No�t� com ra normal panada ltIltil$l:tür,lna'f 0:1 -

urna estrada ,pública; Su,J. com teq"l:).s de Candido Ma-. quele:mteTcarlo.
• rd')fii

noel Sílva : Leste com as de Reduzlno André ·,Pereira e

Oeste 'com as de Joa.quim João Campos.wc Terreno -de
,

'

.

..

221m, de frente por 597m, de fundos, ârea. de 131.937m2\,\ r - .

.-'{\ AOconfrontando ao Nqrte com um ri�c.ho; S,ul comfu�a es-. f SAUDAetn:rr, '.
�I

+rada pública; Leste com terras de �noel Jíoa�Ulm Se- ,

.'
.,

, ',.

raf'im ; é Oeste com as de Rodolfo !Edua.r�0'·Ferelr.a.'12 � nO�lO ,BRASltEtR,(1, ,

Tem. o requerente a posse mansa, pacifica, continuade; _I:
.'

, _'o ',"',.J.' PAN.AMA" 24 (BP) _10·, '

llem interrupção nem oposlçao e com .O al1JffiUS uomi- ,

fi,
•

ní", h� mais de vinte anos, P?r sí e seu antecessor RCh presidente da Argent�na,
do'lfo Eduardo Pereira de quem as adquiriu "ha' maísvde Pedro -Aramburu, enviou,

io anos, 3 � Nã_o possuindo titulas ''SQbre' os meneione-' 'hoje, sau.dações, ao ,povo ,!!lo

dos Imóveis. quer adq.uirir o domínío, .'de acõrdo com' o 'Brasil, ]lar motivo .d? sua

JiSp�st0 nos arts. 550 e 5?2 .do -Cód, Civil e' da L"éí nO, �roxima e r�pida visita ao'

2.437 de 7 de março "de 1955, er liÜt conformidade &os' arts. 'Rio, quando no reg�esso pa

tj54 e seguintes do C6d.. ,do, Pl'oc. 0ivil. Assim, pede e re-, .rlj. B.uenos Aires. Arampu�u
cí.H:�r a V. Exa" se"di,gne, Oll'VÜ as testemunhas ,adiante' disse aQs !corresp�nde.ntes
;rrol.ací,as, sendo deHa a justifIcação "ao-'initio" e, jul- brasileinos, aqui. reullldos,
gada) esta se p.rocedanla �ón1iormid�de_d'o_s ai'!igos ��i!lla pa.ra uma J�ntrevista, as se:

citados da Lei Processual," sendo citados os conJuges guintes palavras a serem

dos coafrontamtes em s'endo o aso, tambem, o,. Dr. Prtl- h:ansini,Hdas "pelo radio:,
motor Público ,da'iCol'narca; palla, após os .tramites le- "Ao saudar' o'povo do Bra

��ais, ser a presente júlgada 'P'r�cédente 1JorV .. Exa., da- sil�' .desejo manifesta!' mi

ta venia, podendo o suplicante adquiri.r 'o necessário. nha, satisf:açã0 pela o'portu
mandato que lhe dará o titulo 'próprio para a 'tr,anscri- iliodade que se me' oferece«;le
('ão no Reídstro �de Imóveis.·P otes�a-se por todos os visitar l\.lm. te<rra irmã que
;r;eios de,:pr,0v�s, em, direi;to perfuitidos, requerendo, des- qu,�rem�s e admiraJll��'. En
de já, o depoimento pessoal de buem e�tl,t Co;nté��ar;FI'�b tre ºrasil�,iros'e al1gent-mo'S,
,!jena'qe confesso

..
Dando ,a .Pl'estnte 9. valor de. Cr,$._.,:,o> ��o,mo é -FlOI'ma, _existem-. R;s

�:.500,00, p. deferp:nento, BlgU��, 30 de març:O"pe 19i;í6, melhores Tela,çoe�. de aml- �

(Ass.) Acácio Zélnio d:;i. Silva'Jelada legalmen.te.'·Rela- zade. Achó qué o's g<wernos
('ão das testemunhas: Anib.al ,iguel da Silva., .,O)egál�i@� têm'a obrigação'1ie cumprir'
Honorat�"Far,ias,e Mano�l Nest r Marinho. J':)l!JSJl.'�c:m,d: c;m a v0utàde dos, nossos

A. D'esigno o dia' 9 de maio, d.o COl"l'fJil,te, ano, .:par� a �u- . respec.ti-v(i)'S, povo,s, pl.:omo-.
'l:liencia de justificação prêvia da po·s's�.. Ci�nte o Dr. vendo o·mut,uo .çonhecinaen" I
Pr'oIT,lOt(')l" Público. Bi.gua..ç,u.,..-z,.�t56 .. __(4-ss,) ,;r.,�Cfilnª'-�O.,v:- . to.ie,Jomeh>tando..toda a me

,I uiz de Direito. SENTENÇA: Wistos, etc.. Homologo; dida, que .contribua paTa ar

<t !)or self,tenc.�1 � jusWicação de trls., t;m, que é r�q�e�'en-, sua .felicidaçl'e". Aos, c<;>l',res
'�e Edalicio .André Pere.ira, para que, surta seus JUl�ldIGOS ponde:m,.tes .uruguai0s entre
e l�gais efeitos .. Citem-se; porl mandado; pes�oalmente, gou a segainte, mensagem:

.

