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tc"M Â .�. ;flÉRARI·OS,!��i
POR CAUS�f DO SAlARIO M·INIMO
RIO, 3 ev. A.) - Conti- sou do serviço, sob pl'etext.o

nuam os protestos contra o de reestruturação geral nas.
novo -salárío 'mínimo. O sr. seções de fiação e tecelagem,
Jaime Abrnunhosa, repre�·· (setecentos �pe;ráil'ios daque
sentante patronal, . afirmou la empresa...

que haverá recurso para o

Judiciário. O sr. Luiz Cor

rêa, presidente da Comissão
sugeriu uma fórmula concí-.
liatória 'em tôrno do mínimo
de C1'$ 3.800,00. Mas, enquan
to não se chega a entendi

mento, começa a dispensa de

operarros. Assim, a tábrtcà
Confiança lndustrial dispen-

'EnejJ;-rg·lco protesto centra mani- Ogovernonã�pre·
, tende fechar Jor-

testações do Min. Nelson Hungria nals.tomunistas SERAOREAJUSTADOSOS NIVElS
.

to'. Atenciosas saudaçõeg. I tor competante do Telegra-. OU não RIO, 3. (VA) - A repor-j Trabalho tr�tará da matér�aO Tribunal de Justiça, pela moral, vem depor nas hon-""

R'.[O, � (VA) :_ O. presi- tagem foi informada, hoje, com o presídent., da Repu-
manifestação unânime' de radas mãos de v. exa. o seu (a.) Alexandre Delfina de

I ro, que divisou no seu texto �

110 Mlnisterio do Trabalho, blica e deverá pronunciar-t Amoríni Lima, presidente elo' ofensas a um dos poderes da dente da AB.I, Herbert Mo-
seus membros; decidiu ontem solene protesto con ra os

de que o governo está real- se sobre a importante ques-lt t dífamato Trtbunal de Justiça do Es- União. Posteriormente, po- ses, acompanhado por uma .

Pformular, junto à presiden- doestos a amen e I -

-

<

mente disposto a reexarni- tão do governo. 01' outro
da do Supremo Tribunal rios assacados contra a ma- tado". rem, a rsportagem foi ínror- 'representação do Conselho

nar os 110VOS níveis de salá- lado, o governo está preo-Federal, energico protesto gistratura Ipaulista pelo sr. O despacho transcrito, que mada de que o despacho po- Consultivo [daquela entida-
rio rmmrno já decretados cupado com o nível salarial. .

t N I H ngrta Na-o consubstancía o íusto repu- deria ser expedido. Entre- de, esteve 110 gabinete docontra os conc'2itos expendi- mmis 1'0 e son un .

. "

1 J ti . pelas Comissões Regionais. decretado para o Estado do
dos pelo I'�11'Il1'Stl'0 . Nelson tora o respeito devido à no- dio de nossa mais alta corte tanto, dado o embaraço iní- ministr-o c a us Iça, PIO-.

to
_

P'
.

t '1
."

. "I' do 'I'odavia êsse assun o n ao ara: qua 1'0 mi e qui-Hungria a respeito da Justí- bre figura de v.�exá., coloca- a injustificaveis ataques as-j cíalmcnte criado, ontem o curando ouvir a pa aVI a 'f it I h t
", S br aSacados contra a magistra- telegrama não foi' transmítí- sr' Nereu Ramos sobre' o' será apenas ei o p.e os 01'- n en �s cruzeCI.ros.. � 'e

d'ca Paulista. Nesse sentido, o do no topo do Poder Judiciá- .

I
._

t As atuaçao da ormssao otura paulista' - sem favor do, acreditando-se' porem propalado fechamento do g;aos governa�e11 �IS. . 's I
'..

M"

'

d D' t itdes. Amorim Lima dirigiu o rio Brasileiro, seria fácil re-
-, .' Ponular" Comissões Regionais serram a ano mimo o IS 1'1 o

Seguinte telegrama ao
-

mi- vidar a esses reiterados con- das mais categorízadas, mo- que o será hoje. .

)01'11al "Imprensa opu ar .
.

F d 1 t id dral e intelectualmente - não (Da "Fôlha da Han,hã" de 'O' 'Ml'�ll's-teJtl'o' da Justiça a- c011v.oc-adas para reun_lr-s.e, e era, as au 01'1 adesnístro Orosímbo Nonato: victos com o destemor e a -I,VL,.
- • ,

a e agera a
.

.

f'
_

ta' COgI' aq ur, em uma convençao na- conSlUeram-n x ,"O Tribunal de Justiça de sobranceria que jamais fal- pôde ser transmitido ontem, São Paulo de 28-6-51)) '- irmou que nao es c -.. _..,

I d t '1-_

btíd tando de roibir a circula- cíonal, quandoo. en.tao serram pOI.S o mve e q�a 1'0 mi e
São Paulo, sem díscrapancín taram ao 'I'ríbunal de J).lsti- segundo Informação o 1 a

�--""""""""'i/"WW"'J"..

"I
p

PI' "feitos os reajustamentos quinhentos cruzeiros está
de qualquer de seus mem- ca de São Paulo, para entrcn- pela reportagem, em vírtu- cão da mprensa opu ar v

',. I d I· t
" .

d
/

de de l'eCIISa do chefe do se- N I"
'

I' tro j aI que se julgarem necesaarros. preocupan o a guns se ores
bros, em absoluta unidade tar, os poderosos' o momen-

em a ressa va ou de qua quer ou 1'0 jorn ar,
., ..

. d
I

\ .

t
-

T do não HOJe a tarde, o ministro o I apenas.
comums a ou nao. u

passa de exploração e intri-

ga, que não devem ser le-'
\Tados em conta. O governo

Inã'o pretende·fechar jornais. nsta ntâ neos

r
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S�, ao. ;revés de irem deixar
.

,. __ •• _ a _'a � ••••.................-.--..............J"........,.,...,. a prova das etílicas mo-
�_·.v-w-. �

• ..-........- ••_..........-_�-��.l'u.....",............. ......� �
- . _"'''' . a a - •

�. '

�. lecagens à porta .de lares

d'.
� adormecidos, esfOgllete-

A
..

t 'I C·O S � ando-os cóm ,'morteiros

n e o·' '.. de uso. proibido. em: zonas
.

('.

. � urbanas e a deso.ra!'; s�,

� (I
ao. revés do desrespeito

Os órg'ão.s condicionados, cada ,qual querendo aplaudir mais as farolice� go-'
� explosivo co.ntra resic1ên-

vernamentosas, já anunciam feno.menais -realizações, em cho.que uns com o.S

� I cias em que, até alta
outros. �

,

madrug'ada, faroilias so.-
Está no Tempo, de 1°. do. Co.i'l'll,nte, em nutrida manchete: "O Governado�' .. I, brcssaltadas, :senho.ras e

Jorge Lac'erda construirá;, e:n Santa Catarina, a maior usina termo-elétrica do � crilmças, lame-ntavam a

país". , . I. ausência do.S .chefes, do
Do.is dias depo.is A Gazeta estampa declaraçõ,es do. Go-vernador, prestadas

� conhecimento dos hérois
ao Jorn�l de Joinville, no.S seguintes termos: "Tenho me preocupado princip::l- . da cafag'estagem; se ap
mente com a instalação da grande termo-elétrica na zona do Paraná, . de 50

'11.
revés do alarma sôbre

mil H. P., que abastécerá todo o norte de Santa Catarina, resolvendo, desta ma- t�tos sagrado.s pelo pro-
neira, em definitivo, o problema da força motriz em Joinville".

.

vel'bial l'f'speito. da nos-

Assim, ·a maior termo-elétrica do país,. a ser construida pelo Governador sa gente ao domicilio m-
Lacerda sCl"á no Paraná, seu Estado natal e não na terra que lhe confiou a violáv'el; se, ao. revés da
ad�inistração! .. . ,atrocidade de estr.ondo.s

Essa usina, paranaense, segundo. a palavra governamental, "resolverá em � tonitroantes sôbre_ tillha-
definitivo o problema da forç� motJ;iz 'em Joinville". � do.S que abrigava� pes-

Quando"há pouco mais de 2 aJ}os, o �ntã.o Governador Bornhausen, 'em Jo-
�. soas enfermaS; se ao .re-

i�ville, inaugnrou _. com ,foguetes, banquetes, comitiva da itnpre�s� c,ar�oca ,*,. vés l;1.e tudo' isso, íO. lI!- <

�nchr.,,,f1\J {!;U�;wiãG, diiíCU1'S6S vi.olflntos contra ,��o�ição, t'. m!:'!.al�� 9u�· '1� �,�� "ftJ�() #� .

no peito - a Unha FlorÍanÓpolis...J'araguá', deçl;lU�o'u .que.:o problema. da..�ílet,g:Iã' .";. 'amealha!ló'_ e . por 'Ctt,.
elétrica estava ali 'definitivamente l�esolvido.' . ,

levado à prifiteira daUla
Porque o. contestassemos, lamentando mais de 70 milhões empregados numa . 'o, do Estado, para a cam-.,

linha que sómerite servia para ptiUSO de passarinhos, fomos insultados, inju- � panha' de agasjlho., seria
riados e caluniadôs pelos jornais do. poder.

.

.' � mais que um g'esto: seria

.� Ag'ora vem o sucessor do sr. Bornhausen com promessas de resolver, atraves

I
um milagre!

�
do Paraná, e definitivamente o prpblema já definitivamente tesolvido! A. parte sadia, (los ho�

I Que o próblema fo.i deixado sem s.olução pelo sr. Bornhausen dissemos �ós, mens de bem da U. D. N.,
l à época, e disse-o, agora, o sr. ,Lacer,pa.

.

. poderia inspirar no mais,
� Com muita cordialidade, temos o prazer, .�o.iS, de di,v�dir c,om o �t��l govel'- � o gesto mila;�'l'oso, 110 flli-
"

nante ·os desaforos que recebemos p'or o.CaSlao das· CritICas a reahzaçao bor- .. nimo, a- coibiçã9 da in-� nhall:cana, inútil e à custa de mais �e 70 irlIl1ões de :erário!.
.

,'>, f1'a-cstrut�ll'a, engl'ava.ta-'" x
..
x ,� da e solta, dando õ que� x ,.�. tem de si ��ra dar.

.. Seg'llndo o órgão. senl ligações 'partidárias, 'o P.S.D., durante :1110S, log'rou �", ,"� Se não fôsse 'a.tendida,� presidência da Assembléia, à custa dos �,ais indecentes conclaves. (sic.)" � fiearÍa a ressalva pal'a� Dec�nte, digna, moral, honesta,' ilibada, pura: nobre, inatacável, foi' a ína-.· � merecer respeito.
I' .neira pela qual o P.S.D. e () P.T.B. aliados e com maiol'ia no Legislativo fo.ram )

.� �

� vencidos e perderam a presidência! A' aquisição. do deputado romanowski, as �. Iml"n'ente nova• negoc1atas de cartórios, as barganhas com. os cargo.s no Tribunal de Contas, fo- :li� ram, a par do Iloder econômico., as armas leais e límpi�las da vitória udenista. )
f d"

A questão, no IUltanto, é de pontos .de vista: os condicionados têl)l que .pen- � Ins rucão a�
sal' e agir como cOl1dicionados! '� .

','

1 x x �ISUMOC� A propósito da àcusação de a pres�dência da Assembléia .haver sido tr�ns- � I
RIO, 3 (VA) -O ves-

< formada em fábrica' de empre,gos, in illo tempore, seria opol'tuno que o'. diretor .. 'pertino oficioso "A Noite"

� de. redação da Gazeta divulgasse uma carta que lhe foi endereçada pelo dr. � : revela hoje que "estaria i�
� Oswaldo Cabral; quando presidente do Legislativo. ,I; minente nova instrução da
� Pode ser? � I SUMOC". E anuncia que o

:: x x � 'documento implicará no au-
:. x � tmento do deposito bancário"
� Anunciou uma das emissoras locais, ao noticÚn' o julgamento do recurso.· do �. ,Ji or-dem do S uperin tenden-
:: P. S. D., que o voto do sr. Ministro Nelson Hungria fôra brilhante e formal

re-�
� ci,a dr. Moeda e do CrediLo.

