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RIO,' 10 (V. 1\.) - Por 4 quando abertas, continham

;. '�votos contra 2, o Tribunall votos. só. d_e um cancli�lat�,
�. < Regional Eleitoral de Recife, com exceça? de 10 �u 12

:: t�. 12.496
. :: anulou uma das "urnas.

fan-Ique
pertenciam � outros, �o-

� . � ! tasmas", que elegeram o ve- me�te por que tmham sido

.....J.'....·.,..n-.!V.wr.Q",..........."".......J"."',.�.. ,: i reador José da Silva. As cha- co�ocadas, em separada: °

cri; 1,00 Imadas '''urnas fantasmas" 'rnbunal, no entanto, reco-

_-'-

.

,
._ nheceu não exístír nos autos,

provas de como, <onde e.

quando a fraude rõra prati
cada, assim mesmo porém,
aceitou as circunstancias .es
tranhas daquela votação ma

ciça em um candidato quase

desconhecido e o fato de te

I rem os mesartos das tres sec

ções, onde se verificaram 1S

fraudes, ligações mais ou

menos intimas com.o candí
.dato.

I
Não tendo sido. unânime fi

'votação do Tribunal, resta a

possibilidade de rscurso ao

I Tribunal Superior Eleitoral.

IDesta sorte, fica suspensa a

aplicação da decisão e <o ve

reador José da Silva contí

! nuará na Câmara talvez até

lo fim do mandato, uma VtZ

! que trabalhos do TSE, no

IRio, geralmente são demo-

Irados por motivos diversos.

-A sessão do TRE, em que

foi anulada a "utna tantas-
ma" atraiu grande numero

de pessoas interessadas na

quele caso pitoresco, .que foi

maquinado com requinte de

perfeição pois nenhuma pro-

. va testemunhal, pericial ou

'de qualquer outra origem foi

conseguida, apesar dos gran

"des esforços da Justiça Elei-
I

I
toral ·e dos int�ressados. _

Cogita-se a com
I
pra de trigo

�
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Confirma�a 8
••••�,�-,,!t r- %tem_? .,.

i�a �e Juscelino Méto�os e armas �e -luta
Jango na'Presidência

.

.

.

A) _ Confil''' rá a presidencia durante a nota conjunta, cujos termos

RIO, 10 (V. .
.

t 1 d
_ Juscelino ausencia de Juscelino. 'foram previamsn e eva Os

ma-se que o sr.. .

. h
' .

t d '

.

k
. . . conferencia Ao contrario porem, do ao con eClmen o o governo

Kubitsc�c tira da p'anarná ; que se inform;u _ diz hJje do Brasil e constituirá 'o pro-
de presiden es o c • '.

d
. , devcrá em- "O Globo" - o Itamarati não nunciamento coletivo, os

chefe do gOverno . .

.

.
.

f
-

dia vinte do cor- preparara nenhuma agencia governos americanos em ace

barcar no " '" t
.

rente. Confirma-se, assim para esse encontro. �penas dos problemas in ernaclonaís

que o sr. João Goulart 'DCUp8.- está ,estudando a copia da que lhe sã,o comuns.

!

Violento movimento sísmico põe:em!
sobressalto ;alpopulação .

de
.

Atenas I

de Sautorin tambem desmo- DEZ'MIL BOMBAS
ATOMICAS

ROMA, 10 (UP) - A

energia desenvolvida pelo
epicentro do tremor de ter-

,

ra que devastou a ilha de I
San torin, no Mar Egeu; era Iigual à de 10.000 bombas

atômicas, do tipo comum.

ATENAS, 10 (U P)
Violento tremor .de terra, ronou.

que fez númerosas
. víti�as, Chegam socorros de todas

ocorreu em Santortn, ilha as .partes: �ed.icos, snf'er-

'.
I

A ica das Cíclades O melro:", padioleiros acornpa-
vu cani c

•

.,

movimento sísmico foi sen- nham o prefeito das Cicla-

tido até nesta capital. As des e os representantes da

con equência� do movimen-I Cruz Ver�elha Grega..
Ta

to sísmico foram fortemente das as unidades da Marinha

ti 'as igualmente em Cal- de Guerra, com tendas, co-

sen la, .

