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RIO, 19.(V. A,) - O deputado Joaquim Ramos: aliás, falando à reportagem, declarou que o caso de Santa C a.tafin� é um problema
do'PSD entregue à justiça eleitoral. Adiantou êsse representante federal que, tem em seu poder documente estarrecedor, ao qual pre-
tende dar divulgação. nas próximas horas.

.

'.'

Não revelou a natureza do documento,' mas ao Que consta vincula-se o mesmo a, processos políticos que'
pelo sr.lacerda '

'

lO

. - ,

������ Prolesto contra infâmm
�
rio de s. Catarina$, ',__ 7 .. [l'iQ,.

o jornal "Correio dos Cam- 'não humilhei Os eleitores, em
A no XLIV � pos", que se edita na cidade

I
sua maioria pobres, visto não

� � de Curitibanos, ainda sob a ter dispenclido slquer um

� N, 12.479 �,' direção de Alaôr Pires, -'centavo.

� ..
"ex-funcionário da Caixa E-I Meus opositores, esses sim,

....�...._���"ü""..........I'..........._............... I.
conômica Federal de Lajes",' gastaram rios de dinheiro .

continua com seus ataques à Com êle e pela sua força,
minha pessoa. conseguiram cabalar OS elei

tores humildes leboregenses,
desviando assim suas inten-

E assim venceram. Bela vi
tória!! !

Fui .g,ovêrno municipal du
rante I? anos e sempre aten

dí ao po-vo, sem distinção de
côr e classe. E tenho nele,
meus verdadeiros amigos.
Minha Casa sempre esteve re

pleta dos mais necessitados
e desamparados. 'A êsses, ja
mais neguei auxílio. Dia a

dia, mesmo após a vitória elos
vários partidos coligados, !:1S

portas de minha casa conti

nuam abertas e mais pessoas
recebem. Esta é a verdadeira
vitória, pois, nada perdi com
a recente eleícâo. O povo,

sim, é que perdeu.
Aguardemos OS dias futu

ros. Eles falarão melhor.
Nos ataques a mim desferi

dos, referem-se' tambem ao

fato da nomeação de elemen
tos masculinos para varias
funções da L.B.,A. cargos an

teriormente ocupados por se

nhoras.

Culpa alguma me cabe
E desandam para o absur-,. -

r
-

c ,

elo, quando tratam sôbre a
POIS, nao psc I norneaçao a�-

renovação da urna no dlstrt- �uma; bem c�m.o meus a�m
to de Lebon Regis. No dia fl,-

gos, Vereador Djalma G�lbe-
1 lid d

lotto e senhor Carlos oríppa,
oca I a.e

A
-

t· d
atender

s nomeaçoes par Iram o
o
Deputado Alfredo Cherem,
DD. -Presídente da, Lf,lA, em

nosso Estado.
Mas, não devem preocupar

se, pois, desta vez, a LBA

cumprirá realmente com a

sua finalidade.
Falam tambem sobre deso·

gregação no Partido. Confu ..

são e asnices de udenistas
inescrupulosos. Não houve tal

desagregação.
O PTB é Partido aliado e

fundado por Getúlio Vargas,
- de saudosa 'memona-,
criador de meu Partido.
Mas, quem deve julgar-me,

não são meus inimi:gos fer
renhos e despeItados, mas

sim os homens de alma pura,
nascidos ou não em minha
terra.
Esses sim, são os reais tes

temunhos de minha vida
pÚblica e política, sempre
voltada para OS interêsses do

"_"�•••_"."",,�.�ti:w.IiJlJM m _�

'�.�.

"Rainha da Socie·
dade" do Cascata

Clube
�::�Z,r :�;::o:� comentários, de lá e de cá, em tôrn� 1

"I pl·cavo�e
.

"palá�i:l'�n!e s:�s;a:�:z�o;n:�u�:�e��: :�::!tr:�:st:��cu�� NOVA TRENTO

do recurso do P.S.D., que quer, numa salva, a cabeça mui- I I ' S' dade3 em reeleger-se Presidente da A�sembléia para per- Realizou-se dia 10 do cor-

to POUICO grega do sr. Jor,ge Lacerda - ouvi, a meu lado, manecer à testa do Govêrno! A U.D.N. não perde o can- rente mês nos salões de fes-

o�tros comentários, de. um. cavalheiro desconheci.do,· ·que. didato, a Fl'e�te Democrática não se dissolve" enquanto o ta � Cascata Clube g'l'andio-
por empréstimo lia o meu Jornal, de pescoço espIchado. ' ,Governador, filho do ex-Governador, segue em linha ude- so baile inaugural, durante o

Garantiu êle, para estupefação minha, que a U.D.N., ela deve ser garantida igual' percentagem de par,gos e van- nista, sem comprolnissos incômodos com os pequenos par- qual foram apresentadas as

catarillense, cpm o sr. Paulo Bornhausen à frente, está vi- tagens.
.

,

.

. i tidos - incapazes de um rOl;npi,mento. Como se vê, o re- candidatas que concorrerão a

vamente empenhada na defesa e no provimento do recurso I O Governador, todavia, sendo homem de assina�Ul'a' curso do P.S.D. intm:êssa até demais à U.D.N. e ao sr. Paulo corôa 'de Rainha da Sociedai
pessedista. fácil, pôs o seu nome em v'ários compromiss(!s, antes de 3 Bornhausen".' ..

de.

. ,de outUlbro. E agora, atucanado pelos cobradores, está pa-I Foi realizada a primeira a-

Como eu risse e duvidasse, veio a explicação: gando à custa e nas costas da U.D.N. - seg'undo argumcil- Realmente, senhor diretor, a explicacão não é desca- puração, tendo sido votadas
.
_ "A U.D.N. catarinense não está satisfeita com o Go- 'tam os brigadeiristas". I bida, atend'endo-se que em política tud� se faz possível. as seguintes Senhoritas:

'

vernador. Vários casos já surgiram, cada um mais crespo I . A essas alturas ponderei ao explicador que sabia dessas! Meu explicador alongou-se ainda em adiantar que, no Rosa Maria Tridapalli com
do que o outro'. Os udenistas acham que o sr. Jorge Lacer-

I
divergências domésticas na Frente Democrática, mas não,Rio, o sr. Jorge Làcerda, antes de enfrentar os recorrentes 1.991 votos "

da, durante a campanha, assumiu muitos compromissos
I
via nelas motivos' para a U.D.N. e o deputado �aulO' Bor-. do P.S.D., está tentando anular os 'interêsses e o trabalho Hilaria Sgrot com 585 vo

com os' pequenos partidos e que não pode· cumpri-los, ou,, nhausen quererem a vitória do recurso pesser1ista. De no-
j
da U.D.N. em alijá-lo do poder. Falou até num entendi- tos

melhor, que nãq deve cumprí-los, .pois a contribuição dêsses vo veio a explicação:
.

,mento entre pessedistas e udenistas: com o recurso, o Gioéonda Piazza com 535

pequenos partidos para sua apertadissima vitória foi mUi-I �'- E' fácil cQmpreender. Se o Tribunal Superior der P.S.D. daria a faca e a U.D.N., com sua ajuda, fOl'lleceria a

I votosto insi�nificante e não merec� tantas. e tamanhas co�-. provtme�to ao recur�o, na forma do par�cel' do Procura- ibandeja para a decapitação do sr. I:acel'da, comidel'ado
.

Mariza de Almeida com 422

pensaçoes. Os pequenos partIdos, cItados como mali). dor, o dIploma do sr. Jorge Lacerda esta cassaelo. Cam ,por ambos Persona non grata. Acha, contudo, que nesse en- votos

voraZes, são o P.D.C. e o P.S.P. Alegam os udenistas que isso,. a chefia do Exec�tivo pa�sa às mãos udenistas do
I ten�imento não há sinceridade, no Que vê a possível

sal-I
Aclides Silva com 150 votos

ambos dividiram suas fôrças eleitorais entre os dois can- PresIdente da AssembleIa, que e o sr. Paulo Bornhausen. vaçao do atual Governador.
...

Erna 'Orsi com 25 votos

didatos; que o sr. Pal'igot de Souza se eleg'eu deputado na Mas, segu�do o parecer, o recu.rso deverá, �oltal' ao Tl'!b.u-I Peço-ll�e, senhor diretor, que não dê a estas linhas - Valdomira de OliveÚa com

garupa do P,S.D. e que oS seus eleitoI'es votaram no can- bunal Reg'lOnal para ser apreCIado 110 menta. Esse menta .se as publIcar - o título de carta, como nas minhas ou-! 20 votos.

didato pessedista; que o P.D.C. vive a exigir nomeações e já está como que julgado e decidido, pois o' nosso Tribunal tras colaborações. A apuração final será le-

mais nomeações do �overnador, apresentando-lhe. c�ndi- ja.té já �an'dou apurar, através ,d� inquérito� as �rreg_u�a-I' Atenciosa,mente, /vada a efeito no último do-

datos abacaxis, que so podem comprometer a admIlllstra-,rldades mvocadas no recurso. ASSIm sendo, esse 1IlI}uel'lto: F. M. ming'o de junho· proximo vin-

ção; que da U.D.N. são 90% dos méritos da vitól'ia e para poderá durar muito tempo.,. um, dois, três anos! I Florianópolis, 19-6-56. l douro.

•

, ... __ ,---" -------------------�-----_.;..------------------
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�sse�bléia Legislativa �
A sessão d, segunda-reíra.tmaía se parscía a um candí- � o e � o ,i.I.t (�

" I

na Assembléia, foi dedicada dato em pleno êxtase de uma '� � W •. !\)
a amplas criticas ao govêrno 'I campanha eleitoral", cítan- �'

.

.

O _!;elegrama-bomba do sr. Lionel Brizzola, respondendo a gabolíces e raro
do Estado e das quais a ban- . do a seguir as declarações do

� Iagens do Governador Kominos Lacerda, irritou sobremodo Os jornalistas pa-
cada governista não poude sr. Jorg� L�cerda na Cap!tal.; Iacíanos, fazendo-os correr à emissora que o Incn alicerça, parg dali meterem
fugir. I da Repúblíca e em que este

�'I
a ronca no governador da Capital gaúcha.

afirmava estar "nadando" ,

Acham os advogados lacerdeanos que "se há êxodo no sul do Estado, a culpa
O Govêl'no é o primeiro a em dinheiro, nao precisar do.

I
somente pode ser do P.S.D. e do P;T.B" pois os prefeitos da zona pertencem ou

não fazer cumprir a lei governo federal, estar ven-

� a um ou a outro dêsses partidos!
. I dendo le.Ue a 4 cruzeiros. e

.
Além de esquecerem Araranguá, confessam assim que o govêrno do Estado

O primeiro orador da hora, outras tiradas demagoglCas. nada tem com o su1- zona que está sendo castigada por haver denotado o sr, Ko-
do expediente foi o deputado. Leu tambem a carta do pre- � minos Lacerda!
Orlando Bértolt

. (PSD) que' feito de Pôrto Alegre, Leonel

I
Mas tem: do ,govêrno do sr. Bornhausen, cujo fim é recente, as .eonsequên-

referiu uma assertiva ante- Brizola, em que êste pergun- � elas estão aparecendo' e são as denunciadas pelo sr. Brizzola. E, àquela época,
ríor do deputado Laert Ra- tava ao governador catari- I'

/_ várias eram as prefeituras em mãos dos udenistas.
mos, líder da UDN e em que nense porque' deixava aban-

� Ainda mais: os prefeitos pessedístas, para receberem as quotas elos 'seus
êste queria acusar? sr. Jus- danados milhar�s de catari-

municípios, vinham duas, três e mais vêzes à Capital. Até as quotas feelerais o

celino, de quando ainda can- nenses que enchiam as fave-. Estado retinha, por vários meses, para prejudicá-los. Houve um que teve que se
didato, não haver feit.o decla- ,; las da Capital gaúcha se a �

� sujeitar a comprar carissima máquina, para receber o que o Estado devia ao
ração pública de bens. O '. situação do nosso Estado era

� município. E essa máquina, comprada a rõrcn e paga por prévio desconto, ficou
deputado Orlando Bértoli tão boa, como afírmava l ? .

a trabalhar para outras prefeituras udenistas! Foi necessário um mandado de
mostrou à Casa que o sr: Jus- . Perguntou o orador, se isto

I 'I segurança para o município entrar na sua posse.
celino Kubitschek fizéra essa

"
não seria mera preocupação "

o: Nos poucos meses 'de estripolias governamentaís.. o sr. Kominos Lacerda só
declaração e qus tôrn publí-

I
dê publicidade, pois declara- .:

.

d
. , se preocupou com um município sulino: o de Braço do Norte, o qual, no dia;

cada em varias jornais a ções dessa natureza prejudí- .:
Capital da República. E mos' I cavam enormemente nossos)

30, realizará eleições para prefeito!
I l' Da estada do Governador nesse municípío e das suas atividades, o Brasil

trou mais: que quem não, interesses, já que é sabido
"

cumpria a lei, mandando Os que nos mantemos devido a ': illteir.o vai ter conhecimento, dentro de poucos dias ou de poucas horas!

secretários de Estado e ou-

'I inúmeros acôrdos com o Go-, '!o Mas, voltando diretamente e ao telegrama-bomba, será conveniente que o

