
OS CABECAS DA REVOLTA QUE O 60-
,

VERNO PROCURA DOMINAR

o Presidente· J. K. cumpre o prometido :aos
servidores da . ex-Lumber

REVOLTA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLHOS

.' --.-�-------

Ex-interno da 20· enfermarsa
e Se rviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
i Prof. W Berardinelli}.
Ex-inte�'no do Hospital mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, ínteatínc,
iígado e vias btüa-es•.RiD8.
Consultório: Vitor Meirelel 21.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Boeaiuva 10.
Fone i . 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO
PAllAlSO
'1\1ÉDICO

Operações �,Dóenças de Se.
nnoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especia lização no

Hospital dos Servidores do EII
.

tado. ;

(Serviço do Prof, Mariano de
Andrade).
Consultas -, Pela manhã 110

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,;;� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17· Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Reaidênci a -t- '!':UIl Presiaente

Coutinho 44. Te!.: 3120.
.-----*'-.-_._------

DR. MÁRIO. DE LARMO

CANTIÇ�O
M�DICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTO'S

Doenças Internal
COR.AÇÃO ,- FIGADO -- RINS

,
-- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório, - 'Rua Vitor Mel·
eles, 22.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas,

Telefone: Consultório - 8.415
Rer-idêncf a : Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
- Coquei roa

CLINICA
de

.

OUVlDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO �,'
DR. GUERREIRO DA

FOl\jSECA /
Chefe do Serviço de 0ToRI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA '

os APARE
LHOS MAIS MODERNOS Pb.RA
TRA'rAMENTO das .DOENÇAS
da ESPECIALIDADJ..;

,

Consultas - pela_:___manhã no

HOSPlTAI. �
À TARDE ,- d'as 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHF" "1 nO. 2,

.

,

R1. ...�D1tNCIA - Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2365.

.'
r

DR:ANTONIÕ MONIZ
'DE AliAGÃO

Cl!WRGIA, TREUMATOL9GIA
Ortonedia

COilsultório: João Pinto, 18.
Das 16 às 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR. CONSTAN'fINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doencas de f,enhoras - Pa��...
._ Operações - Vias Urinária.

.

Curso de aper!!eiço!1mtmtr.l e

longa prática nos 'Hospitais de
·Buenos Aires. .

.

.

CONSULTóRIO: Rua }'elipe
Schmidt, nr. 18 (sobrado). VONE
:�ú12.
HORÁRiO: das 15 ás 18 ho-

ra�esidência: Avenida Rio Br.aD.
co, n. 42•.

.

Atende chamado.

Telef_one: - 3296.

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

ilRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO ,DIB
.

\\!USSI
M:éDICOS

CIRURGIA' CLíNICA
• t:TERAJ..-PA.RTOS

Se�viço voml'leto e especiali
l\Rdo das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com moderno" métodos de
diup:nósticos " tratamento ..
GULPOSCOPIA - HISTl!�RO -

SALPl8GOGRAFIA - METABO-
'. LISMO BASAL

lt'\.lioterapia por ondas curtas

fJletJ:ocollgulat;íio - Rajos Ultra
Violeta e Infra Vermelh'o.
Consu].tório: Rua Trajano, n. 1,

1° andar - Edificio do Montepio.
,

Hornrio: Das O às 12 horas ,

Dr. MUSSI.
nas 15 às 18 h�ras - Dra.

r.rTJSSr
.

Residência: Avenida Trom-

�.?�::::_��---- -,_ ...--

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Er.p.ecialista em
.

mo�é&tia8 .dto.
'3enhol'as e vias urinárla�·.
Cura radical das Ít,fc"ções

agudas e cronicas, do aperelbo
genito-tJrinário em amboll oa

sexos.
.

JJuenças do aparelho DigestiVo
e. do sistema nElI·voso .

Horú'l'iv: ·10V. ás 12 e 2',02 ás fi.

Consultó�i(J: R.. Tira�elltes. 1:':
._ 10 Anuar _. Flone: 324d.

Residência: R. Lal'erila Cou

.inho. 13 (Chácara do F;üpanha)
- Fptle:· 3248.

-------�_.-,.-

DR. ALVARO DE
CARVALllO

, M'ÉDICO Dl': CRlAo"l"ÇA:·
PUERICULTURA - PEDlAl'll.IA

.

:..... ALERGIA INFAN'l'lL
'C�nsultório: ,-- Rua Til'adelo'

tes n. 9.
'1Residência: -, Av. Herel 10

Luz n. 155 ,- 1'el. 2.530.

Horá'nu: - Das 1'i à .. 18 ho,

,'as diáriàmentaDR. JÚLIO DOIN

,VIEIRA,
MÉDICO .

NEW'I'ONES'p'ECIALISTA
.

,EM OLHOS DU..·,
�IJVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'rR.ATA:r.1:ENTIJ E OPll:RAÇõES .

CIRURGIA OORM.
[!Irra-Vermelho - Nebulizaçio - Doenças de Senhoru _. PNlcto-

Ultra-Som .. logia _ Eletricidade Médi,'s
(TJ:atamento (lo

_

8�l1usi,te Rem ConcI!wl'Ío: Rua Vit.. 1 Mej·
I opera<:so) ." rel"s n. 28 - Tele!"one:. �'l1)7.

Anglo-tetinoscopia -: Receita de

I consultas.:
Dus ló hora" eln

Oculos -. Mpd�rno' eQ.u!pa,,!p.nto diante ..

Jic Oto-Rmolarll\!{ol!Tl!'la (uulce HeSidência: Fone, 3.422
no Estado') Rua: Blumenau n. 7L

Horário das 9 às �2 horas e
.

_

da!! 16 às 18' horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei-

DR. ANTONIO .BArrISTAr,.les 22 -- l�one 2675.
Res. - Rua 'São Jorga 20 - JUNIOR

Fone 24 21.

--_ ..----

DR. MÁRIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL10S
B. CRIANÇAS

Consult,"r.(o _,_ Rua João Pino
to. 10.-' Tel. M.. 769',

.

GonsuI-tau: Das 1 às, 6 ho�al5.
Rllsidência. Rua Estev,.e·s Jú-

nIor, 45. Tel. 2.812.
"

DR. :!� LOBATO

_._.----"----_--- CLlNICA
.

ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS·

Consulta� das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Miguelin�o,

12.

DR. EWALDO SCHA�FER
Clinica Médica de Adultos

e "(l.rianças
ConsultÓrio _:_ Rua Nu-

nes Machado, 17.
"

Horário das .Consultas -

das 16' às 17" horas (exceto
aos sábados).
Residência: Rua Viscon:

de de'Ouro Preto, 123

:I)l. 3fi59.

Florianópolis, Quii1ta-�eira, 9 de Agôstr, de .1956

,

Vendei-se OU arrenda-se O Perola
DR. ANT����I��MES DE

,Restaur�nte, sito à
\

rua 24 de Maio,
- ADVOGADO -�

!!�r��;��li� �:�:d:�Cia: 748 no Estreito -' Informações no
Telefone: 334C.
.................,.••••

/ I
.

I'D E N T' 1ST A S oca -

DR. SAMUEL FONSECA
.

. ClRUiU}1AO.DENTIS'fA I ------.--------------_,..---

.Clí:::8P�t��!;Yr;:��:{t::o _./ OPERÁRIO 1 A VOSSA DISPOSICAODIATERMIA I
.

'f t
.

Consultõrto e Residência: ,

Rua Pemando Machado, n, 6 .

CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. '.. SERVIÇOFone: 2225.
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE 'CHAMADO A 4 - sábado (tarde) r: Farmácia Esperança - Rua

b Conselheiro Mafra '
Consultas: da� 8,00 às 11 o' DOMICILIO .

ras e das 14,00 às 18hqras' .

RUA "3 DE 5 - domíngo c-> Farmácia Esperança _:_ Rua Con-Exclusivamenie com hora mar-.I OPERARl9 - VA�DEMAR .POSSAS
selheiro Mafracad�. . dAIO" (BECO), NO ESTREITO. "

Sab.ado - das 9 às 12. .

. '11 .::...:.. $ábado (tarde,-:- Farmacia Nels«;ln -:- Rua
",. .! --- FeliPe Schrpjdt,

.

:,.: I'
>

DR: LAU�() CALDEIRA " �:'-'�- •

'

. .;r "',." .'� " 12 - d�iningb� :Fi��p)j:a4-Nels.;{}n - Rua Felipe

- CI:U�G��!���TA ':[XDfeSSÜ Flli�rjanOp'!2IiS ttd�, .. �C�i,�dt._ sáb�do (t�rde)�' Far�Lá;ia Moderna - RuaCONSULTóRIO Ediflciu
,_

PPartenon - 2° andar - sala ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPUESSO voaQ mto. , .
_203 - Rua Tenente Silveilta, 15 19 - dommgo - Farmacla Moderna _ Rua' JoaoAtende diáriamente dai 8' la

Pinto
"11 horas" -

3as e 5as "as 14 as 18 horaa. FLORIA�ÓPOLlS L'l'DA. 25 - sábado (tarde) - Farm'ac,ia Santo Antonio _

- 19 as 2:� l,oras.
"T.Jua F l'pe S h 'dt 4"Confecdona Dentaduras e Pon- �. e I c mI , "

es M.óvei� d... Nylon. Transporte;; de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO- .

26 - domingo - Farmácia Santo Antonio _ Rua
LIS. PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO fAULO, RIO 'Felipe Schmidt 43 '

_ .._

, ..-.---

- .DE J�NEIRO E BELO HOR!ZONTE� , O serviço 'noturno s.erá efetuado pelas farmácias
Ó ESTAD()""'�··· • I ÓPOLI<;;' FT 'I. CURITIHA' 18tO Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,.lWatrlZ: FLOR AN """ 1.18. J. 43 e Trajano.. _ .

Rua Padre Roma, 4R Térreo R.ua Vll'conde do RlOBranco. _,

"

T I 4'. 25 34 (D "t) 332/"'6
' A PI esep.te tabela lUto podera ser alterada sem pre-e e�ones:, - epO!<lJ n ti

\'ia t'
-

dA t D t t
.

25-35 (EscritúriC' \ 1'blefone: 12-30 au onzaçao es e epar amen "o.

.
Caixa Postal. 435 Énd. Telp-g. "SANTIDRA" De�artamento �e Saúde 'pública, em julho de 1.956

End. Teleg. "SANDRADE" LUIZ Osvaldo d ACitmpora, Inspetor de Farmácia.

------�'--------------�-.-------------------���-

*- , OUI/AI'ITE TODO lJtA i'!

/1'" nos lIAPCJOS �;\"Riompr" °I

Rua Dr. Carmo � ... j>tttl. 9<1 A 'ellída Anel: ,!I. R71-B

�,tI,Fonea: 32-17-33 e 32-17-:17 Telf'fonp' .' .10-27
.".

Atende "BIOMAR" Atenrle "RIOM�R" I %' iA,,:,;' .. i<: � _ 'IEnd. Teleg, "RIOMARLJ". lP'�OTA: .-:;'.os nossos servjços .nas nraçaiól de Pôrto I �_......_.;;;;...
. '_�A,legrp, Rio' ai Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes ��.""""_""""._"_--;.g.J'V'.i".o"""""'••• ..-..-
.

,"RODOVJ:A.RIO RAPIno RIOMAR" '; •• A HORA DO

INDICADOR PROf-ISSIONALi···················�·�····II·······7-: Oaraata O 'Futuro de sua Famina
DR. WALMOR :Q:E: I cB�' ;OS1!J TA�ARE8 DR. N��U���RONI'. i! Restaur�nle 'Hapoll' J

_ éomprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias
GARCIA IRACEM�. Formado pefIP�hdaltlade NI4CIO', � Q

. i?e Itaguassú e balneá�'io, ou junto ao novo Grupo lrineu
Ululomado p('!.,. Faculdade Na- DOENÇAS NERVOSAS E MEN. nal d. MediCina LJnlVerg,U"u� � : e Bornhausen no Estreito.eicnal de Medicina da Uníver- ATAIS 't:- CLINICCA GIERAL � RIO dDoEBJrANasiElIRO I i

: Ótima '�portunidade de evitar a desvalorização de:sldad .. do Brasil ngus la omp exca '.' .. .

' Rua Marechl}.J Deodoro 50.

1· .

d' h
.l)'&-Iuterno por concurso da l\1'a- Insoma - Ataques - Manias - APerfelçollm.ent� na (_,�,Ba de. Em Lajes, no Sul do Brasil; o me�or! seu ln erro.

terutdade-Escola' Problemática afetiva e sexual,' Saude Sao Miguel.
Já dispomos de 'poucos .lotes a venda.(Serviço do Prof. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen-' Prof. �ernandQ .l:'auhno

.

Desconto especial para os senhores viajantes. !
drigues Lima) ças Mentais, Psiquiátra do Interne por 3. an,,� do Serviço 4'

. �. . Dirigir á Rua Fel ip Schmidt � 34 sala 6, nesta�x·interno do Serviço de Cirur- Hospital-Colônia Sant-Ana. de Clrurgla� '��.iIf.,. .., Capital, I

f!;i.1 do Hospital I. A. I? E. T. C. CONSUlt-TÓRIO - Rua Tra- Prof.. Pedro de Moura
do Rio de .Janeiro jano, 4t -' lhs '16 às ]7 hora.. OPERAÇõES

·Médico do Hospftal de Cartdade RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva, CLINICA DE ADULTOS
e da Materuidade Dr. Carl"'ll 139 Tel 2901 DOENÇAS DE SENlIORAS

Corrêa
.

CONSULTAi3: l'iàriamente das
[JOb:NÇAS DE SENHO�'AS - 7' - 9,30 no Hospítal de Colri-

'pARTO c: - npP,RA :H�� dade, das 9,30 - 11,30 no Con-
Cons: Rua João Finto 11. DR. ARMANDO-VALt- aultõrío à rua João Pinto 16 )0

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS ,�Il��SID1l:NCIA _ Rua Duarte
Atende com horas marca- .Schutel, 129 - Tele!. 3.288 -

das -'Telefone 3035. Dos Serviços ti" Clínica Infantil, F\���a_nópolis. _,..._",--'-----
Residência: da Assistência" Municipal e Ros- DR. CESAR BATALHA DA
I G Fitai de Caridade .:{ua: ene ral Bitteneoun: n

CLíNICA MÉDICA DE CldAN- SILVEIRA101.
ÇAS E ADULTOS

.

Cirurgião DentistaTEJ�������_·_,_,_. - Alergia -

Cl d Ad lt eConsu ltõrio : Rua Nunes MIi-
.

