
Milhões do Tesouro ·,pa�a' garantir Ua ,U." D. N.
Sim. Em Santa Catarina o de choque. Para Braço 'do ebmezínhas 'da moralidade para a UDN, viajou o gover- tartnenss passou a garantir Sim. Do crimes. Estabece- perdido. Aí só restará a ve

regime não runcíona mais! Norte levou mais: levou o administrativa. .nador para aJi e depois de as vitortas da UDN. Dele res- ce o Codigo Eleitoral, art. lha anedota que OS corruptos
Para as urnas renovadas de T.esouro, para distribuir mi- Sabendo, por sondagens: garantir .ao candidato pes- salta que os partidos polítí- 175: le subornadores, de prestigio
Canoinhas e Curitibanos, o lhões de cruzeiros em' auxí- feitas pelos seus correlígíoná- sedísta que vsncería o pleito cos não tem mais garantias 20 - Oferecer, prometer.Ígarantído com os assaltos ao

governador (letra mínúscu- Iíos, subvenções e aposenta- rios, notadamente os srs. A-' de qualquer forma, por bem para desempenhar a sua solicitar, ou receber dínheí-j Tesouro, contaram ao povo,

la) carreou dinheiro, dezenas: darias, O'S primeiros sem leis fonso Ghízzo e Daniel Bru- ou por mal, pelo voto ou pe- missão. O poder do suborno ro, dádiva, ou qualquer van- enganando-o: "O preço da

de jeeps oficiais, dezenas de que os autorizem e as segun-: níng, que o pleito de Braço la torça, impôs o acôrdo que.e da corrupção .está a cargo; tagem' para obter ou dar vo- libérdade é a eterna vígílân
üscais de faz.enda, de.zenas [' das constituindo verdadeiro

i
do Norte, a realizar-se den- publicanos era destaque. Por I' direto- do governador,'. que' to e para conseguir ou pro- cia".

de policiais, inclusive dos da atentado às normas mais tro em dias, estava pe\-dido êle se �vê que o Tesouro ca- assina as provas dos crimes. meter' abst�nção: pena-de-"-
,

. • .

-c
'

tencâo de 6 meses a 2 anos;
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;a' • público da sua autoridade •

1 " � para coagir alguem a. votar DRO DO IAPC

�
O mais antigo Diá.:: em determinado candidato RIO, 20 (VA) - O presí

rio de s. Catarina� ou partido: pena-detenção dente da RePública vem de

� de 6 a 1 ano. assinar decreto aprovando o

'1
Ano XLIV �, DiantC' desse quadro estar- I

quadro permanente e as ta-

.. � recedor, que cobre de luto as belas numéricas de pessoal
'" :

N 1
� tràldiçQes da nossa terra e do.' Instituto de APosentado-

� .' 2.4 80 � .sepulta a democracia catarí- ria e Pensões dos Comerciá-
,� \ � nense, ainda há uma esparan rios, conforme informou o
••••.._.,.·...,,·�..o;.�..·J"�..........•....... l. .

çà: a Justiça.
.

.

programa radiofonico de "A

Se' ela falhar, tudo, estará voz do Brasil".
Das autarquias de previ

dência social, apenas a Cai
xa dos Ferroviarios e Em

pregados em Serviços Públi

cos ainda se encontra na de-
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-pandencía de aprovaçao de
seu quadro para que possam
os seus servidores ser con

templados com o aumento de
vencimentos concedido aos
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Corrupto -

e Corruptor
-O "democrata" Kominos Lacerda, há pouco, foi a Braço do Norte, cnmple

tal' o crime eleitoral que ali organízava-o sr. Afonso Ghizzo. Çompletlm-o, dei
xando a IU·ov'a., que vai abaixo, com a qual, pondo fim' ao regime democrático

em Santa Catarina, livra a U. D. N. da. derrotre que a esperava naquele município.
Eis o documento assinado pelo corrupto e corruptor Chefe do Executivo

. catartnense:

CONDICIONADO A CANDIDATURA.-uNICA FREDO
LINO KURTEN:

1° - Instituto Coração de Jesus, auxílio Cr$ 500.000;00,
sendo que Cl'$ 250.000,00 imediatamente e Cr$ 250.000,00 mar-
ÇO de 1957.

.

2° __,. Casa da criança, auxílio Cr$ 500.000,00, sendo que
Cr$ 250.000,00 em junho de 1957 e Cr$ 250'000)00 em março
de 1958. "Jardim de Infância".
.

3° - ponte Braço do Norte - "Sede" devendo ser execu-
tada durante o governo do dr. Jorge Lacerda.

4° _. Alargamento da estrada de Grão Pará até Lind, den
tro do corrente ano.

50) Auxílio de Cr$ 109.000;00 para-estrada municipal do
Rio Amélia a Rio C4àpe.có.., ,

- ',-
,

..

-e: ."
,

..

60 �,ll�� tnes.��ê :���i:�ª���� �r$�l��p�����:�ql�. /:-
corrente 'ânó. "".

.

7° - Construção de uma' ala para Raio-X no Hospitàl de
Santa Terezinha até Cr$ 200.000,00, para ser iniciada até jtrnho V

de 1957. Braço do Norte, 10 de junho de 1956.
80 - Aposentadoria do sr. Dorvalino Locks.
9° - Turíbio Schmitt <aposentadoria). Braço do Nor�e'

Autorização para o Jardim de Infância". De acôrdo Jorge Lacer
da, cÔI)ego Gregórió LQc_ks,· Afonso Guizzo, Daniel Bruning,
Otto Sampaio e Dorvalino Locks",

.

RIO, 20 (VA) - No dia pri
meiro de julho os prefeitos e

os presidentes das Camaras
de Vereadores, políticos e ho-

_ NAÇõES UNIDAS, Nova nal de Justiça de Haia, que
mens públicos da região do York, 20 (UP) - As delega- tem 15 e. à Comissão Juridi

O comércio exterior deve Tocantins - Araguaia reu-. ções latino-americanas deci-' ca Internacional que, tam
ser examinado tanto do pon- nir-se-ão n� cidade dê Porto' qii'am, tratar da ampliação I bem, tem 15 membros. Os
to de 'Vista das exportações Nacional. Pretende iniciar de 4 organismo,s daS Nações

I
Conselhos seriam acrescenta

como no das importações. debate em torno do programa Unidas para da�em lugar aos' dos em número ao se emen
Não somente. como meio de que visa o desmembramen� novos 16 membros admitidos ,I dar a Carta das Nações Uni
realízar lucr<?s, m�s como to d� zona c·ompreendida en- na organização internacio-' das. 'As emendas à Carta
contribu!ção ào refôrço da tre as paralE�las treze e cinco nal, a 14 de de&embro do ano! exigem maiorla- de 2/3 na As
produtividade da América do' seten1irião goiano e sua pass?-do. Os participantes da: sembléia e ratificação de ou
Latina e eleyaçào dos' pa- constituição no ,Estado de reunião privada 90 grupo 1a- tros 2/3 de membros da 01'
drões de vída. O s�·. Uribe Tocantins, de acordo com o tino-americano anunciaram ganização mundial.
criticou Os créditos a curto manifesto lançado eu) maio hoje' a 'decisão. Disseram q�e!
prazo concé,didos pelos ba�- último, encabeçado peio juiz 4 cartas serão entregues, a- -O----T·--E-�--P---O---cos 'america.nos' à América Feliciano Machado Braga. manhã, à ONU, propondo que 1...
Latina créd'itos que ral'a- -.-----. a Assembléia Geral de 76

Imente' passa,m de 12 m�lses� NOVA SIDERURGI- membros inclua o aSsunto na Previsão do tempo, até 14

o que está. fora do alca?ce CA NO BRASIL proxima reunião que se inau- horas do dia 21.

I �as ne�e.ssidades d�s. paises gura aqui a 12 de novembro Tempo 'bom, com nebulo-

i i�dustnais da Amenc� �a- TOQUIO, 20 (UP) ...,- Uma José Vicente Trujillo, do E- sidade. Nevoeiro. ..�

i tma.. Enquanto o.s :reditos comissão, representando as. quador, presidente do grupo. Temperatura: Estável.

I! a�enca�os forem limlt�dos a m�i?res orga�izaçõ.es in�us-Ima�cou �ma entrevist_a para
Ventos: de Sul, moderados.

taiS penados,. os eXPOltado-1 tnars .do JapD.o v_ai consIde-. os Jornalistas, amanha. Es- Temperaturas extremas de
res atnerica!ws n�o poderão I rar a propos'ta do Brasil pa�! perlj.-se que então fale sobre hoje:
atender senao a seiS por cen-Ira que os japone:es ajudem, a q_uestão. As cartas com

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

to do mercado da !,\mérica na c,onstrução de uma nova
I
número varÍllivel ,de assinatu.. Convenio mundial do

Latina.
.

\" " ; siderúrgia_. A êomissho indui: ras do grup� de 20 nações, se café '

o sr. Uribe· igualmente 112 representantes de comp2-
I

ref,erem especialmente ao WASHINGTON, 20 (UP')convidou os- industriais ame- nhi,as' japonesas e a prime'i-' Conselho de Segurança que Começaram a Ser traçados os
ricanos a instalarellÍ sucur- ra reunião será realizada a- conta 11 membros, ao Oonse- planos para um acordo in-
sais na América Latina. "Os manhã. .lho Ecqnoinico e Social, que ternacional sobre o café. A
exportadores americanos de- '

tem 18 à Corte Internacio- comissão 'especial do Café, do
I

vem levar .em conta que os EI'TINTA j\ ESCOLA , ..-.....:....,.,. - Conselho Economico e Social
agentes soviéticos têm ofer- DE MARINHA MER- Proibidos de' filiarem- Interamericano, debateu a
tas melhores a fazer aos pai- CAN'TE I ...... possibilidade de nomeáção de
ses subdesenvoLvidos d o __ .I �e a organlzaçoes In-

.

I um grupo de técnicos para o

I �undo". Seria.errôneo �c�e- RIO, 20 (Vf\) .

- O presi- ,I ternacionais devido assessorl;\mento dos
ditar que·a amIzade tradiclO- dente da Republica sa�cionou RIO, 20 (VA) - O Presi- trabalhos..As discussões prosnal .da América:Latina 'pelos

I
a lei do Congress.o Nacional dente Juscelino Kupitschek seguirão na semana .vindou

Estados Unidos impedirão o
J que extingue a Escola de Ma- assinou decreto que proibe às ra. Esta foi a primeira reu

comérc10 com o' bloco comu-' rinha Mercante, no Rio de entidades sindicais reconhe- nião 'do orgão que deverá re
nista, se'ela 'não puder en-I Janeiro, do Loide Brasileiro cidas com base nos termos digir o oonvenio dos países

I
contrar mercados. nos Esta- i e cria, no Ministerio da Ma- da Lei 9502 filiarem-se a or- cafeeiros e seus consumido
dos Unidos. De _fato, disse i rinha uma escola destinada ganizações intern�cionais ou res. Os Estados Unidos) e o
êle, "já automóveis soviéti- à foi'mação de oficiais de di- com elas manterem relações, Peru se manifestaram' con ..

cos .' circulam nas ruas de I versas càtegOrias na Marinha sem previa licenca do Presi- trarÍos à indicação dos técni-
��������������.I��������I.�������������I Buenos A�es e Havana". jM&can�. lden� da Repúb�ca.

I

x

x x

. O deputado Joaquim Ramos, entr�gando ilntem
.

esse 'doloroso documento'
à imprensa carioca, fez as seguintes declarações:

"Em Santa Catarina repete-se' o regime ele fraude e suborno que caracteriz,\
a política do Poder Executivo do meu Estado, desde que o sr. Irineu Bornhau
sen ssumiu 'o g'ovêrno, erlt 1951.

"Antes' mesmo de empossar-se" o governador Irineu Bornhausen, para ferir
o seu antecessor, o eminente governador Aderbal Ramos da Silva e embaracar' o
fim da sua proveitósa adininistração, �ompeu a tradição de cavalheirismo � .de
cência que eram' os traços marcantes na história política barriga-verde, ao im
pedir, pelo rapto e consequente suborno de. três deputados, o normal funcionli
mento do 'Poder Legislativo.

"Com o final da sua administração e com a ascenção do atual Governador,
homem formado· dua� vêzes que, nesta Casa integrava a Comissão de Educacão
e Cultura, entre. outras, e que fêz tôda' a sua vida política �o disciplinado PRP,
esperavam os' catarinenses que os costumes de tradicional cavalheirismo que
tanto enalteceram os velhos e austeros políticos de'minha terra, fossem restabe
lecidos e assim pudessem os cataril]enses de idéias e partidos 'adversos, pelejar
e disputar as preferências da sua gente em campanhas de estilo elevado, onde
as idéias pesassem mail? que os metais.

"Desgraçadamente isto não se deu, como os senhores jornalistas irão ver.

"No proximo dia 29 de junho realizar-se-ão, no município de BRAÇO DO
NORTE, recém-em'ancipado, as eleições para Prefeito e' Vereadores. O meu par
tido escolheu um candidato que representava '0 desejo dos novos municípios
tanto que; em pleito anterior, veuceu ..por larga maioria.

"O Governador Jorge Lacerda, empenhado em que o seu Govêrno não so

fresse uma derr�'ta inevitável, arquitetou o plano sinistro cujo documento en

trego aos jornais ',e que reflete bem tôda a.monstruosidade dos métodos adota
dos: uni .Governador apõe sua assinatura num contrato para comprar consciên-
cias e viciar a manifestação da vontade do povo.

.

'.
"Esse 'contr,!ito é também assinado pelo Cônego Gregório Loc:ks, parente do

nosso éandidato, cândido ministro católico, trazido à empresa pegradan
te, pelo maquiavelismo do Governador; pelo deputado -estadual, e

atual Prefeito udenista de Araranguá,' Afonso Ghizzo, velho profissional de se

melhàntes prátic.as; pelo ex-candidato a deputado estadual Daniel Bruning, do
PRP; pelo sr. ,Oto Sampaio e, infelizmente para nós, pelos nossos c()mpanheiro�
Turíbio Shmitz, humilde professor estadual primário e Dorvalino Locks, o nosso

candidato que acaba de requerer o cancelamento do se#, registro como ·candida
to a Prefeito pela nossa legenda.

, "O sr. Jorge Lacerda já não é um Chefe de Estado, mas de um grupo d,'
aproveitadores do Poder e de ineScrupulosos manipuladores do Tesouro Público.

"Ess.e documento bem define () homem que ve'm ao Rio e, pelos jornais, dià
riamente, grita 'que veio para se defender em nome da Justiça e da Lei! A Lei e
a Justiça exigem a sua responsabilidade, pois o ato que praticou é duplamente
criminoso: é um crime contra () Te�ouro e' um crime contra a democracia.

"Pediremos ao Tribunal Eleitoral que suspenda a realização do pleito e res

tabeleça as condiçges de liberdade, dentro. das quais o PSD catarinense, por cer
to, conquistará a vitória.

"Não previso dizer mais. Por mim fala o. criminoso contrato, assinado pelo
sr. Jorge Lacerda e que ora entrego ao conhecimento do país".

Cr$ 1,00

Necessário· que os
.

EE. UU� paguem
melho.r DOS,SOS produtos

BOSTON (Massachussetts),. I tal' essa soma por 20 anos, a

19 V. P.) -, O presente vo- O SI'. Uribe sugeriu a cria- uma taxa de um a meio por
lume de trocas comerciais ção de uma politica amerí- I cento, êsse crédito permitiria
entre a América Latina e os cana de crédito em favor da

I

financiar de maneira mais
Estados Unídosvnão pode se América Latina. Consoante I mdústríal e financeiro dêsse
mantido e menos ainda au- êle, a capacidade de absor-! território". O orador pediu a

mentado, enquanto os preços cão de empréstimos dos pai- i seus ouvfntes não tratarem
dos produtos exportados pe- ses latino-americanos é de essa' sugestão como utopia,
la América Latina não forem cêrca de 10% de seus paga-

I
porque o capital necessário

estabilizados em um nível mentos anuais pelas exporta- ao financiamento dêsse es

lucrativo - declarou o sr. ções. "Em cinco anos, um tal fôrça, de cinco anos represen
Andres Urise, representante crédito representarta 1 bilhão ta quase o que os Estados
nos Estados Unidos c1:\ .Fedc- e meio ,de dólares. Se a Amé- Unidos gastam para sua de

ração dos Cafeicultores da rica Latina pudesse empres- fesa cada 17 dias.
Colômbia, dirigindo-se a um

grupo de exportaGlores da
Nova Inglaterra.
O orador acrescentou que

as compras 'da América Ln
tina nos Estados Unidos são
pràticamente 'iguais, 'em oVa

lar, às suas venda:". As impor
tações de pr'Çldut.,os amerícn
nos! lia Américà Lahna au-

, m�p.�m;�K�.ln1.�U ..