� IJaração aos juizes eleitorais de Santa Catarina. Se teve êsse sentido, i]ele deve- O Mi11istéri-o da Fazen ti:,

:- mos divergit· energicamente, repetindo o conceito. lapidar do sr. Nerêu Ramos, mantem-se discreto em re�<t-

" na Câmara: náJo podia haver reparação par(l quem não fora a:gravado. ção ao assunto, 11ão cónfir-
:: Se o ilustrado comentarista do Código. Penal, no SI'U voto, quís desag.ravar � mando e nem des'r'nentintlo.
� magistrados estaduais, viso.u, por evidente, aos· desembargadores todos_ do Tri-

��'" bunal ele São Paulo., os quais, por decisão unânime, há dias divulgadas pela i,m- � loft recebeu gran-prensa, protestarmn co.ntra expressões usadas por aquele Ministro, cons'iderall-, t:.

� do-as ofensivas à dignidade pessoal dos juizes band�irantes;_ � de manl"festac. a""o:' Foi a esses, IJo.r certo., que quís desagl·aVal'. A emlsso.ra nao ouviu bem!
� ,

, x x , SALVADOR, 3 (VA)� x �� O general Tei:xeira Lott re-
" Em 1950 Santa Catarina assistiu ao mâis livre e ho.nesto de quantos pleitos cebeu hoje uma grande ma-

:: por aqui se fenram. \O Governador do Estado, êsse mestJ�e de, democraciJ' 'I riifestação popular. O sr.
"

e compostura, que é Aderbal Ramps da Silva, pondo-se 11a medidl!; � Antonio Balbino, exaltal1do� do carg'o, não abandonou o Palácio l)ara, ir assinar condiciona�os cl'i- � a personalidade do ministro
� minosos pelo. interior. As autoridades policiais ,receberam e x p r es s a- � da Guerra, chamou-o de "o
I detel'minacão do CeI. Lara Ribas, elitão Secretário de Se;gurança, de. guardarem • grande soldado do Brasil,I -

I
" distância da càmpanha. Ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral apenas chegou �. CUjRS atitudes patriótic[!s a

:� u�a r&�htmação: a de elementos do P. R. P. - partido. do sr. Jorge Lacerda - :- Nação reconhece, aplau-de e
" contr�,a:� de v,iolência cometidos pelos srs..A��oldo Luz e João Co.llin, udenis- � consagra". Disse que Lott

� ta's de �ltinville. Não ho.uve sequer uma re�UlSl�ao. d� força federal. � fôra à Bahia em sua data má
• .' Dli:"1lova era Turvo e Braço do Norte sao slmbolos. .

.. xima, porque sabia que era:: Pois bem! A GaZ'eta, co.m os lIiesmos homens de ho.je, depois de, à época, � esse o desejo ,do povo. Da:: ex�ltar a lisura inatacada e i�ittacável do pleito de 50 e de ter 'que silenciar sô- � manifestação, fizeram par-:: bre a· fraude de Turvo, veio ontem com a novidade de que,' na eleição do 'sr. � te elementos de todas as

:: Bornhausen, houve toda a sorte de fraude e de .compressões.· � classes. A -noite, o general
" No pleito de .1950, o sr. Jairo. Callatlo integrou a chapa de candidatos do

� ass'istiu a um desfile de cal'-� P. S. D. à Asseinbléia Legislativa!' " ros alegóricos. O ministro
:: Não é ml(smo de rir? � da

_ Guerr� retornará ama-
I. '.

-

_ _ _ _ .... _ • _ p _"' _ •• __ 1"1 1 nha ao RIO.�w......�*;;;!Io.._'�Jk.�....... �"..!'.F"""""".·';-'-a·"'_-__"_'" _ .-.r_ .. __ .,. __ .. à
,�

, ..... _.•

Preocupado o

I Governador
I

'

II P����M, ���:.) _ O go-

',vernador Magalhães Barata
I
está preocupado com os no-

vos níveis de salário mínimo
fixados em Cr$ 4.500,00.

.

O

salário anterior eM de 900

cruzeiros, hav,e_ndo, pois, um

aumento de 344 por cento. O

I
governo está alarmado com o

fato, porque a Constituição
Estadual détermina que os

vencimentos ,infe:rior,es ao

do salário mínimo,

Confisco cambial
RIO,,8 (VA) - Durante a

concentração que será pro
movida pelas entidades da
(';l'feicultul1a na Capital ban
deinll1te nos proximos dias
treze e quatorze, cogita-se
de impetrar mmldado de se

gurança contra o confisco
I�ambiàl do café. Na oportu
nidade, os representantes da
lavoura cafeeira geverão de
hater tambem as questões
do imposto de exportação,
do pi'eço mínimo, do finan
ciamento, custeio e livre'
Gomerdiàlização do café.

No. Rio já foram dispensados
2 mil operários em virtude
do novo nível de salário
RIO, 3 .

(V. A.) - Até o

momento, dois mil operários
cariocas foram demítídos por
causa do novo nível de qua
tro mil cruzeiros para o salá
rio mínimo.

Quando, anteontem, as

comemorações já ce-.
diam à intepsidade'i das

bebemorações, o sr. Se
bastião. Neves entendeu
de suspender a pro.gra
mação. da

.

Rádio Diário
da Manhã para meter
um daqu�les seus im

provisos antológicos,
que'iJara a qualidade já
existem antologias. O
sr. Francisco' Mascare

nhas, com to.do.S os có

digos a seu favo.r
desde o que defende os

o.uvintes até o. que pro
tege a gramática primá
ria, para não citarmos '

as que. exaJtam a .c.ultu.
l'a. -;;- se opô� ,30. depu-

, .fado. . verborrágico: 1:a
la, não' faia ::...::. naú 'fil'l
lou! Foi para a, outra
emissora e lá despejo.u
se co.ntra o. Chiquito.,
sem esquecer de umas

intrigas pulgo.sas entre
as duas rádios.

O episódio valeu ao

direto.r da Diário aplau
sos gerais e interparti
dário.s, E, mais, a inspi
ração para '1m progra
ma singular: Lá vem

besteira!

Projeto I,ornando validos!os aluais
tilulos e1eitorais

ruo, 3 (VA) - De C011-' deputado Adauto Luci� Car-
fOI'midade com dispositivos tem foi o prazo de validade doso, que .modifica a Lei E�
,ela Lei Eleitoral vigente, o� 'dos antigos títulos. O a,lis- leitoral. Entre as inovações
título':; expedidos. até 31 de' tamento eleitoral, e conse- está justamente a validade

. dC'lembl:Q de 1955 perderam, : quentemente, a substituição do atual alistamento eleito
a pal:H�' de ontem o seu va- elos antigos títulos pelos no- ral por mais um ano. Se a-

101'. Nestas condiç'Ões, para vos, prosseguirã, nas mes- provado esse projeto-de-Iei
que alguem possa provar, mas condições, até novem- - o que é considel'ado cer

ca,;o necessite, sua condi- bro do cor.re.nte ano, não to, dado o acolhimento que
ção de eleitor regularmente I tendo até agora, havido teve entre diferentes fac
inscri'to e em condições de qualquer alteração quanto à ções políticas - o alista
exercer o direito de voto te- norm�1 de se obter o docu- mento eleitoral terá valida
rá que apresentar o novo mento que torna o cidadão de até odiá 30 de junho de
documentó que, como é. do capaz de exercer o direito 1957, vindo favorecei" as-

conhecimento gei'al,' é expe- de votar. sim, a todos os que por esta
dido pelo Tl'ibunal Regional 'Ou aquela tazão não substi-
.Eleitoral. AcreSCe notar que a Câ- tu�ram ainda o seu título de
Mas. para que se evitem mara dos Deputados deverá eleitor, o que, de qualquer

interpretações erroneas' a apreciar no d.ecorrer desta forma, terão ,oportunidade
respeito, convem salientar semana, o projeto Prado de fazê-lo, nesta CfWital, até
que o que se findou anteon-, KellY, com substihttivo do I fins de 11ovembro,

,xXx

Foi, tamhém, digna
de piedade, a atitude do
dr. Pata, direto.r da'

Cespe, que se conservo.u

durante horas à sacada
da repartição., atiçando.
foguetes - ao. invés de
ir l�umprir o. dever e

evitar pareceres p,ro�
pondo promoções Po.r
merecimento a f\mcio
nário.s procurados pela
polícia ....
Morado.res da Lagoa,

que o viram fogueteiro,
esperam recebê-lo por

lá, para homenageá-lo
condignamente, ..

Apareceu em São
Paula um novo

"Felipeta'"
RIO, 3 (VA) - Divulga-

se aqui que apereceu em São
Paulo um novo filipeta.
Comprava a -prazo e vendia
à vista, e assim deu um es

touro de um milhão e qui
�hentos mil CrtlzeÍl;os na

praç,a. Chama-Se o vigarista
Manuel Pereira Santos, e,
11ão obstante ter dois ma11-

dados de prisão contra ele,
vivia em liberdade. Assim,
como no Rio chamavam os

ne�ocios do, Tenente FeIip�"!"' c"
"Filipetas", e!TI São Paulo'
-ás falcatru_as. de -Marluel <:ee�
r",e�ra §a,ntQ�"tp,.I;�W., batiza..
das "Manueli.tas"'.

ESTADOmO
o mais antigo." diário.

Santa Catarina.
Leia e àssinem.

de

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

Apelo para a

unificacão
,

ROMA, � (VA) - O chan
celer Konrad Adenauer re

novou pessoalmente aos di
rigentes da Itália seu ape
Io em pr.ol do' seu auxilio/pa
ra a unificação da Alema
nha.
Adenauer e o prirrieiro

ministro Antonio $egni con
ferenciaram durante uma

hora, devendo as negocia
ções prosseguir amanhã.
Participou dos trabalhos o

ministro do Exterior, sr.

von Brentano.
Não foi .dildo qualquer co

municado oficial, devendo
as conversações prosseguir
até quinta-feira.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diplomado pela Faeuldad. Na
denal de Me�iclna da U,n1ver.-

Bidade do Brasil .

ElI'-iuterno por enneursu da Ma
ternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rp
drigues Lima)

ex-interno do Serviço de Clrur
eia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavldade
e da Maternidade Dr. Carbll

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERACOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das -' Telefone 3035.
Residência:
Rua: Gene cal Bittencoun

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M1i:DICO

Com prática no Hospital Sio
Franciscü de Assis e na ranta

Ce ..a do' Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Resi'dência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 ,_

Tel. 3.002.

DR. HENRJQUE PRISCO
PARAISO
!\l1i:DICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica: de AI'ultos.
Curso de Especialização no

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

Andrade).
. Consultas -, Pela manhã no

Hospit .....de Caridáde.
A tarde das 15,3:! hs. em dian

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

.
Residência - Rua Presrcente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS -'- NARIZ
E GAIJG�NTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

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

HOSPITAL -,

A TARDE - das 2 as 6-
no CONSULTóRIO' - Eua dOI
ILHE;'� nO. 2

.

.Rb...lD�NCIA ,;:- Felipe Sch

,miqt nO. 113' Tel,Í' 2366•.

. DR. ANTONlO MONIZ'
'DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Oousultõrio r João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàrlamente.
Menos aos SábadQs
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULtOS
r: CRIANÇAS

Consultó'rio - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. -769.
Consulta�: Das 4 às 6 hOTaI.
ROilsidência; Rua Esteve. Jú

nior, 45. Tel. Z.812.

DR. EWALDO JOSÉ RA

MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA'DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUl\1ATO

LOCIA

Florianópolis, Quartll;-feim, 4 de Julho de 1956

PROF--ISSIONAL

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

,

008 Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hes

Fitai de Caridade
n, CLíNICA MÉDICA DE Ch:IAN.

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M&
chado, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
Resídência : Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fvne: il78a

DR. J(TLIO PAUPITZ
FIUHO

Ex-interno da 20· enfermar,a
e Serviço de gast ro-enterologta
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

(Prof. W. Berardinelli).
Ex-interno do Hospital mater-

nidade V. Amaral. -

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

;ígado e vias bilia"es. Rins.
t,;onsultório: Vitor Meirelea 23.,
Das 16 às 18 horas.
Residênci'l: Rua Bocaíuva ZOo
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARM:O
CANTIÇAO

MÉDICO.
CLíNICO DE CRIANÇAS'

ADULTOS
Doenças Internas

CORAÇÃO .- FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORARIO:

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.416

Re'ridência: Rua José do Vale
Pereira 158 � Praia da Saudade

. - Coqueiros

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de [lenhoras - Partol!
_ Operações - Vias Urinárias
Curso de aperfaic;oamtmtfJ e

longa prática nos H!lspHais de,

Buenos Aires. ,

CONSULTóRIO: Rua llehpe
Schmldt, nr. 18 ·(sobrado). l!'ONE,
3Ci12.
HORARIO: das 15- ás 18 ho-

ras
.

Residência: Avenida Rio Bran-,
eo, n.42.

Atende ehamadoa
Telefone: - 3296.

