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4.�,.6u, 8�_a8a a O'O$*ça,o·'
ASSIM FORAM AS MANCHETES DE '''0 JORNAL" E DEMAIS ORGÃOS DA IMP RENSA CARIOCA, NOTICIANDO O VIGOROSO DISCURSO DE
6 HORAS E MEIA DO ILUSTRE HOMEM POBLlCO, MINISTRO NEREU RAMOS, NA TRIBUNA DA CAMARA�

,

_ o Governo não pode I .

O minis�ro da �l�stiça ini-,
mos, uue' eon+umou, com a I os acont�cim�tos ocorridos do partido de qualquer au- biu à, tribuna às 15 horas,

o�erecer reparação a quem ClOU, a �ua exposiçao exat�- sua vitori.a (;e ontem" �_a<l I em fren�e i.L sede eh U_NE ,e ,tori_d.ade superior !d;t,ermi- tendo sua. exposição durado

nao sofreu agravo - esta a mente as 15 coras e 7 rm- suas qualidades de pol íticc dos qUaIS resultou ferimen-
.

naçao de que o edifício se- P9uCO mais de duas horas,

formal resposta que o mi- nu tos, descendo da tribuna' habi! e inteligente. to, em depuülidos) 'vereado-I ele da �]NE f'osse invadido e, O recinto estava repleto de

nistro da Justiça, sr. Nereu-: às �1,30 horas., com peque-' "O unico Interesse do Go- reg e estudantes. " I �uito menos, que se pratí- deputados e as galerias in

R�mo::" deu à U1!M,. ontem, na interrupção para descan- verno é apurar as responsa- _
Com a. mesma ênfase, o casse as víolencías qu e.> in- teiraruente tomadas por um

na Câmara, no meio
.

dos soo Toda a Câmara, com as bil idades e punir os culpa- ministro Nel'!;ü Ramos reo.- i _felizmente, .a lí se registra- público numerosíssimo, co-

esclarecimentos sobre' a r�- suas galerias repletas de dos" - declarou, da tríbu- firmou qUe P Governo e" ramo mo raramente ocorre no

dação da .nota da Secretaria espectadores, inclusive aU-1 na, o Ministro
.

da Justiça, particularmente, o Presi-! Palácio Tiradentes, em dias

d� P.reside��ia um dos prin- t�ridades., (�ilviu com aten-! sr. N�r�u Ramos, durante a dente da República tem, nal Galerias cheias comuns de sessão.

cipars motivos da sua con- çao o depoimento e as ex- exposiçao que fez ontem no Im�!lS alta conta as ímun ida- O .sr. Nereu Ramos, após
gitadores oposicionistas, plicações do sr, Nereu Ra-

I
plenário da Câmara sobre dcs prtl'lnmenhres, não teu- I O Ministro da J,usti�; su- um breve introito em que

I '

", afirmou, não ter a, nota do

I'

..-_'_w.-��_"" I, ;Governo emitida por ocasi-
������������������������������������ �. ) ,ão dos aconfuciment6s .�

� O m.i;lii$ a�tilo Diá .. � UNE qualquer intencão de
J' � atingir os membros da Opo

. � rio' ��. $.. Catar;na� siçao nas duas Casas do

� ',"I. XLIV' � Congresso, acentuando, ain-
. < '

,,.... n� .

, � ela, que não' entendia a con-
./

.

� vocação do Ministro da Jus-

'� N� 12�4 87 /� tiça como um instrumento

l. ":. habil para' que este expli-
.',...l".A.M....�D-'"""'..........--.A."o/"...........,.. '! casse frases ou expressões'

---------,

Cr$ 1,00 da aludida nota. Não estan
do em causa qualquer mern- Ibro do Poder . Legislativo,

,não havia

POI.'qUe
tais

eX-jI1licações pudessem inte-
ressar o Congresso.
Entendia, por outro lado,

ser perfeitamente razoável
e constitucional a sua con- �

vocação, como titular da, lícia, e reiterara por escrito

pasta da Justiça, para ex-I instruções no, sentido ide

plicar - isto sim - as pro- que fosse abertos inquerítos
videncias tomadas pelo GO-I para punir e - se fosse o

vemo ?�l'a apurar as res- caso. ___J de,mi�ir os -agentes
ponsabilidadss e punir os. do poder púb'lico que fossem

culpados. responsaveis pela violencia..
Desta forma, passou o Em nossa próxima edição

ministro Nereu Ramos aos ,pl,lblicaremos na integra o

fatos que julgava . de seu 'discurso -do sr. ministro da
dever expor perante a

. Câ- Justiça,

mara, ten-do inicialmente' se
referido ao espancamento
de um estudante - Fran
cisco Matos da Silva Neto
.,..... nas proximidades do Co

légio Vera Cruz, na Rua
Haddock Lobo; no dia 29

de maio. Recomendara pes
soalmente 'ao Chefe de Po-:

Edição de hoje 6 páginas ,Fló-rianópolis, Sexta-feira; 29 de Junho de 1956

MARITA PINHEIRO MACHADO

, .

BORDEN ELOGIA O GOVERNO· fundado o Clube SoroptimistaBRASILEIRO ESFORÇO PARA o Clube Soroptimista é a l tos cívicos maritóríos e co-'jóia ao ingressar no quadro

DETER A INFlACA'"'O organização mais ímportan- laborar nas campanhas pela I social. O Clube do Rio fixou

te rio cenário universal que melhorIa das condições na-I para si a anuidade (modalí-

WASHINGTON, 28 (U. 1,'.) sua divida comercial caucio-I
congrega mulheres protís- cíonaís e locais; c) estimular, dade de pagamento mais a�

_ Confirma-se, na sede do nada em dólares,
.

síonaís. Neutra .em ass�ntos o espíri�o de solidaríedade e dota.d�� de Cr$ 240,00, e a jóia

"Exporb-Irnport Bank", 'q'ue Da mesma fonte, precisam políticos, partidários, reli- os �e?tlmentos de compa- de Cr$ 200,00, quan,tla.s que

esse Clrtlanismo financeiro que o montante de crédito giosos e sociais, tem por fi-
nheírIsmo entre suas asso- cada Clube tem o direito de

prossegue atualmente em projetado "não é tão ím- nalídade: a) desenvolver o eiadas: d) reconhecer o mé- aumentar' ou diminuir, con-

negoclações com o' governo portante" quanto o, citado espírito de lealdade para' rito de toda ocupação útil e forme "aS condições locais.

do Rio de Janeiro, tendo em pela imprensa brasileira. Sa-' com nossa bandeira e a con- i considerar. dignificante a Podem ser admitidas só

vista a concessão, ao Brasil, líeritara
'

esta um emprestimo cepçâo dos mais altos senti- atividade profissional de ca- elas estrangeiras, Tratand;!?-
. de novo crédito para ajudar da ordem de 700 mílhões de mentos de amor ao Brasil; da associada, visto como, no se, porém, de um clube .loca-
a reembolsar: uma parte de dolares. h» ·encorajar os movímen- seu :exerdcio, serve' ela à co�,lizado no Brasil, a presídên-

._. _ ..
.. letívídade ;' e) encorajar as cia e vice-presidência 'deve-

_. II -. LDIii _ I___
- vérdwdeiras vocáçães,· elevar rão sefri�re ser exercidas por

e difundir as normas da éti- brasileiras, conforme é nor-

aa H'obre' POV'O Calar'·lnense ca profissional; f) promü'V'erlma nos demais países, apezaY

"'/.' .

.,'
(} intercâmbio de idéias e de de nã0 constar em estatuto. i dade e do nosso público, que

. .

I' _ - Ro,)'e, às 20 hOI'as, na Ca' tl'vel'a h' Imétodos de trabalho a fim As e1eiçoes sao feitas anu-
.

-

c m a a guns a,nos, a

4· It· DI·t d
.

O' d' N
de aproximar as soroPtimis� almente no mes de maio, per-

sa Saqta Catarina, a -consa- satisfação de ouví-Ia e a-

O A IVO "]j SI orado . e raço-' o ort.e tas do muüdo, proporcionao- m'itindo-se reeleições por &,rada çleclarnad@1'a .patrícia, plaudí-la, Mai'ita hoje dar-

1 _ O Partido Social Democrático, or�izou-se sob o c�protpisso de. defen- do-lhes o ensejo de estabe- mais um período, A diretoriR sl:ta. Marita Pinheiro Ma- nos�á encantadora. hora de

(' der intrasigel1temente os princípios democráticos' e os dil'eitó.s fundamentais lcc'er -laços' de a,mizadé" in- é composta çle:� pre!>id,ente, c!:��o ,re.Ç1.li�ut:á lun�l·eett�·k.' à:rre e':o 'prãzei' dê' novamen-
dQ homem, definidos na COJ;lstituição da RepgbÜca . .'. ,�.' � "

.

diSllens�-,
v.' 'iS ( !f.,."�- U�li' 'IDà'llrór' v.rce":��iCl:nte�_.sE?Cretttria.· d�', J.a 0.U.,h'CCI�a tl'a n�sa, �\9c:te� t� �clámá-Ia.

-

2 - P:lra,.c�p.ri-r �ssa�,Ü9ª\id.,���·!ii ')'ià4i�ài; 'ó'� jjo��líili.d.QS ,-dI. J l'i)'c-. ,.l-\v�o'sW,»ge"'a' ·o;11'ntsÇj,.o"('.irilda.tc�,ba-,oÚ'Sd"a''Pp'aOz- oC.5eX·a'fl!�éjaPsú1.,·,mle't, le<t.lá2"a'. TeSSeO<;unr,.;te-��,:r1ra!s\- ,"O·
.......

··.tpO"N·�S.:O''''''l'fO''AP'(.'O,OR' _' DA REPU' Bl·.IC"""'A-'-;-. H' graJW{, o"1'."\S,;vD. 'Vem'�ntel'1'indp, inva.rlâvelfnente; -em todos os atos itéStinad05 ' '1
-i,.., ,_. , �" '

.

a cOlls�i'fnir OS podel'es políticos nó país, no .Estado e nos municípios. ttmvel:sal: g) pU'gnal' por lYi?- 'e, um numeJ;?ipar de direto- " ,

3 - Não fol para outro fim que" em Braço do NOl'te, formou o seu diretório, dldas mais amplas de j�stiça i'as, Qlle dev�Tiio cOoperar em

registrou-o e,' com o apôio do seq gl;ande e valoroso eleitorado. ali disputou e para Gom O sexo feminino e tQdos os s'crrtidos em que sua

vcn,eeu galh,ardall,lente um ,pleito municipal. "

. . pe'lo direito da mu1l1eT; h) ,:colabora.ção s� filler

4:.- Com ,a �1'1J:úlação da lei que criara o' município, 'essa eleição perdeu o , promover ,o' estabe'leeimento,' ria.'
'

seu Ol>Jiíto: ,(
o"

,.",.
.

, de. clubes congêneres; i) tra-I O ,pritné,iro Clube ,Sowpti-
.

"

5 r; -Ó �ürií(Ú�iO!, e;ntretânto, por iniciativa. di' P.S.U .. vQltou a ser criado. e ,f)�lhar pelo prúgresso econ4-,mista" fO,i fu�dado' em Ook-

iiova c'onsulta �I> ttrnás rOl mare,ada para o di,a 30 do cO)'ren;te mês, afím de mlCO .da l1J,1.11her, land, Cal.!forma, em 1921

sêrem,éscolhí�'t)S'ÍJ préfe,tto eJ os vereadores i{Câmarà." I �O�'Glu.)Je s.oropthp�sta· sÓ Att�alm'ente, conta-se
..

6,";' Cumtifihdo Sfcl'l d.ever/à direção paftid�ria,pessedista tudo providenciou ,poderá ser fJ.mdat1o COll} 15" mrus de· �50' clUbes num ,to·

e dete)·tninou p�tà concon'ei' ào ple�to, que esper.ava, livre,. ho,nesto e democrático. . f�ei'lho{as no mínimo, deveu-, tal de ae�� de ,30.000 -só'eia:.;;, '

7 - Nem ao diretól:io !llÜn-ic}!'a.l':faitou com a 'sua confiança, expressando- do cada uma delas
' .. exeJ;'cl'lr' 'em 27 p.alses" os Clubes Só-

lhe ·�uitorizaçã.o para possí_ve)s. co�pos�çõ�s com Qutros partidoS", como já fôra I uma, pr,ofisfiã.o definida e ser roptimistas, ,se'.'a�rupam em

feito no preito à.n,terlol', sob condições �oDl'osas e dignas,- que não só resguarda- maior de·21 anos, Enquanto 3 Fe�er:;,Ções-; ".3 Americana,
..,

ram' a legenda pa.fÜdál'ia, �omo> �lind� merc'ec,era.m O respeito e os sufr'ágios do 'houv'el' .vagás nas, classifica- que cQni.preêpde O" Brasil,
'eleitoradu pessedista.

" ' .'

. ções, n110 há limite para o Canadá, Cübà_, E,statLos - 'Urü'-

8 - Qua�do a campanha caminhava para o' seu fim, esta Presidência foi númercí de associaçlas. No qos e MéxiCO, a da Grã-:(3rc7

surpl'�endida com o conhccimentc! de:um doloroso e. triste documento, 'pelo qÚ::t1 gl''Ul?o iniéÍru de qüiQ.�e'; ·po.- tapha, forri1'ada Pela' Qr�-
o g'ove,l'lladol' !lo Estado, dr . .Jorge Lacerdà, condicionava várias conceSSões de . dem, ser 'ad,mi'tidas tr�s S'p- Bretanhj'1, Irlanda, posessões
dInheiros públicos ao município e alguns favores de ordem p!!ssQaI a candlda-

' tCia,s em cada :a1110 profissio� e dom�nios, e a da' Euro1?à .

dê J�lllh0'de /1.895,
. tos, á camÜdfltura única do candidato situa-Cionista,.' sr. ,Fredolino Kurten,....,.. !la],. deseje ,qu,e tenham. esp.e- Contint:lntal, compreendendo numa fazenél'a -Pil'OXlma à

.
nome que, ao ser lançado, no dia 20"de mai" último,levar:a o,dp,'etórió do P. S. ri, Icialiclade's 'diferentes, Ex'em� Os demal's p�íses 'emopeus, estaç'ãõ de 'Divisa, no Rio
a �on.sidel'ar encerrª,da� as" possibilidades de um àe:&rdo inté�partÍ(lário.· !plo: ' CLÂSS'IFIC.e..ÇAO As 1re8 Fedéra,ções constitú", de Janeiro, f�1'eceu o Mare�
"'9 - Essa cil'cunstân,cia, aHa'da a'o fato de outros nomes, m�,smo da corrente 'MAIOR: 'SA:UD�-ME[)ICr- em a Associação Internac�o-· 'I 'V'

,

,
. cha Floriano' ieira Pei-

advcrsária e I,lOi' elá indica.dos, haverem sido aceitos pelo P. 8. b. e depois
-

re- " NA. stmeLASSIF:IQACÁO: nal SoroptinÜ$ta.:.· t
.d

C '1"1 d d R'f
.