"m) c6riE\o,

a·nt;e.. oSllnt'liCe 'q���ças ·(fllla
,produtos básicos: O sr. Drr:
I be realçou que a Amésíca La

I tina representa D maior mer
'cada potencial do mundo 'Pa-
ra as mercadorias america
nas. Somente na base do au

mento da população, as Ven
das dos Estados Unidos fi
América' Latina poderiam ul
trapassar de sete bilhões de
dólares por anq! d.entro de 20
anos. Se a América Latina
continua a fazer 'os mesmos'Criação do Estado
progressos que os realizados Tocantinshá 10 anos, eSSe I comércio
poderá atingir a ·20 bilhÕes
de dólares anuais. Todavia,
para .atingir tal fim convém
ampliar as concepções. co-

demais.

Novo regulamento
promoções

RIO, 20 (VA) - O "Diário
Oficial" de ontem publicou o

novo regulamento de promo
ções de oficiais do Exercito,
com decreto de aprovação do

Presidente da República. O

regulamento contem varias
inovações d.e interesse dire
to da ofiçialidade em relação
ao princípio de merecimento
e crtterío da escolha. Foi

elaborado por uma comissão
designada pelo ministro da

Guerra. As promoções de
abril haviam sido sustadas

porque se estava aguardando
a' aprovação do referido re

gulamento. Adianta-se ago

� 'l1!-e �?�as promoções deve
rão �'lT':' a' 25 iro corrente.

CÁRTA AO SR, PUNia TRAVASSOS
RIO, 20 (VA) - E' o se- I justiça brasileira e ao País

guint., o texto da carta di-! relevantes serviços. Por es

rig lda ao procurador-geral, se motivo, tem o Governo '0

negando-lhe o pedido de e,- maio!' interesse em poder
'xO:l:ú�'l�acão: -. .

"1 continuai', a contar com sua
-,

.

;.' .
éfi�}ente ·êQ.orle,r�ã� nó pos-

"'Tlustre' pat.i:íCio "_dr. 'p1i-
1
ro ém que- tem servido �com'

n ío de Freitas 'I'ravassos : 'brilho e em cujo exercício e

Enviando�lhe co'rdjais � confirmei tendo em vista é

cumprimentos apraz-me co- xatamente os seus meritos
municar ao ilustre patriciO' de jurista e de cidadão. Na
que o Governo da Repúbli� oportunidade desta comuni
ca tem no mais alto apI'êço' cáção. reitero-lhe as expres
sua atuação como procura- sões da minha cordiai esti
dor-ger.al 9a República, pos- ,ma e ,'de minha admir'ítção.
to em que tem prestado à (a.) Juscelinó Kul;>itschek".

;

Concessões 'I'ariíárias
WASHINGTON, 20 (UP) -

Novas concessões
.

tarifarias
entre Ias Estados Unidos e

cinco .nações latino-'america
naS são analizadas num li
vro de 300 paginas do Dp.

partamentó d; Estado.
.

.,-

merciais americanas.

de·,'·O�BLOCO LATINO-AMERICANO "QUER
A AMPlIACÃO DE OUATRO ORGÃOS

,

DA ONU

coso

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR
M lt D I

DR. WALl\fOR ZOMER
GARCIA

Diolomado pela Faculdade Na
eíenal de Medicina da Univer-

.

aldade
.

do Braail
E"I-(uterno' por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Uma)
h-Interno do Serviço, de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Carldade
e da Maternidade Dr. Cari!la

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
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: 2.698.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

I

MÉDICO
Com prática no Hospital São
Francisco' de Assis e na fanta

Ca ..a do Rio de Janeiro'
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vi'tor Mei
reles, 22 r-i.: 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.00ll.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lhÉDICO "

Operações �,Doenças de Se
nhonas - Clínica de Adultos.
Curso de Bspeciallaação no

Hospital dos Servidores do E.-
tado. •

(Serviço do Prof. Mariano de
Andr.de).
Consultas - Pela manhê no

Hospit-al de Caridade.
À tarde das 15,:;!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. T�l. 2766.
Residência _: Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

. DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTOJ!.I

NO do Hospital de Ploríanõpotls.
Possue a CLINICA' os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã .no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHF' ), na. 2 ,

Rb��DtNCIA, - Felipe Sch
mídt nO. 113, Tel. 2366.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia .'

'Co.lsultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente,
Menos aos Sábado. ,

Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLiNICA
GERAL-PARTOS

Serviço .;ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodol de

diagnósticos. e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPl.\WOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
lt-\dioterapia por ondal curta.

Eletrocoagulação - Ralol Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 à's 12 horas -

Dr. MUSSI.
nas 15 às 18 horaa � Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Tram-

powsky, 84.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MJí:DICA DE ADUL'lÓS
C CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin-

to, 10 - Tel. M. 769.,
Gonsulta�: Das 4 às 6 bOTaS.
Residência, Rua Esteve. Jú

nior, 46. Tel. �.812.

DR. E'WALDOÁJOSÉ RA-
:

MOS SCH EFER
>

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMAT"O-'

LOGIA

c O S
SR. JOSÉ TAVARES

• IRACEMA
nOENÇA:S NERVOSAS E MEN-

TAIS - CLINICA GERAL.
" Angustia Coro.plexos
Insonia - Ata(Jues - Manias -

Pr.oblemática afetiva e séxual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSU�TóRIO - Rua Tra

jano, 41 -' �as 16 às 17 horas.
RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,

189 Tel. 2901

Ploríanõpolís,' Quinta-f�ira, 21 de junho de 1956
----------------------------------__

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

A D V- O G A DOS

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

-�

p� '--�7-'-----""-:,-'------:..0-'--.1 1:�i�:, s.��o.o
Batist. Municipio de Tijuca, Santa Ca,

"l ;/.' fIlA'SC ,
FARMACIAS DE PLANTA0

� .,." DI1IIAIfTF TODfI ,.. DEPARTAMENTO DE SAUDE PURLICA

"'t '" �....... nos "APl"JOS PLANTõES DE FARMACIAS

MDt.-,·t: ,� "�" .'
�
�

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO WTON

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NE
)lJVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'fRATAMENTO li: OPERAÇOES CIRURGIA GERAI.
(nfra-Vermelho - Nebullzaçio - Doenças de Senhorai - Procto-

Ultra-Som logia _ Eletricidade Médl.:a
('r�atamento de

_

sinusite .em Conc'11tório: Rua Yitor Mel-
oper�çao),. rel�s n. 28 - Telefone: 3307. '

Anglo-retlnoBcopla - Receita de

I
Gonsultas: Das 16 bora. elll

Oculos - Moderno equipamento d' t
de Oto-Rinolaringolocla (únlccr l�e:idência: Fone, 3.422

no Estado) Rua' Blumenau n. 71.
Hodrio das 9 às I! horal e _-.---,_-----

das 16 às 18 horas.
. ,

Consultório: - Rua Vitor' Mei
rl!les 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Joree 20,

Fone 24 21.

DR. LAÚRO' DAURA
CLÍNICA' GERAL ,

, Er.pecialist� em, . mo�é&tial 'd.
Senhoras e Vias urmán8.s� _

Cura, radical das 1.fecçoes
agudas e cronicas, do aperel� _.... ADMINISTRAÇÃO .

genito-urinário em am'b91 "I' Redaçio e Oficinal, à rlla Con

sexos. ,.: ,..,beiro Mafra, n. 1-60 rei. 3022

Doenças do aparelho Digestivo - CI. }'ostal 139.

e do sistema nervoso. Diretor: RUllENS A. RAMOS

Horário: 1ll"lAl ás 12 e 2% ás 1\. .Gerente: DOMINGOS F. Di!

Consultório: R. Tiradentel, 12 'I AQUINO
_ 10 Andar -- }<'one: j 324«1. Reprelentantea:
Residência: R. Lacerda Cou- Representllções A. S. Lar.:

tinho, 13 (Chácara do Elpanha) Ltda.
'

o

_ Fone: 3248. R�3 Senador Dantal, 40 - i

1I:S:: andar.
.Il!!'" Tel.: 22-5924 - Rio de .Janeiro.

Rua 15 de Novembro 228 110
andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATUR,AS
Na Capital End. Tele�. "SAN:QRADE"

Ano : Cr$ 170,00
Semestre

"N� :i�i��l�icr, 80,00 Arência: RIO DE JANEIRO
Ano '....... Cr$ 200,00

, "Rlo.ar"
Semestre • . . • • . • . .. Cr$ 110,00

.

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu- Rua 'Dr. Carmo �.. etto, 99

blicados, não serio devolvidos. Fone&: 32-17-33 e 32-17-37
A direção não Be re:\))onsabiliza Atende "RIOMAR"

pelos conceitoa emitidos nQI ar-

tigos auinadol.
. End. Teleg, "RIOMARLI"

, �

" "''J.] NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
INFORMAÇ0E.$ UTEIS Alegrp Rio e Belo Horizonte são efetuados pelos nossos

O' leitor encontrará, nesteco-' ,

luna informações q'ue n.;;cessita, ,agentes
diàriamente e dr imediato: ..

JORNAIS Telefollt!
O L:stado •••••••••••••••

3.022

A Gueta ........ ;...... 2.6116 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLL
Di'rio :lo 'Terde .••.•••• 8.579 ,-Fones: 25-34 e 25-35
Imprensa OtIclal •••.•••• 1.688
HOSPITA'ID

Caridade:
(Prbvedor) 2.a14

(Portaria) ...•.•.•••.•.•• 2.036
Nerêu Ramos ..••.••••••• a.881

Militar •....••....••...••
'

1.167
�ão Sebastião (Cala de
Saúde) 8.158

:Mater:lidade Doutor .�ar-
los Corrêa ..•••••••••• 1.121

CIUMADOS UIl�
GENTES

Corpo de Bombeirol .•,. iS.UI

Serviço Luz (Raclama-
C;Õ8S) ...... :........... 2.404

Policia (sata Comissário.. 2.�38

POlícia (Gab, relegado) .. 2.119.

DR. I. LOBATO COMPANHIAS -DE
FILHO TRANSPORTES

1J0ençaa do aparelho reapiratórlo TAC .........1..... '. � • •• '.700

TUBERCULOS:t1 �ruzeiro do Sul •••••••.

'

2.500

RADIOG���I1.�L�i�I�SOOPIA t����r :::::: :':::::: :.:::: �::�:
CIrurgia 40 Toras Lóide Aéreo 2.402

Formado pela Faculdade N.clo- Real .. , ....••.•.••••••.• , 1377,

nal 'de Meaicina, Tlaloluct.� e Sca.ndinavall •.••.•••••••• 2.800

'fistoc.rurciio do Bo.pltal Ne- ROTtIS
-

I rêu Ralllos Lu'l .

Cura0 de ',especializaçlo pel. !.olagestie .•••..•••.••••••

S. N. ,T. EI-Interno e EJt-aaat.- Metropol •.•.••.•••••••••
tente 4e Cirurgia do Pr"f., Ueo La Porta •..•..••.•••••••

Guimarães (Rio). Cacique •••••.•••.••••• ,

Cons.: Felipe Schmidt, 18 - Central, .•.•••••• ' •••••••.•

Fone 3801 Estrela ..•.••..••••.•••••

( Atendo < em' hora marca�,a, Ide.al • .". •• "W-'��'W'"

,'.,Reà'::,- ,Rua Es,t6vél�.ru·n:lol! })stREIl'O
.

"-' FOlie:: ,III,i� ;,;� <
' ." :pillQ

,

,

PRQFISSIONAL
UR. NEY PERRONE

MUND
Formado' pela Faculdade Nacio
Gal cni :Medicina Univel'lidade

do Bl'asU
RIO DE JANEIRO

""perteiço..meneo 'na "(.�asa 4e

Sauda São Miguel"
Prof. ,ifernando l'auUno

Internv por 3 ano. .de Serviço
'de Cirur,gia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇOES ,

CLINICA DE ADULTOS
,DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: I'iàriamente das

7 - 9,3{) no Hospital de CoIri.;

dade, das 9,30 - 11,30 11.0 Oon

sultõrto à rua João Pinto 16 10
.nelar. ,.>fj
RESIDtNCIA - Rua Duarte

Schutel; 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA •

Cirurgião Dentista
CUnica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com HOl1l Mar

cada.
Felipe Schmi�t, 39 A Sa-

ias S e 4.
.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
�v, Rercilio Luz, lIi
Telefone: 834<:.
.................."....

DENTISTAS
DR.' SAMUEL FONSECA

CIRURGUO-DENTJSTll
Clínica - Cirurgia Bucal

Protese Dentária
Raios X e Infra-VermeUao

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando' Machado, n. II

Fonll: 2226.

Consultai: dai 8,00 "s 11 ho

ras e das 14,00 III 18 hQral,

MJí:DICO CIRURGIÃO . ,
' Exclusivamente com laora mar-

Doenças de Genhoras - Parto. cada. ,

_ Operações - Vlaa Urln'iri.. Sábado - das II às 12.

Curso de. aperf'eiçoam�n�.. e

longa prática nos Hospltall de

Buenos Aires. " .

CONSULTóRIO: Ru" liehpe
Schmidt,' nr. 18 (sobrado), }'ON�
31)12.
HORÁRIO: dai 15 á. 18 bo-

ras

Residência: Avenida Rio Bran-

co, n, 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.

DR. ARMANDO VAU:·
RIO DE ASSIS

Dos Servtços cie Clinlca Infantil
da Assistência Municipal e HOII

ll'Ual de Caridade
n, CLíNICA l\1�DlCA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
..... Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIo
chado, 7 - Consultas das 16 ãa
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 8783

"DR. J(rLlO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20· enfermal"á&
rl Serviço de' gàstro-elllerologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospir.al mater

aidade V. Amaral.
. DOENÇAS INTERN:AS

Coração,
..

Estômago, intutino,
iígado e vias bilia-.:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Restdêncía i Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÁO

l\UDICO
OLíNICO DE 'CRIANÇA�

ADULTOS
Doenças Interna. ,

CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno d.
, SIFILIS

Consultório -- Rua Vitor Mei·

eles, 22.
'

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horaa.

Telefone: Consultório - 8.4111
Ref'idência: Rua José do Vãle'

Pereira 158 - Praia da Saudade
� CQqueiroB
------ _- .------------

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

--��---------------

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO Dl!: CRIANoÇAg
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFANTIL .

C.,nsultório: - Rua Tiradeli.-

tes n. 9.
'liResidência: - Av. Herel o

Luz n. 156 - Tel. 2.6�O; .

HoráriO: - Daa 14 ali 18 ho·

'ras diáriamente

DR. ANTONIO BA'l'ISTA

JU�ORCLíNICA ESPE IALlZADA DE
CR . ÇAS

Consulta� das 9 ,ás 11 h�ral.
Res. " Cons. Padre ll{igullbnho,

12.

DR. JOSli: MEDEIBOS
vtEmA

_ 4.DVOGADO -
'

Caixa Postal 1110 - Itajai
Santa Catarina.

18AHCO
de C�fbITO FOfULAR

I'
't .

.e AGRíCOLA
"

I I

Rv.o.J� 16 ". ,

FLORIANÓPOLIS - 5tó.:e�r�r'n6.

,................................. ,....•..

OFICINA MECÂNICA

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vi-tor Meireles, 60.

FONE:: 2Ail8
Florianópolil -

..--------

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflci"

Partenon - 20 andar - lala
203 - Rua Tenente SilveÍna, 111

Aténde diáriamerite dai 8 .
i1 horas.
3as e 5as �as 14 ai 18 hor...

- 19 as 22 horas.
Cónfeceiona Dentadura. e Pon

es Móveis d. Nylon.'
'

o ESTADO
"",.c

.1

I
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LBERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE;

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
..........................................,
...._-.-.-.-.-_.•.•-_-.-.,.-.-_-...-_..