.. povo saiba do seguinte: os paus-de-araras que aporiam e se afavelam em Pôrtn
tros funcionários de confian- verno Federal e onde este !o

;- Aleg're, na sua quase totalidade, são famílias de mineiros do sul, das minas elos "praz�do, a essa

ça a fazerem sua declaração, sempre entra com parte.,
era o atual govêrno .do Esta-I substancialmente m a i o r. � grupos Hertberto I!ulse e Catão, entre as quai� estão as que até há pouco perten- .. compareci para

do que estava esquecido da' Lembrou' então o deputado :,' ciam ao sr, Irãneu BOl'J:}hausen. ,1· � ..... _' 11<'
.. ,

_,
"

"" .' , ,"_, �� .meu eleitorado.
, Esses grupos, pelas lsuas enormls dívidas àos institutos-de previdência -- �

lei n. 108 de' 1954, diante da. pessedista por que não res- :. I. Lá, quando cheguei, jà se
• inclusive das quantias descontadas aos salários dos mineiros - dificultam e .1

Iqual nenhum Secretário pO-. pendia, o governo, ao pedi- � � encontrava o senhor Sebas-

d
' <e111 "d d

.

f
-

I" a,; ímposslbilttam melhores condições de vida aos trabalhadores, provocando a emi-

l� tíão Palhano, eleitor meu eera exercer seu cargo �

.

o e In ormaçoes que so ICI-
�

, , gração para o Rio Grande do Sul.
'preencher aquelas

. eXigên-j tava esclarecimentos sôbre a � Segundo se sabe, as dívidas acima referidas, ultrapassam à casa elos 50 mi- I que estava em visita aos seu;;

cias! Disse o repre'sentante. dívida do Estado 'para com á � '1' parentes e amigos.
, O; lhões de cruzeiros.

pessedista que nã? ha�ia, no jUsina �iderúrgica Nacional e 'I Os jornalistas palacianos por certo não ignoram que o sr. lIeriberto Hulsll � Carecem, pois, de todo fun-

âmbito federal, lei obngando que vai pela ordem dns 23 � t' damento, as críticas feitas,
Os candidatos a fazerem [),'milhões de cruzeiros? Por � é o cahdidato udenista da Frente'Democrática à vice-goverllança do Estado! < vísto aquele senhor não ter

de����r0�.�a,muque·l�eogW�OO��u��ili.a�.��� seg�do �m m�� compa-

assim mesmo o candidato encarecidamente a interven-
•

.---- -, nhia.
'

pessedista a fizera.
I ção das autoridad.es federais dos prefeitos. c�tarine�s�s" há

..

dias, .na propria Assem- (PTB) falou sobre a inclusão Devo também esclarecer ao

Então, o deputado Bertoli para solucionar o impasse conforme a sua c�r partlda- j
bIela. �dlantou o deputadO no Plano Rodoviário do Es- povo de minha terra, que na

leu o texto da lei que o go- havido na Estrada de Ferro I ria, E terminou dlzendo que pessedlsta, que o governador tado do trecho de estrada citada renovação, não adotei

verno e o seu líder na Assem·· Santa Catarina? Por que o lo mal das afirmações do go-I estava seguindo caminho pe- �aguna-Jagua�'una, .lem�r�n-I o critério usado pelos meus

bléia haviam esquecido, di, governo não pagava os seus verno era que davam a im- I ri:g.oso
_

e que assim deveria ao que a medida fOl sohClta- adversários.

zendo: "o govêrno, primeiro operáriOS, conforme denúncia pressão de que estamos vi- arcar co�. a .responsabilida- da já há tempos e porisso Não vencí, mas tambem

mande seus funcionárfos confirmada pelo próprio lí- vendo num "paraiso terres- de do pesslmo resultado que esperava as providências üfi-

cumprirem a lei e depois ve- der do PDC?! tre", quando sabemos que adviria da Sua pressa em fa- ciais.

nha cá fora pedir übediên- Nesta altura dos debates, falta leite na Capital, há fo- zér propaganda! Lembrou tambem um pro-

o cia ao povo"! Como não po- pediu um aparte o dePutada me em várias regiões do E:l- Fechamento da Liga de E-. jeto de lei que já fôra enca-

dia deixar de ser, o assunto Gherard Neufert' para dizer tado e. passamos outras difi- mancipação Nacional minhado' no ano passado "e

está repercutindo desfavorá- que já havia desmentido es- culdades. O governadO» ní'w O deputado do PDC, Hen- que preconizava um auxílio

velmente ao governo, pois ês- sa acusação. Então o deputa- podia dizer tal cüisa. Se dis- rique da Luz, leu manifesto de 1 milhão de cruzeiros [)

te anda "esquecido" da ma- do Henrique da Luz, do PDC, sesse que a situação financei- do seu partido apoiando as
ser dado pelo Estado a todos

téria. adiantou que não fôra des- ra do Estado era boa, vá lá, autoridades federais pelo fe- os municípios novos a serem

menti�o coisa nenhuma, pois mas dizer que vivemos num chamento da Liga de Eman- criados.

Unica preocupação do gover- insistia em que ,os operáriOS "mar de rosas" é simples- cipação Naci-onal e por de- Pedido de licença
no: 1mblicidade! do Estadá haviam sido pagos mente inacreditável: Lem- núncia do Almirante Pena! Pediu licença o deputado

O orador seguinte foi o lí- com mais dê dois meses de brou o fato de o governador Botto. Congratulou-se com o Valéria Gomes (PSD); depois

der pessedista Lenoir VaT- atraso! Palmas se ouviram haver declarado, meses atrás, Ministro da Justiça e- a Pre- de deferido' seu requerimen

g'as que desenvolveu longo no plenári<> e o deputado Le- que havia mais de milhão de sidência da República pelo to, foi substituído pelo pri

discurso dizendo inicialmen- noir Vargas continuou acu- saCas de trigo excedente, fato, pedindo o envio de te- meiro suplente da bancada,
te que o "governador estava, sando as atitudes demagógi- quando isto não ,era verdade legrama de solidariedade. deputado Edmundo Rodri

possuido de permanente' pre- ! cas dQ_ governador, citando a e fôra desmentido até por Estrada Laguna-JaguartiÍla gues, representante do mu

ocupação publicitária que diversidade de tratamento um representante udenista, O dePutado Olice Caldas nicípio de São Joaquim.

Já há muito vem êsse in

divíduo fazendo criticas in

fundadas, procurando jogar
me contra os meus correligio-
nários e amigos.
E, como se não bastassem

os seus artiguetes, eis que ou

tros surgem, trazendo o pseu
dônimo de um outro seu co

lega, tambem "importado",
alí de Lajes.

PASTlLHAS

VALDA
ACAlMAM
AIOUe

leriam sido adotados

ções.

povo.
Salomão Carneiro de,
Almeida

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR

Diplomado pela Faculdade Na
cional d. Medicina da. Unlver

.ldade do Brasil
Ey-luterno por concurso d8 Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
gx-interno do Ser\-iço de Clrur
,ia do Hospital I�A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Uospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carl"s

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERACOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencoun;

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M�DICO

Com prática no Hospital São
Prancíse« de Assis e na ranla

Ce"a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vítor Mei
reles, 22 Tel. 2675..
Horários: Segundas, Quartas e

Sl!xta feiras:
nas 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.002.

DR. f(ENRIQUE PRISCO
PARAJSO
IbÉDICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Ctíntca de A,lultos.

CU;:'SQ de Especialização no

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

Andrade).
Consultas ---' Pela manhã no

Bospít»! de Caridade.
A tarde das 15,:>:) hs, em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. TeI. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. TeI.: 3120.

CUNICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSÉCA
Chefe do' ServiçQ de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os Al'ARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇA8
da ESPECIALIDADE. _

Consultas - pela manhã nf

HOSP1TAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Eua dOI
ILHF"") n", 2
Rh._iDtNCIA - Felipe Seh

midt nO. 113 Tel. 23�5.
.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Oouaultô rio : João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLA-DYSLÁVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MéDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço lÔompleto e especiali
lado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOP{A - HISTERO
SALPliWOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
'l..'\dioterapia por ondas curtal

f:ldrocoagulação - RaioB Ultra
Violeta e Infra Vermelho.

�\- Consultório: Rua Trajano, n. 1,
1° andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 hor.. -

Dr. MUSSI.
Tlas 15 às 18 horas' - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom

powllky, 84.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

•

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CUNICA MéDICA DE ADUL'lOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Te!. M. 169.
Consulta.. : Das 4 às 6 ho'!'al.
Residêncill' Rua Estevel J4-

.nior, 45. Tel. 2.812.

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS 'SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRlANÇAS - REUl\fATO

LOGIA

Consultório ;- Rua Nanes Ma·
chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá
bados).
Residência: Rua Visconde

,c}!,eto, 12& -, ,'1'el.

PROFI'SSIONAL
DR. NEY PEE:RONE

MUND
Formado pe�"'T Faculdade jIlaeio
Dal ae Medicina Univereidade

do Brasil
•

RIO· DE JANEIRO .

Aperteiçobmento . na "Gasa de
Saud� São Miguel"

Prof. .t'·ernando .Paulino
Interno -por.' a anu. do Serviç()

de Cirurgia
Prol. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: l'iàriamente das

7 - 9,30 no Hospital de C.ui

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 10
"ndar. ,"""

,

RESID:t::NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clíníca de Adultos e

Crianças R.aio X
Atende. com Hora Mar

cada,
Felipe Schmidt 39 ASa

.as 3 e 4.

S
JOSI1: TAVARE'3
IRACEMA

DOÉNÇAS NERVOS�S E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia COllJplexos-

Insonia - Atac.ues � Manias -

Problemática' afetiva é sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colôma Sant-Ana.
CONSUD;l!'óRIO � Rua Tra

jano, 41 - '!tas 16 às 17 110ras.
RESIDf:NClA: Rua Bocatuva,

139 Tel. 2901

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

008 Serviços dOI! Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

Il'ital de Caridade
n, CLiNICA MÉDICA DE CMAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mb
chado, 7 - Consultas das 15 às
l8 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fune: 3783

DR. J(rLlO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno' da 20& enfe rrnar-ca

� Serviço de gastró-c"lerologia
.ía Santa Casa do Rio de Jeneiro
,Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do HospiT.a1 mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
ígado e vias bilia�es. Rins.
Consultório: Vitor Meirelu 21.
Das 16 às 18 horas.
Reaidêncla: Rua BocaiuvlI 10.
Fone: 3158.

DR. MARIO DE LARl\1O

GANTIÇAO

!'tl�DICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internal

CORAÇÃO - FIGADO -- !UNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILlS I'

Consultório - Rua Vltur Mel

eles, 22.
. HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Reridência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
- Coqueiros
___. __ - ._-----

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

M�DlCO CIRURGIÃO
í)oenças de Senhor!,s - :partol
_ OperaÇÕes - VIII. Urlnirlal
Curso de aperf'eiçoam�n�'-' e

.onga prática IlOS HospJtall de

Buenos Aires. " .

CONSULTÓRIO: Rua li elipe
�chmidt, nr. 18 (sobrado}. l!'ONE
t[,12.

8 hHORÁRIO: das 15 is 1 0-

"as

'Residência: Avenida Rio nran-

0, 11. 42.
Atende chamadol

Telefone: - 3296.

----------

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GEKAL

EEpecialista em
. �o�éstial de

Senhoras e vias urmarlll.s. _

Cura radical das' l.feeçoea
agudas e cronicas, do. ..perelho.
genito-urinário em ambol o.

sexos.
D' t'

Doenças do aparelho Iges IVO

e do sistema nervoso. .

Horário: 10lh ãs 12 e 2% 60s fi.

eonsultório: R. Tiradente8, li!
_ 10 Andar -- }<'one: 3.246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Cháca!'a do Ewpanha)
- Fone: 3248.

.B

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICULTURA - PEDIA'riUA

_ ALERGIA INFANTIL
C'msultório: - Rua Tirade,,-

tes n. 9.
'l'Residência: - Av. HercI10

Luz n. 155 - Te!. 2.6�O.
Horário: - Das 14 ai 18 ho·

ras diáriamente
�

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLJ'.
.- Fones: 25-34' e 25-35 _

.J

,� �
._-----_.---.......-._

\�
':.:.�

IBAHCOde
CRf�ITO POPULAR

I� ÂGRiCOLA I I
.

Rv..o, (J�.16 ..,

_. f'LORlANÓPOlIS - 5�6..e�t6rln6, .

J .
,

.

·OFICINA MECANICA
•

MeDICO
DR. WALMOR ZOMER SR.

GARCIA

M�DICO EWTONESPECIALISTA EM OLHOS DR. lN _

JUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'fRA'fAMENTO i: OPERACOES CIRURGIA GoERAI.
(nfra-Vermelho - Nebullzaçio - Doenças de Senhorlll _

..�rocto-
Ultra-So� logia _ Eletricidade Medka.

(T�atamento de slDu.Ue lem Conc'lltório: Rua Vitur Me,-
Gperaçio) rel"s n i!8 - Telefone: 3307.

