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_u�...Qa.v -JA���� � f ALGUMAS ATRACOES DE SANTA
" .maisanti90P.iá ..�' -, I CATARINA '

� ri;O de �L ,Ca ta rlna� I '" Descendendo de açol'i .. Santa Catarma" é uma dar;

$ Ano XLIV � I t�s, • os ílhéos catarlnenses mais brilhantes .

�
.. conservaram as tradições de

,

" o. panorama cheio de

� � fé de seus antepassados, de- maravilhosos contrastes, que

� -�. 12.484, �" monstradas em grandiosas : molduram Florianópolis, é

� -

manifestacões publicas, En-I completado por um céu sem-

a,.,... � �u� .I"' � �••=
tre as festIvi'dades religiosas I' pre adornado .por um cclorí-

Cr$ 1,00 i a da padroeira do' Estadr do "suí . genetis" que, nos

-
'

----- ocasos de verão atinge nuan

ças tão vivas e pitorescas a

Divulgação:do Icõrdo Florestal COI o �::" V��d�;��:"a:�� b��

Estado de SanlaiCalarina .; ���:�:�na�a���:;açõi:.
Estrada Lajes-Encruzilhada. O pleito ����l�: u:l�:ii����Ol�� .:

.

eJe Braço '.do Norte. 'o 'Importancia das, Reservas Florestais ����;�i:ad�o����lon��S/����
, A sessão de sexta-féira úl- tração pública, avançando' negros da nossa história po- O Senador Assis chateau- nha, dando isto ao forasteiro mais cruel dos elementos" geleza e solidez das linhas
tima da Assembléia Legisla;' nos cofres públicos, como se lítica, mais, esse fato Pal�a briand em um de seus dis- 'I a 'sensação de que o raio sô- Constitue este, mais, -, um' arquitetônicas se alia ao es-

tiva, foi, mais uma vez, qua- as leis nada dispusessem sô- dele tirar, de futuro, as 11-
cursos proferidos no Senado .hre elas desabara. depoimento de ímportâncía, I píríto tradicional da fé cristã

se toda dedicada a críticas 'bre" sua utilização, para Ian- ções que, forçosamente have- Federal teve oportunidade I -. "Não, não é o raio, se que serve, para alertar os : simbolizada nas igrejas cen-

severas ao governo do Esba- cá-los em cheio nas vespe-' riam de surgir! de' dizer o que aba,ixo vai I
apressou em retificar o prín- nossos lavradores, assim co- tenárías.

do, espeCialmente no que se ;as de um simples pleito mu- � Um governo, que se SILlS-
,t.ranscrito, cujas palavras 'I=. germanO-bra�ii'eiJ:o. A mo vêm fazendo persistente- "Uma das tradícões do

refere ao pleito de Braço do .nícípal atím de ensejar um re tenta no poder com esses
eonsideramos oportunas e consideravel quantídade de mente os �ossos técnicos, nr I povo ilheo é a marinha, Pes

Norte, sultado que não Ise adãantava expedientes, afirmava o ora-
damos a,máxima divulga- árvores esgalhadas que'o se- sentido de aconselhar menos! cadores e marinheiros, que

favorável' ao governo! Era' dor, já não representa as as-
çào: nhor viu, explicou-me o Wit- derrubadas de" matas e me�

i
ultrapassam a dez mil pes-

Estrada Lajes-Encruzilhada incrível, vergonhoso,\ vexató- � plrações do nobre povo ca-
"Viajando com o duque da telsbach, não é o raio que as lhor aproveitamento agríco-I soas, são responsáveis pela

rio e deprimente: "Onde es- tarínanse que se via esbu- rulmí mas o temp ral 'E' ,

terí t)
uras Baviera, que é um Witteis- u mina,

"
,

o ' la das areas an enormen e moyímentação '�as b�ias _

e

O primeiro orador- da hora tamos nós, para onde ca- ,lhado das 'Suas mais p

I bach und Bragança (porque deveras tragíl a arv_?re da
I
desmatadas, enseadas em veleiros pítores-

do expediente foi o deputa-;mínhamos", perg-untava ,o, tradi,çõ.es !'. "

'

bisneto de Dom Pedro I o
I floresta de plantação. Ela cos. , .

do Osní Regis (PSD) que !';e orador, enquanto a bancada I
FOl lI:cl�lva, vlOle�lta e I�uturo rei dos bavaros) no mal resiste à ruría de tem-,! Cuídemos de nossas matas, _

referiu à .sstrada LajeS-En-1 sttuacíonísta ouvia a zbom ,,�portl\mSSI�a a, oraçao do
meio dos arfozaís de uma pestade. ,O ideal seria que cultivando-as mediante o LOTT DE,SMENTEilhada "bordando a 10uvii.' a hístóría detalhada hder pessedísta, acusando Um
d

'

f d M pudessemos ter conservação' corte seletivo das espéciescrUZl ,w ',; " ' as nossas azen as na 0- I

questão da necessidade do que enlameia e suja tudo, a- gnvcrno que se deIXOU am�l- giana em São Paulo, pergun- o ,,"urwald" ou seja, a mata adultas, conservando o res- (Do "O Jornal" de 24-,6-56).
Departamento de Estradas

i quilo de que se pensava a�n- !
rar pelas cordas

.

da vergo-
t i-lhe por que 'se viam tan- primitiva. Mas essa foi ex- tante em condições tais que RIO, 25 (VA) - Havendo o

de Rodagem providenciar, da resta�se alguma, COlSa' nha e da cor�upç,ão". mar- tas árvores, com troncos
.

'e terminada, surgindo. em seu � possibilite sua regeneração [Díái-io de Notícias veiculado

junto à Fabrica de Papel, em I limpo. Nao! O povo que mar- cando, c�m letr as n�gr as um, galhos partidos, nas flores- lugar a floresta de planta- natural. I notícias tendenciosas, pro-
Encruzilhada o recúo da casse na sua caderneta de fato indígno : do n.osso com-I ' ,

'1 t
_

d AI ção, que é que entra a pare- curando incompatibilizar o.c , , '

lití tas de p an acao a ema-

��::���::o�i:'!��:,�:�: I nRotaes s�Oe'S ravCOanteCi!lldenetos pONrtaem�rn�e:Pu" '''s''OAb r'e'"" a' ex'·pu S-I�" �'E�!E:u��:J:��O,c:: �r��:�Ei�;;�::� i��!�G;:�:;;:�:�:';;:��
do dific;uldade!i ao tranSIto.

,

- ,\ersação, fez�rp.e conhecer o CUIDADOS ESPECIAIS. e outras àutoridades civis e

A proposito dessa fábrica, é
,

, ,
'

duque da Baviera, em deta- militares, o Gabinete do Mi-

��l�:r�'�t:rrev��: I�;iS����� ca-O que 'Iar·a' a' CaAmara
lo

!'��:�r;idf:,a��:i:�:, �:mma!� ����'�n�: �U::;�i��:tl���!; à

�;le��:!�\�1 ��C��iV:e�s oP��� 'I' '"".
\'

,
' 'pretendia o fecha�ento da f::�e�t��,r�s��a�:a�i:��;�� 'FALECIMENTO d�"oG:e�:!n���or!� ���iS;��

Irineu Bornhausen) estao: _RIO, 25 (V. A'), E_les I
'1 A liStO Ma 'essi "Im rensa Popular", acres- Os, fung?s, qu� atacam as, _

totalmente inverídicas as n�-
cogitando de vendê-la. Como vao ;ver o que vou fazer na, do gen�ra ug

r'
,g

, : d '''N- tenho conhe raIzes,�sao mUlto menos vo- r FalE)ceu -na manha, de 110- i tícias veiculadas, 'em matlltl�

se sabe na su.a, construcão'hora",
declarou o sr. Nereu1da

chefIa da p.olcla., ,c�.n ant, °d' aOh 'nl'cl'a- razes nas florestas virgens,je, em sua residência, à rua!,no de ho)'e sobl'E'incompati-,
,

-', E xplic U' "Esse cal'go e Clmen o e nen uma 1 -

'. h ,,'
'

foram empreO'adas várias Ramos a reportagem de O e, �' . '

'

,

t'd " do que naquelas formadas tDurval
Melchlades, o sen OI

I"bilidade entre 0 sr. ministro
,
",'

.

'd de nomeaçao dIreta do PrA- tlva nesse sen I· o .

l'
-' l' L' ,

maquinas pertencentes ao I JORNAL quando, �ndaga o
I ' ."

-

t
'

f' "N' Ramo pelo homem, Sao, enflm, ,d� Juvena FlUza lma, comel-, da Guerra e autoridades ci-

Estado e que foi confirmadô', sôbre os topicos da eXPosição; sldente �� Republlca. Dal ,ta potr lm, o ,s�' 1
er eUte ur

S
salentadores os resultados a I ciante aposehtado. I vis e militares".,

'

-' f
' ,

C
'

Ab os impossibllldade de ter fel o mps rou�se, 19ua men ,S - '"

t d'
'

d fl I
I

pell'lS proprios orgao", ,ie�ta- que I ar�, � amadra,
so ,tre d I pedido dessa natureza". "preso com as noticias relati- que oS es u 10SOS a o�a, , O extinto, que !pertencia a'

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

, "I [aContecImentos a por a a
, na Alemanha e na Austna, I

" '. , . 'l Monroe'.e -seuduals, a epoca,
,_, 1 d E t Sôbre as propaladas med-i- vas ao seu estado de saude, A

d d"
tradlClOnal fanulla catan-; aIUmao NaClOna oS s u-' ,

,',' ,chegaram acerca oS 013)' 't . d
"

,

t das contra o órgão oficial do Achava-se ern otllnas cOl1l'h-
, .

t "1 t. >
nense, era progem OI, os se-

G' e�no corruptor vicia ° dan es" , - -

b d t' tlpüs de ma a, a Sl ves le e
h A t

'

L' M e'loV' •
,

'
"

t
'

1 d f' Partido Comunita respondeu coes, nao Ea en o a que a 1'1-
t

_ i n ores n onlo, UIZ, ano '

f t I·t de Braço do Por ,ou 1'0 a o, con lrmou o -
' -, " a de plan aeao" I " " ,u mo p el °

M' 't 'd J t'ç qu seu estar sa,bendo pela imprensa bUlI' tais boatos,
N 'E

-

h'" "I
e Jose Fmza LlI.'lla,; fi.guras �,Norte lms ro ,a us l, a, e"

M' i té ia da Justiça (Do "O Jornal" lle 24-G-5G). ,

a uro�a, como oJ� nos

Ide destaqu� do 'comercIO 10- New Yor.k, 25 (U. 'P.)
O seO',undQ e último orador compareC'lmento esta assen- que oms r Es.tados Umdos, se corta uma

I' d
'

h' 'a" '';Tol'en
'

d d' d"
,

'"
,

, ,

"

, "ca, e as sen OI ,s ,oU . a S,egun o t,u o m lC�, .,caml-
da sessao" foi o líder pesser tado p,ar� .quarta'dell'�' con-, aFore, apo� m\ll,ta meçtiW� :'F'fúz'it 'ca'i':dOS0" espôsa do se- una mesmo pàr'a o "hapPY
di:sta' Lenoir Vargas que ,de- forme o'f.lqG que enVlara �o , ," ,_,

'

"

'

."
•

'

'''.. ':"\,
'

'cç.. gao, Aq\li, abat,e)ll.O;:; flore,?,�a,s I'nblor -'Geraldo', Ca;d,Q&O' ,,'sê-' end'" p'el"arite ,O'-:i'Ülz, as no-

;enV.ol-&eu severas críticas ao "president�
.

daqu:l;t ,C:S� tio

'r).r'�t(.!e'�'u-�' -":>"r"a n·t�'aij �r.'O,:tl'1 r-m"'a':;ih'�,'�"O<
-

- �r'e·.' int�ll'a1tr ?�rs�: �x.t.:t'.ai��' 1�J?hâl nhora. Ruth" Fiuza za.!eflr'�:::�tí-cias que" recenteírJ,enté vem

HoveI'nador d<: Est�d,o pela pon�l�e§so, c � c��iíllla ,a �s:!� ,r: JJ�� � t;� �
. ,tt, g '�1�� 111:. ,Uy ,<" ... , .� ou, o que �1O[ para :€,z,e� n?-'jWSkY, espô.sa"dD_.senhor ,'José ,senda divulgada e,�m rela-'

sua participaçao atlva �a atençao paIà o fato de ,s�- "

";J ,"
.

\ ' d"
vas

_

eultmas de 1cereals �1:l Zacarewsky; senhora Maria ção' a-um novo ·casamento,
barganha eleitoral que ,se n:ente deputados da OpOSl- ,mente a Inuusfna- :gresso OS' corea- entao form�r novos c�feza:s Fiuza Vichietti, espôsa do de Marilyn Monoe. O se-

verificou em Braço do Norte, çao. --;- c.e�ca de 20, �e:em �

, , I De qualquer mOd,o a sltuaçao senhor Arnaldo Vichietti e gundo marido da famosa
há seman,as, Dis�e. o orador, se InSCrIto para "mqUlr.l�I�� II'zaca'"'o

I

do Braslll' nos-
se ,ágrav� aqUl por s�Grem senhora Virginia Fiuza Bin�), "starictt", em substituição

que era maeredltavel que r�spondeu-nos ser um direI, " I mUlto Inalares as nossas der� A, d ho Walte'r Bl' _ Joe De Maggl'o será o es-'. "

1 d ",

\.
.' " esposa, o .sen r a .,

um governador, que tem sob to de todos e es a malOna e LONDRES, 25 (V, P.) - A
,

"lubadas ,e fnvolos OS pre- ',I 't r de cinema Arthur
sua responsabilidade a admi- minoria". industrialização do Brasil I SEUL, 25 cy. P.). - I'Vmte textos para sacudirmos uma naA·, f 'I' F' LI'm c n-' Mcr�'lo r' qlle acaba de se di-e , ,

d· d .

t' d 54
'"

d'
- ,aml la lUza a o ue,

nistracão de um Estado, des- Embora reserva o como e prossegue rapldamen c, diZ a os, ex-pnslOuelros e

I
arvore no chao, Nossa poh- 'd t

'

d " 'a' tem sl'do Vl'StO semc
_
""

'

,VI a paren es e amIgos Q vorcl r, e

ça °té o ponto onde foi o sr, seu habIto, o tltular qa Pas- ultima revista qumzenal do guerra, coreanos que, se esta- tica agrana, nas reglOes re-
t' t t' h'a da sua'"

,

. -

'

.

i '
'

,_ . , " ,,_ ex m o para o en erramen- pre em compan I

Jorge Lacerda: utilizar mi- ta da Justlça nao se negou a "Bank of London end South beleceram no Brasll vao' re- cem-abertas a clvlhzaçao, se
t 'd' f' t d ;_, t d t 'I .

,
'

,

I "C" I � 1" 1 '

' o, sam o o ere ro a res, pr e en en e pe os maIS va-
lho-es do Tesouro para CQT- abordar os rumores a respel- America". I gressar a orem c o Su ,c c- caracterIz,a pela derrubada

dA 'd D I MI' d tos -"e }]'ol'

,

'

, '
,

/
"

'

" 'encla a rua urva e - na os recan u -�-

romper e vicl<H 'um pleito de- to de seu pedIdo, de demls- i Foi inaugurada uma nova, clarou hOJe aos representan- das florestas ou pelo inc>en-
h' d

'

17 h dI' 1 d I
- . -' , .

't 'd d
"

d
'

Ch' 1
c Ia es, as oras e 10Je. Ywoo.

mocrático!' O pior de t�ldo, sao, hesltaçoes er_n ,compa:e- ,fabnca de Clmen o na CI a e te,s a lhlprensa, ,o sr" o! dlo total dc a, DaI_ldo o Es- .
era que isto não representa- cer a Camara e dlscordanclaS de Pedro Leopold(), perto, de, Chung Hwan, mm�stro mte- :tado Federal aQ' scrtanista

FALECEU O EMBAIXADOR
"

DA CHIMA'va 4,léra suposição, mas es- com o President_e da Republ�- �elo Horizonte. Sua produção
I rino, d? Exterior, Acres:entou I desbravador, um d�reito de � ,.

,

tavK mesmo confirmado por ca, Apesar de nao ter se detI- e presenter_nente de 300 �one-, i
o mmlstro que o embalxad�r I conquist� ,total, onundo do I Rio, 25 (V. A.)'� Fale-; do ROsP.ital. Miguel Couto,

documento escrito" cujo fo- do no assunto, neg'ou qual- ladas de cImento por dIa e
I
sul-cOl1eano nos Estados Um-

t
seu dommw ou da sua posse, t 'd da E _! chamado à séde da embai-

d" t· t'
'

t'
"

900 d
.