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

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA

>\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENJ.\
À SUA MESA!

, '�
�

Expresso Florianópulls LIda.
, ENDEREÇOS ,ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral lentr:: FLORIANÓPO
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PÁULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FliORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA .

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 332/�6

25-35 (Eacrítõrío) Tt:lefone: 12';'80
CaiXa Postal, 435 End. Telell. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRf:
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: BELO umu.
ZON'fE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
'!relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

-------�..

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
.

,

,
HOEPCKE

�A110-1I0TOB (cCaRL
ÍTINIIRARIO

SAlDAS DE

BOBPGIB··
I DA yOLTA

Fpolis. Rio
20-6
3-7
16-7
29-7
11-8
24-8
6-9

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8
25-8
7-9

Itajai

25-6
8-7

21-7
3-8
16-8
29<8

27-6
10-7
23-7
'5-8

.....

18-8
31-8

Consultório - Rua' N4nes Ma
chado, 17.
Horário das COll$ultas - das

'" J,7, às 19, ho�a.s (�xceto ,aos sá-
"kbados), .

.

,.

,i' {":.'f�
' .. R�sidêfl�ia: Rllá "Vi�con�de;;
: ,''Qurà i Preto, ,l23 ..:.", T�L aliIí
,�:,. /

".' ��i�\

.

Ãs partidas de ,Florianópolis são ás 24.00- horas, e do

Rio de ;;aneiro, ás 16',00,'
Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esct,1a nos,

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à sédg (Ia

�!lP' '. 'à, rua.Conselheiro Mafra: 80 - T�l�oJl' 22·12.
../\:<:'''-

.

"

íResiãürã��HNapõiij
l---Rua Marechal Deodo�o 50.

\

IEm Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! '

Desconto especial para os senhores viajantes. '!
•••u••••••••••••••••••••••••••••• ....

BORDADOS'A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nl!"'es Pires 12.

Viagem com, se4araoça
-<,

e rapidez
80 NOS OONFORTAVEI8 MICRO-ONIBU8 DO
�-

.IIPIDO', {(SUL=llR1SILBIBO�
lFlorianópolil - Ita1af - Joinville - Curitiba

.��...
",_

...�. � .....z:- :..-�- .

.

Age
A

ncía e l\,oalDeoaoro eaquina:da
• Rua..;;T.,n"nte ,Silveira

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 f-abrica de ca

mlsas recem construida com 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser iu-<\ustrial zig-zag.
1 maquina Vürcopp ,je fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

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

. Felipe Schmidt, 43
'

', 3 -:- domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua Fe

lipe Schmídt, 43
9 -'sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua

'Trajano
IO - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
�3 - .sãbado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra ...
I

�4 - domingo - Farmácia Esperança Rua Conse-
lheiro Mafra.

:30 - sábado (tarde) Farmácia Nelson
.Schmidi: "

Rua Felipe
!

° Sb.....�o noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmídt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

vavia autorização deste Departamento. I,
D. S. P .', em maio de 1956. ' \

LlJiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácíà

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

, AVISO o

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mli'dou o

consultório dentário parà o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, l0,andar,
sala 16, o.de 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.

-

Lira Tenis Clube\

PROGRAMA DAS FES'í'AS JUNINAS

Temporada de invérno

SIo Joio

Dia 23 - Sabado - Tradicional Soirée de São
João, no Terreiro do Coronel Fulgencio"
às 22 horas - Casamento na ;Roça
Danças da Ratoeira ,- Quadrilha - Pi·
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. eJ:c. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a 'sinhasinha e ao

casal melhor caràcterizado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria MulJer, a

partir do dia: 11 - Cr$ 250,00.
São convidados os associados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira eca

'samento, no dia 11, segunda-feira, às 20
\ horas. ...

São Pedro
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 menSnos até o quinto
lUi.�r.

Nota

Dia

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Sociais
P6stuma

9 meu eterno amor, quando eu,morrer,
aquece as minhas faces com teus beijos! ...
Esquenta-os no calor dos teus desejos,
na volúpia que a dôr te há de trazer! ...

Beija os meus olhos! - não te pôdem vêr!
Beija os meus lábios! - abre-os com teu beijo!
Segreda-lhes com emoção" semf pejo,
palavras que ninguém possa entender l...

,

N'uma caricia póstuma e sentida
procura que teus dedos levem vida
ao meu,corpo, ao meu sêr, aos seios meus! ...

UNIÃO FlORIAN_OPOllTANA DE
ESTUDANTES

Orgão máximo dos esíudaníes
secundários

I

/

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

\."tenha s�a ,

correspondência
sempre em ordem

li' '

�om O�

,,<q!-$JU;:�9$;: v" ��

za,

O ESTADO cumprímen- r
- .

tando-o' prazerosamente _ A_ l_mentaçao �xcessI�a ou

formula-lhe os melhores v�- deficiente regime alímen-
FRIO, MUDANÇA .D.� trazer; beneficios. aos co-

tos de felicidades. �ar monóton�, masti�ação' _ TEMP0 E SATfjLITES nhecimentos .
-da atmosfera,

�-MENINA MARTA V. mcomp�e�a" Irregular�d�de ARTIFICIAIS não há ,<\úvida. Isto tudo

OLIVEIRA de hor�rIos n�s refeições, porérn., não estar'á; afetando
T

.

h'
. abuso de guloseimas, doces! A d d f' d

,-

I'
-

dranscorre oje o am-
.t 1 " t d" .

on a e no vem. o as condições é ímatícas o'
r •

t I" da pas e· ar las, u o ISSO eon-
I t.i

.

d
' G' d "?' r\ d R' dversarlO na a ICIO ,a 'encan- "

.

. _. d" Sl1 , a m.glll o o paIS .. '. e- mun o. \."luan o o 10 po e-

tadora menina Marta V.' cO�'r� par�.a �nsao "e �y.e�- ;' Iande "OS_.J!a'l:rIP!\s, �:ge.&J.do· da petJ.e'Thl.� em neblina. en

Oliveira, filha do sr. Rév. tre, ste e, p.OIS, n�l-tmadIordJa nas terras dos pinhe'iros:' ti.? -;;bh�1:d'g:fii;�r�'�Üe';"";'a:s-'�'uÉs�" 4"', ,.",.: .,

J H I d d OI" dos casos o resu a· o e
d R' I

. .

onas o an a e iverra, '1" t
-

d
ran o ao' 10' aque e seu o mar' bancando Londres? M-OV ÇO.

da Tzre i
.

P bit uma a imen acao erra a. .

. ".'
.

.,

.' ',.' .' .A ..' .

pastor a greja
.

res 1 e-
.'. '. . �

aspecto puramente tropi- Quando ,�se poderia noticiar.

rlana Independente desta I LIvre-se. da� prrsao d.e cal. que se havia morrido de

Capital e de sua exma. es- . ventre procurando eh- Pela manhã quando ru- frio num pais essenc'ialmen-

pôsa d.: Leonor .Valentiní I minar ou corrigin as mamos ao trabalho,' não di-' te tropical?
'

de Oliveira.

I
ir.regularidades de !!)e,US visamos a Praça Paris, a

FAZEM ANOS, HOJE:. ••
hábitos alimentares. - nossa namorada. Estava � o mais iriteressante sô-

- sr. Aloísio' Leon Luz SNES. encoberta pela neblina. Bem bre, os satélites, é que os

Silva j encoberta, tomada por com- Estados Unidos o' an uncia-
\ pleto. Dando. aspecto de ram e a Russia se apressou ,

�",·.·""'..·ra·• ...."·.·,.�.,.��·..D.._,.""..rt$J'�•••w"••�."•••�"".�••,,,••_"_'".............. Londres, fria e cinzenta ao tambern em fazê-los. Quan- '.

Rio sempre quente, claro e do flutuarem 110 ar os sa

azul. . . télites
.

'russos e america-

Recebemos e agradecemos:
,Florianópolis, 12 de junho de 1956.

1 rr: Apraz-me comunicar a V. S., que em data de 21 Chegou a môrrer gente Doceira rspecializada em

de abril passado, foi fundada nesta cidade, a "UNIÃO FLO- de frio, enregelada. Quan-
I
Pôrto Alegre, aceita e�c0-

RIANOPOLITANA DE ESTUDANTES", órgão representaUvo do se poder ia pensar que

Imenqas
de doces. enfeües,·

dos Eitudantes, secundários que tem por finalidade' os no Brasil, país. essencial-
.

Ott3S e pudins para casa

nobres ideais que norteiam todos os Estudantes Brasileiros, mente tropical, embora go- mentes,' batizados e aniver

no amparo da unidade estudantil, em tôrno do desenvol- ze de todos os climás poder- sár'ios, Rua Feliciano

vimento dos seus mais prementes problemas: se-ia morrer de frio? :'limies Pires, 12

2 - Em data de 9 de junho, findo, por Assembléia Ge- \' Ninguem nos tira' da

ral instalada 'no. salão nobre do Colégio- Estadual' Dias 'idéia que estas inovações
Velho, foi aprovado

f

em ,carater definitivo, o seu Estatuto, científicas tenham muda-,

e eleita a sua primeira Diretoria E�ec��a para o períod-o do ás con,dições da atmosfe-I· .. VENDE, ..S E.
de 1956/1957, que ficou assim constItUlda:

. ra. Bombas atômicas explo- ,

LUIZ CARLOS DE MELLO - Presidente. dindo, bombas de hidroge-lORI TEREZINHA LISBôA - 10 Vice-Presidente. ni!> sendo provadas. E ago- Uma Harmonica Italiana

CESAR ROMERO CAMPOS - 20 Vice-:Presidente. 'I.:ra a idéia de colocacão de marca Scandalli com 120

9NDINO DOIN VIEIRA - 30 Vi,ce.-presiden�e. . satélites da' Terra, 'artifi- B�ixo. 10. Reg. Procurar

ORIVALDO LISBôA - SecretarIO Geral. ciais, correndo em torno do sr,. Munich Av. Mauro Ra-

PEDRO DI:;rTRICH JUNIOR - 10 Secretario. nosso planeta. Experimen- mos 192 - Na Parte da ma-

CLÁUDIq AURÉLIO NOCETTI - 20 Secretário. tos avançados que poderão
I

nhã.

NILTON PIAZZA - Tesoureirb Geral.

MARIA 'REGIN,A CAMPOS - 10 Tesoureiro.

MARIA DO CARMO KOWALSKI - 20 T�soureiro.
3 - Sentimo-nos no de'ver de comunicar a V. S., que

é a 'UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDANTES", o

órgão máximo, dos Estudantes secundários, abrangendo
.

a

totalidade dos 8 (oito) estabelecimentos de ensino desta

Capital, e que doravante ·tomará as medidas 'que' forem ne

cessã'rias; no ,sentido de' 'que os Estudantes secundários, Ve
nham a tomar o definitivo lugar a que estão destinados

obter, por intermédio de suas lutas democráticas e justas

reinvidicações: •

.

I .

4 - Esperamos contar com o apóio de V. S" em mais

esta iniciativa do� Estudantes Brasileiros, e no ensejo,
al'lresentamos os nossos protestos de elevada' estima 'e dis-

tint;l consideração.
.

Atenciosamente: .;,

PEDRO DITTRICH JUNIOR - 10 Secretál'i.o

A recompensa do �studante é a cúmprensão do povo

de que êle luta por um ideal.
.

O ideal pode ser vencido, mas nunca sobrejugado.

A onda de frio estigma
tiza a sua passagem. La

queimados, prejuizos enor

voura destruída, cafezais
mes à nossa economia já
tão combalida. Mas que fa
zer senão enfrentar o cas

.

vem do Alto como provoca
tigo, senão receber o que

ção talvez?

nos e 'andarem se esbarran-Ido, uns nos outros, vai ser
I

de amargar! Ai teremos de ,

arranjar chapéus a prova'
tle impacto, aílti-satélites e

anti-atômicos ...

------------.-------,_____ tamanhos:
.

2 gÇlvétas

-}
corto

3 gavetas ou

, .. ga'vetas ,ofíciq

,J�J.�.�":t�
• Dlt�abilidáde
• ,/feia aparência
• Funcionamento
,
luave

" .
,.

'i4i �';ld
.\ "-:srili:::Y."!A

DOCES ti TORTAS

�7Innd.
do Rr.aúL S. II.

(CASA PRArl)
I

.�..:;.�
�� 11';; de 'a",'ro

.

. S, Paulo· R.ell.
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'SINDICATO DOS, ARRUMADORES DE
FLORIANÓPOLIS

.

Ed'ital I
.. �

.

.' "':"''Afim 'de q�!e s·�jàlr..'::Ctlmpl'i'rrâ'.g a?�&estgnàC;lões legais
f,lOS Estatutos, ficam convocados - todos os Associados

I (�este Sindicato I)ara a Asse}1'lbléia 'Geral O-rdinária, em

I P convocação, será realizada no proximo dia 28 do cor

j:'ente, com inicio 'as 8 horas, e, caso não haja numero

, legal, em 20 convocação na mesma data as \) horas, para
c'eliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Julgam�to' e aprovação da Proposta Orçamentarta
para o exercício de 1957. I

Flcrianópolis, 20' de Junho de 1956,
.

Antonio de Oliveira
Presidente

II

i'
I,
I

MAGROS E, FR,ACOS

V A N ADlO Li
I

E' indicado nos casos de fraqueza,
palidez. magreza e fastio. porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, OH:.
cerorosratos, pepsina, noz de cola, .etc.,'
de ação pronta e eficaz nos -casos de
fraqueza e neurastenias, Vanadiol é
Indicado para homens,- mulheres, crian
ças, sendo, sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saúde Publica.

'. •

,

, t

� A R T I C t'P ,A ç A O
PEDRO JUSTO DE SOUZA .e d. MARIETA MARIA

DE SOUZA, participam aos seus parentes e p.essoas de
�,uas relações o nascimento de sua filhinha, ocoáido
dia 14. do COl'tente na Maternidade· "Carmela Dutra" e

(;,ue na Pia Batismal receberá o norr;é de Maria das Do-

'ZE-MUTRET'A. '

__.-'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta-feira, 21 de junho de 1956 o ESTADO
---------------------------------------------------�-------------------

.' Disputa-se Boje o «lnitiuDl» da Divisão Extra
�COM QUATRO, BONS ENCONTROS QUE TERÃO POR LOCAL O GRAMADO'DO ESTADIO DA RUA BOCAIUVA, DISPUTAM OS ClUBES!
�PAULA RAMOS, BOCAlUVA, ATLÉTICO, GUARANI ,E TAMANDARÉ NA NOITE DE HOJE, COM INíCIO ÀS 19 HORAS; AS HONRAS DO�.., '

" ,.

�TORNEIO "I,NITIUM" DO, CAMPEONATO DA DIVISA0 EXTRA DE PROFISSIONAIS. NÃO DEIXEM DE VER, EM A çÃO os aNca ClU- �
� " .','

I

.", ,,";' BES COM SUAS ,NOVAS FORMAÇÕES! I' f
" '

,t �
.........,.iA· • ....,. .-,.a ·_fij_·.·.·.·.,..,._...�.......,... � � � _. �• ......-.J'I _ _ _,.J&.J-J!'.....,._..- _,.",._..••J" .:- _.;;;;.••••�.!'o;;. �,.a..�,.wJl\a�_� ",. ;-.· WwP ._.._.. ·.a� 3

..

.'
,

_ '_ CINE SAO JOSE

"
I

f

As 3 -- 8hs. '

Patric KNOWLES
Denice DARCEL em:

A GHAMA: DE CALCUTA
technicolor

No Programa:
Cine Noticiar io. Nac..

Preços: 11,00 -- 5,50.
Censura até 10 anos.

•

, '"'
,.

Noticias de São Pauli) F. C., acaba de refo-rmar seu
contrato com o clube da

cidade portuária, 'pelo es

paço de dois anos.