Anglo-retln,ollcopia - Receita de

I
Cons�ltas: Das 15 !I<orall elo

Oculos - Moderno equipamento -d'ante
de. Oto-Rinolaringolorla (únlce

I

Residência: Fone, 3.422
no E.tado) , Rua' Blumenau n. 71.

Horário das 9 às l! horas e
__

.

_

daI 16 às 18 horas_ ,

Consultório: - Rua Vitor Mei- .

DR. ANTONIO BA1'IS1'A
r<,1es 22 - Fone 26'15.
Res.· - Rua São Jor,e 20 - JUNIOR

Fone 24 21.

CLtNICA ESPECIALIZADA
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 hor...

Reli. e Cons. Padre Miltul!linho,
12.

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenç.. dI} aparelho respiratório
'l'UBERCULOS§..

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PUI.MOES

CIrurgia 40 Torax
Formado pela FaeuldaJe Nacio
nal de Medicina. Tisiologina e

·J.'isi-ocirurgião do Hospital Ne-
...

rêu Ra'mlls
Curso de especialização pela
S. N. 1'. Ex-interno e Ex-auill

tente 4e Cirurgia do Pr"f. UltO
'Guimarães (Rio).

Cons.: Felipe Schmidi:, 18 -

Fone 3801
Atend.:l em hora marcad"

de: Res.:....L Rua Estllvea Junior,
.

80 7" FOlle: 21U

T4lDOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

,

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
.•...� .

I

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA
•

A D V O G A D O siDR. JOSÉ' A-lJWEIROS
VIEIRA

- \DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajal -

Santa Catarina.
._-------

�O PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
À SUA MESA!,

DR. CL-\RNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO.
Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2.4118
Florianó�oli. -

•

�----------------

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -�

Escritório e Residência: -�,------ � __�_

Av. Rercilio Luz, 15

ft� li!!. fi.
_...

�:--;:": ....... ii"" 4IlOJ
DR. SAMUEL FONSECA �

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurria 'Bucal -

Pro tese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho '\.
Consultór�:A;E:::i�1ncia:

.

� p.��.�. ,nos \lAPl"_JOSRua Fernando Machado, n. 6 �,

..::;���;;:;�,o�a:s 8i�0h!�a!l ho- �.'_�.D�
,

,

·._�"� .... iF- --t'-,"'1Excluaivamente com hora mar-
_,�

" �

cada., /; �I- 4 I

Sábado - das 9 àl 12.
,.

" ,.

,J

na, LAURO CALDimtA I
o

'. ,," ,.:' ---,. •

co�:J14;';:��'�i:u,,,, [xpresn.ttirianóPulis LIda..
Partenon - 2° 8nd�r -:- aala ENDERÉÇOS A'EUALIZADOS DO EXPRESSO203 - Rua Tenente Sllveu.a, 15 •

11A���:se -diáriamente daa 8 à. FLOmANÓPOLIS LTDA.
3as e 5as '�a5 14 ai 18 horal.

-
- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

es Móveis d. Nylon.

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

rrelefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

Transporte.:: de .Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO: PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

O ESTADO
.\-: ,

l\fatriz: FLORIANÓPOLIS· Filial: CCRITIHA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde d ' Rio Branc.
Telefones: 25-34 (Depósi1;o) g32/::6

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Tel"i'. "SANTIDRA"

End. TeJeg. "SANDRADE"

ADMINISTRAÇÃO
Redal;ão e Oficinas, à rua Con
,�,heiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: 'DOMINGOS F. D�

AQUINO
Representante!! :

Represenbcões A. S. Lara.
Ltda

oRL':! Senador Dantas, 40 - 6
anda� .

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 11°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital End. Telea-. "SANDRADE"

Ano Cr$ 170,00
Semestre .

N�' i�t��i�rCr$ gO,OO
Aa-êneia: RIO DE JANEIRO

"

Agência: BELO HOlll-
'Ano ......••....•.• Cr$ 200,00 "Riomar" ZON'fE
Semestre .' . . • . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo nãll pu

blicados, não serão devolvidos.
A di reção não se re.1I-onsabiliza

pêlos conceitos emitidos nos ar

tigos absinadol.

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do EstlJ-do 1666/76 Rua ComendaC:or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atendí' ""'RIOMAR"

Eud. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

RU$ Dr. Carmo l-.. etto, 99
Fone�: 32-17-33 e 32-17-37

Atende -"RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrf", Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nOIl'Sos
agentes

INFURMAÇõES UTEIS
O leitor encontr'lirá, nesta co'

luna, informações que. n.;;cessita,
dià,!"llmentll e dr imediato:
JORNAIS Telefone
O l,;stado ..•.••......... 3.022

A G.uzeta ...•.•..•... • • • • 2.656
Dií.l'io :lc 'r," ie ;....... 3.579

Imprensl1. OfL:ll· •. ,..... 11.688
HOSPITAIg

Caridade:
(Proveqor) .•...•...•.•.• 2.314

(Poriaeia) ........••.•.•• 2.036
Nerêu Ramos............ lI.831
Militar .;................ 8.167
�;ão Sebastião (Casa de
Saúde) , '.3.158

DE M�ter:Jiliade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADOS Uk-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... iS.UI
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.0"38
Polícia (Gab. relegado) .. 2.594

COMPANlhAS -VÊ
TRANSPORTES

TAC .

�ruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo .

Real.'...............••..
Scandinavas ... OJ' ••••••

lIOTtlS
Lu'!: .

Magestic .

Metropol' , .........•.

La Porta .
.

Cacique •.....•....• , •.•

Central .•....•...........
Estrela ...........•.....•
-Ideal .

}-;S'l"REITO
Ui liqua •• � � , ••••

"RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
'! ,.

HOEPCKE
dAVI0-MOT08 «CIRL

ITINERARIO
SAlDAS DE

DOIPCU'j
I DA VOLTA

}<�polis.' Rio Santos
20-6 21-6

25-6 '�7-6 3-7 4-7
8-7 10-7 16-7 17-7

21-7 23-7 29-7 30-7
3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 25-8

%.021 29-8 31-8 6-9 7-9
�:��; As partidas de FlOi'ianópolis são ás 24.00 horas, e do
3.321 I Rio de .:'aneiro, ás 16.00.

:::::
I

Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esct.'a nos

8.lI71 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. •

'.66' Para melhores informações, dirijam-se à sM" da

08 i Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra; SO - Teltionl 22-12.

Itajai'
'$.700
2.500
3553
2:325
2.402
lUI77
2.300

·l·::iesia;�anie"-Nãpõii:-
, .�

Rua Marechal Deo,doro 50.
.

.

,

Em Lajes, no Sul do Brasil. o melhor!

iDesconto especial para os senhores viajantes.
_

•••y ....
.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano N\!""1ls Pires 12.

----�--------.----------------�----------------

Viagem 'com segurança
e rapidez

-

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

-�- BIPIDO-;SIlL-BRISILBIBo7�
FloriancYpoli8 - Ita1af - Joinville ",_ Curitiba

.. . ......... -__..� ..,_--

..� -: .. .a....---._--- "'.'

Age""nC-l·a .' Kua(Deoaoro e�qui.na�da
• Rua...

'CeDente .SilveIra

Grande Oportunidade
.. .-04 .......;..�� c.�. _ _ .. --- ..u�_,.,.-

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas l'ecem construida com 2 predios e vendem-se tam

bem só as maquinas constando de:
3 maquinas Rayser iI1'�l1,strial zig-zag.

.

1 maquina Vürcopp _.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 A

Aproveite a oportunidade. .

A tratar com o sr, C. Jorge Moter ou Cirillo Macha"
do em São João Batista, Municipio de Tijucas Santa Ca
tarina.:

FARMÁCIAS DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

PLANTõES DE FA�MACIAS

Mês de Junho
2 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - nua

Felipe Schmidt, 43
3 _ domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua !<'e

lipe Schmidt, 43
.

!l - sábado (tarde) Farmácia Catarinense '-- Rua
,

Trajano
).0 - domingo - Farmácia Catarine:b:se - Jlua Trajano
16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
17 - domingo - Farmácia Noturna :._ Rua Trajano
'23 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança

lheiro Mafra.
:30 - sábado (tarde) Farmácia Nelson

Schmid+

Rua Conse-

Rua Felipe

O s<:.. {��O noturno será efetuado. pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmidt, 48 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

vavia autorização deste Departamento.
.

D. S. P., em maio de 1956_

L!Jiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia
-

A V I·S O
o

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou \')

consultório dentário para o Edifício "João Alfredó",�
� esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 1° andar,
sala 16, onde continuará atj)ndendo no seguinte ho
.rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolm' - Pontes móveis e fixas -

Pivots Dentaduras anatômicas. e cirúrgia.

_.� ---------�-----.......-------

Lira ·Tenis· Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Tempora«la de inverno

São J�ão

Dia 23 - Sabado - Tradicional Soiréé de São
João, no Terreiro do Coronel FõJgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Quadrilha ......: Pi·
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira •.

, Premios ao mocinho e a sinhasinha e ao.

casal melhor caracterizado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria MU.1Jer, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
São convidados os associados palra o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca·

-

sarnento, no dia 11, segunda-feira, às -20
horas.

Nota

São Pedro
-

Dia 10 de julho - Grandiosa matinée infantil à
Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para
meninas e men�nos até o quint()J

t�::;�'L_.�:�:j, lugar•
. .;:;-'�,�
t:.,·��

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM DISPUTA DA PRIMEIRA PREJA DA SÉRIE DE TR'ES PELA TACA �'OSNI MELLO", IRÃO AO ESTADIO DA RUA BOCAIUVA, NA NOITE
DE ,HOJE, OS ESQUADROES DOS GRANDES RIVAIS AVAl E FIGUE'IRENSE QUf ESTÃO EM CONDICOES DE OFER ECER- A '�HINCHADA�'
FLORIANOPOLlTANA UM DOS MELHORES CHOQUES DO ANO.' NAO PERCAM, O "CLASSICO DA RivAlIDADF' MARCADO PARA ESTA

NOITE NA PRACA DE ESPORTES, DA PRAIA DE FÓRAI
1

.

� � �....'

O,....(j._.()--()._.().....()--(�()�().-.()....()..-.()...()�(1�()4IIIIIII:!,b�....()__()�().... ()__()._.()�().....().....()._;().....().-.\l._.().....().....,>()...()__() () ()....o....." ('..... /J....o....

"O Estado"
Várias partidas foram

disputadas, na várzea do
i
mingo. Eis alguns resulta
dos:

I Trindade - Independente
2 x Fluminense 1.

ti I Itacorobí - Vera Cruz

!!!��'!���.�ri��[�(t���'�����iI!!�iiiiii(��!i!!!�������..i-�-��1f�7!]>���:§;º�.�������'C����,�:_��Mií'-'�!i!_�����..-;::-.. .. '"' 3 x Paula Ramos Júnior 1.

ARNalDO SOUZA, O NOVO PRESI- I CIHE SAO JOSE
. DENTE DO PAULA RAMOS 'Dan t�:YEA8hS·Francis

Reunido sexta-feira últi- do sr. Arnoldo Souza, ele- \ GILFORD em:
)

ma sob a presidência do sr, 'mento destacado nos meios' _,ATAQUE DE BRAVOS
Pedro Medeiros, o Conselho politicos e esportivos da! technicolor

I Deliberativo do' Pa�lla R�-I . . _

.

No Programa:

gioso maioral efecefeano. � mos .elege�l a nova dll'e!ol'la I capItal:
Em nos�a edição de Atual: Atlantida. Nac.

Mas bastou que entrasse em 1 do simpatico clube praiano. l amanhã a relação dos no- Preços: 11,00 '-- 5,50.

ação Ó p.
residente do

Avaí'"
Para a 'presidê�cia do tri-! vos dir-igentes paulainos pa- Censura até 14 anos.

sr. 'Celso Ramos Filho para color fOI escolhido o nome, ra o penodo 56/57. I R I T Z
< I

J As 5 - 8hs.
que üm �côrd.o _houvesse vi- ,._...........'V',....".....��...._.".".__........

_�V'
........ ......A...........,'

Lou�s HAYWARD

t ��n�oel�OI:el;I���O��i������ 1 O HERCILlO lUZ VENCEDOR DO OUA- vef���E��!S�ô��k A

� to do dr João Batista Bon- í : AFRICA

4�, nas_,?is -na vice-presidêncía. 1 ) DRANGULAR SULINO ! -

technicolor

;: Nossos cumprimentos. I No Programa:
, O Torneio Quadrangular, 1 quando os dois primeiros Noticias da Semana. Nac.
í entre os conjuntos do Her- jogaram a peleja decisiva, P 11 55reços : ,00 - ,o.
, cilio Luz, Ferroviário, Grê- vencida pelo Hercilio Luz Censura até 14 anos.
,

mio Cidade Azul e Siderúr- ,por 2 x 1, sendo, desta for-

I g
ica, terminou domingo, ma, proclamado campeão.

.