(l Dr. Promotor! Público e os confinante� ,?O imóve� em "Saúdo ,a grande. democ�'a-
questão e por edital" com o praia d� tri.nta dias, na fór- da uru-guaÜt; a(j) ,seu povo e \! '

. EDITAr: DE CITA..\O ,i • ",
. <;;o:TIO fora amplamel!1t'e �-' \to, de' abe1'twra 'dfl ce�'tame!.ma' do paragrafo 10,'do art. 45�, elo C�d. de ,P�09" 'civil" seUl'goyern\�., N_ão ,posso es�

. _ "� . . .1 ç. >', , ,p.unCIadO,T rea,h;zou,-se, �dlr Flalall�nJRna 0'pOl"tul1ltlra'de'ot d 't t ." - O cldadao Felipe Domm!!ues Petly, JUIZ d;e( Faz em
22 d t

'

10 h . ,"!j.' O ld MIo
[,s interessados incprtos, para o os, qu�r�nu�, cen es a� cond,erl'"a 'enoMme·lsatlsLaçaQ. "1 ' '; ,i ' d' d

!"J;'.
d D' 't 'd' n f

O corren e"as.. ,oras,' Jorna11S'La 'sva.' O ' e o, ".'
.

r .

'.'. ' .,
., ') eno exerclClO O cargo e JllJZ e arelO' a ""omarca '

. _ ,

'

rem o pedido no prazo legaL. Custas afmal. BIguaçu" que mej'C'a,usa; a"POCOXima 'Vi- I" S-·. J 'E t d d co 't C t,' n, f '''''-a 'da"Lel'ld� Iirla, EXP,0S1Çao lelesse '8en' orador do Gen,tro"e fÕ'(sr;'te-'

. -'
C 11 J'di, ,(te ao ase s a o e ,...,an a a auna, 1Q"". OI"" , 1 'b20-6-56. (Ass.)· Jaymor Gu.nnaraes - o aço -

, UlZ . e sita ao ,Ctue,rido paiS ·do' RIO , ,.
,.

, i' "
_,

"Iq " .J;ro, neste en'sejo, ·so opa· presenfantef-cl'ó S'ecretárioJda:"• ,

'

. 1'"'1· , , etc ' � "",, ,', , .Direito. E para chegair ào c<;>nhecimento dos interessados, da Prata, Unem-nos a HiS-,
"

i.
'

, ,J'
t d ,',_t

,t' d di' ,tro�ínio da Secretaria de Agricultur·áf'·E:m 'seguida','o �,
• < ,

'

.' J .

.'

I,' d' Faz saber a, o os. quanoo o pI'esen e' vIrem u' e e·' ,.' .lJassa o .presente edItal com o prazo de trinta Ja,s, que tóxia;'e a±:e,ição':.,. '

,. '. " J
• 1

'd t' t. d� '. A '" Ag 'Hl,�1iturai do'Estadot representâ:nté do 'st. GoveT- "

,
"

. .

f' di' D d I noticia tIVerem com o prazo e rm a ,·tas, que, a es.e
" '

.', ";·era publIcado e afixado na arma, a el.
. lit o

J
e pas- " . r; lf" di . :'d

'

•

t·
- d' t "

'irit J 'E' j'S,,' ,i EssaJ tercem,. apresenta- nador, deU' por arberta 'li Ex-sado nesta CÍdade de Biguaçu, aos vi�te e dois diá& fio JDUlZOJ, . OIJd, IrD·1�1.:at ad,peClçao< ,(!l 'deoTSJ�eg,�" ,e :A'" 1 xmO'. 'F�'1 .cãd,r que teve por local, ',1 o' 'posição.
i'

A .
.

.

"

. ',.
. r, UlZ e Irei o a om�,l'ca e ao' .J ose.' varo e-·

.

... ,mes de Junho do ano de mil novecentos e cmquenta. e
, J -, '.,)" ;. 'b' d' S:l b' '1'" 'd" 't' dI'" t' "d"ó ,. . j ampIo"salão do Clube. lo' de.

'

',. '.' .
- : .

.",

V E N D E'
.'

S E l:s mo a. I va, J;aSl elro, esqU'J a 'o,
,

",v'a '

r, resl-· "

,,',.
'da'

iseis, Eu, (Ass,) PIO, Romao de FarIa, Escrevente Jura-, 'I' ..ri'. ; I
I t d

.

'1' 'I', B' 't'''''' ''p'' "' ...! ,novembro, antigo 'Democra:" ,i' Até altas nm;as noite·

' ,'.'. .', . -

d t'
. , ,

(eu e. e .. Ornl'Cl lae o. eN). .F\l'l'eU'OS, nes e mUlllCI 1Q, JJOI" "-,' .', \
"

.' .. ; . . ,mentado, no Impedimento ocas�@nal ,�o EserIvao" ,o . a 1-
.
,',

,I,' d d' b'
.'

.. d C 'f"Ih '"11st'r illi 't'ln'd I ta, ia Praça 15101 vlsItadls- foi muito' grande o número·

.,

f'"
.

b c'e
' "

'Um,â, motoéicleta marca seu a,. voga o, a. ap<i@,assmao,-,\onolellenoe"dep'essoasq'ue'all' fOI' VI'SI'-
,ogra el e su s I VI.
", ",- "1 I", , A, . 't C" " . ,', . "t<' ',slma.'

. . "'.

d'"
,

"M nrk" de 6 HP ano mamdado"anexo" vem Pil0riQI Ines a om«lca a plesen e
'. ,.,.'.. , _BIguaçu, 22 de Junho e '1956.

,

. .

on,.
"

. , ' '.
'

.. "t' ).�, -

d U
.