ESGRIMA

i- "DE TEN1�TA Df.RROTADO A CRONIS-.
TA ES�ORTIVO'"

"As 5 -- 8hs.
Velhos, veteranos; moços próximo mês. Keith LARSEN -- Peggie

e juvenis. Ao Sr. Comandante Mário CASTLE em:
'

Recomeçando a tempera- Fernandes Guedes os nos-
\ DESTINO �NPLACAVEL

da de esgrima o clube líder sos parabens e votos de, que
do nobre desporto A. A. a esgrima' de, Santa Catarí-.
Barr-iga Verde, aliado com na conte sempre com a sua

a mãe da esgrima em San- rrec,:0sa colaboração,
ta Catarina, que é sem dú- MARINHA, E:XERCITO E
vida alguma a nossa Polí- AERONAUTICA
cia Militar do Estado, por- Estão formando no Curso'

� 177S T d� :.que o pai é o nosso conheci- de Esgrima da Polícia Mili- �l\·" g lt 18thdo campeão Major Ruí Sto- tal', mestres e monitores de �,. _

ckler de Souza, colocou à esgrima. As � 8hs.
disposição de todos os nos- Conforme podemos apurar Vitorio DE SICA _:_ Gina
sos I espadachins a sala os elementos em referência, LOLLOBRIGIDA 'em:

d'armas da A. A. Barriga já estão. quasi na fase de as-' P.ÁO" AMOR E FANTASIA
Verde e os mestres do Curso salto, Q que equivale ao grau No Programa:
de 'Esgrime; de bons alunos; (, Cine Noticiario. Nac.
As aulas serão minis- A turma de veteranos, sor, P 10 5' reços: ,00 �, ,00.

tradas para moças e rapa- ridente aguarda o tradicio-, Censura até, 14 anos.
zes 'todas as 2as., 3as., 4as:' nal banho da jaqueta. -

.'

e' 5as. feiras tendo iúicío : A Aéronautíca que já f'or- \ :1"�. 'JIINlàs i:�30 v����:· recomenda- ��� ên��ea��:�::�Zr:��o���l:, I_r._,."
mos uns treinos para man- as lidas tendo à testa o con- As __ 8hs.
terem o prestígio. ceítuado esgrimista Tenente' Dan DURYEA - Francis
Aos demais para que se Martins, que dentro da Base GILFORD em:

possa começar com os di-, Aérea tem sido o pioneiro ATAQUE DE BRAVOS
versos torneios da tempo- da esgrima. technicólor

(:)'teani do F. C. do Porto, pe do Vasco da Gama que raria. Junto aos esforços do 'Te- No Programa:
I que estreou -domingo no Ma- deverá formar com Helio; ESGRIMISTAS EM GUAR- nente Mart.ins, focamos os Atual. Atlantida. Nac.
t racaúã sendo vencido, por Paulinho e Har214p;, Laert, DA! PODEIS COMEÇAR sargentos Caiubí e Hélio Preços: 8,00' - 4,00.
3 x O pelo Fluminense,' bus- Orlando e Coronel; Sabará; Fala-se na Polícia Mili- que tàmbem têm represen- Censura, até 14 anos.

cará a rehabilitação, hoje, Walter", Vavâ; Livinho e· tal' que o ilustre Comandan- .tádo aquela Corporação es-

medindo, forças com 'a equi- l Djair. .te daquela Corporação, que forçando-se em prol da es-

'U'
ti

�.Este foi o título da àô.: mento, transcrevo os resul- tem' procurado elevar' os
1
gr ima c de: Santa Catarina.

·

..... ,)1 11.
nica escrita .pelo sr. Grisard tados, dos jogos realizados - - - -.-.r,;.-.-•••••- _

- _ -v desportos 'dentro de seus I E 1'01' último pergunta- I

'

aiMl';
Filho e ainda"p'or seu 'inter- por nossa equipe: A.A.B.V. quarteis; vai convidar equi- mos SI' alguem pode dar no- = "

Y'
.

_,.

mnJi��dli'i?C' ddaiVlMllgaandhaa_. na Rádio xv.Cx· dAo, .ArA.'B·.B4.X.2; 4A·x�·Thl"· ,,O, QUE FOI A REGATA ,EM PORTO PIlS de esgrima das corpo- � tícia de um tal "FAIXA As -- 8hs.
'" ,rações visínhas para um BRANCA".

. Zachary SCOTT Peter
Na realidade, o meu ar- A.A.B.V. x Colégial -- 3x2;' .

ALEGRE
torneio. que se realizará no I POPEY' LORRE Alexi� SMITH

tigo transcrito por êste jor- A.A.B.V. x Lira -- 3 x 2;
, I: em:

-- '"

nal Ee originou da derrota A.A.B.V. x Atlético -- 5 x O.
-

�:r"ffMZ1W_--Ilfi') ,

,A DMEAMSCITARRIAUSDEimposta pelo' sr. Húbert .Nesta última disputa con-
Perante uma' assistência guarnição alcançolJ a sua �.,J

Beck à nosa equipe de tê- t�a, � Aftléticod �e
a nossa

I que consideramos apenas 16a vitória copsecutiva. A- A . NOVA DIRETORIA DO PAULA I
No Programa:

nis, Associação Atlética vltona osse e games a
1 d'd tempo guarl1lçao vencedora, bi- ReporteI' na Tela; Nac.

Barriga Verde.
t d� °A' AcoBmVo fo'cfo�a dcelasfsai·tfoi.'caa, �;e::idor, e:'�a�iz��_se do- campeã, sul-americana de ,RA,MOS Preç'Os: 10,00 -- 5,00.

Como componen e .. .... I í!-rI
"

-

I ming� em Pôrto Alegre uma remo, apresentoll-se como Censura até 18 anos.
. afi'rmar que da em 1'0 lugar, por 1 game. H 'lt Ch'eqUIpe, posso '

"t f t d 2a regata mterestadual entre sempre, com ami on, ,i-
absolutamente não há n,e- somen e na ren e a co- '. 'h

'

ca-o, Edson, Sadi e' o popu- Recebemos e agI;adece- Drs Fausto Lobo da
I d

.

d L' TA catarmenses e gauc ·os, em .

nhum jogador "internaci.;>-, oca a, a eqUIpe o' ira, e-
'h 'M 'nha Na lar timoneiro Curvina. O mos o seguinte ofíêio: Brasil, José de Patta

, .

CI b I omenagem a a1'i -

"

J nal" � sim, JO,gadores de se- 1113
.

U •

•

-

• cional. constando da mesma mais interessante é q,ue os "'Florianópolis, 16 de ju- sé Tavares Iracema.

gunda categoria sendo A irregularidade eXlsten-'
A • -

'

al-dI'stas remaram no bar- nho de 1956. Me�bro do Conselho
.

'
.

d f'
,

, ,tres pareos. ,

mesmo conslderados pelos' te nesta
A p.artI a,

. _

Oi sua j Com um atrazo de quasi co CQdido pelo Tamandaré Ilmo. Sr. liberativo -- Ceniro Mar-
entendidos os menos cre-, transferencla dO( �ha mar- i .

h' d'd d Na'uti'CO Clube, um barco Direto�' do Jornal "O ES- tins, Nelson Schroeder,,

t d mela' ora, eVi o a um e-

denciados ao 1° lugar. Se cado para ou ra ata a ser. .

h d qu-e hã muito anos não al- TADO" f' Waldemar Fornerolli, Dr.
.

1
-

b't G sarranJo no carrm o o

,conseguiu nossa equipe deSignada pe o tr 1 1'0 ,e-
batco dos .remadores do cançava o primeiro lugar,

,

Nesta Alvaro Lobo, Edgar Deis-
.

't' no fi'nal do ral . Por ter o sr. Hubert '

d
'

h D d d P 'dA" 'h AI d' C t 'No Progl'ama'sair Vi onosa
Beck €sq'uecido (sua reali- C. R. Aldo Luz, foi dado o sen, o que o mesmo se ac a- e 01' em a reSI enCIa c mann, exan re os a, .

certame',' posso afirmar que .

d "d l' bitro va empoeirado em cima de temos a satisfação de co- Jonas Oljveira, Jõão Chris- Reporte)." na Tela. Nac.

Z'aça-o, no's, os interessados,' tuo e Sal a pe o ar

não foi por técnica ou jô. '

,

l' d 'R TA' cavaletes, na garage do re� municar a V. S. que, em takis, Orlando Carioni, Os- Preços: 8,00 -- 4,00.
conbinamos o dia da sua Tu 10 e. o,se., res concor-,

go superior ao dos nossos
rentes partic'ipavam dêste ferido clube gaucho. sessão realizada em data waldo Carioni, Gustavo Rec Censura até 14 anos.

adversários; foi somente disputa e comunicamos ao
t'

'

4 No páreo de, out-riggers I de ôntem, foi eleita e em- ,gis, Pedro Medeiros, Bento. ----------,--�---

s;. Beek, que a .aceitou. Nes- páreo de ou -nggers a

Ipor amor ao clube, pelo de-
te dia porém, o responsável remos com patrão": Vasco a dois remos �em timoneiro" possada � nova D�retoria' Carioni, Antero Mello, Jo-

sejo ardente de trazer à
e Barroso, de Pôrto Alegre, venéell o conJunto do C. N. que regera Os destmos do sé Ribeiro, Ernani Carioni,

nossa sede os louros da vi- pela nossa equipe, Capitão
e Aldo Luz, destà Capital. Almirante Barroso, ,com' Clube no período 56/57, a' João Andrade, José Cosme

tória. Ayrton Spalding r de Sduza, I' •• ,

Karl e Amorim. Em segun- qual ficou assim cOl1stitui- 'Damião dos' Santo.s e Geral
f· ih d t I f Até os 500 metros ll1iCiaIS ,

Inconforriuir-me com a OI c ama o ao e e one pe- "

.

d h "d
.

"d C N d Fel"rari·.
d lo tte. Deusdith Gimdim,' os três �dversanos. s� .ma.n- o c egou o OIS' o . . a:

derrota, é pura fantasia, a
., tinham em certo eqUlhbno, Riachuelo, desta Capital Presidentes de Honra: -- Suplentes -- Celio Monn,

imaginação do comenta- que lhe comU111COU a Impos-, . - d' B com Odi'lon e Valter, com a Drs. Jorge Lacerda, Abe- ,Francisco Carioni, Olavo
�'b'l' d d d

'A

't tendo a guarl1lçao o' ar-

rista Fui criado no esporte 1 i l' 'a e ,o Jogo nes e
.

'
, '

f t di'feren'ça do 10 'para o 2';) la,relo Rupp e Almiro da Schimidt, Dante Chierighlni•
, i • t

I

d' d 1'0"10 na ren e com apenas .

e ensinado antes de qual-. dllh por es arem OiS os' I' ',.l' b d d' coI'ocado de 4 barcos e do Costa Batalha e Nicolau Katcipis .

. I .

d
.

'b'!'- um easte o lje arco, e i-

quer uma" de suas modah- seus Joga, ores impossI 1 l, "
' D' t- t'mo- 2'0 para o 30 também de 4 Ptesidente: Amoldo Departamento Geral de

,

't ri de jogar
' _fererlça. ai en ao, o i

, I
.

�ades, a saber :nc�rar a 1 �uos :.
_ neiro' ao Ald;; Luz chamou barcos. O conjunto riachue� SOlfza

.,

',_ Futebol
........;.._........,.........."........__••__....

nerrota com elegancia. I Infe�zmen.te fomos �or a atenção de seus remado- lino poderia ter alcançado 1° VIce-PresIdente -- Jo- Presidente -- Sr. Hermes
Se por�entura tivesse ��e, retos e gentIlmente aceüa-

res "os quais reagiram e melhor resul�ado se não ti� sé Manoel da �ilva M. Viçosa
.

MOÇAS OU SENHORAS
comparecido a qualquer JO- I mos su� propost� :par.a passaram a comandar o res- vesse feito uma enorme 20 Vice-PreSIdente -- Os- Vice-Presidente Sr.
go, teria logo visto que a tran�ferlr

.

a partIda, P�lS tante 'do percurso vencendo curva, perdendo com isto waldo Ramos Oswaldo Meira Precisamos de moças ou

derrota numa partida nossa, I nosso dese�o era vencer JO-
o páreo com a, diferença de 80 metros. Desculpa-se o 3° Vice-presidente -- Ju- Secretário -- Sr. Rubens, senhoras para trabalhai" na

era um estímulo para. que gando e nao
_

ganhando o.s 3 barcos sôbre o segundo péssimo percurso dos rema- lio Paulino da Silva Mafra. ii Cidade ou Interior. Possibi-
apresentássemqs nas outra�, I

pontos pelo lJlao ;?mpareci- colocado ou melhor, preci- dores do Riachuelo em vis- 10 Secr!etário -- Ary Ca� Membros --. Srs. Fran- !idade de vencimento até'
um jÔg? melhor, ,com trel-,men.to

do adver�aIlo.. samente de sete remadas. ta dêste clube não possuir rioni (reeleito) , cisco Carioni, José Ribeiro, Cr$ 10.0.00.,00.
nos mais ,intensos, provan- F�nalmente .:01 malcado.e M't mbora o conjunto ,tal tipo de embarcação, 2° Secretário - Jaime Dinarte Claudio de Mattos, Tratar no Hotel Mages-
do �ermõs reconhecido no realizado o �ogo, t�nd? Si- al��s�a

e

não estivesse em '; tendo os remadores riachue- 'Déstri Miguel Christakis, Gustavo tic das 15 às 18 húÍ"as, com
adversário qualidades su- do nossa eqUipe vItonosa,

Ih forma física linos ido à raia com apênas 1° Tesoureiro Ben to Regis. e.,Bruno Boos_ I Da..' T b' tornando se assim invicta sua me 01' "
.

.. ". Carmem.
perlOres as nessas. am em - .

orquanto desde o último três treinos. I
Canom (reeleito) Sohcitando de V. S. a pu- ....._.........•••.......aw........_gu�m••�•••�....

PerceLemos fàcilmente que Para nossa surpresa a P
." t

.

I
' ' 20 Tesoureiro -- Walde- blicação do presente ofício,

.
. ,. -

f' h'd "snlamencano apenas rei-

"'quê'le comentário fOi es- Vltona nao 01 recon eCl a
,

.

t' No páreo de "double" mar S'ilveira de Souza subscrevemo-nos, mui aten- COZINHEIRA E!"
• I B k 'd nou em conJun o cmco ve- ,

I
-

crito e baseado em dizeres, pe o sr. ec, que. conSI e� conseguiu alcançar o venceu uma gu"arnição gau- Orador -- Dr. Valério ciosamente ,
' I

e não em fatos, pois a men-Il'ou, �mbas as _:qUipes per� ::�' melhor tempo, 6 minu-
I
cha, com três barcos de di-

I Torquato de An,drade Bote- ARY CARIONI -- 1° Se- .

,LAVADEIR,Acionada derrota contra o
I rl.ecwr as por nao compare

't e 33 s-egundos e isto
I
ferença ,s�bre a dupla do, lho ,. cret(lrio·

,.

1"Atlético" não existiu· se tunento. Com esta perda,1 os

't" t C A Aldo Luz Vilela e I PresideNte d/o Conselho' "

.

'

I' d' f' s 'se deve em par e, a pen- I"
,

,"' .

P
.. '1 '

tivesse êle comparecido a nos, ?� v�nce oreá� ;cam� cia' do Úmoneiro Álvaro EI-, Orildo. Os aldistas apesar I Deliberativo
- Pedro Me- ••1'- _•..,.•••••- .............,.'

rua r;�\�ap�se Sch�·:dt�a2,s:, 2�cancha do 14° Batalhão de cla:_Blfica ?S em
�

ugaI.
o que conseguiu fazer cor- de não possuirem bastante deiros

Caçadores, teria tido opor- l.Bta fOi � ;.�za� �e�a �el' o seu barco no meio do I classe no "double" alcan- ,Vice Presidente -- João VENDE SE andar, apto 1, diàriamente

tunidade de apreciar os' jo-, q·uaI me tornei. e ellls � " isto é na parte dêste çaram uma Jbôa colocação, Andrade y. ,- das 8 às 9 e das 13 às 16

gos realizados contra aque- de1'fotlj.do, cronista esporti- �:�de havi� maior conente- I! porquan�o de�xaram. para .�
.

Uma casa na

za, CO,m 0 bJ:'�lJlltnte fei�o"'I"��ª�', lllai,!) dOl� conJunto�vl Damiao dos Santos Trompowsk� nO. p2.
'

de' elOIÍlll1g0 . fabulosa ll.(�granàenses. 'Tratar" na,me;rhj:t.

