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Já salvoll�12:mil crianças Busca-pés
,o que é a Federacão das Sociedades de Assistência aos lázaros, que aca- g'e�,J::::��S;\:aestas���

,
.

_ 'I'ríbunal de Contas está

ba de completar 21 anos - Homenagem aos seus benfeitores, por oca- :utr�o�i�:;eh::r:�i�" um!
.

sião da inauguração de sua séde própria �:��:,ÇãO�Olh�:!:s q�l�
no Tribunal, enquanto o

senhor, monsenhor e re

lator P. G. Líbreloto dis

seta amem para o re

gistro de um contrato,
dois juizes, os Sl'S; Nelson
Stoeterau e

' Leopoldo
Ertg, insurgiram-se con

tra essa decisão, pois o

mencionado contr a to,
envolvendo despesa de

'vários milhões, não fô

ra precedido da impera
uiva concorrência públi
ca, mas apenas de toma-

I da dc preços, P01' car

tas do Secretário da

Viação a algumas fh-mas

escolhidas e privilegia
das. Diante do voto enér

gico do juiz Stoeterau, o

seu colega J. J. Cabral -

que já havia apoiado
sacr-ístâomente o amem

librelótico - voltou a

falar, para defender a

desnecessidade de con

corrência pública!!! O
i I u s t r e "mag'istradn",
quando deputado da opo

srçao queda coneorrên
cia até para a pirrturn do

Palácio. .. O, juiz herr

Schneider, moralista do •

P. R. P., também votou
com o relator ... E o Tri
bunal de Contas, afinal

, de contas, aprovou o con

trflt\iru;:i,ssimo� pilr," 4 . �
,

2! �
'T �

�páginas

"Se a mão que embala o

berço é a que vai reger o

mundo, então não trabalha

mos apenas .pela Pátria

sobre a colaboração do povo, nída e roupas que lhes eram I mens
e mulheres doentes "t -

1 campanha de combate à atiradas de longe. Diz o bíó- ti"aVeSSam matas quase ím

epra. Disse que nestes 21 grafo : penetráveis para arranjar
�n03 já conseguiu, de contrt- "As caravanas de doentes tratal'nento para si mesmos

ruícâo de particulares, mais viajantes desapareceram, Sua ou abrigos para SeUS filhi

le Cr$ 36 milhões. Que a� .amentaçê o foi aquietada por nhos".

nuulmcnte, somente para uma mulher que exigiu para Para t rrminar podemos
nanutenção dos Preservató- êsscs infortunados a saúde e ainda, entre tantos testemu

�'ios, são, arrecadados dos a felicidade que lhes falta- nhos, repetir aquela frase,

)articulal�es mars de Cr$ 15 vam". escrita pelo proprio punho,
nilhões. Hoje o espetáculo é outro. do dr. Perry Burgess, presí-

OS JUROS Para não usarnos palavras dente .
da Leonard Wood

"Os [ur cs que podemos 0- nossas, aqui vai o testernu- Foundation, de' Nova York,
'erecer de contribuições' tão nho de Vilar" há mais de �O ao 0:er2cU' a d. Eunice um

�Tand� s são Os � benefícios e anos: volume elo seu livro "Eles ca-

.\S obras que temos podido "Há hístortas comoventes mírihàm sós".

'ealizar", acrescentou. dc famílias inteiras viajando "a maior benreítcra e amí-

Eis, segundo suas proprías 20 ou 30 dias em pequenas ga mundial dos filhos dos

oalavras, os "juros" dessas canoas, pelo rio Amazonas, a hansenianos".
zampanhas financeiras: fim de alcançar,m uma cu-. (Da "Tribuna ela Impren-
"Já se Casaram mais de .ôma ou um Prevantorio. Ho-

"

sa")
'>00 ex-alunos do Preventó-

-íos, estando a segunda gc-

'ação sadia descendente des
a obra de preservação a

atestar OS beneficios deste
.rabalho medico social.

Entre as 11 mil, e 500 crlan

ias que já passaram 'pelos
?reventorios, mais de 4: mil

.em uma posição definida na

vida, encontrando-se entre

eles engenheiros, medíocs,
Ientístas, professores, enfer
.neiras, sacerdotes, Irmãs de

jaridade, agrônomos, fucio

,larios públicos', elementos

ntegl'antes da Marinha, ,1\.
"ronáutica, E:xiercito; ,·p-erà
rios espeei'alízadôs.e desc-,

:es, que voltaram para sua

�idade de origem com prepa
'o para as lides de campos,

= sobretud9 e icelentes mães

� pais de familia.
Temas atua�mente 4.730

�rianças internadas nos ,Pre

ventarias, 'e cerca de' 10 mil

são, criadas e educada.s no

proprio lar ainda, ,dcntro do
Decreto-lei 4:827 _ isto fora

quando assumimos a respon

sabilidade de salvar, educar

ESCLARECIDO O ACIDENTE COM O
A\lIÃO PRESIDENCIAL DA VARIG

e traçar um rumo .na vida

daquelas quase 12 mil crian

ças que passaram pelos Pro

servatórios da Federação" -

disse a sra. Eunice Weaver,

presidente da Federação das

Sociedades de Assistência aos

'Lizaros e Defesa contra a

Lepra, 'em solenidade oficü,l

de inauguração da sede pró
pria da entidade assisten

cial.
A solenidade que se, reali

zou na tarde de terça -feira
serviu ainda para homena

gear varias persnnalidades
que sc destacaram nos 21 a

nos de luta contra a lepra,

que é a idade da Federação.
A Federação pela ínicíatlva

de sua Presidc nte, além de

relembrar um a um C3 fei

tos dos benemeritos, fez a

entrega .de diplomas às se

guintes peszoas:

ministra Nereu Ramos, go

vernador Paulo Sarasate, ge-

A Balança Comercial
do Brasil

.

RIO, 28 (VA) - Nos primeiros cinco meses do

corrente ano, o Brasil IÍmportou mercaqorras no

valor de 460 milhões de dólares (ou equivalente) e

exportou 579 milhões, obtendo, assim, um saldo de

119 milhões de dólares contra um "deficit" de 72

milhões em igual 'período do, ano anterior.
, ;<Em m�io últiíl1(), s(��'undo ;,daÀ'()��� Mi.;Iiüstérío

da Fâ�e�d: nossas�m:p�rÜíç'�$, 'So"IllU'l §1n[.lIJ8108 J'
toneladas, no valoi' de 76,7 milhões de dólares, ou

4,3 bilhões de cruzeiros, enquanto as éxportações
totalizaram 535.371 toneladas, no valor de 131 mi

lhões de '!.ól�res, ou 5,1 bilhões de' cruzeiros.

neral Isaura Regueira, srs,

João Cleofas, Emil Farah,
Rogerio Vieira, Silva Novo,

brigadeiro Rain11lna.o Ab)im,
Paulo Filho, Aristides Sil va,

H:1l'óldo Lisboa, Renato Bas

tos, mÍnistl'Q Mario Pinotti

e sra�. Alcina Macedo Soa

res, Adelina Ponc':: de Arrud.

e Irene Leal.
Foram ainela ináugul'ados

os retratos dos bcnemérítos:
marechal Eurico Gaspar Du

tra, governador Miguel Sou

to Filho, deput-ado Gustavo

Capanema 'e sr. C!emente

Mariaj'li.
A cerimonia foi encerrada

as mães velhinhas, aS. espo- RIO, 28 (V. A.) _ O pre - horas. O sr. Rubem Berta
sas desamparadas, os depen- sidente da Varig, sr� Rubem'mostrou-se satisfeito CaiU ?'
den tes do" doentes reaIment2 Berta, esclareceu hoje à vis-Imanifestação que receb:u
neccssitados que são atendi- ta de noticias contraditoI:ias dos ilustres passageil'()s de
das do Acre ao Rio Granele publicadas aqui e alhures, a sua empresa, inclusive d,)
do Sul, atraves das noSsaS. respeito do acidente vcdfi- presidenté ela República, que
l60 Sociedades em pleno fun- I

cada com 'o aparelho da meS- Ilhe ofereceu uma fotografh
danamento". t

ma empresa que transport8-
I
autografada.

"Hoje comemoramos a_ QUEM E' QUEM I va 0- presidente Juj3celino I
" -

maioridade da Federação", Para fin�lizar, c�be mos- Kubitsche�, de regresso, da, Ga nhe Mal·s Idisse inicialmente d. Eunice ;rar quem e a presldente da I conferenCIa do Panama.
Weaver ao relembrar os 21 i"ederação. Para isso vamos!

'

.

•

't h d I Verificou-se o rompimento Vendendo Casemlras e
anos de luta contra a lepra. ranSCl'ever rec o e um .

t· d F d
. 'de dez centimetros mas qll., Lmh03. pelo Reembolso Pos-

,ongo ar 1'60 o sr. re enco ,
.. J'

..'.

'I "R- 't I t A se não fosoe tomada uma tal! TradICIOnal fn'ma de
Ji ar, na ",ViS a. n er- -

I '

�

I •

. " fOI' c d�n providencia permitiria a in- S, Panlo, admIte Agentes,
mencana, que on �

- , , . �

sado em "Woman", de no- filtraçãio de óleo em um de,:;, dandu excelen�e com�ssao e

lembro ele 1944: 'notar; s, com suas ulterio- belo mostruano gratls. TE

"Em muitos Estados do res consequencias'- O reparo' CID08 LASCO - Caixa

'3rasil, viajantes encontram foi feito em menos de tres Postal. 8.305 - S. PAULO.

instituições' cem o nome de OR"-'D--E--N--'A---D--O O CONF'ISC·O DE TODA. A�unicc Weaver, que está di-

rigindo uméf tarefa tão gran-

FORTUNA D' E, PERONmil abnegados voluntárias". de como o Brasil m.esmo",
ONTEM E HOJE Mais' adiante: "é (ela) lar-

O trabalho preventorial e gamente re.:;ponsavel pela,
de assistencia que vinha sen- reintegração ao meio social' BUENOS AIRE$, 28 (UP) de junho de 1943, tudo o que

elo feito no Bra..sil, repercutiu' de milhares de cidadãos for- _ A Comissão' de Recupe- herdou de sua mãe Juana

de tal forma nó estrangeiro' tes que, ssm o seu auxilio, ração do Patrimônio Naci'Ü- Bosa' Canosa, depois daquela
que vieram especialmente pa- seriam condenados como pá- nal ordenou o confisco de data, OS bens - que, adquiriu
ra estudar este" problema in- rias". toda a fortuna e proprieda- ela soJiedade CO!ljugal ou

loco" as sra3, Cecília Pimen- Quando o biografo viu sua des que Peron adquiriu na como herdeiro de Eva Duar

tel, da Venezuel1a; HeloÍlsiai biografada anotou: "É intel-i
I
Argentina e outros Países, a te Peron, bens e poderes de

Tabda, do Paraguai, o dr. gente, ele tola aparencia, uma! paTti:.: de 1943. A Comissã::>, terceiras pessoas, com�o jüias
Etcheverry, da Argentina, e, mulher fe-liz no, casamento, em seu vereditum, det2rmina que pertenc'el'am a Eva P!3-

mais tarde, representantes de alguns quarenta e poucos a jurisdição do Estado 'a ron e as q_ue deu d� presen

do México e da Espanha e an02, COllh grande cahrme nas confiscar os bens adquiri- te a sua, amante Nely Ri-

Portugal. mandras c no fa:ar". dos por Peron depois de três vaso

Por outro laelo, o Presiden- Dep'ois disso muito coisa
te da Federa{!ão nesses 21 acontec2u. D. Eur.ice r-e�\' eu
anos visitou, a convite d'Üs seu irrésque�ivel companhei
respectivos Governos, 11 paí- 1'0, perdeu muito daqu,}le ar

ses Centro e Sul-americanos, feliz. Só uma coisa não ;;c

a fim de ajuelar a fundar 30- modificou: sua lúcida sola
ciedades de A3sistenciá aos d'arLdade humana' e seU fir

Lázaros, com, as mesmas fi- me desej o de reconquistar
nalielades.- Para a Pátria os integrantes
Existem hdje pl'eventórios das "Caravanas do Terror".

conhecielos oomo Educandá- Pois antes da ,Federação ha

rios em todos os Estados do ',iam caravanas de docnte"
Brasil em dois Territói'ios, que vagueavam de Norte a

num total de trinta. Sul do país, espantando tu-

COLABORAÇÃO do e a todos, e recebendo co'

. A seguir d, Eunice falou 10 flJimer:Itação restos de co·

c::Jm uma homenagem espe

cfal à memoria elo professor
Charles AndeI'son Weaver

marido e prinCipal incen ti

vador da presid'2nte nessa

sua longa e vitoriosa campa

nha contra o mal de Hansen.

O QUE E' A FEDERAÇÃO

Em ,seguida procu/rou, na

brevidade da palestra, mos

trar o que é a sua organiza
ção. Falou que aquela sede
pL'Opria, compTada com tan
to sacrificio - "porque' pri
meiro tinhamos as crianças
Paro tratar" _ representava
apenas o qU_flrtel general de
uma linha ele frente" ele 15

NÃO- PERMITIRA' QUALQUER
INTERVENCA-O WASHINGTON, 28 (U P)

"

- O governo norte-america- ,

CAI�O, 28. (UP) _'.? Egito, gão 'interna�ional pode t(�-I
no está realizando consul�a; I

advertiU hOJe, que nao per- lfiar conheCimento da dCC1- urgentes com Londres c p'J;-'

mitirá a intervenção de' são do governo de nacionali- ris, a proposito dos 'efeitos

q�alquer
_

orgão internacional, zar ou melhor solicitar ::t I' tra�scedentes da nacionali-I
na questa:o do-canal de Suez. mesma. Acrescentou que a zaçao do c�nal de Suez pelo

I
O ministro de Comércio, Mo-

I
medida não põe em perigo Egito. Um porta-'voz do de

hammed Abu Nosseir, decla-
I

a paz nem a segunrança in-Ipartamento de estado in for- :
1'OU que, sendo a companhi(;1. ternacional, de modo que o mau' que posteriormente às

do canal de Suez pratica- conselho de segurança das � consultas scrão ext'endidcls,
nente uma eínpreza pura- Nações Unidas não tem ju- I

a tôdas aS outras potencias
,nrnt2 egípCia, nenhum 01'- risdição fi respeito. I marítimas.. 'j

mas -portateís, nos arredores recorde.

de Nemours. As autoridades -----

Terminou a greve
do aco nos EE. UU.

,

NOVA IORQUE, 28 (U. P.)
rando vinte e dois prísío- � Tcrminou hojé, com um

novo contrato de tres anos,

a greve do .aço nos Estados
Unidos. Acredita-se que o

aumento de salário acertado
determinará um acréscimo

I de dez' dolares mais ou me-

RIO, 28 (VA) - Cerca de nos no preço da. tonelada do

�rês mil exemplares da revís- aço,
.a 'Problemas" foram apre

-ndidas, on tem, pela Policia

.'olítiea, na redação daquele
orgão do Partido, Comunista
.ia .Avsnída Rio Branco, 257,
.ala 61?, A medida resu'tou LIMA, 28, (U. P.) - psr.
las diligencias feitas pela,Manuel Prado, vencedor das •

.olícía, no mes passado, na I eleições gerais do mes passa

.arage da rua Felipe Cha -

I
do, toma posse ho] e da pre

es, 12, emvêào Cristovão, e·1 stdencía da 'República. As

lOS deposítos do "Expresso solenidades serão presencia-
_Aauá", na rua _Escobú, çtas por delcgações de nume

lua�do �ent��aE\ e c'enten:J.8' rosos, países., Inforinã,-se ,que

.laqltelas"' revistas foram,
.

'n'ao estará' presente o gen�
gualmente apreendidás. Na- ral Qdria, 'que continua aca

,uela oportunidade, o coro- mado. No legislativo perua
leI Luna Pedrosa, diretor (la' no haverá, pela primeira vrz

Divisão de Pólicia Política e na his·tória do pais, nove 1'('

Social encaminhou um exp�- presentantes do sexo femini

iiente, ao Mini'sterio da JU3- no, :uma no Senado .e oito na

�iça, g'olicitando a cassação Câmara: dos Deputado..';..
ia rélgistro da revista já que �):'
�sta' sc dedicava, comprcrva- -----------

Jamente à 'propaganda do .;" ,

extinto PC. NASSER 'REJEIT'Â'Ao mesmo tempo, o coro- �

uel Pedrosa oficiava, tam- CAIRO, 28' (U. PJ - Ó �-

lem, ao juiz de registros pú- gito rejeitou esta noite d

Jli20S; solicitant:o informa- protesto' 'britânico sobre a

,ôes sobre a revista "Pro- nacionalização do canal de
o:ema's" e seus responsaveis. Suez. A nacionalização lIo
Só então, com cssa providen- canal é uma grave ameaça à

,�ia do diretor da DPS soube- livre navegação eIíl uma via
;e que aquele orgão circula- de vital importânci<!:_ intec
va clandestinamente, uma nacional, disse a nota. Aly
vez que não fora solicitado Sabri, chefe da Secretaria'

S, PAULO, 28 (VA) _ Je- registyo para seu titulo, con- Política da Presidencia, dis
ronimo Julio Muller, gaúcho forme determina a lei. se que o Egito rejeita o pro
morador na rua Jupirá, 53, Comunicado esse fato, pos- testo porque a nacionaliza
l'r.viou um ofício à -Policia teriormente aO Ministério da ção do canal é ato que com

pauBsta pedindo "licença" Justiça, o procurador a quem pete à sua soberania e que
para matar a senhora H. S. o processo fôra di8tribuido a companhia do canal de
M. que, apesar de possuir opinou pela apreensão, pura Suez é empresa egipcia, su-

mais de 50 anos de idade, o I e simples da revista. jeita à lei do país.
estaria perseguindo em bu:�a

de aventuras amorosas. Je�

nnimo, no longo ofício que

dirigiu ao Chefe de Polícia,
indaga "se na cadeia pJderá
cstudar, comer às horas cer

tas 'e dormir em colchão de

inalas".
Como ,era natural, o d_Ie

ga�Q de plantão depois de

ouvir a mulher acusaçla, de

terminou que ,o jovem, que
tem 23 anos, f02se levado aos

psiq.uiatras, para um exam2

dt; sanida-L2 mental, ao mes

mo tempo que cópia da pJti
ção era enviada para a Pri

meira Divisão Policial.

o-s

x x

Mas, o zum-zum era

maior! O mesmo juiz
Stoetcrau, como juiz se

manal'lO, não podendo
ne,�a[' registro a outro

empenho, devolvera a

decisão \lara o plenário:
A despesa era de 8 ou 10

mil' duzeh'os de diárias

do locuto·r Rubim, da
Anita Garibal:1i, �a Ca

pital Fedcral!!!

A confirmarem-se as

informações, nem tudo

está perdido ...

licença para
matar

Nacionalizacão do
,

Canal de Suez

FECHOU SUAS Po.RTAS, DEVIDO. AO.
, .

