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o pleito que se avizinha
:";0 de S, Catat'l'la� I I'

� ,

� I A eleição para Vice-Gover- 'pertencentes a 9 Muntcipi.ia

"
P no XLIV' � nadar será reiniciada no dia catarinenses.

� .: 5 de agôsto próximo, quando Em sua marcha nm'mal,

� N 12.5 O S �
I serão renovadas 12 urnas, verificou-se a vitória .do

'I 'candidato da Aliança Social
"

.. '

•
----,----.-�-----

Trabalhista José de Miran
ti ....-..-.ra,.....Q_�,.......�*'.rJ-...,....Itt1,._..JM.

8
da Ramos, com 169 votos na

___ --
, frente do seu competidor.

Florianópolis,. Sexta-feira, 27 de Julho de 1956
,---

,

e defende, quando pode, Mas, o povo catarínensa,

,

"

'

,

.

.' /' ,o govêrno elo Estado, re- que j� adquiriu uma noção

gístou a presença do sr. exata' do exercício do voto e

governador Jorge Laeer- que não faz negócio do seu

da em Aririu, na Palho- título de eleitor, não se dei-

ça, Motivo: urna a ser xará impressionar pela for-

ali renovada!
,

ça do dinheiro, pois sabe que

/ O povo, entusiasmado o voto é a sua arma que

com a presença do pre- impedirá subam ao poder os

mero magsstado, ore- "corruptos 'e os corrupto
receu-lhe suculenta, peí- res".
xada, à qual só não A candidatura de Miranda

C'ompareceram aqueles Ramos ganhou as massas

banqueiros do bicho da trabalhadoras, que vêm no

Capital ali descobertos candidato aliancista o ho->

pela nossa Scotland Yard rnem indicado para substitu-

e presos.
\ to do atual governador.

Enquanto o sr, JOl'g'e Na Assembléia Leglslati-
Lacerda, com as suas va, Miranda Ramos tem sido

letras e artes, 'a todos o porta-voz, não só do Oeste

atendia e' cumprimenta- catarínense, ,J!omo tambem,

va, o sr. Beriberto Hulse, dos Municípios que a êle re

não 'perdia tempo. Se al- correm, como o legítimo ín-

guem doJoeal lhe dirigia terprete das reivindicações'
a palavra, êle, antes da munícípalístas.
resposta, indagava': O Getulista e trabalhista,
sr. (ou a sra.) é eleitor? Mlrándg Ramos vem, desde

.Va.í votar no dia 5? chapecõ, onde, como,Prefeí-
das nações americanas e da Ilart, partiu do aeroporto do Se não et'a, o sr. Hulse to, imprimiu uma admínis-

confraternização que domi- Galeão para a cidade. virava-lhe as costas. Mas tração honesta _e profícua,
na em todo o continente. Antes de chegar o avião cochichos, rizinhos e pro- lutando pelos Ideais ímplan-

do sr. Juscelino Kubitschek, messinhas... tados pela saudoso Chefe,
) nOS30 reportei' teve Op01'- E enquanto O gover- constituindo-se no defensor

tun idade de recolher uma nador devorava os peí- íntransígente dos trabalha-

ieclaração do presidente em xes mortos, no caldo dores catarlnenses.
.

exercício, sr. João Goulart. gostoso da panela fume- O trabalhador e o povo ca-

Abordando o presidente em gante, o sr. Bulse pesca- tarínense sabsm que o can-

exercício perguntou o .repor- v'a peixes vivos, pelas re- dídato da Aliança Social

ter como fora de governo. dondezas, no sêco! Trabalhista, 'por suas qualí-

Respondeu o sr. João Gou- Mas o -que mais traba- dades morais e intelectuais

lart : lhava era o jornalista e pela soma de serviç'os já

Jaime Arruda Ramos. O 'Ipre.stados à S.a.nt.a Catarina,
-,Tudo transcorreu tran-

seu setor aliás dentro (la tera "a sua vítóría asseaura-

quilamente. Nada demais
. _

' .

b

f \ opera da nas urnas do dia 5 de

'l,
conteceu. Estou à espera

,-
pro issao, et a co -

Itivar recolhendo as ca- agosto próximo.
do titu lar do posto.

netas dos visitantes. Esteja, certo o eleitorado
.

Alem dos ministros mili-
C

.

d ... d
. .: ,

' om uma caixa e s .. -_ I <;.atarinense, que Miran a

tares e CIVIS presentes,

en-I
patos :sob as axilas, o de Ilt amos, Vice-Governador,

.:on)ravam�se no ae.ropoJ,'to, Al'rll(Úl ia ·inÜmandó 'os I corltinuârá 'batalhando:! .pe

pa1:a reeeP:ionar o sr. Jus-
-

portadóres de óbjet�s �s- I,las suas justas reivindica-
�elll1o KubItschek, o gover- creventes a se desarma- çõel;i.

.
,_

'lador Leandro Maciel, de rem. Com a caixa já ,. E estejam certos OS' seus
Com o protocolo pel'türba- iergire, o prefeito ,Negrão quase cheia (le parkers I

adversários que a festa da
do pela onda' de admirado- 'le Lima, o sr. Tancredo Ne- lldenistas, explicou o seu :vitória será íntima e sem fo-

res, reporteres, fotografas e ves, o marechal Mascal;e- labor: guetes.
cineg'rafistas, o pl'esiclente nhas de Morais, o general - E' para evitar que
rumou para sru automóvel, Odilio Denis, o arcebispo d. me assinem ,mais condi-

protegido por policiais. Em Helder Câmara, deputados e cionados!
companhia do sr. João Gou- senadores.

,------�---- ----------------------�

Exaltacão dos Regimes Democralico· e da Liberdade
datâric, desejo que minha .xol ida rizo-me à homenagem sr. presidente, V. Excia. in- I pouco depois foram os tra

Jresença entre v. excias., le ad-niração e apreço que terprete como mais um élo balhos reabertos. Esgotado o'

seja interpretada como uma , Câmara dos Deputados da cadeia da união sincera i tempo destinado à ordem do

homenagem de minha pátria tributa à nobre, brava e dig-
'

" merecida entre a Argenti-. dia usaram da palavra, em
. • I j

:1 democracia brasiteira ! la nação Argentina, na 'pes- na e o Brasil". Suspensa a' explicação peasoal, os srs.

Saiba o Brasil irmão que' soa de seu ilustre presiden- sessão por alguns minutos, J 0110 Machado, Rogé Fer

hoje a Argentina é uma na-
I
te, general Pedro Eugen io para que os deputados acom- reira. F-i!adelfo Garcia c-

ão recuperada para a li- Aramburú. panhassern o ilustre visitan, Ostoja Roduski, sendo a ses-

berdade! (Palmas prolon- Esta solen âdade, exmo. te atê à saída do edificio, são, em seguida encerrada.

RIO, 26 (V.A,) - Em ses

são solene, o Senado recebeu

hoje o general Pedro Euge
nio Aramburu, chefe do

governo provisório d-a Ar-,

gentina. Introduzido no Ple

nário por uma comissão de
-

senadores, representantes
dos diversos partidos que

tem alí assento, o ilustre vi

sitante tomou, então, lugar
ao lado do senador Apolo
nio ,Sal�s, que presidiu os

trabalhos.
Designado para fazer a

sau dação protocolar" o se

nador Gomes Oliveira re

feriu-se aos laços culturais

e políticos que unem as duas

nações e encerrou sua ora

ção com estas palavras:
"Acreditamos que a Argen
tina, com figuras de elite co

mo v.c.excia. sr..presidente,
vencerá _suas dificuldades co
1']10 nós estamos fazendo p.

que possamos .mplantar em

definitivo no continente sula

n-er icano aquele,ar de li

berdade que aqui, na am

plidão das coxilhas, os nos

sos maiores encontraram".
Manifestando-se;

.

depois,
o general Pedro Arambu

rú assim o fez: "Como de

monstração clara e termi

nante de nossa fé na liber

dade, oS_"Pl'imeiros man�atã
rios da America su-bscreve

ram a declaração do Pana

má. Como -americanos inter

prct�LmoS a vida, com pro

funda vocação pela dig-nida
de do homem e a convicção
de que tal dignidade jamais
será realidade, se rfão exis

tir a liberdade.
Tudo quanto pretenda des

virtuar esta verdade, deixa

de ser american.o e restrIta

estranho às nossas terras.

Senhores membros do hon

rado Senado dos Estados

Unidos do, Brasil: Formulo

votos de prosperidade à vos

sa democracia, que é o mes

mo que desejar felicidade

aos brasileiros. Que as vo

zes que, aqui, neste recinto,
representam um povo livre,
generoso e valente I conti

nuem contribuindo para o

progrU'so material e espiri
tual desta grande nação, is
to é, para o progresso de

uma parte do mundo, que
não se submete à escravi-
dão".

Na Câmara

Agradecendo a manifes'

tação, d presidente Aram
burú pronunciou, a seg'uil',
as seg,uintes palavras que
foram entrecortadas de a

plausos. "Sr. presidente, srs,
deputados. No decorrer da
nossa historia, muitas tem

sido as causas que favore
ceram os entendimentos re

cíprocos' entre brasileiros e

al',;!,'entinos. Desejamos que
o futuro de ,nossas nações
se cumpra. Para isto, nós,
que vivemos em um mundo

convulsionado e em um con

tinente que rechaça as con

vulsões: .temos grandes res-l
p;)i1sabllIdades. i

�ós argentinos estamos

conventidos de que·a hora

Americana é propicia e que
0<:; no%os respectivos paísefl
hào de contribuir para sa

tisfazer o desejo de seus po
v)s. 81'S. membl'os da honra
clt Câmar::t dos Deputados
dos EstaeloR Unidos do Bra
sil:
Como argentino, honra-me

esta homenagem à minha

'pátria; como primeixo man-,
.;,._._

..

ja.das ) , E saiba ainda que
)S homens que, por círcuns

.âncias fortuitas, ali exer

iem o governo se sentem

possuidos do mais caro a,

leio ao contemplarem um'

poder legislativo, que repre

lenta, 'como este, a genuina
vontade do povo".
Saudado, novamente, com

outra' calorosa e demorada

salva de palmas o presiden
e Aramburú fez gestos lar

-ua 'a o�uaill!:>apu.l.Íh� ap saí!

�erral1do a solenidade o pre
idente Ulisses Guimarães,
:lirigi u-Ihe mais estas pa-
lav ras : "Em nome da Mesa

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

SeSO
Pelas suplementações

de verbas; até agora pu

blicadas, ,'obse'l'va-1se que
em na,da menos de setê
órg:ãos do' govêrno, o to
tal' de Cr$ 563.000,0, des

tinado a passagens, es

,gotou-se já e recebeu um

reforço de Cr$ 605.000,00.
Antes de tudo set'á in

teressante anotar que as

suplementações, pelo Có

eligo geral dc contabili
dade em vigor, não po
dem ultl'al>assar a elo

tação orçamentária.
Sob o zeloso regime da

eterna v1gi!ância a lei

vale zero à direita ou à

esquerda de zeros. As

sim, dotação orçamentá
ria de 15 m!l_ cruzeiros,
para passagens, foi su

p I e m e n t a d a de 40
mil (verba ..... , ,." '.

78.4,197), mandando a lei
às urtigas. E há melhol':

dotação ol'çamentária de

Cr$ 25.000,00 fói suple
meníada de Cr$ ", ....

351.000,00! Em que ver

ba? Diárias! De na.. ,'.
83.1.021. E outras, ..nes

sas condições e nessas

expansões.
Tais operações

cem indicar que

govêrno Lacerda

pare
ou o

está
passando muito lig'eiro
os gastos diários da sua

administração ou o or

çamento que o sr. Bor
nhausen - o maior esta
dista de todos os tempos
- lhe deixou está eivado
de insufi�iencias. De fa
to, .se o sr. Bornhausen
calculou que Cr$ 25.000,00
bastavam para as diárias
de determinado serviço
e Se as necessidades são
de Cr$ 351.000,00, .ou se

jam mais de 14 vezes, no
govêrno Lacerda' - o or

çamento bo,rnhauseano
foi subestimado de mo- .

do estal'l'ecedo.....
Alguem, tudo indica,

anda ou andou errado
. nessas matemáticas!

Uma sUiplementaçãozi
nha publicitária a res

peito seria muito bem J;.e
cebida pelo, povo. Porque
se, 11a· estimativa bor
nhauseana, a despesa
era 8 e nos g'astos jor
geanos é 80, até a' pru
dência elo' provérbio dos
'meios termos .....:... nem 8
nem 80 - já não vale.

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

Exilo. na Conferência do Panamá
o Presidente JuscelinoRegressa

RIO, 26 (VA) '- o pre

sidente da República sr.

Juscelino Kubitschek, de

sembarcou às 20 hora-s, no

aeroporto i�ternacional do

Galeão, encerrando sua via

gem ao Panamá, onde re

presentou o Brasil, numa

Conferencia Pan-Americana
Agull.rdavam-no o presiden
te da República em exerci

cio sr. João Goulart, à fren

:e de todo o'Ministério Ci

vil e Militar., Para apresen

.acão: de armas, f'ormou uma

tropa de Infantaria da Ae

i-onáutica. Todo o Mín istê

efo ficou em linha, enquan

o o presidente, d��Repúbli
::a pass·ava em revista h�, .

tropa fôrmada em slla COI1'

tinencia.
Ao descer do <'<Viã"'O,� a pri

meira pessoa a abraçá-lo
foi uma de suas filhas. Lo

go em seguida, a lblha pro

tocolar dos cumprim�ntos
foi quebrada, Os reporteres
radiofônicos eram os que

mais procuravam o presi
dente da República. Condu

dndo' microfones até o cell-

- tro do campo, interperlavam I VISITA DO PRESIDENrE BOLIVIANO
. o chefe do Governo sobre a

I
.

� Conferencia do Panamá. �IO, 26
.

(VA) - ,Chegou I �ente ao almoço que o Che�I
T.' o quatro 'fezes repe-

hOJe ao RIO de Janeu'J, de-
'I
fe d-o Governo lhe oferece:a

I es u , b d G 1
-,

H" d
.

.

-

J
..

!{ b't
sem arean o no a eao as ,no IpO ramo da Gavea. A

tlU o sr. uscellno I u I s-, 'to • ". • •

h k d I ...-.
14,30 haras o PreSIdente elel- I nOIte, o preSidente da Bolh-

c e a mesma ec araçao. t d' B 1'1
'

H

I
' ,

.,

I
� . ,o ao o I Via, sr. ernan VIa recebera no Copacabana

- Trago a notICIa (O eXI-S'l' ,

- ..'
_ I ,I es Zuazo, que veI!l ao Bra- Palace, as 20,30 horas, como

to, da �onferencla _

do P�na Sll atendendo a convite que
I se�l convidado, para um jan

,ma, cU:las conc!usoes f�l .u- ,lhe foi f,ormulado a convite; tar, o primeiro' magistrado
ma demonstraçao do eSpIrIta que lhe foi formulado pelo br::lsileil'o,

,. I presidente Juscelino .Kubits-

S O -C h! chcl{ durante a entrevist'a
ra. smar una

I
do Pana�á.

Encontra-se em tratamen- O PreSIdente eleito da Bo-

to na Maternidade "Dr. Car- I

lívia foi aguardado, el1� seu·

los Corrêa" a exma, sra. desemb,arque, �elo Pre.:nden

Suely Cunha mui digna es-,
te e Vlce-Preslden�e da Re-

, , 'bl'

I
pôsa do sr, Osn1{lr Cunha, p� Ica,

. ,

.

dinâmico Prefeito de Floria-I �s. 17,30 horas, VISltJU �
nóp!is que erá submetida, PalaclO do Catete, onde fOI
o, s 'b'd 1 b't

à me!indr sa intervenção ci- reCe I o pe o sr. Ku I schek
o .

e por todo o Ministério.

Naldy Silvt'jira

x x Tancredo Neves
I RIO, 26 (VA) - Fontes
autorizada revelam que o Kl'.

Tancredo Neves será con'li

dado para. exercer.a chefia
da Casa Civil da Presidencia

I

da RepÚblica em substituição
I
ao ,sr. Alvaro, Lins, que 'será

I indicado para o cargo de
,

embaixador do Brasil em

Portugal.
.Até agora, entretanto, na

da se divulgou oficialmente'
sobr.e o assunto, mantendo
se o sr, Tancredo Neves em

posição de absoluta reserva.

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

x

O leite, na Callital Fe
deral, sel'á Ide al>enas 4

cruzeiros, a partir de

1961! Essa, pelo menos,

é a espel'ança elo acadê
mico' Cassiano Ricardo.

O magnífico e primoroso
poeta bandeiràl1te, se

gundo Murilo Mel!) Filho,
espera o sr. Jorg'e Lacer
da na Presidência da Re

pública!
Que 'bom pal'a Santa

CataI'ina se fôsse já!

Sr. Kurf Boiger
CONTRA O SAlARIO A 10 DE AGOSTO

Honrou-nos com a' sua vi

sita o ilustre pintor sr. Kurt

Boiger, procedente da capi
tal das Araucárias, onde
promoveu várias exposições
de pintura .juntamente com

retratos.

a publicação do decreto
presidente da RepÚblica
"Diário Oficial".

