
;, (UP) - o Commonwealth e do Impé-
� texto da proclamação real rio constituem em' verdade,
..

!:. con vocando os reservistas em nossa opinião, unia situ-
'

..
: N 1 ft 513 do exército; assinado hoje ação de extrema urgência.

• Alóll'! -

..
I

pela rainha Eltzabeth II, a- A proclamação confere ao

:: � _ ......,........ caba de ser publicado. ministro da Guerra o direi-
.

Eis os seus trechos prín- to de "modificar os regula-
cipais: mentos que possam parecer
"O estado atual dos negó- necessários ou adequados

cios públicos e a: amplitude para convocar as nossas re-

0,5 m a'teria i5 �,�',..atôm ico5
IASSINADO O CONVENIO COMERCIAL ;;cÇ::'::li;:'�::"�:::':;:: "7·�r:�I:;::!�·'" termina

'- SRA'SJL-BOlIVIA I
teção dos interesses da assim:

C fé ., Ih I t ;'Dada �passada em nos ...

O governo a II 0, e.o ,r�goD _os pon os .RIO,4 (V.A.)�Foias'·'las duas nações, congratu�' Estacões--dê-Con. sasalano Castelo de Arun-

RIO 4 (V.A.) - Em lon- no do sr. Cafe F'í lho nao se Não me move o menor pro- smado no Itamaratí o ato Ian do-se então com o embai-, dei, aos 3 dias do' mes de a-

en�revista à imprensa, o cedeu mais do que no do sr. pósito de defender a A ou
I
de ratificação, do convenio I xador Frederico' Gutierrez. trô I d R "�di f gosto do ano de Nosso Se-

de JUtado Renato Archer a- Getúlio Vargas, que se jus- a B nesta questão de ener-
I comercial realizado entre o Manifestando-se depois, o- ro e e a loa I nhor de mil novecentos e

n:iisa e responde declara- tificaria uma posição. Sob g ia atômica, n�m o meu diS-: Brasil e a Bolivia. O chan- chefe da representação di- V' ldade cinquenta e seis, quinto a-

cões do gal. Juarez Távora. o sr. Getúlio Vargas é possi- :Ul'SO foi para enaltecer o' celer Macedo Soares, por plomática da Bolivia escla- no de nosso reinado. Deus

.i ..erta altura declara: vel que tenhamos cedido, _sr. Getúlio Vargas. Todavia
I
essa ocasião, leII_Jbrou as recel� que o pessimismo �m

I

FRANKFURT, 4 (UP) Salve a Rainha".
_ ''Ao que parece, ago-

.

não há dúvida. Ml�tas, vê-
�
sob _o C1vêrno do sr. Café conver�ações ma.ntJdas com �ela?ão ao convenio fôi'a, Uma rêde de estações de

ra 'tudo o que se fez no Go- zes é necessar io fazer-se Filho nao nos limitamos a o pres�dente eleito daquele inteiramsnta superado, uma contrôle da rádio-atividade
ve�'no de Café �ilho, em ma- concessões qu.ando se. tra:a l ceder e sim a entregar os país,! "::.Sile,s AZu�zo sobl:e vez que .as pós�ib.i1idade.s, atmosférica será estabeleci-
téria de e"ergla nuclear, de acordos mternaclOnals.· pontos". o maior intercâmbio entre do comercio brasIlelro�bolI-, da na Alemanha Ocidental.
foi de responsabilidade -do

JlWmtr T"'l!D r 7 '_)', PI! r
viano se haviam ampliado.: Postos serão criados em

gerleral, o que de certo mo- E afirmou que se ia inaugu- ; Slesvig, Berlim, Emden, Ha-
do entra em contradição

TURVO E 8RAeO 00 MORIE
� rar com as conversações do nover, Aachen, E ss e n,

corn a sua af irmabíya ante-
_

presidente Siles Zauzo uma Frank furt, Stuttgard, Nu-
r ior. em carta ao líder Vi- ' nova era nas relações diplo-

.

remberg e Munique. O com-

eira de Melo, onde deixou
O documento de coacção, subôrno e fraude, além de crime de responsabí- mática s e comerciais do plicado equipamento será

transparecer que apenas es-
lidade contra o erário, assinado pelo governador Jorge Lacerda e pelo preteí-. r

Brasjl com a Bo}ívia.
' adquir-ido no estrangeiro;

teve presente ern algumas to e deputado Afonso Ghizzo, em Braço' do Norte, é do seguinte teor:

O
-�- --- ,---, -,-'

providências prelimin�Hes. CONDICIONADO À C1}NDIDATURA UNICA DE orgão comunista é subversivo-POI' outro lado procura o ge- "FREDOLINO KURTEN":
n ara l justificar a sua posi- 10) Instituto Coração de Jesus - Auxílio de Cr$ 500.000,00 sendo """"

ção de simples cont.imrador Cr$ 250.000,00, imediatamente e Cr$ 250.000,00 em março de 1957.

da política do sr. Getúlio 2°) Casa da Criança, auxílio de CI'$ 500.000,00, sendo Cr$ 250.000,00 em

Var-gas, l\1esmo que fosse junho de 1957 e Cr$ 250.000,00 em março de 1958. "Jardim de Infância".

exato, não seria r om a' af ir- 3°) Ponte sobre o Rio Braço do Norte "Sede" devendo ser executada du-

ma�ão de que sob o Covêr- rante o Governo do Dr. Jorge Lacerda,
4°) .Aíargamonto da estrada, de Grão Pará até Aiurê, dentro do corrente ano.

5°) Auxílio de Cr$ 100.000,00 para estrada Municipal de Rio Amelia a Rio

Chapaçô.
,- 6°) .Uma mesa de operação CI'S HlO.OOO,oo

7°) Construção de, uma ala para Raio X

Cr$ 200.00,0,00 para ser iniciada até junho de

nho de 1956.

a·_·�",·_-.-�·_-�·_---_·�-·�_·K"""_·�"'..-�·' ��, DIRETOR' �
� Rubens_ de <
� Arrud, !amos �
� GERENTE 'i

� Domingos. F. �
� de Aqillno �
� - ..- _._._._ -.�.�. �

Edição de hoje 8 páginas
------�---,-------.--------------------------------------�-----------------------------------------------------------------------

8°) Aposentadoria do, sr. Dorvalino Locks.

9°) Turibio Schmitt (Aposentadoria) Braço do Norte. Autorização pal'lI; o

"Jardim da Infância". De acôrdo. (Ass.) Jorge Lacc'rda - Conego Gregório
Locks - Afonso Ghizzo - Daniel Bruning - Otto Sampaio, - Osvaldo West-

paI - Turibio Sehmitt - Dorvalino Locks".
_

Em virtude dêsse condicionado, 'o candidato. da Qposição, Dorvalino Locks,
com sua aposentadoria compromissada, caQcelou o registro do seu nome, por
intel'médio do delegado ,de pat:tido, TUl'ibio Schmidt, també�_ÇDln al}O�ell.tado-
riá a, .se�'"m�ll1,o)'�da, C..9Elq e�.i_gência, da pa� m.unic�.I?al! '

, Duas eutidad,es, reÜgziosas' e, edtlcác"fonais:'pará :ga"1'i'nti� ft".pr��-I'� ...tlo
município e o bem coletivo, reeeberão UM MILHÃO do Tesourõ, s,eni obediêlP

""

eia à lei das subvenções. Enquanto isso, eentc:p.as de o,utras e�'ltid.ades ,congê
nere,s, nó Estado, com. tradições comprovadas f' eapacidade dez vêzcs maior,
não conseguem auiílios rie�" da metade dessa impfJrtâllcia, sO!nellte porque,

I' nos 1l1unicípios 6nd� ,se 'localizam, nã,o� há é1eição :t 'Sei' disputada!
mo, 4 (V.' A, - O Pl:esi-I

' ," ""�., :- !
'x X x: ' ,',\

dente Juscelino Kubits-, À imor-alissima e cr�ininosa 'barganha, consubstanciada no CONDICIONA-
chek fez saber hoje que· DO _ desde a eloquêneia mesmo. do .têrmo - lJl'ctenclem QS udenistas, salva-
acha muito útil a idéhl.l dores da Pátria e eternQs vigilantcs da liberdade d:,mocrátrica, empresta1'
dQ p; esidente Arampuru" caractel'Ística de acôrda interpartidário.
convocando 'uma conferên-I Cínica deseullla!
cia do Atlântico Sul com a As alianças, disciplinadas pelo artigo. 140, do Có(lig'o, somente, podem •

participação do Brasil e do sür lll'Qniovidas pelos competentes diretórios interessad02. Nelas não" entram, cruzeiros
Uruguai. Todavia, não quís sem crime, dinheiros do eráriQ,' governadores, deputados e· aposentadól'ias RIO, 4 (UP) -- Em seu

emitir sua opinião a res- imorais. despacho de hoje com o mi- I

peito do conclave unia vez', As alianças terão sempre a representá-las uma comissão interpal'tjdál'1a c riistl'o da Viação, o Presi-'

que não sabe os detalhes da I
não autoridades do. Executivo. Cada alia_!lça terá denomlnação própria, :para dente da República assinou Iresguardar os partidos aliados. O CONDICIONADO, ao eoíltl'áriQ, anulava ,0.5

dita reunião. Assegurou que mensagem ao congresso, so-
partidos da oposição. No próximo' artigo evidenciaí'emQs que os próprios ' '

os órgãos militares compe- licitando um cr&d, ito 'espe-,contratantes da barganha Pl'()varam-que não houve acôrdo ou aliança.
tentes estão estudaliclo o as- cial de sessenta � cinco mi�

Enquanto isso., pOl,' certo, o dr. Procurador Geral do E3tado já estal'i es-
sunto juntamente com o Ita-

tudando outras doutrlnas, para que ós fl'audadores, subornadores e, eoacton�s
lhões de cruzeiros para com"

'

maratí, após o que, somente, pra de equipamentos desti�não sofram as penas da lei.
poderá emitir' seu pare- na.dos a dragagem e baliza-

c�e:r�. �� ����!!��!!!!������!!�����'�_.�I!III�II���n�"PaI��I�II�i��a.M��I�u����'�Me���;��-�'�,�,Jl��m�e:n�t�ode portos. I

Abandonem o

EQito
CAIRO 4 (DF) - A exern

�lo da embaix'r.d,a ingles],
tambem a francesa reco-

, I
mendou a todos os seus na-

donais residentes no Egi-.
to, que cogitem de abando- :
nar o País, desde que não'

,tenham razões muito fortes

paea permanecer aqllÍ. Se

gundo um por�a-v<lf" � se��,
mil são naturais ela proprlu

França, ee 'Os outros dez mil

da Africa do norte.
, ,

------

Bôa a idéia ,-

I .

Florianópolis, Domingo, 'j de Agôsto de 1956.

ainda no enrrente ano.

no Hospital Sta. Terezinha
195.-. Braço do-Norte, 10 de

DA PROClAMACÃO DA �AINHA
, .'

ElIZABETfl

ces 2,00

até

SÃO PAULO 4 (UP) -

O governador Janio Qua
dres assinou decreto, crian
do o serviço de assistencia
-jurídica ao trabalhador ru

ral, subordinado a secreta
ria da justiça. A medida do
governador deve a numero

sas reclamações que rece

beu, sobre abusos d'e pro
prietários e vendedores de
terras no interior.

Assistência
/'

luridi
ca ao trabalhador

Rural

ju-

lUO, 4 (V,A.) - o coro- r- lançada a pretexto de
nel L:li�a_ Pedrosa" .Direto,r conseguir meios para me

d.a Divisão de Polícia Poh-Il�o�'a.r suas in.stalações - é

tl�a:. apresentou, ontem, ao
I dlpg.lda 'e Orientada pelo

I
ml�11stro N:reu Ramos,

.

a
I �artIdo Comunista do Bl'a

documentação _apreendida, sil em proveito próprio.
em poder do advogado co-II munista José Geraldo de 0-

�\:,ei�'aj:r:;�\e '�I%�:�1:: s;�� Pe�gosa quadrilha desmantelada
pu!ar". para a coleta de re- naquela capital sob a orien-
cursos destinados às ativi- RIO, 4 (U.P.) - Com a tação do referido policia1.

I
dades snbver�ivas. prisão do guarda-civil Joá'o· Tambem {ói preso o seu

, De regresso ao seu gabi-; Tavares Souza - info�� ,::úmplice Armando Pereira

nete, o coronel Luna Pedro- I de S. Paulo - ficou desman- Martins. Este tinha sua a

I, sa determinou fosse feito telad,a uma quadrilha de as- ção facilitada- com uma car-

Llm ofício dir�gi?o, ao' j.ui.z
I
s�Jtantes que -vinha agindo teira falsa de investigad01".

,

da qa '(ara Cl'lfilllal, SOIIC1- I

O R.
.

tando � esse titular a ,iunta-
I 'ISO da elada'de'da desses documentos ao', �'

•••

proces'so que alí tem curso,
CDro vistas ao f:echamento

, .i(i6f�i�r·nê t.,:'e-ointúl�t-a.. ,_., ���,��
� (), advogado José Geraldo

, ,"

de' Oliveira Í,ora prêso, an-

te-,ontem, �a" Praça Maná;
,
I;-eri�lo consigo cOl,iiprovant:es
''''". .

l ..
\- I

de ([ue, a campanha d.e' '20 ,!

'11,i :r.Ões" do referido iorn�l I

.-:----,-------',---�

65 milhões de

Governmlo.-.Pode êsse egrégio Tribunal Regional Eleitoral
ter as ce,rtezas de que meu goy__êrno saberá
respeitar a lei incondicionadamente!!!

(COOtiM��) radu e que u a�ori��s���que m�s t� o sen�o da me ofur�ege Y�n�nh-
b- SR. PRESIDENTE, - A\I'súperio�es, não P?di�m., �er >

O'
' � responsabilidade do cargo mente para vir à Camara

,Mesa pede permissão para responsave�s pOI vlOlenclas � M·
·

J d J J
·

" que exerce. sem .lhe poder dizer toda
interromper o nobre orador, '3caso pratIc�d�S por ag�ntes � ,1nls r-o " ,a US, Iça � Precisamente porque as verdade, a inteira verdade
a fim de submeter à consid'.)- do Poder PUb!IC�. .

• .' versões eram controvertIdas, que só o inquérito poliCial
ração da Casa requerimentl) � Sr, Ernalll Satlro - �e:; � n'a ), havia o d"ver da' parte do poderá apurar.' E assim agí
df prorrogação, por 30 mi- mlte-me V. Exa. um apaltv, • " í. Govêrno de apurá-las, como porque julgava, e ainda jul-
nut::s, do prazo de que diil- O SR. MI�IST�O DA JUS- :. � estão sendo devidamente a-, go" seria dese'lcgante de mi-
PÔ2, para que S. Exa, pos- TIÇA - �OIS. n3;o:" :: C A -

d D 't d ': puradas. nha, parte tal atitude.
sa concluir 0S esclarecimen- q Sr. Ernam SatlIo -: �n- ': ,amara os e',pu a 08 � . Sei que durante a reunião
t02 que presta à Casa, t�normer,lte a essas v�ol-en- :' ','

Não cabe ao Ministro da ad UNE varios discursus alí
Em votação o requerimen- c�as pratl�adas.' .houve m�ra- '.' �,

Justiça, consciente dos seus se proferiram, com a presen-
to .de prorrog'aGão, por 30' c�o do, C!lSPO�ltlVO ,constItu- '. Exposição I,do Exmo. Sr. Nereu Ramos '.

deveres e de suas responsa'- ca da Polícia em frente à
minutoo, (PaIm-as.) ,clol_la,l,. nao 80 da parte dos ',-- .. bilidades, antecipar um jul- sua sede. Este iatu, por si�

I' t .. Ministro da Justiça, -e as interpelaçõ�s .. t b l'Aprovado, ,
!PO IClals que. se encon ra-

....
-

...
gamen o, como em sa Ien- só, está a demonstrar que a

,

Continua com a palavra S. vam em frente a UNE - e um
•

feitas a S. ExCla. com as respectivas
"

tou aqui o nobre Líder ·da Polícia não quis illlipedir :l

Exa, Q Sr, Ministro da Justi- dêles se achava nas depen- .: respostas, na sessão do dia 27-6-56. � Maiori_a. �recisab�fndted par� reunião, tanto assim que se

ça. dências daquela sede - co- .. ' '. apuraI responsa 1 1 � es e sugeriu ao Deputado João
O Sr, MINISTRO DA JUS- mo do próprio Coronel Uru- -.- _.._ ' a_...... .-_- _ _ _ ..-_ ._.._,..� qu� se dl�n�a�amd mao �o� Agripino e, se não me eng'a-

TIÇA - A!gradeço aos no- raí Magalhães, proibindo a . mel9s e ermma os em �I. no, ao DeputadJ Jomé _de
bres Deputados a deferên- reunião interna, em recinto

-

, .'"
E tanto estava cer�a. a Ca- Castro, que deviam procurar

cia com que me ac bam d fechado na União Nacional O, SR. MI!l'ISTRO DA JUS-

r
do de Santana e aos_ dema;ls Vereadore.s uo DI�tnto Fe- mara de que o Mlmstro -da o General Denys e com êlp.

distinguir.
a e

dos Est'udantes, apesar de I T.rçA
- Nao .ponho em du- membros da dele?,açaa 'que deral ouv��, tambem, do G�- Just�ça não podia--da.r info�-I trocar impressões sôbre a e�

Prosss'guindo, devo dizer todo3 os apelos formulad0s Vida a palavI a de V. E,xfl:., com S, Ex�, en�r.i;lram err� neral .odl]J.� DeI!Ys,. confo!. - maçoes
_ compl�tas . a

. resl?e�- xigência que se fazia, da re-
que, depois do que acabo de I e' r�petidos pelos parlamen,ta-l oomo ,nunca ponho em duvI: contato. -:- que Illa 'll1-an?ar �e. af�rmacao fota cl� Pr,"- to, sena� depOiS do

mquel'l-, tirada da Polícia da frente
narrar, telefonou-me o nobre: res, inclusive por mim Per-l

da a palavra de qualquer ordem r.evogando a anteno.r, sIdencIU; daq\!ela,,, Caml1;Ill;" to te�mmado, que, no mes- do edifício por ela bloqu?;l-
Presidente desta Casa, ao' gunto, então, a V.' Exa.: es-' h<;>mem de, b�I? Mas V, Exa. no gentIdo, p�_ que se rea11- que a.s mstruçoes que havlaa mo dia <_m que votou a sua do. '

qual transmiti o que me fô- Sas autoridades exorbitaram! ha de permitIr que escla�'e- za�se a rtumao, �pesar, de recebido. do Gover!19 era';11 convocaçao, m�n�ou c,onsti-I . .

ra dado conhecer, e combi- das suas atribuições e ordens

I
ça o que o Ge�er�l Deny� 1I�- relteradamen�e ,

p r o metida no sentlI�o de permitIr a 11- tUlr . uma.Comlssao de In-
.

