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�.... . -

COM UM DOS MOTORES PARADO
/

'

SAO FRANCISCO, 3q (U. cap, Floyd Benjamin, ínror-
2.) - Um avião _de trans- mou pelo radio que uni dos

corte militar, corn 98 pessoas motores incendiara, .paran-
bordo, pousou Sem novida- do, completamente. Outro

íe no aeroporto local, às tambern parou, mas depois
lO,35 hs. da manhã de ontem, voltou a funcionar normal
.íepoís de voar os últimos 800 mente. Declarou Benjamin
lm1sf na vi-agem de Honolulu, que o fogo foi ímediatamcn
com um dos 4 motores para- te extinto e que o avião pros
do. 'Durante um �breve lapso. seguiu voando com estabili
:le tempo deíxaeam de fun- dáde- numa altura de 1.800
cíonar dois deles. Viajavam metros. ° Serviço de Guar
I bordo _do avião, militares, da-Costas despachou avioes

.uas esposas e filhos, num, para escolta do transporte
.otal de �1 pessoas. ° -piloto, - avartado. .'"

Edição. de ho.je 6 páginas

7

, ..,-
.J.

v

�8���I�]p',é.�.; !:�i������r�)n.s: O

depois, depoimentos e pro-
ex-presidente argentino. Ju-

testos pessoais ...óio_ C9m o
an Dnm ingos Peron, --l'egres-

pedido condicionado. à
-sOU esta manhã de Manágua,
em' um avião. do. serviço re-

gu.ar, para o Panamá.
Chegou acompanhado por

seu chofer e guarda-costas,
Isaac Giolber t, e em seguida
se dirigiu em automóvel pa
ra oolon, onde reside em

luntários de 5, 8 ou 10
um chalé alugado ..

omissão dos nomes, por
motivos óbvios_..l.. chega
ram à redação: ·Po. paga
mente dos mílíçlanos da

Po.lícia Militar, estavam '

fazendo' descon:t;6s vo-

RESTRclÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM
SETORES PROPICiaS A JNFLACÃO

.

.

� , ,

"RIO, 30 (VA) - Em con- infor.nou que s�la, orienta
ferencia pronunciada na Es- ção Consiste em 're-stringir
301a Superiôr de Guerra, sob f inancíamentcs em setores
e-título. "Balanço, Pagamen- onde se possa especular com

cruzeiros para' a- campa-
tos e Problemas de Divisas", a inflação: Mostrando a in-

nhá dos cobertores! Os i· o sr. Sebastião. Paes
-

de Al- fluncia das exportações, o.

pedidos de permissão, I nfrenta rem a meida, .presídente do Ban- presidente do estabeleci-

feifos por um superfor, mento oficial de-credito. in

eram tão cnrdiais e impe- �oHcia OS De.puta- co do ]31:asil, revelou que sistiu na necesstdade de di;

J'ativ�s, que-dízer não '§e- os ágios mostram tendencias versificação. da
_

- eCo.�lfi'mta
ria temeridade e risco !

C
.

.iara a baixa, tendo sido. sen- exportadora brasileira,- 'ain-
de ficar o negatívo po- ms-" oreanos sível sua queda na primei- da dependente de fl'ês'.gralf-
sitivam e n � e marcado; ra categoria. Abordando. as- des produtos, câfé, cacau e

Um que outro.. protesto SEUL, Coréia, 30 (U. P.l pecto da política de credito, a.lgudào,
- ,."

não teria encorajado Parlamentares da -oposiçâo /

- ',- _;;, .
. '-

.

outros. Daí o recurso ao chegaram hojetàs vias
.

de. CIENTISTA DINAMAnOUES INT:ERESapêlo .que" nos .trouxa- fato. com a policia e depois f' � ,

'.
-'

-

���\;: ::�:: ::;!l:;!:� _����a���lio�a�e��r��t:s5s��� SADO NOS 1ND_lOS 'BRASILEIROS'
cobertor aos póbras por-' ras e meia, para protesta»
que, pelo que .percebem, contra a suposta pressão no- RIO, 30 (VA) - ° pro- J para

internar-se pelas selvas

RIOI 30 (V. A.) - A na- em duas metades, com c�n- ;;uPf'r::nacj()llalismo. Parece _/preci�am de' tJd�s 'os licial contra os candidatos fessor Jcrgern Bitsch, da brasileiras.

cionaliza"ção,', do. canal qe cepções de vida e aspirações que estamos aiante de um çrUZelro.s, par;.t :v.verem da oposição às .eléiçôes 10- Real Sociedade

Dinámarqu�-,Suez; d'ecr-daâa pelo govsrno . diferentes, um ato. que .atcn- novo ditador, .que traz con sl-
como Deus é>

-

servido. cais de agcst:» próximo. "a de Geografia ,vai reàli-
------------

do Egito,. é o fato de maior te contra uma necessarta- go todos os males e perl-g.ú{ "Nossos . filhos também .

_ �
zar uma expedição- ao in te- .

repercussão nacional na se- mente bensücía , a contraria. à paz, catáctei:ístico.s de- to- precisam dos cobertores '1.t�· rrom p-e.ram I
_

I dor do.s Estados de Goiás e

mana, que hoje finda.. po.r A fonte imediata disso é o do o. regime ditatorial.
.

que não lhe�' ,podemos
isso., o vesperti'no "9 Glo-

• dar.�, f
Mato. Grosso, para colLer do- i

bo" "ouviu -sobre- tão': grave
I

O BR'A'Slt E AS' I-NFECCO-ES Porqile dârmos :aos fi- suas érias "
eumentário etnografico., fil- i

, _ I -' '

- '- ," " mando e ,estudando. os cos--I
acon, tec,imento. de ordem 1n._.-I' ".

" lhos dos outros'? 'Dirá a

ternªcional um militar, u.rn PARASITICAS
il1�prensa palaQJana que CAlHO, 30 'CUP) - Os tümes dos indio.s que hubi-i

jurista e um es-cJ1.ltor, no.mes _

'
'

as contribuições, foram \fkiais d,o exercito. egipcio tam aqlíelas regiões d9-'
de marr-cada .influencia na NOVA IORQUE, 30 (U P.l,> Mais de 10 milhões de bra-

espontâneas! Gs protes- '[ue se encontravam de li- no.sso. páís, , i

vida do nosso país. ,_ ° Brasl'l es·ta-' v�ncendo., a' tos provam'- o contrário. :ença interro.mperam as Neste sentíclo,' o. cientida I

... sileiro.s tem asç:árides
'

ou

Foram o.s segl�intes OS de.- batalha' que' 'inicio.u. -contra oxiuro.s _ ptosseg
'.

f _

Essa espontaneidadc faz "'uas- férias e aco.rreram à dinamarques acaba de obter
.

t 1"h' A.
. . , -. ue o ln 01' I b I

-,

l'
.

d d I d S
'

'

pOlmen o.S reco:HluOS P?r a<- as infec_ções parasitál�ias, -que me. _ Cêrca de-"::! mi-Ihões
em rar aque e- 'a lCota 01' �lma (' can.a e uez. Fo- a necessatia autorização do

quele ves�ertmo: g.eperal, _são a enfermidade" mais co.- sofrem de filariasls' _ uma in-
de' VOllll_ltári�S 11:11'a as ram tambem canceladas tô-

,.

Conselb..9- de' Fisc.alizaçfi,o
GOlS Monte�ro.,. ex-mlO�stro mum naquele' _país _ diSSe,.: fecçãJo. par--asitálria 'tl';nSnl1 tropas gove�mstl;t_s; numa das as permissões as tro.pas d:rs Expediç:oes Artisti,;u-s :e

'

da Gu�n:a �e�, atual mirpstr-()�"'Q_ín ;ps Lab-Qrà'f-ório.;i Led.el'�<'"tidá"- nAlas .n.lGsq�, r.li ;,
'.
-. ":' ..��ali "r.e.VQlJ1Ç.Qes , "lgal �as. '(�fE_ .Si? afa.:�l?Íl?!r-�m.d_oS a..q11ar� - Qitmtifica�_: _ no'. Bl','_usH, � 'Ao"

d S P" T'b' '1' M'l'
"', -�. .{ . "'� -" "

.

e V:" QS"_. " :.t:- A fi ruii"-- ;",10' d'i'��4�,á4
�
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,o ti �1'1O.l' 1'1 una- - 1 1- ice; dep�is dlJ" e'st'ttd'tt" C/"üe-I "'fl-";' • .;..� A-"'- -

• :-'i'ü�<,�p(�)..;t ; " �. ",,��,<,;s. .�! ..... tel-a.fl�e.tlt-o.g_.:r:; '., .',� -:.-.,.� -,� � �Mihj!lté.rür, dá �gt:Xe..'l.rl.tit-i!::-,'t"il
tár:-'

'
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I'N��a�hl��m�� umméd�M e de u�e p��alaQuistãode�apro� ê�e�cia�rld��u
caso de �uerra. Antes dela,' nO. I?l'asil antes de inaugurar s�u g.en:;al o �eguin�e. �•.. � -

-

'. .

�

.. ' ""�' ... ": ....
", - �.

temos mel?s. ,de resolver, o.s. os se_us labol'atCr:os' no Ssta-, a a afl'tude de
bIlhete. . General. . Vao. . �

homens clvlllzado.s,. no.ssas do do Rio de Janeiro. I
ali os 15 primeiros volun-

questões internacio.nais. Es-' Cêrea de 25 milhões de N'
tidos. No.ssá çamllanha

pera que tudo se so.lucione
I

pessoas no Brasil sofrem de asser vitorio.sa, Imenso entu�

bem entre os proprios inte-, infecções parasitárias de uma! KARACHI, 30 (U. PJ
siasmo Jlolndal' a lU'esti--

rese dos' giá-la. Viva a legalidaJ
_

�a .' e se as c�nversa- o.u outra espécic - diz o in .. ° sr. A. Khalek, secretárIo U

ço.es entre eles falharem, te- forme dos Laboratórios, a- da co.nferencia econi'lmi'ca de!", E depois, em post-

-mos ai ,\os bons serviços da crescentando. que o. 1\'x't'nl'ste' _
. t" scriptllln,: "Mande as

"-

• lV IS amica inter-nacio.nal, de- I

ONU':. . _

-

_ _I rio da Saúde, com a colabo- clarou que, :na Sua o.pinião,
cordas de volta": ;

° lt L C
x X .,',' Em recente sessão do. Tribunal Superior Eleit(l�'al' foi lido, no- expediente. o S

Junscons� o evy a1'- raçã_.o do. dr. Miguel Co.ut.o nacionalizando. a co.mpanhia
.. ;a

.

t td' Na semana lias· d "
s g·uinte. ofício, .dirig'ido ao exmo, sr. Ministro Presidente daquela côrte: I

nelro, e�-represen an e
/

o Filho: está empenhado -numa do canal de- Suez, o' coronel
'

l' sa _a. •
o;

Brasil n C t I t
.,. Aqui na Capital Um su .._ "P. J. - Tribunal Superior Eleitoral �

a or e
.

n ernaelO-
I
intensa campanha- contra Nasser estava fazendo o jo-

.

.

.
-

>
"/

nal de Haia' "Ato. d f r 1'11'- t·· jeito teimoso; rrecessita- ,
N" 489/56 I_

.,
.
- e o. -.,ess-as m .......e� las, tendo. já ob- go do. imperialismo. comu- :', - FlorianõpoHs, 11 de J'ulho de 19a"'6 , ��

..

ça 80 se pode respo.nder pela tido resultados apreciá'veis. nista.
do de co.mprar leite para

força. Se o Egito deu seu
os filhó�. Surgiu-lhe, }1e- :; Senho.r Presidente' "ii

apoio à Corte Internacional la frénte; uma das ca- I' ,
Tendo cQnhecimento de que o exmo.. sr. dt" Procu- '�

de Justiça, aceitando assim
minhone-ies- -da Usina. � rado.r Gerar dá Justiça Eleitoral, na sessão de julga- ..

sua jurisdição., é o caso de 'D'" d T d" I
-'

d
Suja da viagem. Vinha ;. mento do- recul'So nO. 116, referiu-se ao caso das elei- �levar-se a questão ao. seu ar- lano . a ar e _' \� pOpu ac,ão. a de fora. Ele' seguiu-a c � ções no município de TUl'vo, extranhando qúe êssc Tri-

bítrio.".' per,s,eguiu-a. Na, esperança >.' bunal nâo tivesse dado andamento, ao inquéJ;ito ins- _�
° escritor Alceu Amoroso E�trou, ontein, no seu Suécia' de que trouxesse bujõe!' taurado contra. o juiz eleitoral dr. Newton Vàrela, CUln- �

de Lima: "Todo o ato que 220, ano de existêncià de leite. Quando. o veícu-' � pro o dever de informar a êsse�E,grégio Tribunal que o �

'visa to.rnar mais tensas as nosso. confrade "Diár"io ;ESTOCOLMO, _ A -popu-
lo parou, para ser' reco.- � l'eferido juiz foi denunciado pelo dr. Procurador Re- �

relflções internacionais na da Tarde", órgão. de pro- lação da Sl'écia no. fim de lhido, alta madrugada, o , gio.nal Eleitoral, DO dia 12 de junho de �954, (lenúncia �

_atual situação do. mundo e' priedade do ilustre C:l- teimoso - e aiucinado ....:. � recebida pelo relator, dr..José do Patrocínio GaUotti, ��r ano de 1955 co.ntava com .-

ató mais que antiju�'i:dico, é taliinense, dr. Adolfo 7.290.112 Pesso.as, sendo ....

tomou uma decisão. Íl'e- "
em 6 'de outubro do mesmo ano.

"

ato imo.ral ° gover ante
.