RIO, ,26 (V. A.) - A Fe

deração lias Indústrias deu

entrada, no Supremo Tribu

nal Federal, um mandado de

segurança contra· o decreto
do presidente da República,
estabelecendo a vigencia dos
novos níveis do salário mí

nimo a partir de primeiro de i
19O5tO próximo, O, principal i
fundamento daquela enti

dade é que "o prazo de ses

senta dias para início da vi

gencia dos novos níveis do ,

.salário mínimo c�nsta na lei IIe assim não pode ser modifi

cado. Se o mandado de se

gurança for concedido, OS Governildo O produto é

n?vos �íveis do �alário mí .. i bom para condicio-
mmo SO começarao a ser pa- I' nar! O diabo é que

gos . a partir de 16 de se- ficam as marcas dos

tembro, isto é 60 dias após dedos!!!'

o RISO DA CIDADE.. ·-

,·úrgica.
À distinta dama augura

mos votos de pronto resta
belecimento.

Entrevista à imprensa
Hora e meia depois de su�

'visita ao Catete, o sr. 11'91'-

I nan Zuazo concedeu um:1

entrevista à imllreni2a no

I Palacio Copacabana, onde

RIO, 26 (V. A.) _..:.. O ve- ficou hospedado.
reador Mourão Filho, lideI'
do PSP na Gaiola de Ouro, Programa no Rio

adiantou hoje em façe da O presidente Zuazo deverá Por êsse motivo, teremos,

aprovação da emenda do de- ainda, durCjnte a sua pcrnn- hoje às 17 horas a brilhante

putado Chagas Freitas, à Lei I nencia em nosso país, cum- j exposição: que esperamos

Eleitoral, mandando realizar I prir o seguinte programa rle contará com a presença de

a eleição para prefeito do visitas:' dia 27, sexta-feira grande númer10 de pessoas

Distrito Federal 'dentro de _ às 10,30 horas, Ministério amantes, da arte de Miche-

120 dias, que o candidato do das Relações Exteriores; às angello.
sw puti� �o sr, Ademu 15horh,Sm�0�der�; bs

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

de Barros. O vereador ude..::- 16 hs. Câmara dos deputadas Re'no,·a-O Brasl·1 Uro'unal· Iruentl·o anista Raul Brunini, por sua ás 17 hs. Supremo Tribunal
.

- _

vez indicou o deputad. Car� 17 horas. Supremo Tribunal ,_.
los Lacerda, dizenr J: Federal. A' l1:Jite, em cerimo- MONTEVIDEU, 26 (UP)

-I
. verá reuniões das comissões

"Não po�so deixar de regis- nia que terá lugar no Itama- O presidente Juscelino Ku- Depois de dirigir uma sau- especiais dos três países.
traI' a oportunidade de o ca- ratí, às 20,15 horas, o Presi- bitschek, durante a sua ra-

1 dação, pelo ra�i,o, ao povo Principais prOblemas a se

rioca sufragar o nome do de- dente eleito da Bolivia será pida permanencia nesta ca- uruguaio,'o presidente brasi- rem tratados: construção d:1.

putado Carlos Lacerda para condecorado com o Grande pital,
-

foi homenageado com; leiro, falando aos jornalis- Estrada Pan -Americana e

o palácio Guanabara, Trata- Colar da Ordem Na�ional do um desfile militar, presente1tas,
confirmou quc' haverá as usinas hidr�letricas.

se, sem duvida de um estu- Cruzeir·o do Sul,· seguindo-se as altas autoridades. Diri- uma conferencia dos presi-I O Brasil c o Uruguai es

dioso dos magnos problemas um banquete que lhe é ofe- gindo-se ao salão de

recep-I
dentes da Argentina, do' tudarão, nessa conferencia, a

da capital, conhecedor dos recido pelo Presitlente da ção do aeroporto, em compa- Brasil e do Uruguai, a ser possibilidade de ser construi-

anscios da população e bata- República, nhia do presidente do U1'U- realizada em Montevidéu. da uma grande ponte inter-

lhador incansavel pela mo- No dõmingo, às 13 horas, o guai, foi alvo de grande o-I Ante�, a fim de preparar o ternacional, ligando as ,�ida-
ralidade administrati.va": I

S1'. Hernen Zuazo estará pre- vação. .

temario da conferencia, ha- eles de Artigas e Guaral .

Sua senhoria, que veiu à

Florianópolis com o fito de

expor seus quadros foi mui

_to bem recebido pela Direto�
ria do Veterano que colo
oou à disposição. de S.S. os

amplos salõe3 dó Clube.

"

CANDIDATOS!

-�

do
no

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



_!

Restdêncla: , '

Rua: Gene ra 1 Bittencourt n,
101,
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M�DICO

Com pr-ática no. Hoapltal São.
Pranctsco de Assis e na ranta

CI!�[l do. Rio. de Janeiro.
GLlNrCA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
ee les, 22 Tel. 2675.
Horârfos : Segundas, Quartas e

Sex ta feí ras :

Das 16, às 1,8 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 � 2° andar, apto 1 -

l'el. 3.00<l.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
l.\-I'ÉDICO

Operações ' ,Do.enças de Se

nhoras - Clínica de Atlulto.s.
Curso de Especialização no

Hospital dQS Servjdorea do E:iI
tado.
(Serviço do Prof. 'Mariano de

Andrade),
'

Consu ltas _ Pela rnanhã no

Hosptt«! de Caridade.
A tarde 'das 15,;;� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira"
dentes. Tel. 2766.

'

, Residência - Rua Presiuente
Coutit ho -44. 'Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - áUVIDOS
E GAllGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de úTORI·

NO do Hospital de F'loriarrôpo lia.
Possue a CLINICA os APARE

I LHOS MAIS MODERNOS PhRA

,TRATAl''IIENTO das DOENÇAS
'da I'3SPECIALIDAD�.

Consultas - pela manhã no

HOSFt'l'AL
Á TARDE - das 2 as 5-

no CONSUL'tÓRIO - -Rua dos
ILHF' 1 n". 2 ,",

R1.. , ,D"f:NCIA - Felipe, Sch
midt n", 113 Tel. 2366.'

---,_

NARIZ

DR. ANTóNIO MONIZ
'DE AltAGAO

CJRUlWIA TREUMATOLOGL-\
Ortopedia' ,

'Co,,�ultól'io: Juão Pinto., 18.

Das,15 às 17 dlill'iamente.

MenQ3 aos Sábados
Re�: Bocaiuva i3ó.
Fone:' - 2.714. -

nRA._ lYLADYSLAVA
W. MUSSI

f!

DR. ANTONIO I;>1B
_ MUSSI
MÉDICOS

CtRURGlA CLf�rCA,
(;ERAL-PAP.TOS

ServIço completo e espcci'ali
tacto das DOENÇAS DE SENHO·

RAS, com modernos ,métodos de

diagnósticos fi tratamento..
SULPOSCOPIA - BISTKRO
SALPL'l'GOGRAFIA - METABO-

LISMO 13ASAL
'1t"\dio.terapia por o.ndas. curtas

EletrocQagulac;ão - RaiQs Ultra
Violeta e Infra Vermelho..
C-o-nsultório: Rua Trajano, n. 1,

)0 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra,

MUSSI
Residência: Avenida Tl'om-

powsky, 84.
._,----

nR. MARtO WEN
DHAUSEN

CI,TNTCA MÉDICA DE ADUL10S
t CRIANÇAS

,Consult'lriQ - Rua João. Piil-'

to, 10 - Tel. M. 769.
'

CcnsultaM: Das 4 às 6 hOTas.

R<:!sidência; Rua Estevel Já
rdor, 45. Tel. 2.812.

CLINICA 'MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

<;

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Julho de 1956
,_----, -----,----,

--,-------._-----_.._---��_.- -------

'-.

,_----- -----,--- ----'-
---------_,

i'R. Cl.ARNO-G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Mei-eles, 60.

FONE:: 2.468

I..

.

FIQr�.mÓPQIiIl = - -I Vende·-se OU arrenda-se o Perola
DR. ANT���I��l\1ES

DE

Restaurante, sito à rua ,14 de Maio,
_ ADVOGADO -;:

,

!��rll����)j: �ri::d��.Cia. 748 no Estreito - Informacões no
TelefQne: 334C, ,,'

.................�.... lo I
rr E N TIS TAS

ca
DR. S.ÂMUEL FONSECA

. CllWRGIAO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia -Bucal -

Prótese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultôr!o e Residência: . CONSJilRTA-SE

.

FOGõES
Rua Fernando Machado, n. 6 RAPIDO E GARANTIDO.

Fone r 222!í. -

DOMICILIO.
Consultas: dae 8,00 às 11 hO-, .

OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS
ras e das 14,00 às 18-horas ,"

Exc1usivamema CQm hora mar-. ,dAIO (BECO), NO ESTREITO.

cada:
'

Sábado -- das 9 às 12.

2.021
2.276
3.14,7
3.32:
1.449 .

2.694 Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escr',a 1]O�

S'371'l'vortoól
de São Sebastião, rIhabela· e UbatubR.

8.6119 P Ih
..

f
-

d'
..

à é·ara me ores ln ormaçoes, IrIJam-se s ue da

06 r.: n!J;J rêsa, à l'ua Conselheiro Mafra, 30 � T�Ji-follll 22-12,

Itaja' -

INPICADO'R PROF�SSIONAL
_.•G•••O :

..

, M É D f C OS,' - .)11.. Nr.a I'Ehj{liNE I Restaurante Napoll ;
DR.WALMORZOl\1ER, I"li. JOSÊ TAYAHES

.

MUND I' GARCIA, W.ACE.MA Formado pela Fucu ldajte Nact o
,

UIIl!omado pela Fucuhtnde 'Na- II(\El\Ç};S NERVOSAS E MEN- ilal ce MedlclUa Unlvenl(II"I.

eícnal de Medicina da' Untver- TAIS _ CLINICA GERAL do. !Ha811

sfdade do Brasil Angusti'u' Complexos RIO DE JANEIRO

"
Rua Marechal Deodoro 50.

IE:c-iuterno por concurso. da Ma· In son ia - Ata(Jues - Manias - Aperfeiç«....nento na "Casa a. Em Lajes, n3 Sul do Brasil, o melhor!
ternidade-Escola Problemática afet iva e sexual Saud ,

São :r.Uguel"

(Serviço. do Prof. Octávio. Ro- Do Serviço Nacional de DQen.' Prof. ,,'drnand'" l'aulino • Desconto' especial para Os senhores viajantés.
drigues Lima) ças Mentais. Ps iquiútra du Interno por :l aLv� do :::',el'viç"

.,' .

�;x-interno do. Serviço de Cirur- Ios p it.a l-Co lô nia Sant-Ana. de Cirurgia' ••�••••••••••••••_ _ ...

gia do Hospttal I. A. P. E. T. C. CONSUl!'!l'óRIO - flua Trll- Prof. Pedro. .de MQura

do. Rio. de Janeiro jano, 41 - iilas 16 às 17 horas, OPERAÇOES
Médico do Hospital de Cavidade HESIDÉNCIA: Rua Bocaiuva CLINICA DE AUULl'OS

e da Maternidade Dr. Carl"s ,;19 Tel. 21101 DOI!:N(;AS DE SENHORAS ,.-_ ....� � _
,

Corrêa CONSULTAS: l'iàriamente das
-

[IOENÇAS DE SENHO'1AS - 7 -t-t- 9,30 no Hospítal de Carí-

PARTO!': - OPERA �ES dade, das 9,30 - 11,30 no Con-

Cons: Rua João, Finto n. DR. ARMANDO VALÉ- sultõrlo à rua João. Pinto. 16 l°

andar.
16, .das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS RESIDl'!:NCIA - Rua Duarte

Atende com horas marca- Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das - Telefone 3035. Jus Serviços' ó� Clínica Infa�ti) Florianópolis.

.Ia Assistência Municipal e H0.8-

Fitai de Caridade
,�LtNICA MÉDICA DE CI-.:IAN

ÇAS E ADULTOS,
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma.

:hado, 7 '-, Consultas das 16 "8
,/j horas.

•

Residência: Rua Marechal Gui

,herme;-ó - F.me: 3783
_

O ESTADO
-_.

,

ADMIN.!STRAÇAO
Redação. e Oficinas, à rua Co.n

,.'heiro Mafra, n. 160 Tel. 1022
- ex. Po.stal 139.
Direto-r: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representante. :

Represent"ções A. S. Lara.

Ltda o
RL':! Senador Dantas. 40 --' fi

andar.
.

,

Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
,

Rua 15 de NQvembro 228 60

ndar sala 612 - São. Paulo.

'DR. ALVARO DE ASSINATURAS

CARVALHO Na Capital

MÉDICO 0'1.;' CRIAN-çAS Ano:; Cr$ 1��,.:�
PUE'RICULTURA - PEDIAT�IA Semestre .....•..... Cr'

No Interior,
- ALERGIA HlFAN'llL

\no ...•...•....••• Cr' 200,00
C'lnsultól'Ío: - Uua Tirade .. ,

Semestre .....•...• Cr$ 110,00
tes n. !lo ." Anúncio mediante cQntrátQ.
Residência: � Av. Hllrc'llo

Os originais, mesmo' não pu-
Luz n. 155 . - Te!. 2.530,

blicados não. serão devQlvido.s.
llorál'l": - Das 14 às iS ho' b'l'

D'R J_ÚlIO DOIN
"" A direção não. se re:JI-Qnsa Ilza

- ,'as diÚiamenw pelus conceitos emitidQs nos ar-

ViEIRA -�' ligas ai.sinados.

M�DlCO
,DR. NE:.\'Wf()N

•

�:.IJ
E!:lPECIALISTA EM OLHOS -" INFORMAÇOES UTEIB
)UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA

.

D'AVILA O leitor encontrará, nesta co.-

1"fRATAMENT'J E OPERAÇõES ClRUltGIA GtERAI, luna informações que n.,;;cessita,
(nfrs-Vermelho - Nebullzaçio. -

Doenças de Senhoral _, Procto- dià�{ame'nte e d, imediato:
Ultra-Som

. logia _ Eletricidad<ol MlÍdka JORNAIS T"Jefo.?e
<:r�8tamento. de

_

sinUSite ,sem ConC'lltório: Rua Vitor Mei· O l:stadQ ..••••.••• ;'.". 3.022

operaçao.) 'el's n ll8 _ Telefone: 3307.

I!\
G'lzeta 2.666

,Ang-lo-retin0.8cQpia - R�celta de

I'
Cons�ltas: Dus 15 hora.. ern DiâriQ �(',

�,
'i� ,....... 3.679

:Oeulo.s - ModernO' eq_Ulpamento d' te

'

Imprensl.l 05:,,_ ,II •• ' •••.• 11.688

je OtQ-Rinolaringolo.gla (úplce 18Rn :d' ',. Fone' 3422 flOSPITAlfí:
,

no "'stadol eSI enCla" ,.
. ."

, .
"'.

'
, 'Rua: Blumenau n. 71. Canda<lb:

HorárIO das 9 as 12 horas e ' (Provedor) .........•.•.• 2.314

,du 16 às .1� horas... . (Pol'_tarta) , .'" 2.036

Consutto'qe>: - Rua Vitor Mel-
DR. ANTONIO BATISTA Nerêu Ramo.s , .....••

11.831

ri'les 22 - Fone 2675. Hiliiar 3,167
Ites. - Rua São Jorge 20 -, JUNIOR lião. Sebastião (Casa d.

FQne 2421." Saúde) 3.153

CLtNICA ESPECIALIZADA DE MÜel':tidaoe DoutQr Car-

CRIANÇAS ' 10s Conêa '

. . . . 1121

Consu1ta� das {) ás 11 hQrae. CHAMADOS Uit-
Res. I' Cons Padre MiguelinhQ, GÉNTES

12, Corpo de Bombeiros .... 4,Jl:,

Serviço Luz (RlIclama,
ções) .•................ 2.404

PQ!ícia (Sala CumissáriQ .. 2.(/.)8 ?

pQlícia (Gab. l'elega_:..:d;_0_:_)__?_.fí_9_4
DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE

FILHO TRANSPORTES

Doenças :do aparelho respiratório TAC ....•.. ,...........
'.700

'fUBE�lCULOS§. �ruz�iro ào Sul .,...... 2.600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panarr 16111

DR. EWALDO_JOSÉ RA· DOS PULMõES '

__ Varig 2,:826
HAEFER CIrurgia <lo. Torait Lóide Aéreo .......•..•• 2.402

MOS SC' Formado pela Faculdaüe Naeh;- Real •............•••••.• 1377

lIul de Medicina, 'i'!siolõg!stll eScandinavas . . . . . . . . . . .. 2.300

fisi-oclrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ra[D(>s Lu� ................••..

Curso de especialização pela l'vIagestíc ...........•.•••

3, N. T. Ex-Interno e Ex-asell- ,M'etropQI ......•....•....
Consultório. - Ruá Nanes, Ma- tenti' <le Cirurgia do. Pr",f. UItO; a PQrta ...............•

h 'd 17 G
' - -

(RI)' I' C
.

c a o,
.. '.' , _, ,uimaraes o

'. j aClque . . • • . . . . . . .. • .•

HorarlQ das, Consultas - das rhns,: Fel.lpe Schmid�, as - Central ' •.........•

17 às 19 horas (exceto aos sá-! Fone 3801
_

Estrela ,.",.", '" .

bados). Atend() em hora marcacla, Ideal ..

Residência: Rua Vi,conne de' Res,' - Rua Estp.vea Junior, )':STREITO '--

Qyr9 Preto, 12� - Til! .��Il.', 80 - Fone: 2111i -- ..

nu, CESAR BATALHA DA
<,

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica, de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmi,dt 39 A Sa-

Ias S e 4.
DR. J(ILlO PAUPITZ

FILHO
A D V O G A DOS

Ex-intemo d.i iW" enfermar.a

Se rv rç o de gastro-elltero]'ogia
.a Sar-t.a Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Ex-interno. do HQspit.1I1 mater

.ídude V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino.

.gudo e vias hí liaves. Rins.