.-

. n'l'a l1f e expo-e-i;l' I'equeI' a 'TO' E'x'c"ia
' Grande"varIedade de ca- tal' a mteres.sante exposlçao..) J

J G" �

C II' J' d' D" 't 1'95'5 com 1400 qUllome ros "cae, ,e ,socapiao,'p,o, ",U e Y..,
',I "

••. J , ". •(Ass. aym,OI' Ulmaraes aço,;- u,lz e

Ire"l
o, , "J"

.

J II
". '. t' I Q," , t' ri'

- H ,Jl' I' l "f', "m,je',,\ návios' nã'o sÓ' em ar,tJstJcas Fa.zem parte da Comissão. "
" .,.." f"'<

' I I" 'd'" t percorridos' com sHf-car u segum e: � - ue paI ;I an."açao paI LICU aI, con OI '

)' (, ," '
. _,'! Confere com o ongmal a lxado no ugar ecos u-

.

.

I
. f

-I d
. � d f'l 2

�.r 't ,,,.; ..... em' gaiolas' como em. armacões Julgadora para os canários"
.' '.' .

R'
.

� " F'
."", ,

de alnhinio �adaptâdo ver e-Tlova o, 'ooumenool e _ Si , o supncan e auq,uIIlU , ' t':>, " ;/" ,I
• • "

me. O Escrevente, PIO orna0 ue a/na, 'I 'J. , ,.,' I
'

"C 't ;. "I) d "'I"
� 94'" d" E l'd G la 't, d Souza a posse, ãihitos � {àclã

o,
'1' 'elegantes constJtUlu para os "FrIsados" ParIsienses; e' tratar' 'na api anla O".L '" e, ue I es ou I e

-. ,. _, kf' . '. ,< '

"l!'" "

"R '11 .,,' A

.,' .,., 'p' t .LlIlI' FI" ,. rI" .:... t' ha
.

obre m teneno 's'i'tuado em Barre'� VISitantes exce ente ImpIes- o eI , de cor e ,cantoi os--�--"':""":";':";';"-"'_----4---"""-":"""""-"""';""'----- ar ai:! ue 'onanopo IS cam que,o, mesmo, In '8 U,
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EpITAL DE. M:Átr�ÍCULA [I com 'J'oão Frawci'sco d'a Silva f� 'ai le�te c9m:� ;E§trl;tç)ft}1u- !edio q� Capital, da Camara ,missão � cle Exposição '1está
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. / . Carteira, da ... :Caixa,· Econô- ,nicipal, d'é',Pfcadas;;terrer1o' este] que, o, refe.11RP,,�pcl.i�,eí'.. ,,:10S ,V.el'�adores: do sr, Se- assim {consWmida: Wa:Ite.r
Comup.icamos que se I acha aberta átê o dia 30 do mi�a F�?eral,� de S�nta Ca-: Goulal't de·'Sou'�a, tlÍmbe�;�h�vta, a<:1fl:\l,i.ri�,o, PQl( �rant';a-' ,;reta,l:lO 'da, Al?:'rl.cultul'a! .

de V\{oritll, Henriqtle-K,lingelfus
{'orr�nte, a ,matrícula para, cr:iJnças de] imbos os sexos ta�:I':::,. �(}"'n�lmero:. í?i9Q_6>;;):-içãÓ 'parti�l\'là:r 'e"sô'or� ê�e:fv,mha ,ex,�r<iel1d9, f;\,��."l?�$S,�, ,�utoIldad�s CI�IS � �Ihta- e João Machado."
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Uma biCIcleta, em perfeito 'est,ado ele conservação, "1'
11' : j

, lJj i,� ,. Pt- \ tI,:Jll \{flolo') tas - , .,. .� • 'r',"
li, p�'� A,R. '� ·Minist.éri-o' E(lblico é os cOl(i.finàHtes do. mallca' Monarck,
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bem �ssim ép�;Q,' p�r 'eàitais de tl±inta !iliF.s:, ol ',I i Tra:tar com Gúarino Todescato na oficina Damiani.Em reulllao, de :t'0�7-56 a IDiret�,ria ,! !omou as se-,
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i fi n1" :ntere;�ados i�cel:t�s; iJara· G�n't�starem, no prazo"dà Lei, �......,.}�::<.-..- i)I;.- :..;,:.;-.. ..-..- -. .......güintes clecisi5es':
l

r IS:8a::DO:"u,8;11,'r,O a p�esente, Acão, em 'Nii'tude da :'qual e a) forma )::108 ar-' efeitos. Cite-se por mandado o dr. Pl'omotol: Público e os
'

1° Oonvite:" P>.) Fic'a proibida a conces�ão de con-
figoS, fí50 e' 552,d0ICÓçll&'0 Oi';il�B�a:silerro, d:vérá s�r r�l-i fonhnantes do imóvel. Pal'a ei-êneia-dos intetessacdos in�- ....

vites a 'pesso'as resitlenfes 'na, Capital � disfrit�s: Al-uga-s,e/ a casa ,:n:': 49, da ('onhecid,o ,e declarado ,o ,C!a:mínfo do sUl?l_içante s�br.e o certos, expeça-se edital na !orma do artigo 455, § 10 �of