,
• i

! .,...,.�..�_.....".,��..,.........,.,.�
..��....J 1

;

Esportivo
A TABELA DO CAMPEONATO DE

JUVENIS
O campeonato Citadino de Juvenis será' disputado

em um só turno, -aos domingos pela manhã, com entrada
franca; conforme deliberou o Conselho Arbitral em sua

última reunião. A tabela do certame é esta:
10 de julho - Paula Ramos x Guarani - Bocaiuva x

Atlético
8 de julho - Avaí x Tamandaré - Paula Ramos x

Atlético
Atlético

15 de julho - Figueirense x Tamandaré - Bocaíu
va x Guarani

22 de julho - Atlético x 'I'amandaré - Avaí x Pau
la Ramos

29 de julho - Paula Ramos x Bocaiuva - Figuei
rense x Guarani

5 de agôsto' - Bocaiuva x Avaí - Figueirense x

Atlético
12 de agôsto - Avaí x Guaraní - Paula Ramos, x

'I'arnandaré
19 de agõsto - Figueirense x Bocaíuva - Gua

raní x Tamandaré
26 de agôsto - Figueirense x Paula' Ramos -

Avaí x Atlético
2 de setembro - Atlético x Guaraní - Bocaíuva x

'I'amandaré
9 de setembro - Avaí x Figueirense Presentes as figuras mais'

Torneio-início "enre�ent.ativl1s, do �loo,t:-pa_ll ,O torneio "initíum" está marcado, p-ara o dia 24 'de"
....,. ..t' .,. - - - ,._ -

barriga-verde" tiveram' lu-
junho, pela manhã, com os seguintes jogos:

1° jogo _ Paula Ramos x Guaraní
gar, domingo último, na sé-

20 jogo _ Bocaiuva x Atlético
de da, F. G. F., as eleições

300 jogo _ Avaí x Tamandaré para presidente -:'ê ;'vic:e:::prê--
sid�nte da entidade "ma-

° jogo - Figueirense x Vencedor do 100 jogo ter".
5° jogo - Vencedor do 2° jogo x Vencedor do 3° jogo. O sr. Osni Mello, concor-
60 Joso - Vencedor do 4'Q x Vencedor do 1)0 jogo. rendo' à reeleição não teve

��OiI'lHJ01iH!.SIi.aa.o••e••eo � .., oposição, de • vez que como
_, .' 'companheiro de' chapa para

AT'LE'TICO BOCAIUVA TAMANDARE vice-presidente figurou e o,"

"

, .,
dr

',
João Batista .B�nnassis, I ..

GUARANI E PAULA RAMOS PREPA- ��J�i����t:so��li�e�t�a��� I' O novo v;�eJ.r;idente da

•

o fito, de desrotar o prestí- _� �.-.

_RA�9�_P.AR�., 0I ��b���?'����"'iOS1- .�

.

_

elementos de valor do,�no I lEONIDAS _ O HOMEM O'UE NAO ES(TLAifDto"e)special para "O prejudicada pelo. forte vento

I pas ad Cl bAtI t '3ul e outra pela ausência de

ver: dZ' a�lna: :ma �qeU��.� GOSTA .DE GOLS' FACE'" S· Conforme noticiamos na alguns amantes do tênis que

que promete fazer boa fi- .

1
semana que findou, pros- estão viajando.

gura no certame da divisão -! seguiu o torneio de elas- * * *

Extra. O médio Osní contí- Escreve, de Assunção, So- nha arma, companheiro, é I síficação da primeira tu�::; Édson, continua de má As - 8;30hs..

nua no conjunto, represen- [Iarige Ribas, enviado espe- uma só: "meter os peitos", I,ma do c�ube,' com .a parti- vontade com as raquetes. "Sessão Popu)ar�' -'
tando como :sempre uma ga- <:ial de "A Gazeta Esporti- correr em cima do zagueiro, ',-da HenrIque 1<'lemmg con- Esta semana acabou com Robert ARMENTR.;' -,'

'""

rantia. Forrmam no conjun- va" de São Paulo: saltar com ele entrar mar_l�tra .H. Beck, em disputa da mai,., uma. Cuidado rapaz em: \!.l! <-

to orientado' por
• Djalma "Quando o "convair" da cal' tentos. Te�tos b'onitos .",terceira raquete do clube. assim ... não dá. KING KONG

H. Silva mais os seguintes Real desceu no aeroporto ou feios contanto que a pe-I: Como vimos, foi uma par-
* * * No Programa:

plaYers;�. Nerêu\i, Frederico,
..de Assunção, muita gente lota vá'mesmo dormir no 'tidf, travada- entre um re- Sall"taella _

que está de Cine ReporteI'. Nac.

Juca.. NIlo, Ca!zuza" Abel, murmurava a respeito _ de fundo das redes". 'Ilri'Sentante da ala moça do l!la!as prontas para a sua

I'
Preços: 3,50 - 2,00.

Amilcar, ,Ney e outros. 'Leonidas, o vigoro'io coman- _ Então, você, não quer
tenis contra '0 veterano e próxirr:a viagem à América Censura até 14 anos.

Amanhã. na dÍ.'Sputa do tor- ,dante de ataque do BrasiL. ser Leollidas? grande classista H. Beck. ' do Norte, nos prometeu a
........w..-..�.·(.·.·.......................

•.........

}leio-início, veremos ,como E' que o atacante do Amé- .._
Beck, que acaba de ven-, imp01'tação de grandes jO-1

se conduzirá. o tricolor do 'rica tinha �empre um sor- - "Eu sou Lelmidas, em- -ceI' uma grande crise, após gada.<;. '

Estreito.
.

riso nos labios' e: .. tem bora me' chame Manuel Pe- a qnebra de três raquetes,
'

Também
. Guaraní e Ta- mais .. Desembarcou e, en- reira. Mas um Leonidas dl- não deixou de ser um grand.e Guerreiro

-

da Fonseca

mandaré nfão descuram do quanto' aguardava o despa- ferente do Homem de Bor- advel'ilário, procUl�ando equi- cont-inua confmldindo tênis

preparo físico do seus rapa- cho da bagagem pela AI- racha. Porque não surgiu librar o jôgo na medida de com pescaria.
zes, sob as,. ordens de Faus- fandega, hrou um cigarro, ainda um' outro igual ao an- s.ua grande experiência em * I·x- ;c.

to e BráulL'i�, respectivamen- colocou-o na palma da mão tigo atacante nacional. Leo- 'canchas de tênis. Henrique-, ,Para terminar, temos um

te. E o 'Bocaiuva prepara esquerda, fez um movimen- nidas, o verdadeiro, era um jovem e possuidor de uma', sensacional "furo", uma

muitas 'sul'prezas. E quanto to qualquer nos dedos e lá mestre. Eu, um simples alu- calma britâ�!ca, consegu�u, I verda.deira bomba no tênis
ao Pa.i'tlla Ramos já se sabe estava o cigarro no ,ar, vol- no e olhe lá! Como lhe disse, controlar o JOgO a seu favor, catarmense. Armando Ca

que � o f;avorito :ao cetro. tando... direto para a bo- gosto de brigar e, uma vez
tendo a vitória final lhe sor-I parelli,' campeoníssimo do

P,guardemos a noite de ama- cá do .craque. Leonidas fu- por outra, acerto umas "bi- rido, favoravel por 6 a 4 e, tênis barriga-verde, interes-

O médio Osní, ponto alto ,plhã, guandq será inaugura- mava e sorria ... Depois, no cicletas". E sabe de uma 7 a 5. sadél .em transferir-se para ..........-..-..-..-...........-..-........_.....

da equile tricolor • do o certam'e de 66. Hotel Colonia, muitos qui- coisa? Não gosto de gols fa- .

* * * Flol:iallópolis. Aguardémos,_

seram ver o centro atacan- ceis. Gosto, isso sim, de coi-l Sá?a�o, e domingo a_ con: P?is,_ o resultado das nég'o

te nacrlonal, uns, inclusive, sas dificeis, que me façam correncl� as quadras nao fOI c!açoes. Mexam-se, senhores

confundindo-o com o velho ir atrás da bola e leva-la muito grande. Uma parte j diretores!

Leonidas, o famoso 'Dia- para a's redes com velocida-

NICA'CIO, E'M -�F�'-A-S'E- DE RECUPE'RA·C..A-Omante Negl'o. O comandan- de e disposição. Nada de·
J

te deu uma 'gargalhada e contornos, eu vou diréito '
,

'

.

1" O av.ante Nicácio, antigo tôrnar à primeira divisão
disse ao reporteI': ao go .

_ "Quem. sou eu para - E qual a sua outra defensor do Pa\lla Ramos, da F. P. F. Ainda domingo
l'd d seleção cata-rinense e San- o' player "colored" marcou

comparar-me ao Leonidas, qtía I a e?
-,

.'

.

I "S b
. - tos, vem se recuperando ra- '

�áD���:�;�: ES!�r!i���e t�S� : fa�mata e�i��l����. q��f��l� pidamente no fútebol pau- o único tento do Jabaquara,
._-.._w_v.....__

.w.w:�"'
__........._w.w..-....._.,..

t d lista, como defensor do Ja- na luta em que foi ·vencedor

A "V I S Oenganada que não recorda men e me verão zanga o, a ..,

. - ., baquara que acaba de re- o Guaraní, por 4 x 1.
que já estive jogando aqUI :uao ser que a COIsa seja se-

,mesmo em Assunção, pelo rissima. Sou catarinense;
América. Disputei três par- jogo no Rio,' porem, admiro
tidas. Nã'o sou "marinhei- São Paulo. E se um dia ti-,"
1'0 de primeira viagem", em- ver de jogar em sua terra,
pora seja esta a primeira vou dizer francamente a vo

vez que visto a camiseta do cê, há de ser pelo Corin

s�leciona,:do do Brasil. A mi- thians !".

.As - 8hs.
Yves MONTAND -

Charles VANEL em:

: DERROTADO O' CAMPEAO DA L A. ����o����a�O MEDO

R, M, PELO MINERA'Sll
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

i' Pelo" 'certame-
'"

da Liga�' local e· Comêrciáflô, 'i:le'Cí'i:'
-

. Censura até�l4......anos,

Atlética Região -Míneira, ciuma, campeão de 55. A vi- R O X Y ,

defrontaram-se, domingo; As - 8hs.

na"'cldaile de Urussanga, os tória 'sorriu aos locais pe- - James STEWART

esquadrões do' Minerasil, lo escore de 4 x 3. Grace KELLY em:

A JANELA INDISCRETA

REElEITO· OSNI MELLO

.E seu"adversário"; João B. Bonnassis
conquistou a vlce-presidência

OSNí MELLO, reeleito pre
sidente da F. C. F.

..�.

VENCIDO EM TIJUCAS O "BUGRE",
O conjunto do C. A. Gua- I guído domingo para aquela

raní às últimas horas de I cidade, onde enfrentou o

sexta-feira aceitou uma ex- Tiradentes, sendo vencido
cursão a T'ijucas, tendo se- por 2 x 1. ,,_:;:�!

'O TÊNIS EM REVISTA

O Grêmio dos

ContadO-j jrandos de 195p, avisa que o �

Vende-se em COQUEIROS, E�TRADA 'GERAL, nO . so-rteio da maquina Singer,
] 124, um grupo de nove lotei'! de terreno, pela melhor que deveria ser pela Lote- /
oferta. ria de São João, foi transfp/

Tratar no local com a sra. JACY MONTEIRO. rido para o dia 28-8-56. I I

./

FESTA DE SÃO PEDRO NO 'ti R,'ALDO
,

'

LUZ'
Como faz .todos os anos {esposa

'

d. Maria Clímaco

,no dia de São Pedro e São, Paruc"ker . .A festa será rea

Paulo, a dketoria do Cluh� llizadih �os salões da Soc�e
de Regatas Aldo LU2, prep.a- ,dade At;irílldores . de Flol'la

'ra-se para festejar a dattl. nópolis,. ce.didos gentilmen
de 29 do corrente, prome- te par �ua digna diretoria.

tendo que êste ano a tra� _

dicionaJ festa superará em Somos, gratos ao sr. Eu-

brilhO., as anteriores. Have- {rieO HQsterno digno presi
l'â pinhão, amendoim, ai- dente do "Glorioso", cam

piro e batata doce, com me- r peão sul-ameritcano de remo,

lado, dansas, fogueira, etc.! pela, gentileza do ,convite
São festeiros desta vez o sr. ! pari.( comparecer aos feste

Pedro Paruckel' e exma. 'jos�

MULTIPLIQUE ,SEU CAPITAL

I M..P E R I A L

technicolor

I'
INo Programa:

Reportei' na Tela. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

O L ORlA
As - 8hs..

"Sessão Popular"
Robert ARMENTRONG

, em:_
KING KONG

No Programa:
Cine Reportar. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

IMPÉRIO

COZINHEIRA E
lAVADEIRA

Precisa-se para éasal à
,rua Felipe Schmidt, 23, 20
andar, apto 1, diàriamente
das 8 às 9 e das 13 às 16
,horas.

Exige-se referências.
Paga-se bem.