Iníca e u 08DR. ROMEU BASTOS
ehado, 7 - .Consultas das 16 às Crianças B.aio X

,PIRES III horas'. Atende com Hora Mar-Y.ÉDICO Residência: Rua Maro!chal Gul-
Com prática no Hospital São .he rrne, 5 - Fone: 3783 cada,

-

Pranetseo ele Assis e na ranta , Felipe Schmidt 39 A Sa-
CI!'Ia do Rio de Janelro 'las 3 "" ,,4.CLImCA MÉDICA' DR. J(TLIO PAUPITZ ---

CARDIOLOGIA
Conaultô rio : Rua Vitor Mei. FILHO

reles, 22 Tel. 2675.
'Horários: Seg andas, Quartas li

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1'
I'e1. 3.002.

Corpo de Bombeiroe ....

Serviço "Luz (Raclama-
ções) '.

Po!ícia (Sala Comissário ..

Polícia (Gab. relegado)
COMPANHIAS DE

...-----

·FILHO TRANSPORTES

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

T.IJBERCUI.OS!* �l'UZ�lTO do Sul .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panalr .

DOS PULMõES Varig .

CU'urgia '0:10 Toral[ ·Lóide Aéreo ...•......••

FOl'.mado pela FacllldaJe Naci,,- Real .... , .........••••..

nal de Medicina, TisiologiBta eScandinavas ........•...

Tisi.oclrurgião do -trospital 1\Ie· HOTÉIS
..

rtu Ramos 'Lu� ................•...

Curso clt, 'cspecializaçá" pela ,Magestic .

S. N. T. El[-Interno e Ex-aula- Metropo)
,

.

tentê rle Cirurgia'" do Pr r. Ult0i ,a ?"orta : •.
- Guimal'ães (Rio). .' aClque , ....••.

Cdn •. : F�lipt! Schmidt. 18 - Central ......•..••.......•
Fone .3801 Estrela , .

Atendo em ho.ra marcada. Ideal ........•.•• .- .•...•••

l Res.: - Ruo. Estp.vea Juni�,r" ESTREITO
tiO -, Fl'(I'I: .21�.. Disque ...... _ ., ..... ' ... '

.�--_-_._---

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

com ·s.egaril�ça
rapidez'

'

SO NOS CONFORTAVEIS ?dICRO-O�IBUS DO
.

RAPIDO �(SDL-8}ISILBIBO��

e

Florianópolis - Ita,1a( - Joínvllle - Curitiba
. .

�
-.

eaqwna. da
SilveiraAgênCia: nOli Deouoro

Rua Tenente

"

A D V o G A DOS

• «

BORDADOS A MAODR. JOSe MEDEIROS
VIEIRA

.

- .\DVOGADO
Caixa Polital 150

.

Santa Catarina,

! ;.

ElIsina�se na Rua F'elictano NI�"es Fires lZ..Itala'

.- ---------

DR. CLARNO G.
GALtETTI·

- ADVOGADO -

Rua 'Vitor, Mei=eles, 60.
FONE:: 2.468

Florianõpolil -
.. ---------

--

P É R O l'A

AHMINISTRAÇAO

Agência: BELO HO�I·
ZONTE

Redac:ão e· Oficinas, à rua Con
...,.'heiro M8fra. n. 160 Tel. 1022
- c":x. Postal 139.
Diretor:' RUBENS A. RAMOS
Gp.l'ente: DOMINGOS F. D.

.

AQUINO'
Representante. :

Representpções A. S. Lara.
Ltda. .

P.L:! Senador Da,ntas. 40 - 6°.
aoQur.
Tel.: 22-5924 - Rio de JaneirO:
Rua 15 de Novembro 228 6°
",h\r .�Ia ó12 ::;a" "'�i

Assinaturas anual .. Cr$ 300,00
Venda avulssa Cr$ 2,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

b li ca.do s', não serão devolvido•.
A direção não lIe re�J.on8abiliza

pelns cone." emitido. nQI ar·
!!'lS a"aÍ1

.

'I!j
IN«'Uh ......t;OES UlEIS

Agênda: PORTO AI.EGnR I'. "Hiom a r" ;

Avenida do EstadCl 16C6/76 Rua Comend'�(:or Azevedo,!

Telefone: 37-06:fiO Telefon;; 2- '7:3� ·1t\tennt> ·'RTOMAR··
End. Tele,. "SANDRADE'; E1Jd. T�leg. "RI(JMA !tU" I

Filial: S.\O -PAULO

Ar&lcia: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

o leitor encontrará, nellt.... co
Inna, informações que n�ee88ita,
niill'lament" e dr- Imediato:
.rOri:NAIS " TEolefotle
O k!stado ., ..••.••.... ). 3.022
<\ G'l.zetli _ .. "...... ,..... 2.61i6
Uií.l'io -i� t -1e 3.1i79
1mprenSll O:?"_ .11 •• ,,< • • • •• 1.688
.IWSPl'rAH�'

Caridade:
(PrGvédor) 2.814
IPortaria) ,.... 2.036
Nerêu Ramos ;........ 3.831
1'-lilitar 1.1&7
"ao Sebastião iOas. de
Saúde)

:

,.. 3.153
M!lter:1idade Doutor CàJ:'
'os Corrêa .......•.... I,ui

(�nAMADOS UIt.
frENTES U.DBPCIíE»

. '

Consulte'Q1 nossas tarifas. EXPRES&O FLORIANÓFOLI�
.

·-Fones: 25-34 é 25-35 -

EMPRESL NACIONAL DE NAV,EGt�ÇÃO
HOEPCKE

RIVIO-M.8TOR (CARL
ITINERARIO

SAlDAS DE

UHI

!.40�
2.038
2.1194

IDA V O L.T A

Fpolís. ltajai Rio Santos

6-8 ll-d 12-8
... 16-8 18-8 24- �O-lS

29-8 31-8 '6-9 7�9

MOO
2.fiOO

:::::
!.402,
1.177
2.300

Z.021
2.27,6
3.14i1
3.321
Ü49

T
.

t I' V I
.

f á J2:694 an o na da como ra o ta o navlO ar esc�.. a UfJS

8.871

I
portos de São \iebastião, Ilhabela e Ubatuba.

1.6119. Para melhores informações, dirijam-se A séde da
OI' �TlJllrês,t\. D rua CODl.'lell;leiro Ma1)·l'l. ao -- T�latOD. 22�l2

As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do
�io de ':"aneiro. ás 16,00.

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

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

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

Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
.one 3559.
-------.---_. ----------._-

18AHCOdeG�f&ITO POPUtARl1.'� AGRICOlA 'I, I

Rv..o, .rrr..aJ..c\JYlrl. 1G
. . ,

I ,.' '-'6----
.

. f'LORIANOPO!.IS - 510.. e�ró.rln6,

Grande' Oportunidade /I
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

mísas recem construída com 2 predios e vendem-se tarn
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas .!taYser irr"strial zig-zag •

1 maquina VÜrCOPll" :':e fechar camisas.
1 engomadeira

'

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-
mas.

1 oleo crú de 6. H. P.
1 gerador de 3 K V .4.

Aproveite. a oportunidade. ,

A tratar com o sr. C. Jorgé Meter: ou Cirillo Macha ..

do em São João Batista. Municipio de T'ijucas Santa Ca
tarina •.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
ms DE AGOSTO

TÔNICO ZENA

-\0 PRIMEIRO SINL 'DE FRAQUEZA, TONICa ZEN.\
.b.. SUA MESA!

.

--_·-..-..":'·-·-...._-..·-A·v·Tsõ·-
....··...._.......·�...._�

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou o
consultório dentário para o Edifíçio "João Alfredo",

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

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas
Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúrgia.
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Conselhos de
Beleza

sra. Irajá Gomide Ju- �����-1-'134 ,
_ ...��'U.....�--z=---.I ==iit..-s......_,===-�-lj

o J:8TAU:J
_ •..,,,,,�.�.. �� __�__� F_l_o_r_ia_n_ó_p_o_li_S_,_Q_u_i_n_ta_-_F_e_ir_a_,_9_d_e_A_g_Ô_st_0_d_e_19_5_6- .... ..._-----=8--

Os nevos sãs defeitos cir
cunscritos da pele e que se

apresentam sob a ,forma de
manchas ou tumores de evo

lução lenta e, quando pig
mentados, parecem com a

coloração via deI regra mar

ron, cinza ou azul. Locali
zam-se em quaisquer par

r---------�-,.....----....--......�==---·t-es do co-rpo e são conheci
dos vulgarmente como grãos
de beleza ou pintas.
Na maioria dos casos os

individuos desejam a reti
rada dos nevos somente por
motivos esteticos mas na

realidade seria de bom con

selho a extração Ide todos

:=;;::::==::::::::::;;:;=====�==========:=: eles, sobretudo os que se lo
calizam nas plantas dos pés,
palmas das mãos e os sedia
dos em logares sujeitos a ir
ritações. Entre esses cita
remos 0S nevos formados nas

sobrancelhas, ímpedindo va

correção dos supercil'ios de
acordo com as exigências da
moda, os que se encontram
nos rostos masculinos, ás
vezes cortados pelos apare
lhos de barbear ou, ainda,
os que se vêm no corpo e qUe

:::N:: sofrem o atrito das cintas,
::. ".' 'vestidos apertados, ligas,

etc.
- -'

E

. r ?'�f I ,-""- "/'$���" •
AVENTURAS' I ,DO '�ZE-MlLJTR,ETA"

Sem ondulãr os cabelos�como ir80 Jockey?...

comum como própria decora

m não permitam a realiza- radora do lar.

ção de exames histo-patolo- Mrs. Fitz-Gibbons não en-
-.",-.-.-_-.-.-.-...........-w-.·...........aW

gicos. J � a excisão cirurgi- I
cara com evasivas êsse pro-

EMPREGADA
ca permite esses exames mas, blema tão delicado. Na sua

Ficam convidados 'os srs.' apresenta a desvantagem opinião tôdas as mulheres

sócios desta Sociedade, pa-
I das cicatrizes resultantes. nascem, sem gôsto e quando

ra a ASSEMBLÉIA GERAL I Precisa-se para algu- São esses os principais ta- dizemos "'Sei do que gosto",

OR'DINÁRIA, que se realí- mas horas diárias em ca-
tos a respeito dos nevos, con deveríamos dizer "'Gosto do

zará no dia 12 de agôsto do sa de pequena família. vindo relembrar que embora que conheço". O bom gôsto

corrente ano, às 10 horas Falar Rua 'Conselheiro a maioria desses sinais' não tem de ser adquirido, e é

em sua sede social em Ca- Mafra N0 150 das 9 às 11 I
incomode, deve-se ter sem- mais fácil de adquirir que

poeiras, ,de acõrdo com o .horas. pre muita atenção em face o próprio dinheiro. Para se

art. 50 do Capítulo 20 dos ---------_,
da existência deles, pois si provar isso - afirma Mrs.

Encant. .. �. __UlIJLlIlCO ue UlL,';.L 'ljlLl�L, U" 1:'""_'�"_s três' Estatutos, para eleição da �..._�.._I bem que algumas formas Fitz-Gibbons, basta se aten-

quartos e decote redondo, combinada com saia -de listras nova Diretoria que regerá I'
não apresentem perigo ha tal' para o mau gôsto reinan-

nretas e douradas, NATALYNN idealizou o modêlo in- os destinos desta Sociedade
outras, no entanto, que po- te na maioria das casas.

teiro, de corpo comprido e saia franzida, presa á blusa no período 1956 e 1957. I

dem degenerar e daí ser o I Por outro lado, Bernice

j.or uma' tira dourada com pequenos botões pretos. (FOTO Capoeiras, 3 de agôsto de II j ponto de. partida de um tu- Fitz-Gibbons não se limita

TEANSWORLD)
1956 1 mar maligno, a lamentar tal fato, mas faz

_____ _ • o.
João Navegantes Pires I I

,NOTA:- Os nossos leito- alguma sugestões muito in-

ANIVERSARIOS 'FAZEM ANOS, HOJE: Prp-sidente.' i"'Miii_ilaiiiIMl�;:"!I""_"_ rês poderão solicitar qual- teressantes, que procurarei

DR. ANíBAL NUNES _ Professora Maria Bar- I -��e.ele��G.41u�••eoe�� q�ler conselho sobre o tra- resumir para as leitoras.

PIRES, ;'eiros, elemento de desta- I .. ,.A·.-.·............•.............._-..-..- tarnento da pele e cabelos ao A primeira sugestão é no

, Trans�orre,n� data de h?- 'que no magístéi-ío catarí- DOCES fi .TORTA� PENSÃO medico especialista Dr. Pi- sentido de abrir. bem os

re o amversario natalício I
nense

., res, à rt�a Mexico, 31 - �io I
olhos. Olhem para o seu lar

do nosso prezado amigo e _ sta, Noemi .Flores fi-
. _ Alüta-se quartos com re- de Janeiro, bastando enviar como se estivessem olhando

di
' De ceira especiaHzada em

I
istinto conterrâneo' dr. lha do sr. Altino Flores feições. Rua General Bitten- o presente artigo deste [or- I pa ra uma casa' que vissem

A 'b
Pôrto Alegre, áceita enco-

nl. ai Nunes Pires, elemen- _ sr. Aldo Luz, funcio- court, 43. / I
nal e o endereço comple-

I
pela primejra vez. 'Depois,

t �
mencas de doces, enfeites,

-

o _.estacadD no magistério nário da Companhia de N'a-
to para a resposta. com tôda a coragem, retl'-

- ortas e pudins para casa-
catarinense vef;ração Co"teJ'I'a b_

� rnentos, atizados e aniver-
Gozando de vasto circulo - sr. RobeI·to Mllllel' Rsanos. ua Feliciano

de :tmizades em llOssa Capi- .- sra. Maria Damiani, Nunes Pires. 12 .

tal, o distinto aniversarian- esposa do sr. Anacl.eto Da- ' _.J" -
.

te é ainda professor de ma- miani, Professor aposenta-
t

'

- sr. Jaime dás Santos
emati'?a e português em vá- do do Instiwto de Educa-. C. al'doso
rios estabelecimentos de en-

-

_ �ao .- sr. Alberto Stuart
�in) de nossa Capital, onde .-' sta. Eneida Josell'te sr. Aci Vieira
vem se impondo como vel'- 8�RtOR, funcionária do Pos- 1\
1 . .J •

- sra. Iadalena C. Pin-
(a'l.,elra autoJ'idade 110\ as- to de Puel'icultura to
sunto.

I
- sta. Regina-Maria - sra. Valfrida Abreu

�o di�tinto alliversarian- - sta. Isaura Ruth' do - sta. Maried Raupp de
te as mUltas homenagens de 'Livl'amento Souza
que será alvo, as de "O ES-! - sr. ·Lucio Veriano de
TADO".