.

. ,- .. -. J ..,., ,xo o, o onS9 lC a ar a e-

cusados pelos p�óprios indicantes. mostra, com solar 'clareza, que os pl'OpÓ- ,operadora,'pediatra, obste- O BraSII.e O pnrp.elTO paIs. 'bl" ..... 'ü
'

, ..'
'

dA" d SI' pu lca, n",-8Cl' o ,no encan-

sitos da indébita e ddlesa i:nterferê.ncia do ,governador .Jor,ge Laceuda e, do seu tra" etc, ,CLASSIFI9AÇÃO a mepca Q. � represen- tadol' "En' 'enhO', de tÚ'acho
agente polítiCO no sul, sr. Afonso Ghizzo, visavam' a impôr humilhante derrota

I MAIOR: DIREI'FO' SUB- tado na Assoclacao Interrfa-I G '1'
g

"

t' - V'J' d
,

" ,. ,,'
'

" ,

"', � A • ra'Ile e na en Eta I a e

ao pm'tido da oposição e garantir' a vitória do caJididato situacionista. 1 CLASSIFICA:ÇAO: Advocacia' ClonaI com seus iires clubes: I
."

p.. d'
, .,

'

'1 ,. ,. . d·' 'E)' d J' , ,plOca, na rovmCla e.
. 10 _ O documento, a que infelizmente alguns pessedistas deram sua assi- ge�'a , dIreIto CIVIl, tratb,a,�his;-' o ,0.1'\010 e �nelro, 0 p1'1- Alagoas a 30 de Abril de
natura, é ,um CONDICIONADO à' vitória do candidato já a.ntes recusado e, ',.

t�, etc,' ARTES-" MusfcA. ll'l;elro· deste Continente, fun- 1 839
.,

d "'t'
. .

-

.

d d '947 d S- ., seu o seus 'genl ores'
pelas suas cláusulas, a serem cumpridas pelo chefe do poder executivo, importa ISUBCLASSIFIC'AÇAO: Dan- ·a o em,.., "o e ao Pau- ,. lt. 'M· 1 v· ..

'

em instrumento de coação, de. subôrno e de fraude, tornando o' pleito anulávc,l, ca estética (baHado' clássi-)o e O' de Curitiba, fUlldado � a� IC�. o�.. at�e:�' letra

na. form'a 40 al't. 124 do Codigo Ei�itoral. Co), arte dramática, pintura r�centemente,
'

,

e r�uJ� elX� o e �ua ed;:;-
11 .".:..' Um governador do E�tado,o"ice-presi4ente do dil'etôi-io nacional de um ��cultura, etc

..
CLASSIFICÀ� I '

' X ,( APol�ba. na

P .oa,<ltuma �.
_ ..

." "

. uquerque er,Xü O. I
pàrtido moralizador, deputad!) êni várias legislaturas, médico, bacharel em in- ç1\O Mt\IOR.: GOVERNO' No �uz Hotel., sob 'a preSl- O' "C .l'el. d' . fd' R

o

·t t 1 t I
_ 'd""

....

""S'T'ADUAL 'V'
.

1-\ I
'

d""
ansa 1 a OI a e" ,

reI o C' in e ec 'tia, 11300 po Ia',' sem -se negal� em todas essas qualidades, preten.: � .. _

. �nas., su�c aS-1 en�la' da Srta. Marita p�- pública", mÍlit@ cedo co-
i

der que lhe fôsse lícito �roca,l' Íiõeralidades do T�sou.ro por, interesse� polít.'ico- slflcaçoes. GOVERNO MUN�-I' nhelro Machado, que veio a '

. _ me'çou a viver, a'0 ingres-
partidários da, U. D. N.

' '

CIPAL, Váriail subclassifiea- FÍorianópo!i,s especialmente '

" " ,sal' na� fileiras _do Exér-
12 - Promover o bem 'geral é a felicidade pública, naquele e nesta il1clui� j,ções: etc.

etc.' .,' � i pará eSSe fim,. f�i aqu,i �u-n- cito obedecendo a 'sua incli-
dos os atos-ne assistência aos 'inuni.cípios - é d,evei' que' o governante catarl' _ Dentro da clasSlflcacao 'dado �eo'unda feIra ultlma '

•

. , ,

- 'I .'
v C �

-

.,'- nação expOI\ta,Anea pela. elas-
nense jm:ou cumprir perante a Assembléia e que não pode ser objeto de CONDI- Ilnaror podera haver sempre o Clube Soroptiniista, que é, •

t I f t
ClONADOS criminosos,' que at,entam contra o regime.' ,

.'
,,2Q% do número de associa., assim) o q1.arto no Brasil. ls.e an e a. qUI� ·,as FOli 8S

" .

d l'
-. I "

' , , .'. lvres se mc mam
13 -,. Diante da de!lístência do candidato 'pessedista ao cargo de opréfeito

,

o c ub� . re��senta.�Çls ,'A pl'lmei�oa dll'etona" elel�a' iosas.
}lela coa9ão e pela fraude governamental, que incidem e penetram o art. 175, "na ,subclasslflcaçao, porem para o p'�nod8 1956-1957, fi.:.

.

V ''f' d
'

,
. ,

,

nO 20 t>, 27 dO' Códi'go Eleitol'al, a Mesa Diretora do Diretório Regional do P. S. D,
o

sómente
'

uma especialidade. çou, assim, constituida:
.

en_lCan, o. pI��a n? 'lO'

requereu 'O' àdianto dO' pleito de 30 de junho. . Exemplo: u�a pediatra; u�na f, Presidente: Profa,' A,\uea �:talh.ao;. :e. ��tJ]!I'apa a,
14 _ ,A Justiça Eleitoral houv'e por bem 'qecidir, nesta data, da impossibili- operadora,' ,uma ginecologis-: Moura " ;' )u:ran�. ;aut!_elra.e

elade 'desse 'adiamento� ,

.

ta, uma opçnidora'" uma Bai- { Vice-Preside IJ.. te: sen�o ,Iil:omovld� as, gradua-

15 _ Considerando-se sem condiçõ.;s de liberdade. e sem garantias contra larina cLássica 'uma escuIto- :'Maria Madalena de çõe:s .qe Cabo e Sargento,

a, C;,orrupção, a fl'audel a cO,ação e o su�rôno, part�dos de .quem solenemente ra, "uma rep�esentante de iFerro', .'� , "

'

n? ano de
.

J857.,
.

-consegüiu

(jUl'ai'a cu�pI'lr a Cons'titui,ção e oll�e!var as reis, o Partido, Social Democrá,tiCQ, 'uma loja ,de ar.ti.gO& em gC-I' la,' Secretaria; D: Maria
amda �.atncular,:s·e ,na Es-

pel<i priQ'léirac;v,ez na sua. g'loriosa existência, deeilliu não cónçOl'l�el' a um pieito ,.. ral, uma. -repl'esentante 'de. Olg,a B�rbo'sa"
. cola Mthtar, do RlO, no me�- 'P' I f

eleitol'al.
,,,' uma peleteria, um'a repre-

'I 2a. SeCl�etaria: D. Adelina,
mo tan<?, para, faz�r, como a es ra,

16-- E' cO)n pl'ofuJlda emoção e sob indisfa:rçavel triste,za que devo comu� sentahte de uma fábrica ou ''vela ,Cunha' ,

' f,ez c0!U bnlhantlSy:no, o '"

R di f
A I

nica,r essa decisão ao nobre povo catal'inense e ao altivo'eIeitor�o do Braço do 19ja de ,malharia, etc .., enl-i La ,T�sou'reir'a:. Dra. Yeda Gu.rso"de E�g-en'harid Mili-
• a 10 onlca

NOI'te. ,,' ,
"

.' hora, o número' de assoc.ia:",i Ma,ng'anelli Oro. fino tal. "
,

'
'. '

.'
'

A 29,do, I' r A 2 d D b d 1861 corrente, às 19,00
, das. sendo; 'digamos, trinta, 1 2a� Tesoureira: Sr�a.. tepi- ",'.. e ,.,�ze)'ll. 1'0 e' hõras' e ao microfone da Rá-

permita sei� 're}JJ.tesental'ltes' ta. Le'lllkuhl tivemos a hónra de receber dia "Diário da Manhã", 'o
dé cada a,tivià'ade pl'ofisSio- Dire.tS-il'as: D. AdÊm� Ani.i� a visita da Srta. MarÍta Pi- Jornalista CARLOS DA COS-
naL D. Ina Móeilma.nn nheit.o Maehádo: acompa- ,TA PEREIRA proferirá pa-
Cada assàciarta contrihl:lirá D. l'nésfa Laus nhada ,da' sra, Aurea Leal lestra de ,e:lCaltação ao Mare-

anual, <semestral, ou ,trlmes- • ,Dra. Josefina' Flaks Moura e de outras' associa-, chal FLORIANO PEIXOTO,.

tralmente (d�_ aeõÍldo' C0111 ,p' weido$on das flodanopolitanas, que,' dentro do programa dê co-

que ficar estipulaM pélp c,ru-, D. OLga Voigt Lima
.

cativante "pálestra se memoração do
be) com im,J?ortância que Dra. Wladislawa. W. ent siasrnadas I da morte do Co

André Njlo Tadasco

éra 2° Tenente de Engenha
ria, sel1dó a�30 . de Dezem
bro de 1863 promovido alo
Tenente e em 1865 comissio
nado nO pôsío 'de Capitão,
seguindo pura os campos do
Paraguai afhll de operar
contra o ditàdol' Solano Lo
pes, anele t'eve sonfir'rnada
a Sl)a. Pl'�moção, ,assando a

servir junto no Duque de
Ga:xias .. Em lS(i9 foi promo
v,ido a Majo!' por átos de
bl:avura e ao·' terminal' a

guerra foi p.romovido: -a .Te
nente Coronel. Em 1874 foi

llromovido ,a éoronél, a 'Ge
neral em ,18S3 e !lo Marechal
de Campo em 188fl........

(Continú,ana' 3a. pa,g.),

,

Em virtude'de amarihã
sé1- dià �antificado, não

,

circularemOs {lia 30.. �ol
tando a a,pareceI;, no pró

domingo.

16à. C. R. M.
'N Q TA

17 - A direção partidaria, entretanto"sotidária com o bravo e deste,meroso
eleitorado braçonortense vem áf.iànçar-Ihe que' iançará mão de tôdos os recur
sos le�ais pat'a invalidar o 'pl�ito, já cond�nado, préviamente pela crimihosa in
terferencia c;1a, primeira autoridade do Esta(lo, ao tentar substituir o pronuncia
mento ele conciências UV)'es'por 'uma nomeéÍdão gárantídá pelo"poder econômic'l
do Tesouro.

.,

IflOl'.ianÓPolis, 28 de júnho de 1956..
'

"

"

"

CELSO R�MOS - Presidente em

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianópoJis, Sexta-feira, 29 de Junho de 1956

INDICADOR
, .

,
PRQFfSSIONAL

UI". NEY PE&RONE
MÚND

Formádb pelnaculdade Nacio
Dal d. ,.Kedic�na· Univen.idade

, dó' Brasil
RIO DJiJ JANEIRO

Aperfeiçoamento na "'Casa de

Sáude São Mil'ue1"
Pro!. '" ernando t'aulino

Internu por' 3 a'l-UIII do berviço
,

de Cirurgia
"

, Prof. Pedro- de Moura ,

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS·

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSUI:.TAS: 'l'iàriamentie das

7 - 9,30 no Bospítal de Oarí
dade, das 9,30 - 11,30 no Oon
sultõrto à rua João Pinto 16 'I"
.Bd_r.

'

"�
RESID�NCI.A - Rua Duarte

Schq,tel, 129 - Telef. 3.288 -

Florlanópolis. .

TÔNICO ZENA

o llil'TAOO
---------------------------

c O S
I""R. JOSÉ TAVARES

IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E I\JEN
TAIS - CLlNICA' GERAL
Angusti'8 - Complexos -

Insónia - Atac_ue!!' .- Manias -
Probtemãtica afetiva e sexual
Do Serviço Naeional de Doen-

ças Mentais.' Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.'
CONSUJti.TóRIO � Ruà Tra

jano, 41 - 'itas 16 às 17 horaa

RESID�NCIA:! Rua Bocafuva;
139 Tel. 2901 '

�����..··...·········..······�..

iReslàõrante
-

N,apoli ·

aDa Mau,bal Deodoro ••• ,
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! i------------\----�-------- , 'I 1 Desconto especial para os senhores viajantes.

•
'�•••••�

'•••••••••••w ...

'BORDADOS A MAO

18AHCO
dêCrfblTO p,OPUl:AR

I�. J � AGRíCOLA
.�

-". :1 I

. rw..o.J� 16 .,.,

FLORlANÓPOL:IS - 5tó.. eàrÓorln�

M g D I
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA
Diplomado pela Faculdade Na
donal de Medicina da UnJver

aldade do Braan
E7�lllterno por concurso da .. Ma

tunidade-Escola
(Servl�o do Prof. Oetblo ao

drigues � Lima)
I!:x-interno do Serviço de Cirur
Iria do Hospit!ll J. A. P. E. T. €.

do Rio de Jàneir.o
Médico do Hospi,tal de Culdade
e da 'Maternidade Dr. ' CarlÍJII

Corrêa
D'OENÇAS DE SENHORAS�.

PARTOS � OPERACõES
Cons: Rua Joh Pinto n.

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

das _;__ Telefone 3035.

MECÂNICA
I\R. ARM.A.NDO VALt

RIO DE ASSIS

\
"CONSER1.'OS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHEliIA,' MÁQUINAS A VAPOR,
,

.