Y Y C'
ceu on em, na se e m

tocópia já foi eJ;ltreg�c ao q�er proce enCIa a aIs no

l-_IPosteriormente a �ngll'a ,= '
os, ,�r,

d a�g �u ,n�t, p�l' o lavrador �ratica contr� a, baixada Chinesa, a Rua São ',xada, constatou 'o óbito e,

IIllrt.00.""',-él'ribunal Regional Eleltoral! Clas,
. . t�neladas, Uma flrma, bl'lta- ,ocllislao e ,recen � VlSl a fe�- �erra ,as malOres extor.soes 'I Clemente, 379, o embaixador, com a sua equipe, vestiU: o

� _"

Via-se agora claramente CO�l 19ual veemencla, de�-, n�ca_ resolveu constrUlr_ uma i ta ao Brasll, ha�l� pe:'suadl- mcluslve entregar ao macha-. :. .
I corpo do diplomata, que pe-

qual a orientação escandalo- mentIU o

s.J'
Nereu Ramos tl- fabnca para a produçao de

I'
do aqueles ex-pnSlOneu'os de do-e ao fogo as suas florestas

I
Shlh", Chao, Ymg, vltIma de

cera ainda no leito às 7
sa que o governo do Estado vdse solicitado do sr. Jusc�- maquinas textis, em Cruzei- guerra a pedirem Um passa- para que eles as cortem ou um colapso cardiaco. O mé-

I ��ras' da manhã.
'
,

está imprimindo na adminis- Uno Kul;>i,tschek a d,emissao ro, no Estado, de S. Paulo. I porte sul-coreano,

,

exterminem pela açã'o do dica Ren�to de Andrade", O 'extinto, que Chegara.. a
,,-'�

, esta capital no dia S de mar_
.. iii • ., ....-,.;-."....JI'.·A _ �· • ·.·.-J-..• ..� •__JIIlCfil&__" ••,.. -.-__ �p ,.. _,. /"'r,!" Q / ,. � �..;,"\..Al..,.-..D,.m wJA.fIl,..•••'fIIil �..Jij.� r:a•••_.,.u 'C!

t t' 'h•• ": •• •••••• ,. \
.

'aço do corren e ano, m a

Nas referências que aqui fizemos sôbre' a estada de

P I- I -d d d t· já com' relação a Tovar de Albl;qllerqlle havia entre a.m- �3,5 anos e nascera na pro-

v,asconcelos Drummond em Santa Catarina e seu encontriJ t( ar leu arl a es» e an IDOS bos perfeita concordância, �vinciatde Rapei, ao Norte

na Bahia com Madeira de Melo - que, por descuido, se
, ......

Tratava-se de um déspota. Sem dó nem 'piedade� ::da China, no dia 6 de março

transmudou, no finai de nossas notas, em Bandeira de' Go 'ernadores mandava torturar bàrbaramente, em praça pública,
,
os �de 1901. Entre os cargos

Melo - citámos também o conceito que o antigo protegido 'V" . milicianos apanhados em pequenas faltas, e, se recebia �importàntes que exerceu po-

de Vila Nova Portugal fazia do governador Tovar de AI- quei�a contra alguém, atraía o acusado a palácio e Mi �demo� citar: consel�eiro A

de

buquel'que., de S2U anteccssor Maurício da Silveil'a e, de dctl'atavà_'o, desabridamente, em altás vozes, sem indagar �embalxada na RUSS1�, Con-
CARLOS DA COSTA PEREmA (' 1 G 1 C dseu sucessor Pereira V-alente. ' se a acusação tinha ou'não fundamento. ,"SU �ra no ana a, em-

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico de San-
'

A, pret�xto de I fazer inspeção, ia constantemente ii. �ba.ixador n,a. Uni.ão. Sul A-,Já não era assim' o brigadeiro Teixeira H�mem; que .. t dta Catarina public u em seu voI. II, 1913, um manuscrito 'Laguna, acompanhado de nume,rosa comitiva" :obrigando ;,fncana e vlCe-mlnIS 1'0 as
'.,- detestava, os mexeriqueiros e aduladores, dedicando ar, o'R 1

-

E t
.

sob o título de Memória histórica, da província de Santa horas de. folga em traduzir a Bíblia, dQ. latim para o por-
os comandantes de distritos a prepai'ar-Ihes "cavalgadu- ... e, a-çoes x ,enor�s flo seu

Catal'ina, relativa às, peSsoas que'a têm 'governado, em que '

\ ras, casa, cama e'mesa, c além d�sto, a suportarem os seus�palS, 'cargo que deIXOU para
tu,guês. , .

b' d
vem a relacão dos gpvernadores e presidentes, desde Silv9- debo.ches e maroteiras".

'

,'vim serVll' na em alxa a

Pais até F;ancisco 'de AÍbuquerque Melo, o que vale dizer Estivera êle no govêrno da ilha de' julho de 1779 a Tinha êle por hábito dar uns passeios pela velha Des- �deesta capital. Era casado

durante o períOdo de 1739 a 1830, nela incluindo-se "a�gu- junho de 1786. Se levasse a têrmo o seu: lo.uvável trabalho" têrro, de jaqueta e sem qualquer distintivo que revelasse �e deixa 5 filhos maiores que

mas particularidades," acêl:ea dêsses homens de govêrno. Teixeira Homem ter-se-ia a.n�ecipado ao P. Antônio Pe� a sua identidade', Assim me�mo, ai! de que m o não �um- �estão n08 Estados Unidos.

De Francisco. de Sousa de Menezes diz, o autor do ma- reira de Figueiredo, qu�e terrp.inou a tradução da Vulgata prÍlpentasse: caía de bofetões em cima do transeunte des _ ,',...,... _.., ......

nuscrito. 'que era tão incapaz que gover!l0u a ilha orienta- em 1790-, datando de 1794 a .segunda edi?ão da Bíbli� sa-I
cuidado, que não et;conirav� outro recurso senão esfregar �O RISO DA CIDADE·:·

do pelo prêso de, Estado, conselheiro José Mascarenhas grada, E verdade que Ferreira dll AlmeIda, transfermdo- sebo nas caneías. � :'
PàcheJeo Pereira Coelho de Mel-o, mandadoipara cá pelo mar- se de Portu,gal para a Holanda e convertendo-se ao calvi- Saint-H'ilaire que passou por aqui em 1820, foi muito � , ,

quês de Pombal. Aliás, era José Mascarenhas uma figura nismo, indo mais tarde para as índias Oci!1entai!" Neer- bem recebido por Tovar de Albuquerque. Segundo o natu- �
,interessante, tendo o mistério de sua condenação desafia- landesas, traduzira o Velho -T'estamento. do original he- ralista francês, o governador era ativo e trabalhador, mas::
do a argúcia dos eruditos historiadores dr. Luís Gualberto braico até os últimos capítulos do_ profeta Ezequiel; e faltava-lhe traquejo !,o,cial e afigurara-se-Ihe mais mili- >.
e des�mbargador Henrique Fontes. 10mpletada a versão por Jacob Opdell Akker, foi a obra tar que outra c01sa. �as guerras do sul ficara maneta e:.

,

ohtro gQvernador esvurmado em suas "particularida- dada à. publicidade em dois tomos, na Batávia,-respecti- por essa razão, dissera alguém ao viajante 'ilustre: "CO�IO �
des'� Jelo autor do manuscrito, foi Francisco Antô,nio da vamente em_ 1748 e 1753, segundo informa Inocênci'Ú em perdera um braço na guerra, acha1'aln que seria um bom':
Veiga 'Cabral, enviado IJara Santa O;üal'ina após & re- seu Dicionáriõ Bibliográfico. Mas é de acreditar que, cssa administrador". :.
tirada os espanhóis' que haviam invadido a llha, No curto edição calvinista da Bíblia, à ,época, t,:ria, vedada a sua Deixarido o govêrno, embarcara para o Rio de Ja- �
espaço Ue te�po que aqui estê'l1e, "apenas pôde dar mos- enÜ;ada em Portugal e conseqüentemente no Brasil. neiro e, conforme narra o manuscrito, fizera o' navio to-',

tras de ser muito pródigo, muito soberb� e pouco políti-
,

Outros governadores se sucederam em Santa Catarina, c<l,r na enseada das Ga'l'oupas, a fim de ir por terra "ao � ,_,.

,co". \.... ,até qu'e após a Independência foi nomead()� presidente da Cubatão do Rio de São Francisco a tratar negócios fami-'� "._

A êle seg'uiram-se 'reixeira Homem e P"reira Pinto. O; Pro"íncia o desembargador João Antônio Rodrigues de liares com as pessoas que para ali enviou, etc., etc." , �-,-' Não fique triste, Udenil-
último era dado. à leitura d�s. ?bl'as de Vo1tair� e natural-I Carvalho. �ermaneceú aqui �uito POl�CO_ tempo, uns onze Ficár�lOs sem �aber que negócios

_

seriam �sses. Mas .a.� .da, que o Jorge vencerá o

ment, fazia praça de suaS 1deIas avançadas. A hora da meses �a1s ou menos, pedmdo demIssao dO' ca,r,go 'por- verdade e que Tovar mandou para Sao FranCISco uma f1- � recurso. '

morte\ porém, reconciliou-se com a Igreja. Ilustrado como que tinha mêdo de trovoada,.. '
,

'
, lha; natural que foi el!_tregue aos cuidados de"scu amigo., _ Mas se vencer não haverá

era, p�\,aeria ter feito bo'm govêrno se não dess� o�vidol' ao " Se M�uríci� ?a Silv.eira e Pereira Valente, ao contrário o coronel Francisco de Oliveira Camacho, e que essa m�- � champanhota, porque a

que lhé iam contar, não pOuIJando \051 :;lcovltenos nem do que deles vI_rIa a dlzer v�seoncelos Drum'mond, meI'e- nina ali cresceu, casou e morreu, deixando descendência� � que houve, na posse, foi

mesmo?o que se passava no recesso ('OS lares.
I
ceram, do autor d() manuscrIto as, melhor�s referências, aliás cOllstituida ele g'ente boa e bem éonceituada. .� paga. pela L,B.A.!!!

--------'----,

Flortanópclís
'

Terça-feira, 26 de junho de 1956Edição de hoje: 8 páginas
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PROf-ISSIONAL

INFURMAÇõES UTEIS
o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que n..cessita,
diàdamente e d, imediato:
JORNAIS 'l'elefone
O k:stado ., . . • • . • • . • . • . • 3.022

A G!lzeta .".............. 2.666
Di'rio �n 'r "-ie 0....... 3.679

ImprensB Ofh..lI} ••.••••• 2.688
HOSPITAIT� ,

Caridade:
(PrGvedor) ....••.••• o o • • 2.314
(Portaria) .........•.. '.. 2.036
Neriiu Ramos ........•••. 3.831
Militar 8.167
�ão Sebastião (Casa de

"Saúde) 8.168

Mater":1idade Doutor Car-
los Corrêa .....•.•...• 8J.2.1

CIlAMADOS U]l-
GENTES

Corpo de Bombeiros ..•. lI.3l3
Serv)J;o Luz .' (Raclama-
ções) ••••.. ,........... 2.404

Po!íeia (Sala Comissário.. 2.(138

DR. -'o LOBATO
Polícia (Gab. relegado) 2.694

COMPANHIAS'DE
FILHO 'rRANSPORTES

Doenças do aparelho res])irat!>rio TAC ." ............• '"' •. '1.700

TUBERCULOS� �ruzeiI'o do Sul ..••.... 2,500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..............•... 3653

DOS PULMOES Varig 2:326

CIrurgia do Toralt" Lóide Aéreo' ., "... 2.402

.Formado pela FaculdaJe Nacio- Real ... ,., .. , ......•••..
' '!.�77

nal de Medicina; Tisiologista, e 'Scandinavas . ..
2.300

'fisi-ocirurgião do 110spital Ne� HO'1'.:IS
rêu Rambs LU1:. ; ; ..

Curso de especialização pela Magestic , ........•.•

S: N. T. Ex-interno e Ex-asslil- Metropol , , ...•

tente! ole Cirurgia do Pr"f. Ugo. La Porta· •......•.... ·•••

Guimarães (Rio). Cacique , .• " •.•

Cons.:' FeU.pE; Schm'idt, 18 - Central '

.. "., , .

Fon$! 3801 �
Estrela .

AtendQ em ,hora marcada, Ideal ......•••..•.•..••••

de de" Res.:· --' Rua Estflvea Junior. t�S'f.REI'ro
. 5!11· 'Foni: 21111" ,,,Disque .. ; ,.•.•,�,..,., .• ,.

M l!: D
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA
I

Diplomado pela . Faculdade Na·,
elonal de Medicina 'da UnJver

lllildade do Brasil
,Eo&-llIterno por concurso da Ma·

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rco-

drlgues Lima)

J
"�x-Interno do Serviç� de Círur
eia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Car�B

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAQOES
Cons ; Rua João. Pinto nó

16, das 61,00 às 1�,00 horas.
Atende com horas .marca

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone i 2.693.

S

JOSÉ TAVARE8
IRACEMA

DOF.NÇl\S NERVOSAS E MEN
TAIS. - CLlNICA GERAL
Ángusti-a Complexos

Insonia - Atac.ues - Manias -

Problemáticà afetiva e sexual'
Do 'Serviço Nacional de Doen-.

ças Mentais. Psiquiátra do'
Hóspital-Colônia Sant-Ana.
CONSU};!l'ólUO - Rua 'I'ra

jano, 41 -'�as 16 às 17 horas
RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel.. 2901

.

mi. CONSTANTINO
DIMÀTOS

. DR. ARMANDO VALÉ;
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clfhica Infantil
da Assistência Municipal e Hos-

Itital de' Cárldade ,-
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS'
- Alergia -

Consultório: Rua'. Nunes,M .. -

chado, 7 -- Consultas das 16 às

18 horas.
Residência: -Rua Marechal Guí

lherme, 5 � Fone r 378:i

DR� ROMEU BASTOS
PIRES
l\{:ÉDICO

Com prática no Hospital São
F'rancisee de Assis e na flanta

C� ..a do Rio de Janeiro
I CLINICA' M:ÉDICA

. CARDIOLOGIA
Consultôrão i Rua Vitor <Mei

reles, 22 Tel. 2675.
'Horários: Segundas, Quartas e

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

mídt, 23 - 2° andar,. apto f -

TeI. 3.002.
. i

\

DR. '"JÜL10 PAUPITZ
FILHO

Ex-interno -da 20" enferrnar-sa
e Serviço de gast ro-euterolcgia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
t Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hosprtat mater

nidade V. Amaral.
.

DOENÇAS INTERNAS'
Coração, Estômago, intestino,

iígado .e vias b llia-es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21
Das 16 às 18 horas.

•

Realdência: Rua Boeaíuva 10.
Fone: 3'168.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
lhll:DICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.

CU;"SO de E'specia.Jização- no

Hospital "os Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hosprtal de Caridade.
À tarde das 15,;):) hs, em dian

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

Coutinho 44.
_

Tel.: 3120.

./

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
:MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS.
o ADULTOS"

Doenças lnterna.
CORAÇÃO .- FIGADO -- lUNS

- INTESTINOS
"

Tratamento mederno d.
.

SIFILlS y

Consultório - Rua Vitor Mei·

eles, 22.

CLINICA
de

OUVIDOS
E GARGANTA

DO
.

DR. GUERREIRO DA

FONSEJ-:A
Chefe do Serviço .de OTORI

NO do Hosp�:tal de Florianópolis.
Possue a CLINICA os Al:'ARE-"
LHOS MAIS MODIDRNOS PhRA
TRATAMENTO, das DOENÇAS
da ESPECIALIDADb.
Consultas .

...;:; ·pela manhã nQ

HOSPiTAL:'.
.

À TARDE - .das ia as ·6 -

"no CON&'UI,TóR,IO - Eua dos
ILHE"� n", 2

RJ;.�;nll:�CIA - lrelipe Sch
midt- nO. 113 Tel. '2366.

MÉDI.CO· CIRURGIÃO
Doenças de !'lenhoras - Parto.
_ Operações - Vinil Urinárias,
Curso de aperi'eiçoa,m;:nb e

longa p�ática nos Hospitais de

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua. l�elipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3G12 .

, HORÁRIO: 'd�f! 16 ás 18 ho-
, tas

'''' ,

Residência: Avenida Rio Ilran

co, n. 42.
Atende chamados

Telefone: 3296.

NARIZOLHOS HORÁRIO:
Das 13 às 16' horas.

Teleione: Consultório -
.. 3.416

Reridência: Rua José do Vale
Pereira 158 - Praia ,da Saudade
- Coqueiros
_-'

DR. AN1'ONIO MONIZ
. DE .AftAGÃO ,

CIRURGIA TREUMATOLO(HA
.

Ortopedia- •

Cotl5ultório: João Pinto, 18.
Das 16 "às 17 diàr lamente.
Menos aos Sábados
Res : Bocaiuva 13ó.
Fone: - 2.714. ---------�,

--------�

DR. LAURO DAURA o

CL1NICA GEK!AL
Er:peciaJista em nloiéstiaa de

Senhoras e vias urinárias. .

Cura rall.ical das infel!ções
agudas e cronjcas, do hper.elhu
genito-urinário em ambos oa

sexos. '

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema' nervoso.
Horário: 10V� ás 12 e 2% ás õ.

Consultório: R, Tiradente�, 12

_ 10 Andar - ]!'one: 324ti.

Residência: R, Lacerda C0l!
tinho, 13 (Chácara d.o Espanha)
- Fone: 3248. '

.F

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO nIB
MUSSI

MJtDICOS
CIRURGIA CLíNIC:A.

, GERAL-PARTOS
Ser,viço éompleto e especiali

zado das DOENÇAS DE. SENHO
RAS, com" modernos métodos d�
diagnósticos e tratamento.· .

SULPOSCOPIA - HISTlilRO
SALPL'lGOGRAFIA -" METABO-

.