I Souza

FlorianópoliS, Quinta-Feira, 9 de A:_Ô.3to de 1956
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Prece á Morte
LOLA MORÉ

Vem, meu ideal sonh..dol

Vem, minha dice esperada!
Arranca o imenso pecado,
D�sta alma desamparada!

Livra-me do ódio e da pena,
Do amor e da amiz.ade;
Faz de mim - alma serena,
Sem angustia, �em saudade.

De mim afasta o gesto bom,
O gesto máu e o pequeno,

Faz-me enfim surda ao som!

De mãos ctuzadas ao peito
Faz-me gota de sereno,

Tendo a terra como leito!

ULTiMA MODA

- NÃO SE _AF:L[,JA, LEONOR!�TONI RESOLVE ÊSSE cÁsd.
VOU AJUDÂ-LA A fAZER, EM

CASA, UMA PERMANENTE-CRE
ME A fRIO.

-QUE TRAPALHADA, VANILDA!
,JORGE TELEfONOU DIZENDO
QUE IREMOS AO' ,JOCKEY. MEU

CABEL�IREIRO NÃO TEM MAIS
HORA ...

-E' ASSIM: ENROLA-SE o CABE
LO COM O GIRO-ONDULADOR,
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PARA

fECHA'-LQ, COMPRIME-SE A HAS

TE PLÁSTICA, APLICA-SE DEPOIS
A LOÇÃO ONDULADORA TONI."
TRATE DA CASA, ENQUANTO O

CABELO'ONDULA.

-QUE MARAVILHOSO

PENTEA[)Q LEONOR!

ONDE O fÊZ?

�/

-EM CASA, COM TONI, PERMANENTE
CREME A fRIO. E' CÔMODO, ECONÔMI
CO E PERMITE SUAVE E NATURAL ON·

DULI>,ÇÁO; PRÓPRIA PARA QUA.LQU�
PENTEADO.

ONDULAÇÃO
PERMANENTE
EM CASA

Agora. mais fácil com OI

GIRO - Onduladores
(p lAs T I C o s. SEM El A S T I C o)

MOVEIS
Por motivo de mudança

uma geladeira, modêlo co

mercial marca, BACELI,
forrada de aço inoxidavel.
Tratar à Rua General

VENDE-SE
Vende-se à Rua Clemente

Róvere 65, por motivo de

viagem, tratar na' mesma.

CLUBE RECREATIVO "12. Bíttencourt, 97,

DE SETEMBRO

Capoeiras
EDITAL

nior

r�-"-''''-
-

.
...

Retrato �o 8,f:asil
Aspectos Econômicos do Imigrantes Nacionais para

Rio Grande do Norte I São Paulo
Embora figure, tradicio- I

t:-... ,

nalmen e, em nossos qua- : .
Recebeu São Paulo, em

dres econômicos corno prin- 1D54, perto de 100 mil natu

cipal produtor brasileiro de r�s de outras Unidades, ou

sal, o Rio Grande do Norte I exatamente, 49,326. '€sse nú-
,

possui atualmente na xili-' mero compreende apenas os

ta, no algodão e na indústria
I
trabalhadores matriculados

têxtil maio/es fontes de re-I na Secretariá da Agricultu
cursos. A produção de sal, rn, não abrangendo, pois,
depois de alcançar 850 mil aquêles que alcançaram o

toneladas em 1951, baixou território paulista sem pas
para 390 mil em 1953, a me- sal' pelo contrôle oficial,
'101' desde 1946. O valor in- nem os que transferiram re

dustr ial foi de 47 milhões de I sidência para êsse Estado.

cruzeiros, No mesmo ano, a I O Leste e o Nordeste con

xi lita rendeu 86 milhões de tinuam a fornecer os maio

iruzelros. ' res contingentes: Bahia .. ,

A cêra de carnaúba (30
I (26289) e Minas Gerais ..

milhões de cru�eiros em! (23 892) _ somaram mais de

1953) é o produto básico de 150% do total. Duas outras

sua pauta e!!{trativ<o-vegetal.!levas importantes foram as

No 'setor da pecuária, têm I de Alagoas
(15.442) e de Per

alguma expressão os seus nambuco (14.855). É mere

efetivos de gado menor, es-I cedora de observação espe

pecialmente ovino e caprino.

I
éial a quota alagoana, por

Seu rebanho vacum é esti- quanto corresponde a mais

mado em meio milhão de ca- de 1 % da população presen

beças. São pequenos os dís- I te naquela Unidade nordes

poníveis em animais de sela' tina. Foi numericamente exí

e ct'e carga.
j
gua a participação do Norte,

Entre' 19.45 e 1954, a área
_
do Sul e do Centro-Oeste

de. cultivo dos principais nesse movimento migratório.
produtos não revelou ten-, A quase totalidade dêsses

dência a crescimento, tendo 94 mil trabalhadores se cons

havido. -mesmo redução em tituía de analfabetos: ....

algumas culturas. O valor 94,7%. Mesmo que descon
da produção agricola perfez, tentes os 19.183 menores de

em 1954, 1,2 biliões de cru- 12 anos, agora com maiores

zeiros, cêrça da metade de-
'

possibilidades de àlfabetiza
vidas ao _algodão. O parque ção, o saldo negativo ain

industrial potlguar é dos da ê enorme. '€sse tato reve

menos desenvolvidos do NOT la a situação .social em que

deste; todavia, entre os dois
I
se encontram os que aban

últimos censos, foi regular- donam.sua terra de origem.
mente estimulado, e o valor I (Informações do IBGE,
de sua redução, de 90 mi- distribuição da SERVIÇOS
lhões de cruzeiros em 1940, AÉREOS CRUZEIRO DO

ascendia a 575 milhões em SUL, espeeial para este jor-
1950., nal ) ,

CONSELHOS PARA O LAR
Gráciela Elizalde,

Da Globe Press
NOVA YORK - Recente-

rem o supérfluo e tudo aqui
lo que não esteja de acôrdo
com- seus padrões de gôsto,
'quando 'o encare objetiva
mente .

.

É aconselhável, também,
que 'olhem com objetivismo
as novidades. Talvez aqui
lo que não lhes seja fami
liar as surpreendam um pou
co. Na opinião _de Bernice
Fitz-Gibbons, a surprêsa é
um bom sintoma, pois o con

trário seria, a resignação com

a banalidade ê a monotonia.
Escolham um, temI qual

quer: ar, intimidade, ceri
mônia e decorem sua casa

tomando por base êsse te
ma: Podem escolher o esti
lo de, uma época, mas, nes
se caso, é preciso muito
cuidado, para que a casa

não se torne pesada.
':Ylostrem-se conhecedoras

da côr, sem se mostrarem,
contudo, muito precipitadas
e audazes. Nesse ponto, Mrs;
Fitz-Gibbons se separa da
escola dos decoradores, quan
do af'írma que devem ser es

colhidas as côres que o apo
sento exige e não cõres que
preferimos. Num ponto, po
rém, todos concordam é que,
quando se trata de escolher
côres-duráveis, tecidos que
resistam à luz, e, a 'lavagem,
devem ser preferidas as tin
tas de alta qualidade da Ge
neral Dystuff Company, Mrs,
Fitz-Gibbons é menos origi
nal quando opina que deve
haver apenas um estampa
do '''interessante'' ou l'do
minante" em cada peça da
casa e que,três côres bás�
cas para cada peça são su

ficientes.
----------------------------�
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HOJE A -CHEGADA DAS GUARNICÕES MISTAS CARIOCA E GAUCHA

'. .
.. ,.

.

,Como nunca, estãp pclerizando as denções dos aficionados do esporte do remo as disputas eliminatórias de domingo e terça-
feira, na baía sul desta Capital, quando' será escolhida a guarnição que representará o Bresll nas OHmpiadas de Melbourne .. ,

O Aldo luí, campeão .caterinense. ,brasileiro e sul-americano' encontra-se melhor do que nunca preparado para demonstrar
que 'de fato possue o melhor "QU[ Ira com" do Confinente. Quanto aos seus edverséríos. dois misíos, um 'carioca e outro,
.qeucho. anunciarem. para hoje viagem para esta' Cápital, sendo passivei que log,o mais realizem um treino.

;; :-. �__ :: � &± :__1iiiIiiiiEJ 2LF= Xi () :.: -.; :��:�����º���
'.>

ESTREOU ISNEL
--:

,\Campeonato Paraw
naenseO médio da seleção cata

rinense Isnel, que há pou
co deixou o Carlos Renaux,
ingressando no São Paulo,
fez sua estréia domingo na

cidade de Bragança, atuan
do ao lado de Alfredo e 'I'ur

cão) contra o Bragantino. A
vitória sorriu aos sampau- Operário 4 x Britânia 1
'linos pelor escore de 2xl. E' '-,-- '__ -----------,---- Guarani 5 x -Água Ver-

��:rS:::l n�ueceII�t:�ev�na�l�is�' AMISTOSO BOCAIUVA X �AULA RAMOS, AMANHÃ deA�lético 2 x Rio'Br�nco 1
ta domingo próximo contra 'Trans�orrendo dia 15 do

I
-

, 'fazendo rearizar, amanhã, à
'

ze" líder invicto do Paula Monte Alegre 3 x Fer-
o Santos, no campo deste, corrente a data aniversária ram os. diretores do clube noite, no campo da rua que

I amistoso, entre seu conjun-l Ramos. roviário 1
em Vila Belmiro. do Bocaiuva E. C., resolve- auri-celeste comemorá-la, lhe empresta o nome, um I to d_e, llrofíssionais e o ,"on-\ Agua�demos.

"
Caramurú 1 x Coritiba 1

1r'#]r'#]êêr#lélr#l@r#Jr#lr=:lr'#lêr#lr'#lr3êr=êêr#Jr'#ir#Jêr'#Jr#lr'#Jr'#ir#lr#lêrêêêr#lr#lr#lF-lsêr#lr'#Jr#lêêr#léfaS ff#l@r#lêr#r '

ESPORTES UNIVER-SITÁRIOS ' NOTtCIAS DE JOINVlllE HUGO WEBER NA PRESIDÊNCIA DA �CINE· SÁO JOSE
-

Diversas , medidas réfe- xxx
'

ASSOCIACA-O DOS 'CRONISTAÇ ESrentes' à participação dos' As inscrições 'para as eli- (Do correspondente Hugo Weber, pa.
'

.,
"

,..J
-

catarinenses no. 'Campeona- minatórias de atletismo, a

PORTIVOS d JOINVllLE!� B�'�:!�eir�'�e:r��e�l�z;í'�se9 !��ta:;o �el�:ii�:�:it�r�:pr;� ra "O ' ESTADO", especia I pela TAC) e,

de setembro vindouro, fo- esporte-base estarão encer- (Do correspondente Hugo ritiba. A renda .hruta do E Celso Teixeira foi eleito presidente
ram assentadas na reunião radas no dia 13 do corren- Weber, pi "O ESTADO", ano' passado foi de 305 mil '. �

dos dirigentes :da Federa- te. especiai pela TAG). ,

cruzeiros e neste ano espe- da A C E B
çã� Ca-fárinense;'- de De�põr-' Os enc�n:regados de enca- '- ACID14NTAD0 O CA- .ra-se mais de quinhentos • • • •

·to·S:Universitários.
'

minhar as inscnçoes são MINHO PARA O CAXIAS mil. Inegavelmente 'a festa Foi com a maior sat.isfa- de correspondente desta fo-

Especialmente convidado os acadêmicos Aldo' Belar- FC: - O onze alvi-negro, popular da "Veterana" que ção que recebemos, ôntem, lha em Joinville, honrando

pelos' mentores da FCDU, mino da' Silva .

e Francisco campeão do Estado, .não é uma perparatoria para o- a notícia da eleição do nos- assim a nossa modesta pá- 'As 5 - 8hs.

compareceu à sede da en- Amante" na faculdade de vem sendo muito. feliz, nes- centenario da associação so talentoso colega e cola- gina com o brilho da sua Silvana PAMPANINI em:
tidade o sr, Rubens Lange Ciências Econômicas; 'fer- te certame especial da FCF, em 1958, só foi superado em borador jornalista Hugo I pena. ' O FANTASMA DO

que, após uma ligeira ex- nando' Luís Carvalho, na pois que o caminho para afJu'enci:f do publico nos Weber pára o alto cargo de . Ao Hugo e seus reuxilia- CASTELO

posição de seus métodos e Facüldade de Direito e :Al- a conquista de novo titulo festejos, do centenarío desta presidente, dI) Associação i res os nossos cumprimentos. Noticias da Semana. Nac-
do empenho que exigirá dos miro Berwanger, na Facul- se lhe vem apresentando' cidade. dos Cronistas Esportivos de 'com os' melhores votos de Censura até 10 anos.

atletas, aceitou a incum- dade de Farmácia e Odon- por' demais acidentado, pra- - O SÃo. PAULO, FC Joinville. , I prosperidades para a vito-

bência de orientar técnica- tología. ticamente ainda no princi- NESTA CIDADE: - Dutro Não há dúvida alguma riosa A.·C,E,J. 'ri •
mente a seleção universttá- xxx pio da, jornada. Tendo, �nl.. acàntecimento �Çle" grande que foi uma escolha feliz e I CRÔNiCA BRUSQUENSÊ Ir..!.1-' i_I r..ria de bola ao cesto. tes, perdido para o 1'a1- expressão nos setores espor- ac,l�rtada dos. confrades de Tanl'pém folgamos em, re- "

Os paredros efecedeuá- ;À rainha do esporte uni-" meiras, e Paisandu, acaba Ltivos, será aproxima exi- Joinville, pois Hugo Weber g'istrar a eleição da nova

nos garantiram ao técnico versitário será oferecida de sofrer novo-revez, agora, I
bição nesta cidade, do on- é inegavelmente l!ma figu- diretoria ,da, Associação dos

"carta branca" no desem- uma passagem, com direito quando preliou com' o Olim-
'

ze do São Paulo F, C. da ca- ra de prôa do jornalismo es- : Cronistas Esportivos de

penha de suas funções, as- ii. acompanhamento, para as- pico, 'à noite de sabado,
I

pital paulista, dia 19 do
I portivo de Santa Cata-rina" Brusque, tendo à sua fren

segurando-lhe que teria, da sistir ao Campeonato Bra- 'achando-se, consequente-' corrente. O onze triéolor
I
sendo .seu esforço e idea lis- i te .

o ihfatigável �elso Te�-
Parte' dos condutores da sileiro de Pôrto Alegre. A mente, com .meía duzia de I

trará todos os seus titula- mo em prol dos esportes na xeira, um dos mais concei-
I "M h t " barr i ,

I
t � t lstFCDU e empenho índis- primeira apuração será rea- pontos perdidos, o que evi- res, estando prevista tam- anc es er arrrga-ver- uauos comen arrs as esppr-

pensável ao êxito de sua lizada a 18 de agôsto, em dentemente é um saldo ne-
I

bem a vinda de Leonidas, dee conhecidos de sobejo: tícos do rico Vale do Ita-

,tarefa. local a .ser designado. Qua- gativo dificil de ser recu-
I
que acompanhará a embai- por quantos o apreciam e o jaí.

xxx. tro "são as candidatas: parado. Nos quatro jogos xada como comentarista admiram: FoL diretor espor- j Igualmente" os nossos

Osny Gonçalves, o popu- srta, Nair 'I'erezinha de em que se empenhou, teve esportivo. tive da "A Noticia" por lar- respeitosos cumprimentos,
lar Nizeta de nossas can-: Souza, pela Faculdade de o mer ito,

.

contudo, de ter
'

go espaço de tempo e vem
I
com votos de uma gestão

chas, será o têeníco da. Direíto ; vencido o seu maior e tra- 'Revl'sta- 'Bug rina"
, desempenhando _::_:unções I progressiva e feliz.