CALDEIRAS E
Dos Serviços óe Clínica Infantil
da Assis'tência. Municipal e Rua

Jrital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CIdAN

ÇAS E ADJ]LTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIL
chado, 7 - Consultas das 16 às
HI horas.
Residência: Rua Marechal Guí

Iherme, 6 - Fone: 3783
...

' A 'HORA DO

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos

Crianças R.aia X
Atende com Hor� Mar:.

cada.
Felipe Schmídt 39 A Sa-

Ias 3 e 4. )

4 D V O G 4 D O si
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEmA
.

_ �DVOGADO -

Caixa Postal 150 - 'ltaja'
Santa Catarina.

Residência:
Rua: Gene cal Bittenc�nn;

lO1.
Telefone: 2.693.

n.)
TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

, RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••DR. R�EU BASTOS

FIRES
MÉDICO

Com práti-ca no Hospital São
Francist..., de Assill e, na f'anta

Clllla do Rio de Janeirõ
CLINICA, M'l!:DICA
CA'iIDI6LOGIA

Consultório: Rua Vitor 'Mei-
reles, 22 Tel. 2675,
Horários: Segundas, Quartal e

'
Ex-interno da 20· enfermar••

Sexta feiras: ' ;, Serviço de gast ro-enterología
-Das 16 às 18 horas da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinelli).

midt, 23'- 2° andar, apto 1 - Ex-interno do HOSplr.ill mater-
TeI. 3.00z. nidade V'.. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, in-testino,

iigado e vias bilia,:es. Rins.
'

Consultório: Vitor 1IIeirelel 2:1:.
Das 16 às 18 horas.
Residência r Rua Bocaiuv. 10.
Fone: 341>8.

DR. CLARNO G.
GAL'tETTl

_ ADV6GADO -
Rua Vitor Mei::eles, 60.

FONE:: 2.4&8
'

Florianópolis "'""'

.•••._-_ �•.•.•· .._-•••.•._-.W A•.•-_•••_.•._ _._ ....

DR. J(TLlO PAUPITZ
FILHO

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
mJ!:DICO

Opera�ões �,Doença. de Se
nhoras - Clínica de Adulto••
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do EI.
tado.

'

,(Serviço do' Prof. _Mariano de
Andrade).

. c

çonsuÍtas - Pela manhã no

Ro's]lihl' de Cartdade.
A tarde das 15,;;!} hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de T'ira
dentes. Te'I. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

>\0 PRIMEIRO SINA:r,. DE FRAQUEZA, TONICO ZEN.\
-

À·SUA.MESA!

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO "'----------

!'ti É D I C O DR. ANTONIO GOMES' DE

CLíNICO DE CRIANÇAS ALMEIDA'
ADULTOS - ADVOGADO --"

Doença. Internaa Escritório e ResidênCIa:
CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS Av. Her_9ilio Luz, 16

- INTESTINOS Telefqne: 334C.
Tratamento moderno d. I'

- "••••
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mei. D E N TIS T 'A S
eles, ,22.

HORÁRIO: DR. SAMUEL FONSECA
Das 13 às 16 horas. CIRURGIÃO-DENTISTA

Telefone: Oonsultôrto - 3.411i Clínica - Cirurgia Bucal -.

Reridência: Rua José do Vale Protese Dentária
Pereira 158 - Praia da Saud.dll Raios X e Inf-ra-VermelJlo
_ Coqueiros DIATERMIA
__,;__ Consultório e Residência:

ltua Fernando 'Machado, n, 15

Fone: 2226.

(:LINICA '

de
OLHOS - OUVIDOS -' NARIZ

B G,.4.RGANTA
DO

DR. GúERREIRO DA '

FONSECA
'

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a eLINICA 'os,-APARE
LHOS M-AIS MODERNOS"PhRA
TR'\'TAMENT,O ,!las _DOENÇAS
da ES:PEC7ALIDADl!i.

'

"

Ci:msul1ills� ..:.. pela" manhã no

HOSl'ITAL , , ..

À TARDE - das 2 as 15-
no CONSULTóRIO - Rua dOI
ILRE''''3 nO. 2

'

RE..;.!DtNCIA - Felipe Sch
midt ,no. 113 Tel. 23611.

DR. ANTONIO MONIZ
DE �RAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Cousultério : João Pinto, 18.
Das 15 às 17 dràriamente.
Menos aos Sábados
Res': Bocaíuva 136.,
Fone: - 2.714.

'

DR. CONSTANTINO
DlMATOS Consultu: da� 8,00 ài P ho

ras e, das 14,00 aa 18 ,h9ral
Exclusivamente com h1ra mar-

\ll\da. , ,

Sábado - das 9 às, 12.1

MÉDICO CIRURG�O
Doenças de Dt"horas '7'Í;' PartoR
_ Operações - Visa \Ípnirl81
Curso de IIperf'eiçorupentrJ e

longa prAtica nos Hospitaill de

-Buenos Aires.
CONSULTóRiO: Rua Felipe

Schm idt, nr, 18 (sobrado). l<'ONE
3ú12.
HORÁRIO:. das Iii ii! 18 ho-

ras

Residênci'll: Avenida Rio B�all-
1:0, n. 42.

Atende .chamado.
Telefone: - 3296.

OR. LAURO CAI.DmRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediftci.,

Partenon - j!O andar - sala
203 -' Rua Tenente Silveina, l�
Atende ,diáriamente 4.1 8 à.

LI horas,
3aa e õas �,as 14 as 18 hora•.

-- 19 as 22, horas. 'Transp t � d C' G
'

. Confel:'ciona Dentaduras e Pon-. ?r eIS ne argas em era I entre: FLORIANóPO-
es ,:;'1óveis d", Nylon. LIS, PoRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

(X.presso Florianópolis Uda.
ENDEREÇOS ATUA,LIZADOS DO ÉXPRESSO

FLORIANQPOLIS L'I'DA.

I D A VOLTA

- \

Itajai Rio Santos�Fpolil!o
29-6 21-6 .

25-6 27-6 3-7 4-7
8-7 10�7 16-7 17-7

21�1,
\'

29-7 30-723-7
3-8 \

5-8
-

11-8 12-8
16-8 18-8 -_24-8 25-8
29-8 31-8 6-9 7-9

PRÁocWtADYSLAVA
W.-MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI'
MÉDICOS

CIRURGIA CLiNICA
GERAL-PAR_TOS

Serviço completo, e especiali
xado das DOENÇAS DE SENHO
!�AI:i, com modernos métod'os de
diagnósticos 4! tratamento"
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPl.'WOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

lt-\dioterapia por onda. curtaa
Bletrocoagulaçãu - -Raios Ultra
Violeta e Infra 'Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n 1,

l° andllr - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr: MUSSI.
Das 15 às 18 horal, - Dr••

MUSSI
ReMdência: Avenida Tl'Om·

powaky, 84.

DR. LAURO DAUllA
CLíNICA GERAL

E!lpecialista em mt>lésti-n d.

Senhoras e vias urinária.. ,

Cura radical das, i11l:t..�ções
agudas e cronicas, do ' aperelho
genito-urinário elJl ambo. OI

sexos. ,

Doenças do aparelho Digeatrlo
e do sistema nervos.o.

.

Horário: '10lf., ás 12 e'2%'ás fi.

Consultório: R. Tiradentea, 12
_ 1'0 Andar -- }'one: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do E.panha)
- Fone: 39.48.

"

!
:

O ESTADO
Matriz: FLORIANÓPOLIS· Filial: CURITIRA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) J32/�6

25-35 (Escritório; Ttlefone: 12-30
Caixa P�stal, 435 End. Tele". "SANTIDR-A"

End. Teleg. "SANDRADE"

ADMW'SfRAÇ.tO
Redação' e Oficina•• à rua Cen

NtYleiru Mafra, n. 168 Tel. 3022
_ ex. Postal 139.
Diretor: RUB.ENS 'A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DIiI

AQUINO
Representantel: '

Represent./ções A. S. Lar•.
Ltda
Rt:':l Senador l)a.ntas, (O - 6° Avenida do EstadC' 1666/76 Rua

andar. '

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro•.

Rua 15 de No.embro 228 1)0
ndar sala 512 - Sio Pàulo.

ASSUlATl1'RAS
Na Capital End. Teler. "SANDRADE"

Ano •.•..•
"
•.••.• ", Cr$ 170,00

's.emestre. 'N�' i�i��i�rcr$ 80,00
A&,ência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO lIORJ-

Ano ••.•.• �' •.•.••• , Cr$ 200,00 "Rfomar' ZON'fE
Semestre Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não p-u

b licados. não serilo devolvidos. '

, A dire�ão nâo se rUI>onlabiliza
1'el<:>8 conceito. emitido8 nQI ar-

tigoll auinadfs.
,

.' '11
INFORMAÇOES UTEIS

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que n_cessita,
dià,!amentll e d. imediato:
JOrRNAIS 1'eJefone
O Jc:8tado . _............. ,1.022
A G9.zeta .'.............. 2.656
Diário' �a �'\"!le .••••••• '8.579

lmllrense Ofj.."" ..ll ••• ;.... �.6gg
HOSPITAff'

Caridade.:
(PrE>vedor) .• .' ••••..•••••
(Porta-ria) .

Nerêu Ramos •..•....••••
,Militar .•...••.•....•.•..
:;ão Sebastião (Casa de

Saúde) ...•..•..... ".. 3.1.53

Mster:lidade Doutor Car-
los 'Corrêa 1 . .121

CHAMADOS Ua
GENTES

Corpo de Bombeiros ..•. "lI.nl
Serviço Luz Cf!;aclaml!-
ções) ••.•.....•....•... 2.404

Po!ícia,(Sala Comissário,.. 2,6'38
Polícia (Gab, l'eleg�a:.;:d.:..o):..:.:c:...;_._2;;;';".;..1I9;..."_',·
COMPANHlAS- DE ' ..
TRANSPORTES

TAC ,.; '

�ruzeiro,' do Sul' •••••. ,.
Panai'l' •..•...••••...•• ::
Varii ..... ".' .,; •. , . : ..•
,Lóide Aé'reo, ..••.•...•••
Real ... , .. , ..•...•

'

••• ; ••

Scandi,nANas', •...•••••. �.,

HOTtIS
Lu't , ....•••..••••••••••

l\lagesttc •..•..•..•••••••

.Metrop01 •..•.•••• - ••••••

La Porta .•
' ..••••.•••.•••

Cacique, ••.••..••..••••••

Central .•.• ' •••••••••••.••

Estrela •... � •• , ••••.•••• ,

'�d;e(lt

Filia): SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Rioma'r"

Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

El'1d. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

DR. ALVARp DE
CARVALHO

MÉDICO Dl!: CRIAN"A�
PUERICULTURA - PEDIA'l'iUA

_ ALERGIA INFANTIL
C'lnsultório � - Rua Tirade,,-

te» n. 9.
'}'Residêllcia: - Av. H-UC1 10

Luz n. Hi5 - Tel. ,2..530.
Horário: _ Das 14 àll 18 ho-

'ras diáriamente

"Rioll1ar"
,Avenida Andradas. 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: -:- Os nossos serviços nas praçás de POrto

Alegrp, Rio e Belo Horizonte. são efetuados pelos D05S0S

agentes

DR. JCJ:UO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS DR; NEWTON
:>UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'rRATAMENTO li: OPERAÇõES CIRURGIA GiERAI.

. Infra-Vermelho - Nebullllaçiu - 'Ooen�,a8 de 'Senhora.. _. p'�to.Ultra-Som
,

' logia _ EletriCidade l\ledl�.
(T�atamento de sinusite aem Conc'lltório: Rua Vit�,r Mel-

operação)... '1 n 28 - Telefone' 3307.
Anglo-retinuBcopia - :Receita 4e

I
re�s 'lta' Das 15 ,bora.. era

Oculos _ Moderno equipamento ,onsu s.
_

de Oto-Rinolari-ngologi. (1Íniccr ,tbaRnte:dA '. Fone 3422
'

,

no Estado)
eSI enCla. , .' •

Hor'rio das II às 1! horal e
Rua: Blumenau n. 71.

das 16 às 18 horas.
'

Consultól'io: - Rua Vitor Hei-
DR. ANTONIO BA".''ISTANles 22 - Fone 26715. .

.J.

Re8. - Rua ,São Joril 20 - JUNIOR
Fone 24 21.

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI� t
·-Fones: 25-34 e 25-35

2.SU
,2.086
a,sal'
3.167 EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO

•

HOEPCKE
'N'I'VIO-MOTOB «CIB'L

ITINERARIO
SAlDAS DE

.

I"

As :partidas de F'lorianópolis sã� ás 24.00 horas, e do

,Rio de �-I)_neiro, ás 16,00. "

Tal1to na Ida como, ra Volta o navio fará esc�,'a '!lOS

portos jde São Sebastião, mi.abela e Ubatuba.

.,.
.

.' ...•• l'a1r:� melhores in{ormaçõe$, m.!,ijal!l:'�e à séde da

j;iO&}�rit'XIl'ê�:af\it\ tua Coilsellieb:-o ;M�d'rl\l' 80 - Ttllft(oxre. 2ª� 2 .

. ,'

";.>';,'_'_-'_ --;-.;-. o'. '.

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS,

éonsulta� das 9 is 11 ·hora•.

Res. lO Cons. Padre M:i&�tllinllo,
12.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CMNICA MÉDICA DE ADUL1'OS
1; CRIANÇAS

ConBultório - Rua Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
ConsuJta�: Das 4 às 6 hOTaI.
R�sid'ênciai Rua Esteve. Já

oior, 411, Tel. !.812.

DR. !. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratórIo
TUBERCULOS:t:l.

RADIOGRAFIA E RADI{)SCOPIA
DOS PULMõES .'

C\rurgia do T�rax
Forma4o peJa Faculdade Nacio
nal de Medicina, TiliolociBta e

'fi8wcirurgião .

do Hospital N�-
rêu Ramo. '

Curso de especiali'!liação, pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-auia

ten,te ,4e Cirurgia do Prur. UlrO
Guima,ies (RIo).

Cons.: Felipe Schmidt, 18 -

Fone' 3801 .'.' .• . ...
. ,

i .� ·'Alt.eilda ·:·em ·1íbra' 'ml!"1icil�a"
,. .; .'. :�': .; _"

".700'
.2,500
'8553
2:325
'2.402-' '

,
Z.lI7'7
.\l.300

/DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEF.ER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E-' CRIANÇAS - REUMATO-

LOGIA
.

Consultório - Rua Nanes Ma-
chado, 17.