Konder ora sob a escla menda: roubaria leite! .: 2. O processo corria seus trâmites legais, quando �
o. d se d·· t' nt que 'd' d' __

o

.. T"t- ;3.633.983 homens e 3.656.12�
Conseguiu entrar no. de-

"

o novo R lator d M I B b d L .1 .,
e nca e-la es a a entando. reCI a ll'eçall ue I o, ,mulheres, havendo, po.rtan, ",".

e" r. ano( ar o.sa e acerua, na �
'contra a paz internacio.nal". Carvalho, que foi um dos .1' to., 6 pessoas do. -sexO. femi.

pósito e chegar à ·eami- ,
Se-ssão de 21 de março de 1955, suscitou a incompetên- �

Indagado se o co.ronel seus fundado.res e o. seu

I nino. a mais em cada 1.00G nhonete, de vazi'lha à "
cia d? Tribunal Regional Eleitoral para processar e jur- ,

Nasser presidente d E·t pi'imeiro diretor. mão.. Já se aprontava pa- � gar o dr. Newton Varela, em face do venci'ando. aeôrdão
..
�

I' o, gl o, ho.mens. A po.pulação. rural :. d 20 d
ell,taria estribado:na forca Vivendo fases vádas, o I' deClresceu cni 5.000 pésso.as.

ra enchê-la, quand{); a-
"

e e maio de 1952, do Egrégio Supremo Tribunal ::
dé terceiros,· o. sr. Amoro;o Diário., comando.u cam- fastando as sanefas, deu � Federal, pro.ferido �o habeas-corpus nO 32.097, de Mato a:
Lima :respondeu: _ "Não te- panhas voluntariosas, co- i e a das cidades cresceu eu', com outra carga: papel,' Grosso, P9blicado no. "Diário da Justiça de 8- d� no- "ii

nho elerriéntos pail'a dizer mo órgão-chefe d,'} opo-
60'.000 em 1955. 0, aumento para um jornal que veto. � vembro de 1954. �

com preCisão.. Mas, no mun- Slçao cat;ll'inense; dc-
da po.pulação consistiu em resistir à imoralidade- � 3. Foi, então, o processo remetido ao Egrégio Tri- � <

do de �oje que es�á dividido. poIs da vi�órià _udenista
38.000 na,scimentos e 17.000 dos' tem p o s passados, � _

bunal de Justiça, em 12 de- abril de 1955, e, a- l4 do mes- � -

de 1,950, reto.rnou a uma I emigrantes, eo.nsiclcrando-se quando tais usos não' � mo mês, foi C)om vista ao exmo. sr. dr; Vitor Lima 'Pro- �
linha moderada, quase

já a emigração.., existiam!!!
" curador Geral do' Estado, que, em 5 do cOl'rente :nês o' ::

O RISO DA'CIDADE··· equidistante das facções
SERA" INSTA'-lADO UM

- B'UREA-.U:- DE
. devolveu com 0- parecer, cuja ·cópia remeto a V. Exa. -�

políticas; volto.u às lutas. para conhecimento. dêsse Colendo Pretórip. _j

�_;-,k'_'_of-,,_,_·_,�--.Jl.- ./U
T

_I :_
e, no mo.mento, apoia, ..

-

enho. a ho.nra de reiterar a ,V. Exa. os protestos·
Jlem alardes demagógicos, IMPRENSA NO CAT-ETE

do. meu subido aprêço..

o situacionismo.
. -. ,

.

a ) Severino
_
Nicomedes Alves Pedrosa .. �

D21e, vezes sem conta, RIO, 30 (V. A.) .___;_ O pre- tinham, incluhi a despesa no.

.

PRESIDENTE"

I-disco.rdamos. M'as, por
I siden�e da República àprov�u I

próximo orçamento., devendo � 'x x

o�tro lado, não. levamo.s o.S planos de o.bra para a

.

as -o.bras serem inicIadas

e.m !
No parecer a que sé refer� O ofício acima, o sr. Proc�rador Geral d6" Estado '

tal discordância a extre- : co.nstrução. de um bureau
I
janeiro. vinào.uro.�' '. dr. Vi�'or 'Lim.a, limito e�bora o pleito de 'Turvo t'ôsse anulado por fraude com:

mos que' nos impedissem para. a .imprensa no. Cate te � -

li' .
pro.v�da e o ·Sup·erior Tribunal Eleitoral recomendasse a severa pUllição do.s

·de, 'nos seus dias festi- la fim de melho.r atender aos 'Elevacão (ias -ágios
responsáveis; o principal deles, o Juiz Newton Varela é apontado apenas como

Ivos, levar-lhe nossas fe- 'jo.rnalistas credenciados na
I

't:
'

p�ssivel de punição meramente disciplinar,_ pelo Conselho Disciplinar da 1\'Ia-

_-licitações e ho.menagens. presidência. Terá El bureau I
' ,g'lsÍl'atura. "

E', pois, com especial teLetipo.s, linhas- diretas te-I mini-mOS Contra êle-, depois delo processo ficar engavetado durante 1 ano, dois mê-

satisfação que aqui regil'!- le!,ôr:icas, labor�tório.s fo.to.-I RIO, 30 (V. A.l ----,---- :N:a últi-
ses e 21 dias, não foI ofer�cid� den-úncia!

-

.

••
tramos mais um ano de g'laflCo.�, _:edaço.es, sala de ma reunião. ela Federação das

·X x - _.

.
vida do prestigioso. cole- transilllssoes, etc. A c.ons- Indústrias do. Distrito. Fede- ��al1do, em Braço do Node, {I sr. Go,vernador Jo.rg·e Lacel'da assinou um �
gá e abraçanios afetuo.- trução Eei'á imediata e está ral,' foi revelado. que existem: condlcl�nado.; pelo., qual. o can�}dato. udenista seria único., em _tro_ca de irregular

-

�
sameflte todos -quantos o.rçada em do.is 'milhões de ('studo.s no Governo para' cqnces�a.0 de favores fmancell'os ao município. e de favores' pessoais ,e ilegais �

a�i empregam seus ser- cruz�ir�s. 9 presidente çla elevação do.s ágio.s

minimOS'l
-: :Od�� pagos pelo _Tesouro. - ao candidato. e ao delegado (lo partido oposici�- ,�

ViÇOS, _lJO continuado em- Republlca mando.u ;verificar A informação CaUSo.U e'stra-
- ms a, lssemos aqUI que para essa criminosa barganha () Chefe do Executi o

I',

h f r b
v,

pen- o. ele servir o nosso se .o.s Ministérjo.� tinham sal'- riheza, tendo. sido. 'Pedido.s'
1)0.1' ce1' o,. ora .uscar ol!sadia na anunciada impunibilidade do Jld� Varela.

povo e honrar nossa im- c!_o. orçamentário. I para a dita maiores esclal'ecimeIltos a
Lo,g:o depOIS surgIU o parecer inocentador! Confere, pois não! .

prensa. obra. VerifiCando. que não respeito.
o.;- �"""""",,,,,,,,,�.w•••&,,,,,,,",,•.F.."'.J'A,,,,,,,,,.& �--_. _ •• w - _. - .. - ..J" ........:__..��_.

'__.-...--.-.-.__ - _ ... _ •• � ...�_.,.
,- .. - - W'-'W'

-!

[Iejamos. Mjran�a ,Ramos.
A Aliança Social Trabalhista; integrada pelo P.S:D. e

P.T.B. confia na dignidade cívica dos eleitores 'de 5 de agôsto.•
Dêles espera que repilam os condicionadores e confirmem JOSE'
DEMIRANDA RAMOS na vice-governança doEstado.

MI�ANDA RAMOS é a resistência moça e honrada aos

que sugam os mineiros no sul do Estado; é o candidato.dos traba�
'lhadores c do povo; contrário aos tubarões que infelicitam o ope

rário e fazem propaganda em vistosas caravanas, oficiais, prome
tendo o que não podem cumprir,

Ó povo, a 3 de outubro, derrotou o candidato udenista.
E' .

preciso confirmar essa derrota.··
'

Relrnrcussão, no Brasil, da Nacio=
Ilalização do Canal de Suez

VALDA
- p�RÀ A SAUDE
DESU'ÀS VIAS

, RESPIRÁTORIAS
- 1?A: .... __ ,t :" � .;.:

- o go.vernador 'esteve em

Maravilha!
Ponte? Estrada? Pôsto
de 'saúde?
N!io!
Hospital?
trica?

Usina elé-

,- Não!
- Já sei: urna renovada!?

Claro!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ROMEU BASTOS
PIRES

, lI:ÉDICO _

Com prática _ no Hospital São
Francísco de Assis e na ranta

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

'

CARDIOLOGIA
Consultôrio : Rua Vitor Mei.

reles, 22 Tel. 2675.
Horâr ios : 'Seg andas, .Quartas e

Sexta feiras:
, Das- 16 às 18 horas
Réstdência : Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apt.' 1 -

.-reI. 3,00<::,
____..

DR. HENHIQUE PRISCO
P4'RATSO
l\-lÉDICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - -Clínlca de Al1ult08.

CU,;"SQ de Especia lizuçân no

Hospital 'dos Servidores do E,.
tado.
(Serviço do Prof. 'Mariano de

Andrade),
' '

Consultas :_ Pela manhã no

!:Iospit'!.l de Caridade,
-

A tarde das 15,ô� hs. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes;' Tel. 2766,
Residência - Rua Presidente

Cóutlr ho 44, Tel.: 3120.

CLINICA
rle

OUVIDOS - NARIZ
E 'GARGANTA

DO "

DR. GUEaREJJ�6 DÁ
FONSECA

Che'fe do Serviço de GTORl
NO do Hospiral de Florianópo]i3,
Possue a,.GLINICA os APARE:
LHOS MAIS MODERNOS-pj,RA
TRATAMENTO das DOENÇA'"
da ESPECIALIDADJ:o.;
Commltas � ,pela" manhã n('

HOSPITAL ,"
'

'A TARDE - das, 2 as fi _

no':ÇONSULTóRIO - P,ua dos·
ILHF'�,i. nO. 2

.'

.

REi.2':D)j;NOIA"..-- Fellpe" .,Séh
midt nO. 1,13 Tel. 2365.
___

'

�I_'_'�. - _',,-,... - _I

DR. ANTóNIO MUNIZ
DE AKAGAO

cmURGIA TRÉUMATOLOGL\
, , _Ortopedia",
COHsultório: João Pinto. 18.
Das '15, às 17 dlàriarnente
Meno,s aos Sábado,s
Res: 'Bocaiuva '135'. ,

Fone:' -' 2.714.

OLHOS

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR; ANTONIO DIB
, MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
I}ERAL�PARTOS

Serviço .:ompleto e especiali
zadó das DOENÇAS ,DE SENHO
RAS, com modernos métodos de
diagnósticos e ttatamento.
SULPOSCOPIA '- HlST�RO -

SALPl.'fGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

,

lhdioterapia por ondas. cur'tas
Életrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra, Vermelho.
,'Consultório: Rua Trajano, n. 1,
10 andar - Edificio do Montepio.
Horário; Das 9 às 12 horas '

Dr. l\1USSI.
Das 15 às 18 hQras. _:_. Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Tl'om-

powsky, 84.

Florianópolis, Terça-feira, 31 de Julho de 1956
____________ . �

.__ , ,

I'

I

-j'lR. CLARl'lio G.
GALbETTI

- ADVOGADQ -

Rua Vitor Uei:eles, 60.

FONE:: 2.4tl8
Flori,m§polis � -

-I Vende,·se OU .errenda-se o Perola misa:erne�::.ec;��;���i:Oco� i��:�i:S
DR. ANTONIO GOMES DE-

R t f 't" 24 d M' bem só as maquinas constando de:,

ALMEIDA es auran e, SI o a rua e aiO, 3 maquinas RaYser in<i.l.l.strial zig"zag.
- ADVOGADO -�

4
.

1 maquina Vürcopp ,;ed.echar camisas.
!��r�����Ii: ���:d:�cia; 7 8 no Estreito Informacões no 1 engomadeira
Telefone: 33�C,

.

, 1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-
•••••••••••••••••".... local '

mas,

D E N TIS TAS 1 oleo crú de 6 H. P.
DR. SAllUEL FONSECA 1 gerador de 3 K V A

Clíni��R:rl::�!�!�:;!u��1 - OPERÁRIO À VOSSA� DISPOSICÃO I ,!P:roa��;ec:m?�O�;��.d����e Motel' ou Cirillo Macha ..

Raioll X e Ínfra-Vermelho

I
"

I do .em SãO João Batista, Municipio., de Tijucas Santa Ca-
DIATERMIA t

ConsultÓrio e Residência: CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO
arma. -

,

"

}{ua Fernando Machado, n. II
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A I - --F''A','-RM'-A"C-'-IAS---D""E'-;P-"l"A"N'TA-O

--

Fone: 2225.
DOMICILIO.

"

Consultas,: da" 8'080hà,s 11 bO-1 OP.ERARIO"":' VALDEM..tR POSSAS RUA "3 DE "

'

ras e das 14;00 às 1 oras , .

" '

' ' 7 - sábado (tarde) - ,Farmácia��oderna Rua,
ExcJusivamen.a com bora mar-j

dAIO (BE,CO), NO �STREI:rO. ,Toão Pinte '.

cag:ba�� _ das. 9 às 12. '

.,

'"

.

8 - ddn1'ing� - Farmáéia �oderna' - Rua João

DR. LAU)!O �Ar:DJt('\� • Expresso FlorianópOlis Lt�a .11'::���:eliP:á:cahd�i���i�d3e) - far�,ácia Santo Antôni� -

CI��G���:":��I�TA EN�ÉREÇOS ATUALIZADOS DOI EXPRESSO 15 � domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

CONSULTóRW Ediflciu Fellpe Schmi-dt, 43
P8Itenon -,- 2° lindar - sala 21 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense --

203 - Rua Tenente Silveh'a, 16 FLORIANÓPOLIS LTDA. nua TraJ'ano
.