BpI?talASs'a_poescso'onaSsl'd'der�a'di�dlts�rrieOsrl'd'qe'nU,te,�sesn�Ue,sQtftam.•. nl,a, �a- Rua [fenente SilV'deil,a, ..com ierreno acima referido,rpo'rqua:�to junt�I).do à sua ,Ilossê C?d, de Proc, Givi�. Expeç!1-se cavta Flrecatór�a ao. Juí-
, 6 qtliar,tes, ;varan a, '. copa, a de Seu ,antecessor ambas mansas e' pacíficas e in inter- 7.0 da 4a Vara " da Comarca 'da Capital,' para citação ao20 Elimin'ffdO's: 0s elPminados, cj.o quadro ,,&ociaLdo cos-im,ha" hrstalaç-ée!:ul·sWl'itá� f.lptas, encontr�-se 'preclsamen.tJJ o lapJo do tempo ni�litO Llomínio da União. Custas afinal. p, C. 1-6-1956. (Ass,)Clube ou 'os não àssociadO's, são considerados rias,rár;ea/Ji'rat3ll'i,'com 0 SI:, �uperi0r. ao exigjdo por J.ei para legitlmar a pl'esent,e,ação' Abelardo da Costa Arari.tes, Juiz de Direito, Pera que ci,pessoas não grataj�tnão:p'oderão , f�equentar as Norton s\ilva,,<liàriamenlbe,' cclja �eJilt'ença final servirá de(thlJlQ,Íiiibil'para à hans� io'e chamo a todos quantos interessar possa e dtí'eito te'"
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ce quem quiser .protestar."V -l a-sé a preSente, para ::llegu.e ab con eCJl:l1'enoo" e tl')dOSll� Jrlinguem alegue 'ig- \lu .....
"

tará 'hlateriál de qualquter espécie,
A II'a<OJiI"a"1a ri-a
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os efeitos fiscais, "0 valor detCr$ 2.�OQ,�·0_l Ne�tés' tê'rrnos. 110l'âneia, 'mando éxpedil' Ól pr�sente ql!ie �erá'�fixado êi'n :}aót[",'

.� Ã DIR:ETORIA Espera Deferimento. São José; 15 dê maio Cle 1956, (Ass':) 'iug!ln de costume ,é, !,>uJYlicádto no' "'Diário IOfitial''' do 'Es- ;lusb

S' "tiO..f1',
. PP. Idiomar Joaquim Oana Verqe: Rói das t'estemUtlhá.8': t:ido e joru'ai "'0, Estado". 'Dado" e passado lnesta cidade idu)J8Bw(o",u2' 'Brn r " 1 a 't;éste-mün.ha': Josê l'aácio"dtHNascim�ntd. 2a!testehli1.1� he São José, ao's vi'nté' e. 'Cinco diu.s ·dó 'mês de r junho dé ,IH!.

�L'El.,EGA:NCI.Á "PARA, MO- nhÍt:: Manoel Luiz' Florentino', ámbos )."esidentes'J 'neste 'mil rlbveC'entos' é .cinquenta e· seis. Eu, assinatura ilegí S ,IJ
. MENS E SENHORAS"

•

Ii'Iunicípio;' em Ba'l'reii"ds, rJespacho:' 'Visti'ls, '·etc," Julgo \"el, escrivão' o fiz dactIlografar elsUbsc'l'eV'o� , J.:(;Jf�)
� I_.e� ",.,..4.1 D.04.'�J4I. "'.�"J';" "-� ".' fONU..UU *",ac:liifeir...�� Ru� J rQnii�ól C�lho n, 1 -

I proceden�e �'jústifi�a?ão flroduzida pelo requerente :A.i- I l Fel�pe Dórili.ngóes Pt!try'; Juiz d� D�re,ito em exerc�c'�ot�:;:i;r�CoIIAJM, PIIOSUAAII" ���",.��J.I >Edlffet 'Jbao *lfredo, sala raFO FelIs'bmo da .sIlva,' para que surta os seus' deVidos FelIpe Dommgos Pet�y, Juiz. de' Dl1'eltó em �xerclclO.
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De .novo nos ares: � por cima o límpido, sereno e in

finito céu; .por baixo: - águas, águas, chatas, largas, vaso
tas, 'rolando'sem cessar e sem fim, e alguns dôrsos vagos
flutuando na imensa inundação. .'

E' eu ia pensando: ----" e as águas prevaleceram'sôbre a

terra: e todos Os mais altos montes debaixo de todo o céu

foram cobertos: e espirou toda a carne de homem, de ga

do, de reptil ou ave que se movia sôbre a terra.

, -No sétimo mês, porem, a Arca repousou sobre Os mon

tes de Ararat; e Noé soltou um .cõrvo: o malandro saiá de

madrugada e vinha,' á noitinha para a Arca, de pandulho
estourando. E um-dia - ficou na vale refocilando na car
niça: a Arca .se tornara enfadonha com o racionamento e

a bicharia "roncando e discutindo. Depois - Í'<loé despa
chou uma pomba - que voltou logo, assustada. Passadns
sete dias - lá se '�oi outra pombinha, que regressou pela
tarde, alegre e sacudida, com um. galho de oliveira no bico

encarnado.
,

7

Não, tinha em meu-poder 'nenhuma ave, quanto mais
.

uma pombinha arrulhante e' delicada, A niná de cabelos
ruivos ficara em Formosa.

Fora da áéromoça, no 'pi'so de cima, só havia uma se

nhora gorda, pesada, de grossos oculos de 'ouro e um pin-
cel de cabelos numa das, bochachas rosadas.