SAlARIO MINIMo., ,UMA FABRICA
MINEIRA

RIO, 28 (V. A.) - tnror- dades. A indústria pertencia
marn de Belo Horizonte que à empresa A, Gigante, que

a Metalurgica Santo Ante- ,aleg'a não poder fazer face

nio, estabelecida na locali- às despesas decorrentes dos

'dade denominada Rio -Acíma, novos níveis de, salário mi

encerrou ontem suas abívi- nímo. Trezento:s operários
deverão ser despedidos. A

I companhia de Morro Velho

queixa-se também que suas

I"Ibres
'

despesa�. c�m o salário terão

um acreSClmo mensal da C1'-

LONDRES, 28 (UP) - A-' dem de oito milhões de cru

credita-se que o capitão in-' zeiros.
glês que um dos primeiros
golpes que a Inglaterra pode
aceitar contra o governo do

Egito sob o bloqueio dos cré

ditos epigcios em libras. Os

saldos pendentes do Egito se

elevarão aproximadamente a

cem milhões de libras.

Ilevam-se a cem

milhões de

Pena de 101 anos

para "Mineirinho"
RIO, 28 (V. A.) - Foi 1(;,

vado a julgamento e con-

Ata ca-ram os denado pelo Tribunal dc Ca
. xías, no Estado do Rio, o

rebe' Ides I malfeitor José Rosa Míran

da, mais conhecido por "Mi-

ORAN, 28 (UP) - Os re- :neirinho'" Este julgamento
oeldes atacaram uma patru- elevou a pena do parígoso
lha de fuzileiros' franceses indivíduo para 101 anos, es

com metrabalhadoras c ar- tabele c e n d o um fabuloso

não informaram sobre o nu

.nero de baixas francesas,
mas sabe-se que os fuzilci

cos rêpeliram o ataque, ma
tando um rebelde e captu-

:1eiros.
----- --<-- ---

Apreensão de
- revista

NOVO PRESIDENTE
AO PERU'

o Riso da Cidade ..�

mais

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR
M 2 n

DR. WALMOR ZOMER
" GARCIA

DlDlomBdo vela· Faculdade Na
cional de Medicina da Unlver.

aldade do Brasil
E7-luterno por concurso da Ma·

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro.

drigues Lima)
tx-interno do Serviço de Clrur

- ela do Hospital I. A.· P. E. T. C.
do IUo de Janeiro

Médico do Hospital de! Cavidade
e da .&laternidade Dr. Carha

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO'lAS -

PARTO� - OPERA; �g§
Cons: Rua João Finto n.

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General·

101.
Telefone: 2.693.

Bittencourt n,

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Pranclse» de Assis e na ranta

Cl1l1a do Rio de Janeiro
CUNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultõrto r Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quutas e

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

midt, 23 - 20, andar, apto 1 -

-rei.· 3.002.

'DR. HENRIQUE PRISCO
.

PAllAJSO
lUÉDICO

Operações ." Doenças de Se
nhoras - Clínica de Atlultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariàno de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Rospit ...l ·de Caridade.
Á tarde das 15,;;C bs. em dian

te no consultório á Rua Nuhes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - RUR Presicente

Coutmho 44. Tel.: 3120.
.

...

DRA:'WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIE
MUSSI

. MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA·

, GERAL-PARTOS
Serviço .:ompleto e especiali

&ado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos II tratamento.·
.

SUI.POSCOPIA - HISTERO .

SAL-Pl.'WOGRAFIA - METABO-
LISMO ilASAL

�'\dloterapia por ondas curtas
Eletrocoagulação - Raios Ultra
Vioieta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano,,". 1,

10 andar -- Edificio do Moptepio.
HorAdo; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra,

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

'.

DR. JÚLIO D01N
.

VIÉIRA

P'RO f-IS5 IONAL I
,••••••••.••••••olM4....IlP····........····:.a·"i

C8; :OS.:: TAVARES
uh.. NEY

PEKRONE./ Restaurante Rapoll i
'(_'ENÇÁR I�::��� E MEN- �':[��do J:orO:�B!arracs�lll��?:O!r��:I;� .

.

f
TAIS. - CLINICA GERAL

•

Angus tra .
- Complexos _.- RIO DE JANEIRO Rua Marechal Deodoro 50.

j. nsonia - Atar.ues .- Manias - Aperfeiç"...mente nt; "Casa lIe Em Lajes, n3 Sul do Brasil; o melhor!
'roblemátiça afetiva e sexual'

. Saud , São MIguel"
Do Serviço Nacional de: Doen- Prot. ..·ernand(' Paulmo Desconto especial para os senhores viajantes.

.as Ment.ais. Psiquiátra do Interno por 3 all.v.. do Serviço •

-Iospi ta l-Co lô n la Sant-Ana. de Cirurgia •••�••••1iIJ••6J.........G..4...w.a..".......,
CONSUI!;'fónIO - Rua Tia- Prot. Pedro de Moura

ano, ,q - lJas 16 às 17 horas. '
OPERAÇOE'S

::.E.'-JDtNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE ADULTOS

.::!) Tel. ��OI DOENÇAS DE SENHORAS . .....___� , � ,_

CONSULTA3: Diàriamente das
7 - 9,30 no Hospital de Carl

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 I"
andar.
RESIDÊNCIA - Rua Duarte

Sc)lutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Vos Serviços de Clíbica Infantil
.ta Assistência Municipal e Hos

·Fi tal de Caridade
c:LINICA MÉmCA DE Ch:lAN

ÇAS E ADULTGS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIo

.hado, 7 -- Consultaa das 15 às
,8 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

nerme," ó .- Fone: 37&3

DR. J(ILlO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20& enfermae.a
e Se rv iço de gast ro-enterologia
Ja Santa ';usa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Ex-inte;·no do Hospit.al mate r'

"idade V .. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
rígudo e vias bilia�es. Rins.

Co nsu ltô rjo : Vitor Meireles 2%.
Das 16 às 18 horas.
Res idênc ia : Rua Bocaiuva %0.

.

Fone: ·3i58:

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

DR. CONSTAN'fINO
.

DIMATOS

DR. LAURO DAURA
CLlNICA- GEItAL

E!;p�cialista em muiéstilu' d�

Sen:lOras e-vias urinárias.
_

, Cura radical das ·infecçoes
a"udas e cronicas. do "perelho

: g�nito-urinário em· ambo. OI

"x�. .

Uocnças do aparelho Digestivo
... d" sistema nervoso.
,

Horúio: 10'10 ÁS 12 e 2% ás Ó.

Consultório; R. Tira:!entes, 12

_ 10 Andar - - }.o'one, 324ti.

Residência: R. Lacerrla Gou,

,jnho, 13 (Ch·ácara d� E�panha)
- Fone: a248.

---

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CRlANoÇAd
PUERICULTURA - PEDIATíUA

_ ALERGIA UlFAN'l'lL
C")nsultório: - Rua Tirade,,·

tes ·n. 9.
'1'I<esidência: - Av. H.rCl 10

Luz n. 155 -- Tt!I. 2.5aO.

Horál'lo: - Das· 14 às 18 ho

,'as diáriamen_w _

MÉDICO·
E�PEGIALTSTA EM OLHOS DR. NEWTON
:lUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA' D'AVILA
'rRATAMENTQ E OPERAÇõES CIRURGIA GoERAL
(nrra-Vermelho - Nebullzaçi� -

,Openças de Senhoru _. Procto-

1J,ltra-So� logia _ Eletricidad<! Méd,,·a.
(Tr.atamento, de slRuslte .em

r: e' lt' ,. . Rua Vit", Me'·
operação) �on� I 0110.,

• 07
. • d' ··}"s n �8 - Telef(lne: 3.� .

Anglo-retinos�opia - Receita

.

e,

I
�(' ·lt· Da 16 hora.l elJl

Oculoli.- Moderno equipamento .

onsu as. s

.te Oto-Rin.olaringoloeia (úlPce dlaRnte:d,· .
. Fone 3.422

no Estado.) .., eSl encla. ,

Horário das 9- às· 12' horall',e· ltuu: Blumenau n. 71.

das 16 às 18 horas. . ,',
�

ConsultÓrio: - Rua Vitor Mei
r;tles 22 - Fone 2675. 'c I

• Res. - Rua São Jorce 20,·
Fone 24 21.

DR. MARIO W,EN
DHAUSEN

CLINICÁ Ml1:DICÁ DE ADULtOS
.

,: E CRIANÇAS
Consult�Í'io' - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
Consultali: Das 4 às 6 hor8l.
Residência. Rua Esteves Jú

nior, 41í. Tel. 2.812.

DR. EWALDO JOS':: l{A.
MOS SCHAEFER

CLINICA 'MéDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

DR. ANTONIO BA'l'IS1'A
JUNIÓR

CLtNfCA ESPECIALIZADA DE

CRIANÇAS
Consultap das 9 ás 11 hora•.

Res. " Cons Padre Miguelinho.
12.

.

._-------------�-----

--_--------------_.__
._--_._---�--------

DR. CESAR BATALHA DA
SlLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X �

Atende com Hora Mar
cada.

Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

A o V O G A DOS
--

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- \DVOGADO -

Caixa Postal 1[10 - Itaja"
�al;ta Catarina.

.

pR. CLARNO G.
GALLETTI

..,... ADVOGADO -

Rua Vitor Hei-eles. 60.
'FONE:" 2.4,,8

Flori,mõpo!is = - =-1 Vende,�se OU arrenda-se o Perola
DR. ANT���I��MES DE.

Restaurante; sito à rua 24 de Maio,-
_ ADVOGADO -, ,. .

!��r�:���Ii: �:=:d::cia' ,748 no Estreito lníormacões no
Telefone' 334e.

t

.................".... local
DENTISTAS
DR. SAlIUEL FONSECA

mas.

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A

O E
'

O À
- Aproveite a oportunidade.

.
P RARI VOSSA DISPOSICAO I.

A tr�t'ar �om o �r. C. Jorge �oter o.� Cirillo Macha-
, do em Sao Joao Batista Município de 'I'ijucas Santa Ca-

CONSERTA-SE FOGôES ECONÔMICOS. SERVIÇO· tarina"_ . _._. ._ __.,

.

_

��!:��LI�. GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO. A 'FARMÁCIAS /DE PLANTA0
Consultaa: dad 8,00 às 11

hO-I' OPERARIO - VALDEMAR POSSAS
ras e da� '14,00 às 18 horas dAIO" (BECO) NO ESTREITO
Exclusívament-a com hora mar- , •

cada.
.

Sábado -- da� 9 ã, 12.

ADMINISTRAÇAO
Jtedacào e Oficinas, à rua Con
,.'beiro 'Iarra. n. 160 Tel. 3022
_ Cx. 1'08tal ·139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
(;lln,nLe: DOMINGOS F. DM

AQUINO
.

Representante. :
Representll.çôes A. S.

[,tda
RL'3 Senador Dantas. 40

IIndar.
1'el.: 22-6924- .Rio de Janeirl' .

Rua 15 de Novembro 228 lío
ndar �ala 512 - 'São Paulo., End. Telei. "SANDRADE"

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,00 Alrênci,a: Rro DE JANElHO
::;emestre .....•..••• Cr, 110,00 t'Riomar"

No Interior
Ano ••...'. • • • . . • • .• Cr' 200,00
Semestre' .. . . • • • . . .. Cr' 110,00
Anúncio mediante contrito.
Os originais, mesmo não· pu

blicados, não. serão devolvidos.
A di reção não se re'l-onsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

'tigoos a�sinados.

CIIW ItGIÃO-DEN1'ISTA
Clínica - Cirurgia ,Bucal -.

Protese Dentária
Ralos X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Ruã Fernando Machado, n, 6

Fone: 2225 ..

;
I

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA·

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTÓRIO Editlcl\)

Partenoljl - _2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silveba; 11í
Atendi' diáriamente das 8 à.
li horas
3as e óas >as 14 a8 18 horal.

-- 19 as 22 l,oras.
Confel"ciona Dentaduras e Pon.

es .v1óveia dOI Nylon.
.

--,,----_.

o ESTADO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç..s Internas

CORAÇãO - FIGADO -, JUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da '.

CLINICA
--SIFIUS

Consultório - Rua Vitor Mel.
.

de eles, 22.
«

. OLHOS �,OUVIDOS - NARIZ HORARIO:
E GARGANTA. Das 13 às 16 horas.

DO Telefone: Consultório - ll;áló
DR. GUERREIRO DA Rer idênc ia r nua José do Vale

FONSECA Pereira 158 - Praia da Saudade

Chefe do Serviço de OTORf- �_CO_lj_u:�os
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas +: pela' manhã no

HOSPITAL MÉDICO CIRURGUO
. Á TARDE - das 2 as 5 _ Doenças de Genhoras - Parto ..

no CON&ULTÓIÜO - P.ua dos - Operações - Vias Urinárias

ILHE''''! nO. 2 Curso de aper!'<liço�ment'J..e
RE...lD11:NCIA - Felipe Sch Ionga prática nos Hospitais de

Idt ° 113 T I 2365 Buenos Aires. I
•

mi n. ,_,�_.:___.:____ CONSULTóRIO: Rua l<'elipe

DR. ANTONIO MONIZ
.

Schmidt, nr. 18 (sobrado). }.o'uN.t::

DE A 0AGAO
:\[.12.

rt�, . HORARIO: d·as 15 's 18 ho-

CIRURGIA· TREUMATOLOGI1\ .. "as .' \
Ortopedia

..

lÍ!,sidi'n,cla,r Avenida Rio Ilran-

COiisultório: João Pinto, 18�·, '"'0, D•.4'2.
Düs 16 às 17 dlàJ:iamenle. Atendf chamado.
Menos aos Sábados Telefone: -- 3296.
,Res: Bocaiuva 13ó.

Fone: - 2.714.

7 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

João Pinte
8 - domingrr - Farmácia Moderna .- -Rua João

Pinto
'

...

'14 - sábado (tarde) -::. Farmácia Santo Antônio -

ltua Felipe Schmidt, 43
'

15 - domingo - Farmáéia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt,: 43
21 - sábado (tarde) - Farmácia. Catar_inense -

nua Trajano'
22 - domingo - Farmácia Catarinense

Transporte,:; de Cargas -em Geral entre: FLORIANóFO- rrajano
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SKO PAULO, RIO 28 _ sábado (tarde) - Farmácia Noturna
DE JANEIRO E BELO IlOR!ZONTE.

I lTrajano
M t '. FLORlANóPOLI·

.. . ,.
29 - domingo - Farmácia Notul'lla - Rua Trajano

a rIZ.
. ô F}.hal: (,URr�InA O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Rua _tadre Roma, 43 T,é�r&o R.ua � lsconde d� RIO Branco Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
Tele ..ones2:5253-534(E(De�tO�I�0) 332/u6 I :nidt,. 43 e Trajano. .

.

- .SCl"l orlC"
- Ttlefone: 12-30 A' t t b I

- -d" "' lt . d
'

C· P t'l 435 E ;.o T I "SANTIDR"
plesen e a e a nao }lO ela seI a ela a sem pre-

alxa os a , . n·J. e �i· . • A t'
-

dA t D t t
E d T I "SANDR \DE"

-

..la au orIzaçao es e epar amen o;,
n. e eg. _.

i '

Departamento de Saúde Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acaml1ora, Inspetor de Farmácias.

Viagem
e

com seguril_oça
/rápidez'

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

RAPIOO '--;SUt;BRISILEIBO»
Florianópolis - Itaía! - Joinville - Curitiba

.�
-.

esquma da
.Silveira

I
Agência: 1\ali �eôQoroRua -Tenente

"

.

BORDADOS A MAO
El!slI1a-st na RUI> Fel ie iano Nu=es Pires lZ.

PÉROLA

RUA "3 DE

Ex·p'rés'so 'Florian,ÓpiOlis Llda��
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPR�SSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Filial: SAO f'AULO Agência: PORTO ALEGIlf.
"Riomar"

Lara. Avenida do Estad<, 1666/76 Ilua Comenda&or
-r M

iUU

Atende "RlOMAR"
End. Teleg "RIOMARLJ"
NOTA: - Os nossos servIços nas praças de Pôrt',

.

"21 Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são eflltuadoB pelos nOllS()�

INFURMAÇõES UTEIS agentes
.

O leitor encontrar', nesta co.:' "RODOV!ÁRIO RAPIDO RIOMAR'"
tuna, informações que n.-cessita,·
uià,"amente e dr imedíato:
JORNAIS· . T"lefon�
O l:stado � • .. .. .. 8.022

A G'lzeta 2.61í6

Dilirio -iC' 'I' -11> ••• • • 3.1179

ImprenslC :-'':_, .11 ••••••••.
1.888,

HOSPITAIE:
Caridade:

(Provedor) ...••...•••••• 2.814

(ro�taria)' :.. 2.086

Nereu Ramos ......•..••• 8.881
Militar ......••.......... 8,167
liào Sebastião. (Casa de,
Saúde) 1

, 8.IIíS

M�ter:tidade Doutor Car-
los Corrêa •...••.•.••• 1.12i

CHAMADOS UR·
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (RacJama-
ções) 1.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.0'38
�olícia (Gab. I'p�gado)· 2.1194

.

DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE
FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC ...•••...•••.•••••• '1.700

_ TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul .•••.•.• 2.1í00

.RADIOGRAFIA E RADI\)SCOl'IA' Panair ;. 161í1

DOS PULMõES Varig 2:821í
CIrurgia tio ToraI: Lóide Aéreo ...•••••.••• 2.402

Formado peia FaculdaJe Náclu" Real .........•••.••••••• 1.177

nal de Medicina. 'fisiologista e Scandinav8s . • . . • . . . . • • • 2.800

'Cisi-ocirurgião "'o Hospital Ne- HOTÉIS_
rêu Ramos Lu", ......•••..•..••• , ...

Curso de especialização pela Magestic ..........••.•••

S. N. 1'. Ex-interno e Ex-aslis- ;,Metropol ..•......• .- .. .- •.

Consultório '� Rua Nanes Ma-. I.ent.e -le Cirurgia do Pr,,': ,Uro/ a ?"orta .......•..•...•.
chado, 17.· Guimarães (Rio). (k . aClque· .

Horário das Consultas -- das r.on •. ' Felipe Schmid�, 18 .....:� Central .....•.•.•.•.•.•••

17 às 19 horas (exceto aos sá. : Fone 3801 J!;strela ..•••. , ...••••••.•

bados). l Atend>l em hora marcada. Ideal .........•••.•••••.•

Resfdência: Rua Visconde de Res., - Rua Estp.ves Junir,r, ESTREITO

(luro Pr.eto, 123 - 'l'el. 85611. 811 -- l,'one' Zllili I:lisQu@ ..•.•.... , .••• , •••

Azevedo,

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-:17-33
AtendE' ;'RI0MAR';

ElId. T<>leg. HRIOMAltLI"

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

Agência: BELO HO�'-
.

ZON'fE
"Riomar"

A 'enida Anõ"radas. 871�B
.

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR" !

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

------

EMPRE�h NACIONAL DF N,\VEG;�CAO.
-

. ,

HOEPCKE
dAVIO-r4üTOH (C'tRL

.

ITINERARIO
_I SAlDAS DB

"D A

BOBPCKE··
VOLTA

Rio
20-6
3-7

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

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8
zO-õ

7-9

Fpolis. ltajaf

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

21-7 23-7
3-8 5-8
16-8 18-8
29-8 31-8

!.021
2.276 As partidas de Florianópoli� são ás 24.00 horas, e do
3.141 "io de .)[I,neiro, ás, 16.00.8.321
S.449 li' t Id V I

.

f' 1
2.694. J.a.n o na a como ra o ta o navlO ara escr ,a 1Jú�

8.871lPortos
de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba:

1.6ri9 P:ua melhores informações, dirijam-se à sMe :da
011 I!!mllrêsa, ii rua Conselheiro Mafra. ao - TelQÍolle 22�12.