LISMO uASi\L
lL'\dioterapia por 'ondas curtas

EIetrocoaguJação - R�ios Ultra
Violeta e Tnfra Vermelho.
Oonsultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar.- Edif·icio do Montepio.
Horário: Das li às i2 horas" -

Dr. MUSSI.

hasí 16 às 18 .horal - Dra.
MUSS
ResLdência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. ALVARO DE
CARVALHO ,.

MÉDICO DE CRIANoÇA�
PUERICULTURA - PEDIATiUA

_ ALERGIA INFANTIL
C')nsultól'io: - Rua 'l'ira�el>'

tes n. 9. : .

Residência: - Av. H.relho

Luz n. 156 - Tel. 2.630,

HorárlO: � Das 14 às 18 ho·

"faS diáriamenteDR. JÚLiO DOIN
VIEIRA
M"ÉDICO

ESPECIAnISTA EM OLHOS DR. NEWTON
')UVIDOS, NARIZ � 3ARGANTA;' D'AVILA
'rRATAMENTO i: OPERAÇOES CIRURGIA GERAI•.
(llfra-V",melho - Nebulbaçio\� Doenças de Senh�ra� _;'" �roc�o-

Ultra-�0l!' logia. _ EletricIdade � edh�a
.

(T�atameoto de
_

sInusite lem" Conc-llt.ório: Rua Vitur Mejo
operaçao) rel�s n 28 - Telefone: 3307.

Anglo-retinoBcopia � Receita de

I
Cons�ltas: Das 16 llúra., eIII

OculoR - Mod�rno eq.ulpameJlto .

diante, .'
de Oto-Rinolarmgl,)}ogla (únJCIl' Residência: Fone, 3.422 '

no Eatado) Rua' BlumenUu n. 71.
Horário das 9 às 12 horase'

.

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei·

rl'les 22 - Fone 2.675.
Res. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.

DR. EWALDG. JOSÉ RA
...MOS SCHAEFER

-

I
�

.

':

DR. ANTONIO BA1'IS1'A
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALI:d'DA DE

CRIANÇ?:;B.
Consulta� das 9 ás 11 horaB.

Reli. " Cons. Padre M.igul!linho,
12.

DR: MARIO WEN·
.

DHAUSEN
CLIN,ICA MÉDICA DE ADUL'lOS·

E CRIANÇAS
Consultório ..:.... Rua João Pio

to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 ,,"9 6 hOTaI.
Residência; Rua' Esteves Jú

nior, 46. T8"1. 2.812.
,_

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUl\:1ATO·

LOGIA

'Consu'ltório - Rua Nanes Ma
chado, 17.
Horário aas Consultas. - das
às· 19 hor,as (exceto aos sá-

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 Motel' ou Cirfllo Macha-

PA_$ ,
.'

COJ
';:,;�: São João BaU,m Munícipío de T;jue" San!. C.-

'" ,�� nos "'APl"JOS
'23

selheíro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança

• D�"
,

'R�,'''i"-
lheiro Mafra .

,. :\0 sábado (tarde) Farniácia Nelson
� ,',;;, � �. Schmid+
'; �. 'l'

'

.

"

>;.� � �.
O 9",.. v • .;o noturno será efetuado pelas Farmácias

"
.

. Santo Antônio -e Noturna, situadas às' ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano.

'

----- � �� A presente, tabela não poderá ser alterada sem pré-

,fIpresso FlorionÓDolis Lida:' ,".,;��;�,��:ç::;, ��:: �:P,���:",�o,
FlNDEREÇOS A�'(JALIZADQS DO EXPRESSO

. .

�uiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Fa'r�ácia

- ri° \ Avenida do Estado 1666/76 Rua

UH... .NEY PEKRONE "

MUND
Formado pela' Faculdade Nacío
oill dI! . Medicina Universidade

do Brasil
.

RIO DE JANEIRO
",períeiç""mento na "easa de

Saúda São Mig.uel"
Prof. .&: ernande .t'aulino

Inte rnv por 3 an"" do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
'OPERAÇOES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Viàriamente das.

7 - 9,30 no. Hospital de C.ui

dade," das 9,30 - 11,30 no Con

: sulté rio à rua João Pinto 16 l°
.

",ndar. .,fI!
RESIDJ1:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Flori'anópolis.

DR. CESAR BATALHA DA

.STLVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e.. ,

Crianças Raio X
. Atende. com Hora Mar-

cada.
Félipe Schmidt

Ias 3 'e 4."
.

.;;:

39 A Sa-

A D V O G A � O sIDR.. JpS€ MEDEI�OS
VIEIRA

>\DVOGADO
Caixa postal 160 - ltajl!>i

Santa Catarina.
-"-- ---_

.._-----

DR. CLARNO G.
GALI.ETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2,4il8
Florianópolis -

DR. ANTONIO .GOMES n,
ALMEIDA

_
- ADVOGADO .-.

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16

Telefone: 334C .

.................�....

D E N T I S'T A S

DR. SAMUEL FONSECA
.

.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -'

Protese Dentária
Raios X e Infra·Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residêniha: "

Itua Fernando Machado, n. 6

Fcne : 2225.

Consultas: das 8,00 às 11 ho-,

ras e das 14,00 às 18 horas,
Exclusivamente com hora mar

cada,
Sábado -- das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflcid

Partenon
.

- 2° andar -- \sala
203, - Rua Tenente Silveir.a, lI>
Ktende diáriamente das 8 às

L], horas. . .

3as e 5as -as 14 ali 18 hora••
- 19 as 22 horas.
; Confeéeiona Dentaduras e Pon·
es Móveis d.. Nylon.

-

------------------�.�

O ESTADO-
ADMIN!STRAÇÃO

Redação e' Oficinas, à rua Con
wMeiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
_ Cx. Postal 139. "

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. Dli

AQUINO
Representantell :

Represenbções A. S. Lara.

.Ltda.
Rt::J Senador Dantas, 40

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,00
Semestre ., ...•....• Cr$ 90,00

No Interior
Ano .. . . . • • • • • . . . •• Cr$ 200,00
Semestre ., , ••..... Cr$ 110,00
An'úncio mediante contl'áto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A di reção não ·se re.,ponsabiliza

pelo,s conceitos emitjdos �os ar

tigo� a�sinados.

2.021
2,27"6,
3.147
3.321
8.44ll
2.694
3.371
8.6li9

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Fpolis. Itajai Rio Santos
20-6 21-6

25-6
.

27-6 .3-7 4-7
• 8-7 10-7 16-.7 17-7 Nota

21-'(: 23-7 29-7 30-7
3-8 5-8 '11-8 12�8

16�8 18-8 24-8 25-S
29�S 31-8 6-9 7-9

18ANCO
deGRfblTO POPULAR

Ie AGRíCOLA .
. I I.

Rv.o, (J� 16 . . I

FLORIANÓPOLIS - 51'6. (>ài�rln6.

\-

J•••5••••••••••••••••••••••••••�. ••••••••

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGOES, FORNOS, SERRE-

LH;ERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS �

TODOS os SERVIÇOS PERTENCENTES" A ARTE..

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
,.�.íl).IitO•••••••••••••••••••••••••••••••••••

(
'._..

......W......................_N....�W_..........._V__-N.JV'J'oI'

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

o j

'\.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZEN�\
À SUA MESA!

FLORIANÓPOLIS LTDA.

'I'ransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO:
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONT,E.

l\fatriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITJH.A
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Bra:p.cl1
Telefones: 25-34 (Depósito) �32/:::6

25-35 (Escritório; Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Tél@ll. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial:. SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Comenda&or AzevedG,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

.

Elld. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-�6-50
End. Telea-. "SANDRADE"

Agência: RIO DE.JANEIRO
"Rfomar�

Agência: BELO l:I0�1-
ZON'fE

"-
r

Ru,a Dr. Carmo �..etto, '99
Fone:!!: 32-17-33 e 32-17-37

k':tende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: -: Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrt>, Rio, e Belo Horizonte, são efetuados pelos n�ssos
agentes

"Riomar"
Avenida Andradaa, 871-B

r,felefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVIARIO, RAPIDO RIOMAR"
"

Consultem npssas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI\
.

,:_Fones: 25-34 e 25-35

-. •. .c:.::::.

EMPRESA NÁCION:At- DE NAVEGACAO
HOEPCKE. �.

1

� IIV'19.. r.tOTOR (C 1,:8L

As pai:tidas de FiorianópoliS' são ás 24,00 horas, e do.

IRio de "'-aueiro, ás !ii.OO, r

- 'Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esctJa 'Uos

y)Qrtos d'é São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores '.\; hiformações, dirijam-se à séde da

o!.l 'Euwrêlll;l, ii. rua CouselbeÍl:o Ma.fra. 80,- Telefone 22-12 .

.

�...!�!...8•••••••••16�.....\•••••••"
��. �. _ �h�' "_

"

:

Restaurante Napoli f
Rua Marechal Deodoro 50;

I

1 Em Lajes, nu Sul do Brasil, o melhor! :

I'
. "

Desconto especial par� Os senhores viajantes.
. i

1••Y e �a o ..

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua F�lician(l Nu=es Fires 12.

,

-

com segur�nça
rapidez

so IMOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

�
..

� RAPIDO ·�SÜL-Bl11SlIlllio�--
"FloriaDópÔlis - Itaía! - Joínvllle - Curitiba

,,��,-:s.-
�

.� � ,�.--._...-- ... -.. .�

Age
....

ncía : nuu.�Deoaoro e�qui_Da:da
. • Rua�Tenente ,SllveIra

Viage�
e ,_

\ Grande Oportunidade
1 fabrica de ca

e vendem-se tam-
Vende-se por motivo de mudança

misas recem construida com 2 predíos
bem só as máquinas constando de:

3 maquinas Rayser iLl"!.•::.strial zig-zag.
1 'maquina Vürcopp _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for

I

J

Con-

Rua Conse-

Rua Felipe·

IAVISO
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes q.ue mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquip.a JerQnimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho-
'rário': 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratame�to indolo,r - Pontes móveis "e fixas -

Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

'_
\

/ .

-

Lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS Jm�INAS

Temporada de inverno
São João

Sabado _._ Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira· - Quadrilha - Pi-

o
nhão - Amendo�m - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho.e a sinhasinha e ao

casal melhor caracterizado e ao bloco

mais animado - Show surpreza -I Re
serva de mesas na Joalheria Mul.lêr, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
'o

-. São convidad6$ os associados para cf pÍ'i
meiro ensaio 'da quadrilha, ratoeira \ e ca

samento, no_dia 11, segunda-feira, '�S 20

hQras.

Dia 23

São Pedro
Dia 10 de julho - Grandiosa mat�né� infau,.til à

Caipira, das 16 as 20. horas.
Desfile de modas á caipira,/com
distribuição de premios I para
meninas e men�J)os até o qluinto
)uia� \

,
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Sociais
Simulação

WALDEMAR DE VASCONCELLOS

Imagens insistentes que rondais
meu coração com as vossas esperanças,
quanta intenção perversa desfarçais
no olhar, nas mãos e rias aéreas danças!

Refleti(tas em vós como em cristais,
tendes como o céu traidoras semelhanças,
com que iludis, prendeis e amortalhai; ,

sonhos de poetas e almas de crianças!

/

Somente amais os cantos funerários,
os longos crepes dos alampadáfios,
a morte, enfim, do que fazeis sonhar!

I
À treva regressai ·que vos gerou!
Nas ondas onde o temporal rolou,

,

.

rolai tamb1m! Ide cair no mar'!

.......�••••••�. • 3•••••.,

ANIVERSÁRIPS portunidade significarão
I suas homenagens em mére-

DR. LAÉRCIO

CAfDEIRA
cidas e significativas pro-

Aniversaria-se, oje, ovas' de apreço e considera-
nosso prezado e mi dis- ção.
tinto conterrâneo r. Laêr- o. ESTADO;, visitando-o,
cio Caldeira de ndrada, leva-lhe, prazerosamente,
alto funcionário os Cor- o seu cordial e afetuoso
reics e 'I'alegraf'os, ja em abraço com os melhores vo

gôzo de merecida aposen- tos de felicidades, extensi-
tadoria. vos à exma. família.
Advogado brilhan , mem- FAZEM ANOS, HOJE:

bro da Academia Catari- - sr. Silvio O'líveira
nense de Letras e do Ins- - sr, Paulo Huascar
títuto Histórico Ge grafico Viana
de Santa Catarina; lém de - sr, Gervásio Nunes
outras Instituições cultu- Pires, alto funcionário do
ra is, o ilustre anive sarian- Ministério da Fazenda, com

te, também emérito, rotes- exercicio na Delegacia Fis-
soro sempre foi do cal deste Estado
lectuais que prest iaram ;- Prof. Virgínia Domí-
este Jornal com c abora- noni

ções, das quais - .sta, Zuleika Mansani
ressente. - sr. João Paulo Fer-
Membro reíra

tradicional ani- ,- sr. Oswaldo Leon Sa-
versariante Ca- leso funcionário publico fe-
pital, onde residiu pr vá- deral
rios anos, e em Niterli, on- - sta. Sonia Beatriz Brí-
de reside atualment de sighelli
vasto circulo de amiz es e - dr. José Felipe Boa
de um grande n úmejo de baid, ,ilustre advogado do
admiradores f'orum da Capital.

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11039

Com SIKA n

argamassa. •• a águ
nunca mais pass

I

SIKA S.A.
Vendas dO� produtos Sika em lorianõpolis:

TOM T. WILDI & CIA ua D. Jaime Câmara

.e�s��.e8e�90••••••0•••0 ••••••••••••••••••

PARTICIP, ÇAO
Francisco Evanzelísta e Ne a C. Evangelista, têm

o prazer de participarem aos parp.tss e amigos o nasci
mento de seu primôgenito LU!Z fANCISCQ, . ocorrido
a 22 do corrente, na lVIaterl1lda� Dr. Carlos Corrêa,
uésta Capital. '

Florianópolis, 22 de junho d 1956.
I

..._·....""J"....t"N�·.W.,..,...........·_.�...ohlY'_..............-.·..........,

Vende-se �sa
\

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

2�O e os dois terrenos ao lado, situ a na melhor -praía
de Coqueiro. Dispôe de todo o conf o, tendo tres quar

tos, sala de, estar, sala de jantar nheiro, cosinha e

!;arage.
---Trata pelo, t�Iefone 3.Q23

'>:r; ';"1 -; ..

o General Shep ..

herd Estenderá sua

Visita
HAVANA,23 (UP) - o ge

.neral Lemuel Shepherd, ex

comandante do Corpo de Fu

ztleiros dos Estados Unidos
e novo Presidente da Junta
Interamcricana ele D2fesa,
estenderá a visita que ora

faz a este país à �epública
Dominicana e Mexico.
O general chegou ontem a

Hav'ana, para consultas com

os chefes militares cubanos
sobr-e assuntos relacionados
com a defesa do Hemisferio
Ocidental. I
Cuba é um dos países eha- I

ves da America Latina que I
recebe "aluda militar dos Es-I'tádos Unidos segundo os ter
mos do Tratado do Rio de

Janeiro, de Segurança do
-Hemísferlo.

vacina Salk Mexi
cana

limitacão
,

desconto
do re-

RIO, 23 (VA) Revela-se

que em sua última reunião o

Conselho da SUMOC apre
ciou a maneira pela qual se

poderia conter a expansão
do crédito atraves da rede de

bancos privados do país. Foi

estudada então a limitação
tio redesconto na carteira es

pecializada do Banco do Bra
sil 'para aplicação de medi
das técnicas contra a infla

ção. �

Preceito do Dia
UM DEVER DOS' MOÇOS
Na puberdade e no início

da idade adulta a tuber
culose apresenta-se sob for
ma extremamente, grave .

Nesses períodos da vida é
necessário que, de seis em

seis meses,. se consulte um

especialista e se façam exa

minar Os pulmões aos raios'
X.

Durante ,a mocidade,
faça examinar seus

pulmões pelos raios X,
ao menos de seis em

,s{!is: meses, - SNES.,
_-

.

3
,I"

, , ,

BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS 5. A.
EUNI>�O EM lUi! \

/
I

CIDADE DO MEXICO, 23
(UP) - O Minis terío da Sau- ·1de Pública anunciou que as

autoridades méd,ie3s .r.; no,)'4;,e- ,i. ,

americanas elogiaram' a Va- -;__:,--:..----,__...;:...-----------------,-...,...-------- -�....._-

cina Salk, de fabricação me- I . MUlTIPUOUE ,SEU CAPITALxtcana, considerando-a de "boa qualidade. ,�
O Ministerio_ também a-

W; I Vende-se em COQUEIRo.S, ESTRADA GERAL, nO
nunciou que 30.000 doses de 11124, um grupo de nove lotes de terreno, pela melhor
vacina mexicana já foram I oferta.
dístríbuidas por todo o país Tratar, no local com a sra. JACY MONTEIRO..
na campanha que ora se rea

liza contra a paralisia in
fantil.

-

cr'U.ze:aros

\ ;"�,:i1r�r;�� !t\;�i
·:r\ .