, 3

V E N D E - S-E
Vende-se 2 casas na praia

de ltaguaçú" sendo 1 de
madeira e a outra de ma

terial, es'ta em conclusão.
Vêr no local. Tratar pelo
Tel. 2622 no horário de 13
'as 15 horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTl,iJO Florianópolis, Quarta-feira, 20 de junho de 1956

Sociais
Sonêfo do A"ba.ndoDo

SELENEH DÊ MEDEIROS

Não, não te vás assim: ..
' Uma palavra apenas

que diga que algo terno ainda existe entre nós ...
Não me deixes pensar que odeias, qUe envenenas

essa alma que te dei. .. e o teu ranco)' é atraz ...

o quarto onde' passei contigo horas' tão plenas
está tão triste agora, erm-o, soturno, a sós ...
Mas ainda diz amor, ainda repete cenas

de ti, de nossa vida, e som da tua voz ...

Não vás, que a solidão e imensa, é irresistivel
onde se amou demais ... e em terno borborinho
há lembranças flutuando, andando de m��sinho ...

Vês o abat-jour sem luz? Sentes o frio espêsso?
Não me digas adeus, que sinto um mêdo horr-ível,
não me digas adeus, que morro, que enlouqueço! ....

'()'_'()'_'()'"

Assinala a data de hoje o

transcurso do aniversário

,

natalício da exma. sra, d.
Maria Corrêa, viuva do sau

doso d. Carlos Corrêa.
Dama de peregrinas

virtudes, conquistou um-

crescido número de admira

ções na 'sociedade local, ra
zão pela qual será na data
de hoje vivamente cumpri
mentada.

O ESTADO,

H 0,1 [ PASSADO·NO
20 DE JUNHO

I

Sem'ondular.os cabelos/como ir80 Jockey7...
-QUE TRAPALHADA, VANILDA! ,

JORGE TELEFONOU DIZENDO
Que; IREMOS AO JOCKEY. MEU

'G:,(BELEIREIRO NÃO TEM MAIS
HORA •••

- NÃO SE AFLIJA, LEONOR!
TONI RESOLVE ÊSSE CASO.
VOU AJUDA'-LA A FAZER, EM

"

CASA, UMA PERMANENTE-CRE-
ME A FRIO.

'

'

16a. 'C. R. M, r
Nota r

NOTA I
Comunica a Chefia da 16R_'
C.R.M., que se encontra á
disposição dos interessados
noprotocolo desta Repart'
ção Milítar uma relação de
processos, cujo' andamento I

depende de informaçÕes es- i
clarecedoras e juntada de
novos documentos, alem de
�utros Já solucionados pela
,autoridade competente, i
Florianópolis, 16 de junho
de ,1.956. I

HENRIQUE MARCOS RA-'
BELLO DE MELLO
Coronél Chefe 'da 16a _

I

C.R.M.

I1·."_�,,�..IC""vF"�lfaa.".;c�__.,..�..gQ�
í

Comissão Parla- I -EM CASA ,COM TONI, PERMANENTE-
, � CREME A FRIO. E' CÔMODO, ECONÔMt-

mentar I -QUE, MARAVILHOSO CO E PERMITE SUAVE E NATURAL ON-

PENTEADo, LEONOR! DUL"ÇÃO; PRCÍPRIA PARA QUALQUER

, ONDE O FÊZ? '"" PENTEADO· "-

RIO, 18 (VA) - O sr. José �ANIVERSÁRIOS - sra. Rita da Costa Ma- Jofilly deverá ser eleito para
I' /

VIUVA MARIA CORR�A lheiros, viuva do dr. Odílio a presídencía da Comissão
Malheiros Parlamentar da Camara en-
- sr. Ismael de Almeida, carregada de apurar os con-

I

do alto comércio local tecimentos verificados à por-
- sr, Nelson Murilo de ta da UNE. Ao que tudo in-

Souza
.

,dica, para as funções de re-
- sr. Túlio Ferrari, Ofi-

.

Iator, será escolhido o sr. O·
cial da Marinha Mercante liveira Brito, do PR da Ba-:
- sr. Wilson Ferreira da hía, I

Luz .' i"além de po-der exercer a cu-

- sr. João Schmidt I- sr. Carlos -José Batista
'

I
visitando a

da-Sl'lsvraa. Clotilde Tar�nto' Precel-to d'o 0"18,ilustre dama aniversariante,
formula os melhores votos - sra. Ana Maria Meyer Ide felicidades, cumprímen- Amorim espôsa do SI' João

CAUSAS DA SURDEZ

\' o • Além das moléstias de ou- '

tando-a respeitosamente. Amorim I
FAZEM ANOS, HOJE: - sta. Neusa de Souza

vido, existem outras cau-
I "')

_ sr. Plínio Franzoni _ sta. Ilda Maria Dutra
sas da surdez: obstrução do ;
nariz, sinusites, inflamação, '

Júnior,
-

Inspetor Regional - srta. Maria Gomes
de Estatística .Munícípal sta. Estela Rodrigues

das amídalas, vegetações I
neste Estado - sra, Wilma Stalinke adenóides, infecções crô- 1-nicas dos dentes, sífilis, tu- I

'

.f;.il0tl15"�Oe0e00�EI(l@�e,.�efJ:t8..e••ee•••••Il.....
berculose, diabetes, pertur-,
bações circulatórias e ou- I
tras, I

Quando sentir pertur- I Agora, mais fácil com OI

bações no ouvido con-

I 1,500,000 unidades GIRO - OncJulacJores
suIte um especialista, vencndcs no Brasil (PLAsTICOS,SEM ELAsTICO)

mas não estranhe se ê.1e I
.oaQ�3et;@�f.mf.lC®CeG��:.Il"'�.$���'I;}e�·.eoo"••Gle��I!Ht

aconselhar que procure

�é.dicos de outra� espe- 'Perleilü,
-

Um Castelo, aaclhdades. - SNES. IAsSiduidade .A.us.tralia
I

A data de hoje recorda-nos que:
em 1625, chegou à Bahia da Traição

-

a esquadra
holandêsa do Almirante Boudewvn Heindri

kszoou, procedente das Costas da Bahia;
em 1657, tomou posse do cargo de governador e

capitão geral do Estado do Brasil, o Mestre de

Campo General Francisco Barreto de Menezes,
o vencedor dos Guararapes e restaurado!' de

Pernambuco;
em 1818, com apenas 14 milicianos, ' o Furriel -

Antônio Pinto da Silva entrincheirado em uma

casa, no Passo de Santa Maria, no Uruguai, re

sistiu valentemente aos ataques de 132 corr ien

tinos das Fôrças de Artigas;
em 1827, o comando do Exército com operações
no Rio Gral�de do Sul foi entregue pelo Marquês
de Barbacena ao general Gustavo Brown;
em 1842, o então general Luís Alves de Lima e

Silva (Caxias) entrou em Sorocaba, pacificando
a Província de São Paulo;

l-em
1870, em Assunção, foi assinado um acôrdo •

, preliminar de paz entre o Brasil e o Paraguai.
André Nilo Tadasco

'V�. Vir'
�� .,...........,._._·.�w...·_�..J",,_.�t1i..·_....• ....•......·_...-.........,.....·-.;-..-J.

(SNA) - Uma das pes-
soas mais novas a comple- (SNA) - Um castelo de

•__iiiiijiif' tal' 10 anos de perfeita as- estilo inglês, com mais de

siduidade à Escola Domíni- 300 hectares d terra, na

cal é o pequeno William Austrália, está endo adqui
Norrnan Snodderly, de Jef- .rido pela Igreja Metodista

f'erson City, que tem apenas daquele país, que espera
11 anos de idade. organizar ali um centro de

Norrnan
, começou a f're-. treinamento agrícola para

qüentar a Escola Domini- rapazes de igrejas da cida

,cal de uma igreja batista de de e do interior. Será, pos- ESTA LENDA PERTENCE pobrezinho se abateu, mor-

I
sua cidade em outubro de � tsriormente, utilizado tam- AO PRIMEIRO I VOLUME rendo nos braços da desven-
1945, poucos meses depois bém para conferências e fé- DE "AS MAIS BELAS LEN- turada mãe! Sem descanço,
de seu primeiro anivel'sá-: rias; contudo as cinqüentas DAS BRASILEIRAS" DO por todo aquêle dia, retum
rio. Desde então' nunca f'al- 'dependências e outros edí- ESCRITOR CATARINEN- baram os tristes clamores e

tou um só domingo. I fícios existentes serão usa- lamentos das guerreiras e,
dos principalmente para SE WILSON PINTO no meio delas, lamentava-

O O.·a Ba lista d a
treinamento agrícola.

I Apr?ximavam-se es últi-. se e cantava canções lasti-

O . t I tã r'
mos dias do suave outono mantes a infeliz mãe com o

Bd
cas e ? em ques ao. �-' e as guerreiras da tribo ,- . d P

Deaeao ra construido com o objeti- .,.
coraçao amargura o. 0-

dos Manajós, colhiam a ten- 'r'
.

d la -es
vo de se hospedar a realeza . . I

em, os gemi os e c moi :s,

(SNA) - Colégios, semi-
. britânica quando de visita

ra mandioca, a firn dei pr�- não fizeram voltar à vida o

nários unive.rsidades, pastô- j' A st" I' pal:ar o sagrado taplCUl'l, que morrera. No dia imedia- '

D TORTAS res e seis mil igrejas vincu-
a u I a la.

para a gran�e festa da po- to, as mulheres Manajós
n lados à Convenção Batista oI".".h. _ _

derosa Caupe. I

piedosamente, sepultaram o

Americana, observaram O Guaraná, era o mais belo corpo sem vida dp lindo me-

Recebemos, 'e agradece- REPRESENTANTE DO Doceira especializada em DIA BATISTA DE EDUCA- filho da poderosa nação e nino, e então naquela noi-

mos SINDICAl'O NO CONS}'l;- Pôrto' Alegre, ac(!ita enco- ÇÃO, em 15 de abril. .A acabara de completar seis te, Inhanjá dormia na sua

Florianópolis, 8 de junho LHO DA FEDER4-ÇÃO DO n1endas de doces, enfeitesr principal finalidade dêsse anos. Sua mãe, a fecunda formosa oca quando o pode-
de 1956 COMERCIO DE SANTA ortas e pudins para casa- "DIA" �oi a de animar os Inhanjá adorava com gran- roso .Vapuaçú, por ordem

Prezado Senhor: CATARINA: Norberto Ser- mentos, batizados e aniver; ginasianos a escolher um de amor o filho amado. Uma de Tupã, lhe apareceu em

Temos o prazer de comu- ratine, 'Manoel Tertuliano sanos. Rua Feliciano colégio ou universidade, OH- <! tarde, quand.o as guerreiras sonho e lhe disse: "ó des-

nicar a V. Sa. que foram V�eira e Serafim Forneroli. Nune� Pires, 12 de cursos superiores pos- colhiam as sazona:das man- venturada Inhanjá, porque

eleitos em 30 de abril pp., SUPLENTES: Walmor sam ser feitos sob a influo' d�ocas. Guaraná brincava te lamentas? Ouve compas-

para o biênio 1956-1958, a Eliseu Gil, Oswaldo 'Di B�r- ência evangélica. com outros meninos, ali, no siva a minha mensagem.

Diretoria e o Consêlho Fis- nardi e Ivo Gumercindo de verde campo. Porém, a ven- 'Teu filho não morreu total-

cal dêste Sindicato e os Re- ·Souza. . VENDE-SE, tura daquela pobre mãe du- mente, pois, do seu belo e

presentantes da entidade no Servimo-nos do ensêjo p,a- V' E N D E S E rou algu-ns anós, mas amar- puro corpinho, nascera um·

Consêlho da Federação do i ra apresentar os It0ssos pro- Uma Harmonica Italiana .

-

sO fim, lhe estava determi- árvore que se tornará imor-

Comércio de Santa Catari- :testos de estima e conside- marca Scandalli com 120 Vende-se lo;es a longo prazo' sem juro,c; entre Agro- !u1do. Corria o pequeno pela tal e 'dela será fabricada

na tendo a Diretoria sido Iracão:, Baixo., 10. Reg. Procurar 'lOmica e, Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men- relva quando venenoso es- uma suave bebida admirada

e�possada em 18 do corren-I' Átenciosamente, 'sr. Munich Av., Mauro �a-I��ais Cr$ 500,00. corpião que estava oculto e procurada por todos".

te. A constituição é a se- Norberto Serratine mos 192 - Na parte da ma- I Informações com o sr., Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis- ,,10 capim lhe picou o deli- Tão logo disse estas pa-

gutnte: Presidente nhã. • ,��onde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559. 'cado e meigo ',calcanhar e � lavras, o deus desapareceu

DIRETORJA: _ Presidel1- .., numa branca névoa.

te: Norberto Serratine .�M·........W.-.·...·.-...·�""__.._... N-a manhã seguinte, ain-

Secretário: Manoel Ter-

D
! a da ma!'avilhada com o so-

tuliano Vieira :

O Comte do 50.. AVENTURAS DO ZE�MUTRETA.· aho que tivera, 'Inhanjá
Tesoureiro: Walmor Eli-: '

• I correu ao túmulo do seu

seu Gil D' t 't meigo filho e, com grande
SUPLENTES: Lauro·, Jo-

' IS ri O _esp"anto, notou que nascia

ão de Melo, Rodolfo Mar- Trazendo-nos agradeci- sôbre a sepultllra do meni-

tins de Andrade e Artur, mentos do ilustre Vice-Almi- no, uma liI},da planta, que

Teodoro Machado de Sollza. rante
_
Alberto Jorge Garva- foi 'chamada de Guaraná em

CONS:tJ:LHO 'F.ISCAL: lhal, digno Co.ma:ndante' do. h�nl'a ao pequeno morto.