I

ário das Consultas - das

I

Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires 1Z.

-......... �.�

, Viagem com .segurança
,e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS- DO
- -

. B'PIDO�SOL-BBISILBIJ{o��
-LFlorianópolÍa - It&1af - Joinville � Curitiba

...... , .. "

Ag'e""o-"'C'-l-a' •__
,

KUlilDeoaoro eaquina:da
Rua,;;,Tenente ,Silveira (

.. i

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

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

?_ maquinas Rayser iJ1�h�strial zig-zag.
1 maquina Vürcopp �e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

t

mas.

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A
Aproveite a' oportunidade.
A tratar com' o sr. C. Jorge Moter ou Cirillo Macha

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

FARMÁCIAS DE PLANTA0

I �3 - sábado (tarde) Farmãcia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra

124
- domingo =: Farmácia Esperança Rua Conse-

lheiro Mafra.
.

:JO - sábado (tarde) Farmácia Nelson r Rua Felipe

I Schmíd+

O iii"....�O noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo �tônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajal\o.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
vavia autorização deste Departamento.

1). S. P., em maio de 1956:
.

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

-

.1'

. -_- - - - -.- -_ -_-_ _.J'_ _ �

A V.ISO·,
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou o
, consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará aten,den90 no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as ,18 horhs.

Tratamento indolor - Ponteá móveis e' fixas -
Pivots - 'Dentaduras anatômica� e cirúrgia.

•

i
\

{

Lira Tenis/ Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno
I

São João
Sabado - Tradicional Soirée de' São
João, no Terreiro do -Soronel Ful_genéio,
às 22 horas - Casamento na Roça.--
Danças da Ratoeira' - Quadrilha - Pi·
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana ,de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a sinhas'inha e ao

casal melhor caracterizado e ao bloco

maIs animado - Show surpreza - Re
'serva de mesas na Joalheria MuHer� a

partir do dia 11,_ Cr$ 250,00.'
. I

Nota - São convidados os associados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca·

samento, no dia 11, segunda-feira, ,às 20

horas.

Dia 23

'

..

Dia 10 de julho
São Pedro

� Grandiosa matiné� infantil à
, 'caipira, das 16 às, 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para

e men�p.os até o quinto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f) ESTADO

����.�--�; CINE SAO JOSEI -

As 3 - 8hs.

I·
Dennis PRIC l<i - Gisele

PREVILLE em:
'

A VALSA ETERNA
technicolor

No Programa:
Noticias ela Semana. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos .

"O E.stado" Esportivo

Não poderia ter sido me-. das falanges do Figueiren- Fazendo uma análise bem ta e se vê impossibilitado
lhor 'o resultado da batalha I se e Avaí, disputando as I minuciosa do que foram os de contírfiiar dada a gra

que travaram na noite de ,! honras da taça "Osni Mel- noventa minutos do sensa- vidade de contusão, cedendo

quarta-feira as categcr iza- lo".
'

cional "clássico" da rivalí- seu lugar a Enísio, enquan-
.. ..'V"J".....�....- ........ _. - .._.:_._••••••- ...-.-••�.......-&-&-.....-.-...-J'o dade, podemos dizer que to Fausto 'entra no gramado

A TABELA DO CAMPEONATO �nd��c����el�:��:Z�Usefl!elde� �:r�nOt��!��i��'�;� n�a�e�����
.

CARIOCA DE FUTEBOL senrolar, porquanto as ações essa do têcnico avaiano que
no gramado se igualaram, consideramos errada, por-

La RODAD�I\ _' 23 DE JULHO vindo, assim demonstrar quanto quando atacava o

r=» Flamengo x Madureira _ no Maracanã (pro- que Avaí e Figueirense pos- Avaí podia-se apreciar o

vàvelmente no sáJtado) suem forças perfeitamente trabalho de Enísio como

América x Canto do Rio _ em Niterói iguais, devendo
_

a superio- "pivot" ôe recursos. E ter-

Vasco x Portuguêsa - em SãoJanuârlo (dia 26) ridade têcnica-ise fazer no- mina: q primeiro "half

Fluminense x São Cristóvão - em Figueira tal' após alguns meses de time", com o Avaí vencendo

de Melo treinamento -íntansivo, Que- por 1 x 6.,
Bangu' x Olaria _ em Moça Bonita remos dizer que, contando Vem o segundo tempo e

Bonsucesso x Botafogo _ no Maracanã com defesas e ataques com o Pígueirense melhora. Es-

2.a RODADA _ 29 DE JULHO credenciais para melhorar, tamos agora diante de um

Flamengo x São Cristóvão _ em Figueira tudo está dependendo do embate de .grande equílí-'
.de Melo modo como os referidos téc-. brio, mas que por vezes

América x Madureira � em Campos Sales nicos ministrarão seus co- chega a irritar tal a sua

Vasco x Botafogo _ no Maracanã nhecimentos sobre o balípo- monotonia. Algumas joga-
Fluminense x Olaria _ na rua Bariri (inversão do aos seus pupilos. das bruscas de ambos os la-

de comum acôrdo) Mas vamos ao jogo. Nos dos ameaçam empanar o

Bangu x Canto do Rio _ em Niterói primeiros instantes vimos o brilho da luta. Urna exce-

Bonsucesso x Portuguêsa _ em Campos Sales Figueiren-se na ofensiva, lente oportunidade é per-

3.a RODADA _ 12 DE AGôSTO forçando a .retaguarda ad- dida por Fernando para au-

Flamengo x Portuguêsa _ no Maracanã (sá- versária a um trabalho he- mental' k diferença. Aos 37

bado)
. roico, com Waldir, Morací, minutos, ou seja faltando

América x Olaria _ em Bariri Tá:tú e Enísio em evidencia, oito minutos pura o encer-

Vasco x Mádureira - em Conselheiro GaIvão principalmente o primeiro ramento do jogo, a "torci-

Fluminense x Botafogo _ no Maracanã que foi o grande homem do da" alvi-negra vibra com a

Bangu x São Cristóvão _ em Moça Bonita primeiro tempo; Num des- conquista do empate, de',

Bonsucesso x Canto do Rio _ em Teixeira ses . ataques o guardião autoria de Julinho, batendo

de Castro avaiano teve oportunidade' urna falta a dois passos da

4.a RODADA":"':: 19 DE AGôSTO de rev�lar sua grande clas-I are� e quasi com a b?la pe:
Flamengo x Olaria _ em Bar lrí se enviando a comer um [Ia Iinha :de escanteio. FOI

América x Bangu _ no Maracanã pel?taço deEfrico .. E :ontj-, I um .G;tlt1-te i.Il,�·eJigé.n. t.� : vío- I

Vasco x Canto do Rio _ em S. 'Januârío n�ava melhdr o conjunto Ilen-t,�.do� _�tr..o�ll'l:�dIO, do ,

Fluminense x Madureira _ .em Conselheiro" 'ãTvi-n'egro, d�CQ':rr:idos quin-' alvi-ftegro. qu./! contou 'com I

GaIvão,
" ze minutos.( Depoi� disso, a colaboração d: �'rico que I

Portuguêsa x São Cristóvão _ em Campos Sales aos pouço:, d Aval fOI melho- atrapalhou a visao do ar-.;

Bonsucesso x S. Cristóvão _ em Teixeira de rando ate que poude -rea- queiro avaiano. Pouco' de-

Castro
lizar três ataques perigosos, 'pois, avançando com o ba-

Botafogo x Portuguêsa _ em Campos Sales um dos quais, verdadeira- Ião de couro o extrema Lau-
5.1' RODADA _ 26 DE AGôSTO mente sensacional, pôs em 1'0 cai dentro da área peri-

Flamengo 'x Bonsücesso _ no Maracanã polvorosa .
a cidadela de gosa. Reclamam penalty os

América x Portuguêsa _ em campo a ser de- Soncini, tendo Amorim a- alví-pretos, mas nada con-

signado proveitado para finalizar seguem. Para muitos não

Vasco x Fluminense _ no Maracanã
com êxito, ganhando a pelo- passou de um truque do ex-

Bangu x Madureira _:_ em Moça Bonita ta ao fundo das redes. Pou- trema canhoto. Do "reserva-

Botafogo x Olaria _ em Gal. Severiano
co depois o .experirnentado do à imprensa"; mal localí-

São Cristóvão x Canto do Rio _ em Figueira
Nilson consegue passar por zado corno está não se pode

de Melo
,

vários elementos adversá- observar bem o que se pas-

6.a RODADÀ _ 2 DE SETEMBRO rios e se aproximava do sa no, ilutro arco,' ainda

Flamengo x Bangu _ no Maracanã
arco de Soncini, sendo de- mais diante da impotencia

América x Vasco _ no Maracanã
sarrnado por Trilha de ma- dos refletores. As opiniões
neira emocionante. do público diferem, até noFluminense x Canto do Rio _ em Niterói

Bonsucesso x Madureira _ em Teixeira de Quasi ao finalizar o pe- caso do foul que resultou

Castro riodo. suplementar, ao bater I na queda do arco "azzur-

Botafogo x São Cristôvâc t-c- em Figueira de
um tiro de meta, o zagueiro ra". E assim, o cotejo che

Melo : Morací sente a perna direi-
I
gou ao seu final, com um

Portuguêsa x Olaria _ em Bariri
7. 'l RODADA _ 9 DE SETEMBRO

Flamengo x Canto do Rio _

América x Bonsucesso - no Maracanã
Vasco x Olaria _ em São Junuário
Fluminense x Bangu _ no Maracanã'
Botafogo x Madüreira em Conselheiro
GaIvão

8;a RODADA

OlA 10 O ENCERRAMENTO DAS INS
CRICÕES PARA A REGATA COM

, ,

CAMBRIDGE'

.
*

I
A TERCEIRA DA "ME[ROR DE TRES", A MAIS RENHIDA E SENSACIONAl, TERMINOU SEM i VENCEDOR - 1 X 1, GOLS'

·DE AMORIM E JULlNHO

\

resultado justo: 1

XLI
Plácido (Cavallazai) , E'rico,

DESTAQUES' Torrado, Tainha e Laura.
Não vimos na noite de AVAÍ .� Tatú; Waldir e

quarta-feira um só elemen-I' Morací (Enísio) ; Peres
to que atuasse mal. Os. que (Marréco) , Enísio (Fausto)
mais se salientaram foram I e Loló; Fernando, Nilson,
Tatú, Waldir (o melhor do [Rodrigues, Amorim (Balão)
Avaí), Enísio e Fernando,

!
e Jacó.

.

no Avaí e Aníbal (com as I RENDA
honras de melhor homem do Cr$ 11.635,00 a renda I

As - 8hs.

gramado), E'rico, Trilha, apurada pelas bilheterias.
.-,

1°) NO REINO DAS
Adão e Torrado, no Figuei- I DECISÃO DA TAÇA �OMBRAS com: Fred Mac-

rense. I Segundo soubemos junto MURRAY

ARBITRAGEM ; aos mentores do Avaí e Fi-, ·2°) A MASCARA DE DE-

,Como ref'eree, com atua- gueirense nova partida será MITRIUS _,Com: Zachary
ção aceitável, -funcionou o realizada possivelmente em

Scott.

sr. Gerson Demari:a. meados do próximo mês de No Programa:
AS FORMA'ÇÕES I julho para decidir a posse

• Cine Noticiaria. Nac.

. FIG�EIRENSE _ Sonci- I do precioso troféu que leva Preços: 10,00 _ 5,00.
11l; 'I'rilha e Adão; Aní-j o nome do presidente da Censura até 18 anos .

bal, Julinho e Walmor i ' F.C.F.
.

_RIO, 28 (V. A.) - Em pectiva pelo desenrolar do
reunião conjunta do Conse-' certame que contará com os
lho Técnico de Remo da

I

famOSOS remadores britâRi
CBD, Conselho Técnico da I cos da Universidade 'de
Federação Metropolitana de Cambridge.
Remo, mais o promotor da As inscrições para rega
vinda ao Brasil do "oito" ta serão rece1>iaa� até o pró
de Cambridge, sr. Mário ximo dia 10, sendo que para
Filho, e ainda contando com, as 'quatro provas extras,
a presença. do ,P:esidente I em que ��me!lte, Intervirão
da CBD, fOI resolvuia a da- clubes fIhados a Federação
ta do encerramento de ins-I Metropolitana de Remo as

�rições para a' Regata In-. inscrições serão ender�ça-
ternacional. - I .

A da:ta escolhida teve por das para a sede da FMR, A b�asileira Ingrid Metz- E-Schmith por 6/4 e 6/4.
objetivo colher o maior nú-I enquanto para o páreo de l]-e�' t:lUnfou t�rça-feira. no" - Tal proesa foi recebida
mero de concorrentes, não "outrigger" a oito, prova tomeIO de �el1ls de Wlm-

I
com enorme satisfação pesó por parte dos fUiados da internacipnal, as inscrições bledon em sm;ples para da-, los brasileiros, tratandó-se

FMR corno também esta-I-cteverão ser endereçadas mas pri' t d' d
,

<, meu'o. urna, er-
I � uma das .mais formosas

d_l=la�I_·s_,_j_á_q�U_e�g_r_an_._de�é�a_e_x_-�p_a_ra�a�s_e_de�d_a�C_B_D_.����I_o_t_a_n_d_o�_a��d=I=n�amarquesa disputas do mundo..

aposta de óuzentos mil cruzeirosnavitória dos
Cata�iaOR$Oe

16 DE SETEMBRO
Flamengo x Fluminense _ no Maracanã
América x São Cristóvão _ em Campos Sales

-' Vasco x Bonsucesso _ no Maracanã
Bangu x Botafogo - no Maracanã
Portuguêsa x Madureira - em Consêlheiro
GaIvão
Olaria x Canto do Rio _ em Bariri

9.a RODADA - 23 DE SETEMBRO
Flamengo x América _ no Maracanã
Vasco x Bangu _ no Maracanã
Fluminense x Portuguêsa - em Campos Sales
Bonsucesso x Olaria _ em Bariri
Botafogo x Canto po Rio _ em Niterói
São Cristóvão x' Madureira � em Figueira
de Melo

10.a RODADA - 30 DE SETEMBRO

T Flamengo � Botafogo -:- no Maracanã
- América x Fluminense _ no Maracanã
- Vasco x São Cristóvão _ em São Januário

Bangu x Bonsucesso _ no Mar'acanã
- Portuguêsa x Canto do Rio - em Niterói
_ Olaria x Madureira _' em Conselheiro GaIvão
H.a RODADA - 7 DE OUTUBRO

Flame�go x Vasco _ no Maracanã
América x Botafogo _ no Maracanã

.