MEDICOS
DR. WALMOR ZOl\tER 8R. JOSe TAVARES'

GARCIA IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MEN

TAJS - CLINICA GERAL
Angustta Complexos

Inaoma - Atac,ues - Maruae -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUD;:rõRIO - Rua Tra

jano, 41 - :.í}as 16 às 17 horas
RESID�NCIA: Rua Bocaiuva,

1311 'fel. 2901

.

DRA. WLADYSLAVA
W. ,MUSSI

,
.

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
M�DICOS '

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço complete e especiaÜ
sado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos fi tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METAB.O-

LlS:MO BASAL
'Ilt\dillterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra,
Violeta e Infra Vermelho. ARO DE
Consultório: Rua Trajano, n. 1, DR. ALV

l0 andar � Edificio do Montepio. CARVALHO
Horário: Das 9 às 12 horas -

MÉDICO Dl!: CRIANÇAS
Dr. MUSSI. PUERICULTURA - PEDIATiUA
Das 15 às 18 horal - Dr..

_ ALERGIA INFAN'l,lL
MUSSI C?nsultório: � Rua .Tll'ader.-
Residência: Avenida Trom- .

.

tes n. 9. -

H 'I·pow8ky, 84. Residência:, - Av. IrCI 10

------�._--- Luz n. 155 - Tel. 2.5�0, .

HOl'ál'io: - Das 14 a$ 18 ho·

'Cas diáriamenteDR. JÚlIO DOIN
VII!lIRA
M�DIC6

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NEWTON
.OUVIDOS, NAJ,UZ E 3ARGANTA D'AVILA
'fRATAMENTO E OPERAÇOES I CiRURGIA QERAI.
Infra-Vermelho .... Nebulizaçio -

D 'de Senhoru - Procto-
Ultra-Som �en�as_ Eletricidade M.édk'a

(Tràtamento de sln..lte sem �:��'lltório: Rua VitCtr Mei-
operaçio) I I '>8 _ Telefono: 3:�07.

Anglo-retinoscopia - Kecelta de

Ire�s n�ltas: Das l!5 hora. em

OcuIol - Moderno equipamento
d' °tllil

de Oto-RinolaringoIogia, (únlCCl' I�':,s�'dência: Fone, 3.422
no Estado.) Ru!l" Blumenau n, 71.

Horário das 9 às 1Z hora. e
__

.

-----

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

Nle8 �2 - Fone 2676.
Res. - Rua São JQl"i'1 20

Fone 24 21.

DR. !. LOBATO
FILHO

DoenÇas do aparelho respiratório
l'UBl'JRCULOSJil.,

RADIOGRAFIA E RADlÍ)SCOPIA
DOS PULMOES

C\rurgia do Torax

Formado pela Facul?�Je '�aciu
nal de Medicina, TUlo�ng!8ta e

'fI8�ocJrurgião do IIospltal Ne

iêul Ramos
ClIrsO de especializaçio pela
S. N: T. Ex-inte�no e Ex-assls-

Consultório - Rua Nanes Ma- tent<! de Cirurgia do Prlif. U�o

chado, '17_ Guimarães (Rio).
Horário das Consultas - das Cons.: Felipe Schmidí:, IS -

17 às 19 horas (exceto aos sá- Fone 3801

bados). Atende em hora marcada.

, Residência: Rua Visconde de Res.: - Rua Est6vel Junior,

Q.!FfÍ Preto, l�S - Tel .. Sõ�9.· .' 80
- Fene: lIlll'

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GERAL

Especialista em
. �o�êstias de

Senhoras e vias urmana.s. _

Cura radical das lnfel�çoe8

agudas e cronicas, do ' aperelhC)
genito.urinário em ambos o.

sexús. r
•

t·
Doenças do aparelho Diges IVO

e do sistema nervoso.

Horário: 10th ás 1.2 e 2lh ás �.
Consultório: R. Tiradentes, 12

_ 10 Andar - Fone : 3246.

Residêncià: R .. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
_ FO'Tle: 3248.

,.,

DR. ANTONIO BAT1ST:A
JUNIOR

CLtNICA ESPECIAI..lZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás �l h�ral.
Res. e Cons. Padre Mlgullhnho,

12.
, �

7 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSiÇÃO .roão8Pint�omingO - Farmácia Moderna - Rua João
\ CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS. SERVIÇO, Pinto ""_

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CItAMADO AI 14 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

DOMICILIO. .
Rua Felipe Schmidt, 43

OPERARIO - VALDEMAR POSSAS RUA "3 DEI 15. - domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua
MAIO" (BECO), NO ESTREITO. Felipe Schmidt, 43

21 - sábado (tarde) - Farmácia Catar inense t-c-

Rua Trajano
'. .

22 - .domíag» - Fnrmácia Catarínenso Rua

Trajano
28 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna

"RODOV!ÁRIO RAPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'\
.

·-Fonel:l: 25-34 e 25-35 �\�'''-_... ,�.!.

sala 6, nesta

I
BANCOde CRf�ITO POPULAR

I'
I

e AGRíCOLA I I

Rwl.cr� 16 ."

FLORIANÓPOLIS - 5tó..eóró.r,n6.

na. NEY PEKRONE
MUND

i!'ormado pel�� Faculdade Nacto
nal ue .Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiç.,,,mcnto na "easa ue

Saudá São Miguel"
Prof. �·oilrnando .t'aulino

Interno por .11 ati".. do Servíço
de Cirurgia

Prof. Pedro de ..Moura
01:'ERAÇOE'3

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamente das

7 - 9,30 no HOSpital de Colri
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório II rua João Pinto 16 l°
qndar.
RESIDJl:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

/

Oaranta O Fotoro de soa FamUta
-. Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassü e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen, no Estreito.

.

ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmídt - 34

Capital.
DR. CESAR BATALHA DA

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
A tende. com Hor� Mar

cada ..
Felipe Schmidt 39 A Sa

Ias 3 e 4.

A D V

.:... "'DVOGADO -

Caixa Posta! 150 ;_ Haja' -

Santa Catarina.
/.

I DR. CLARNO G.
GALLETTI \

- ADVOGADO -

Rua Vitor Mei.:eles, 60.

FONE:: 2.468
Florianópolis -

�;_._-

PEROlA
Vende-se ou arrenda-se o Perola
Restaurante, sito à rua 24 de Maio,
748 no Estreito Informacães no

t '.

local

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

Telefone: 334C.
...............G.�••••

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
.

Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. 6

Pone ; 2225.

Consultas: das 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 hQras
Exclustvamente com hora mar

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

Agênci�: BELO «ORI
ZON'fE

,

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

,:relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

�1tr�SSD \Fferia-ttO-pol-rs-ti-da:'
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

DR. LAURO CALDEIRA
DE 4\NDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflcill

Partenon - 2° andar - sala
2Ua -- Rua Tenente Silveí sa, 16
Atende diáríamente das 8 à.

11 horas.
3as e 5as "as 14 as 18 horas.

- 19 as 22 horas.

j Confeeciona Dentaduras e Pon
es ·Móveis dOI Nylon•.

FLORIANÓPOLIS L1'DA.

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

.

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) �32/�6

25-35 (Escrttório) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA'"

End. Teleg. "SANDRADE"

O ESTADO
_' ....

ADMI]'J�STRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Cen
.....beiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Po'tal 139.

.

Diretor:\ RUBENS A. RAMOS
Gerente0 DOMINGOS F. DIi

AQUINO
Representantes:

Representllçôes A. S. Lara.
Ltda

RLJ. Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
'I'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
ndar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
/

' Na Capital
Ano ..........•...• Cr$
Semestre Cr$

No Interior
Ano ..•..•••.•.. ,.. Cr$ 200,00
Semestre ....•. , . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicaâos, não serão devolvidos.
A direção não se rellponzabiliza

pelos conceitos emitidos nQ8 ar

tigos a�8i�ados.

Agência: PORTO ALEGRF:
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Tele,. "SANDRADE" ElId. Tel�g. "RIOMAULI"

Filial: SAO PAULO

Telefone: 37-06-50

170,00
90,00 A,ência: RIO DE JANEIRO

4'Rtomar'
-

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

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

Alegr�, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes

.

'�1'1... j
INFORMAÇõES UTEIS

O leitor encuntrará, nesta co

luna, informações que n.::lcessita,
diàl'!amente e d" imediato:
lÓRNAIS T�lefone
O l,;stado .• ,............ 8.022
A G.'lzeta •••••..•••••••• 2.656
Di�rio �n T"�de 3.679

Imprens& Ofi"iaI •••••••• 2.688
HOSPITAllkl

Caridade:
(Provedor) ....• ,........ 2.314

(Portaria) '.. 2.036
'Nerêu Ramos ,....... 3.881
Militar 1.167
I'ão Sebastião (Casa de

Saúde) ,..... 3.163
M�ter:1idade Doutor Car-
los COl'1'êa " ...•. , .. ". 8,121

CHAMADOS Ult-
GENTES. ,

Corpo de Bombeiros .... iI.8IS

Serviço Luz (Raclalha-
ções) ••.•.... ,......... 2.404

Polícia (Sala Comissário .. 2.0'38
Policia (Gab. relegado) 2.594

COMPANHIAS -DE
TRANSPORTES

TAC .••••• '3.700

�ruzeir0:\20 Sul .•...... 2,500
Panair .•............••.. 8 653

Varig 2:325
Lóide Aéreo ., . . . . . . • • 2.402

Z"U7
2.800

--------------�

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
)

HOEPCKE
dAVID-MOTOR «CaRL

ITINBRÁRIO
SAlDAS DE

BOBPcKE'·
I D A VOL'fA

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

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12�8

\ 25-8
7-9

25-6
8-7

21-7
.

3-8

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

--'

18-8
Real ...............•••..
SC'andihavas ,

.

HOTÉIS
Lu'[ .; ..

Magestic ,
.

Metl'opol .. ,.", ......•..

La Porta ...........•.•••
Cacique ..... , .....•••••

Central ................••
Estrela ,

Ideal .......•••••.••.••••
l<:S'fREITO

16-8
2.021 29-8 31-8
2,276 As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do
3,147
3.321 Rio de ;"aneil'o, ás 16,00.
8.449 Tanto na ida como ra Volta o navio fará esctJa 110S

�::�� })Ol'tos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
a.669 Para melhores informações,' dirijam-se à séd� da

114 Emprêsa, à rua Co,uselheiro Ma�ra, 30 - T�lefo�. ,22-12.Diaqlle ._._�. � ii. � .. , ...... c;;. ,(:' .�... "

.•�!����.��••••�� :�:.

Restaurante Napoli I
Rua Marechal Deodoro 50. jEm Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

.•.� ...:
BORDADOS A MAO

\ .

Grande Oportunidade

;, c

Ensina-se na Rua Feliciano Nn=es Pires ia

KutI.!Deoooro esquína;da
Rua,:Tenente ,Silveira

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS i\tICRO-ONIBUS DO,
-;

RIPIDO-;SÕL-BlllSILEIBO-;-�
__Florianópolis - Itata! -- Joinville - Curitiba

r � ••

Agê'ncia':

c
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:

3 maquinas Rayser i:r:�"strial z.ig-zag.
1 maquina Vürcopp _.e fechar camísas.
1 engomadeira

'
.

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

M."·"

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 Cirillo Macha

do em São João Batista Mnnicipio de Tijucas Santa Ca
tarina. . � '\ I �!j 1

FA,RMÁCIAS DE PLANTÃO

Rua
Trajano

.

29 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
:nidt, 43 e 'I'rajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
'. ia' autorização 'dêste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácias.

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA

�o PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZEN;\.
À SUA MESA!

A V I SO j

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, 1° andar,
sala 16, onde continuará átendendo no seguinte ho.
rál'io: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivot� -- 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 in�ml·Esp.ortívO I CINE SÃO JOSE
, q As 3 - 8hs.

"O Estado"

de "A Gazeta Esportiva",
Thomaz Mazzoni, assim viu
a vitoria nacional frente ao

selecionado da Itália:
- "Depois de 18 ano�,

conseguimos a revanche
contra a Itália, sendo que a

nova derrota da segunda
partida, estava' ainda na

lembrança de" todos por ter
sido apenas há dois meses

passados.
O "onze" do Brasil, ven

ceu bem e poderia ter ga
nho por uma contagem mais
dilatada si aproveitasse to
do o jogo ofensivo que le
vou diante do arco italiano.
No segundo tempo, joga
mos melhor do que no pri
meiro e foi pena que Luizi
nho tivesse entrado muito
tarde.

t
,

.

ç; :
.