O Sr. Odlloll Brag'a - Da
namos ir imediatamente ao recebidas ou partiu do Go- f?rmou ao ReIt,OI da, UmveI- por S, Excelencla, q_�an�o vre mamfestaçao de pensa- quento. Tmha el� a certeza lIcença para um_ aparte?
Palácio Presidencial, nas La- verno, ou do General De- sldade do BraSil" e ele o de- ess.a ordem ?hegou Ja el a mento dentro da UNE. I de que � apuraçao de fatos I O SR. MINISTRO DA JU�-
ranjeiras a fim de têrmos nys, a proibição de realizar cla�o,u em depol�nento na nOite e se tmham descnro-I .Portanto as versõ s

da graVidade dos que ocor- TIÇA - Os Deputados obtI-
entendirr{ento direto com o em l:�cinto fechado da UNE:' PolI�,la, �estes termos: l�do os lamen�áveis aconte- mais respeitáveis qU�' sej�� rera� não poderi� ser feita I veram �o General ��nys a

_Chefe da Nação. Seguimos, reum�o , _as�egurada pela O �I. Gen�ral, decl�r�)ll� c�mentos q�e ,sao do
,

conhe- seus autores estavam em
do dia _para a n�)lte, porq�e, ?-edlara_9ao de ql.te ma dar

}á, �ntão acompanhados do ConstItmçao Federal? ,que �1l:0, haVIa mterd:_çao c��nto publIo?. �sslm, SJ·. Choque uma; com as outras. as ve.rsoes, atraves das mais
I mstruçoes para que ,?S estu-

VlCe�Presidente. do Senado, I
O SR. MINISTRO DA JUS- ft° .edlfIcIO, onde 'poderIam l'1I,mstr<;>, a prOlblçao antc- E, para êsse fim, para se a- auto!l�a.das vozes, eram con-1dantes fossel!_l atendIdos na

o nobre Senador�'Apolônio TIÇA _ As autoridadEs sul e;{������ /�Ulr-se . C!s nor, ate pela pal,wra1 do Gç- !Jurar quem determinou as
tradltorras. SUa pre�ensao,. mandando

Sales, e do Chefe da Nação periores conhecem Perfeita- -

t t' °t' a prOl?�- neral I?enys, <;,om� pe.as pro- agressões ateibuídas ora a I D " t t
que a Policia dah se afastas-

ouviu P 'd t d C' t
,. çao, en re an o, de malll- pnas Circunstancias que cer- - d' e IIgor, por an o, era que se.o resl en e a ama- men e, os seus deveres, e de fa�tacôes externas pr J'u I

cav f- f·t
uma or em do Comandante esperássemos o término dO'ra a segura c de que r ão h d di'

-, "
e -

I am o C'lSO, ora el a e da Z L -t
.

, ,
.

•
" - '._n.a 1 nen um mo o man aram dlclaIs ao tráfeO'o" nã d d 't·.

ona e� e, ora a uma mquento para entao co- FOI nesse mtervalo antcsE�a responsavel pelas agres- penetrãr no rEcinto da UNE O Sr Ernani Sátiro' Per qU� uS�aPo e �_�quer a II?I II oroem do Comandante da nhecer �s veJ:1dadeira� reS de chegarém os Srs' Depu'�o:� sofr�das pelos parlamen- par3; pe_rturbar, ou .�vitar a mita-n-{e V. EXa, mai;- um se, sem �eeu��aos:�/e����t ,Polícia Milita�, é 9�e se ins- ponsabilidades, a fim de qu�l tados que haviam c�nferen=
d���e� pOIS tqte ,SabIr �em do realIzaçao da. re_UJyao. I escl_arecimento, Uma dele- pes tives�el11 ingreSsoP no e- t�uraram os mq:rel'lt�s. Prc- a Justiça, dêle c,onhecendo é ciado com o Comandante d).

peitar_f�ns 1 u�lona
'd � res- O Sr. Ernam �atIr,! - MR;s gaçao. compasta do Reitor.,. 'di,fício onde ela deVeria efe-

cIsamente para esse flm, pa- �umprindo seu dever, punis- Zona Militar Leste, que OS

Se h .

es a� lm�lll a es. P I Vossa Excelcn�la. �ao por�1 I O SR. NEREU RAMOS _ tua r-se.
ra .a, apmaç�o das resp0!1- se Os que devessem ser pu- lamentáveis fatos ocorr�-n OI Presldentv da

. ca-1 certamente em duvida a ml- Chegarei lá. los' sablhdades, e que se estao nidos e, não punisse os' qUI> ram, e precisalJl' Ser devida-m.a;ra, dos DePutados teye rio nha palavra e a dos de:nais I O Sr. Ernani Sátiro _

". TICA�MINlS.TRO D� JUS- p�ocess�llldo: .na for:na .da não_devessem ser punidos.
-

'fi e n t e apurados, (muito
�lOP�1O dChefe da, Naçao -:- parlame!ltares que ouvlralp I de alguns deputados, depois sidEmt c:ontl��o, dSL P�e- 1�1, OS mquentos, l;ioJe _assls- Nao seria possível, porém bem) porque, ao mesmo tem

nfft��s d
e

J
as
t'
ouvir do. l\�I- a _negativa. do Co_r�nel Uru� I

de longas conversações com gar a��g�ISctier:oGn �dia�t e= t�o�'t por deterI?maçao do apesar da consideração qu� po que, através de certos jor
r

a us Iça - a �egu- ral, como ao Capltao que la 0 General Denys ouviu dês- dament
' 'ií InIS ro da Justiça, por um devo a esta Casa qUe me nais se eXige a demissão do

i���1 absoluta d,e que as se enc:ontrava, no. �entido de ,'te
- foi pelo nienos o que ni Sátit� o Deputado Erna- Promotor da confiança. �o deu. imerecido pre�tígio (não Chefe ,de Polícia, em outros

sprial�ad!� Pítlfame;:ta.res q1?_e nao era permitida a reu- de�larou ao Deputado João I 'Desejo 'declar r 'd' _,frocurador qeral_ do �Is�n- apOIados) - o que constitui se exige a do Comandante
, p vnamen e n�,egtl-, l�tao, ,Agripino, ao Reito,r Cumpli- o Presidente' ct 'cf:�a�' q�, dO Federal, ,clda.dao e JUrIsta um dos ,florões da minha da Polícia Militar"

. _

L
'

-
a < • I a c e as de maIS renome e dos carreira política ql!8, eu Conto na prox ....e"'l'd....lç�a...o"'"",_�..,.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis,
.

Domingo, 5 de Agôsto de 1956.
.»

4 - sábado (tarde) ;- Farmácia Esperançá - Rua
Conselheiro Mafra

, 5.- domingo
selheiro Mafra

11' - sábado (tarde - Farmácia Nelson - Rua.
Felipe Schmídt

12 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
8chmidt

18 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
';oão Pinto

.19 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto

25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio -

:Rua Felipe Schmidt, 4!�
26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua

. . .
Felipe Schmidt, 43

F,l.lul): CURT,!,J11A..., O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Rua v lf1con:3;J;6RIO Branco

S:o Aht��io e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,

T .. lefone: 12-30
'13 e' Trajano.

_ ,

Enoj. TeJó>g. "SANTIDRA" ,

A presente tabela nao podera ser alterada sem pré-
.

,,;a autorização dêste Departamento. -

Departamento de 8aúde PúbLica, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d'ACdmpora, Inspetor de' Farmácia.

'

IN·D'iCAD.·ÓR PROFISSIONAL,·················e
........••...•••.

-:-
..

,
I 'C8R� J�Sli: TAV�RE8 DR. NE�U��KRONE /'

i Reslaur!lnte- Napoll �

IRACEMA Fo·aOlrmd·a.do Jee�!eu'�:?:OlC�I�:i:; �i
.: Q,

,
U0ENÇAS NERVOSAS E MEN- - ..

TAIS - CLINICA GERAL
RIO t'E�::��IRO ,I Rua Marechal Deodoro 50 :

Angustia Complexos •

Ma- Insonia - Ataques -.Manias - Aperfeicoamento na "Casa ile: . Em Lajes, ne Sul do-Brasíl, o melhór!
'

:
Problemática afetiva e sexual Saud.. São Auguel" t Désconto especial para Os senhores viajantes. t

R.... Do Serviço Nacional de Doen- Prof. .,ernand" PauJino •

ças Mentais. Psiquiátra do Interno por 3 an.....: do -�erviço li �

Hospital-Colônia Sant-Ana. de Cirurgia � - ...,

CONSUl!):fóRIO .

- Rua Tra- Prof. Pedro de Moura

jano, 41 - ilas 16 às 17 hora.. OPERAÇOES
RESIDÉNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE ADULTOS

T 2 O DOENÇAS DE SENHORAS
rss el.·.!l 1

CONSULTA.3: l'iàriamente das
7 - 9,30 no Hospital de Co.Iri

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 1,°

andar.
RESIDÉNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

1\1 t D

DR. W'\.L.\lOR ZOMER
GAHCIA

RUA "3 DE

Oinlomado pe la Faculdade Na
eícnal de 'Medlclna da Univer

- sldade do Brasil
E:,,-iutel'no por concurso da

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio

drigues Lima)
lx-interno do Serviço de Cirur
\iih du Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Medico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl�8

Corrêa
[IOl!:NÇAS DE SENHO.'lAS -

PARTO� - OPERA, lES
Cons: Rua João Pinto 11.

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

das - Telefone 3035.

,-- ......._-�-.'_-<--�

,Viagem
e

com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO
.

-, . BA?IDO �(SUL�BRISILBIBO)�-'-
FÍorianópolia - lta1a' - Joinville � CuriUbà

.DR. ARMANDO �ALt·
RIO DE ASSIS

)os Serviços ó" Clínica Infantil
la Assistência Municipal e HOI

FitaI de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

.

Consultório: Rua Nunes M.

chado, 7 - Consultas das Ui às
l8 horas.
Residência: Rua Marclchal Gui

lherme, 5 - F.me: 3783

,_._---.

DR. CESAR BATALllA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Horil Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A· Sa-

Ias S e 4.

Residência:
Rua: General Bittencoun n,

LOl.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES,
l\'::ÉDICO

Com prãtica no Hospital São
Prancíseo .de Assis e na ranta

'Ce"a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

,

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei-

r" les, 22 Tel. 2675.
r

Horários: Segandas, Quartas e

Sexta feira,;:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 23 - 20 andar, apto 1 -

tel. 3.00:.:.

l\,OU Deouoro
Rua Tenente

...�
-.

esquma
Silveira

4

DR. J(TLlO PAUPITZ
FILHO

PÉRO[A

A D V o G A DOS
Ex-interno da 20a enfermar-a

e Serviço de gastro-enterçlogta
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospital mater-

nidade V. Amaral.
'

DOENÇAS INTEJlNAS
Coração, Estômago, inteltino,

Ligado e vias hilia-es, Rins.
Consultório: Vitor Meirel.. 21.
Das 16 às 18 horas.
Reaidência : Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3·458.

BORDADOS A MAO
DR. rose MEDEIROS

VIEIRA'
_ -\DVOGADO -

.

Caixa Postal .150 - Ita'a'
Santa Catari�a.

EllSinl1-s(, na RUi:! Fetic iano Nl'�e� PireI! I.Z.

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

FLORIANóPOLIS LTDA.

DR. HENRIQUE PRISCO
PAllAlSO
l\-IÉDICO

Operações .: .' Doenças de Se
nnoras, .i- Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos, Servidores do EI
tado,
(Serviço do Prof. Mniano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospitnl de Caridade.
Á tarde das 15.3!! hs. em dian

te no consultório ã Rua Nunes
Machado, 17 Esquina de. Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência' - Rua Presidente

Coutiz:.ho 44. Tel.: 3120.

------------.--�-------------------�----\

ilR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor !:1ei:eles, 60.

FONE:: 2.4i:8 ,

Flori,mópolil -

Vende-se OU arrende-se O Perole'
'Restaurante, sito à rua. 24 de Maio,
748 no Estreito - lriformacões no

,

. local

DR. MARIO DE LARMO
-

CÀNTIÇÃO ...------_.-
--

MÉDICO
CLíNICO D.E CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç"8 Interna.

CORAÇÃO - FIGADO -;- lUNS
.

- INTES'r'INOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultõrlo - Rua VItor Mel

eles, 22.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO -�.

Escritório e Residência'
Av. Rercilio Luz, 15

Telllfone: 834C,
,

·········...

·····�····IDENTISTAS
DR. SAlIUEI. FONS;ECA

.

CIRURGIÃO-DENTISTA --�.-----------------------------------------
Clínica Prote�!r�:�:á�i!Ucal ,- OPERÁRIO À VOSSA DISPOSIÇAO

Raios X e Infra-VermeUao
DIATERMIA IConsultório e Residência: CONSERTA-SE FOGôES ECONôMICOS. SERVIÇO

Rua Fernando Machado, n. 6 RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
Fone: 2225.

.

'DOMICILIO.
.

1·'
Consultas: da. 8,00 às 11 ho-

I
OPERARIO - VALDEMAR POSSAS

ras e dali 14,00 às 18 hQras . " CO) O ESTREITO'Exclusivamente
••
com hora ma.r-I dA.I!>_��!!�, ! ,N . .,:

cada.· t. -" -
. r- -,

Sábado - das II ãs, 12. ...... •

CLlNICA
de I

OLHOS - CUVIDOS -' NARIZ
E GARGANTA

D9
DR. GUEaRElRO DA

FONSECA

HORÁRIO:
•

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.415

. Rer idênvia i Rua José do Vale
l'" reira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros

.

Chefe do Serviço de C/rORl·
_ _ _

NO do Hospital de F'Ioriunópo l is
f'ossue a CLlN1CA 08 A):'ARE
LHOS MAIS· MODERNOS l'hRA
TRATAMENTO das OPOENÇAS
da ESPECIALIDAD.h

-
. '-

,

Conaultas --o pela
.

ma;hi\>.;,.tI(1' MÉDICO. CIRURGIÃO
HOSr!TAL, " ;;-',. Doenças de 'üenhoras - �arto.Á ,TARDE" "j das 2."<lls, ,5l:-"._ ·Operações _ 'Vias Urlnirial
no CONE,ULI:pIUO -; �P,u-a- d08 • C . 'de aper"eicoamtmt', e

II HP' ., 'h0 �"- J.....
.. ..
,�- UISO �. •

d-

Ri. D'EÚ-.idÁ·· F r', '

"h longa prática nos HospitaIs e

..... ° . . ,'.,-:-. e Ipe :s�: Bupnos Aires.
fllldt n . 113- "I e;!,., 2365. ,'v' C;ONSULTóRIÓ: Rua Felipe

DIi:�ANT61HO '�iuÍ\JZ S;hmjdt, nr. 18 (sobrado). }>'O�E

DE • b-A-GAO'
-- 3"·12. .

rtn,..n.. HORARiO: das 15 is 18 ho-

CIRURGIA'O�:!��ATOLOGIA ra�e�idência: Avenida Rio Dran

COnsultório: João Pinto, 18.
Vas ló às 17 dlilfia!.1en le,

Menos aos Sábados ."

Res: .Bocaiuva l:ifi.'

Fone: - 2.714.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

txaress 1 Ft 'riaaúp lt:l \ tt '1à'l
EN�EREÇOS ATU1\LIZAD9S DO EXPRESSO

DR. LAURO CALDElUA
DE ANDRADA

dRURGIAO-DENTISTA
CONSULTÓ'RIO Ediflci<l

Partenon -- 2°' andar· - laIa
203 - Rua Teneote Silveba, 'lIS
Atende diárialllente dai 8 b
tl norás
3as e' 5as �as 14 as 18- hora•.

- 19 as 22 1.0Iaa.
Confetciona Dentaduras e Poo

es .dóveis doo Nylon.

(·0, n. 42.
.\tendt' chamado.

..
Telefone: - 3296.

"Riomar"
Avenida do Estad(\ 1666/76 Rua ComendaLor

64
t\zevedo, i

I
I

Transporte.;; de C�rgas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO!iTE.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

.e

DR. ANTONIO DIR
MÚSSI

MÉDICOS
CniURGIA CLlNICA
'lERAL-PARTOS

Serviço �ompfeto 'e especiali·
zado das DOENÇAS DE SENHO·

RAS, com modernos métodos de
diagnósticos " tratamento.
SULPOSCOPLl � HISTERO -

SÁLPl.'WOGRAFIA � METABO-_
LISMO iJÀ.SAL .

lt"ldioterapi ii pôr oÍlilas· curtas

li:letrocoagulaçâo - Raios Ultra
Violeta -e. Infra Vermelho.
Oonsultório: Rua Trajano, n. I,

la andar - Edificio do Montepio.
Horário; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas· - Dra.

