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Ano XLIV
MANILHA, 9 (UP) - Os nacassídadé de se reforçar

Estados Unidos e a Repú- as bases militares nas F'i li
hlica das Filipinas informa- pinas, a fim de Se tornar

ram, puma comunicação as- mais sólida a defesa comum

sinada pelos, governos de dos dois países e também do
ambas as nações, que os Es- mundo livre daquela parte
tados Unidos, ao reconhece- do globo.
rem a completa soberania da O Presidente Magsaysai
República das Filipinas sô- concordou com a necessida
bre tôdas as bases norte-a- de das referidas medidas,
mericanas no arquipélago .em benefício mútuo de am

filipino, decidiram devolver bas as nações.
ao governo de Manilha os tí- ------.......-----

tu los referentes àquelas Morreu Burabases.
Os Estados Unidos man

tinham os títulos de pro

priedade sobre as bases, de
acôrdo com as cláusulas de

Cr$ 1,00,

HOMENAGEM AO GOVERNADOR
JORGE LACERDA E EXMA, ESPOSA

FLORIANÓPOLIS HOSPEDA NOTÁVEL I
FilÓSOFO AME�ICANO

•

.

, Amlgns e admiradores de nacionais - Oleg Bríansky,
Encontra-s'e há dias .n�sta até o dia 14 do corrente. Jun-I suas 'excelências patrocinam: Tatiana Leskova e Mireille RIO, (Argus-Press) - O

Capital o senhor dr. wílüans t�lI1ente_

com estas conf'ererr-] o espetáculo "Noites de Bal- Brrane. fomento da' indústria do tu-

J.. Norton, BS. BA. ,MA: PH. eras
.

serao a�resentados ,�s I et",' com os bailarinos Inter-! "/ .rtsmo no contínents sula-

D:, ProfessGlr, de FilosofIa e

1
seguintes fll�es: A Naçao -

.
' Sexta-feira próxima, dia! merican ô,v a exemplo do que

diretor do/Douglass College Trassa o �r�p.no Rumo (Ce-, Cult.ural da Emb�lxada A- ; 13, a Direção Artfstjca e cul-I ocorre na Europa, está. al

Rutgers University do Estado I nas da História dos EE. UU. merrcana no .Brasíl e encar�' tural do Teatro -Alvaro de cançando um rítmo intenso.
/

de New Jersey dos Estados 3a. parte); De Costa a Costa regado, dos Institutos Brasil Carv�lho dando micro à
I

Compreenderam os governos
Unidos :la Ame�ic� do N��-I (Cenas da Hi�tória d�s �E., Estados Unidos, que se faz Itemporada ,de ballet, ,do cor-,' am�rican�s, corno Igualmen
te. E' ainda, o Ilustre .v1sl-1 UU. 4a., parte), Abrahao Lm-

, acompanhar de sua exma. rente ano, apresentará, num I te as entídadas privadas, a

_' tante, gradu:1do pela

umv,er-I �ol, (br,eVe :st�dO sobre a esposa, tambsm professora: I. patrocí.nio especial do com,ér- 'necessidade /de adotarem no
. sidade de 0xf�rd,. �a Ingla- sua fOlm��aO), Tom �chu� I Fala�do a r�ep�rtagen� dIS-, cio e da indústria de Fldl'ia-Ivos'.processos �e propa�an_da
terra, e da umve:s1dade de ler-�ap�telIo Est.adIsta, .se o Prof. Ewmg, que s� e�-lnóPolis, representados por a fim de atrair, Os milhões

CQlumbia, da c 1 d a d e de
I Benjamín . Franklm;. I .pre- I

tuda no �omento a crI.açao! saas príncípaís firmas, cuj os
I de turistas' que, durante o

Nova Iorque; membro da sentes .PartIturas MUSICaIS\-' nesta Capital do Instituto

I nomes divulgaremos em pró- I ano inteiro, movem-se em di

asso.ciação
Filosófica Ameri-I Reci.tal n. � - (Artur Ru-

i
Brasil Estados Unidos. Acres- xima edição,' o magnifico ! ferentes direções, ,à custa de

cana PHI Betta Cappa; Au- bsteín, Marían Andersen, Je- ,centou que anualmente, co- espetáculo _' "NOITES DE aspectos novos e de novas

tor do livro Butler Bíshop, e, an Peerce e Jacha Heítetz) ; mo está acontecendo agora, BALLET".
'

emoções.
ele outros artigos em jornais 'R:ecital r:-. 2 (Andres Sego- I

func.ion�m em n�sso País �8 O maravílhoso espetáculo,
e revistas. I via, Marían Andersen, Artur Semmanos, em dívsrsas C{-jinédito em nossa cidade
IntegradO no Seminario de' Rubstein e Jascha Heifetz). : dades Braspeiras, inclusive pois reune Os maiores no- _

sstudos
.

da língua Ingles�, I Visitadq por jornalistas no
I Florian�polis, com a dur.ação j mes do "ballet" ínternacío- Aumenía a A le-

em conjunto com a Embal-, Hotel Lux, onde se encontra de 15 dias e com os seguintes nal constituirá uma homa-
a ..

xa�a Americana em n�sso 1\�oSpedado, com o caval�e�-; cu�so.s: pr�nunciação,. Lin-II na�eni das fi,rl1]as patrocina-I he 1-PaIS e a Facul�ade d� Fflo-
..
rismo que o caracteriza, gUlstlca, Llteratu.ra, Estru- doras aO Governador e Sra. man a suas, m

: �ofia ,de. Santa Catan�a o ,man��ve com os. home�� da tura �a <:"ramatlCa Inglesa, Jorge Lacerda. .' I _

'

, lJustre Fllosofo vem re�l�zfl,n� I Imprensa eordl�l e agLad�- Conver�açoes e etc. Os convites para a grande porfacoes em
do conferencias no salao RUl, vel pales.tr�, aSSIm Se .mam- No dIa 13 .do corrente, adi- noite de arte e elegância se-I',' -

B�r�osa, da Facu�dade de! festando. Eu �omo. fII?sofo ! an�ou-n?s al�da a S.S., ,o dr. rão feitos pe!Ds firmas pa- Doia res
J Dlrelto desta Ca?ltal, com jUChO q�e a Fllosofla e 'Um N_OIton Ilustre Pro�esso� de trocinadoras � ,pela -

Direção: '

crescida assistel:cla �e estu-I �studo
.

Importante para. o LIteratura da Umversl?ad� Artística e Cultural do Tea"" I B?NN, 9 �UP) .- A G�ta
diosos da mat.ena e mteres-

I
entendImento para a paz m- de Nova Iorque, chegara a tI'O Alvaro de Carvalh' a

de lmportaçoes llvres tia

sados' nos temas desenvolvi-. ternacional, pois nos capac�- Florianópolis .e �ará 'na '.Fa- pártir de qual'ta-feira.
o,

-I
área do dolar foi elevada �e

dos.' f ta' a compreender e respel-I cuidade de DIreIto uma

con-,
68% para 93% em relaçao

, A primeira- conferencia do ta,r os valores e pontos de lferencia sobre o Poeta Frost. C E" I' às listas 'vigorantes no ano

dr. Norton, foi realizad_a no vista bá.sico de nossos visi-. A.o. renomado Professor
I urso' specla IZam de 1953

..
Dentro da Únião

, cundáxios" no qual serão
dia 3', do corrente, e apos anhos, all1da que nos mesmos Wllhans .J. Norton, ·e' seus

d "L 'M II
,,\EUrnpela de Pagamentos

rEferida _conferen�ia foram n�o aceitem o que eles acre- dignos acompan�antes, faze-.o aura- u er : somente a Suiça é mais li-
debatidos Os seguintes te-

aprese.ntados o" fIlmes: NO-1dltam. 'mos votos. de fehz estada em
V. d t l' 'beral em relacão ao comer-

mas: "Reforma do Ensino",
d H· t

- O· � f d N t ., C·t I I
•

·t
em, e se ornar rea Ida- , . ' "RestalII'antes Estudantl's"

vo Mundo (cenas a IS 0-
, 1:'1'0 essor r. 01' on vla-Inossa apl a e peno eXIo

d
'

C· ·t 1 'cio com a área do dolar '., <
,

. 2'
.

h d d f
-

S
.,.

d 1 I e em nossa apl a , o Curso .

"Antll' lades Escolares" "LI'na dos EE. UU. la. e a. par- Ja acompan a o o pro es-, para o emmano e Ing es, E
.

1'" d "L'A' ,,' '. j O efeito da medida é mp,",
U

,
-

, . "h h'
I
f' t specla IZa oURO MUL- 7 VI'O 'DI'da'tl'co" "C d-tes). Outras conferenCIas se- sOl' Jo n Josep EWlng, As- ora em unClOnamen o nesta i

LER" til no1' do que indicam as ci- - ,asas e
-

'1' d d" t· t t C lt 1 d Ad'd IC ·t I I
,que ,mos_certeza tra- Estudante', e "Fortalec,i�rao rea lza as lanamen e SIS en e u ura o 1 o apl a . ,

·t b f"
" 'fras oficiais uma vez que o

, '- �. _

ra mUl Os ene IClOS a mo- I _

'
. . mento e Unificação das U-

��••M ."_ "_ ,cidade que deseja ingressar c.arv�o, ag.ora oÍlcla�mente niões Estaduais".I
nos cursos de preparação pa-

I lIberado, tmha a sua Impor-
: ra o exame de admi�são ao tação livre de restrições
I
CCllégio Naval, Esc'ola Prepa- 'des,cle o começo do ano pas
ratória de Cadetes e Escóla sado.

Preparatória de Cadetes do: A nova lista inclui café, •
'

Ar.
., I charutos e çigarros, fumo, i

j DiJ.:igido e orientado por fios e tecidos de lã, ,aço la- I
'competentes Oücbis de Nos- minado a quente e a frio, 1
!sas.F€ll·�S ArniàdàsJ ;p'l'Og- �tLW.Qs:de açô,-alglll1s: tipos) LONDRES - (B.N.S.)-_� Agem que se reuniu 017° Con
I ne"tica.-se-::-, grtll.liA�, numC'io' ,dê. au'tomóvei,S,' linóleo,' 'sa- publicação do "Testamento gresso, do Partido: C:mse

I de a�unos, que térão aii v�� --b�o,' peixe' .o'vós
.

b':n1à1\a�,
. de��enine" � j�rna� �oy.i�t�-" quent:l;llen:.t,e, parece que. a

,dq,delros mestres na arte de I tamaras e fIgOS. ,
co Kommumst, ,.ap:e�enta :atHaça� de S�!1Un

.'
antenor-,

€llsinar e de onde sairão
.

.

. ,
,'-ao povo russo 'uma sene de ,m€nte a 'es,ta data recebe o

aptos a ingressa,_r na ,carref- :

Manufenca-o 'de ' I inte�Togações em lugar
..

de PIe?? apôio dos. dirigentes
ra d2sejada. ',' SerVIr de resposta a vanas sovIetIcos de, 'hOJe, e que a

As pessôas que desejárem f' perguntas. I isto se deve o fato de o

se inscrever, poderão ,fa�ê-lo ropas I �sse "testamento" foi .pu- i"�o�mu_nist" ter -elogiad? a

diáriamente na rua Saldanha BONN, 9 (UP) _ O Mi� bhcado nos Est�dos Umdos ebn.unaçao de todos -os �lm-
Marinh,o .n. 11, anda:' térred nistério do Exterior da Re-

em 19�4... I p�tlzantes de .Trotsky, Zmo-

no horarlO das 1730 as 1930 'bl' F d I' AI
- I Stalm se refenu a. tal do-

,Vlev
e Bukhann.

I.
, , . pu Ica e era ,ema co- ..

."
- .,.' cumento no dIscurso que

--- . -_

i B" I
mUl1lC.L, terem SIdo encerra-, .

t 1
-.

E f' D"
, '

'00:. oas re acões das �s �e�ociaçõe.:s ,sobre a ��o��:t�u ce��r:l � �:n�l� s a ImmUl' O"
I ' contrlDUlçao alema a manu- . _. .

o
,

LONDRES, 9 (U. P.) - Foi 't - d' t. f
nussao Central do PartIdo de Ta'm,anhoindagado a' um porta-voz do ença� as lopas rancesas
no dia 23 de outubro de 1927. '

'

F
. estacIOnadas na Alemanha N U' .-

S
.

-to
.

"

orelgn Office se o mesmo . a mao aVIe lca se co- ROMA, 9 (UP) - Um ca-
estaria disposto a emitir OCldent�L ? governo �ra�- nhecia, portanto, a existen- so curioso de decrescimento
uma opinião sobre a menSa- c:s �ec�7�'a �l�� co�tnbUl- cia do testamento. Não obs- chama a atenção dos médi
gem de boa vontade para a

çao e mI oes e mar- tante Stalin apenas men- cos de' Catânia, Itália: uma
Grã-Bretanha, envl'ada pelo

cOS. Nego.dações ildenticias ciono� a p.arte em qu'P Le-
D

- menina de 15 anos, Antonina
Coronel Nasser, por mel',o, do co.m a ,.mamaI'ca e. a Bel-. nine o acusa de "gToosefro",t- di'

� Damico que, há me'ses, me-

,"Dailly Herald" publicada em 1 glC�
es ao sen o u hma�as, e à outra .que s\ugerll. que dia um metro e ,cinquenta

i seu número de 26 de Junho.
aSSlm que se P?d:. conslde-IStalin seja substituido no está diminuindo de estatu-

A d . rar C0mo 'defll1lbvamente 'd t-· G" I d'mensagem e referencIa'

.. 'I
cargo e secre ano, ,er a o ra e agora mede apenas umI

d '. resolVIdo o problema dos P t'd M
' , ,

I
a segurança de que o Go-' .

,.

'
ar 1 o. as, so agora e que metro. 'De outra parte An-

verno Egipcio fará tudo que' pag�ment08 .pa�a a manu-
10 Povo soviético se inteirou" tonina não se content� em

estiver a seu alcance pará tençao das trop«s da NATO do fato de Lenine ter feito diminrir de tamanho EI
t 'b 1

- na Alemanha.

I d I
-

f
'. I'

. a,
man :1' as oas l'e açoes com ec,araçoes

. �voravelS a
que falava com facilidad.e,

a Gra-Bretanha.

I
Trotsky, Zmovlev e Bukha- oalbucia presentem t ._

O t
.

st l' 'b' .., en e, co
por a-voz declarou: "A- irmo a ln pr�l lr_a oflClal-

i mo uma criança de dois ou
grada-nos ver que' o éoronel

P d
�

Brasi- Imente a pubhcacao do tes- t �

O
.

I
-

'

t t d
." .

res anos. s especialis.tas,Nasser respondeu com o ro ucao I
amen o e Lenme. Se conSl- .

d
-

d I'
mesmo espírito amigável à' deram®s, pois, a possibilida- aI� a�nao pu eram 'exp ICal'

Imensagem ,enviada na sema- le'ra d S h' I'f 'de de se ocultar os docunien-'? en�meno q.lle, pensam

na Passada pelo sr. Selwyn
I e c ee I a tos do fundador do Estado

eles, talve� seja u� sinto-

, ! LBIOaY�dXaOOU"Eal..Apk.h.rlfaoard""·UÇ'ãO.
RIO, 9 (V�) - A sheeli- Soviético na própria Rússia

ma de nal1lsmo tardIO.,
, ta é produzida pelo Rio como terá o leitor a certeza

JGrande do Norte e Paraiba, de que é verdade o que pro-

'

'ratamento do

I te'ndo. es:es Estados em 1954 vém daquele país? "

'd f' ti
coni:nl,Uldo -com. 1.319.205 Atualmente, a política .ofi- Cânce.r

,
e �Igo argen ma quilos; no valor de cial, soviética consiste em fi-

BUENOS AIRES, 9 (U. P.) Cr$ 74.306.780,00. O maior xar' a de,generação política de RIO (Argus-Press) O

I b
'

'. St I' t presidente Juscelino Kubits-
- O Ministério da Agricul- vo ume ca e ao pnmelI'O" a m a par ir de 1934, ano

tura e Pecuária informol! com '1.312 . .022 quilos, explo-
' hcek, face a exposição de

1 1,3 . , . , motivos do Ministédo da Fa-
que, de acôr.do com os re- racos,em ,munlClpIOS, dos -�---..,.,------

'suftados de sua terceira es- 1uais os maiores são os de Processo de
zenda e ouvida a Carteira de

( .

c· N S t' 'Câmbio do Banco do Brasil,
, timativa" a produção de tri- urraIs ovos, an ana de, '

I M t C b autorizo,u o Hospital dos Ser-
! go ,será, este ano, de '.' ... ".. a os e arnaú a dos Dan-I' IOnvenfa' r'l"o'd d
I t O P 'b

VI ores o Estado a impor-5.250.000 toneladas, volume as. ,ara! a apresenta '

tal', mediante abertura de
: inferior em 2.440.000 tonela- 7.183 quilos, p'rovenientes RI,Ol 9 (VA) - Foi san-I d 4

. , carta de crédito irre,vogável,das à colheita anterior, ou e rr:UTllcípios; (} principal cionada pelo presidente da
" em favor da "Comercial Pro-seja 31,7 por cento a menos. e o de Pombal, com 5.000 República a lei do Congres- dusts Division" da "ÁtomicO Ministério atribui êsse quilo". so que modifica. lOS artigos Energy of Canada Limited"declinio à incidéncia nega- De acordo com os dados 517 e 523 do Co'dl'go de Pr'0- no "Bank of Montreal", ea-'tiva de fatores economicos do Serviço de Estatistica da cesso, C. ivil, capítulo "Ar'ro-,,.. nacj.á, equipamento destina-resultantes de medidas ado- Pródl!çãô, do Ministério da lamento", a fim de elevar '

- do a radioterapia profundatadas pelo r'eg'ime anterior, c Agricultura, de 1949 a 1954 de 10 mil para duzentos m' 1'1' ' no tratamento e combate, <toaos efei�os das con,dições cli- o ma-ior volume de scheelita cI·llzel·ros. o ll'ml'te estabele- �

cancer, aquisições essas nummatericas adversas, que de- foi produzido em 1953, com ddo nesses dispositivos re- total aproximado de 90.000ter,minaram a redaçiio da 1.567 toneladas e valor, de ferent,::s a proce'ssos de in-. dólares, com a taxa de custo
süperfície' sél1:l:cada. Cr$ 87.831.000,00. - venHíl'lo.