'c C..,:" : t*íi+íE'::W--���:��2�-:;�.��T�,.���:HiIlI���t��i�"�f?®.ii�������!!i!ii]����!!!f!!�..._-�--

fVíiOiíaAWitiirasil1 sôbre, a
Itália vista por T�omal MaZloni
o notável comentarista quadro, no inicio. Leonidas Gilmar fez três defesas .Melhor o seu substituto,

provocou o primeiro grande excepcionais, especialmen- .muíto ameaçador o centro
momento de sensação. Par- te a ultima. Os demais da avante, Vírgilli, que proéu
ticularmente, uma sua "bi- .retaguarda, todos 'num pla- rou repetir) SHa partida de
cicleta" como se fosse o no superior. No ataque, .Zi- Milão, sem sucesso apenas
verdadeiro Leonidas de zinho, esteve mais desemba- 110 meio do campo, discreta-
1938, fez explodir o estadio. raçado a rapido na partida mente. O quadro italiano,
Mas, os brasileiros não sou- passada. Leon idas, cheio de nos pareceu com muita vi
beram se fixar na superio- recursos combativos, atra- tal'ídade e' muita habilidade
ridade que logo aquiriram. palhando o mais possivel a no jogo pratico. Entretanto;
Lá pela altura do 20.° minu- defesa contraria. Luizinho ,para a "squadra azzurra"
to, tivemos os cinc.o minu- m�ito superior a Didi e os I "

.
.

tos peores da partida, que dOIS extremas, bons espe-' vencer na America do Sul,
quasi comprometeram e ar- cialmente quando emprega- 'pl:ecisaria trazer onze .Ju
ruínaram nossa sorte. Foi

ram,
a rapidez. Nos. italia-llinhos. Esse é um sonho ...

nessa ocasião, que a defesa nos,.Viola esteve muito lon- Regressa com duas derrotas,
bobeou e Virgili foi embora . ge do Viola de 5.1 ... Ber-, sem duvida, muito, honro
sozinho para em frente de nasconi, o melhor da reta- sas, porem, não possui a

Gilmar, torcer. o tiro para guarda. Os demais da defe- classe necessária para der
fora. Foi um alivio. No ou- sa, muito combativos. No, rotar as maiores seleções
tro episodio, o gol chegou a ataque, Priní, foi o mais le- I sularnerícanas . em nosso

ser feito, mas havia já sido pido : Mucinelli apagado, I propr io 'continente."
interrompido' o' jogo. Feliz
mente, os nossos reataram
a sua firmeza defensfva e

embora . não real izarrdo
grande coisa no ataque,
conseguimos abrir a conta-

'

'C Igemo Lira Tenis Clube ,(Lift E com satisfação que no- A.viso a,os anarícu tores
O gol deu outro animo a especial para "O ESTA- ticiamos a volta de Walter

equipe' brasileira e o quadro DO") .Wiarider�eY, às quadras, . \
�

A' f'" f t d O centro de criadores de canarios de Santa Catarí-italiano passou apenas a semana que passou oi pOIS varres anos a as a o
, 'd id t na, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do correntecuidar do jogo defensivo, sem UVI a uma . semana es eve.

não rios. incomodando mais fraca, muito vento, muita, * ·x· .* ano, a sua 3a. Exposição de canários, patrocinada pela
h I R' d

. Secretaria da Agricultura.
.

no ataque. 'Foi rios ultimos c uva e sem desafios a co- egressaram e suas via-

t S C I P·· Os senhores sócios que desejarem participar da Ex-10 minutos do primeiro tem- men ar. gens os rs. arme o rrs-

po que o Zizínho fez espe- Felizmente sabado e do- co e Rubens Pereira Olivei- posição de canários, deverão dirigir-se até o dia 30 do Ei06L --

11taculo de suas virtudes na mingo. o tempo melhorou, era, sábado e domingo, já corrente à Secretaria do C. C. C., afim de promover o

iii'II�"cancha'; envolverldõ�cõ�- tiveniO's' Urrla 15ôa-l'�e.quêI{�
.

frefnara1$;.
.

� "'''! 'I' ," '�'espeétivo" regi.stra, "-s'ein o qu'a'r"iíão
.'

poderâó"',"flg:urar'
c '"I " Â

, . .' no concul'So.· .. .',

r
3 .•

tinuamente tantos jogado- cia as quadras,'
.'

,

., 1'., Finalmente, .volta o ele- --

res contrar ios lhe apál'ece�"
.

E de
I

sêTiotar a ,in�el'hÓra . mente fé1fii�,ino a· inte-
.

� �lorianópo1is, junho de 195� .'
.. '�s _ Shs.

.-

ram pela frente .. Nesta al- no n ível técnico pelo qual, ressar-se pelo tênis, Ana Walter Morltz '"S -

PI"
, Secretário Geral essao, opu ar

tura, ele foi o Zizinho de 10 vem passando o tênis nó Li- Maria Beck e Ligia Masca- John WAYNE - Anthony
anos �trás .. J. . , ra Tenis Clube, sObressain-11 renhas, treinam anímada-' QUINN em: .

Mas, não estava / ainda do-se o éntusiasmo que vem mente, para o proximo cam- 'ESPIRITO INDOMAVEL
vencida a batalha. Os italia, dominando certos

elemen-'I �eona�o 'brasileir�' �e�inino Vend,e',.,se No Programa:
nos estavam jogando com tos, que tudo fazem para, infantil, a ter InICIO no Cine Noticiário.
moral m,uito' forte e longe atrair um 'maior numero de próximo sabado na capital U� terreno d� vargem, com ótimo pasto e área para Preços: 3,50 - 2,00.
dé se darem por vencidos. aficionados ao esporte bran- / federal..

.

plantar contendo 2 cachoeiras correntes, todo cercado de l.:ensura até 14· anos.
Era 'esperada uma sua co: * -1:' *

2 h'
.

da rame casas ,com c acaras, medll1 o 200.000m2, situado
!paiol' resistencia no segun- Vem sendo muito comen- Vem· se destacando nos (.m Jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com o

� ...
: )

\19 tempo mas oS nossos ta do, a frequência assidua treinos a dupla fO'l.'mada p'e- p'oprietário sr. Miguel �e,dI:o dos Santos, em Canto dos �.'�eilI0 •
conl:luziram melhor a par-I do atua!---diretor de tênis lo binômio, H. Beck e R. Pe-

.

Ganch0s, no mesmo mUUlClplO. / �d",:.ttida, especialmente a ofen- do Lira, Sr. Alvaro Acioli reira.' Isiva. Contudo, Didi não se Vasconcellos, sempi'e dando * -1:' *
....,. ...........__. _ a M·M·.·';O"·W· • �a �..- .......,._ "\· As - 8,30hs.

í3nC�)!tltrava ,de ces;ecie al- seus conselhos tecnicos, de Esta semana seguem para

Res,.-de""o'c,-a Vende-;se "JOh�r:',sWessAãYoNPEopulaArn"thOnygurrta; e foi quando Lui- ,veterano e· experiente joga- o Rio de Janeiro, os juve- r

zinho entrou I
. dor nis e infantis (W,tarinens'es, QUINN,'� em seu

ugar.,
.

. I _em:.
Ah; tudo se transformou. • que vão disputar o campeo- Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide, {7 I ESPIRITO INDOMAVEL
Logo mais, Luizinho sofria I Prossiga nésta batalha, ato brasileiro' de suas clas- Coqueiros. (Seguir até () fim da Rua). Informações à

I
:No Programa:

violencia na area, sem ser �r. Acioli, e há de sair-se vi- ses. Nada menos 14 jovens Rua· Consel�eiro Mafra, 24. \
. Cine Noticiarió. 1'Ta·c.

acusado o penal. toriosQ, nós aqui estaremos entre rapazes e m-eninas.' D 35 2,

I
� teços: ,o - ,00.

para cooperar quando se Boa sórte e que tragam vi- Censura até 14 anos.'
fizer necessario.

"Na Téla Panôramica"
Fred MacMU�RAY

Wirgin ia FIÉ:LD em:

A MORTE ESPERA NO 322
No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 11,00 '-- 5,50.
Censura até 18 anos.

o TENIS EM,REVISTA

O ARGENTINO PEREZ MANTEVE O
TITULO

'�I �Z

.
Realmente, quando o

meia' corintiano substituiu
Didi, o ataque manobrou
melhor. Basta que se diga,
que. foi com Luizinho que

-

fizemos o segundo gol, por
ele preparado e mais dois
penais que o juiz inglês
não quis acusar, segundo
sua interpretação. Ora, essa
questão de penais é sempre
muito complicada, mas o

arbitro inglês já no primei-
,

1'0 tempo, não <Ilds darrum
.

outro penal, quando' o za

gueiro italiano' me.teu um

soco na bola para d-evolvê
la. Em consequencia, nós
achamos que o apita.dor eu-

.

ropeu desta tarde resolveu
suprimir os' penais dos jo
gos de futebol ...
Nos dois trancos que o

Luizinho levou dentro da
area, a víolencia" foi indis
cutivel, . escandaloso o pri
meiro, o juiz fechou os

olhos. No segundo penal,
ele· achou que apenas tinha
sido obstrução e mandou
bater um tiro livre simples.
Como são diferentes estes
juizes. para marcar penais
daqueles que apitam contra
nós lá na Europa. . . ,

No entanto, nós; não ire
mos cruc.ificar o arbitro.
Ele, conduziu o jOgO bem,
fez mesmo uma a,rhitragem
superior. Ds nossos estavam com a

Mas, na questão dos pe- ambição de conseguir mais
nais perdeu-se completa- um gol e oS' italianos tive-
mente. Bem, importa a vi- ram o unicci contra-ataque
toria conseguida pelo Bra- yerdadeiramente... fabu
sil, legítima, bonita atra- loso, quando o ,extrema-es
vés de uma partida c�rreta querda Prini, acertou no
sem usarmos os truques � � 'meio da agitação, tim tiro
violencia que os nossos ad- 'fl!lminante que Gilmar com
versarias usaram, em seu um salto tigrino desviou a Abaixo damos os result·a
campo para Os derrotarem esçaI,lteio qu-ando todo mun- I dos dos torneios "initium"
em S. Sil'O 'e em Wembley. do pensava que tinha sido' disputados sabado e domin-
Basta se diga, que t durante v�ncido. go:
90 minutos os brasileiros Estava escurecendo, 6· a

'

poucas vezes foram puni- nossa yitoria precisava uma
dos por faltas 'ou truques. confirmação� Eis que; Lui- 10.....,. Paula 'Ramos 1 x

Como d'iziamos, a conta- zinho manobrou e ofereceu Guaraní O.
gem poderia ser maior, mas' a Canario o esplendido pas-I 20. - Atlético 1 x aocaiu-
os nossos atacantes nos 'mo- &e ,do �egundo gol, quasi va 1 (venceu o primeiro na Avaí O x Olimpico O (Ven-
mentos propicios perderam identico, sel)l tirar nem por,

'

decisão ,d�s ,penalts). ceu o Avaí por penalts).
varias. vezes os lances por o mesmo pa/sse que Leollldas I 3° - Aval O x Tamanda.- Caxias 2 x Palmeiras O

"" �m ,trIz, como por exemplo fez para ser conquistado o ré O ,(Venceu o. primeil'o Estiva 1 x Figueirense O
o passe de Leonidl;ls depois segundo gol contra o Uru';

!
nos penalts). Carlos Renaux O x Atné-

dos 2 a O que Ll.lizinho re- guai, ;aomingo passado, no ,I 40. ----c Figueirense �'x rica O (Venceu o (lrimeirocebeu na boca do gol e es- mesmo arco e com o mesmo Paula Ramos O (Venceu o nos penalts).
'

tava entrando com a bola' e chute, cruzando para o ex- alvi-negro ,nos ,penalts): Paysandú O) x Marcilio
tudo, quando a pelota lhe trema-direita. Com a vitoria 50 - Atlético 3 x Avaí O-- Dias O (VenceÍl o Paysandú
fugiu. Um tiro a trave em de 2 a O, os nossos se agi-. 60. - (final) - Figuei- por penalts).
situação desespeti:da, ou- gantaram e os italianos rense 2 x Atlético O
tros lances' de penetração, pouco mais responderam. Campeão: Figueirense
enfim, varias vezes estive- Veio' depois, o 3.0 penal, Vice-cam�eão: Atlético
mos para gritar pelo ter- que o juiz achou qu-e não
ceiro gol que a sorte não deveria dar. Enfim, a revan-
quis conceder. che veio. Boa vi.toria. Em
Cuntudo, não é o caso relação à nossa defesa, con

para se dizer que o quadro tinua a mesma, não sofre
brasileiro tenha, rendido gol e é m,uitQ' equilibrada.
cem por cento. Ainda deixou Ap�nas teve de falhos aque-

.
a desejar, especialmente no les cinco minutos, que po
jogo atacante do primeiro ·deriam ter sido um desas
tempo. As iniciativas já se tre. Mas, de um modo geral,
sábe, couberam ao nosso ando·u bem.