É o volume dos dep6sitos sob

_.....___._..._ a guarda do Banco de Crédito

Real de Minas Gerais S. A .. Meio milhão de

depositantes, 5 bilhões de cruzeiros em con

fiança. E por trâs dessa tranqüila e crescente

preferência, há uma tradição que vem desde

o Império, firmando um estabelecimento de

longe integrado no.mundo dos negócios e da

economia popular.
Em longos anos de atividade, o Banco de

Crédito Real de Minas Gerais S. A. tornou-se

. 'um padrão de serviço, de eficiência. E a par
da confiança que inspira, traduzida em cifras

- tão eloqüentes, orgulha-se de contribuir, atra
vés de um trabalho contínuo, para o aumen-

to .da produção agricola e industrial da paft,
Ao trazer 'a público o seu volume de opera

ções, o Banco de Crédito Real de M41as Ge
. rais S. A. registra com satisfação não apenas
o seu crescimento, que é sinônimo. de pro

gresso, mas particularmente o fato de vir

acompanhando o desenvolvimento do povo •

que serve.

"PEQUENOS CONSELHOS mize tempo e nervos, evi-
GERAIS (III)". tando tudo isso.

Não sufoque completa- Deixe o bebê descançar Imente as crises' de tempera- um pouco antes e depois I

mento do seu filhinho. Uma das refeições, e notará que I
criança que nunca recIa- êles comerá e assimilará
mas se, nunca protestasse, melhor os' alimentos. Se o

se transformaria, certamen- seu filhinho se recusar, a

,te, numa pessoa de' caráter engulir .a colherada diária
fraco e apático. Entretanto, de vitamina D, devido à

aprenda a ajudá-la a con- quela gotinha de peixe,
trolar êsse temperamento. guarde-a na geladeira. As-
Quase todos .os bebês fi- sim, o remédio ficará fres

cam geniosos quando ba- co. Assim, o remédio fica
nhados, vestidos, penteados, rá fresco por mais tempo,
ou quando sujeitos a qual- o gôsto será mais suave e

quer outra operação que não consequentemente - a

seja do seu agrado. E, na- aceitação será melhor.
turalmente, quando têm que Se você tiver a intenção
esperar pela p a p in h a. de usar um quadrado para
Aprenda, então, a distrair o seu filhinho - e essas

seu filhinho antes de ser peças são um salva-vidas
iniciada a atividade que para as mãezinhas ocupa

possa provocar a ira de Sua das - comec., o mais cedo
Alteza Real. Se você espe- possível. Uma vez saboreá
rar até começar o berreiro, 'do aquele gostinho de liber
várias coisas poderão acon- dade e amplos espaços fi

tecer: o garotinho estará serem explorados você ja
tão furioso que não presta- mais conseguirá que aquele
rá atenção às suas' tenta- tiquinho de gente curioso
tivas de distração, ou per- se conforme com os. limites
ceberá que você está ten- do quadrado. Entretanto,
.tando "tapeá-lo" (sim, be-

I
se você' começar, digamos,

bês são bastante espertos) I
aos 3 meses de idade, a co

ou - o que é mais grave - locá-lo no quadrado duran
você própria perderá') a pa- i te

curtos períodos de tem
ciência e terá vontade de po, êle achará o quadrado
aplicar umas palmadas na- 'um lugar incrívelmente es

quele ãssentadorzinho re-I' paçoso,
em comparação 'Com

chonchudo, o que nada re- o berço ou carrinho.
solveria, Portanto, econo- Torne o seu lar seguro.

HOJE ESTAMOS PRESENTES

EM 12 ESrADOS E i07 CIDADES,

COM 122 AGÊNCIAS.

�r:��ATS ífiHij
Ataca todo o or�..f••o f

E,M SIFILlS ou REUKA.lTISMO DA MESMA 0&1-,
_

'

GEM! �,
USE O PUPULAR PREPA•.�'

•
I

RADO.

I §íI !E4I:&êl f!I
�' Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar D\):'r·, 'tr�tameDto da Sífilis e Reumatisuio da me,m.,

"�rlgem. .

1,' Iaofenaivo ao or�aDi8mo. a8'l'aUável corno ll. •

.l.eor• .ti. .. .... +" •

I

para aquela criancinha que nela. o. ferro quente acha
está chegando na idade de ta o felpudo da flanela.
engatinhar. Fios elétricos, Simplesmente escove as pe
mesinhas baixas cheias de cas e dobre-as com cuidado.
bibelôs, cacas, abre-cartas, _ Verá que permanecerão
tesouras, oferecem perigo, sempre fôfas e macias.
se deixados ao alcance da
quelas mãozinhas curiosas.
Contas, botões feijão, ar

roz, são enfiados nas nari
nas ouvídoa ou prontamente
engulidos. Não permita que
seu filhinho esteja expôs to
a êsse perigos, removendo
todos os objetos proíbidos e

colocando-os em lugares se

guros e altos.

,Não perca tempo passan
do a ferro roupinhas de fla-

Anime seu 'bebê a fazer

exercícios, de Rreferência
antes do banho. Alguns mi
nutos sem roupinha, esper
neando e se torcendo no
bercínho, equivalem a meia
hora de ginástica adulta.
ll:le não só fortalecerá aque
les pequenos músculos, co

mo se divertirá à grande.
Entretanto. cuidado com

correntes de ar.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
,.

-
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OaV.LS3 o Florianópolis, Terça-feira, 26 de junho de 1956
� ------------��--.--�--------�--

�'O 'Estado'" Esportivo, Sábado próximo, dia 30
do corrente, defrontar-se"
ão, na magnifica cancha dó
Aeroporto, as equipes re

pr,es_entativas dos- Aeroviá
rios e Carianenses, em dís

" puta de valiosos troféus.
A partida, que terá como

hOlnenageado o dignissimo
Governador do Estad� dr,
Jorge Lacerda, será dedica
da ao ilustre desportista
sr, Esperidião Amin, um

dos baluartes dos esportes
catarínenses.
Diversas taças e-meda

lhas estarão em Jogo, pre
vendo-se grande afluência
ao local do embate,
Salvo modificaçã� de úl

tima �ora, a equipe dos
AEROVIÁRIOS , formará
com aJ seguinte constitui

O "stadium" da rua Bo- jogo "enguliu". um ,dos Anibal, punindo o arbitro a

r
surgiu Fernando que cor-I nutos Trilha deslealmente está certo é que tenha o ár- ção :

caiuva voltou a ser paI-, grandes, ' falta; O mesmo Jacó bate rendo pelo seu setor foi de atingiu Jacó, sendo logo ex- bitro permitido, que perma- Kati ipis I, Nico;lau I e

co, sábado último, de mais O jogo prossegue e aos e Rodrigues e Trilha sal- encontro ii pelota e de ca-I pulso do gramado, Decisão necessem na cancha até o,

Itamal�
Cabana, Katicipis

um cotejo entre os clássicos 20 minutos -......JacÓ recebe tam para' cabecear, não o beça impulsionou-a para o essa do árbitro que julga-" final da luta Jülinho e Ení- II e G uvêa; Nilo, Risoleto
rivais do pebol ilhéu que uma entrada violenta de conseguindo; foi então que I fundo das redes, Aos 35 mi- 'mos acertada, O que, não sio, os quais uma vez mais Jorg�, M�rio e Nicolau 1,I.'são Avaí e Figueirense.

'

_.__
,

I d,ittribuiram botinadas a Deix rao de participar do

:���::�� ':�;�:�U�J:;'Ç: O «dois com»
_Calarinense considerado conjun· I ::�;:;���o :�::�:::, .�� !:: i:'�i d'::gE:';�h��:

;:::,'i:;;!2�:�;io::: ,��
_ ,

_

.10 �oficial ·para as olimpiadas, I, :I�m:tpa:l:e�sodsl:o�nioalli!oí:p:U�b�lllI�cdo:�ac�o'�m:. ;���;: ui::'�;;::i::�:�n:
tempo reinante naquele dia, '- -presen a dos me s

O estado encharcado, da R�O, ,23 (V,' A,) -' O do tipo de barco, ,já que o

I'
qué o C,O,E. solicitará ins- "dois com", mandará sõmen- o seu habitual indi'vidua- Aguar emos,

'

'

m o to!

cancha dificultav'ã;,' a tôdo Conselho Técnico de 'Remo índice técnico átual é de re-" críção, o Conselho Técnico' te à Austrália quatro rema- Iismo. Bastou que o zâguei"
.: '

instante as manobras dos da C. E. D" na reunião da levância, é atendendo aindá I não vê porque tirar ao con- dores e um timoneiro, \ que 1'0 hesitasse um pouco para
dois conjuntos, fazendo com noite de ontem que durou que nenhum pedido de eli-' junto a representação na- se desdobraria nos dois que Torrado .rápído avan-

que os jogadores' escor- cêrca de três horas, resol- minatória chegou nesse sen- cional, prestando o conjun- conjuntos em Melbourne. çasse, arnemessandn a -gol
regassem não poucas vezes, veu designar como conjun- tido,

' -

to catarínense à elimínató- L _

sem qualquer "chance" de

atrapanhando-se nas joga- to oficial para os próximos
'

CONDI'ÇÕES rias, mormente quando se Mas o problema vai sur- defesa para Tatú,' Estava
das. Jogos Olímpicos de Mel- Todavia, a questão, da prepara no "quatro com" gir, se- porventura vencer encerrada a contagem: 3xl

Mas, apezar dos pesares; bourne, o "dois com" de ida aos Jogos, Olímpicos fi- para a eliminatória solici- às. eliminatórias o conjunto' favorável ao conjunto "az-
foi uma partida q�e éomo Santa' Catarina, constituido ca condicionada à concessão tada pelos cariocas'. misto F'lamengo-Vasco para zurra",

espetáculo agradou .aos que de Êdson'Westhphal e Fran-Ide
verba oficial, e'a pleno o "quatro com", ficando o Altos e baixos

a presenciaram.'.. cisco Schmidt. critério do Comitê Olimpi- E, usando o Comitê OHm- "dois com" catarmense às 'I'atú foi dos 22 cotejado-
O Avaí, que.no "confronto E a resolução do órgão co Brasileiro, já que sendo pico Brasileiro 'o critêrío, I';oltas com o problema de res o que melhor irnpres-

inictal conhecera um revês técnico, é de que não abrirá lo "quatro com" e o "dois! de embora solicitando Ins- inclusão na equipe nacio- sionou, vindo desta forma a

amargo, por quatro: tentos elímínatõrta para o referi- c�m" os tipos ,de 'barcos crição no "quatro com" e rio 'nal. rehabi litar-sj, de seu insu-
a zêro, isto :na noite de cesso no primeiro jogo. Fez

)

i:t���:fl�ir:'io�:����lC� neãs� lOQUE FOI A REUNIÃO DO CONSE; NÃO HOUVE JOGOS OFICIAIS NA �!Z!�s:�q��ei�:�.z�l���o °sevca;��
��r�r�;a�a;eaãf�n�� f5��0��;e� LHO TE'CNICO' D'E "REMO D'A C' B' 'D' CAP'ITAL

���-;'h�o::;u��� n��s:�:::e�l�
que fOI (1 jçgo, embora os '

• • • tava, Uma grande barreira
comandados de Rodrigues I ... '

às pretenções dos diantei-
merecessem vencer, pai. de RIO, 23 (V,A,) r= Por," vo- cação de �2, já que na :[}ri- �ão �e realiz,��'a� ante-I f�ridos 'o "initium': �e, íuve- ros alvi-negros, Morací

, ,ontem Jogos ofICIaIS de fu- ms e a rodada InICIal do
fato foram mais cuidadosos, tação" de, 3x2, o Conselho." meira vot,a�-o h,avida po,r conduziu-se bem e não fos-

.

. tebol na Capital, isto em

I
Campeonato da "Divisão Dmingo fala d

mais 'harmoniosos e mais 'I'écríico de Remo da CBD; 4 x 1 fOI es olhida a rala se a falha que resultou no
-

, ' n o a uma
virtude do estado lamacen- Ext,ra de Profissionais, p'os- emisora desta C'a' if 1

oportunistas, -embóra o' concedeu, no (reexame) a da Lagoa Rodrigo de F'rei-: tento dos contrários teria pi a, o
, ,

' to da cancha causado pelas" sivelmente para o 'próximo dr Ieitor Ferrari de I'
maior número de "shoots" eliminatória solíoitada por tas tá que apresenta melhor realizado uma de suas me-

' c arou
,

di
chuvas, Assim foram trans- [domingo. 'Ih' en e outras coisas que a

à méta pertencesse ao Fi- remadores cariocas para o con ições técnicas, Todavia, -.- -.-.- -
..-.-_ -

_ _-_ -.- __ w.w _. _._ orV'w'Y' ores partidas, Enísio des- ,.

gueirense. O triângulo fi- "quatro com", e isso depois como a CBD não pode arcar tacou-se na linha média, E" p.r�elra
prova eliminató�,nal avaiano cumpriu lima de longas exposições e in- com despesas, e tendo o A NOVA D'IRET'ORlA DO POSTAL

um jogador d�tado de
ria ma�cada para 12 de

"performance" magnífica e 'tensos debates, Flamengo se recusado a ',' "

'

grande resistência, excelen- fgSlto �m,dour� !erá por

não fosse a falha lamentá- ,Des'sa forma a momentosa custear as despesas com a " te combatente e com algu- '0r. a �Ia su , n,a? sendo

vel de Morací que resultou questão' do "quatro com", vinda ao Rio do conjunto TElEGRAFICO mas qualidades técnicas,
d ta forma ver-ídicas as

na conquista pelo "meia" chega a uma primeira eta- catarinense, alegando que La t Í' t
11 ícias se.gundo os quais

'-'--� ,

men ave e que apresen e, t as as provas seriam efe-
Torradó do único ponto do pa das mais agitadas, mas, desde o momento que a

R b
'

d DI'retor' ,de' Publl'c'l'dad'e"', Jogadas bruscas que podem t :1' L
A .

alvi-negro, sua 'atuação te- favorável à pretenção cario: CBD vinha 'de ahrir,inscri- J
,ece em�s e ,a�ra ece.- determinar sua saida do

. as na agoa Rodrigo de
.

'd
,1

f 't' O I t
_

d 'd I I mos o seguInte ofIcIO: Milton Filomeno Avilla, gr'amado',' Lolo' e, Marl'e'co' eitas.
na SI 'o quasI 'per el a. ca" para a n a com o con- çoes, esaparecla e sua a -

"FI'
,

1" 20 6 1956
Avaí decidiu acabar com junto catarinens,e, çada qualquer responsabili- E orlaSnoPoD�s, t :E- "

Orador: Agenor Mamede bons, No quinteto ofensivo
seu adversário logo nos pri- 12, 14 E 16 DE AGOSTO gade ,na promoção da vinda

tivox�o'''O
r

ES��Do�" SpO!- Povoas Junior, 'destacou-se Nilson, muito
meiros 10 minutos com dois Depois dos mais acesos ao RlO dos remadores de

N t
Diretor\ Departamento

c',ombatiV?, veloz e infiltra-

f V E N D E S Etentos relâmpagos, para de- debates, foi resolviçla a de- Santa Catarina para ,a eli-
es a

- foot-ball: José da Silva, cloro Jacó vem convencendo
, Temos a honrll- de levar 'Diretor Técnico: Olavo '

corridos mais dez minutos signação das' datas para as minatória pretendida,
'

h' t d V S SchmI'dt Netto,
de jogo para "jogo, E' um I ,Casa ' de. material nova,

l'd t' f 'D I'
,

t" t d D f t
ao con eClmen o ,e' . . I t'l'conso 1 ar seu rlun o. e- provas e ImIna orlas, en o essa, arma, eremos, na e emento li I ISS imo ao qua m tl'eAs qllar'tos sal b
que, em data de 6 de junho Auxiliar Técnico:

'

Adel- i
• ,- I, ,

' a, a-

pois a' ofensiva àva.Íana pa';. o órgão técnico por unâni- raia de Florianópolis; nos
,

' ,dro, Amonm e Rodngues helro, cozmha; varandão.
, do corrente a,no, foram elei- cio Costa

rou e, ,mesmo com um ele- m�dade escolhido as datas dias 12, 14 as provas eli- 'iII'

D t t" esforçados e Fernando mui- Rua Juca do Loide - Co-
" tos e empossados os m,em- Diretor epar amen o

' '

mento' a 'mais que o alvi-ne- de '12 e 14 de agôsto vin- ,minatórias, b d D' t
'

C Ih M d' D J J B tt
to cavad'or e oportunista, ueiros, •

/

'(T 'Ih' J! '

1 d d' t' INSCRIÇ-ES
ros a Ire ona, onse o e ICO: r, , , arre o. B t' h f d T t 'R C

'
,

gro n a !101 expu so aos ouro para as ISpU as, e O \ e In o es orca o ra ar a ua o Ih
35 minutos) o conjunto ori- havendQ necessidade de Resolveu ainda o Conse-

Fiscal e Conselho' Delibera- Massagista: Oscar Agui- No quadl'o' 'orie�tado por '0 Mafra 56,
nse eI-

tivo, que orientarão os des- ar '

entaço por Saul Oliveira uma terceira disputa esta

I
iho Técnico abrir inscrições,

• Nelson Garcia gostamos _••.-.-.D.- _.._� ..

f
"

' ,

d "1' d d' 16 d d t
tinos deste clube no perio-, Conselho Fiscal: lnal's do tr'abalho, do' me'dl'oV

'

dpre erlU Jogar maIs na ' e- sera rea Iza a NO Ia e com prazo e encerramen o - '

do de 1956/1957, ficando as- Enedino Rosa en e-s'efensiva que na ofensiva, tá- agôsto, no dia 15 de julho, parà eli-
sim constituida: Aloísio Hermelino Ribeiro

Anibal que é sem dúvida '

tica por demai!5 errada e ,FLORIANóPOLIS minatórias no "quatro eom" \ um grande marcador a
\ ,

contrap;oducente. Assim, O local designado 'para para a representante brasi-
Presidentes de honra: - José Otavio Lobo Figuei- ponta e excelente apoiador

Um Gabinet� Dentári.oDarcy Lin'hares da Silva e redo completo E C d
poude o Figueirense, aos 14 sede d'as eliminatórias foi leira que competirá ,nos "Jo- Walmor i.também 'c:onven ,/, qlllpO" a eI-

.

t d f d d' I d OI" lb
Bruno' Selva. Carlos Fullgraft cell, assl'm como T'ol'rad' 1'a 2 pIstões, Armário. ins-

mmu os ,a ase erra erra em s.egun a votação, a raia goS Implcos de Me our- Presidente: Guilherme W 1
'

tirar o zero do marcador e de Florianópolis, e por vo- ne".
a dIr Lemos

que é Í1m ,elemento ,de f tI:!lmenta,I" etc, usado, po-

ameaçar o segundo tento, ',-

Adalberto da Silva. Conselho Deliberativo turo. ,Os dema!s ,em pla� �cm em ,�tJmo estado, Preço
qu'e se conseguido, lhê daria

1o Vice-Pres�dente: ArY- Edgard 'Buchele regulaT, ',exceção do zagué
e ocasla�'A '

'

forças para alcançar o em- BRASIL E ARGENTINA V,IT'ORIOSOS EM
baldo Povoas. Osnild,o Amorim

1'0 Mafra que esteve aba i R�a Neleu Ramos, 38
20 Vice-Presidente: Wal- Carlos Manoel da Silva dá critica,

••.!" ........I' ....._,..... _ ...........�.� •

pat�,
Os goleadores SEUS DO'M'IN' lOS ,dir, Santigo Martins, Alvim yieira , Os quadros

,' •• -

A·V.JI·S· wO·
..