'

As - 8hs.
equipe uni_yersitária de fu- i srta. Cirlene Guisi, por dicional rival, o América Humphrey BOGART - I

tebol para o Campeonato, Farmácia e Odontologia; F, C. � Os esportístas Newton J. CAlCARA 2 X INDEPENDENTE 1 Audrey HUPBURN - Wil-
Brasileiro, Podemos dizer, ,',rta. Zulmira Schaeffer, - OLIMPICO 3 X CA- G 'F' t C

'

t"
, liam HOL'DEN em:J

• •
arcez e aus o orrea 1-' Realizou-se domingo últi- seguiu aos 33 m. o seu ten-

sem medo d F'I f' XIAS 2' � DepOIS de em- f l' ""t' d 'SABRIN'I�e errar, que a por 1 aso la; . .

veram a . e IZ InICIa Iva e mo, na localidade de Trin- to de empate por intermé- - �

direção-técnica do "onze" e srta. Edi Pereii-a, por patar por um tento, na pri- d't 1 t "R I
_ technicolol'e 1 ar m�nsa men e a

-< e-,' dade, uma partida amisto- dia de Chanes,
'

com um
u_:r;lÍversitário está em muito Ciências EconÔmicas. meira fase de jogO e estar vista Bugrina", tendo em sa, entre as equipes do Cai-

I

forte pelotaço da entrada ReporteI' na Tela. Nac.
boas mãos. Nizeta, como já xxx

/ perdendo por 2 x 1 na eta; seu número de estréia cor-I çara, do Saco dos Limões e; da área. Aos 39. m. nova- Preços: 8,00 - 4,00.
demon.strou em' São Paulo, f

' pa complementar, o onze do d t
•

d
'

I' Censura até 14 anos.Santa Catarina ar-se-a . . respon en e ao mes e ]U- . Independente local. mente voltou a marcar o
no certame universitário de t

.

"- Ohmplco, de Blumenau, ven- Ih '. d d 't' . t I p'
" '.

'

representar no ceI' ame ura-
-

',_' .
o agIa a o m enamen e, reClsamente as 15,30, Calçara o tento que lhe da-

1,954, é o elemento com- sileiro universitário em 9· ceu, com Ju�hça e mUlt.o I Trata-se dé uma revista de teve inicio a partida que ria a vitória de autoria do
petente e consciencioso d ' . menta merce da combatI-' f t'

"
"

,

,

' ,e modahdades esportIvas: fu-l.
'

.

.
I pequeno arma o, orgal1lza- teve um primeiro tempo extrema esquerda Alberto

que os catarinenses c
' vldade sem esmoreCImento i d

.

h 'd' I
. \

.

' ne es- tebol, remo, bola ao sesta", ,

'I
a com capnc o e trazen o bem dIsputado, com lances O Caiçara formou com a

sltam para o sucesso de sua, (Tolei, atletismo, xadrez, te- I emp.regada, o conJunto do farta matéria relacionada sensacionais procurando seguinte constituição' Co- As _ 8hs.jornada '

'[' t' d
"caxIas F. C., pelo escore 'd t' 'd d

.

d b
'

,I
.

� , I1lS, ve a e enlS e mesa. '

,
com a VI a e a IVI a es o

I'
am as as eqUIpes abrir a coroca 'Joãozinho e Nelson' Lew AYRES _ Ge'lle

�xx de tres tentos contra dOIS. 'd I b S- - , I
'

.

'

, , " quel'l o cu e. ao seus contagem o que nao fOI pos- Alvedes Zezinho e Acácio' 'EVANS e-m'.Sadi Herber um do b' '_ JUIZ: BenedIto Campos e d' to· d
'

"

t' : ". , .

,

campeões bra�ileiros e

s su'�� Tenda de Cr$ 13.700,00 (rra- f

Ire �es os

o,ll� despor IS� I slVcl no 10 tempo, graças a, E'dJO, Botelho, Waldir, Cha- EXPERIJ!.:NCIA DIABO-,

americanos de "outriggers F tebol de Sala-o ca). caSlaCll�a'Atuxlla OSt' �OI ,segurança das

retaguar-,nes
e Alberto.'

• LlCA
a 4 remos com t' ." 'U '

' '- FESTA DE AGOSTO ., adI' osL d' , S:'les, sde�retando; I,das. ,Na preliminar venceram Preço: 10,00 - 5,00.Illionelro , ::,a y .' a I va, Ire 01' e Na 2a fase os locais con- os locais por 2 a O
será o encarregado da 'l'e- DO GINASTICO: - Cons- P bl' 'dhd E' , AI / "

I
. Censurq até 18 anos.

A -FAC SOII'cl'ta
' .

' ,'U ICI a. e e unJO: ves, segUIram abnr a contagem
presentação de remo. Não aos re- tItulU-se em novo e supe-I V't W I Ad'

I
-_ ...._-- ---- •••-,,'"�iiiii!"i!!!iiiijiij"�.'

. I '

.

.' I 01' o encz e emaI : aos 15 m., permanecendo '-

r.-.TF?P-m--v m'será necessário acrescentar presentantes do� clubes �n-I rado sucesso � II Fest.a I Ventura, colaboradores. -, '.êste marcador até os 30 m. OLIMP'ICO E NAO
I' '�ldiltll'I.. lr�: .,_1 i

mais nada: 'o nome de Sadi teressados nos Jogos de In-, Popular da SOCIedade Gr-. Somos grato la r mes f" 'd' •
..._.._ ..,

1-': . I s pe e -, maIS, quan o o Calçara '

Berber, por si só, já cons- vemo de Futebo� de Sa ao,

In�stIca
de ,Jolll,vIlle, pro�o- I sa de um exemplar. em brilhante rea ã - CAXIAStitue motivo de' segurança a comparecer hOJe as 19,30 VIda nos dIas 4 e 5 na sede ,- ç o, con

I
As _ 8hs.

para as nossas cores. na sede da entidade afim de
I
social da Veterana. Milha-

------'-----;-- Por u� lapso noticiamos 10) MASSACRE DO VA-

x�x , "

ser aprovado 'Ü regulamen:o I
res d� pessoas. concorre,ram TREINAM AVAl E FIGUEIRENSE ante-ôntem a vitória do Ca- LE - Com: Phil CareY.

,

,

O sargento DJalma HlPO-' bem como tod�s os pormeno- ,aos dItos f.esteJos, contando- " I xias sôbre o OJímpico- por
I

20) O SALÁRIO DO ME-
hto da Silva, figura de des-: res da sensaCJonal,tempora-; se. afluenCla tambem de p�- ,Preparan.do-se para. os estádio da' Praia de Fóra. 3x2, em JoinviÚe. O escore DO _ Com': Yves Montant.
taque do Clu·be Atlético Ca- da. Nesta. oport11l1lda�e s�-_I bhco de' �:u�enau,. Sa.o Jogos do dl� 15, �s c�nJun-l? exercício alvi-negro· será, foi mesmo de 3x2, porem, N; Programa: ,

tarinense, será o responsá- r�o encerradas as. ll1scn-,' B.e�to, m�llllClpJOS maIS VI- tos d� Aval \ e FlgUeI�'ense I'
a tarde e o do alvi�celeste à favorável ao conjunto blu- Esporter na Tela. Nac.

vel pela organização da çoes. smhos e Ignalmente de Cu- estarao ensaiando hOJe no noite. - I menauens:�. '- CerúlUra até 18 anos.
equipe universitáda de atle- ,8.E1êêêrêêêêr'#ir'#Jr'#Ir#lr#lr#lr#lr:#ir'#ir'#ir'#iF.#Jr'#ir#lr#Jr#lr#l:::::' 3.@[#iJ@êê@@é1é1r'#JêélE 3r#Jr'§Jl'i@E �

tismo;' o que, sem dúvida",· ,.
"

,

,

nos tl-anquiliza quanto ao

zêlo e critério com que ági
rá no cumprimento de sua

parte.

Resultados da. rodada de
sábado e domingo pelo Cam
peonato Paranaense de Fu
tebol :'
Bloco Morgenau 3 x Pa

lestra Itália O

As 3 - 8hs.
"I�a 'féla Panorâmica"
Gina LOLLOBRIGIDA

em:

A INSATISFEI'fA
Atual. Atlantida. Nac.
Censura até 18 anos.

As � 8hs.
Betty HUTTON - Ralph

MEEKER em:

MAIS UMA VEZ PERDÃO
technicolor

Cine Noticiarie. Nac.

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

"
.

xxx

Estão abertas, até o dia
8 do corrente, as inscnçoes
para os torneios d� seleção
de xadrez e tenis de mesa,
p'ara a esco'lha dos repre�
sentantes catarinenses de�

. tes esporte� ao certame na- I
danaI' de Pôrto Alegre. I

do Futebol nij

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

EM DOIS PL8NE-TIS IFéri�s �uletivas na industria
A. Seixas Netto ,150 unidades astronomícas: relejoeíra. paralrza grande

Os campos
IV

planetádos.! ��p�; i!'O:;�:tO�'ande�aias:: I setor indu5tria I
.

suic ochave mecánlca do sístéma meIhantes aos atuais. O, A' -

'

havia1 t· d . I produção da indústria te anos. Além disso,Os campos - planetá- campo 1'e a IVO o conjuga- .

.

..,

1
do e, facilmente a'pl'eendl'd-o relojoeira suiça, a �als po- que consic erar o caso de cenrios, - magnético - graví- ,

aparelhos' d 'I I
derosa do globo, e anual- tenas de produtores em pe-tacional -, são notáveis nos '. e ca cu os .',

. mente paral iza.da num peno quena escala, para .os quaisindependentemente, e com- terrenos.
do que vai de vinte e um de trabalham operários especiaplexos, quando conjugados O probelma,

'

depois des- .

julho a cinco de agosto; a lizados na manufatura de
no sistéma solar. Um conju- sUS ,considerações gerais, fim de permitir'a sessenta espirais, pedras (rubis singado de nove dêsses cam- prender-se-á, exclusivamen"-.

. mil relojoeiros .o goso de fé- téticos), carâtulas e outras
pos, - oito pl,anetas, ex-

I
te, a Terra e Marte. Obse.r- ,

d l' d dI'"ria:;.' , peças e aca as o re OgID.cluindo Plutão, e o Sol �, vo que o campo terrestre é ,"

1
Basta a cessacão de ativida-

como o é no sistéma solar; quasi o duplo do campo Sem pr�cedent�s em toc,o des de um grupo dêstes ope-transforma, certamente, I marciano, sendo no conju- o mundo, este penado de f,e- I rários para que a indústria
qualquer melhor previsão gado, a relação 2 para 1. r�as _coletivas nas�eu. da co�- se paralise. Nestas condiçõesmatemática em simples in- I (Daí : Se há que temêr as vicçao de que sena ,1TI_IPOSSl- a única solução viável era a.'

dice de probabilidade, pelo
I

aproximaçõ'es, não serão os vel escalonar. as fenas
. d.o de um sistema de férias emacontecimento geral d'uma

I astronomos terrenos, mas pessoal, em vista das difí-
.

I - ma�sa. Assim começou, háextraordinária mecánica de os marcianos, si lá fôsse culdades de substituição .

t
.

I ; . .
vm e e Cll1CO anos, o queperturbações simultaneas, - possível existir). e�re�tual de �perarlOs esp�- hoje é conhecido como asválida para, todos os nove Mas vejamos o qUe se cializados, cUJO prep�ro eXI-

: "férias do relógio".astros. Consider-ando êsses passa em doi"s planetas. ',' ge um perIDdo de três a s_:- I. No continente e fúra dêle
C�l1lPOS como núcleos de

O QUE -SIGNIFICAÍU' PARA AS NOIVAS E DONAS I Práticamente a metade
for�a. apol�res, ,de ordem

DE CASA _ SETEMBRO _ "O M1!:S DOS ENXOVAIS" 'dos relojoeiros suiços, queesférica, - isto .e,. sem polo
I '

J gosam geralmente de eleva-
nOl'�e ou sul: positivo ou ne-

I Está agora' muito em voga a instituição dos dias I, do' nível econômico, sáí da
gativo - tem seus vetores . '

.

t d S' .a difer t
'

.
. ,

"
comemorativos e da homenagem quer a componen es a I uiça para 1 eren e� paises

IS,lh'oPos, - a semel�ança hierarquia, familiar, quer às entidades de classe. Em da Europa. Segundo as agênda uma fonte luminosa, sínteses são dias de expansão sentimental ou de folga
I ciàs de' viagens, os operários

(e,strêla, por exemplo), no'
1 ti

.

'.e tôda classe de trabalhado-
U

. � .

d'
co e Iva.