,

Seria imprudência usá-la em lugar de uma pombinha "

leve, ligeira e branca, para explorar aquelas, imensidades,
Esqueci 'Ü Gênesis; cerrei os meus, olhos: um sono te ..

nue e delgado acariciava-me' as péstanas. Adormeci; e lo

go me achei numa 'planãcía fôfa e mole, ainda cheia dos

limos do dilúvio.
'

Um espantoso céu, ainda marcado das chuvas incle
mentes, deitara-se sobre as árvores, que longos fios de li-

chen recobriam. \ '

Em' alg,umas pôças tépidas ,e oleosas, dormitavam gran-,
des bufalos côr de cinza, as pontas dos chi.fres roçando 0{

lombos chatos, OS enormes focinhos, donde escorria es

pessa baba, farejando o ,ar, cheio dos zumbidos de mosqui
tos maiores que gafanhotos; uma harpa tocava l1ma gua
rania 'e em tôrno de mim, de rep.ente, com "o.s óculos m:'

ponto, do bico recurvo, ,a senhora gôrda, com asas de pom'

ba, começou a gritar: - via usted! Mire! Que bella pa-
.

lombita soy jo!
Despertei com a Voz da' aeromoça que passava, avi

sando: CORRIENTES! CORRIENTES! De novo luziu o

aviso: "Coloquese el centuron de seguridad!"
x x

-X ..

t
.,
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Pontas de árvores, negras e duras, emergindo das
águas amarelas, vastas, e,spalhadas, até' a'Ü horizonte trêc

mula e transparente. ,

Ás vezes boiavam ilhas copadas, imóveis, verde-terra,
,batidas de sol, onde, subiam, em bandos rutilantes e irÍsa
dos, grandes pássaros inquietos,

Mas logo em seguicia b deserto de espumas e, como d,e,
dos hirtos, a gal,haria ,nua.

' '

.

O hidra subia, Pesado, insensivel; sacudido e levadc

por quatro hélices potentes e espiralantes: mil... dois
mil, " tres mil metros",

'

Toda 'a pais'a,gem, 'agora, é, uma vasta, lisa massa ama

relada sem horizontes, sem movimentos, infinita, túmid 1,

pesada e densa' ocimo antes dns Sete Dias do Mundo.
De quando em quando um arôma e�tranhn, leve e fi-·'

no, inundava o com�artilllento: por certo algum jato de

oxigênio, porque o ar se, tornava' maci'Ü, dôce e uma sen

sação de descuidado sossêgo aplj.siguava � m�us nervos,
(> cérebro e o coraçãü. /

'

Eu sentia dentro de mim uma fluidez consoladora: não
era eu, homem positivo e de setenta quilos, que ali estava
,sentado no bôj-o de um quadrinlotor argentino e sim o

meu espírito, muito acima das lamas da terra e adejandO
dentro duma atmosfcTa d2 fantasia e de sonhá.

Sob a influência' embaladora desses devaneios, d'aque
la claridade nevoenta que vinha de fóra, das infinitas ai..!
turas em que pairava o avião, r�svalei a uma sonolência
mansa e paéificadora; e ao de:s'cerrar as pálpebras,.- por
acaso, a um balanço mais forte do, hidra, encontrava ,o

aviso por dma da janela: SALIDA DE EMERGENCIA, -

DESE UN PONTAPIE EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA
VENTANA.

'

-Esse conselhQ, aterrador, ,de resto, deixava-me ainda
mais quieto e mais sonolento; não era passiveI,; tudó es

tava tão limpido, tão sereno, numa paz tão bela tão per
feita! Para que o pontapé?

A' vida deixara de seI; um sonho côr de cinza: - a tres

mil metros ficara um sonho azul!
- Devemos estar perto ...

'

Tres horas já de vôo! .-
-

lembrou o Max.
Na realid'ade: ao i'onge avistei uma grande mancha

ocr,e por detraz de compridos riscos t�rra-de-sena: o hidra

estava baixando.
A aéromoça ,indagou em, espanhol portenho.
- Não, senhorita, Não' ficaremos em Rosário.' Quere- .

mos chegar hoje em Buenos Aires.
O hidra rodou largamente sobre a grande cidade: De ..

pois, ondulando, deslisou em cima o rio e imobilizou-se,
Saí á platafÓrma. N� linha do cáis grandes navios

bolçavam remoinhos impaciéntes de fumo negro. ÓS guin
dastes ra'ngiam; e muito remotamente, espaçados e metá
licos, vagavam sons de malhos.

Lembrei-me, de Santos, da sua p<:lisagem, forte, cheia
de mastros e ruidos, de cheiros pesados e de sol.

\

SERÃO HOSPEDES OFICIAIS DO
, �URUGUAI "

, i

MONTEVIDE'U, 2� (U. P.') aeroporto de Carra-sco pe-
, - O Conselho Nacional do los membws d0, Conselho e

Governo declarou, ontem, al�a's autoridades. Kubits

hóspedes oficiais <os presi- chek ficará apenas uma ho

dentes do Brasil, Juscelino 1'a na Uruguai, sendo-lhe 0-

Kubitschek, e o
.

da Argenti-, ferecida uma recepção no

na, Pedro Aramburu duran-' aeroporto, Por sua veZ, o
.' 'A' b h

' .

'te a permanencIa no Uru- gen. ram uru c egara aqUI

guai. Espera-se a chegada do
I
na 5a', feira ao meio-dia, de

pr�idente brasileiro, :traje I vendo ficar até oQ dia s,eguin-
ela t.arde, �erá recebido no; te. ," ,.

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

reit4), a honradez inata
cáv�l da Iongá carrelra

pública e 'a constante' de ,

hravura- nas lutas de

oposição - um pequeno

grupelho de moços cheios
de ambição e vazios de

prtncipíos, agora' sob o

comando de uma pena
.decrépíta, envenen a d a

pelo fracasso e pela inu

tilidade da trajetória
sem brilho e sem digni
dade, te_nta a prova em

contrário.