1° Secretário: Roberto AproveItamos o ensejO Ad' d '

Eram decorridos precisa- AI ,s uas esqua ras -

mente nove mI'nutos de
' ves, para apresentar a V. S, os tava' ,

t't 'd
O Grêmio dos Contado-

D d U
·

I' I· 2 O 2° S t
',m aSSIm cons I 'UI as

ações; quando, atacando o errata os rugua I e ta Ia por J( 'Bastos,
ecre ária: Walter prto.testos de nossa elevada

I' AVAí -' Tatú; Guid' e
randos de 1956, avisa que o

Avaí, 'Rodrigues investe
es Ima e apreco IVI' M

'

E"
sorteio da maquina Singer,

1 O·
1° Tesou�eiro: Dory Gar- Roberto Al�es - 1° Se- L °lr,acI; F arl'ecdo, nNI�11

e
que deverià ser pela' Lote-

área a dentro deixando des- e x respectivamente cia, cretário
o o;, ernan o,, I,' ria de S�o João, foi transfe-

controlados os dois zaguei- , ' 90 T G 'lh A1d lb t da RodrIgues, AmOrIm Qe- 'd
'

ros contrários,- do que se No colosso do Maracanã, I com:;tndar o ataque nacio- � esoureiro: Laercio
.

UI erme � a er o ... tinho) e Jacó,
rI o para o dia 28-8-56.

aproveitou o extrema Fer- iniciando, a disputa dá Ta- nal, com destacada atua- Alves Machado. SIlva - PreSIdente' FI'GUEIRENSE ,u-

nando, que vinha acompa- ça do Aflântico, o selecio- ção, Enquanto isso, em Bue- cini; 'Trilha e M ra

nhando os movimentos' do nado brasileiro conseguiu nos Aires a seleção ,da Ar-
. (Adão) ; Anibal, ãq

��:t���:!:�cio�:rama��:r ��:;:atc�"me�hrC:gu:�re e� I

gentina suplantava pelo O TíTUrO MUNDIAL DE PESO PESADO I ��'li��inh�, '6:����;zt �!�
a' "esféra" no canto esquer- partida cheia de incidentes, I escore mínimo o scratch ' i I:ado e Lauro.
do do arco ,de Soncini. Es- pelo escore de dois a zéro,

I
italiano que no próximo do-

NOVA I /ArbI't'rag'emYORK 24 (V A) Mundial de pêso-pesado, '

�
,

tava aberta a contagem, <' gols marcados por Zizinho e I mingo estará no, Rio enfren- ,

' ' '. '

I Como ref f J,do-u - Charley Johnston, o "ma- qtl(\'SC encontra'vagt>, A lu-, ,eree, ar',
Um minuto após o gol Canário, Leônidas voltou a 1 tanda o quadro brasileiro, seu l' a a t f,1clonag.er" de Archie Moore, ta será realizada a 24 .de I e< p reclmen o, 'f,

-

iuaugural o Avaí vai ao declarou' que êste e James julho no Parque de Beisebol nou o sr, Laura Si.tos,
atague; Carrega Jacó pelo

O ETa OU'
J, Parker, de Toronto, as-' Teve, sos, êrros clamo' sos,

seu setor. e um pouc,o ,dis- GERS N DEMARIA R RN, sinarã� na próxima tellça- de Toronto, Se Moore ga-
mas não influiu'de mleira

tante da áreà perigosa ar- J! alguma no resultafl da
, '1 S 'Acaba de regressar de Futebol. Demaria deverá -\,eua, (' contrato para a ,lu- nhar,' defenderá () titulo -

remata a mela atura; on- ,
�, ,

lt t FI Pt' PO,rfia, .1cini ergue os braços para sua viagem à Capital da ainda esta semana dirigir tTa em qUInze assa os, em
I
con ra oys at erson em

agarrar o balão de couro, República, aonde fôra a jogos, sendo provavel a s�a Ol'onto, pelo Campeonato, setembro,
-�.-.-•••-.�.-..:t-••••.-.'

mas este engana-o saltando passeio' atendendo a um indicação para referir o �
por cima do seu pescoço convite que lhe fez o árbi- VENDE
para 'ir aninhar-se nas rê- tro carioca Antonio Viuge, o prélio decisi)/o da Taça_

-
,

des, Um "frango" legitimo. sr, Gerson Demaria, árbitro' "Osni Mello" entre Avaí e Uma casa na

[9;' ásS'ÍI�h'.( 'e, ;;Sqnci .. , ge,primeira, ',cat�g_Q:ri,a ga"EiKueirense, que está mar- TrompowskY nO. 52.
',:�'%atú qy "im'êii'o red\')l'ação Catarinense de_ caclo p",ú:� am;rÍh§ à noite, Tratar na mesma'

•

lo

" (

A

• •• •. .r: I I:
SUPE.RADO O FIGUEIRENSE LOGO NO,S' PRIMEIROS MINUTO� FERNANDO -(2), JACÓ E TORRADO, OS GOLEA-
DORES EXPULSO TRilHA, AOS 35 'MINUTOS TATO CUMPRIU BRllHANTE� ATUAÇÃO, SENDO O MELHOR
EM CAMPO - {aMO FORMARAM. os QUADROS -

- FRACO TRABALHO DE LAURO SANTOS.

AEROVIÁRIOS X
, CARIANENSES

EGRESSOU 'O'
P ESIDENTE DA

\

F A. S. C.
O d, Heitor Ferra�'i, dig

'no pr sidente da Federação
Aquâ ca de Santa Catarina
já re essou do Rio de Ja-
neiro; Como se sabe, o dis
tinto esportista f'ora à Ca
pital Federal defender o

pont de vista da entidade
que reside no rumoroso
caso das eliminatórias de
rem entre catar-inensas e

rem' orês do'Flamengo e

Vas ,

COZINHEIRA r
LAVADEIRA

Precisa-se para casal à
rua Felipe Schmidt, 23, 20
andar, apto 1,' dràriamente
das 8'às' 9 e das 13 às 16
horas,
Exige-se referências.
Paga-se bem,

Vende-se
Vende-se 2 casas na praia

de :ltaguaçú, sendo 1 de
m�deira

'

e a outra de ma
/' terial, esta em conclusão,
Vêr ,nó local. Tratar pelo
Te.!. 2622 no horário de 13

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Parker
i

-

luink
AZUL REAL

LAVÁVEL

lava�se num - instante!
Em �aso de ocidente, bastam águo
e sabão comum para retirar, das

roupas e dos dedos, o mínimo ves

tígio da Parker Quink Azul Real
Lavável.

Se ,_deseja segurc.mçq, use Quink

.Levével. Se deseja permanência, use

Quink Perrncnente. Todos os tipol
de Quink, lavável ou Permanente,
contêm sol"-x, que limpa e protege
a sua caneta. Quink pode ser usada
em qualquer caneta.

PREÇOS: 2 onças· CR$ 20,00 - 32 cnçcs - CR$ 130,00

Parker
'uink

O único tinto

que contiiP aIN

•

IIIfRlIDn/gnf,s enrilrJv., lIllt I•• lII8iJ
conA. 'lIí1'lUl. aa.

Av:. P/ésideilfe V-orgQs, 435.B.o fIlUIOI - fio 6. lGDiIO
Sra. Cárã-rlllO - Macblllla & Cla. S"•• 1110 $oldanho MOtlnlt.. :. • ',o,lon6,01l.

" .,

«NO �enclculo,)

Cem 'a Biblia na Mão
TERÇA-FEIRA, 2'6 DE JUNHO

Tu, porém, por que julgas teu irmão? e tu, por que

desprezas o teu? pois todos compareceremos p,!rante. o
tribunal de Deus. (Rom. 1'4:10). O amor não pratica o

mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei
é o amor. (Rom. 13:10). Ler Rom. 13:8-).4. .,

Um operário piedoso e fiel cristão, que dependia ex

clusivamente do seu trabalho diário para o sustento de

sua vida, vinha para o trabalho sempre cantando.
Um dia um de seu-S"'companheiros disse-lhe: "João,

você me parece sempre tão feliz. o que é que te faz tão

alegre, quando tens que trabalhar no pesado para poder
viver?" João respondeu: "Não' odeio a ninguém; nunca

conservo alguém no meu despresário." ,

Aquêle homem tinha descoberto que o amor é real
mente "o doce mistério da vida".. Má vontade, ódio, in

veja e antipatia para com os outros, constituem a mais
terrível doença espiritual. E' um virus espiritual que
ataca a nossa fé em Cristo, e desidrata a fonte da ale

gria do espírito. "A ninguém devais coisa alguma, senão
o amor recíproco ; porque quem ama o' próximo cumpre a

lei."

A data de h!�e��c�:;,�!�, que, .

'ifItl' ·1
em 1.620, no Rio de Janeiro, nasceu Antônio de ISá, orador sacro falecendo alO de Janeiro de
16-78;
em 1.818, partiu do acampamento. do 'General
Curado, em Hervidero, Bento Manuel 'Ribeiro,
que foi surpreender o General Artigas no

Queguaí no dia 4 de Julho;
em 1.825, no Rio de Janeiro, nasceu' o poéta
Francisco Otaviano de Almeida Rosa, vindo a

falecer em 28 de Maio de 1.889;
1.838, foi ferido em Acará, quando com o Aju-,
dante Pedro Ivo Veloso da Silveira perseguia
os insurgentes do Pará, o 2° Tenente da Mari-
nha Filipe José Pereira Leal;
em 1.865, uma coluna paraguaia de 500 homens
sob o comando do Major José Lópes foi atacada
vencida e perseguida pelas Brigadas da Guar
na Nacional comandadas pelos Coronel Anto
nio Fernandes Lima e Tenente-coronel Sezef're
do de Mesquita.
em 1.933, no Rio de Janeiro, faleceu o historia
dor José Francisco da Ro�ha Pombo, nascido
em Morretes, no Estado do Paraná, em 4 de de
zembro de 1.857;

André Nilo Tadasco

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
FLORIANÓPOLIS

� ORAÇÃO
Nosso Pai, purifica nossas mentes e corações de to

dos os sentimentos que nos roubam a plenitude do gôzo
cristão. Enche nossos' corações de amor por tôda a huma

nidade para que' nós também cumpramos a lei. Como
Jesus ensinou a seus discípulos, assim ensina-nos a oral':

,"Pai nosso que estás nos céus Amém."

PENSAMENTO PARA O DIA

Farei tudo para' ver os outros no mesmo espírito
com que Jesus os contempla.

MARVIN H. CHILDERS, Advogado (Texas)

HOJE

\

Ardil para ,Brto
bar cooferêncla
(SNA) - o Evangelista

BillY Graham completou sua

conferência às 1.700 pessoas
que se encontram no Audí
tóeio da Universidade de

, Princeton, EE. UU., não'
obstante ter sido rrotíf'lcado

pela polícia, antes de come

çar a falar, de que um débil

mental, não identificado,
havia declarado que faria

explodir urna bomba no lo-

cal da reunião.
'

O Chefe de Polícia' de
Pr inceton Informou ao Dr.

Graham que havia recebido
um telefonema, no qual se

dizia que "uma bomba es-'

condida no auditório" iria

explodir às 20 :00 horas.

Compreendendo que a

multidão de estudantes, pro
fessôres e pessoas presen
tes não poderia evacuar o

salão em poucos 'minutos, o

evangelista, com a aprova

ção da direção da Universi
dade, decidiu continuar sua

conferência, encerrando-a,

!_todavia, não muito tempo
depois. P.ara evitar' pânico,

,
não se disse nada ao audi

, tório.
I Entrementes seis policiI
ais e sete funcionários da

I Universidade vasculharam
; todos os cantos, onde pudes
'se estar escondida a bomba,
,! mas não acharam nada.
! O Chefe de Polícia con

cluiu que se tratava de um

lôgro.
.-.-_ �_._-.-.-•.•._-.- .-.,..

I Alfaiataria
Santa Catarina

i
A ELEGANCIA PARA HO

I MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, sala

NO PASSADO

I

Edital'
Afim de que sejam cumpridas as- designações .legais

1,10S Estatutos, ficam convocados todos os Associados
(�este Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária, em
Ia convocação, será realizada no proximo dia 28 do cor
"ente, com - inicio as 8 horas, e, caso não haja numero

legal, em 20 convocação na mesma data as 9 horas, para
r'eliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Julgamento e aprovação da Proposta Orçamentaria
para o exercício de 1957.

'

Florianópolis, 20 de Junho de 1956.
Antonio de Oliveira

Presidente

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

uomica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men
sais Cr$ 500,00.

Informações com o sr. Adão Ferraz D'EIy, Rua Vis
conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559.

VENDE-SE
Uma propriedade com 10.000 m2 com, duas casas

lima de material e outra de madeira com 1uz elétrica'
Vos to. água corrente, muitas frutas, café e' ótimo terreno
',Jara Granja. Situada em Alto Roçado - Muníciplo de
São José., '.

Tratar na, mesma, com E'rico.

.. __........-...-. .--M..-_ .....�w.:..., ___
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-DE PONTA A PONTA O MELHORO
,·fi

.

-quando fuma

E V. também sai

sempre ganhando

cígarros Lincoln.

._
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-FACULDADE CATARINENSE DE FllO- P�:gA:��AV�Z Erit.NE��-
PORTE

SOFIA (SNA) - A maneira co-

mo "teams" de bola-ao-ces
to estão sendo empregados
para an unciar o Evangelho
em Formosa, Coréia e Ja
pão, foi descrita em Cle
velando. EE. UU., pelo trei
nador Don J. Ode, atlético
diretor da Universidade
'I'aylor, de Indiana.
Falando à Associação Na

cional de Evangélicos acêr
ca de suas ex.periências com

excursões de quadros de
"basketball" ao Oriente, o

sr. Odle explicou que "con
siderando a 'grande apre

ciação que se tem nessas

terras pelo referido esporte,
missionários 110S convida
ram a visitar Formosa e

Coréia em 1952, prometen
do-nos .que no intervalo de
cada jôgo 'ser-nos-ia dada
uma oportunidade para en

tl'egal[ uma mensagem do
Evangelho".
Acrescentou o sr. Odle

que tem recebido convites
de tôdas as partes do mun

do. :ffiste ano, aliás, preteri
, de trazer seu "teám" à
Améríca do Sul.

grafia de alguns grandes ho

mens, havendo ainda dois

tilmes de recital músico e

um sobre a vídá e canto de

Mirian Anderson. Para, com

pletar o estudo, projetar-se
ão quatro filmes sobre artis

tas americanos da atualida
de.
As inscrições para êste se

minário estão desde já aber
tas na

: Secretaria da Facul-

SEMINÁRlO DE, ESTUDOS
DE LINGUA INGLESA
De,2 a 14 do proxímo mês

de julho deve realizar-se nas

salas da nossa Faculdade de

Filosofia um Seminário de

Estudos Iriglêses de que será

Professor o Adido Cultural

Adjunto da Embaixada Ame
ricana Senhor John J,

Ewing.
As aulas realizar-se-ão de

manhã, de tarde : e à noite,
As aulas matinais .incluem
um curso de nove lições sô

bre Análise Fonêmica da Lin-
, gua Inglesa; outro de nove

aulas sobre Estrutura e Sin

taxe do Ingles; um ainda éle
tambern nove aulas sobre a

Literatura e escritores, dos

Estados Unidos; nnannente
um de nove aulas sobre Téc
nicas Modernas de ensino de

Línguas.
Durante a tarde, das quín- P E R DEU S Eze às dezesseis e cinquenta

'

,-
horas realizar-se-ão traba- Domingo de manhã, ocu-

lhos de laboratório sobre los verdes de grau. Pede-se

pronúncia e entoação do ln- a quem o encontrou entre
gles-Amerícano e sôbre con- ga-lo a Maria do Carmo Du
versação inglesa. A noite, tra Av. Mauro Ramos 86,
das sete às sete e cinquenta que será gratificado.
e por nove aulas far-se-á u- I

,
--;-

ma demonstração de técni-
cas modernas do .ensino em Casa Coqueirosclasse. Alem disso, e em seis
sessões elas oito às nove 'da Alugo à Praia da Saudá-
manhã, se passarã.o filmes de 332.
documentários da Historia Tratar Mauro Ramos, 129

• dos Estados Unidos, da bio- 'telefone 3489.

dade, à Rua Esteves Júnior,
n. 179. 'I'ôdas as informações
serão dadas na Secretaria

d� Faculdade pessoalmente
ou por telefone, das câ)orze
às dezoito horas,

'

A ]!"'aculdade concederá di-,
ploma a todos os tnscrítos
que tenham rrequencía re

gular.