- ' -
.

mverso �, ve-se, men, la-
. Agora surge nos grandes centros comerciais a ins- res em relógios preferiamnam;nte, que e:�as esferas
tituição do mês (sim, do mês inteirínho) de setembro

I

êste ano visitar a França,
d� fo.rça ma�netIco - gra- corno' o mês das noivas e donas de. casa. Ao enves porem, I Alemanha, Itália e Austria.
vítacional se ll1terpenetra�, de folgas no trabalho, e dos presentes e demonstrações' Os que desejam horizontes
perturbando-se em seus nu-

afetivas será um mês de proveito prático, um mês de' mais longíquos elegeram a
cleos - base, (pla�et�s), oportunas e bem valiosas economias. Grécia, Espanha, África do
no p:rcu,rs.o de suas�, órbitas I A instituição -do mês de' setembro' como o mês dos Norte e Escandinavia.
g'l'avItatol'lus em tor�o do

enxovais para noivas, atravez uma venda,
'

com ótimos . Muitos, porém, ficam na
. Sul, e o mesmo' Sol, c,o�o descontos, de roupa branca para uso pessoal, mais rou- Suiça, e para' tanto dispõemcentro do campo_ plane.tay-I?, pa de .cama, mesa e -banho, significa Uma homenagem' de facilidades especiais,

- s?fre p,ert:lrbaçoes orrgrna- útil, prática e altamente econômica para quem esteja I Três hotéis de luxo, nos.
nas dos dlfer�ntes. camp�s preparando o seu futuro 'lar e a delicada indumentária quais não faltam atrações e
de planetas ..�ll1�tell1" expli- íntima. É, ainda uma grande e proveitosa oportunidade campos de esportes, ficam
can do o equí librio ,do� cam-.

para tôdas as donas de casa, pois se Íhes enseja a com- pràticamente controlados pe
pos simnltaneos, pr0__P0� uma

pra por preços rebaixados, das. coisas mais úteis, tais -la União dos Relojoeiros,constante. que se opoe a ace-
como toalhas de rosto e banho colchas de cama, tecidos que consegue prêços baixos

ler-ação da grav!dade do para'cortinas, toalhas de ll)esa: lençois, .toalhas de copa, para seus membros.
:ampo

- base II um con-
guardanapos, matéria plástica e ainda roupa branca de Por ser impossível a subs-

JUg-'l�O .

de ca�1pos, e que
uso pessoal.

"

tituição .eventual de operá-tem âmbito ul1lversal.. Essa ! Bem avaliamos o enorme interêsse e srmpatia que rios especializados, a índús
constante, ::alvez, serra to-

despertará em todo o 'nosso mundo feminino mais essa tria optou pelas férias co-
ma.la das linhas transver-

útilíssima iniciativa .da nossa nA MODELAR", iniciati- letivas _;_ Mas não cessa a de M. Ruiz Elízegui, da .10S. Existem ainda 13 cen- ,estaduais (15,2%) e por úl-sOai,;; ,desses ::ampos conjuga-
va que antecederá num mês o lançamento, em

OtftUbró'j
. atividade criadora Globe Press crps de tratoristas e 12 de 'Itimo 'a do govêrno federal

dos. simultaneos e interpe- do grandioso,.e be'líssimo sortimento de verão. Setembro Situados à margem
.

dos treinamento de economia do- (5,5%). PropOl:cionalmentenetl'ados 'I. Entendo que sim. '

.

'f' t" d
.

I Os serviços de estatística 'tl'ca a' m'n's a' extellsa-o de nosso terl"l'to'ser.á portant.,o um mês altament. e. �lgl1l. lca IVO para as ,gra.n es a�.·o,s ou em zonas mes ; nos qu IS se I I -

, ,'_

A· alc 'la do r'a'pl'da" do Minis. tério da Agricultu- t t t 1 85
'

I" 'd '" d
- SSlm; c u 11. "

-

nOIvas e donas de casa -de Flonanopohs. . -alpmas, qfeI ecem. hos'p'eda- ra, em o a' , cursos. ' no e as nec·essl aue,; e
meu_te. 'enc.ontró para os I gem' completa por uma diá- i'a 'infol'mam qu'e;' em 1954, Vem-se fazendo de modo tra!�sporte, é exígua a rede
campos palentários: o ráio

ria equivalente a dois dó- produziu o Brasil promissor o povoamento dos rodQvi-aria nacional.
'

médiõ,
�

em unidádes astro- lares e -mei6. 146.957.724 quilos de COUTOS �,5 milhões de quilômetl"{)s II 0:8 três maiores produto-nomicas, - ordem de .... Pregui�a e fraqueza Atividade que não cessa ,é peles de bovinos, no valor de território brasileiro, e já res de cevada no Brasil são150.000.00 de quilometras Y
�:�ste espaço

-

de tempo, en
I
de 1.215.483.655 cruzeiros. _foi previsto que,' antes dei. os Estados do Rio Grande

por unidade - Mercúrio - , V A 'N A'D I O L tretanto, as fábricas não fi- em 1953, a quantidade de tô- fim do século, o Brasil atin- do Sul (25.296 toneladas),.15.000.000; Vênus -
..... I

cam completamente inati'- da classe de couros e peles girá, a 100 milhões de habi- 'Santa Catarina (3.371 tons)40.800.000; Terra -,-'-

vaso Continuam trabalhando foi de 146.086;644 - quilos, tantes. Então, a densidade, ,'e Paraná (466 tons) perfa-MOCAS DESANIMADAS I
I d 991734006 '42.520.000; Marte -

HOME�S SEM ENERGIA, grupos de técnicos que fa-. com o va OI' e . . demográfica brasileira será i zendo 29.133 toneladas ,de22.666.666; Júpiter -

N.o é sua culpa! zem a revisão' e estudam os 'cru'zeiros, inferior, portan- de 10 habitantes por km2.; produção brasileira. Êsse vo-478.333.333; Saturno É a fraqueza que o deixa .cansado. pálido, novos modêlos, enquanto en-'I to,
a do a�o passado em .. Mesmo nas condições atuais, I lume, relativo à produção de4.10666.666;. Urano - com moleza no CQrpo e olhos sem brilho.

genhel'r'os e meca�nl'c'os de- 871.060 qmlos e , •..•• t d
. .

d 1955 t·t· t' t'A fraqueza .atrasa a vida porque rouba O aVIa, com aproxIma a-o , cons 1 lU a t!s Ima Iva156333.333: Netuno -

as forças para o trabalho. senham as noVaS ferramen- 223.'149.649 cruzeIros. mente 7 habitantes por km2, I
dos serviços estatísticos do176.666.666; Sol _:_ V A NA D I O L tas reque,Fidas pelo'progres-'I O b�squetebol, que ve� apresenta o Brasil uma den- Ministério d,a Ag-ricultura,.4.635.520.000. ° motivo de aumenta os g I o b u los sanguilleQS e

so constante da 'indústria. 'assummdo cada ano maIS sidade 7 vêzes maior que o órgão' que estima o valorafirmar que o sistema solar VITALIZA o sangucenfraquecido. E' ,de gosto delicioso e pode
importância no mundo des-ser usado em todas as idades, - Canadá, a Austrália e Mon- respectivo em ..... , .... ; ..está equilibrado no grupo portivo brasileiro, contará gólia, igual a da Argentina, 103.958.000 cruzeiros.bin,ário Sol-Jupiter, repousa: --, --, .

. Manifestaram agora, na capital da Repúbli- e territórios com uma super-nisto: Os campos de Jupiter P A R T I C I P A ç A O ca, com mais uma cancha fície adma de um milhão de' ., fe Sol são os mais potentes
�eu apoio perfeitamente iluminada. O km2. Dlplrosã� DZ lU ..

do sistema. Se cada campo .:l
, Tijuca Ténis Club acaba de O Brasil possui mais de

'

11-planetário fôsse comp'leta- CARLOS MQRITZ WASHINGTON, 8 (UP) eshbelecer em sua cancha 362,000 kms de estradas de merusas v Imasmente livre, poderia, no seu :e:
_ O secretário çle estado, dessa especialidade podero- rodagem _ segundo dados CALI 8 (U.P.) _ Coloin-

matar limite, extremo do DIVA DELAITE MORITZ
sir. John Foster Dulles so sistema General Electric, divulgados, p,elo IBGE. Nes- ,bia) _:_ Mais de cincoenta

rái) ,máximo, atrair ao seu participam aos seus parentes e pessoas de suas reIa-
conferenciou hoje com os que torna práticamente nu-

se número se acham incluí- mortos e cerca de uma cen-centro qtlalquer partículfl- ções o náscimento de sua filha TÂNIA MARA, ocorrido embaixadores das vinte re- la, para o público e jogado- dos 287.000 kms construídos
I
tena dê feridos eis o tragicocosmica. É ver o Sol, que da- "no dia 6 de agôsto de 1956, na Maternidade "Dr., Çarlos publicas latino americanas res, a diferença entre os jo- pelos Municípios, 55.000 p-e- balanço da tremenda ex-

ria ,a um'a pai'tícula situada Corrêa".
sobre a crise de suez. Apos gos diurnos. e noturnos. los 'Estados e 19.000, pela plosão que sacudiu esta ci-

a 4.635.520.000 unidades as- Florianópolis, 6 de agôsto de 1956
a reunião, que se prolongou Já existem no Brasil 16 União. A contribuição mu- dade na madrugada de hoje.tronomicas uma aceleração

Desa rm'a.m·e nto'lNASCIMENTO por mais de uma hora, reve- Escolas Vocacionais de Agri nicipal tem considerável im- Como se noticiou a explosãogravitacional de 0.275-18 lou-se que os representan- cultu-ra e Economia Domés- portância, porquanto repre-: destruiu varias edificios e
cm.seg.seg. Mas isto não é O lar do nosso prezado tes diplomaticos latino ame- tica, as quais pertencem à ,senta 79,3% do conjunto; vin

I
causou incendio em muitos-

exato, devido ao complexo WASHINGTON 8 (U. P.) amigo e distinto conterrâneo ricanos manifestaram seu rede de estabelecimentos da do a seguir a dos governos. outros.interpenetramentb de cam- I A casa Branca anunciou ho- sr. Carlos' Moritz (Calico), apoio á posição moderadora Superidendência do Ensino
pos do sistema, que reduz je que o presidente Eise- alto funciqnário do Banco assumida pelos Estados Agricola _

e Veterinário do
sensívelmente O ráio abso- nhower enviou nova carta do Brasil nesta Capital, e Unidos no problema do \iMinistério d,a Agricultura,
luto. Jlipiter, por exemplo, ao prémier sovietico, Nico- de sua exma. espOsa d. Di- oriente proximo. Itcom um total d,\ 2.500 alu-
tem no s'istema, um campo lau Bu.JJ.ganin sobre o desar- va Delaiti Moritz, foi enri
de fôrça médio de 8,5 unida� mamento. A carta' que foi qllecido ,a 6 do corre11te,
des atr.onomicas; o seu cam- entregue na manhã de ho- com o nascimento de mais
po livre, pois, fica reduzido je pelo embaixador america- uma galante filhinha, ocor
a uma fraç:ão de ordem cen- no em Moscou é uma res- rido na Maternidade "Dr.
tésimo milionésimo do to- posta á missiva de, seis de Carlos Corrêa", e que rece- Dr. Affonso Maria Cardoso da Veiga, Senhora e
tal dê unidades astronomi- junho enviada pelo premieI' beu o nome de Tânia Mara. Filhos convidam os amigos de seu sempre lembrado so-
cas. O campo -':;'olar será da sovietic;o ao' pr�sidente ame- O ESTADO apresentando gro, pai e avô,- EUGÊNIO MACHAbO 'DA LUZ, para a

ordem de, no conjugado, ricano. �elicitações aos dignos ge- missa que em intenção a sua boníssima alma mandam

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉR.cIO DE nitores formula a graciosa celebrar.às 7,30 horas do próximo dia J1 (sabado), na

FLORIANóPOLIS Tânia Mara umg,- vida longa, Catedral MetropoJi.tana.
,

e feliz. Antecipadamente agradecem.

CI· borde

é o

/

Um serviço esmerado
torna sua viagem 'um prazer ines

quecível. A Swissair é· a única Companhia Aérea que serve

um Menu 'internacional "iA Ia carte". E ainda mais: o confôrtc
extra das mocicsPo ltronoc-Leito e aquela tradicional precisa? suíça
que técnicos experimentados colocam a serviço do =: P.elo

t .

Super
suisso" DC�6B, o Sr. faz sua viagem à Europa em uma 50 noite a bordo.
E pela Swissair não há demora, porque o avião sai � chega na hora.

�

.
Consulte sua Agência de Tu!ismo e Viagens ou a

ACONTECEUNO BRASIL

MISSA
PARTICIPACAO

. '.

EMELIANO PEIX:OTO

.TOSÉFINle:PEIXOTO IParticipam aos seus pa-,
rentes e pessoas de suas re-' Participa aos seús paren

lações o contrato de casa- tes e pessoas de suas rela
mento de sua filha Osval- cóes o contrato de casamen

elina com o sr. Joaquim Ca- to de seu filho Joaquim Ca
lYl'al. brÇtI com/a srta. Osvaldina.

Osva!dina e. JQaquim
Noivos

Vva MARIA ADELINA DE

SOUZA E SILVA'

P A R T I C I P A ç 'Ã O
EDITAL DE CONVOCAÇÂO '

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoco todos os sócios deste sindicato e convido

os demais comerciários, para a assembléia geral extra
ordinária a ser realizada dia 11 do corrente as 19,30
horas na' sede social do sindicato sita a rua Trajano 14

10 andar, a.qual obedec�rá a seguinte ordem do dia:

lO' - Reforma dos estatutos;
20 ....:__ Segunda discução do aumento salarial.
Não have11do número' legal na primeira convocação

a segunda será efetuada triIita minutos apos, com qual
quer número.

Florianópolis, 7 de agosto de 1956
,

Paulo Malty - Presidente

VEIOEDOR YlIJINTE
Werner Springmann e Senhora têni o prazer de par

bcipar o nascimento d(: sua filha Katia, ocorrido em

�8--7, na materI)-idade Dl'. C,arlos Correia.

Necessitamos'para o Estado de Santa Catarina. Deve i'esidir em cida
de chave e ser' relacionado junto aos ramos de Secos e Molhados, Fer- '

ragens, Garagens, 'Postos de Serviço.
Os interessados deverão procurar, o Sr. Nelson, segunda-feira, dia 13

do c'orrente, no Hotel Tróca.dero, em Joinville' - munidos de fontes de re

ferências e todos os documentos a-fim-de serem entrevistados.

P A R li C I P A C Ã O ;

FRANCISCO SIMAS PEREIRA
:e:

DALVA RU8SI" SIMAS . PJl:REIllA
participam aos parentes e pessoas de, suas relações

o nascimellto' de <,eu fi:,ho FRA!·WISCO, ocorrido no dia
4 de agôsto de 1956, na Maternidade "Carmela Dutra".

Florjan,ópoJis,' 4. de agôsto <,l.e 195,6..

é,

.....
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Florianópolis, Quint'a-Feira, 9 de Agôsto de 1956

Por ocasião' da visita o sr.

Tuscelino Kubitschek presi
diu uma I:eunião, durante a

qual fôram debatidos vários

problemas econômicos, finan
ceiros e industriais relacio
nados com o desenvolvimen
to dà indústria automobílis-
tica no &'asil: Na oportuni-j ri'; ��;�ij;m;;']'�[8�j�dade o sr. Guilherme Leão \

de Moura, diretor-presidente.
-, ·0IlISI",.81 DEIOo-flUICII

v

da PNM, fez uma completa �
t< 'II

..