í) IlSTAUO
_._----_-----_._---

Oaruota, 'O 'o'loro de sua FamUte
- Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassú e balneárío, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen, no Estreito.

ótima ·oportunidade de evitar a desvalorização de
seu dinheiro .

Já dispomos de 'poucos lotes a venda.

Dirigir á Rua Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta
Capital.

VENDE sr
Lotes a longo' prazo sem juros, prestações mensais

ele Cr$ 500,00. Situados' entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
n'i acesso a futura Univeraida.de

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o Sr, Adão

1. erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, 'ou pelo
,'one 3559.

18AHCO
deC�fIlITO POPULAR

I·e AGRíCOLA .' I i

RM.o:d�,16
,

... ,

. FLOnlANOPOLIS - 5rô., eô.rô.rlnó..

Grande··Oportunidade
1 fa'b�ica de ca

e vendem-se tam-
Vende-se por motivo de mudança

misas recem consruída com 2 predios
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser ir r"'strial zig-zag.
1 maquina Vürcopj, _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

Rua

Rua

-

..........'I.I_ ""••,.,••,/O, ,J'- .J".*WI' t/Jj ._,._.._ _,._._, -_ �.,.,._.

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA

\

4.0 PRIMEIRO SINf
-.

'9E FRAQUEZA: TONICO ZEN.\'
A �UA MESA!

·-......· ...-·...···.._··..·-.-····�·......·A.-V·-rs-õ·-·:-·_·.-.-.·.-_·
...· .....j..-.a

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que

consultório-de�tário para o Edifício "João

I
(

mudou o

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16,-onde continuará atendendo nó seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

'

. Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas
Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúr.({ia.

.>,Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



8
o ESTADO ,

Florianópolis, Domín go, 29 de Julho de 1956
-� � ---- ..'--

-------------------� _ ......

I
Família inglesa procura casa para alugar, com

um contrato de dois anos. Não faz questão que esteja
.

I
situada na zona central. Tratar no Cabo Submarino ou

Ff '�elo telefone 2982.

--I....----�·--------�-------------�����-------------------

.. AVENTURAS ',�DO ZE-MUTRETA

EIper.lmente boje 'COM:�:li::J:""Pa:�3�!�:��,:::, ::� aC::�a� I
PEIXE RECHEIADO c:ão impera com absolutismo; quando diariam-ente não se

'

.

ouve falar em outro assunto que não seja aumentos e I
mais aumentos a asfixiar ainda mais a nossa já tão

i:ombalida economia doméstica, a afirmativa que encerra

2 k. de peixe, sem espi- c' título desta nota, representa uma verdade in contes-
'nha·' tá I.avei,

INGREDIENTES

Domin go, 29 de Julho de 19'56Florianópolis.
72_ xícara de .manteiga

.

72 xícara de cebola
1 xícara de farinha de

milho
10 fatias de pão, cortadas

em quadradinhos
sal à gosto

�

pimenta à gosto
2 colheres de sopa de lei

te.

De fato, registando-se alterações de prêços quase

«ue diariamente, pratica, ato de sã economia todo aquele
que compra hoje aquilo que necessita, pois o certo é que,

[10 dia seguinte pagará mais ...

Infelizmente, essa é a verdadeira .situação em que

se debate o País. 'I'odavia, contrastando o regime in- I

flacionário, "A Modelar" vem realizando sua amplamen
te anunciada "Liquidação' de Inverno".'

Justifica-se, ,pois, plenamente o estrondoso sucesso

de mais essa útil e valiosa realização do conhecido es

tabelecimento. Enquanto por tôda parte ouve-se a "an

tipática" voz de aumentos" é ainda na "A Modelar", que,

s e pode adquirir os mais úteis e' modernos agasalhos
próprios da estação co mdescontos verdadeiramente im-'

Iiressionantes .

- sra. Beatriz Noronha

Lima
- sta. Irma Schutz
-;- menina Olga Maria

Correu Reis, filha do sr.

João José R. Correa
_ I�enino José Sergio de 1- - Comece a limpar'o

Freitas, filho do sr. José peixe internamente, lave

Ol iveha Freitas
o muito bem e 'tempere-o

_ sr. Nivaldo Lopes de com o sal, por dentro.

Almeida
2 - Derreta a manteiga

_ Jobel da Silva Furta- na frigideira e refogue a

do
cebola nessa manteiga. Jun-

FARÃO ANOS AMANHÃ: te os quadradinhos de pão,

DR. J.OSÉ MEDEIROS a farinha de milho, o sal,

VIEIRA
e- a pimenta e o leite. Re-

h-
. cheie o peixe com essa mis

Transcore aman a o anl-,
,..

.

t r' d di tura.
versaiio na a ICIO no IS-

I 3 A
..

tinto conterrâneo, sr. dr.
- sse durante meia

;
'M dei V"

hora
Jose l e erros terra, pro-

•

veto advogado em Itajaí I 4 - Sirva .com vegetais (

Ao distinto aniversarían- rodelas de limão. (APLA)

te as felicitações de o ES-I
·

__ o

TADO
--------

-'- sta. Maria
G

de Lourdes

,.M. Vieira 1- sra. -.?ndina Schmidt
Gerlach I-sta. Ruth Souza, fun-
cionária da Prefeitura de

Itajaí
- Milton Cesar Pires
- menino Carlos Alber-

ANIVERSARIOS

lhe dá

GRACIA CARUSO MAC

'DONALD
Transcorre hoje mais um

aniversário da encantadora

menina GRACIA CARUSO
. MAC DONALD; dileta fi

lhinha do sr. Dep. Caruso

Mac-Donald. A aniversa

riante, que já conta com

grande círculo de amigui
nhas, vai oferecer·lhes, na

resiâencia de seus pais, uma
festiva mesa de finos doces

e guaranás.
À Gracia e seus. dignos

genitores os'melhores votos

de felicidades de O ES

TADO
HEITOR W.,DOS SANTOS
Transcorre hoje o aniver

sarro natalício do nosso

distinto conterrâneo. e pre

zado' amigo sr. Heitor W.

dos Santos, nosso colega de

Imprensa e alto funcioná
rio dos Correios e Telégra
fos.
Muito relacionado na so

ciedade local, goza o dís
tinto aniversariante de vas

to circulo de amizades, que

nesta data, estamos certos

prestar-lhe-á inequívocas
provas de apreço e regozijo,
às quais juntamos as nos

sas com votos de felicida- na

des.
FAZEM ANOS HOJE:

-

i
sra. Maria Cunha.: es

põsa do sr. Odí lio Cunha
- sra. Marta Simas, viu

va do sr. Orlando Simas
- sra. Alumides Silva

MANEIRA DE FAZER

• "•••••"" ""'" "'t -*'�-

�...,.ij.••• _§V,:::.!:),,,;� i!1>';;(J��;A!W_""

Conselhos de
I

Beleza �-.
NOVO TRATAMENTO PA- completa após poucos -dias

RA CICATRIZES DE ES- mais e que atinge sómente

PINHAS. a camada superficial da

Dr. Pires. epiderme. Enquanto a pele
Uma nova técnica para o não cair não se deve lavar

. tratamento das cicatrizes o rosto e sim passar somen

deixadas pela acne acaba de te o talco. As irradiações
ser descrita por dois medi- solares devem ser evitadas.

cos nort.e americanos e que No quinto dia, aplicações
zonsiste no emprego do fe- de oleo mineral quente por

0.01. duas horas e compressas

Todos os casos em que mornas. De um modo geral
:oi empregado o método me- dois a quatro tratamentos

lhoraram _ consideravelmen- são suficientes. É desneces

.e e em nenhum deles foi sário dizermos que o méto

mcontrado choque alergico, Io acima referido só pode
lueloide, ulceração, infec- ler feito p'Q,.I: medico espe

;ão ou outros acidentes de- cializado.

.agradáveis. Nas cicatrizes discretas

De um modo geral a téc- parece-nos que o emprego

.rica foi feita da seguinte do fenol pode dar alguns re

maneira: - lavagem do sultados mas o mesmo não

rosto com água. e sabão e se verifica· nos casos gra

passagem de óleo de rícino ves onde as 'cicatrizes são

ou de mamona em baixo orofundas. Talvez nesta ul

das pálpebras. .Aplica-se rá- tima hipótese seja preferí
pidarnente o fenol (phenol velo uso da lixa manual ou

bastonete de algodão. De- da chamada cirurgia rota

pois de meio minuto passa- tiva ou abrasiva e que con

se nesse mesmo logar um siste no uso de uma escova

pouco de alcool a noventa e de aço bem pequena ligada
, cinco pOI\ cento. O preces- a um motor comum de den-

30 é em .seguida feito na ou- tista. O. fato é, que as cica

tl'.i1-f·faç�y'di'r;�Oi� I�O' �uei,�() tri�es �do. �cDe.Qu de. vario-

e na testa. Apos a aplicação la encontram hoje em dia;'
ha urna sensação de queima- .ecursos médicos para desa-

,

dura que perdura por al- parecerem. As simples es-!
guns segundos ganhando .arif icações manuais resol-II
a pele uma côr leitosa. No verão a conten�o às casos

I
fim de dez minutos a im- pequenos, de pouca profun-
pressão de pele queimada f idade. O emprego do fenol

volta e pers iste por uma ho- ou da lixa manual são em

ra. Após esse tempo não' ha pregados nos pacientes com

-na is dor e apenas sente-se cicatrízes mais profundas
'. epiderme bastante seca e ou, finalmente, a cirurgia
isto por uns cinco a seis abrasiva que é ótima não só

Iias, para os. casos mais graves

A coloração da pele vai como tambem para os be-

mudando do tom branco ao nignos.
'

I
cinza escuro para terminar NOTA: Os nossos leito-

_ agora também,
em tamanhos GIGAr'lTE e FAMfuA no 'vermelho. A proporção -es poderão solicitar qual-

.... que os dias passam a- verme- quer conselho sobre o trata-

lhidão vai desaparecendo e� nen to da pele e cabelos ao

i epiderme torna-se escura. medico especialista Dr. Pi

Ha uma leve inflamação res à rua Mexico, 31 - Rio

que perdura por uma se- de Janeiro, bastando en

-mana. via!' o presente artigo deste

No fim do quarto dia co- [orua l e o endereço comple
COMPLEXO DE INFERIO- meça a exfoliação que se to pára a resposta.

_.--".�._'-.-. "'�---�--"

minuto
com t

KOLYNO'
to dos Santos

menino Rodolfo Ser-

gio
menina Heloisa Hele-

sra, Rute da Costa

Bento, viuva do saudoso

Capitão Quirino Bento
- sr. Eneas Moreira, grá

fico da Imprensa Oficial dó
Estado
- sra. Celeste Franzoni

PintoSjlveira
, r.:-'se�Sà'p.ao '!.tt! '

r. contra as cárieQ
_

,

essa sensa�ãoSiI
de'reSCOr

-

PARTICIPACAO,

I'l'AMAR DA COSTA XAVIER
:e:

EURY CABRAL XAVIER

Comunicam aos parentes e pessoas de suas rela

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

18 de julho, na Casa de Saúde e Maternidade' São Se-

bastião.

AGRADECiMENTO E MISSA
A viúva Apolônia Remigio Simones de Oliveira,

pais, irmãos e irmãs, vêem por este meio agradecer a

todos quantos, compareceram e confortaram, bem como

aquêles que enviaram, coroas, flores, condolências, e

acompanharam o inesquecível Sr. Dr. Álvaro Remigio
de pliveira até a ultima -morada.

Outrossim, convidam a todos os parentes, amigos e

pessoas conhecidas, para assistirem a missa de 7.0 dia,
que pela -interição de sua alma, farão rezar no' próximo
dia.30, segunda-feira, no altar de Nossa Senhora da Ca
tedral Metropolitana às 7' horas.

: Desde já agradecem aos 'que comparecerem à este
.000o de fé cristã.

Preceito do Dié
RIDADE - - ---------------_...-------

Os melhores vinhos dt> Tubarão
FELIPPE

Branco e tinto
Distribuidore.i

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

�. i = "Y:�, "'II JII' >
fi;'�11v+ ,'li lo' V-.'*I�'�!., r ,

Ganhe Mais I
CAMINHÃ'O 'F-si

Vende-se um com menos de 'lO mil. Bem calçado .

Motor Roquete. Breque a ar. Talvez o mais bem conser

'lado, de sua classe, em todo o País.

Preço: 650.000,00. Facilita-se uma parte do paga:
mento. Tratar no Depósito das Águas "Santa Catarina",
em Florianópolis - Rua 14 de Julho, 540.

Vendendo Casemiras e

Linhos pelo Reembolso Pos
tal! Tradicional firma de
S. Paulo, admite Agentes,
dando excelente comissão e

belo mostruario gratis. TE
CIDOS LASCO - Caixa
Postal, 8.305 - S. PAULO.

•

'Viagensu&uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LIVOISIER", "LOUIS LUMltRE" \
"CHARLES TELlIER" e "LIENNEC"
Camarotes de l.a e 3.a classe i,

COMPAGNIE MARITIME DES CH�RGEURS REUNIS
Agentes:

Blumenau· Rua 15 de Novembro, 870-5/2

florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639
Também informações em tadas as

agências de viagens

LIRA TENIS'.CLU·BE
*' .-::� 1��êLUBE DA �CIDADE)

PROGRAMA DO MIJ:S DE AGOSTO:

sábado "FESTA DO ALGODÃO", gran-I) ia 4
diosa soirée elegante, que con

tará com a participação da Rai

nha do Algodão Brasileiro, Se

nhorita Lígia Beatriz Carote

nuto, que apresentará maravi

lhoso desfile de modas. Artísti

ca decoração, cujos trabalhos

serão executados pelo su, Eduar

do Rosa. Reserva de mesas na

Reiojoaria Müller.

l)ia 18 - sábado - Soirée, com início às 22 horas.

Dia 26 - domingo Brilhante Tarde - Concêrto -

,.

Dançante. Aguardem" maiores

detalhes sôbre essa surprêsa!

� _ _.••••••••_ _. -..-..-w

Clube 15 de Outubro
PROGRAMA DO MIJ:S DE JULHO

DIA 29 - Domingueira à partir da:'! 2Q,00 horas.

Não haverá reserva de mesas.

DESFILE BANGÚ: Por motivo de força maior, foi

adiado sine-dia o desflre
'

de modas Bangú.

Vende-se Casa
Vende-se a casá, estilo bungalow, sita à rua Artista

Hittencourt, nO 32, nesta capital, com 12 peças e com

amplo quintal contendo jardim, canteiros para horta e

árvores frutíferas. Tratar com o 51'. José Carvalho à rua

Conselheiro Mafra, 21, sobrado,
.

ou pelo telefone nv,
2667;

-

PROCURA-SE PARA 'ALUGAR
,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: �lillá�',t���llãl':<,',a, :!'atraente pugna- desta tarde
�, Unr:lívãrdesfikaôo::de :qtl�1ro��;glement()s� emeaçado de perder a liderânça Muito 'fo[te o esquadrão de Itajaí -: Preliminar sena
L s� çi�n�h JffJa���f:��. §�� ��lll� 1�� lo cerlame ,a.ma�o r - figuei r,ense Í( ali�pico. em B�menau; América x Ca�ias, em� JoinviUe;
" ,�CYdQ�,;��na�.x0�{LPª��a,Qdu,�S;rp- Brusque' e Marclho Dias x Palmeiras, emltajei; os demais encontros da rodada, numero tres do cer-

::, �� ���i � :l:��<: ,/tP3��!.�t L.' =� t
__ ,.

.

" .' '" .

-lame da ,divisãQ de profissionais. '�',.
-

j Com c'+nco'i�en{:on.tl'oS',;;.w�"'4>1o'Úãto na,]jívisão E&Ii�Fal, H\1::Jl' de Itajaí e Avaí, local, to'metropolitano -é o líder' ca e Palmeiras, com um E' o Estiva um dos

"fan-, "irrítíum",
venceu o Figuei-

dos de envel'ga'dtfrK, Sa"Fe6 -de; 1P..J:qfi-s:sl�mais.' :', 1 sem dúvida Up1 dos ,ruelho- juntamente _
com o Paysan- ponto perdido, resultado tasrnas" do certame, pois rense na primeira rodada

d��a�jí.�ql'�at�t�Ií.��l,�:�:aj)'Ü:;·-'í ' >;. Ne,sta :Cani�al 1; ,

res da rodada, pois tra�a-� ?Ú, �nquanto: q�e. o quadro de �eu empate com o seg un- sua campanha na Divisão para na segunda empatar
Febo};;daJ.'a pr9ll.sJl.&:tllmen(Q,. Para :e�tª:'"' C�'Pltal 'e.sta se, de f duas esquadras m- da cidade portuár ia ocupa o, do, em Blumenau, na segun- Especial é das melhores. com o vice-campeão catar-i-
.ha tar��t dre�foj,e\ _ao ���F;tz_;�ma�c�d�. � �atch entr� ,jEs- ,'victas, sendo que o conjun,- ,2° PÔi?to ao ladQ dQ Améri- d� rodada. Sagrou-se vice-êampeão do nense. O conjunto é bom e

IUt'5_�,�'" _� � "
,. .'

" ."" /, '

,
� �d;�tas���re::l1�:rdO!��i��

,f�n�_fJ��:I•.;ta:t�slnCiacão::'dos' cronistas' esportiv6S- de Sania Calarin3 �:�7�:�'::ve:�m::":� d:::
��::n�a;!:I�:',-:!�:;:: ���-:�� Exthrç'ã'd�iaffa�Hga,:�'.Elei,ta -Uma <diretoria prôvisória,-recaindo a escolha no· jornalista 11-. �:I:a!�!Í�: ql�:��� ��:t;�!��
�:��� �as:r�:��!\��o���� mar�tarvaJh-i{ p�rá' ,pfésiíllenle :: Reún'ião na' próxima terça-feira ,- Hoje: cervejada, em re- ��j��m�a�'!é;:be����'a� �l�I!�
escríta e falada da .Capital, :

'., � �'ij. ."

I'
"

d
a ,

'

I

f' d ". ·

Ih
pensos pelo Tribunal de

vis:xn'do' a f�n�açã6 de u�li! 'c f� e=>: f.i�\ "';;�'PIIJO pe' oqran e triún ü a erônica .esportlva i ôa Justiça Desportiva, o pi-i-
nova Associação dos Cro-'

'A'

'
'

" "
"

, • meiro por 20 dias e os dois
.

tE' .... '., ,.

'

I fI
com o apoio cem-por-eento Hamilton. Alves, Jorge Che- diretoria nada venha a fal- serão iniciados os trabalhos em rcgosi]o pela' tremenda 'It·lllS as sp0r'clvos. i J \., ''lf: l I 1',1 \ >, .