,

'

j de' 'câIt1bio,' ,

Havendo confirmado que recebera o Tesouro com saldo disponível de37 000 000 ., .

. .....

.•

.

.. ,00, o��la,mos, a boca pequena, que outra era a herança, com v"erdadeiro
hlmalala de dIvIdas, totalizando enorme deficit

'

A servidão IJolítica obrigá-lo-ia ao sÚ'encio?'Onde a responsabUidade do. car
g'o?

lJualq�er MU,sica. Serve
Au sr. Jorge Lacerl,ia; quando. da, suu ascençã.o aO govêt;no, adiantamos llm

• \ ,�, -_ �: ... j .- -.... '"'

cl'édfto' de confiança que,' à luz dos seuS ato� 1i.a�j.o iPo,<!�rhli see ampliado, como
rrduzido.

:,

Trazíamos da sua campanha eleitoral duas dohH'osas impressões', que, espe-'
l'ávamos ver desfeItas já no comportamento inicial- do g·ovêrno. A primeira -fôra
a da sua platafol'ma, lida em convenção, num dos teIitros da Capital e que, ape

, Sal' de ter sido escrita não pôde ser publicada; muito embora ór,gão� da imprensa
palaciana lhe anunciassem a divulgação.

Evitaram de fazê-lo, por prudência e interêsse político, porque aquele docu
, mento, cuja leitura exigiu quase duas horas, demonstrava que o candidato esta:
va a quo dos problemas e da realidade catarinen:ses.

.

-

- I

Na verdade, como pro.grama de ação,' o candidato da Frente Democrática
arrolára cento e vinte minutos de promessas de tódo.s os calibres, visando e�.,
clusivamente impressionar o. eleitorado, sem a menor pOSSibilidade de poder sa-'

\ 'tisfazer, se eleito, a dez por ,cento do prometido. Por várias vêzes, mas inutilmen
te, cobramos da imprensa situacionista os .propósitos, anunciado.s de publicarem
a plataforma lacerdeana. Ficou-nos, daí, a primeira dávida da sinceridade a que
vinha o. candidato, impossibilitado de, deixar documentado, o seu programa go
vernamental e, po.rtanto, já omisso num pontó fundamental do regime demo
cl'ático.

A segunda impressão negativa doo candidato, deixou-a o sr. Jorge Lacerda em

)
,Lages, pela suá conduta pessoal na vésper'a e' no dia do pleito, quando revelou
processos .de ação inconsentâneos à medida do cargo que disputava.

Nem porque ambas essas impressões nos comunicassem as mais vivas e ro

bustas desconfianças quanto. ao estilo governamental com que seria castigada a

administração e a democracia em Santa Catarina, com o poder nas mãos do

�andidato sem plataforma e d,o agenciador de votos a C),ualquer jeito, nem por
ISS,? lhe negamos condições de respeito., ao. vê-lo chefe do Executivo.

O ,g'overnador qu�, o prec�dera fora a antitese dt:( que o candidato. fOl'a a tese.
Ainda restava a esp,el'ança de o sr. Jorge Lacerda, no poder, não. repetir o sr.
Jorge Lacerda na campanha eleitoral.

Poucos meses bastaram para a nossa decepção. Tirante pequenos ato.s, que
aplaudimos, tivessemos o pio.r confirmado: o governador não só era, como é, in

.
capaz de desempenhar o cargo, porque lhe falta autoridade e coragem para fugir
"à, servidão política a que o' reduziram seus correligionários.

�

'.

A primeira e triste amostra - a do aflitivo caso do leite na Ca,pit�l _ in.;
d�cava a f�ga para a demagogia. Enquanto.lo problema se tornava mais agudo,
d�}e Se valIa o g0vernador para anunciar o milagre administrativo da manuten
�ao do. preço, como se o prêço valesse a falta do produto, que só existe para 15%do COnsumo. 1

.

, "

Vie�a�,. depois, .decisivos e definidores, os primeiros atos de comportamen
J� par�l(lal"lo: Ca�omhas e Braço. do Norte! Dois avisos melancólicos à oPo.si-'
çao ,e a democr�CIa! Do.is propósitos reveladores da subserviência governam�ntal a U. D. N., a c�sta mesmo da digni�a�e do cargo! Dois anú�cios de qU(�o que comandava nao era a luta democratlCa, mas o esmagaménto das forcas

,

oposicionistas pelos dinheiros do erário! !A par' disso, a mais sórdida c�
,

p.anha visando a denegrir o catarinense que, embora afastado da chefia polí
�Ica do P. S. D., tem sido., pela sua austeridade, pela sua compostura e peloj

, Irr.es.�atáveis ser/viços à sua terra, a bandeira condutora da maior corrente da
O!Hmao do Estado\ I

Numa palavra: a p}atutorma lacerdeana,era a servidão. à U.D.N. e ao bor-
. nhausismo, cheios de ódios, de recalques e de processos imorais.

,

Tão logo isso. se evidenciou, não restava' à oposição. outra atitude senão ne
gar )'espeito a quem não fizera por ser respeitado e aceitar a luta nos têrmos
em que fora posta.

'

E, como já temos repetido, dançaremos pela música, seja qual fôr, que nos
tocfll'em. o governador e os seus partidários.

"4' -7

IV Congresso Bra
sileiro de Turismo

VIENA, 9 m. P.) - DC) ,
Ao som de 300 violinos, com
pondo uma cerimonia ao

mesmo tempo rúnsbre, pictó
rica e sonora, o corpo do

um tratado assinado na mes-
"Duque dos Ciganos Húnga

ma data em que os Estados
Unidos concederam a inde-;

ros", �andor Bura, baíxou
ao túmulo no cemitério de

pendência às, Filipinas. Budapeste, ralecído aos 70
A comunicação subscrita anos de idade.

por ambas as nações foi dis- O "Duque" Sandor Bura
tribuida à imprensa pouco foi por toda a sua 'vida, o
depois de haver desembar- cigano de maior prestígio em
cado nesta capital o sr. Ri- toda a Europa, como uma es
chard Nixon, Vice-�residen- pécie de patriarca das tribus
te dos Estados Unidos, que, zíngaras,
representa o Presidente

Ei-t
'

senhower nas 'festividades A NOTICIA
comemorativas do décimo
an iversár-io da Independên- A noticia do. ímpressío-
cia Filipina. nante acontecimento em que
A declaração conjunta diz se constituiu seu sepulta

que o Vice-Presidente, Ni- mento foi divulgada pelo
xon

/

discutiu com o Presi- vespertino comunista "Der
dente MagsaysaV. acêrca da Asend".

A proposito da realização
do mencionado Congresso, a

Associação, Metropolitana
dos Estudantes Secundários
distribuiu uma nota tornan
do púhl;ico "seu ,regosijo pe-

REUNEM-SE NõRio GRANDE" DO SÜL
Reaiizar-se-á, em 'Pôrto

Alegr,;, de 20 a 26 do cor

rente, o IX Congresso, Na
cional dos Estudantes Se-

la rea,izaç,ão, este ano; ,de
um único Congresso Nacio
nal de Estudantes 'Secundá
rios", (',om a participa1ção de
todas JS entidades estudan-

'

tis exis��ntes no, Brasil.

PUBLlCA,ÇAO' DO JESTAMENlO
DE LfNINE

Já conhecido desde 1927 �

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 'I'erça-feíra, 10 de Julho de 1956

INDICADOR
DR. NEY PE'KRONE

MUND
iorrnado pelà- Faculdade Nacio
,,"'. ueo htodlCina' Irmverstdade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperteil;v..,nenLu na "Casa de

Saúde São Miguel"
Prof. "'drnando Paulíno

Inte rnv por ii aL.�" do servíco
,

de Cirurgia
Prof.' Pedro de Moura

01'ERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DU}!;NÇ_;'\S DE SENHORAS
CONSULTA.3: Díàrtamente das

____________ , 7 - 9,30 no Hospital de Colri-
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 l°
"ndar...
RESID�NCIA - Rua Duarte

Schufel, 129 - -Telef, 3.28,8 -

Florianópolis.

DR. LAURO DAURA
, CLiNICA GERAL
Especialista em :mo�é&tial de

• Senhoras e vias Urmá!18.s. ._

NTONIO DIB Cura ,radical das mfet,çoes
DR. A '

agudas e cronicas, do .perelho AD1\U,N�STRAÇÃO
,

MUSSI genito-urinário ,em· amboe OI Redacão e Oficinas: à rua Con·

M"DICOS ....heiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
.. sexos. D' t"' 9

CIRURGIA CLíNICA Doenças do aparelho Ige8 IVO -DCl.�Xeto��s�t��NS A. RAMO�GERAL-PARTOS e do sistema nerv.oso.
li

Serviço I!ompletõ 'e especiali" Hoi'ário: 10'h ás 1.2 e 21J.: ás �. Gerente: DOMINGOS F. D

lado das DOENÇAS DE SENHO- Consultório: R. Tlrade�tes, 1.2 , AQUINO
RAS, com modernos métodos, de _ l0 Andar -- }t'one: 324ti. Representante_:
diagnósticos 1\ tratamento. Residência: R. Lacer"a Cou� Representllções A. S. Lara.

SULPOSCOPlA - HISTERO tinho, 13 (Chácara do Eijp�nha. Ltda
o

SALP1.'WOGRAFIA - METABO-, _ Fone: 3248. Rt:·3 Senador Dantas, 40 - fi

, LISMO BASAL ,_,.. andar. .

lL'\dioterapia por ondas curtaa.'� Tel:: 22-6924 - Rio de Janelro�
Eletrocoagulação _ Raiol Ultra Rua 16 de Novembro· 228 6

Violeta e Infrà Vermelho. ndar sala 612 - São Paulo.

Consultórió: Rua Trajano, n. 1, DR. ALVARO DE ASSINATURAS
10 andar - Edificio. do Montepio. CARVALHO Na Capital
H
,. Das 9 às 12 horal IANJ'A. Ano ..........•.•• • Cr$ 170,00

orano;
-

MÉDICO Dl!: .CR '< II Semestré .....•..•.• Cr$ 110,00
Dr. MUSSI.

' .

PUERICULTURA - PEDlATitiA No Interior
Das 16, .às 18 horal - Dra.

__ ALERGIA INFAN'llL .

Ano •....••.••.•••• Cr$ 200.00
M���fdêflcia: ,Avenida 'Trom.,' C')n�ultório: - Rua' Til'ader..- Semestre ...••.

'

.... Cr$ 110,00
., tes n. 9.

H T Anúnci.o mediante contráto.
powsky,-,8:4., _

. Residência:' - Av.. ercI la
Os originais, mesmo não pu-

Luz n. 166 - Te!. 2.630. blicados não serão devolvidos.
,- " > Horário: - Das 14 às 18 ho·

A dir�ção não se re:lf.onaabiliza
Da,JÚLIO DOIN 'ras diári�mente pelos conceitos emitidos nos ar-

-

VIEIRA '

t.igos al:.si,nadoB.. '

.

MJl':)ncÓ'
.•

':'
ESPECIALISTA' EM OLHOS DR. NEWTON INFORMAÇOES UTEIS
')UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVlLA O leitor encontrará, nesta co-

'fRATAMENT0 E OPERAÇõES CIRURGIA GERAI. luna jnformações que n..cessita,
lnfra·Vermelho _; Nebulizaçio -

D d Senhora� _. Prodo- dià,!amentv e dr imediato:
Ultra·Som oen�as ,eEI t ·cidade Médi,·s 10RNAIS T"lefone

(T�atamento de sinu_lte lem 10gla!t.'. � rkua Vitlll Mei-' O l:stado ...•••••••'..... 8.022

operação) Cone'} 20;1� Telefone: 3307 Ao G.'1zeta ,.............. 2.666
Anglo.retlnoscopia ...:. Receita de

I
relt!s n·l . Da 16 ll()r�. �U1, Dii.rio :lc. Tr"e ......•. 3.679

Oculos - Moderno equipamento Consu tas. s

Imprensa Ofk".ll ••...•.• 11.688
de Oto-Rlnolaringologia (IÍnlcl: diante:d_ .. Fone 3.422 HOSPITAIlQ,

no Estado.) Resl eBfla. � 71. Caridade:
Horário das 9 às 12 hora. e Rua: umenau .

(Provedor) ....••••••••••• 2.814
dai 16 às 18 horas. (Portaria) .....•.•••••.•• 2.086

'Cons,ultório: - Rua Vitor Mei-' DR'.• ANTONIO, BA1'ISTA Nerêu Ramos ...• , •..•••• I.SU
Nles 22 - Fone 2676. Militar, ...•.....•...•.... 1.167
Res.' - Rua São Jorge 20 -

.

JUNIOR 'r:;ão Sebastião (Casa de
Fone 24 21.

.

Saúde) .......•......•. 8.163

CÚNICA ESPECIÀL1ZADA DE Mücqidade Doutor Car-

CRIANÇAS
"

los Corrêa ......•..... 1,121

Consulta� das 9 á's 1,1 horal. CHAMADOS Vlt·

Res. " Cons. Padre Miltuelinho. GENTES· .

,

2 Corpo de BO,mbeiros .._.. iI.SII
1 .

Serviço Luz (Raclama-
ções) ••..•..........••• 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. relegado) :/..1';94·

DR. !. LOBATO 'COMPANHIAS-DE
FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC .. �................ '.700

., TUBERCULOS�
�ruzeiro do Sul ••• ;.... 2.600

J AFIA E RADI SCOPIA Panaír .•....••..•...•••• 8 663
-RADIOGR .

Varig , , .• ; �:325
DR. E'WALDO JOSÉ R�( CI��r�i:JJ<I�M���s. Lóide Aértlo ..........•• 2.402

MOS SCHAEFER'
Formado pela' FaculdaJe Naclu- Real ................••.. 1.\77

nal de Medicina, 'Tlsiolnlflata eScandinavas . . . . . • . • . . .. 2.300

'1'isklcirurgi.ão do HOBllital Na· HOTÉIS
rêu Ramos • Lu"[ .....•.•..•..••.••••

Cura0 de especializaçio, pela Magestic .

S. N. T':' Ex-interno e Ex-aaal.· Metropol ........•....•.•

Con,ultório - Rua Nanes Ma- tent.e, fie Cirurgia do Pr"f. Ugo La Porta .....•••.....•••

chado, 17. / Gulmarãea (Rio).
'

CaFique ...•..•••..•••••

Horário das Consultas - das Cons.: Felipe 'Schmid�, 88 - Central ......•..••.••. ·••

17� às, 19 horas (exceto aos sát Fnne 3801 Estrela ; ....•..••.•..••.•

bados).
'

Atendo:! em hora marcada. Ideal ................••••

Residêneia: Rua Visconde de' Res,: - Rua Est<;ves Junio!'. l-:STREI'I'O

Preto, 12& - Tél. aófie. 80 - Fone � 2111. Disque .-:", ; -

...