'

ao ',_ u ,a.' a)' expos ição sôbre o programa: .

apelo' as forças armadas. do de ampleiação e nacíonaíísa- !
Equador pára que protejam; ção progressiva da fábrica,
a democracia". A mesma "esclarecendo que enviará
emissora disse qUe o '''Mü� "dentro de poucos dias ao mr
vimento 'não é ,a, favor de rristro de Viação e ao Ban_ol

Rio, 9 (Agência Nacío-
'.

1,% 'ao ano tsôbre o t_otal do �avila, �he�e..ctil�dmilitar partido politic�.�â�l.:ttumÍ" mal ;t6 Na:�iop.al de Desenvolvi-I

nal) _ Deverá estar funcio-
o

".
" a provmeia, izen o que "um movirbentõ' milita'r em tmentõ'Econôh1iêb um. ffupor-

,l1vestiuJento_.
-<

"Para . evitar derramamento ,defesa da democracia e que tante relatório.
nando em S. Paulo, den.�ro \,�;� " .' o, te

.

I
de sangue, as forças arma- conta_com.. o,,·,ap··bio da do-'I Adiantou, ainda o-sr. Leão

um ano, o reator, de pesqtn-
.

O
A'

o 233 e ma ena -

i
uram

. das desta região fazem .um pulaçao cIvIl .

. de Moura, que, com um in-
sa nucléar do tipo mais avan tíssel, isto é, capaz de pro-.

çado �\ ,de maior. potência_.l'!- dUi!i!.· energia. COnstitui como'
operar :em todo o mundo. O' oustivel atômico superior ao
sr. Donald Kallman, diretor -plutõnio e ao urânio enri

da Dívisão de, pesquisas sõ- quecido. Associado ao tório,
bre reatores nucleares da § o único combustível riu:
emprêsa norte-americana clear que permite o funcio

que ira construir o ref'errdc lamento dauma usina auto

aparelho; a "Baboock & Wil suficiente em combustível,
cox Co.", informa que den- isto é, onde a energia pro
tro de- seis meses estará pron duzida é maior do que a con

to e que seu custo está cal- sumida, Entretanto os rea

culado em oitocentos dóla- tores dêsse tipo são-d.e' cus-

res. ;0 múito mais eleva\ió;_" �_
�

Planeja-se nos. Estados

Unidos a construç[Õf.de uma

usina nuclear gera(ibra de
vapor destinado à '''Edson

Company", de Nova York, a

maior --:-emprê�a de energia
'elétrica clã America "do N01'

te. O· reator que- Se destina

a essa usina será do tipo da

água pressur-izada, bastan

te semelhante ao que est�
instalado n o submarino

6

o mais potenle' Re'alor I
II

guita 8 (UP) - A radio

.
O-II·CO :revolucionaria, de Manàbi

.transmitiu uma proclamação
d-o: ; .tenente coronel Arturo

/

ECO,NOMIA, ábsoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

EPILEPTICOS ELÉtRICO

Vários enfermos ataca

dos dêsse terrível mal, dan
do 2 a 5 ataques diár-ios,
ficaram completamente res

tabelecidos na clínica pri
vada do professor Américo

Valério, da Faculdade de,
"Nautilus", embora, com ma- Medicina do Rio de Janeiro, I

ior capacidade. Urânio 235, lepois de terem feito uso'
e tório. integrarão seus ele- durante quatro

.

meses do

mentos combustíveis. Seu 1 c.onhecido específlc,o Antie

custo está ,orçado em 55 m�-I piléptico �ARASCH. Ess�s'
lhões de dolares e a energIa pessoa� ha 48 meses nao

que p 'oduzirá cllstará apro- fazem uso do ,medicamento�
:

ximadamente 9 '''milÍs'' por sem,; apres-entar, cont)ldo, a
,

kilowtt. Equipamento idên- mais ligeira manifestação

tico poderá ser produzido epiléptica. O Antiepiléptico

para- o Brasil.
BARASCH é de ação pron-

O reator que será instala- ta e eficaz, fa.zendo desa
.

.

_ _. . parecer gradatIvamente e

do em S .. Paulo nao utIlIza o
d

.

d f' 't'
.

t' 'I e maneIra: e lllI Iva os

tório como combus Ive e
ataques epilépticos e a suá

.sim urânio; enriquecido em indicação é absoluta no tra
seu isótópe U-235. Êsse com tamento da 'epilepsia, seja
bustível será adqlJirido nos inicial, essencial ou crôni
Estados Unidos a 25 dólares ca. Vende-se nas farm4-
por grama. Poderá, Se hou- cias e drogarias, ou pelo.
ver preferência, ser alÍlga- reembôlso. C. Postal 4104.'
do mediante- pagamento de Rio. I

IMERSÃO e

Capacídade 30 LITROS·

• Construido inteiramente de
. cobre.

• Aquecimento ultra ráçido.

,. Játo abundante na tempe·

ratura desejada.

-

O MI5TUIl.AOOR DÁKO. de .'

togem instantonea. permite "

maior esc,olo. de Qroducoçóe. d>I
TEMPERATU�A,

/

----:------'--_,-_�_._-_ ..._._-�.-

'C1ntinhões e Jrallres InteurallURte
Con,slruidus no Irasil

"

Essas declarações interes
saram vivamente ao presi-

dente da República, que pro

meteu todo o apôio do seu

govêrno para a realização
dêsse objetivo, tendo ao mes

mo momento ajustado com o

ministro .da Viação medidas
praliminares no sentido de

dar ao assunto o mais rápi
do andamento PossíveL,

/

vestimento de cêrca de r Lü

milhões de dólanes, a Fábri
ca estará em corrdicões de
construir e.montar,' d�ntro
de dois anos, 3.600 cami
nhões e 2200 tratores anual-

Rio, (Agência Nacional)
-:- Em breve oração proferi-

, r

da por ooasião-da recente vi-

sita à Fá15rica Nacional 'de
Motores o presidente Jusce

lino Kubitschek disse que a

índustr-ia.lieação ido Brasil,
um dos .pontos básicos de

sua' campanha eleitoral,

I transforma-se na máxima

I preocupação de seu govêrno

+��.e lo 'e' e�u .

a. b',.a· I·xOI Adiantou que não sõmenté �
..--- ,o aspecto propriamente in-

'1 dustrial da questão-lhe in- ARTUR BA"RR�IRÓS
teressava, mas também o Ferido o corpo, o espírtto esmagado
lado social do _problema, a- No prélio, - como em dia de batalha

crescentando que a par da Em nau.já curva ao vento; que forfalha,
-

" I

'emancipação. econômica do Bandeira solta em mastro esca'lavrado

pais, deverá surgir uma no

va era de confôrto, estabi-

'Ilidade,
e segurança para os

trabalhadores-: Disse, ainda,

lo
presidente da República

que a atual direção da Fábri
ca Nacional de Motores po

.

derá contar com o seu iÍlte-·
gral apôio, pois vindo de
uma campanha política lon

ga, 'chegcou' ao Palácio do-Ca
tete-com- o propósito inaba
lável, de -devotar-se plana
mente à redenção nacional._

mente.

•

RufIando, dentro em pé inaa o soldado

Em terror; rotc a espada, em trapo a malha,
Ouvindo uivar o casco, que escangalha
Entre garras de sirte o oceano irado

Espera ... espera: o morimbundo moço

Esperava: - porem, qual no arcabouço
Mestiga a vaga a selva do aparelho

E o mar cantando,' engulha enchendo o bojo,
Vi-o afundar-se, e corno um sol de 1'050.
Ir-se em meio à, amplidão de um ceu vermelho, ..

LUiZ DELFINO DOS SANTOS

Aprovou E,ODvenlo
Rio, (V.A.) O Presidente

Juscelino Kubitschek. apro
vou o convénio entre a tun
�ação da· casa popular e o

IAPC para a acessão a fun
dacão de um terreno no bair-

1'0' Carlos Pnates, em Be10
Horizonte. Nesse terreno se

rão construidos seiscentos

apartamentos, afim' de pro
curar minorar o problema da
morada na Capital mineira.

3.600 Caminhões e

-: �.200 Tratóres

o ESTADO
! O mais antigo diário de
Santa Catarina.
,
Leia e assir"E

I· GELADEIRA"
, -'

Vende-se uma. Marca

I
"Champíon", 7 pés cúbicos,_
abertura aberta.. A tratar
neste Jornal. Das 14 às 16 hs.

--_.. r

·CONFORTO absotut�
<,

t

Grande ECONOMIA
I

'r'><-:,�._. __

"':"l'
.�

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
; 100 a_ 1.000 litros

. ,

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTe _ (lã de vidro}.

• Resi$tência do tipo tubJlar, lnteira'mente blindada. �

• -çontrole ilutQmático de temperatura OOF..�iUTQ
I

'- Que gioDQ[CiQDJ grande fC� ,�-.:.... �::� f..:_

,1lrJo.���r
- _'

..
'

__ :- .. _" �

-"",,���..... ,"l.l ....11- ..".

..;

" ,

-
-

Lavando·�com Sabao
-

.'

.

\?ira-em" JtS"e>cialid'ad�
"da Gla; .TI�IL;, '1IBDlIIIII-JtI.lllle,· (IIIrcafreglltrldlt)

�' . 'economlZa-se tempo.:. e diD"eiro�,��.........

/,

--_- ---.----_- ---- _,_ _ M •• �__ •
._ •__ •

�__
•

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

.·Ill'
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Florianópolis, Quinta-Feira, 9, de AgfJsto de 1�6 1

LOND���U6�S�O ��s,��,���� .,\ ;.,+ Inrau&ilBUll-��
'nhã à noite o premiei' Eden

I Meditei'l'aneo --' centrà:l; lJnl'l'
t ltY .

I J '

deverá falar ao povo britá-: porta aviões norte-ãmeríca-
, Vvo: Elaviar« Geraldo Vieira, filhos, irmãos, cunhá-

nico pelo radio e a televisão. I no, três cruzadores, "vinte'
I :1;', sobrinhos, se-isib iltzados agradecem as manifesta-O chefe do governo J;lritâni- I quatro. destroyers, três sub-.

,

co falará sobre a situação do marinas e navios de apôío, ções e pezar de conforto recebidos 110 doloroso ' transe

'canal de Suez, Enquanto is- compreandendo a sexta rro- porque foram abalados com súbito falecimento de sua

00, prosseguem em lance es- ta, Oficialmente, esta força querida e inesquecível
petacular "guerra de nervos; naval vai fazer "excursão d�

contra o governo Egípcio. Ho- ! rotina". Uma dona de casa MARIA SILVEIRA VIEIRA·

je deverá zarpar para à Me-I inglesa 'que
-

chegou do Cai- "

diterrâneo o terceiro porta-, 1'0" disse que no Egito a si- e muito especialmente agradecem as atenções e carinho

aviões britânico" Nas últimas' tuação é tensa, : dispensado pelos médicos Dr. Walmor ,Garçiá e Hernani

i Pol idoro Santiago, outrossim convidam a todos para

r'
nsaistirem a Missa de 70 dia- que mandarão celebrar no

, (La 9 (Quinta-feira) às 7 horas na Catedral Metropo-

PREMIADO O ARTISTA LEON ELlACHAR Iitana.
.

.

'

"
'

TRIGHERA, (Itália) 6 humorista brasileiro recebeu . � ..._ _

(DP) - O humorista bras i- a palma de ouro por sua de- P A R T I C I PAC' A- O.leiro Leon Eliachar foi pre- finição de, ,e um segundo
, ,

miado na nona exposição in- premio por seu conto "o ju-
ternacíonal de humorísmo, deu",

realizada nesta cidade. O

CAIRO, 6 (UP) - 'Os jor
nais da capital egipcia pu

,b\icam despachos de Da

masGo, anunciando que a

Rússia solicitou permissão
dos governos arabes parlit

MIGUEL Vf\LENTIM e JOSÉ DE SOUZA partici
;;am ao�; parente� e amigos o noivado -de Seus filhos

Onor V"Llentim e Mari� das Neves Souza transcorrido

.
,-:la dia 5 do mês em curso.

--LIRA TENIS CLUB'E P A R, T I C I P 'A C A O
,

(O CLUB� DA, MOCIDADE)

PROGRAMA iJO M1l:S DE AGOSTO �

Werner SpriTIgman'l e Senhora têm o pl;a.zer de par
ticipar _o nascimento de 'sua filha Katia, ocorrido em

28-7, na maternidade Dl'. Carlos Correia.

ma 18 - sábado � Soil'ée, com inícib às 22 horas.
,

I � 1 '��t'f
Dia 26 - .domingo BriLhante Tarde --'- Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores

détalhes sôbre essa surprêsa!

P A R II C\I P A C Ã O
. ,

FRANCISCO SIMAS PEREIRA
:e:

DALvA RUSSI SIMAS PER�IRA
partiç:ipam aos. parentes, e pessoas de suas relações

o nascimento de ,'eu h,no FRA!.JCISCO, ocorrido no dia
4 de agôstÇl de 1956; na Maternidade "Carmela Dutra".

, Flori�nópolis, 4 de �gôsto de 1956. •

"

,y'_

f 8aa MO'fuhol D.oJo',?J41� l.- r',,!c.� \",_.•
, t;UftITUlA fEJ.LC4i".61A PRos�eA�
...._,

Indusfria de maté-:«No:tendCUIO')
"' -

féria plésílca
'

Com a Biblía na Mão
QUINTA-FEIRA, 9 DE AGôSTO

RI� (C. D. �.). - -!'- !n- Então disse Jesus a seus díscípulos: "Se alguém
dustria de matéria plástica .... t

l quer
vir apos num, a SI mesmo se negue, 'orne a sua cruz

b '1' ,
•

m'), das que
'

'

rasr ena e u G. • • e siga-me." (Mateus 16:24). Ler Mateus 10:38-42.
tem ,rev�lado malOl� .m�lc,e UMA DAS MAIS signifícativas palavras em qual-
d� crescimento, paltICUS�I- li,u'er língua é a palavra sacrifício. Associamos com ela
mente na região de ao

ôd d
.

b I "A']'d
_ I

to as as oces, ricas e e as experrencra s (a VI a.

P�u�o. A produção an�a, Recordo-me ,de uma experiência desta natureza,
média se eleva a 11.475 0-

quando passávamos uns dias muito apertados. Minha
neladas, para um consumd,o mãe, cristã dedicada, tinha uma renda muito Iimitada,
de 16,930 toneladas. O· e-

J' dese i
. . _

,

'I d
.. rra seu esejo assmar para mim e meus irrnaos, exce-

ficit de 5.455 tone a as e
t

.

'd' I'
.