MlJSSI
Itesiqência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. LAURO DAIJRA
CLíNICA GEIlAL

. ElOpecialistá em moié&tia.s d�

Sen�lOl'aS e vias urinárills.
Cura radieal das' illfe('ções

qgll das e cronicas, do ·"perelho
,;-enito-urinário em. ambo. OI

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

.

Horário: 10% ás 12 e 2"2 ás li.

Consultódo: 1i.. Tira.;!elltes. ,Jo2
_ l0 A'ndar -' F'one: 3241),
Residência: R. La('erda Cou

�inho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone: 3248 .. '

Telefone: 2-.17-33
AtendI:' ".RIOMAR"

Elld. T<>leg. "RÍO-MAHU"

Matriz: FLORIANóPOLk
Rua Padre Roma, 48 Tél'Ti'o
Telefones: 25-34 (Dep()� itn 1

25-35 (Escritórip)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDl�ADE"
AUM.INISTRAÇAO

Redado e Oflcinaa, 1 rua COD
·.·bêiro '\Iafra. n. 160 Tel. 1022
- ('x. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
t;p.rente: POMINGOS F. D.

AQUINO
Representallte. :

Repl'esent!?ções A. S. Lara.
Ltda
Rl') Senado, Dantas. CO - 6° ...

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO AI.E(mF..

Telefone: S7-0�-50

'odnr: End. Telelr. "SANDRADE"
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.·
Rua 15 de Novembro 228 6°
nrio ..•qla 512 Sã .... pq"l. Alêncla: RIO DE JANEIRO
Assinaturas anual .. Cr$ 300,00 "Rlomar"
Venda avulssa .... ,. Cr$ 2,00
Anúneio mediante contráto.

nR. ALVARO DE
CARVALHO

.. MÉDICO [)� CRlAN.ç..\�·
PUE!UGULTURA - PEDlAritlA

,_ ALERGIA IIIFAN'llL
('1nsultÓl';O' -- Ilud Tirader,·

tes n. 9.
'1'R'esidêllcia: -' Av. HelrCl 10

Luz n. 155 . - 1'el. 2,li::O.

Horáno: - Das 14 iu 18 ho:
,'as diáriamen\,4

Agência: BELO- JfO�I
ZON'rE
"Rioin"r"

A ·p.nida And l.�. 871-B
Telefone: _ .10-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo ��ett(l. 99
Foneli: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg "RIOMARLI"

ii: i NOTA: - Os nossOS serviços nas praças de Pôrt:o

Alegr..,· Rio e .Ilelq Horizonte, são efetuados pejos nossos

agent�s

Os originais, mesmo não pu
lJlicadus, não serão devolyidol.
A di reção'não se reJJ.onsabilila

... .,102 COnCF" emitido. nQ'· ar-
g-os a�siJDR. JÚlio- DOIN

VIEIRA

"RODOVURIO RÁPIDO RIOMAR"

.. _ ... --.J-�

E:::;PECIALI��DIC�M or_HOS DR. N&WTON
:lUVIDOS, NARIZ E 3ARGAN'rA D'AVILA �

TRATAMENT0 E· OPER�ÇOES· CIRURGIA GW:RAL
[nfra-Vermelho - ,NeboU:oação -

OOE'nçaa de Senhorai ._. �rocto
. Ultta-So� lugia _ Elet!'icidad� Med,,·t)

CT ...atamento ce·'
_

8JDut;;il....elJl (;oné'lltól'io: Rua V.tul Me,
nperaçso) rel"g n 28 - Telefone: 3·�')7.

Anglo-retinosl'opia - Re.... It.a d�

I
'Cons�)tas: DEIS 16 hora" �ILOculos _. Mod�rno eq.tlipa,,! ..�to 1iante,

.ie Oto-Rlnolarlllg'o·logl.a (OnlCC Residênc:ia: F'one, 3.422
no· Esta�n.) Rua: 'Blumenl!lu n ..71.

Horário das 9 as 12 boraa e _-----

das 16 às: 18 horas; ,
.

Consultódo: - Rlla Vitor Mei· ·DR. ANlTONIO BATISTA
r�les 22 -::- Fone 2675.,
Res. _:_ RUa São JOTl{e 20 - JUNIOR

Fone 24 21. "

o leitor encontrará, nesta co

luna, informações qus n,)ceslita,
!ià;';amentl1 e d, imediato: .

JORNAIS
.

Tto}efo:le· Consultem nossas tarifas. EXPRESSO J4'LORIANóF'OLI�
I) b3lado .' 1.022 .-Fones· 25-34 e 25-85'-
-\ G'lzeta ..••...••.••••• 2.656

•

Oifi.l'Ío -If 'l' '1e 3.6711
In,pl'ensL!- OI,. 11 ••.••••• 1.688"
HOSPITAlIf:

Caridad.. :
( Pn vedo!') ..........••.• 2.314
(Purtaria) .. '." 2.036
Nerêu. Ramos'............ 1.831
Hilitar ;........ 1.1117
;;ao· Seb.â:stião \Casa d.-

Saúde) .........•.•... '. 3.163
M�ter:1idade -Doutor Car-
'os Corrêa .....•.....• 1.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... lI.411
Serviço Luz (Raclama-
ções) •....•.........•.• 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

LOBATO
Polícia (Gab. relegado) ?694

DR.' !. COl\f'PANHlAS DE
FIl.HO TRA�SPORTES

Düen.;as do apal't'lho rPlrpiratórlo TAC .... : .....••.•••••

TUnERCULO�� . 'ruzeirc� do Sul ...•.•..

DR. EW-ALDO 'SCHAEFER ItAnlOGRAF1A E RADIOSCOPIA Panair : .

d I
.

DOS PULMOES Varig .

Clinica Médica de A lJ. tos Cirurgia <lo 1'ora'( Lóide Aéreo ........••••

e Crianças Formado peJa FaculdaJp Nad,,· Real .............•••••.•
.

d'
. Ti

.

I
.

t �"iln(iinaVU8
Consultódà _;,_ Rüa "Nu- nal de. Me 1('10:1. �IO OIl'IA a e ... , ....•...

,.. fis;.octrurgião tio Hospit.al 'li e- HOTÉIS
nes Machado, 11. r(:.u Rall108 LUl: , •••. , , •••••••.•••••

Hor.ário das Consultas - i Curso
d{' especialiiÍ;aç�o pela Magestic .' .. "., ,.

,

.

IS. K T. EX-,interno e R,..-as8Is- .Metropol .' .. ",., .

das 16 as 17 horas (txceto lent,p <le Cirurgia d,. .Prd. UIt�, I�a �orta .

aos sábados). . I Guimarães (Rio,)' -::' ·Gaclque ; ...••.•

•• A '. • Con".· FelIpe Schmldt. 18 - Central ..

Reslctencla. Rua Vlscon- Fone lIROl
- Estrela .................•

. ele de Ouro Preto, 123 I ÁI.,endc em l.ora marcada..
. J?eal; .,�- ..

Ttes.: - l-tm. Esbwea JunH", l,STREITO
Tel. 3fj59. 80 ,- �'onQ: 21�' Dillque , ..•....

---------- ,= ------

EMPR-E�A NACIONAL DE N.AVEGACAO
'. , ...

HOEP(1(E
i'A"IO-MOTOR ((CaRL

I TI N 11 R A R-lO
SAIDAS,DIl

UOO·
2.500·

:::::
2.402
1.177
2.300

ROBPeRECLlNICA ESPE!CIALlZADA DE
CRIANÇAS

Consu lta� das 9 ás 11 boraa,
Res. p Cons. Padre MieuOllinllo.DR. 'MARIO WEN

DHÀUSEN
CLINICA MÉDICA DE ADUL'lOS

.

E CRIANÇAS·
Consult 'i rio.. -'-' Rua João Pin

to. 10 - TeL:'.L 769, '

ConsultaM: Das 4 ·às 6 hOl'as.
Residência. Rua Esteves Já·

lIior, 4õ. Tel. 2.812. ,.

1"... , D A VOLTA

Santós
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8

Ttajai Rio
20-6
3-7

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

�l'H5
•

7-9

Fpl!lis.

27-6
10-7
23-7
5-8
18-8
31-8

"

25-6
8-7

21-7
3::S
16-8
29-8

2.021
2.276
3.141
:1.32:

:::�: Tanto na Ida como ra Volta o navio farã esc�.'a nos

3.3711
portos de São Sebastião, I1habela e Ubatuba .

1.669 Para mel hores informações, dirijam-se à s.éde <ta
OI! G'Tr,nl'êsa. 11 rua 'Conselheiro Mafra, 30 - T'ill�(oIlIj 22-12.

As partidas de Florianópolis são ás 24,00 horas, e do

"io ele ':;�\lleiro, ás 16.00,

da

Oaranta O Fuluro de sua Família
- Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassú e halneârlo, ou junto ao novo Grupo lrineu
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.

-_

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

rie Cl'$ 500,00. Situados entre Agronômica' e Trindade
(estrada geral) rodado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Un ivers idade

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

1< erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto Ü!3, ou' pelo
;one 3559.

18AHCO-de
C�f�ITO POPULAR

Ie'-AGRíCOLA . I, I

. R.v..a.tJ�,16 .

". I

f"LORlANÓPOLJS --5r�. (>ãiõrlnõ.

Grande Opor·lunidade
Vende-se por motivo de mudança i fabrica de ca

misas recem com .ruida' com 2 prédios e vendem-se tarn
bem só as maquinas constando de i

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

rnns. -'

1 oleo crú de 6 H. P.
, 1 gerador de 3 K .\. '\
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr, C. Jorge Motel' ou CírlIlo Macha

do em São João Batista. Municipio de 'I'ijucas Santa Ca
. tarina.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
ms DE AGOSTO

Farmácia Esperança - Rua Con-

-�-------------_._--

���.f ,SCO�*-,A �TOOC�
/ I'" nos \I,4PCJOS

�""
TÔNICD ZENA

.<\0 PRIMEIRO SIN/ 1E FRAQUEZA, TONICO ZEN.\
" ,4 dUA MESA!

.

--..-..�_·-..._·-·"':·A··VrSO·-..-..·
..· ....�...·�..-·....-..-..-..-..

Dr. Wilson J. BIeggi
Cirurgião Dei1tista

Comunica aos amigos e clieptes que
consultório dentário para o Edifício "João

mudou 'o

Alfredo",

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

.

Tratamento indolor -::- Pont.es móveis. e fixas -��--="
PlvotS - Dentaduras anat,ômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um cheiro de mulher cobrindo tudo. ..

E- eu sosinho inquieto, aflito, mudo,
Loucamente abraçando a sombra bela

LUIZ DELFINO DOS SANTOS

(Transcrito do jorrial "FOLHA DIA..�IA" editado
, no dia 15 de setembro de 1918; em Tijucas)

��....JM(Q"""_'��-'" .._""' __ ... -_... �..................,......._�_.._......._�r..
.

ANIVERSÁRIOS •
- menina Eneida Araujo

PROF. JUREMÀ CAVA- I menino Silvino Jac-
LAZZI I quesTranscorre hoje o aníver- - sra, ,Maria Eunice,

sário natalício da exma. I Pamplona Silva
sra. d Jurema Cavalazzi, - sr. Mário Costa

figura de projeção nos meios - sr. José Rosa. Cherem ,- , ••
educacionais de Santa Ca- FARÃO ANOS AMANHÃ: 11 •

-

t I,tarina - sra, !osefina Schweid- mlnu.oÀs jnuitas homenagens de son, esposa do Jacques I
I

.

Quando as liquidações de estação são realmente
/ que s�rá alvo as de O ES- Schweidson, do comercio

, C0m ,quldações, surgem
-

oportunidades valiosíssimas para
TADO local

fazer economia. '\..

, SR4. PEDRO PAULO sr. J. A. Medeiros Vi- KOLYNOS I .0 preço que figun como título desta nota é bem
MACHADO eira

'

;
-una demonstração �essa realidade. É um preço realmen-

lhe dá I te. ten:ador e que serve de índice das grandes vantagens
I
of'erecidas por essa oportuna liquidação de Inverno rea-

; � zada pela A MODELAR.

I -------. ----,. --'---------

I RE'NUNCIOU O PRESIDENTE DA SIRIA1- DA�ASC�, 3 (UP) - A- terna com o gabinete ..Segun
,hunclQ_u-�e �os, .meíos 'políti-1 d� as me��as fanfes o Pre

I c�s �ue o PI�s.lâent_e da R1:J-
I
sídente Smo enviou sua re

�publIca :da_Sl1'la, renunclos' .nuncía por �erit0, c untem R
por motIvo de dívergencía in- noite f

'
,

I
_ - :::;i
--------��--��

Reunião�de nrodu-] _

< Estude
teres de-teife .

__-'���ju9u�s
RIO, 3 (VA) - Produtó- Inscreva-se no Curso de

,res de leite cariocas, flum., Português por Correspon,mineiros e paulistas vão efe- dência (da Revisora Grama
i tuar hoje as duas horas da

tical), dirigido pelo Prof.
I tarde uma grande reunião na

'I sede da Confederacão Rural
Ernani Calbucci. Essenci

Brasileira e em seguida pre-
almente prático. Considera-_

I �:ndem i�' _
inc-orporados ao

do o melhor. pelos ilustres
',atete afIm de apresentar ao gramátiCiOis $ilveira- Bueno
reside,nte da República uma e José de Sã Nunes. Aulàs
xposição sobre' a dificulda- 3 e m a n a i s

_ (impressas).li' com que lutam, Como se Mens.: Cr$ 120,00., Rua IJabe eSses produtores pre- Anita Garibaldi, 29 - 8.0
.' Participam aos parentes e �essô'as de SU,as :' tendem um aumento de 2 andar (sede plópria), São'

!
relações, o n'a"ciménto de, seu primogenito, ': : .

-

I:. b cruZeIros e cincoenta centa- Paulo. Inscreva-se hoJe mes-
ODILIO GOULART FILHO, ocorrido dia 10 �,

- o:;r�,,�:nh:� GIGANTE. FAM/uA 'loS no litro.
do L:Orrellte, na, lVIaternidãde Dr. 'Carlos Corrêã. '

�-b
, m:_,o__,o_U_I_)_eç_a_p_!_o_s_p_e_ct_o_s_._-_____

�. � ..- ........-.....-�
1" -..- -..-..-..-.. - _..-:; ; I Auforl'zado a con ..:..: :_ !++ � _ ..,.,).,•••6� +••••••+•••••••_4 ..- -

�
.. _. . -

"' .

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

voem'Reservas
I :i:MáQuioa da farar 1/2 Metadrll *

LONDRES, 3 (U. P.) - A +�. /2-,' , '�t· II rainha Elizabeth II assinou
..:.

' \
- J'y

f�I-".

.

+'t, 'uma proclamação real dando .. ,�� ... ,••• -'-.oI

),�
.,

poderes ao govêrno para con-, : �l
.+.

VoCal' rest?rvas milita1'es, em +.,+ T�'\ @ :
face

-

da crise no Canal d:J .+. ��, .", \: �.
Suez, A proclamação foi ,le- 'v". t

! vada à rainha no Castelo �. 1+, Arllndel, onde ela se encon- �l .�.
,'". ,.+"! tI Om o Duque de Edin- '> •

Ib D de N l ."'_I lu 60 e a uque�a e 01'- � tYfo!k, para assistir às corridas, t ...

de Goodwood. O Departa- l FÁHRICA DE lYUQUlNAS lVIETADRIL L�DA. ...:I

menta de Guetra informou t Av. Rio Branco, 257 - 6.0 andar - sala 609 4�": que a proclamação abrange t Rio Ele Janeil'v __:: Tels. 52-9948 e 42-55<11 .:..

! apenas algumas Pessoas� >'::a ,t Procuramos Agentes nos Estados �.
permite quO'! os reservistas da �.' t ,

I classe B sejam convocados, ••••+ ..:.. ;.. ..., � �v ++.:..••�t. . • . . .. .. . . • •. .. ...-.r.
I
maS o numEro de que neces-

I

sita o Departa111ento de
'

/'
�

)

I G .'

A ,_� -1h2&ii
.---

I uerra e pequeno. s reser-
�

-

:�1
' '

I
vas na vais é aéreas não fo- � � .

V
_.

,d

- ".
-

-

"

Ira�ati��i�as.____ ,:��" '.rA ENTU_RAS� ,D()�7 ZE�MUTR'ETA�

S'ENSACIDNAL i 1����t��I�;p!,� �_J J tal! TradJClOnal fuma de �
ell! 11

S. Paulo, admite Agentes,
dando exc,elente comissão e

da GUARUJÁ. belo mostruario gratis. TE.
-, C'mnércio e çmOl:-l LASCO � Caixa

Postal. 8.305 - S. PAULO.

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

Florianópolis, Domingo. 5 de Agôsto de 1956,
--------�--�-------- -------��-- ----

Sociai«
'Sesinho
Seu leito lindo; a cama alva e faceira,
Branca de espuma, fresca como um raio,
Tendo por cima o eterno murmúrio

De uma alma de mulher bela e solteira,

Junto a sua atomana, uma cadeira;
Cortinas .Ieves da alvejante fio;
Livros aqui e al., - e o calafrio;
Do silencio na sua cabeceira.