'
, U Imos por 10 dias. E quan-

A'" '-. f" I çl� todosJ hay,�pa de levãr nim, Souza Júnior e outíios, ta r' pára atíngir seu "desi- da organização, dos estatu- vitória da crônica esportiva
1 eunrao, que 0-1, onga, '.A,' l�.. J,� 1\) 'i ,. d �"""d" f' 'd'er'atllm".·' to, a Fernando, tendo con-

..

rt te ''v...I, ) ",,', ".ii' '''' a, cábó tão art oja a emprei- todos, anrma os .e con lfl-ll- _ tos.>
,
ilhôa que em bôa hora com�con 0U' C0111 a presença ,uO" . 'D"; I ,',-' \

d
i f"

,

t"
«, A'

dA'
'i -

FOI' marcada
-, I' d d

sorciado ôl1tem:. 'já havia \
,

tes '-,.. t '. M' _

tada. iversos ora ores � 1- ,ú; no êxito 'a ssociaçao uma reu-
: preendeu a necessida e e

segum es croms as. oa- i, '.' i "

'C�'
.

'1' Iate
dado ciência ao técnico Saul

6yr Aíruatemy' da Silveira, _reram-se, ?UVlrl.etm s,eMgu9tl�", SddS rCOntIS��s Esporb�tOS, de nião de' todes os cronistas, E, hoje, no Clube dar o grito de alerta dotan-
de que não atuaria hoje. Em

Ed d B
.'

d S'l I como os jorna IS as oajcIr' anta a arma, conCI arJa,tn terça-feita Pl'óxima, nos Florianópolis, será ,ofereci-
ga'r ,onnaSSlS' a ,1 va, ,

'

..,' � ,..,. r. •
r

da, fllnd:'do'I'es
'

entl'da- vista disso, ó coac,h avaiano
H.,' 'It PI'" A'I II Iguatemy da ,SIlveIra, Eâ- os colegas ao desprendlm�en- escritórios da 'Transportes aos -ao da do a classe de uma

d'amI 0'lI " 11110 '.ri ves'-, .' ever" alteI'aI' todas a

C "Ih P 'd P'
,

I; gard Bonuassis da Si�'va,' to e cooperaçãô para que à Aéreo's 'Catarinense, qUândo ACESC uma boa cervejada' d.e !'r,presentativa. '

" c s

mar arva o, 'e 1'0,' au,';','Ij.' � I ' linhas do ,..conju.nto, falan-
Ma.chado, Jerge;Cherem, :&0-, " • do-se que Enísio e Nilson
zer1do Vasconcelos,' 'LAMina;. I FUTEIDL·-TENIS

1)'
;'

[:'
. I

5" ,-'A,
,

[J ,Il,",".l"A(,
AD 'T�RfE c:

recuarão para a zaga e in-
'. Souza Júnior; Waldyr', a" V '

' ;

,

• termediária, respectivamen-
fr-a, Lázaro Ba>l:toloméil, Iv b CI •

. I"
.

::: te e deverão reaparecer Bo-
Luiz Osnildo, ,Mal�tjn,e<]'1i';J 1 � ,.

"

•

,

S Ião, Jacó, Alípio e Fausto,
Milton Filomeno ÃvHai; .ir' " ' 1 de forma a apresentar o

Maury Borges; Braz Silva; c:::a _-.;.111 "
-, "

"

seguinte provável ,quadro:
Cláudio Oli.�g�r Vieira,l �il- ! ':- � Tàtú; Waldir e Enísi.o;

, perto Ohvelra," Rul;)éns;,', :: " ��"""""""'�
Fausto,. Nilson e Alípio;

Cun,ha, F::n�ndo Linhal�e� e, _ .� Nanico, Amorim, Bolão, Ro-
Jose Haml.lton�Duarte'Si"I-' -;)\TL-tTISttll.REn '

-

, IASOUETEIDL'YELÂ drigues e Jacó.
va, todos ImbUldos dos me- Quanto ao Estiva é possivel
lhores pr.opósitos, de dotar' I, ., " Iue venha a apresentar o

. a
'.
Capital,., e} o ,Estlidió'lde II "�o '!','

'

"

, ,

L,' " i mesmo "onze" que vem bri-
üm:f 'ênfi'âã'd� dt( clas�e"'que

S
r-.'�'

. .

V'
, lhando, OÜ seja'; Medeiros;

�m:r��:a l�us��:tf��v����:�� I!; ;:,J._,;t! �
_ i · I, enSi :�: ,O na a rzea �:�����o : �:����; !�����:

iE�:�';�:::;�;t;,o P::. :iI::;�����f�:��E:�t1: I�:a!,:��;�j,:,ú;t1i:E(}:; TAUBATE
.,

E CA�A Á' �ECIPEM HO' J E O TORNEIO PRO- ���;o::o:er:o'i::::a:o T::
Com o colega Vasconce- ma eplgrafadó, 'mcentIvln- CQIl)..9 PalmeIras, esta0 a, ' .

.

I lDO PELO OSWALDO CRUZ 15,30 horas e como preli-
los Lima na' presidência dos do o Avaí F. 'C., pal;a �n- atestar de maneira ,irrEltor-' ',' ".! ..',..'. minar' estarão em acão
trabalhos, foi, p-elo radil:ílis- f'Nmtar o-põdê'fósó' eSq.ua- quivel, .9 valôr ,d,os yisit4an- O ,e�polgante' torneIO tfu. � cr,ed�n�lals pal'a ofere- mostro, MarIO, Vldomar e

frent� a frente-' dois in;ic-
" -

G
A'

P t 'A' I t S'
.

t 'r
teDohstlCO varzeano promo, .. ceI.: ao, pubhco um embate Nando.

taJorgeCheremlIdaaata daodp ren:l,lo,de oro e- es. omente �so, serI ol'd 'lo ii> ld C fs�j1d"')t.�·�ii .. -_. ""'t"") I CARAVAN,
. tosdocel'tameamadorista:,

,
- ,,' ,

.. ' ,'{; � �{ "h d f'.' t'-'
" ':

'I'h d IVI o pe óswa o ruz, ,e
"

,e-pro�o.ço� glgan escas.' A - ArgentmJ, '

da sessao PI eparatolla ,de gI e, o qurut Vlll a e uma, su IClen e, paI a ser o a, o
t" I" d

.

'. I A
'

., 'f'''' . R' M' 1 B 1- C Tamandaré e São Paulo'.
' - -

' ,'" "", •;.
' '�'

,

•
j" a po arlzan o oS 'meIOS vai'- S equipes oemaram com UI e orlva; o ao, esar ,

. segunda-feira_, sendo apro- longa e vltorlO,ga campanha com o -deNldo re;;pe.lto, cO-' .' �' .

h' J' '. •

't·
-

't·t'
-

.

'

0'1 . .'. com inIcio às 1330 hora
1"-' ',' ',� � ',""--. . ,_.�-, .. , ....-'.... , .

'

.' ,., 'zeanos, dev,endo ,oJe ��.Y t��}tI ,e� ,cons I Ulçoes. e mirO, Wallace, ,Duart(.', ,; S.
, vada por \ tO�9S,/.f maIgr �elos gralllados d�s A.mer�- 1llo .nl1 r�alId�de o, e.: AtC

n, 'conjuntos do Taubaté, e' .jbt="'�AUBAl'E'. _ Bét�nQo, Li- Ceará, Adilio e Washington Preços das localidades:
parte do te11fp,o ',rQ'}' .t,o,mad.ã, C�B, 'eonsel'vand'o'-S'e

,

lllclu- ,t:c�,� po�e�, ql,le 1 aS'Jfll'c: s7'I ravalfa realiz�r a _ terceir'l berty e Osv'aI�o; Zlc�;: Ro-I Apitará o grande encontro Ca�eira na �ista - Cr$ ..
pelos d!!Ba_�e;;iem\tolno .da slveJ.INVICTO", "esc?�vendo t�nw��,�c�lar�m uma �lfl a-,partida: da, sede "melho� d.e serverte ��i. Jair. De�o Sargento BENEDITO.

.

50,00, ArgUlb.ancada
i d:nommaç.ao! .?d,a \as.,s,?ç,l.§t-' n� epoca �::-IP:�����,gl�a do ,�ao,' dlflCl1 para, o c�fbe ,três" pelo título de'cam�eão ."���••••••••�••••••••••!.•••••••••••••••• ,25,00; 112 arqUIbancada e

�ao � se,us.melO�',l.l\�a!.s>,n: )Sut�1 d�sC..P5Yml2fs, j30men,- J!J1�u", aument_�nd,oj, _Funda, e a posse de rica taça e O;ll:!'��l·�Plt:I..A'RA ,AMANHA 9 ANOS O geral - 15,00 e 12 geral:
fllllelOna�e.nt�, decld�rr�o-se ,te S,t1'p�'d�!��-not31vel fa- �al!" �ssa c�nsld,el�asa? �a- � ar-tística� medalhas.,', I ,lfl,;tty l), ,I:-,� 'c! 10,00.

pel�,n�rne. antIgo �lJe eAs- !;,anlJ.� do ,M��, ' r�cente- .. J,"a c_o:n o clube da cldfde O encoQ.tro que sera reJlh-( � }�"' "E�·r·�'JREZE DE MAIO Em Blumenau
SOClaçao

' dós Cromstas Es':: r_n.e�te. .' ..

[._-..) J manbma.
, � zado no ,campo do OsW�ldW \, ,) "0"""'._ t,1

"

.-

'portivos de Santa Catarina, Fo.hlOS'" :felilell, I !pois o O Avaí, não poderá cDn- Cruz, no Estreito, pro�e�f, �ntta m.a.nh,-,
'

no �eu- laouta éO-lÍ.stante, dois ti- Na cidade ,de Blumenau
f· d t' t

. - A
' , I '�d ,.-'.. }.,

f t d
I

d
.

I t· t 1 'n "
bIean o ex}n a a. as.sOClaç�o, �al,

.

que,Jt:U'a�.e,���v;a ase ar C?IT,l, o i
concurso e

qp,�- ,ser .

OS ,maiS e e

rIz.
an eSj ��,\ ,09 an,o .

de existencia o Es- tulos de c,a,mpeãü .

conquis- ater-se-ão, num embate
fup.dada em 1948_. �, ma!.,r..elem.�ran.!fó 0f seu.s

tro ,titulares", 3 dos qll'r:1S renhld�s ,porqua;I?-to tarlf��.Q,��te; _Pl,l!',b� Tre7,.,e" ' d., e, M.aio, '.t.ado.s 'com fibra .e c.oração que vem atraindo as aten-
melhores dIas, �<enalt[cendo pumdos pelo T.J.D.", "coplo Taubate, cOpl,o Cmavana r,eu-Cfú,!}dâ"do; iI'esta CapitaI ,no" '..

.

. ções dos blumenauenses, os

� �egufr foi _pr,óe�di�a .

a :P?xtáT..to, ,s·���. melhorfs tra- re.sultad?, dlf$ .

partidas' f'a- , •
'

_

. l! ,;..,.-'1*"...!s-Ô;"'de' juÚlo âe '1947: p�r �pel0S S�\lS' valentes rapazes fortes conjuntos do. Figuei-
elelç.��- �e uma� dlretQr��' _dIÇO.e.S-, c.umpTlU por�entosa I mls�osas. realIzadas

�

contra
, I 1 ';'I",lJn), grupo' de' ,�sporfistas nas,' jornadas de "50 e 56, rense, desta Cap·ital e Olím-

prOVI�OrIa par�.. c!ent.�� ,��� _atua�ao, ven;��do o seu fa- ,.o Flg�elreOse, no ,mes pfs- 'C E R T A M E 1'��oven'S';' desejosos d;_e"'ver! ,,o ,Salve,' pois,
. ESPOl:t� Clube pico, local, os quais tenta-

um mes trata� da eleboI,açaº, moso

:il:dve. r.sano PdaJcont�� I
sado.: em homen,a,g:ffi ao Isr. C A R 10C A 1 ___f�ot��?-y._ a��_do':'_,de. Sani- Treze de MaJO legItIma ex- rão-a primeira vitória no

dos estatutos e
. outro,;, as.,. g:em de 3 � 1, 'pondo ppr ter- OSlll Mell.o" Pr esWente Ida Jogos marcados '__pa1'a 0- ta Catarma maIS robusto pressão do amadorismo certame.

suntos atinentes. ao· seu r.:a' as ',p_revisões dos co;nhe�e- F. C .. F. Serão lanç'ados, je:' ,

. e ,-fort�lecid9. Nove an,os de 'ilhéu! " Em Itajaí
funciona)Jlento, para após, dores do assunto, os f"cate-'! três reservas, .os quais ,lu-I Flamengo x São

.

Crisito-
I

.�"'� ,\,._.�"".,j••••"""_.",.�"••"�••",••••oo.!III•••• ,

e!eger o Conselho Delibera- dráticos".
. _

"

ran�e a semana, foram ��b- vãõ' ; l.t DIN/I�IDA'S ,[M QUATRO GRUPOS, Marcílio Dias' "versus"
tIvo q�e por �;ua vez es�o- O seu pavIlhao tre:mulou! m�tJdos a rigqrosos trel�a- América x Madureira � I �V I:J 1:, . Palmeiras é a pugna mar-

I�er� �a> ,diretoria: defini- n,o mastró' da� Vitóri�, ape- :mento,�, �ar_a ,que cumpr.am BotafÓgo x Vasco ' 1 !"" .'

"ASt-ENTIDADES cada para a cidade�de ita-
tIva com mandato_ ao ,que, sal' da fama de seu oponen� suas mlssoes com exJto. FliimineiJse�x' Oraria � ,

"

..
'

'

'

: jaí. O primeiro. cpm duas
parece de dois__apos.

. I te, Gon�ecido nos �uatro' Êles saherã.o, Item,os
-

certe- d3angú x Canto do RiO' ; RIO," 2'8
"

(V. A.) -, O te e Pernambuco; 30) Pa- derrotas divide a "I�nterna"
-,. Feita a votaçã:o, verifi-'. c?<ntos das Américas. '

za, �a� cabo. do".recado, lu- Portugu'esa" x. Bonsuc;€s- �Conselho Técnico, de Fute- raiba, Alagoas, Sergipe, Ba- do certame com o Olímpico
'

cou-se, o segl!�!1te resulta-
. i\.dolfo, Beneval, Danda' t}nd()�coJl) fIbra, com bra- so'

,

.
,I, boi da C.B.D., reu1).ido quin-- hia, e' Espirit'o Santo; 40) e o Cuxias,

do: Minela, Jair, Nen.em, Ben - v:.úr�!. com ,.:; CO�'�Ção',
_

com
N� ;o�.o de �4ar�a�f�,ra ta-feira, t?mou �ónhecim:eI:- M,at? ?rosso, G_oiás, Para-

Presidente - Ilmar Car- tivi, Nizeta, Bol.ão,.__N.ilti- f�n.",�el, enob.r:_cen<;la a tra- entre Vasco e ,Portugu�sa to, do p,roJeto do cO).1sell}e1.- l..na, S1:mta�Catarlna e Estado.
,'alho nho, Saul, Moracy e Biti- �,!c.lO'nal �am,Iseta, v�ra que, .(la rod'ada), ó vasco veneeij 1'0 Ibralm Tebet sôb,re cf do Rio, fic!mdo Di'strito Fe-
V· P 'd t' P h f" h" d

'

rt,\: d d 1 C
"

, O "clásSI'CO" 0'0 foo<ballIce- 'reSI en e _:_ �c n Q, Qram os erOlS aque- r-{',�n o-se, -a,.,OS emalS: .r�s;, p.'orl 4 � :0.
"

_

'

,- � ,.ampeünato, Bras,ileiro' de ,� j
,

L

d P I M h â
-

l' \.. .

I d t d' V t' \ F b I brusqllense, Pays',,�. d' u'1'0 au o ac a o .. . a,"mes.queClve a a come- pon; erem�, com a 1 orla, \;' 'i .,' ute o. No citado' ante- cleral,-Sào;-Pau'lo, 'Rio G'ra'n- rol' X

,1'0 Secretál'io .:__ Luiz Os- ,moi'ativa ao vigéssimo oita- aos�'que queriam ver o' clu-
'" ./ I

PI;Oj�to as enúdades são· de do Su-l e Mina.,;- --Gerais.. Cario&, Renaux devtt�á le-

,nUdo Martinelli.-- vo anivel's'arJ.o dO clube, :t',��-ae'trotadõ/.aÜjado da po-
" �,- dividid�s e� quatro gl:UPOS como "byes" , som'ente eu-

vaI' ao campo deste último
2Q< Secretário :- Souz,a pl'�sidido, na� -ocasião p�lo :S'��ã(t,de �tiid�r"lnvicto, E,.·é : ,_C A'IVJ: P E�Ô,:J:lLI\. ';l' 0, : as�im 'orgãp.izádos: 10)

..

'

1 tnindo, nas partidas d�'
um publico, numel'asís�imo.

Júnior desportista MigtleLDaux�' na certeza, deste pen�amen- PAU L I S TA
Amazo,na$; Rio BrancQ;(', quart'ás de finJ:Ü.s� Na pró- O _Pa-ysandú é elos cqncor-

lO Tesoureiro -:;- Lázaro .Hoje o .Avah' enfrenta o to, .endossado pela sua tor- A rodada, de hqje: . Ade, GUfíporé, ,Amapli e xima reunião o 'Conselho rentes ao titulo o qLÍ,é' me-
_ Bai'tolomeu Estiva,' pelo Campeonatõ� da cida, � quem caberá tam- São Paulo x Taubaté -Pará; 2Ó) M�ranp.ão, Piauí.-, vqltará a estudar mais de_: Ihor tem feito até agÓra no

20 Tesoureiro - Milton

I
Div-isào Especial' 'de' Pro- bém, ir,lcentiv.ar do primeil:o Santos x -Corintians Ceará.. Rio Gl:ande do' �or-I talhadámente o assunto. '. certame, pois gol,eou O. Mal;�

Fi�::;�:s�:Hasó� �Plau�o�, �i::�:n���:���,� qdue:d�� ��, ����:oes����!�o�� .p�:;: �:�;ne;�:sx xSã�i;�:St� >, ". E�-�j''-V',oI''-·I�r--O--'''';R''-'-'�A,��O---�-·P-�R·�O·
......

X·�I�
.......

M'
......

O
......

C·-i.Ei"oIR-r-AwM·---E ���� �:�ni��x����e�ór�o�:
o jornalista Ilmar Carva-lho �visitante, um dos melhores com ontem, esta crOnIca de Guaraní x POItuguesa IY'I

. "
!., •

+
jlmto do Caxias, bi-ca'mpereo

discursou de improvis'o pa-
I
do Estàdo, candidato real ao inc.entivo aos bravos joga- Santista, ,,'i �:' I 'Çonf?rme, 'des'pacho tele'- por séde Vitória, sob os_satarinense por 3 x 2. To-

ra agradecer a escolha do
I

t\tulo 'de Cá:mpeão do récení- dores avaianos. . Ferroviárilrl x _X;V de Jaú �Táfico, do' .Rio, o; próxi;mo ausp�cios ,

·da, Federação davia, ,seu grande l'ival está
, ·se\f nome e dizendo da- enor-' iniciado Campeonat'o. As'vi- Para a' luta! Para a vi- Noroeste x Ponte Preta Campeonato, BrasileirQ Ju- ,

em forma e espera levar a

me �esponsabilidade a pesar, tórias eonseguida's seguid�- tória!
_, _ 1- XV çle Piracicaba x Na'-

1 ven-i� de Bola aq Césto será \�madori;ta , Capichaba . de melhor no sensa'cional due-

sODrê" os' 'ômbróS, --mas que mente sô1:íre" õ Figueirense, Mpton Filomepo Av,ila cional
, \

reahzado· em 1957, tendp Esportes: I, lo.,
�', �.�. _- ,.:.?'",�, �

..
""

�',. _:
'_

"

�',:.'ft/;"'"'. .. ' ,,': -', ,�:,-_. � '';'.
. _ � _ .