MAL RECEB,IDA PELOS CARIOCAS:' A' A TABELA' DO "INITIUM" DE -HOJE"
ATITUDE 'DOS REMADORES DO

FLAMENGO
Está assim organizada a 20 jogo x Vencedor ' do 3°

tabela do torneio "initium"
do Campeonato da Divisão
Extra de Profissionais, que
hoje será disputado no

"stadíum" da, F. C. F.:
1° jogo -- Guarani x Pau- Arquibancada -- Cr$

la Ramos 15,00,; geral -- Cr$ 10,00;
20 jogo -- Tamanelaré x; militàres não graduados e

Bocaiuva I menores -- Cr$ 5,00. Seriho-
30 jogo -- Atlético x Ven- ras e senhoritas terão en-

ceder do, 1° Joso , I trada franca na arquíban-
40 jogo -- Vencedor do cada.

jogo,
Como já informamos" pa

ra os jogos do Extra, vigo
rarão os preços abaixo�

technicolor
No Programa:

'

Noticias da Semana. Nac.
RIO, 18 (V. A.) - Não ça" contra a resolução do

foi bem recebida nos meios Conselho Técnico de Remo

aquáticos carjocas, a ati- I ,

.
tude tomada pelo conjunto da C. B. D. que manteve o

do quatro com patrão, do barco de Santa Catarina pa

Flamengo, que iria recorrer ra os Jogos OlímPlic,os de

com _"Mandado de Seguran- 1 Melbourne.
..........................- .....

Preços: 11,00 -- 5,50.
Censura até 18 anos.

lNDEPENDENTE X FLUMINENSE,
Na tarde de domingo' pre- Mauro marcar o ponto de

liaram, amistosamente, C. -honra dos visitantes.

A. Independente e Flumi-'] Os. conjuntos estavam as

nense F. C., no campo do sim formados :

primeiro, na Tl'indade�- I INDEPENDENTE -- Ari :
., O prélio que teve um prí- Pipí e Wilmar; Pinga, Aldo

meiroi tempo muito monó- e Chorão; Nicanor ,(Salo
tono, melhorou considera-' mé) , Osni, Acílio, 1\.ltarni
velmente na etapa fina1, 1'0 e Jair.
tendo o placard assinalado I

FLUMINENSE Sid-

2 x 1 para os locais. Os ten- nev: Mazo e Côco; Aldo,
tos foram consignados por Pedro e Adelço; Silvio (Nil
Pinga e Wilaén, "(penalty) son), Zequinha, Mauro, Wil-

'

para o ven<;�11t, ,cabendo.)� son, Zezinho e Deda.

IVAN REFORMOU COM O SANTOS

dizem Que o' "player" cata
nnense Ivan,', campeão dõ
ano passado pelo Santos, 1/,

VASCO X F�,- C. DO PORTO, HOJE

As -- 8hs.
Yves' lVIONTAND
Charles, VANEL em:

O SALARIO DO MEDQ

•
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��;NOS AIRES (APLA) Se não en,sino qual o O fazer e o não fazer as
:

que quer estar tranquilo,
_ Coric lusão, porque, num ângulo elo cartão de visita estupielezes

.

que fazem os casar-se com a filha elo mer

determinado ponto, é neces- que se deve dobrar para di- outros, o dizer' ou não di-'I ceiro, anelar de, acôrdo
sário concluir, Até os trens zcr "obrigado", ou "saio", zer as tolices que dizem to- i com o' fai'll'l<iccutíco 1'1.'2.]1-

mais compridos têm um úl- ou' "comi bem err. sua casa"; dos,' o falar como todos ou : co-mação c com o reitor dos
timo c�partimento. Mas o é simplesmente porque eu se expressar de um modo: Salesi:mos, se é daqueles.
manual; das boas maneiras repito, com Paul Valéry, "le diferente deriva da disposi-! católicos dominicais que o

não tem fim. Depois do de stupide"n'est pas mon fort" ção de vocês de pagar, co-: momento da
_
elevação se

Giovanni della Casa, italia- - o estúpido não é o meu mo o poeta hebreu-alemão-: põem de joelhos, mas com

no, apareceu o espanhol, de forte - e porque me parece parisiense uma taxa de lu- I meia .nalga apoiada no. ban
Gracian Dantisco. E, no sé- muito mais elegante escre-

I
xo de, quinze milhões ouro! co, neste caso não lev'e em

cu lo passado e neste, flo- ver umas quantas frases I pelo
bom gôsto e a inteli- 'I conta meus conselhos de

resceram centenas. de livros do que dobrar o canto da

I
gência. rebelião, e nas circunstân

de boas maneiras, para uso cart�lina. Se não digo que
_

O mam�al é uma codifica- : cias mais insul.sas da vida,
daqueles que não sabem vi- o perxe não se corta com a çao de leis e costumes. Pa- comporte-se ínsulsamente

, ver, do mesmo modo que o faca é porque ter-se-ao da- ra rebelar-se contra a 'lei, como os outros. Não se, e

"Secretário Galante" ou o dd conta vocês também que' há que estar. intelectual e! quivocará nunca. A gente
"Secretário dos Amantes" a faca é o mais heróico e moralmente além das' leis. i dirá que ':sabe viver".. �
foram compilados para os estúpido dos instrumentos

i Ou. estar bem em situação ; te�, r�zã? �O .não "saber �v�
que não sabem escrever - que se põem na mesa, e que de dar um golpe de Esta- � ver e SI�OJ1lmO de SUICI

e não sabem amar. só se deve recorrer a ela do.
. I dar-se. E eu .lhes augure

,

Os livros de boas manei- quando a matéria que se I E é o indivíduo comum cem anos felizes'.

ras, os manuais sôbre a ar- vai levar à boca não se
1
•••••111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. te de estar em sociedade, fo- corta apenas com õ garfo.

�:md:e������:/�·a��1c:���� :�:n�!;�ra�o�t��;in�= J:� I, FALANDO DE MUNICIPAUSMO
que inteligentes e mais ex- sal e a polpa e não têm ta-I
plora dores que hábeis, por lheres de peixe, usem livre- .

(Manuel Ferreira de Melo) I
seguras, para defender os re

misteriosas baronesas e mente a fac.a. Não exage.re I O indivíduo, êsse máteríal! clames das comunidades �lo
marqueses inexistentes. sua ortodoxia, seu fanatIs-' humano, em tôrno do qual I cais. E aqui devemos salien
Mas o, leitor ávido de apren- mo.. a li;nit�s e�tre�os, co-' giram tôdos os problemas so-I tar que, antes - e não seria
der a etiqueta ficava segu- mo aquele mgles. naufrago: cíaís, econômicos, culturaãs, desonra nenhuma=-, tossem
1'0 de sua ação se, os' ensi- i10 Mar das Antilhas, que :

etc. não deve ser tratado submetidos a uni "Curso de
namentos provinham de 1:8.0 se defendeu do tubarão como "cousa" mas, sim, co- Administração Comunal", de
uma dama da velha aristo- com seu punhal porque lhe' mo verdadeiro ser 'humano sorte bem desempenhassem
cracia, descendente de um haviam ensinado que "não E foi por isso que, quando OS seus encargos, evitando
gentil-homem de. Luís XIV se toca o peixe com a fa- escravo Se tornou livre OS comuns casos que conhe
transfomado em conde por (''1'. quando passou da época de cemos, e que' são o índice
haver presenteado a cami- Recordem, leitoras e lei- escravidão para a da liber- normal dêsse 'Brasil inteiro,
sa de noite ao Rei ou por tores, a flauta de Minerva. tacão, presenciamos a gran- 'pelos quais administradores
tê-la levado. Na realidade, A mais inteligente e culta de derrocada econômica, que e legisladores demonstram c

o autor do livro é, em ge-' entre as deusas do Olimpo tanto abalou protundamen- mais completo dssccnhecl
ral, um senhor maduro e to� inventou a flauta, e todos te os municípios escravagts- 'mento pelos mais elementa
mador de rapé, que vai se os deuses da Grécia, encan- tas. res princípios administrati
refugiar. nas bibliotecas ta.dos com sua música, a ad- A fase dessa preocupação vos, incapazes, mesmo super
públicas, escreve no verso nuravam. Mas, um dia, mi- passou porque os senhores. ficialmente, de equacioná
dos formulários para

-

tele- rando-se num lago, Minerva dos latifúndios, os donos dos rem questões peculiares ao

gramas, e tem uma fertiJi- notou que a música lhe in- escravos, abandonaram o ínterêsse da coletividade; si
dade particular durante O chava as maçãs do rosto. E campo e se fixaram nas tuando-se, bastas vezes, co

inverno, porque nesta esta- iogou fora a f,lauta. Assim grandes cidades deixando mo "bôca de siri" ou dema-
1 d

.

f
� I ,�-

cão as bibliotecas púb icas everram azer voces se- sem' assistência as classes gogos possuídos de dialética
têm calefação e as luzes 5'uindo seu instinto a seu'l desprotegidas, 'que tanto os sem porfundidade e sem con- C i 9 a r r o...são acesas antes' do pôr do gôsto, sem se inspirar no haviam ajudado a enríque- sistência, pouco 'recomendá-
sol. Estes escritores não modo' de comportar-se dos cer. veis 'aos fóros de culturae"d�,

" �'� ! �� �.nasceram junto aos degraus demais. Eu não lhes apre- As Comunas, na sua maio- cívílídade do meio em que � � � � �do trono, e terão visto cer- sentei o abecedário das ria, tomaram-se pobres, e OS hnbítam ;. . \ :1 í"9l,
A��,��R��"tamente um verdadeiro se- boas maneiras; mas .sua fi- escravos, embor� feliz:es por'

. b qüe se v� '{i!rsim, naela ," � I'''� �":� &,1
..

�.�� I"� I"'� �r�

�::;::i:7i�::::�F�;�� ��:r�:e:;i�t::�:;��Z::� �:�:�;i:�::�u�e��":a���: �:�:!�:le�:a���a::�:�t � bU111111tiIIIIfé do Comércio", onde to tá ocupada' com a faca, e Eis aí o drama do interior por certo, si não houver uma J
dos os dias jogam cartas se sustenta com a direita do nosso país, no final do guinada de 180 graus, os mu- • uma pr.'.",.cle:;.._c,....
com os adiantamentos sôbre quando se comem' verduras século XIX. nicipios ver-se-ão, cada vez ,�::-" R 'O D ,II TOS O U Z A C R U Z
os 'direitos autorais de seu ou frituras. Mas lhes ,ensi- Passado é passado ... Mas mais, distanciados elas pos- ,

"Manual de Boas Manei- nei o viver inteligentemen- o que presenciamos agora é sibilidades de equacíonamen-
ras". te'. :'A vida é demasiado o apêlo dos municípios do

I
to dos seus mais elementares

Esta breve divagação mi- curta p�ra 8:1' pequena"
-

jlJresente, que aguardam uma I serviços.. ,
nicas dos Estados, enquan-

nha sobre as "fontes" ex- disse Disraeli.
.,.

nova _ reestruturação dos Lembramo-nos, a propo- to êstes são o corpo da Na
plica-se porque cada ma- No jÔgO de equíl ibr io e municípios do Brasil, ba-' sito, do que disse o grande IÇãO. Cabe-nos, pois, ampa
nual de boas maneiras pos- de contra\peSos entre o que seada numa Administração

I
padre Tissot, em seu livro rá-Ios e defendê-los de tô

to no comércio antes do se faz e o !lue n�o se faz, Pública Cíentíríca.. I"La vie interieure simpliféa": das essas misérias e que, des
meu é uma modificação do o melhor metodo e adaptar- Infelizmente, a Ciência da I "Tudo deseja, tudo reclamn graçadamente, estão sujeitas,
anterior. Não pretenderão se às 'circunstâncias. Fazer Administração, tão-pouco co-. felicidade". É uma necesstda- muitas vezes à falta de pro- C O � V I T E

,

que seu autor, qjue usa três como o fazem os outros. O I nhecída pelos representantes
I
de irresistível da r..ossa na- rvídêncías daqueles que têm Pro mode qui todo mundo sabe, os dono do Arraiá

anos seguidos uma jaqueta jovem funcionário público,. do nosso povo, princiPalmen-! tureza. S.e bem que Maste"'" mandato do próprio povo, o i do "Barriga Verde", os Curoneís Tibúrcio Pafúncio e

cór de avelã par de cal- que devendo dobrar uma fo- te do interior, continúa a ser "li.rrck, na s�a obra "Sabeelo- que é mais grave. I Mané Cam?ará,. vem �um os'.arresp_eito div!do, in,cunvi�á
ças ã:zuis compradas numa lha de papel de protocolo ãescurada. 'na e o Destmo", hOLlvesse e1I-1 Além disso, são êles os fa-I :!S arrespeItaveIs famIa dereIta, pra arrasta os pe no dIa..

liquidação, e um "pullover� não lhe passa. a lmgua. pe- Já é tempo, porém, de exi- to que "não é a felicidaele tores alavancas para o soer- I'a gracia de 22 de junho, qui é o dia do consórcio da
feito pela filha com a la lo dorso, como lhe e_nsmou, girmos que, Janto os verea-I que nos falta, é a ciência da I guimento ela Nacionalidaele. ,�umadre;roaquina, Felisberta e do cumprade Pasqualino
de três "pullovers" desfei- seu chefe, corre o riSCO de dores como os Prefeitos, Se- felicidade". E p.ssim o é, As i\ 'l'orquato.
tos saiba por experiência passar por um �nsubordina- nadores, Deputados, Minis- nosSaS inquietações, desen .. II Consequentemente, quan- Os noivo serão arrescepicionado cum uma festançadir�ta que com o smochking do e um subersIvo. Se quer tros e Administradores, te- corajamento, queixas, per- tos sinceramente sejam pos- l'a fazenda do "Barriga Verde", qui é a querência do
branco usa-se lencinho de que o agrade, passe a lín- nham conhecimentos sólidos turbações, tristezas e agitu- suídos do verdadeiro espíri- pessoá. A entrada, pro mode de não ce errá, é a da sanga
seda negra, e que a senho- gua, salivando' abundante- dessa' ciência altamente civi- ções, todos os sinais da: nossa to de municipalismo, devem elo doutore Rercílio Luz,' aquela .qui passa asdispois do
ra que embúca no Rio pa- mente,

.. pelo dorso da folha. lizadora, útil à defesa dos in escravisação, têm uma folJ.Jte promover medidas capa .es 1e pontilhão. U traje é di dumingo. .

ra ir a Napoles deve pôr em do �rot?dol�,. e pondo-se, terêsses do pov� e do Estado única - a procura elo noss'), restituir a?s municípios, pe-I' _

Os �ei?-arisco � 08 piá é lpió"fi�-á em �asa, pro mo

suas malas uma toalete ex- bem a VIsta dIa�te de seu 1 A Comuna fOI a nossa pri- bem-estar. Somos escravos e lo menos, uma 'certa parte dó ue de nao mcumuda o Delegado Se POl'vmha".
centríca exclusi�amente pa- chefe: Mas, no dJa em que meira linha de ·govêrno. O nos tornamos infelizes, à me- que lhes foi extOi'quido, quer
ra a festa da, passagem. do puder se livrar dessa escra- Brasil Colônia dependia, po' dida que somos vítimas da.s para o desenvolvimento de

equador, que não se verá vi dão, l:ebele-se espetac�- líticamente, de Portugal. To- injustiçaS humanas... suas terras e de seus cãmpos
nem antes nem depois, e, larmente. Não antes, se nao davia, tinha já em esbôço a Infelizmente, a vida muni- quer para fomento. técnico
que deverá pôr outra toa- está certo de encontrar C�JIl sua administração mUl1lCI- cipal brasileira é ainda in- das atividades de caratej
lete alucinante para o caso que viver nas ruas latera�s, paI, com os seus vereadores, cipiente e atrazada. Importa cultural, qu�r, sobretudo, pa
de que a "bordo se organize se não chegou à cer!eza e que exerciam as suas funções assistí-la e ampará-la con-j ra cuidar da higiêne, saúde,
uma festa em benefício dos !ler um indivíduo aCIma da de grande responsabilidade 'venientemente. Assim já di,,-' educação, assistência e au

órfãos de pescadores de ba-, mediocridade.
.

que trabalhavam. para dar à se alguém e o disse Nluito tonomia da sua gente, 'do

dejo da Terra Nova, ou pa- O poeta Re�ri R�me, organização administrativa bem. E dentro das mÚltil)las que resultará, por sem dúvi
ra os pais abandonados de 'morto há cem anos; tl11ha local, fôrça economlCa, so- cousas que lhe faltam, de da, a felicidade da própria
exploradores de corais na um tio, Salqmão Reine, ban- cial e cultural. primeiro, 'se lhe mostra indis- Nacionali:d;'1.de Brasileira.
Polinésia, ou para as viu- queiro riquissimo, em. Ram- �o _..período monárquico, já pensáv-el - o seu conceito
vas dos, contrabandistas ho- burgo. O sonho do tIO era a políti'ca administrativa não polítiCO-SOCial. Assim é qu:; entendemos)landeses tragados pelas que o jovem sobrinho, em era a mesma. E, na éra repu-! Quantos municípios', dos autonomia,

.