M :I D I
DR. 'WALMOR ZOMER

GARCIA
DlDlomado Dela Faculdade Na·
clcnal de Medicina da Unlver·,

sldade do Brasil
E,,·Iutel"no -por concurso da Ma·

'. ternidade-Eacola
'(Serviço do, Prof. Octávio 'Ro·

drlgues ' Lima) ,

l�x-interno do Serviço de Clrur·
ria do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carl')&.

.
Corrêa

DOli:NQAS DE SENHORAS,
PARTO� - OPERAQOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: Gene ral BitteÍlcoun n,

101.
•

Telefone: 2.693.

c O S
BIt JOSÉ TAVARE!3

IRACEMA
aOENçAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CUINICA GERAL
Angusti-a Complexos

Insonia -. Ataques - Manias -

Prob lemâtica afetiva e sexual
Do Serviço Nacional 'de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUIr;q'ÓRIO - Rua Tra

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

139 Tel. 21101

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE A�SIS

Dos Serviços de Clíníea Infantil
da Assistência Municipal e Hoa

IIital de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CI�lAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: 'liua Nunes lI-Jla
.chado, 7 - Consultas das 16 as

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui·

íherrne, 5 - F,me: 37S3

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�Jl':DICO

Com prática no Hospital São
Pranctàco de Assis e na ranta

Casa do Rio de Janeiro'
CLINICA MJl':DICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horãrtoa: Segandas, Quartal e

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

midt, 23 - 20 andar, apto 1 -

1.'el. 3.00l!:.

DR.' HENRIQUE PRISCO
PARAJSÜI
l\dDICO

Op,erações "Doenças de Se
nhoras - Clínica de A(lultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado.

.

(Serviço do Prof. Mariano de'
Andrade).
Consultas _- Pela manhã DO

Hospihl de Caridade.
,
A tarde das 16,3!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Ma�hado - 17, Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - 'P.ua .Presiaente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

l'tlÉDICO
CUNICO LlE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças' Internae

CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
.

SIFILlS
Ccnsultérlo - Rua Vitor Mel

eles, 22.
,HORARIO:

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.416

Reddência: Rua José do Vale

Pereira 158, - Praia da Saudade
- C�queiros

DR. J(1L10 PAUPITZ
FILHO

Ex-interno' da 20· enferma't.a
� Serviço de gastro-ellterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).

,

Ex-interno. do Hospit.al mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estõmago, intestino,
;igado e vias bilia�es. �!ns. "

Consultório: Vitor ,Menelel 21.
Das 16 às lS horas.
ResidênciJ;Í:· Rua Bocaiuva ·110.
Fone: 3�58.

"

DR. MARIO DE LARMO
I

CANTIÇÃO
-

CLINICA
,_ de
OUVIDOS - NARIZ

E GARGANT,A
, DO ,

DR. GUERREIRO DA
.

}'ONSECA
.

, Chefe do, Serviço, _
de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Pçssue a CLINICA os APARE-

�:��A���T�O���NggE�Ç��
da ESPECIALIDADI(
Consultas - pela manhã n(.\

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 6 �

no CONSULTóRIO - Eua dos
ILHF'" 1 nO. 2
RE ....!:D�NCIA - Felipe Sch

midt n", 113 Tel. 2366.

O!,-HOS

_--

Dlt. CONSTAN'I;INO
'

f)IMATOS
'

.

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de flenhoras - Parto"
_ Operações - Vias Urinblall
Curso de aper!'i!içoam�n�J e

longa prática nos HospitaiS de

Buenos Aires. , .

CONSULTóRIO: Rua l'ehpe
Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'ONE
3ú12.
HORÁRIO: das 15 ás -18 ho-

ras
- .

Residência: Avenida Rio Bran·

co, n. 42. '

,

Atende chamado.
Telefone: _:.. 3296 •

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Oeueultõrio ; -João Pinto,' 18.
Das. 15 às 17 dlàriamente.

. Menos aos Sãbades

::��I Boc���;: 1ª6.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MJl':DlCA DE ADULlOS
I: CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
ConsultaI!: Das 4- às 6 hOTal.
Residência; Rua Esteve. Já·

niqr, 45. Tel. 2.812.
'

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO·

r LOCIA

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
cada.

_ -rie Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Triridade
Felipe Schmidt 39 A Sa-

Ias 3 e 4. (estrada geral). cortado pela projetada Avenida que da-

____________",rá acesso ,a futura Universidade, '

I óTIMO EMPREGO' DE CAPITAL
-

A ti, V O G, A DOS últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão
:F erraz d'Ely, Rua Visconde Ide Ouro Preto 123, ou pelo

DR. JOSe MEDEIROS .f'one 3559.
VIEIRA

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Clínica .- Cirurgia Bucal -
Protese Dentária

Raios X e Infra-Vermelho
DIATERMIA

Consultório e Residência:
Nua' Fernando ?4achado, n, 6

Fone: 2225.
'

CONSERTA-SE FOGõES

Consulta�:, dali 8,00 às 'u ho- RAPIDO E GARANTIDO.

ras e das n,oo às 18 hQras I DOMICILIO. .

Exclllsi.).a'll'len'te com hora mar-_ �

OPERARIO � VALDEMAR POSSAS
c"�:bado _ das 9. às 12. MAIO" (BEÇO>; NO ESTREITO.

'

7 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
.Toão Pinto

8 - domingo - Farmácia Môderna - Rua João

ECONôMICO�. SERVIÇO Pinto
ATENDE-SE CHAMADO A 14 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

, ltua Felipe Schmidt, 43
RUA "3 DÊ 15 - domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmídt, 43
, "21 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -

]):��:����:�RA IExpresso· Fluia-n-õ-p-o-'�I-I-s--l-t-d�a"'_. :::j!1:aja�:mi�gO --Fa,máda Catarínense - Roa

C0NSULTóRIO EdIflclO ENDEREÇOS ATUALlZAI)OS DO EXPRESSO 28 -Jsábado· (tarde) - Farmácia Noturna.....,.... Rua
Partenon - 2° andar' - 8ala �' Trajano
20�t�d!U�irr�:�:�teSi�:!};a8.l:.

'

\FLÓRIANóPOtIS LTDA. 29 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
ilhoras/., O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

_3�; :s6:: h"::a;;4 as 18 horaa. Transportei} de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO- 'Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
\ Confecciona Dentaduras e Pon- LIS,' PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO midt, 43 e 'I'rajano.
es Móveis d.. Nylon. DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.· A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

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

DR. CESAR BATALHÁ DA
.

SJLVEffiA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Hora Mar-

_ \DVOGADO ....

Carxa Postal 160 - Uaja' -

Santa Çatarina.
--_...._--/--

ilR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor Hei-:-eles, 60.
.

FONE:: 2.4C8
Florianópolis �

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

.

ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 334(,
.....................

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

O ESTADO

1/8AHéOdeC�f�ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA, . • I
,

.

�éJ�,16 ,.,
.

FLORIANÓPOLIS - 5ró.. e6r�rln6. .

,

Oaronta O Fotoro de'· s ou 'amUia
- Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassú e balneãrío, ou junto ao IlOVO Grupo Irineu

Bornhausen, no Estreito.
ótima oportunidade de evitar

'

à desvalorização de
.seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta'

Capital. '.

V E N·D E SE

�T"'·'.r

P'EROlA
Vende-se ou arrenda-se o Perola
Restaurante, sito à rua 14 de Maio,
748 .ne Estreito - InfQrmações no

local
. OPERÁRIO A VOSSA DI'SPOSIÇAO

Matdz: FLORIANóPOLIS .Filial: CURITIRA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) , J32/�6

", '

25';35 (Escritório) T'elefone : 12-30
Caixa Postal, 435 End. Telei. "S1\NTIDRA"

End•. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SAO PAULO' Agência: P6RTO AI�EGnf.
"Riomar"

Avenida do Estad(\ 1666/76 nua Comenda�or Azevedo,
I' 64

Telefone: 37-06-50 ,

End. Terei. "SANDRADE"

Telefone:' 2-;37-33
Atende "RIOMAR"

'ElId. T�leg. "RIOMAltU"

Agência: RIO DE JANEIRO
"Rlomar"

Agência: BELO lIO�J·
ZON'fE
"Riomar"

'

RUIl Dr. Carmo ���tto. 99 A 'enida Andradas. 871-B
Fones: 82·17·33 e 32-17-37 "relefone: 2-90-27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI" , .

·NOTA: - Os nossos serviços nas pruçás de Pôrto

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados peIos nossos

agentes
.

" .

"RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR" .

Consultem nossas tárifas. EXPRESSO FLORIANóFOLr
·-Fones: 25-34 e 25-35 -

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

EMPRESA NACIONAL· Df -NAVEGAÇAO
HOEPCKE

NAVIO-MOTOR '«CaRL
ITINERARIO

SAlDAS DE'

BOIPUKE..

I D A VO I. TA

Fpolis. ltajai Rio Santos
20-6 21-6

25-6 27-6 3·7 4-7

8-7 10-7 16·7 17-7

21-7 23-7 29-7 30-7

3-8 5-8 11-8 12-8

16�8 18-8 24-8
'

25-8
29-8 31-8 " 6-9 7-9

2.021
2.276 . d3.147 As partidas de Florianópolis são as 24.00 horas, e o

3.321

[RiO
,de ;;-aneiro ás 16.00.'

a 449" ,

'

Ú94
.

Tanto na Ida como ra Volta o navio farã esct.\a nos

3.871 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
1.659 Para melhores informações, dirijam-se à sédli' da

06 1!:mt1rêaa, à rua Conselheiro Máfra, 30 -:- T·t)lgoI1e 22·12.

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

•••� e.�••••••8••"

BORDADOS A MAO
Ensina-sé na Rua Feliciano Nl��ei;' Pires 12.

Viagem
e

com s�gurilnça
rapidez-

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
-,

BAPIDO--;SDL-88ISILEIRÕ�)
�

Florianópolis - Ita1af - Joínvílle � Curitiba
-

.�...... �_ .•.. -�' ....

._-; ... �:"" --,.�-

Age""nC1Wa·_ nol:l,- Deoaoro esquim(da
Rua!Tenente ,Silveira

..--------�..----------------��--�-��--------'..

Grande, Opo,rtunidade �

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

,misas recém conssruida. com 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser iL'r"�strial zig-zag.
i: maquina Vürcopp _.e fechar camisas.
l' engomadeira

'

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-
mas.

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

do em São João Batista, Municipio de Tijucas Santa Ca
tarina •

FARMÁCIAS DE PLANTA0

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TO?'UCO ZEN ..\
À SUA MESAl

......_-......--.-...._••'!'...-_._•••_-.-_...._-_-.-_..._...._.....;..••_..-....."._��.",

A V I SO
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 'atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivots - Dentaguras anatômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

i\NIVERSÁRIOS
- sra. Olga Hermann.

J

JE espôsa do sr. Otomar Her- 1 Esta receita serve bem
FÀZEM ANOS HO :,

mann, funcionário da Im- para aproveitar as claras
_ s ra. Maria Sírnas Fra-

� d r EI ídio prensa Oficial do Estado. que sobraram, de uma maio-
goso, espo�a os. P ,

n ése, ou .de outro qualquer
Frag080 FIlho '

I SR. ALTINO SI,LVA prato que só leve gemas.
- sr. Leopoldo Coelho,

Transcorreu ôntem o ani-
- .

O�cial da Justiça da la
I versárío natalício do nosso INGREDIENTES �

Vara prezado amigo e distinto •

-vva.' sra, Maria Lopes conterrâneo, sr. Altino Silva, -

1 colherinhe de fermento
Fernandes dedicado funcionário dà "A

�
- sra, Aurélia Mello Soberana", no Estreito, e

\ Bottaro, professora pública

I pessoa
largamente' concei-

estadual tuada na sociedade local on- .

- Hé-lio da Silva I-Ioes- de goza de gerais estfmas,

chel, bancário, filho do sr.

Des. Arno Hoeschel e de sua O distinto aniversariante,
exma. espôsa d. Hilda da possuidor de um coração bo-

brancas
Silva Hoeschel nissímn, foi na data de õn-
_ sra, Iolanda Boiteux tem alvo de significativas

Russo. espôsa do capitão de iprovas de apreço e regozijo,
Exército sr. E�ídi? Russo I às quais em�ora tardia�en

. _ jovem Márcio Ramos I te nos associamos enviando

de Souza . I votos de felicidades.
•••••••�••O��»$0�.ag3��ge�•••••••o•••••••••t

1 - Peneire-se a farinha
com o fermento em pó. Ba- dez por cento, conforme o

te-se a manteiga com o açu- caso.' Se ao contrário. a cu

cal' -até que fique cremoso,
tis for excessivamente gor-

durosá o creme será subs-' ��"i-iiiliiiiii�ii���iiii�ii�ii������iJe vai-se juntando as claras
..

e farinhas peneirada inter- tituido por uma loção con-

liI-IIA__-

calando uma �rção de fa- tendo partes iguais, de al- -

rinha e uma clara. Para que cool e eter, Existem no co

mercio sob as mais' varia- i
a'massa fique mais delica- Ida, 'será preferivel bater as das denominações cremes

claras em neve, primeiro, e gordurosos -e loçõe7" alcooli-!depois ir usando-as aos cas de bon� fabr içantes.
poucos; por fim, junta-se �ara .aplícar o creme cp
as passas brancas, Com-urna l?ca-se uma ��quena quan

colhe]' de sopaj- coloca-se a( tldad:_ da .massa ..na" palma

porções num taboleíro. da- mao esq�� e C,0lIL as

2 - Unta-se o taboleiro pontas dos dooos da outra

com manteiga e polvilha-se, mão faz-se' uma espécie de

um pouco, de farinha de tri- : ma�sagem '. �ircul.a�', ,não
g,o, para os biscoifinhos, mUlto forte. DepOls l:va-se
não peguem. Não desejando o ao rosto. Para aplIcar a

formar os biscoitinhos an- \ loção' tome um pedi'lço de

tes, pod� querendo,. espalhar: algodão ou gaze e umedeça
a massa no taboleiro, cor- o coiu '0 liquido.
tando depois com uma faca São essas I as principais
aquecida, em quadradinhos indicações p'ara o trata

ou triângulos. Na falta das indicaçõ�s para o tt'atata

passa'S brancas pode-se usar mento eficaz da pele que,

outra fruta sêca, mas nunca conforme vimos dispensa
cristalizada.- (APLA). • gastos sup'erfluos e pode

ser f .oito em tasa, bastando
......_...r••_._..,...............-...._. .�."_...... um pouco de boa vontade,

somente.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qüalquer
conselho sobre o' trata

I�UZ SOLAR E ANEMIA mento da pelé e cabelos ao

• •• • •••• - O or'ganl'smo necessl'ta de medico especialista Dr. PJ-
........._.,J-J"\ � ·.-.·��_·.· • ·_·M·. . '!'----------.-.-.-'1'-..-J---.

luz solar para formar a he- re.s, � rua .Mexico, 31 -

moglobina, substância a' RlO. oe JaneIro, bastal�do
que se deve a côr vermelha envlar, o presente artJgo

D
"

I t do sa 19l1e. A palidez co-I deste Jornal. e {) endereço
amimo pe o error mum entre os habitantes completo para a resposta.