GQnsultór,o: Vitor Meirelel 21.
'Das 16 às 18 horas.
Residênci'J: Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3468.

DR. JOSÉ MED�IROS
VIEIRA

'

_ \DVOGADO
Calia Postal UíO

Santa Catarina:

DR. MARIO DE LARMJo
CANTIÇAO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇ�S

ADULTOS
DQenç�s Internal

;QRAÇAO ,- FIGADO -- lUNS
-

.

- INTESTINOS '

Tratamento moderno. da
SIFILIS ,

Consultório - R\la Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 hnra s,

Telefone: Consultório - 3.4l16
Reridência: Rua Josê do. Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coquetroa
_--

DR. CONSTANTINO.
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doencas de ::lenhoras - Parto,

_ Q_perações - VlllS Urlnirla.
Curso '!Ie ap�f<licoam�n�'J �

longa prática nos Hospitais de

Buenos Aires. '

CONSULTóRIO: Rua l!'elip'
Sc'hmidt; nr. 18 (sobrado). lrONl!
3(,12.
HORÁRiO: das 15 's 18 ho,

ras

Ilesidência: Avenida RIo, Brau:

'0., n. 42.
'Atende chamado..

Telefone: - 3296.

UR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIAO-DENTISTA
'

CúNSULTóRIO - Ediflcio
t'''l'tenQn - 2" andar - sal ..

2(13 - Rua Tenente Silveir.a. 16

At.ende díiíriamente das li à»

11 horas
3as e 5as "as 14 as 18 b.oras,

- 19 as 22 hQras.
CQnfecciona Dentaduras II Pon

es idóveis d.. Nylon.----------�----------

DR. LAURO DAUR;\
CLíNICA GEltAL '

Ef;pecialista em
. �u�é&tiall dt-

Sen!loras e vias urlnal'lllS.
_

Cura raJical das Í!lfe"çQes

agu4as e Cl'onjcas, do. E,perelho
-:enito.-urinário em ambos OI

'sexos.

Doenças do aparelho DigestiVO
e ,do sistemu nerVQSo.

Horário: 10"-', ás 12 e 21A, ás [,

Consultório.: R. Tira.:!entes', ,'�

_ l0 Andar - - }<'one: 324ti.

Residência: R. baeerels Cou

tinha, 13 (Chácara' do E�paDba'
.. - Fone: 3248.

,/

ElIsina-St na RUi! Felictano Nu+es Pires lZ.
\

------'-�-I----

._--,'

Viagem cem segur,:,oça
e tapidez

'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

'RAPIDO '--;SDr-BBASILBIRO)�-
Florianópolis Itaía! -:- Joinville � Curitlba

..."!
--

esquma
Silveira

I
,AgênCia: l\, 01& Deoaoro

Rua Tenente
da

<BORDADOS A MAO

PEROlA

OPERARia À· VOSSA DISPOSICAO
, ,

ECONôMICOS. SERVIÇO
ATENDE-SE CHAMADO A

RUA "3 DE

Expressa· F�orianópllis .1I�a.
ENDER;EÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANOPO

LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, - SÃO 'PAULO, RIO
DE .JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FLORIANóPOLI3
Rua Padre Roma, 43 Térn'Oo
Telefones: 25-34 (Depós ito)

25-35 '(Escrltódc> \

Caixa Postal, 435
End. T'eleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIHA
Rua Visconde do Rio Branco

332/�6
Ttlefone: 12-30
TelPi. "SANT IDRA"End.

,

Filial: SAO PAULO
\

Agência: PORTO .-\LEc.nF.
�'Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comenda�or
64

A7.evedo, i
I

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-J7-33
Atende "RIOMAR"

El,d. T�leg. "RIO-MAHU"'End. Telej'. "SANDRADE"

A'j''êncla: RIO DE JANEIRO
,

"'Rlomar"
-

Agência: BELO HORI
ZONTE
"R iomar" ,

A enida Andradas, 87i·8
�relefone: 2-90-27

Atende "RIOMAR"

Rua Dr.' Carmo � ... etto, 99

Fonba: 32-17-33 e 32-17-37
Atende "RLOMAR"

End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: -- Os nossos serviços nas praças de Pôrto I

Alegrp., Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos I
agentes . \

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'
,--Fones: 25-34 e 25-35 -

,-.----,"

EMPRESÁ NACIONAl DE� NAVEG,�CÃO
. .

. ,

HOEPCKE
,.

�AVIO,.MOTOB «CaRL DOBPel!··
ITINERARIO

SAlDAS DE
1 n A v QLTA

FpI'lIiR. Hajai Rio �Ilntos

20-6 21-6

25-6 27-6 3-7 4-7

8-7 10-7 16-7 17-7

21-7 23-7 29-7 30-7

3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 21H5

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

:\
As pârtidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do

do de ':'-<l,neiJ;o, ás 16.00.
:/

Oa fa,uta O Futur,o d� sua Famílie
"

/

- Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nl!s praias
ce Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen, no Estreito.

ótima oportunidade de evitar a desvalorização
seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
....Dirigir á Rua- Felip Schmidt - 34 -

Capital,

V EN D-E SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

(i", Cr$ 500,00. Situados entre' Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
Tá acesso a futura Universidade

ÓTIMO EMPREGO DE ,CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o S':. Adão

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

---_----------- ---,------'----

I'
BANCO de CRf�ITO POPULAR

II
.

e AGRíCOLA .

I I
,

, �t'J�,16
.. ,

FLORIANÓPOLIS - 5iõ.eóró.rlnô. .

Grande ,Oportunidade
Vende-se por motivo de mudanç.a 1 fabrica de ca

misas recem construída com 2 predios e vendem-se tam

bem só as maquinas constando de:
, 3 maquinas Rayser ir"'--striál z.ig-zag.
1 maquina Vürcopp _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

FARMACIAS DE PLANTA0
7 - sábado (tarde) -- Farmácia Moderna - Rua

.íoão Pinte '

8 ..:... domingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto
14 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

l(ua Felipe Schmidt, 43

15 - domingo -, Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43
•

21 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -

Hua Trajano
22 - domingo - Farnlácia Catarinense

Trajano
28 - sábado (tarde)

Trajano
29 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
O serviço noturno será efetua'do pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch

:nidt, 43 e Trajano.
A presente tabela não podetá ser alterada sem pré

,�a autorização dêste Departamento.
Departamento dê Saúde Pública, em junho de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farm�cias.

Rua

Farmácia Noturna Rua

TÓNICO ZENA

1\.0 PRIMEIRO SINf. DE FRAQUEZA, TON�CO ZENA
.... dUA MESAl

�""_-..-..:"wW�__��....�

A V 18 O
Dr. Wilson, J. BIeggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos 'amigos' e cliéntes que

consultól'!o dentário para o Edifício "João
mudou o

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho __:. Cons. Mafra, 10 andar,

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

c

Tratamento indolor ___:_ Pontes móveis e fixas
Pivots - Den tadúras �llatômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Julho de 1956

SocíãI��
ANIVERSARIOS

prestará inequívocas provas
de apreço e regozijo às

quais nos associamos.

do nosso prezado amigo e

conterrâneo sr, dr. Nerêu
Ramos Filho, pessoa -muito
relacionada nos meios so

ciais de nossa Capital, e

que estamos certos será na

data de hoje muito cumpri
menta.do por seu vasto cír
culo de amizades que lhe

JULlA SANTOS
AdfLta de hoje assinala a

o aniversario natalício da

srta. JULIA SANTOS, filha
do sr. Beloni Santos e de

sua exma. esposa d. Izabel

SílJ;I.tos.
:\. aniversariante, que de

há muito' conquistou lugar
destacado na sociedade 10-

c-il, 'ver-se-á, na data de

hoje rodeada de seus inú
meros amiguinhos e admi
radores que irãõ prestar-lhe
inequívocas provas de apre

ço c regozijo, às quais nos

associamos enviando votos
de perenes felicidades.

PARTICIPAÇÃO
ITAMAR DA COSTA XAVIER

:e:'
EURY CABRAL XAVIER

Comunicam aos parentes' e pessoas de suas' rela

ções, o nascimento de sua primogêni'ta, Vara, ocorrido a

18 de julho, na Casa de Saúde e Maternidade São Se-
!Jastião�

..

Verdadeiro sentido da palavra
A "GIGANTESCA LIQUIDAÇÃO DE INVERNO" DA
'A MODELAR" IMPõE O VERDADEIRO SENTIDO

DA PALAVRA "BARATO"
Nesta época verdadeiramente anomala em que-nos

encontramos; nesta época_de inflação e de carestia; nes

ta época de aumentos diarios, falar no terno barato ou

em descontos, deve parecer um contrasenso.

Todavia, é justamente isto que "A Modelar" está
fazendo com a realização de sua já vitóriosa "Liquida
.;ão de Inverno",

Em pleno coração do inverno e sempre visando me

,hor servir o público, está o conhecÍdo estabelecimento,
concedendo impressionantes descontos nos, artigos da
estação do seu formidável estoque.

Pela rigorosa honestidade na concessão dos des
contos anunciados, justifica-se a repercussão popular
que sempre conquistam

_

as realizações do simI!atico
magazin.

Damos a seguir a relação dos descontos acima re-

feridos:
35% em tailleurs
30% -" manteaux - malhas e saias
20% casacos 2/4 e para crianças
15% " sobretúdos - capas e paletós esporte
12% peles

.
,
,..___-_._---,------,-,_--------
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O' Sindicato dos Arrumadores de Florianópolis, vem

agradecer a Dil'etoria do Clube Náutico Riachuelo, por
1hda a acolhida que deram em seu galpão', para que o

nssociádo deste Sindic�to, Euclides Rodrigues Daniel
fhtalmente acidentado em trabalho em que perdeu a

<tida, tivesse no galpão-daquele Clübe direito de perma-
'

llecer por tempo em que necessitasse.- , I
E bem assim, louvar o áto das pessôas de Henrique'

:vloritz e Mario Gonça'lves, que, como representantes do
r J u be, tudo fizeram com a maior bôa vontade.

A- DIRETORIA
r;�c'Q "" � ,,"'4II "" - .

CLUBE DOZE DE AGOS�O
Em reunião de 10-7-56 a Diletoria

g"Llin tes decisões:
10 Convite: A) Fica proibida a contessão de con

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

20 Eliminados: Os eliminados do quadro social do
Clube ou os não aEl,sociados são -considerados
pessoas não gratas não poderão frequentar as

dep'endenc_ias do Clube mesmo em festas, reu

n iões, conferências, etc. de terceiros.
3° Material: -O Clube não mais alugará 01;1 empres

tará material de qualquer �spécie.
A DI�TORIA

tomou as se-

"
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i PASTELÃO RECHEADO
PASTELÃO RECHEIADO

I
De.icioso para uma fes-

tinha de crianças, ou para
uma sobremesa comum.

/

Conselhos de-, Beleza
NEM Só NO,ROSTO NAS- Ao lado de tudo isso ha
CEM CABELOS INDESE- ainda quasí sempre a exis-

JÁVEIS tência de complexos de in-
Dr, Pires. ferioridade em jovens que

Tanto no 1'0stJ como ou- i meses ou anos antes eram
O ÁTOMO' ESTARÁ MU- nida Rio Branco. O carioca

250 gramas de manteiga, tros lugares do corpo estão' tão alegres e cheias de vi-
DANDO O MUNDO? : que possuia coração tão

250 gramas de farinha de sujeitos a que neles se de-' da. '

Os cientistas não confir- : bom, que não matava nem

trigo senvolve uma pilosidade I Há pouco tempo fui teste-
mam, mas 'nós que observa- I

uma mosca ... E o gato não-
250 gramas de açucar acentuada. Não nos referi- munha de um caso que é

mos a vida, insistimos em tinha sete í'olegos e caia
5 ovos mos aos pelos dos braços e bem ilustrativo.

que a era atômica está mo:' sempre de pé? Será que o

5 bananas em pernas mas sim aos que nas- Uma mocinha de desoito bí h t
.

d 1cortadas 'dificando·o mundo. Tempe- IC ano es ava vrven o a-
cem no ventre, e, sobretudo, anos residente numa cidade I dfatias ratura, atos, loucuras dos gum romance no a to o

1 caixinha de passas sem no busto. O .número de ca- do inter-ior - era 'portadora homens, não é para descon- edificio e se distraiu? Mas
sos de senhoras que pos- d-e um .caso de hipertricose h'

. .

I'caroço _ fiar que o ar atomatixado que aVIR coisas mexp ica-

l pires de açúcar com ca- suem "hipertricose" dos do busto. e ClbJ.i.a mFolestia 'esteja atuando sôbre todos? veis, havia.
rela. seios (nome pelo qual é co- nem {JS pais sa Iam. oram- O' Rio sempre teve fama 'Pegamos um jornal _

nhecida a molestia que se lhe aparecendo �ao mesmo d� cidade calma, educada. Um onibus derrapou indo de
caracteriza por um excesso tempo, certos fenomenos de

O ," -

b encontro à árvore. Avarias
d ilib

.

tal r f'
carroca e orn, como re-

de cabelos)�é mu�to �aior ���qUl I 1'10 men a e a a-
presentante do brasileiro fortes mas felizmente n e-

1 - Bate-se em primeiro do que possamos imaginar. mi la resolveu traze-la para I· .

h' r
- nhuma vitima a lamentar.,

Algumas moças podem ter o Rio de Janeiro afim de pOIS carroca oje em (la e
•

lugar as gemas com o açu- _ __

-

, .: I mescla de todos os Estados Causa da derapagem: algum
.ar, até que fique amarelo as faces inteiramente _li- consultar um especia.lista.

que aqui se fundem numa lotação, os "diabos do
claro, depois vai-se mistu- vres de pelos ou apenas co- Todos os recursos tentados .

tura sõ trânsito" que fechara o co-
bertas de uma leve penugem foram inúteis. I

cria ura soo
.

..

-ando a farinha de trigo pe- .

C t l' ref'eríd Passamos por local movi- letivo? Não, apenas isto:
aeirada. Mistura-se, bem, enquanto que os seios apre- er o (la a, re .eri a mo-

mentado da cidade: gritos, Derrapou no gêlo ... Havia
FAZEM ANOS H0JE: junta-se a manteiga e con- sentam-se repletos de pelos ça ceiu procurar-me, sosi-

pega, pega! Paramos para caído- sôbre alguns pontos
- sr. Osmar Laurindo da tinua-se a bater. À parte ba- grossos. nha, para extirpação defini- observ�r: Dois punguistas da metrópole, chuvas de

Silva, destacado, Presidente �em-se as claras em neve.,' E a h.istória do ap�reci- tiva dos pelos e relatou-me, ,haviam acabado de agir. Há granizo e as ruas ficaram
da Ala Moça -do P.S.D. na Junta-se à mistura e bate- menta e do .desenvolvimen- então, toda sua desgraça uma 'técnica, 'são dois (ré- coalhadas de gêlo ... Acon
Trindade se para que- fique bem uni- to d�ssa v�rdadeira doença intima. Estava eu perfeita- plica aos Cosmes e Da- tecer isto numa cidad., tro-
- Coronel Artur Pereira, da. medico-social é sempre -a mente seguro de que com a pícal como o R.I·O' ?miões) ; parecidos e vesti-

'dto comerciante em Joaça- 2 - Toma-se um prato mesma. Ao inicio veem-se cura da, hipertricose desa-
dos i!. mesma maneira. Um Qual, senhores cientistas,

ba, iyrex ou uma fôrma rosa, e apenas dois a quatro fios e pareceriam, também, os fe-
esbarra, arranca a bolsa, 'atômicos, que existe algo

DES. ALFREDO TROM- sra. Epopéia, Lima mta-se ligeiramente com que vão sendo arrancados nomenos psico-nervosos pois joga para o outro que foge. mudando o mundo, exis-
KY r. com a pinça de vez em já havia, v-isto vários casosPOWS _,-rams manteiga. Coloca-se uma O primeiro fica à frente da te.".

Transcorre' hoje o ani- - srta, Maria Wagner oequena parte da mistura quando. Depois jà não é I semelhantes. ,Entendi-me iti t II I li Iversário natalício do nosso - "srta, Jadira, Pires, Ji- no fundo da fôrma e' amol- apenas aquele .reduz ldo
I
previamente com o médico passos, ;e���: ��sn;a�� l;a;� , .......• ....·.YJ"b........• ...

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

prezado amigo e distinto Ilha do sr. 'I'ito Pires da-se às paredes. Guarda-se número e sim acha-se ele
I que

estava tratante e com
bem. Destá feita porém a

conterrâneo sr. Desembar- - sta. Maura V,itali, apli- a maior parte para a cober-' bastante aumentado sendo os pais a quem relatei mi-
policia passou a mão nos «L'indirela))d I d· C I'

.

C tura. necessário usar a pinça com li
nha opinião. Todos estive- '"

- gador Alfredo 'I'rompowsky, ca a a una o o egro ora-
- dois. A senhora despojada'

ilustre membro aposentado I ção de Jesus '3 - Cortam-se as bana- mais assiduidade. Pelo me- rem de acôrdo e nada d is- da bolsa, tentou reagir e o Já se acha em tõdas as
do Tribunal de Justiça des- I - sra. Júlia Cardoso Câ- nas em fatias compridas, e nos cem fios podem ser con- seram à moça. Após algum larápio meteu-lhe o braço. bancas de jornais, a revis
te Estado e figura da gran-

I
mara coloca-se a primeira cama- tados em cada seio. Após tempo os pelos' foram radí- Homem dar em mulher! ta "Cinderela", apresentan

de destaque na socieda'de' - sra. Lucy Callado, es- da de bananas no fundo do alguns meses a infeliz ideia calmente eliminados e a Quando se viu isto nas ruas do em suas páginas, o que
catarinense.