,

areias das dunas do-Mar do hrgar 'de eScrever frases e blicana, a administração pú- mais diferentes quadrantes A relatividade em que vi I
Norte. 'versos, coisas' abstratas e blica tomou, então, fórma brasileiros, não se encontram vemos. equivale a ll1na eCo-

A0 contrário de ,meus pre- estéreis, se dedicasse aos bem diferente. ,subordinados às. persegui- nomia diri'gida pela mão dos
dcéess0l'es, escrevi um ma- negócios, aos números, ao Temos ainda o período mo,

.

ções vilânicas e mesquinhas o�tros, por u� poder alieni

nuaí de bons costumes que banco. Mas o poeta prefe- derno, que revolunciofiou por de. políticas desenfreiadas, gena que fere o cerne da ·es-
-

não envelhece; é uma espt}'-/ ria viver 'como artista, tan- completo a vida administra-' que não respeitam Os prinGí� trutura política nacional, o

cie de calendário perpétuo, to que Thiers disse dêle: tiva do país. I pio,s de sociabilidade de sua que é de se, lastimar! ...

de tinteiro reversível, de "aquele alemão é o francês A organização da adminis-
I
gente, só porque não seguem I

navalha que se afia com o mais espiritua! que conhe- tração pública municipal de- a batuta do govêrno? Quan- E essa autonomia não de-'
uso, porque não 'ensino as ci em minha vida", À mor- ve visar, hoje, a coordena-: tos outros não são privados ,ve' ser tão' somente wna re- I

fomalidades provisórias de te do tio banqueiro, ' Reine ção dos serviços públicos, de tod'os OS direitos de assis- sultante da eleição do Pre

hoje; ensino a viver �o foi chamado com os outros econômicos, assistenciais, fi- I
tência que leis comuns lhes feito e dos Edis. Deve, sim,

meio do próximo, sem ·ferIr parentes ao escritório do nanceiros, culturais, assis-, asseguram, por meros capri-' ser acompanhada ele melhor
através de rebeliões sua notário o qual lhe comuni-, tenciais e outros, todos, en- chos do sectarismo partidá- fôrça tributária, não só para

susceptibilidade, e ao mes- cou qu� o pranteado tio lhe fim, que sejam de interêsse' rio, levando, assim, o seu pO-1 firmar essa independência, harage.

dej'xava apenas dezesseis coletivo. I, vo ordeiro e trabalhador às I 'como, principalmente, para I. Tratar pelo telefone 3023
mo tempo sem nos expormos .

1a nós mesmos á trombose mil francos. Bem orientados quanto às asperezas e rudezas de cri-. solução elos diferentes pro- llte••ee "••••••••••I»Kl•••••••
da coronária, sobrepondo- - Eu pago, hoje, quinze suas atribuições, cóm conhe- ,ses lastimáveis e malfada-

I

blemas comunais, a fim de
�. "- "t.,�./:...,.�li;"-

nos a todas as estupidezes milhões pelo direito defini- cimentos de Administração das?
! não ficar em mero sonho de 111 _

tradi:cümais que compõem tivo de'ser poeta - comen- Municipal, .Legislativos el Grave êrro, maior injustl- idealismo e de promessas, I',

catá:1Clg'os dQ "
chamados, t.o.u, Jfgi1,1e - e verifico que Executivos poderão. traba- ça. Mas não deve Ser assim! 'como se verifica nos tempos

costumes. ,<i'\,:' I não é caro.
•.

Hiar," alicerçados eui lJ- .sé;:; 1.A:�;Comuna�:sãio cél1.11as etrlgâ J q'He 'cerrem"!",:,,,,-,�.._�....._-

,,;'i�:;}:"�":;' :i'
','.

•

isto é ,Merdacle '

, "

'-O maior, topázio

do mundo foi encontrado em

Goiás e pescvc 6.700 gramas.

isto também é verdade

I em codo
I

5 fumant••
�

�, ., ._.......

.'i\����,
-�.�

':('

ASSOCIACÃO
.

A. ,"BARRIGA VERDE"
,

Festa Junnina

Com ut. VAI",. V.S.'

����----���
...-......:_..::..:.:..._"

...

Vende-se C'a:sa
Vende-se a casa 'pré-f3bricada à rua Juca do Loid

220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia
·d� Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quar
t0S, sa�a de estar, sala de jantar banheiro, cosinha e
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,EorTAl
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.

seja feita a citação dos

atuais confrontantes Luiz

Soares, Germano Martins e

Diamantino Tomaz, residen
tes no local do imóvel. De
verão tambem ser citados

os ínteressados incertos e

desconhecidos. por 'editais
de trinta dias, bem como o

Sr. 'Diretor do Patrimônio
da União, por precatória,
em Ftoríanôpolis e o Sr.

I
representante do Ministé
rio Público nesta Cidade.
Protesta-se provar o ale

gado com testemunhas e

quantos interessar possa o vistoria, se- necessário. Dá

presente edital de citação, se a presente o' valor de

com o prazo de trinta- dias, Cr$ 3.000,00 para-os efeitos

de ,interessados ausentes, legais. O assistente que es- I
incertos e desoonhecidoe, ta assina tem sua residên

virem ou dele conhecimento cia nesta 'Cidade, onde re

tiverem, que por parte de cebe citação. Nestes ter

Frederico Diamantino To- mos P. deferimento. 'I'iju
maz lhe foi dirigida a peti- cas, 30 de junho de 1955.

cão do teor seguinte: - (a) Claudio Caramurú de

,"Exmo. Sr. Dr. .Juiz de Di- Campos." Em' dita petição I
reito da. Comarca. Diz Fre- foi exarado o seguintezderico Diamantino 'I'omaz, pacho: - "A., como pede.
solteiro, lavrador, ,natural Tijucas 1°-7-55, (a) Clovis

dêsta Estado, ,residente e

domiciliado I no, lugar .Oli

veira, -dêsta Comarca, por
seu assistente, quer mover

a presente ação de usuca

prao em que-. �x�õe, e "rei
quer a V. Excía. o seguín
te: - I O suplicante é pos
seiro, há mais de trinta

anos, por, sí, e seu anteces
sor, de um terreno situa

do no lugar Oliveira, dês
te Primeiro' 'Distrito, com

quinhentas metros de, fren
tes e dois, mil setecpntos e

cíncoenta. ditos' de fundos,
- ou sejam 138.150 metros

quadrados, - fazendo fren

tes epi terr:_as de Luiz Soa
res ao l10rte e fundos 'no
Travessão Geral ao Sul; ex- edital que será afixado na

tremando à Leste em terras sede dêste Juizo, no lugar
de Germano Martinez e a do costume, e, por copra,

Oeste em ditas de Diaman- publicado UMA VEZ no

tino Tociaz. - II - A re- Diário da Justiça e TR�S

ferida posse pertencia a VEZES no jornal " O Esta
Diamantino Tomaz, pai do do" de Florianópolis. Dado

suplicante, que ja a pos- e passado nesta cidade de

suia há mais de trinta e Tijucas, aos desoíto dias

cinco anos e tanto a posse do mês de junho do ano de

do suplica�te como a

an-, mil,
novecentos e cinquenta

terior, de seu pai, sempre
foram pacíficas e in inter- e seis. Eu, (a) Gercy dos
ruptas e mantidas por am- Anjo�, Escriv�o, ,

o datil�
bos com ânimo de donos (a grafei, conferi e subscrevi,

não ser uma pequena di- (a) Francisco José Rodri

vergência surgida entre An- gues .de Oliveira - Juiz de

tonio Miquinoski e o suplí- Direito. Está conforme o

cante, há um ano, aproxi- original afixado na sede

madamente, por questão de dêste Juizo, no lugar do cos,

extremas, o que. aliás ficou tume, sobre o qual me re

pacificamente sanado entre porto e dou fé.

ambos). - III - Em vista Data supra. O Escrivão:
do exposto "quer o supli- Gercv dos Anjos.
cante legalizar a sua pos-
se sobre o referido imóvel,
de conformidade com o dis-

posto nos artigos 550 e 552
do Código Civil, E para o

dito fim requer a designa
ção do dia, local e hora

para a justificação eXIgI
da' pelo artigo 455 do Códi

go de Processo Civil, - na

qual deverão ser ouvidas as

testemunhas João Batista
Cezário e Sebastião Reis,
lavradores, o primeiro resi
dente e domiciliado no lo
cal do imóvel e êste resi
dente e domicdliado em

Santa .Luzia, desta Comar
ca, as quais comparecerão, I
em Juizo,' independentemen,!te de citação. Requer mais
que, depois da justificaçào,

Edita] de cítacão, com o
.

prazo de trinta "dills, de in
teressados ausentes, incer

tos e desconhecidos.

O Doutor Francisco José

Rodrigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de San
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

SABER a todosFAZ

Avres Gama - Juiz de Di
reito." Feita a justificação
foi proferida a seguinte
sentença: .- "Vistos, etc ...
Julgo por sentença a jus
tificação procedida para

que produza seus jurídicos
e legais efeitos, desde que

apreciada dentro do fim a

que 'se destinar. como pro
va. Procedam-se as citações
devidas: P.R.!..· Tijucas,
15/6/56. (a) Francisco José
Rodrigues de Oliveira." E

para que chegue ao conhe
cimento de todos e ninguem
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente

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

Plorianôpolis, Quinta-feira, 21 de junho de 1956
�----------�------------------------
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30 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada
de alegria, decoração mara

vílhosa, Prêmios??

Sébade. Dia 23, As' 23 Horas
Ispeacular BAilE DE SÃO JOÃO, com Ratoeira Quadrilha, Queimada e um Mi'lhão de Surpresas; Além da' Apresentação de

Famosa· e Querida Dupla Caipir_à Reserva de Mesas na 'RELOJOARIA MÜLLER
'NÃO SE ESQUECA:-,o 8'aile de São João é

uma das Maiores Festas do LIRA!, ,

4 Arte 'de
P8Dsar
Poucas cousas são tão

importantes para o homem,
quanto o pensar bem e cer

tamente. Julga a maioria

'que, como a capacidade de

pensar é imanente, natural,
não há necessidade de dis
ciplinar o pensamento! de

criar, aprender e adotar um
método de pensar bem. So
mente quando s� estuda -

atravez dos príncipios da

lógica, o mecanismo intelec
tual do pensamento, é que
se percebe quanta cousa po-
de falsear o processo psico
lógico de pensar, levando"
nos muitas vezes a conclu
sões erradas e falsas.

Embora atualmente não Ise 'atribua à logica, o lugar
de que gozou no curr-ículo
universitario, e qne muita
gente julgue inutilmente

empregado o tempo que a

ela se dedica, a verdade é

que muito haveria a lucrar
em uma reposição desta dis

ciplina na formação inte

lectual da juventude de ho

je, tão necessitada de sen-

I so critico e raciocinio log i
co, na difícil tarefa de es

cóllher novas sendas e ca-

minhos. '

"A Arti de Pensar" edi
tado pela Livraria Progres
so Editôra, vem atender a

isto, pondo ao alcance Ido

publico, em paginas sim

ples e acessíveis a qualquer
pessôa, os bons metodos

para aquisição do conheci

mentp e- para o perfeito'
exercicio do raciocinio.
Numa época em que as

artes e os oficios são tão

necessarios, não o é menos

"A Arte de Pensar".

E um churrasco nas obras
da nova séde! Surprezas l '

I
;

I

I
1
\!;-

"

,/

,/

VENDE-SE
Vende-se lotes a longo prazo sem juros entre Agro

'iomica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men

sals Cr$ 500,00.
Informações COm o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis

conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559 .

Uma propriedade com 10.000 m2 com duas casas,
urna de material e outra de madeira com luz elétrica,
};osto, água corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno

para Granja, Situada em Alto Roçado - Municipio de
São José..

Tratar' na mesma, com E'rico.

MULTIPliQUE SEU CAPITAL
Vende-se em COQUEIROS, ESTRADA GERAL, nO

1124, um grupo de nove lotes de terreno, pela melhor

oferta.
Tratar no local com a sra. JACY MONTEIRO.

A V I S O , I v�L� 2�a�", n� p�a;a
O Grêmio dos Contado- de Itaguaçú, sendo 1 de,

randos de 1956, avisa que o 'madeira e a outra de ma

sorteio da maquina Singer, terial, ,esta em conclusão.

que deveria ser pela Lote- Vêr no local. Tratar pelo

I ria de São João, foi transfe- Tel. 2622 no horário de 13

rido para o dia 28-8-56. r.
as 15 horas.

\

" ,
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Lavando com Babao
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H OJ ( NO PASSADO
21 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos quer
em 1629, "0 Capitão Pedro da Costa Favela, um

dos pioneiros da Conquista da Amazônia para
a Corôa Portuguêsa, parte de Belém de Pará

para tomar o forte de Torrego, construido pelos
íng lêses às margens do' grande rio. Nada con

segue, e é o grande bandeirante da região, Pe
dro Teixeira quem toma a posição mais tarde ;
em 1632, pela madrugada, os holandêses saem
do forte de Waerdemburch, na Ponta de Assêca..
margem direita do Beberibe, e atacam a Es
tância de Nossa' Senhora da Vitória, defendida
por Martins Soares Moreno : Acode Matias de

Albuquerque a repelir o inimigo;
em 1640, o Marquês de Montalvão, chega à Ba
hia por ter sido nomeado. Vice-Rei do Brasil;
em 1646, Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira,
que tinham atacado a Ilha de Itamaracâ, en

carregam o capitão Antônio Gonçalves Tição
de desvastar as plantações insulares. Depois.
que se retiraram as tropas nacionais, o sargen

to-mor. Dia� Cardoso,. chefe da retaguarda, re

colheu os canhões dos bátavos e voltou a Bom

Jesus;
em 1817, no Rio de Janeiro faleceu Antônio de

Araujo de Azevedo (lo conde da Basca) .nasci
do a 14 de maio de 1754, em Ponte Lima;
em 1839, no Rio de Janeiro, nasceu o roman

cista Joaquim Maria Machado de Assis, que
faleceu na mesma cidade, em 29 de setembro de'
1908; .1(1

•

"

em 1864, faleceu Caetano Maria Lopes Gomes,
senador, visconde de Maranguape.

André; Nilo "I'adasce

•••••II••O�.Cl.0.��C3l0.$�••••••••••••••••••
,

••

«NO �enaculo,)

Cóm ii Biblia na Mão
QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO

Aquêle que tem os meus mandamentos e os guarda,.
êsse é o que me ama; 'e aquêle que me ama, será amado

por meu Pai, e eu também o amarei e me' manifestarei
a êle. (João 14:21). Ler Mat. 5:1-12.

QUANDO eu li esta passagem, há sete anos atrás,
recebi uma iluminação a respeito da' importânc-ia vital

de conhecer e obedeCer os mandamentos de Jesus. Con

venci-me de que o verdadeiro cristão devia decorar e

(obedecer com o auxílio de Deus, os mandamentos de.

Cristo, se êle quiser que o amor de Deus em sua pleni
tude e o Cristo vivente se .manifestem em sua vida diu

turna.
Depois de um cuidadoso estudo de todos os manda

mentos. de Cristo, dos "quais -temos notícia, convenci-me

de que o Sermão da Montanha contém um resumo' das

instruções de nosso Senhor, a respeito da nosSlt 'condu
ta cristã. 'Decorei o S'e'rmão dã"-Montahha .e, desde então.,
eu o repito de memória, todos os dias. '

.