BUENOS AIRES, 1'0.

((V'j
abandono do seu adversario

A) .'__:' Foi sensacional a lu- que vinha sendo castigado
ta que aqui travaram os pu-
gilistas Pascual Perez, cam- violentamente.' Perez foi à

peão mundial- dos pesos lona num dos assaltos, mas,
moscas, da Argentina e Os- reergueu-se e dominou corns
cal' Suárez, de Cuba. O ar- pletamente a Suárez. Este

gentirio conquistou a vito-, se revelou um'pugilista com

rla,
.

no 11.° assalto, após; reeistencia fora do normal.

As 8 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

James STEWART
Catty O DONNEL - Alex
NICOL em:

, UM CERTO ·CAPITÃO
LOCKHART

HOJE A PRIMEIRA RODADA DO preços�e���i�olor 10,00.
.._

'No Prognama ;
'

CER,TAME AM.ADOR I Desenho Colorido.
. 'I Censura até 10 anos.

São Paulo x Ipiranga, às
19

V,��:��l x Postal ., r ,�,ttPl'i' ji :�graf'ico, as 21 horas.,' � __ ... _ _ ..ia.r.it.
Preço único: Cr$ 5,00.

-

As _ -8M.
-----""------�-----'-- :1' Robert A'RMESTRONG

, ; em:

.KING RONG

Hoje, à noite, no estádio
da F.C.F., será realizada- a
primeira rodada do certa
me amadorista, com os se

guintes encontros:

CR$ ·52.235,00, A RENDA No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

\

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

'I --;;t J i,e ,,1'Í'<�i� l,üIt,'''-... "
,;� •

, ,

Não' atingiu" a casa

dOSjgou
a imprensa escrita e f'a-'

64 mil cruzeiros

a,
renda da 'lada da Capital. Segundo a

tarde esportiva de domingo F.C.F. a arrecadação foi dei
em Itajaí, conforme divul- Cl:$' 52'.235,00.

·As - 8hs.
Montgomery CLIFT

J'ennifer JONES em:

QUANDO A MULHER
ERRA

Nc Programa: �

Reporter na Tela. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
.Censura até 18 anos.

tór-ias.

Divisão Especial

OS RESULTADOS ,DOS TORNEIOS DIS�
PUTADOS SÁBADO E DOMINGO

Juvenis

Vendaval 1 x São Paulo O
Vendaval 3 x Treze de

Maio 1

Campeão: Vendaval
Vice�campeão : Treze de

Maio

ViCil campeão: Estiva, de
Itajaí

-.JULHO -

'.

SÁBA'DO, DIA 14
e

DOMINGO DIA 15 - Grandes festas nos ter
renos da nova Sede Urba
na. Barraquinhas. Chur-

rasco. Chope. Jogo!'1. 'Dan-

ças. Show por artistas de

Amadores

Caxias O x Avaí O (Ven
ceu o Caxias por penalts).
Estiva O 'x CarJoos l�enaux

O (Venceu o Estiva por pe�'
nalts).
Caxias 1 x Estiva O, gol

conquistado no iíltimo minu�
to de luta.

nossas Rádios.

DIA 21 - Grandiosa Soirée com iní-

Tamandaré 1 x Postal O
Treze de Maio O x Cole

gial O (Venceu o primeiro
na dedsão dos penalts).
Vendaval 1 x Ipiranga O
São Paulo 1 ,x Austria O
Treze de Maio 1 x Taman-

daré O

cio às 22 horas.
DüMINGO DIA 29 -;- Soirée Juvenil

;'1 24 horas.
das 22 às

1 '

Campeão: ,Caxias, de J0-
inville

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No' Mundo da Moda t�·
. ,

. lL'A"j
.

'1 e) a' 9·· .·0 �
J f· MdC' o ,. , � . �
. use 'ma eu onza ompany, s quirmcos e; :o 'I

Da Globe Press técnicos especializados em � "

.

'

.
"

'�

se���eA d��l��"-�,:�oe;��� ���n�;o�a� S;�, ���::e�r�� � '::. 'SEU PROBLEMA FOI RESOLVIDO, � .�
mente, a moda do outono e jetadas numa mesa de de- � ,}

I, �

��c��v:��o f:r���eJ�tl:(�'áp�:� �i����:�7a;i�t�sc�:oa�t�:�:: � GAS ,ENGARRAFADO - '16,00 O Q UllO. �
;��o�atisfazer todos os ��:sf�:��odO�u��� ��lrapO�o; l� .0 DEPARTAMENTO. TECNICQ!ESPEC IALlSADO. �

Os casacos rodados se- no outuno. Tambem ficarão �
. "HO'EP'CKE' " I"�

'

.�rão os ma�!l em voga, mas em grande voga, segundo se :. ,,' .

"

\ 1.

,������� ���:oo O�C�li�Spou�� �!�:�:: �:Si����:l�sO,:�r�:nr �ESTÁ ''CAPACITADO A EFETUAR TRANçrÓRMACÃO·DE FOJ
'I apertados. A cintura será lídades das f'ibras, na�urals' �

"

.

.

...6
,

,

. �
��\�C��i���X��!O�é�eI���:ii� ���;:�oc�:�� °n:�����'00�� � GÕE,S 'A QUEROZENE OU GASOLINA DE QUALQUER MAR � �
'ra cintura. Predominarão os moda, casemira -mon.gól ica. )�CA PARA· CONJUNTOS 'LP' GAS

»,

,.,
�

ombros arredondados e um
,
O casaco almofado nas". ,- , r-

'

pouco' largo e' cintos e pre- costas lancado por Dior �
.

.

gas concorrem para dar constÚui�'á:
.

sem, d�Vid�I,-l TEMOS PA,RA PRONTA ENTREGA F OGÚES A GAS,;,
maior graciosidade às cos- uma notável fonte de mspi- �

"

I ta�� ��: l:i�Ô�espeito aos ���!OeP��\��e:.�i��O�a�b�� � ,VISITE HOJE '. MESMO.
, �

I tecidos, os "tweeds" estão Dior foi o inspirador de�. �

�?�;f;:,�:�;:�0:�;�rif��;g:�i".. i�I�;��::ã�:�Y:::�:: t�:���:�;�,�:it:�::��Ji; !,',Carlos ,Hoenct,e S'�.I ·Com.lnd.1Pobre amor qUe me atira.mos teus braços,' destaque, em 'todos esses te- .,
,

,I 1'" �
;:�;;a, ����l :':::�;... d;, ';!;:�. ;;,o�· �;��: �E'm���o[;:, ::g:::::: t � estilo "�mil" Ó

e;e�n-! S' d M· EI I -d deu não posso jamais me desprender!... �:�l� c�,!\:���Çã�r�it�'á��� i!u f:::�Ef;:/r���he��:r��
�'

ec. e· aquloas ,e e reei a e
.......Q•••••••••" '

.\ f'
..

t dI
....

ANIVERSÁRIOS funcionário do Banco do ��z�;g��lli���:nc7:se� ::t�: �����l�\���a�e���,���,:x���..�,..� .

lO'JA". FEl'IPE SCHMIDT
.

FAZEM ANOS, HOJE: Comercio belecer SURgo cores com me- ombros e descerrdo ate abaí- , --, •

"

,�
,

filho d::;.i�rnoEi�����;o� funci;�âr�onJo ::IV����\�, f:�ã�\:n�:���a�: '��; ,�':� '��r'doa c�����lra, para' l:c�sal-,
,

fones: 2 300 e 3 039 ' �FOI'd
vem ser lançadas 'no merca- O es.tilo.'Imn,;ério está. ple- �.. ,

• ", ••
,

de sua exma. espôsa d. Inês .

Krepsky, e "aplicado aluno _ sta. Valéria Duarte de do Seja' isso feito cientifi- namente vitot-ioso no mundo ' .
-

.'
•

Qllel'roz,' fI'lha do sr.' Ma- cament� ou po� �intuição,' da moda, send�realç'ddb, aG .��
do Colégio Catarinensa
_ menino Luís Mário, di- nuel Lobão de Queiroz. ad- ou por mera advinhação,. o g'umas vezes, com um laço'

leto filho do sr. Nivaldo vogado em Tubarão fato é que a maior parte' ou um cinto colecãdo nas

.Maehado, do' àlto comercio - sta. Stella Marís PÍaz- dos figurinistas solicita, 11'; .costas, .bem alto, outra vezes

local \ za dileta filha do sr. Luís', colaboração de laboratórios. apenas sugerido com a

_ menino Norton Cande- B�iteux Piazza, alto fun- I�: responsítbilidage, qom.,o:, fl�e,nte alta e costuras nas

mil Pereira, filho do saudo- cionârio do Estado, e de sua
sao os da General DYestuff costas.

so cont.errâneo sr; Oscar exma.' espôsa d. Carola Ta- -
' ,

.

d,OS S:�!�s.c�:���:a Pereira.
ranto s�:a���é Tolentino' de, B' "O/love-rO I)! 'q:U8 se deve

Pires, espôsa do sr. Anfiló- Souza, alto funcionário dos '

",,'mp'ra' r'quio Nunes Pires, delegado Correios e Tol égrafos "
de Polícia de Gaspar - sr. Luis Oscar de Car-
- MajOI' José Geminiano valho, funcionário público

Cidade, da Reserva Remu- Estadual
nerada do Exército -' sta. Anilda, J filha do No inverno sempre se faz compras melhores dos ar-
_ sr. Walmor Adão Schi_ sr. Damascen� da Silva. t:gos de verão ... A relativa pausa na venda desses ,pro-

mi�!, indlrstdal em Pôrto - Sr. J-,oul'lval AlmeIda
, dutos indús o comércio à concessão de ,condições mais

Ul1lao - :h� Leoberto Leal, de- Fberais de pagamento.
- sta. Leda Andrade, fi-' putado federa,l pela legendfl Dai porque as estatisticas demonsÚam que em ple-

lha do sr. Nereu Andrade, do P. S. D. r,o. inverno ainda se vende muitas géladeíras, fato alias
\

; bmbém 'comprovado na nossa Capital, pois os Refrige-
•••••w.wiii;\j••••••••••.•"uJ .,

r"dores B;astemp e liquidificadores' Walita" continúam
l-'l"ocuradissimos na "A Modelar';'.

'

Aliás na marcha de no'ssa inflaçãQ econômica, qual-'
ciuer compra feita hoj"3 será .sempre mais barata do que
,,,e for feita amanhã.

A CALVICIE É HER-
.

cocemente ou não, e cujos
DADA? I pais têm vastlsaíma cabelei-

Ha certos costumes que 'ra como, tambem, ha , mui

ficam tão arraigados no po- tos pais inteiramente des
vo que se torna dificil tira-I providos d� pelos com, �i- _

los. Muitos deles referem- lhos possuidores de fortis
se ao habito de se ouvir 'simos e abundantes ,.ca,be-,
dizer que' os 'filhos apresen-· los. <

tam tais e quais doenças Ha ainda na mesma fami

por as terem . herdado de lia irmãos com e sem cabe

seus pais. A tube�C'l1IÓ'se e los, filhos" . entretanto, de

sobr.etlldo o canc.er estão pais ,calvos ou não.,
nesse caso.. Rapazes calvos, filhos de

São moles.ti�s .,q.1!.f I}ão homens calvos Inão herda
são, em absóluto . here'clitá- l;am,'é logico, a calvície p'a
rias mas, entretanto, é :iin- terna, ,mas sim, ã possibili
da comum se falar que fula- dade de uma tendencia, uma
no é tub,erculoso ou cance- predisposição a calvicie.
roso porque seus pais tam- Havendo essa. p.ropensão,
bem' o eram. �'acl�escida ainda mais, da's

Nada de mais absurdo. multiplas caus,is,. quer in

Gom a calvicie, tambem, se ternas com<ó principahnente
dá o mesmo. Ma� é claro externas, capazes de faz,er

que a calvicie nem o exces· cair os cabelos, manifesta
so de cabêlos são ·herdados. se mai� rapidamente, como

A pre<;lisposição para a é facil de se compreender, o

calvicie, sim, é possivel que quadro da calvicie. E entre
:.-..·.·.-..-..• .......v.-..--......••..··_·....

seja, isso mesmo com as de- uma das causas 'que mais
CELEBRADO NO ,CONGO 'vidas reservas.' E essa ten. concorre para que a calvi
O :)00 ANO DA PUBLICA- dencia refere-se ao artritis- cle se instale é o apareci-
çÁO DE UMA BIBLIA

. mo, transtornos glandula- mento da seborreia.
Os' cristãos do Congo Ires, nervosos, enfermidades'

.celebram êste ano o 50° ani- I da nutrição, et;. Oitenta por cento das\.

ve�'sál:io da, p.ublicação da I Individuos artríticos e c�lvicies são de or!gem ni-'

prImeIra Blbha numa das que são calvos podem ter, tldamente seborreIca, em

linguas do país, qui-congo. i filhos com tendencia á -cal- que i?e vai. notando a peraa
fioti, falada na parte mais vicie prematurá e o mesmo lenta e progressiva dos ca

'baix;a do vale do Coi\.go. A com certas doenças da nu- .
belos e cujo inicio s� veri-,

primeira Biblia completa, tricão obesida'de gota dia- fica nas temporas e nQ ver-

publicada na Africa, a Bi- betes.' "tice:
blia magalasi, só apareceu I Os individuos calvos e

Florianópolis conheéerá, dentro de mais alguns vinte anos mais tarde, info!'- , fÉ preciso não esquecer, que' ai�da pensam erronea-

ó:às) tôdas as lindas e graciosas senhoritas !lue concor- .n:):a a revista "A 'Biblia, no 'I ent.retanto, que tanto exis- mente que herdaram a cal-
i". ......;.. .;-- V' ..Y.-..__. ......,..y. leram aÓ título "Miss Santa Catarinà, 1956". VêÍn ,elas ,Brasil". " tem individuos calvos, pre- vicie verifiquem se (não têm

,
,

'

,.-:;'� ':dp,s mais' diferentes recantos da terra catarinéhse, tôda�' ,a cabeça cheia .de oleo.