AtendE' diáciamente das 8 àa
iI boras 22 - domingo - Farmácia Catarinense
3as e 5'as 4as 14 aS 18 bora•.- 'l'rimsporte.-; 'ue Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO·

-- 19 as 22 horas.
, LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

Confe(CJona )Jentadul'as e Pon- DE JANEIR(\ E BELO HOR�ZO}-rTE.
es .v1ó\eis dI' Nylon. 1r'

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

Trajano
'Filial: CUlÚTlHA I 29 - d.omingo - Farm,ácia Noturna - Rua Tr�j�no

R . ir' d d R' B' 0_ serVIÇo noturno sera efetuado' pelas FarmaClas
.lIa ,Iscon e o 10 ranCl1 S t A tA' N t ·t d' F- l' S 1

)32/�6
' �n o n onto.e o urna, SI ·ua. as as ruas e Ipe c 1-

'T 1 f .A2-30 :l1Idt, 43 e-TraJáno. ,
_'" e one-:- �

A t t b I
_

d' lt d
'

-relt\ . "SANTIDRA" . , pr�sen _e a
A

e a-nao po era ser a era a sem pre-
Il,

..ia autol'lzaçao deste Departamento.
Departamenfo de Saúde Pública, em junho de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácias.

INDICA/DOR PROFr'I,SSIONAL��·�···r-�·��·····�·,·u••••••�•••••••"7", O.tlnta O Futuro de sua Fa�mjfle
M É D C o S ÚIL.. ,Nl';} .·EKI{Ul\ .... .- 1:1 :Res-tau'raDie N'apoll- f

.

DR. WALMOR ZOMER BH. JOSÉ TAVARE" MIlND'
.

,

í

- 'Com?rando hoje mes�o, ótimos lotes, nas pr�ias
Diplomado ����'��Uldade Na- ()OENÇAS�I�:'�V��A� E MEN--, J:;��do �:rl�:c'u'!�::"r��:I�� I i y ,

. I ;.�/:�!�::�� hob����::�I�, ou Junto ao novo Grupo Irmeu

eícaal de Medicina da Univer- rAIS \
- CLINICA GERAL � ; do .l:Srasu .'

I

•
I

ti tunid d d
,

-sldade do Brasil Angustia ._ Complexos __ : RIO DE' JANEIRú • Rda Marechal :Deodoro 50.' �
O ima opor um a e e evitar a desvalorização de'

E:ç-iuterno por concurso da Ma- In son ia - Atac,ues - Maniaj -;' Aperteiçlll..nent� nr, "l-�,sa <Ie.: Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! ._.., ,I seu d�n h�iro.
(8'· tedmidpadec-Esocolt�' R

Proble.mática afetiva e dsexDual Í: p' Satud... saod MI,t'gUeJI It Desconto' espeeíal para os senhores v'íajantes. 'l Ja dispomos de poucos lotes a venda.
erviço o ro. 'c avie o-

,

Do' Serviço Nacional e oen-z ro ...-ernanuo au IDO • .

D'
..

'R F 1" S h 'ddrigues Lima)' ças Mentais. Psiqui5.tra. do! InteTllU por 3 aL,,� do ::'erviço i ' Irtglr a ua e Ip c mI t 34 sala 6, nesta
I!:x-interno do Serviço de Clrur- Hosp itu l-Co lônía Sant-Ana.! de Cirurgia ...,.. __••a o �.. Capita',
ria do Hospital I. A. P. E•.1'. C; CONSUb'l'ÓRIO - Rua T'ra- Prof. Pedro de Mour!,

'

do Río de Janeiro " jano, 41, - j)as 16 às 17 horas OPERAÇOE. 'j
�

...._,-._.._�----

MédJco do Hospital de Cavidade l{SSIDtNCIA: Rua .Bocaluva, CLINICA DE ADULTOS
e da' Maternidade Dr. Car'l"(s lJ9 Tel. ,tVOl 'i DU1!:NI,;AS DE ::iENHOltAS

,. -'

Corrêa CONSULTA3: l'iàriamente das
[)O�NÇAS DE SENHO�AS - 7' - 9,30 no Hospttal de C.lri-

PARTO� - OPERA, :lES ' dade, das 9,30 - H,31) no Con-
Cons: Rua João Finto n. DR. ARMANDO VALt- 'sultório à rua Júão Pinto 16 lU,

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS .n��SIDtNCIA _ Rua Duarte
Atende com horas marca- Schutel, 129 =z: Telef. 3.288'-

das - Telefone 3035. ,JOd Serviços fi" Clínica Infàntil Florianópolis.
Residência: ,ia Ássistência Municipal e Hos-

DR. CESAR BATALHA DA
Rua r Gep,Ersl Bíttencourt n. );ital de Caridade

101. 'I �LlNICA MÉm�A DE CldAN- / SILVEIRA
Telefone: 2.693. ÇAS E ADULTOS 'Cirurgião Dentista

,
- Alergia - ,

IConsultório: Rua jI.�unes MIo- Clínica de. Adu tos e'

nado, 7 - Consultas das 16 às Crianças f.aio X
• b horas. H MIcesidêuéia : Rua Marechal Gui- A teu de com orá ar-

ne rrue, Õ - Fune: 378:1

DR. JÚllO DOlN
VlEIRA
,MJí:DICO

E�PECIALISTA EM OLHOS DR. Nii:WT()N
')UVIDÓS, NA:RIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'fRATAMENT0 E OPERAÇOES GiF.IV 1
Infra-Vermelho - Nebullzaçio - CIdRU�GI:, _: 'procto.Ultra-Som Doenças e en. �rai.

�
• _

.

(T�atamento de' sinusite .em logia - �lehl1�'1dadv t�,:d'��e'\
i ) �onr'litúJ'10: ,.ua 1 II J-

o'per�ç, o "
. I"

-

:l8 _ T lefone: 3'-\07.
Anglo-retinoscoplà\ _ Re('elta de

I,e
"s n. e

-

I
OculoB _ Moderno E'quipamento Consultas:_ Dlls Lo wra,' ew

lIe Oto-Rinolaringologia (úDlcCl diante
, . F 3 422 _

no Estado,) _Re.sldencla: one, ..

, Horário das 9 às i'2 horas El Rua: Bh!menau n. 71.

oaB 16 às '18 hora.s.
' '-

:; Consultório: - Rua Vitor Mei-
ç€les 22 - F'one 26'15, DR. AN'I'ONIO BATISTA
, Res. - Rua São Jorge 20 - JUNIOR
fone 24 21.

�l)
INFORMAÇõES Ui'EIS'

. O, leitor encontrará, nesta ,co
luna, informaçôes q,ue n;;cessita,
liài"amente e dI imediato:
JORNAIS' T.,lefone
() l:stado .'.......... 3.022'
-\ C; 'lzeta .' .....•• _ . . • . • 2.6M
Dikl'io '1[' ror 1e 3;679
Imprense ,:,,:, li Z.688
nOSPITA1[;,

Car'ida.iü:
�Prcvedor) ...........•.• 2.314
(Portaria) .. '...... 2.036
]'ierêu Ramos , 8.81n
Hilitar 8.167
Nl.o SelH�stião (Casa de
Saúde) 8.168

CLfNICA tSPF.CIALIZADA DF. �ütenidade Doutor 'Car-
CRIANÇAS. lOS Corrêa .

DR. MARIO WEN- Consultap das 9 ás 11 horaa. CHAMADOS UIt·
. DRATT�EN LI!.Res. p Cona. Padre Miguelin"o. GENTES

'- '" Corpo de Bombei'ros
CLINICA MÉDICA DE ADUL'1,OS \ Serviço Luz (Raclama-

E CRIANÇAS " çôes), 2.40,4
Consult'>rio - Rua João Pin- 'Po!íeia (Sal'à Comissário.. 2.(138

to, 10 - TeL M. 769.
DR. !. L'OD."T() Polícia (Gab. l'elegado) Z.694

.

Consulta�: Das 4 àa 6 hOl'aa. - O" COMPANHIAS DE
.

Residência. Rua Esteves Jú- ',FIJ.HO ,
TRANSPORTES

nior, ,45. Tel. 2.812. Ih I
_. TA'C

.

Dcenças �G apal'e o resp ratorlo ...........•..•.•••

,
'

TUBERCULOS� � ·�ruzeiro do Sul •. , •••..

RiTifOGRAFIA E RADIOSGO.PIA Panair ; .

DR. EWALDO JQSÉ RA- DOS PULMõES V�rig .:
....•..• :

••• , •••

MOS s"CHAEFER Cõrurgia <io 1o-rax LOlde ,Aereo .......•.. ,.

.

", ,.' �;'". ., .. ,

.fl:lrmado "pefa Facv Id,..lp Nnrl .. - Real .........•....
�
••••.•

'\.., ,,' "1i� .', ", nal' de Medil'ina. l'is;olol!'iata e Rcal'l.dinavas .

CLUjIC!'\,:MÉpICA DE ADULTQS I'isi,oc.rurgiãll do Ilospital 'ile-
. ROT,ÉIS

E CRIANÇAS -' REUl\IA'I'O- "

rilu' 'Raml)s Lu't .

��",j·<,'LOGIA· . C\Jr ..o ':dl' e!lP""ializa�i\1I "pela Magestic· : ·

'; ,".';',,/!';c)i _'
'

� S.,N.,T .. ,F:x-internll e'1:x-assi.-"Me�ro.pol t .

, Con�_u1to:r1O - Rua.N IInes Ma- te'nt.e_ <le' Cirllrgi,a do Pr f. Ue!)" a' Porta •..:, "

�chadó'i.l'1'�> ,-i\. ". : "' G'nimr,-..ães (Rio). ;i Caci:<j,ue .,,; .

" Horário das Cónsuitas' -:- dás; Cons.:' F�lipe $chpJidt,18 _3 .Central , , •.

;;'1'7, às 19 horas (ex.ceto, aos' sã- I Fone 3801 ,
Estrelá , .

.'bados). � Alende efll 1>"ira marcada, Ideá1 "., , .

'c
-

,Residência: .:I�ua Vis,'onde de [(p"' ,-, 1t1l" - Est"ve. Juniror. 1:STR1WI'O ,�
(Juro Preto, 1<l3 - Te). 3ôf;U. xII FI'Oo' 21116 f)i!;Que ... __ .... ,', •..

Viagem
e rapidez

so NOS CONFORTAY.�IS ,MICRO�ONIBUS DO,
.

RAPIDO �<SDL-BRASILEIBO»
'--

com' 'segurança

Florianópolis - Itata! - Joínvllle � Curitiba
"""i

. -.

KDIi Deonoro esquma
Rua Tenente ,Silveira

I
,AgênCia: da

cada.

Felipe Schmidt 39 A -Sa-
Ias 3 e 4.DR. J(fLIO PAUPITZ

FILHO

P fR O LA

A D V O G A O O S
Ex-interno da,20a enferm8l'.it

• Se rv iço de gastro-ellterologia'
ia Santa 'Jasa do Rio de Jeneiro
PI'Oi. W .Bel'ard'inelli).
Ex-í nterno do Hospit.al mater-

..dade V.' Amaral.
- ,I

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino"

.Igado e 'vias bilia�es. Rins:
Consultório: Vitor Meirele.,2J.,

, Das 16 às 18 horas.
Restdêncie : Rua Bocaíuva ZOo
Fone: 3<158.

v.

. BORDADOS A'MAODR. JOS€ MEDElROS
VIEIRA

_ \DVOGADO -

CaIxa Postal 160 -r-: ItaJa' '-
'

Santa Catarina.

Ellsina"sl> na Rua Feliciano Ne<es Pires 12.

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇAO

J\UDICO
CLiNICO DE CRIANÇAS

,

ÀDULTOS
Doençcs Internal

COH.AÇAO - FIGADO -- 1U�S·
- INTESTINOS

'I'ratamento moderno di
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Me!-·
e lea, :!2.,

HORÁRIO:
Lias 13 às 16 ho ra s.

Te lefone: CO,nsultól'io - a.41li
Refidénda: Rua José do Vale

J'ereira lói> � Pl'aià da' Saulhlde
.- Coqueiros

UR. CONSTANTINO
DIMATOS

-

. MtDICO CIRURGIÃO
Doenças de [lenhoras - Parto,,"
_ Operações ..:... Via!! Urinárlll�
Curso de a'per.!'iliçoamenb e

longa prática' nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTo RIO: Rua. .1�elipe

�)chnlidt. nl'. 18 (sobI·auo). l;'úNE
')(,1.2.

:_. .HORARi0: das 15 ás 18 bo-
ras

, H: ... idfon<'Ía: Avenida Rio [lrao-

o. n. 42.
Atend.. chamado.

Telefone; - 3296.

"Riomar"
Lar... I�venida do Estad(\ 1666/76' Rua Comendà�or Azevedo.

I-� M
Telefone: 137-06-50 Telefone: 2-�17-33

Atende "RIOMAR"
End. Telei. "SANDRADE" Elld. T::-]eg. "RIOMAltLJ"

DR. LAURO DAllRA
CLíNICA �:EltAL

E!.peciaJista em ". �o�éstiaa dI'

Senho"as e vias unnarlas.
_

Cura radical das mfe.:çoes
.

agudas e cronicas, ao aperelho
genito-urinário em amboa OI

..,exos. .

.

iJ"ellçag do aparelho Digestivo
�, -do sistema ot::I'VOSO.

Horário.: 10'10 ás 12 .. 2% ás ó,
Consult.ório': f<.. Til'a�etltes. 12

, I" Anoar -, f'one: �24';, ,

Residência: R. Laoen1a çou-.
,inho. 13 \ Ch,áeura do Egpanha1.

- �'o ne ': 32-t8.

/
,----, _,..----- Matriz: FLORIANóPOLI2

Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritóri" \
Caixa Postal. 435 End.

End. Teleg. "SANDRADE"
.