LONDRES, (BNS) A mão instruidos geralmente das cidades, em grande nú-I'EOKA é um movimento de para atirá-las na políCia e mero d: c�sos, resulta da Casa DO Centroresistencia naci'onal. Trata- nos veículos militares, ou em permanenclª em l.ugares I
se de uma organização se-! aLvos parados, tais como alo- onde não entra a luz do SOL! Aluga-se a casa na 49

_ ,creta que acredita que os 'j�mentos para os soldados Aproveite os benefícios da Rua Tenente SJlvell'a,
objetivi:ls políticos podem ser Antigamente, a arma em uso da luz solar, não só com 6 quartos, varanda, co-

ser conseguidos· melhor e. 'mais frequente era a pedra conservando abertas 'I pa. cosinha, área, e insta-

mai� rapidamente pela .vio. i nas mãos dos escolares. Gra- pnrtas e janelas da ha- lações sanitárias. Tratar

l�n�la ..
Seus me�bros d,e hO-1 ças à EOKA, três quartos dm, bitação e do local de com o Sr. Norton Silva, dià-

rarlO mtegr-al sao de apenas, alunos de escolas secundárias tmbalho, mas também, i riamente, das 9 às 10 horas,

un: para cada 1.000 gr�go.s c�- II grego-cipri�tas,. meninos:'l passando àlgum tempo
I à rua Felipe Schmidt 21

pnotas. Um dos prmclpals meninas ate a Idade de 18 a- au ar livre, diàriamen- � 10 ando (altos da Casa O

ó:-ganizadore.s é um ex-of�- i nos,
não fl'equentam ,esc01au te. - SNES. Pàmiso).

clal do exerclto grego, que dl- ,há méses. ,,"'I?��\
ri<giu uma organizàção seme- I
lhante da ala direita na Gré- I

Finalmente, há a poderosa
ci� depois da Segunda Guer- I

arma dE} propaganda da EOK
ra Mundial. A EOKA é orga-! A, que devido a sua especiali,
nizada numa serie de circu-' dade quase merece o título de
1 s c�ncentr.icos, .e êle se acha i �uerra Psicológica: Sua fina
no CIrculo mterno, que con� i hdade declarada e conseguir
trola a política '€ as oPera- 'objetivos políticos pela vio-
ções. llência, ser temido e por con-
Os que empregam bombas seg'uinte obedecido; e torna

integram os últimos dois cir- ram cláro a;gora que seu alvo

,
!.. culos. O mais exclusivlo é for- principal é, e continua a ser,
mado por grupos de embos- os gregos cipriotas, que se 0-

cada, aos quais são confiadas põem a êles -o informador
bombas de precisão, especial- e o traidor. Os boatos aju;
mente as minas detonadas e- 'dam;_a EOKA distribue muito
letricamente, e que realizam' poucos panfletos - Os textos
operações planejadas. Afora' passam mais rapidamente, a

ê�.ses há os juvenis, aos quais': se embelezam, com as pala
'8a;0 fornecidos granadas de vr�s nessa pequena ilha.

Sociais
SONETO

DILAMAR MACHADO

-I'

.

Na /sl;avidade .ele meu� dias i?os:
n tr d meus primeIros emoaraços,
.0en 10 e "

.

dos
N ti qlle eram por mim segui
unca sen

Teus olhos tris�es, cheios de cansaços.

Por 'Uuita vez cruzamos nossos passos,

D t O de nossos sonhos envolvidos,
en r '. . b

S e a morna carreia de teus raços
'em qu .

Houvesse' perturbado meus sentidos.

Hoje és amor caricia, sutileza,
.:

.E's a Vida que vive, o ar que r�spll'o,
A alegria de amar que nunca f'inda ;

Hoje és amorcaricia, �utileza,
E a 'suavidade de tua incerteza

Faz c0!11 que eu te ame muito mais ainda!

.

�_...........""'J'

U O I r
II '.Jb NO., � PASSAD·Q

10 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1509, em Noyon, na Picardía, Frân ça, nas

ceu o célebre Reformador de Genebra, João
Calvino, vindo a falecer em 27 de maio de 1564;
em 1562. dr igidos

.
por Ararai, os Guaianás,

Guaranís, Tupís e Carijós atacaram a Vila de

SAo Paulo, sendo repelidos por Tibiriçá, sogro
de João' Ramalho e irmão daquele chefe índio;
em 1631 em Afogados, um ataque dos holandê

ses comandados pelo tenente coronel Stein CaI

lenfeIs, foi repelido pelo capitão Francisco Go

mes de Mello;
em 1780. no Rio de Janeiro nasceu Januário

Cunha Barbosa, fundador do Instituto Históri

co e Geográfico Brasileiro, vindo a falecer em

22 de feverei'ro de 1846. Foi também diretor da

Bibliotéca pública Nacional;
em 1862, no Rio de Janeiro onde nascera a 8 de

novembro de 1812, faleceu JUi?finiano José da

Rocha, grande jornalista; ..

1882, em Roma, Itália, f;!leceu DorrÍingos José

Gonçalves dé'"Magalhães, Visconde de Ara

'guáia, autor do célebre poema �Confederação
dos Tamoios" nascido no Rio de 'Janeiro em 13
de Ag�osto de 1811.

'

André Nilo Tadasco

- A VERDADE SOBRE A EOKA,

Conselhos de Bel.eza
UM TRATAMENTO SIM- I 'De um modo resumido a

PLES PARA A SUA PELE I pele j.recisa somente de

Dr. Pires. duas coisas essen cia.is e que

Os cuidados diar ios para são: �impeza e proteção. A

com sua pele não devem e Iimpeza é urna das. bases

nem precisam ser compli- para a integridade do tegu

cados. Recebemos constan- 'mente cutanee e nada 'me

temente cartas de senhoras lhor do que agua e sabão. A

que praticam uma serie de agua pode ser morna ou

medidas com a cutis e .0 re- fria e o sabão convem que

sultado é que a apresentam seja neutro. Para enxugar

cheia de �efeitos. Como res- o rosto use uma toalha fina

posta aconselhamos a es- ou lenços de papel. Não es

sas consulentes que façam tregue e apenas faça uma

somente poucos, porem in- Iigeir a compressão afim de

dispensaveis cuidados e as absorver a agua.

melhoras vêm logo em se- Uma pessôa com pele
gu ida. Muitos preparados e muito seca pode substituir o

uma sede enorme de indica- sabão comum por outro que

ções a torto e a direito não seja liquido ou em forma de

são necessários de modo al- pasta .

ALIVIA A- TOSSE
E 'A. GARGANTA
INFLAMADA

,.

Novo gênero de pastilhaJ

."

- como receita médica! II

. ·Cada nova Pastilha Vick lhe dá a comblnà�
ção ideal de medicamentos comproyados
inclusive os medicamentos suavizadores da

-

garganta do Vick VapoRub e do novo antis-
séptico penetrante Cetamium! V. nunca
sentiu alívio comparável!

Penetra mais fundo' A medi
da que a nova Pastilha vick
se derrete em sua bôca - V.
sente que ela vai atuando

nas raízes mesmas de sua tosse I A razão
disso é o Cetamium: êste novo ingrediente
penetrante leva 6 medicamentos Vick com

provados até as mais fundas cavidades
infeccionadas das membranas de. sua gar
ganta. Veja como estas irritações da tosse.
profundamente entranhadas - e Que as pas
tilhas comuns não conseguem atcançaT - se,
suavizam e refrescam. Ao mesmo tempo ...

gum para assegurar

pele viçosa,
uma Em casos especiais de

sensibilidade cutanea dei
xe de lado o sabão e esco

lha um oleo mineral para 'as

operações de limpeza, ou

então use esses' dois ele
mento" alternativamenete.
A outra questão basica

para a beleza da pele diz

respeito á sua proteção.
Regra geral basta um cre

me para essa finalidade, em

se 'tratandõ de uma epider
me '�ormal.; Tambem a sim

ples diadêtermina serve .:Não

precisa usar o produto em

grande quantidade pois se

rá um d.esperdicio, sabido

que a pele só poderá absor

ver certa quantidade em

cada aplicação. Quando a

qualidade da pele fôr mui- ,

to seca, esse cerrne deverá iser gorduroso � que se con-

Isegue juntando-se á diader

mina (caso, seja ela o pro
duto escolhido para a pro

teção' um pouco de oleo
mineral na base de cinco a

Mata os germes I Um dos an

tissépticos mais eticazes jâ
descobertos combatê a causa

de seu mal - destrói de fato
aos milhões os germes da inflamação da
garganta e da tosse í Agora" sua' garganta
ficou alívíada, a tosse acalmou: e V. está
ao abrigo da perigosa infecção. Que bem
estar I . .. Experimente as novas e diferen
'tes Pastilhas Vlck. Em tôdas as'farm6cias.

Eflcazes'

::;;:�jiiIii__-:��\\;�E�Saborosasl�

Experimente boje
BISCOITINHOS BRANCOS

em pó
150 gramas de manteiga
150 gramas de açucar
200 gramas de farinha ou

fécula
6 claras
100 gramas de passas

'ALUGA SE
U1!la: casa de 'madeira na

Rua São Vicente de Paula
n. 26 fundos. Informações
na Rua Francisco "I'olentino
12. Deposito de Roupas F�i-

MANEIRA DE FAZER:

--- --'--�---

.tas,
�-;-:---- ----

,COtETTE E. "SANTOS minist.erio independente.
. DUMONT I Possui a segunda' aviação dGELAJ)EIRA. ,

t" d .', ' Ven e-se uma. Marca
O Brasil tem o nome ll- domes ica o universo e

"eh ." íd d b t' I· t 1 d I ampion um a e a er a.
gado a.-todos, as gra.udes dois aeropor os co oca os

7
'

rbl
J

.' '.,.
- I

, 5 d
" .

r
pes �Cll. ICOS.

conqu�stas aviatórtas, O so- ent�e os e maior movi-
T t

-

t
.. '1-

, I -
-

F'" ra ar nes e Jorna .

nho de Ícaro aquele' que mento da terra. 01 pioneiro .
'

,
. , I

M.....• ...............• .....• .........-.·._J".·..........

dal�ia ao homem asas idên- com :._eu. correlO aere? E
.

.
,

ticas tl'S - dos pásElaros, teve são mul�lplas _a� C�nqUl;;tas I DOe'DS I) TORTAScooperadores brasileiros co- do Brasll na aVlaçao. D D
mo Bl,rtolomeu de Gusmão, Ocotreu agOl'<l, mais um

9. quem se deve a conquista episódio ligado às conClui�
do ar; o padre voador, foi o tas do ar, a façanha desta

pioneiro do vôo em balão, encantadora francezinha,
sua facanha lhe valeu a Colette" que vimos nas acro

.conden;ção pela Inquisição bacias de automoveis. Jo

de cu.;o castigo conseguiu gou-se de paraquedas de

fugir. O éngenho de outro quasi 12.000 metros, só

brasileiro, Julio Cezar Ri- abrindo o paraquedas a 250

beiro de Souza, veterano da metros da terra, batendo

guerra do Paraguai, conse- record mundial da prova, O ESTADO
gu:u llrova1' em Paris ser mascldno e feminino. Cd-

O
. .

d··· de• <
•

d maIS anngo larlO

possivel a dirigibilidade _do le�te .parece ter querl o re-
'Santa Catarina.

balão através do leme de I tnbull' Santos Dumont que, 'Leia e assir,em.
deriv; Julio Cesar comple- II escolheu sua pátria, a! ._ ._ ...............

tava ,Bartolomeu de Gus- França, para dar ao mundo

iMO. ..ugusto Severo foi: o dommio dos ar�s, e esco

o.utro pioneiro da 'aviaçã9, Ilheu os eeus azUlS do Bra

com o vôo estratosférico. E sil para bate,r e::>te record

,finalmente Santos Dumont, mundial. A façanha da

o pai da aviação, o "brasi- francc'za Colette �ica �gada
Jeiro qHe deu a:;as ao

mun-l
ao nome. d.o Brasll, como a

do", resolveu a dirigibilida- do bl�a.sllell'? Sa�tos Du

de e o mais pesado que o ar, mont .dCOU llgada a França..
impulsionado com motor de

explosão.
Da er:1 mais adiantada da

qviação, guando os vôos in

[el'coniinentaisi" estavam em

moda o Brasil tambem te-, Um terreno de vargem, com óJin'lo pasto e área para
ve nomes- colocados na ga- plantar contendo 2 cachoeiras correntes. todo cercado de
leria L1e 1'1on1'a das façanhas �I rame 2 casas com chacál'as, medindo 200.000m2, 'situado
aeronállticc,s. Hoje é um ,(ln Jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com, o
dos PO,HC�S paises em q�le a

I' �roprietário sr. Mig:uel Pedro dos Santos,- em Canto dos
AeronautIca se constItue, uanch('s, no mesmo' município.

�
--;:-;;;-;;;;;;;;;;;;;;:::----_.-===:;:---:::-::::;=-===:::==-----�------.,

AVENTURASJõõ!ZE�<Ü':'R·E;"A=

f)oceirfl pspN:ializarta em

Porto A lf'!!),�, aceita pnco

Tnf'n(bH de�rlor·es. E'nfeites,
orta!! e pudins para casa

medos, hatizados e ani,ver-
sários. Rua Feliciano-·
:"J unf'S Pire!!. 12 .

'Preceito d·o Dia

Vende';se

Vral1ens,i 'o l.HÉ'TA�
Fl{íl1.M�6pOL(S.· - lHO ÁS 3d.'
FP�lI$:':r5. PAl)lO�R'O :" 4e"
IIPOllS;!. CURITIBIi-RIO AOS SABS,

• :SE:RVfÇOS ,AÉREOS.. '

CRllZiEI.R 0.0 SUL

,- '.
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o ESTADO

., �"_�-"�.

Buenos' AiresZero 'a zero em
�NAO, -FOI'''·DECIDIDA;'' DOMINGO, EM BUENOS AIRES, A POSSE DA TAÇA DO ATLÂNTICO, ENTRE ,AS SELEÇÕES DO /SRASll E DA ARGEN
TINA. ZERO A ZERO FOI O RESULTADO DO SENSACIONAL EMBATE ENTRE AS DUAS MAIORES ?OTÊNCIAS FUTEBOllSTICAS .00 C O N T 1-

- NENTE - HAVERÁ, ASSIM, NOVO ENCONTRO, DESTA FEITA NO ESTÁDIO DO PACAEMBÚ AMANHA.

As - 8hs,

Harvey LAMBECK
Joyce HOLDEN em: "-
MERCADORAS DA NOITE

volume de jogo dos alví-ru- No Programa:
bros, os dois goleiros tive-'l Noticias da Semana, Nac.
ram ocasião de praticar ] Preços: 10,00 - 5,00.
uma intervenção de grande Censura até 18 anos.

vulto, de chutes de 'I'rom-

..

"O . Estado" Esportivo
__s

DIVISÃO EXTRA

Primeira' quedà de Bocaiuva diante dos pupilos de Bráulio, na 2a. rodadado Campeonato da Divisão Extra
,

2 xl, o marcador � Golearam para ovencedon Vermelbo e .Nenem (penálty) e para o auri-celeste. Zacky (pe
naUy) - 80nga e Vermelho, os mais destacaa!os'� Fraco desempenhe do árbitro Gilberto Nahas - Expulsos Wal

,

I dir e o guardião ,Milton:"� ·,Vitor�ioso r- o Bocaiuva na preliminar porJ x 2.
Centenas de carros atra- fissionais. Muito poucos es- I Ond�- .a. cooperação do! categorizados clubes que bóra a fraca atuação do,

vessaram a ponte na tarde
I
pectadores foram ver o en- público esportista?

.,

são o Avaí e o Figueirense, árbitro Gilberto Nahas,

de sábado, vindos do Estrei-
;

centro, tendo as bilheterias i As duas rodadas impres- está distinado a tornar-se ,O, Tamandaré, que no

to, Coqueiros e outras loca-
I
daquela praça de esportes, sionaram 'bem..Muita movi- ornporgante, não se justifi- campeonato do ano passado

lidades, mas a p e nas I apur.ado a, il"��s.ória impor:
I

mentação, bor:s' �ances e. re- C��l�_O a falta' de apoio �? constituiu verdadeiro sa�o
dois pararam defronte ao tãncia de quinhentos e ses- sultados que, fIzeram JUS" pllbdCO., .de pancada para os demais bone e Duarte.

estádio da Praia de Fóra. Isenta e cinco cruzeiros, ou tiça ao andamento "dos ío-" Na última sabatina pre- c�'mcnrl'entes,: ficando bas- Veio a fase final e o Bo-

Foram Os que conduziram seja quarenta e cinco cru- gO$:-' Não pensem
.

os leito- senciamos um prélio re- tante isolado no último caiuva, que êste ano muito

os jogadores do Bocaiuva e
I

zeiros mais que na rodada res que estames exagerando. nhido técnicamente bom, pôsto, 'surgiu 'completamen-' pouco, reforçou sua equipe,
Tamandaré para o choque anterior (Atlético x Guara- O CampeOllate da Divisão .

cem vários lances de sensa- te remodelado, deixando melhorou bastante em reia

número dois do Campeona-
I
ní) que rendeu apenas 520 Extra de Profissíonaís, ape-] ção -frente ás duas metas e agradável impressão, e Isto ção ao primeiro "half-time",

I I i .

dto da Divisão Extra de Pro- cruzeiros. 'sal' da saída <dos dois- mais "10 centro do gramado, em- graças ao aoêrto da direto- por pouco não consegum o

,-
- --- --- ria do alví-rubro escolhen- o, empate. Nesse período o

do para preparador 'técnico árbitro desacertadamente
o veterano e sempre eficíen-. puniu 'os dois conjuntos ad

te centro-médío . Bráulío. versârios com penalidades
Erasmo, Duarte, Odilon, máximas não existentes aos

O I
' • •

'

.'. -II'
-

Ceça, Pavão, Abelardo, Ne- 4 minutos pró Tamandaré,

AVal vltono,:,s,:o,�(,O,':,a... h, p',:;,rll,elra, ·roualla
-

,

�:�oe °d:x����e��I�e�OH���� ��� l��fnd:tosP�:t����u�
':õ

"

.