,_'0 • __ .__ • _ _ .••.•_':.;.__

DOCES E,TORTIS
Doceira' especializada em

Pôrto Alegre, acoita enco

mendas de doces. enfeites,
ortas e pudim! para casa

mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pirea.: 12 ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 26 de junho de 1956
-----,,------ ------ .....-._------------

CEMITÉRIO DE ITACO- Ana, Hermelino Domin- Naquela. corrida. de ca-

ROBt gos de Sousa, Hercilio valos houve
.

um momento

EDITAL N° 54 João Sabino, Izac Grego- de-emoção diversa. Há sen-

_ (Prazo. pt! 30 dias) rio dos Santos, José Ma- sações que se renovam aos

IDe Acõrdo' - com a Lei ria Cardoso da Veiga, Jo- Í;l'equentadores do:' Prado Residência Vende-�::!e
na 246, de 15 de novembro sé de Oliveira, João José de carreiras do Rio, um dos " As - 8hs.

de 1955, convido a todos Soares, Juventina Cordel- mais belos do mundo, com "Sessão. Das Mo.ças" »:

os interessados pelos restos 1'0, José Natal Darnasío, seu tapete verde, com ceu r<

Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide, 47 Roberto CANEDO

mortais das pessoas cons- João Teodoro dos Santos, azul, e lago 'sereno além do Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua). Informações à . Fernando FERNANDEZ
.

I Rua Conselheiro Mafra, 24.
tantes da relação abaixo, João Geremias Vieira, Jo- horizonte ... ,_Mas sensa-

em:

inumadas nesta. Necropole, sé Ferreira Barcellos, Jo- ções, embora renovadas, al-
----------------_;_--- .UM DIA DE VIDA

cujo prazo esta terminan- nas Espindola, João Bar- go velhas. Um cavalo que' , O t' F 1 d F -li
No Programa'

do, para no prazo de trinta bosa da ,Fonseca, José Pau- vence "placards" .que se fi- I ara0 a o o oro e soa aml a Cine Reporte;. Nac.

(30) dias, a contar desta lo Pereira dos' Santos, Ju- xam, uns' ganham,' outros I I Preços: 1,50 - 2,00

data, requererem exumação velina da Gloria, Juventina perdem:
-

.. Azares nem sem- , - Comprando hoje mesmo, ótimos lotés, nas praias 3,50.

ou aforamento dos respec- Martins Silva, João Pache- pre sucedem., quando um I de Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irínen
I Censura até 14 anos.

tivos terrenos ou nichos pa- co da Silva, José Floriano favorito falha e entra o I Bornhausen, no Estreito. I

ra deposito dos mesmos, sob Silveira, José Rosa, José disco da chegada algo ines- , ótima oportunidade de evitar a desvalorização d ',-I' ,---;'�uY? � �™pena de, findo o referido' Delfino da Silva, Lauro Ga- perado...· seu dinheiro.
e

,•.. .__ ._-
�
.-_'. ,.:'&prazo ser feita por esta Ad- ltAtti, Luciano, José Maria, Mas áquele dia aconteceu' Já dispomos- de poucos' lotes a venda. _ �. �!_

ministração e removídos os Leopoldina Lotaria da Luz, o inesperado e novo. Um Dirigir á Rua Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta
-

mesmos para o Ossuario Leonel- 'Martins, Luiza To- cavalo . imponente; bonito, Capital.
Comum: maz, Luiza Maria da Con- saiu, vigoroso, disputou pal- As - 8hs.

Acelino . Manoel Vitori- ceição, Ligia Ramos, Ma- mo a palmo a corrida. Na -...............
Scott BRADY � David

no Ari Monguilhotti, Alvi- noel Jacinto Teodoro, Ma-O! reta final não havia se de- '.' O BRIAN em:.

, .

A l'
.

d C 'C d' M ···d·d d·� O MANTO DA PERDIÇA-O.
na Candida Silva, ve mo na, o armo 01' erro, a- mm o am.a o vence 01'. 'o

A
'

t
.

.'

Chaves, Antonio Gonçal- ria Perez .Almeida, Maria I 'Mas êle fe��um esforço � .

\
...

�

o
.: No .P�ograma:

ves, Antonio Carlos de Alves, Maria Carolina Sil- inaior e afinal�m emoção ! �
I. "'e ft ça' :: Noticias da Semana. Nac.

Sousa, Antonio Manoel Cas- veira., Maria. Rita de Je- para o público que .torcsra • lt � I Preços: 10,00 - 5,00.

caes, Argentina Martins sus, Mano,el Tomé Nunes, na árdua disputa, é'ruzou o � \: '.
. � I Censura até, 14 anos.

Leopoldina, Alvaro Laurin- Marcos Laurentino Alves, disco de chegada na fren-0;' � �---- _

�:, d�a�::�' :"�'.:;7;: ri�: �::'�':n;�U�:�o, C��' S�;�::: "'ii�po;, de pam, vol- � SEU PROBLEMA· FOI RESOLVIDO. � "-\li ,m
�: d��,��:�n!�tonl:t!�:: ::��:: �::m::j:"daM���(:� ::' a��:�o� ��::''v;:::;:�': � GAS ENGARRAFADO - 16,00 e uuo 1· C(·� ..

�:a:����:r����ue�a�i�:�; !i���a�!r;�séC����:ta, ,�:� �::a��n�r�u:�r:i::�va.p;�� � o DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPEC IAlISADO. � "SeQ�a:o.7Das 9Mhso·....as"
Fraga Guimarães, Bernar-: noela Lemos Medeiros, Ma- aí, então, que se deu o to-,:':' "HOEPCKE" .�

� �

dino Cardoso Rodrigues, ria Rosalina Furtado, Ma- que sensacional. O belo ,. �
Dennis O KEFFE ;m:

�:::!::f:'�::::!.�, g!E !:��;::;a::!�:;��.:J!:: ��:,�: ':��:i::�� ;::��:;: �� ESTA CAPACITADO A EFETUAR TRANSFORMACAO DE FQ_f � :�1��;���SEJO
1 t· AI d C' M I t R M 1 G

. . - � Atual. Atlantida. Nac.

�o�:ad:n�al, �:::ri�� G��� ra��oe �ilv��nosM���o�au:� ��m s��lt�me��o�n���lsal�:�
� GÕES A QUEROZENE OU GASOLINA DE QUALQUER MARu � Preço: 1,00 - 2,00

lart, Ciro Francisco Avila, tina de Jesus Silva, Nilton nem compreensão. Temos,. ..
3,50.

g:��lii�: !��f�� ko�ce;::� �!�:.� ��lt��us;�s�a��.:��� :��\Ora����\s::em���1�m��i� �CA PARA CONJUNTOS lPMGAS ::
Censura até 14 anos.

!��' DCe���!:o ����e�: J��� �:i�l�n:st�s�nb�\:�sdO �:!:� ;���. e:t��O explicar fatos � TEMOS ·PARA PRONTA ENTREGA F OGOES A GAS. �
VE'NDE

-

SEj:;.D�:::e, A6��ii��"�';,i�: �;:ap�:;�anJd::, O�:;:,�:: ta'?'a�O';;���, �,:f;:�:nq,,"o� � __

VISITE HOJE MESMO. ,�',_ -.randa, Enedina Maria Sil- Pacifico Correa de Melo, na vora;gem da vida agita- : .....

'o

K::���:�:�:�-!:l�:n�E� ��l��!es::s���:� L���� �:i1t�I:�:,:o;��:1:::nt:i:b::
�

Caril' I S Hoe�c'te· S A Com ln'� ��:�:;:':.' �i:�:!;�aJ;E:�!�
Nunes de Carvalho, Enéas tino Silva, Sebastião Silva, prado )-ffiocionou a cidade

o I sr. MUlllch Av. Mauro Ra-

Moreira, Francisco Farias Teodora Maria Fernandes, que an'otoll em seu diário '. mos 192 - Na parte da tua- •

Lopes, .Fermino Simão .de Velidelino Necker, ,Valdete. mais um acontecimento es- • �

., • ' • � nhã.

Almeida, 'Filomena de Je� Garcia, Vicente Jacinto da tranho a sua vida tumultua- �
............J&��

;::::�I::�:a!-�;��!.,7: :��a��E;�'::o��:�� ������-����':ho::::�"
.. d,

Sec. de M.aquinas e Elelrecidade �
Maria da Conceição, Flo- Livramento. - 13.873

-,
sofre. . . �

risbela Cónstancia Germa- 15/6/1951. � Vende-se 2 casas na praia

no, Genesia Raulio Cardoso, Administarção Geral dos I'

� lOJA _ FEllpr"t SCHMIDT �" mdeadeIl.tr.aa·gUaeÇlaí, 011ster.nadode1mdae_ .

Germano Mayer, Geneusa Cemiterios Publicos, em I
Motta Cordeiro, Heitor Ca- Itacorobi, 15 de junho de O ESTADO ' . F 2 300 3 039 � ,terial, esta em conclusão.

pela do Livramento, Hilde- 11956. / / � ones: .

. e ... � I Vêr no local. Tratar fi.
elo

,brando da Rosa, Hercilia Me,;, I Emmanuel da Ro.sa Li-' O .mais antiga Diário. de ;O .

(.
_ I

- .. : Tel. 2622 no horário de 13

lo de Sousa, Hugette Sant' . nbares - Administrador. i Santa Catarina 1. r .

_
o; I

as 15 horas.
l..:.�""'..Fv:."'''''''''�.wl''"••"iJlJ''�Jl...tII"•••U'''''••'''''.'''';-"""..JilIiJjIiJ�,.a......._'rJ-.-.......�"'�..p-.;a..��.....-.l'._,._._.._._�__'�.� �-

Lavando' com Sabão

\?iraem ES]Jecialidade
da Cla.1'IIZIL IIDDSIIIIL-Joln,llle (lIareaEreglstrada)

. economiza-se jempo� e. dinbeiro
•

6

I �--._-._..
'!.� ���,;t"

I _

"

'"

PR'OGRAMA DO MES
'.

-.1UNHO-

Sábado - 30 de Junho, até amanhecer grandiosa

/ FESTA DE SÃO JOÃO

._

Churrasco: Queimada·: Bandinha de música e

uma. imensidade de surpresas. Um casamento e um
desfile �de. modas da roça, quadrilha e polo noise.

Prêmios aos mais oríginaís .

Reserva de mesas na Secretaria ao preço de
Cr$ 100,00.

•

EDITAL Fato Estranho•••

O_TADO

V E N D E S E los TERN�S QUE VESTEM DEPUTADOS E

SENA-I- . DORES A VENDA, AGORA EM FLORIANóPOLIS

Casa de material nova, I! '.
" .

com três quartos, sala, ba- Não há muito tempo .que uma apuração realizada

nheiro, cozinha. varandão. jllaS
duas casas dos representantes do povo, constatou

Rua Juca do Loide - Co- .
o ue cêrca de setenta por cento dos deputados e senado-

queiros.
� 1'PS adquiriram ternos já confeccionados, os quais, dado

Tratar à Rua Conselhei- tt alta classe e perfeição de 'corte e acabamento se im-

1'0 Mafra 56. punham à preferência.
Além do acabamento ·linha elegantea.._.de\ seu corte,

"""�':'''.Pt.-�......___'sa�.�.,uQ.Jl'_uJQ.' h fimpun am-se os re eridos ternos pelo prêço sumamen-

te' rasoavel, tão rasoavel mesmo que o seu custo não
atingia o prêço médio SÓ .de feitio comum num bom al
faiate.

Êsses ternos, na sua grande maioria, são da afama-'
da marca DUCAL, cuja exclusividade de venda em Flo
rianópolis pertence aos estabelecimentos "A Modelar"
e fabricados pelas "Confecções Sparta S/A", do Rio de
.�aneiro.

, Ainda' ontem tivemos a grata oportunidade de veri
í'icar pessoalmente, ante a qualidade das casimiras, a:
beleza dos padrões e o esmero inescedivel do acabamen
to, o quanto é merecida a fama que gozam êsses ternos.

'

"A Modelar" está de pa rabens pelo lado sortimento que
apresenta.' .-

CINE SAO JOSE
�s 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"
Van JOHNSON - Juny

ALLYSON - Carlos RAMI
REZ - Xavier CUL ART
em:

DUAS GAROTAS E UM
MARUJO

No Programa:
Cine Notícíarío. Nac.

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

'N.·ItA

Vende-se
Um Gabinete Dentário

completo, Equipo; Cadei
ra 2 pistões, Armário, ins

trumental, etc. usado, po
rém em ótimo estado. Preço
de ocasião.
Rua Nerêu Ramos, 38 As 5 - 7,30 - 9,15hs.

"Sessão Das MC}ças"
Roberto CANEDO

Fernando FERNANDEZ
AV 15 O em:

UM DIA DE VIDA
No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50.
Censura até 5 anos.

O Grêmio dos Contado
randos de 1956, avisa que o

sorteio da maquina Singer,
que deveria ser pela Lote
ria de São JOão, foi transfe
rido para o dia 28-8-56.

AfEQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
"

I DO BRASil
SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR'DINÁRIA

Terceira Convocação
São convidados O� Senhores Segurados da Equita

tiva dos Estados Unidos do Brasil a se reunirem em As
sernbléia Geral Extraordinária em Terceira Convocacão
La Sede Social na Avenida Rio Branco i25 setimo andar
às dez horas do dia onze de julho de 1956 a fim de Deli
l-erarem sobre a Seguinte Ordem do dia:

A - Reforma dos Estatutos da Sociedade.
B - Interêsses Gerais.

Rio de Janeiro 21 de junho de 1956.
Enio. Carvalho. de Oliveira - Dir�tor no exer-

cício' da Presidencia.
.

Galdino do Valle Filho. - Dil�etor.

COZINHEIRA E
LAVADEIRA

Precisa-se para casal à
rua Felipe Schmidt, 23, 2°
andar, apto 1, diàriamente
das 8 às 9 e das 13 às 16
horas.
,

Exige-se referências.

Paga-sé bem.

\ .

As 8hs.
Cil FARNEY ___:_ Vanja

ORICO - Grande OTELO
em:

PAIXÁO NAS SELVAS
No Programa:

.