Oswaldo 'Di .]3ernar-di, Ar- 50 Distrito Naval, -pela co

noldo Nicolau Prim e Wil- laboração por este jornal.
fredo M. Andrade. emprestada' àquele alto co-

SUPLENTES: Lauro Gu- 'míindo .,- visitou-nos, ontem
mercindo Ferreira, Licínio o sr. Capitão-Tenente Luis
Teodoro da Silva e João Mário Correa Freyesleben,

ho. do gabinete do 5° Distrito.

Sindic3to do Comércio 'Va't'ejistil de .�-
Carne fresca de Florianópolis _ DOCES

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

FECHA'-l.O, COMPRIME·SE A HAS

TE PLÁSTICA. APLICA-SE DEPOIS
A LOÇÃO ONDULADORA TONI ...
TRATE DA CI'SA. ENQUANTO O

CABELO ONOULA.
..;...-

ONDULAÇÃO
PERMANENTE
EM CASA

) \

��----------------------

-

CONTINUA A VENDA ESPECIAL DE SAIAS DE LÃ
ACRESCIDA DE CASAQUINHOS DE :l\'IALHA COMO

ARTIGO DE "% SEMANA
Conforme noticiamos 5a feira ultima, "A Modelar"

pstá realizando uma pequena liquidação, I uma "liquida
�:iio relampago" do seu estoque .de algumas centenas de
saias de lã;

Coíacidindo favoravelmente com essa venda, expôs
[I referido estabelecimento, logo na sua' parte de entra
da, como "artigo de semana", uma quantidade de casa

quinhos de malha, ao preço extra de Cr$ 251,00, quando
I) seú valôr normal é de Cr$ 355,00.

Formam esses dois artigos o conjunto idealmente

I
11rático e econômico para a estação de frio. }'l; assim mais
uma bôa .oportun idads ensejada pelo simpatico estabe
lecimento à nossa população.

.

I
�.�.._ _ �.�• .J'V'_."'" ' ';'�• .J"� ��..,-"e,""�.",,

1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE,
SANTA CATARINA.

A V I S O
A CARTEI-RA DE PENHôRES DA CAIXA ECO

NôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

senhores interessados que levará a leilão, no dia
7 de Julho de 1956

'a partir das 15 horas, no prédio situado à rua Conse
lheiro Mafra 60/62 térreo - os objetos referentes a con

tratos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re

formados até
30 de Dezembro de 1955

e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE
TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL
SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, pra
ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

i A exposição dos objetos em referência será inicia
, da nos dias 5, 6 e 7 de julho, no mesmo locar ond-e se
I
encontram a disposição dos interessados.

OSNY DA GAMA LOnO D'E�A
Diretor

LINAURA SOUZA
Chefe da Carteira em exercício

VOCE ,SABIA QUE.

Guaraná.

(1) Planta bmsileira da fa-
mília das sapil1dáceas.
Das s'ementes dessa
planta magnífica é fa
bricndo o suáve Guara-

ná.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Chefia da :b6a. C. R. M.,
solicita, .o comparecimento,vós - o Espírito

(Atos 1�8). Ler
com a devida urgêncià,· na
quela Repartição, atím de
tratarem de assunto de seus

interesses, dos seguintes ;ci
dadãos:
Abelardo Manoel dos San-

tos
Aldo de Assis Andrade
Alípe Capístrano
Antonio Pereira Filho
Assis Manoel dos Passos
Boaventura Guilherme da

Silva
Cícero Manoel Inácio

.

Domingos Luiz da Costa
Estevam Fernandes �.f�"",�;��;Z.l;��:.:.. :;i:"';:;'�_� _:;• .:.;......_.... .. �_ .

Genuino Bodaneze ':=:::::-===-=::".:��:="'-7"::::'=:::::"::':'-::==':::::---=" ':?�- :='.--.-.�_.-.��..,.,..,'"".""-.-- _:"==:::':;:'::':::':-:'-;'+-"_ ....
Jocsguay Carvalho

As mulheres japoriêsas votaram pela primeira vez em 1-0 de abril de 1946,'quando 72% das' eleitoras foram
Jacy Valdelino Bernardes -

ás 111'naS e, 39 candidatas foram eleitas para a Dieta Nacional, Campanhas ativas para a franquia, fo-José Ramos Pereira .'

ram iniciadas ha 30 anos, sob os auspícios da Liga Japo uesa para o Sufragio Feminino. ,Em dezembro de 1945,João Emílio da Silva
a Dieta aprovou uma lei garantindo o direito de voto às mulheres. Em' 1954 haviam 24 mulheres membros

João Francisco Pires
Lino Manoel Silveira das duas casas legislativas do país e milhares de outras conseguiram colocações por eleição ou nomeação.
Luiz Fernando Vieira Esta estátua do "Cristo Redentor", foi inaugurada em 31 de outubro de 1931, com cerimônias realizadas

no alto do Corcovado voltado para .« porto do Rio, de Janeiro. PlaneJ'ada originalmente para festejar o cente-
Luiz Severo Tavares • #

Moisés Man el d Sn.'· r.ár!o da independência' do Brasil, em 1922, esse projeto foi atrazado por problemas Ide engenharia e de procura

Manoel pere�ra d: Sil:::ra dE material adequado. A estátua de 32 metros, esculpida em pedra nacional, foi executada por Raul Landowski,
Olívio Prudenciano 'Homem

I
famóso escultor f�'ancês. A obra foi _finan,ciadada por s.u�bscrição pública.

Olinor oibeiro de Cm" Em 1943, a ajuda dos Estados Unidos a Russa.perrrntlU um fluxo constante de armas e mercadorias,' pa-
4' a argo - .

t E t ···t ti' d
- 1(

Ubaldino Xavier Cândido : ra a luta em comum co�tra a .agressao n�zls a. ,n .re e.as es avam es as �com�tlvas .que. ese�uarcaram .no
Walter Silva I

Irã para ser entregue a Russia. O total de empréstimo e arrendamentos feitos a Rusaia;.' incluindo materías

Alcides Francelina de Sei-
•
para reconstruções de após-guerra, totalizaram mais de 11 bilhões de dólares. Na ocasião, Os dirigentes sovié-

queira ticos expressaram' sua gratidão aos Aliados, mas após a guerra, tentaram convencer o mundo de que foram os

Antenor Inacio Coelho seus unicos vencedores.

��;�:�oJO!�g�!�di��ares 500 MUNICIPIOS BRASILEIROS NÃO.
Audory da Silva

TE"M SEQUER' UM MEDICO Uma propriedade com 10.000 m2 com duas casas,Carmosito da Silva Lago
Daniel Camargo Conceição'

lima de material e outra de madeira com luz elétrica,
Elizeu Eugenio da Silva RIO 18 (V. A.) - O pro- .lo� com' OS locais. Depois de l'osto. água corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno

Francisco José Pereira ressor Mauricio Medeiros .1 ressaltar q�e a mai,or' difi- IJara Granja. Situada em Alto Roçado Municipio de

Gervasío Augusto de SOUZa ministro da Saúde, expendeu culdade reside em levar. OS São José:

'Jurandyr de Souza Ignacio considerações em entrevista I jovens que se formam para o "Trutar na mesma, com E'rico.

José Ernesto' Lucas çm torno do plano elaborado I interior do país, pois os .gran-

João Pedro Gomes pelo sr. Erlino Salzal:1o, dire- des centros exercem .poderosa
João Conceição tal' do Serviço de'A:ssistência! influência nos moços avidos

- 'd ânídJoão Vasques Médica federal, a Ser execu- e rapi os sucessos em sua

Lauro Luiz Pereira tado ainda este ano, visando I profíssão acrescentou: "Ain-

Laudalino Juvenal Joaquim suprir a falta absoluta de i d� �ste ano, inst.al,a�emos. 20
.

da Silva médicos em nada menos 'de' clinicas em mumcipros díre- Vende-se a casa pré-fabricada à rua..'Juca do Loid

Miguel Alberto Nascimento' 500 municipios brasileiros, rentes e, apesar dos embara-' 22Q e os dois .terrenos ao lado, situada na melhor praia
-.

Manoel Alexandre da Cm- Pelo plano as condições esta- ços buroeratlcos, cumprire- de Coqueiro. Dispõe de todo o conforto, tendo tres quar-
ta Filho belecidas pelo Ministério, pO" mos nossa missão". 'tos, sala de estar, sala de jantar banheiro, casinha e

Mario da Silva Godinho dem ser assim resumidas: !;arage.

Osvaldir Bento 1° - residir um ano no Tratar pelo telefone 3023

Sidney do La-go município determinado pelo

V dVandi Cassiano Nunes Ministério da Sáúde;. en e-se' .-....��-.W......................-A_......- ......-.....-......_·..-.....-.'V'..-.........-.·.·...• ..............

A n.;..1 ...... d
2 - Esta Chefia serve-se 2° ., receber um auxilio

de�
,

,�

OS ·*r.Q.u..uIQres-··�-· e,- da oportunidade para reno-'6 a 10 mil cruzeiros mensais, l)'m' Gabinete Dentário Pe'quenos Ao'uo'C'I"OS
�

. va�' os protestos de estimã -e ,nt�á-- �aTtiC'ttta�-ü!'t'TIclo. em 0gm'19],e�Q, _ .,.Equip.o.; . Cª?ej:- _ .•

'

.

, '- __

'

Santa' Ca- lar'1-na' consideração. troca apenas duas horas de

I·ra
2 pistões, Armat.'Io.· lUS-,

consultas gratuitas. trumental, etc. usado, po- OPÉL MODELO 1938. CADET. •

. ORGANIZ�ÇÃO IMPORTADORA E EXPORTA- Henrique Marcos Rabello 3° - receber graciosamen-' rém em ótimo estado. Preço LIMOSINE

DORA IDôNEA, SEDIADA NO RIO DE JANEIRO, COM de Mello -'- Coronel Chefe da te a maior parte d03 remé-I de ocasião.' . Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus
I"ILIAIS NA AMÉRICA .DO NORTE E FRANÇA. DE- 16a. CRM. dias necessários e distribui-! Rua Nerêu Ramos, �8 fióvos, económico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual-
SEJ). REPRESENTAÇõES OU CONTA PROPRIA DE que defeito.
PRODUTOS DESTE ESTADO. Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser-

ENDERE'ÇO - IMPORTADORA LTDA. AV. CO- I viço Catarinense, a rua Felipe SchÍnidt n. 60, com o

PACABANA, 71 A - D� FEDERAL, ......,. , -

I' proprietar'io Alfredo Westphal.
. 'PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA "

.............�8 ,....;O"��......,. ��."..��" �••� ..- _ ..-..-..

I
Para os serviços de casinha. Exige-se informações

I
sobre. sua conduta, Paga-se mais de mil cruzeiros para

"
trabalhar no Rio de Janeiro. .

.
." �ueiram procurar o se.:!lhor Raulino Ferro a rua

1 Conselheiro Mafra 56.
RESIDENCIA IDEAL

(,NO teoaculo))

Cóm a Biblia na Mão
,

' I

QUARTA-FEIRÁ, 20 DE JUNHO

Recebereis poder,' ao descer sôbre
Santo, e sereis minhas testemunhas.
Atos 1 :6-9.

CONTA uma velha histúría que um montanhês anal

fabeto tentava explicar ao novo pastor porque não havia
escola naquela redondeza. O, pastor perguntou-lhe se não
]Javia ali alguém que pudesse ensinar. Em sua lingua
gem estropiada foi assim que êle respondeu: "Nois não

pode esiná aquilo que nois não sabe como ninguém num

pode vortá pra um lugá onde nunca foi." Sua gramática
era falha, mas o raciocínio era lógico.

Como resultado de ter passado um dia na compa
lIhia de Jesus, André, experimentou em seu coração o

poder do próprio, Cristo. Com .cont{ança afirmou êle a

Simão, seu irmão: "Achamos o Messias." (João 1:4).
, Quando Os discípulos de Cristo pregavam, davam

testemunho daquilo que, êles sabiam ser a verdade. �les
conheciam a Jesus e seus' ensinos; assim seu testemun-
r ho era verdadeiro. /

Jesus disse: "Ficar em Jerusalém, até. que <do alto
'fejais revestidos de poder." (Lucas 24 :49). E disse mais:
/ "Recebereis poder ao descer sôbre vós o Espírito Santo."

4,

ORAÇÃO

Nosso Pai, queremos que nossas vidas sejam teste
munhos vivos da tua presença. Agradecemos-te a salva
ção pela ,fé em Cristo, nosso Redentor. Agradecemos-te
também a promessa do poder do alto. Concede-nos tal
poder que nos fará diàriamente uma influência para o

bem. Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

CHARLES H. YARBROUGH, Comerciante (Tennessee)

f� '!N���N!L�E�ES��
� TÔ�ICO DOS DESNUTRIDOS- .�
, contém excelentes elementos tônicos:

Fósforo. Cólcio, Arseniato e Vanadato
de sódio,

OS PÁLIDQS, .DE'PAUPERADOS,
'E S G O.T A D O S, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a tonj�
ficac;ão geral do organismo. com o

VENDE-SE POR PRECO' DE OCASIÃO:
, ,

UMA SALA DE JANTAR DE SUCUPIRA
UM DORMITóRIO DE IMBUIA
UMA COPA ESTILO RúSTICO
INFORMAÇÕES: na CASA FERNANDO

Rua Saldanha Marinho, 2
Telefone, 3878.