,.S·A N G U E N O I...
.. ,:;' ��Ta����ó, consigo a beleza e a mocidade" que lhes deu � .... 'Pois é essa gordura a

, iii \J,tona 'e, fama. . causa da perda de seus ca-
.

Serão as "Misses" apresentadas à nossa sociedade A G RIA D E C I M E N'T O belos e nüuca devem atri-

," TôNICO DOS CONVALESCENTES;:I f>nl mag'hífica' soirée que está sendo carin.hosamente pre-
-

'.

.

'

� buir que a calvicie que
/: '_ TôNICO DOS DESNUTRIDOS "

parada pelo Lira Tenis Clube, � que será realizada em apresentam seja o fruto de
I

cóntém excelent� elemento�·'J;��nico�: 14 .de JuntO próximo. VVA. BERNARDINA NUNES FIUZÀ LIMA, filhos, uma herança paterna.
Fósforo, Cálcio, Arseniato'e Y'an.adato Conhecemos, assim. Edith Donin, a maravilhosa e genros, noras, irmãos, sobrinhos, netos, vem, de p'úblico, i"

de sódio, meiga "Miss Santa Catarina, 1956", bem como a's demais pxpressar sua imorredoura ÍSratidão ao carinhoso des- Nota: Os nossos leitores
OS PÁLIDOS, DE'PAUPERADOS, :Je1ezas do nosso Estado: Edla Rlipp, de Blumenau; I'êlo, cuidados profissionais e assistência moral prestada poderão s'olicitar 'qualqllêr
ESGOTADOS, MÃES QUE AneJi.se Bachmann, de Joinville; Ilda Silva, de Itajaí; �clo'brilhante �édico' doutor YLMAR CARRÊA, por conselho sobre o tratamen-
CRIAM; MAGROS, CRIANÇAS Marília Petermann, de Brusq�e; Elizabeth Cavinati, de

J
ncasi'io da moléstia que vi,timou seu idolatrado to da pele e cabelos ao me-

RAQUíTICAS. receberão a toni- 'tubarão e Rita Mahota, de Ibirama. Mais ainda: tere- < clico especialista Dr. Pires',
ficação geraldoor9a�is�o,como nos o agradáv'el prazer de rever as encantadoras senho- JUVENAL FIUZA LI).Y.IA á Rua Mexico, 31 - Rio de

l·;tas Lorena Haveroth (Miss Rio do Sul, que já esteve Janeiro, bastando enviar o

conosco no :fabuloso Baile de São João, no Lira), e a

lin-i'.
r:ssa gratidã0 é, também, extensiva ao 'Dr. Ewald? presente ar'tigo deste jornal

da 10uTa que tão bem representa a ,graça da moça da Ca- ':ehflefer, assist81\1'C do Dr. Ylmar COl'l'êa, que .nãe pou-
I
e o endereço completo para

r ital: Claudete Vieira:"
.

P()u' sacrifícios no alto desempenho de sua missão. I a resposta.
.

o;

,

. As mercadorias, sobem de preçe da noite para o

dia.. .

.

participam aos pareI).tes e pessôas de suas relaçõe!;l 9 w M .,.. �_""...,...,

\ nascimento de sua filha MARIA DA GRAÇA, ocorrido dia
28 de junho no muniêlpio de Orleães.

Sociais
Pobre Amor

,

ÁLZIRA FRÉiTAs TACQUES .

.Pobre amor êste meu! Pobre amor doente
� que demais entranhou-se em meu sentir.",

Pobre amor que sugere, atro e incoerente,
um punhal sempre pronto a me ferir! '

Pobre amor, êste meu! Pobre amor TOuco,
que sem dó'me escalpelá o coração ...
E que a vida-rue. rouba pouco'a pouco,
numa f'ebréira de alucinação!

Pobre amor êste meu! Amor que apenas
na sombra e para sombra há de viver ...

nessa inveja dos lirios e f'alenàs

que do sol não precisam se esconder !

P A R T I,C I P A C -Ã O
. ,

ANTONIO SANT'ANA
, " ;,e:

TJEREZA GOULART SANT'ANA

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

PARTICIPA'(ÁO
\

'

\

Waldemar A. de Souza e Osvaldina G. de Souza
:e:

Viuva Apolônia Simanes Giray
participam o contrato de casamento de

Otília Mãria de Souza, e Antônio Giray
Otília e Antônio

seus filhos

confirmam

Estreito, 28 de junho de 1956

"

.liRA TENI,S CLUBE
O CLUBE' 'DA'MOCIDADE"

Dia 8 _. Dom'ingo' ,- Soirée Mignon, das 19 às
,

" • 1
24 hs .. ,

.

r

••••••••••••••••

Dia 14 _ -Sábado" Soirée 'das Misses,; com inicio
às 2:J.lls:""', �

,

Dia 28 _ Sába,:1o' _ Soirée dos Radi&listas, com

iníldõ às 23' hs:

,

COMO ESCOLHER O

.CALÇ�DO j
No trabaiho, cOmo 110S es-

" Perdeu-se . Conselhos de Beleza
Cautela nO 7996 emitida

.pela Caixa' E.conômica Fe

deral.

'o ESTADO
. O mais antigo diário, de

Santa Catarina.

REFRIGERADORES. OU qQUIDIFICADORES
Leia e asslnem,

portes, é necessário usar

sapatos que permftam intei

'ra liberdade de movimento.
I Na: es'coÍha 'de' um calçado
deve ser levada em conta,
principalmente, a comodi
dade dos pés.

'Proc'ure poupar os pés,
preferindo calç,ados de

fôrmas ' adequadas. _

ENES.

VENDE-SE
,Lotes a longo prazo sem .luros, prestações mensais

fie Cl;$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela proj'etada Avenida que da
rá acesso ,U futura, ,Universidade ..

óTIMO', EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão

'I<errai d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 1.23, ou pelo
;'orte 3559.

"'Enconlro ·com' a.s Misses'�

c
_-,-

-:.ii','

,

< .

)

"

'"
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I A.. lUGA·-SE
CASA - COQUEIROS
Alugo casa à praia da

Saudade 332. Tratar Mauro
Ramos ] 29 telefone 34.89;

Li ra Ténis Clube
�

(O CLUBE DA MOCIDADE)

SÁBADO - DIA 14 OE JULHO - SABADO

MON�MENTAL E MARAVILHOSA FESTA, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS A NOSSA SOCIEDA

AS REPRESENTANTES
\
DA GRAÇA, BELEZA E ENCANTO DA MULHER CATARINENSE

"

Oirl,! i� i���f�
A CONSAGRAÇÃO MÁXIMA DAS LINDAS E GRA :::WSAS SENHORITAS QUE CONCORRERAM AO Tf

'fULO "MISS SANTA CATARINA, 1956"

RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA MULLER

PERDEU-SE
Perdeu-se cm'teira da Cai

xa Econômica Federal de

Santa Catarina, n. 4042 -

la Série. Pede-se a pessoa

que a encontrou entregá-,
.Ia na Caixa Econômica.

---- ,-------

Ven,dedores
Interiores
A'clmite-se para venda de

bijouteria, mesmo não sen

do -do ramo. Escrever para
BAMA Ltda. Av. F. Roose

velt, 126 - Salas 308-9 -

Rio', indicando atual 'ativí-

dade.,

LAR

DELEGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

"����
,

EDITAL

AVISO AOS SENHORES EMPREGADORES
, Ficam os S.'mhores Empregadores �inculados ao

,I. A.P.E.T.C. avisados de que, na conformldade jla letra

"c", do artigo 25, do Decreto nO, 30.319, dt;�5 de junho de

1956, que aprova o regulamento do SERVIÇO. SOCIAL
RURAL (S.S.R.), entidade autárquica, subordmada ao

Ministério da A�Ticul!uray' _criada. pela Lei na �.6��, de

23 de setembro de 195:J, estao obrigados a contr-ibuir pa

ra o Serviço Social Rural com 0,3% (três décim?s. por
�t'nto) calculados sõbre o total dos salários, sem limites,

pagos mensalmente aos seus empregados, a �artir ,do
corrente mês de junho, e que devera ser recolhIda ate o

último dia do mês seguinte ao da prestação dos servi

ços, obrigatoriamente com as contr�buições .. de previ
dência normalmente devidas ao Instituto, sujaitaa, apos

.a expiração '?o prazo de reco���mento, a .Juros de Móra

de 0,5% (meio por cento), ao mes. '

Avisamos, outrossim, que a partir de 10 de julho
próximo vindouro, as, contribuições n.ormalmente devi

r.as a esta Instituição não serão recebidas, sem que se

facam acompanhar da contribuição pertencente ao Ser-

yj�o Social Rural. .

-

.

Florianópolis, 27 de junho de 1956..

L�uriano Gomes de Almeida
Assistente-Delegado

em exercício

Aviso,�aos, ,

Cansrícultores
O centro de criadol::es d"e can'áriõs· de'"Sál'fta Catart

PR, fará realizar nos
. d�as 22 a 2? .de julho d.o corrFnte

ano, a sua' 3a. Exposição de canarios, .patrocínada /pela
Secretaria da Agricultura.

Os senhores sócios que desejarem participar da Ex

IJ()siçãn de canários, deverão dirtg ir-se até o dia 30 do

corrente à Secretaria do C. C. C., afim de promover o

respectivo registro, 'sem o qual não poderão figurar
no concurso.

Florianópolis, junho de 1956
Walter Morítz .

Secretário Geral

CAIXA ECON'ÔMICA' fEDERAL DE
SANTA CATARINA

A V I S O
A CARTEIRA. DE PENHôRES DA CAIXA ECO

NôMICA FEDERAL DE SANTA GATARINA, avisa aos

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

a partir das 15 horas, no prédio situado à rua Conse
heiro Mafra 60/62 térreo -- os objetos referentes a C0n

.

catos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos, ou re

formados até
30 de Dezembro de 1955

não pagos até aquela data, constituídos de ALFINE
TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, FUL.
SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, pra
,ta, metal croma-to, qÇO etc, e, objetos diversos.

A exposíçãc t":úd' objetos em referência será inicia
da nos dias 5, ti � 7 de julho,'no mesmo local onde se

.ncontram a disposição dos interessados.
OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA'

Diretor
LINAURA SOUZA

- --Chefe da Carteira em exercíêío

Residência
Vende-se ótima residência a Rua Juca de Loide, 47

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

CONSELHOS PARA O

Graciela Elizalde realizando, entre outras, os

Da Globe Press laboratórios da' General
NOVA YORK � Em via- Dvestuff Company, onde os

gem para Los Angeles, es- qu imicos, compõem novas e

teve em Nova York, em com-. sutis variações dos velhos e

panhia de sua senhora, o conhecidos matizes, em tin
arquiteto Richard' Neutra. tas que não desbotam é que
Durante o período de um estão tornando nosso mun
ano em que esteve ausente do colorido em mais colori
dos Estados Unidos,' Neutra do ainda.
executou algumas, tarefas
de que f'ôra Incumbido na

Venezuela, Espanha e Cuba,
tendo quase realizado uma

viagem ao redor 'do mundo
am seis semanas.