Em du-as jarras, rosas bem cuidadas,
Ridentes, fulvas, Incidas, molhadas ...
A mobílía riquíssima e singela ...,

Aniversaria-se na data dr. Anizio Dutra, dig-
de hoje a exma. sra, d. no Juiz de Direito de São
Maria das Neves Mello Ma- Francisco; Ichado, espôsa do nosso pre- - menino Paulo Rober-

I

zado amigo e conterrâneo to Silva
sr. Pedro Paulo Machado, - menino Altino Perf'ei- '

nosso colega de trabalho, to da Silva
onde vem dirigindo com es- _:_ sr. Paulo Barbosa i
merado zêlo a pagina dedi- - sra, Helena Sohon Ra-
cada aos esportes. mos, espôsa do sr, :roão N0-

I

Dama virtuosa em nos- guelra Ramos I
sa Capital será na data de - 51'. Antonio Pedro da

'

hoje vivamente cumpri- Silva Medeiros I
mentada. - sr, Albertino B. Ma-
À aniversariante respei- chado Itosamente enviamos votos - sta. Juraci Vieira

de felicidades. -. sgto. Silvio Cambruzzj i

FAZEM ANOS HOJE: - sta. Jeanete Terezinha I
- dr. Manoel Pedro d.� K9rmann

. ISilveira, diretor do InstI- I -- sra. Ady da '-:elga Fa- I
tuto do Ma_te�

.

t

I
ria I

...................... IA.........-_.. ..-..�.._'"'...- ....... ";O.. ·loo....� ...-.., ?__..r'_,._....'""w-.,/"�..
_....�• .-.;.......J:.....�.......?'

O TnnISMO, TANTO PO·' que II seu .pais precisa de

DE FAZER PELO BRASIL! turismo e cada pessoa na rua

O Brasil possui toda a é um informador sempre

I
ma téria prima necessária à 'gentil -

das coisas qUe o vi

indúst-ia de turismo. E de sitante deseja saber.

que qualidade! Natureza I' Já possuímos beias rodo

pródiga, cidade de beleza vias pavimentadas: São

,l'=lra.
corno por exemplo o i Paulo-Santos, Campinas e

nosso Rio onde há de tudo, Sorocaba, Rio-São Paulo.

I montcnha, mar, lagos, a Rio-Petrópol.is, 'I'eresópolís _

mais bela baia do mundo e e Ju\iz de Fora. Niteroí-Ca-

I um.:céll que inspira mesmo bo Frio. A a viação COmer

,)S que não são poetas.... cial do Brasil é das mais de:

I
Como São Paulo, planalto senvoividas do mundo. Já
com rrrilhares de chaminés possurmos alguns hoteis que
!ume;!<\lltes, demonstrando o recomendam, Em Manaus -

espir ito trabalhador e pro- outro ponto atrativo é a a

gressista do brasileiro. Co- mazonia com seu hotel A

mo Salvudor, onde á histó- mazonas, Recife com seu Ho-

c'ia passeia pelas ruas, OH- tel Bôa Viagem - Salvador
de 0'-; monumentos religio- com Hotel da Bahia. Em Mi
sos são preciosos e ricos. nas, no Rio Grande do Sul,
Com lima Fóz do Iguassú : em São Paulo e no Rio exis

-ujas sete quedas são mui- tem hoteis de primeirissima.
�o mais belas e muito "mais : E Quitandinha, em Petrópo-
potentes do que as famosis- lisl E Hotel Parque, em A
símas Niagara. Como S. 'João raruuma?
)el Ré i e Ouro Preto, repo- O Brasil precisa pensar
i tórios de arte e de passa- 'leriamente 1.0 turismo. Té-
Io, c .m estradas encrusta- mos tr do para sermos um

Ias nas montanhas, de I?e- país turístíco. Falta apenas
eza rmpar. corno as de Pe- bôa vontade e trabalho ho-

.rópolis e de Santos. Com

I
nesto dos dirigentes!

!;stad(,s típicos, onde o fol- ,

z lore encontra motivos in-
-

findáveis, como B a h i a gj
Pernarnbuco, Rio Grande do

'

r
Sul. com uma região espan-
tosamente formosa como a

do litoral fluminense onde o
_

mar e os lagos se associam
li- para !lOS dar prazer aos 0-

se lhos e à alma.

ULTIMA MODA

Aqui estão dois conjuntos tendo como motivo estampados orientais, À esquerda
a s�ia é bem transida, apro oítando-se a barra para formar a prega. frente, Blu
sa Iísa com uma so manga. No outro conjunto a calça é em. tecido prêto, estampa-do, com barra.

'

CASACOS DE PELE A CR$ 2.900,00-J!

essa protec:ão extra
C1rrlra as cárie�

9S!::a sensaeão exhs

de f'oos:c;or,
--

• <,� -ParticipaCão
• I

�' SI

I
�!

ODILIO GOULART �I -'
:e:

" DIVA TELEMBERG GOULART
,I.

"iogen�b{;uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

,
.

I

"LlIVDlSIER", "LOUIS LUMltRl" \
"CHARLES TELlIER" e "lIEMNle"
,
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe

..

';@ijl@liltl:ljiiiltllniiijjjn@iiHfjjliiWt·
Agentes: � ,

Blumenau - Rua 15 de 'Novembro, 870-s/2
- 'Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39

Joinville - Rua Max Collin, 639
Também informações em tôdas as

agências de viagens

BRINCADEIRAS. -- lVI(JSICA - Cr$ 2,()00,OO
prêll1ios - em "DIYFRTIl\iENTOS J-7".

Domingo, às 20 noras no uditório
Um patrocín'io de "(" J\ aLOS HOEPCKE
Indústria S . .A,"

Quanto mais poderiam os

citar, si tempo e espaço hou- : :

vesse! O Brasil d;'l.presa' 'r:' ;,/ttii\",'",
até ho:e indústria que dá só I
ao México mais de 100 mi- I
lhões de dólares anualmen
te, que sustenta quasi total
mente o grarnde pequeno
país, Uruguai.

Que� falta ao nosso país
para .constituir-se atlação!

; "" I

�urísti('a internacional so-

iretudo para: o americano de I
.ujó dólar tanto precisamos"
- Falta tudo que o homem

'

"" ��recisar-ia f.azer, já que, &_
iatu reza fez tudo que De�ís
lOS quís dar. Propaganda,
Iepois é claro, de arrumar

lCS a casa para podermos
'eceber hóspedes. Hoteis, -Procura-se moça maior,
>rgalll;:ação de cicerones e ou se....hora, disposta à tra
Je roteiros educação do po- balhar, como vendedora, na

',10 para adquirir o que po- Praça. ótima retriooição.
ierial1!os chamar de menta- Recados à rua Tenente

!id�de turistica. No Uruguai Silveira na 29 (sobrado sa

por exemplo, o povo sabe la nO 1).
.�.��...............•......................

proc·ura-se

VOCÊ SABIA QUE.

A l.UA (J,,. A rOLTA 110
M{lNDO €M 2701.18,
rNORAS• .,:5 "iiA/U.
TOS IS 14 SE6I/N.,

DOSo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

'�t. NÃO PERCAM, Ar SENSACIONAIS DISPUTAS DE FUTEBQ!. DE SALÃO,. ENTRE AS EQUIPES DA POLlEIA MI(.ITA R X ElETROHCNI-
-,

I
CA'E POSTAL X PORTVGUESA, AMANHÃ -A NOITE NA FAC." '

'

�
-

, �
..._ -".

D-r.Ví.5AÕ�-.-Ê-s.PE
..

ê.._T-ÁT.-
- ......,.., w • • _-.-_-.r.·wv G.J'. �-_�-�,.;..-.. _.-;;_ .I" � _ _..- �.�••� __"V'.-.�u·.· ..- -.- _ ..

M a r:c i I i:o O i a s x F i g u e i r e n s e
LUTAM ESTA TARDE NO ESTÁDIO DA· RUA BOCAlUVA PARA SAIR, DO OLTIMO PÔSTO BRUSQUE, AVAí
E PAYSANDÚ DECIDIRÃO A lIDERARANÇA ,- CAXIAS X OllMPICO, EM JOINVllLE PALMEIRAS X CARLOS
RENAUX, EM BLUMENAU -,�ESTIVA X ÀMERICA, EM ITAJAí.
Cinco grandes encontros e estão agarrados à indesejá- se possuem conjuntos que tindo um jogo sensacional

o

.

Campeonato da 'Divisão vel "la.nterninha". I' aos poucos vão progredin- e renhido.

Especial de Profissionais do, esperando-se que na Figueirense e Marcilio
terá p,rosseguime:nto na Aúesar. dos 'resultados I Dias .querem largar a "lan-

tarde de hoje nas cinco desfavorávei�, pois não con- tarde de hoje joguem terninha" e para isso envi-

cidades beneficiadas pelo, seguiram vencer ue!!! em dentro das suas aptidões darão o -máximo, dispenden-
certame. E 'se trata de uma seus domínios, tanto Mar- reais para gáudio da "hin-, do toàos os seus esforços.
rodada importante de vez I cílio Dias como Figueiren- cha'da" que lucrará assis-

I Quem vencerá?

que .dois clubes estarão lu- ,�
"

tando para isolar-se no; ...IIIIF-U-TIIIIIE�I""!!D�L-.-T-E�N-15------
...

_---------------------�""�""���-c::'"pôsto de líder, enquanto que V----------

E I
5

----------, C:'outros dois 'buscarão f'u- c:a '-

gir à "lanterninha".
_ : == S

-

•

-

I
Alemão, Manéca, Nando e

Wanildo.

IFIGUEIRENSE - Sonci

ni; Trilha e Adão; Walmor,
'

MARCILIO DIAS -'- Cid; Julinho e Adão; Wilson,
Nonha e Cunrú ; Oscar, Ló-! 'I'oínho, Oavallazzi, E'rico e

ca :

e Amaur.ilio : Moringa, � Lauro.

Para a pugna de logo
mais, os quadros degladian
tes provavelmente serão ês
tes: ,

J

HOJE, NO HIPÓDROMO DA GAVEA A DISPUTA DA MAI.OR PROVl\ DO TURFE BRASILEIRO Al������i�:��:. �:;�:::� d�

;��r;�!o�::m���i:::;:n;r-
....

N-
..

U·"õ·c�,.a··»v
..

·i
..

·t··a
....

õi
..

àD····h·'-ã····I·'r·d@!"")!J'I··g···n····I:ifa·�··d
..

e
..·-·'

':;����'��,oo; �q�:::i�::a
XXIII Grande Prêmio Bra- J ' )1. .

'
.

. cada e geral - Cr$ 15,00 e

;�\:c���:�, �:X��:â:�i:u�'� � .

.'

.

. "

_' _'
.

, ."
.

I_ .... ..... .' Y2 !��� � �1y�OÀ�DÚ
!:ê:ari��t:çe::o�,ee �;m�I����DIRIGE-SE O PRESIDENTE DA FASC,DR. HEITOR FERRARI, AO REDATOR ESPORTIVO DE "O te �ac::dcr:��� ;s�� ����':��:
'�sOi�oEc::�a:_ ,�;:i�l�cr���:��s�.' ESTADO'/ NO CASO. DA, CARTA' Dai CONFRADE· 'fv.1:0ACYR IGUAlEM)' DA . SILVEIRA - EM- ��/:r:e:ã�id���t:;O�i:�=�
sito 'I'atan

'

e Maugang â, "a1',- ,.'
_ , os dOIS líderes da tabela

i::I:�:�gá� O����iml:� :a�il:�QUANTO ESTIVER A FRENTE QA ENTI�ADE �DO_ R6MO .. PRESTIGIARA O S �. ,JOSE CÂNDIDO {�;� eS�ay�::�ú,d(�::1. Capl-
!:�: eve:��ld�\e��nadnOo c����1 DA SilVA COMO REPRESENTANTE DA' FASC.

'

qU� �:ts�1f�:;!���:,les�es:
cado. Em vista da realiza-: Recebemos: I Do Presidente da Federa- máveis. serviços prestados . Nunca vi tanta indign ida- como nosso representante, tasma do campeonato, go-
ção dg important: �rova �o:, "F'lor-ianópolis, 2 de agôs-,' ção. Aqu�ticà de Santa Ca- pelo nosso. 'representante, de, podendo o missivista na certeza de que, assim lea dor do Marcíl io Dias
Jockey Glub Brasileiro, hOJe: o de 1956. tarina. . sr. José Cândido da Silva. estar certo de uma coisa: agindo, estou antes de tudo '(9x1), vencedor . do Caxias
não haverá jogos no Rio. :': Of. n. 49/56 I Ao Ilmo, Sr. Pedro Pau- Enfim, ca.da um dá o que não Á com cartas destrui- fazendo justiça a um espor- em Joinville e do clássico
...................... ·10 Machado. "tem, tendo, porém a certe- deras que o remo de Santa tista que vem servindo de- hrusquerise de domingo úl-

AO JOCKEY CLUBE BRASllFIRO I ,Assunto' Carta do sr 'za absoluta que a referida Catarina atingirá 0 seu sinteressadamente ao remo timo contra o Carlos Re-
.

.

,�. ,·Moacyr Iguatemy da Sil� carta não exprime, em hí- ponto culminante. , de Santa Catarina. naux, O Avaí sabe e vai

F DI N IZ I veira. pótese a]gu,rna, o pensamen- Como presidente da -Fe- jogar como nunca, desejo-
• i Lamentá.vel, sob todos os to do Clube de Regatas Al� deração Aquática de Santa Sirvo-me da oportunidade 50 de isolar-se no primeiro.

lIOJE, congregado para' ?\izam o retrato sublime aspéctos, a carta publicada do Luz e dos remadores des-
• Catarina, não posso 'deixar para apresentar a V. S. os Suas vitórias sôbre o Olím-

o maior acontecimento tur- dá müderna sociedade; tea- nesse orgão, assinada por se grande clube, principal- de lançar o meu protesto, meus protestos de alt.a es-
_ pico, Marcílio Dias e Estiva

fístico do Brasil,. movido
I
tro Glas mais profundas emo- Moacyr: Iguatemy da Sil- mente daqueles que tiveram ressaltan·do qwe, enquanto tima e distinta consldera- recomendam-no a uma "per-

pelo sentimento social e '��ões - nunc� desespera-, veira, "elemento muito co- o::asião de atestar por di- estiver à frente dos d�sti- ção. furmance" segura I frente
desportivo, zelando pela doras, ond,e a platéia mara- nhecido nas rodas do remo", versas vezes 'a grande dedi- nos do rem,o no meu Estado,./ lOS alvi-verdes. Não existe
magestosidade do "ESPOR-;I v.ilhada, assistindo o diver-

I
e que atesta' não es�ar a.o cação do nosso represen- prestigiarei e conservarei o Heitor Ferrari, pi'esidente favorito, embóra o Paysan-

TE DOS REIS" na nossa' tIdo drama, em suspenso, par dos grandes e mestI- tante. sr. José Cândido da Silva da F.A.S.C." dú vá atuar no seu chão.
Terra, cumprindo um dever aguarda o final do enrê-! ��';''i8!t29�'., ,,f J�Y

-

';'T�<r'---- -

Desta Capital· seguirão ho-
patriótico que é o dé igua- do. " I ---' ie às primeiras roras �da

. il�;:�::il!ifd;:}#&:��� ��;I�I��:ª�:�;�:;��:� 'Sabado e domingo em Blumenau: exibições �os f:l���aIi&�:�?::�tlg��
�:��,s a��a��:ed�;��O�i;:�;��. �O���i��n:,ó:��:' eo:s!�u� ,�� 'l"'ases" do' e� porte-base -nael·ona'·1

'

�� d;�i��ISfOo Ra��:a��'�dOOl�'
m? do !óckei. 81.ub Br�si-I �ra post:rior: �á també� I��� .

' �"." Boa 'sorte, avaianos!
lelro, a C0}lVlte. �

dos Dll'e-' IrmOS pala mual e sonha� I
.

SeTá mesmo nos, dias 11 do dos Santos, Jorge Ma-tpi'es, p�r� compartilharem ,I dentr� ta�anha beleza.
. ,

e 12 do corrente a exibição, chado, Ijoel Rosa,. da Silva,das f:st�v�,dades do "Gran-
I . _ PO,1 hora, nossa. obl'lga- I em Blumenau, dos atletas João Pires Sob'finho e Aryde Pr�.mlO, representantes, ça� ;, _a d: saudar-te, gratos I da Federação Metropolitana Façanha da Silva.

e turfIstas de todos os jó-: a tI,
. O JoCKEI CLUB BRA-

I de At'Jetl'sm ',t-.

I EIRO" I
' o ql.e es ao se

quels do Brasil. '. SIL , pe a passagem: preparando " t
.

,
- .

'f' t d' , pala ln ervn
Eu, na qU,alidade de cro- de tao slgm Ican e Ia e

nas Oíi�piadas d M lb _
'.

'

l'
-

d" t d . e e our
lllsta ofICial do JÓQUEI rea Izaçao a mages a e

ne O g d d f'l dI '

.:" , ,
• ran e es I e osCLUBE DE SANTA CATA-

. reunIao" que leva o Turfe

RINA., em 'nome dos Acio-
I

Brasileiro' a ser conhecido e

nistas d'o Jóquei e dos Tur-
!
a merecer elogiosos comen-

I

fistas Cataririenses tomo a tários, feito por tôdas as

liberdade de envi�l' nesta impl;ensas - escritas e' fa- I

saudações a tão cultá e dig� ladas dos quatrO' cantos 'da
na Congregação; sati'dações Terra.

.

aos dinâmicos Dii'etores que
.

representam ,e dirigem ,o I ' .

Jóckei Club Brasileiro, hoje, 'F'I'êste, cenário· panorâmico I lou-se
das mais lindas paisàgens
qUe àes-lumb-ram a_�isão e'
entorpecem o 'pensamento
como, às lindas histórias e O Unidos Futebol G'lur
nos. filmes das "Mil e Uma be, valorosa agremiação do
Noites"; palco onde está Estreito' e que conta com

rep�'esentado o maior' acon. I
numerosos. adeptos, acaba

teclmento
� sO,cia1 dOi ano,

I
de obter, em caráter provi

onde se comprimem pesso�s_, sório, filiação à· F.C.F., na
de tôdas as raças e de' tô- categoria de amado'res, de
das nacionalidades, onde as vendo no próximo ano con
cortezias personificam os correr à disputa 'do certa-
·"eus" humanos e caracte- me amadorista.