E d t
.

t
- I r.n es peno ICOS re IglOSOS. era os seus proven os que

coberto pelas Impor acoes. ., . . .

'.
, I" ela teucíonava tirar o necessario para pagar as assma-

Entre os projetos atua men- ,

Q d d b'" di
_

Ih',

i taras. uan o ()SCO 1'1 ISSO, eu a l'epreen 1 e nao e
te em estudos para àUJnen-' . .

.,

d
_ , 3275 I í'ermItI fazer os pagamentos. Jamais esquecerei a ex-

tal' a produção de 1., _

I t A I"
. A

.'.

'f pressao do orosa de seu ros o. s agrrmas corr-iam so-
toneladas e atíng ír a CI ra , t I di "M

.

�. '

t I d ! »re suas faces e"lquan u e a IZIa: as eu quero paga-
:,lobal de 23.750 one a as.

I' dâ dI' "

A •

d d d
• I as, ISSO me a gran e a egrra .

t

l�S necessI_ a es o pais se-, ° verdadeiro cr-istão não considera tais sacrifícios
rIam ,entao cobertas, e o' ,.. .

'1'
.

. .

t
r c orno renuncia, mas sim como um prrvi egro, uma opor-

BrasIl poderia expor 3'1' pa- I. " .' 'f"
.

, "
..

h' I'· unidade ,e uma alegria. ll:ste e o tipo de sacrr LClO que
la os palses_ vizm �ls.. 'Deus abençoa; ll:!e habilita sua igreja a crescer e pros-
A produção brasí eIra se A'

'

d d
.

.

. .

d
; rerar. Aqueles, pOIS, que desejarem ser var a erros se-

reparte geográficarnente a' . . . •

d 'd
. . .. ';Uldol'es de Cr isto, devem Iignr todos os atos a VI a

seguinte maneIra: matenas
(- f' d if'

.

"

I· ti 87m S- P
:om o 10 o sacr - ICIO.

P as icas: /0 em ao au-

la e redondezas : 7% no

Distrito Federal; e' 6% no

resto do pais, especialmen-
te em Curitiba. Objetos ma

nufaturados em materia

pláatica : 70% em São Pau

lo, 30% no Ri6. A região
de São Paulo absorve 36%
d08 produtos manufatura

dos, o Distrito Federal 30$,
e o restante do pais 34%.
Quanto ao capital investido,
por nacionalidade, ternos :
.,. do.

capitais brasileiras, 50% do'
total, com 38 sociedades ;
vapítaís norte-americanos,
30%, com 18 emprêsas; ca

vita ls iuglêses, "!)%; capi
tais franceses, :8%; capí
tais italianos e sulamertca-
nos,3%.

" J LID

o Deus, perdoa-nos pelas ocasiões em que temos

i,ensado mais em nós mesmos, do que em ti e nos outros.

Perdoa-nos por "'!ceitar os valores .inferfores. Concede-nos

capacidade mental � espiritual para acharmos signtfíca
do em todo o sacrifício que fazemos como cristãos. Em
nome.de Cristo pedimos-te. Amém.

I '

ORA'ÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

Com o auxílio de Deus, farei mais do que foi pedi-

CHARLES W. GRAN (Tennessee)

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

ACUSADO O GOVERNO ,IUGOSLAVO
PELO PAPA,

\ .

LONDRES, 6 (UP) - O go- de Zagreb, e aos catolícos. A

vemo da Iugoslávia proibiu carta do Santo Padre acusa

à imprensa a. dístrtbuíção da o governo comunista Iugos
carta pessoal enviada pelo lavo de "abusar da religião
Papa Pio Doze ao Cardeal para fins políticos.
Aloisio stjaneck, arcebispo

VENDE-SE
FOGÃO TIPO NIPA
GAZ DE QUEROZENE
Vende-se em estado No

vo. Atende-se das 10 horas
às 11 e das- 14 'às 17 horas.
Avenida Itercjlio Luz, 181.

EMELlANO PEIXOTO , Vva ,MARIA ADELINA DE

.TOSÉFINle:PEIXOTO I, S'OUZA E SILVA'
Participam aos seus pa-

'

rentes e pessoas, de suas re� : Participa aos seus, paren-

EM LONDRES A,I6 DE AGOSTO 'A ,CON- Iações .o contrato de casa- tes e'Ressoas de.suas rela-
menta de sua filha Osval- ções o contrato de casarnen-

FEREI\�'CIA, DE SUEZ din a com o sr. Joaquim Ca-: to de seu filho Joaq,uim Ca-

r� bral. i bl'J.I com a srta. Osvaldina.

que' OS navios de gueáa So- Osva!dina e Joaquim
viéticos, voltqm a s.eus por-l

_. 'Noivos'·'
tos, a partir de 15 de agôs-
to proximo. No dia seguinte l-- · ·· ··__ -

-:-w w �•••

16 de agosto, será iniciada I � / ���e�ondres a conferencia de
I � Participação �
� ODlLlO GOULART .'

.. I,
'II'

:e: � I
� p�!��a:E����!��S�Op��s��:de suas �
> relações, o na,::cimento, de seu' primogenito; �
� ODILIO GOULART FILllO, ocorrido dia 1° �
�

do corrente, na Ma,ternidade Dr. Carlos Corrêa. �
�.....�J'!,.,.,...........•....�.·...·.-w-.·.....·.,;,.·.·.·.-M·.·�W_.....· ....

EMPREGADA
Casal com dois filhos pro

cura _empr�gada para ser

viços domésticos, menos la
var roupa, paga-se ,muito
bem.
Exige-se referencia.
Tratar, na parte da ma

nhã, à Praia das Saudades,
n.272.

".

PR OGRAMA DO MES

mA

DIA 11 Às 22,30 horas: Grandioso e tradicio
nal Paile de Gaia do 840 aniversário,
abrilhantado peia orquestra do Clube
e com a participaç.ão 'da maravilhosa
Orquestra uruguaia de Pedro Burgos.'
Encantadora decoração.
OBSERVA'ÇÕES: 1'0 Reserva de mesas

na Secretaria a Cr$ 100,00 2'0 Encon.,
tra-se na Secretaria do Clube a lis'
ta de inscrição à disposição das gen-

,
tis senhorinhas que quiseram debutar.

DIA 12 - As 20 horas: Jantar de confraterni
zação entre os membros da Diretoria,
Conselhos Deliberativo e Fiscal, e as�

saciados em geral.
Inscrição,na Sec.retaria para o janta:r
preço individual Cr$ 125,00.

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

e�co!ltram expostos ná vitrine da Sec.
ção ue Máquinas da rasa Hoepcke
Preço do cartão Cr$ 50,1)0.,'

,

•

, '

i
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j
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Federação do Comércio do Estado de Santa Cata
rina, pelo seu Presidente 'abaixo-assinado, vem, de acôr
do com as instruções baixadas com a Portaria nO 11, de
11 de fevereiro de 1954, do Ministro do Trabalho, In
,dustria e Comércio, e na forma d.o disposto no Capítulo
IX da Portaria rio 48, de 8 de abril de 1952, convocar os

Delegados dos sindicatos filiados junto ao seu Conse- RIO, 8 (V. A.) _ Na pró-
lho de Representantes, para se reunirem, na sede social, xi�a quinta-f�ira, instalar- ACORDOS COMERCIAISà rua Saldanha Marinho na 6 20 andar (Edifício

sChéid-'1
se-a nesta capItal o 18° Con- I . Esse bombardeio de pro:vérbios, ,apesar d� barlJ.-

mano tel), nesta Capital, no di� 19 ?e 'agôsto, às 15 hOI.·;S., gres�o' Inter��cior:al de Geno= RIO, 8 (V. A.) _

segu�= teira de Exportações e Im-I lhento, é melhor do que o de foquetes da U.D.N.
a fIm de se proceder ao reconhecimento das credenciais grafla. Partlclparao d? co Iram ontem para Bueno�. �I portação do Banco. do BrasiL Ela deve aproveitar bem essa esmagadora vitórh

.

'd 'Iclave delegados de palses de res os assessores da cornISsaO ° chefe da comissão brasilei-,Esfoguetear-se à vontade! E' que a lei vai ser reformada!respectIvas, e consequente abertura, em segUI' a, do pra- ... .' .. ..' .. '

Id 24 h
.

t d Ch
.

I
. -

d todos os contmentes lnCIUSI- brasIleIra que dIscutIra na- ra, ministro Corrca Lago,zo e oras, para regls 1'0 e apas as e elçoes a
.

._ .. . I
.

. .

D' t
.

C Ih F' I R t t
.

t
;

Ive
da UnIao SOIvetlca cUJos quela capItal 'com a comls- também viajará para BuenosIre ona,

_

onse ? Isca e' ep-:esen an es ..Jun o a
representantcs são eril nu-

I
são argentina a re�isão do Aires na prôxima semana,Confederaçao NacI?nal_ do C�merclO,. e :'especbvos S:I- mero, de dez e cinco dos tratado do comercio entre Oil logo depois de' seu regressoi71enhtes, que se reahzarao no .dla 20 �e agos�? de 119�6, 'das I Quais já aqui Se encontram., dois países. Aqueles assesso- de Paris' que se-verificará do-or�s, no mesmo local, ficando, desd� Ja .e�c :lecI o Autorizados pelo Departa-, res sao os srs. Abelard Bar- mingo próximo. Outra misque, nao haven,do quorum legal para o pleIto, este se mento de Ensino do Ministé- reto, Henrique Duprat e Al'- são brasileira também irá arealizará .í:llo dia imediato, 21 de agôst.o de. 1956, às 17 I

rio da Guerra professores;
I

n�ldQ. Blank, representantes Assunção' dia 15 do cor�ente, .

horas, com qualquer número. ,militares darão sua colabora- re.spectivamente do Departa- a fim de discutir com as au-Florianópolis, 8 de agôsto de 1956. 1'"Çao lao' Congresso oÍlde serão me�to Econo�ico do I�ama- toridades paraguaias a ceIe':CHAR!tES, EDGAR MORITZ apresentados estudos e teses ratI da Supermtendencla da bração de nOVo ajuste comér-
t---r:J_.__..=.....,.....,.".._��-

i' , ", P'residente sôbre geografia, I Moeda e do Crédito rJ da Cm'- chI e de pagamentos,

a nacionalização pelo Eoito do Cáoal de Suez polariza as o/povo DE ISRAEL VAI SER O MAIS
-SAUDAVEL DO MUNDO

atenço-es de ,todo. o ..
,

_lU,,ndo. �.'

'I RIO, 8, (V. A.)·- Falando com mais vagar -sôbre sua

J

• • recente viagem aos países da. Europa e Terra Santa o
ATENAS 8 (UP) _ O go,. reunam em outra cidade que dezesseis do corrente. Fonte: Ilzaçào militar do Egito, já o pre3I�ente Nasser reun�u 'grande pintor Cândido Portínarí mostrou-se encantado

não Londres, bem informadas dizem que a iniciada, será suficiente pa- s.eu gabinete e 'Os �hefes mr-
com o 'prOgreSSO de Israel, dizendo:

LONDRES, 8 (UP) _ A India apresentará uma for- ra enfrentar qualquer emer- lítares e conrerencíou com o
_ 'Nunca vi um país tão novo e com tanta consciên ,

India anunciou hoje que mula conciliatória, dest.ina- gêncía.decçrrente da crise 'de embaixador soviético. da do passado, tanta conciência da cultura, tanta ré. no
comparecerá a conferencia da a evitar uma guerra no Suez, segundo anun�iou um NOyA DELHI, 8 (UP) _ O

progresso, tanta alegria no trabalho".
do canal de Suez, que se reu- 'Oriente proximo. porta voz/oficial. A declara-. prsmier . �ehru declarou ho-

Portinari ficou encantado com a cultura do povo de
nirá na capital inglesa, a CAIRO; 8 tuP) _ A mobi- ção foi feita depois de um je que o Egitó "não pode nem

Israel. Sua exposição em Jerusalem foi visitada por quadia de intensas atividades deve assistir" às conferen-
se trinta mil pessoas. Na abertura, compareceram o presi-

diplomáticas, durante o qual cia 'do canal de Suez.
dente da República e todo o mundo oficial.

--'------------_._--'

E depois _ sôbre aquela terra de milênios de tra
dição _ representantes de 74 nações estão edificando a

Florianópolis, Quinta-FeiraI 9 de Agôsto de 1956 terra de Deus. No mesmo momento em que batem a estaca

ORR'ACHA PARA O BRA' parecendo, enquanto um mundo novo vai surgindo. 'E te-PETROLEO E B .

'

-
. versídade. Tais representantes trazem sua experiência e

'm�:o�no;o:s:Ofcoi�l'�neaàr�l�aumdi0�api�0�1,r:31�c�I'� Sll NA DEPENDENCIA. DA ·O.UESTÃO D.O J U'a rez d 'ep ol'flttle �:�: t!q�::ii: =X�:iê:eCi:azéeru����:;o.O�!isq���;iã�t�eS�;
.

riho confiança nesse povo porque ele vai ser mesmo o maisdadâos timboenses.

SUEZ ( RIO, 8 ,.(VA) _ °

generall
trole é o único meio de evitar saudavel do mundo. Eu parava nas ruas para ver as cri-Na distritd�' de Arrozeira

Juarez Távora, num depoi- pssíveís fraudes. anças: não via uma criança feia.município de Timbó, exist�a RIO, (C. D. J.) - Apura- leo asíatíco influiria perni- menta de cinco horas, peran-j 7 _ Parece ser urgente
a escola municipal de RlO

. mos em fontes ligadas ao ciosamente sôbre nossa eco- te a Comissão Parlamentar uma reforma geral nos ór- Vendi todos Os quadros que poderia vender em JeHerta, frequentada _P0�' c,er_:a IIta:�arati, que o Brasil não nomía interna, Além do pe- de Inquérito que investiga o gãos que controlam o proble- rusalem. Teria vendido todos se não tivesse de mandá-losde 40 crianças da J�r�sdlçao, esta alheio. runs ultimas a- troleo, também importamos, problema da energia atômí- ma da energía
'

atomica. E' para a Itália, a fim de fazer um livro. Mas vendia até' osonde vivem 42 fanllh�s que ,contecimentos no canal de através do canal de Suez, ca no país, disse, em suas preciso. centralizar paar dar quadros que eu me recusara à vender n-O Brasil, tamanhaali �em o seu lugar ao sol, p�- Suez, Embora não tenhamos' quase a metade de nosso con- conclusões, que: mais responsabilidade. , era a insistência dos compradores. Em Israel o Estadogam impostos,
. v�tam, dao

qualquer tratado com as sumo de borracha. Estamos 1 _ Os quatro.documentos estimula' os artistas. Basta' dizer que o embaixador - defilhos para o Exército e con-
partes mais seriamente in- seguramente informados de 'idos da tribuna da Câmara Prêsos no inferior.Israel no Brasil é um pintor de renome. Quando um pintortribuem com o seu trabalho
taressadas, nem do ponto de que, em face disso, bem Co- pelo sr. Renato Archer não no Brasil seria embaixador? Estou certo de que se eu pe-duro 'e honesto, para a gran -

vista, pnlítlco ou estra�egico mo de sua tradição democrá- devem e não podem ser pro- de um' a
I

d disse;um emprego de garí da Prefeitura, eu que sou odeza ,da pais,
, o preblema nos diz de perto tica, o Itamarati, quando va de qU3 a pcütíca atômica m Jna e pintor mais festejado do Brasil, o presidente KubitschekPOIS � esco.lmha�. embo�a por outro Iara temos ínte- convidado a se pronunciar, do governo tenha sido feita __ não me daria".constrmda há mais .de _

"'0
'resses econômicos em jogo. Se manifestará pelo controle sob pressão, a partir de agôs- carvao Ianos, estava. fu.nclOnando: Assim é que ao que ainda nos internacional do canal,. �om to de 54.