Buscam, esses afnltos
raparigos, sob a carun

chosa batuta de um po
bl'e mio.lo mote', refutar
a vêrdadé histórica e su-

bstítui-Ia, nos fatos, pe
las versões que a' raiva,
"a impotência fatal dos

inspiram.
Nerêu

.,

rabulejam
-eles - nunca fez prestí
gío em Santa Catarina;
era um ídolo de barro ; a

sua saída do guvêrno o,

compro.va.
Homem, de oposição,

antes de 1930, na opósi
ção. se elegia para a Cá
mara e para as prega

ções, / cívicas de Assis
Brasil, pelo Brasil intei
ro.. Em 1935, da oposição.,
ascendia ao. govêrno do,

Estado. Em 1945, apeado.
do poder, com o 29 de

outubro., na o.�osição se

elegia deputado.' e, sena

do.r. Em 1954, na opo.si
ção, sob o govêrnó Bor

nhausen, elegia-se outra

vez deputado e senador.
Quando., em 1950, 'lãó

se elegeu senado.r; mas

apenas deputado., esta-

vêrno.
Eis aí, co.ntra as �en

tiras parvas/ e as fanta�
sias 'imbecís, a res'plan
dente verdade históri-

, ca.

Quem, como Nerêu,
lutou sempre nas trin'
ch'eiras opOSicionistas e

delas saiu vito.rio.so, tem,
de fato� prestígio. popu
lar, feito. de espontánea'
e constante admiração,
inalterada através do

tempo e reiterada em'

cada m,omento. I P'ara

prestígio desse quilate,
pro.vado' no. tempo e no

espaço, é necessário des

pertar e, manter a con

fiança, do povo, através
da segurança de nunca
lhe haver falhado.
O inverso da medalha

pod,e ser visto: o filho.,te
do ex-governador quís,
em Guatamirim, pôr,
banca dé pres'tígio po.lí
tico. Ao primeiro pleito.
fez o govêrno dar luz à
estrada Schroedcr e pro- -

meter para O futuroso
município 'tudo isso. e o'
céu também! Venceu!

.

Acréditou-se c h e f e e

bandeira! Mas faltou à

confiança do po.Vo.! En

g'anou-o! E ao segundo
pleito, perdeu tudo., dos
'vo.to.s ao próprio auto
móvel! Está nas verda-
des históricas.

Restricã�o de
. .

créditos
LONDRES, 25 (UF')

A Grã-Bretanha tomou me

didas sem p�'ecedentes para
restringir o crédito. O pro

prio mini'stro' do Tesouro,
Harold. Macmillan, chamou
os representantes das trin

ta-principais instituições
bal:1cávias. Inglesas estran

geiras, solicitando-lh�s fran
cament.e que restringissem
os credit�s. D9 contrário um

comunicado em que se di
minua que os banqueiros d'3-
cidil:am atender �os desejos
do ministro ,e'as necessida-
des .naci,onais.

f'iiôesirãJ-seiirã·�·de-=1 YE��:OE�CAS ��delar .Estab�lecilento, �a�cario
I l'Asuftcion'" I �t b.:q:�::O.::,::·:�ti<::' Inaugurado ontem em JOlnvllle
I ' , "i.. • ,é. e voluntariosos po.líti�os, i<

l .

\
.rthen d'Eça i :� ��:�ae::::a�aq��� :�� O ,Comercio' e a Iadústrla presentes ao ato

•••r -�••••,.... _r'....... ::::au:oC!d:!:�o.:d�:I'S:r� d,'e' "abertura do Banco Nacional' "do Paraná
59° N

-' - 'lhe"ereu Ramos, nau

'::g::�s��nci�u�a:;e��� e Santa Catarina S ..
' A .. que' contou também

com a presença dos dírelore:s:do, novo��
\

estabelecimento' de crêdíte, tI,"
I As classes produtoras,' de Batalhão de Caçadores, Sr.

'nossa cidade receberam com merc1antes jolnvílenses, os João Simões, diretor do Ban-
:

satisfação na manhã 'de on- quais, acima de tudo, colí- co 'do Estado do Paraná S, A.

'tem à inauguração do novo mam, com o desassombro e que 'tem séde em Curitiba,

'I estabelecimento bancário que o arrojo com que invertem industriais e comerciantes e

vem colaborar com nossa ci- as suas Iaboríosas econo- os representantes da ímpren- _I.....,

_

Idade,
sendo por._isto grande mias, - o engrandecímen- sa e do rádio. I

a afluencía ao ato ínaugu- to de Joinvillle e de Santa' O Banco Nacional do Pa-

1�:�J�u�a c��1t�I�d:��-�eP�:�'�:;:;'i�: �:;:al °brks����ra. re- �:�áas�i�anS�a C:��;!��, ���
presentantes de nossos meios' São os industriais e os co- nossos' meios econotnicos,
economicos e financeiros. meccíantes que assim '1\' pen- tem como Diretor Presiden-

I ApÓs be�ção da filial ,dt? sam e assim .procedem que te 'o Dr. Aderbal Ramos da

Banco Nacional do Parana c/trazem °0 seu caloroso abra- Silva, como Diretor Vice-Pré-
santâ Catartna, realizada ço

' aos dignos Diretores do sidente o Dr.. José Bonifacio '

RIO, 25 (V. A.) - A con-

por Monsenhor Sebastiã-o Banco Nacional do Paraná e e Silv'a, corno Diretor Supe- ít d ld t J 1;
"

-
r I "'. •

II e o presl en ,e usCe ino
Bcarzello, o Diretor Presi- Santa Catarina. rmt�ndent�, o Sr, Hor,aclO 'Kubitschek visita o Brasil,
dente desta organização que ,'No coquetel que toí

'

após Sabmo Coimbra, estando a
no seu regresso do Panamá,I

reune, capitais dos dois vízí- servido 'aos' presentes, con- agência de nossa cidade en-
Incompetentes" e a von- I I

' " )" general Aramburu, chefe

tade de cada 'um lhes nhos Estados, fez uso da pa- gratularam-se diretores e tregue a sábia orientação de Ar-" I ' ,lo governo provísorío da

'I lavra, entregando ao nosso
I
convidados por esta inicia- s,eu ,gerente Sr, Fernando

A. ,. 'Sentina, que pernoitou na
povo o modelar estabelect-: tíva que vem de 'encontro aos Ulhôa Cl�tra de Olíveíra,

. Bahia, onde foi recebido pe-
I menta de crédito aludindo �nteresses de nossa próspera

.