'

MARCíLIO DIAS X
FIGUEIRENSE

O bi-campeão ilhéu e o

clube itajaiense ainda não
deram o ar de sua graça no

Campeonato. Ambos )om
duas derrotas e um empate,

o
.
Unidos

F.' C. E finalmente na cidade

dente "de Itaj_aí d,efrontar-.se-ão o
va, campeão e rec'ol'dista

1
-

olímpico e mundial de sal-
.' campeao local, Estiva, e 0_

,

NO,_campo, da Trindad:, América, de Joinyile. Amto triplo;, Paulq 9abral ·da deveI ao defrontar-se, hOJe, bos lutarão pela rehabili-'Fonseca, o catarinense qlle a' ta' Q'
•

t d
I

r e, os conJun os o tação, pois foram derrota-se tornou ca,mpeão e'recor- I'l1d d tIl
1· t'I' /

epen en e, oca e do dos pelo Avaí e Caxias, res-e IS a no BraSIl é da Ame- Caiçara de Saco d L' ."

"

,os 1- pectIvamente.

Illca--uo Sul, nos 100,,200 e I mões. O jogorprincipal está
.

r:ve�bme�to de 4x100 m�- I marcado para 'às 15,30 ho- _-------- ,_j

I tI os, ,1 ose Teles

d.
a Concel- ras, devendo às 14 h' I'

MAIS NOTICIAS
SIL -

30 d
' OI as

-

I
çao, o mu.ndo no sa!t� I

bater-se os conjuntos su-
E S P O R T I V A S

em alt�lra, UlIsses Laur-m- 'fllentes dos mesmos. ',NA 5a PAGINA

I ,

O CAMPEONíSSIMO ADHEMAR FERREIRA DA
VA, EM PLENO SALTO

, CAXIAS X OLIMPICO
Em Joinville bater-se-ão

Caxias, local,e Olímpico, de

Blumenau., E' ,favorito o

Luiz Alves da SilVa ����:!�o c::�ri;e:.s�.. Am-

En:ontra:se a�amado des-I PALMEIRAS X CARLOS
de .ha alguns dIaS o jovem RENAUXLUIZ Alves da Silva que
empresta sua colaborãÇIó
a esta folha, com o movi
mento elo' esporte varzeano
da Capital:

.

PrOllto restabelecimento

_._---�---

Caiçara x Indepen�

ll1,ais destacados "ases" do
esporte-base nacional e

sul-americano vai final"
mente tornar realidade um

velho sonho dos catarinen-
ses, glaçaS aos esforços'do
Departamento de Atletismo
do Gremio Espol:tivo Olím
pico, 1.endo à frente o nos

so confrade Hélio Milton
Pereira.. Assim, veremos

em ,:tção o maravilhoso
Adhem,ar Ferreira da Sil-

é o que auguramos ao nos
so moais novo colaborador.

I <,

LAURO, EXTREMA ALVI
NEGRO

:i!:ste o jogo que os blu-

menauenses apreci;:trão e

que deverá proporcionar
uma bôa renda. O Palmei
ras está invicto, co� dois

emp,ates, enquanto, qUe o

'conjunto brusquense foi der
rotado duas vezes.

'"

AMÉRICA X ESTIVA

----_ .._--_"--
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i "Para que milhares de individuos pratiquem a cultura' flsice é necessário que uma centena faça esporte, i
i Para que cem individues pratiquem o esporte é necessérlo que dezenas se especializem. Pareque essas deze- I
I nas se especializem, é preciso que algun's atlétas sejam capazes de praticar proezas extraordinárias", i
•

C
�

i ' (Palavras do Barão Pierre oubertin, restaurador dos Jogos Olimpicos da antiguidade) i
'. �

•••eo••o••�e��\1I�&�DSl�i!)j��,!;)3i1}.o.e�e•••••••••••••••••••••••••f .•••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>•••••••••••••••••••

O Avaí terá hoje à tarde lho largo e ensolarado do,
em Brusque, a tarefa árdua Progresso.
e difícil de enfrentar, o A propria torcida, antes

Paisandú, atualmente em' tão desanlmada, respira ho

. grande fase técnica, proje- e mais aliviada, porque a

tando-se mesmo como a credita na capacidade tec

grande "vedete" do fútebol nica ele seu quadro e no

de Santa Catarina. Encon- :alôr de seus jogadores. As- ,

tra-se o Pa.ísan dú, liderando �ini,' ao que estamos infor- CAMPEONATO CA_1 ' E D I T A L
junto com o quadro ilhéu, 'nados - grande . c,ar�va�a I JUIZO DE DIREIT'O DA
o sensacional Campeonato acompanhará o Líder ilhéu, j RIOCA em bom estado de conserva- Vários enfermos ataca-

da Divisão Especial de Pl'O- oara o sensacional confron-l I PRIMEIRA VARA DA CO- discos, usado, em bom esta- dos dêsse terrível mal, dan-

fissionais com O ponto per- to com o Lider interiorano,' A próxima rodada em
I
MARCA DE F'LORIANó- ção, porém usada, quê foi do 2 a 5 ataques diários,

dido, tendo vencido os seus afim/ de incentivar os pu- 'disputa do Campeonato Ca- POLIS avaliada "em 2.500,00 (dois ficaram compietamente res

três adversários: Marcilio piles do Dr. Saul Oliveira, rioca. àe Futebol consta dos I'Edital de Primeira Praça mil e Quinhentos cruzeiros). tabelecidos na clínica prí-
, sezuíntes encontros : i com o prazo de dez (lO) 2. - Um rádio, marca Em- vada do professor Américo

Dias, Caxias e Carlos Re- à vitória, que sera, meno.s! ,'" ",

.

.1' FI P t dias '" dêl RV'M 54 Valérío, da Faculdade de
nuax, respectivamente -de do Avai, porque sera a Vl-. am.engo x ,OI. uguesa pu-e , mo e o .,. ,

OI A' O D t E
A'

d it '1 I t Medicina do Rio de Janeiro,
Itajaí, Joinville e Brusque. tória 0'0 fútebol da Capital, aria x merrca ou or ugemo e .01 o va vu as com oca-

T ,. T ( ) depois de terem feito uso

O Avaí por sua vez, cal- quando êle num esforço ti-' Madureira' x Vasco da rompowsuy au- elo de conservação novo, durante quatro meses do
1 deixar o Gama I lois Filho" Juiz de que acho- valer, digo, ava-

.

cado 110 seu excelente p an- tânico, procura conhecido específico Antie-
I Fluminense x Botafogo I Direito' da 2a• Va- l iado judicialmente em ....

tél, onde aparecem verdadei- seu ostracismo, o ugar apa- I piléptico BARASCH. Essas
Banzú x São Cristóvão

"

ra,.em exercício Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru-
1'05 crackes da pelota, con- gado em que se encontra � pessoas há 48 meses não

lt Bonsucesso x Canto do do cargo de Juiz de zeiros). 3. - Uma máquinatratados à base de ouro, há oito anos, para vo ar fazem uso do medicamento,
Ih tRio I Direito da P. Vara para permanente, à óleo, t dencontra-se porisso mesmo, aos ve os empos, ocupan-

I
.

sem apresen ar, contu o, a Preços: 10,00 - 5,00.
da Comarca de Flo- elétrica, sem marca, em .

1" 'fnuma situça ão Se destaque, l do o rugar em 'que sempre mais igerra maru estação Censura até 5 anos.
tI,

'

rianépolís, Estado bom estado de con�.'ervação '1' t· O A ti '1' tiIidera.ido o mesmo certa- esteve o da lideranca abso- ,
'

.

- epi ep lca.
.

n lepl ep lCO

d d di'· t t
J

I I A.S"eDI-a de Santa Catarina,
'

e funcionamento, usada, que BARASCH é de ação pron-mem, ten o errota o pe a luta, incon es e, com re a-
j ,.. I

t na forma da léi, foi avaliada em Cr$ 5,000,00' � f' f d d'ordem, Olímpico, de Blume- ção ao balipodo em San a

S I
a e e icaz, azen o esa-

I eXU:::III etc., I (cinco mil cruzeiros). 4. - parecer gradativamente e
nau, Marcilio Dias, de Ita- Catarína. U

" c

jaí e Estiva também da ter- 'Voronof revolucionou a'
FAZ SABER aos que o Uma mesa de manicure: em de maneira. definitiva os

ra de Lauro Müller. Seu A parada é dura. Medicina demonstrando a
presente edital de primeira pés de ferro, niquelada, no- ataques epilépticos e a sua As - 2hs

quadro melhora de jogo pa- Mas a torcida citadina, possibilidade de restaura-: praça .�om o ?razo de �ez va, em_ bom e�t,ado de con- indicação é absoluta no tra- 10) O POTRo' INDO-

ra jogo, graças ao entroza- juntêndo-sj, a avaiana, nes-
.
ção das energias perdidas' (10) c..las vlre.m, ou dele servaçao, avaliada en: .... -�a��nto da epilepsia, �ej.a I

MAVEL

mento de suas diversas pe- ta oportunidade, acredita." do vigor sexual. Chamamos

I
conh�(:lmento tiverem que, -Cr.$ 1.000,00 (hum mil cru- 1l11Cl�l, essencial ou /cron,l- 20) o DRAGÃO NEGRO

ças. O trabalho' constante que êles saberão' cumprir! pois a atenção da classe mé- nOA dia dezAessete ,�11) .do zerros. E ,para que' chegue ��s Veend(!':-;:ria��s oufar��� 3/4 Eps.
da Dil'etoria, se�teflete no com o seu dever,' trazendo

I
dica para a formula do TO-

mes de ,agosto proxll1!o Vll1- ao conheclmen.to de todos
'reembôlso. ,C .. Postal 4104. 30) BRADO DO PERIGO

desempenho dos J'ogadores, para a Capital os louros da I NOKLEN (comprl'm'd) duuro, as 14 horas, a fren- man,dou expedIr o presente P 8 4< < <,lOS
t d PI" d J t'

.. ,. Rio. reços: ,00 _: ,00.

,que dão os seus- melhores vitória. destilladà a r.estauração das ': o. a aClD. a, us Iça, edItal, que Sel'a afIxado n.o. Cenõ>ura até 10 anos.

esforçoos, para (lue o clube Felicidades rapazes! funl'ões genitais Nas Fa
SItO nesta CapItal a Praça lugar de costume e pubh- As 8hs

continue a trilhar o cami- Milton FÍlomeno Ávila mãcia� e Drogarias ou per� ·P.eII'eidrfl Je 0t�iVeira, o Of�- cado na forma da lei. Dado Rock HUDSON' - Jane
reembolso R .

' t' t P
Cla . e us Iça, em exercl- e paseado nesta cidade de WYMAN em'.. epI esen an e .. ,

J' 1
'

Benedecik. Cl_O' .deste _

UIZO, evara a Florianópolis, aos trinta SUBLIME OBSESSÃO
Av. Río Branco, 162. _ Flo- pubhco pl�egaO de venda.e dias ·do mês de julho do ano No Programa:
rianópolis. arremataç�o a quem maIS de mil novecentos e cin- Cine Noticiario. Nac.

der·e o malDr lanço oferecer coen
..
ta e seis. Eu, (as). P 8 4l'eços: c ,00 - ,00.

sôbre a quantia de Cr$ ...• HyglllO Luiz Gonzaga, Es- Cen<oura até 14 anos.

v, E N D E S E
13.500,00, valor dos bells crivão, o subscrevi. (As-

/' penhorados à Nede Cal..'Ios sinado) Eugênio Tl'om-
Si-lva na ação executiva que' powsl{y Taulois Filho, Juiz
lhe move José Augusto de de Direito da FI" Vara em

Faria,:;, sendo ditos bens exercício.
'

'

os seguihtes: 1. - Uma bi- Confere com o original.
cicleta" marca Monark n. " Escrivão do Cível da la.
19.59.00, nova, sem farol, Vara. "

o IL'STADO Florianópolis, Domingo, 5 de Agôsto de 1956,

OS' JOGOS DE HOJE EM SAO PAULO,
PARANÁ E RIO GRANDE. DO SUL

Linense x xv de novembro
de Jaú.

São as seguin tes as par

tidas anunciadas para a tar

de de hoje em São Paulo, Pa
raná e Rio Grande do

Sul:

Paraná
Britânia x Operário Fer

roviário, Caramurú x Cori

tiba, Guaraní x Agua Ver

de, Monte Alegre x Fer

rov-iário e Rio Branco x

Atlético Paranaense,
Rio G. do Sul

Aimoré' x Cruzeiro e Ren

ner x Internacional.

São Paulo

Portuguesa de
tos x São Bento,

Despor
Santos x

Jabaquara, Juventus x Na

cional, Guaraní x Noroeste,
Ferroviária x Ponte Preta e

o "CARl HOAPCKE" TROUXE O "4
COM" CARIOCA 5a fEIRA CHEGARÃO

OS REMADORES
Chegou, antc-ôntemv ,- o dias 12 e 14 na baía sul. O

"Carl Hoepcke",_ procedente barco acha-se no galpão do

do Rio, transportando o C. R. Aldo Luz, tendo sido

'cut-rigger" a 4 remos com bastante visitado pelos afi

que o misto Vascc-F'larnen- clonados .do esporte náutí-

go disputará as eliminató- co. Os remadores cariocas

rísa com os catar inenses e deverão estar nesta

caPi-!/
'

gauchos, marcadas para os tal na próxima 5a feira.
. -

NA MANH!� Df'HOJE: CERTAME DE
JUVENIS

Pelo Campeonato Citadi- Bocaiuva,
no de Juvenis, 'hoje, pela. horas.
manhã no estádio da Praia Figueirense x Guarani,
de Fóra, estão marcados os com início às 10 horas.

seguintes encontros: I Asaístam aos jogos.
Paula Ramos "versus" Entrada francá.

PARADA DURA'

EPILÉPTICOS

PENSÃO

3797

A MAIS ALTA
QUALIDADE

5

•

In!IDB
JNE SAO JOSE

As - 10hs.
SHORTS - DESENHOS

- C::;OMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,30 - 3,45 --7 - 9hs.
"Na Téla Panorâmica"

Humphrey BOGART
William HOLDEN em:

/ SABRINA
Com: Audrey Hupburn
No Programa:
Repr-rter na Tela. Nac.

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

IM.·1f1
As - 2hs.

Humphrey BOGART

WilliaJll HOLDEN em:

SABRINA
No Programa :

_

Com: Audrey Hupburn
Repórter na Tela. Nac.

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

As 4 - 7 - 9hs.
"CINEMASCOPE"

Dorothy DANDRIGDE

Harry BELEFONTE em:

CARMEM JONES
.te.:hnicolor de luxo

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

tJ!� 'm ( »::1.I
_ �

As 2,30 - 7.30hs.

Humphrey BOGART
William HOLDEN em:

SABRINA
Com. Audrey Hupburn
No Programa :

Repórter na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Cem ura até 5 anos.

As - 2hs.

BRADO DO PERIGO
O POTRO INDOMA-

10)
20)

VEL

30) O DRAGÃO NEGRO
3/4 Eps .

No Programa :

Preços : 8,00 _. 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
O ALUCINADO

Com � Arturo tle Córdova.
AR:f!;DE

Com: Rossana Podestá.

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

As 2 - 4 - 7 - 9hs .

Rock HUDSON - Jane
WYMAN em:

SUBLIME OBSESSÃO

Declaração
,

Co"-'. a presente, torno público que, a par-
tir ��' �5 do c�rrente mês, deixei de gerir os

destll103 da E,nprêsa Distribuidora de Revis
tas' "EDIR", (atual propnetária das bancas
"A Fav0rita"): por razões de ordem religiosa
e moral.

Ul11il motocicleta .marca

'Monark" de õ HP ano

1955, com 1.400 quilometros
percorridos com sid-car
de' aluminio adaptado ver e
tratar na Capitania dos
.Portoi! de Florianópolis com

o funeionário José Lima.PROCURA-SE PARA ALUGAR
Os mdhores vinhos ,dI" Tubarão

FELIPPE
BrG.nco e tinto
Distribuidore:;

Irmãos Mendes & Cia.
Cons. Mafra. 99 - Fone

(a.) Oldemar Veiga Magalhães

Família inglesa procura casa para alugar, com
,

um contrato de dois anos. Não faz questão que esteja Aluga-se quartos com re-

!Situl1da. na ZOJ111i- cenÜal. Tratar .llO Cab_o �Submarino ou feições. Rua General Bitten-
,:elo telefone 2982. court, 43. Rua

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domingo, 5 de Agôsto de 1956.
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Você se Chorrascarla
São Jorge-

lembra ...
Por ocasião

,

(

O ano de 1950 será por muito tempo lembrado pela Coreia do Sul. Naquele ano, sua república foi invadida pe

los exércitos comunistãs da Coreia do Norte e mais de 17.000 sul-coreanos foram mortos em atrocidades cometidas

pelos vermelhos contra a população civil, Exemplo .típico dessas atroeídades foi o assassínio de 300 habitantes do

Hamhurng. 'Apanhados como prisioneiros políticos, foram levados para uma caverna cuja cntrada foi bloqueada e

selada. A esposa de uma das vitimas sufocadas chora ao identificar o corpo de seu esposo depois de retirado da ca-

verna. ,I
Um dos primeiros helicopteros a voar com sucesso foi esta máquina que realizou diversos voos de vários minu

tos de duração em 1922, atingindo uma' altura de até 7,5 metros. Desenhada por Pateras de Pescara, inventor ar-:

gentino, foi 'construída pela Secção Técnica de Aernnautica da França. Pesava cerca de 450 quilos e era movida por

um motor de 40 cavalos. Pescara experimentou continuamente com aparelhos de vôo vertical, ideia que faseinou
inventores durante séculos e que foi tornada prática _somente. há cerca de 20 anos.