Tenho sido grandemente. abençoado e Cristo tem

vivido comigo e cada dia que passa eu o quero mais.

ORAÇÃO

Nosso Pai, agradecemos-te' pela Santa Palavra. Es

pecialmente damos-te graças pelas passagens que nos

têm conduzido a uma experiência mais vital com Cristo,
nosso Redentor. Ensina-nos a obediência aos seus man

damentos. Ajuda-nos a amá-lo para que encontremos a

tua paz e a tua presença. em nossas . vidas. Em. nome do

bendito Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Minha língua falará da tua Palavra; porque teus

mandamentos são justos.' (Salmos 119:172).
HERBERT J. TAYLOR, Industrial (Illinois)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
SANtA CATARINA:

A V I S O
f

A CARTEIRA 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 cbn
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
ia, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

A exposição dos objetos em referência será inicia
da nos dias 5,.6 e 7 de julho, no mesmo local onde se

encontram a disposição dos interessados.
OSNY DA GAMA LOBO fi'EÇA

Diretor
LINAURA SOUZA

Chefe da Carteira em exercício

res.

Prvdutores de
\

.

Santa Catarina
'

.

ORGANI,ZA<ÇÃO' IMPORTADORA E EXPORTA
DORA IDóNEA, SEDIADA NO RI() DE JANEIRO, COM
}i'ILIAIS_ NA AMÉRICA' DO NORTE E FRANÇA. DE
SEJA REPRESENTAIÇÔES OU CONTA PROPRIA DE

PRODUTOS DESTE ESTADO.
ENDEREÇO � l�ÓRTADORA LTDA. AV. CO

PACABANA, 71 A - D. FEDERAL.

Aos

(

Você\cheua�mais . depressa voando
nos novos:SUrER�ICUNVAIR�.340 da REIl "AfROVIAS

�

'iti.,.
É tempo que você ganha.lSã� horas que você eco

nomiza em cada viagemipelo Supez--Convair 340
da Real - Aerovias. E �ucima de tudo, a alegria
de chegar descansado. �feliz para os abraços da
família ! � <

Equipados 'com tripulações de elirte;i os Super-Convair 340
da Real - Aerovias oferecem o máximo em confôrto e

precisão de vôo. Veja só: cabine' pressurizada - a qualquer
altitude você não sente pressão .nos ouvidos. Ar con-

"
" dic).oni'l,do . .Jgmelas panorâmicas. Ventilação individual.

--�-�-Baga-g�m-...a boc.,c!g,.,Jlodendo ser utilizada a qualquer hora.
Potência de 4.800 H. P. - mais de 100% de fôrça de'
reserva! Trem de aterrissagem triciclo com rodas duplas.
Hélices de passo reversível. E mais Q inigualável serviço
da Real-Aerovias l

, ,.

�0»'$. .

w
•. Vá e volte pela � "Frota

•...,__(JIpr'�a<de=r: aéreos da Art}é�i��J�.�t�n�:"
.

�", & .,,,,,,,�......,�•....�
.

Passagens e encomendas: Rua

P�rà Super-Rapidez ..•
Super-Convair 340! �

É o avião bimotor mais moderno e

y.��oz em tráfego nas Américas !
""-�.

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

Conselheiro Mafra, 6 Tel. 2-358

.

Pequenos Anuncios
(

�

Coleção rara VENDE-SE POR PRECO DE OCASIÃO:
·vendida .

;

'.
\

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

OPÉL MODELO 1938. CADET.
LIMOSIN�

.' ., SNA) - Um tliácono batís-

Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneu.s ta e funcionário do .golvêrno I

r,óvos·"ec.onomico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qi1'I" britânico vendeu uma cole,

que defeito. \ ção de 9.000 livros e sanfletos Rua Saldanha Marinho, 2
Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser- raros ao Séminário Ea/;tista T I f 3

.

e e one, 878.,,'
viço Catarinense, a rua Felipe

I

Schmidt n. 60, com' o de Taxas. I" " . \
proprietarío Alfredo Westphal. Ernest w. Brown, que tra-'

� h - ............,....;... .A"..,. �

PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA balhou em quatro gabinetes ...

Para os serviços de cosinha. Exige-se informações britânicos, inclusive ° de '.
.

LIRA TENIS CLUBEsobre sua conduta. Paga-se mais de mil cruzeiros. para Winston Churchíll, f.oi a pes-,·.
'

trabalhar no Rio de Janeiro. .

.

- soa que vendeu a dita cole-

Queiram· procurar o senhor Raulino Ferro a rua çào. O sr, Brown, que e mem- ,SÃO JOÃO
Conselheiro Mafra 56. bro da Igreja Batista Cen-,

�ral de �l(jomsbury,. ��ndres, .? Departamento Social do Lira previne que haverá
, RESIDENCIA IDEAL e. ex-preslde�te da Umao Ba, ensaios para São João, na segunda (dia 18), terça (dia

Aluga-se .até o proximo dia 12 do corrente magnifi- tísta da Grã-Bretanha e da 119) e quinta feira, (dia 21), em geral, Pedimos o compare
ca residencia em Itaguaçu, propriedade' di Vva dr. Irlanda. cimento dos noives 'e' componentes da ratoeira e quadri-
Eurlpídes Gonçalves Ferro. /" A coleção adquirida Icem- lha e: associados que desejarem tomar parte I' nesses

Informações com o senhor Raulino Fel'l:o. \ ;
�

preerrde .. assuntos go.V,::rna-

Aluguel sob contrato. de
'<,mais de um ano. \ mentais, econômicos; lié.el':á,-

.... rios. e religiosos.
\

CONVITE MISSA ----'-...,..._-'-�-....--,

\. \,

JOSÉ MIRANDA DA CRUZ -,!

�.
i'"

)

'"� Alfaiataria
S c,

� ": };�W e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia

Antônio Miranda da Cruz, Otília Miranda da Cruz, anta alariDa ',de Coqueiro. Dispôe de todo a conforto, tendo tres quar

Aurea Miranda da Cruz, Manoel Miranda da Cruz Junior A ELEGANCIA PARA H 0- tos, sala de <estar, sala de Jantar banheiro, cosinha e

Margarida da Cruz Me. ireles (ausente) é Tereza M. da' MENSE' !;'arage. .

.

. >.

SENHORAS Tratar pelo telefone '3023..
'.

"

./

Cruz Barbato, convidam aos seus parentes e pessôas .Rua Jerônimo Ooelho. n. 1 . -
. ,

àmigas para assistirem à missa que se realizará no df.a Edifício. João Alfredo sa la ,.,.,

21 do corrente mês na Matriz de N. Senhora da Fátima 17 10 andar, ";
�....._............-�••w.·..�.....· .....·.g"�M·.·.·.·.·.·.�.·_·ft·�·_·""""..D••••...._....._.�

110 Estreito às 7 horas, em intenção à alma de se; !
- .1'

'

inesquecivel irmão José Miranda da Cruz, falecido na 1 - ResIdêó.cia· Vende-�e
c�dade �e Campinas Estado de São Paulo, no dia 12

1,0 ESTADO .

f, ,

deste, mes.
" ,

,I Vende-se óti]na residência a Rua Juca do fLoide 47

. :'-- todos?s que comparecerem a êsse ato de· fé O mais antiga DiáÍ'io�, Coqueiros. (Seguir, àté o fim da Rua). Informaçõ�s à
cnsta confesslitm-se desde já agradecidos. Til

. Santa Catarina -t IRua Conselheiro Mafra, 24.

Ven,de-se Casa
. , - �

,

I

,

Vende-se a' casa 'pré-fabricada à rua Juca do Loid

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Coml�sã� .:
Parlamenta'r para· Investlg"r o caso; dos

margloals çatarlo8DSeltt'� lér,ODorto. de Rio di· Sol.
�-l Habltaçio' PPJular.� Desespero do gOlê'roo.

"Outrol aSSO·IIIOS. .

Fizemos uma larga, demorada volta de automóvel com
A sessão de terça-feira da 'paI de sua z�na está toman- ......,....-..••- ..- ..- ..-.-..-.-..- .....-. _...-.......,. ·PSD apresentar_à emenda para· a

o Ricardo e d. Cléa _ rainha e senhora desse querido nossa Assembléía foi quase do providencias para essa .

,

amigo. tôda dadlcada à discussão grande realização, necessá- RADIOLANDIA oll-llz'açao 'dos ;.atu81·S II·tulos nasdos assuntos que se prendem ria ao- seu Município e que A revista "Radiolândia" �'Fom'os. até S. Lorenzo - um pueblito píntureseo esua-, .

Ó I I
·

ó Ive, cheio de paz stlvana -:- correndo por uma sólida 'e am-
à carta do sr. Lionel Brizolla, por ísto.mesmo, pedia o apôío desta semana, apresenta uma .Dr ·1 mas o 0JP. e's sup ementarasprefeito de Pôrto Alegre e I da Casa. Seu pedido f'oi apre- belissima cãpa colorida .com

.

" II Y �
pla estrada de asfalto, às Vezes através de muros caiados I RIO 20 (VA) O PSD t

.

tít 1
.

d t·em resposta às declarações

,. vádc.por
unanimidade. a. fo.to da. querida eo�t.r,ela da '

- es- os a uais 1 u os am a rves-
de branco, onde se abre um portão .vermelho, e filas ver-

âd l' teve reunido ontem, a fim de sêm validade para as eleições
des de arvoredos ramalhudos e redondos.

_ anteriores do Governador Em seguida, o deputado ,
ra 10 Nacíona , Rógéría, é em

.díseutir :

o caso da nova lei
. . J10rge Lacerda no\ sentido de IBertoli discutiu a Inserção ,I suas páginas, as mais com- que se vão realizar em varias

Percorremos, depois, Asunción sem pressa, bem de tar- '

_

leít 1 ' .

que por Santa Catarina "tu- na ata dos trabalhos da ses- pletas reportagens sobre os e ei ora. E que como esse Estados e para diferentes
dinha, com uma temperatura de primavera, dentro dade-, dl ·t· d f t leítoraí

.

tdo vai muito azul e estamos são de um voto' de regozija últimos acontecimentos do novo ISpOSI IVO man a azer pos os e ei orais no in erreg-
morada tranquilidade deste Domingo de Ramos em que nadando em dinheiro". �1_lpel� massagem do 600 ani- rádio e T. V:, de todo o país novo a_listamento com a in.- no dos prazos estabelecidos
os sinos tangem, alegremente, sob a éaricia de um céu de � p

Não traz nenhum resultado! versário, de ordenação sacar- [Lêía também e seja fan de trodução do retrato nos ti- para a mudança dos títulos
veludo e aquarela., '

. I tIl ítoraí .

leítoraíAgastados com a corajosa, dotal de frei Estanislau Radiolândia, a mais. comple- u os e ei orais; surgiu a ne- e ei orais..
Vimos a velha e a nova face da cidade: - os edifí- I .

I t .

t dí f
A •

d ld d d t Alias, já há em andamen-
cios de concretos e mármore,' monumentais como o Banco

carta do sr.,�ionel Brizola�; Schaette, sacerdote que o:ui- a, r�vls a
. r� l� onrca o cessl. a e. e se

.

omar uma

deI Paraguai: belos e frios como o Ministério do Interior; alguns representantes, .jude-I tos e relevantes serviços .�r.a:�l� �.a�lola��l�� _.. �:'�V':�:�CI� medl���e_ � _ �ual to na Câmara um projeto

nistas-endereçaram ,a Mesa I prestou ao nosso Estado, c,on_I······_·�
..... _·�_·- ........_··--lO-·-... ·.......-.JO.:-.-.-·--

....... nesse sentido de autoria do
Iítúrgícos e místicos como a Catedral e o antigo Oratório, requerimento solicitando Co-I gratulando-sa com a Congre-

.

,
deputado Clodomir Millet.

transtormado 'em Pantson: e mansões senhoriais, - as
íssão parlament r p ra ve i c-o F ncí 1 f AGENCIAZINHA CABELUDA' Hoje, porem, a comíssâo que

velhas e enternecedoras casas de alares e [anelas de rei- n.n. .

A

a' a
.. -/ ga.a ra ciscana pe o a-I '

rírícar, em Porto Alegre, se to. '
, -

• o PSD nomeara para estudar
xas, de altas colunas e portas gradeadas, vetustos casa-r

h
o .

do ês I t I Os nossos prezados confrades do Guia Serrano, 10 CaSO e que tivera a propo-
rões que dão à Asunción, apezar dos seus luxos e ruidos

de fato a o anuncia o exo- O depu ado Olice Caldas
SI·tO ate

o encontras comd de marginai
.

sul catari encamínho p díd d
.

f de Lajes, em sua edição de 17 do corrente, inserem os

urbanos, d-os seus tranvias eletricos e dos seus carros de
o s - - ou e 1 o e in or-

nenses para favelas da os-: mações para saber s� as es- vários 'telegramas políticos diabóUcamente ten- ministros do SUPerior Tribu-
preço - uma expressão de velhice rosada e �austosa, um pital GalJ,cha,bem assim, �e-' tradas Laguna-Jaguaruna e denciosos..' nal Eleito.ral,_esteve reunida
ar de nobreza romanesca e' lírica.

legramas aos 'Prefeitos e .r're-I Jaguaruna-êangão estão in-I Muito embora seja de lei, nos' telegramas. de e aprovou um substltutlvc de
.

Esta cidade é, de fato, singular e é isto o que encan-
íd t d CA d 11 1 ld 1 d imprensa, a éxígêncía da fonte, ou seja, da agên- autoria do deputado. Arinos

ta e prende. Sai-seda parte antiga, daqnelas calleJ'uelas
SI en es e amaras o su . c Ul as no novo pano ro a-

do Estado pedindo informes viário do Estado. cia noticiosa responsável por 'êles - nos despa- de Matos e _ que, unanime-
cheias de sombra, de fachadas severas, de \ telhados pon- ít chos acima observados não há essa indicação.. , mente aprovado, deverá Ser'
tudos e reixas torneatas, e mergulha-se na Avenida Ma-

li. respei O.

Discutindo o assunto, o lí- Casas Populares Se houvesse, aqui estariamos a fazer reparos a apresentado
.

no Palacio Ti-
rtseal Lopez: - amplo e longo trecho aristocrático de em-

der pessadlsta Lenoir Var- O deputado Osni Regis (P. essa agência, que inunda de noticiário malévolo radentes como substitutivo
baixadas e legações, de palacetes sombreados, clubes de

gas, disse da posição da sua

IS.D.)
tratou da questão rela-} órgão. da respeitabilidade ,do Guia Serrano, sem l�- do projsto aI] em andamen-

esporte e alegres casinos - longe das inquietações das bancada' no assunto, frisan- tiva às casas populares. Re- gações partidárias, como a nOssa A Gazeta, e que to.
turbas e onde se descobre em tudo uns tans recolhiços, do que e;nbora a mesma não mellllorou providencias iPas-, anuncia, no cabeçalho: "Estimamos todos os parti- O substitutivo aprovado
heráldicos, fidalgos e tadavia novos. seja contrária à medida, ve- sl:\das, a Fundação da Casa dos políticos e não temos nenhum." tem a 'seguinte redação:

- Asunción! Asunción! Na verdade tu és uma cida- rificado o fato co.nstante da Popular que já não está pro- Positivando nossa crítica à agência oculta, "Artigo 1° - Em ,todas as

de de forte palpitação. de vida, de original e poderosa be-
carta d0 sr. BrizoIa, de na- duzindo oS resultado.s ahhe- analisemos o' despacho que es\á na manchete do eleiçoes que se realizarem no

leza. da adiantará a sua constata- jados, as dificuldades por .' Guia, na edição citada, sob o interrogativo título: territorio nacional até 30 de
Mas, infelizmente, tens o jacobino que te enfeia! çálo, já. que é sabido ser ver- que passám as famílias mo- "Será deposto Jorge Lacerda:" junho de 1957, poderão' Ser
AlI'aos ,., J'acobino e o J'acobinismo, aqui como no Bra- R' 9 O PSD t

.

t t'l' d t't'l l·t
.

v.. dadeira aquela denúncia, desta;;, o.brigadas a dispender 10,' - ca armense pre ende anu- u llza os os 1 U Os e eI oraIS
sil e em toda a parte, sao a catapora do patriotismo. confin:nada que foi pela pró-' cerca de 20 a 25% dos seus lar as eleições catarinenses, em Sta. Catarina vigorantes até 30 de junho de

.