.. _ QUITO, 8 (UP) _ As tro-
--------------......---------muito bem ate o. f!m do ano

foi revelado _ a maior

par-lfOr!lla
de resolver, pacíríca- _2 _ A, or�entaçao to�ada' pas legalistas entraram àspassado, Na� elelçoes de ou-

te das nossas importações de mente, o,problema do_comer- n�� conau�IU a uma pOllti�alprimeira;s horas de .hoje natub.ro: os .eleltores daquela 10.-
petroleo vêm, ainda, da�ue-I cio de �odas as naçoes q�e errada ne� no toc��te as

I cidade de Puerto Viejo, cacahdade resolV,eram apoiar � las bandas e a interrupção. têm, ate o momento, se UtI-
compens�ç?�s especiais, nem

pital da província de Mana-
.

candidato oposicionista a
ou o encarecimento do p'etró- 'lizado daquela via de acesso. nas possfbilídades de comer-

bi onde estalou ontém umaPrefeitura de TLmbó, que foi
--

'

tros uai I '
I claE._ com ou ros. p�Ises. revolta contra o governo doderro�ado. -pelo ,lider ,udenis-, O LITORAL I,LHEU·� 3 _ A damíssão do co-

Presidente Velasco tbarra.ta, RICardo Baísr Filho, da < ,

mandante Alvaro Alberto, As forças legalistas puseramU. D. N:, o qual pas�ou dá ONTA DO PASTINHO
nenhuma ligação tem com :'

imediatamente em liberdadeguardar no seu coraçao d: P
,

alegada pressão. l.t�merti?a�él I todas as pessoas que tinhameterno vigilante a magoa sobre a nossa po I ica a oml-, .

di' ,
I

ver seu nome impugnado, pe- Os cestões do sul da Ilha ter em vista a maré; estan-, . \ .ISldo encarcera as pe os re-

las moradores de Rio Herta .

.1
de Santa Catarina são de 'I do alta impossibilita a pas- ca4 _ A divulgação dos do-:

beldes.
. .

Pdo' ,'"

p sagern pelos "passadores" I ------.FOI ai que apareceu e r travessias pengoslsslmas, e-
I ' .

.. .' cumentos de caráter secreto

C
' I

b IMalazarte, fazendo estrepo- ;la maré desor�entad� pelos !�ue são os ��gare.s mais pel'l: nenhum proveito trouxe pa- � omerclo u garo.lias, EmpOSSado, o novo pre- ilhotes da;s Tres Irmas, que- gosos da tlaveS�Ia, formadc,�
ra a opinião pública. Só fez \

I Ifeito ínicioll seu governo .com 'I brando suas ondas "1uriosa-1 pelas pedras palxas e que !c, . confusão, <Só ca'usou mal-es-I· brasllel romarcha a ré, deixando fecha- mente contra o s vastos ,'tem de esperar o momenuQ
taro Foi um crime tirá-los do

.

da a eSoCola muni,cipal onde es "fjards", oferecendo espetá-, de as gigantescas ondas vol-
Cons:;lho Nacional d,e Segu-' R!O, 8 (V, .A.) _ A del�edU(�avam os filho's' dos '-quê I

CU103 • naturais .,', indescriti- I tarem do encontro estrondo'l� knça -para leitura da trillu- _,gaçao, comerCial da B�Jg�rIa.não 1l0tal'am com êle" '.

Ivel'S
'

pór entre as rochas.
d C' , atualmente em Buen& Amo's,.,

b' t" na a amaI a.
..

.
.'Agora, 'as criançail' tem de' A Ponta do Pastinha está Sendo parada o l'lga Orla

5 _ Deve-se dar direito _ terIa. manIfes�a�o ,

o de�eJ.o Iandar mais 4 quilometrQs pa- situada nesses costões, e, to- para os que demandam pelos,
preferencial aos Estados U- d,e VIr ao BrasI�, a fIm de I�I- ,

ra irem às aulas. �ais ).)'1'.0-.1 pogràficamente, se- ap�e- '�fjords" da Ba�ra d� Sul,. a
nidos, na troca de materiais Clar conversaçoes no s�ntIdo jxI'mas do Gr'�o E'scolar .E:n I senta com vig.oroso contras- Ponta do Pastmho. e muIto
t'

. de estabelecer as relaçoes de,�'"
I

I'
a omlcos. , '

t di"dia.s de bom tempo, ainda vai te. frequentada pe os componen- 6 _ Na- no d v m s pri- comerCio en re o.s o s palses.'.
_ dOS e e o

'to
.

f f'tU,do mais' ou menos bem, a I Despida da vegetação .deri- tes do Club� de Excu�soes ,.1..
var, por ora, da exportação A_ propOsl , m .orma-�e D 1-

menina da,mete os pé!l1;la eS-.sa que caracteriza aquelas Ilha, os q�a�s se extaSIam

ap.-I de minerais fissei's, pois esse clal�ent� que o govemo �otrada e Viii qe rota batida florestas que logo surgem do te a p:odlgIOsa natureza que é'o unico meio prátIco para BraSil, CIente desse deseJO Iem busc� do ensino. Mas,
I

costão, é coberta somente de a rodela. \ obtermos, atraves deles com- �os d,elegado� bulgaros, que
com chuva, o trajeto é duro,. pastos, donde se originou .1. pensações reais, Por outro mclus�ve re�hzaram sond�-Isã'o ,mais de 10· quilo�etros I

sua de�om�naçã? lado, uma paraIlzação, no i
gens JU�.to as n?ss�s auto_��-de <ida e volta p.or cammhos Um hm?Ido ?or�ego ofere- Agora em n.ossa momento, viria alterar subs-. dade.s, Ja expedIU mstruçot:� Ilamacentos; s\}bmdo e· des-I ce o precIoso lIqmdo, atuan-

_ tanc�almente a linha da polí-
. consulares para que �s mes

:
cend' serra, com temporal no' do assim, esSes f_atores n.a I

t tica brasileira de energia a-'mos venha� ao BraSil, �en-I1.0mb Ipreferência que dao os habI- p.raça a tm a t" I
-.

ped
do. se manIfestado favoravelo: .

,.
; omlCa. SsO nao I:n e que

mesmo ao' estabelecimentoA v<lda amarga do pobre e
1 tantes daquel� redondeza em

"P I LOT"
o governo abra mao do con- .

.

_..
'

mais OS caprichos de man- alí fazer pastar o g·ado. t,role de exportação. ° con�
de uma repr.esentaç,ao fIxa do

I
dões, �e quebra form�m um I Quando nesta Pon�a acam- I go�erno bulgaro no no�so,quu,et.'ro delicioso, nesta nossa: pamos, somos obrigados li. Vem de ser lançada ne�,ta Exporfaça-o para p.alS, mas a�e,nas com obJe-
pátr,ia amada, salve ela! montar guarda, pois o gado praça, a venda da co�heClda O tlVOS comerCiaIs na momento

, .

. t' t "PILOT" mundlalmen-Qlle "ico senso de I humor c J' á nos importunou vánas Vi:-maU •,. ,
,

f b' d por rugual p' bdo�s. politicas disfarçando ,zes, le'vando pela frente, altedfamocsa, . � r�a ;a eta�' edl"ra' O em argonossa pena de viver. . I barraca, diante pó espanto In ., e omerClo
.

e n
° Ir; �, P'l t P d B 11- RIO, 8 (V. A.) _ sr. .� •E'. E não adianta· apelos .. ·d'os excursionistas: , 1 o �n oras.

do' "Stockholm"Ferrari VaIs, adido comercialUma comissão' jã esteve co!n I A Planta do Pastinha para Mundialmente famo.sa com-
do Brasil na Uruguai, enviou

o Profeito Ricardo Baier, p2-lser alcançadá, ou Se prefere petindo co� as melho�es �� o seguinte comunicado ao sr. MARCINELLE, Belgica, 8
dindo a reabertura da escola, 'o caminho pelo floresta com mundo em IgtUaldade e me�

Adail M0raes, secretario. no (UP) _' M�is de duzentos
os moradores do lugar pron-!início' na práia dos Naufra- mo com' valíl agens, apraz-,. e setenta mineiros se en-,I dar conhecimento aOS governo,tificaram-se a 'reconstruir! I gados ou. na, Ponta das Pa-.nos.. . i "Comunicamos a V. S. que
po sua conti, o prédio esco:". caso a-liás de impressionante I

nossos leItores, �OIS �e�os o "Contraler" de Exporta-I t· . 't d 1'" , f certeza de que mUlto VIra se �ar, que es a neCeSsl an 'o c.e pa�sagem, ou se pre ere os,
. . .. úblico ções e Importaçoes do Uru-

ur·gentes reparos, e até a perig.os da travessia pelo benefIcI.ar o dI�tmto p
d . 'guai por aviso n. 126-1956

E!l).preza Força: e Luz, ofere-, costão. "; consumIdor, pOIS que dPO elrta de i7 do 'corrente (julhO)'.

t Ih t 'lt; t t' d obter um produto e a .a ',ceu um erreno para me 01'
I Nes a u .ma 1'0 a, emas e. , . pôs em oonhecimento do co- elevados, que bloqueiou a sai-! das'se por preço verdadelra-

... .

t b
. o· mer.cIO rmportador desse paIS da da mina.

men e aIX. I . _

H
..

FEDERA.'Ç�O DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SAN- 'A Ind. e Comércio de Ca- que a �omlssao. onorarIa

O E.STADOTA CATARINA netas PiÍot Pen do Brasil, do refendo organIsmo resol-

agrade�emos o envio d� um I v:u dconc60edde� uma pr�r,rog�
vidro da famosa tinta�

I
çao e laS n� vIgenCl.a
dos despachos por ele auton-

C I f
� zados até o dia 11 do correll-

ongresso n erna- te (julho), para merc�orias
do Bra,sil, a importar-se por Vende-se uma. Marcacional de Geogra- fr.onteira, q�e foram

conce-1·4'chamPiun",
7 pés cúbicos,

didas ao amparo mo aviso abertura aberta. A tratar

fia 104-1954".
.

'neste Jornal. Das 14 às 16 hs,

verno grego sugeriu o adia
mento da, conferencia sobre
o canal de Suez, . Ao mesmo

tempo, propos também a

Orécia que as vinte e qua
tro nações convidadas se

Rea�fa a (seDia
.

srLPrefeito
Quem pensar

.

que Pedro

Malazarte está bem morto se

engana. Na politica brasilei

ra, pela menos, êssa trefega
personagem. está vizinha, a

perreando até as crianças
desta singular

.

e conspícua

localização da malfadada eS- no frontispício de algum es

cola, mas o edil timboense; tabeleclmento educativo de

não lhes deu atenção. ! Timbó.
,

•

Qualquer dia, o sr. Ricardo I (Transcrito do "LUME" de
Baier Filho terá seu nome � 5-8-:56).

IC'ontram presos no interior
da mina de 'carvão Amer
coeu r, nesta cidade. ° aci
dente ocorreu quando um in
cêndio fundiu o.s cabos do

GELADEIRA

o mais antigo diário
Santa Catarina.
Leia e assir:e

"Lá não passa gato por lebre" ---:- observou Portinari.
"Em Israel o analfabeto tem o curso ginasial. E digo mais: '

-:- Uma das coisas mais fncantadoras da minha vida f,'Ji
ver e ouvir numa das "Kibutz" (Fazendas coletivas) to
caram trechos para mim desconhecidos de Mozart.

Saratoga, ,velho amigo do jornal e �eu, remeteu
noS o que segue. Com éle; hoje, encho a coluna, à f::!l
ta de tempo:

Bombardeio· de Provérbios
Alguns já' gastos pelo uso. e pelo 'tempo.

dúzia por semana).
1) _ Originalidade absoluta é causa que -não hi-'

no mundo. -l I

(uma

Tudo é imitação e tradição.
O primeiro pla'giário de si próprio foi Deus, "fez

o homem. à sua semelhança e imagem e logo a mulher
à semelhança· do horl1ém". ....

(A, Duma's).
II) _ Se não metermos 'os p'eitos, em vez de cheg,H

ao guichê do Tesouro, a lei dá à praia".
(Aldo Fernandes)

III) _ "Nós vivemos para o espírito, que tudo o

mais pertence à morte".

(Vesalius)
IV) _ "Vale mais 100 cruzeiros no meu bolso que

500 na Caixa Econômica".
(Ari Mafra)

V) _ "Deve-se preferir um Martini Palrador a um

.Cinzano emudecido".
(Jairo Calado)

VI) _ "Nada há que 'seja digno, de teus impulsos.
A terra não merece suspiro. Dôr e aborrecimento, eis
o que somos. ° mundo é lama e nada mais. Acalma-te".

(Nietzche)
VII) _ "Os emolumentos da Junt� Comercial dão

vida longa; o ordenado como secretário pr.oporciona
morte lenta".

(Eduardo Nicolich)
VIII) _ "Há de nascer o primeiro venturoso quan

do. morrer .o último desgraçado".
(G. Junqueiro)

de
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IX) _ "Pode-se morrer mais de uma vez. A se

pultura é que é uma 'só para cada homem".
(Eduardo Ramos)

X) _ "Antes de tê Julgares o tal consulta: ao es
pêlho sôbre a tua constituição física. Ele será o teu
melhor oonselheiro".

(Guilherme Tal)
,XI) _ "O amor nasce do quase nada e rporre do

quase tudo".
(Júlio Dantas)

XII) ..:;_ "Não sé deve viver do pão que o .diabo.
ama'ssou".

(Charles Edgar Moritz)
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