Fluminense x BOllsucesso _ no Maracanã
Bangu x Portuguêsa _ em Moça Bonita

�São Cristóvão x Olaria - em Bariri
- Canto do Rio x Madureira _ em Conselheiro

GaIvão -

, .'

As rodadas do ,segundo turno compreenderão as se
gumtes datas: 14, 21 e 28 de outubro, 4, 11, 18 e 25 de
J.ovembro, 2, 9, 16 e 23 de dezembro quando será encer

�ado o campeonato da cidade. Os jogos serão tabelados
oe acôrdo com a classificação obtida pelos clubes no

Corre pela cidade, tendo mil cruzeiros com os des
mesmo noticiado ó "Diário portistas cariocas do Vasco
Carioca", qu'e um grupo de e Flamengo" na vitória do
desportistas catarinenses, "4 com" aldi"lta contra o

na maioria adéptos do Clu- misto dos dois çlubes gua- Olimpiadas de Melbourne.
be de Regatas Aldo Luz, nabarinos, nas provas eli- -

.

pretende apostar, duzentos
.•,minatór;ias que serão ,reali- .! Embóra

"

TABELA DO 10 TURNO DO CERTAME
AMADORISTA

JULHO

4 - São Paulo x Ipiranga
4 _ Vendaval x Postal Telegráfico
8 - Tamandaré x -Austrla

15 - Treze de Mllio x Colegial'
21 _.:_ São Paulo x Vendaval
21 - Tamandaré x Ipíranga

. 2� _ Treze de Maio x Postal Telegráfico
e AGôSTO

S � Colegial x Austría .-,�.,.'
11 - São Paulo, x 'I'amandàré
1J _ Treze de Maio x Vendaval
15 - Colegial x Ipiranga
18 _ Austria x Postal Telegráfico
18 - Tamandaré x Colegial
26 � Treze de Maio' x São Paulo

SETEMBRO
2 - Austr'ia .x Vendaval
7 - Postal Telegráfico x Ipiranga
8 - Treze de Maio x Austria
8 - Colegial x São Paulo

15 - Postal Telegráfíco x Tamandaré
15 - Vendaval x Ipiranga
16 - São Paulo x Austria
25 - Vendaval x Tamandaré

SEM DATAS
Ipiranga x Treze de Maio
Postal Telegráfico x Colegial
Ipíranga x Austría
Vendaval x Colegial
Postal Telegráfico x São Paulo
Treze de Maio x Tamandaré

�_."."•••-"."••".,,"""""J"J" -_ .-.-_-_._._..........,.../

OS RUSSOS ESTREIAM HOJE NO'
MARACANÃZINHO'

Hoje, à noite no Maraca
nãzinho, dar-se:á a estréia
do selecionado russo de
basquetebol, vice-campeão
olímpico, que enfrentará o

"five" nacional. Trata-se

de uma das. equipes mais
completas do mundo e sua

presença em canchas ·brasi
leiras está sendo motivo de
grande curiosidade el satis
fação.

. I
I·�·. ..._·,., ,. ,. _.;.-_....-. _

_ _ .

VITÚRIA BRASILEIRA EM
WIMBLEDON /

qualquer genero de aposta
em competições esportivas
não podemos. deixar de dar

1 ••·ill
As 5 _ 8hs.

"CINEMASCOPE"
James STEWART

Catty O DONNEL _ Alex
NICOL em:

UM CERTO ,CAPITÃO
LOCKHART
technicolor

No Programa:
Short Colorido.
Preços: 18,00 _ 10,00.
Censura até 10 anos .

As - 8hs.
1°) A MASCARA DE DE

c\fITRIUS - Com: Zachary
Scott.

2�) NO REINO DAS
SOMBRAS _ Com: Frede
MacMURRAY
No' Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços ; g,oo _ 4,00.
Censura até 18 anos.

Ig'�JQ
I

.

As - 8hs.
'

'/ Randolph SCOTT Lex
'BAKER em:·

TORRENTES DE VIN-
GANÇA

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

As - �hs.
10) O MANTO DA PER

DI'ÇÃO - Com: Scott Brady
_

2°) O SEGREDO DO DE

LEGA�O Com: Wip
Wilson.
-3°) MARTE INVADE A

TERRA 9/10 Eps.
Preços: 8,00 _ 8,00.
Censura até 14 anos.

êõií1-6âtê
....

áo·exodô
dos Camponêses
GENEBRA, 27 (U. PJ

Durante a reunião que a Or
ganização Internacional do
Tra,balho acaba de realizar
nesta cidade Para tratar de
problemas relativos ao sin
dicalismo em vários países
do mundo, o sr. E. S. Esi!1,
Ministro do Trabalho da Ni
géria Oriental, informou que
em seu paí'S estão sendo ado
tadas medidas para deter a'
afluencia dos trabalhadores
rurais para ás cidades. Para
tal fim, seu governo conta
com os subsidias provenien
tes da Grã-Bretanha, os

quais serão usados em um

plano. quinquenal destinado
à construção de estradas,
hospitais, colégios servicos
de água potável e �utras a"ti
vidades que, em alguns ca

sos, eram da alçada dos ha
bitantes das regiões inclui
das no mencionado plano,

PERDBU-SE
Pe.rdeu-se, carteira da Cai

xa Econômica Federal de
Santa Catarina, n. 4042 -

la Série. Pede-se a pessoa
que a encontrou entregá
la na Caixa Econômica.

Perdeu-se
Cautela

.pela

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ..ConsoUdador da República"Sociais
Era uma vez

DAMASO ROCHA

Todos tem uma história comovida,
sempre um sonho de amor que se desfez,
e, nos destroços desse sonho, a vida

põe um ponto final... "era uma vez ...
"

Em sempre em cada história interrompida,
.

sem a intenção de a interromper talvez,
vem um "depois" que a gente já duvida

qU,e nos faça sonhar inda outra vez.

Depois, " é sempre- assim, tudo se finda,
dois corações a palpitar ainda,
n um longo adeus, no .f'ilndo da memória.

Há nos sonhos der amor esta ironia ...
Mas POI'-' que S'êmpI'e a vida príucipia
neste "depois'] ,'do fim de cada histôría t h,'

(Do livro "SQrri�� Interior;').
Je••ee.o � .................

"

."

Dias, viuvá do saudoso con

terrâneo Abílio Dias
- sra, Irare�a Cunha
- sra. Olímpica 'da Luz

Transcorre hoje mais um Ferreira
aniversário Mtalício, do - sra, Cecília Rego Di
inteligente menino Fábio Bernardi
Ramos, filho do sr. dr. Ru- - sta. Wanda Silva, filha
bens de Arruda Ramos e de do" distinto casal Adelino
sua exma. esposa d. Gesse

I
Américo da Silva-Maria Ce-

da Costa Ramos.
"

'lina da Silva '

Os de O ESTADO, f'ormu- - sr. Apóstolo Paschoal,
Iam ao aniversariante, os do alto comercio local
melhores votos de felicida- __: sr. Itamar F. Díníz,
des extensivos aos seus dig- sargento da Fôrça Aérea
nos genitores. Brasileira
FAZEM ANOS, HpJE: •..• ' - sr, Luís Dutra Farma
- Prof. Beatriz Noronha cêutíco

ANIVERSÁRIOS
o

MENINO FABIO RAMOS

•••••••e••••••••••••e .

PAR1�Clp:AfAO·
'

FraJcisco ���ngelista' e Neusa C. EvangeUsta, têm
o prazer de participarem aos parehtes e amigos o nasci
mento de seu pr imôgeriito LUIZ FRANCISCO, ocorrido
a 22 do corrente, na. Maternidade Dr. Carlos Corrêa,
nésta Capital."

Florianópolis, 22· de junho de 1956.

. Vende-se Casa
Vende-se a cása pré-fabricada à rua Juca do Loid

220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhoT, praia

de Coqueiro. Dispõe de todo o conforto, tendo tres qu;l'r
tos, sa'a de estar, sala- ,dé jantar banheiro, cosinha e

t'arage.
Tratar pelo telefone 3023

••••••••••••••••o o••••••e�e•••••

PEROlA
Vende-se ou arrenda-se' o Perola
Restaurante, sito à rua 14 de Maio,
748 no 'Estreito ..,. I nformações no

local
........................................... '

VENDE-SE
Vende-se lotes a 10Jlgo prazo sem juros entre Agro

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

f:ais Cr$ 500,00.
Informações com o sr. Adão Ferra'z D'Ely, Rua Vis-

conde de Ouro Preto-123. Ou pelo fone 3559.

Vende-se
Um terreno de vargem, com ótimo pasto e área para

plantar cont'endo 2 cacho�iras cor.rentes, todo cerc�do de

H rame 2 casas com chacáras, medmdo 200.000m2, SItuado
(m Jordão, Muniéípio de Biguaçú., Vêr e tr�tar com o

I,!'opl'ietário sr. Miguel Pedro dos Santos, em Canto -dos

Ganch('s, no' mesmo município.

,_
V E N D E SE'

Casa de material nova,

com três quartos, sala, ba

nheiro, cozinha, varandão.
Rua Juca do Loide - Co

queiros.
Tratar à Rua Conselhei

ro Mafra 56.

AV I SO

o ESTADO

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.

Aluga-se . uma sala 'pará
escritório, com entl'adà in
P. endente, à rua Vidal

, l"i!.1;al'

(Continuação da 8a. pág.) bido legalmente delegação Como no periodo em que
Foi Ministro da Guerra da soberania popular, úni- se consolidou a República,

do Governo Provisório da ca respeitave1 ao lado da ainda hoje existem os cons

.Repúblíca, tendo sido elei- lei, para ressolver e impor piradores do regime, despei
.

to Vice-presidente em 25 solução a questões, que só tados, aceclas da indisci

de Fevereiro de 1891, as- os poderes consti-tuidos, I plina, fomentadores de ?,ol
sumindo a Presidência em .ccnsagrados na carta cons- pes e que servem, conscten-

23 de Novembro de 1891, em titucíonal, pódem. resol- te ou inconscientemente,
vista da renúncia do Mare- ver ...

"
aos inimigos da Pátria co-

chal Deodoro. Foi então que aos falsos mum que quer viver e tra-
No Rio de Janeiro, então, republicânüs e conspirado- balhar em paz.

algo de grave se prenun- res reuniram-se os despei- Injuriam aqueles que es

ciava ... dtscntía-se o prazo tados 'e indisciplinados... tão ínvestidos dos altos
, do mandato de Floriano ...

,

a alm.a da Pátria estre�e-I' �ar�os, desbragadamente,

I até quando governaria?.. ceu ... e com� 'que de im- ll1��I�ando�os: empulhan do a

, Achavam uns que .lhe proviso, surgiram as le-,OPlJ1IaO públíca, como ja o

'competia concluir o qua- giões dos que vieram guar- fizeram os que conspira
driênio começado pelo an- dar a imagem sagrada e I ram contra a vida da Repú-
tecessol' ; e outros (inclusi- imperecivel .da República blica em seu nascimen
ve a maioria do Congresso, dos Estados Unidos do Bra-. to ...

que assim decidiu) que de- sil.
ve;ia preencher um qua- Os revoltosos de então,
driênio todo. se criminosos já érarn, mais
Assim sendo, e ja com o criminosos se tornaram com

apô io do Congresso, o incli- a expansão da consciência
.to Marechal Floriano man- nacional os repelindo.
teve-se no Governo, tendo E' o Marechal Floriano,

I dirigido os destinos do Bra- porque as' boas causas,

t sil de 23 de Novembro de aquelas que assentam na

1891 a 15 de Novembro de Razão e na Lei, resistem
1894. aos embates e quase sem-

Quando do "mal-aventu- pre acabam por triunfar,
rado pronunciamento de pa- conseguiu, governando com

pel", insinuando a neces- pulso forte, não transigin
sidade de el-eições de um' do nas suas prerrogativas
novo Presidente, contra- governamentais, consolidar

ríando o disposto no para- a, República. .. mantendo a

úafo 2'0. do art. la das Dis- astahilidade e a ,dignidade
pos içoes Transitórias da do poder .

Constituição, Floriano o re- Naquele amalgama de
vidou com energia num ódios, �e despeitos' e de
magnifico manifesto á Na- egoísmos, o que sobrelevava

.Um novo reforço do frio; .. Novas lufadas gélidas a, ção: _ "no momento críti- em ignominia éra o pensa-castigarem a C�dade num� confirmação das previsões co da reorganização da Pá- mento perverso de fazer a
Que, em tempos sltu�vam o inverno de 1956 como o mais tria e da consolidação' das Pátria voltar ao jugo mo
e dur!t?ou.r� dos ultimos anos.

.' .. <instituições republicanas, narquico, de que se havia
Coincidindo com o recrudescimento do frio chegou,

I pois que não haviam rece- libertado no histórico 15 de
1- ara o principal magazin de módas da Cidade, um refor- . Novembro de 1889!
ço de agasalhos de peles. Aliás, não só de peles. 'I'ambem Floriano não lutava só-
manteaux, sobretudos, tailleurs, malhas .chegaram em 'S It' d R' mente contra a agressãoprofusão e se incorporam às fileiras "modelares" (que

I epu. a o no 10 o interna, pois viu-se, tam-
já andavam bem desfalcadas), das mercadorias que en- "

't'
.

d bêm, face a face do eatran- IY'-.. .;a .;a .......

f'rentam, combatem e venc�m o frio.
,. JOVem VI Ima o em geiro ousado e arteiramen-.

te em conluio com .a revol- Bodas de
ta civil ameaçadora, como

bem demonstrou a atitude Ouro
insolita de ministros estran-
geiros 'que' o. cons.ultaram Na vísínha cidade de

RIÓ, 27 (V A.) - Chegou sobre como receberia o de-
It
., onde' residem e go-

ao Rio; por vta aérea, o cor- semp�rque". de, marinheiros r z:�aJd-e gerais estimas, fes'po' do '[overn farlos Alberto arn�ad�s e em form.a, para teja amanhã o transcursoRenalt, que perdeu a Ivida. garantIa dos respectivos pa- d 500 aniversário de feliz
em um desastre ocorrido em trícios,. '

.