E' interessante registrar
se a opinião do arquiteto
viajante sobre sua esposa"
que o acompanhou em todas,
as 'viagens:
-' A mulher observa um

lar. com muito mais aten-

ção que u!)] homem. Por is

so, fio-me muito nas reações
de minha esposa. Valho-me
1e sua opinião para conhe
cer a. psicologia das mulhe-
res, e com muita frequencia
'evo-a às 'entrevistas com

os clientes. Estou casado há
34 anos e a colaboração de

VOCE SAB�A QUE.

''''l-<;UNS CO'K'E
TAS IfIAb têM C4U-
DA. OifTR05 015-

'* 6AIl4 a ree eeIP
•

Alfaiataria ��D1
Santa Catarinaf]

.

A ELEGANCIA PARA HO
MENS E SENHORAS

Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, sala

.......�
. ,

i

DOCES fi TORTAS

i;;.... .._._. .

-----.--

po".
Salientou o sr. Neutra

que .existem certas diferen
cas fisiológicas que deter
ninam os gostos variados
das pessoas : por exemplo, a :

.

incidencia do daltonismo A fim de, fun dar a lljscola 'I'écn ícá de AgriméfiSU1'1t,
nos homens é muito maior convoco os engenheiros sócios da Associação Catarínen

que nas mulheres, do que h);", de Engenheiros, co�fo:'me .;�tabelece os Ar�!gos 54, e

resulta que estas são em' oo dos Estatutos, pala reumao em Assembléia GelaI

geral, mais sensíveis' que; Extraordinária, a realiz�l'-se dia 12 de julho, quin ta-feí
os homens às variações e I ra.. as 20. ho:as,. na séde d.êsta 'Associação.
combinações de cor. Flonanopohs, 28 de junho de 1956

��tS;"��;""2� 7�� / ..f,f
60 ANOS SEM FALTAR A
UM Só TRABALHO DA
ESCOLA DOMINICAL
(SNA) - John Edgar,

)
um farmacêutico de Pensil
vânia, há mais de 60 anos

não tem faltado um só do
,

mingo aos trabalhos de sua

Escola Dominical.
O sr. Edgar, que é mem

bro da Igreja Presbiteriana
de Catasauque, freqüenta a

Escola Dominical desde' 'os

ASSÓCIA'ÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

cinco anos 'de idade.

.'

I
,I

-

Lavando com Sabão

�iraeml Especte lidade
da Cla. 'llrZIL ,IIDOSTIIIL-JolillIUe (marcafreglstrada)·:

ecollomiza,.se fempo� t5' dinbelro

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



r·iõ�sirã1s�õrã1ef Uma 'festa para os velhinhos
!i l'Asunclon : A Sociedade �e .Amparo à concêrto ao público floriano- Caixa Econô�ica. E nele há

• Velhice, constituída de no- palitano. ! uma expressiva ,e comovedo-
: bres damas da- nossa Capi- O grande conj unto de me-I ra nota: o júbilo e a espon
: tal, não mede trabalhos e sa- Dores é de Itaj aí c, nas prí- i

tânea colaboração, dos . que-

crifícios para cumprir suas meíras exibições, logrou êxi-' começam a vida, cheios de Por reéente ato do gover- saberá dar um cunho todor-,.............
nador JOI'ge Lacerda fOI' especial, incrementando abeneméritas finalidades. A- to consagrador, O espetácu- I

esperanças e sonhos, em f'a- ,

'gora, unindo o agradável de lo musical, ,cujo' programa Ivor dos que já a viveram em nomeado para as altas fun- cultura do povo barriga-ver-
t heí d

. cões de diretor dos serviços' de, fazendo jús assim às23 de março. Sexta-feira. - Depois das cerimônias da uma hora de arte diferente anunciaremos oportunamen- grande par e-, � 'ela e espI- >
,

- de arte e Cultura do Teatro altas funções a que foi de-Paixão o Ricardo nos veio buscar para um longo passeio para nós, ao util de angariar te, será patrocinada I?ela nhos e decepçoes.
-

Alvaro de Carvalho o nosso, signado. tde automóvel. Tem-nos mostrado Asunción: e sempre com recursos para dar amparo a I
eminente conterrâneo pro-Ium amável e novo adjetivo para a cidade" que êle habita velhice necessitada, a Socie-I w

I T
' .

d b I ' f'essor Sálvio de Oliveira. Ao digno diretor do ea-há cinco anos: dade esta anuncian o e o e,
! 'A testa dos destinos do: tro Alvaro de Carvalho, le-- E' o que eu tenho dito: as cidades são como as mu- inédito festival, a realizar- I "I nósso Teatro, homem probo � vamos o nosso efusivo a-Iheres; há a,s que impressionam pelo se.u busto opule_nto. e I se, no próximo dia 14, às

#"

e trabalhador que é ternos braço, formulando votos deas que chamam a atenção pela suas línhas breves e dIS- ,20,30 horas, no Teatro Alva-
Ih U certeza, o professor Sálvio felicidades em sua gestão.eretas ... Mas'... há ta):Ilbem as que, não tendo opulên- ro de Carva o. ma orques-

._ .. _-. �___'____ . . . _cias nem formas ligeiras, têm, todavia, olhos lindos que tra de acordeons, constitui-,
FACULDADE CATARINENSE DEatraem e seduzem! Asuneíón é assim... da exclusivamente de meno-

(x x res, sob a regência do maes-

A História tem duas faces: uma - obra exclusiva do tro João Alcides da Rocha,
Florianópolis, Quarta-feira, <1 de Julho de 1956

. FILOSOFIAhistoriador e que ,reflete as intimidades 'do seu pensamento também menor, dará um I

��r��':�� f���f�� :�:��:,�e!����:�d�a,;::da::r=çi��� ftI'SEMBLEI"
--

L[GISLftlIV'A Conferencia do prof.Willians J. Norton
até ao momento em que a descobre um caturra curioso e ,u� II l .

'-R ,.JI Integradas no Seminário ...............__...'Y'............_.J"_�..........�gQ.
indiscreto que a joga ao ...grande ar e á grande rua!

de Estudos Americanos pro-Eu conheci Natalicio Gonzales através da adjetivação movido conjuntamente pelos Terá uma zona de���:a:�:U:i;s��t: �u�:�b:��ô;�::��a?,U:oO I�O��C��, ��� Comissão de' Inquérito. A data magna da ���v�Ç�sel�u�t��rs:iSF!:l��i:��Américo, talvez de Rodó, no átrio da grande cultura ame-

L f b I
·

d I'd de Filosofia, estão sendo
rícana. Bahia. iogu,a)"ar ate o ístíce e um I er.- realizadas, no salão da Fa-

Mas Natalicio Gonzales foi presidente da República,
culdade de Direito desde o

membro dum movimento anti-brasileiro e esses detalhes, A O ·

a- fala GoveArno de Palhoça dia 3 do corrente no horário RIO,3 (VA) - O presi-com alguma farofa, ficaram no fundo de um prato, dentro pOSIÇ O .

• ,. •
das 19 horas, ,conferencias dente da Comissão de PIa-do Palácio do Governo, a espera do curioso ou do bisbilho-

Outros a',ssuntos. sobre "Caminhos para a Fi- nejamento, Construção etalro que resolvesse, um dia, ampliar, para esclarecer Gil-
losof'ia Americana, pro- Mudança da Capital Fede-berto Freyre, a utilidade dos buracos das fechaduras e dos

Nova reunião foi realíza- seis, em doze, etc .. Continu- ,saber a que partido perten- nunciadas pelo Professor da ral, sr. _Ernesto Silva, r1eu-exames nos restos de comida...
- 'l '

da pelos' nossos deputados ando, disse que se deveria ga�' ce. .Universidade de Rutgers, niu representantes de va-De resto, como acontece hoje aqui no Paraguai, Nata-
nhar as partidas na canela .Dr. William J. Norton. rias entidades de classe eestaduais, anteontem e ago-licio, na louvada companhia de O'Leary, Manuel Domín-

ra nas novas instalações, à mesmo, pois isto de apelar Casos da Palhoça As conferencias são pro-, órgãos especializados doguez e alguns outros sólidos historiadores' asuncenos, por
rua Dr. Nereu Ramos. para a justiça é coisa supe- O deputado Ivo Silveira I nunciadas em Ing les, mas governo .para a elaboraçãobirra, patriotismo ou sem nenhum motivo - implicou com

"rada, Mas talava com irrita- (PSD) ocupou a tribuna pa-I serão traduzidas para a as- de um plano, regional .parao Brasil: tinha-o de alcatrão, põe-lhe ao dôrso escarnas
Comissão Parlamentar de i cão com s'e algo o perturbas- ra comentar uma nota saida, sistência no fim de cada a nova cidade. cuja área, emduras, dando-lhe a bocarra e as aparências ferozes de uma

Inquérito '�e. 'Pretendendo fazer dis- em jornal do governo, em 27 uma das partes em que ça- Goiás, já em fase de aquisi-hldra devoradora de paraguáios...
,

curso para impressionar as de junho e que pretendia fe-
I
da urna delas se dividirá. ção por parte do governo daMesmo na presidência. da República, com a sua faixa, A presidência da Casa co- galerias, constituidas de ela- rir a pessoa do Prefeito Mu-I Dado que o Professor DJ. República, é de cinco mil,e os crachás, em dias de lmgua saburosa, desmanchavaa.

tend em vis- que préviamente organizada, nícípal de Palhoça. Focali- William J. Norton é dos oitocentos e cinquenta qui-h ·t 1
. --

1 ImunICou
que, "" o

sua polidez -oficial e o aprumo OSpI a ,�!ro e amave q�e ta a falta de informações dos e descambando em língua- zou então vários casos do mais conhecidos especialis- Iôrnetros-quadrados. Nos es-tanto distingue, � paraguaio dos seus par�ntes _.consagUl-, órgãos .polícíais e técnicos, gem pouco recomendável SeU munícípío, dizendo que tas de Filosofia na America tudos; a comissão procurouneos os da América espanhola.

I constituía Comissão parla- deixou impressão péssima, era lamentável que se pre- do Norte, espera-se a maior, situar as áreas destinadasMais �e uma vez o Em�aixado� do Br�sil escondeu, ,sob mental' para apurar os acon- mórmente tratando-se da tendesse atingir a pessoa da- concorrencia às suas' prele-I,à horticultura, avicultura,a leve camada de um sorrizo, o VIVO desejo duma desforra
tecimentos em torno do si- fala de um líder que deveria quele prefeito, ainda nó iní-, ções não só da parte dos in- I produção leiteira, etc., comsem amabilidades e sem diplomacia...

. nistro que destruiu o prédio 'ser mais comedido e mais cio do seu governo e cidadão teressados em Lingua In-, vista a um abastecimentoUm dia, porém, a História vingou o diplomata: '? Em-
da Assembléia Legislativa. austero nas suas advertên- quase que alheio às questões guesa como também de to-] regular para a nova mebaixador, afunda�o.na sua poltrona, antes de dormir, to- São seus membros os seguín- cias. : polítiCQ-p�rt�dárias. . Adian-I dos aqueles que desejam, tropola ,e sua proteção. Essemava o seu do:nestICo e modesto ,�r?g, a pensar nas cou-
tes deputados: Orlando Bér- Depois arrependeu-se, mas tau que la nao se razía o que conhecer o pensamento do planejamento só pode sersas daquela noite de champanha crvica,
tolí, Lenoir Vargas Ferreira, era tarde. lo governo estadual vem fa- ilustre visitante sobre os ,1facilitado por ser o gOVeI'-Era um pouco menos de uma hora...
Braz Joaquim Alves, Laert zendo, isto é, riscando do destinos ,da Filosofia nas \no o único proprietário da-,A festa terminara: tudo correta bem, corno corre no
Ramos Vieira e João CarU80 . Fala a Oposição mapa as localidades onde o Américas. I quela area.céu macio, tocado por um wento manso, uma leve nuvem.
Mac Donald. governo perdera as eleições.O Embaixador da Bolivia estivera muito alegr,f;) e o Mi- O orador seguinte foi o de- Fris'ou o caso de Santo Ama-

nistro da Inglaterra contara uma anedota muito discreta. A maior data da Bahia putado líder do PSD, sr. Le- 1'0, -onde embora o resultado Lo'ter.-.· cI�o'· Esta,do'e polida sobre Churchil.