�
, com os jogadores que já va, que Zacky também exe-

Derrotado aqui o Olimpico: 3 x 2:� g�óls'de Rodrigues '(2), Amorim, Aducci' e i�;!t�iaB�á�:�be� ;�r�:{�: . ��!O�oi�o:nfoesl'í����aD�P;��
B d d I 1 1

..

J I t I
<,

-conatituíram um conjunto norrirna mudou tão somente

ran ão, êste B : pena ty - x nopnmelro tempo - � m,o espe acu ar homogeneo e valente. O pró- na sua parte disciplinar,
.

'Q d prio Bráulio resolveu re- tendo sido expulso do gra-
- Expulso no final um elemento, do quadm vsitante - ua ro"s, prelimi- _tornar às atividades ccomo ma-do, o goleiro boquense

.foot-baller, garantindo des- que atingiu Vermelho com

nar e renda - O Figueirense v.e",mcido em l.taJ·aí :-pelo EstiV,a �,' Derrota do bi:/ ta forma o êxito da equipe um porta-pé e mais tarde,
.

'

" na estl-éia no certame de nos últimos minutos, Wal-

cempeêe do Estado em Blumenáú- - � Contagem mínima em Joinville e se. ��í� �I�o:,��hae d:n:i�e��:i���"

Contra o Bocaiuva o Ta- nheceu também o caminho

goleada de 9 x 1 em Brusque. �.
"

,

.

. ",

'nüindaré exibiu-s� ,a con-
I
da cêrca, Em substituição,

Com uma "performance" ;'e'lcão, sem contudo al�ari)'l, ve�·ifi.e�hdo-se .vários lances Waldir € de cabeça salva te�t0,. tendo dominado no no arco, foi, improvisado o
• . 1;, ." ," prImE'IrO tempo quando con- I médio Início que se houve

que o recomenda corno um ,:ar o seu- "desi-d�ratüím!': de ,'emoção. num dos quais a espetacularmente o Aval de '

bri t
" ' ' - segUIU a rIr o escore, aos bem.

'

sério concorrente ao titulo qual seja o empate. Apenas pelota atirada por Amorim um gol certo. 10
'

I..

dif
'. t"

'. mInl!tos,. q,uando o ex-- Os melhores, no vence-
de campeão da Divisão Es- (:onsE'tsuiu dimmUlr a I e- foi bater no travessão para Aos 18 mmu os, com o d f

'

,e ensor do Figueirepse" dor: Vermelho, que se des-
pedal,' o c('niunto do Avaí rença para" um tento. na 'Yolta Daniel praticar Avaí de novo na, ofensiva, Ceça, passando por Início' tacou no conJ'unto reve-
eatreou ('om uma vitória sô-

.

Primeiro tempo um9. bôa intervenção. Jalmo comete foul em Fer- "d I \" .,

correu ra:pI o pe a extr�p1a lando-se um comandante
bre o forte 'esquadrão do A pugna é iniciada com Ter:-:lina o primeiro tem- nando que o juiz apita. Ení- d'.-". esquei' a, avançou um pou- muito lutador e perigoso',Grêmio 'ESP01;tivo Olímpico, jogadas na maioria desen- po: 1 A 1. sio bate e a pelota' vaI a .,

co em direção ao arco de Hélio, Ceça e Bráulio. Os
anteontem, quando' o cer- volviaas no canto da can- Gol relâmpago de Rodrigues Amorim que avança' um M'lt

I N'l d"
I on e inteligentemente demais convicentes. No ven-

t -tme teve m).'io.. cha, onde Enísio, Lo Ó, I - Mal havia sido inicia�a pouco e com um "petar o
t lt

-

- cen rou a o para Vermelho cido apareceu em grande
Na peleja que travaram son e Jalmo se destacaram, 'a etapa complementar, o de sua especialidade vence

.

"

I' h A" ti, D' I 3 1 que. sem um momento de 'desta",ue, merecendo as
alvi-celestes e grenás, mUl- alimentando a.s duas m as vaI vaI ao a aque e Amo-

J
a períCIa de ame: x . ,h

_

'J
, eSItaçao cabeçeou para o honras de melhor no grama-

ta c,)isa 'boa foi-nos dado de frC'nte principalmente a rim atira forte, num enten- Penalty e gol de Brandão f dun o das redes. Um gol de ,do, o veterano - zagueiro
ObS'�l'Vhl', quer no primeiro dos locais. Um passe de d:imento perfeito com Nil-. Com ó gol do comandante b I f'

'

e a eItura. Nessa fase em Bonga, secundado por Mil-
tempo, quer no segundo. E Jacó a Rodrigues, é p.or ês- son e Fernando; saltou Da- avaiano, a peleja já é con- ,

.

d h
.

1 d f d I d 'd
que predominou o maior t0!1-, Walmor, ,Nilson, Trom-teria havido disciplina cem- te 1r.nl aproveita o, c u- me e e en eu parcia -

I sidera a perdI a para os
"

por ('('nto, não fosse a ati- tando muito atto. Pouco de- mente. tendo Rodrigues no

I
blumenauenses. E conti- Destacaram-sI'! no Avaí ve vários erres, mas somen-

tudil impensada do zaguei- poifl três perigosas incur- instante oportuno avançado nua o prélio. Fernando fa- as figuras de Jacó, que foi te um de suma gravidade:.o
1'0 Nnson, do bando. visi- sões �',vaianas ao arco dos para endereçar a pelota ao

I
lha algumas vezes e no cen- o melIl0r do esquadrão; pe- penalty que não existiu e

tante, que se insurgiu con- visiirLntes são bem rechas- fundo das redes. Era' o de- I tro da clancha domina a la sua combatividade e es- que redundou no último ten
tra o árbitro, ,reclamando sada3 por Wilson, Ernesto e ser.1pate. I' figura do veterano Jalmo. pirito de luta; Waldir, Ro- to:;a tarde. Póde ser consi-
um "foul'" de Waldir que, Carvalho. Amorim: 3xl, Aos D:2 minutos, o zagueiro drigues, Tatú, Enísio, Loló deradn aceitável seu desem-
em verdade, não se verifi- 10 gol: Aducci Prossegue o jogo, notan-' Nilson passando a jogar no e Nilson. Guido, Marréco e penho,
cou. O Avaí está na ofensiva, do-se sensiveis melhoras no' centro do ataque reclama Amorim esforçados. Fer- I Preliminar e renda
Foi com satisfação incon- mas é o Olimpico quem con- esquadrão do Olímpico que! do árbitro um foul de Wal- nando sempre J:>em colocado, I Como preliminar defron

tida que a "torcida" avaia- segue inaugurar o placard, vai ao átaque diversas ve-', dir que só existiu na ima- mas muito infeliz n6s passes taram-se, pelo Campeonato
na recebeu o triunfo fren- num ataque pelo setor es- zes na ânsia de igualar a ginação do defensor do e. arI'emat�s. . ,I AmaLiorista; os times do
te aos companheiros de Jal- quedo, tendo o extrema contagem. Um chute de Ipi-

I
Olímpico. A autoridade do No venCIdo, ,s�hentou-se I

Tamandaré e Austria, ven

mo. �ueriam uina vitória canhGto Aducci c()m um pe- rang-a no canto proporciona I árbitro é então desrespei- o veterano medlO Jalmo, cen(lo aquele por 7 x 1.
a:.!,�im, r e�.te começo do cam- lotaço violentíssimo burla- a Tatú praticar belíssima tada e Nilson é forçado a sendo também o melhor ho-I Não convenceu a renda:
peonat., gigante da F. C. F. do a 'vigilância de Tatú, internnção, arrojando-se deixar o gramado, expulso mem na cancha. Daniel, Cr,$ 10,505,00.
Podemos dizer q'ue a vitó- quando eram transcorridos ao solo. E o Avaí recua, tal- pelo referée. Pouco falta Ipiranga, Carvalho, Tico e Demais resultados da
ria obtida pelos pupilos de 31 minutos de ações. vez satisfeito com o escore. I para terminar o encontro. Aduci bons. Os demais em rodada
Sa\ll�inho foi nítida e me- Rodrigues empata Uma investida grená e Ta-

I
Aos 43 minutos avançando plano regular.

recHa, produto do maior Porén1, o empate não tar- tú falha, dando uma saida I pela extrema esquel'da� o Quadros e arbitragem Foram êstés os demais
volume de jogü, mais har- dou a :'lJlgir. Três minutos �'m falso. Por sorte, a pelo- "meia" Ipiranga é desarma- Os ('onjunto's atuaram as- encontros da rodada inau-
monia c combatividade, de- após o feito do louro Player ta é aiiviada por Guido que do da pelota por Waldil� e sim con�stituidos: 'gUral �o Campeonato da
,mon�t,rando com a atuação visitante, o Avaí vai ao a envia para longe. Pouco' Guido e cai ao solo, ouvin- AVAl - Tatú; Marréco, 'Divisão Especial de Pro-
,de d')minga que melhorou ataque e numa manobra in- d€:jJ0is, aos 17 minutos, Al-: dO-$e então o apito do sr. Waldir e Guido; Enísio e

I

fissionais:
e;n rclaçio á í.iitima parti- teligente de Amórim, Nil- tido arremata violentamen-: Gerson Demaria qUe pune Loló; Fernando, Nilson, I' Em Blumenau _ Palmei
da n;:, qua; :evrl1 de venci- son e .JacÓ, a peiota en�on- te e Tatú salta, enviando a o Avaí cdm uma penalidade Amorim, Rodrigues e Jacó.

'

l'as R x Caxias O
da (' Figue;n' �e por 3x1. tra Rodrigues em condições escanteio que é batido pelo m:ixima, para espanto de OLíMPICO Baniel;· Em Itajaí _:_ Estiva 2 x

-
O Olímpico, mesmo venci" Ide marcar, o que se verifi- mesmo Alcido, ten,do Tatú todos os assistentes. Bran- Nilson e Ernesto; Carvalho, Figl.eirense 1

do, provou que está pos- ca e o arco de Daniel tom- com um soco enviado aos
I
dão atira e diminui a di- Brandão e Jalmo; Alcido, Em Joinville _ América

suid!) de um Pl8nte,l pOde-I,ba pela. primeira ,:ez., pés de Ipiranga que ,sem' ferença para 3x2 que per- 'rico, Fritz, Ipiranga e Adu- 1 x Carlos Renaux O
'

raso (!, J o S.- � urno tempo E o Jogo prossegue, com hesitar fulmina, vencendo
I
manece até o final. ci. I Em Brusque _ Paysan-

'a efeito
�

unia levé os av� ianos na ofensiva, a Tatú, Mas eis que surge! Altos & baixos O sr, Gerson Demal'ia te- dá 9 x Marcilio Dias 1.

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

"Na Té1a Panorâmica"
Oscnt ito - Grande OTE-

LO .:..:_ John HERBERT em:
MATAR OU CORRER
No Programa:
Atual. Warner Pathé. J01'.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

1·,11·.1
As 5 '- 7,30 - 9,15hs.
"Sessão das Moças"

Aldo FABRIZI em:'
A FAMILlA DO BARNABÉ
No Programa:
Cine Repórter. Nac.

Preços : 1,50 - 2,00
3,50.

,
Censura até 10 anos.

.

,

As - 8hs.
"Sessão das Moças"

Aldu FABRIZI em:

A FAMILlA DO BARNABÉ
'No Programa:
Cino Reporter. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00_-
3,50.
Censura até 14,anos.

As - 8hs.
Gina LOLLOBRIGIDA -

Gerald FELIPE em:

FAl\ FAN LA TULIPA
No Programa:
Cinc Noticiario. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos .

As 7 - 9hs.
"Sessão das Moças"

Silvena PAMPANINI em:

CANÇÕES DE MEIO
SÉCULO

No Programa:
Atu..I. Atlan-tida. Nac.

Preços: 1,6ó - 2,00 -

Cemura até 14 anos.
........",..._.-_._...-.----.--.-.-_-..... - --.-....,..

bone e Adílio, êste apesar
de muito recuado. Os de
mais ;'egu!ares, exceção de
Waldil que e!!teve bisonho e

usou de recursos proibidos,
pelas regras esportivas.

Os quadros formaram as

sim:
TAMANDARÉ - HélÍo;

Pavão e Erasmo; Abelardo,
Bráulio e Jaime; Duarte,
Odilon, Vermelho, Ceça e

Nenerl1.
BOCAIUVA Milton

Clnicio); Bonga e Jackson;
Início, Nilson fi Walmor
(Waldir) ; Waldir (Wal
mor), Cobra, Trombone,'
Adílio e Zacky.

N�l arbitragem, não COll

vencp.u o sr. Giiberto Nahas.
Pret:lf1:'. melhorar.
'Preliminar: Venceu o Bo

caLv!'! a pal'tida preliminar,
entre os quadros de aspi
rant!:>s, com três 'tentos con

tr& dois dos rubros, send'o
o g'II vitorioso obtido no

minuto derradfoiro.

PERDEU-'SE
Carteira da Caixa Econô

mica Federal de Santa Ca
tarina. de r..iÍmero 2976
10 serie, sob o nome ele
.lzaltina Nascimento.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/Comprar . Agora Nesta· Formidavel· Uquidaçãl
,/

'l ESTADO
Florianópolis, Terça.feira, 1.0 de Julho de 19!)6 ,---------, ..........�.'

;�

.'

..QUEM ,

ainda não fÍl;l o que' é

Dma liquidação: .de· verdatlê
DEVE ir agora até "A MODELAR" para apreciar e dar valor as ímpeesaíonantes v;\ntaiens. que of!\rece� as

('t;mosas liquidações' semestrais de fim de estação da
,_� _,"'C'

...

(

o termo BARATO tem, NESSAS LIQUIDAÇõES A MÁXIMA - A MAIS CORRETA das aplic�ções

I • �... ,_
..

.de inverno é realizar � melhor e a maís preciosa das economiaat
". '

, .

".l'

Os mais belos .::_ os melhores e os mais elegantes agã salhós' ou roupas de inverno ,li!ara aenrr ra .:.... hoaieús
-� crianças podem ser compradas, agora, por preços ESPANTOSAMENTE BARATOS!!!

QUEM tiver amor ao seu dinheiro que

Aproveite Para C:omprar Alora •

�/ ... '

/". , na' vossa'

/

"A MODELAR�".,

(

\
\'

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO I

���m���� �__..

Lira··Tenis Clube

I Um H'otel para
o centro de criadores de canários de Santa Catari-

,O mu n d-o1!:1, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do corrente

uno, a sua aa. Exposição de canários, patrocinada pela
Secretaria da Agricultura.

(C tl
-

d sa ) Lagôa ligada à cidade deOs senhores sócios que desejarem participar da Ex- . on m�açao a . pag•.
posição de canários, deverão dirigir-se até o dia ao do I . U� desses recantos pr�- Florianópolis por moderna \

corrente à Secretaria do C. C. C., afim de promover o I v1leglado.s da t�rra catarí- e ampla via de comunica

respectivo registro, sem o qual não poderão figurar nense fOI e.scol�I�O, por um ção terrestre, para o que já

'grupo de idealistas, para conta a sociedade em organo concurso.
.

h d 5 ser completado com moder- nização com ·0 preciosoFlorianópolis, jun o e 19 6 \

Walter Moritz I nos recursos para o confôr- apoio dos govêrnos esta-

Secretário Geral
I

to da �nte; ibààiga ver'de caual e municipal, que exter-
1
e do tu�i�ti.;�ãvi,dos,-à·nibos, tiam o seu 'entusiasmo e a

.............__ por usu.!..tií�·e:m
'.

das deli- 'suà' disposição em dispensa
cias da natureza, aqui so- rem o seu apôio a tão jus-

I bremaneira enriquecida e ta e util iniciativa.
,

.