�.
-

�"".' '.
,. é.S8 8••••••••••••••••••(8 .

i
.

.....,. -',', � . ...- . ....-. � __
o _,o _ � "", __ _,......,.:....__ i :.__... __, - - ---� _

- .,..... __ ._..a; ""''':__:�='�.;\ . G"

0,,

• :'\'I : _ y .: .......
'

� �.

i
.

���para: -qúé 'ri1n�áres de-inmvidúos:':pra]iquem' a; cuUú'ra física 'é D�tes�sá!io que- um�; cehtena - faça - esporte. !
,I. para-'qúe ten'-'ihdividuos" pratiquem ri és'pq:rt:e_'�'net�ss-árió'qBe d�ez��as :se. especi�li.�e:m�, �,�ra Q�e ess�'s ,dez�;. i
'i nâ� se �speciâlilem,: é 'R'reciso, �l1e '�Igüns, atléta��seja� :capai8s -�e �pr�t1car pro���s extra�rdín6rias"., i
I' -, (Palavras do B�rão -Pierre Coúbertin,' restauraâor ,dos' Jogos Oli'mpiçQ$ da antiguidade) I
,.�•••••••••••••a."�••a8•••••••••••••••••••••••••�•••••••�•• !y:fJ.:4i.�••@�$�•••••8 tl.8•••.•••�••••••�,�;��•••�".��.�.��••••••'

••�.)

, Em"Br,us9,ue..

, EÍn Joinvi11e

E, finalmente, ria "Ma11-

chester", catarinense llJta�'
rão América e Caxi"as, um

dos maiores clá.ssicos da ri-,
validade que se conhece em

Santa Catarina. �O América
é outro invicto, enquanto,
que 'o bi-campeão, qUe Nem

de duas. 'exibições apag-a
das, tudo ,fará pela reha

�Uita�,ão. ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
é!!!!!!S _

Florianópolis, Domín go, 29 de Julho de 1956

/

•

'I'ítulo
_ Série

06.422 C

05.522 E

05.822 C

.00.622 C

12.970 /'>.

11.422 D

00.122 E

01.222 E

01.622 E

05.922 E

10.422 C

10.522 C

02.222 E

02.322 E

06.022 E

10.722 C
18.222 C

06'.122 E

19.522 C

03.522 C

05.322 E

16.022 -C

28.322 C

28.322 C

31.022 C

0:7..822 C

00.222 E

18.022", C

34.322 C

34.622 C

01.022 D

01.122 D

2ô_922 C

08.322 C

07.322 '--E

14.522 C

06.522 E

33.922 C

30.222 C

13.122 C

21.122 C

34.422 C

01.522 E

28.622 C

26.022 C

16.422 C

21:522 C

29.422 C

08.422 E

08.422 C

09.222 C

10.722 D

07.822 E
.31.222 C

31.922 C

11.622 C

31.822 C

34.522 C

03.922 C

08.522 E

11.322 C

"09.970, A

/

11.970 A

13.970 A

19.622 C

32.022 C

•
32.822 C

35.322 C

35.422 C'

35.622 C

Contemplado

José Fonseca da Silva- Rua
Duque de Caxias, s. n.

José de Oliveira - Fazenda
Sta. Adélia

.

Kazuo Kagamihata - Rua
Adhemar de Barros, 203
Manoel Ferreira Oitavo
Vila Paulista, 49
Aniba1 Rodrigues - Rua Vi
cente Paschoal, 928
Carlos - Cachone L: Rua

.

Amazonas'
'

Rosalina Viveiros Araujo -

Rua Sete de Setembro, s.n.
Adão Ignacío da Rosa - Rua

Campõs Júnior, 920
,

Ruy Luiz Meltte - Rua Cre

rnone, 300
Leoncia Novaes Cruz - Rua
Preso Faria, 333

.

Maximo Pedroso Maia
Rua Riachuelo, 410
Rose Mary Buss - Rua Jo
sé �oureiro, 133
'I'hsrezínha Ribas de Paula
-;- Rua Riachuelo, 410
João Costa dos Santos
Rua Barão dô Rio Branco, 41
João Layher - paixa' Postal"
136 .

.

Ambrnsío Neis - Barreiros
Dlnah Lucy de Abreu - Mat:..
tos Arêas "

.

Natalha Tozzi Pasquini
Rua Simplieiano Paulo, .190
Alrn: rinda Souza De Berto
li - Fazenda São João
Osvaldo Mouro - kv. Brasil,
500
Mario Aurelio Onofrí - si

Praça

Cidade

Alt. Marcondes

Altinópollis

Bastos

Bebsdouro

Bebedouro

Ber. 'Campos

Brauna

Caxias do Sul \,

Caxias do Sul

Curitiba

.

Erechírn

Florianópolis
Florianópolis

Franca

Guarantâ

Herculandia

He'rculandía

Vila Indaiatuba

Itajubá

Rua Itirapina

Mafra _

Valor
'do .prêmío

�.500,00

3.000,00

2.500,.00
3.600,00

2.500,00

3.700,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

••

e'xllem

'EXAUSTORES
J

f·ABE O QUE E' O COYOTE.? ' : : :..: :_: :H:.�: :., .:..: :..:..:..:..:.
� •• ., -� - _

-, .

'0'0 _o l'
� �- y::.' -,

-

�- I ,- - r> ", ..i:tJ '"11"'" L , � j !o';, II I '"' •

W�stl�mu::ll:��:o::�� :fÂ n��!Dt�� e Repre�é�i;�t�-s:I:
lendário, bondoso, jus- : 6 :
ticeiro e romântico? O �:••

'

INTERIOR
\

...:�CÔYOTE é admirado ..T
por mulheres, homens, +••
jovens e velhos. .. Vo- .:. Imuortantc organização de S. PAULO, es- ,.:.
°cê será u�, de seus, .:. ta adm';tindo AGENTES E REPRESE�TAN- .:.
'adeptos e amigos. Se •• , 'fES, nas cidades do interior, de todos os Es- ••�

você é curioso e gosta .1. tados do Brasrl, para sensacional lançamento ..:.
de aventuras; não dei- .1. em Agôsto próximo, de grande e original Pla- .t.
xe de c o n h e c e"r O ! no de Ven das.: de inumeros artigos de interes- %

� u

COYOTE ... Não se ar- _ se gerai. ..+.
l' e p e n d e r á. Peça O �;. Enormes possibilidades para elementos +

�. �.
COYOTE, a nova l''c- : ativos e honestos. ótima comissão. Escrever J.
vista mensal de êxito q,.+ dando rfferênci�s, dados pessoais, e uma foto •

�� .�
'li 3x4, para: :
••� VENDAS E RJ!;PRESENTAÇÕES P&B LTDA. +••
t;:. DEY.ARTAMENTO "RE" •••
.:� Rua 7 de Abril, 264 - 100 andar - con j. .:.
.!� 1.022 _:_ São Paulo - Brasil. .i.
t-!�. +.-..

:..:.:.:..:� .:••:••:...:..:••:••:.' ..:..:..:..!�:..:..:�:..:...:...�

2.500,00
2.500,'00

3.000,00

2.500,'10

20.000,00 I2.500,00

,

2.500,00 I
3.300,00

. I
3.300,00 I
2.5�0,00 I
2.5uJ,oo

I
3.000,00

- I
2.500,00

3.300,00 I
h I

Marques de Valença 2.500,"0!

Mirassol 3.700,00
I

Monte Azul Paulis-

o,.

_ I-:.----�---·_o_-=-=
-

t-a 3.700,00 RecusouNiteroi 2.500,00 o

,

reconhecer

internar-tonal, nas bano

cas de jornais. Sua lei

tura o entusiasmará.

35.822

03.022

03.122

04.522

04.722

24.885

10.422

03.622

10.322

17.422

30.322

31.622

25.122

09.322

27.12,2

endereço
'I'hereza Caldeira
Georgina
Benedito .Euzebío Ribeiro Itajubá
-- Rua,Maria Lica, 24
Benedito Euzelio Ribeiro
Rua Maria Lica, 24
Aurilio Lopes - Praça Dr, Itajubá
.rosé Braz, 5
Orvll Paschoalottí
Quatro, 497
Martins Andrade - Rua Pe. Jsquíé
Altino . Freire
Edu, Steffen - Rua Manoel Lages
Tiago Castro
CarIor Wachtel
Eercilio Luz, 157
Adyr da Silva Dutra - Rua
CeI. Araujo Leite, 555

-

Josefina Gusson Irnhernom
- Rua 15 de Novembro, 398
Absahâo Ragine - Ruâ Dr.
Cícero Dê Moraes, 82
Wilson de Queiroz Siqueira
- Rua Saldanha Marinho,
131 � c/12
Vir-gilio B. Hl!Ieher - Rua Novo Hamburgo
General Osório
Felisbino de Melo - Vale' Novo Horizonte
Formoso
'I'atsuo Assano - Av. Presi- Oswaldo Cl'1.1Z
dente Roosevelt, 610
Masajira Kimura .::__ Avenida' Oswaldo Cruz

Brasil, 682
Iracema Nunes -' Luziania Penapolís
(Distrito)
Walter Batuira Bizatto
Rua Riachuelo, 1044
José de Almeida e Silva
Hua Principal
Antônio Morais - Rua prin- Pocrane
cipal
Dino Liberal Costa - Rua Pôrto Alegre
Voluntários da Pátria, 994
Olga Rosa Martins - Rua
Jorge Faiet, 339
Haruo Odake - R. Cell. Mel.

. _i R. Barbosa, 778
João Antonio Pereira
Bairro Jacaré
Rosalvo Domingues - Ave- Promis,são
nida Washington Luiz, 71
Clovis Marques Lourencci
Rua Padre, 223

.

Eralmo Massa Rua D. Ribeirão Preto
Pedro I, 331
Antenor Fabril' Chácara Ribeirã·o Preto
Aurora

'

• .'7.... j

Dulce Fernandes Vasconcel- Rio de Janeiro
los -

o

R. Esus travo Jardim,
116
OtíUo Vieira rie Carvalho - Rio de Janeiro
R. do Mattoso, 165 - ap. 202
Nelson Duarte Peruso - Av. Rio de Janeiro
Feliciano Sodré, 244
Valdemar Machado
Luzara Valencio Euzebio -

Usina Santa Barbara
João Rodrigues - Rua 8,
249 - Vila Apar�ci(ia
Teruak Yshikawa - Aveni
da Cons. Antonio Prado

'

Vera Di·onice Ferreira - Rüa Santa Maria
Andradas, �768
Jaime Rizardo - Rua Inácio Sta. 'Rita Passa
Ribeiro, 864
José Augusto Alvarenga
Rua Regente Feijó, 4503
Egídio ,Moretto - Rua Ama- S. José Rio Preto
lia

Oi ......,
Antonio SimioH - Rua Sal-
danha Marinho, 4167
Arlindo Ferreira - Torre da
Rádio Record
Antonieta Ulmer - Praça São Bernardo
Presidente Vargas, 40
Ignazi.o Rinaldo - Av. Pe- Santo André
ciro Américo, 38
Kessao Kavabata - Rua AI- São Páulo
b?rto Nepomuceno, 220
Isabel Galera - Rua da Glo- s�'o Pau'o
ria, 3M o

Antonio de Padua Sanches 'SàJ Pau'o
- Rua Tabajaras, 87
Matheus Dias Lima' - Es- São Paulo
tr:lda Oratório, 100
Benedito UneUo - Rua Ipi- São Pau'o
ranga, 725
J'o,�é De Souza Aguiar - Rua São Paulo
Sipriano Barata, 3085

LONDRES, 27 (U. P.) -'
5.000,00 I

A Crã-Bretanharecusou re- ,

2.500,00 conhecer o confisco da com-

3000 .)
panhia do canal de Suez pe-

. ,00
I

.

A' Io Eg ito. Imprensa n-

2.500,00 glesa, numa. unânimid�de
2500 absoluta, exige represalias

I
. ,00 . .

di t E
'

'

energicas e Ime la as.' o �
\ 2.500,00 primeiro m,inistro Eden en �
l'n 500'

craregou.os chefes de

oEsta-",
". 00 , ,. If" •

".
'

I do MaIor do ExerCIto, lhan-

","20500,00 nha e,Aeronáutica de

pre,,/',I. pa:rárem planos de emel'''

Pôrto AlegTc 3 000 O. ,o \genda, pata enfrentar a si
.

Presidente Bernar-' tuação. �·�J�;L'����:::wm:!���,����_"�__��.III••���••
des 2.500,00

-
----.- --

S- P 1

o d
. "'5.729. C Gabriel Jacob - Rua Cara- ao au.o 2.500,00

1 e Maio 2.500,00 'I
...-

purui, 57 _

Flora Verotti - Rua There- São Pau'o

zinha, 355
Benedito Vieira Filho
Avenida República, 517

Vilma Varella - Rua Olavo São Paulo

Egidio, 149'
João Yamaguchi - Rua Ma- São Paulo
rechal Deodoro, 383

Nl1ton Gilberti Rossi - R. São Paulo

Luiz Gama, 844
Sosque Kayo - Rua Gonçal- São Paulo
ves Ledo, 609

-

João Batista Porfirio - Rua São Simão
Garcia Duarte

Joaquim Carvalho - Ru�_ Sorocaba,
João Nascimento, 100_
Julia Metidieri - Rua So- Votorantim

rocaba, 758
Sebastião Clementino - V. Taubaté
Nogueira,�5 - Trav. 3
GHio Nicoletti Ribeirão Tietê
Fundo
José Ribeiro Vilela - Av. Três CoragõeJ
Presidente Dutra'
Regina Celia Salomão - R. Três Rios
Nelson Viana, 71
Francisco Ruiz Lopes - Ave- Tupã
nida Tamoios, 1926
Guiomar Tibrucio Motta - VoHa Redonda
Rua Quatro, 124

'"

Muryl,o de Paulo Bittencouí't Volta Redonda
- Rua 48, casa 5
,Antonio Mario Preto - Rua' Volta Redonda
62, 115
Denizar Rocha - R., Dr. Sta. Antonio Padua 2.500,00
Ferreira da Luz, 531

Pirajui

Pocrane

,"'" �

Ribeirão Preto

Rosal
Sta. Barbara D'
Oeste

Sta. Larbara D'
Oeste

Sta. Fé do Sul

Quac,l'o

3.300,00

2.500,00
I

, I
2.500,00 I
2.500,00 I
3.000,00

2.500,00 '

2.500,00

3.700,00.

3.000,00

2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Sta. Rosa do Viter-
bo 3.000,00

b. J·osé Rio Preto 3.300,00

3.600,00

3.60�00
2.500,00

03.622

07.722

33.122

C

E

E

E

·E

A

E

C

E'

C

E

C

C

C

C'

E

E

c

,---------------�-------
---,

Declaração
,�-,'Ii'<''!'c,
�....._..c
- 'Co�,-' a presente, torno público queva par-

tir de ?5 do corrente mês, deixei de gerir os
,

destino,; da E,nprêsa Distribuidora de Revis

tas "EDIR", (atual proprletária das bancas '\
\

"A Fav0I'ita"). por razões de ordem �'eligiosa

e moral.

(a.) Oldemàr Veiga Magalhães

2.500,00 '

São Paulo 3.000,00

3.ÓOO,OJ

3.000,00

3.000,00

50.000,00

3.000,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

3.300,00

2.500,00

2.500,00

3.300,00

2.500,0)

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

20.000,00

·2.500,00

2.500,00

• linhas elegantes e modernas.

• Absolutamente silencioso.

• É encontrado em duas côresl

verde cloro e combinação de

grená e dourado.

• Pode ser instalado em divisões
de vidro, madeira ou

paredes até 33 em de espessura.

PERfEItO SERYIÇO DE MINUTENCIO E PECas

CINE SAO JOSE
As - 10'hs.

SHORTS - DESENHOS
- CO.MEDJAS -'

Preços llnico: 5,50.
Censura até 5 anos.

Aso1,�0 - 3,45 - 7 - 9hs.

Rock HUDSON° - Jane

WYMAN - Barbara RUSH

em :

SUBLIME OBSESSÃO

Reporter Na Tela. Nac.

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

As 1,45 - 4 - 7 - 9hs.

Cornel WILDE' - Anne

FRANCIS - George SAN-

DERS em: ,

A TUNICA ESCARLATE

Nupcias em Mounco Sen

sacional reportagem do Ca

sarnento de MISS GRACE

KELLY e o'PRINCIPE REI

NIER III
Censura até 10 anos.

As 2 - 7,30hs. I

Rock HUDSON- - Jane

WYMAN -- Barbara RUSH

SUBLIME OBSESSÃO

As - 2hs.
_

10) UMÂ GAROTA IN·

FERNAL

20) CA'ÇADORES DE RE

COMPENSAS

30) O DRAGÃO NEGRO

Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
A MANCHA

Com: Yvonne Sanson.
GENEVIEVE

Com: Dinah Sheridan
Censura até 18 anos.

As 2hs.

Dinah SHERIDAN em:

GENEVIEVE

Censura até 5 anos.

As 4 - 7 - 9hs.

Rock HUDSON - Ba�

bal'a RUSH em:

HERANÇA SAGRADA

Censura até 14 anos.'

As - 2hs.

10) CAÇADORES DE RE·

COMPENSAS .....

20) O DRAGÃO NEGRO

30) UMA GAROTA IN

FEHNAL
Censura até lO/anos.

As - 8hs.

HERANÇA SAGRADA
'Censura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domín go, 29 de Julho de 19&6 r'I ESTADO
----- --------_._--- ..-----,-----�----

ó Senhor, abre os nossos olhos para, que sélam o

Irilho da tua verdade. Ajuda-nos a ver a verdade e a

ver támbém em tôda a tua criação ao redortde nós, qua
dros de teu .ainor e poder, de tua benignidade e majesta-

, de,' ó Deus, nosso n�us! Amém.