ADMINISTRAÇÁO
'{eda..:D.o e Ofidnas, à r�a Con
,.' hei ro 1\1 dCra. n. 160 Tel. ,3022
- ex. P08tal 139.
Diretol': RUBENS A. RAMOS
(;"J'ente: DOMINGOS F. DM

AQUINO
, Representante.:

Repl'esentpções .A. S.
I�tda
RI':} Senador Dantas ..40

Filial: SÃO PAULO 'Agênda: púRTO ALECRE

"ndar.
TeL: 22-5924,,-- Rio de Janeiro.
Rua 15 ,de Novembro 228 11°
ndar sala 512 _._ São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

An... .. Cr$ 170,00
� ..mestre .....•..... Cr$ gO,OO

No Interior
Ano ......••.•.•.•• Cr$ 200,00
s�mest're ...•••....

'

Cr$ 110,00
An úneio mediante contráto.
Os 'originais, mesmo não pu

'dicados. não serllo 'devolvidos.
A ,direção .não se re�loonsabiliza

pellls, conceitos emitidos nos ar

i goS Il�si nados.

"
�, "RODOVIÁRIO R,APIDO RIOMAR"

DR. ALVARO OE
. CAnVALHO

M.ItDiCO ,DIi: CRlAN-ÇAS
PUERICULTURA ,- PEDfATalA
'_ ALERGIA IllFAN11L

_

C111SultÓt'Ío: -_ Rua Tíl'adel.,

tes n. 9. '

'1'Residên�.ia: -- Ay. H.rel 10

Luz n. 155 ,- Te!. 2.5:JO,

Horáno: _- Das 14 àd 18 ·ho

,as diáriament.a

Alência: 'RIO DE JANEIRO
"Rlomar"

Agên{'Í!�: RELO HO�I-.
ZON'fE
"Riomar"

A 'p.nida Andràdas. R71-B
Telefone: 2-90-27

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

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

Alegrp, Rlo e Belo Horizonte,' são efetuados pelos nossos

agentes

Atende "RrOMAR"

�--_
.. .-- ..

ConslJltem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI'"
·-Fones: 25-34 e 25-35 -

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

EMPRE�A NACIONAL DE NAVEG;�CÃO
" ,

HOEPCKE·
dAVIO--MOTOR (CARL

-

HOEPCKE-'
.'

t'T I N J: R A R I O
SAlDAS DI:

1.121

'&.700
2.600

t:::
2.402
U77
2.300

I D A VOLTA
I

Fpolis. Itajaf Rió Santos
2.0-6 21-6

25-6 ,27-6 3-7 4-7
8-7 1.0-7 16-7 17-7

21-7 23-7 29-7 '

, '3.0-7
3-8 �-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 �:H5

29-8 31-8 6-9 7-9
2-:02.1
2.276
3.14'7
3.322

:::�; "Tall.to· na Ida como ru, \'�ha o navio ·fará escr1a 'lU!'

3.3'71

1
portos de Sãu Sebastião, Ilhabela e Ubatu ba.

,

8.6119 . "n , Ih
.

.• - ;J' ..

à éd d",
rara Tl1e ores, Illtorm'39.9:eS', ulrl]am-ae 8 e it

OI! fi'nll'r0§1l. I1'1Ja (\1fiselhei 1'0 �i'fr", ao ,- l��I�f()lle 2�·12

As�particlas de Florianópolis são ás '24.00 horas, c. du

do de .:. :llleiro. ás 16,00.

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

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

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações 'e vendas com o S.>:. Adão

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

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

'18AHCO
de CRfbITO'POPULAR

I--I e AGRi·cOlA .• I

.,: ,', Rv.a;��,16
.. "

FLORlANOPOLIS - 51ó:.e�tó.rln6,·
.

Grande -Oportunidad'e
1 fabrica de ca

e vendem-se tam-

Rua

/

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

PA�.1 �". CO..!l/ ,ft
rtJl.S

. 1',1*� "--� rODO llIfA
/

I '" nos ,\lAIICJOS f1
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Dr. Wilson J. Bleggi �

Cirurgião Dentista
Comm}ica _aos amigos e clientes que

consultório dentário para o Edifício "JoãoI ,

mudou o

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho�
rário: 9 às 11. e das 16 as 18 horas. .

Tratainen�o indolor - Pontes móveis e fixa!! -
Pivots - Dentaduras anatômicas e cirú{'gia.
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o I:S'l'ADO

VOCE SABIA QUE.Banqueiros paulistas
I
colaborarão com o

I

'governo

! RIO, 28 (v. A.)
.

- o sr.
." r� ..D_ allluríííil

I
Eurico Sales, diretor da SU, l'llmá. Orinica tIe AlVARU�,. 'L1,CIIOlI ,A'

�a���, O��/::l�:s:ocon��teS�� P;DÁGIO E NECESSIDA- devia Rio-Sã_? Paulo.. I;'banqueiros, a fim de cleba-
DE DE VERBAS Por que nao se reahzam; �

ter a Instrucão 135 ela SU -

Uma interessante esta tis- êstes grandiosos projetos?' ,��
MOC, recomendou aos íns-

tica foi divulgada pelo Por falta de verba?
'

patores de bancos uma ação
LB:G.E. Na Rodovia Presi- Pois o govêrno tem à sua

';;�;i!���!=���=::�==;:;';;ii�mais eficaz contra as opera- di
. -

um pedágio que ,

t· dente Dutra, a estrada que isposrçao '

ções triangulares que a e todos pagar-iam com satisfa- i

I'enta-o alcançaram apreciável liga os dois maiores centros
tr-ans i 1'::00 çãó, para ver a rodovia ain-

curso no paiis. Durante os do Brasil, ransitam 1.<>
•

da mais ampliada. O movi-
debates que sustentou com v':!Ículos, cada vinte e qua- ,

men to da Estrada Rio-S.
os banqueiros paulistas, o tI'O horas, ou sejam 45.000

Paulo é de 1.500 veículos,
diretor executivo da SUMOC por mês. É um

.

movimento '

usou de fortes· argumentos intenso e não poderia dei- cobrando-se a Cr$ 30,00 re-

Tu vens, Cláudia Regina, quando eu sigo,
para convencê-los da nece3-1 xa r de ser, p�is se trata da presentam a bagatela de

id ao f im da mesma estrada
t li

-

d Cl'c:1,' 41:;.000,.00 diários, ou se-encanecto,.". Isidade de �doção. d.a Inst�u-I
mais ímportan e l�a.çao o �r u

'que tu vais palmilhar. E assim. contigo
ção 135, cujos objetivos prm- país, talvez, da América La- jam, um mílhão.etrezentos e

somos fim e pr incipi» de jornada. .1 cipais são os de conter a ex tina, sendo traço de união cinquenta mil cruzeiros,
, mensaimente. Num ano atin-, '.. pansão do credito e armar o

I entre as duas zonas suma-
É sempre assim .. , Junto ao berço, o jazigo, Igovêrno co.m recursos sutt-I mente industriais, ainda grrram Cr$ 16.200.000,00.
depois da noite as luzes da a.lvorad�. cientes para. exec'utar seu! passando pelo Vale do Pa- Em poucos anos poder-se-ia
Mas feliz é pensar que em. ti prossigo,

. Iplano de desenvolvimento raíba outro ponto alto da terminar a duplificação da

pois és a minha vida continuada.
<'. " i 'econ?mico. ?s �anqueir0S i econ;mia brasileira, estrada. E no dia que ter-

_.c�._;� IP�ullst�s, ap_?s esgo!a�em a I Não compreendemos certa minassem os trabalhos até

Não posso adivinhar o teu futuro, . díscussáo sobre OS diversos .. .

t t D N E R S. Paulo, deveriam proso.
como til saberás do meu p'assado, aspectos da Instrução, pro- oJertlsa

exis ebn
e no

d'
.

d',' seguir, até Curitiba, até•

f con ra a co rança o pe a-

mas, netinha ,querida, o que te auguro, meteram colaborar com as
. �-V' P id t D t Pôrto Alegre, voltando na

autoridades no combateà in- g ro. - Ia resi en e u �-a, duplificação da auto-estra
flacão com a fiel axecucâo iomo a chamam os paulis-

• '..

tá it d d Rio-Pôrto Alegre. TfiR·ÇA-FE.. IRA,- 31 DE JULHOdas normas em vígor. sas, ja es a necesst an o e .r. �

nelhorias que, pelo desen- Se já esti.vesse�os agindo Pára e considera as maravilhas de Deus, (Jó 37:14).
volvimcnto do país são ur-

dessa maneira ha dez anos, Ler Salmo 19:1-6 ou Mateus 6:25-30.
gentes, como por exmeplo, quando já poderiamos t�r I ,NóS BEM QUE pod'tàmos viver sob esta sugestão:
\ duplif icação das pistas na

feito? Não percamos mais ,"Pár� e considera as maravilhas de 'Deus". Quão .obser-
rubida da Serra do Mar. Pa- tempo! I

vador foi êste escr-itor. Em outra ocasião êle exclamou':

DE SE
"Do norte vem ·0 áureo esplendor": Jesus viu a beleza dos

VEN -

,. 'lírios e observou que hem Salomão em tôda a sua gló-
Vende-se por motivo de ria _·se vestiu co�? um dêles.

...
-

.

mudanca um grupo estofa-.! O belo cenarro da natureza desdobrou-se diante de

do, jOg� de copoa, dormitó- nossos olh?s admirados no verã.o. passado qu.ando fiz�
Paulo, é outra necessidade rio radio Eletrola Zenith e mos uma VIagem pelo norte de Mmnessotta. MUltas e mui--' sta. Olga Freyslehen, urgente. E não é remota outras pecas. tas vêzes, exclamações seguidas. de suspiros de, admira-

'ilha do sr. Hugo Freysle- também a necessidade de Ver e tratar na Bocaiuva "ção escapavam de nosuos lábios. "ó!,·
'

veja como estão
ben duplificação de tôda a Ro- 210 I l in das as árvores! Veja aquêles diferentes tons de verde
- jovem Gerson Neves,

c'os campos !", Quão encantador aquêle laguinho l",
filho do nosso colega-de-

----- : Olhe que flôres !" Nós estávamos usuf.euindo a glória
;mprensa Jorn. Gustavo Ne- 'l�a·criação de Deus ea antecipação da chegada do outo-

a Os melhores 'vinhos da Tubarão ,ves e de sua exma. espos •

no quando pudemos observar o "pêso da glória de Deus
d. Benta dos Santos Ne- FELlPPE 'páS árvores _ o milagre anual no estúdio de Deus."·
ves : * As novas Pastilhas

Branco e tinto / I'
.

Retiremos os olhos dos livros'.,do tricô e dos. ,noegó-B 1
" Carlos Vick combinam os medicamentos

I d d
- S1". er amimo t-

cios para. contemplarmos as maraví has a arte rvm a ecomprovadosdeVickVapoRllb -Dlstrtbuidore.r IMartins cem o novo annssêptíce '1'.
I ver a glória de Deus em tôda a criação..

B t rrnãos Mendes QL .Cia.. •
- sta, Noêmia �rre o, penetrante Cetamillm/ V. nunca O R A ç Ã O

I t· )' I á )) Rua Cons. Mafra, 99 -

__Fone 3797funcionária do Banco nco senlualvocompar ve

Nosso Pai celeste, nós te damos graças por êste
d Experimente as Pastilhas Vick I

-::: sb., Maria de Lour es
� fi. _ _ mund'o tão bonito, pela magnificência do nascer e do pôr

Polli
-

f) it::' li :r t C I P A' C Ao O : (:.0 sol, pelas C!l1i��� e vales, pelos lagos c florestas. Aju-
- (11". M!'.nlwl Fontes, pro-, \� ,"". �;"r"I"'�� � ',- -, : �p.: - "

�,

da-nos hoje a parar e a cOllsidel"ar as tuas lOai'avilhas.
veto advogado em JOlnville . ITAMAR DA COSTA XAVIER For Jesus Cristo, nosso Senhor. ,Amém,'

genhe��� ���_;�d:m�ima,
en-

Preceito do Dia EURY CA���L XAVIER 1
- s�·a ..Mana

Izabel Ca-
UM HOMEM PREVENIDO

I _ Comuni<:_am aos parente� e �es.soas de suas .rela-bral Rlb�lro
.' VALE POR DOIS. çoes, o naSCImento de sua ·pl"lmogemta, Yara, ocorndo a

- sta. Lucy LIma l�lsb.o� N' d' 'd que não é 18 de julho, na Casa ,de Saúde e ,Maternidade São Se-
,

_ ;;ra. Castolina VlrglUla •.
0 ll1 lVI 110

. bastião.
'b

. vacmado com proveIto e
.

·d
� Silva Rl elro

,a, Ad 'h I filho ,nunca teve v,ªrlOla ou alas-
_ lovem eI a,

. . _ ,
.

; S'I
.

tnm, a vacmaçao da sem-
do flr .Tose I va

't' S
' .

pre resultado pOSl lV0.· e

•••_....-_,.-------.�---_,...-.......�.....-"".--.. a svacinas não "pegarJfl1",
deve ter ocorrido �lgum:\
falha na operação ou em

prêgo de linfa ineficien
te.

Se não estiver imuniz:l
do contra a varíola,
pela doença ou pela va-

cina, submeta-se· à va

cinação até que a va

cina "pegue" .
..:._ Sl'\ES.

Sociais
U MA �AL�IA �CEM--WASCIIA4 ENGORDA

4 QUILOS E MEIO CIOI< "O�A. UMA
SAl€IA 4DUlTAT�M O MESMO PÊSO
QUE 36. ELEl=ANTES. OU

I

'2.'600 PESSOAS.

Sonêfo á primeira neta
�' -, SERGIO DE GOUVEA

(,NO tendculo))

Com a Biblía na Mão
para essa vida em que a nonha r se vive

é que 111'[0 soÍ!"as o que sofrer me é dado,

e tenhas tudo aquilo que eu não tive.

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

�ALIVIA A·
GARGANTA
INFLAMADA

seu 'glande número de ami

gos.
O ESTADO apresenta

ÃNIVERSARIOS
-

DR. GUSTAVO ZIMMER rece que existe um plano
para criar-se uma outra

pista, ficando subida e des
cida independentes. A me

lhoria da entrada de São

,incerr.s felicitações.
/

FAZEM ANOS, HOJE:

Aniversaria-se hoje· o

nosso distinto
_

e .preza�o
conterrâneo dr. Gustavo

Zimmer, alto funcionário
da firma Carlos Hoepcke
SIA Industria e Comércio e

pessôa largamente relacio�
nada nesta Capital, pelos
elevados· dotes de coração
e de carater.