Atual. Warner Pathé. Jor.
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

Vende-se

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZ SABER aos que o

presente edital virem 011 dê-
le conhecimento tiverem

(expedido nos autos na 644,
registrado, às .f'ls. 22v. do
livro- n? 4, que digo n? 4 de
inventário de bens por fa
lecimen to__.de- Manoel João
Cardoso e d. Maria Luiza

Cardoso, que se processa

,perante êste Juizo e pelo
cartório de Orfãos) que
atendendo, ao que lhe foi

requerido pelo inventarian
te e tendo em vista ao mais
que dos autos consta, auto
rizou, a venda em hasta pú
blica de todos os bens do

espólio, que serão levados 'a

púhlico pregão de venda e Iarrematação, a quem mais
der e maior lanço oferecer,
acima das respectivas ava

Ilações, pelo porteiro dos
auditórios.. ou quem suas

vezes fizer, no dia trinta e

um de julho do ano em cur

so (31-7-1956), às 14 horas,
no local em que se realizam
as vendas em hasta pública
determinados por êste Juizo,
à praça Pereira e Oliveira,
ém frente ao prédio do Tri-
bunal de Justiça, nesta Ca
pital. Descrição .e avaliação
dos bens que serão levados
à praça: UM TERRENO
sito no lugar denominado
Capão, distrito de' Ratones
desta comarca, fazendo
frente no Travessão, com
terras dos herdeiros de Vi
cente Melilo, onde mede
oitenta e uito ,metros
(88,m); fundos; com ditas
de Acary Silva, extremando
por ambos os lados com ter
ras também de AcarySilva,
sendo que as linhas laterais
medem a extensão de oito
centos metros (800,m) mais
ou menos, ou seja a

área de sete mil e quatro
centos metros' quadrados,
(7.400,00ms2), aproximada
mente!. Tem-s., acesso a es
se terreno, por meio de uma

servidão, o qual registrado
no 2° ofício de registro de
imóveis desta comarca sob
nO 4.648, às fls. 137 do livro
nO 3 C e foi avaliado na im
portância de oito mil cru

zeiros ,(Cr$ 8.000,00). E
para qus chegue ao conhe
cimento dos interessados, e
nínguern possa alegar igno-
rância, mandou expedir o

presente edital, que será
afixado na sede dêste Juizo,
no lugar do costume, e, por
côpia, publicado ,pela im
prensa, .uma vez no "Diárto
Oficial" do' Estado e três
vezes no jornal "O Estado"
desta capital, devendo a

primeira publicação ser fei-
ta com antecedência, pelo
menos, de vinte (20) dias, e

a terceira no dia da venda, � _'
.

t ou se :r::este não for puhli- '....
cada o Jornal, no da edicão ---------------------------'-------'--

anterior, na forma da lei. CHOVENDO NO MOLHADO 'CAIXA ECONO�MICA FE',DERA·L. DEDado e passado nesta cida-
de de Florianópolis, aos de- RIO, 23 (VA) - Causa-me troversias em torno desta

'SANTA CAT'ARINAzoito dias do mês de junho espacíe a repercussão alcanI questão e tornando sem ra- ,".
de um mil novecentos e cin- çada pela aprovação em pri- zão de ser o projeto aprova

coenta e seis c18-6-1956). meira discussão, na Câmara do em primeira discussão tal-

Eu Waldemiro' Simões de,ldos Deputados o projeto Bí- vez à falta de maiores escla

Almeida. Escrivão o datilo_11ac Pinto, relativo a presta- recímentos dos srs. deputa
grafei e subscrevi.

.

ção de contas de entidades dos em torno dos fatos agora

Eugênio, Trompowsky Tau- diversas - declarou ontem relatados.
I

lois Filho -:- .Juiz.-de Direi- à reportagem o sr. Jessê Pin- I --- ----.---

to da 2a vara. to Freire, presidente' em Suissa e Brasil .:exercício da Confederação
, _

K
" Nacional do Comercio. Em- RIO, 23 (V. A.) - Realí-

l '1 id d
hora louvável em suas Inten- zou-se ontem, as- 17 hptas

uero íqUI O e ções moralizadoras; o referÍ'- no Palácio Itamür:1ti, a ceri

do projeto nada inova no to- mônia de. notas estabelecen-

450 milhões da re- cante a prestação de contas do isenção reéiproca de bi-

do SESC e do S.ENAC que, por tributação sôbre a renda

f','na r'a de C
.

,. .

decisão dos Conselhos Nacio- proveniente da navegação
(;1\'f I . apuava nais, vem sendo voluntaria· !maritima e aérea entre a

RIO, 23 (VA) - Os acio- mente s�bmetidas ao exame Suíça e o Brasil; com comple
nistas da refinaria do Distri- cÍo Tribunal de Contas da U- ,mentação ao acõi'do aéreo de

to Federal mostram-se muito nião desde 1949, ou seja des: 1948. '

contentes. E' que estão Sen- de o início das atividades das I Estavam presentes ao ato
do chamados a receber os di- duas 'instituições não haven- i q�e foi ass,inado pelo \chan-
videndos que t...;Lf.o sendo pa- do, pois, um só exercício não ler Macedo Soares e pel'o mi-

gas a dezenov'e por cento pa- apreciado pelo referido Tr1.-· nistro Robert Maurice, repre- res.

ra os portadores de acões bunal. Essa prestação
. de' sentante diplomativo da Sui- -----.;....---..:;....;;:....;.;......;.-.;.--;.;;..._;;.....;......;......;.---...

I mais antigos e doze por c�nto contas, feita até aqui sob o ça no Brasil, o ministro da

A Ordem dos Advogados' do Brasil, Secção de

san-Ipara o mais recentes. A pro- iml'lulso de' um deve'r moral Fazenda, sr. José Maria Alk-.
ta Catarina, comunica aos interessados no Seguro Cole- pósito sabe-se que Capuava voluntariamente, com a pr::>- min, altos funcionttrios do

tivo, que o prazo para inscrição foi prorrogado até 30 rendeu no ano páSsadp; o mulgação porem da lei crian- Ministério das Relações Ex-
,

�q, corrente. lucro J�'quido de �ua!-rocen-:: do o Serviç.o Soc�al Rural �e ter.iÇlres, da r�p�es,e�tação dcJ! Prof. Franc�s', r(,!c(,!m-cliégado -'da ,Europa, prOCUl'a
Altamiro Silva Dias. - pelp tos e cmquenta mIlhoes de. tornou obrlgatona, a partIr "SUlça e do ,Mrmste:rlO da Fa-I Ema casa grande, palra alugar. Cartas ou referências

l° Secr�rio cruzeiros. I de 1956, pondo termo a con-. zenda.·
�

.
para o Prof. Jacques .Mou�sempes no Hotel La Porta.

< �

MARIA VE'NANCIO CHEREM IBdllal
O Doutor Eugênio 'I'rom

powsky Taulois Filho, Juiz
de Direito da Segunda Vara
da Comarca de F'lor ianó

polis, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei tc.

<D. BELICA

'AGRADECIMENTO E MISSA

. EDITAL DE PRAÇA_

Filhos, Genros, Noras, Netos e Bisnetos de MARI,'\

VENANCIO CHEREM, vem por êste meio agradecer ao?

nobres facultativos Doutores José Tavares Iracema, tvan

Bastos de Andrade, .Polidoro 'Santiago e Vitor Mendes, pe
la maneira com que se empregaram e pelo esfôrço dedi

cada afim de dar tôda a assistência necessária à extinta,
ao Senhor. Amin Sallum, que solicitado atendeu pronta
mente, aos Senhores Alcy Silveira e Vidal Vieira Dutra e

demais pessoas que auxiliaram naquela triste ocurrêncía
enfim a todos quanto lhes confortaram. assim como aos

que enviaram telegramas, coroas, cartões e acompanha
ram até a última morada.

Outrossim, convidam a todos os parentes e amigos pa
ra assistirem a Missa de 7° dia que pela intenção da Alma

de sua boníssima Mãe, Sogra Avó e Bisavó, mandam cele
brar no proximo dia 27, quarta-feira, na Catedral Metro-
politana às 8 horas.

.

Por mais êste ato de Fé Cristã, confessam-se suma

mente gratos.

firma Conce'itua�a
Eírma conceituada, com boa freguesia, aceita' re

j.resentação exclusiva ou distribuição' única' de artigos
dornésticos : máquinas de lavar, geladeira elétrica ou a

.

querozene, enfim, todos os artigos para bazares e lojas
de ferragens que servem para a venda a prestações.
Yinanciamerito ou participação.

'

ESTRELA LTDA.

Avenida Alm. Barroso, 6 - gr. 602 - 'I'el. 42.0518
- Rio de Janeiro.

R.EPRESENTACÃO
PARA sAo PAULO
/'. -

CLUBE .DOZE DE AGÔSTO,

Firma idônea e muito conceituada aceita represen
tações para S. Paulo escrever para PETTINATI - R.

Domingos de Morais, r837 - S. Paulo (Do Sindicato dos
Corretores de imoveis).

CONVITE

'A·DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO
tem o, pr;�ei, de' cÓrrvjdar os componentes do "Blocos
(ros·�Aé,an'flàâos''',' "Grlipo do Arrotár io" e demais associa
dos qUe desejarem tomar parte nas danças da Festa de
São Pedro, a se realizar em a noite de 30 do corrente, a

comparecerem a sua sede social, às 19 horas, do dia 25

. do corrente, acompanhados de seus pares." para o 'pri
meiro ensaio da "Quad-rilha", orientado pela competen
te direção e gentileza do sr: Francisco Medeiros.

.

Soirée ·Dansanfe: e Leilão
Americano

..

Promovida em prol da "CAMPANHA DO AGASA

LHO", por uma Comissão de senhoras espirítas, realí-'
zur-se-á no Club Lira, a 27 do corrente, ás 20,30 horas,
uma soirée dancante e Leilão Americano das seguintes

,9 prendas; 1 bonito clsaco de peles; - aparelho de chá em

j orcelana : 1 abajourt de cabeceira; 2 aparelhos eletrí
cos : 2 cestas tipo Na!af e muitas outras utilidades inte-j
ressantes. (

A Comissão convida, pois, todos os sócios dos Clu
bes locais, e os que desejarem .prestigiar com sua pre-

�,ença essa festa de caridade.
. ,

A Comissão.

•
�

.IRMANDADE DO SENHOR JESUS, DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

EmTit DE FORNECIMENTO
��"'5

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previ
no aos interessados que. até o dia 28 desde mês, às 12

horas receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Se

cretâría, proposta, em cartas fechadas, para " ri forneci

mento de todos os artigos necessários ao seu consumo,

{lurante o semestre de julho a dezembro clt.> corrente

[l,no. .

.

Consistório, 11 de junho de 1956

José Tolentino de Souza
Secretário

r".l'..-.r.J".,.,.·�
......· .......· ....,......
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASil
Secção de Santa Catarina

" SEGURO COLETIVO
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maior
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volume de trabalho •••\" \"
.. �

c

quando

marca o

Se V. precisa melhorar o rendimento dos seut

serviços de ,esc;itório, aparelhe-o com móq;�
nas de .escrever Remington. Uma série cf.

qualidades excepcionais .e únicas (tipo d.

construção, desenhá, material; facilidade d.

mcnê]o. nitidez de escrita), ajuda-
rão os seus funcion6rios a eneen-

trcrern aquêle ritmo certo d.

rapidez e eficiência que o se",

negócio exige� Não é sem
,

, ,',
motivo que a gronde maioria cf.

secretórios 'e daÚlógrofas; n�
.

mundo inteiro, prefere 0$

mâquinas de escrever .'Remingtoll.
-

'. "

"ESCALA ZEROCÊNTRICA", combinada cem. mar.

ginadores visiveis, graças o éS5e d·i5tJ.ositivo, a

operadora "vê" como a corto' vai fico." antes

mesmo de' escrevê-lo I 4'

,.
.,

. Eis, as . vantagens que lhe
-r,

� '... 4Jfe�ece ti·\. nova Remington:
� :�e:ç;�' ���_,',����,,·,lc',7

•

�
.�, _ �-4,..- '"

(I)
CI1

"'OQUE TEMPO", mecanismo de Impressão cem ,

ccelercçãc progrêssivo e ritmada - o-umenta 'I'

produção sem esf9rço extra .

CARRO ULTRA-LEVE E RÁPIDO de rs+ôrno sucvrs-

simo - reduz ao minimo o esfôr,ço do operadora

CONSTRUÇÃO "DOBRA-MATlC" - uma corcc.e-

risticà ,evolucionária exclusiva do R�mi(Jgton,
que permite acesso rápido e fácil ° qJolquer'
porte' do meccnlsrno interno. Aumento a produ.
ção, reduzindo o tempo necessário poro oiustel ,

e conservação.
e-

,

7Innd.du 7lea§iJLS. 8.'
CASA PRATT

,,,'"'''-O';:'1!
. ..l

Rio de Janeiro - Sôo Paulo - Pôrto Alegre - 8elo Horizonte - Reeifa -

_
,

. Curjfibo - Salvado, -- Juiz de -Foro - Pelotas - Hortcnôpolls ,- Blum'enou
rew.....·$Anta. Catarina-Florianópolis: Rua Trajano, 18-8 • 8lumenciu: Tro .. ·· 4. de FeYer�;lÓ, 23-1."
�

.

AGÊNCIAS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO PAís

._

A v-f'S tt10A"_
A CARTEIRA DE' PENHóRES DA CAIXA ECO

NóMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

enhores interessados que levará a leilão, no dia

.

7 de Julhotde 1956
;, partir das 15 paras, no prédio situado à rua Conse
lheiro Mafra 60/62 térreo - os objetos referentes a con

�fatos de JOIAS( E_MERCADORIAS emitidos ou re

formados até
30 de Dezembro de 1955

e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE

TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL
SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de. ouro, pra
ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

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

·ncontram a disposição dos interessad(/s.
.

OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA
I Diretor

'

LINAURA SOUZA
Chefe da Oarteira' e� exercício

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Otbon dEça._.......J � [(Omino��:ac::!��n��r�:oo�:g:e��s:ar�:g:!·�os artigos, das notas e

notinhas,���
..

W;,�'�l"'''"I�'I' u"'I"O" s""" �'EI' 'e-I'I'o'ra'"I-a"
.. ,

� dos suel tos e das várias, foram ehamadns com urgência ao Rio, os srs. Genésio '\.;:370
� Lins, Espiridião Câmbio Negro, Massignan e outros donos da gaita.O mercado de Asunción é um festivo bailado de Pito- .. E um recurso, como tantos outros, interpostos na forma e no prazo da �

d n: tOd d
rescos e' Impressões.v-« enche um vasto largo de pedra, � lei deixa de ser um direito - o mesmo direito de que a U.D.N. catarinense usou � Deverá ser prurroga a a va I a 3onde crescem unià�' árvores de altas' frondes, perto, da ga-

� ta�tas vêzes para tentar a anulação dos diplomas do 'sr. Nerêu Ramos - e passa ..

t
.

I
re da ferro-cafrril.

'� a ser uma bandalheira uma patifaria, um crime! � ,

-, dos a D81SA ,policromia 'movimentada e' inconstante dll.s vesti- � Evidente que todo êsse arrazoado jurídico antes de ferir os .reoorrentes, �.
'

mentas; as gentes que circulam com pausada desordem: as � atinge o egr-églu 'I'ríbunal recorrído, emprestando-lhe conivência no acolher e :: \ RIO, 25 CV. CA) _ Como se haverá mais eleitoJ.c';; no paispeças de cerâmica e de louça vidrada, de côres fortes e ": .

encaminhar à instância, terminativa uma apelação interposta, quando Os prazos � retardou a substituição pre-
I
a partir de _ de julho.

,
.ItiunfhaadsasClaeraqSu'asesePablhraandcaaSs,peelnOorC��os; :�m�hi;��a;O,��as�a��� � já se aChà.v�m el�go�addOs, qUatndO o ddiPl��a do src·'tKe'rol.mzairnoSaLcaO�eS�(dJa'u1g�a�ar� di-. '�vista na l,ei, talveí seja mes-j Entretanto, estão 'sen�o'-

.. reito adqulrído, iqui o e cer o, quan o ja se �ra a' '" . t

",

mo, _de neces,si.dacie a pro�ro "anunc.iada.s algu�as..!�leiço,esmanchego; as mulheres bronzeadas, de chales vistosos, de < Se isso Iôsse verdade, teriam os juristas e advogados do sr. governador, � 1 d d d t t I t N o alou:o- ,gaçao
.

da �a 1 a e os 1 u- pe o ln erior. ao s ",-mantilhas pretas ou brancas à cabeça, ou de largos [ara-
<

dado dolorosa prova de incompetência profissional ao permitirem o .seguímento
.. los eleitorais. ,mas suplementares, m a snos pontudos, .que fumam grossos .charutos

'

e

apregoam�
I do recurso. Fôsse essa a hipótese, fácil seria ao mais bisonho rábula atorar-Jhe a

� r Essa substituição devera também em muni-cípios -no-em' 'guarani; a variedade frêsca e viçosa das frutas e dos
trajetória e mandá-Ia, através de remedium juris específico, ao S0110 eterno do � ter sido feita no .prtmeíro

se-Ivos, Para preenchimento delegumes quê' ornamentam aquela ruidosa confusão - lem-
"" arquivamento.