- '. engalanada de mil motivos. 2 - A sociedade terá o

M�·.· de' encantamento e embeve- capital de tz:inta milhões de

ao ciment�. A cruze.iros, _ dividido em trin-

Etetivamepte a Lagoa dji ta rmí açoes, de mil cruzei
Conceícãe 'oferece o am- ,ras cada uma,' ordinárias
biente 'ideal para tal. em-I nominativas.
preendimento, ,Quem de nós'

li:le guia-me mansamente a águas' tranqüilas. (Sal- não lamenta a falta de A subscrição das ações-
mo 23:2). Ler Apoc'. 7:13-17. aprimoramento: pela inicia- será iniciada imediatamen-

'DURANTE mais de 20 anos eu tenho �do ao jogo tiva pública, ou particular.. te, e a assembléia para ava-
--

Junaluska, na Carolina do Norte. Ali, 'à ��Ira daquele ,dos recantos de nossa pro- Ilação do imóvel (área de
maravilho logo situado nas montanhas, eu J� OUVI a voz digíosa Ilha! Quantos ca- oitenta e quatro mil metros
I.t., Deus muitas vêzes. :', tarinenses, quantos brasí- quadrados situada às mar-

Não faz muito tempo, um amigo que;� ,enfrentava leiros, e mesmo quantos, gens da maravilhosa' La- Wilson Abrahann _

grande crise com respeito à saúde, estava a,IL .Temoroso -ilhêus conhecem a capital gôa, área essa de propr ie- 'Advogado(Ias possíveis manifestar;?es e provável op.era{ãi\"àchª> báúi�a, v�rde,' a ilha d?s ,
dade ?e uU; ?OS incorpora-

�
Manoel de Menezes I

\ a-se perturbado. Para ele o futuro parecia '�;�to' �$- ��ca�os
-

raros", no que ela dores) sera instalada den- _:_ Jornalista RESULTADOS DE SEVERAS EXPERIENCIAS DE LABO-
'

curo. tem de fmais aprazível, de I tro de. brev�l' ias. '(. Euzébio Nunes _ .. RATORIOS EXPOSTAS EM CONGRESSO DE CÍNCO .-:

À beira das águas do lago Junaluska, B:P, escurecer, mais encantador, de mais I J
' - l

� i Comerciante MEDICOS ALEMÃES
enquanto êle orava, recebeu uma segurança inaudita elevado? "Quantos os que Por im.perativo de ordem J. J. Barreto _ Mé- 0..... ••••••••••G•••••.,
como resultado de depor todo o seu temor diartÍe de têm usufruido de tantas legal, os fundadores cum-

. dico (Continuação da Sa.-pag::) TRABALHO
Deus; "Minha oração foi respondida," declarou. "Quer beneces _ n� �atureza? .POU-I prem

o cl�v�r de escl�rec�r Francisco Mascare- diabétes, foi indispensavel, CONSCIENCIOSO.
.rllzer que como resultado de sua oração 'naquela noite

cos, pouquissimos, mesmo. que,' na 'hipótese de nao VIr nhas _ Radialista estudar o efeito dos novos
você não teve de ser operado?" perguntei. "ó sim, pre- Por outro lado, quantas I

a se constituir a sociedade, Acácia S. Thiago _ comprimidas no maior 'nu- i Encarou-se a necessidade
cisei ser operado, mas por minha oração Deus deu-me vezes �eixamos de propiciar I

as
_ importân.cias recebidas Advogado mero de doentes possível. de não só se observarem o,

coragem pata enfrentá-la sem mêde." ao visitante, extasiado com serao devolvidas aos .senho- Martinho CaIlado _ Entreta n t o observaram-se
I
coração e os rins, mas �eÀ beira' das águas tranqüilas! Isto significa mais

os nossos recantos _ os
I res subscritores, deduzidas Jornalista demoradamente mil casos em submeter a exames conti

que uma referência geográfica! Retrata como a oração mais pitorescos do Brasil _ as despesas efetuadas. Athanagildo Sch- que o novo medicamento deu nuas o sangue e até mesmo

pode nos fazer calmos e corajosos! por falta de recursos mate- As ações serão integralí- midt _ Industrial bons resultados. Este elevado a medula .dos pacientes. Nas
. ria Í,s', -que < -os -detenham Z- A zadas no ato de .sua su1)scri- numero de experiencias en-

I

experiencias em .anímais re-

if&: '1 lacuna será, agora, preen- ção, afim de serem evita- Os or-iginais do presente volve, aliás, o perigo de se correu-se a elementos ra-
\�. "

•. ehída com o "Dunas Hotel", das protelações na correre- prospecto, bem como do divulgar o segredo antes do dioat1vos que se agregaram
'Ó Deus, nosso Pai, acalma, acaricia, e abençôa hoje que terá o privilégio de po- tízação do empreendimen- projeto dos Estatutos da tempo. E' humano e compre- às moléculas. da nova subs-

todos os teus filhos, que necessitam de tua ternura. Con- der ser denominado o arau-: to. ocí dad stã d . ensivel que um doente que se tancia. Entrou pela primeira
d Ih fI' t filh

. IS ie e, e o em po er

sinta curado fale com pes- vez em ação em grande es-ce e- es e, e ensina-nos a orar, como eu 1 o ensinou to do turismo em Ftoríanô- Em caso. de excesso de su- I do Sr Luiz Fiuza Lima, no
os discípulos no passado: "Pai nosso que estás nos, polis. A concretização de bscrição, a assembléia ge.-I' edificio "Sul América!', 40 soas .de suá família e outros cala o laborataria de isóto-
céus Amém". conhecidos. Este perigo tam pos das "Farbwerke - Hoe-, tão elevado ideal será .leva- ral de constituição delibera- -

bem existia em relação aos chst". O relatorio que se ada a efeito através uma 01'- rá sôbre a forma a ser apli- I andar, e s c r i t ó r i o s da
novos comprimido.s, aOS quais presentou agora aos 5.000ganizs ção, de grandes pro- cada rara eliminar o-mesmo "T'ranspor'tes Aéreos-Catarí-

deporções, em fórma de so- excesso,
_

.'.
"

,; nertse" (TAG)'; prospecto e se deu a designação pro'viso- medicas do congresso
A fé em Deus produz a serenidade e o equilíbrio do I ria de D�860. Este medica.· Berlim é extremamente cir-

. ciedade por ações. A cons- Os incorporadores abai- Estatutos que poderão ser
menta não é identico -

aos cunstanciado e completo. .I�spírito.
'm trução, a mais rápida pos-· xo firmados, são os senho- axaminados por .quaisquer comprimidos antidiabéticos Neste caso a vitoria per-n ILSON, O. WELDOM -(Carolina do Norte) siveI, de um moderno e lu- res: "interessados. 1 'd 't:nceu 'ao trabalho cohscien-xi.lOsO hotel na Lagôa da BZ-55 desenvo VIaS recel1- -

temente por outro grupo de cjoso que resistiu' duranteConceiç-ão, ou melhor, na
investigadores alemães .. No anos a constante tentaçãoLagôa, cQmo estamos habi-

• 'E M· seu trabalho de desenvolvi-' de utilizar os modernos meros'
tuados a chamar àquele ncontro COI as ISSeS' menta de novos medicamen- de transmissão, Só agora se
apratlível reéanto. da Ilha, " tos, os investigadores e me- divulgou que os investigado-
�om tod�s os r�qumtes das Florianópolis conhecerá, dentro de mais alguns dicas tem de adquirir _uma res e medicas ocupãdos com
mstalaçoes modernas, em

«as, tôda's as lindas e graciQsas senhoritas que concor- I dianteira apreciavel em rela- o exame de D-860 realizaram.
que sobressaem apartamen-: leram ao título "M�ss Santa Catarina, 1956". Vêm elas ção à velocidade da trans- Ílo ano passado dois, con
tos amplo's e .fa�·tamente I d,os mais diferentes recantos da terra catarinense, tôdas 1

missão tie noticias,
_ gressos secretos em que dls

a�arelhados a� plscmas com tl:a�e?do consigo a beleza e a /n:'lcidade que lhes deu

I Neste caso 7 grandes clí- cutiram o seu programa de
grande capaCIdade e dota- \'Jtorla e fama. .

nicas coordenaram .os SeUs tralbalho e os resultados. A-'
das de �leme�tos pa1:� to-I Serã<?: .as "�i�ses': apre�enta�<tl> à. nossa sociedade esforços, agregando-se a este 1 pesar de estas reuniões .38das. as estaçoes, Os play p;n magmflca SOlree que estll. sendo carmhosarnente pre- importante grupo um certo prolongarem por ?-lguns dws
grounds, os abrigos para I parada pelo l..ira Tenis Clube, e que será._ realizada em numero de institutos de in-' e de se ter trabalhado pelas
veículos, e uma série infin-114 de Julho próximo.' vestigação. Os novos coinpri- :

noites a dentro, manteve-se
dável de departamentos (ci- Conhecemos, assim, Edith ponin, a maravilhosa e midos foram analisados e es-

i
segredo absoluto. E' de es-

nemas, jOgOS, boites, res- meiga "Miss Santa Catarina, 1956", bem como as demais tudados em estreita coope- perar que o método adapta-,

V � C
taurades, bares, etc.,) tu-I :Jeiezas do nosso Estado: Edla Rupp, ,de Blu,menau; ração de um grande numero do faça escola.. O �istema é

en e se 'asa do c(_:mcorrendo para um: Anelise Bachmann, de Joinville; Ilda Silva, de Itajaí; de medicas e investigadores.' de alta, eficiencia, pois sa�

/
'

•

conjunto perfeito e. harmo- !Marília Petermann, de Brusque; Elizabeth Cavinati,-de Quando o primeil:o relataria tis faz 'ambas a� 'partes: os
, nico com o único objetivo I Tubarão e -Ri.ta Mahota, de Ibirama. Mais ainda: tere- sobre o medicamento em pacientes ávidos de conhecer

Vende-se a casa pré�fabriÇ!ada à rua Juca 'do L�i.d_ '. de p:rol>orcionar confôrto n os o agradável prazer de rever as encantadoras senho- questão foi apresentado em novos remedias e os médicos
220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor pral:{ material e recuperação das' l';tas Lorena Haveroth (Miss Rio_ do Sul, que já esteve_ 5.000 medicas do congresso de interessados em saber exa
d� Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quar-',energias morais, intelec-I conosco no fabuloso Baile de São João, no Lira), e a lin- Berlim, ia assinado por nada tamente a quais deles podem
tos, sa'a de estar, sala de jantar banheiro, casinha e i tuais e espirituais, eis o al- da loüra que tão bem representa a ,graça da moça da Ca- menos de 26 medicas e cien- e devem recorrer.

Tratar pelo telefone 3023' I vo a ser colimado.' Será a 'pita!. tistas. I (Ernst Burkhal'dt)

_:.i ,..,

(O -CLUBE DA MOCIDADE)
I

SABADO - DIA 14 UE JULHO - SABADO

MONUMENTAL E MARAVILHOSA FESTA, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA
;::'E AS REPRESENTANTES DA GRAÇA, BELEZA E ENCANTO DA MULHER CATARINENSF,

" '.

A C�SAGRAÇÃO MÁXIMA DAS LINDAS E G�A ::;lOSAS SENHORITAS QUE CONCORRERAM AO rr-

TULO "MISS SANTA CATARINA, 1956"
-

RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA MULLER
.; -

Aviso aos! Caaarículteres

«NO teodculo»
Cóm ii Biblia na
Tli:RÇA-FEIRA, 10 DE JULHO

ORAÇ.ÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

Vende-se
,

Uma chácara, situada em São José; cortada pela
fstrada que segue a São Pedro, distante 600 metros da'
Praia Comprida, com a área de 7.940 m2. ·Compõe-se de
têrras para' 'plantações, bananeiras, cafeeiros, parreira,
diversas qualidades de laranjeiras, além de outras árvo
l'U! frutíferas e de um orquidário em comêço. Tem luz.
Prêço: Cr$ 160;000,00. Melhores informações na Secre-
taria do Colég�o. Catarinense. . •

Lavando com Sabão·

\?iraem ES]Jecialidade
da Cla. TIIIIL IIDUIIIIIL-Jololllle (1IIrclfreglltr8da)�

ecoDomiZ8�8e tempo.:. e dinheiro
. -----, _ .. __._-_ .._----_ .._._----,--_._----- .. ;___-------_._-----,

---�_._--�"--�''"._-

Ass, Luiz Fiuza Lima Cura Radical da Diab_ele
Desceberta na Ale'manb-8

Aéroviário

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-fei ra, ,] O de Julho de 1956
o ESTADO

VOCÊ SABIA, QUE.
_':'ê;1Jff.� _����P A R 11 C I P A tÃO

,

ELIANE, _

filha de Luiz Vieira e Ivete Campos Vieira, parti
cipa aos pai'entes e pessoas, de suas relações, o nasci

mento de seu írmãoz.inho, que na' pia batismal recebe

rá o nome de LUIZ, ocorrido dia 4 do corrente, na Ma-

ternidade "Dr. Carlos Corrêa".
'

Fpolis., 5-7-56.
----_._-�--

PARTICIPACAO
t

JEDIÉL BORGES
"

:e:

MARLI PIAZZA BORGES

,

.-

SIXA S.A.

participam' aos parentes e pessôas de suas relações, o

nascimento de um robusto menino que na pia batismal
recebeu o nome de. SERGIO, ocorrido dia 2 do corrente na

Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
,

Florianópolis, 4 de,' Julho de 195,6.
Representante em, todo 0< Brasil

Vendas dO� produtos Sika em Florianópolis:
, TOM T. WILDI & CIA. Rua D. Jaime Câmara PARTICIPACAO I

José Rosa Cherem Silvio Neves BleyerEsq, de AV. lÚO Br�co • C, postal 115

:e: :e:

Zalfa Cherem Henriqueta Thibes Bleyer
Participam aos parentes Participam aos parentes

e pessôas de suas relações e pessõas . de suas relações
o contrato de casamento de o contrato de .casarnento de
seu fiIho Dib Cherem com sua filha Mara com o dr.
"t pren dada, srta. Mara -Thi- Dib Cherem.
bes Bleyer,

Florianópolis

VERDA-O-ÊIRABURLA NO COMERCIO DE
-CALCADOS

, t \
• ,.

RIO, CC.D,J.) - Apesar, do reríor, preço de primeira
I )(/1;'@

propalado intéresse do atual tegoria.
.' " I /{t,'{g��',Nr:

Gov,erno em combater o Não satlsfeItos com es"a

t nte e inquietante au- modalidade de lesar o públi- 1
cons a . .

id I mer
mento do custo de vida, seus, co consuml_'or a guns co -;

'1'
-

encarregados de ciantes estao desonestamen.-IIaUXI lares
' .'

d
t 1

.

são parecem fazer te maj orando os preços OS
a mis , d t· ,

. "vista grossa" a 'certaa írre- 'calçados. ,coloca�.o e lque- i
gularidades praticadas por tas de papel p�r c!ma de ca-

I.

fabricantes' e negociantes rimbo de fabncaçao. C?m a

I
. 1 conivência das autondades

Imescrupu osos. '. .','
.. .. ::1ílm'11�nBSlII responsav,els, esta se gene-

,
. c' ,

- 'HaI!l!4....... . tI 1';1:"""
E' isto o que se vem obser- ralizando essa espec�€. ,e ',Pl

vando no ramo de calçados. fraude,. com a cumphcIdaae
i � it}1

Inicialmente; 10s comercían- de fabncan�e que fornece as
/' l;t"

tes do ramo vinham 'burlan- referidas :tlquetas, com. a I �v1.1
do a leí, 'com ó pagamento, procedencla da meli,cadona.