_
pôsa do sr. dr. Lydio Mar- prato coberto, espalha-se do emprego de um depilató- jovem voltou para sua cí- do Rio? E os ladrões, quan- há de melhor para moças e

Às muitas homenagens de tinha Callado algumas passas, e polvilha- rio vem complicar ainda dade completamente curada to tempo passaram nas gra- rapazes. Contos seleciona-
'que será alvo,' juntamos as - sra. Maria Cruz, es- se com canela e açucar ; co-

mais a situação pois os ca-
I
tanto dos pelos

'

como dos des? Ninguem sabe. . .

.

dos, _histórias ilustradas,
nossas com votos de felici- oôsa do sr. Manoel Cruz loca-se a segunda camada e

belos. renascem com 'maior disturbios mentais. Caminhavamos quando modas, dec-oração para o
dades. - sra, Donatila dos Pas- procede-se da mesma forma, força. E ainda com o em- NOTA: _:_ Os nossos lei- sentimos algo pesado cair lar, reportagem cinemato-:

DR. NERÊU RAMOS 10S Cardoso até que termine. Cobre-se prego do -depilatór!o o bus- tores poderão solrcítar qual- do alto de um edificio. Era 'f' d d
FILHO - srta. Wanda Scheider, então com o restante da to fica ardendo pois n in- quer conselho sôbre o tra-

uma gato preto que fora ati, :::t��� �a�': :�:': �il�a:�;
Na data de hoje transcol'-

1
filha do comandante João massa'. guem ignora que são fa- tamento da pele e cabelos rado lá de cima e se esbur- de leitores. Leia, também,

re o aniversário natalício Scheider, 4 - Leva-se ao forno por
bricados com substâncias ao médico especialista Dr. rachava no passeio da áve- Cinderela.

'rlS 25 a 30 minutos. Póde- nocivae a pele. Pires, à Rua México, 31 -

le servir ao natural ou ge- O uso' de remédios orais Rio de Janeiro, bastando ·.-_-M·..-.. • �-.-._..• -._.!' � __._.. _ """'"
(AP'LA) e irÍjetáveis não modifica a enviar o presente artigo:,do. '

.

questão riois os pelos con- deste jornal e o endereço,
tinuam :f.ir�es. eOIlIpleto para a resl)osta.
- �� I.� '�.

'.'�

\

INGREDIENTES:

,MANEIRA DE FAZER:

,-, ......� .

Preceito- do Dia rêF#iêêeêêrê@_@ êElêêr=
'

I CORfeitaria Plaza rn

I FONE: 3063

CAUSAS DA PRISÃO DE
VENTRE

Alimentação excesiva ou

deficiente, regime alimen
tar monótono, mastigação
'incompleta, irregularidade
de horário nas refeições,'
lbuso de guloseimas, doces,
pastelar.ias, tudo isso con

C!orre para a prisão de ven

tre. Êste é, pois, na maioria
dos casos, o resultado 'de
uma alimentação errada.

Livre-se da prisão de
ventre procurando eli
minar ou corrigir as ir

régularidades de seus

hábitos alimentares.
SNES. \

�Horário
DE 2a A 5a FEIRA - DAS 14 HORAS À 1,

DA MADRUGADA
6a FEIRA - DESCANÇO SEMANAL

,
COLETIVO

SABADO - DOMINGO e VÉSPERA 'DE
FERIADO

•

DAS 14 HORAS ÁS 2 'DA' MÁDRUGADA
ORQUESTRA DIÁRIAMENTE A PARTIR

DAS 22 HORAS
-�,--------------�-----

Atenção

i,

CAMI'NHÃO F-a
As novas Pastilhas

Vick dio à lUa tosse um alivio
como V.jamais sentiu I... -Porque

, combinam os medic:aJ:nentos
comprovados de Vick VapoRub

com o novo antisséptico,
penetrante Qtamium/

Experimente. as'Pastilbas Vick I
.� ":i

Vende-se um com menos de 70 mil. BC'nl calçado.
Motor Roquete. Breque a ar. Talvez o mais bem conser

'lado, de sua classe, em todo o País.

�Preço: 650-.000;00.' Fa'cilita-se uma parte do paga
mento. Tratar no Déj.5ósito das Águas "Santa Catarina",

I
"m Florianópolis - Rua 14 de Julho, 540.
---------�----------------------

DO�ES I TORTAS
Dc,ceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de Qoces. enfeites,
ortas, e púdins para casa·

Inentos, batizados e an iver- ,

Bárias. Rua Feliciano
:'illnes Pires, 12

8

/

Alivia a. colicIs uterinas
h1& avio de aeus componentes Analge·
sina - Beladena - l'-lscldia e Mama,

meUs. a PLOXO-SEDA'l'INA alivia pron'"
lamente as colkas uterlÍ1as. Combate Ia

ltre&WAr1dld�s !lU funç6ea periOáicas
d� senhG1'U.

LIRA TENIS [[UBE
(O CLUBE DA MOCIDADE)

,

- PROGRAMA DO Mll:S DE AGOSTO:
4 - sábado' - "FESTA DO ALGODÃO", gran

diof'-a soirée elegante, que con

tará c�m a partieipação da Rai
nha do Algodão Brasileire, Se
nhorita Lígia Beatriz Carote
puto, que apresentará maravi
lhoso desfile de modas. Artísti
ca decoração, cujos trabalhos
serão executados pelo sr. Eduar
do Rosa. Reserva 'de mesas na

Relojoaria' Miilter.
!lia 18 � sábado - Soirée, com início às 22 horas.
[lia 26 -, domingo - Brilhante Tarde -- Concêl'to -

Dançante. Aguardem maiores
detalhes sôbre eSsa surprêsa!

['ia

•
W_-'-�-"'w.�-�.."'����'"

Clube 15 de· Outubro
PROGRAMÁ DO lVIl1!S DE JUI.HO

DIA 29 - Domingueira à partir das 20,00 horas.
Não haverá reserva de mesas.

DESFILE BANGC: POl" motivo de força maior, foi
[,diado sine-die o desfÍ;e de modas Bangú.

-'".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t

o encontro ·de sábadc e domi
estádio da Praia de Fóra, Maio x Postal Telegráfico.
'está programado o choque Tal choque será disputado
Paula Ramos "versus" Bo-' domingo como preliminar do

caiuva, em continuação ao

II
match entre Avaí e Estiva.

certame da Divisão Extra e JUVENÍS
Aspirantes. Um cotejo que O vitorioso Campeonato
deverá agradar. Citadino de Juvenís pros-

AMADORES
I

seguirá, domingo, pelá ma-

Um único encontro cons- nhã, com duas atraentes pe
ta da quinta rodada do cer- lejas: Atlético x Tamanda-
tame de amadores: Treze dé j ré_e Avaí x Paula Ramos. n"o sr. Osní Mello, presi-I comunicação, quero assegu-

- dente Ja F. C. F. recebemos rar-lhe, na oportunidade, o

"'III!!����II!'""""�---------------------"'--------------------IJ!!IIII-----...... e agradecemos a seguinte melhor proposito de estrei-

comunicação: ta colaboração entre esta

"Florian0polis, 30 de ju- Presidência e V. S. no serr-
'

_

nho de 1956. tido de propugnar pelo cres-

Ilmo. Sr. Diretor Espor- cen te progresso do desporto
tivo do jornal "O Estado" de' nossa terra.

Nesta 3 - Receba V. S .. as ex-

pressões do meu melhor ..
1 - Tenho o prazer de aprêço e consideração.

•

.

levar ao conhecimento' de Osni Mello --Presidente
V. S. (�ue, em face de elei-,
ção procedida pela Assem-

bléia' Geral/desta Federa-
" 'I .. ' J'«.'ÂJ�

Allétasl�câiiocis�convi·dados para a

inauguração da pista de Ulumela u
RIO, 26 (V. A.) - Por próxima 'Olimpíada, em de do transporte com a aju- veira, respectivamente, Vi

intermédio do atleta Adhe-l Melbourne. Ontem na sede da da Aeronáutica, o que ce-Presidente, 1° Secretá
.nar Ferreira da Silva a I da entidade, Adhemar e o parece bem viável. do, 20 Secretário e Tesou-

Federação Metropolitana de presidente da F. M. A. ini- .Se tal exibição se efeti- reiro e o Conselho Fiscal

Atletismo 'recebeu com a I ciaram as primeiras provi- var sem dúvida - que será pelos Srs. Humberto Ma-

I E
-

natural simpatia o convite I dências ,para o arranjo da uma grande iniciativa, des- cfiado, Enedino Cesarino da � N 'SAO JOSE
vindo da cidade de Blume- : presença dos atletas cai-lo- I

de que os atletas cariocas Ros:: e Carlos Lo�reiro da As 3 - 7,45 _ 9)5hs.
nau para que no dia 12 de i

cas, aparecendo como a
I

que vêm treinando com Luz membros efetivos e os 70 Filme do Festí I'

19Ô5to, seja programada; maior dificuldade a vencer, Don Kinzle, o técnico norte- Srs. Dinarte Cláudio Matos
_ Rossana' PODEs�vI

uma' exibição dos atletas a maneira do transporte. O amer-icano, estão sempre e Nicolau Haviaras; suplen-
'

Sob a direção de' Emilia
cariocas campeoníssimos presidente da entidade es-

I
precisando 'de boas compe- tes, I FERNANDEZ ,

.�

que vêm treinando para à têv-e tentando a possibilida- t.ições. 2 - Ao fazer a presente' A REDE

oÊêEPCiONAN1ÔÓ AS' ARRECADACÕES I �;::E::{�:��a�50N",
,

."

Censura até' '18 anos.

00 CAMPEONATO DA
DIVISA0 ESPECIAL

TAMBEM CO-NVIDADOS OS GAUCHOS
PORTO ALEGRE,,26 (V. 'lo, pois para o dia 12 está

A.) - A FARG foi convi- marcada' uma 'competição
dada para que nos dias 11 para a classe de adultos e JOINVILLE,' 25 (V. A.) placard de 3x2 em favor dos

, ' � Sob o patrocínio da Cur- visitantes nesta primeira
e 12 de agôsto próximo, se ele não poderá 'interferir

riola Independente, reali- fase.
faça representar em Blume- junto aos clubes para que

ZQU-S� na noite de sábado
nau com uma seleção de dispensem seus atletas,

.

atletas por oc-asiã-o' da ínaú- Nesta eompefição em Blp- no �alac_lO d�s Es.�Ol!'te�,
guração da pista 'oficial. O 'menau estará' pr�sente Ade-} e:llpolgante noitada

. s:or
presidente de

-

eclética, des- mar Ferreira da Silva e urna tJva,. apresentando dois �n�
portista' João Luiz Daadt equipe composta dos prin- eoteJos�de Basket e fute o

recebeu com muita simpatia cipais .atletas do. F'lamengc de Salão.
it

�

lo ,Rl'O de Janeiro e tia Fe- Preliminarmente, .os quin-
este convi e, mfts cre . que •

setos de basket dó'- Cruzeiro
dificilmente poderá aceitá- deração de Curitiba. .

IR",n-;III"� ''t'
'

� l1,>til;ttl! H.;!ti IBl.. e União Palmeiras, brin-
_'�."",I2.�!=c.,;� daram o público presente

'"""'��'*í�t com um bom cotejo do es-

CICLISMO' EM SACO DOS LIMO0-ES porte da cesta. Os periqui-
tos. H'ais felizes nas finali-

Prossegue a Ciclistica 60 - Ivamar Almeida zações. sobrepujaram seu

Rosa lutando para incre- C. C. R. N. leal adversário pelo escore

mental' o esporte do pedal 70 - Lllis Paulo � C. C. de 14ic34, depo:s de um pri·
na Capital, em colaboração R. N. meiro tempo, no qual- ven
com o Departamento de Ci- 80 - J:osé Ramos - Fer- ciam por apenas um ,ponto,
clismo da Fedéaçãó Atléti- coviário F: C. ou sf:'ja 18x17.

ca Catarinense. Ainda na 90 - Mário Enriques As duas equipes se apre-

semana passada, dando sua E. C. F. R.: ,entaram com as seguintes

colaboração às festividades 10 - Wilton SO�lsa formacões e respectivos
do aniversário, do Ipiranga, Lux Totel F. C.· pontos: - Uhião-Palmei-

de,Saco dos Limões, o pres- , 1l - Rafael Digiácómo ras: - Buba 5, Strohmayer

tigioso clube ciclístico e a F. - J. O. C.
-

16, Paganini' 12, Bircholz

F. A. C. estiveram naquele 12 --,- LaUTO Silva 10, Rato 1 e Romeu.

populoso distrito e o' suces- idem Cruzeiro: - Mauro 15;

so das competições ali de- -13 -
- Júlio Welprt Alvaro, Manolo 6, Mina 2,

senroladas foi enorme. idem Erich 5 e Bananeira 6.

Abaixo damos os resul- 14, - Jorjl'i Falcon i Juizes: Na arbitragém
tados das. três provas leva- idem esteve a Dupla Milton e

das a efeito: '3a Prova - Homenagem Júlio, integ'�'ántes da dele- 2'0 JOGO Dia 29 - Domingo - às 8 horas, - Missa' e comu-

1 a Prova - Homenagem ao sr. Ciro Müller - 15 gação de Futebol de Salão, Despedindo de canchas :, hão.
'

ao vereador Wald'emar Vi- qu ilômetros. da Polícia Militar, que a- joinvillenses, jogou na mai
:

Às 10 horas - -Missa solene. _

eira - 15 quilometros; Vencedor: Paulo Santos, presentaram um trabalho nhã de domingo no Palácio Às 15 horas - Procissão com a Imagem de SaneAna.
Vencedor - Jorge A. do Clube Ciclistico Rosa apenas regulªr. ,dos Esportes o quinteto de TôDAS AS SOLENIDÁDES SERÃO .ABRILHAN-

Zigler, do Esporte Clube Neto. I No cotejo de fundo, o Futebol de Salão' dos ofi- 'fADAS PELA .BAN.DA DE MúSICA DE NOVA TREN-

Fernando .Raulino . 20 - Ivamar AÍmeida � quinteto de futebol de Sa- ciais da Polícia Militar, TO.

20 _ Walter Brasil C. ç. R. N. Ião da Polícia Militar do contra o conjunto do Cru- Haverá no local d'1 Festa, Bazar, RodSl- da Fortuna,
,E. C. F. Raulino 30 - Walter Brasil Estado, conseguiu refazer- zeiro. Os militares não con- Churrascos., Galinhas, Doces, Bebidas, Fogos de Arti-

30 _ Aderbal Coelho - E. C. F. R. se do revez que lhe impôs seguiram reeditar sua atua- :l'icio, Balões, tudo para o confôrto e alegria de todos.

Fluminense F. C. 40 -·Aderbal Coelho - a Curriola recentemente na ção de sábado � n.oite, quan- Os Srs. Juizes FesteiroS antecipadamente agrade-
40 � Anésio Silveira - F. F. C. Capital do Estado, 'Vencen- do derrotaram o conjunto "em a presença dos quantos lá comparecerem, levando o

Lux Hotel F. C. ' 50 - Rubens Santos do desta feita aos "tiés" pe- da CUl'riola Independente I',<"U préstimo para maior brilhantismo da Festa.

50 _ Francisco Bôrges - C. C. R. N. lo escore de 5x4. A pri- baqueando, de�ta feita pelo Canelinha, julho de 1956.

Avuls<J I (:;0 - Lauro Silva meira fase já pertenceu aos escore de 8x5, frente ao es-

60 _ Anísio Ferreira - ,E. C. F. R. visitantes" que venciam por quadrão do Cruzeiro. Mar-

Avulso 70 -_ Diógenes Silva 3x2. caram pàra o Cruzeiro: Ro-
�, . ' /'

70 _ Francisco Jae'ques F. F:C. ,,' Coube a Cm'dola' inau- meu 5, EraSmO 2 e Tite e

_ Lux Hotel F. C. 80 - Luis Paulo - C. C. gurar o placard com um be- pará os visitantes Julio

80 _ Altamiro Pacheco -. R. N. líssimo tento de Zabot. Edy, Ne�ton, Hélio Alvair e

Idem ,

' I 90 - Carlos R. F. Costa momentos após ampliava em Ayrton.
2!t' Prova - Em Homena- -_ F. F. C. favor da Curriola, com po- As duas equipes atuaram

gem ao sr. Antôn'io Dias, I 10 - Jo�é Ramos - Fer- tente chute indefensável. assim constituidas:

presidente do Ipiranga roviário F. C.' FO!"'1D1 estes os dois tent:os CRUZEIRO: Roque, Eras-
15 quilômetros. ' 11 - Nerí E. Santos - da Curriola ,'la fase inici, mo, Tite, Sampaio, Romeu.

Vencedor - Silvio Gomes, E. C. F. R. a!. �l·; visitantes eonsegui- OFICIAIS: Amauri, Jú-

do E. C. Ferna11do Ranlino. 12 - Alberto
._/ Speck ram ,:iminuir a dife, pnça lio, Newton, Hélio, Alvair,

20 - Walter Brasil. F. F. C. com um tento de! Milt01. G Milton, Ayrton e Ney.
E. C. F. R. mesmo Milton l'PÓS mais Como árbitro funcionou o

30 - Paulo Santos -:- C. 'Os prêmios aos melhores algum!!s tramac;. conseguiu Sr. José Bonifacio da Maia.