•

A c�nsórcio o distinto casal
Baker, Estàdos Unidos, no Se Flonano 'cometeu e�- Paulo Ricardo Pereira e
qual foi ferido outro jovem, r?s, se violou � ConstituÍ--- :�'a e�ma. esposa d. Leoni-

OPERA'RIO A VOSSA DISPDSICA-O otavio Juarez Távora, filho çao, a sua energIa .e a sua
dia de Freita!' Pereira.

. ., do General Juar�z Távora I
ção, a sua. energla e a

'São filhos do venerando
CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICO&�. SERVIÇO Carlos Alberto era filho do �ua honeshdade ?O Go-

casalo sr..- José Sergio Pe-
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A sr, Abgar Renault, Secretá- verno fatlamd maIS alto

reira, Maquinista da Mari-
DOMICILIO. rio de Educação 'd� Minas d? que u o e ,os ,se;- nha Mercante; casado com

OPERÁRIO - VALDEMAR POSSAS .RUA "3

DEI
Gerais, e funcionário do con- VlÇOS prestados a Patna

a exma. sra. d. Helena Pe-
MAIO" '<BECO), NO ESTREITO.' sulado brasileil'o em Los An- foram, inestimáveis e a His- reira, ,residentes .em Santos.;

, gele�. I tól'ia, num preito de Justi- 'fxma. sra. Carohna Perel-
_7 O corpo foi levad'o para a ça lhe deu o cognome de., ra Wern�r,. casada ·com o

I Capela Real Grandeza, sen;.! Marechal de Ferro. sr. Paulo Irineu Werner,

FESTA JUI\,'I.NA do sepult:.1do hoje; no Cemi- A H'istó�'ia Republicana industrial residente em Ita-
I "41 I tério de São João Batista tem tido seus altos e bai- jaí; sr. Oscar- Ricardo Pe-

O Iate Clube, convida todos os seus associados e Compareceram aos funerais xos. Suas páginas foram reira, dinamico Comiss�riodistintas família'3, pa�'a assistirem as festas juninas entre outras pessoa.s, a sra. tingidas por fátos de conse- de Polícia desta CapItal,
que fará realizar' á sua Séde Social. no dia 29 do cor- Odila Gallotti e srs. Pedro quencias inapagáveis, tes- casado com fi exma: sra. d.
:rente mês, às 21,00 horas. Calmon, �eitor da Universi- temunhando aos olhos do Irene da Silva PereIra, fun-

Traje: A caráter \ '.
dade do Brasil, Deolindo- mundo muita falta de amôr cionária do Tribunal de

Obs.: 'Servirá de ingresso, a e�u·teira social ou o Couto, ministro Gama Filho là sua magnifica condi- Justiça; sr. Paulo Ricardo
talão do mês de junho. e capitão Tasso Coimbra. ção. . . Pereira Filho, maritimo,

._,

casado com !t exma. sra. .

Margarida Pereira, resi
dentes em Santós; exma.

sra. Ita Pereira Gazaniga,
casada com o sr. Osmar Ga

zaniga, propI'�etário do Ci

ne "REX" em ltajaí; sr.

Eliziário Pereira, maritimo,
casado com â exma. sra. d:
Izabel Pereira, residente
em Santos; exma. sra. Li

O'ia Ivone Pereira Silveira,
�asada com o sr. Norberto
Silveira Junior, alto funcio
nário do Banco INCO, resi

"'\

lira Tenis\ Clube
(O CLUBE' DA MOCIDA"DE)

'SÁBAfiO - DIA 14 DE JULHO - SÁBADO

MONUMENTAL E MARAVILHOSA FBSTA, NA QUAL SERAO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA
AS REPRESENTANTES DA GRAÇA, BELEZA E ENCANTO DA MULHER CATARINENSE

"oirée a� i��ef'
. .

A CONSAGRAÇAO MÁXIMA DAS LINDAS E GRA �lOSAS
rULO "MISS SANTA CÁTARIN.A, 1956"

RESERVA DE MESAS NA RE:LOJOARIA MULLER
�.

.

�?"" I?

�IGIRI
Tinta-esmalte, à base
de borracha clorada,
grande resistência aos

ácidos e álcalis.

ESMILTIN !�

Tinta de emulsão,
lavável, para interiores,
fácil de aplic�r.

n040

SIKA S.A.
{tepresentantes em todo o Brasil

'Vendas dos produtos Sika em Florlan6polis :
.

TOM T. "VIL.,I & CIA. Rua D. Jaime Câmara
·Esq. da Av. Rio Branco, C. Postal 115

I

...................---..- .._._._....,........_-...._-..-_.....................�..
�..............;-....ra,.

ENCONTRO ENTRE "PELES" E FRIO

CLUBE 15 DE OUtUBRO.
- , DOMINGO - DIA 1'0 'DE JULHO'

Festa infantil de S. Pedro, das 16,00 a!3 20,00 'horas.
Distribuição 'de pinhão e laranja para à garotada,

Traje à' carater,
Prêmios aos melhores caracterizados_

._,

DE

Eis que o Brasil de hoje,
como o de ôntem, desviado
do rumo certo, tem seus
destinos a se debaterem

Ia .

contra as vonta es pessoaIS
dos seus homens públicos,
esperando que um novo

martfr, qual o inclito Flo

riano, tome a sí o encargo
de pô-lo no seu grande e.

imensuravel pedestal, para
satisfação e glória de todos
aqueles bons e devotados
brasileiros, que n�o se

furtarão seguirem a mesma

estrada, sob todo e qual
quer sacrífíci» que fôr exi

gido, conquanto que a Pá
tria permaneça una e índí
visivel!

Eis a oportunidade das

comemorações de hoje,
quando se busca no "Sol-'
dado audaz, Nacionalista e

Cidadão perfeito" as !TIara-
vílhósas lições de seu exem
pIo a ser seg�ido pelos bra

sileiros conscientes.

desastre nos

Estados Unidos

-,�,

SENHORITAS QUE CONCORRERAM AO Ti-

dente na cidade de lta,iaí;
exma. sra. Elzira Pereira
de Amorim, c:'\.sada com o·

sr. Armando de Amorim,
funcionário estati}!tico resi
dente em Ita,iaí.

O distinto ,casal possue
ainda 29 netos e 7 bisnetos.

Em comemoraçãô a tão

feliz data os filhos do ca

sal mandarão celebrar mis

sa de ação de graças, ama

nhã, na Matrlz daqttela Ci
dade.

À Rua Uruguai nr. 33,
naquela cidade, residência
do venerand.o casal, serão
recepcionados os amigos e

admiradores que irão levar
as felicitações merecidas,
às quais, prazerosamente,
os de O ESTADO se as

sociam, formulando os me

lhores votos de' felicidades
e se congl'at·Jlando?_,,�e••_!1'�........_

i I nstl',e f�inHj.a...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



rem mais que, depois da

justificação, seja feita a

citação dos interessados in- LONDRES, (B. N. S.) - A,dias Ocidentais e à" América

certos e desconhecidos por' Feira de AntiguIdades de' do Sul pela Conde Mauricio

editais de trlnta dias, bem Londres, ora inaugurada, de Nassau-Siegam e durante
como do Sr. Diretor do Pa- apresenta entre seus mais

.

essas viagens fez 'Os esbõços
trimônio da União, por pre- interessantes itens valiosos' de que se serviu, ao retornar

catória em Florianópolis,. objetos procedentes ou, de
I

ao seu país, para pintar vá

e do Sr.. rep:es�ntante do ;alguma forma, relacionados rios quadros.
MinistérIO Público nesta I com diversos países latino I Um dos menores objetos
Cidade; todos para �contes-.! americanos. Entre êstes en-; expostos desperta especial
tarem a presente. açao aen-· contra-se uma série de qua- interêsse; trata-se do menor

tro do prazo de dez dias, I
dros que inclui uma pintura 'mcdêlo que se conhecs .. de

de conformidade com o dis-,)a óleo, representando uma' um barco de guerra, com me-

I posto no art�go 455 citado, i plantação brasileira, com nos de cinco centimetres dr
FAZ SABER" a todos - sendo, af'inal, reconhe- suas paisagens, seus' rios e comprimento, de autoria de

quantos interessar possa o cido o domínio dos Reque- suas casas brancas doe telha- um martnheiro trances. E'

presente edital de citação rentes sobre o referido imó-
I do vermelho. E' obra do ar- assombrosa a fidelidade do

de interessados ausentes, vel, cuja sentença lhes ser-
I tísta

holandês Frans Posto modêlo, que' reproduz no seu

incertos e desconhecidos, virá de título hábil para a. nascido em 1612. entalhe todas as. mínucías
com o prazo de trinta dias, inscrição no Registro de'

I
O artista foi levado às In 'dos na�ios daquela época.

virem ou dele conhecimen- Imóveis. Dá-se a presente o
.

to tiv.erem"que por. parte dr valor de Cr$ 3.000,00 para __ _ ...-.-;.-..-ohh

Poncian., Ribeiro e Eroti- os efeitos legai's. Protesta- I _
...

des Ribeiro lhe foi dirigida se provar o alegado com «NO .eo.o.1lculoa petição d oteor seguin- testemunhas e vistoria, se

I
"u )

te:' :::..:: "Exmo. Sr. 'Dr. Juiz necessário. O signatário IC
. fi" B·bl� M'"de Direito da Comarca. - desta t�m sua residência om a,� I Ia na· ao

PONCIANO RIBEIRO e nesta cidade onde recebe 1 ( ,If� ,

EROTIDES RIBEIRO, bra- citação. Nestes termos P. SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO

sileiros, solteiros, o primei- deferimento. Sobre os selos
1'0 operário e a segunda de devidos, lia-se: 'I'ijucas, 7

profissão doméstica, e am- de iunho de 1956. (a) Clau

bos -naturais dêste Estado, dia" Caramurú de Campos."
residentes na cidade de Em dita petição foi exará

Joinvile, querem mover a do o seguinte despacho: -

presente ação de usucapião "A., designe o Sr. Escrivão
em que expõem e requerem dia e hora, no local do cos

a V. Excía, o seguinte: - tume, para a justificação,
I - Os suplicantes são pos- feitas as devidas intima

seiros, há mais de vinte e ções. 'I'Ijucas, 7-6-1956. (a)
cinco anos; por si e seus Francisco José Rodrigues
antecessores, dé um terreno de Oliveira - Juiz de Di

situado no lugar "Sertão do reito." Feita a justificação
Perequê", município de Por- foi exarado o seguinte des

ta Belo, desta Comarca, com. pacho : - Vistos, etc ...

352 metros de frentes e Julgo por sentença a jus
fundos que se acharem - tificação retro, procedida
ou sejam 851.480 metros -iestes autos de Ação de

quadradok, - fazendo fren- Usocapião requerida por

es nas cabeceiras do Rio, Ponciano Ribeiro e Erotides

Perequê e fundos no Tra- Ribeiro, para que surta seus

:V!jssão Geral; extremando devidos e jurídicos efeitós.

ao Norte em terras de >José Citem-se, por editais, na

aimundo da Silva ou com forma prevista no § 1° do

quem de direito e ao Sul artigo 455 do C.P.C., os in

com quem de direito. II -:- teressados incertos; pes

O referido imóvel pertenceu soalmente o Representante Pai, nós nos sentimos tão Indignos de teu amor tão

a Alexandre Silveira, avô do M. Público e, por preca- grande, que enviaste teu Filho ao mundo pai-a comprar

materno dos requerentes, e tória, a ser expepida' para o IlIossa redenção por seu próprio sacrifício na cruz. Aju
tendo o mesmo falecido há Juizo de Direito da la.. V�- ,da-nos a aceitá-lo e' pe�manecer 00_ teu amor. Usa-nos

30 anos, se'iI-finlo Egídiõ ta da Comarca de Flormno- para que teu amor -domíne os coraççes dos .homens em A Ar'qu 1'�fLJr!l noAlexandre Silveira em ato polis, o Sr. Diretor do Ser- tõda a parte e a paz venha a reinar no mundo. Por amor n;; u

ontínuo continuou exercen- viço do Patrimônio da do Redentor, te pedimos. Amém.
\.

.

do a posse do 'referido imô- União. Custas afinal. P.R.L.
, I Brasl'lvel. Em 1940 Egídio vendeu 'I'ijucas, 25 de junho de PENSAMENTO PARA O DIA

dita posse a Isaura Martins 1956, (a) Francisco José "Ninguém tem maior amor do que ês e: de dar al- A C
A V I S O

e há seis anos, aproximada- Rodrigues de Oliveira -'- guêm a sua própria vida em favor dos seus amigos".
ARTEIRA DE PENHôRES DA CAIXA ECO-

mente, Izaura a transferiu iJuiz de Direito." E para (João 15:13). N�VA I�R�?�, 27 deu. P.)

I'NÔMICA
FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

aos Requerentes; e tanto a 'que chegue ao conhecimen- -. xemp os l�IC?S e' ar- enhores interessados que .levará a leilão, no dia
.

.

'W II quítetura bra.sileírn foram 7 de Julho de 1956 .

posse dos requerentes como to de todos e nmguem possa a ace C. Speers, administrador (New YOl'lJ,). '

de seus antecessores sem- alegar ignorância, mandou apresentados hoje, aos mem- 'a partir das 15 horas, no prédio situado à rua Conse-

pre foram pacíficas, .eonti- expedir o pr�sente .

edital bras do "Overseas 'Press I beiro Mafra 60/62 térreo - os objetos referentes a con-

nuas e ininterruptas e exer- que será afixado na sede Club", por ;Mi'guel Badre, ar- ratos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

cidas por todos com "animo dêste Juizo, no lugar do cos- Daraota O Futuro de sua FamJ·lla quíteto brasileiro. Badre iformados até

domini". _ III _ Em vis- tume, e, por cópia, publica- .

. '. .
I

.

30 de Dezembro de 1955

ta do exposto querem os su- do UMA VEZ no Diárioda' I
ilustrou uma conferencia 'I e não pagos até aquela data, constituidos de ALFIN'E-

p!ieantes regularizar a sua Justiça e TR:€S VEZES no"
- Com?rando h?j� mes�o, ótimos lotes, nas praias com reproduções da� mo�e1'- �'ES"ANEIS, B�OCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL

posse sobre o referido imô- Jornal "O Estado" de F'lo-
ue Itaguassú e balneário, ou Junto ao novo Grupo Irineu nas formas arquitetonicas SEIRAS, e RELoGIOS de diversas marcas de ouro pra-

vel, de conformidade com a rianópolis. Dado e passado BOl'll?ta.usen, no Estreito. do Brasil. Badre é conse- ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos,
'

1ei 2.437, de 7 'de março de nesta cidade' de Tijucas, 0. Imil: oportunidade de evitar a desvalor-ização de lheiro tecnico, da delegação A exposição dos objetos em referência será inicia-

1955 que modificou o artí- 'aos 'vinte e seis dias do mês
seu .d�nh:ll'o.