Contentam-se com discursos e cantatas, viveni de mau
pro deputada Caruso Mac ganhos no pagamento dos a- ale�ando. que houve fraudes, que só agora 1956.

-

humor deante do estrangeiro, à pensar que as. Pátrias se
Donald, .11a sessão anterior. luguéres e abordando. ou- êles' descobriram razão por que não pude- Parágrafo 1° - Só será

engrandecem e sobem desde que se ponham tigelinhas O deputado Lenoir Vargas' tros aspectos interessantes ram, como dizem, apelar em tempo. Assim o permitida a utilização desses
nas fachadas, passeata com fil;umônica e uma bandeira contimio'u argu'mentando bri- do caso. diploma de Jorg:e Lacerda seria cassado e ha- título.s de cidadálDS que até
na mão de um sujeito descabelado e delirante:.'-. lhantementé, quando se ha- Insistiu na ilecessidade de veria nova eÍeição em Santa Cátarina, a data da eleição não tenham

19 de março. Segunda-feira. - Vamos hoje jantar em Nia esgotado a hora do 'ex- o Governo se 'empenhar no mormente em 33 municípios, onde se te"', sido alistados pel<:l sistema
casa cio Ricardo. Pinto. Depois, se houver disposição e d' t t d dIriam dad!)· estas fraudes, p'rl'ncipalmente, estabelecido na lei n. 2.500,pe len e.

,
'

es u o o prob ema afim de
tempo, uma visita ao Embaixador, de paletó saco e vo.ca- Na discussão do assun�o, possjbilitar melhor�s condi- como dizem, em Lajes e Oeste catarinense. estabelecido na lei n. 2.550,
bulário comum... quando ocupava a tribuna· f ções às pessoas menos abas- De começo. bá, pará ressalva, o. português da ,Parágrafo 2° _ Para tais

Os trabalhos em tôrno da possivel identifiCaÇão. dQ deputado Estivalet Pires (P. tadas, salientando o fàto' de agência, m3is enrolado do que ·brôto de samam-" eleições, será adotado o sis-_
F., aqui em Asunción, foram tão inúteis como semear tri- S.D.), o depu�àdo Sebastiào' que.com a cooperação estatal baia! "O P. S. D. pretende ... que só agora êles tema de votação em lista, nos
go em viveiro de pardais famintos. Neves .cta UDN como sempre muitos frut'os se poderá ob- descobriram ...", termos dó"Código Eleitoral.
E ele\.enco.ntj:"!Ou em Asunción em carne e ôssci, puma' Súcia acontece com' os s�us ines- ter na solução do assunto.. Eles é o P. S. D. ou o P.S. D. são êles? Artig'o 2b ,_ Para tais elei-
de futeból; e está n� Paragu�i há quasi um ano da <!raça de

Iperados 'e pitorescos apartes Mal situado o. governG Depois vem confusão: "haveria nova eleição ções, será adotado. o sistema
Nosso. Senhor! E nao usa dlsfarc�s de conspi:r:ado.r... queria saber: "o prefeito O último orador foi o depu- em Santa Catarina e mó.,mente em 33 munici- .cte votação em lista nos ter�

Resultado de toda essa; complicação de Registros, Ga- Brizo.la será que ouve a rá- tado Laerte Ramos que ten� pios ... " mós cio. Código Eleitoral.
binetes e bolêtos de permanência: - mais uma semana dio A�ita t:ra:ribàldi? Será tou responder ao discurso. dó Nova eleição em Sànta Catarina seria nova Art_igCil 2° _ A partir de ]0

de AsUIíción e o. Max de, viagem para·Wolledan _:_ colônia que em Porto Alegre dá para dia anterio.r 'proferido pelo. eleição em Santa Catarina! Mas cômo. seria pos-
'

de julho de 1:957, oS brasilei-
de menonitas no fundo. do pais; e toda uma noite de rio sinto.nIzar essa emissora?" líder do PSDl deputado Le- sível nova eleição no Estado mórmente em 33 mu- ros natos 'ou natúraUzados,
numa gaiola de todas, co.ntra a enchente; e êsses

_

cavalo.s 1\0 que o deputado Estiva- no.ir Vargas, e co.ntendo vá- nicípios? Então, não seria no Estado, o pleito, mas maiores de 18 anos, salvo os

paraguáios que mordem os estranhós como as caes de let respondia- dizendo residir rias críticas à ação gover- apenas nos 33 municípios! Como se vê a agência· exceptuados nós artigos 3°
chácara e assim se defendem dos ladrões de gados; e es-. em FlorianópDlis e não 'Po- namental. Pela oração do / é decididamente da. embrulhada! e 4° e número 1 do Código
sas canôas fluviais"longas· CQmo canos de Palmeira cor� dia atender à siogular' �er- líder situacionista verificou- '.i\.gora, no mérito: o récurso do P. S. D. data da Eleitoral, sem prova de esta-
tado.s ao comprido; e, por fim - um avião par: a volta gunta do deputado situacio,: se a confirmação de to.das as diplomação dO' sr. _ Jorge Lacerda.' Não é coisa rem àlistados, na co.nformi-

por oitocentos guaranies em boas notas de banco. , nista. O assunto ainda vai acusações ao governo esta- de agora. Só a ignorância e· a. má fé da agênCia dade do' disposto na lei 2550,
E si o F. não. fôr encontrado nessa colonia excentrica e ser debatido. dual, estabelecendo-se o de- poderiam insinuar que o apêlo à ultima instância de 25 de julho de 1955, não.

sempre anliada? Aeroporto de Rio do Sul e sespêro em que anÍiam os se processasse quando esgotados os prazos leigais! poderão:
# x x Bôdas de Diamante de frei orgálos ,governamentais, .per- A imprensa udenista, sob a inspiração do me- a)' inscrever-se em con-

x Estanislau Schaette didos no emaranhado de do. e do fanatismo, é que espalha essa, cabeluda cursos ·ou prova para cargo
Na o.utra esquina, aqui Perto� com uma taboleta azul O deputado. Orlando Bérto- providencias nulas Pelo mau mentira, reforçàndo-a clom, outra - também im- ou função pública, investir-

espetada no alto há uma fruteria alegre, de cheiro colo- li (PSD) enviou à Mesa re-, critério com que vem Sen- pingida ao GVia pela sUa escons� agência - se- Se ou emp?ssar-se nele ou

rido. e adocicado, que se e�che de músicas e de boêmios querimentos, depois 'por, êle do encaminhada a adminis- gundo a qual o recurso" barriga-verde é carbôni- nela;
,quando a cidade começa a. se enfeitar de IU2;es.e os ruidos discutidos e encaminhados, I tração pública, sobrecarrega- camente igual a um recurso· alagoano, da U. D. N.! b) receber vencimento"
Se recQlhem na distância abafada dos bairros. solicitando. . empenho junto da, dia a, dia, po.r milhares Não. Não é. remuneraçao oU safaria e em-

As guitarras e aS harpas elevam e espalham, muito aci'- às autoridades federais para
I
de nomeações sem qualquel" Os' casos são muito diferéntes. E a enorme di- prego ou função pública e

ma da ,vida e do 'seu pão agudo e amargo, as velhas can;. a liberãção das verbas or-I res,!!ltado positivo, a rião sel" I versidade está comprovada nos autos. No da U. D. prov-entos de 'inatividade; , .: '1
tigas paraguaIas � o cielitu, a polca batida, a guarania _ çamentárias destinadas à no âmbito puramente políti-l "N. ocorreu a preclusão; no do P. S. n. ela foi preve- c)· participar de concor-

melod,ias tri�tes e demorada�, que o rumô: c3,vo. do.s tu- c�nstrUfão do
.

aero.porto de co-partidário. Infeliz o diS-' nida pela reclamação. da Procuradoria. Essa a tese rência pública ou administra-

ruturus e as surdas percussoes dos yurupes natiVOS, en- R�o do Sul. FrISOU o orador cursO. do representante do. do, parecer. Se a preclusão fosse um tabú _ en- tiva da União, Estados, Ter-
volvem

-

e amortecem.
.

I I que a administraç�o munici-;governo.' I' tão. surgiriam dúvidas. ' ritório.s, Distrito Federal ou

Numa dessas noites tranquilas e grandes, cheias de . Mas não o é! O próp·rio. Tribunal -Superior dos municípios ou respêcti-
Cloçuras e de saciantes consotações, como só. as vi aqui em -.-

,
-.- - ----.-•..-.'!'----.--.--.--..--..- -

-..-.......-; assim já decidiu. No casO. do famigerado pleito de VaS autarquias!
AsUnción - um bli.ndônio e uma harpa vieram ferir e ge- ,

- Turvo, quando a fraude foi descoberta, já ocorrera d) obter emprestimos nas

mer as no.ta·s dolentes da guarania.

F' Q 'a'
a preclusão. Isso, toda.via, não evitou a anulação do Caixas Economicas Federais

A lua subia,'-redonda, quieta' e lampejante, por cima

.neG' an O pleito! ou Estaduais, nos Instituto e

de uns matos de�sos, derramando sôbre· o rio uni aguacei-
.

• ft� •..••
/ Diz �ais o telegrama da agência que' o desejo Caixas de P.t:evidencia 'Social,

'

ro de prata. da oposição é alcançar o poder, de uma GU de ou- bem como em qualquer esta-
A g\ut'raniá, plangente, saudosa e longa como as pla- tra forma, pela confusão.. .

belecimento de credito �an-
. Uma das emissoras engavetadas pelo Palácio, anun- t'dnuras do chaco, IÉmtamente to.mou a minha alma ti nela O argumento é tip-icamente udenista. O recu,r- lapela governo de ouja

- . ciou, aos berros, para fazer onda, que o sr. Plínio Tra-
se abriu e ficou" como um doce mtírm�rio de aliv� e· de

. ..fa'ssos havia sído demitido pelo Presidente da Repú-
so é o meio legal, tantas vezes aqui usado pela administração este participe;

paz elisea. Ci' U. D. N., para se cónferir a legitimidade 'de manda. e) praticar qualquer ato
blica, po.r motivo de haver dado parecer favorável no

E esqueci que as· horas iam rolando na curva do tem- to.S eleitorais. Não é metodo jacaréacangueano; é' para o qual exija qUitação do
. recurso do P.S.D.. .

·l·t d'po; e esqueci o.S botIcários patrioteiros; as implicâncias E' mentira. remedium juris. Se a instância. terminativa deCi- serVIço mIl ar ou o lmpos-

que haviam despertado. em niiln os teimo.sos e irritante,'s dir que o diploma do..sr. Koniinos Lacerda é válido to de renda.
Anunciou mais que, o deputado Atílio Fontana vai

homens de história paraguaios; as injustiças que eU ia - acabou-se a questão. Artigo 3° _ O Tribunal Su-
, fazer um discurso hinnotec.ando \,so�idari.edade ao s_r. .

El·t 1 d'
o

encontrando.' em relação ao Brasil e a ternura inexplicável ,,- Se decidir em contrário,
.-

o. recurso terá tido penar el ora expe Ira :1S
Jorge Lacerda. .

t
_

com que são. Pagos, e por alto 'preço, um adjetivo d,a DE- a virtude de zelar pelo respeito à vuntade· popular, ms ruÇOes neoessárias à exe-
E' mentira.

MOCRAC�A e alguns maços de mau� cigarros argenti- . que será cham!lda a manifestar-se nas' urnas. cussão. do disposto nesta lei
Afirmou, ainda: .. Será preciso Perder tempo? A t· 40 E ti' tnos... , O, sr. Nerêu Ramos, por diversas vezes, contes- r IgO '_ S a el en -ra-

Aquelas melodias do velho chão paraguáio; do espírL- GUILHERME TAL tando recursos identicos da U. D. N., demonstrou rá em vigor na data da sua

to cru e impáV-ido da terra - mistura de inúbia guarani
'

.'

que us seus diplomas eram legítimo.s. Em Pernam- I publicação, 'revogadas as dis.-

e de guitarra castelhana - co.mpensaram-me aquele. exi- �UCo., em 1946, o pessedista Barbosa Lima Sobrinho, posições em contrário" .

lia, o mole e úmido cà;lôr de Asunción, a confusa, forma- -.-•••••- --.-....----..-- -.-.--.- ..- .-..-..-..-..-
por mais de um ano, sustentou contra igual recur- I' -.-.-..- - .....

lista e dispersa burocracia paraguáia, quase uma

repro.du-,
de tôdas as cambiantes,mar,avilha.s que oS bolêros e as So. do udenista Juão CleGfas, verdadeira batalha

ção em espanhol da burocracia brasileira.... canções do México fizeram nascer na minha imaginação e judiciária para comprovar a pureza do seu 'diplo":

,Taxas
mais altas D;as

E recordei que fôra também a mÍlsica mexicana que na minha fantasia.' ,
ma. É isso o. que o sr. Kominos Lacerda deve fazer.

me revelou Um México ,verdadeiro; que havia feito distin-I'
'

E passei a am;u o México; a ler e a estudar o México A agência do Guia sústenta sesquipedal asnei-
-

operações de redes-'
gui'-lo das 'mesclados e turbu�ento.s grupos do Golfo e das de ontem; a querer o México de hoje; a confiar no Mé- ra quando afirma que uma decisão favorável I contos
Caraíbas, e q\le tanto dificultam, às, creanças e aos ve-'xico. de amanhã! ao. recurso "seria uma afronta não SÓ aO Tribunal' RIO, 20 (VA) _ Anuncia-
lhos, o estudo da geografia.... _

. .1 Admirei o. poderoso pincel de Rivera e a alma infle-' Regional Catarinense, mas ao próprio Superior

I
se que na manhã de ontem

Antes disso, para mim, o México não passava de unia xivel e turbulenta de Juarez! Tribunal Eleitoral que concedeu este dJploma a :r,.a- na SUMOC, fo.i discutida a

savana árida, sêca, quente e agressiva, em tôrno de vul-I
'

Gutierres Najera, Acunha, Amad,o Nervo e sobretudo . cerda ... "
_ elE;vação das taxas nas ope-

cões, temQroso.s e cheia de 'ca�to�, de gener�is brigões qUê iDias Mirón, cu.jo troPic.alismo.; reSÍl�os�'e oPulent?, so- O Superior Tribunal não concedeu diploma aI:' Irações de redescontas. En-
·se degolavam mutuamente a mdlOs madracelros catando o 'mente se podem\, tradUZIr na ImponenCla do' verso parna.,. gum ao sr.,Kominos. É"burrice da agênCia. O Su- Itendem as �utoriqades mo-

piôlho à boca das tocas imundas. I.siano ou no verbalismo retumbante da; frase simbolista. perior somente agora vai decidir se récebe ou não : netárias que
.

enquanto o

Muitas veZes lamentei a torpe moleza de Cortéz por A noite ia 'já comprida 'e desbo.tada quando a fruteria o recurso, se'lhe dá ou se lhe nega provimento. I Banco do Brasil .r�duziu suas

não haver arrazado aquela civil,ização ,. de adóbe, "sopran- .se apagou., ,
A maior e a mais deslavada potoca da agência :lOperações de credito, os Ban-

do", à bôca das colubrinas - a indiãd� que escapara ao r E adormeci muito, .longe, numa ilha nevoenta e bati- é mesmo a última: a de que a Fren'te Democrática coSo privad<:ls continuam a

gume forte dos espadagões toledanos! . da pelos ventos do sul, e em que ,há também velhas

can-I
'até deseja nova eleição para mostrar o seu prestii ! expandi-las, com reflexos

Mas. .. ouvi um dia Ag.os�i.nho._ L.'.�..r.a,! . E., co!}v.. e.r�
.. i:me'.ltig

.. a.
s e velhas músicas cheias dé' ritmos 'marujos e de cô- giu!!!

'

I pondéráJv�is �o. agrav�inento
(;l�ante do. ,fmQ, qolO1;IcJQ. çla sJ,l,a Ulus�ca" ,.res I

'

.- Depo.is dessa, a agên� ficou desmascái·ada:.. '-., do processo inflacionário.
""",,,,,,,,._

. ''H
__.....

f

Su�stitutivo à lei
(Ieitoral,)

1 .

l'AsunciOR
.Othon d'Eça
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