O distinto aniversarian
te, possuidor de qualidades
que o tornam pessôa de

destaque nos T':'lelos sociais,
culturais e filantrópicos
de riossa Capital e do Es

tado, tem exercido funções
de rêlevo, destacando-se

presentemente como Presi
dente da Associação Evan

gélica Beneficente de As- i' q:uilo de filé (sem ser

sistência Social, movimento· cortado em bife)
que trabalha :para a cons- 100 grs. de manteiga
trução do Hospital Evangé- 1 cebola
lico em nossa cidade. � colhel'es de chá de mai-,
Por tão grata efemeride

a quantos o prezam, mui
tas serão as homenagens
tributadas ao aniversarian
te, às quais·, prilzerosamen
te, os de O ESTADO se as

sociam, formulando os me

lhores votos de felicidades.
TEN. CEL. ALVARO VE�

GALIMA

PENSAMENTO PARA O IHA

Ergo os meus olhos e vejo a glória de Deus por tô
da a parte.

D. STAN-DLEY COORS (Minessott.a)

\abe O que é o

Coyote? ..

-

Expernnente boje É um bandido do Far

West? Um personagem
lendário, bondoso, jus
ticeiro e romântico? O

COYOTE é admirado

I por mulheres, homens,
jovens. e v.elhos. .. Vo-

I cê será um de seus

.

. adeptos e amigos. Se
você é curioso e .gosta.
de aventuras, não dei
Xe de c o n h e c e r O

COYOTE .. , Não se ar

r e p e n d e r á. Peça O

COYQ-TE, a nova re

vista mensal de êxito

internacional, nas ban

cas de jornais. Sl\a lei
tura o entusiasmará.

ROSBIFE

#lo

PROGRAMA DO MESINGREDI�,NTES

VENDE-SE
AGOSTOPor motivo de mudança

três casas de madeira e um
terreno para construir. Rua
Afonso Pena - Estreito.
Tratar a Rua'Conselhei

ro Mafra 35 sala 6.

zena

2 xícaras de água
1 dénte de alho

sal, à vontade

pinH;nt:1, à v01ltade
1 ramo de cheiro

O mês de Aniversário

D!A 11 Grandioso Baile comemorativo à pas-

sagem do 840 aniversário, abrilhanta-

VENDE-SEMANEIRA DE FAZER
Urllguaia de Pe-do pela Orquestra

---'---------

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

Cruz e Souza e Malária.
.Preço 220.000,oó. a dinhei
ro. Tratar na mesma.

1 - Unte com manteiga
Transcorre hoje o ani- a carpe, já tôda ,preparada

versário natalício do n'osso de véspera.
prezado conterrân�o Tenen- 2 _ Asse em forno quen
te Coronel Alvaro Veiga te, durante 45 minutos e

Lim�:, brilha�t: Ofic�al d� I regue;,a, de vez em quando
Exer cIto, seI vmdo, pI esen com, agua. ....

temente no 23°, Regimento 3 _ ,Fure a carne e se

de IJ1fantaria, em

B1ume-j s.air U.IÚ Sll;O levemente .1'0'
nau. sacio, E;stara pronta. Retlre-
Nesta oporturiidade mui-

I a do forno,
tas sél"ão as homenagens .1 - Eno-rosse o molho
com ql.le será, distinguido, 'com maiz:na àiluida em

não só pelos da classe como águã fria:
pelo grande numero de ami- 5 - Corte-a em fatias;
gos e admiradores, às quais cubra-SI) com o molho e

prazerosamente, nos as- sirva-se com rodelinhas de
sociamos. tomate e cebolas. (APLA).
SRA. ROMULO NOCETTI
Na data de hoje vê trans- ,..............._"'J"JO.�

correr a do seu aniversário.

T Sna.talí��o a exma
..

snra. d. I DOCES B TOR AOllancma Nocettl, esposa I D' 'aIJ'zadn em
. c.celra espeCl ,. <,

do SI:.: �omulo Nocettl, co-
PÔl'tn Alegr'2. ac(!ita enC(l-

merClúrlO aposentado. mencas de doces, enfeites,
A aniv:rsariante, pelas I nrtilf< p pudins para casa· Iexcelsas vlrtuçles de s�u bo- '!'1entos. batizados e aníver- Inissimo coração, será cumu-

I

sários. . Rua Feliciano I
lada de ma.nifestações pelo' ?'Jlll1PS Pires, 12 .

I

dro Burgo.
Cborascarla
São Jorge
Por ocasião do rt�ente

aumento que-- tiveram os

funcionários dd Caixa Ca

tarÍ-nense, face sanção da

Lei 2745 pelo Presidente da

República, lO Sr. Prof. Ary
Mafra, agradecendo as a

tençõ(\s dispensadas. pelo
proprietario da Churrasca
ria São ,Jorge, assim ::e ex

pressou._

Nós os da Caixa Econô�
miea banqueteamos-nos na

Chu/rrascaria São Jorge. O
tratamento que )1os dispen
sou ó proprietário e seus

I auxiliares nos deixou ex

tremamente satisfeito e cer

tos que "um bom churras

co", só na Rua Frei Caneca,
com o companheir,ismo do

do proprietário da maior

churrascaria da Ilha, o Má

rio ComichollL

Observação: Encontra-se na Secretaria do' Clube,
a lista de inscrição à disposição das gentis senho
rim'as que quiserem debutfl.r.

ALUGA SE
Uma casa de madeira na

Rua São Vicente de Paula
n. '26 ·fundos. Informações
na Rua Francisco Tolentino
12. Deposito de Roupas Fei
tas.

AVENTURAS DO ZE�MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Protestou o Treze de� Maio CERTAME JUVENIL
. Vencedores (por goleada) Atlético

Paula Ramos '

REfÓRNO A LONDRES, DA PRIMEIRA
.

r � .
.

TURMA DE REMADORES-

Marcados para a tarde tos e seu adv.ersário com 10. Departamento de Futebol a

,de sábado, os jogos entre Dai o resultado: Postal 6 x troca de jOgOS, pois rece-

Treze de Maio e Postal Tele- Tr8ze O. No estádio da bendo o aviso do D. F. na

gráfico e Colegial x Aus- F. C. F. conven.amos com tarde ae sábado não' pôde
tria, não puderam ser leva:, o presidente trezista, sr.' reunir no dia seguinte to
dos, a efeito, de vez ,que Naldi Silveira, que revelou- dos os valores do conjun
chovera na mádrugadà da- nos ter ido à mesa apresen- to que assjm teve que atuar

quele dia e o gramado se tal' seu protesto contra à' c'om i.l1ierioridade numéri

apresentava um p�uco ala-. modo como foi feita pelo I'ca.
gado, sendo assim transfe

ridos,' o primeiro para o dia

seguinte e o segundo para
() proxlmo domingo como

preliminares· dos jogos do
certame da divisão especi.a.l,
ficando Tamandaré x Sáo
Paulo· para o dia. 11. Na

tarde de domingo efetuou-se
o jogo Postal Telegráfico x

� Treze de Maio, com os dois

quadros 'i�completos, sendo

que o esquadrão trezista
jogou ,(;om apenas 8 elemen-

NAS ELIMINATÓRIAS O "4 COM."
.

.
.

ALDISTA RENOVARÁ NO BA.RCO
DO RIACHUELO L.e�ando, a �lelhor im-

I b�'idge, vitorio�a .na re�ata
A gqarnição mista do "4 chuelo, denominado JUS"'!,. pressao do BrasIl e do povo ,dlsputada dOIlllngo ultimo

.com" carioca correrá em SANAN, ô mesmo autor-I' brasileiro, seguirá hoje de; na Lagôa Rodrig� de Frei

seu próprio barco, de'.pro- rigues
_

que já se sa�rou bi- re�resso a Londres °a pri-, tas. Os dem�is_ :r:emadOl:es
priedade do C. R: Flamengo, campeao sul-amencano, o

I
melra turma de remadores; somente seg'lllrao no -clomm

devendo o mesmo chegar qual ultimamente sofréu da Universidade . de Cam-I go seguinte, dia 5.
'

por êstes dias pelo vapor umã grande reforma, a

"Carhrs HoepclH�", se- chando-se, assim, em exce-

guindo del'lois para o gal- lentes condi'ções para intel�-

pão do Aldo Luz onde ficâ-·' vir em tão importante c'om- p A R T I C I P A C A O
rá alojado. Como se vê, os 'petição, pois, como ja é do

LE'O'P'OL'D(O' . AI,EI'XO DAadversários Sairão da mes- conhecimento dos desportis-
I

• MARIA JUUA DA LUZ

ma garage. tas, o conjunto vencedor irá SILVA

",
0/

Os aidistas
.
padiciparão participar dos jOgOS olím- I,' :e: participa o contrato de

das eliminatórias no
-

barco I picos em
I

Melbourne, defen- •
SENHÔRA . easamen to de sua sobrinha

pertencente ao' C. N. Ria- dendo as cor€s brasileiras.' participam o contrato de Marlene com o sr. Waldir
-

- casamento de seu filho Wal- Veloso da Silva.
, �.C'08�•••••��••I1).�",.�••".,••�......,.,.�•.••4J

i
dir com a srta; Marlene Te- :
rezinha Ferreu'a. I

.---�-._._---

. ELIMINATÓRIAS -DU
"4 'COM'" PARA
AS OLlMPIADAS
Reina grande interesse

nos mei-os remísÚcos désta
Capital sôbre

.

a realização
da ,tão discutida eliminató
ria em autorrigues a 4're

mos com patrão entre as

guarlllçoes do Aldo Luz,
bi-campeão brasileiro e sul

americano de remo e a dos

cariocas, formad.as por ré

madores do Flamengo e

Vasco, portanto uma guar-

,nição mista.
O local e as datas já fo- no 100 assalto no combate

ram designadas pela CBD, que sustentou 5a feira no

estando as mesmaS 'mm�ca- Pacaembu confi'a o cltm
das para os. próximos dias
12 e '14 de. a'gôsto °a .serem ....,eGIi.o.@tile••II;.e&\•••••••••••••••••••••••,�.!.
efetuadas nesta' Capital.' ) V E N D E S E

Carteira da Caixa Econô-

FASC já comunicou ao C. O ATLE'TICO MINEIRO� EMPATOU '

I
mica Federal de Santa -Ca-

R. Aldo Luz q!H).O local" se.' ,

,

.'
. U· t' 1 ta a 'ca

tal'i:ra, d.c niÍmeró 2976
ma mo OCle e mI.

10
. b'

rá na antiga raia, i�to é, na' COM' O'. REN'NE.R ! ":tVJ:o:Uark" 'dé.6 H,P an�
1'" Is�ne'N so. o nome

Bahia Sui, com a saida da 19' 1':5 1 400 ii . t 'o'
úa tlllU ascImento.

I [), com.. qu orne I 8
��

Ilha das Virhas, e a chega- 'I o percorridos com si-d-car! I:S'T� DOda na Ilha do Carvão, a í Pela primeira vez jOgaR- q-uinta'�feira, com o Renner de ah;�inio' adaptado ver e
'

, O' IL. A
.

possue exatàmente

I
do em Porto Alegre, o Atlé- por 2x2. Hoje o conjunto de ti'atar ' na Ca')itania dos' O mais antigo diário

metros
.

regula�enta- }fco lVIineiro, tetra-campeão. �inval enfrentará ..
o Inter-" Portoi!, de Florianópolis· com' Santa' Catarina.

das Alterosas, empatoll. nacional. c ·fundonárió José Lima. '.\ I Leia e' assiLcm.

WAlDEMAR ADÃO, O NOVO
CAMPEÃO BRASILEIRO DOS.

PESOS-PESADOS

Estreito, 26-7-56.

-VENDE··SE 'Vi�geij§xD I-ItÉtA �

FlORIAN6roü5'.:.·",_ ,�11{' AS r'3d,�
FI'.OUSr�5. PAUlO- RIO ;�. �4o,.
IIPOllS:!.-CURITIBIi.".RIO AOS ,SABS

SJ��YiÇOS ·,�tREOS· :.
CRtJZEI.R ,;O,Q SU'

�
.. �. - .

Waldemar Adão� levandQ
a melhor por K. O ..

· técnico

VENDE-SE um negócio
pe�o VJcente dos Santos, "EMPóRIO E CONFEITA
pª,ss'ou a ser o novo cam- RIA" sita ne�-ta Capital, à
peão orasileiro dos pesós- Praça 15 ,de Novembro es

pesados .. :Waldemar pes�va quina da rua Fernando Ma-
81,100 kgs e 'seu Oposltor chado (Ao lado do Edifício
89,900 kgs. - ! da Sul ·América. P E R D E. U .·.S E

\ O ESTADO

e

E' dado a conhecer

Hoie: reunião dà'ACESC, tendu·,por local os escritõrios da TAC
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. SUBLIME OBS'ESSAO�

Sem se empregar muito o esqúa rão ezzurra" pesseu pelo, Estiva,' na tar de de domingo _ '3 x 1, tentos marca-

dos por Rodrig,ues, Nanico, Amorim e Osni, êste para 'os itajaienses- "Per-formence" maiúscule do minúsculn
,

.