� Matrtz deste estabeleci-
_ lo governador Antonio Bal

',na, ocasião, ser Joinville a cidade. mente está localizada em bino como h pede oricíal-I prímeíra cidade de Santa I
Procedeu-se enfim a assi- Londrina, Norte do _ Paraná, d quel EstadOs

'II
Catarina que se vê benefi- ii natura do livro de presença, possuindo inumeras filiais aE he _.od· -

. , mora am a nao deter-
ciad� pela. extensáo das a- i qu� contou com O represen:", naquele Estado.' ninada o general Aramburu
,genclaS do Banco no. plan'o tànte do Sr. Prefeito Muni-I' (De A Noticia, de 22' '

,
' chegará aO Rio onde será re-

pr'evisto para o Estado Bar- cipal, Sr. Comandante ao 13° ",do corrente). b'd h
I riga-Verde. Pediu o Dr. Ader-

é!'e 1 -o com as onras 'ç'le
�liefe de Estado,

.

bal Ramos da Silva a cola-
boração joinvilense para es:"

te empreendimento, COlIl,O re

I
tribuiçãü ao esforço que fará
o estabelecimento óra inau-

"

'

gurado para atender aos in-

I,. teresses
de nossas classes.

A seguir fez-se ,ouvir ti Dr.,
José ,Acacio Moreira Filho,

I r�presental'!do a' Associação

1
Comercial e Industrial de J0-

:1 in�ille, que p.:oferi� a se

gumte, alocuçao:
+, I Di'scurso pronunciado ,pelo
i Dr.. José Acacia M�reira Fi-
I O famoso dançarino do filme "SANGUE e AREIA" e

'Ilho, em nome da Associação
'I mundialmente conhecido' "Baflet EspaNhol", depois do

, Cümercial e IndustJ:;ial. de '

va o seu partido no go.- ,
" .' enorme sucesso alcad'çado nas princ'ipais capitais oras i-�·,JoinvmG: - 21-7-56'! '�, r -

I ÉXlIl,àS. autoridad�s: ieiras, farão sua estréb em Florianopolis.
:.. , Senhores Diretores do Ban- Amanhã, às 20,30 horas, será inaugurada a tempora-
co Nacional do Paraná e da de danças e cantos ,da Espanha, em e'l.petáculo iné- t votação, sem preju\zo
'santa Catarina S. A. ôito para Florianópolis.

'

1ubstancial.

j, Meus Senhores: Já está quase totalmente lotada a casã para a noite
i
A indústria e o comércio de estréi� e para o espetáculo do dia 28, o que faz crel�

I
de Joinville expressam os' 110 grançIe sucesso de ANTONIO DE CORDOBA e suas

,�us agradecimentos I à ilus- primeiras baiÍarinas Rosario Reyes, Ljdia Madelon, Leon- nário amanhã, quinta-feira"
tre Diretoria do Banco Na- tina Lays e Angeles BeIlo. com ou sem parecer das co-

ICional. do Paraná ,e San�a
'

No ,dia 29, domingo, haverá uma vesperal, às 16' hç- missões de Justiça e de Se

I
Catarma pelo grande e ine- 1'as. . g1:lr::o.nç'a, que tem o prazo fa

quivoco benefí,cio 'que repre- Os' a(3sirtantes que ainda não' procuraram seus in- tal de 48 horas para se pro-
! senta a. criação de mais uma .;('l'essos e todos que ainda não os adquiriram, poderão nunciar.
Agencia bancál'lia ri,esta ci- pro.curá-los, diàriam�nte, na bilheteria do Teatro Alvaro i Aman'hã, mesmo serão :1-

dade, agencia essa de um (e' 'Carvalho, das 9 às 12 e das 14 às/17 horas, com. o Sr. � presentadas emendas de ple
Banco de marcante Conceito ,zanzibar Lima.' ,

"', .
.

I nário, sendo o projeto de-
e pro'jeção. nos meios finan- UMA GRANDE NOITE PARA O "SABINO'S BAR" volvido àquélas comissões
ceiros e que se propõe a con- O '''Skbino-s 'Bar", ei-egante ponto onde se' reúne a 1ue se pronunciarão sôbre

.

tribuir sensivelment'e para o -'.'
d

•

'd' d'
-

d 1· t
.

melhor socre ade apresental'a, la 29, ommgo, aos seus ,S novas proposições dentro
- esenvo Vlmen o economlCO. . .

'

'ti S t C t
. I frequentàdores, a enca:ntadora e famosa batlanna ROSA- e 24 horas. Se não se alcan-

e an a a anua. �

A e'poca que at a
RIO REYES, em, cantos e danças da Espanha, acompa- _;n' a sessão de sexta-feira

r vessamos, -'. ..' ,
�

é de cer,ceament�' do crédi-: nhada do grande gUltarnsta EDGARDO ROMERA. 11'a votação será- convoca-

to. e de grandes apreensões I .

Já está havendo enorme reserv,a de mesas para essa ': '1 �essão extraordinária pa_

para os que compõem a clas-; 11 oite de arte e beleza. '� sábado.