. de 60 prefeitos do Estado de da nos dias 5, 6 e 7 de julho, no mesmo_local onde se

'go 550 do Código Civil, e de junho do ano'de mil no-
. J� ?I�PO,mos de poucos lotes a venda. São Paulo, que se encontram .'ncontram a disposição dos interessados.

t.
.

r, .Dl11'1gll' a Rua Feli,p Schmidt - 34' - sala 6, nesta em visita aos Estados Uni- OSN.Y DA GAMA LOBO D'EÇA
ara o dito fim requerem a vecen os i cmquenta e selS� t.JapI a.. dos. DI'I'etor
designação do dia, lugar e Eu,. Ca) . Gercy dos Anjos,
hora :para a justificação Escrivão, o datilografei,. I LINAURA SOUZA

exigida pelo artigo 455 do conferí e subscreví. (a)
: Chefe da Carteira em exercicio

Código de Processo Civil, Francisco José Rodrigues
_ na qual deverão ser ou- de Oliveira - Juiz de Di

vidas as testemunhas Anto- reit-o. Está conforme o ori

nio Agostinho E'tur e Au- ginal afixado na sede dêste

gusto Palma, residentes no JuiZ('), no lugar do· costume,
lugar "Sertão do Perequê", sobre o qual me reporto e

desta Comarca, - as quais dou fé.

comparecerão independen- Data supra. O Escrivão.:
temente de citação.' Reque- Gercy dos A�jos.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.

tdital de citação de interes
�dos ausentes Incertos oe

esconhecidos, �om o prazo
de trinta dias.

O Doutor Francisco José
�odrigues de Oliveira Juiz
a�. Direito da Comar'ca de
I'ijucas, do Estado de San

Ia. Catarina, na forma da
JeI, etc ...

Irmandade de N. S. do Parla
FESTA DE SÃO PEDRO

De ordem do irmão provedor desta irmandade,
Convido a todos os iI:mãos e irmãs, para assisti'rem á
\...... .

festividade em louvor a São Pedro a realizar-se na

Igreja Matriz de N. S. do Parto, no proximo'dia 10 de/

.Iulho, domingo,. as 8 horas com m�ssa festiva e sermão

no Evangelho' e nos dias 28, 29 e 30 do corrente às 19 !

horas haverá um triduo de preparação e convido' .tam-
I

bem os irmãos a tomM'em parte na comunhão pascal
1,0 dia de São Pedro, sexta-feira ás 8 horas.

Esperando o comparecimento de todos muito agra

deço.
O convite é extensivo ao Apostolado da Oração e

aos fieis em geral.
Waldemar Demaria

10 Secretário.

FESTA J'UNINA
O Iate Clube, convida todos os seus associados e

listintas famílias, pa�'a assistirem as festas juninas
ue fará realizar á sua Séde Social, no dia 29 do cor-

:ente mês, às 21,00 horas.
'

Traje: A caráter
Obs.: Servirá de ingresso, a carteira social ou o

talão do mês de junho.

PAISAGEM BRASILEIRA NA
FEIRA DE ANTIGUIDADES

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nêle crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3: 16). Ler
jóão 3:16-21).

.

A luta da humanidade pela conquista de um mun

do livre, decente e amigo deve necessàr.iamente ser di
fícil e morosa. Requer crescimento progressivo.

Mesmo nas horas mais conturbadas, não precisamos
perder a esperança no êxito de uma verdadeira sociedade
de nações unidas. Depende só da fé em Deus de uma mul
tidão de, pessoas comuns em tôdas as terras. Depende da
sua indefectível perseverança, inspirada pela fé em Deus,
o escrever uma proclamação dos deveres humanos úniver
cais. As nações devem viver juntas em têrmos de respeí-
1;) e mútua responsabilidade.

Cristo nos ordenou a amar a Deus e amar ao pró
ximo como a nós ..,mesmos - o próximo que mora ém

f,\ente, na mesma 'rua e o que mora em qualquer parte
tlp, mundo. Cada pessoa tem o dever solene de, no espí
rito de oração, cultivar em si mesmo o amor e estimu
lá-lo nos outros. Preconceitos' e ódios serão conquistados
relo domínio próprio e não por forças armadas.

ORAIÇÃO

"

voe
25°/. de desconto·com

...no

o peitilho verde dos valorosos soldados do

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da
Real-Aerovias: o "Barriga Verde" ! Vôos diâ
rios em confortáveis Douglas DC.!3, com 25%
de desconto". Dois horários a escolher ... tripu
lantes atenciosos... impecável serviço de' bordo.
A neg6cio ou a passeío.,'," vôe no "Barriga
Verde" e conheça Florianópolis - de praias
maravilhosas e. deslumbrantes belezas naturais ..

Escolas do
"'80r";go V.ldel•

Pôrto Alesr.
Flor;gnópol;'
Ctlrliiba
São pgulo
Rio

* DelCQIIlo aprlnado pela D. Á. c. s6brc ". tarifa. dtn 'U"IW�' SIIpe,..co,_ir .J.W.
(
�----------------�

'Oonos
de real serviço

ao 8rasll

PASSAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmidt, 34 - Tel.. 237i7.

CAiXA-�,ECONÔM.IC� FEDERAL DE . -

'SANTA CATARINA

O CLUBE DA MOCIDADE
Programa para o mês de julho:

Dia l° - Don:ingo - Bailê Infantil de São Pedro
das 16 às 20 hs., com distribuição à ga�
rotada de rapadura e pUX·'l-puxa.

Dia 8 - Domingo - Soirée Migúon, das 19 às
24 hs.

Dia 14 - Sábado - Soirée das l\olisses, com início
às 23 hs.

.Dia 28 - Sábado - Soirée dos Radialistas, com

início às 23 hs.

/

LIRA TENIS CLUBE

,..

PROGRAMA DO MES \

. �..·.·.·.·,t·..••••• • • • ""...,······_··-·-.. _

/ .

Fasta JUDloa DO ,ftTelleDte ·do
Dia,bo»'

Com a animação dos anos anteriores, serão reali •
zadas EOS pl:oximos dias"30 de junho e 1'0 de julho, nos
galpões da Sociedade Carnavalesca "Tenentes do Dia-

,
Lo", �n!maclas festas juninas, a cargo do gremio daquela
1)restlglOsa sociedade e com início marcado para as 20
!10ras. Ficam convidados todos os socios e exmas. famí
lias para as. festas que serão animadas- com excelente
orquestra.

As m'esas deverão sel; reservadas com antececlencia
t:om a exma. senhora d. Maria Machado, à rua Bent�
Gonçalvt's nO 14 ou ·,nos Galpões da sociedade.
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-.TUNHO-
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1.1 S'áb:do - 30 de J�mh,o, até amanhecer grandiosa

I
FESTA DE SÃO JOÃO

. �hurr�sco: Queimada: Bandinha de música e
.

.

uma .Imensldade de stll'presas. Um casamento e um
desfIle Ade. modas da 'roça, quadrilha e palo noise.

PremlOs aos mais originais
Reserva de mesas na Secretaria ao preço de

Cr$ 100,90.

\
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Residência Vende-t4e
Vende-se ótima residência a Rua Juca' do Loide, 47

C'oqueiros. (Seguir até o fim dã Rua). Inform�ções à
Rua Conselheiro Mafra, 24.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



:-_···,,·O$·__....:-..•..••...,'NOVO PRESIDENTE °DOS SINDICATOS 'aSSEMBLEIA LEGISLATivaI Maestra Senora de I DOS VAREJISTAS· E DOS PANIFICA- '
.
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l'lsuoc"lon :DORES SR, JOAO BATISTA DOS SANTOS' Relatorio da L. B. A. O caso de
N .' 'i'

Em reunião efehla- Braço do Norfe.
Oth d'E I da dia, 22, sexta-feira,

'

.

on ça

.........�••

'

:�c�:s�uo�= di�et�l:/� Na sessão, de quarta .. lelro, da nossa 4ssemblé· II
��: ��g��!di::todes�� Legislativa, voltaram, os depulados calarioens(

Verifiquei agora, através de uma farta confirmação
t t dá· d

·

t
.

do que eu pensava, que há duas mulheres em Asuncíón i i Comércio Varejista de a ra ar 8 v rios assunlos e 10 er-asse
uma bronzeada, rija, cheia de resoluções, pisando o as-J Florianópolis, que con-

d d iMl
--�

falto com a firmesa de uma rocha e que trabalha mais .dOI . ��� �:::s ade��=�:��� O DOSSO Esta o. �-�" _-=�
que o homem .. E' ela quem suporta a luta de todo o dia: RELATO'RIO ,DA LBA 'para fazer frente a trazados o Governador do Estado. D'

.
.

f
. representantes do co-

.montada ás ancas dum jumento sem rédea,s e sem reio,'
mércio em nossa Capí- O primeiro orador, foi O que vinham do período an- se que jamais governador c

leva ao mercado, em jacás de cipó, a fruta rrêsca, o legu-, t deputado Alfredo Cherem I tertor e de�i.d�s ao Instituto tarínense fôra ao ponto
me vivo, as verduras rõras, ainda úmidas da abundante tal.

(PSD) que desenvolveu lon- dos Comerclarlos. atual: subornar; com o

seiva em que cresceram e germinaram. A nova diretoria es- go discurso acerca das atilVÍ- Agradeceu ao dr. Wilmar souro e por documento
E' ela quem transporta as pesadas bagagens, os gros- ·�á assim constituida: dades da Liga Brasileira de Dias pela cooperação gra- crito! Era o limite, além

so.s SaCOS de vítualhas e de carvão; é ela, essa admirável Para representantes Assistência, da qual é presí- túita com assístêncía juridi- qual tôda a consideração
mestiça de mãos pequenas e cabelos de crina, quem car- no Conselho da Fede- dente, lendo trechos do re- ca e ao deputado Leoberto Imoralidade pública deíxs

rega os fardos mais duros, enxàrcando-se sob as barras ração: João Batista la tório que acaba de enca- Leal pela interesse sempre de existir. Era crime prevís
de gelo que mantem á cabeça ou atira aos ombros íncan- dos Santos, Mário minhar à Comissão Central. demonstrado no desenvolvi- nos Códigos, era "barganh 1\\sáveís: é ela quem, nas feiras, sentada- sôbre os calcanha- Machado e Eugênio Frisou a importância da- menta dos serviços da LBA. reveladora do arnoralísi

J
res OU em banquínhos de palmoe 'meio, apregôa a Carne de Spogan icz. quales serviços estabelecen- O GOVERNO CONFESSA que toma conta da admini i

chamusco; o. leite gôrdo, a, chípá estufada e enorme, todas do os pontos ptincipais . de O deputado líder da UDN, tração; era a página revel,l
"

aquelas curiosas e variadas cousas que Asunción produz, Suplentes: Francisco Luiz Almeida, Joaquim Manoel, sua administração, hístoríou Laert Ramos, ocupou a trí- dora das intenções subalte (.
vende ou devora. Alves e Luiz Fernando. Machado. I fatos ligados à anterior e buna para confirmar a bar- nas do Governo!

__

." -

I I
Com o filho escarrapachado ás ancas cheias e fortes, Para a Diretoria: João Batista dos Santos, Mário mostrou, com números ex- ganha eleitoral de Braço do' Mostrou, com fatos e d I

é ela, sómente ela que se vê á rua, suarenta de soe ou mo- Machado, Laert Mello. Luiz Fernando Machado, Júlio' pressívos, a aplicação das Norte, onde o governo viciou tas o desenrolar daquel
lh!da de chuva, com, uma cesta de frutos ou um balaio de Cesarino da Rosa e Eriberto Meurer, I verbas que lhe são destina- e, corrompeu. OS preparativos acontecimentos, terminan

legumes á cabeça, lembrando uma coluna de bronze su- Suplentes: Nestor Marques Pereira, José Matias das. para o pleito do dia 30, lan- por responsabilizar os h

portando, como numa oferenda á Ceres opulenta e propí- Filho, Lydio Ferreira da Silva, A,n,tônio Paschoal Apos-I Lembrou que empregár'a çando mão, indevidamente, mens do governo por ma

cíadora, as primícias da terra paraguáía. tolo, Joaquim Manoel Alves e Francisco Luiz Alíneida. cerca de I 260 mil cruzeiros dos dinheiros públicos. êste ato que envergonha
E' ela, enfim, quem dá ao seu amado chão, desde sé- Para o Conselho Fiscal: João Eduardo Moritz, Ni- I . Tentando desconversar e nossas tradições.

culos, o trabalho vigoroso dos seus pulsos e o pôrno bravo colau Savas e Amaro Felix Gonçalves. li � ,�"j ,,\ j" . justificar os atos do governo, E a bancada situacionis
do seu ventre. Suplentes: Eugênio Spoganicz, 'Manoel Izidro da, Fa Ihou no plane acabou confessando tudo, t: bateu palmas ...

Quando o crepúsculo vem escorregando na curva d-o Silveira e Bernardino Manoel Nunes. ,
clusave que. o dr. Jorge

céu, para depois envolver a terra, .vêmo-Ia ainda a correr»
,,_

Sob a presidência do sr. João Batista dos Santos O sr. gO�l'rnadorí do cerda fez bobagem cabeluda, Deputadona pressa de tomar o coletivo ou o "tranvía que rola, num a entidade classista, estamos certos, realizará vasto Estado, depois de assi- A OPOSIÇÃO ACUSA
bater, de tímpanos e sob o faiscar das alavancas, para ir

nrograma de trabalhos em prol dos varejistas, pois o nar o escabroso CONDI- O deputado Estivalet Pires O I d B' til'continuar, no bairro dístante.. o arrll'lljo do seu pequeno eieito, das suas qualidades e capacidade empreendedo- ClONADO de Braço do (PSD), falando em ssguida , r a n o er o I
�ar, �ue deve ser, pon certo, ig�al e� aceio e o�dem a ess:s I,'a, já tem dado sobejas de�onstrações. ° ,�indicato es- Norte, que esperava ficas- voltou à carga ,para novas Registramos, nesta dat
mtenores que eu tenho surpreendido, nas mmhas caml-, tá de parabens e pode confiar no seu presidente - es- se secreto para todo o sem

I
acusações ao governo e re- com especial satisfação, I.

nhadas por essas ruas, .seja� nas Casal> ric�s ou nas

po-jP.íl�ito cavalheiresco,' trabalhador . infatigável e devota- pre, depois de ludibriar a latívas tarnbsm ao pleito dc1passagem do aniversário n )

bres casas desta esquecída clda.de de Asuncion.
uo a tôdas as boas causas.)-"· boa fé de alguns adver- Braço do -Norte, talícío do nosso distinto cor.