As . terras públicas. e as negociates
(Continuação da sa Pag.) ,imprescindivel,. quando, á União Democrática Nacio-. Ernesto Giehl,' comercían- r p&l�a -alíenar praias, que aguardando a expedição do ta hectares na zona com

chega-nos a informação de mesma época, grupos econo- nal. A área concedida a-! te, e outros. A Sociedade, por 'força do Decreto lei competente título; quando, preendida entre o 'litoral e

que, realmente, os técnicos micos se organizaram e brange a� dunas e está sen- conforme cláusula primeira
i
federal" n? 9.760, são ter- em verdade, o terreno não..é a Serra do Mar, em lotes até

do Serviço Florestal e do' conseguiram do Estado, por do loteada pela firma men- do seu Instrumento contra-! renos de marinha. Mistér mais do Estado, pois, é par- cem hectares, no planai
L N. P. estiveram em Ara- influencia exclusivamente clonada. E o horto florestal tual. terá por objeto a ven-

I
se fa,.; dar conhecimento te integrante de uma sesma- to, salvo as exceções con

ranguá, logo após a c�le- política, concessões de ter- não pode ser instalado por- da de lotes na Praia de Gi, I dessas irregularidades' ao ria que data 1.881, conf'or- tidas nos decretos de que

bração do. convenio, afim de ,ras: para comprovar bas�a que as terras que se pres- de acõrdo com os concessões .Domínío da União afim de me documentos existentes e trata o artigo anterior, e,
receberem a área destinada citar o termo. de contrato tavam já se achavam com- que obtiver do Governo Es- !

que se faça ouvir e se faça' exibidos pelas vitimas. O pela' forma determinada no
.

ao horto florestal, o qüe en- de concessão de uma área prometidas com a firma tadual", Eis os motivos que presente em todos esses ca- fato 'está sendo devidamente artigo 102, deste Regula-
tretanto deixou de se efe- de terras· com Campos & Cia Ltda, e Q estão' impedindo o' govêrno sos, pois, estão em jogo os apreciado pela Justiça da mente". Diz o artigo 102:
tivar em virtude dos res- 2.487.382,353 ms2,' sita em Governo do Estado prefe- do Estado a ceder ao Ins- proprios interesses da Uni- Comarca de T.urvo. Mesmo "Só serão concedidos ou

ponsaveis pela administra- "Morre dos Conventos", no riu concede-las a partícula- títuto Nacional do Pinho a ão. com a invasão e cesssão que se tratasse de terras do vendiuos a cada colono dois
çãe municipal terem ofere- Município de Araranguá, res em detrimento da' pro- área compreendida entre as pelo -Estado de terrenos .de Estado, a preferencia, na lotes, no máximo, e mais
cido Uma área alagadiça e que entre si fizeram o Go- pria economia. Pontas do Gí e de) Iró, cu- marinha:, conformidade. .de �dispositi- uma para cada um dos fi
inadequada para esse ser- vêrno do Estado de Santa VERBA DE CR$ 500.000,00? jas areias movediças são APROPRIAÇÃO INDÉBITA vo constitucional, é do pos- lhos maiores de quinze
vico de inestimavel valor e Catarina e' a firma Campos Porém, hão é este o único responsaveis pelo avançoi -Há, ainda, outros fatos seiro. anos, devendo nesse caso,
de' real importância não só & Cia Ltda,' sediada na- caso em que o Govêrno do destas sobre a cidade -de

I gravissi�os _a atesta�'�m a apresentar certidão de ida-

para Araranguá como mu- quela cidade, o que veiu de Esta.do tão facilmente con- Laguna. .
. desorganização da Direto- COLONOS:NO REGULA- de dos mesmos". O artigo

nicipios vizinhos. Não cri- ser aprovado pelo Decreto cede terras, sem o neces- O. 5° DISTRITO NAVAL I ria ·de Terras e Colonização,
. MENTO 106, díz : "Não se concede-

ticaríamos a omissão jdo n? 636; de 10 de junho de sário exame' é parcimonia A praia de Itapirubá, que a infração a dispositivos São expedidos títulos a rão terras devolutas senão

govêrno estadual e munici- 1954. Esse, contrato foi fir- recomendáveis que devem fica ao Norte da acima cita- ! legais expressos, em que o pessoas que não exercem a pessôa que por si, empre-
paI, desde que jlolstlficada mado precisamente na opor- existir sempre em que este- da, compreendendo a área' Estado expede título de do- nem exercerão, direta ou sas ou companhias, se acha-
e procedente fosse; dessa tunidade 'em ,que esta Casa ja em jogo o interesse da com 8.480.000ms2,. com mais mínio sobre terras que não indiretamente, atividades rem habilitadas a cultivá-

. I

omissão voluntária, prejui- discutia o veto governamen- coletividade catarinense. de 8 ks. de extensão, t�mbem pertencem ao Estado. Para agricolas. Foi expedido em

zos advieram á coletivida- talo oposto 11. Lei n? 170; de No mesmo ano, foi firmado já se acha requerida por Zé- : comprovar a denuncia, bas- 21 de novembro de 1955, um
de d-aquela região, que ho- lutaria do Sr. Deputado outro convenio, em que as lia Maria de Siqueira Gou- ta citarmos o seguinte: Foi titulo em nome de Vicente

je, com ô horto florestal, Antonio de Barros Lemos, "?artes contratantes, o Es- lart, Marcos Fernandes Gou- 'expedido em 20 de agosto de Paula de Almeida Gui

poderia ver extensas áreas Lei essa que doava a- refe- .ado de Santa Catarina e o lart -e Galdino Fernandes do ano passado, um título marães, residente em Tuba

reflorestadas. rida área ao Hospital Bom fnstituto Nacional do Pinho, Goulart, residentes em Ara- em nome de Manoel Vale- rão e fiscal da Carteira'
.INFLU�NCIA POLjTICA, Pastor de Araranguâ, patr í- acordaram normas para os ranguá. A área citada com- rim, preposto de Pedro Agricoia do Banco do Bra-

E estranhável, senhor mania municipal. A firma serviços públicos de .f'lores- prende justamente as, du- � Amorim, residentes em sil S. A. de uma área de

.Presidente e senhores De-I Campos & Cia Ltda tem co- tamento e reflorestamento nas que' não são patrimonio Sombrio, de uma .área de 'ternas de .banhados com LUCROS FABULOSOS
putados, e aí a gravidade mo quotistas: Artur Cam- da região de ocorrencia de doEstado e sim tert'"en6s,de terras de bade banhados e 3.497.868,55ms2, sita .

em,) Nenhum dos citados aci
de que se reveste a denúncia pos, então Presidente da Ca- dunas, no litoral sulino. Pe-= Marinha, I côrnoros do Mar Grosso, Sanga da Areia, distrito 'de ma ira-cultivar as áreas ad

que óra faço, que para es- mara Municipal, Walter· a cláusula quinta do con-, Ú1n outro grupo e este é o com 1.507.791,68ms2, sita Sombrio. O bancario em quir idas tão facilmente do
se serviço de tamanha uti- Bellinzoni, então. Prefeito venio, o Estado obrigou-se, maior, pois requereu a praia

I em Barra do Rio Mambitu- apreço do titulo referido Estado, mas, sim" irá fazer
lidade, o poder público es- Municipal e Afonso Ghizzo, entre outras, a concorrer que vr.i de Jaguaruna até o ba (Barra Velha), distrito consta como veterinário. negócio, vendend-o-as com

tadual e municipal, não .Deputado-Prefeito, todos com as terras que se fi- Cabo de Santa Marta, ul- i'de Passo do Sertão, no Mu- No mesmo ano, foi expedido lucros fabulosos ou lotean
houvesse conseguído a área

I
pertecentes á Legenda da zessem necessârtas á insta- j trapassando 20.000,00.0 ms2, I nicipio de Sombrio, muito titulo em nome de Edson do-as, como está ocorrendo.

� lação dos serviços. Foi ins- mesmo quando existe so-
I
embora protesto telegráfico Gaspar de Oliveira, então Á continuar essa ofensi- .

•••• ·.-..-.. w_.._..__ ••••· �8 __ talado desde logo no Muni- licitação do proprio Minis- de legítimos proprietários residente em Tubarão, de va escandalosa de "papa-
;ípio de Laguna um vive i- tério da Marinha, através' ao sr. Governador do Esta-' uma área de terras de ba- _I terras", dentro de mais al-

«NO:t"eodculo» fait lJí'('
ro florestal para formação! o Comando, do 5° Distrito

I
do. A venda desse terreno rihados com 2.255.937,22ms2, gum tempo, o Estado não

. � dis�ribuição de �udas; .e� ; N�vaJ; sedi�do nesta Cap�- foi contr�t�da mesm? antes sita em Sanga da Ant�, no terá mais terras devolutas,

CO' 'm � B-,bl-Ia! na M�,o �egUlda, te�do sIdo retlfl- i tal, no sen�ldo de serem fl-
I
da expedlçao do titulo e município

.

de Sombno. E e quando necessitar
_
terá'

.

U UJ· !ado o convenio na parte I xadas, pelo' Sel'vi�o Flo- efetuada posteriormente a, muito� outros casos exis- que auquii'i-Ias dêsses mes

da contribuição do .lnsti-i restaI, as dunas existentes Gonem Moses Conem, que tem que devem merecer o mos aos quais, concedeu,
DOl\'fINGO, 29 DE- JULHO tuto Nacional do Pinho, de na referida região para ga- tambem já transmitiu a exame metí"culoso por par- não mais pela mesma im-

Onde estavas tu, quando eu fundava a te!ra? (Jó Cr$ 240.000,00 para Cr$ .. Irantir o acesso e o -abas- terceiros. A área em aprê- te da Diretoria de Terras portancia que recebEm, mas

38:4). Ler- Hebreus 11 :6.
'

500.000,00 o Serviço Flo- : tecimento do Cabo de San- ço faz parte da Sesmaria e Colonização e porque não dezenas de vezes� superior.
VM MENININHO' de qj1atro ,anos, olhando para �'estal, dando cumprimento' ta Marta. A fixacão das Rodrigues que data de mea- dize-lo do propr;o Governa-

_

Ao denunci,armos esses

umá' róseira em plena' floréscência, disse: "Aqui está ao acor,do,. decidiu ampliar' dunas da região d� Santa dos do �éclilo passado; dor do Estado. fatos, esperamos das auto-

Deus". E apontando para- o'c'éu repetiu: "Ali está Deus". os 'serv-iços que .. vjnham sen-' Marta seria uma expansão inventariada por diversas O Regulamento da Dire- ddades responsaveis e do
E!ua avó, véndo-o diz-er estas coisas, colocou 'a mão sôbre do' e"ecutados, com a ins- para o futuro dós traba- vezes operou-se a transmis- toda de Tert'as e Coloni- proprio, Governadqr do Es

q coração dêle, e disse mei.gamente: "E. Deus está aqui talação de um.a Estação lho's �'a cargo da Estação são de --domínio ná forma zação, no seu' artigo 105, tado providencias urgentes
também?" _

Florestal para _fixação e Flore:stal' -de Laguna, que, .legal c; o Estado, para sur- prescreve: "As terras de- e enérgi�as no sentid.o de

Através dos .sécul'os os homensj têm 'adorado o Deus consolidação de dunas. Pa- como acima demonstramos,' presa geral, agora, vem de volutas serão concedidas apura-los e aplicar as sano,
>

da natureza. O homem se atemoriza diante da ·fúrias, da ra efetuar' os seus traba- encontra -sérios', obstáculos ·expedlr .título de dominio s.omenté em lotes até trin- ções legais'.
tempestade .. mas extasia-se diante da majestade de um lhos, � Instifuto"'" Nacional por parte 'do Estado até pa-

!
a especuladores. Os legiti-

pôr' de sol longo e brilhante. Deus 'é sempre Deus. Que"r do Pinho, atravês os seus ra a propria instalação, pre-I mos proprietários, _que são

seja visto cavalgando uma forte tempestade ou no dei!Í:t- orgã03 e face ao compro- .iudicando-se, assim, '" li· diversos, irão á Justiça .

hrochar de lÍma violeta no meio de um canteiro de flô- misso assumido pelo Gover- toraI sulino. I pa.ra reivindicar � seu di- � Jardim de lol8Dcia S Catarina
res. 11:1e ainda é o mesmo Deus que cria, segundo as suas: no .do Estado de Santa Ca�a-

O E�TADO C.ONTRA· A ,rtealmtobe'cm�ntrle·ac·or�er.ercI.ea_lor�a�' JmtlaSs_ll-S : � 'E'D-I:...T·.....A--L·'--!!D�"E"*'iIM�AT·-R-íC.U

....

L.'''"A'"IIr, '-1{spécies, novas plantas, novos animais, novas criaturas, Irina em concorrer' com a IJ � 11:3_ -- ---

e é também aquêle que prolonga a existência de uma es- área que se fizesse neces- UNIÃO tica contra o Estado de I .

, \ ' .

r 't A
"

abrangendo as
,,> t C t' f' d I Comulllcamos que se acha aberta até o dia 30 do

trêla por milhares de :1nos. sana, so ICI.oU ao mesmo pr�ta ::,an a a

arll1aa
a

d1m e se 'rorreRte, a matrícul� para crianças de ambos Os sexos,

Diante das obras maravilhosas" de tlm Deus tão po- a ampliação para 1.. dunas, entre a foz do Rio ressarcirem ,os anos so-
d o 7 d'd d' I t

10674597 2
-

t Araranguá e a localidade fridos " 1
e ..., a anos e I a e mcomp e os.

deroso, não podemos deixar de exclamar com o Salmista: . . ms ,area es a.
no Muni- O jardim de Infânéia recem..JnaHgurado, funciona-

HÓ Senhor, Senhor nossó, ,quão admirável é o teu nome 'situada nas localidades de de �arra Velha,
.., POLÍCIA VENDE MJLHO? l'á em dois turnos, pela manhã e à tarde. �

:',m tôda a terra!" Jurubatuba e Barbacé'na,· cípio de Cresciullla, com

entre as Pontas do Gí e do mais de 3 ks de extensão e
No distrito de Praia Os tnteressados na matrícula de crianças, poderão

-

Gran.de, no mUlllclplO de t'.irigir-se a rua Bocaiuva na 164 pu pelo telefone 3.409,
Iró; pum percu,rso a'proxi" álguns milhões de metros

. Turvo, a autoridade poli- :,a séde do Jardim.
mado de 7 ks, limitando-se: guadr8dos, foi requerida

cial distrital prendeu ·,e ',es-

pancou' Antônio Vidal,. Nel-
son e Antonio Passura, pos-
seiros, ,colhendo e vendendo
os frutos, aproximadamen- Ite, 150 sacos de milho, sob

i
a aleg,ação de que o terreno

por êlés ocupado era do Es
tado e que estava requerido,

las ou dividi-Ias.jcolonízan
do-as, mediante contrato.
Fóra dessas condições a

concessão será nula". Esse

Regulamento, embora ob

soleto;'- ainda está em vi

gor.

ORAÇÃO

;iví'O e Deus, O seu aútor."
JOHN F. PRIST (Índia)

A DIRE'EORA
ao Oeste com a Estrada de por grl!Po chegado à situa
Ferro Dona Tereza Cristi-' ç-ão politica dominante. As

na e ao Léste, com o Ocea- Praia:::" desde o Passp de
no Atlantico, numa largu-: T.orrés até ao Norte dCj,Im
ra compreendida entre 500. bituba. todas elas "q,li'é po
a 1.500 ms. dill.m, forflm requeridas ao

.

Governo do Estado, e mui
PREJUIZO DE LAGUNA tos já obtiveram-os respec-

O Deus da Criação é também o nosso 'pá(,Celeste. Esse expediente'" se vem tivos titulos de dominio',
PAUL K. MCAFEE (Âfabama) arrastando desde algum com o fito exclusivo de es-

--:0 :-- tempo sem qualquer solú- peculação para loteamentos

SEGUNDA-!' EiRA, 30 DE JULHO ção p0r parte do Estado, e que S3 ,estão procedendo. E

Ó St>nhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu no- o Instituto Nacional do Pi- .

o Govêrno do Esta,do, até

me em. tôda a terra. (�almo 8:1). Ler Salmo li! ou He- nho não Iíberará a verba, o pl'esente momen'to, não se

breus 2 :6-12. correspondente de Cr$, .... ; ape_rcebeu dos preJUlZOS

NA PEÇA HAs:You lik it", de Shakespeare, um dos 500.000,00, enquanto o Go-: que está sofrendo a econo

personagens di2;: ""E' a�lSim, a no�sa vida, livre do con- vêrno do ES.tado não con-; mia, com o esban.fam'ento
vívio público, acha linkuagem nas árvores, nos livros, correr com a área solicita- de . maneira inescrupulosa
1\OS arroios, nos sermô€s e nas pedras e bondade em tu- da. E por que o Estado não de terras que no futuro não

.

do". .,. concorre com a área refe- muito distante te'riam.
-

me-

Há pouco tempo, :fiz uma viagem ,do local do meu rida? Porque, novamente, lhor aproveitamento. Ade

trabalho, nas planícies do Norte d.a índia, até uma de interesses ,de outro grupo mais, cumpre ressaltar a

ll.ossas escolas nas montanhas. Quando o ônibus ron- economico opõem-se: a "01'- I intron.issão indébita do Es:_
ganização Gi Sociedade tado alienando

.

bens que
Ltada", com sede em La- não são propriedade sua e

,runa, e que requereu ao sim da União. O Decreto
Estado da área pleiteada e lei n'O 7.760, de 5-9-46, diz:
necessária aos serviços oh- "Ar.tigo 20 - São terrenos
jeto do convenio entre o de marinha, em_ uma pro
Estado e o Instituto Na- fundidade de 33 metros,
ciona! do Pinho, a área medidos horizontalmente, i
com 2.927.350 ms2, com a para ii, Pltrte de terra da
frent() de 5.700 ms. e a lar- posição da linha

- do prea
gura ,de 500 ms, isto é, com- mar-médio de 1831.a) Os

pree"lldendo. t,oda a faixa de situados no continente, na

praia, que é a frente da costa marítima e nas mar-

área exigida pelo Serviço gens dos rios e lagos, até
7"""," I�-'rT'-I, Flore§:tal. A "Organização onde se faça sentir a in-

._� - _"

Sociedade Gi Ltda" tem o fluencia d�s marés. Arti-

Casa em \ C,oq-ueiros
PENSAMENTO PARA O DIA

Vende-se em Coqueiros a Rua ,Des. Pedro Silva 435,
Lma' ótima residência. Tratar pelo telefone 2532. Ne-

....-."_

\

Ó tu, Rei da Criação, ajuda os teus filhos para que
te ouçam falar por tôdns as ohras das tuas mãos. Diri_ge
nos a uma apreciação maior do teu poder e bondade e do
teu amor em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.

�apital registrado de Cl·$.. go 30 - São terrenos acres-

140.000,00, e são seus só- cidos de l1'!arinha, ou que se

cios: Caetano Nunes, fun- tiverem formado,· natural
cionano público esta,dual, ou artificialmente, para o IElly Caitano da Silva, co- lado mar ou dos rios e la
merciante, Carlos., Silva, gos em seguimento aos ter
funcionário autárquico fe- renos de marinha". Diante Idera!. Herdlio Prates, fun-' desse dispositivo légal, ao I
cionário público federal, Estado falece competencia I

1,

'�" ,..

PROGRAMA DO' MES

do pela Orquestra uruguaia de Pe-

cando subia a montanhà, parecia que cada colina e cad'a

roch,a ·desafiava uma a outra para ver qual delas entoa
ria mais gloriosamente um cântico de louvor ao Criador.

Finalmente, ao fazermos íima curva na, estrada, o ne

voeiro permanente do Himal3.:ia surgiu à distância .. Os

picQS cobertos de neve traspassavam as nuves até o azul

cteslumbrante do céu. Havia Cluatró pessoas em minha

(ompanhia. Quando olhamos um para o outi·o, que cada

um de nós estava impressionado com o mesmo. pensa

mento - a grandeza do poder criador de Deus.

Deus fala-nos pela -sua criação. Se quisermos pode-

AGôSTO

O mês de Aniversário

D!A 11 Grandioso Baile comemorativo à pas-

sagem do 840 aniversário, abrilhanta-

dro Burgo.
mos ouví-lo.