I se dos produtores, e que, co- Rejeitada a o.bstrução
'

mo os de' Joinville, promove 'Na Comissão de Justiça, o

a grandeza da Nação, inver- sr. Adauto Cardoso pediu·
t�ndo .na indústria e no co- vista do projeto por 24 ho-

mércio os seus capitais ras, depois de lido o pare-

capit�is esses que não são o
I �er {avorável do sr. Marti�s

f:uto de enriqu�cimento ilí- II Rodrigues. Rejeitou-se re-

CltO ou de golpIsmos, mas
, querimento do deputado A'-

capita:is que' provem de ,eco-j_, dauto solicitando parecer do
nomias obtidas em longos e do Estado Maior das Forças
'laboriosos �nos de trabalho

I

Armadas. A rejeição se deu
honrado.

'

'I

�,�...�:;.
por oito votos contra cinco.

Por. isso mtesmó, cor�joso e, _

Na _Comissão de Seguran-
o maIS opor Uno e o e,mpre- I
d' t d B

'

?
ça foi lido parecer favorável \

en Imen o o anca Naclo- i do sr. Laurinda Regis, mar-
nal do Paraná e Santa Cata-

j ..--

rina; instalado em Joinville
cando-s'e nova reuniã9 para

a sua principal agen�ia,' em i Recebemos: ' Sr. Diretor. hoje.

iniciativa 'representa n'Üva e' Hoje, dia 25,-é o meu dia! Sou colono.. Trabalho a Já haviam chegado ontem

··t d f
. tprra. Tenho lavouras. Planto milho, fei]'âo, batata, à Câmara as informaçõesconcel ua a ante de forta- ""

lecimento économico ria qual arroz, mandioca. Cultivo hortas, Meu nome estava en- pedidas aos Ministros da

,encontrará toda SEgurança e
I

" trEl os que pretendiam um jeep. Eles vieram mas eu Guerra e da Marinha, que

a mais sólida garantia os �iquei',de fora. Os cabos eleitorais da U. D. N.' para re� --não fizeram objeções à ini-

Santa Catarina, uma vez que
ceber jeep foram nomead,os colonos. Depois da eleicão ciativa, cuja adQção foi en-

haveres das clalsses produto-' venderam e.sses jeeps. Mas tres ou quatro ou ci�co carecida peio Chefe do E-

ras de Joinville e do Norte' vezes mais caros. Ganharam com isso dez vezes o que �ército. Aguaqlava-se pa-

Catarinense, c1:ljas classes I pode ganhar um agricultor dos grandes por sáfra, Os ra qualquer momento o ofí-
terào ainda na agência óra jeeps, restantes foram cedidos aos padres. De certo cio do Ministério da' Aero-
inaugurada, experimentado para o cultivo das vin�as do. Senhor! Colonos e 'agri- náutica.
fator, que, como as demais cultores, de jeep, só conheceram a poeira! E J buzina! ---==:::::=======;;;;
dignas Agêl)cias Bancárias Li, ontem, um jornal novo. Promete resistir a essas

O '-'E'UpOda nessa cidade,' _ de muic. escamoteações. Vou esperar e confiar. Se vierem mais .I. 1� ,

to contribuirá para o 'incen- jeeps, satisfeita a U. D. N. e a Igreja� talvez sobre al-

Uva do intercambio c'Ümer- gum :para os que são, como eu,

daI.

-'Florianópo.lis, Quinta-feira, 2;6 de Julho de '1956
, '

AMANHA, Ã ESTREIA DE,
,ANTONIO DE CORDOBA

Colono".
I

Aceitem, ,pois" os nobres
Senhores Diretores dO Ban
co Nacional do Paraná e San-,
ta Catarinà os agraçleci�.��
tos que asseguram e reiteram

x x

Te agarra, Colono, com todos os santos ou

itodos os. Vigilantes. Isso não' dá jeep, mas dá
, 1'0·"

• ,

rança, ..

GUlLH�RME: TALow industriais e os e os co-

Chega hoje o p.re
sidente J. K.·

,
SANTIAGO DO CHILE,

.2 5 (UP) -r--r- Fo marcada Pa.
ra as nove horas de hoj�
hora local a partida do avi.
ão que conduz os presiden •

tes Kubitschek e Zuberia. O
aparelho -deverá alcançar
Mo,ntevideo às treze horas
depois de uma breve visita
a cidade, o presidente
Kubitschek seguirá viagem,
para alcançar o Rio dentro
de poucos minutos. Hoje, as

8 horas o vice-pnesidente em

exercido Benjamim Vidella
'oferecerá uma ceia íntima,
aos dois presidentes retidos
na Capital Chilena. '

Em visita ao Brasil
.

o Presidente
Aramburu

A' noite, será homenagea
lo com um banquete no Ita

naratí, pelo \ goVerno brasi-
eiro.

O PROJETO DENIS
I !,' ,!, ";

RIO, 25 (VA) - O' proje-
to Denis, segundo nova -de

daração do lideI' em exer

jcio, será votado pelo ple-
1ári,0 da Câmara na proxima
,exta-feil'a.
Admite' contudo; o sr. J0-

i'é Joifily que o número ex

:essivo de eméndas poderá
'etardar por algumas horas

Emendas po.ssíveis
O projeto e�tarã no ple-

com

espe-

Previsão do tempo, até 14

hor;:ts do dia 26.

Tempo bom. Nevoelro
Temperatura estável.
Ventos de Sul, moderados.
Temperatura, extremas

de. hoje:
Mámima 1'7,0
;,vlínima 10,2

f
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