Sir Alexander Fleming, bactériologista britânico que descobriu a penicilina em setembro de 1928, mostra como

notou pela primeira vez os poderes bactericidas do bolor em seu laboratorio da Untversídads de Londres. Mais tar

de, depois de intensas pesquisas, dois cientistas de Oxford, prof. H. W. Florey e o -dr, E. B. Chaín, estabeleceram «

valor curativo da penicilina em certas doenças. Eles e o sír Alexander Fleming partilharam o Premio Nobel de Medi
cina e Fisiologia de 1954. Fleming faleceu em, Londres a 11 de março de 1955, aos 73 anos de idade. "
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Cem a Biblia na Mão
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_Esquacrias para pronta entrega .

Tipos especiais para casas de madeira.

A

do recente Casa de Esquadrias
comunica to, trnnsferencia de sua Loja para a

.umento que tiveram os

funcionários da Caixa Ca

tarlnense, face sanção da
Lei '2'745 pelo Presidente da

'lepública, o Sr. Prof. Ary
VIdra, agradecendo as a

.enções dispensadas pelo
proprietario da Churrasca
da São Jorge, assim ee ex

pressou,
Nós os, da Caixa Econô

nica banqueteamos-nos na

':::hurrascarÍa São Jorge. O
.ratamento que nos díspen
'ou o proprietário e seus
:J xi liares nos deixou ex

rernamente satisfeito e cer

os que "um bom churras
'0", só na Rua Frei Caneca,
:0111 o compu ... l'leirismo do
lo propríetár.; da maior
.hurruscar-ía a .. Ilha, o Má
do Comicholli.

VENDE-SE
,\ :TTOMOVEL MORRIS 52 sociação de Criadores de

Vende-se ou troca-se por Nelore do Brasil Posto Ex
outro de menor preço, um

. perimental de criação em

'\10l'riS Oxford perfeito, tudo Rio Preto - A raça Nolo
original, pneus banda bran- re. O zebu em sua primeira
ca. Ver à rua'Padre Roma, exposição-feira - Relação
31. Ios expositores. Búfalos na críaçêo racional de pintos

Água Branca - O leilão - A cocdidiose hapática
de reprodutores - Relação dos coelhos - Você sabe?
de animais premiados - Informações úteis para �vi
Nasce a Associação de Cria- cultores - Situação da avi
dores de Suínos - Franca cultura. Trocando em miú
terá, sua prova de ganho dos - últimas 'da ciência
de peso - Duas novas so- ao alcance de todos. Meca
ciedades de criadores: a de nização agrícola - Lubrifi
gado Guzerá e a de Gir. Sec- cação - A derrapágem
ção Jurígica - Venda de nos tratores agrícolas
fazênda arrendada XVII Venda de tratores. Mercado
Exposição Agro-Pecuária de Iaticíníos e de carnes.

d� Mato Gr�sso. A Planta-I Relatório número 137 do
çao do cafeeiro em renques Serviço de Controle Leiteiro
de nível e mecanização da l da A.P.C.B.

�

RUA MAX SCHRAMM, 168

,,'néxo á Serraria da Industria de Madeiras' Catar-inense
Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere
cendo a preferencia de seus freguezes

PORTAS E,;rANELAS PARA PRONTA ENTREGA,
- RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE. PREÇOS BAIXOS

ESPECIAIS PARA CASAS DE M}\:DEIRA.

-'i
II,

I':I!' ,'. '1" �� -

r;�f�"'t7 %�r{�l
cultura Econômica - O re

lógio e a caixa do relógio
- Como se combate a es

ponja. Um criador brasilei
ro. convidado para JUIZ na

exposição Real do Gado De
von, na Inglaterra. Biblio
grafna Cultura da melan
cia - Conservas de frutas
em compotas - Cultura da
figueira. C o n c ó r d i a -

Exemplo de equilíbrio agro
pecuário. Sem comentários ..
Avicultura - Bases para

Nossa Capa. A mârgern
da I Exposição-Feira de
':;ado Indiano. Fatores, He
reditários que afetam a fer
cilidade dos bovinos VI

Produção de Gêmeos. I Ex

posição F'eira de Gado In
diano -Ativídades da As-

algu-

VENDE-SE

DR. FÚLVIO ADUCCI Precisa-se

EMPREGADA
mas horas diárias em ca

sa de pequena família.
Falar Rua 'Conselheiro

Mafra NO 150 das 9 às 11
horas.

MISSA DE ANIVERSÁRIO

) DOMINGO, 5 DE AGOSTO Por motivo de mudança
O Senhor mandará de dia a sua" misericórdia, e de -------------- uma geladeira, -modêlo co-

noite a sua canção estará comigo: a oração ao Deus de AGRADECIMENTO E MIS',SA mercial marca, BACELI,

minha vida. (Salmo 42:8). Ler Filipenses 1:3-11. forrada de aço inoxidavel.

UM MENINO desejou mudar os seus brinquedos de
Viuva Zahia Daura, filhos, genro e noras, irmãos, Tratar à Rua General

um lado para o outro do quarto. Tentanto ajuntá-los pa-
<unhados, sobrinhos e netos, sensibilizados agradecem as' Bittencourt, 97.'

ra levá-los de uma só vez, acontecia que caíam todos de manifestações e pezar de conforto recebidos no doloroso
'.

suas mãozinhas. Depois de diversas tentativas, êle cho- transe porque foram abalados com o súbito falecimen- ---�--------

C
.

1
-'

êl i) do seu querido e inesquecível .

rült de desgôsto. arínhosamente á mae sugeriu que e, e GELADEIRA
levasse um a um. Logo depois um garotinho feliz e sor-

trossí
.

FELIPE DAURA Vende-se uma. Marca

'l'idente tinha os brinquedos onde queria. �u ros,slm, _

convidam a�s .demais p�rentes e pessoas de- "Champion",
'

7 pés cúbicos,
Às vêzes a vida parece atirar sôbre nós uma carga ,,�as r elações par aassistirem a nussa de 7° dia qUe se- abertura aberta. A tratar

tão pesada, que sentimos õue já não podemos lutar mais,
la rezada no dia 6 de agosto, 2a feira, na Catedral Me- neste Jornal. Das 14 às 16 hs.

n em um dia, riem mais uma hora e nem mais um minuto. iropolítana ,às 7.30 horas, pelo que antecipam seus sino ..................w.-.-.-_-.-.-..-..-..........

Em tais ocasiões, estamos prontos a desistir com deses- (eros agradecimentos. "

.

pêro daquilo que parece estar nos
I d�s�fiando. Em tais

• $co.e.c,d\�,iit-íl}4-:.,,<l.-.: C?''Ji!!''·_

ocasiões esquecemos que Deus não''': (fi"clã 'f'odos os nos

sos dias de uma só vez. Êles nos "-sib' dados momentos

9 momento, Deus não espera que suportemos hoje as
largas de amanhã. Êle nos promete fôrça, graça, cora-

gem e sabedoria necessárias para cada momento. Alayàe. Alvim -Aducc.i <:onvida aos seus parentes e

_
_ O R A ç Ã. O p:ssoas aml�as para asslstJ�'em á missa de 10 aniversá-

Nosso Pai,' estamos sempre sob o teu amoroso cui-I
1'10 de. faleclm.ento de seu me$quecível marido Fúlvio

dado. Tu sabes o que carecetnos antes de pedirmos. Aju- ,A;ducCI,. � realizar-se no dia 8,do corrente na Catedral

da-nos a nunca estarmos temerosos ou ansiosos, mas que ,!uetropolItana, no altar do Sagrado Coração de Jesus,

possamos sempre levar-te o� nossos pedidos, porque de- r� 8 horas da manhã, sendo of'icíants Monsenhor Frede-

fílh ti Iia E ne d rico Hobold
vemos ser 1 os que em 1 con Iam, m nome o nossli.

.

.

.

Salvador. Amém"
I :�nteeIpa agradecimentos às pessoas que

PENSAMENTO PARA O DIA cerery? a êsse ato de piedade cristã,

Eu agradecerei a Deus, .porque f.:le suprirá tôcías; .

.1S minhas necesstdades, hoje,' ITelma Vance Jonhson (Texas,
: SEGUNDA-FEIRA, 6 DE AGôSTO i

Aquietai-vos. e sabei que eu sou
.

Deus.-" (Salmo
46:10). Ler Salmo 46 ou Apocalipse 2:7-10. I

A BEL./-\ ESPôSA de Fernando de Soto, famoso ex

piorador �spanhol, obServava o marido l1ó momento em

que êle partia do pôrto de Havana para uma outra via

��f-m de explorat:ão. f.:lp seguia para o terl'ifório norte

ria Flórida com a inten\:ão'de atravessar o rio Mississlpi.
As semanas se prolongaram em meses, e os meses

em mais de uma, e Soto não voltava. Os pretenden
tes à mão de sua espôsa diziam-lhe que certamente a ex

pedição estava perdida e, que d� Soto não voltaria rrun

��a mais. Ela, porém, ,jesprezando a todos êles, dizia:

"f.:le sempre voltou. f.:ü" há de voltar". E durante três

anos mais, ela 1113nteve. a esperança de seu retôrno. Mas

em vão, 'porque êle nunca mais voltou. Pois de' Soto

perecera de febre e seu corpo fôra dado ao rio Mississipi.
Que pelo quaçlro de verdadeiro amor sua espôsa expres�

para

PARTICIPACAO
MOACYR COELHO

:e:

,
HILDETH d'ARAUJO COELHO

participam aos parentas e pessôas de suas relações
i) nascimento de sua filha Jane, ocorrido no dia 27 de
julho de 1956, na Matemidade Dr, Carlos Correa.

'

Florianópolis, 27-7-56.
------------------------�-----------

PARTICIPACÃO
. ,

ITAMAR DA COSTA XAVIERo ESTADO
O mais antigo diário

compare-l
Santa Catarina. ,

,

Leia e assinem.

r.ou!
Diàriamente defrontamos' com situações

podemos. reso'lver. Mas uma coisa podemos fazer, com

Vida, a certeza - é ser;úos leais a Oristo.

.
/II.

PROGRAMA DO MES

PENSAMENTO PARA O .DIA-

DIA 12

ORAÇÁ'O

,

DIA 11 - Às 22,30 horas: Grandioso e tradiciQ
nal Paile de Gala do 840 aniversário,
abrilha.ntado pela orquestra do Clube
e com a participação da maravilhosa
Orquestra uruguaia de Pedro Burgos.
Encantadora dec'oração.

-

OBSERVA'ÇõES: 1{) Reserva de mesas

na Secretaria a Cr$ 100,00 20 Encon
tra-se na Secretaria do Clube a lis-'
ta de inscrição à disposição das gen-
tis senhorinhas que quiseram. debutar.
As 20 horas: Jantar. de confraterni
zação entre os n:embros da Diretoria
Conselhos Deliberativo e .Fiscal, e as:

, sociados em geral.
Inscrição n,a Sec.retaria para o jantar
preço individual Cr$ 125,00.

DIA 14 - Às 20 horas: BiLl go em benefício do
Clube, com valiosos brindes que se

encontram expostos na vitrine da 8ee.
'ção ue Máquinas da Casa

.

Hoepcke
Preço do cartão Cr$ 50, JO.

'.

que- não

Nosso Pai, quando tudo ao nosso redor é confusão,
!'omos-te agradecidos pela tua verdade na qual confia
mos e permanecemos. Quando tudo são trevas. nós so

mos gratos porqu'e nos tens dado a capacidade de con

fiar em tua gra.(i-a infinita, p'ela fôrça que é nossa em

Cristo nosso Serlhor. Amém.,

Sê fiel até à mort0, e da-r-te-ei a coroa ela 'vida.

GARFJELD EVANS (Cuba)
�'

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

de :e:

EURY CABRAL XAVIER
Comunicam aos parentes e pessoas de suas rela

l;õeS, o nascimento de sua primcgên ita, Yara, ocorrido a

:8 de julho, na Casa de Saúde e Maternidade São Se
bastião.

Vende��., Casa
Vende-se a casa, estilo bunglllow, sita à rua Artista

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

:lUplo 'quintal contendo jardim, canteiros para horta-"e
h'vores frutíferas. Tratar ·com.o Sr. José Carvalho à rua

r�onselheiro Mafra, 21, sobrado, ou pelo telefone nO.
'1367.
........'•••••••••••••e�o••••••oo••••••••••.,

TERRENOS EM BARREIROS
Vende-se

Um de 24 x 32 no antigo loteamento Maykot. Situa
ção e)Çcelente. Tem IUl. Agua encanada em instalacão. '

Um de 10 x 28 situHdo mais adiante, tambem em boa
<:;;tuação., "-

Tratar 'à rua Almicante Lamego, 157 ou pelo telefo�
:.e 2818.

--------------------------�------�

LIRA TEMIS CLUBE
, «(j CLUBb DA MOCIDADE)

PROGRAMA JJO ms DE AGOSTO:

nia 18 - sábado - Soirée, com inícjo às. 22 ho�ras.

Dia 26 - domingo -- Brilhante Tarde - Concêrto _

Dançante.. Aguardem maiores
detalhes sôbre essa surprêsa!

Lavando
-

com·
-

Baba0

-v'irgem .E:specialidade
da CIB. IIIIIL IIDDSIIIIL-Jololllle (1IIrclfr.881Itrsdl)

�---'''.....,.�,��
,

�f)Domil.a"'8e jempo� e dinheiro �_ .._.��._

.- .. - ----._ ------------�----_ ----_,------__...,.,_� -_"--...-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aliz�cram as primeiras elei- poteneial alemão continua í

çL::s. A colaboração com a· inspirar aos fr.anceses, mes
França era para os san'en- mo nr, presença de perigos
ses urna condição de sobre- mai01"'�s qué espreitam aLe,
vi \-ência. E os partidários. te ...

,PARA 0- FIGADO

tratamento com o

As vertigens. rosto quen te, falLa dC.:
_ar, vomitos, tonleiras e dores de
cabeça., • maIOr parte das veZe5
são devidas ao mau funcionamen
to do aparelho digestivo e co!)se·
quente Prisao de Ventre As
Pílulas do Abbaae Moss salt mdi·
cadas no tratamentó da Prisão aI'
Ventre e suas manirestações p

'!las Allgiorolites Licenciadas pe
,la :Sllude PUbhca. as Pilulas jo
Abbade Moss são usadas por ml
(hares � pessoas. Faça o seu

uso das pUuJas do- Abbade MoSs.

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

Motor Roquete:- Breque a ar. Talvez o m'ais bem conser-

\lado, de sua classe, em todo o. País. "-
,

PLeço, 650.000,00. Facilita-se uma parte
'Ylento. Tratar no Depósitó das Águas "Santa
.!!l1 Florianópolis' - Rua 14 áe Julho 540.

.
. '.. ,_

�------�-

Florianópolis, Domingo, !) de Agôsto de 1956.
-_o __ . _

,

marítimos a óleo

com

de
I J

redutor
velocidade
a J 2 O H r

(Manucl Fcrr�ira de lVIe10) dessa pcYlítica obtiveram fà-
.

A França e a Alemanha cihnente uma grande maio

dão hoje uma contribuição da.

sensivelmente igual para o É cl.. 1'0 que as circunstan

Consórcio Europe'u do Cal' ;i:\.jl mudaram de então para

vão e Aço, mais conhecido cá e que a situação só se

por Plr,no Schu�an. Expres- mantém por virtude de cer

sas em percentagens, as·suas to número de medidas de

participações' cor�'es�ondem exceção inscritas na Consti

a 34% para o p.nmell'o da- tuição do Sarre e que põem

quêles países e 35% para_o fóra da lei os partidários

segunDo. Mas a produçao políticos que propugnam fa

francesa inclui a do terr i- voràveimen te a incorpora

tório do Sarre, com a sua �ão do Território à Alema

gigantesca bacia carbonífe- nha. Essa situação é difi

ra donde se extraem anual- cilrnente sustentável, como

,;mente mais de quinze mi- trazem os resultados apon

lhões de toneladas· de hu- tados, mas para a França I
lha e cujas reservas natu- , posse do Sarre represen- i
rais, ao ritmo da exploração ta uma garantia a que ela

atual, podem durar um mi- não renunciará fãcilmente-]
lên io. Se o Sarre voltar, po- É a compensação que lhe

I

rêm, :_J, ser' incorporado ao resta para o malogro de to-

território alemão, as percen- dos 03 seus objetivos ori

tagens mencionadas alterar- g inais de manter a Alema

se-ão muito. A- produção nha d ivi d ida e desarmada.

francesa ficará a rapresen- Por sua vez, o Sarre é

tal' apenas 27 por cento do para os alemães uma questão
total e a da Alemanha su- sentinwntal de justificada
birá para 42 por cento. importância. No debate sô-

Ora a dificuldade práti- br2 o assunto que. se reali

ca é que o Sarre não ê fran- zou no Bundestr.g, em fins

cês, afirmam ps alemães. Ie janeiro último, foi �"pro
Êsse retalho de território, vada u'a moção em qlte se

com menos de dois mil qui- afirma -que o "Sarre é ter

lômetl'oS quadrados de su- ritório alemão de acôrdo

perfície e cêrca de um mi- iom o Direito Internacional

.Thão de habitantes, está si- � não pode ser sepfll'ado da

tuado sôbre a fronteira en- Alemanha sem o consenti

tre a Gália e Germânia, on- nento expresso desta". E

,de uma Europa mutilada e esta olpos içãc inconciliável

enfraquecida continua a dís- meaca fazer êsse retalho de

putar a herança de Carlos territério o pomo de discór

Magno. A sua população é .lia que pode faze!' derruir

insofismàvelmente alemã, e .odo o edifício da coopera

no ple'lbicito organizado pe- ção internacional.