PENSAMENTO PARA O llIA

Observação: Enconh;a-se na Secretaria do Clube,
a lista de inscrição à disposição das gentis senho

duras que quiserem debutHr.
ORAÇÃ'�

�..
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, ,Florianópolis, Domín go, 29 de Julho de 1956

�

•

RIO, 27 (VA) - O sr, ão foram aprovados pelo
Sergio Magalhães relatou presidente da República e

ontem na Comissão de Eco- pelo Conselho de Segurança
nomia, oferecendo parecer Nacional, preconizaram a

favorável, dexisão que foi instalação em Corumbá de

acatada pelo orgão de Eco- uma iref inar ia de 2.50'0
�

bar- �nomia da Camara ao projeto ris por dia de c-apacidade de

que autoriza o Poder Exe- produção.;: 2) - a refinaria

cufivo a construir uma, re- referida pela sua posição fi1
f inar ia de petroleo na cida- geográfica, somente .poderá
de de Corumbá, Mato Gro's- ter condições economicas .

soo satisfatórias utilizando o

- O projeto abre o crédito petroleo" da Bolivia; �3)
de 400 milhões de cruzeiros para que a refinaria de Co

para ocoxrer com as despe- rumbá, com capacidade de'
sas de tal empreendimento. 5 mil barris diarios, traba- I

Informações da lhe de forma lucrativa, é
Petrobrás indispensavel satisfazer con-

Ao ser designado para re- dições de garantia de sUJlri
latar o projeto o sr. Sergio mento de petroleo em con

Magalhães, do PTB do Dis- dições de preços vantajosos"
trito Federal, solicitou in- As informações da Petro
formacões da Petrobrás, sô- brás adiantam que a 'insta
bre os· seguilltes itens: 1°) lação de uma refinaria, em

_ Quando pretende a ad- Corumbá, abasteceria, além ;.;;1.;..:..,,_.............,\...... ... ... - __.........

mInistração ,da Petrobrás do Estado de Mato Grosso, o r#Jr#lr#l..r§lJ#lr§Jr#iêêJ:1r#lr'#lr#lr#Jr§l'i§
iniciar a construção da re- noroeste de São Paulo, �-

, finaria de petroleo na cida- brangendo a/região de Lins,
_ �-- ..

de de Corumbá; 2°)' ::::__ São José do Rio Preto e A

Quais as mecEdas que -podem raçatuba, bem como seria

ser tomadas pelo Congresso Bossivel a colócação de par

pal'a apressar' o inicio des- te dos seus produtos nos

�:.a construção. países vizinhos como Para-

Resposta guai e Bolivia.

Sem mais demora a Pe- Em 120 �ias
, trobrás enviou ao-represen- 'Depois de outras conside

tante do PTB, as informa- rações em torno da funda

ções que solicitara. Inicial- ção de uma refinaria da

mente diz que "os estudos região de Corumbá, a Pe
realizados p'elo Conselho trobrás adianta que, se o Ltda., onde, neste novo endéreço, espera continuar mere

Nacional do Petrolco, em Congresso aprovar o proje- cendo a preferencia de seus freguezes
1951, consubstanciados no to, estªrá capacitada para, PqRTA.S E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
'1lano de instalação de -refi- em 120 dias, inidar,a cons- �,:::. ,RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS_ BAIXOS
:na1';"", qne n3íJ:líela oGasi: I

tl"ução.
'

ESPECIAIS PARA CASAS -DE MADÉIRA.

-

11GB I RIRaa'" ELETRICDMENTE I
_/ com o novo e revotucionárk:

barbeador elétrico

.. -

mirim
, .

- a maquIna que
barbeia o Brasil'

110

.220

vQlts.

E GOZE
DESTAS VANTAGENS!

,e Barba mais
rápida e perfeita l

e Barba muito
mais econômica I

e Barba sem irritar
ou, ferir a pele!

,e Barba fncis simples ...
mais moderna, mais
prática muitas' vêzes l

um produto da I ,IMPQRTANTE.
, -

Com poucos dias de

prática, V. verá que
'MIRIM é indispe_nsável
para umc. barba

perf�;tã,'
�

M�LAR
Manufaturas Eletromecânlcas' Lida.

Av .. Rangel P,estana, 271
3.° ando - C.P. 6937 �S. Paulo

, Distribuicjor, exclusivo, para t�do o Estado e R. G. do Sul:

STRÁSSBURGER-BRODT LTDA.
Av. Alberto Bins, 1036 - PORTO ALEGRE - R. G. ��

MAIS UMA REFINARIA
5.000 barris diérlos

,

I

I

i Cássio Medeiros A proposta do sr. Capitão
Estivemos ontem na ACIB delega do foi a da criação de

,onde participamos da teu- uma ,:I'uai'da, às expensas do'

níão mensal do Conselho De- comércio, _
ind âstria e par

.

liberativo. Po'ucos associa-: trc ulares e possivelmente

!dOS e muitas ausencias de com subvenções municipais,
. senhor.es eonse'lheiros. ,!,e�- estaduais e até federais .

.
se a 'impressão de que sao Prancamente, embora não

sempre os .mesmos que com- neguemos nossa colaboração
parecem, trabalham, lutam e façamos parte da comissão

e sacrificam sua comodidade criada para esse fim, somos

e seu lazer, em prol dos in- contr:5.rio a mais -esse onus

/ teresses de toda coletivida- para as classes produtoi-as e

,de. Francamente, tivemos para o povo. Isso porque é

excelente impressão da mar- obrigação do governo pre

cha dos trabalhos da nossa venir e reprimir o crime em

'lssociaç-ão de classe. -todas as suas formas. Parte

Esteve presente o digno dos impostos são emprega

delegado regional de policia, dos na manutenção da força
capitão Celino Camargo Pi- pública. Não é justo, pois,
res e os motivos principais que Blumenau, pague sua

daquela reunião, foram de- guarda! Além do mais,'. o

bater dois grandes proble- sr. presidente da ACIB af'ir

mas que afligem Blumenau. mou que o município contri-

bue com sessenta e nove mil

Um deles, o que se refe- cruzeiros por ano para esse

re à ':!efic.ieneia de policia- fim! Onde é que fica esse

mento, e que constitue ver- dinheiro t .

dadeiro convite aos que vi-
vem à-margem da sociedade,' Outro problema que se

fazendo da apropriação in- agrava cada vez mais é o

. débita a suá profissão. do � transito, que em n.ossa

I O SI11:. Capitão pintouco� ,Blumenau é realmente de

,
cores cinzentas á atual SI- sordenado. Devê'mos ter ex

: tuação, pois que
�

com seis calentes anjos da guarda R.preS8nta�!:�.s exclusfvos _/

.� �
,

policiais não pode decidida- para evitar diariamente para todo, o Brasil:

'���bt�� �r�;e�l�rrn�s o:��a ��: I �:��:�.d� :::��:�:g��O p��
.." :,,,:::::::l�::::,:::::,:,:"',,:.,,�e'

avisinha. (Sic.). Blumenaú 'polícia está disposto, com o MATRIZ: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37 - C.P. 3608 \. RIO DE JANEIRO
que deveria contar com um auxílio dos homens da pro- FILIAL: PRAÇA IGUATEMí MARTINS, 132 - SANTOS - SÃO PAULO
destacamento de polícia de dução resolver este proble- ,ENDEREÇO TELEGRÁFICO: "ANSALVASCO" .

I vinte e quatro' elementos, ma o mais depressa �ossíve.l. UMA ORGANIZAÇÃO COMPLETA EM 'MOfORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVIRI
d-ispõe de apenas uma quar- Dentro de poucos dias bai-

tª parte! E !Lão é de hoje xarádeterminações. a respei-
H

�,�
�quesecoo��a�sauom� � e es�mos cerl� de que

.r--------- �w �

I lia. Desde os nossos tempos nosso povo que por iridole é
.

de deputado, não uma, mas disciplinado e ordeiro, sabe�
varias vezes tratamos desse rá cooperar com aquela au

assunto e a resposta que tbridade que, diga-se; a bem

sempre tivemos, 'tanto do da verdade, é ativa, digna e

Secretário da S_ P"úblicá co, merece todo auxílio.

mo do propr ío senhor Go Terminando esta minha

vernauor foi promessas que palestra" cabe-me 'agradecer
jamais cumpriram. . às, demonstrações de amiza
,,- '131umenau não está -pedín- .de e.",c.;�m:)J1I',aé):nge.1Thd� .mern

do nenhum favor ao Gover- bros do,C. Deliberativo e

no. Pela sua contribuição de
. dos socios da nossa ACIE.

dezenas de "milhões de cru- Não negarei, como jamais - Por motivo de mudança
zeiros, anualmente, para os neguei minha colaboração três casas de madeira e um

cofre8,'estaduais., deveria ser leal e desinteressada.
-

terreno para construir, Rua

atendido com mais solicitu- De '('A NAçÃO" de Blu- Afonso Pena - Estreito.'
de. menau, de 10-6-56). Tratar a Rua Conselhei-

.

ro. Mafra 35 sala 6.

anver.�an o
",

'E'lr'ê@r#I@@@@r#Jr#l S@r#]@r;:

I Confeitaria Plaz8
I

FONE: 3063

\Horário
\

DE 2a A 5a -FEIRA - DAS 14 HORAS À 1
DA MADRUGADA

6a FEIRA .:_ DESCANÇO SEMANAL
COLETIVO

SAB:'�DO - DOMINGO e Vt8PERA DE
FERIADO

DAS 14 HORAS ÁS 2 DA MADRUGADA

ORQUEST�A � DIÁRIAMENTE A PARTIR
DAS 22 HORAS

•

Atenção
RESERVAS DE MESAS PARA SABADOS e

DOMINGOS DAS 22 HORAS EM DIANTE,
SERÃO FEITAS MEDIANTE A CONSUMA

çÃO MíNIMA DE Cr$ 50,Ob POR PESSôA.

, Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casa.'! de ma.ct·eira.

A

Casa· de Esqua�rias,
.

comunica a transferencia de' sua Loja pu_ra /a
RUA MAX SCHRAMM, 168

rnéxo á Serraria da Industria de Madeiras Catadnense

BOJ.j-IN�DERs. --

. ;;:._ . �

-Prast-Lacerdo
.

_

- \

marítimos �a óleo
�

.

'DIESEL
uma tr o diçõ c
a serviço dos
armadores
brasileiros

,

com

de
J J

r e cl ú f o.r
velociclacle
a 120 HP

eSPECIAIS para pesca -�

i • r v i , O/, cI e

,.hoque---
, " �o n s p o r t e s

marítimos
•

e Iluviais

VENDE-SE "r-

,Venãe-se por motivo de
mudança um grupo estofa
do, jogo de copoa, dormító,
rio, radio Eletrola Zenith e

outras -peças.
� Ver e tratar na Bocaiuva
210

I�
'lima. (}c;.n;iã tle -AlVARUS ti. OLIVE/IM)

f

AS FÉRIAS� ESCOLARES moração, os escolares estão

DEVEM SER EM JUNHO! justamente às voltas com os

As festas juninas antiga- livros, repassando. os pontos
mente chegavam no mês jus- dados durante o período
to das férias escolares de para as provas e provas que
meio de ano. Os alunos, so- valem �ara a promoção ou

bretudo os que moram no formatura.
interior do país, rumavam

aos seus lares a tempo de

pegarem os tradicionais fes

tejos que têm maior realce
nas fazendas e nas cidades

Os estudantes conscios
dos seus deveres, agarram
se aos livros e são obr iga dos
a esquecer os festejos jun i
nos, tão bonitos, tão cheios
de tradição. tão coloridos e

tão barulhentos>. mas .tão
gostosamente brasileiros!
Certa vez mexendo com o

caso da folga de meio de se

mana que não são num só
dia nas escolares, havendo
uns de quartas feiras,

-

ou

tros de quintas e outros sá
bados, fizemos campanha
para que a coisa fosse nor

malizada para � os sábados,
engrenando com os pais que
folgam justamente nos sá
bados. Puder-se-ia aprovei
tar o f'rm de semana e até os

professores poderiam tam
bém descançar dois dias se-

. Aspirantes a oficieil R/2, qu� conclui- guidos. Pois . n os respon-

,
deram com pedras nas

rem O curso do C.P.O.R,5. /5a nos anos mãos: Er�mos pais que que-
,

riam cue os .f'ilhos estudas-
I d' 1955 1954 1953

�

sem menos, para fazer

I CONVOC:ÇAO' E:,:n,.qU;nda, deverão ���::�::!;::�:�a��;;:':.::
Em obediência às ínstru- apresentar-se, 'no Quartel tirmos para que as férias de

General da 5a. Região Mili-� -meio àe ano voltem a ser

tal', 2a. Secção' de Serviço em Junho, pegando as fes
Militar Regional, até o dia tas jlininas.
31 de Agosto do con:ente E' mais prático, é mais
ano, os Aspirantes a _Oficial humano, é mais justo!
R/2 abaixo: Com a palavra pois as

Infantaria: nossas autoridades educa
cionais! "

VENDE-SE
de nosso inter-larid.
Mas de certo tempo para

cá houve mudança no ensi
no - ensino que soffe tan
tas modificações! - e o mês
de f érras de meio de ano es-

Uma casa de material
com 8 peças, tendo 3 quar
tos. Travessa Santos com a

Cruz e Souza
I
e Malária.

Preço 220.000,00. a dinhei
ro. Tratar na mesma.

'

colar passou a ser em julho.
E acontece que justamente
em Junho, quando as festas'

Uma casa de madeira na são realizadas nos clubes,
Rua São Vicente de Paula nas residencias, no interior,
n. 26 fundos. Informações 1 sobretudo nas fazendas,
na Rua, Frab.cisco Tolentinb

I
quando a "moçada" gasta-

12. Deposito de Roupas Fel- ria
�

de poder participar da
tas. tradição e da bonita come-

'" .

ALUGA-SE

ções para a convocação de

Aspirantes a.Oficial da Re
serva de 2° classe,' aprov'a
das pela Portaria n.'109 de 4

de jlinho de 1956, do 'Exmo.
Sr Ministro. qa Guerra, se

rão convocados para estágio
regulamentar, no ano de

1956, os Aspirantes a Ofi
cial oriundos do C.P.O.R.,
que concluiram o curso nos
anos de 1955, 1954 e 1953'.
O estágio a que se refere a

presente convocação ier.á �a Artilharia:

duração de 3 (três) meses,
com cara ter compulsório, Os '1ue concluiram o C.P.
como preceitua o Decreto O.R.· no ano de 1954 'e que�
Lei número 4.271/42.

'

não foram c.onvocados para
Os Aspirantes a Oficií).l o es}ágio�no ano de 1955.

que, sem motivo justo' dei- Quartel em Florianópolis,
xarem de atendê-la, ficarão· 24 de julho de 1956. .

sujeitos às s.anções do pará-I VIRGINIO CORDEIRO O ESTADO
grafo único do artigo 3° do: DE MELLO - Coronel Co- O mais antigo diário. de
Decreto Lei número 4.271/ mandante do 140 B.C. e Gll� Santa Catarilta.
42. I M. Fpolis. I Leia e assir.:eni.

Os que concluiram a C.P.
O.R. no ano de 1955 e que
ainda 11.ão se' apresentaram e

os que concluiram o 'C.P.O.
R. no ano de 1953.

VEND E -,8 E
AUTOMOVEL MORRIS 52

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

MOl'ris Oxford perfeito, tudo
odginal, pneus banda bran�
ca, Ver à rua Padre Roma,
31.
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As terras públ icas
.

e as negociatas
o Instituto do Pinho se propõe ao reflorestamento. O Govêrno do Estado se nega, E a politrcagem, o prote cionismo e as neçocie

tas dominam as terras públicas do Es tado. Grupos de felizardos e verazes agem e o êovêrno do Estado cede docilmente, O deputado
Lecien Slovinski faz, graves e importa níes revelações nesse sentido.

Eis a íntegra do discurso I HORTOS FLORESTAIS ' no qual o primeiro se obri-I Estado forneceria relato- vada para 150 he. Para exe- .Q_&y....._...................._..._V....-..&.�_.......-;....-W&..-,.D....�D.�...._ ..........,.��_....��._....

prroferido, na Assembléia Senhor Presidente, gou a instalar dois hortos rios semestrais ao Instituto cução desses serviços o

Legislativa, pelo ilustre e Senhores Deputados, <florestais, um no .Mun ici- Nacional do Pinho sobre a Instituto Nacional do Pi-
zeloso parlamentar, na defe- I Em 3 de maio de 1952, o pio de Ibirama e outro no marcha dos trabalhos con- nho contribuiria com Cr$.,
sa dos interesses dos Muni- Estado de Santa Catarina Mun icipio de Araranguá. tendo todas as informações 250.000,00 anuais, pagos em

-;

cípios de Araranguá e Lagu- firmou um convenio com o Parte das mudas produzi- e prestações de contas em prestações quadrimestrais
na: Instituto Nacional do Pinho, das se'l;iam. fornecidas às duplicata, da aplicação dos de igual valor, importancia

----- mun icipalidades, Outras, valores recebidos. A área essa elevada para Cr$ ....

FLO'RIA NO-POLIS TURISTICO bem assim, aos particulares mnuma a ser doada para 500.000.00, pelo "Termo
.

.

"

-
,

interessados no refloresta- instalação do hôrto foi fixa- Aditivo e de Retificação",

U 't" d 'f
,..,

b mento para a formação de da em 30 he, posteriormen- celebrado em '1 de agosto de
m reposl ono e ln ormaçoes so re núcleos florestais artifi- te, pelo "Termo Aditivo e 1952. O prazo de acordo era

h, t'
.

'd d FI
' ,

I' ciais. Pelo convênio, a: Se- de Retificação" de 7 de a- :de 3 anos; O Estado de

a, .IS ona e· a VI a e . onanopo IS cretâr ia da Agricultura do gosto do refericio ano, ele- Santa Catarina para a exe-
.,.----- cução dos serviços, contri

buiria apenas com o·pessoal.
O convênio. em aprêço foi

objeto das Leis nas. 52 e

69, de 1952.
ÁREA ALAGADIÇA E

INADEQUADA
Entretanto, na parte re

ferente ao horto florestal
de Araranguá, o convenio
não foi cumprido, em vir
tude da impossibilidade de

Regime de urgen- se obter o terreno apropria-
do para sua realização,

cia pa ra O pro]eto conforme está expresso na

Mensagem á Assembléia Le-.