Rosa Neto élassificados serão entre- empatar o cotejJ. Ante" de Na preliminar o quinteto
40 - Jorge Alfredo -, gues em sdlenidade que da- encerrat'-se'o p,]!,leiro Lem- de Futebol de Salão da Cllr-

<; C. F. R. I rá ,na". séde do L,imoense PQ, ';;,'!�'�,�diO ; p,o' ê<lrl�' !;l,na- riola Independente venceu
-

Aluga-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, garage,
50 ---- Aderbi11 Coelho _' F. c:, ,a 31 do corr�nlé;,dáta lidacl' ',':"xima''''-iue êobr[l, ao conjúntõ dei Clube Atlé- (juado ,dê émpregada'e demais' dependencias; com tele-

. F. c. i elo mliv'el'sário do Ipirangá. "da por Júlio, estabelece o tico Operário por 3x2. fone. Tratar pelo 'fone 3631.
. ,

ras x Estiva - 14.120,00'
Em Joinville - Caxias x

Paysan dú - 17.390,00
Em Itajaí - Avaí x M.

Dias - 8.005,00
'

I As - 8,30hs.
Veremos como será a ter-

I 70 Filme do Festival
ceil'a rodada, marcada para I Ros:1ana PO'DESTÁ
domingo. I Sob a direção de Emilio

/ FERNANDEZ '

������������������x=��1 A REDE

tando marcados os seguin-
tes prélios : \.

Nesta Capital: Aval' x

Estiva
�

regionais serão disputados
na terceira rodada,' com

x grande lucro para os qua
tro clubes, de vez que não

terão que arcar com despe
sas de viagem.

Olímpico I DIVISÃO EXTRA
Para amanhá, à tarde, no

Em Itajaí: Marcílio Dias
x Palmeiras

Corrio se vê dois clássicos

Sábado e domingo tere
mos mais dois dias cheios

com os jogos d�s divisões

Especial, Extra, Aspiran
tes, Amadores e Juvenis.

Em Joinville : Caxias
DIVISÃO ESPECIAL r América .

Domingo será realizada I Em Brusque: Carlos Re
a rodada número três do naux x Paysan dú
Campeonato da Divisão Es-! Em Blumenau :

pecial de Prof'issionaís, es- Ix Figueirense
/

•

-
c::a
t-
•

-
c:J

.

IASOUETEIDL . VE LA

ICazr. _�,,�; :<�J"'":Jl.� .·w-m...
ISNEl SOMENTE SEGUIRA,' 2a. FEIRA

PARA SAO PAULO

Senão, vejamos:
la rodada

�i �'ii �
'�

S,ÃO PAULO, 26 (V. A.) lo, S1,. Manuel Raymundo
- Por motivos de ordem Paes de Almeida, palestrou
extra-esportivos adiou sua telefonicamente com o sr.

chegada a São Paulo o mé- Cid de Mattos Viana, anti
dio catar-inense Isnel qíie go diretor do tricolor, in dus
deverá assinar contrato com trial em Sta. Catarina e

o tricolor paulista. Isnel só- descobridor do craque o

mente estará à' disposição qual, comunicou ao primeiro
fIo seu novo clube, ínclusí-, 1� impossibilidade da pre
v-e para entrar, imediata- sença do jogador antes de

mente em ação, na INóxiI)la segunda feira próxima. In

segunda-feira. formação ratificada pelo
PALESTRA, TELEFQNICA próprio presidente do clube
No dia de ontem o d íre- ao qual pertence Isnel, sr.

ter de futebol do São Pau- Carlos Bauer.

FUTEBOL DE SALÃO
Vitória e' derrota do, conjunto da

Policia Militar em Joinville

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

'$if��'*'�i�;·,-��''''''
Não estão convencendo

ás arrecadações do cortame
da d'ivisão especial de pro-
fissionais.

'

Iniciada a segunda eta

pa, os ilhéus conseguem am

-pliar a diferençà para 4x2
com mais um tento de Mil
ton. Cabe a Godinho dími-
nuir a diferença marcando Nesta Capibal' - ,'Avaí x

o, terceiro gol dos "tiés": Olímpico -

-

Cr$ )0.505;0'0
Mesmo' assim, voltam a Em Blumenau -:-:- Palmei-
marcar os visitantes, conse- ras x Caxias - 15.290,00
guindo seu quinto gol por Em Itaja

í
- Estiva "x

intermédio de Ney. No apa- Figueirense - 9.740,00
gar das luzes do embate, Em Brusque - Paysan
Zabot marca o quarto gol dú-x Marcílio 'Dias -

....

da Ourriola e o último da 9.395,00
noite, estabelecendo o pla- Em Joinville - Amédca
card final de 5x4 em favor x Carios Renaux -

.

dos Oficiais da Polícia Mi
litar do Estado.
As duas equipes jogaram

com as seguintes constitui-

ngo
..................................................................................4................. ,� � .... � • � 4

'�
•

!n[II�1 1[11

As 5 - 8hs.
7,0 Filme do Festival

Rossana POl)ESTÁ
Nesta Capital - F'iguai- .Sob a direção de Emílio

rense x A�érich ., FERNANDEZ
17.445,ô-o .

A REDE
Em Brusque Carlos

Renaux x Olímpico -

: ...

6.570,00
Em Blumenau - Palmei-

•

.ção, fui eleito e empossado,
em d'al.a de 17 do corrente,
no cargo de Presidente da

Entidade, ficando a Dire

toria integrada pelos Srs.
João Batista Bonnassis,
Arno Lippel, Imar de Car
valho e Ary Mullen da Sil-

19.820.00 .

2a rodada

ções:
Oficiais: - Milton, Avaí,

Elio, Júlio, Amauri, Ney, e
Newton. ,

Curriola: - Ruy, Ba'tata,
Godinho, Zabot, Edy e Sch
midt.

GRANDIOSA .FESTA DA, PADROEIRA
, '

SANT'ANA
Dia 29 de Julho

Como árbitro funcionou

Ody Varella, apresentando
um trabalho bom.

Convida-se ao povo em geral para as festividades
tradicionais da padroeira de Canelinha - município
de Tijucas, a realizar-se dias 28 e 29, e que constará do

�I�gllinte :

Dia 28 - Sáhado - às 19 horas - Tríduo.

I

A T- E N C Ã O
,

Nos dias 26, 27 e 28 de Julho, às 20 horas em ponto,
roo salão do Lira Tenis Clu1re, o Yogue VAYUANANDA,
]'epresentante do Mon':lstétio "AMO - PAX", realiz'l,rá
conferencias sobre temas espirituais.

Diariamente; às l!i horas, desde o dia 22, fãrá pa
!éstras diárias por intermédio da Rádio "Anita Garibal
d" -:;_ue tarnbem irradiará as suas conferência's.

ENTRADA F;R,ANCA

A{UGA-SE'

•

SALAS
Exclusivamente' para es

critorio, aluga-se, conjunto
de duas salas. Ponto central;
sala de frente de uma resi
dencia. Tratar com Sr. Lau
rô, na Agencia da Real
Aerovias.- Não ,se' atende'
P01� telefone.

1.1·••

No Prograrna r •

Noticias da Semana. Nac.
Preços: 11,00 - 5.50.
Censura até is an�s.

-

I

No Programa;
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

Ir'·'1lIJ
�

. As - 8hs.
Rock

-

HUDSON - Bar
bara RUSH em:

CHOQUE DE PAIXõES
technicolor

No Programa;,
Espúrte na Tela,. Nac.

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

As - 8hs.
Pnil CAREY em:

lVIASSACRE DO VALE
, technicolor

j'Jo PrOgTam'a:
Cine Noticiario. Nac.

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

- As - 8hs.

1°) TULONGA,
CONDENADA

ILHA
Com:

Johnny Weissmuller

20)
. CAÇADORES DE

RECOMPENSAS - Com:

Wip Wilson.
30) O DRAGÃO 'N]WRO

1/2 Eps. Com: )lod Came-
1'on.
No PrograJUa;'
JornaI na Tela. Nac.

Pre\;os,: 8,00 - 4,00.,
Censul'a até 14 anOf3.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I E.D I T A L,
,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BlGUAÇÜ

I Edital de citação com o prazo de, tr-inta (30,) dias .'
O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de DI-

reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,
'l1a fórma da lei, etc ...

I '
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que, por parte de EDALICIO "AN-

,
,DRÉ PEREIRA, por intermédio de seu advogado Dr.

,I,\cáciO .Zélnio da Silva, lhe. foi di�igi.da a petição _se-
: guinte: - Exmo. Sr. Dr. JUlZ de Direito da Comarca de

,I' Biguaçu, Edalicio André Pereira, brasileiro, casado,
" íuvrador, residente e domiciliado em Três 'Riachos, neste

Municipio, querendo promover neste-Juizo, uma ação de

usucapião, vem, por seu procurador e '�dvogado infra

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

Possue o suplicante, situados em Três Riachos, neste

I Municipio, três terrenos de dimensões .e confrontações
.segu intes : a) Terreno de 264m! de frente

,

por 294,8m.
de fundos área de 77.824,2 m2, confrontando ao Norte

com terras de Manoel Andrade e com as do autor; Sul

«om uma estrada pública; Leste com ferras de herdei

l'OS de Miguel Machado e Oeste com as de José Manoel

úe Souza. b) Terreno de 110m. de frente por 343,2m. de

:undos, área de 37.752m2, confrontando ao Norte com

urna estrada pública; Sul com terras de Candido Ma

noel Silva; Leste com as de Reduzino André Pereira e

Oeste com as de Joaquim João Campos. (c Terreno de

�21m. de frente por 597m. de fundos, área de 131.937m2,
confrontando ao Norte com um riacho; Sul com uma es

trada pública; Leste com terras' de Mapoel Joaquim Se

rafím : e- Oeste com as de Rodolfo Eduardo Pereira. 2 -

Tem o requerente, a posse mansa, pacifíêa, continuada,
sem interrupção nem oposição e com o "an imus domi

d", lJa' mais de vinte anos, por sí e seu antecéssor Ro

dolfo Eduardo Pereira de quem as adquiriu ha mais de

l,Ó anos. 3 - Não possuindo títulos sobre os menciona

rI�s imóveis, quer adquirir o dominio, de acôrdo com o
é

isposto 'nos arts. 550 e 552 do Cód. Civil- e da Lei nO

2.437 de 7 de março de 1955, e na conformidade dos arts.

454 e seguintes do Cód. do-Proc. Civil. Assim, pede e re

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

arroladas, sendo 'feita a justificação "ab-initio" e, [ul-.
gáda esta se proceda na conformidade dos artigos acima

'

citados da Lei Processual, sendo citados os conjuges .

�

dos confrontantes em sendo o caso, também o Dr. Pro-

Rio do Janolro .Sã. ,••a••Reclfo motor Público da Comarca, p:tra, após os tramites .le-
Salveador.. Pôrto AI••ro - ao,. rais, ser a presente' julgadá procedente por V. Exa., da-

lNSTITUTO DE ,PREVID�NCIA 'E ASSISTÊNCIA DOS! Horl,onto.C:=,t!'::..J.I'''.f.'' t� venia, podendo o suplicante adquirir o necessário

(DMBP), na concentra-
.

SEllVIDORES DO ESTADO ,I -

,,<II mandato que lhe dará o titulo próprio para a transcrí-
O Delegado do Instituto de Previdência e Assístên- I _.���

I'ão,' no Registro de Imóveis. Protesta-se por todos os
cia dos Servidores do Estado em Santa Catarina, d� Or-I __ '�_,,--_______

I !'r:eios de provas em d, ireito permitidos, requerendo, des
nem Superior, comunica para os necessár ios fins, que o

I
- de já, o depoimento pessoal de quem esta contestar. sob

Sr. DÉCIO MOREIRA CASTELO BRANCO, foi demitido "

V E N D E SE'
.

I d C $com o I das funções de Corretor de Seguros Privados do IPASE, I'
. - I �;ena de confesso, Dando a presente o va 01' e r .....

I
1;;,500,00, p. deferimento. Biguaçu, 30 de março de Hl56.

de f
não se responsabilizando o mesmo Instituto por qual- I I d' I 1 t R Ienxo re (Ass.) Acácio Zélnio da S.ilva. S� a a eg� men e. '��-(jl)er ato. ori,und� do citado ex-Corretor. '

I
Uma motocicleta marca

I {'ão das testemunhas: Anlbal MIguel da SIlva, OlegarlO
','

f 'l Flol'lanopohs, 20 de Ju,lho' de 1956 "Monark" dê 6 HP ano I
'

'CHO
- Enxofre ventilado, com o mínimo de 90%, de enxo Te

'
"

. , Honorato Farias e Manoel Nestor Marinho. DESPA :

elementar. _ I Léo-ADlbelrtodRamASosC Cruz 1955, c�md' 1:400 _quilo�etros A. Designo o dia 9 de maio, do corrente ano, para a au-

E t· '1 t'l'
o .

]'1 d' t'l 'd' "d -to f f' I
e ega o I percorl'l os com sId-car 11' .

d
o

t'f'
-

pI'e'vI'a da posse Ciente o Dl'
--

'.s er IS?Pl�OPI me! pIrlmlC 1 I: 1 ? �CI o elO os 0-
I de aLumínio ada tado ver e

i (IenCla e JUs 1 Icaçao <
'

"

•

, l'lCO (DUlzHlon);' na, concentraçao mlnlma de 40%, '

_ t' t 'C ?t- o

d 1;�romot.Qr ,Pliblico: Biguaçu, 2-4..-56,� (Ass.,) J. Collaço .,- "-

'-t b t'l b'tOl '1"'1 (B tO" ,Ira ar, na apI ama os SE'NTENÇA V· t t H 1
- E er UI, cor 1 1 - propl prperom

' li OXI pIperQ- �'F'itt' o' ,

P .t 'd FI
. ,

I'
01 uiz de Direito. ': IS os, e c.. omo ogo,

'I) t'
. ,.

d 800/, d'
"!"

,"

\' ", '
or o" e orIanopo IS com ! ;)01' sentença, a justificação de fls., em que é requeren-

',;�rtad�cl��:, f:�r��:�::s ��lll;:epa:'açãoo, d�u�7re�r��,� Ven'de.,se
o fundonário José Lima.' I, e Edalicio André Pereira, para que surta seus juridicos

ativa, registrada na Divisão de Defesa Sanitária Ve- Casa, DO Centro 'e legais efeitos. Citem:-se, por mandado, pessoalmente;
getal do Ministério da Ag-ricultura. Uma bicicleta, em perfeito estado de conservaçã,o,

(' Dr. Promotor Público e os confinantes do imóvel em

Et'l b' d'tO b t d
�

(M b) I' ',!llesta-o e por edIOtal, com o prazO: de trinta dias, na fór�
- 1 eno IS- 1 lOcar, ama o e manganes ane, narca' l\Ionarcl..

.

na concentração mínima de 700:;;. Aluga-se a casa n. 49 da 'ma do paragrafo 10 do art. 455, do Cód. de Froc. Civil, \
-;( Tratar com Guarino Todescato na oficina Damiani. R T

__ Etileno bis-ditioc�l'bamato de zinco (Zineb), na COI1-
ua enente Silveira, com os interessados incertos, para todo,s, querendo, ,contesta-

centrarão mínima de 650:;;,.
6 quartos, varanda, copa, l'em o pedido no prazo legal. Custas afinal. Biguaçu,

-
--;l •

..
- .........�....................·.-..-....r:l·..�......• ..- •

..·.,.__",...,.. •

h
.

__ Hexacloro-'epoxi-bexahidrodiendo-dimetano naftaleno cosm a, lI1stalaçõe.:: sanitá- �0-6-56. (Ass.) Jáymor Guimarães Collaço - Juiz de

(Endrin), na conce'ntração'mínima de 18,5%. Ésquadrias para pronta entrega rias, área. Tratai.· com o sr. Direito. E para chegar ao conhecimento dos interessados,
._ Hexacloro-epoxi-ectahidro-dimetano naftaleno (Diel- Tipos especiais para casa� de ma,deira. Norton Silva, diària/ment�, passa o presente edital com o prazo de trinta dias, que

drin), na concentra,_;ão mínima de 25%. A das 9 às 10 horas, à Rua Fe- ;,erá públicado e afixado na fórma da lei. Dado e·pas-
__ Hex�cloro-hexahiçlil'�diendo-dimetano naftaleno (Iso-

lipe Schmidt, 21 (altos da sádo nesta Cidade de Biguaçu,o aos vinte e dois /dias do

drin)., na concentração mínima de, 18,5%. C d E d
· mês de junho do ano de mil novecentos e cinquenta e

,- Hexac1,oro-hexahidro-dimetano naftaleno CAldrin), na- asa e ..squa fIas P E R DEU S E E'eis. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Jura-

concentração mínima de 40%.
,

'll1entad(?, no impedimento ocasional do Escrivão-, o dati-

- Isopropil fenil carbamato (IPC), na- concentração mí- comunica a transferencia de sua Loja' para a Carteira da Caixa Econô-
I :ografei e subscreví.

nima de 50%. RUA MAX SCHRAMl\I, 168 mica Federal de Santa Ca- Biguaçu, 22 de junho 'de 1956.

- Lindane (isômero gama do BRC), pó molhável, na ['né"co á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense tarina. de número 2976' (Ass.) Jaymor Guimarã�s Collaço - Juiz de Direito.

concentração mínima de 25%., I.tda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere- 10 serie, sob o nome de Confére com 'o original afixado no lugM' de costu-

- Lindane (isômero gama do BRC), técnico, na pureza cendo a preferencia de seus freguezes fzaltina Nascimento. ine. O Escrevente, Pio Romão de Faria.