/'
. Nanico - O Treze goleado pelo Postal: 6 x O _. Renda de Cr$ f7 .620,00.-. >

Francamente a apresen- Fomos ao "stadium" per- fácil ao Avaí alcançar os veudade, Alguns chegaram tiva com. Medeiros; Pão' e Bolão perde boa ocasião

s- tação da Sociedade Estiva-
.

tencente à F. C. F. para ver dois. tentos e se mais não a impressionar favor�vel- Bento; Eraldo, Nequinha e atirando muito alto. Nilson,

.dores, OlJ o Estiva" como é como se saíria o Ava.í dian- obteve deve-se ao jogo in- mente como poucas vezes Careta; Aniba'l, Osní, Pe� avançando'muito por pou-

chamado, constituiu verda-; te do adversário. Nos pri- dividual praticado por al- corno Nanico, Tatú, Waldir dro, Morgado e 'I'il ico, co não consegue o .tento de "Sessão das Moças"
deíra decepção para o pú- meiros instantes o Estiva guns de seus valores que se e Amorim, Mafra e o es- O - sr. Lauro Santos fez abertura. E' Rodrigues J>ean MARTIN Jerrv

blico aficionado do. esporte II realizou algumas jogadas mostravam satisfeitos com a treante Abelardo, Mas' que trilar o apito, dando início quem o consegue, aos 43 mi- LEWIS em:

das multidões que na tarde de vulto, mas sem revelar diferença de três gols. O foi um triunfo e tanto, não I ao jOg�.· '. ., nutos: bem
.

servido
.

por A BARBADA DO BIRUTA

d: d�ming'o lotou. as depen-I h�,bil�dades .técnicas ,apre-l Estiva Íogrou tirar o zéro há dúvida. Agora é prepa-I Os minutos iniciais trans-
i Amol'1ll_1' BOlll�O o gol �nau-, Preços: 1,50 - 2,00

dências do estádio da rua: craveis. Depois o Aval ata-
I
do placard na segunda me- rar-se com afinco para a corrnm com -certa monoto- gurai na peleja, 'I'errnina o 3,50.

I
. I I • •

"h li t· " A
'

Bocaiuva. cou deixando seu antagonis-
.

tade do período, final, na luta de domingo, em Brus- nia, até que Tatú consegue, prrmerro a - rme'. vai Censura até 5 anos.

O "fímtasma" da Divisão ta na defensiva, <permane-
I

sua única jogada técnica da que, frente ao Paysandú. I' empolgar o público atiran.-; 1 x Estiva O. '

. As - 7,30hs.

Especial' vinha precedido .éendo assim até o, final do' partida. Pode-se dizer que GOLEADA NA PRELI- do-se '\to solo e agarrando I 1'°,TEMPO 'Da Confeitaria ""Plaza"

de um bom cartaz, pois fora" choque. Já no final da fase. o fracasso do conjunto ita- MINAR com classe e segurança um: Reiniciada a luta após para a "Sessão das Moças"
vice-campeão do torneio suplementar dava o Estiva jaiense foi quasí comple- A pralíminar é entre os : rasteiro violento de' Pedro. 'o descanso permitido pelo - tela e palco.
"initi�m", derrotara o FI- sinais de esgotamento físi- 10. lideres 'Postal Telegráfico e: O Estiva vai ao ataque vá-' regulamento ,- logo no pr i- TRIO INTERNACIüNAL

gueirense e empatara com co, ao contrário dos locais Não pensem que o Avaí Treze de Maio e termina rias vezes, mas estanca' meiró minuto o extrema Na- em LEO ,COLLANTES

o Palmeiras. Muito se fa- que se locomoviam daqui jogou uma grande partida favorável ao conjunto dos diante da barreira avaia- n ic o correndo pelo seu se- a Voz de Ouro do Perú.

lou na cidade sôbre o con- para. ali, criando situações para vencer como venceu Correios pelo escore de na, constituida por I Mafra, tor, atira bem alto em di- Aiojan - Y Elza .- Os

junto tri-ca�peão de' Ita� �m'bãráçosas' para o arco por 3 xI. Que merecia pelo 6 x O. Neste encontro o_ven- Tatú, Waldir e Enísio. Me- j re�ito. ao arco : Medeiros reis da MILONGA.

jai, Possuía uma equipe' de Med�iros que viveu um menos mais dois tentos, é ceder atuou com 10 homens lhoraudo de minuto para vai tentar a defesa, mas' Na 'feia: A BARBADA

adestrada e valente, com: verdadeiro drama com os certo, pois seu adversár-io, I e o vencido com apenas '-minuto, o Avaí realiza vá- eis que surge Betinho que DO BIRUTA

elementos novos, desconhe-II atacantes avaianos pela bisonho. do principio ao! oito.
_

rlos a'laI;lços, obr-igando o lhe tira -a visão da bola que Cine Noticiaria. Nac.

cidos por inteiro do públí- frente, perdendo oportuni- fim, não deu conta do reca-I 'FORMAM OS QUADROS Estiva a recorrer a escan- entra calmamente para to- No Programa:
co ilhéu. Que esta:va apto a dades preciosas e fazendo ',da. Vimos falhas ímperdoa-T Os conjuntos do- Avaí e tfÍOS, em/número, de' três, cal' no barbante. Era o se- Preços : 10,00 -r-r- 8,oó

derrubai: o Ava í

�o primeiro: os, visi�antes .rec?l'l"er ao v�is na equipe� d� líder in-' Estiva estão formados no todos batidos sem resultamo. �undo tento avaiano, con- 5,00.

posto, ainda mais sabendo- escanteio .. O prrmeiro tento VlCtO, consequencia
: talvez gramado. O Ava.í alinha Revela-se mais perigoso o signado pelo jogador de me- Censura até 14 anos.

se que o timede Saulztnho
I
custou a chegar. Foi no

I das deslocações havidas com Tàtú ; Waldir e Enísio; Avaí. Num ..passe magnifi- nor estatura do canipeo-
iria atuar desfalcado. de último minuto que lV1edeiros.1 com os -desfalques sofridos. Mafra, Abelardo e Nilson; co de Betínho, Rodrigues nato.,

quatro elementos uteis ao viu sua cidadela tombar pe- tMas, que todos procuras- Bolão, Amorim, Betinho, vê-se a dois passos do ar,co A seguir Nanieo arrema-
quadro. ,

' :;,kfl�lla pl�l111eira vez. Depois foi sem acertar, é uma grande Rodrigues.e Nanico. O Es- e atirá fÓl'a. Logo depois ta com violência, d�ll1(Jo en-

_._._.
. seja a Medeiros de pI"ati-

cal' a sua melhor defesa da
tarde, mandando o balão
Je-couro a escanteio.
O Avaí continua mandan

do no gTamado. \ Aos 8 mi

nutos, um descuido de Wal
dir ao atrazar a bola para

T�tú quasi provoca a qúeda
do arco deste que a tempo
2vita' o avánço de Pedro .

.

0 tei'ceiro tento avaiano

não. ta'rda. Erairí decorridos
12 millutos quando Nanico,
provocando séria confusão
na área perigosa dos visi
tantes, vê seu 'companheIro
Amorim avançar e firme

para ·vencer a perreia' de
Medeiros com um pelotaço
be,m encaixado.

Ataque dos visitantes:

Mafra, de cabeça, tira d'e
Pedro uma bôa oportunida-

Mais uma rodada em dis- 1 tico por 7 x. O e o Avaí pelo
puta do cert�me juvenil te- : Paulá Ramos por 6 x-I.
ve lugar, domingo, pela
manhã, no estãàio da Praia I. A PI'o'xl'ma I'odada' Pau. .

-

de para marcar.
,de 1!'óra, verificáíldo-se mais�' la Ramos x Bocaiuva e Fi-
duas goleadas, sendo o Ta- gueirense x G.!1araní, dom in

, mandaré vencid'o pelo· Atlé- go pcóximo:
iI••o••e;t.o��.o••e3 !.'.�.e•••'..o

. mprensa o movimento das
bilhetel'i�18 - Cr$ 17.620,00.

, São decorridos 22 minu-
tos Tatú avança _para néu
tralizar uma investida ao

"eu arco, mas falha, sur-
gindo Osni ql1e atira ao

arco. Foi então _ que surgiu
Mafra e como último re

curso evitou a entradà da

bola, tocando-a 'com as

mãos. Penalty du goi, es

pera-se que o árbitro deci
da. Nem um nem olLtro,
Protestam os itajaienses.
O árbitro fez parar a bola e

vai interpelar o. "bandeiri
nha" sôbre o discutido lan-

I No Programa:

ce. Azar dos visitantes: o Ttual. Atlantida. Nac.

'''linesman'' está de acôrdo Preços: 1,00 - 2,00

com o "referée"� Nem gol 3,50.
nem penalty. , Censura até 14 anos.

A p.eleja prossegue num i
clima da' maior disciplina e

'

camaradagem. Betinho ar- penda a performance dó

remessa e a bola vai bater "Pequeno Polegar" já 'indi

lQ travessão. cada por nós para a seleção
Quatro minutos apenas catal'Ínense. Enísio com al-

,Jara o encerramento do pré-, tos e baixos. l'ülson deve

lia. Anibal centra para jogar no ataque. Apenas
Osní e êste ào assedio regular seu desempenho.
'1dversário, consegue o pon- Bolão e Rodrigues bons e

to de honra do Estiva. Betinho muito lutadbr e es-

Nos ::minutes l'estantes: forcado.
um shoot poderoso de Ro.. No Estiva: Pouco se póde
driglH;s na trave e uma de- dizer «ia conj Llll to visita-n te,
.fesa de vulto ue TatJ .de um de 'vez que não fez jús ao

shoot de Osni. Termjna o cartaz de que vinha nrece-
- intermun'icipal: AvaL 3 x dido. PÓ'ucos revelaram qua-

Sstiva 1. lidades, como o guardião
OS MELHORES Medeiros, o zagueiro Pão e

No. Avaí: Tatú, -excelen- os dianteiros Oim i, Pedro e

te! o mesmo se 'dizendo de Morgado.
de Waldir, Nanico, Amorim e A arbitragem do sr. Lau-

. Mafra, êste antigo goleiro 1'0 San'tos, em que pese o

do Figueirensé. Ab,elardo tremelido êrro do toque de

fez uma estréia, convicente. Mafra,' póde ser considera
Promete ser um dos melho- da bôa, de vez I�ue' acom-

de res médi0s. Nanico conse- pauholl bem o jógo, punin
zue as honras- de melhor do com energ'ia as jogadas _

hóm�m' em campo. ·Es1m- ilícitas.

No. Programa:
Reporter na Tela. Nac.

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

,1.·.·If)
As 2 -: 5hs.

As - ·8hs.
Yvonne SANSON

Alberto FARN�SE em,:
A MANCHA

No Programa':
..

JOrllal na tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,0'0.
Censura até 18 anos.

,

As 5,30 - 7.45' - 9,15.hs.
-

'sSessão das �loça3"
Dean MARTIN Jerry

LEWIS em:
A BARBADA' DO BIRUTA
No !Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.
Censura até 5 anos.

As - 8hs .

Gilbert ROLAND
Robert HORT em:

.

BRADO DO PERIGO
No 'Programa: •

Noticias dá Semana. Nac.

Preços: lfJ;OO - 5,00.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9hs.

"Sessão das' Moças"
John BEMTLEY em:

A LAN�ÇA ESCARLATE
�-I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DA UNIAO CATARINENSE DOS OFICIAIS lOGROU ALCANÇAR O PORTO SERIA-

DA RESERVA E REFORMADOS DAS MENTE AVARIADO COM UM GRUPO
.

FORCAS ARMADAS DE SOBREVIVENTES
.

,

20 SeCl'etário ,- 10 Ten.

do Albano de Souza Lúcio

10 Tesoureiro - 10 Ten.

Othoniél Segunda Diniz

20 Tesoureiro - 10 TeIl
Eurico Ferreira Fagundes
Diretor Social - 10 Ten.

João Augusto de Mello

Conselho fiscal:

Cap. Osvaldo. Cordeiro
1° Ten. Manoel Gomes
1° Ten. Julio de Oliveira e

Silva
° Ten. Jaime Gevaerd
10 Ten. Alcebiades de Sou-

Recebemos:
nmo. senhor Diretor

Jornal·O ESTADO.

Nésta
Prezado Senhor.

celos

za Freitas.
Suplentes

Cap. Wa�demar Vieira Cor-

deíro
10 Ten. Aminthas Mello

1° Ten. Armando Fermino

Cardozo .

1° Ten. Boanerges Furtado

de Mendonça
1° 'Een. Emílio Bilbáo

Sem outro assunto no mo

mento, queira V. S. aceitar

as minhas
Cordiais saudações
LIBrO 'ROSA - 10 Ten.

Sec.

Vice-Presidente - 10 Ten.

Alpheu Ferreira Linhares

10 Secretário - 10 Ten. Li-

bio Rosa

Confeitaria Plaz8
FONE: 3063

Horário
DE 2a A 5a FEIRA:;- DAS 14 HORAS À 1

-DA MADRUGADA
6a FEIRA - DESCANÇO SEMANAL

COLETIVO
SABADO' -,\DOMINGO e VÉSPERA DE

.� FERIADO
DAS 14 HO�AS ÁS 2 DA MADRUGADA

ORQUESTRA 'DIÁRIAMENTE A PARTIR

DAS 22 HORAS

·Itenção.

_-

para fachadas

CONSERVaDO·p
à base de cimerito branco n.n

Tinta impermeável super·protetora
em diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILIZA E CONSERVA

*
• e o nome SIKA é uma

garantia para o cónstrutor
...........................6 0�*.. l>&'?"'·

.�;���;
NOVA YORK, 28 ,UP) oito numero de sobreviven-

O Yuo suéco Stocksolm, se-I tes conhecidos dos mil- se

veramente avariado, che- i tecentos e seis passageiros e

gou 0ntem a este porto, com, tripulantes do luxuoso Q:1l'

o último grupo de quinhentos
e cincoenta e seis sobre_vi· co italiano. No trágico aci

ventes do Andréa Daria. Des dente morreram pelo menos

ta forma, eleva-se. agora a sete pessoas, havendo ainda

'mil seiscentos e noventa e dois desaparecidos.

TERIA ENCONTRADO UM TESOURO SIKA S. A.

De ordem do Sr. Presiden

te, tenho a satisfação de le

var ao conhecimento de V.