LTDA.

....a'{lJ.8J3DfS.lUr:J'II ""
,.••�.�.,fljRQ..a.._.,.?..·ra..,.,..a � .....

,
.

liRA TENIS CLUBE
..

SÃO JOÃO
O Departamento Social do Lira previne que haverá

ensaios para São João, na segunda (dia 18), terça (dia
19) e quinta feira (dia 21), em geral. Pedimos o compare
cimento dos noivos e romponentes da ratoeira e quadri
lha e associa,dos que desejarem tomar parte nesses

A. G R A D E C I M E N t O
, Rudi Schnorr-e família e Werner Schnorr ag"ade

f�em penhoradamente a todos que compareceram ao en

terro de sua mãe sb-gra e avó.

-

__ _-_••••••••'V' _- 'V'_•••_._ _••.....-v

ResIdência Vende-tSe
Vende-se ótima residência a Rua. Juca do Loide, 47

Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua). Informações à
Rua Conselheiro Mafra, 24.

Lavando com Sabão

�iraem ES1Jecialidade
da Cla. TII,IL', IIDOSIIIIL-Ioln,llIe (••rcafreglstrada):·

economiza-se tempo ..

' f::r dlnbeirC) ',--,

_�._� -,-
..:..... . --:-:0-·.1..----:- ......--· ':'"

16a C. R. M. Você Se Lembra...Nota • "

VENDE·SE

•

Vende-se Casa

PARTICIPACAO
PEDRO JUSTO DE SOUZA e d. MARIETA MARIA

DE SOUZA, participam aos seus parentes e pessoas de
f;uas relações o nascimento de sua filhinha, ocorrido

I (Ua 14 do corrente 'na Maternidade "Carmela 'Dutra" e

, que na Pia Batismal receberá o 'norr.e de Maria das Do
l'es.

Aluga-se até o proximo dia 12 do corrente magnifí
cU residencia em Itaguaçu, propriedade da Vva dr.
Euripides Gonçalves Ferro.

Informações com o senhor Raulino Ferro.
Aluguel sob contrato de mais de url1 ano.

/

,.

PROGRAMA DO MES
/

CONVITE MISSA"-JUNHO-

80 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada
ue alegria, decoração mara

vilhosa. Prêmios??

JOSÉ MIRANDA DA CRUZ
Antônio Miranda da Cruz, Otília Mil'anda da Cruz,

Aurea Miranda da Cruz, Manoel Miranda da Cruz Junior,
Il\-Iargarida da Cruz Meireles (ausente) e Tereza M. da
.

Cruz Barbato, convidam aos seus parentes e. péssôas
'Dmigas para assistirem à missa que se realizará no dia
, .'

�l dó corrente mês na Matriz de N. Senhora da Fátima, .

;�'<j. Estreito às 7 horas,
•

em intenção à alma de seu

I inesquecivel irmão José Miranda da Cruz, falecido na

.

i
cidade de Campinas Estado de São Paulo, no dia 12

I
dêste mês. -

A todos os que c.omparecerem a êsse ato de fé
cdstã confessam-se desde já agradecidos.

E um churrasco nas obras
da nova séde! Surprezas!

1,

,,:-:�,:"::,,,.....� ,

:.:...,,;!�;-;,

J
'i

I
I
.�

'J...,'
-

.,=-.=�

"
, .

,

,

�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'--iiieStiãTeüõrãTel' D�ntro de dois meses n.o �rasil.o maior
· I'A' Congresso de Geol!raha lá reahzado

,

SUflCI00_j" . .

-
. .

-

i Othond'Eça· Parlicipação g.�raDtida (até agora) 700_geografos. Na Ec:ola. Naval. __

8)
............

320

.

reaalees.. Nove gr.ndes excarsees por todo o.Brasil.
.
Não fiz a 'sesta: deixei-me ficar a ler, a consultar 'da- O 1.·aaDcl"amento das despesas.tas, a polir estas minhas notas e divagações de todos os

.

_

dias e que já me' 'estão a levantar um leve cansaço e um _ A realização, no Rio) den .... levado a efeito pela U. Oeo- missão, havendo na esfera e a trabalhar sem qualquer' também de sua responsabílí-
vago tédio... tro de dois meses, do Con- gráfica Internacional.

AChamfgovernamental
ínterêsse es- remuneração. Testemunho I dade na execução dêste Con-

A literatura paraguáía, com tão belos caminhos e sob grasso Internacional de Geo- -se inscritas, entre nacionais pecial pela geografia, deu ao disso deu a Comissão Exe- gresso que depende substan
um ceu tão compassivo, concentrou-se num rancõroso na- grafia está intimamente li- e estrangeiros, 700 geógrafos" IBGE a presidência da Co- cutíva reunida em Uganda, cialmente da abonegaçâo dos
cionalismo, principalmente contra o Brasil! gada com a questão do de- com profissionais de todos os missao Organizadora, que é Arrtca, há pouco, quando elo- demais membros da Cornls-

Por certo os judeus, em Jerusalem, odiavam os roma- senvolvimento econômico. continentes, e suas contrí- atuamente exercida pelo pro- gtou a maneira dinâmica e são Organizadora,"
nos que lhes haviam dado estradas. e aquedutos, paz e Foi o que nos declarou on- buições eíentírícas (teses) já fessor Jurandir Pires Fer- eficiente dos organizadores - '\IfiIF""
termas para lavar as suas pústulas...

.

tem o prof. Victor Peluso Jr. chegaram em número de reíra, o 4°. presidente da au- do Congresso. A contribuição fi local do Congresso e os

Mas os romanos ali estavam dominando o Taberná- dizendo que 700 cientistas vi- 320." tarquia . a exercer a função, federal para o certame téve Ministérios
. culo do alto da Tôrre Antônia. E tôda. à Judéia gemia sob rão ao Rio, POdendo ainda desde que se constituiu a em vista a contínuídade que
o jugo de. pesados tributos.

.

crescer Q número de estudío- O Desenvol-vimento Econo- Comissão". há nos trabalhos da oomís- Terminando, revelou o

Não tem.. o Brasil nenhuma Tôrre em Asuncíón, ne- !lOS interessados no certame mico, são Organizadora, a ela des- prof. Victor Peluso que o 10-
nhum escudo ou símbolo de dominação: o Banco do Bra- geográfico. Engenheiro geo- Operosidade tinando a

-

dotação. Os geó- cal das reuniões do certame
sil não passa de um bom parente, bonachão, cordial e de grafo de Santa Catarina, e Diz o prof. Peluso Jr. sôbre

'-

grafos somos todos gratos geográfico será a Escola Na- /

bolso aberto, e a Missão Militar Brasileira, tão modesta 'preSidente da Comissão Na- a importância do Congresso: "A mudança dos presídan- aos grandes brasileiros "que val, cedida pela Marinha,
que apsnas ocupa uma pequena mêsa redonda d'hotel '-rlcional da União Geográfica "A atualidade do Congres- tes da 'Comissão organizado- passaram pela presidência do embora tivesse de haver mo
anda sempre à paisana..." rnterneéíonat de passagem so e sua importância para o ra não causou trantornos, IBGE, dando todo apoio aos dífíeaçôes no calendário es-

Na verdade: - não há justiflcativas atuais e hístori-) pela Rio, prestou-nos decla- país pode ser" ressaltada ten- pois os demais membros con-' organizadores da reunião in- colar, ali.
eas, fóra das complicações da bilis, para essa acidez con- 'rações com o escopo de defi- do em 'vista o tão discutido tinuam, de vez que são eletí- temacíonal e ainda (ora da - "Também estamos mui
tra o Brasil, que desceu dos intelectuais díspéptícos e está nir as ligações que a organí-: desenvnlvlment» eeonomrec, vos. A Comissão Nacional da presidência continnuam a to gratos à colaboração dos
chegando ao Povo - "a lo 'Vulgo de las calles". zaçâo a que preside mantem de que a tôda hora se fala. UGI vem acompanhando tô- prestigiar a Comissão. É 0- Ministérios da -ouerra, da

Concordo que as novas gerações, menos esclarecidas com o proximo Congresso a O Brasil, País subdesenvol- das as atívídades da Organt- portuno enaltecer a coope- Aeronáutica, de Agricultura,
ou mais indiferentes, arranquem da degradação e dos reunir-se de 9 a 18 de agõs- vido, necessita de capitais zadora-e está capacitada pa� ração e o apoio irrestrito que, da Viação e sobretudo ao

compêndios oficiais, o MariscaI. Solano Lopez, que encar- ot próxímo, bem como salíen- para o seu progresso. A con- ra louvar a dedicação de to- a ela vem prestando o dr. Itamaratí, cujo - titular já
na, resume e guia o patríotísmo paraguaio que não difere, tar o si-gnificado e a impor- tribuição do capital estran- dos os .seus membros, movi- Jurandir Pires Ferreira, in_I exerceu a presidência da Co

aliás, dos demais patriotismos íspano-amsrícanos, feitos tância Gessa reunião aguar- geíro se fará unicamente na dos unicamente pelo entusi.,. teiramente a par dos traba-:missão Organizadora"
de orgulho, vaidades e dum pedante julgamento de si dada com tanto interêsse por base do conhecimento exato asmo pela ciência geográfica lhos desenvolvidos, e ciente concluiu.
mesmo I todos os setores da cultura das possibilidades nacionais

Lopez foi bárbaro, foi cruel e exerceu essas rudes qua- no país. Inicialmente, asseve- em recursos naturais e em!

M
· .

Iídadss nas máximas proporções. rou: população capaz de se adap-

ISSMas "crimen _rué del tiempo, .no de' Espana". . . "O XVIII congresso Inter- tar a novas condições econô-
Assim se' justificaram Oorêts e os espanhoes por toda nacional de Geografia é rea- mícas e sociais. Todos os

a parte... lizado pela União Geográfica grupos que pretenderem aplí-
.

Por que foram existir incas e ástecas áquele tempo Internacional através de sua car capitais em nosso país, �'(,, __

'e quem mandou terem ouro êsses incas e êsses astécas? Comissão Nacional brasilei-louvirão, necessàriamente, os

Solano Lopez, emfim, não era diferente dos caudílhos ra, que para isso criou a Co- geógrafos e nada, mais opor- A sta. Maria. Jose· flardoso A 'catar'''loense -,--'\

e dos gensraís que ensanguentaram o Uruguái e a Argen- missão Ol'ganizadora do cer-,tuno nesse momento que a U ti . --.

tina, Oribe ou Santafé, senão num ponto: deu progresso tame. Esses Congressos ti-ve-,.inda ao Brasil dos maís des- RIO, 19 (VA) - Este des- .,!,,::".í;i!t-l.!��j !gue_pela comissão orgàniza-
. . fêcho sensacional do concur- em certos circulas mais in- dora um cheque de mil do- -

a sua Patria e morreu com virtuosidade e decência no ram inicio em 1861, em Antu- tacados expoentes da cíêncía
fim do último ato. erpía. Após a criação do Con- geográfica em todo o mun-

so, veio representar para a transigentes, declarando, a lares, prêmio correspondente

De resto, para se lhe exaltarem as qualidades, o traba- selho Internacional de -Pes- do". ,serena gauchínha de olhos respeito, à imprensa que r.. ao título máximo de beleza

lho, a coragem ou as piugas, não é [usto, nem exato, que quisas, em 1919, foi criada em
verdes, o encerramento glo- entrevistou: "Não estou ma- nacional que obteve domingo.
ríoso da terceira etap'a de sua g d a 'f t

-

E' díd t
.

se dê ao Brasil, mesmo numa prosa fluida e bela, as teí- Paris a União'. Geográfica ;
Excursões preparadas

.oa a com as m m es açoes IS as me 1 as an eopórné-

ções clássicas do chinês avarento: as garras d'abutre, o Internacional. Esta é uma
carreira de "miss" já que de desagrado. Isto é natural". trícas de Maria José: 1m70
conta mais duas vitórias em Maria José Cardoso deve- d altura 59 quilos 95 cmolho bestial, deixando cair pelo canto da bocarra de ca- organízação profissional, não "A Comissão Organizadora e , , .

nínos agudos _ a baba fétida da gula sem prazo e sem governamental, reconhecida já preparou as Excursões do
concursos regionais: "Miss rá embarcar dia 12 de agôsto de busto, 96 cm. de quadrís,

f d f'l' d de
Pôrto Alegre" e "Mais Bela para os Estados Unidos, a 21 cm. de tornozelo e 21 anos

un o. pela UNESCO e I la a ao ,congres,so, em número .

N- b t' h
-.

I d
Gaúcha". Em virtude disso, fim de disputar o título mun- de idade.

ao arre a amos ao Paraguái uma tira do velho chão Con.�el o
. In�e.rnaclona e Inove quatro das quais antes

_ _ _ por certo, é que encarou de dial de beleza, em Long A nova Miss Brasil é cata-
que sempre foi seu; não usámos represálias nem o cêpo Umao

.