/ ,I}!
por' fora, d� selagem supe- E' quase comum, em to��s as ! o/<.'�
ríor ao custo de determina-I casas do ramo,. a�qUlnr-se i
elos calçados. Assim, um par I um sapato, prmclpalmen�y I
de sapatos que, de acôrdo para hom�m, ten��, por CI-

i
com a' especificação, sstabe-' ma do carm�bo oríginal, uma

/
� _

lecída, deveria ter o carimbo, etiqueta maJorando seu .�re:-I FALECEU O "REI A família de Mário Nocetti convida aos parentes e

dê Cr$ 200,00, no varejo, pa- ço em t.O a 20% e com gl ave

I' DOS CIGANOS" P A R T I C I P A C A O :,migos para assistirem a Missa de 10 aniversário de f'a-

gando a difcrenca de sela-I tendencla para aumento, ca- "

lecimento que, por sua boníssima alma, manda rezar no

gem, le�a um ca;imbo no va- : 80 continuem as' autoridades
/ HÚNGAROS LAUDARES CAPELLA e SENHORA

dia 10 de julho, 3a feira, às 7 horas; na Igreja de São
'1-01' de Cr'$ 450,00, com evi-', fiscalizadoras .co�aborand_o,

"

BUDAPESTE, 7 (U. P,) participam aos parentes e pessôas de suas relações deci tFrancisco. Desde já antecipa os seus agra ecrmen os a

dente prejuízo ,para o con-;,C'om sua aUsenCla, para tao._ O "ReI' dos MU'SI'COS CI" o nascimento de seu filho JOÃO EMIDIO, ocorrido dia -

t d f'todas as pessoas que comparecerem a esse a o e e

sumidor, que lílaga por uma, grave,. danosa e d.esonesta ganes foi sepultado ontem 6 do corrente na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", "

I cristã.
mercadoria de qualidade in- maneIra de comerCIar. nesta capital, aos acordes

--

\'l;1j'''''' melancólicos dos violinos

-�'II;IIIIÚ!.�a
.�,

S "111-1-"'''5': ','" �,.�o�a�t�ss��:va�om����ec��
__ ram <to cemitério onde fo··

Ataca todo o or&,ufsMo !
EM SIFILlS OU 'REUMA'.1
TISMO DA MESMA oar-:

GEM! '.'

i I I
. USE O PUPULAR PREPA· "

� /
RADO

'

." ,.;

I?l14&i I:AIila
it "Aprovado pelo D. N. S. P.� como auxiliar B\) -l
r'; (tratamento da Sífilis e Reumatismo da mesm�'

,

)
-.I�rigem. '

':', Inofeuaivo ao organismo. agradâvel como II.. •

MISSA· DE 1 e. ANIVERSA'RIOCampos Novos

- PA R,T I C J P A C A O '

t

O gal. Paulo Vieira da Rosa, Erico Couto e Osní da'
Cama Lobo d'Eça, à passagem do 100• aniversário do fale-

cimento do sue saudoso 'amigo·
-

MARIO NOCETTI

RAUL PINHO. DE OLl·
'VEIRA

JOSÉ. ELEOTÉRIO FER
NANDES

:e: :e; convidam aos parentes e pessoas das relações do extin-
SENHORA SENHORA'

I to para assistirem à missa que, pelo des�ans� da sua

participam aos seus, pa-, participam aos seus pa- bonissíma alma, mandam celebrar na Igreja -São F'ran
reates e pessoas de suas rentes e pessoas de suas "isco, às 7 horas da próxima terça-feira,' dia 'lp do cor

relacões o contrato de casa-:' relacõe� o contrato de casa-
>

I
' r-ante.

mento de seu filho Otávio. mento de sua filha Oneide

,Carlos com a senhorita I com o sr. Otávio Carlos
Oneide Fernandes. Miilen de Oliveira.

Otávio Carlos e Oneide
IjjVl� : !'�1� �

,

,Missa de primeiro aniversárioNoivos
Florianópolis, 4/7/56

MARIO No.CETTI

Desfil�Bangú no mube
·15 de Outubroram sepultados os restos

mortais de Sanàor Bura, o Iultimo dos grandes velhos
mestres da música cigana,
que faleceu aos' 75 anos de
idade.

1)1$(00._
DIA 21 DE JULHO - ÀS 22,30 HORAS.

(

- Grandiosa parada de elegância em beneficio da Por O. G. M. ção, mas os violinos podi-,
rampanha pró-monumento a Anita Garibaldi Esta semana / ouvimos o am ser melhores diatribui-

"Maravilhoso desfile de Modas Bangú" novo lançamento da' "Poly- dos em certas partes em

- Encantadores modêlos apresentados por gentis dor",' com as orquestras de
'

que não se percebe' direito a

senhor-itas da sociedade florianópolitana Wern�r Muller
.

e· Ricardo melodia. Whisky ,e' Soda,
.

Mesa - Cr$ 150,00 'Santos, "CONCpRSO MU- fox bastante original com

Convite - Cr$ 100,00 SICAL�'.
'.'

"_, ótimo antrosamento dos sa-

D/ d ALF A lATARIA BRITO 'Aualizando detalhada- xofones. Rumba 'Cumafia,u;eservas e mesas, na ,<
J;'- ,,'

"

,a'
I artír de-H do corrente. mente as músicas, encontra- a música é um tanto fraca

..

I
mos na face n? 1 De Car- salvando-se apenas a bôa
tol::t e Bengala, foix. La- interpretação dos compo,-
mentamos sómente a músi-' nentes da orquestra.

O CLUBE DA MOCIDADE ca ser um pouco fraca, por-I A face nO 2 abre com

Bia 8 - Domingo Soirée Mignon, das 19 às que tanto a orquestração Tango Roulette, um bom

�24 hs. . . .. .... .... .... como a apresentação são arranjo d'e tango com o

muito Mas. Tango Gla- ritmo 'americanizado-. E a

Soirée das Misses, com início mour, uma das melhores Dança continua, ótimo rit-

I músicas Id'este notável LP, mo e boa música deste LP,
. com muito bôa ,orquestra-

I
mas para quem gosta deste

-----------------'----------- Iritmo típico cubano e, por

fim, Minha Felicidade,
..

slow�fox, que juntamente
com o Tango Glamour, cons
tituem as melhores músiclls
do LP. -Nesta' faixa apare
ce em primeiro plano um

ótimo pistonista, mas infe-'

lizmente não sabemos o no-

,A ('upa deste LP está

muito bem o'rnamentada. É

pena que na contracapa não,
tenha nada-

.

escrito acêrca

destas duas notáveIS or

questras.
-000-

NOTAS SOLTAS: .Tá s�iu
um LP do famoso acordeo

nista Mário Mascarenhas'
na RC.A., VictQr. Nao dou

minha opinião sôbre êste

.
LP porque eu ainda nã? o

escutei. O nome, do disco é

FANDANGO NA CINE

LANDIA e as músicas são:
Amor Cigano, Fandango na

',CineiândJa, Gló�ia de Tou

Teiro, Maq'ocos, Salamale
que, Salomé, '\"agabllll'do e

Oarrapic,ho. -

Marlene gravo,u na "SiM

t�r" APÊRT�. O CINTO de

Monstleto Menezes, e SAM
BA RASGADO de Zé-Kéti.

O catarinense Nuno Ro

land gravou o sucesso do

momento É TÃO SUBLIME
O AMOR e, do outro lado

QUE:vI SERA;.. .,_j

Mais de 300 músicos ciga
nos tocaram várias melo
dias diante do jazigo aberto

para sepultar 0&' despojos.
do veiho cigano.

'

O momento do sepulta"
mento foi de grande emo
ção para todos os que com- LIRA TENIS CLUBE "

,

cor, '. ,r' ..

,,,,,",-', '.i.._ _._____, _�.

.

_' .......,.._
pareceram às ezé'quias.

't"" i�" 10-1�1l8"

Ministério da Viaoão e Obras .L

"Púbicas
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS 'E TELE'GRAFOS

O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor
l'eÍos e Telégrafos nêste Estado faz público que a par·
tir do dia dois do corrente mês estarão abertas nesta Ca

p;tal, na· séde da Diretoria Regional - Praça 15 de N0-

iambro - as inscrições para provimento em cargos da
classe inicial 'I" da Carreira de Telegrafista '- Quadro
lH - Parte Permanente - do Ministerio da Viação e

Obras Públicas.
, ',No ato de' inscrição o interessado apresentará os

�eguintes documentos:
a) prova de quitação com o serviço militar, para

candidato do sexo masculino;
,b) certidão de nascimento, para candidato do sexo

feminino;
c) titulo d.e eleitor, salvo' quando 'se tratar de can

didato do sexo feminino que não exerça função
lucrativa;

d) atestado de vacinação antí-variónca;
e) dois exemplares de retrato (3x4) tirado de frente

e sem chapéu (fisionomia natural) ;
i) estampilha federal de Cr$ 10;00 e Cr$ J,50 de

Educação e Sande.
As l'eferi,das inscrições serão enceIi'I'ad�s no dia

hinta de Agosto do corrente ano.

FJorianópolis, 2 de julho de 1956
Antonio Ta\llois de Mesquita

Delegado da Escola de Aperfeiçoamento,

Casa até fi mil
Precisa-se alugar casa -

zona central - aluguel
adia�ltado - base Cr$ ....
6.000,00 - ,Infcrmações pa
ra os telefones

.

3804, 2048.
ou para Gerente" Caixa Pos
ta! 26 - llC:;t:1.

Dia 14 - Sábado
às 23 hs.

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

VENDE SE
Uma motocicleta marca

"Monark" de 6 H� ano

1955, com 1.400 quilometros
percorridos com sid-car Ide aluminio adap,tado ver e

I
tratar na Capitania

\
dos

Portos de Florianópolis com!
o funeionário J:osé Lima. I

I

,..

PROGRAMA DO MES
Ine.

- ,JULHQ -

DOMINGO DIA 15 - Jrandes f.estas nos ter

renos da'nova Sed� Urba
na. Bm-raquinhas. Chur-RIFA

DO ACORDEON SCAN.
DALLI DE 32 BAIXOS, FOI ITRANSFERIDA PARA DIA
28 DE AGOSTO.

,
I

rasco. Chope., Jogos. Dan-

ças. Show por artistas de

Alfaiataria
Santa Catarina·
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS IRua Jerônimo Coelho n. 1 -',
Edifício João Alfredo, sala I

nossas Rádios. Início às
10 horas.

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

SOCIEDADE DOS ATIRADORES DE FLORIANÓPOLIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I

De ordem do sr. Presidente ficam pelo presente con·

';ocados o's senhore-s sócios para a Assembléia Geral 01'
dil1ária a realizar-se no próximo dia 29 de julho, 'com
início' às 15 horas, em nossa séde social, em, primeira
uJllvocação, com a �eguinte oi'dem rlo dia:

Relatório da atual Diretoria
Eleição da Diretoria e do Conselho Deliberativo.
Florianópolis, 8 de julho de 1956.

Ewaldo Mosimann
100 Secretário.

SÁBADO DIA 21 - Grandiosa Soirée com iní
éio às 22 horas.
Sojrée Juvenil das 22 às
24 horas.

DOJ.\1lNGO DIA 29

....
.

ALUGA-SE
CASA - COQUEIROS
Alugo casa à praia da

. Saudade 332. Tratar Maui'o
I

.Ramos 129 telefone 3489.

"

r

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



J ··iõeskã
...

Sêüõrã
....

iii:!lCura radie.al da diabete deseoberta;��N�g��lE�ch�� ����R����A�MA
·

, na,Alemanha
. -

iCULD;.?�Ii���;::E�SE FICANTESII: �; I'Jlsuncion :1 .., ,I Pr��i�:nt�r�:�v:c: o�o�ec�� ROMA,9 (UP) ---' Comag.
d L b ó ' prisão de sete pessoas no

I
'

Jtho� d'Eçza' J _esultados de severas experl'3Dcias 6 II' oral rios �;��csoes�: ���o�l:f��e �a:l�� Aeroporto Nacional de
I f1 � 000 éd I

- Ciampino, a policia italiana
.............. expostas em uonpresso d��. . ,m. i��s_ 8, emaes ��:ri:s=e;;�:;;�r_�ee�a� p��� declarou haver destruido

48° ,

I
BERLIM, 9 (V. A.) - No nos uma combinação qui- da ínvestjgação medica e xima Quinta-feira dia 12 do

uma rede de traficantes de

25 de março, Domingo de Páscoa - �este domíngo a seu. congresso. realizado .no ,mica capaz �e trazer alivio química alem�� _ novida�:� corrente, na BibÚoteca da entorpecentes que introdu

Catedral estava sonora de gente e dos 'cantos da Ressu- rscínto de feiras de Berlim, a um grupo Importante de desse genero SO sao partící- Faculdade, para a escolha
zia de contrabando drogas

reição. Surréxit Chrístus, spes mea.
,
junto a celebre "torre da ra- ,diabéticos. O seu efeito é se- ,pada� .

quando os ��lhores dos representantes ao, Con- procedentes do Irã, nos

No altar mór, teéríco e glorioso, os oficiantes, de ves'- dio" um dos-símbolos de Ber-
i
melhante ao da 'insulina .sem, especíalístas na I?at�na pro- 'gl:esso Nacional dos Estu-

aviões da "Scandinavian
tes brancas; passava no ar um perfume de Jlôres; e Os lim OCidental, 5.000 médicos, que seja preciso proceder a ce_çleram a expe�'I:nclas nas dantes Superiores a, real i- Airlines", noticia-se de Ro-

côros, com doces e velados murmúrios de orgãos, tinham' participaram num aconteci- injeções. Os comprimidos suas grandes chmcas.
zar-se no corrente mês, na

ma.

um enlêvo místico e celestial. mento de extraordinária pro-
I

podem ser ingeridos. Em obe-I Como há váríos tipos de
Capital da República.

A policia contou com a
,

Arde, na flama sempiterna e casta, "e Círio pascaf; � [eção: Apresentou-se um no- diencia rigorosa á tradição (continua na 6a. pág.) 2. A Assembléia reunir- colaboração da interpol, à,
os óleos, e � .fô�o, e 'as águ�s, sob �os gest�s. lentos, Iíturgí- "" r�,médio contra. �iabetes: I '" se-á em primeira convoca- qual tinha pedido que se-

cos e pontífícaís do Arcebispo, sao santificados para a, A torre da radío , a cuja ção às 18,30 horas e em se-
guisse as pegadas de Um ex-

maior glória de Deus,' nos mares, nas terras e nos céus.' sombra �e .. rea�izou o con-, gunda, com qualquer núme- piloto italiano e de sua amí-'

Ita, Missa est, Aleluia, Aleluia! gresso médico, tmha certa, 1'0, às 19,00 horas. ga .esiava 'por suspeitar de'
Dos campanáríos, rasgados sobre a manhã dum azul significação <símbolíca. Re-:, I que enviavam de Teeran

I
F or ianópol is, 10 de julho

de porcelana h�landêsa, os sinos ati.ravam mancheias de pre�entava a extra�ordinâr�a: de 1956. I carregamentos de cocaína,
sons alegres, replandscentes e festívos! rapidez com que hoje em dia'

Dilza Délia Dutra S l":--�·"'-···-·-·-·�""t·"'-·d-""··�""�t��·"
- e- ICIa, o proJe o o Distr i o

Saí para o largo [ardím da praça -da Catedral: vinha se transmitem noticias e in-
cretá ria geral,I . Federa! e o chefe do Esta-

do rio um vento aveludado e amoroso: o dia,'envolto numa ,for�ações. De futur,o .não ha- _' ' _ ---- ... - -

do Maior das Forças Arma-
túnica de luz, adormecera bem no meio do céu: fios de sOI,vera descoberta médica al- Florianópolis, Terça-feira, 10 de Julho de 1956

Sala'rl'o M' lnimo das. O Ministro, Parsifaldesciam através das folhagens, enroscavam-se 'pelos tron- guma que não seja anuncia-

I di Barroso fez, na oportunida-cos ásperos e salpicavam .d.e pontos claros e luminosos as d� a todo o.mun � pe a. ra- RIO, 9 (VA) _ Conforme
grandes sombras €m tôrno ás arvores, ' dío, Os medícos 'e investiga-

U' H' ti'
de, ampla exposição sobre o

,

d
..

d m
",

O e PIri
fora enunciado pelo pro" assunto, censoante declarou'Domingo da Páscoa! " . ?res co_nsclenclOsos o s.eu

Vejo os meus filhos pequenos, corno me lembro, agó- dever nao se scntem muito .'
,

.

prio presidente da Repúbli- ao termino da reunião, to-

Ib t t 1
- ,ca, realizou-se, no Catete, a dos os presentes. Nada, en-

ra, dos meus nestes. em an e es a evo uçao que
,

I
.