•
de 99:100%, quando importado por laboratórios for- PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
muladores de produtos veterinários, devidamente re,

o_ RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇÓS BAIXOS

gistrados na Divisão de Defesa Sanitária Animal. ESPECIAIS PARA CASAS DE MADEIRA.
-- Mercaptosucinato de dimetil-ditiofosfato de dietila

Malathion), na conc.entração mínima de 25%.
�- Metil·,etil-sulfito de cloroetila (Aramite), mínimo de

15% de pureza.
'

_l_ Octaclor_:-metano-tetl'ahYdeindane CClordane), pó, na

concentração de 50%.
- Polissulfeto de bário (Solbar), pó, mínimo de 65% de
,

polissulfeto alcalino..
'

-- Polissulfeto de Cálcio (Sulfocal); pó, mínimo de 65%
de polissulfeto alcalino.

'

i' .- Prepara,ção à base de dicloropropano e dicloroprope
no CDD), na proporção-de 50:50.

- Preparações à base de mercúrio orgânic'o, para trata-l
- �l�I�!�l�:e::::���'robenzila�p�raclorofel1ila (Cloroci-' J·ardim de 'Iofaocia o S. Ca farlna

de), pó molhável, í:I1ínimo de 20%.
- Tetraclorodifenil sufona, em pó, na concentração mí

nima de 20%. •

- Tetrahidrato dfl ortofenilfenato de sódio (DOWCIDE Comunicamos que se acha aberta até o dia 30 do

A), na pureza mjnima de 95%. corrente, a m�trícula para crianças de ambos os sexos

'
__ Triclorometil-tio-tetrahidroftalimida (Captan), 'con.

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

J'á\em dois turnos, pela manhã e à tarde.
Os interessados na matrícula de crianças, ·poderão

r.irigir-se, a rua Bo'caiuva nO 164 ,ou pelo telefone 3.409,
},a séde do Jardim.

COMUNICADO N. 79
Leilões Especiais de Divisas Para Produtos CARTEIRA ,DE COMÉRCIO EXTERIOR

Destinados à Agricultura COMUNI,CADO N0. 78
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTE,RIOR, em adi� "A CARTEIRA DE COMÉ�CIO EXTERIUR toma

bmento ao que se contém no seu "COMUNICADO n. público que, de acôrdo com resolução tornada pelo Cone
, 78", de 9 ,7:-56, torna público que, de acôrdo com' os en-, selho- da Superintendência da Moeda e do ; rédito, em

tendimentos mantidos com o Ministério da Agricultura e sessâo d� 5 dó corrente, acolherá excepcionalmente pe-:
com a resolução tomada pelo Conselho da Supermten- ctidos de licença de importação de HEXACLORETf)', ne
oência da Moeda e do Crédito, em sessão de 5 do correu- llENZENO (BHC) - via sêca - a 12% de isômero
te, foram introduzidas as seguintes modificações na_s r;ama (item 5.30.57, da Nomenclatura Brasileira de Mer-

11�rmas �onsubstancia�as no "COMUNICADO N. 59", de I "adorias), �o a�paro de. certific,adós de promessa ...--de
L,-10-55.

I"
enda de câmbio adquirídos na "PRIMEIRA CATEGO-

, Primeira categoria INSETICIDAS E OUTROS PRO- mA - INSETICIDAS E OUTROS PRODUTOS", dos
DUTOS;I 'leilões especiais de divisas para a agropecuária, a que se

'

Excluir: refere O Comuni�cado n? 59'0 �e. 13-10-55. _ I5.92.40
,

Adotada a fim de possibilitar a complementação da'
Incluír :

, . . . .
;,rodução nacional do referido inseticida, aquela resolu-

I
� �

, 5,92.40 Inseticidas, funglC�d�s e semelhantes, pa- <:, ão vigorará dur�n,te
cinco pregões consecutivos, a par-

gra lavoura e pecuarra, , I til' do próximo dia 12.
I '

NO-TA: - 1) Ao amparo dêsse item só
I

Na supramencionada sessão deliberou ainda o .Con- /:'
poderão ser importados os produtos à ba- selho incluir na "PRIMEIRA CATEGORIA - INSETI
se' dos ingredientes ativos a seguir rela-

!
CIDAS E OUTROS, PRODUTOS"; dos leilões! especiais

cionados, 'que deverão possuir- a pureza "e I
para a agropecuária, os seguintes itens : .

'

concentração indicadas a-' serem obriga- 15.11.34 - Fósforo branco, unicamente quando importa-
tõr'iamente declaradas no pedido licença: do por fabricantes de inseticidas organo-

Arsen iato de' cálcio com a pureza mínima de 45% de fosforados, em' quantidades limitadas às
As205.

'

reais necessidades do programa .de produ-
- Arseniato de chumbo, cem a pureza mínima de 30% de \ ção;

As205. \
'

L37.06 Dimetilamina, unicamente quando importada
-=-- Clorofênil dimetil uréia (CMU), na concentração mí- por fabricantes de dimetilcarbamatos fungi-

nima de 28% cidas, .em quantidades limitadas às reais ne-

- Cloro-ísopropil fenil carbamato (CIPC), na concen- cessidades do programa de produção; e

tração mínima de 47%. f:,97jO - Benzol para nitração, quando' importado por
-- Crotonâto dinitro (I-metil-heptil) fenila (Karatane) fabricantes de hexaclorcto de -benzeno (ERC).

na concentração mínima de 22%. Cada indústria poderá importar o "quantum"
- Diarfl-alquil-carbínol clorado (FW 293), na concen- necessário para realizar seu programa anual

tração mínima de 25%. I de produção BHC, deduzida a quota, de
- Dicloronafta-quinona (Phygon) , na concentração

'

benzol nacional que 'lhe fôr destinada' pela � 'Rnnd
mínima de 50%. Companhia Siderúrgica .Nacional e ou outras

- Diatil-etilmercapto tiofosfato de etila (Systox) , e ho- fontes.
'

mólogo dimetílico, na concentração de 50%. Rio de Janeiro, 9 de. julho de 1956
- Dimetox defenil tricloroetana (Metoxl-DD'I'). na a) Ignacío Tosta Filho Diretor

, concentração mínima de 50%. a) Adelino Debenedito - Gerente"
-- Dimetil Ditiocarbamato de ferro (Ferban ) , na con

centração mínima de 70%.
• -- Demetil ditiocarbamato de zinco (Ziran), na concen-

BANCO DO BRASil S. A. '8aD&0. do Brasil S. ft. ,1

tração mínima de 70%.
- Din itro-orto-sec-butil-fenol

ção mínima de 53-55%.
- Dissulfeto tetrametil-tiuram (Arasan), na concentra

ção mínima de 50%.
• '- Emulsões concentradas de óleo de petróleo,

mínimo de 83% de óleo.
- Enxofre molhável, rOm o mínimo de 80%

elementar:

GANHE MUITO DINHEIRO

Comprando e revendendo as nossas lindaS" joias de
hmtasia. Remetemos ,pelo sistema de Reembolso um be
o mostruário com as mais r�centes novidades em brin
cos, aneis, broches, pulseiras, colares, 'etc. ,Preços Cr$ ..
1.50000 e mais o porte. Aceitámos eIr.. devolucão as

8'110stras que não interessam.
•

NOVIDADES mo D'OURO - Caixa Postal 4206 -

RIO DE JANEIRO.

EDITAL DE MATRíCULA

centração mínima de 50%.
EXCLUIR: - 5.15.09
ruCLUIR: - 5.15,09 - Fluoretp de sódio, para aplica

ção excl,usiva em veteriÍlária.
NOTAS

A 'DIRETORA'�NCLUIR:
NOTA VI - Os pedidos de licença para importação

ce nseticidas, fungicidas e seme�hantes deverão ser, NOTA VII - No caso da importação de defensivos
l\brigatàriamente instruidos com prova de registro e li- l'ara a lavoura ou pecuária em pequena quantidade, pa
(�enciameI1to dos mesmos -como destinados a combater I a fins de registro ou experimentação, fica dispensada a

I
pragas e doenças da la�oum ou do gado, mediante apre- l'l'ova do registro-e licenciamento da Divisão de Defesa
2entação do Certificado dé registro na Divisão)ie Defe- 3anitária Vegetal, ou Animal, devendo Os pedidos de li
I'a .Sanitária Vegetal ou na Divisão de Defesa Sanitária .�ença de importação ser previamente visados por aque
Al1lmal, "espectivamente, certificado êsse que será de-' las Divisões.

�.olvidõ ao importador. Só será licenciado o produto que I Rio de Janeiro, 10 de julho de 1956.
hv�r as características mencionadas no Certificado de

I
Ca) IGNACIO TOSTA FILHO - Diretór'

',eglstro, e que deverão constar da licença. Ca) ADELINO 'DEllENEDITO - Gerente

centralize os

dados de
, sua contabilidade
no Registro Visível

KARDEX
para o livro
RAZAO

• Um porta-ficha», para
cada conta e .eu. re:

gistros,
• o.poria..ficha.formam

'

um quadro indicando
outomãticamente dados
de vencimento. e conta.'
atraZiada..

'

• Economia de mais de
50 % de tempo para
,lançamento. e consul
tas do livro RaZião.

,

(CASA PRATT)

'-

5
'e

, ...

PROGRAMA DO 'MES'� (

1
I
1:

-,
o.

I
I

'"
I'

"
/

AGOSTO

O mês de Aniversál'io

DIA 11 -. Grandioso Baile comemorativo à
,

Observação: EnconÚ'a-se na Secretaria do Clube,
a .lista çle inscrição à di'sposição das gentis senho
rimas que quiserem debutflr.

,',

pas-

sageh1. do 840 aniversário, abrilhanta-

do pela Orqu,estra uruguaia de Pe-

dro Burgo. (

\,

/
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• Resistencia do tipo f�bular, Inteiramen.te blindad,.-

• Controle ,ufomitico de femperatura gQe--l'RMOSTATa

�
_

que grogcmigN, Qr�_.�QtG\JA._;.�_ �

VdlrlO GAAANTi�:;';�>M�1
.Ô ,.::-:--

...
'�_ TF��_'

'_ -'-�"',�,.",_." �t_r. , �
_

'

ECONOMIA absoluta'
Grande CONFORTO

ELÉTRICO

AQUECEDOR

-
,

Irna-k.4-
IMERSi\o e CHUVE'R2,_____

9
Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

f> Aquectmento ultra rár:ido,

.J Játo abundante na ternoe

ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de

tcgem ms t orit cneo, permite o

maior escola de çrcducçôes de

TEMPERA TURA.

m;,�.
,_o

_ __./

I

CONFORTO absoluto

Grande·FCO.NOMIA

1,-
,

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
190 a 1.00-0 fitros,

Fabricados flat tipos

horizOl1tal,' ",.rti,ol.
_.

t

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •
/ revestida de material ,Itamente ISOLANTE, (lã de vidro).

:t;

-, r. E I IV U8lS.4. C�mélcjo'�rl ftgências
r U8 Jcão Pir.to, 9 Fp••olis •.StlP.C.tarin ..

.!-. !-

" ,�
,�, i=

. ":�iL��;-''t�..:��;?;��;"

n ESTADO

«NO teDdculo))

Com a ,Biblia na Mão
SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO.

Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
fiara que a tua bondade não viesse a ser como que por

cbrigação, mas de livre vontade. (Filemon 14). Ler Fi
lemon 4-9).

A carta de Paulo a Filemon é uma preciosidade!
Onésimo é o nome do escravo por causa de quem a car

ta foi escrita. Ele fugiu de seu amo. Fugiu para Roma,
lugar de refúgio comum de criminosos. Lá, ficou sob a

mfluência do Apóstolo Paulo e se converteu ao cristiá-

n ismo.
,

Uma afeição profunda criou raízes e cresceu entre
êles, Onésimo tinha sido útil a Panlo. Paulo alegremente
o teria conservado, mas isto êle não faria sem 'o consen

timento de Filemon, de modo que mandou Onésimo de

volta com esta carta com o objetivo de obter o perdão
I ara Onésimo.

Esta' é uma carta cristã, escrita com o maior tato

e a mais alta cortesia. Ela aplainou o caminho para um

i ecém-converfido e deu aos cristãos, para sempre, um

exemplo brilhante de fraternidade. As cartas que escre

vemos refletem a- nossa fé e a nossa crença pelas pala
vras, pelo tom e pelo espírito?

ORAÇÃO

I o Deus, agr.adecemos-te o amor que tu manifestaste
,

a nós em _ teu Filho, nosso Senhor. Guia-nos a uma, fé

mais profunda e a ter mais amor por Ele. Dá-nos a gra

'1;11 de refletir o espírito do Cristo vivo em tôdas as' coí
I

eas de nossa vida. Em seu nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Desejaria que as cartas que eu escrevo falassem do

I
Cristo que eu Sirvo

..
I Estella A. Díckinson (Vermont )

,

·_�-til'�.ra"'J-.:QJ-,.,-."rfl!/,,,,,,·,,,,,,,��,,�

Instituto BrllsiI Bstgdos' Doidos Casa. em Coqueiros IMfaiatai'ia A T E N ç A o
REINICIOS DAS ATIVIDADES I Vende-se em Coqueiros a Rua Des. Pedro Silva 435, SaDta Vi! tarna _ N�s dias ��, 27 e:28 de Julho, às 20 horas em ponto,

.

Pelo presente convidamos_ a todos OS sócios e pessoas i.ma ótima residência. Tratar pelo telefone 2532. Ne-
A ELEGANCIA PARA

HO_Ir.o
salão do Lua Tems C�u?e, o Yogue VAYUANA�DA:

mteressa�as, para uma ,reuniao a realizar-se no dia deze-, ' MEN� � SENHORAS l'epresent�nte do Monastério ."�M� -.- PAX", realizará

nove, (19) do corrente, lTs vinte (20) horas, na Faculdade _...................
Rua Jerommo Coelho n. 1 - Il'0nferencIas sobre temas. espirituais.

de Filosofia, afim de tratar do reinício das atividades do Edifício João Alfredo, sala Diariamente, às Hi horas, desde o dia 22, fará pa-

Instituto Brasil-Estados Unidos, bem como eleger a sua A l U G A _ SE-
'i Iestras diárias por interméd!o da RádiO' "Anita Oaribal-

diretoria provis�ria. .. '

. r O ESTADO- (ii" ;:;_ue tambem irradiará :1S suas .conferências.

�r. Walde�mro Caíscaís; Dr. WaldIr Busch; .Prof, Au-, Aluga-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, garage, O mais antíg» diári� de I ENTRADA FR.ANCA

gustmho da SIlva; Erasto Macedo; Osvaldo Mello; Eurico' quarto de empregada e demais' depéndencias com tele- Santa Catarina. I
......,.............,..............._............

-

•.• -_..............,..,..............._.____.......-_............-..'..

Hosterno.
I
fone. T,ratar pelo fone. 3631.

.'

Leia � I
-

,assinem.
------ Os melhores vinhos dI' Tubarão

FEL!PPE
"

INSTITUTO NACIONAL,DO PINHO

DELEGÀCIA REGIONAL D'E SANTA CATARINA
O Delegado Regional do Instituto Nacional do Pi

nho em Santa Catarina, pelo presente, avisa aos Senho
res industria is madeireiros que, as informações de que
r.eceseltarem sôbre qualquer assunto atinente à indús
tria madeireira, serão prestadas gratuitamente por esta

Delegacia sem qualquer onus para a parte interessada,
estando somente, sujeito ao pagamento de emolumentos
conforme tabela abaixo, os registros transferências de
;;ropriédade, alteração da razão social, mudança de lo�
cal idade, substituição de máquina ou fôrça motriz e emis
,rão de certificado de registro e certidões.

TARE,LA
Registro 0< ••••••••••

Transferência de propriedade .

Alteração da razão social .

Mudança da localidade s •••

Substituição de máquina .

Substituição- dê 1ôrça motriz _

Emissão do cer-tificado de registro
ou certidão (Sêlos e emolumentos) Cr$ 28,00

Joinville, de Julho de 1956.

Aug1,!sto Cesar Seãra Guimarães - Delegado Re

gional.

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

-----------------------------, - --

!ABELA DE PAGAMENTO DO M1:S DE JULlIO

Dia 23 -:_ Ministério da Fazenda; Poder Judiciá-
rio; Tribunal de Contas. "

Dia 24 - Outros Ministérios.
Dia 25 - Procuradores de servidores ativ�s e os

que não receberam nos dias acima .

. Dia 26 - Aposentados Difinitivos.
Dia 27 - Aposentados Provisórios e salário fa

mília.
Dia 28 - Procuradores de inativos.
Dia 30 - Pensionistas militares e provisórias.
Dia 31 � Pensionistas CIVIS.

I 'Dia 3/8 a 15 - 'I'odos os que não receberam nos

dias tabelados, '

I( _,

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Ca
rarina, em 21 de julho de 1956.

Mário Salema T�ixeil'l� Coelho,
Delegado Fiscal. -

Branco e tinto,
Distribuidores

Irmãos Mendes & Cia.
Rua Cons, Mafra, 99 - Fone 37�7

-------------------------------,----------

'VOCE SAB!A QUE
- 1422- FO_l.�\

A��A.
/)A .�

,-----,--------

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

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

(seguir até o fim da rua). Possue 3 quartos, sala, copa,

r oaínha, instalações sanitarias completas, quartinho pa
ra empregada com sanitário separado.

Informações à Rua Coriselheíro Mafra nO 24 .

Aceita-se negócio com a Caixa Econômica.