Esteve 'em Florianópolis d I t b 'I'd d
'

lOS dias 26, 27 e 28 o Prof.! e ·es a I I a e gislatíva, apresentada pelo

I Snr. Governador do Estado,Ady Raul da Silva, Diretor
.

t por ocasião da abertura dado Instit_ut.o ��ronômic� do para os sargen os Sessão Legislativa de 1953,'Sul do Minístério da Agrícul
RIO., 28 (V. A.) - Na se;;- (fls. 57 a 58). Essa afirma- •

são de hoje da Câmara Fe- ção do Chefe do Poder Exe- JIderal, o deputado Benjamin cutivo causou-nos surpre-j
Farah encaminhou à Mesa sa tanto mais que, á época, I
um requerimento de urgen- áreas extensas existiam na-!
cia para o 'Projeto que dá quele .municipio, principal-"
estabilidade aos 'sargent.Js tI' . I
das Fôrças Armadas, da PI)_

men e na 01' a marítima, e I
que se adatavam perfeitalicia l\(1ilitar e do Corpo de mente ás fmaJidades esta-

estar' Bombeiros.' b I de eci as do convento. Ago-
ra, decorridos tres anos,
'(Continua na 6a Pag.)

o. jornalista Doralscío soa-,lizados em. grande fartura

res, no ano passado, 1955" de fotografias.
teve a brilhante iniciatha de I Neste ano; o turista en

organizar e editar um guia. centrará mais um guia com

de informações para turistas pleto e útil à sua disposição
'sob o título. FLo.RIANOPo.-' e o nosso povo mais um al

LIS-TURISTICo., o. trabalho
1
bum de lembr�nças da Ilha

fartamente ilustrado, refe-: para ofertar aos que residem
'rente ao ano passado, todos longe daqui � que sentem

conhecem, porque egotou-
1
saudades de voltarem à Ilha

,

. I .

se rapidamente das bancas dos "ocasos raros".

de jornais da Capital e dó Já encontra-se a r:enda(
interior do Estado. Dos esta- nas bancas de jornais da Ca

dos foram feitos varios pe- pita I e do interior FLo.RI4'
didos, o 'que vem atestar a No.Po.LIS TURISTICo., umr

utilidade da edição em fo-I publicação que honra a his

co. - tória de Santa Catarina, fa-I .

Neste ano de 1956, nova I zendo reviver o municipio
edição está sendo organiza-I'

de Florianópolis no seu pas
da por esse competente jor- sado, no seu presente e fa
nalísta. o. Iguia FLo.RIANo.- zendo as mais belas previ-
Po.LIS TURISTICo., como, sões para o futuro da ilha.

sempre fartamente ilustrado,
traz no número referen-
do, traz no número rereren- � Indenizado ote ao ano em cursa novas

fotografias e no�as repor.ta-]"Andrea Dória"gens de cunho informativo. I
Assim é que já podemos in-

I
No.VA Yo.RK, 28 (UP)

formar que, a nova edição Os tecnícos de .seguro calcu
trará completo relato da Iam que se elevará a seis
historia, da Ilha de Santa centos milhões de dólares o

Catarina, seus lugares hís- total da indenização a ser

tórtcos e suas lendas. A for- p a g a e m consequencía
taleza de Anhatomirim, tão do naufragio do Andréa Do
falada na historia da revo- ria. Os mesmos eecnicos a

lução de Floriano Peixoto é' dian tam que somente em

estudada claramente. A his- cinco anos serão soluciona
tória da vida escolar é fei- dos todas as reclamações que
ta com informativos dos certamente serão apresenta
mais precisos. Os esportes das aos tribunais como re

aquáticos 'tambem são foca.- sultado do sinistro.

Florianópolis, Domingo, 29 de Julho de 1956
-------------------------

Prof, Ady' Raul,
da Silva

tura que aqui veio a convite
do sr. Secretário de Agricul
tura do Estado para estudar
as possibilidades de um a

cqrdo ,para maior cooperação
entre as duas instituições
para um desenvolvimento
das pesquisas agronômicas
em Santa Catarina.
Declarou-nos S.S.

bem impressionado com o

ambiente agronômico em

Florianópolis, onde encen- Grave ameaca à
trou um grupo de técnicos '

��çt:sSi�:t�:�r:!�:�i� ed�� s���� livre navegação Discussão das.
nistério da Agricultura. Lo.NDRES, 28 (UP) - o. .emendas ao

�

oreao. ��st�tuto Agr�nomico do n:inistro .�o �xterior anun-, '

-

Sul ja vmha realízandr, em (;lCU que ja roí entregue ao

t d U'''''colaboração, trabalhos ex- [Egito a nota oficial de pro- men O ama0'
perímentaís de ad�bação I

testo da �rã-�ret�nha con-I· RIO., 28 (V. A.) - Em sua

co.m as culturas de trigo e I
tra a naclol1ahz�çao ?o ca- reunião de 'hoje a Comissão

milho em 10 po_ntos d? Esta-, n�l de Suez. A r:ota inglesa de <;>rçamento da Câmara �do e comparaçoes para de- d-lz que a ocupaçao do canal contmuou o exame da,,;-It(>rminar qua.is as varieda- "é uma Igrave ameaçll a li- emendas do plenário aos a-Ides mais adaptadas ao Esta- berdade de navegação a rea- néx·os da·despesa de 1957. OOsvaldo Melo de. seu progresso. Caminho do em I? pontos com as cul- lidade o Egito possa ter, com dep, Daniel Ripp relatou JEDIFICIo. "FLo.RIANo.Po.- ; que ninguem mais deterá, turas de trigo, milho, arr03, Ui .consequencia que a medi- orcamento do Ministro doLIS" � !:,!ossa Capital vae
I
nem mesmo o Pessimismo a·veia e linho. da possa ter. Tr�balho, quando foi larga-ser presenteada com outro de.sencantador dos cegos que D

.

t I
I

I esses expenmen ·os a gu-
-

mente discutida a emenda dogrande prédio, já denomina- não querem ver... Adh
'

It
'

do "Edifi�io Florianópolis" e I Em nossa Capital, se en- ma�. concl�sões resultaram e' ema r so vo a - l�epresentante catarinense,
1 serao pubhcadas em breve. Elias Adaime que manda in-

'

que será construido na eS- contra o engenheiro france:; 1
'

quina da rua Felipe Schmidt' presidente da Companie Ge- Ci�u:�nt;lo�i:��P���������� rá em setembro I �:��. s��r;:;�:e:etoE��d�efe�
oom a Bento Gonçalves. I neral de Construction de 1 '

•

'I '

.

as diversas dependencias da RIO., 28 (V. A.) Um débito da Uniãio aos Institu-Trata-se de u� l'lCO o:na-, F1�urs de Montrouge, Seme, SEc�etaria de A1grlcultura es- porta-voz do sr. Adhemar U,); tos de Previdencia. A

maio-Imento para a Cl�a_de, pOIS, a France... .

I peclalmente oS da Produção Barros informou-nos que 'J ria, porem, manifestou-sr;
p:an�a em exposlçao na Ge-I Com o mfatlganl .amlgo �o Vegetal e de Estudos EXPe- chefe populista estará de

I

contrária à propo�ição.renCla do LUX Ho.TEL, mos- ,progresso de FlonanopolIs, ciais, e a Secção de Fomento volta ao Brasil em setembro \

tra todos os detalhes do no- sr. o.smar Cunha, ambos en- Agrícola Federal, <> ServiC:l vindouro devend agora e··
I

O .

't- Gvo
. e�ifício s�b os aspectos

I
traram a apreciar os det�- rlorestal e Defesa Sanitária guir de �'uenos A�res' par: L) I capi ao ' unna r

I

ar:��Zo�a:i:���S����ona� ��s T��n:���,d�e3;�n����i:� ve��!a�'ntendimentos havidos ����e. e Canadá,

possivel-, não quo is explicar:andar terreo e o primeiro A Usma fornecera energia devera' lt em bre- Iresu ar -,--,----, No.VA IORQUE, 28 (U. P.) Ipara -instalações de lojas -e elétrica para fabricação e ve um acôrdo que trará be- P tsalas, para consultórios. Do,b�n2ficiamento de adubJs, nefícios à pesquIsa agrono- lanls a amencano - o. capitão Gunnar NOr-j
segundo andar ao nono,

:"'lorganiCos
e moinha, recup2 mica I

densen, comandante do tran-
ao Estado.

v'ls'tara' O Bras'll 'satlan�ioo "stockholm", quepartamentns. Brevemente' rasão de mtal e terá
\
a ca- I -

colidiu com o "Andre-Doria"noVOS detalhes l12sta seçáo. pacidade de oitenta tonela- VIAJANTE IMIRAMAR _ Faz pouco
I das diárias, conforme há m!'-

No.VA Io.RQUE, 28 (U. P.)
1
e chegou aqui avariado, hoje,

tempo fiz referencias ao es-
I
ses tivemos oportunidade d2

- Gary Graffman, concer- ,foi abordado pelos j'Ornalis-
, .

Encontra-se nesta cidade, tis ta de p�ano, deixará esta' tas mas se escusou de res-tado deploravel em que ,.e

I
publIcar nesta coluna. de regresso da Capital da 'd ' _.

d' 27'
'

,

encontra o Miramar. Já, a- o.ntem, no Gabinete do sr. 1 República o r Walmyr Ma-
Cl aae, .no prOXlt�Ot. la , ponder às perguntas que lhe,

. .. . . I .,. numa vlagem ar lS lCa que ° foram feitas Uma dela, re-'gora, posso aflrmar que a- Prefelto MUlllclpal assll1ou- noel Lemos funcionário pú- '1 .'
B '1 A t·

.

.,I
c'ontratual

2vaJ;:a ao rasl, rgen ma feria-se ao funci'onamento
Iquele ponto, então pf'êdiléto. se o documento blico federal que, naque!t= U' I

para as 'tãrdes e noites de � com referencias' aos traba- centro, cursou a Escola Bra-
e rugual. ,do radar antes e depois da

Iverão vae ser derrubado in-
1
lhos que serão supervision,\- sileira de Administr:ação Pu- Termir:a?a sua excursão : c�l�são. Natl:lra!mente, o CG-

teiramente, dando lugar à do:; pelo ilustre h' blica da Fundação Getúlio
pela Amenca do .Sul, duran- pltao terá de depor perante.

I eng'en, 211'0
te a qual fará 15 apresenta-' a comfssão que vai investi.'!2.r

t
construção de uma verdadei- Ooronel Fernando Maga- Vargas, tendo obtido excelen::. I -

, 'I' çõ<,s, Graffman seguirá pa- o caso, antes de falar a res-ra jóia, para ornamentar a lpães e referente à Constru- tes resultados.
r.a a Europa. I peito.linda praça da estátua de ção da Usina de tratamento / o. sr. Walmyr Manoel Le-

Fernando Machado. lindustrial dos residuos urba-- mos, cuja permal1'zncia na C,LUBE DO CINEMA DE FLOR' IANO'POLI ...r,o. abalizado engenheiro nos da Cidade. ,Capital Federal foi de. qua- ,
conterraneo dr. Eduardo I Grande obra qEê virá tes- tro meses, foi recebido com CLUBE DE CINEMA EM digno che- '

Santos Filho, já fez entrelga I
temunhar mais uma V'2Z, a alegria Pelos seus familiare., FL,ORIANOPOLIS

I
Eurico Hosterno,

d t 'j'
-

d
. .

t
-

d
fe da U.S.U.S. '

a maque e com I UJmmaçao operosa a mmls raçao o e pes,::oas de suas relações. o. Serviço de, Divulgação e Já há tambem um enten-
para que melhor sejam apre- Prefeit0 o.smar Gunha. I -

Intercâmbio, criado pela Di-' dimento com diversas Em-
ciados Os pormenores ar-: EDIFICIo. DO. SESC E Ja" nl'o quer aea'bar rdoria de Cultura, da Secre- 'baixada;, as quais nos reme-
tisticos da referida obra. SENAC EM No.SSA CAPITAL

'
,

, taria de Educação, faz saber terão filmes de interesseDe acordo com. o contrato
r

- ,Doado o terreno pela Pre- I com' 'f que sob auspícios da referi- para o no�so Cine Clube. Te-
estabelecido elltre 'o Governo feitura Municipal para a fu-

.

as ri as da Diretcrria foi organizac!<l remos grande empenho, em
do Estado e (\ Município, ca-

\
tura cOl1>3trução des2e grantie RIO., 28 (V. A.) - o. g!)- um Clube de Cinema com o que esses filmes, a medidaberá àquele; construir no

I
edificio, está o sr. João Vas- vernador Jânio' Qu�dros, se- propósito de melhor servir à que, nos forem rem2tidos, se-,mesmo �ocal, o nov� e el:-: ooncelos, p�esid.ente dos Con- g�do noticias de São Paulo cultura na terra' Catarinen.., jam exibidos em todas asganj;e Mlramar. Que IStO nao selhos NaclOnals do SESC e res'olveu acabar com as ri- se. Para tanto 'organizou-se cidades do nosso IDstado, em

fique somente na maquete' SENAC, tomando as provi- fas. Para isto enviou o se- uma' comíssão encarreada, que possivelmente, haja tamsão nossos votos. Acredita- i uencias iniciais para' o co- guinte bilhete ao delegado 'de: cujos membros são: Dr. A- bem um Cine-Clube.
mos, entretanto, que o Go- meço desse outro importan- jogos: "Sr. Delegado de Jo-. lois�{) Calado, Dr. Armando Para o transporte ,dosverno do Estado nao demora- te empreendimento, que 'virá gos, ,Qual a natureza da li- i Carreirão, Srs. jornalistas mesmos teremos a corteziará sua,s providencias, plan- contriln.'ir para o cre,s'cente cença apresentada por eSStS lImar de Carvalho, Doralécio da Transportes Aéreos Catatando assim, obra que lhe progrESSO de nossa Capital. cavalheiros que estão rifan- Soares e o Sr. escritor Salim rinense.lembrará o nome. Nesse sentido, o sr. João Va�- do apartamento na cidade? Miguel. I A Diretoria de Cultura, pa-USINA DE TRATAMENTO concelos acaba de telegrafar Se' possivel, acabe com essa ra qualquer entendimento;INDUSTRIAL - o.ntem, nos- ao Prefeito, agradecendo a vergonha. Se a licença for Será usado então um pro- pôs a disposição o sr. Helc!lO
sa Capi:3-1 d'eu mais um agi- doação do respectivo t'erreno federal desejo informações getor de 16mm, que nos foi, Mendonça, chefe. dos' Servi-g_arlta<to p!tssp ,.no . c;.l,minho Para.· frente, Florianópolis. cem 'urgencia". 'gcnWt'fente, Cê'çliclo pe. lo Si', Artistica.

NOSSA CAPITAL

Na biografia do governador J'orge Lacerda, pu
blicada na Tribuna da Imprensa de 23 do corrente,
Murilo Melo Filho encaixou o seguinte epísódío:

A GALINHA ASSADA:
"Quando estudante, moveu- êle uma cam

panha em favor da construção de um monu

mento a José Boiteux. Escreveu uma peça a

'que deu o título de "Tempos de Academia" e

que foi encenada em várias cidades catari
nenses por um grupo acadêmico.;

Todos os personagens da Peça eram" do
sexo masculino, dadas as dificuldades de fa
zer uma moça integrar-se na espinhosa e V<'

loz caravana.

Em determinada cena porém,' '-tinha de
aparecer uma galinha assada. Quando a peça
foi encenada na cidade de Tijucas, aconteceu
o ímprevísível: o jornalista Rubens de Arruda
Ramos (hoje um dos ferrenhos adversários
do 'Sr. Jorge

�

Lacerda) e o .advogado Wilma r
Dias( autor do recente recurso contra sua

diplomação) subiram ao palco e jantaram a

galinha".
Por pouco diáfano, o manto da fantasia, no epi

sódio, acabou encobrindo a nudez forte da verdade,
De comêço absolvamos do galinicidio o dr. Wilmar

Dias, pondo em seu lugar o sr. Raimundo Vieira. A
troca, por certo, nasceu da semelhança de apelidos:

Mundeco - o Raimundo, culpado, e Mindeco, o

acadêmico, inovente.
Agora, o episódio. Em oníbus que o CeI.

.

Aristi
liano mandara 'entregar-nos, fomos a Tijucas levar a

peça lacerdeana, em benefício 0..0 erma de José Boíteux,
Da Companhia própríamenta dita não fazíamos parte,
o Mundeco, o Anis}o, o Laércio Leal, cu c outros, Era
mos artistas à parte, responsáveis pelo mais avariados
dos atos variados: o Mundeco, acompanhado do piano
do Anisio, da palheta do Danílo Carneiro Ribeiro e da
caixa de fÓsforo dele mesmo, cantava sambas de bre
que; o Anú -, Laércio - pela musculatura, levantava
e arríava o pano "de boca dos teatros; eu recitava' ver-

,

sos de Bastos Tigre e de Juó Bananers.
Ao chegar a 'I'íjucas, com tres horas de atraso em

virtude de enguiço no onibus, a Companhia f.oi /d'ireto
ao teatro, desca.rregar seu guarda-roupa! Lá Chegados,
depois das 18 horas, vimos que -o teatro não nos espe
rava. As .cadeiras todas empilhadas; a platéia com ca

madas de cascas de amendoim e pinhão; O palco com
as luzes cortadas, etc. etc .. o. espetáculo marcado pa
ra ás 20 horas, não deixava alternativa.

Enquanto algurts sairam a providenciar lâmpadas,
e atirar Os ind�fectíveis foguetes da propaganda, com
o Mundeco de vassoura jânica às mãos, começamos a

preparar a' Casa. De quando em quando debandava
um. No final de duas horas de suado labor, {) Mundeco,
o Anú' e eu demos o. teatro por pronto. E na hQra, que
os espectadores já estavam chegando.

E aconteceu que, enquanto trabalhávamos o Jor."
ge, presidente da embaixada e os outros artistas, re
cebiam opíparos banquetes nas residências de Dona'
Chiquinha Gallotti e do sr. Jacob Tavares.

Iniciada a peça, estávamos, Mundeco, An.ú e eu,
'os tres trabalh,istas, 'varados de fome e de inveja'pelos
routros que, por crueldade, mais aguçavam nosso ape
tite falando das iguarias que haviam comido.

No se:gundo ato da peça, um coronel - dr. Arman
do Valério de Assis - oferece aos estudant'es que lhe
exploram a vaidade endinheirada, um lauto jantar.
Para que. todos oS atores não afluissem à mesa, sim-·
plificando a cena, o Jorge, autor, ao final Cio 10" ato
despachara para o Rio diversos academic0.3, afim d�
conseguirem promoção por' média e por decreto.

Foi ai qu.e apareceu a tal galinha assada. Dos bas
tidores, o' Mundeco, o Anú e eu, vimo-la à mesa, no
palco! E a fome' inspirou o conselho: o Mundeco en
traria em cena e traria alguns pedaços para nús, Ri
sonho, esfregando as mãos, o Mundeco entrou:

.

- De banquete, hem? E não convidam os pobres!?
o. Jorge, ao vê-lo, empalideceu, danado com a in

vasão, mas tendo que disfarçá-la para o público não
perCeber:

,....- Que é isso? Você não tinha ido ao Rio arranjar
o decreto da médii!'?
- Eu? E' verdade! Perdi a condução ! - largou o

Mund�co, já, agarrado ao "jogador" da galinha!
La de trlls dos bastidores, :0 Anú e eu fazíamos si-

.

nal para o Mundeco realizar o combinado. Mas
.

êle,
traindo-nos miserávelmente, nos esquecêra, atento às
saladas e à penosa. Não tive alternativa. Invadi o

palco. o. JrOrgt:, já apoplético, cochicou-m.e, à parte,
que não estragasse o espetaculo e desse, o fora. E alto:

- Você também perdeu a condução?' Não foi
arranjar o decreto da promoção por média?

- Um estudante como eu não 'vive de média! Sou
é da galinha! Barri êsse teatro 'inteiro! Estou com fo
me!

La atrás, o Anú, furioso, com as mãos em concha
chamava e ameaçava:

,.

- Jorge! Jorge! Se não me derem galinha C'..l
arriu o pano!!!

o. Jorge, sempre habilidoso, conseguiu passar-Im
a sambiquira, vulgarmente chamada de mal·qu"ise. E
o espet�culo chegou ao fim, ruidos!i<mente aplaudido!

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