O 1
.

d
.

reumao minister ial para tretanto, ficou resolvido, u-A vigília dos coelhinhos alvlçareíros e encantados; os I
envo ve. 'graves pe:·lgos. ei-

O muno .ratar do problema do sala' - t
-

ninhos enormes, de palhas brancas ou de, rolínhos de pa-, gp contentar-se-a com uma ma vez que o encon 1'0 nao

pel, mais finos que aletria; e a multidão de ovos colorídos ,
breve indicação sobre o pro- do mínimo. Além de todos teve caráter deliberativo,

e ornamentais, de todos os .tamanhos e sabôr: de choco-lgresso da medicina: ? medi- os ministros, estiveram pre- mas sim expositivo. Uma no-

late, de massa dura e de açucar fôsco enfeitado de suspiro! co que pretende aphca-lo tem
'

- Dadivosa: e incompa- ora os "mares bravios" in- sentes o presidente do Ban- va reunião terá ,lu,gar na
:

Logo de manhã bem cedinho, a bela e. querida grita-Ide .saber pa,stante mais. E' rável é, s�b todos os �s�ec- vestindo contra as rochas e co do Hras.il, o chefe de Po- próxima semana.

ria: - a busca aos ninhos entre as gramas úmidas; e o. sabido que as ,vezes levou
I tos, a paisagem brasileira, penhascos imóveis e írredu-

ar fino e tênue do outono ilhéu, um pouco arrípíado, en- alguns anos ate um progres- oferecendo ao homem, em- tíveis, oferecendo o espe-
trando pelas janelas abertas sôbre os arômas das rosas e so realizado por um especia-' bevecido pelos seus encan- táculo inédito dos lençóis T' b )' R I EI

'

Idos junquílhos. lista .ser introduzido e aplí- tos multicores, os mais va- de es!)umas borbulhantes; ri UDa "eg·iona ei'tora ..Um relógio, perto, soltou as horas, Meio-dia! cado nas grandes clinicas. dados motivos de êxtase e ora a ·plácida mansfdão das
t t t d' O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em sessãoMais uma vez um prato, de lentilhas, numa pequena En re an o numerosos oen- encantamento. Os sertões enseadas e baías, reconfor-

t·
.

t de 4 do corrente, elegeu para juizes sul;lstitutos do Tribu-
mesa de Hot€l, arrancava-me, com brutalidade e realidade, tes insis Iam Jun o 300s seus nos inebriam e enlevam pe- tando e revigorando o êspí-

,

l' nal Regional Eleitoral, os nossos distintos ,conterrâneosdas dobras macias da "recordação! medicos que ap Icassem o la exuberância de sU,as flo- rito das lides díuturnas.' Há
- Des. José do Patrocinio Gallotti e Dr. Eduardo Carneiro

x 'x 10VO medicamento dt que a
.. , .

um traço de união em toda
x

\ :adio e' a imprensa tinham, re�t�s sem fIm, pelo mUl-
essa diversidade -da nossa

da Cunha Luz, Juiz de Direito de São José,

Recebi há pouco um telegrama de Florianópolis, via dado noticia. : muno de seus regatos e ,

paisagem' a excelsa beleza
Buenos Aires, 'cóm noti-cias de casa. Pobre e modesto des, I pelo arrôjo de suas cachoei-

em toda � sua plenitude.
pacho! De tanto an\lar pQr aí, por êsses vastos ares € SEV�RAS EXPERIENCIAS". I

ras e .cascatas, pela eter�a POuco a pouco vamos L t
•

d' E t d
.

essas curtas ondas sul americanas, através de aparelhos As "Farbwerk Hoechst" re- melodia das aves as mais
d d IA' o erla o s a o�onheceram claramente belas e canoras da Terra, tC,om,prelen den °tO va ohr lUets-,e de ,colabora<;lores, chegou assim: - GROTON DOCA. es�

l' f" d' l' d' Imave e- aman os e- \

Pacio Hotel. Assucao. ParaguaY. DOTOS CONS DAUDA- ;e prograp1a quando, 'como ou pe a lU lU ave pra ana
sonros com que a natureza '

. HOJE:
RES. HOLGA. resultado final de 30 anos de verdejante que extasia o

Inos cumulou, e nos capaci- CR$ 25"O 000" 00O Porteiro, com um permisso abafado e respeitoso, trabalhos conscienciosos, se viajante desprevenido. f' d
.

,

descobriu n,os seus labor�tõ- 1 Vamos para o litóral: tamos. en �m, de q�e, tu o '

•
'

,entregoü-me um envelope. Olhei, reolhei, tresolhei! o que buscamos, mUltas ve-
I '

- Isto não é para mim! - falei ao Max. E voltando� 1 d' t t ...--..-.r.-....- ..........-..-.......,..,......-.-...............,

me

::r��:��o�f:i:L!s:��!�:u���::I:i:fo�e::�:�· Entre ü No', ,Y0'5' Rum�o'5 �dIa�d�me�i.��d::!:�;;;,,::�;:�� ·F�v,,�,eGf.i.,a-
.....

--nw�ãiGROTON havia um Oton. E quanto ao DOCA __; tenho re-
... '

cebido, no Brasil, telegramas com 'DEGA. '

(continua na 6a. pág.)
Lá sempre me tosam a cedilha e, devoram o apostrofe ..

Rasguei·o selo: traduzi com sabedoria: "Todos bçms
Saudades. Hilda".

(Manuel Ferreira Daí, para a Europa, que
,

de Melo) "em parte se acha sôbrc o fole
,

A esperança de uma paz' da "Co,rtina de Ferro", não

duradoura e construtiva, ca-Ivai senão ,um passo. E�ta
oaz de dar ao mundo uma ,certeza esta nas declaraçoes
�stabilidade permanente e' recentes de vários líderes dos

venturosa, f i rma d a num
I países democráticos" desilu

princípio de solidariedade e
1
didos de tôdas as possibili

I

de altruísmo humano, e que dades de paz entre Os ho-

fos,se, além de t;do, u�a real 1 me�s, pois que as, "Cartas"

expressão da vontade dos estao sendo rasgadas por

povos que 'a assinassem e I muit�s q�� a assina�a�, es

nunCa instrumento de mera queCldos Ja dos ternveIs, c

convenção entre OS seus re- Ifeitos da última conflagra
presentantes, parece que in- ção. E o próprio Chefe da

f'eIizmente vai perdendo a- Cristandade externou, não

quele vigür com que a. so- faz muito, a sua indissimu
nharam os pa.cifistas deste lável tristeza por ver éfue to

século, apesar do muito que dos os seus esforços até ago

;5e diz em contrário. ra foram vãos. E' não só oS

Os esforços feitos pelos dele, mas
-

tambem os de

grandes vultos da humani- quantos têem procurado, com
dad� 'desta; hora, cheia de sinceri,dade e dedicação, uma
paixões tumultuante� de lan- fórmula de paz/ permanente

mos •.• :.' ces trágicos, embora fossem entre o,s povos de tôdas as

Mas ... - já ch'eguei a estas oonclusões: - eu não sobreh'umano,s, 1I'e_lmlta- latitudes.
posso nunca situar, marcar,' separar o que a minha curio- ram infrutiferos e impro- O remédi;o contra a guer-
sidade vai descobrindo, a cada momento, nesse amontoado ficuos para conter a vasa de 1'a, no entanto, seria facíli-

x
de côusal> belas, pitoresca-s e ruido�as que é a capital deI sangue e fumo que vai pelo mo, se a humanidade fosse x
muy nopIe y heroico ,pueblo deI ,PÍI!raguai.

-

norte da Africa e na China e reeducada, se reeducados A maior de todás, dos �

- Onde fl·cam? 0-nde as- poderei' de novo encontrar? Na f m os e p" ·t m'

ameaça inundar todos os osse s ln o,s, mls- últimos tempos, foi a da
caBe Ayopas? na Presidente Franco.? Na 14 de in'ayo? No cantos da terra, afogando-a trando-se-Ihes o verdadeiro "Anita Garibafdi",' des-
Alto Sajonia? , numa guerra cruenta é mal- sentimento da fraternidade crevendo, daqui, a' vota-

- Não' sei! Lembro-me que existem e que as vi: re- dita, cuja voragem ninguém que de,ve existir entre os' da ção do recurso pessedis-cordo-me das mansões heraldicas e devotas; das' velhas sábe até onde poderá Chegar.,
espéCie hum�na, identifi�a- ta no Superior Tribunal

casas de alpendres so�breados e frescos, de fisionomias Reunem-se os gabinetes; dos num Ideal de respeito Eleitoral. Por incrível
descansadas e desal\llbiciosas, com reixas nas ventanas" trocam-se mensagens de mal j' mútuo, irmanados, pelos prin- que pareça, o locutor
grossas e altas portas de molduras salientes; e ,muros al- diSfarçada cortesia, enviam':, cípios do cristianismo, de

pensava que a vo'tação
tos, de pedra, com .franjas verdes, de ramos sussurrantes, se de uns e outros 'país'es mútua compreensão sodal e

no Tribunal era como
como, ,por éerto, não irei encontr:ar nem em Buenos Aires embaixadas e plenipotenciá-I de estima recíproca, sob a votação eleitoral. E daí
e Montevidéu, e até mesmo em La Paz -' se os' meus en- rios no 'afã generoso de apa-! égide da verdadeira e pura' anunciar:
canamentos valvulares, que ás vezes necessitam de bom-

gar a fogueira que crepita' democracia., i
badas rUas, suportar,em um pulo de quatro mil metros s'O- sob as dnzas das conveniên-I ,Com essa orientação, que'
ore a Bolívia.

'

'cias econômicas e dos inte- teria de ser empregada atra- I,
'Estão na cidade; fazem parte da Sua aparatosa decQ:' rêss'es armamentistas de

I
vés de gerações e geraçoes, o

ração 'e do seu opulento cenário, como êsse do encantado, quase tôdas as nações, e n::>
I
mundo atingiria, por sem dú

lustroso e lento; e esses céus dum. azul fino e sonoro; e fim o que resta é o mesmo
I
vida; uma kiade de ouro,' com

essas tardes de tons macios e aquarelados como, as tardes lampêjo sinistro, o mesmo
,I
uma civilização super-'huma

de Florianópolis. no outono.
.

clarão de temor a encher os' nizada, na qual os indivíduos
horizontes das consciências. viveriam unidos nO trabalho

respon�áveis pela tranquili-,' da paz (ue embele?:a, orna e

dade e pela paz do orbe. justifica a vida, expurgando,
E' em vã'O que os Tratados ao mesmo tempo, como per

são firmados aqui e ali. Em mClo1'!as e nocivas, todas as

Amigos e· âdmiradores do' úm jantar que, em data a vão se reunem os Chefes de doutrinas e correntes exóti
sr. D?s. Roberto Medeiros, I ser ainda fixada, lh:e será Governo. O 'fantasma da cas, que ameaçam mumificar
ora em visita à Florianópo- ofereci,do, no restaurante

I
guerra caminha de cenho 'a consciência livre do cida

lis, decidiram prestar-lhe do Lira Te'nis Clube. As lis- cerradô e olhar duro, empu- dão.

justa ho'menagem, signifi- tas de adesão se encontram nhando o rifle mortífero -em Assim, essa reeducação é a

éando,-lhe' o. júbilo de todos nas r<;!dações dos ,jOr.nais, e

I
diréção aiOS celeiros, às fábrl": única esperança para a hu

pela sua promoção ao cargo ná, Secretaria dçr �dbunal cas, aos lares. Assim, de há manidade recomeçar a virer
de membro do egrégio Td- de Justica. As inscrições na muitQ o' Marrocos e a Argé- os seus dias jocundos de Cautela nO 7996 �mitida
:i�lnalde Ju'stiça', do Distrito d'O ESTADO poderão se� i'lia estão sentindo oS efeitos amor, ventura, de paz e de pe'Ja Caixa Econômica Fe-
Feder:11. Constará essa ma- feitas pelo telefone.3022. da sua passagem, ,. liberdJade,.. dera!.

•••••••••••••

x x

Ontem aO chegar ao Hotel, vindo da agradável casa do

Ricardo, antes de fechar o mosquiteiro para um sono de
'contentamento e fartura, andei a bocejar, indeciso e mole,
sôbre estas notas ligeiras que esttou a 'escrever com a graça
de Deus e a aclamação dos povos ...

E senti que nada estava seguro: tudo pendia <depend�
rado ou flutuava disperso Clomo pedaços de pau numa poça
dc áigua; sem ponto' fi:xo e aquela firmezà, e aquele zêlo que
tornam os diários ,de ,viagens, ou os' Bedeckers, em fartas

e doutas fontes de sabedoria; vernaculidade e informações
úteis.

Em geral, nesses casos, tudo é vasculhado e remexido:

nada fica de fóra, ,no pátio: - da,s fábricas de estrum�s ás

loj aS de perfumarias; dos casinos floridos e iluminados,
onde alguns'sujeitos estouram a cabeça pela,madrugada -

aos velh0s muros de tijolo e betmhe em que n:9ram os la,

gartos e o, tôjo ,cresce nas' fendas. .

E isso com método e escrupulo enfiieirados, rotulados:
origens, datas historia, destino, substância, custo, metra

gem e outros fins e motivos mais discretos e mais ínti-

HOMENAGEM AO SR, DES.
ROBERTO MEDEIROS

Busca-pés
,

Quem pe,gar n'O Jor

naI, de domingo, aqui em
Santa Catarina, encon

trará, à la. página dois

clichés da' <:hegada do

sr. Jorge ,Lácerda a esta

Capital.
As edições do mesmo

diário, da' mesma data,
para .fora de Santa Ca

tarina, não publicam
esses dois clichés, mas

outros dois, da posse do

sr. Alvaro Lins na Aca
demia Brasileira de Le-

tras.
O fato prova que a

matéria não é .paga, pois,
como se sabe, O Jornal
não tira mais ,de uma

edição por dia!!!
x

:_ "Agora vai votar o

sr. Ministro Afranio
Costa. Levanta-se e en-

caminha-se para a cabi

ne, com o t;nvelop� �a
mão. Já depositou seu

voto na urna. Vai vol
tando pelo corredor. O
votante se�uinte é o sr.

Ministro Nelson Hungria,
que jã tem o seu voto

preparado. S. Exa. ca

minha para a urna ... ",
Como gafe e como

fantasia não é possivel
limite mais além .. ,

Este cantinho deSpretensioso, com súas veleidades
humorísticas, maliciosas, irreverentes e irônicas foI
frechado domingo último, por uma Nota Oficial da

&ecretaria do Interior e Jqstiça, assinada pelo respec-'
tivo Secretário.
Lendo-a e relendo-a, dela depreendi:

a - que houve, aqui nesta secção, um. comentário
ambígno e maldoso a respeito de uni gover

.nador, cújo nome, por fal�a de coragem, nãa
foi escrito;

b) - que idêntica ver,são - isto é, comentário se

melhante, ambigno e maldoso a respeito de
um governador, cujo nome, por falta de co

ragem, não foi dito - foi transmitida, em

algumas rodas, no Rio, pelo advogadO do re

curso do P. S. D.;
c) - que, em face disso, fico reptado a dizer, sem,

subterfugios, se tudo isso se refere ao gover
nador de Santa Catarina;

d) - que, o Secretário, depois do repto e antes da

resposta, já repele a ipsinuação da infamia,
tomando-a por dirigidà' aO seu governador;

e) '- que a'O Secretário, verho amigo d'o governa-
. nador e seu acompanhante, no Rio, cabe e�
clarecer o povo e desmentir de forma categó
rica a indigna tentativa de descrédito qlle o

articulista e o' jornal pretenderam lançar so

bre .0 govêrno catarinense, apesar do repto
náio saber à qual sambiquira se 'destinava
nossa frecha;

f) - que esse método'de oposição revela inferio
ridade mor:al, pois utiliza infamias e ca)u
nias como instrumenttos de luta,

Se, na resposta ao it-em c, eu dizesse aqui, repetindo o

autor do Primo Brasilio: "Extraia, sr. Secretário, o seu

governador de dentro do meu, que este é o Pin-ti-Lan,
governador do Rotary, em Altinteg, no Estado de Sin

Kiang, do Turquestão Oriental da China, d� passagem
pelo Rio - os itens outros da nota viravam mingau".

Se o governador daqui viu no meu frechando uma

carapuça devoluta e resolveu metê-la pelo pescoço
abaixo - que tenho eu com isso?

O mais que posso fazer, é aoonselhar s. exa. a' cha- -

mar com urgência os médicos que irão fazer o laudo
daqueles' dois aposentados do CONDICIONADO do

Braço do Norte, que eles, com engenho e arte, poderão
desargolar e descomprimir o pescoço governamental e,
com inegável autoridade moral" aconselhar o sr. Jorge
Lacerda a não mais brincar com carapuças.

Creio que o governador Pin-Ti-Lan, ao ,tomar co

nhecimento deste, quererá também tirar o braço çla
seringa e será até' capaz de enviar-me, do modo mais

expresso e f'ormal, uma autoriz�ção, a jeito de pua fu
radora do segredo bancário, assinada por toda sua

oriental comitiva. \

Os negócios da China, todavia, nunca me interessa
ram! Ficarei por aqui mesmo, convicto d,e que o sr.

governador e os seus acompanhantes, no Rio, em mis
são política saldaram todas suas contas - inclusive
a de um gratuito coquetel no Serrador - apenas cóm
o que p s'r. Jorge Lacerda levou daqui: "a sua indigna-
ção de brasileiro que sabe respeitar integralmente· a

lei".

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