Lavando com Babao

\?irgem Especialídade
,I da ,.Cla. IIIIIL, IIDOSII11L-Jololllle, (1IIrcafreglstrBda_)'

,

-

. economtsa-se fempo.:.. e�_dinbelro - j"" ,��
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TRANSFERENCIA DA ESCOLA
DE AERONÁUTICA

o Estado do Pará I
quer receber a

indenizacão
BELEM, 25 '(VA) - Há

varios anos encont,ra-se na

Câmara Federal projeto de

autoria do Deputado Lamei
ra Bitencourt, astabelecen
do uma indenização, pela
U�ião, aó Estado, do Pará,
rro valor de 100 milhões de

cruzeiros, em consequê?cia
da entrega da área transfor
mada no Territorio do Ama

pá. O mesmo deputado apre
senta agora novo projeto,
estabelecendo aquela inde

nização em oitocentos mi
lhões de cruzeiros, mediante
a apresentação de longa jus
tificativa. Segundo fomos
irrformados, é pensamento
do Governador Magalhães
Barata cobrir o elevado au-.

mento de despesas, inclusive
com um reajustamento dos
.vencimentos dos funcioná
rios do Estado, utilizando-Ihe da verba da indenização
que espera receber. I

das para aquela cidade pau
lista a terceira série da Es

cola de Aeronautica e ins

trucões' dos aspirantes.
Mais tarde será totalmen

te transferida para Piras
sununnga a Escola de Aero
nautica dos Campos dos A-

tit i fonsos. Na primeira tase.iasEssa comissão, cons 1 u -

da por portaria do �inistr.o instalações deverão compor-
,

tal' '300 alunos. Na def in iti-.da Aeronautic'a, sera presi-
didá pelo'major brigadeiro, va, entretanto, deverá ha

Ivan Carpenter Ferreira. A- ver capacidade para o do
tenderá o projeto duas fa�es bro.

, I

e di_:fere�ca.?
9-

'RIO, 25 (V A) Foi
constituidà a comissão en

carregada ,de elaborar o pro
jeto definitivo para a inst�
lação da Escola Aeronautl
ca de Ph-assunga, em São
Paulo,

'Qu.aJ

----�---------------�-------------------

TERMINADA A GREVE DOS
FERROVIÁRIOS ITALIANOS

ROMA, 25, (UP) - Ao,
I
mente. Contudo, o movimen

primeiro minuto da madru- ,to, em suas vi�te _e quatro
'gada de hoje, terminou a horas de parahzaçao afetou

greve de duzentos mil ferro- , os planos de cerca de um

viarios italianos, e Os trens
I
milhão de turist�s que se

voltaram a .correr normal-, achavam na Itaha.

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

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGU.AIÇU Ganhou mais um

'

Edital de citação com' o prazo de trinta (30:> dias .�
O Doutor J'aymor Guimarães Collaço, Juiz de .Dl- vote de conílancalreito d� Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catar-ina,

PARIS, 25 (UP) _ O p�i-11a fórma da lei, etc...'
melro ministro GUY M611etFAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

C'onhec)'mento tiverem que, por parte de EDALICIO AN- ganhou hoje mais uma ques-
d d D tão de confiança quando fiI)'RÉ PEREIRA, por intermédio de seu a voga. _o r.

t
- issembléia nacional aprOVO'cl.A cácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a pe IÇa0 se-

n uinte : - Exmo. Sr. Dr, Juiz de Direito, da Comarca de por duzentos E) oite-nta e cin
'�,......

'I
.

d co votos contra cento e quinBiguaçu. Eoalicio André Pereira, brasi el,ro, casa o,

lavrador, residente e domiciliado em Três RIachos, _?este ze, o projeto que aumenta
Municipio, querendo promover neste Juizo, uma aça,o de os impostos sobre transp-u-

d d f teso Pela mesma votação, fr·i, 11 sucapião, vem, por seu procurador e a voga o m ra :

1 tambem aprovada o 01',,,-",nssin ado, expor e requerer a V. Exa., como segue: -

Possue o suplicante, situados e,m Três Riachos, ne�te mento.
Municipio, três terrenos de dimensões e confrontaçoes
seguintes : a) Terreno de 264m. de frente por 294,8m.
de fundos, área de 77.824,2 m2, confrontando ao Norte -

deseicom terras de Manoel Andrade e com as do autor; S�l Aumento e . seis
,Icom uma estrada pública; Leste com terras de herdei-

l'OS de Miguel Machado e Oeste com as de José 'Mano,el
por centoce Souza. b) Terreno de 110m. de frente por 343,2m. de

iundos, área de 37.752m2, .conf'rontando ao Norte com NOVA YORK, 25 (UP)
, did M A firma "George Gordon',-!ma estrada pública; Sul com terras de Can 1 o a-

.

André P" Platen" especializada em .n ..noel Silva; Leste com as de Reduzmo n l'e erelra e
_

, 'iOeste com as de Joaquim João Campos. (c Terreno de formações sobre o cafe., di-221m, de frente por .597m, de, fundos, área de 131.937m2, � vulgou .

que no �no tel:n"lrla,�confrontando ao Norte com um riacho; Sul comuma es- i do a trinta de Junho últím _.

,+rada pública; Leste com terras de Manoel Joaquim Se- for�m tor�'aqos �os _ Esta��s Irafim t- e Oeste com as de Rodolfo' Eduardo Pereira. 2 - Un ídos, vinte mllho:s OI ,e: ITem � requerente -a posse mansa, pacifica, continuada, centos e quarenta mil sa ..I� ,

"em interrupção nem oposição e com o "animus dorni- de café verde. Isso r"l!l'�'
.

:'" ha mais de 'vinte anos por sí e seu
: antecessor Ro- senta um aumento de d ezoi- -1,1, c

,

• .ii' ,
. t em com" \uolfo Eduardo Pereira de quem as adquiriu ha mais de I' co,

seis por cen o 1".lo 'anos. 3 - Não possuindo titulos sobre os menciona- I ração com o ano anter;'l,'
dos imóveis, quer adqulr'ir o domtn io, de acôrdo com 10 Ic ísposto nos arts. 550 e 552 do Cód. Civil e da Lei nO GÉLADEIRA2.437 .de 7 de' março de 1955, e na conformidade dos arts. Vende uma, marca "Cham- .�.454 e seguintes do Cód, do Proc. Civil. Assim, pede e re- pion", 7 pés cúbicos, unida-cuer a V, Exa, se digne ouvir as testemunhas adiante de aberta, �
arroladas, sendo feita a justificação "ab-initio" e, jUlI-, Tratar neste Jornal.

, gada esta se proceda' na conformidade dos artigos acima
citados da Lei Processual, sendo citados os conjuges
'los confrontantes em sendo o caso, tambem ó Dr, Pro
motor Público da Comarca, para, após os tramites le
�{ais, ser- a presente julgada pf'ocedente por V. Exa., da-'
la venia, podendo o suplicante adquirir o necessário
mandato que lhe dará o titulo próprio. para a transcrí- RIO, (S,LA.) - Informa o' norte-americana. RIO,' 25 (VA) _ O gocão no Registro de Imóveis, Protesta-se por todos os D'epartamento Nacional da Após a cerimônia, solene, vernador dé São Paulo, sr ,
;'r:eios de provas em direito permitidos, requerendo, des- Produção Mineral, do Minis-lo Presidente da República Jânio Quadros, mandou arde já, o depoimento pessoal de quem esta contestar, sob

I
tério da Agricultura, que os' manteve demorada palestra quivar o processo sobre ri!;ena de confesso, Dando a presente o valor de Cr$ �studos programados para I

com o novo Embaixador. 'A adoção da semana de cinco�;,500,00, p, deferimento, Biguaçu, 30 de março de 1956. avaliar OS depósitos de areias saída, o sr. Ellis O. Briggs, dias de trabalho com folgas ':->eguinte:, ,
"

(Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Selada legalmente. Rela- monazíticas remanescentes recebeu as honras prestadas aos sabados, embora manti- 'Dia 28 _ Sábado -'- às 19 horas _ Tríduo. '

,

cão das testemunhas: Anibal Miguel ,da Silva, Olegário, �a fa�,xa lito:ânea do E,spí- pelo Batalhão de Guardas vesse o total de trinta e três Dia 29 _ Domingo _ às 8 horas _ Missa e comu-Honor�to Faria,s e Manoel, Nestor Marmho. DESPACHO: I n�o Santo, p�r� �a BahIa e
com a ex cução dos hinos horas de serviç6 semanais. :; hão.

A. DeSIgno o dIa 9 de malO, do corrente ano, para a

au-,
RIO de JaneIro tem prosse-

nt'-cionais brasileiro e nor- Parecer contrário foi' ofere- Às 10 horas _ Missa solene.
diencia de justificação prévia da posSe, Ciente o Pr. g u i d o ininterruptamente,

te-americano. cido pelo Departamento Es- Às 15 horas _ Procissão com a Imagt:!m de Sant'Ana.
Promotor Público, Biguaçu, 2-4-56. (Ass.) J. Collaço -, tanto ,n� campo como em la-

mou, em primeiro lugar, a tadúal de Administração,· T'ôDAS AS SOLENIDADES SERÃO ABRILHAN-
Juiz, de Direito., SENTENÇA: Vistos, etc.. Homologo; boratorIo:

,,_ avaliaçã,o das reservas rema- ,'�-------
l'ADAS PELA BANDA' DE MÚSICA DE NOVA TJ�EN-

por sentença, a justificação de fls" em que é req\1eren- Apr�veltando as mdICaçoe� nescentes que, infelizment:, C O �\IV I 1- E 'TO.
.

_.

� e Eâalicio André Pereira, para que surta seus juridicos forneCIdas pelo� �ev�nta apresentam teor muito maIS I ' 1'4
Haverá no local d::t Festa, Bazar, Roda ,da" Fortuna,

e legais efeitos. Citem-se, por mandado, pessoalmente, mentos aeroradlOmetn c, o s
baixo do que as,

anteriormen-I,
As

pess.oas
que querem Churrascos, Galinhas, Doces, Bebidas, 'Fogos' de Adi-

'

t' 1 que precederam as pesqUlSas
't _

(l pr. Promotor Público e os confinan es do imove em
f 1 t � te exploradas,' tomm; parte :J'!;uma lo açao fíCio, Balões, tudo para o confôr'to e alegria de todos,

:luestão e 'por edital, com o prazo de trinta dias, na fór- e o erecer�m e eme� OS pa-, '

para as festividades do Se- 'Os Srs, Jllizes Festeiros antecipadamente agrade-
ra a seleçao das areas de

I
' ,

't'
'

ma do paragrafo 10 do art. 455, do Cód. de Proc. Civil, .

't
A

t' b Ih Os deposItos monaZllCOS nh:}r Bom Jesus de Iguape ,:em a presença dos quantos lá comparecerem, levando o

maIor m eresse, os ra a os '

, ,

't R' d' " .

'

(,s interessados incertos, para todos, querendo, contesta-
t' ,

t 'h d do Espll'lto ,San o, 10 e
procure na VIla Operal'lR ,�. pu pI'e'stl'm-o para maior brilhantismo da Festa. '

a ualS COnSlS em, VI", e re� ,

1 B h' I' ,_' "

,_,.

rem o pedido no prazo legal. Custas, afinal. Biguaçu, .

d JaneIro e su da a la con- n. 96 Saco dos LllTIOeS com
Canelinha, Julho de 1956.

'.::0-6-1;6, '(Ass.) Jaymor Guimarães CoUaço - Juiz de g:a, em s'on agens e escava- I

têm associados à monazita, I SI: Ml'l'al1da

- U

coes para coleta de' am :Jtra i '
" , ' i _ � .•

Direito, E para chegar ao conhecimento dos interessados,· -

_ ,o s
outros mmenos de maIOr va-

_que sao submetidas a exa-
1

A'

como a zir I
'

vassa o presente edital c,om o prazo de trinta dias, ql�e 'I' 1 b t' 01' economlCo, '

-mes e ana lses, no a ora 0-,
't 'I' l'ta Nas a

;,erá públicado e afixado na fórma da lei. Dado e pas-" 'com a e a I men, c-no mantido pelo Departa- I '1' d'd s pelo D
sado nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e d�is dias do t "t' . ,

• na lses proce I a '- '- �en o em yl ona" Vlsa�do· N, p, M" cÜ'm base llas a
rnês de junho do ano de mil novec,entos e' cinquenta e a recuperaçao das areas am, 't 1 t d s tem se
seis, Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Jura- da mineralizadas, o Ministé- mO�f:asd co etaudaO" que eAs-ses �J!ti�IioIiMMid .

d' t '1 d E 'v- d t·'· 'ven lca o, cop ,

.menta 0, no lmpe lmen o ocas lOna o SCl'! ao, o a 1- no da
T

Agncultura progra- dois minerais contribuem,:ografei e subscrevÍ. It NO\ O EMBAIXADOR 'em proporção muito reduzi-Biguaçu, 22 de junho de 1956.
.

RIO, 25 (VA) ,-. O pre- da, na .constituição das ��6iiiiIiilU;;;1"'�"i6iiI"(Ass,) Jaymor Guimarães Colla-ço -'- Juiz de Direito. sldente da RepublIca em areias. Durante o ano pas-'--------,---Confére com o original afixado no lugar de costu- exercício, sr. João Goulart,· Sado, praticaram-se 803 'son I A L U G A S E
me" O Escrevente. Pio Romão de Faria. �ecebeu, ontem, as creden-I dagens (atingindo mais de--------------------- ciais do novo Embaixador 5,600 metros perfurados). I Uma casa de madeira nad�s Estad?s Unidos no �ra-I Foram, obtidas

A

mais· de d�7 Rua São -

Vicente de Pa�lasl1, sr. Elhs Ormsbee Brlggs mil amostras sobre as q'ualS n. 26 ·fundos. Informaçof,!S' Família inglesa proc'ura casa para alugá r, co?1que substitui o sr. James !procederam-;e a 21.785 de' na Rua Francisco Tolentii1o; um contrato de dois anos, Não faz questão que estejaClemente Dunn na c�efia I terminações analíticas de la- ,12. Deposito de Roupas Fei-', situada na zona central. Tratar no' Cabo Submarino ouda (delegação diplomática boratório. tas.
I :(:elo telefone 2982.

.. __ ..

,
...}//

..

,

,

,

ICA impede a 1_, ;,nição, não deixando Incandes-

Parec, que nenhuma. São dois gêmeos, Em gasolina também sabemos, a diferença
é esta: só as gasolinas vendidas sob o' em
blema Shell contêm I.C.A, um aditivo que

são quase iguais, No entanto, apesar dêsse
- "arzinho brejeiro, um dêles é ainda mais ale

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

as torna superiores porque:

cer os depósitos provenientes da combustão interna.

ICA elimina os Curtos-Circuitos, pois neutraliza o_s
résfduos-�condutores, de, eletricidade, depositados por
qualquer tipo de gasolina nos elétrodos das velas,

E só os Postos de Serviço e Revendedores. Shell

.'

vendem gasolina com l.e.A. Portanto, ao abastecer
° seu carro, procure os Revendedores Shell,

-

,
"

----�--",
-----_��---�-��--� I--�����-

.--------- "

,

.....---

Poro o motor do seu corro o

diferenço' começo quando você enche
o tanque com gasolina Shell - o única

que contém I, C, A. Patente n,o 40,637
SHELL BRAZll LIMITE'O .,

AVALIAÇÃO DAS RESERVAS DE MOg INAZITA NO LITORAL
'GRANDIOSA FESTA DA .PADROEIRA

I

SANT'ANA
·Dia 29 de Julho

Semana de
5 dias I

../

•

Convida-se ao povo em geral para as féstividades',
u-adicionaís da padroeira de' Canelinha - município
de T'ijucas, a realizar-se dias 28 e' 29, e que constará do

'Viagens D J RÉ TAS
FLORIANÓPOliS: - RIO ÁS 3�s
FPOllS.-S� PAULO-RIO '�, '4'1"
IIPOllS�,!,·ÇURITIBI(�RIO AOS SABS,

SERV'ÇOS,.AÉREOS
rDI t7.r,ôt:\,T\r. C:I (

Vende-se Càsa
Vende-se a casa, estilo bung:; low: sita à rua Artista

Bittencourt. nO 32, nesta capital, com 12 peças e com

;;;mplo quintal contendo jardi'm, canteiros para horta e
árvores frutíferas. Trata,r com o Sr. José Carvalho à rua
�;onselheiro Mafra, 21 sobrado, ou pelo telefone na.

PROCURA-SE PARA -ALUGAR

'2667.
�- .. ' ,�---_._------�, --�--'-

,

.1I'a,q Marechal D.oJo'o� 3414 i.· o"dcu '�
.
..:..!:),

•
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



·jüesiiãuseüõrã····iie�fa grande Eslreia de hoielASSEMBLEIA LEGISLATIVA
I'"

- ,I '010010 de Cordoba e o (Ballet Is- O uDia do Colono». Estrada Imaruí-Lagooa. CasaNSUnClOn 1 panbol», DO Teatro 4. de Carvalho populilres••Re�juste dos Funcionários meDOS cate.
i,

.

,

. oorlzados. Outros aSsoBtoS. '. -

•••••...---,..... A sessão da últi�a qu�rta-, "'�e _sar'l
rios menos cate�onza�os"

feira foi quase_ toda ded�cada o governo dq Estado. nao po- que .t:abalham J�nto as re •

.i3 comemoraçoes do "Dia do de ficar onusso no assunto, partições estaduaís. Estra
I Colono". I cabendo-lhe toda a respon-' nhou aquele deputado que

Farto, esquisito e gostoso foi o almoço: .av2R, rosbife _tequerimento do deputado sabilidade. sr, Governador que tanto !&;
em rodelas finas, sanduiches de bécon quente, salmâo em Orlando JJértoli I Estrada Imaruí-Tubarâo apraz em dar entrevistas c
môlho de mostarda branca, saladas," queijos, morangos em Discutiu-se primeiramente' O deputado Epitácio Bit- pronunciar discursos bani.
açucar, maçã e cerejas quAeimadas: , '. I ) requerimento do deputado' tencourt (PSD) comentou a tos, ainda não tivesse refe.