Vlentlflca, de que. do certame. De todas elas fo-

t
maneira esportiva, o desa-' Beach. Ontem lhe foi entre- rinense nascida na cidade de

uruguaiano; não lhe impusemos, como os vencedores, em faziam parte a União In- ram preparados quais, que' . •

I
'

todos os tempos, duros tributos de guerra, nem recebemos ternacional de Astronomia, estão sendo ii'npressos em
grado que sua vitoria ,causou'

\
São �rancisco do Sul.

do' seu erário um cêntimo de 'indenização pelos ·saques, os de Ciências Biológicas, de' francês e inglês. De tôdas as

p
,-

�
morticínios, as frias devastações de Mato Grosso e Uru- Química, etc. Iteses já estão sendo publica,,: . ropostos, OS'DOVOS Díveis.�de salário míQí-guaiana! Cada país filiad{) à União' dos os reslmos. Oartazes, ,..

-

-

Os mármores de Asunción, os ricos móveis ,d'Os Seus mantém uma -Comissão Na-lprospectos, circulares, bole-' mo para Santapalácios, -as joias das suas mulheres, segundo o sr. Nata- donal constituída de profls-. tins informativos foram ex-
.

.

licio Gonzalez, num livro que espera em minha mesa, _ sionais que exercem suas 'pedidos e distribuidos. Diver- Após varios dias de reuni-, ta conciliatória apresentada· geral e à conveniência de e-

foram carregados para, ado�nar o c�lo e os braços das.,.be- funções .por todO. o _terri.t�rio. 'sas b�lsa� foram ,COnCed!daS1ões
e demora�os debates s�- ;P:lo. Pre�idente, sr. Telmo :quilibrar Os niveis de salário

las mulheres, dar conforto as mansoes solarengas, aOS pa- No BraSIl, a Comlssao fOI ms-' a CIentIstas estrangeIrOs, bre o assunto, tendo-se verl-
I
RIbeiro, a base de um au- mínimo dos Estados de Sar,-

lácios coloniais de Buenos Aires! tituida pela assembléia do'/participantes do Congresso e

I
ficado um impasse na fixação mento de cem por cento Ita Catarina e Paraná.

D�r��te a. �uerra-gran?e pagavamos dó nosso ouro
f Cot;l�elho Nacional de Geo- que darão cursos, aqui". dos �o�� níveis: :esol�e� a. 000%) do fi:cad� em 195�, I _

Pela proposta aprovada,
aos OfICiaiS pnslOneiros maIS do que recebiam eles no seu· grafia, dela fazendo parte I.Comlssao de Salano Mmlmo

I
atendendo, aSSIm, as neceSsl- sao os seguintes os níveis de

país e ainda lhes mantinhamos, com segurança e sem diversas
.

outras instituições O Financiamento de Santa Catarina, por una-
I
dades dos trabalhadores, à salário mínimo em nosso Es-

prazo, as cabeças nos seus lugares. . culturais, além de professô- nimidade, aceitar a propos- i capacidade das empresas em tado: Cr$ 2.100,00 na la sub-
I O coronel Estigarribia viveu em Santa Catarina num res de Universidades e geó- O repertório de realizações região� Cr$ 1.900,00 na se-

longo sossêgo e paz: - e Estigarribia ha'Via invadido 'O grafos residentes nos Esta- levou à questão do financia-

F Q Õ·
gunda e Cr$ 1.700,'00 na ter-

Brasil, ocupado tkuguaiana 'e assistido, fumando e be- do". menta de todos êsses gas- t1'
ceira.

bendo canha, os seus soldados degolar brasileiros, depois tos; A propósito, disse-nos o eG'
, .• an . �

..
'

_

.� f�.: I:lf'
' .

de Os castrar e decepar-lhes as orelh�1 No Brasil o anaior Congresso geografo Peluso Jr.: "O fi- � ------------.---

Lutaram ao nosso lado a Argentina e o Uruguai e não de Geografia até hoje' nanciamento do C'Ongresso é

A M'ORTE DOme consta, talvez por deficiências do meu compêndio de feito parte por dotação- da Desde 1930 que Santa Catarina não leva vantagem
História, que os exércitos desse Países tivessem atravessa- "O último Congres5o In- U. G. I., parte pela contri- com 00 Rio Grande do Sul.

'do o Paraguai cantando a vidalita e com folhagens pací- ternacionãl de Geografia foi buição das classes conserva- Agora, depois- de tanto tempo, demos a nossa Pe- GAL. ETCHEGOYEN
ficas e festivas na bôca das carabinas .'. .

em 1952, em Washington, a doras, parte pela contribui- gadinha, quando bolamos as trocas na escolha das

Manuel Gálvez, escritor argentino, não conta isso nos que compareci como mem- ção dos participantes e. afi- respectivas missés.

seus livros sôbre a gaerra; não se refere a essas canduras; br.o da Associação dos Geó- nal, parte pela concessão de Santa Catarina 'elegeu, para respresentá-la, uma

não faz menção aoS carinhos fraternais dos homens de grafos Brasileiros. Do que. verba incluída no orçamen- gaucha, de Erechim.

Mitre e dos homens de Flôres-. vi naquela ocasião e do que' to federal de' 1956, em nome O Rio Grande consagrou uma catarinense, de São

Para estimular as brutas cargas de cavalaria, Para 01'- estou concluindo em vista da Comissão Organizadora do Francisco do Sul.

denar os rudes assaltos a faca e a baioneta, ferir a chispa, dos preparativos em anda- Congresso, a qual, como dis- Eleita Miss Brasil a catarinense, representante
belicosa dos s'eus soldados - as cornetas e 'Os clarins ar- mento, não tenho' dúvida em se, foi instituída pela Comis- gaucha, quem venceu?

gentinos trinavam o toque da- ordenança: _ degueBo! afirmar que o XVIII Con-' são NaciQnal da U. Geográ- Se eleita fôsse a gàucha, representante de San-

deguello! Degolar! Degolar! gresso será o maior até hOje:fica Internacional. A Co- ta Catarina, quem teria vencido? Não estariam, os

E houve desses toques, durante os combates, vêzes sem gauchos, a 'explorar que Santa Catarina pediu uma be.;,

conta! E gritos como este, diante çle naraguáios prisionei- Loter•••
-

do E'stedo
Ieza ao Rio Grande para ir à Quitandinha? Na certa!

ros: - Dególlalo! Dególlalo! Valha-nos, para a reciproca, essa certeza!

Mas, tais gritos roucos e raivosos, saiam das larin- '. . .

. x x

ges'À'l��C:�P;:!�� dos "nacionalistas" asuncenos é du- HBaOtT'4DOS DI ONTEM Para os qUe não acr:ditam em milagres, vdú.r.:on- nh��;�:�oe �:rd:e:�ev������
ma cândida e simples nudez: _ Solano .Lopez valia muito

7.796 - Cr$ 400.000,00 ,- Florianópolis tar um, dos grandes: houve leite dois dias s'eguidos,. seus três filhos oficiais (à
4.178 _:._ Cr$ 40.-000,00 - Florianópolis A

t d' p ') I Et h
mais do que a mátula de galuchos nati'vos que os orientais no pos o a Praça Osorio! alsana , o genera c�-

e os argentinos abateram- à bala, a cutiladas ou exploran-
2�076 - Cr$ �O.OOO,oo - Florianópolis Seria engano? Como é que pode, hem? goyen depois de ter o SeU

do-lhes, com vagar e al,egria, a jugular entumecida e
8.525 - Cr$ 20.000,00 - Curitibanos x x corpo velado e ,visitado no

ace- 2.290 - Cr$ 10.000,'00 '- Lajes x Clube Militar, foi enterradolerada ...
sem honras militares a pe-
dido da sua família.
O general Etchegoyen fa

leceu no quarto R do Pavi
lhão dos Oficiais da 14a En
fermaria do Hospital Central
do Exercito, depois de passar
o sabado e o domingo em

estado de· coma. Seu faleci
mento se deu precisamente
às 18,13 horas de domingo, aO

ser acometido de um terceiro
colapso,cardíaco.
Os primeiros sintomas da

crise que abateu o general
começaram na noite de sex

ta-feira, mas somente na
tarde de gabado foi removido
para o Hospital Central do
Exercito já acometido de
um derrame cerebral. Mais
de uma conferencia medica
foi raelizada, mas nenhuma
providencia tomada surtiu

Rio Gran�B e Miss Brasil

Catarina

o

RIO, 19 (VA) - Pouco de
pois das 18 horas de ontem,
tendo como cenário a escuri
dão do Cemiterio de São J.aão
Batista, tenuemente ilumina
do por' dois lampiões, baixou
à sepultura o corpo do gene
ral de divisão Alcides Gon-

çalves Etchegoyen, falecido
em consequênc'ia de uma cri

se .cardíaéa domingo último,
no Hospital Central do Exer
cito.

O .paIco do "Alvaro de Carvalho" está necessitado
de um dramalhões másculos e lacrime jantes, de varias
trrugédias antigas e shakespeareanas e de alg'umas
encenações épicas e patrióticas, com diversas óperas
de permeio ...

Para recuperar a acústica, muito desafinada nos
. últimos tempos... .

Os brasileiros, sob o curto pseudonimo de Chico Dia- Rosas, ,oribe, Sal}tafé - e talvez Urquiza -'- não pode-
bo, lancearam, porém, o MariscaI: - foi o Brasil, portan- riam gostar desse gendarne que não dormia nas sombras
to, que o matou: aos Brasil cabe, ·assim,.41 culpa dos pa- frêscas e mantinha sempre o dedo no gatilho ...
decimentos que essa morte ocasionou, da guerra do Cha- N�o conheço o sr. ,o'Leary � grão Pontífice lopezguaia
co, das 360 revoluções que percorreram, de tócha nas gar- - embora esteja a dois pass()s da Sua casa, respirando o

ras, o Paraguai, inclusive aquela que levou à Embaixada mesmo ar, ouvindo os mesmos rumôres da sua pitoresca
brasileira, com a sua misteriosa malêta de couro, o sr. e bela cidade, à beira dum solarengo rio.
Natalicio Gonzalez - farto e refarto pa monotonia côr Sei - porque lhe conheço os livros - que é um ho- j
de rosa do Palácio presidencial - onde, desde Solano Lo- mem de letras de ampla e justa ressonância, e que o seu

pez, não Se demoram muito os governantes... nome, duma s-ua'Vidade irlandêsa, é uma alta e COPada ex-

A propósito dessas 360 revvoluções, ainda hoje me di- pressão continental. ,/
.

zia, ao pé do elevador, um negociante argentino de cigar- Mas, por isso mesmo deveria êsse escritor, cujos ante-j
-.

ros americanos e fó�foros de cêra: passados agasalharam-se n� tépida g�:nerosidade dos nos-l
-

- Es un encargo crudo -gobernar mucho ti:empo el Pa- sos soldados, col9car a sua inteligêncht em planos mais'
raguai. .. Hacen, entonces los presidentes, las "cosas", n06res;, e fazer a �istóriá com. verdad�s l�mpàs e hones
crea, y se van a comprar rasca-cielos en Buenos Aires. tas, mesmo que as tivesse de d'ependurar para se n-ão com

_

O fato, de res�o, é que o

Bl.'aSil'
com ter.ras fartas e

cO-lprome�er
com o duro nacionalismo asl,inceno, do bico. de.

raçao de melro, nao fez uma guerra de rapmagens nem de um mIlhafre...
-",

-.:, '.,,'
odios., Creio que se o acaso ou ·os imponderáveis, que·, às ve-

Picados - reagimos. Não pOdiamos, aliás, querer mal ,'zes, .guiam _os fatos e as loterias, nos c,onduzissem a um

ao Paraguái: - fomos-lhe durante mais de um século, a !aperto de m�ó, num desses cantos de rua ou num dess'es
garantia honesta e sem prazo, .da sua independência, e o !'càfés em que costumo filosofar' sôbre Os hillinhos ines�

;.;�i,�â:�����rme e vi iava, atentamente e sem pregUiça'Jp������nda vidand.eri����e falar�:n�o:ma=:;:�.,,,,,f,,,,ra...,n...q,..u...e..-tl"""" ,,,,",,_iQG��UILHERME
:.,� •••.{,.. .1''1 -., .. �: · .. ti t;·, "••• :.•.• ,..- :,;,. . ,""<

;
,.'.-_, �O;lâ>,,f;'

.•�).;�i;·.··•. ',. .,�.r1�.f���;�5�, ;
.,.

,

x x

x

Quando o P. S. D., recorre, na Justiça Eleitoral, é
porque o sr. Nerêu Ramos quer ganhar na liga o jôgo
perdido no campo,

Quando a U. D. N., recorre é porque não mede Sa
crifícios na sacrossanta defesa dos mais elevados e

puros princípios da democra.cia e do regime!
E ainda, há circos falidos por falta de bons pa

lhaç(1)s ...
.x x

x

Por ,motives facilmente compreensiveis, o sr. Luiz
de Souza torce abertamente a favor do re,curso do
P. S. D.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