S. 'e de seus dignos auxilia

res, que em sessã'Ü de assem

'bléia geral ordinária realiza-

da no dia 26 do corrente, foi

e!eita a nova Diretoria e

conl�lho fiscal desta enti

dade para o periodo de 1956-

1957, cuja posse será efetua

do no proximo dia 2 de agos

to vindouro, às 15 horas em

sua scde social.
Diretoria

Presidente de Honra - Ge

neral Paulo Gonçalves Weber

Vieira da Rosa
Pre.sidente - Cap. Corvo

Lafaiete Marinho de Vascon-

mesmo nome, um trator te-.

ria arrancado . uma, P
- dra

sob a qual se encontrava u-

Representantes em todo o Brasil

Vendas dos produtos Sika em

.
_ Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA.
Rua D. Jaime Câmara-

E;sq. de Av. Rio Branco - C. Postal 115

�!���:;!�� tiRA TEMIS CLUBE
�ASHrNGTON, 30 (V. PJ,

_ No Senado, o Senador.
democrata Mike Mansfield

respondendo a uma pergun
ta do seu colega republicano
Styles Bridge disse: "A Es

panha receberá tôda a clas

se de juda, segundo o so-

_ .ícitado pela administração,
rínda que os fundos não 3e

.enhazn destinado, concre

.amen te, ao programa de

ajuda estrangeira".
'

OURO PRETO, 28 (VA) .

Reina grande interesse em

torno da notícia de que nes

ta antiga capital de Minas

Gerais teria 'sido descoberto ma caixa cheia de moedas,

um tesouro. No local deno- A. policia informa que o tra

minado São F'rancísco de' torista indicado se acha de

Paula, próximo a igreja do qualquer esclarec1m�nto.

��
�1'V;J

Ven de-sér a casa, estilo bunga low, sita à rua Artista

Bittencourt, nO 32, rresta capital, com 12 peças e com

amplo quintal contendo jardim, canteiros para horta e

árvores frutíferas. 'I'ratar com o'Sr. José Carvalho à rua

Conselheiro Mafra, 21, sobrado, ou pelo telefone na.
2667,

.
;
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Vende-se Casa (O CLUBE DA MOCIDADE)

PROGRAMA DO M�S DE AGOSTO:

PROCURA-SE 'PARA ALUGAR

4 - sábado - "FESTA DO ·ALGODÃO", gran

díosa 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 sr. Eduar

do Rosa. Reserva de mesas na

Relojoaria Müller, _.;

18 - sábado - Soirée, com inicio às 22 horas.

26 - domingo -- Bj-ilhante Tarde - Concêrto �

Dançante. Aguardem maiores

detalhes sôbre essa surprêsa!

Dia

SALASFamília inglesa procura casa para alugar, com

Il;n contrato de dois anos. Não faz questão que esteja
s ituada na zona central. Tratar no Cabo Submarino ou

':elo telefone 2982.

. CAMINHÃO' F�8
Vende-se um com menos de 70 mil. Bem calçado.

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

'lado, de sua classe, em todo o País.
Preço: 650.000,00. Faci l ita-se- uma parte

menta. Tratar no Depósito das Águas "Santa
em Florianópolis -r=: Rua 14 de Julho, 540.·

RESERVAS DE MESAS PARA SABADOS e

DOMINGOS DAS 22 HORAS EM DIANTE,

SERio FEITÁS MEDIANTE A CONSUMA

çÃO MíNIMA DE o-s 50,00 POR PESSôA.

I '

L
êêl#JL-:J_r-d@êr=rr=:j,[r3@.@@@E·

í@r§l@êêêêrêél@�JElÊ'El'êI

bléia Pelmanente, com a

seguinte ordem do dia:

I 1 � Para saber do enca

minhamento da pos
sibilidade de anulaJ

- ,

EDilAl DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA PERMA

NENTE DÉ GREVE

De conformidade com o

I que" determinou a quarta'
sessão da Assembléia Per-: lação das matricu-

manente de Greve, convoco: las.

para o dia 31 do corrente 2 - Assuntos Gerais.

mes às 20 horas, na Policlí-! '

Curitiba, 25 de Julho d
-

nica Professor Euripedes
' 1956.

.

Garcez do Nascimento, a Almir I. Salache

quinta sessão da Assem- Presidente em exercício

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO
.

O Deleg'ado do Instituto de Previdê�a e Assistên

cia dos Servidores do Estado em Santa C1narina, de Or

nem Superior, comunica para os necessários fins, que o

:::1'. DÉCIO MOREIRA CASTELO BRANCO, foi demitido
elas funções de Corretor de Seguros Privados do IPASE,
não se responsabilizando o mesmo Instituto por qual
quer ato oriundo do citado ex-Corretor:

Florianópolis, 20 de Julho de 1956
.

Léo Alberto Ramos Cruz

Delegado ASC

\� C\lRITIM
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Exclusivamente para es

critor io, aluga-se, conjunto
de duas salas. Ponto central,
sala de frente de uma resi

:lencia. Tratar com Sr. Lau

L'O, na Agencia da Real

'Ae1'ovias. Não se atende

)01' telefone.

I �ia
Dia

ALUGA-SE

..
,:

o ESTADO
do paga- O mais 'antigo diário
Catarina", Santa Catarina:

.. : _ \ Leia_ e
-

�sskem..
�����--���,--�

• .,.._ ...._ ...... �... ' '--r-- ,:.. ;--...:,:--

,
Aluga-se uma casa com' 2 quartos, 2 salas, garage,

de quarto de empregada e demais depen�encias, com tele

fone. Tratar pelo fone 3631.·
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NOSSA AGÉ�A DARÁ AS INFORMAÇOE\3 N-ECE'SSÁnIAS
PARA A

. �Ua_. bV;a_ zriag{]/t/J/l·. C'_

·��AHCPORTECAEREOCeATA/)INE"(/E�

LANÇANDO LUZES
..
' �SÔllRR·A QUES'I;ÁO'
·GI�RIOTA
- LONDRES - 28 (V. PJ -

O Ministro' das Relações Ex

teriores da Grã-Bretanha
Sr. Selwyn Eloyd fazendo

usa da palavra na Câmam

dos Comuns, ao debater o

problema de Shipre assina

lou, que é um equívoco pen

sar que a resolução definiti

Va do referido problema de

pende exclusivamente do po
vo' cipriota e cio govêrno bri

tânico. "Nesta questão
disse o Mínístro - tanto a

jI'urquia quanto a Grécia. se

ponsideram comprometídas, e

um_a jas, trágicas. co�se
quencias e que os dois países

compreendem que a base da
conclusão do Tratado de

fLausane, já começa a peri
gar.

IFa1a Ferr�;i---;Ôbre a
I

conferencia do Panamá
RIO, 28 (V. AJ - Em en

trevista à imprensa, o $1'.

Fernando Ferrari falou a

respeito da. Conferência do

Paraná, assinalando que 1\

Declaração dos Presidentes é
a reafirmação de que a Amé-

� rica está unida, nâo SÓ pa
ra si, mas para o mundo.

; Com referência aos países da

América Central, que ainda
se encontram asfixiados em

'suas liberdades, afirmou que
'os governos ditatoriais não
resistirão à tôrca moral da

I
•

I
recente Declaração com que

. a América enríquace o pa

I trimônio jurídico dos povos
E acentuou o deputado Fer

i nando Ferrari: "Foi um bra

: do por maís direitos, mais
.Iíberdade e mais dignidade
'para os homens e para os

povos".
L .

,

,
'Lavan'do com Babao

\?irgem Especialidade
.

da Gla. IIIIIL II�DB'111L--JoID'1IIe (1IIroafreulstrada'
economiza-se �empo� e dinheiro

,------�---------------------------------------------
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Pergunto uo repórter se

concordava em que o gene
ral Teixeira Lott constituia,

-

no Ministério da G'uerra, um
perigo político. Respondeu
o deputado Armando Fal
cão:
_ O general Lott consti

tui, sim, um perigo. Mas I
para os golpistas. Para o

I

governo, para o regime; pa-Ira Q país, o miriistro da" A Temporada Oficial de

Guerra. constitui segurança I Ballet de 1956, organizada
e estabilidade. Só o comba-: pela Direção dos Serviços de

tem, tão desenfreiadamente Arte fi Cultura do Teatro AI

por que conhecem os adver- : varo de Carvalho, embora

sários da Constituição sua curta, teve como encerra

capacidade de ação sua ener- menta de gala a apresenta

gia e austeridade moral. Já ção de Antônio de, Cordoba
. , e seu "Ballet Espanhol".

o experimentaram ha pouco trê tá 1'Folram res espe acu os
'tempo e o resultado da ex- I

,'Ih d d" .

t' d
-naravi asas, on e as an-

per�encla certa�en e am a
,:as e os cantos típicos de

esta na memona dos neo-
.!:spanha penetraram na al

totalitários brasileiros. na do nosso público na in-

�erpretação magnífica de
\.ntônio de COI'doba, das bai-,
,arinas Rosário Res ("mui
3impática"), Lidia Madelcn
:a beleza loura), Angelles
3ello ("mignon" e graciosa),
Je'ontina Lays (malícia ingê
lUa) e do guitarrista Edgard

Tem o goviroo Iodos os meios para :Concluid� a. serie

assegurar a normalidade democrática Ile ex:.������?s
RIO, 30 (VA) _ O depu- .paz que pareciam se maní- Etelvina Lins ',desde que I WASHtNGTON, 30 (U', P.)

tado Armando 'Falcão, exa- f'estar. recentemente". deixou de ser candidato à: -:- O govcrn� dos El,stado-> U- LONDRES, 30 (U. P.»

minando aspectos da entre- culpados estão impunes. se- presidencia da República fnIdos am�nc�ou hOJ�, ,�ue as O correspondente do "Fi-

OBSTRUIRA' NO SENADO' d' 'd ,'.' b t J d t b I UDN Ih' '" torid .provas atômicas rínaís. da nancial Tim-cs" em Washing-vista conce I a a Imprensa re u o gran es con ra an- pe a ,e na au ar! a- I "

d 1956 li d 1 ton informa que o Banco de,

. '. O I t '. -' sene e , rea Iza as pe a
carioca, pelo sr. Etelvmo distas, atuad gover�o, ;- de para traçar or+entação

:

Comissão de Energía Atômí- Importação e Exportação a- RIO, 30 \V. A,) - A ban- senadores da maioria dís-
Lins sobre' a situação poli- davia, está esenvo ven o para o governo e para a opo- ! ca d s E tad s Unidos fo-, presta-se para 'efetuar 1.1In cada udenísta do Senado es-' põem precisamente de qua ..

I d t f f tivo a f ím . - ? ' o S o

'I
'

tic�, responc en o', pergun a um es orço e e 'I, I. siçao . Iram concluídas.
'

empréstimo de 150' 'milhões tá sendo mobilizada para "tro sessões ordinárias para
sobre se o governo �em con- de eliminar esse foco pode-" Resposta do sr, Armando I Um comunicado conjunto de dólares ao Brasil. _ prosseguir, no Monroe, a par-

I
promoverem a aprovação .to

dições para -consol idar a or> roso de corrupção.

I
Falcão: ' I expedido, pelo Departamento I Esse empréstimo seria uti- tír de amanhã a batalha I substitutivo.

dem no país, declarou:
"

- Qualquer brasileiro, da Defesa e pela Comissão lízado para OS inyestimentos contra o projeto Denys: mas I Nove senadores
-;- A ordem está consolida- Posição de Etelvino no uso dos seus direitos de

I
de Energia Atômica diz que em' estradas de ferro, pro- o senador Filinto Muller, li- _A oposição no Senado é in ..

da e o governo dispõe de to-' ! cidadão pode, falar e for-, "as provas tiveram grande: dução de energia, e as íns- der da maioria, assegura que tegrada por nove senadores
das as condições para man- Por fim, perguntou o re- mular sugestões. O proble- exito e contribuiram mate- talações portuárias. Uma de- terça-feira a lei subirá à sano' udenistas, dois do PL e o ex-

te-la. Ela esteve realmente porter ao sr, Armando F'al-
I

ma é saber se ns que opi-' ríalmente para a segurança I claração oficial seria feita ção. trabalhista Alencastro Gui-

sob ameaça quando ocupa- cão: ,I nam dispõem de base poli-
I
dos Estados Unidos e dOí de um dia para outro, pelo Muito embora tenha SO marães. A aprovação será co-

d" I' t Ach
. . -

t i f" t f
I
mund lívre" I Banco abstido, na tramitacão íní - mandada pelo sr. Filinto'vam o Po er os aps ogrs as

_ a que a posrçao po- ica su icren e para azer o. .
t ,

do golpe 'e da ditadura. A- litica assuminda pelo sr.
I
vingar suas opiniões. cial do projeto, de técnicos Muller e a obstrução pelo

gora não. Sei que h áman o-

.AO P.UBtICO
obstrucionistas, a bancada senador Vilasboas.
oposicionista recebeu ínstru-pras conspirató,rias e pla-
ções diretas do Diretório Na-)' 'tnos subversivos. Mas o go- governo VI 0-

verno tem nas mãos a tota- I
cional em sentido contrário.
Instrução do Diretório . ,

t
-

[idade dos meios que-a Lei
Na sua última reunião o iou�se na' vo ata0

lhe faculta para assegurar, - I' diretório nacíenal udsnista
;

As sucessivas alterações nos preços do ma - -

I "P
.

tna sua plenitude a norma li-
terial de imprensa _ papel tinta, chumbo, má- : determinou que seriam en- à roJe Odade da vida democrativa,
quinas, clichés, etc. _ acrescido do novo custo de I vidados ,todos os esforços
mão de obra, agora mais que dobrado com os no- • para impedir a votação, em Denys"vos padrões salariais, impuseram-nos' revisão no : tempo útil do projeto, ontem

.

preço.' da venda avulsa, que mantínhamos há maia : finalmente aprovado, atra- RIO, 30 (V. A.) -!'>- Cã-

"
ves de substitutivo, pela Câ _

mara dos Deputados em suade 4 anos, passando-o de

CR$ 1,00 PARA, CR$' 2,00 mara dos Deputados. segunda sessão iniciada às

'I'
20,30 horas, a fim de ultimar

com as assinaturas anuais elevadas de A t
-

ramítação à votação do projeto Denys,CR$ 200,00 PARA ,CR$ 300,00, a partir de 1-8-56. Não será renovada.i.contu- acabou de aprovar, por 155
Esses nossos preços, devemos esclarecer, ainda d t

-

d
.