do S.DN., em 1935, pronun- A '[luestão foi uma vez

N
,-

M d B
·

tciou-se a favor do regressso mais abordada há dias sem D uno' atis a
ao Reich, por u'a maioria êxito numa troca de cartas -

de 90 por cento dos votos, si sntre Adenauer e o premier NA EUROPA O MAIOR

bem o ue então enfoxicada francês. A chanceder ale- LIVRO DO MUNDO

pela �egalomania do cabo- mão propôs uma fórmula de

d�-esauadra austríaco. Mas rropeizaçâo do' Sarre sob

o fat� se repetiu em consul- 1 autoridade do Conselho·

ta realizada no ano findo, le Ministros do Plano Schu

cujos l'e�ultados eleitorais nan, Que preservaria os pri�
foram de 59 por 41, percen- vilégios econômicos da F'ran

tualmen te, a favor da mo- .a em' troca de liberdades

dificação do Estatuto vigen- ;olíticas para a' população
te. .arrense. Mas o ministro

A França, todavia, está los N�gócios Estrangeiros

decidida a que tal não su- 'francês rejeitou o plano de

ceda. Depois da la� Guerra lido dO caráter te'mporárío
Mundial, obteve a explora- que S2 previa par,a essa eu

ção nás minas do Sarre por l'opeização.
quinze anos, a título de O problema codinua, por

comp,ensação pelas destrui- tanto, sem solução. O pior i:

ções cáusadas pelos alemães que muitas outras cousas es

nas instalações mineiras do ;ão d",pendentes dele. NãG

'nOl'te do .país. Após a 2:a se vê bem, por exemplo, co

C�:mflagração, organizou a mo poderá Adena�ler obtel
.

região sob a fórma de um do BGi1deRtag a ratificaçãl
minúsculo Estado autônomo dos acôrdos contrat{lais e

dentro da sua própria esfe- dÔ Trll,tado do E,i,ército Eu

ra politica e econômica. As ropeu enquanto a Alemanha

circunstâncias do momento Ocidedal 'vir frustradas tô .

foram-lhe de início ntvorá- das as suas' I:eivindicaçõe�
v:;:s. A Ale'manha estava sôbre () Sarre. Nem outra a·

v�!.'t�u'-:mente esmagada quan titude poderia tomar, em fa,

do no Outono de 1947 se re- ce de to-dos os receios que o

'SPECIAIS para pesca

.erviços ele

re&oqc,e--'-,
transportes

,

marítimos e Iluviais

DIESEL
uma tr--adição
a serviço d os
armadores
brasileiros

••

R.pr.s.ntan·;�s exclusivos J' O �para todo o Brasil :
......;.:;;:\:::;."x--,...,.,.,_..-'
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MATRIZ: R.UA VISCONDE DE INHAÚMA, 37 - C. P. 3608' - RIO DE JANEIRO
fiLIAL: PRAÇA IGUATEMí MARTINS, 132 - SANTOS - SÃO PAULO

ENDEREÇO TELEGRÁFICO: "ANSALVASCO"
-

UMA ORGANIZAJÃÓ COMPLETA EM MOTORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVI

CSl\A)- - Cegos europeus
terão a oportunidade de' co
nhecer pelo tato o maior li
vro do mundo, ao chegar a

Paris á primeira Bíblia em

Braille destinada a- urna no

va biblioteca organizada es

pecialmente para cegos; Tra

ta-se de um presente da So
ciedade Bíblica Americana,
o qual irá figurar entre os

6.000 ,volumes já existentes

Como se sabe, em janeiro
dêste ano, cinco missioná
rios aterr'isaram na margerr,

do Rio Curaray, sendo re

cebidos com aparente satis
fação por três sil;ícolas: o'
correndo, entretanto, logo
depois a trucidação dos cin

co pregadores.
Acrescentou- a sra, Fle

ming que índios cristão�
Quechuas dos Andes tem re.

velado desejo de entrar em

("(Jntak com os Aucas.

Êste fato _é notável, "ob

servou, "porque essas tri-
bos sempre foram ferre

ESP'EHAM DUPLICAR O nhos inimigos".
SEU NÚMERO, ATÉ 1964, RefE'rindo-se ao mortící
OS BATISTAS MEXICA- nio dos missionários, disse

NOS que "c:nco sementes foram

(�NA) - ·Os Batistas plaY1taõas em solo �estran-'
mexICanos. traçaram planos I geiro e já estamos come

para duphcar, até o ano de candó a ver a colheita".
1964, o número de membros ÍIÃ SOMENTE 21 MILHÕES
de suas igrejas. Há, pl'esen- DE CRISTÃOS NA ÁFRICA
temente, 15.000. Naquele a- (SNA) - O Dr. George
n�, comemorarão o centená- W. Sadler, secretário -da
(10. da fundação de seu tra- Junta Batista de Richmond
jalho no. M�xico. junto à E_uropa, África e �

Os refendos planos fo- Oriente Próximo, referindo
ram elaborados por ocasião se ao continente africano,
da recente assembléia anual citou, as palavras de John
da "Oonvenção Batista Na- Gunther em seu livro "Á
cional do México", efetuada FRICA INTERIOR"': "A
la cidade de Novojoa. Áf-i'ica de hoje poàe não sa-

Entre os relatórios apre-
sentados, figurava o do Se-· --------

minário Teológico Batis� I
ta em Torreon, Coahuila
que êste ano celebrará o sel;
jubileu.

,�
.

NOVOS CONTATOS COM
OS SÊLVAGENS QUE MA
TARAM CINCO MISSIO-

NÁRIOS , ) '

(SNA) - Novos contatos, �'�
'-

f
�pr�m estabelecidos com os 'f �:).. :..

I.n�lOs �uc.as do Equador, ! � _,c:J �
-

�,
responsavelS pelo massacre' .' ..J

de cinco missionários nor-
'. SULFAGUA ,

�e-�meri�anos em janeiro Hertape
'

ultimo. (foluç.io concentradã de sulfa)-
A sra. Fleming, viúva de

uma das .cinco vítimas, in
':I;ormou que aparelhos da
"Socieáade ' Missionária de!
�viação" voltaram a fazer)

· � __.·_·_.-.. ·W·.-.D�._a _ -..................................... voos de reconhecimento: no-
tando-se que

"

pelo menos
alguns indígenas, revelaram
atitudfs amistosas�'.
Leves aviões fizera� vôos

rasteiros sôbre a aldeia do
Rio Curaray, sitüado na par
te oriental dos Andes, dan-

do paga- do-'se assim o cont'ato com

Catarina", 108 Aucas,
.

uma tribo selva.
,

_, gel11.

naquela casa.

Indicada nas afecções
das aves em geral.

Outros produtos Hertape
para aves: Coriza-ve

e Espiroquetol.�
� WiIT'
j_;ã�ôratOrIO

'

"

'"HERTAPE Lt�a.
�:�)'J - . . �.

-

:' ,

-:,:::f:; Rua Cardoso, 41

c'C: e� 692 :.. 8elo Horizonte
>i;'- ,1""-;" ','

REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA'
-Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praça BardO do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa
.... Estado do Paraná I!

• _I __•

bel' para onde vai, mas está

em marcha e marchando cé·

lere em direção dos padrões
ocidentais". Declarou I ain

da o dr. Sadler que segundo
cálculos do referido autor

há naquele continente 112

milhões de pagãos, 60 mi
Ihões de _muçulmanos, e a

penas -21 milhões Ide cris
tãos.
CAMPANHA RELIGIOSA
EM PROL DA FORMAÇÃC
DE BONS "CHAUFFERS" I(SNA) - Orientados pe
la Junta de Educação da

Igl'eja Metod_ista da Améri
ca· do Norte" igrejas e pu
tras entidades religiosas es·

tão empenlladas numa cam

panha que acentua a neces

sidade de serém cOllsidera
dos como virtude cristã "os
bons hábitos na d-ireção de

automóveis".
"6 dirigir cuidadoso con

serva a ;vida humana e põe
em relêvo o valor do indiví

duo, dois' fatôI:es importan
tes do ponto de vista do en

sino cristão", observou um

lidero
ESPERAM OS BATISTAS
DO SUL NOMEAR 125

MISSIONARIOS NO
CORRENTE ANO

CSNA) - Os Batistas do
Sul dos Estados Unidos no

mearam em 1955, --.&.través
de sua Jtinta de Missões Es
trangeiras, 104 mIssionários.
O alvo mín.imc para êste a

no é 125.

Sabe O que é' o
(oyote?

._

�

É um bandido do Far
West? Um personagem
lendário, bondoso,' jus
ticeiro e romântico? O
COYOTE é -admirado
por mulheres, homens,
jovens_ e velhos... Vo
cê será um de seus

adeptos e anligos. 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. Peca O
COVOl'E, a nov� re
vista

. ;�:ensal .de êxito'
internàcional, nas ban�
cas de jornais. Slla lei

tuta o entusiasmará.

-HOJE .E AM,�NHÃ
NO PASSADO

5 DE AGOSTO
A data de hoje recorda-nos que:
em 158fí a Caravela .comaridada por João Tava
res, chegou e ancorou no antigo Pôrto da Ca

saria, a fim de fazer pazes com o cacique pira
gíbe e lançar os fundamentos de uma cidade

que, após 1930 passou a se chamar João Pes
soa, como homenagem ao valoroso paraibano:
em 1626 f!lz-s� de veia, da Bahia da Traiçã�,/
a esquadra holandêsa do almirante Boudewyn
Hendriksoon;
em 1646, um ataque dos holandêses contra

, Olinda foi repelido pelos capitães, João Soares
de Albuquerque .e Braz Soares, tendo sido fe
rido o <;eneral inimigo von Schkoppe;
em 1709, _

Bartolomeu Lourenço de Gusmão rea

liza em Lisbôa, Portugal, a primeira experiên
cia de ascenção aerostática;
em 186R, em.Rio Pardo, no Rio Grande do Sul,
nasceu João Propício Menna Barreto, vindo a

falecer como general e Barão de São Gabriel,
'em 9-2-1867;
em 1827, em Alagoas, nasceu Manoel Deodoro
da Fonseca, ex-presidente e proclamador da

República Brasileira, faleceu em. 23 de agosto de

1892, no pôsto de Marechal;
em 1869 no Desfiladeiro de Sapucaí, os para

guáios foram desalojados de suas trincheiras,
. por tropas brasileiras comandadas pelo coronel

Francisco Lourenço de Araujo, da Guarda Na
cional da Bahia ;
em 1896, o Brastl readquiriu a Ilha de Trinda

de, em poder dos inglêses desde 20 de julho de

1895;
,

em 1920, fQi fundado o Instituto Histórico do
Rio Grande do Sul.

-:0:-
6 DE AGOSTO

A data de- hoje recorda-rios que:
em 1645, os holandêses que ocupavam a Ilha
Formosa de Serinhaêm, sob 'o comando de Sa
muel Lampert e Gosme de Moncheron capítula-:
ram aos pernambucanos de Vidal de Negrei
ros e Paulo da Cunha Souto Maior;
em 178B foi estabelecida a Real Feitoria do
Linho Canhanu, por determinacão do Vice-Rei
Luiz de Vasconcelos no lugar 'em� que foi fun
dada a cidade de São Leopoldo nio Rio'Grande
do Sul;
em 1825, foi proclamada a Independência da

. Bolívia;
em 1826, travou-se o combate de Caraguatá,
na Banda Oriental do Uruguai, tendo os brasi
loiros sob as ordens do major Antonio de Me
deiros Costa derrotado com um corpo de cava

laria Ot+ental de Cláudio Berdun; e o capitão
Gabriel Gomes Lisbôa derrotou uma divisão de
corrientinos �o� mando de José Lopes, em Toro·

Passo;
em 1828, na .Burra do Rio Negro, em Manáus,
foi assassinado o governaídor militar Antônio
Aires Bararína ;
em 1855, verificou praça, como Grumete, no

corpo d;� Imperiais marinheiros aquele que vi
ria a -ser um héroi nacional - Marcilio Dias'
em 1946, sub-tenentes e Sargentos do Exércit'o
servindo nest<t Guarnição Militar de FI�rianó�
polis, fundaram a Associação Cívico-Militar
"Marechal duilherme". Esta associação obedece
ao tríplice aspecto cívico - cultural beneficen
te. Ainda gual damos na lembrança as bril
lhantes comemorações cíVIcas levadas a efeito
,pela associaçãú. No comemorar-se o seu 100
aniversário de organização q'ueremos, deste hu
milde cantinhc apresentar nossas sinceras con

gratulações com a Classe formulando os melho
res vot('l� de fmnco progresso.

André Nilo Tadasco
__ 7-- --_

.

.,..". •..�"'-•• --.

-- c'·

J�Vende-se
lJ'ma bicicleta, em perfeito estado de conservação,

narca Monarck.

.

Tratar com Guarino Todescato na ofi�ina Damiani.
"';;'j�;_r:", I

- "

A G R A D E C I ME N T à�---'
Generoso Ildefonso de Oliveira (Lozo), filhos,

tenros e noras vêm de público, agradecer sinceramente

8?S EYJn�s Srs. Dr. WilsoJ:j _Findo Mendonça, Dr. I1en
nque PrISCO Paraiso, Dr. Danilo I<'l'eire Duarte, as Ir-

I mãs d� Divina Providênciâr e Enfermeiras do Hospital
de Caridade desta cidade, pela maneira carinhosa com
,que trataram de sua :,empre lembrada espôsa, mãe e

f>ogra, Carlota de Oliveira, falecida a 28 de julho p. p.,
que não mediram sacrifícios, tudo fazendo com a maior

IJ:�a vontad� e máxima presteza para Ralvá-Ia. Outros-
• Llm, estendem seus agradecimentos aos Exmos. Srs. Dr.
J'�dmundo Rodrigues e Dr. Alfredo Bcck, d!l Vil::t de Uru
hcí, bem como também, penhorados, agradecem ao Sr
,1osé Elia� e EKma. ��pôsa, e a todos aqueles que, d�
qualquer forma, auxJllara!l1 durante a enfermidade ou

confortaram-nos em tão doloroso trans,e, acompanharam
o féretro, enviaram corôas, flores, telegramas, etc.

A todos, "um Deus lhe pague!'.'
" .

Jll110 Palllo - Bom Retiro

PROCURA··SE PARA ALUGÁR,
Família inglesa procura casa iãl'a alugar, com

'Im contrato de dois anos. Não faz questãô que esteja
I situada na �ona central. Tratar no Cabo 'SubmaI!ino ou

I ::elo telefone 2982 .

..f
_ •• 'I'" "'0"'-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jcrn OswaldoOíO=(O '8'0$-· $60
ale o;s r. Konder Reis sabotador

.

n!��,:�:.:n:�a:�:uap::;
Poucas as revistas especta- , I e, do seu bolso, adquírlu três Pôrto Alegre, o jorn. Osvaldo

lízadas no Brasil que hajam [co não deveis adquirir em- triotas; Dr. Alberto de An-lnovilhas da "Paak Livestock Mslo, nosso assiduo colabo

logrado tanto prestigio quan- barcar qualquer gado pt srs. Jdrade Queiroz e o senador Agency", com o fito de doá- radar, que naquela Capital
to "Chácaras e Quintais", ANTONIO CARLOS KONDER Adolfo da Silveira. Eles con- las à Escola SUflerior de A- sulina atenderá a um COl1-

magazine agrícola que já se REIS, Chefe Gabinete Mi- 'seguiram esclarecer o então gricultura de Piracicaba. vite da Federação Espirita
aprnxíma de meio século de nistro Agricultura". IMinistro Cleof'as e dele ob- Grande e esclarecido cola- do Rio Grande do Sul para
existência e tem enorme cir- Tudo parecia perdido pela ter permissão para entrada borador nessa campanha ri- i fazer uma série de conferên ..

culação em todo o país. acão sabotadora de máus
'

do Red Sinclhi no Brasil. O I ca de episódios, uns heroicos cia e também visitar pessoas

Orgão técnico, as suas pá- b;asilEiros quando aparecem Dr. Felisberto vendo que na- outros cheios de perfídia, rol de sua familia ali residentes,
ginas contem somente ma- no Brasil, em defesa da cam-I da mals podia oficialmente o embaixador brasileiro no� Boa viagem e feliz estada
téria selecionada, de interes- panha titânica de Felisberto fazer no Paquistão, ajuntou Paquistão, o Dr. M�acyr naquela Cidade, são os vo-

se agrícola e pecuário, Não Camargo, dois ilustres pa-Io pouco dinheiro que levara iBriggs". .tos que formulamos.
acolhe assuntos politícos.
O que os leitores vão en

contrar abaixo, foi extraido
dessa magnifica revista, vo

lume 91, número 4, de 15 de
abril do corrente ano.

Trata-se do tópico de uma

entrevista de renomado téc
nico, o dr. Felisberto Camar

'se. apresentado pela revista
entre OS grandes brasileiros,
"pelo seu passado de lutas e

'realizações pelà sua integri
dade moral pelo seu patriotis
mo corajoso e pela sua cul
tura".

E nessa entrevista, entre

Os maus brasileiros, sabota
dores, para tristeza nossa,

surge um catarínense, hoje
deputado federal - o sr. An

tônio Carlos Konder Reis.
Eis o tópico de referência:

I"A AQUISIÇAO DE RED,

SINDHI PARA O BRASIL"
"Como diziamos no come

ço desta entrevista, foi em Ijaneiro de 1951, que o gran
-de agrônomo patrício Felis
berto Camargo conseguiu au

torização para viaj ar para a
. índia. Antes teve de perma
necer um mês em Londres,'
psregrmando por repartições
e escritórios, afim 'de obter

informações e facilidades ofi- i�iais para o bo.m _�dto de sua.