Outra - duma doçura de línho-lavado, com uns vagos ° ESTADO, que o tem. entre seus melhores amigos, sáríos pessedístas, ao ser 'Mostrou, com argumenta-' terrâneo, 'dt: Orlando Bért
tons de mate, ninguem a vê pisando a rua: vive em casa, envia-lhe cordiais cumprimentes e votos de completo apanhado com a boca I ção brilhante a decadência li, deputado à A�sem\'lé'
mole e sen�ual,' na penumbra mourisca dos zelos oonjugals I êxito em suas novas funções. na botija, arquitetou um que s?frem os nossos cosbu- Legislativa do Estado,

.

pr
ou presa !Íi severa regra do papito, rijo 'ancião do velho 1),lano 'de defesa: atirar rnes políticos com atos como Iveto advogado em Rio
cunho espanhol, nessas velhas mansões de reíxas torneá-

Ne reAu na C aAma ra
tudo nas costas do P.S.D. êsse em que se vê envolvido Sul e nosso brilhante coleg

das. e grossas portas de convento. braçonortense. de imprensa.
Hoje, por acaso, consegui vê-la numa casa, de chá: era O seu discurso, grava- Rayrnundo Gallo Integrando a bancada op

uma ninfa soberba, de cêrca> de trinta anos, d'olhos escu-
O Ministro da Justiça comparecerá hoje à Câmara dos do no Rio e aqui irra- sícíonísta do I!artido Soci

ros como azeitonas sevilhanas, as mãos tinindo de jóias, )eputados, atendendo à convocação da 'Oposição" com a diado, é a execução des- Netto. Democrático, o deputado.O
um 'vestido cinzento e íusto, com refléxos prateados, e qne oual concordaram os partidos governamentais. Trata-se

- se plano. Aos berros, ou- Jande Bértolí tem sido, n

tornava mais macias as suas tórmas quentes, fidalgas e de uma prática constitucional, instituida pela Carta de .vímo-Io assim: Esteve anteontem em vi- Legislativo, uma voz .víbra
perfeitas. 1946' e que vem se mostrando benéfica ao funcionamento - "Eu não pl'OPÚS na- sita à nossa Redação, o no�- te e sempre atenta aos ret

Tomava o seu gelado � VERTl!A, eo� uma le�.ta m�- dos poderes da Repúblíca. O Executivo, por intermédio dos da! Não condicionei na- so prezado amigo, sr. Ray- clamos e anseios populare
jestade de rainha e um embaraço mfa'n�d de colegial, V!- seus ministros comparece ao Congresso para expôr e de- da! Foi o P. S. D. que .Imunde GaIlo Netto, mui dig- Culto e intimorato, 'a su.

gíada e mantida pelo marido,.- um cava�h�iro côr de

ch�-Ibater J)roblem�s de natureza . política e administrativa, tudo pediu! Foi êle que no sub-'gerente da Linotypo atuação' na vigilância fisc

ruto, corpulen�o; de cab:los l1egros e l,!zld�os C'0100 vermz, num processo cujo rendimento tem sido 'o me�hor possivel. me procurou e me for- do Brasil S, A. de São Paulo, lizadora da oposiçãQ, tern-r
com um ar fprte e confladQ ,de Iroxeur ou de çomandante Os depu'tados colhem 'informações seguras e autênticas e Ç6U a fazer o acôrdo!" S. S. que veiu à Florianó- projetado entre os mais de,�de milicias. •

os ministros sentem os tipos de reação dominante entre os A mentira, muito peti- polis a serviços do seu ramo tacadas dos novos valores d·,
Em tôrno às mesas, silenciosos e enfadados, outros

parlamentares e compreenderão melhor a motivação de ça, não teve pernas para foi vivamente cumprimenta- política barriga-verde.
cavalheiros chupavam o seu canudo de refresco - indife- certas atitudes. ir longe. �ôbre ela,-'pul-' do pelos seus inúmeros ami- Abraçando-o cordial e efu
rentes, áquele exemplar de niI�fa fluvial, daquela criatura Os fatos sôbre os quais se explicará o sr, Nereu Ramos verizando-a, surgiu o gos e admiradores, com' que ,sivamente, prestamos just
que, no Brasil, já teria feito, pelo menos, o garçon entor- são do conhecimento de todos, já analisados e' explicados, Manifesto do diretório conta em d nosso meró. solidariedade 'às homena
nar o bule de chá quente nas calças do freguês! mas nem por isso se devia recusar à Câmara a oportuni- pessedista, do qual cons- . Ao sr. Raymundo GaIlo gens de que hoje vai ser alv ,

Estran�hei aquele desinterêsse, quase um desdem, das dade desse contato direto, tanto mais quanto, sem que ta toda a história. Por Netto, que viajou 'Ontem pa- e às quais fez jús pela SUe

mesas apinhadas. houvessem culpados visíveis, foram atingidas no episódio êle ressalta claro que o ra a Capital Paulista, agra- conduta política e pelas sua'

Mais' tarde, á hora do jantar, fiz a um amigo o meu
que se examina as imunidades parlamentares. O Ministro P. S. D. não foi contrá- deéemos efusivamente (;l sua qualidades, de perfeito cava

comentário; contei-lhes as minhas conclusões, o espant:o da 'Justiça 'vem de longa convivência com o Poder Legisla- rio a um aeôrdo, feito à honrosa visita. lheiro. /

daquela inércia f" tivo, cujos dois ramos chefiou com autoridade, respeito e luz do dia, c,om portas ,. ""-'�
- Sim. - disse-me êle. E' que no Brasil, devido ao ca- eficiência. Presidente d� Câmara, reeleito, quatro .' vêzes, abertas. Recebeu o P.S.D. , _

bo de policia e ás ,sandices dos cronistas sociais, os maridos foi tim autêntico defensor das prerrogativas parlamentares uma Íista de 6 nomes ==�

sÓ usam o revolver em casos escandalosamente públicos. e um símbolo da autonomia do .Congresso. Membro do udenistas para dentre

E ajuntou, com um curto. sorriso de mofa: Executivo, cumpriu com energia é decôro, como é da sua eles escolher o candidato
.:_ Quanto ao resto, sejamos sinceros:· - a mulher de tradição, os deveres que lhe incumbiam e não terá as.sim conciliador ao cargo de

trabalho, principalmente eSsa "admiravel mestiça" que faz receios de travar um debate no qual entra escudado na Prefeito. AntesJ de .obter
o seu enlêvo de socialista utópico e lírico, é muito respeita- sua longa experiência parhimentar e na autoridade moral resposta, a U. D. N. lan-
vel. Eu tam�em a admiro. Ma� a outra, .a �ue lê .romanc�s ,que ninguém lhe nega. çou seu candidato, .

en-

e se espregUiça de prazer ouvmdo um clehto mUlto maiS· As intrigas que se tentaram tecer entre o Miriistro da cerrando os entendimen-
interessante. Tenho por esse a�igo uma admiração. idola- Justica e o.s membros da maioria parlamentar não vinga- tos. Mas, depois disso, o

tra envolvendo uma bôa :e velha amizade.. ram �em poderiam vingar, pois acima de qualquer diver- P. S. D. voltou a ser pro-
De resto não posso concordar com oS excessos do seu gência momentânea a respeito desta ou daquela medida, cura'do pelo agen�e 'dh

naturalismo: eu �refiro a outra, embóra,� bruta�idade do persiste o dever de' solidariedade e�tre os diversos membros governador, SI:. Afonso·

seu aspecto e_o po que se agarra ao \Seu suor: ela e, de fato, do Governo, no seu ramo executivo e no seu ramo legi�- Guizzo e aceitou um ter-

um animal de trabalho; mas senão fôra esse animal, quem lativo, Compreendendo os seus deveres, a bancada do PSD tius - () sr. Severino

sabe, o Paraguai ainc�a existiria? distribuiu nota à imprensa reiterando o apreço e o respeito Sombrio, igua I m e n te
.,udenista. Também esseque lhe merece a figura do titular da Justiça e manifestan-

do a solidariedade que lhe emprestará por ocasião do seu

comparecimento hoje ao Palácio Tiradentes.

O Ministro da Justiça, membi:o do Poder Executivo, I

atenderá, assim, à convocação dos deputados sem que paire
a menor restrição à suà autoridade, plenamente prestigia
do pela confiança geral.

(Do "I)iário Carioca" de 27-6-56)
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LEGIÃO DA BÔA VONTADE
Núcleo de Florianópolis

Recebemos, e agradece-
mos:

Fl'orianópolis, 26 de junho
de 1956

Jornal "O ESTADO"
Nesta
Senhor Diretor:
O Núcleo, da Legião da Boa

Vontad� de Florianópolis tem

o prazer de convidar V. Sa.
e os funcionários dêsse con

ceituado Matutino para as

sistirem à sua Reunião líte

ro-musical especial, a r,eali

zar-se sexta-feira próxima"à
noite de São Pedro, no Clu

be 15 de Outubro, na rua Al

varo de Carvalho.
Nessa data será apresen

tado, em audição de estréia,
o Côro das "Legionárias Mi

rins", organizado. sob a' ins

piração dos altruísticos ideais

da Legião da Boa Vontade, e

que apresentará númerós es

peciais, entre os quais se des

taca o "Hino à LBV", de au

toria de compositor co.nter-

Champanhota
e tudo

"0 'MUNICIPIO"
uma etapa vencida

brilhantismo
Mais

Havendo este jornal
afirmado, em uma das

suas seções, que a chall)
panha ,consumida na

posse do governador Jor
ge Lacerda fôra paga

pela Legião Brasjleira
'de Assistên�ia - cabe

lhe adiantar que essa,

infol',mação foi prestada
espontâneamente p e 1 o

dr. Wilmar Orlando Dias

ao nosso diretor, na

presença de vários de

putados e com .expressa
autorização de divu�gá-

ria selecionada a par de uma

paginação feita por mãos de

mestre, o jornal nada deixa
a desejar.
Aos ilustre,s confrades em

bora tardiamente, as nDssas
sinceras felicitações" augu
rando votos de progresso
constante.

Comemorou, a' 26 do cor

rente, mais um aniversário,
na sua' precio,sa existência
de bem servir aOS interesses
de Brusque e de Santa Cata

rina, o nosso ilustre confra

de, O MUNICIPIO.

Sob a direção do infatigá
vel jornalista dr. Raul Schae

fel', o semanário tem tido

sempre uma norma de boa

I conduta pugnando sempre

I pelas necessidades do labo-

I
riDso povo brusquensE\.
De feitio bom, ,com maté-

'o TEMPO
Previsão do Tempo, até às

14 horas do dia 29.

Tempo' - :aom sujeito a

R IFA passageira instabilidade.
Temperatura - Em declí

DO 'ACORDEON SCAN- nio. Geadas nas próximas 36

DALLI DE 32 BAIXOS, FOI I horas."TRANSFERIDA PARA DIA Ventos - Do quadrante
28 DE AGOSTO. sul, fresoos.

,la.
,

Ao ilustre informante,
advogado da L. B. A.,
não podia este jornal ne
gar autoridade e conhe-.
cimento pal'a a afirma

ção que lhe prestou por
iniciativa.

râneo.
Fraternalmente,

Arnaldo Gonçalves dos

Santos,
-""""'-i'!"""

foi torpedeado, pois ao

,sr. Lacerda só servia o

candidato Kurten, para
um CONDICIONADO e

. para um' acôrdo hom:oso.
As negociações, dai . por
frente, p a s s a r a m a

ser feitas pelo Governa-
.

dor, depois das 22 horas

e não mais com o diretó-
rio' pessedista.
Çomo está evidente, o

P. S. D. aceitava um a

côrdo, em termos \ altos
corretos e não uma ne

gociata indeeOl'osa, no

turna, condicionada, à
vitória de candidato re

cusado e às liberalidades
do Tesouro ...

E· o papel do govel'na
dor foi o piOt· de todos:
coube-lhe oferecer o su

bôrno, realizar a corrup
ção, marcar a coação,
g a r a n t i r a fraude
tudo a custa de somas

apreciáveis dos, dinheir6s
públicos.
Não procurou ninguem

para um acôrdo, comum,
normal, .

d.emocr át i c o;
procurou ho�ens simples
e confiantes para uma

barganha eleit o r e i r a
imoral, indecente e cri-
minosa.

Florianópolis. Sexta-feira, 29 de Junho de 1_!}56
, .

I
Em Camboriú, esperando depôr o Prefeito pesse-

dista através de um inepto mandado de segurança, o

sr. Wilfredo Curlin -. aH mais conhecido por Dr.
'Bombinha - prepar-;?a um· stibstancioso e feérico
programa.

Noticias de lá procedentes informam que esSé

programa seria o seguinte, a ser executado no dia 25
último:
Às 6 horas ,- alvorada furiosa pela banda musical

'''Amor à pa'rte", sob a regência do fa
moso Maestro Camargo, da Rádio
Miramar.

- concentração saudosista à

Prefeitura, de cujo sótão
massas o notável tribuno
dr. Bombinha.

Às 10 horas frente da
falará à,
rodoviário,

As 11 horas - DepOSição do Pl'efeito eleito pelo Povo
e posse do candidato derrotado, com

champanhota e tudo.
Às 12 horas - Comemoração geral" isto é, almoço dos

convidados e pa�'ticipames cada

qual em sua Casa.

Às 20 horas - Fogos fátuos; buscapés vigilantes, tra
ques baianos, rojões ele lágrimà-s e

bombinhas wilfredinas.
x x

x

Em virtude de a Justiça haver denegadO o man

dado, a festinha foi cancelada, pois

o reCurso, no Direito,'
Não valeu ao Pedro Saut,
Que em vez de ficar Prefeito
Ficou mas foi em nocaute!
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