,
o, a vo açaQ. e urgencia, contra 12, a emendá substi-

representa esforço nosso para servir o povo, uma d d
.. '

'

es e que � primeira .urgen- ,tutiva a'o projeto .n, }605 al-
ves -que os aumentos inicialmente citados tem cia concedida determma a terando o artigo 14, da lei
maior correspondência em nossas despezas de J

h
.

terí d 't
. I' ,

J marc a pos erior a rarm- 2370, de 9.12.54. Desta formarotina. Por-rcutro lado, compensando nossos leito- tação no mesmo ritmo. O Venceu o governo nesta ba-
res, procuraremos cada dia melhor desenvolvi- projeto será publicado terá: talha 'podendo o sr. Jusceli-
mento para o noticiário das nossas fulhas, dentro sua discussão anunciada c no Kubitschek prorrogar o
do comum 'empenho de elevar a imprensa catar-i- será remetido às comíssões

'

tempo dos generais. na ati-
nense.

para voltar ao plenário, on,-,' va, pelo tempo que forem
Florianópolis, 30 de julho de �956. de não sofrerá emendas. Os necessário os seus servícos,

P. P. "A GAZETA" \
.

ORION A. PLATT - GERENTE

,
P. P. "O ESTADO"

DOl\fINGOS F. DE AQUINO - GERENTE

,
'

Conquistou totalmente Q - "Nada disso. Não que,'o
,}úblico 'de F'];orianópolis, saber de fotografias. Já eS-1- Diz o ,ministro Etelvina �om o seu famoso "Sapatea- tau cansado de dar cartaz'

Lins que o contrabando e a do". áQS jornais e só receber in- J
fraude estão oficializ dos. ',' O conjunto teve momen- justiças e ler histórias hor-
Concorda? ;oS mrugníficos na interpre- rosas inventadas �obre as

Resposta: ;ação de "Aragon Jota" e atividades ou os crimes que
_' O contrabando e ai 'Quadro Flamengo", coreo- eu teria praticado qu:m�o

fraude existem e muitos -?;rafias muito movimentadas no bando de "Lampeão".
) figurinos dc colorido ma-

'a����:�� Reys foi aplau-
�diado por falta de

jidíssima em "Fandango" e

a, comodac,o�es'Tientes". E' uma linda mu-
,

her e uma grande bailarina. MANAUS, 30 tVA) _ O
Edgardo Romera é, na rea- congresso regional de_pre-:

.idade, um bom' guitarrista. feitos amazonenses, que de-
O "Ballet Espanhol'" cié veria realizar-se no mês de

\ntônio de Cordoba propor- setembro em Parintins foi
�ionou_ a Florianópolis espe- adiado por causa da falta de',
,táculos até então inéditos acomodações naquela cida-

.

'b!' I
)ara o nosso pu ICO que, de. A reunião ficou para o

nfEJ!,izffic:n,te, nã:o compar�- ano proximo, quando 'deve-
;eu em massa, cbmo devena, ,-

t
.

l'd d, . . ra es ar conc UI o o gran e'
tOS espetaculos, prestigIando h tI" t-\ssim OS famosos artistàs e

o e, Ja em cons ruçao.

i Ditreção dos Serviços de OFICIAIS DE ALFAIATE
:\rte e Cultura do Teatro AI-

laro de Carvalho, cujas �ni-I . Precisam-se de oficiais de
!ia tiv� em pI'ól d? bom ,tea-

' alfaia te" na Alfaitaria �:1-
;r'J' se fazem sentir sensl'vel- mal1go, a Rua ' Conselhelro
nente. Mafra, 43.
,A ausência do, pÚ,blico e, Demais informações no

,ambém, de crítica_:; teatrais local.

Perigo Lott

Papel da oposição

_ Devem as oposições
organizar um programa e

exigir o seu cumprimento
pelo Governo?
Resl�osta do representante

do PSD do Ceará:
_ As oposições o que de

vem fazer, antes de tudo, e

c'essar� a campanha_contra o

regime. Devem deix!:\r de po
sar de sereias diante do ele
mento militar, a quem não
cessam Çie procurar atrair
com finalidade política ile
gitima.

Fraude e contrabando

Ião mais farão
,pão à noite
FDRTALEZA, 30 (VA)

� Os pahificadores da ca

pifaI .cearense estão desen
volvendo um movimento, no
sentido de não fabricar rriais
pãq à noite. Com i�so, pre
tendem reduzir as despesas
de mão de obra ,em face do
aumento de salário mínimo,
maqa.

Contra 'a Naciona
lizacão' de Suez

,

COLOMBO, 30 (U. P,)
Comentando a decisão do

presidente Nasser de nacio
nalizar o canal de Suez, o sr.

Solomon Bandaranaike, pri
meir:o ministro do Ceilão,
disse, principalmente, ser

"evidente que essá, decisão
podia, ter séria's consequen

ci�s" e que pensava' discutiJ

�,isa questão com as _poten,
, .cias do Plano de - Colombo
';�ÍÍldia, Paql�istão',' IÚrmâniél
Ceilão e Indonésía), ou mes
mo em escala mais alta, com
'os países que ,tomaram parte
na conferencia de Bandoeno,
"Uma tal discussão - sali-,

entou o sr.' Bandaranaike -

pode.rá evitar "uma grave ál
teração das, peI'spectivas de

Florianópolis, Terça- feira, 31 de Julho de 1956

UM SUCESSO, A TEMPORADA DO
"BALLET ESPANHOL"

Mais uma vitória dá direcão dos ser-
"

,

vicos de 'Arte e Cultura do Teatro
,

Alvaro de Carvalho

). Cangaceiro
'Volta Sêca" ago- ,

a é cantor de rádio !
RIO, 30 (V. AJ - O lu-

I

gar-tenente, do falecido,
I

.ão fatores negativos ao de- i
;envolvimento do teatro. E'

,Florianópolis, que ficou cin
co anos sem uma casa de

espetáculos deve reagir na- \
.a o bom desenvolvimento d'1!
cultura e da arte entre nós..
A temporada do "Ballet

Espanhol", foi sem dúvida um
I

sucesso artístico e social que
I

precisa ser- repetido.

Romera. cangaceÍlro ---:- "Lampeão"
Antônio de Cordoba é o conhecido pelo apelido de

'

Jailarino de sempre: ágil, "Volta Seca", cujo nome de I

�nérgico, uIl1 feixe de nervos batismo é Antônio ,Santos vi-I
lUando dança, dando a ex- rou a cantor, tendo ontem

Jressão do autêntico baile gravado seu primeiro disco I

�sp-ª,nhol a tudo que . inter- com a toada: "Se eu soubes··1
preta. se". Termin::j.da' a gravação,'
E' um grande 'bailarino, ,um fotografo quís bater uma

1m grande artista e ,uma chapa do "seu Antonio", mas
lessoa sumamente simpáti-' o estreante protestou, di-
ca. zendo:

Loteria ,do Estado
HOJE:

CR$ 25Q.OOO,OO
SENSACIONAL!

BRINCADEIRAS -- MúSICA _ Cr$ 2.000,00
"rêrl�ios _ em "DIVERTIMENTOS J-7".

Domingo, às 20 horas no auditório da GUARUJÁ.
Um patrocínio de "CARLOS HOEPCKE _ Comércio e

:ndústria S. A."

,

.�

CAMILO PONCE VENCEU O PLEITO
NO EOUADOR

QUITO, 30 (U. PJ - Por
uma maioria de apenas 3.043

-' c---

=.
-

JI,
votos, Venceu _ nas ,ultimas

eleições presidenciais o can
didato Camilo Ponce Enri

quez, ex .. ministro :do Inte
rior, seguildo os cômputos
definitivos do Supremo Tri

bunal Eleitoral.
I O boletim oficial ,divu:gaclo
hoje dá a Camillo Ponce

p8.421 votos, contra 175.378
recebidos pelo candidato li
beral Raul C. Huerta.
Nas eleições para a vice

presiderlcia triunfou Vicent

Illingworth, conser v a do",
,com 179.063 votos, contra ..

175.228. obtidos, 'pelo candi..;
dato liberal, José Maria PIa
za.

.'
,

resce O numero

de mortos
LONDRES, 30- (UP)

Na manhã de hoje, subiu já
a pelo menos quinze o nú
mero de mortes em conse

quencia do temporal, que
castigou a costa inglesa e o

A' gente humilde de Aririú, onde vai ser renova-
cana� da Mancha. Além de

da uma urna da eleição para vice-governador, os po-
outras embarcações, perde

derosos condicionados do 'Palácio prometeram atê luz 'ram-se -dezeno�e iates que
elétrica! '

' participávam de uma' rega-
Para embair aquela gente simples e bo� haverá ta.

um' comêço de execução da obra pl\Ometida. Depois do ---�----------------------

pleito, o �erviço será suspenso provisóriamente'\ E, de- RODOVIA, P'INDAMONHANGA.BA
'

pois, definitivamente!
, O governador Jorge' Lacerda prometeu eleger o sr. CAMPOS DO JORD AOHeriberto Hulse custasse o que custasse. Trabalharia

-

_' H
de mangas arr�gaçadas - disse-o em discurso, na séde
da U. D., N.

.

E está cumprindo essa promessa, esquecido do ju
ramentá que fEZ, na Assembléia, de cumprk as' leis e

não os condicionados a elas, contrários.
A luz para Aririú é um conto-do-vigário. Quem

viver, verá!

S. PAULO, 30 (VA) _ 'O f-oi anunciado há tempos
govern.1dor Janio Quadros após a construção dessa 1'0-

telegrafou ao ministro da -"

'iaçã0, solicitando liberação I dovi� cf gov�rno , paulista,
Jar� uma :erba para a 1'0- i tencIOna realI.zar a estrada
10vJ.a de Pllldamonhagaba a' de ferro que lIga as duas ci-
Campos do Jordão. Segundo' dades. '

x x /

x

O candidato Hulse, se leu o bem lançado artigo d

AMEACAS A NE'HRUsr. Doralécio Soares a propósito da aplicação de 10 �
da arrecadação dos institutos de previdência nos mu-

'

,

nicípios .de origem - deve estar com a pulga' atrás d NOVA DELHI 30 (U. P.) Adotaram- e medidas de
orelha. E, �ue êle e os do se� �rupo, n'o sul. do Estado, ,._ Iflformações' da imprensa' segurança �ais enérgiCas
�ev�m vanas dezenas de mIlhoes de c�uzelros a esses dizem que o primeiro minis- para a defesa de Nehru, por
lI�S'�It.utos. CO� esses 10% a serem a�hca,dos nos

mU-1 tro, Jawaharlal Nehru, re- que Se rccorda que foi um

m�lplos d,e �ngem, os devedores' t�rao
.

um 'cobrador cebeu, váJrias cartas ameaça- "mahrurashtriano" que assas
eXIgente as Ilhargas. E o sr. Hulse tera que escrever

I doras nos dois últimos dias sin
-

u Mahatma Gandhi.
diáriamen�e vários daqueles bilhetinhos do tipo aodr., 'I oOnte� resldenctas d
Bolão, pedindo p�ra dar u� _jeitinho de deixar a co- devido à quest.jP_ de Maha- Nehru, do a�ini�tro d,o Int':):
brança para depOIS das elelçoes... rashtria. (Plano do governo rior, P.andit Pant Maulana

x x'
para fazer que Bombain seja Azab e do ministro de Edu-

x administrada pelo governo cação ;;;c achavam forte-
A tr?-gédia do carv.ão, segundo um reporter do jor- central). mente ;guard'adas.nal que teve que engolir a carta do deputado Alf�edo

Cherem, continua terrível para os mineiros do sul.
S�r� que os grupos Hulse e Catão, se pagassem

mais dê '50 milhões que devem à previdência social,
- não c0t;ttribuiriam para minorar essa tragédia?

x x

la luanhã o inquerito, sobre
'as causas do afundamento
do Andrea DOl'ia. Até agora,
ainda não se cQnhece o nú-

AUMENTO DOS SALÁRIOS PARA
JORNALISTAS PROFISSIONAIS

x

A ala lacerdeana' está ala;rmada com o peso da
carga, que é a eleição do candidato udenista à vice
Igovernança. Ainda agora, em aviões lotados, Coom pas
sagens requisitadas pelo Palácio, o governador e suas
Caravanas estão percorrendo as :;essões eleitorais do
Oe.ste. Dinheiro haja! dizêm eles. E os compromissos?
E os condicionados?

- Por causa do �eriberto o Jorge tem engolido
tapto �>l,pO, que acaba estol'rando!!! '

_ O au- cabeçobl a chapa considera
da vitoriosa. ConfoI)me .la
foi divulgado, entretanto, a

procl,amação dos eleitQ$ ain-

na depende de um pronun
ciamento do Ministério do
Trabal!lo ,uma vez que" hou
ve impugnação.

RIO, 30 (VA)
mento de salarios para os

jornalistas profissiona'is se

rá o primeiro objetivo da
diretoria do sindicato, ,ago
ra reeleita, Essa declara.,ção
foi feita à reportagem pelo
sr. Luis Guimarães, presi
dente dO'sindicato e que en-

REINICIOU O INOUERITO
NOVA YORK, ªO ,(UP) _, mero exató de vítimas. Con

A companhia de navegação tinuam faltando notícias de

italiana reiniciou ontem pe- trinta e três péssoas. Mas

por outro lado, ainda ontem

surgiram outras dezenove,
que j;i eram dadas como de-,
saparecidafl, por não terem

comunicado se_u salvamento.

em
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