Importante' mIssao.·
Uma vez no Paquistão, o

Dr. Felisberto gastou 3 me

ses em percorrer 'os príncí
pais centros particulares (

governamentais de criação.
Foram adquiridas 25 vacas, �

maioria da "Paak Lívestock
Agency" de Karachi, consti
tuida de cabeceiras do re

banho dessa importante' or
ganização especializada. O

resto do lote proveio dos rc

banhos da "Sitara Farrn",
que tem perfeito controle
leiteiro e dispõe de reprodu
tores fornecidos pelo gover
no do Paquistão. Foram com

prados 3 machos, todos com

"pedígres" até a quinta ge
ração a saber:

1 touro "Athari" da fa
zenda de Mipurkhas, do Go
verno do Estado de Sind.

1 garrote "Sallar 11, Son
of Jacuti", da fazenda de
Malir,- do Governo Federa'
de Paq1:listão.

1 bezerro "Mipurl{has 94",
da Fazenda de, Mipurkhas lo
Governo do Esta'do de Sind.

Quando tudo estava J3

pronto, nü começo de outu
bro de 1952, os negócios en

cerrad03 e a viagem de vol
ta planejada, surge em cena

o Dr. João Barreto, Diretor
do Departamento

.

Nacional
de Produção Nacional, -chei'o
de ciume ridiculo porque o

Instituto Agronomico do Nor

te, 13elas mãos de Felisberto
Camargo, iria realizar em

prol da pec�ária tropical do
Brasil uma obra de grande
importância prática, fato

virgem na administração do

mesmo João Barreto. Est2 a'

pavarado com a eminente vi,
tória de Felisberto CamargJ,
corre ao gabinete ministerial

.

e de lá lhe despacha, para a

cidade de Karachi o seguin-
te telegrama:
"Dr. Felisberto

Brasemb Karachi.
9-52.

Camargo,
N. 326 12-

Autorizado Ministro comu

nico-vos opinei contralria
mente importaçãlÜ reprodu
tores asiáticos. João Barre-

No conjunto harmonioso de suas cores .. no agrupa
.nento orden.ado daquele engaste de estrêlas, na fala de
seu expressivo 'lema, refletindo bem a unidade nacional,
ulzendo das nossas glórias, fotografando e esculpindo as

u'ossas aspirações maiores, tornando assim, o segrêdo de
rossa força e a fôrça de nossa fé cívica nos destinos g lo
I;O'SOS desta Mãs-Pátr!a, tremulava o Pavilhão. A seu

lado, procurando seguir a mesma destinação, a Bandeira
.lo Estado.

Tantas glórias reunidas, Tantas vitórias conquista-
.

elas e tantas promessas democráticas recebidas, ditas. em
discursos esbravejados em tom de pura demagogia, onde
o coração não toma parte,

E, então, comecei h pensar ...
E quando a gente pensa, neste mudo falar do Espíri

to, quando se lembra, quando se compara, cotejan-do, ti
rando conclusões um mundo apressado de idéias correm

céleres pela nossa mente, em aluvião, cascateando ...
Atendendo aos reclamos dos panificadores da Ca- A situação do Brasí'l ...

.pital, que alegando não poderem mais fornecer pão pelos HOMO HOMENI LUPUS ... Como tudo é diferente
preços antigos, a COAP, em sessão do Plenário de 2-8-56, .ia realidade!
aprovou 03 novos preços que deverão vigorar dentro em Não. O homem tem de ser o "artista de seu destino".
breve, dependendo somente da publicação da respectiva Tem mesmo, como afirma" Pietro Ubaldi, na "Grande
portaria, no Diário Oficial do Estado. Síntese", o homem' "que esculpir a gra�de obra do Es-

São os seguintes os novos preços tabelados: píríto na escabrosa materialidade da vida;'.
Nos balcões das padarias' e Nos armazéns, restaurantes, As Bandeiras, lá em seus mastros no Edifício Públi-
própríos distribuidores bares, mercadinhos e conge- (O, conclamam 'os brasileiros ao' cumprimento de seus de

neres, bem como entregue ;�
veres, 0<; homens dizem "sim", mas não praticam.domicílio: Vejamos as misér-ias cá de baixo, sob as Bandeiras
r�esfraldadas.

.

tomo a conspurcam com seus átos, com suas ações! .

Alí vão os que vieram de longe, os _que bateram em

-ortas que não se abriram, que estenderam mãos para
colher uma esmóla e as recolheram vazias!

.

Por al í, o desesperança do os que necessitam, pedi-

R
' "Cock tell" a' -I. 'Ig"la rarn e foram enganados ...

U eH pes
- L, As grandes dificuldades, a miséria, a dOI:, as desilu-

S B ti _',ões os sofrimentos.
• ea nz Brasileiros em penúria ...

O Departamento Social d( No topo do mastro as Bandeiras do Brasil e do Esta-

O
Lira Tenis Clube realizar? lo, -como em todo o Brasil e como em todos os Estados, aconspícuo jornalista

mesma téla triste!Barbosa Gonçalves, pes- I
hoje, às 17,30 horas, no lu
xuoso salão da Confeitaria E, à brisa leve que passava as Bandeiras ondulavamsedista rachado e Iupio-

! Plaza, elegante "cock-tail" o. 'ristemente. nos seus panos coloridos como suspiros e es-nísta de quatro costados I
.

encantadora senhorita Lígia t remecimentos de almas condoídas.no Paraná, getulista en- I .•

tusiá tico n Brasil en-
Beatriz Carotcnuto, �ainha Verde esperança das nossas matas. Amarelo do nos-s o , I
d AI dã B '1'

.

tre nós ficou íncondiclo- lOgO ao :asl,;lro. '." so ouro. Azul do nosso Céu, onde fulge o decantado Cru-

nadamente 'com o laeerdís- Para o refendo cock-tail", zeíro. Onde as matas fertilizadas, o ouro de nossas mi
que tem o patroeínío da '�.as e o azul de nossa paz?
Confeitaria Plaza, Germanr E, ainda, por cúmulo da ironia, a soberba palavra
Stein ,S. A., dístrlbuídores das iluminárias do "Nosso Céu ... o Cruzeiro, que não
nesta praça de "Ron Merí iode lembrar a nossa desvalorizada moéda!
no" e G. da Costa Pereira Saiu a�im esta crônica ... que fazer?

I
representantes da Cia. Pau·

Obedecer aOI Impulso do Espírito.
llista 'de Alimentação (Du-

Nada mais.
• chen) , foram convidadas das-
tacadas figuras da nossa soo

I ciedade, pela direção do 'De
partamento Social do Clube
Lira.

! - .._-_._-------_.

NOSSA CAPITAL
Melo OSVALDO MELO

Florianópolis, Domingo, 5 de Agôsto de 1956.

IRINEU CONTINUA EM JORGE
Noticiamos, há pouco tempo, fatos dolorosos "

que vêm .neorrendo no setor da educação em nosso

Estado. Para exemplificar, denunciamos o ocorrido
cm Rio Fiorita, no -Município de Urussanga, Para

poder exercer a mais mesquinha das vinganças
contra professoras capazes e eumprídnras de seus

deveres, mas que não haviam atendido às exigên-
cias udenistas de gritarem aos quatro yentos que

aplaudiam Irineu e Jorge, converteu o Govêrno as

Escolas Reuni(las lá sediadas em Grupo Escolar.
Executada aquela medida, removidas foram, de

imediato, duas professoras· Regentes de Ensino
Primário e dispensadas foram mais duas, também
portadoras de igual título, do exercício que tinham

'naquele estabelecimento de ensino, sob a alegação
de que não eram portadoras de diploma de Nor

malistas.
Para gáudio dos obtusos e mesquinhos politi

queiros udenístas de Urússanga, mas para estupe
fação de todos qs homens de bem no E�tado e que
desejam o melhor desenvolvimento do ensino em

nosso meio, 'Jorge não desmentiu "Irmeu. Não teve.
dúvidas em nomear, logo em seguida, para o mes

mo Grupo de Rio Fiorita e o de Siderópolis, tambem
sediado no Município de Urussanga, três semi-anal
fabetas "NÃO TITULADAS", isto é, leigas em ma-

téria de ensino.
,

Agora chegam-nos notícias de Sangão, no Mu

nicípio de Jaguaruna, dando-nos conta
-

de que mais
uma Eséola Reunida foi convertida em Grupo Es

colar, a pedido do diretório distrital da U.D.N., não
para melhoria do ensino, mas com o fim exclusi
vo de, por essa forma, conseguirem a imediata re

moção de professora ou de professoras cujas famí-
"- lias pertencem às fileiras do PSD ou' do PTB da
quele Município.

Com a denúncia em mãos, aqui fica o registro.
A,guardemos mais alguns dias e virá a confirmação"
em tôdas as letras, no "Diário Oficial". Realmente
Irineu 'está tendo' continuidade em Jorge, ao me

nos no desserviço ao Estado, com a destruição do
que ainda resta do nosso ensino. Mais uma ou duas

professoras capazes serão sacrificadas e em seu

lugar teremos filhas analfabetas de eabns eleíto-:
raís obtusos e sem escrúpulos, como sem escrú
pulo são os Govêrnos que assinam atos de mesqui
nha llerseguição e, o que é piOl', -nomeações de ele
mentos incapazes e nulos pal'a cargos e funções
que exigem habilitação específica.

A entrega da Secretaria de Educação ao Par
tido Democrata Cristão de nada valeu para salvar
o Ensino. O senhor e monsenhor P. G. Libreloto,
quando ali estcv,c, .continuou as vinganças estúpi
das dos seus antecessores. E o atual Secretário só
tem estampa. Em tudo da SecI'etaria' come do en

l'oladinho. Se, ao fim do ano, a percentagem de
reprovações baixar de 50% - nível arrazador con

seguido pelo sr. Irineu Bornhausen - será mi

lagre! .Porque tudo continua como dantes, no

quartel de Abrantes.

HOMENAGEADO O PROF, MADEIRA'
NEVES

Pela excepcional atuação no

Congresso 'de Recife
I ilustre prof.: ssor Joaquim
! Madeira Neves, pelo seu bri
lhantismo ,e excepcional de-
sempenho no CongTesso dé
Recife. sts.o saudações Pro�.

I Nilton�IC:_ _

I Em nossa capital a
soprano Geny

TABELAMENTO DO PÁO

Balcão
55g'
115g
300g·
500g

l.úOOg

Cr$ 1,00 - 18,20
Cr$ 2,00 - 17,40
Cr$ 5,00 - 16,70

. Cr$ 7,fn 1- 15,00
Cr$ 14,00 - 14,00

mo
.

milag1'eiro, do leite
ausente a 4 cruzeiros.
Que se esparramasse em

louvores ao govêrno ude

nísta, para cujos líderes
os getulístas não passam
de tatús necl'ófagos - a

gle.nte compreende c a

ceita.

O que não pode passar
sem ressalva é que o, co

lega visitante, já de en

trada, encha as mãos de

pedras para atirá-las à

figura honrada e digna
do mais eminente dos
barrigas-verdes. O que
traz o brilhante criador
do dragão de Lages à
nossa terra é uma cava

tina, em tôrno de uma

revista, cujo prímeíro
número é igual a tantas
outras que por aí nas

cem, choram misérias e

morrem no 3° número. O
êxito da missão poderia
alimentar-se na exalta

ção de um g!>verno que
'até agora não fez nada
de nada, exceto demago
gia. Não d'evia precisar
dos chavões baratos, aqui
já sovados, -por parte não
de adversários, mas de

inimigos do sr. � Nerêu
Ramos. Antes de usá-los,
,ao sr. Barbosa Gonçalves
ficmjia bem, !1'e,porter
que é" fazer um levanta
mento do govern'o do
preclaro .catarinense e

estudar-lhe um pouco, a

p
.

rsonalidade. Para isso
ne.m precisaria sair de
A Gazeta: bastal'Ía fo
lhá·la de 1935 a 1945.
Com isso saberia .respei
tar um homem digno, fi
lho> da terra que hospi
taleiramente o acolhe.

Se o sr..Barbosa Gon
çalves, por outl'O lado,
conhecesse o barriga-

KG

Cr$ 1,10
Cr$ 2,20
Cr$ 5,50
Cr$ 8150
Cr$ 15,40

/13 Nações Já, acei
taram o convite
LONDRES, 4 (U. P.)

Mais da metade das 24 na

�ções que foram convidadas
para assistir à conferência

I
que realizará em Londres a

16 de agosto para tratar da

Internacionalização do Ca

! nal de Suez, responderam
) esta noite afirmativamen-I(te.
I Até agora, aos 13 países,'
que aceitaram . são: Grã-'

I Bretenha, França, Estaldos'
Unidos, Itália, Turquia,
Austráli�, Ceilão, Dinamar-

! ca, Japão, Nova Zelandia,
, Noruega, Paquistão e Por- !
tugal.

I Falta receber-se a res

posta da Holanda, Espanha,
Etiopia, Alemenha Ociden
tal, Grecia, India, Indoné-
'sia, Irã, Suécia, Russia e

Egito.

�
Ás 6 horas, ontem, ali na porta do Mcrcado, jun-

to a.o pôsto do leite, fiquei urubusservando.
louçante e voltando na mesma, que o posto estava
fechado, sem gôta de leite.

Vendo-me, uma senhora comentou:
� E é assim que êles anunciam, lá no Rio, que

Florianópolis está bem abastecida de leite?
, --As mulheres, observei, conformavam-se mais com

o zero do �oduto. Os seus comentários eram mais la
mentos:

- Credo! Fechado outra vez!
- Não adianta!" Niílo Tem!

..

Já Os homens eram mais exp!osivos nos elogios
barbosagonçalvescos ao sr. Jorge Lacerda. Usaram lin
guagem telegráfica, lusitana e cambr,onica!

O g,overnador do Estado garante que tirará hoj (>,
pela garupa, o candidato da U.D.N. à vice-governan-
ça, nas urnas a serem renovadas.

"

Esse candidato no discurso aqui proferido, na noi
te de 7 de setembro do ano passado, pelo governad31:
Irincu Bornhausen, iria dar resposta à oposição. Essa
resposta seria a esmagadora vitória que obteria, cal
culada en tre 35 e 40 mil votos. E ness diferenca e-8-

taria, segundo as palavras bornhauseanas, a �onsa
gração do g:ovêrno do Estado. Mas o candidato che
gou 169 votos atrás. Para cobrir a difer.ença, nas ur

nas de hoje, o sr. JOrge Lacerda arregaçou as manga3,
imprensado ali na sede da U.D.N. Depois mandou os

Secretários d'Esta'do para condicionarem os eleitores;
e OS fiscais de Fazenda; e a polícia, à paisana; e os

'carros oficiais. E foi, também, camelotear' votos e fa
zer promessas impossíveis. De avião, com' luzidas ca

ravanas, à custa do erário, andou por Santa Fé, por
Maravilha, por Descanso, c\l.tas urnas funcionarão ho:
je. Foi a Aririú prometer luz elétricat Poderá a opo
cuiada entre 35 a 40 mil votos. E nessa diferença es-

xXx

Dois nortistas, que me pareceram operários da
draga, comentaram azedos:,

- Jorná do govêrno, nesta terra, só qué prová que
Nerêu Ramos era bom não! Isso não res,�lve! Dos pro
blema do povo n�m cuidam!

- Isso mesmo! Só politicas! No jorná da oposi
ção tem um Guilherme Tal que esvreve munta bes
tera!

verde da Ilha, teria mais
cuidado em eIlfrentar
lhe o julgamento. Gente
terrível, o ilhéu. Inteli
gente, H'onICO,. mordaz.

Quando vê elogio sobran
do, em doses ultra petita,
encabulativas até para
os santos louvados, can

ta logo o jogo. E não erra

x X x

.. -�

"A LEI DA PRAIA"
'

.. O Diário da Justiça, de 19 de julho último, in
sere o seguinte, respeito ao rol de processos julga
dos pelo egl'égio Supremo T�ibunal Federal:

N. 30.259 - Santa Catarina - Relator: o Sr.
Ministro Orosimbo Nonato - Recorrente: Procura
dor Geral do Estado - Recorrido: Guido; de Oli
veira Nunes. - Deixaram de conhecer do recurso

p·reUminarmente. Foi voto vencido o do Sr. Mi-
nistro Rocha Lagôaô. ,/

O recurso acima foi interposto por ordem do
governador Irineu �BOl'nhausen, contra decisão
unânime ,do colendo Tribunal de Justiça do Esta
do, que concedera segurança ao Capitão Guido de
Oliveira Nunes afim de lhe serem assegurados os
direitos da lei da práia. Como se vê da decisão, o
Supremo não conheceu do recurso. As vantagens
da citada lei, em vista disso, não podem scr nega
das aos que, à época, serviam nossa Polícia. Mili
tar. Foi advogado vitorioso ,da càusa, nosso dire�
tor, dr. Rubens de Arruda, Ramos.

I

I,
i
I
i

./
\ GUILHERME TAL

Estarão franqueadas ao
, pÚblico flori::tnopolitano,
dia 8, quarta-féira, às 8,30to".

Temendo pela" insufici:ên- da noite as dependencias
.

d 1 t I f' do Teatro Alvaro de" Cai.·va-
Cla esse go pe e egra lCO,

reforça-o com a cumplicida- �hà,\ quando a renomada so-

de do então chefe do gabi- pranl{ Geny Sclowitz Bica,'
nete �o ministro, com mais no;; deleitará com sua mê'lo-Io seguinte telegrama, de 2 �osa voz .

de outubro, em termos Pe- RIÔ, (O Estado) Tenho A Sra. Geny, é já conhe-

nmptórios: máximo prazer de informar cicia de nosso ptiblico, pois I"Firestone Pakista.n Ltda. qu.e, hoje no Joquei Clube por ,'.iá. cantou no Lirp_ Tenis em

IPara Dr.' Camargo. The Agk- que, no Joquei Clube, pJr, 195�.
han Road.

I
iniciativa dos médicos e pro-I Para tanto espera-se a a- i

Karachi. N. 3472 de 1-10- fessores legistas, foi home-:-' fluência de quàntos gostam,
52. Or{{em Mlni�tro comuni- :'.ageado com um almoço do bel! canIo. I

r
_.i.
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