-

� mestre deste ano. Mas pare- cargos 'da administração' 10-bram uma tela expressionista e um carnaval, tanto o

� Só aos que não raciocinam por veto orgânico, aos que observam os fatos � ce que o tempo foi ínsurící- cal.feérico, os coloridos" juntam ao burlêsco e o encanto e a) sob o fanatísmo partídárío e olham as coisas pelos binóculo. da ma fé e do d,,- � ente c alnda/Taltaram rolhar, 1 As P?nderações . a�ima fo�-fan1lasia se misturam ao vivo e ao inesperado. < peito, só a êssés ocorreria sustentar que o P'.S.Dt. cataa-ínense ao interpôr sem :" de eleição. De modo que a ram feitas pelo rriínístro Ed-
-

Há de tudo nessas decorativas e animadas feiras de � 'recurso, o Tribunal a quo ao encaminhá-lo, o Superior ao -dfstrfbari-Ie e. o Pr�- < não se; prorrogado o prazo Igard Costa, ouvido peUaAsunción: favas achatadas e mate em, fôlhas; mandioca � curador Geral da República ao oferecer seu, parecer -, houvessem todos, nu � de validade dos titulas, nãoJI'nossa reportagem a respeitoe, balangandans: rôlos de carne moqueada ao fundo de � solídüm, agido fora da lei, cada qual a rasgar a Constituição, o Código Civil el < de um projeto do PSD, emcestos chatos e onde verdeja, franjadínha e murcha, a I
EI't I ..' C d Depu

"o o er ora.
• curso na amara os L _salsa cheirosa; ,gatos do, mato, Inquietos e irritados, den- � Caus� espanto e estarrece, por isso, que' órgãos- da responsabilidade e � Nos-so apê lo. tados, visando à prorro,?,',-tro de grossas gaiolas de cipó; mantilhas e rendas de

a; das tradições do "Correio da Manhã", acolham asneínas .erassas como essas de � ção do prazo de validade-nhandutí - tão leves como espumas; e lenços de .sêda,) sustentar que "o recurso do PSD não só atenta frontalmente contra o regime, I,
,

Os nossos cordiais con-' dos títulos eleitorais.verdes escarlates
<

azuis e amarelos, e panos de tonalída- � como, ainda, comete' esta' heresia ju�ídica: reabrtr um caso julgado. A Consti-':. frades do "Diário da Considero, entretanto, umades "vi�as e exeit�ntes, que escorrem de barraquinhas altas � tuição da República, pelo seu artigo tu.: § 30 diz: "a lei não prejudicará o direi- � 'l'a�de" acham que, na pena que se- cot;J-ceda. _

essaé' esguias como nichos.
'

�. to adquír-ldo, o ato jurídico' perfeito e a coisa julgada". :. irreprimível, revolta se- prorrogação. Esta ocasiao rea
'

. E sõbre esse vasto 'bazar, intenso, vivo e cheio de tintas Como pode, uma simples e grosseira chicana eleítoreíra, r,ejulgar coisa jul- < rada pelo) vergonhoso excelente para se completar,cruas - sol, calôr, algazarra, uma beleza original e na- � gada, derrogar direito adquirido à bôca das urnas e consolidado por confirma- :: CONDICIONADO'- de Bra- a reforma eleitoral iniciadativa e muita môsca,
� ção judicial? Pode a sofisticaria mais, que a Lei Ma,gna?" :: ço do Norte, aos revés de nas ultimas eleições, e issoDeixei-me ir:,' deliciado e indiscreto, através daquela .. Isso, positivamente" não pode ter saido da pena de redator da grande � al'g'unientos atiJ�amos in- ,I porqueporqu� _ ainda. estãoardente e matizada indisciplina de sêres e cousas várias, � fôlha carioca. Há-de ser; por fôrça, matéria de cobrança. à boca do cofre, crariia- " sultos ao governador. � longe as elelÇoes germs, quedispersas, palpitantes e cheias de cheiros acres e fortes. � da pelo delega.do da nossa tJ.I?N., o .conspícuo dr. Wald�r Busch! �: 'Entendem que somen- : geralmente acarretam gra�-'P>qui; entreíneiando essa masSa bizarra de gente que I

•• , • , •••. , •• , , •••• , • • • • • • •. • •• , ••.• , • , •• , • • . • •• ,., ••••••••••.••.••••••••• ,.. /_ te êste órgão de oposição
I des

dificuldades a execuçao' gesticula le fala alto, que discute Os preços e oferece, por � Está anunciad.o, para a semana corrente, o julgamento do recurso. � deva respeito à obrigação de medidas dessa nat:lreza,baixQ do jaleco, caixinhas de palha com fôlhas de coca, ou ;- Qualquer que se'ja, a decisão do Superior TribullaI'Eleitoral terá o nos�o ':. de Iinguag'em superior. IQuanto mais nos aprOXImar.que se desloca por vadiagem ou por uJ;lla curiosidade sem < respeito.
"

l, O apêlo dos ilustres cO-, ,mos das eleições, 'fiais difícilpres�;a "- alguns índios, esbeltos, belos e palradores, de �
Conhecido ou lião o apêlo judieial, receba ou tenha denegado o pro- � legas tem enderêço

I
se tornará a aplicação da ,leimantas curtas e calças, enfeitadas, exibem pequenas fle- � vimento que es�ramos, nãó nos despejaremos contra os eminentes ju�gadOl'es, �' ·errado. Nós, da opos'i- '2.550. E a reforma aleitoralxas coloridas, guaiácas de couro de lhama, com franjas de � como é do feitio vigilante

" :: ção, I já o dissemos e que j:á nos deu a célula uni-penas de, arára, faixas vermelhas com desenhos brancos e '� Aconteça o ,que ae6ntecer não iremos esfoguetear lares adormecidos de "r já O repetimos: dançare- ca, será retardada.pretos ou longos, rosários de caroços escuros e baços.
. � juízes, como ocorreu aqui, não faz muito, com alguns ilustrados desembargado- � mos a' mUSICa que nos O ministro Edgard Costa,'Mais adeante, para um canto, misturados aos casuas � res -por sinal OI) mesmos que decidiram válido o diploma do sr. Kominos Lacerda., ,�. tocarem, da valsa fidal- que, na presi(Iencia do TSE,cheios de melões, às pilhas de pómelas amarelados e ,aos � Á patente' de molecagens dêsse naipe, em Santa Catarina, é privativa "� ga dos'salões ao frevosa- teve saliente papel no apri.gigos de mangas' Pica�'lts de nodoas vermdelha�t - mUJ�m � dos nossos adversários.

'

:: I

colejante das ruas. Para moramento do pro�esso elei-as novilhas de cornos e�verniza_do,s ou O�n:ll am os, JU- � O recurso do P.S.D., - reafirmou-o há dias um dos seus delegados, da � ganharem o direito de toraI, contribuindo para a e-mentos eôr de cinza, de felpas crespf1s e lUZIdIas e que pa-. � própria tribuna do ,colendo Tribunal recorrido - fundamenta-se não só em di- ":' nos censurar, os do laboração do atual lei 2.550recem molhad�s sob a luz �iva. e, crua do sol de março, � vei'gências, interpretativas, ,como ainda, citando d, luminoso Matias Aires, em � Diátio deviam, pl'evia- salientou, ao terminar SuaOs trens sllvam loage, ntmlcos e baru�hentos, nos des-
� eiTo de entendímento, que os de vontade são inconsentâneos às tradições daquela � mente desaprovar seus conversá C0m o reporte r qUevios af'astados; no caes os guindastes gUll1cham e rodam I Côrte, � personalidade moral d� todos Os que lhe integram o corpo de julgado-' � pares da' imprensa es- o título eJeitoral é uma fon-e o vento que vem do rio' é adocic,ado, frugal e tépido. � res e à de quantos m�gistrados, realizam a Ju!?tiça Eleitoral em Santa Catarina. l, crita e falada. A�tes dis- te de fraude, e que sua subs-Não cempreendo' porque as smgulares ,e Ipoderosas � A imperfeição dos serviços eleitorais, ninguém o ne'ga, é decorrência da própria' ,� so, não poderemos aco.- tituição pela folha individualbelezas dos mercadOS, par.aguaios, como o� chilénos ou os � organização que a lei lhes dá. I

.

> lher suas restrições, por-' da votação será um grandeperuanos, não andem nós ca·q,ernos de tUrlsm�!, � No pleito de outubro, com refel'ência ao prélio governamental, essa lm- � que discriminatórias. A. melhoramento no_ sistemaE também não entendo _porque essas felr�s asunce- � perfeição, numericamente traduzida, expressou-se em formas' e em quantida- I educados C0ij.10 com a edu- brasileiro de votaçao. ;
nas colorida's movimentadas e tão cheias ,de decorati-', � des que poderiam fer influido decisivamente no resultado final. .: cados _ já aconselhava �....I'va �riginaIldade, não encontraram ainda um Hector Pe- � Diante disso, ao P.S.D. cabia, na deftlsa incGntestável de direito, pro- � Ruy, afirmando implici- Aproposito. do movimentoleo ou um, Cundo Bermudez para lhes marcar, em tra- � pugnar o exame da legitimidade do diploma ,conferido ao sr. Kominos Lacerda.

� tamente ,a reCíproca. iniciado no Congresso paraços ardentes e fortes, a fisionamia tão própria e tão ex-.,� A lei lhe 'oferece essa garantia e abrir ,mão dela seria faltar ao dever para com.. A nossa linguagem, no a prorrogação do prazo depressionalmente paraguáias. I � '0 eleitorado pessedista - já de si tão sacrtfjcado pelas violências e perseguições � camentário, ao CONDI- validade dos, títulos e ax x I � ,do govêrllo.
.

� ClONADO, não destoou anunciada reabertura dox I �. O P.S.D., com o recurso, cumpriu serenamente o seu dever. A JustIça � dh Iinguag'em situacio- alistamento eleitoral nossaLi um sueIto em L'UNION, gazetá do govêrno, sôbre � Eleitoral cumpri-Io-à dentro. em dias, com a decisão final, que lhe cabe dar. Se .. nista com relação a: um reportagem colheu tambemos animais que perturbam, latindo, gemendo QU ornean-I'�, confirmar o diploma do sr. Koininos Lacerda terá acontecido, para nós, apenas, � documento a que os ór- a opinIão do desembargadordo, a paz nqturna e burguesa de Asunción.
, .. mais um processo julgado e teremos feito aa governat:Íoi' a prova da legitimidade � gãos palacianos pl'eten- Eurico Paixão presidente do

_,
Certo, o 'pancho e·�tá ex�luidO do rep�ro oficial;. não i � do seumandato.'· ,

) deram emprestar igual-, Tribunal Re'gional Eleitoral.corre perigo:. pancho e um Jumento superlor e tem lmu� .. Se der provimento à apelação pessedista, a imprensa da U.D.N. pregará l, dade de conteúdo, modi- Aquela autoridade começounidades. . . '� a reacão armada e dirá que o Superior Tribunal é composto' de juízes canalhas. .. ficados apenas - é claro- por lembrar que o Congres-i A noite êle dorme o SeU dôce e sossegado sonD de sol- �
,

Se perdermos, receberemos o foguetório dos moleques; se vencermos, re- �. _ os personagens. 'so não ,permitu nas últimasteirão sem roncos e sem sonhos, por esses alêros amorá- > cebe-Io-ão os Sl'S. Ministros do Tribunal. .. No ep,isódio, aliás, o eleições, o sistema da folhaveis e' senhoria,is..
'

"� � que há dt: mais insuItuo- Individual. O TSE propos ês-Não ornêia, não! ,zurra, com' escândalo e despudôr; e..........,.. � w•._ ·.� •__•• ·.-_· _·_·.·.·.·.·_ �.·_· _- - .._.._..--_.
So. é o CONDICIONADO se sistema, a Hm de acabarse acontece sair do seu 'abrigo paro um pulo higiênico, 3.

O TEUPO,
_ e não o comentário com a participàção de eleito-plaza silenciosa e _florida - regressa logo aOs seus con-

,

1.... em tôrno dele. Quem res-fantasmas nas eleições, efortos feitos de ordem, calôr doméstico e dignidade patri- Previsão do tempo, até· 14 perdeu définitivamente a outras fraudes. O sistema éarcaI.
horas do dia 26, cemifostura foi o sr. ótimo.- Não! O Papcho não pode ficar misturado, mesmo Tempo,' instável, sujeito' a 'Kominos Lacerda, rego-nas gazetas, a bichos subaternos e filhos das ervas...

, � chuvas. ciando a der'rota do
x x

T.emperatura: Estável. F.S.n. à custa do Tesou-
x

Vento's: Do quadrante sul, roo Imoral e criminoso é
Uma sennora brasileira, cujo marido seguiu o,nte�: frescos, êsse ato. Jamais a críti-

d'aviã,Q, a buscàr' prata na Bolívia, perguntou-me se eu Ja Temperaturas extremas de )
ca e a repulsa a êle.

fôra a S. Bernardino':
,

.

hoje. Apêlo por apêlo, faça-
- Um encanto! Um amôr 'de Jogar! Máxima 1-7,9, mos o nosso aos estiela-
Respondi :vagamente, estalando os dêdos, Ja com 'von- I Mínima 12,2 dos, colegas dO Diário:

tade de passar a borracha em todos ·os meus itrnerários."
,

um movJmento oxigenadoEstava com o figado chiando: o negócio do 'alemão' Y I pela liberda,(le ,eleitoral,ia-se enchendo de carrapichos; a moça dos nhandutís, que <

I· pela realizàção do regi-privava' na varanda do Hotel, queria que eu pagasse, com , N'ov'OiS Sl"na I"S radl'o me democrâJ;�co, .,�elo.

uma mansidão' de milionário, quatrocentos ,e cinquenta .

'

I
..

respeito às leis e aos có-A caravana vôltou do' Rio muito satisfeita, embbra., ,_guaranies, em bom papel arpericano, por, uma curta man- "

f'" d digos, sem as' interferen-visivelmente estenuada das "boites" é .um tanto :fart.a ',' onlcos' 'proce en-- tilha preta que quãl,quer, pessoa poderia comprar, numa
, cias corruptoras do po-da cha:mpanhota. Veio, 'sobretudo, mUlt� alegre, p01S

I'"
'

d d'
casá especial da calle Estrella, -:- por trezentos, sem char-

. .,

d V
der éconômico, os l-a começár de ontem novo fogo de bar.ragem sena llll- 'tes e' enuslas e sem ,miudos; e por cima desses diss,abores acumula-

t nheiros que o povo COll-
'

ciado pela imprensa contra os pessedl's as, '

fia à administração para
dos - aquele "amôr de logar"!

-E _ dizem 0S da caravana _ o maravilhoso éEra de mais para um bacharel em país estrángeiro.,.· COLOMBUS, (Ohio) 25!'-
que Jorge, é o único homem no mundo que consegue

I
A senhora acendeu um cigarro e pediu uisque e soca-

tudo de graça na imprensa carioca!" Todos OS jornais (V. P.) - O diretor dos ser-
cola; não notou, por cel;,to, as rúgas do meu enfado; vol-

estão à sua d,isposição sem o custo de um só centavo! viços de radio, dô o?serva-tou a falar de San Betnardino: a grande estrada d'asfal-
. torio, dé,l Universidade de-,'

I t d" '/Mas o que a caravana não confessa é que está Vlva-
Ohio, dr. John,Kràus, decla�to, a vegetação pintalgada e opu en a, e que ava. a pal-

, mente interessada nO,,,provimento do recurso do P,�.D.sagem em tôrno um explendor sem iguabl!l Depois o hodtel, Com êle, por .algum tempo, o govêrno voltaria à U,D.N. rmoeun, theoje sl'n<'laUl�S caPratadrl'Oaf'o?nol.vCaO-s'o comedor d'estilo rico e OS barcos que a o�çam com o-

I ·t de pai para filho.
'

"pro"avelmente' ongmarioscura e eve 1'1 mo.
Há ainda intenso- regosijo dos caravaneh::os- pelo '

-

Mais al'gumas frases neste gênero e estilo e eu recon- CONDÚJIONADO de Braço do Norte. Dêle êles tiram do planeta Venus". ,

ciliado com Os itiner�rios do' meu caderninho de capa pe-
a prova de que o sr. Bornhausen, com a 'só escola da No lmclO do mês, o dI'

1 d Kraus já fizera alusão a taisu a.

vida, era muito, más muito' mais inteligente do --que o
fenomenos, mas, desta vez I

- A senhora tem razão. Devo ir até lá.
sr. Lacerda,. com seus dois canudos de doutor...

.

.. -,-----,--- insist�u no fato de que os

.............

Entretanto, tyamita�
no Congresso mais de um

projeto de lei alterando o re

gime eleitoral vigente, inclu-
,

sive para prorrogar por mais
um ano a validade do's títu- ,

los eleitorai's. De sorte que à

substituição dos títulos elei
torais em todo o país 'parece'
��eaçada - finalizou o sr.

Eurico Paixão.

JOAQUIM CABRAL DA SILVA'
'A família de JOAQUIM CABRAL, convid'à os pa

rentes e pessôas amigas, para 'a MISS� de 6°, mês, que

!Jelo descanso eterno do saudoso e. qu.er.ldo �xtmto, man
da celebrar no dia 28 de JUNHO (qumta-iell'a) �s 7 h�
ras, no altar Coração de Jesus na Catedr�l Metropoh
tana, manifestando desde já seus agradecl�entos a. t�
cos quantos comparecerem a êsse áto de pIedade cnsta.

tres". ticamente".

M'ARGARET E SEU
MAIS NOVO "CASO'

fins de progresso, com

igualdade de condições,
sem a 'coacção do fisco,
da policia e dos carros

oficiais e, sobretudo, sem
a intervenção .do subiu'
no exercido por quem se,
Ipropôs ser o primeiro
magistrado catarinense e

jurou "manter, defender,
cumprir e fazer cumprir
à Constituição Federal e
a do Estado, promover
a felichlade pública ,e
desempenhar o cargo
honrada, \ leal 'e patrio-

LONDRES, 25 (U. P.) -

O mais novo "caso da prin
cesa Margaret, da Inglater
ra, _o elegante Christopher
LoYd, passeia com a_ irmã
,da rainha durante as corri
das d�, Ascot, em Londres.
LoYd, que tem 33 anos; é

um dos heróis da segunda
guerra mundiala e atual

mente se dedica ao nobre

esporte equeste frequentan
do assiduamente os' prados
ingleses e dos país�s' adja
"centes, No momento, o ho
mem que atrai sobre si as

atencões da princesa 'Mar

gartt - e que talvez venha
a substituir no seu coração'
o capitão Peter ,Towns@ud
- está passando a 'semana\
no castelo de Windsor uma '

das residencias reais.

Missa de 6- Mês novos sinais se pareciam, a

muÍto.s respéitos, com o emi
tidos pela� estaçÕes , ..'terres-

Loteria· ·do Estado
HOJE:.
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