II
nou Vargas Ferreira que eleitoral não era o d'esejado

O. Presidente da República j� deveria ,ter chegado aos! O primeiro orador da hora desferiu verdadeiro golpe de pelo seu p�rtid�, as�im �e:- nDSULTAD'OS -DE ON.TDM'Seus aposentos, na Casa deI Goblerno, e estava agora ,de ;do expediente foi o deputil- morte naS palavras intem- mo havia Ilummaçao publI- D npijama, sem os despartilhos do protocolo, sob o olho zelozo I!do Bahia Bittencourt (PSD) pestivas do líder udenista. ca, se mantin.ha um curso ,-

3.939 Cr$ 400.000,00 _ Porto Uniãoe prescrutador da sua guarda. ..' ,

Ilque enviou à Mesa requeri- Dando uma lição de equilí- normal e outros melhora- 10.080 Cr$ 40.000,00 __ Florianópolis_. Espirito ,excelente _;. pensava o Embaixador. Mas mento solicitando 'voto de bri'o e sensatez, o deputado menbos que beneficia,vam a 10.963 Cr$ '30.000,00 _ Joaçaba
.

sempre ácido,
_

estranhamente comprimido! Uma pena"'1 regozijo pela passagem da Vargas Ferreira pronunciou população. Exami�ou então 8.129 Cr$ 20.000,00 -'- -Capinzaluma grande Pena!.;. - . data de 2 de Julho a maior ótimo discurso dizendo que o o caso do forneclmeIlto .de 2.781'- Cr$ 10.000,00 � FlorianópOlis
rido � ;:;:!��e de cabeceira chama, tilintando com ala-, ��;aq:: !a�!�. a��:,e o� ��:� �:� �a��:t:s"���Ctui!�:ap�:� �n�������!aC��dO il�':!��a;Po O P"RE'FE-ITO''-P-R'-O--R-RO-GOU O PRAZOO Embaixad�r :;ttende: - Que�? O Senhor Pr�s.ident�? I cisamente a 2 de julho de agradecer as decisões que pública da cidade de Palho- . .

.

_ Sim ... ou melhor: _ o .ex-pre�idente! SolICItO aSI-11823, os exércitos brasileiros êstes houvessem I prof,erido, ça que o governo d� Estado O sr. Prefeito Municipal cóntribuintes que se acham'lo. Acabo de ser deposto. D_eseJo, porem, que V. Exa. me

I conseguiram dar uma de- porque à Jus'tlça não se a- vem prometendo ha longos de Florianópolis, dr. Osmar em atrazo poderão regularivenha buscar: preciso das garantias pessoais, de V. Exa ..

: monstracão de amor à pa- gradece, ela sé efetiva por ano"s. Disse que o que ,com- Cunha. tendo em vista a fal- 'zar sua situação.- Com todo o prazer, senhor Presidente. Com imensa I, tria, afa'stando aqueIes que aqueles que tem a' obrigação petia �o municipio, isto fôra ta de expedição dos avisos jhonra! '
.

pretendiam se apoderar do de' executá-la!'. Frisou que cumprIdo, embora oS parcos referentes ao impôsto terri-j O decreto do Prefeito Os-E instantes depois, :ntre -o Embaixado,r e o Adido M,i-j" nosso território em caráter nunca o Presidente da Re- recursos financeiros daquela torial 'e predial, resolveu! mar Cunha teve boa acolhilitar, s. exa. o sr. NatalIcio Gonzales, PreSIdente da Repu- permanente e aqui estabele- pública se manifestára a prefeitura. Lembrou o fato prorrogar por mais de 30 da EiPtre os contribuintes,blica uma hora 'àntes e autor de livros vingadores em que: ceI' uma colônia. Pediu o de- respeito do recurso em téla de um funcionário do gover- dias, ou seja, até o dia 31 de
I visto poderem contar comaparec,e de escudo, vizeira e chuço, como um S. Jorge gua-! putado PMsedista qua-.essa da e sim o sr. Jorge Lacerda no procurando trabalhar na- julho, o prazo para paga- i prazo mais dilatado, para orani - partia Para a Avenida MariscaI Lopez, desta vez ta fôsse relembrada Para que que, fiél aos seus métodos, quele serviço de iluminação mento dos mesmos, sem
i pagamento dos seu� impos-. sem chuço, sem vizeira e sem �sC�do.' � refugiar-se co�-lluma era de progresso e de falára por todos, incluindo o pública, ao subir p.o�te colo- qualquer multa. Assim, os. tos.fiadamente na cava sulfprosa, as mtlmIdades com a hI- i construção fosse realmente sr. Juscelino Kubitschek por ca�o, antes das eleIçoes p�rí1dra. . .

I,inaugurada em pról do nos- conta própria, quando êste efeItos de propaganda, calra

F It a
'- Que me diz a isso tudo, meu caro senhor? - per- so futuro, mas trabalho or- se via impedido de 'falar pa- agora, vitimando o .operário. ne'G an r..guntei eu ao opulento exportador de vinhos, um Pesado' ganizado num clima de paz ra não dar impressão de, que Criti,cou os or,gãos governa- I.•

. .

Qmendosino que justificava O'Leary e Natalicio Gonzales, e de harmonia, onde todos estava contra ou favor. Adi- mentais pelo fato de preten-
inspirando-se na êanha paraguaia, neste alegre e animado os brasileiros pudessem en- antou que nunca seu partido derem realizar sua tarefa
fumadoiro do Hotel Palácio. contrar-se nos anseios co- agitára a questálo da nacio- sob 'o prisma . político, dei-

- Pero ... Son los imponderables de' la Historia
muns, Aprovado o requeri- nalidade d,o sr. Jorge Komi- xando de lado os interesses

respondeu-me ele sorrindo. menta. nos- Lacerda, porque não ti- da população.
- ÓS imponderaveis que trouxeram os blandengues nha dados a respeito e que'

. ar:gentinos á Asunción? - insisti meio seria. I Voto de pezar ,esta questão fôra sim -objeto Outros assuntos
O exportador de vinho baixou os olho,S um instante -e Os deputllidos Epitácio Bit- de discursos do deputado Falou. tambem o deputaçlo;,

depois, com estalada delicia, bebeu ,o resto gelado de sua tencourt, Paulo Preiss, Le- udenista Wanderley Juni-or, Miranda Ramos, para se,
canha. cian Slowinski e Caruso Ma,c que, pelos microfones de uma congratular eom a presiden-

Vm criado entrou com oS bilhetés da aero-lineas, para Donald, apresentaram voto emissora local, fizéra as acu- cia pela ação rápida com que
Rosário: de pezar pelo falecimento do sações em ,referência. Disse organizpu OS tral;?alhos para

- Manana, temprano. Cônego Luiz Gilli, ocorrido também que o Tribunal Re- o funcioname'nto normal da
O cavalheiro mendosino consultou um caderninho de em Urussanga, onde aquele gional Eleitoral não exami- Assembléia. O dep. S. Neves

bolso e erguendo-se, rematou com imensa certeza: sacerdote desenvolvera suas nára, no seu mérito, o caso para focalizar, pela décima
- Los imponperables o los hechos. Cierto es que el atividades missionárias. Fa- do 'documento em que o sr. v'ez; o Caso da carta do Pi'e

Paraguai será siempre tierra ocupada: ayer, _ por ust'edes; faram a respeito os deputa- Jorge K. Lacerda comprame- feito Brizola. Não sabemos
hoy - economicamente por nosotros y los ianquis deI' Ban- '

dos Epitácio Bittencourt, teu o dinheiro do Tesouro se êsse deputado pretende
co deI Paraguay; manana - demograficamente por

. los' Paulo Pl'eis e Mac Donald, to- para desmoralizar o pleito de fazer campanha'eleitoral em
bolivianos, SUs lha'mas y ,su cóca! 'Es la fatalidad de los, dos exaltando as virtudes e Braço do Norte e sim apenas torno do aSsunto ou -o que
pueblos inertes y podtidos.

.

_ I merecimentos daquele sacer- opinou pelo não adiamento seja, pois o sr. Jorge K. La-
- -Não diga jsso! O Paraguai é indomável. Contra êle· dote e elevando seu traba- da eleição, tendo em vista ü cerda já "pediu água" ao sr.

não valerão OS seus imponderáveis, mesmo os seus fatos. ·lho apostólico no Sul do Es- não registo de outro candi- Brizola e, fiél ao seu sistema
- Usted tiene poco, conocimiento deI Paraguai. Es tado. Requerimento aprova- dato. Enfim, o deputado Var- já lhe deu um "tapinha" de

una verdad: nadie puede huir a su destinación? I do. gas Ferreira deu resposta a cordialidade, oomo quem
E passando o lenço perfumado sôbre Os bigodes negros I todos os pontos focalizados quer dizer que não lhe é con-

e impetuosos, o exportador mendosino deixou o salão c-om Unguajar futebolístico do pelos' deputados situcionis- veniente ,continuar verifi-
o largo desdem e a grossa audácia dum espanhol da Con-.

-

líder governista ,tas, - deixando-os quietos e cando as verdades contidas
quista. fazendo com que a "claque" na carta do prefeito gaúcho.

Eu ainda me demorei por ali, a tomar a minha água O sr. Laert Ramos, líder, encomendada se sentisse mal Aliás, a Assembléia, em vo-
de Córdoba deixando-me envolver por aquele ar de sala· udenista, falou sôbre a de-I e se retirasse do recinto, pois tação: já havia derrotado as

inglêsa, du� confôrto perfeito e sossegado. I cisão do Superior Tribunal! estava ouvindo coisas que não pretensões do afobadíssimo'
E mais umfl. vez me veio á cabeça esta interrogação Eleitoral a respeito do di...", !to.

stava de ouvir, como. por sr. �eb.astião Nev�s. Falou,
que me 'Verruma quase todos os dias: I ploma do sr. Jorge K. L�cer- e�e�p,lo .'0 caso das atIt��es ,por ultImo, o. ex-llder do �o�

_ Porque os argentinos têm esse mau humor pelos da. Procurando exaltar a de- i pohcromICas, em polItICa verno anunCIando que Ira

paraguaios? No entanto, toda a gente por aqui, em Asun- cisão, 'comparou-a com a vi-; partidária, do sr. Jorg,e K. justificar suas atitudes, mas
ción vive a engorgitar o papo com "nuestros amigos los tória do dia anterior onde a Lácerda que óra está aqui, precisa para tanto de 10 dias,arg:ntinos"! Será que aquele uruguaio de sangue inglês,

I

seleção brasileira vencera. I ora lá, dança��o .de acôrdo i par� pensa:, pois, pre�endennegociante de quebracho, que desceu em Alvear, conhece por dois a zero, a italiana. com as convemenCIaS do mo-
I do Impr'eSSlonar est� llnpres,:,

!}lge tinos? pepois, corrigindo, ,fal9u em� l11,ent9f a ponto de ·nãô s' sionade.
1.,

Othon' d'Eça
.............

o
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produção

O sr. Jorge Lacerda, governador ortodoxo, - bati
zado pelo nosso egrégio Tribunal Eleitoral e crismado
pelo colendo Superior, volta hoj� à Capital.

O recurso do P.S.D. forneceu-lhe motivos� para
enfeitar-se de herói bayardeano e industrializar o pa
pel de vítima ímbêle. O Chapeuzinho Vermelho livre
das garras do Lobo Mau s'erá· peça muito indicada
para d Salvia meter nas encenações do programa di)
recepção. Teremos, hoje, mais foguetes e mais mor

teiros, até altas horas da madrugada. Á mesma edu
cação política já evidenciada no esfogueteamento de
residencias de desembargadóres, tentará destelhar, à
polvora, as moradias dos chefes pessedistas.

E o dr. Kominos _ como dizem as gravações do
dr. Wanderley - chegará reabastecido de demagogia
por mais um mês. Como na saudação imortal <;le Guerra
Junqueira, virá dizendo-se "�rucificado em todas as

cruzes, martirizado de todos Os martírios';, sangrando
por todos os flancos do Tesouro, à luz das gambiarras
e ao som amolecido das escolas de samba ...

x

Mas, teria havido, por aqui alguma jacaraecan
guice contra o insigne ,viajar? O que houve, ao que
parece, foi apenas o julgamento de um recurso, legal
e igual a milhares de 'outros, interpostos no :Brasil. Ou
será que o governador' também tinha dúvidas da legi
timidade do seu diploma?

,

.
x

Os carros oficiais do Estado têm
100%, a9s foguetórios.

J

E càntinuarão, pois, o, almoxarifado

comparecid,o,

está aberto!
x

Já foi anunciado que, no corrente mês, o Tesouro
não pagará adici'onais!

x x

Evoé! Evoé! Evoé!
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