Continuamos a voar sobre 'O no Paraná: mas � paisa-: S;.. lando Bértolí solicitando
I

construcão da estrada, pe- rências a êsse grave proble.
gem mudou: sente-se já a. força e >O poder de Buenos Aire�·1 a inserção na ata dos traba-: los poderes estaduais, que ma que' preocupa os peque.

Entre Corrien.tes e Ros�rio apenas r:os mos�raram tres
I Jl0S de um 'voto de regozijo liga Imaruí .a Tubarão, elo- nos funcionários. Disse que

cidades: Entre RlOS, Parana e Santa Fe: o resto ou ' era pela passagem do "Dia do' giando as providências até os operários do-Estado
água amarela ou vegetações espalhadas, cobertas

-

de cla- Colono" e que sofreu emen-) agóra tomadas nessa cons- çosamente teriam o seu
rídades difusas e baixas, das dos deputados Olícer '

trução, cujo início foi feito [uste mas .que quanto
.ialdas e Tupy Barreto que ao tempo em que s. excia. funcionários, para estes,
he deram inteiro apoio e

.

era- prefeito de Irnarui. Mas Governo deveria providenciar
ouvaram-Ihe a iniciátiva., Ilembrou a neces:idade de S�l' imediatamente o envio
O deputado Orlando Ber- feita a ponte sobre o no mensagem para lhes dar

toli, discutindo-o, exaltou o DUl'\a.·' necessário com que e�frent:\r
trabalho daqueles que, BO

. Reajuste dos vencimentos a alta do custo de vida, POIS
amanho da terra, são a mo- i

'

dos funcionários I parece que o governo nào
lá propulsora do progresso O deputado Osni Régis está olhando devídaments

- I ,
do nosso Estado e a quem de- (PSD) lembrou a necessída- para os que percebem me.

vemos parte do nosso pro- 'de de ser providenciado o' nos que o estipulado na lei
grasso.

,I

reajustamento' dos funcioná-' do salário mínimo,
O deputado Paulo Preis

___!���.�Rlf�·�·_':.:t�::.!�'_-..,. _

(PSD) discorreu longamente
sôbre a data, historiando,
com dados interessantes, as

primeiras migrações de, colo
nos estrangeiros que para

aqui aportaram, seu traba

lho fecundo e SUa, contribuí
,ão para a nossa emancipa- I
çâo economica. Referiu-se

depois ao caboclo nacional;
2xaltando-lhe as virtudes ja
.econhecídas pelos nossos

SOCiólogos e mostrando o ca

ninho que o bom senso nos

manda seguir para a solução
ias nossos principais pro
)lemas. Tambem falaram so

rre a data os deputados Oli-

�e Caldas, 'Francisco canZia-j (Manuel Ferreira próprio crescimento vegeta.
al, Tupy Barreto. O deputa- de Melo) tivo das populações, cujas

:� H. Luz �eceu conSidera-I Hoje, quase ningué� tem solicitações essenciais .dei<oes em torno da data do mêdo das responsabílãdades, xam de ser correspondídas,
.iascímento de Santos Du-

. simplesmente porque elas,
I
quer porque os gêneros' de

nont. .\
há muito tempo, deixaram' primeira necessidade escas

As casas da Caixa Econômica de ser efetivas. Aos respon-', seiam cada vez malsr- quer
O deputado Orlando Bér-'

sáveis de agora alguns deles, I porque o poder aquisitivo dr,
coli (PSD) ocupou novamen- oelo menos _ pouco se lhes

I
moeda se dilui na onda in.

te a tribuna para solicitar' dá 'que a carruagem vá pelo
I
flacionária que é a decorrenv

,

Foi palco !'l,o que quase se transportou todas as pessoas do .governo estadual provi- caminho errado, contando
I
cia imediata daquele outro

eonstítuíu numa grande tra- para o Hospital db Samdú, lencias no sentido de solu-
que participem da viagem, fenômeno, quer ainda porque

gêdía não fôsse a ajuda. de que, sob a: díreção e os cui- clonar o caso criado pela fál
sozando as delícias do índí- o generalizado reclamo de

Deus o Morro dos Cavalos. dados do abnegado médico .a de instalações de água' e .erentísmc generalizado.,
.

aumento de salários não éAu'teoniem, quarta-feira, I dr. Fernando Oliveira tive- 'uz nas 22 casas mandadas- Parece até que a preocu-�' correspondjdo, paralálarnen-
em vragam de recreio segui- ram seus ferimento� pensa- construtr pela Caixa Eeonô-

)ação uruca daqueles que te, pela estabilização, dos.am no carro de n", de chapa, dos. nica, no bairro do Estreito e detêm uma parcela da vida preços, mantendo o circulo >

�3-00-43, tendo por motoris-I" Embora não se tenha vití- que já prontas não podem adrnírrístratlva é tornar ete- vicioso e acelerando, perigo
ta o sr. José Arsenio de mas a lamentar, todos o: ler ocupadas por seus pro- tiva a célebre frase: "A_pres samente, a espiral em curso.

''''';-� , Freitas (mais conhecido por passaseíros fícaram seria- prietários tendo em vista o. noi le déluge. E não nos: Agravando a crise de pro-
Desde o rio, eriçado de darsenas cheias de cordoalhas Boneco) as seguintes pes-I mente feiídns, com a exce- descaso dos Poderes Públi- �rará maior consôlo a ligeira dução que é a resultante do

e de formas bojudas de navios, at� onde os olhos podem soas: Sr. Otaviano Botelho, ção de Jóão Vieira, que -so- : coso Apelou para que não �e inversão na fórmula do en-. alto custo da mão de obra
lobrigar alguma cousa, cobertos por uma florescência trê- SI', Toribio S. Botelho, Lu- Creu somente várias escoria- descurasse de problema tao genheiro inglês, POis que, na e dos obsoletos meios.' em-
mula e difusa - 'os imen�os e incertos aglomerados de eiano S. Botclho, I.rine Gual- ções,

.

(importante, fazendo ver qUE: verdade, o panorama atual pregados nas diferentes fa-
altos cubo.s e de pirâmides cirizentos, as torres escuras, as berto dos Santos e o Sr. José

lOS informa apenas pouca ses de elaboraç�o,. a par do
violentas massas de concreto e aço, esmagadoras, impla-, Vieir�, todas pessoas. muito

J'.'dem, nenhum dever e êxodo rural e das concentr�-
cáveis e pesadas, espraiam-se, enchem os espaços e o.s pla-' relaCIOnadas nos meIOS so- nuito histerismo. eões citadinas, e de que é
nos, inundam as áreas, encobrem as ruas, tapam Os hori- ciais e esportivos da Capital. Dai porque, neste andar, �testado evidente' o decrés-
zontes, inexorá'veis,' tumultuosas, brp.tais, como vastos e EI'am precisamente 4 ho·

Ião será d,emasiado pessi- 'cimo de nossas exportações,
rudes acampamentos de ciclopes enchendo a planície. ras da tarde, e eles já se

nismo afirmar que o carna- por não poderem elas com-
Nenhuma ondulação de árvores, .nenhum verde e ma- achavam na enseada de Bri-

.al em execução, cujo térmi-\ petir no mercado internacio-
cio tápete de vegetação onde o olhar possa repousar, a11- to, localidade situada pel'to

10 já .se prenuncia, não se nal sinão mediante subsidirJssloso e fatigado! Apenas a floresta de pontas de cimento de Aririú, na Palhoça e tu-
!erificará pelas cinzas sim- governamentais, 'temo,s ain-

de tijolos e vidros amontoados, de argamassas escuras, do corria as �il maravilhas. )ólicas mas pelas cinzas da de sobrecarga a crise dos
cerradas e infinitas!

.

Às 4,10,.já se achavam no :eais ;m quê se envolvt! o tr�nsportes a impedir o es-.

\ Morro dos Cavalos, e numa �scombro dos incêndios... 'coamento rápido dos frutos'
Esta é, por certo, a CIDADE: - a enorme e vasta cros-I das curvas do sorrateiro As considerações acima da lavoura e de quantos ou-

ta cinzenta esmagando a terra gris e oS homens que as Morro, em velocidade regu-
ierVem doe intróito à aprecia- tros bens de consumo, que

astúcias, 'os eg<?ism03, os desejos, as angustias pelo pão,llar, encontram-se com um
tão de problema em -ordem mesmo sendo' insuficientes

pela glória, pelo poder e pelo dinheiro, dão tonalidades

I M�l'cedes Benz �e. 1��00 ia dia, vale dizer, a carestia já para a satisfação das ne-
cinzentas e brutais! qUilos, que:: como eles vmha

da vida, 'cessidades gerais, ainda s�
Ah! meu Jacinto: eu tambem contemplo do alto, átra- 'em velocidade regular. O im- -A propósito da Lei da Pl'áia, o poeta Saratoga A alta do custo das utili- perdem nas fontes de ori-

'Vés a janela dum avião, como tu do terraç.o da Basilica, pacto foi violento 'e inevitá- enviou-nos oS seguintes versos expressionalistas, in-
dades mais essenciais conti- gem, sem poderem chegar

·naquela tarde outoniça de Paris, o insaciavel monstro de vel, não podendo nenhum
I

diretos e prematuros: núa a se fazer sentir sôbre aOS centros que mais recla-
calcareo e ferro! dos dois motodstas nem si-

I a população em geral, 'onde mam pela' falta dos mesmos.'
"LEI DA PRAIA"quer suavisar o choque. O .'

já não mais se poderá pen-! Escélssês e 'carestia' são
Mas esta massa de telhas e fumaças, de caliça e tiiolo, automóvel, já por sua, cons- , Já perdi tôda esperança,

-

,ar em discriminar quais as' têrmos equi'valentes, fenô-
de dl,lro concreto e' torres de aço, brutal, avassaladora e tituição leve, foi arremessa- �lasses mais diretamente a- menos que se correspOnde':11
espessa chamada a CIDADE - não é uma ilusão' da far- do às distâncias, enquanto' Já estou pobre de festança,

tingidos pelas- dificuldades no mundo comercial, 'pelo
tura, um engano risonho gerado pelas suas pompas e pelo que o Carro Caminhão que Já sou triste sofredor; ,

em que todas se debatem que de nada seryirão medi-
seu ouro; é a mais dura de todas as realidades que o ho- 'vinha carregado até os den- Fiz guerra-fria em aliança, exploradas, crim\nosamente, das que não tenham por ob,..
mem cri,ou, desde que Perdeu o Paraiso, para esmagar os tes, não pode fazer outra Eussia - Inglaterra - França,

por um grupo de experta- jetivo imediato incrementar
seus semelhantes! coisa senão parai' e averi- Na Santa Paz do Senhor.

lhões e Pela demagogia dis- a produção, ao mesmo tzm-
- Todas as ci·dades? guar o dano causado. * * *-

Soolven,te de cértos políticos po que criem oS meios de
- Não! Não se fez demorar mui· Não saí q,O meu Estado, nacionais. distribui-la, ao contrário de

to e já, da localidade próxi- .. Muito embora tapeado, Os baixos índic.es de pa-' raGionar-se o Pouco que e-
ma ali se achava, pessoa Por "lei da práía" sem manga; drão de vida das populações' xiste e que só poderá pro-
abnegada que apesar dos Não sei .se devo ao pecado, brasileiras parece 'tenderem' porcionar o enriquecimento

. . seus esforcas não poude de Do tal decreto gozado,
a ,um nivelamento contrário de alguns,' enquanto a maio-Festa na Colonia nenhum �odo socorrer os Opassar �iv:r �e tanga.
ao que seria. Ú desejar-se, 'ria do povo curte faltas e

I
feridos. pois que, ao inves de serem ''necessidades sem conta.Entrada franca.

.

'

Disse ôntem à mulher, IComo nos anos anteriores, Quase ao mesmo msta.nte Não sendo a lei de colher
os menelS afortunados a su- Assim, vemos a pressão-al-

sa'bado e doml'ngo pr'o'ximo, u.� sr. de nome Lalldelll�O, I birem na escala das posSibi-, tista num ritmo impressio-
,

d
- Oom 'vantagens de Cueca; -

t 11 t d
'

prn.fundam---en- h
.

C IA
.

S t'Ana üa por estaI' sem con Qçao !idades aquisitivas, sao, úS I nan e, porque a men a aConsternou v avera na o onla an , I •
•

d P I'
. I Eu direi a quem quiser, I

.

d 'dte n02sa Capital o faleci- as tradicionais barraquinhas I chamou Um Jeep a o ICla
I Como melhor me aprouver;

que sempre gozaram de um pe a vental1la a CUpI ez e
.' . -. Florestal que pl�ontamente relativo bem-estar a, se ve-', da irresponsabilidade, a con�menta, sábado ultImo do em comemoraçao ao Dla de Vou dar banho na careca ,.'.

rem ,envolvidos :Qas, malhas "taminar todos os setores, atenosso distinto oonterrâneo e Sant'Ana. SARATOGA
dc dificuldades cada VeZ mesmo os que era justo es-prezado amigo dr. iRemigio I Haverá Bailes, dominguei- O TEMPO mais apremiantes, em bene- peral' um 'pouco. mais de_moele Oliveira, abalizado clíni- ras, quermesses e toda sorte

d I Prevl'sa-o do tempo, ate' fício de uma minoria cada deração e de equilíbrio. Eco nesta cidade, de folgue os popu ares.
h d d' 27 vez menor e mais insaciável, isto porque o governo, deO extinto de tradicion:tl As 'festividades serã;o abri- oras o la .

.

B' G d oom graves riscos para a e.,-, um lado, atua através de u'afamília catarinense, era mui- lhantadas' por Banda de Mú- Tempo om. ea as.

ma'qUl'na desaJ'ustada e l'n-t tabilidade do nosso, sistemato rela.eio'nado na sociedade sica que irá' eSPecialmen e

'sócio-democrática. capaz de joeirar os reclamoslocal, g,ozando de largo pres- da CapitaL
dl-Nem poderia ser de outra da massa consumi pra e, portigio no seio de sua 'classe. Prevê.-se para tanto

- ,forma, mormente se se aten- outro, sente a falta de co-O seu sepultamento teve. afluenCla de grand� massa
, tal' que 'as fontes de produ-, operação de certos . meioS,lugar. sábado último, no Ce- de populares que irão àque-

ção, por exemplo, nãp acom-' que, ao revés, preferem ti-,mitério Municipal, tendo um le recanto ii pr··acura de uma
Ipanham, nem ele longe, o, LU' partido cta situação.grande acompanhfl.lllento. I noite diferente.

Jthon d'Eçza
•••• �••Q••••

aviões.

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Julho de 195,6

Agora, porém, vemos longos retalhos de' lavouraz,
imensos tabolelros muito verdes, fumos esquecidos de Ca

sais, manchas claras de povoações e, longe, silos redondos,
xadrêses verticais de ferro, e pontas de chaminés. -,

Ao nosso lado, quase á mesma altura, passaram doi"

Mau Sintoma

Ilhas compridas navegavam lentamente, com franjas
brancas em tôrno; as águas se alargaram ainda mais,
lanhadas de azul, com finos debruns esverdeados multe

ao longe,
O hídro vibra á força ritmica e conjugada das quatro

halices: e banhado por claridades desafogadas, mais vastas
e transparentes, entrou no Rio da Prata.

Alguns passageiros enroLm mantas, fecham maleta:
ou procuram chaves nos notsos dos paletós. Outros ainda

dormitam, fumam ou espiam, com os olhos pregados á mi-

ca. da ventana, a paisagem correndo lá-baixo.
f

Agora tínhamos ,de um lado uma espalhada largura d:

estuário; doutro - quadrados de plantações verdes e cal

mas, telhados vermelhos, compridas faixas aloíradas entre

traços prateados de canais. �

ANTONIO DE CORDOBA, o famoso bailarino Espanhol
Hoje, às 20,30 horas terá início a temporada do

"BALLET ESPANHOL", no Teatro Alvaro de Carvalho.
Antônio de Córdoba e o. famoso "Ballet Espanhol"

com as lindas bailarinas ROSARIO REYS, LIDIA MA·

DELON, ANGELES BELLO, LEONTINA LAYS e o famoso
�uital'rista EDGARDO ROMERA, encantarão o seleto pú
blico florianopolitano hoje, 'amanhã e domingo, dia 29 ves

peral,' em três únicos espetáculos.

O barulho das hélices é mais intenso, penetrante
vivo. Olhamos os relogíos: - 12,30; hora argentina.

Um feixe de sol luziu sôbre uma asa; ent�! como sr

surgisse do fundo da terra, de repente, Buenos Aire.�

SÉRIO DESASTRE NO MORRO DOS
CAVALOS SEIS PESSOAS FERIDAS

Distante, dentro da' uma névoa azulada, seca 'e vaga

Vemos recortes denteados e irregulares, riscos agudos su

bindo para o alto e no alto se apagando.
No Bar retinem copos; rôlhas festivas estalam.

Sobem do andar de baixo um vozerio em vários tons F

sotaques; _
em tôrno a mim também os passageiros riem,

falam, aliviados e alegres.
'

Houve um momento em que um rebanho de grande,
nuvens densas e redondas, que flutuava adiante, apago;
toda a visão em roda,

apareceu.
O hidra baixa o vôo e passa díante jía imensa mole de

cimento, de comportas, de cascos e mastros embaralhados
e de guindastes que rodam por cima de chaminés curtas f

ooloridas.
O quadrírriotor ruma para o sul; vira, após, o largo

nariz de alumínio e começa a dar longas e vagarosas vol
tas: e a cidade se mostra na sua grandeza brutal e magní
fica,

DJ. Remígi.o de
Oliveira
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