1 itá
'lha do Dodecaneso bertores e mataria sam 'a-

mnos, I,· ,
. .

.

_perto das costas da Turquia, rio se dll�lgebm para_ a Ilha e

de o mar subiu a 4 me- todas as em arcaçoes, que
on . , d
tros, clestruindo velhas ca- se encontram no mar as

.

-, Ciclades, receberam ordens
sas. 'O

.

O contra-torpedeiro "Do- de rumar Ipara la. navio

a" . que se encontrava no I "Cana ris", carregado ·de
x ,

ti t d- tar i I
Dodecaneso, recebeu ordem man .imen os e e ma ena

para bocorrer os habitantes. �anit�,rio, c�egará ainda h�
Seguiu tambem um helicóp- .le a ;:;antorm, tendo a bOI-

tero.
\

do alguns jornalistas.

O vulcão Santorin, em

plena erupção, continua a

e�pelir imensa qgan tidade"
de poeira incandescente.

Pal'tü'am para Santorin,

'no COJltra-tcrJ'lyedeiro "En�li

�n", Of; S,r. Georgei:; Ttallis,
minist.To tlas Comunicações,
fi Jea(\ Psal'E'ax, sub-spcretá-

• rio da Prcvidenc.ia SocHtL�
O número de mortos, viti

mas do abalo sísmico,_ eleva
se atLialmente a 50. porem

l1luito.c; habitanj-eR ainda es

tão presos sob os eRcom

bl'OR, Espessas nuvens de

cinZ,lS vulcânic,as obscure

cem o ar. Dos 10.000 lWbi;
tanteiô da ilha, L1.000 estão

e o pânicosem abrigo
indescl'itível.

O convento do "Profeta

Elias", construido faz uns

3 secL.Jos 'e onde os primei
.'os abalos haviam 'aberto

largas fendas, não pode re

sistir aos abalos que se su

�ederam sem intelTupção e

ruiu inteiramente. Cerca de

uma j�el'ça parte das casas

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

ffDesintegrado" O

'Físico Pela Explo
São Atômica
REl'LANDS, 10 (UP) -

Um físico foi "desintegra
do" Sdbado por uma' explo
são ocorrida em um labora�
tório de Redlands, onde é
.fabricado·o combustível des-'
't:inadú a mover os satélites
artificiais da terra, que os

Estados Unidos devem lan

çar no proximó outono. Só
mente alguns pedaços de
roupa e um sapato foram en

_coatrados,.

60 DIAS
RIO, 10 (V. A,) - ° presi

dente da República deu o

prazo de sessenta dias (ína

díável) para que a comissão

d e Simplificação Burocráti-

ca apresente o resultado de I
seus trabalhos. �

�

é

Com uma penlll'la de espirito que" ao tran

se dol()roso, pela promessa divina ha-de garantir
lhe livre acessQ-a� l:'ein{l dos eéus. um do� teda

tôres do ól'gão se'm ligações l)nttiôár.j:ld {(,l'a dtJ�

govêl'nos, esticou-se ontem em dois, té!ços de '1'0-

dapé, para rezar as orações hereges do governa

dor do Estado.
.

A terioria do escriba e simplista: o SI': La-

cerda, sendo companheiro do- sr. Heribel'to Hnl

se desde 1955, deve levar a campanlla até o fim!

O fato de o sr. Lacerda ser· agora o chef,e do

Executivo e não mais o candidato, não vai ao

caso, segundo o princípio gazdeiro. A promessa

de ir ao fim seria decente e por tudo recomen�

dável, se partisse do parceiro de c)1apa sem as

responsabilidades e as limita<:ões que a alta in

vestidura na governança impõe. O doutl'-inador.
gazeteanó omite essa circunstância porque o seu

interê13se é· aplaudir sempre, poueo. importando
que louve hoje o que ontem censurou. Aplaudir,
turibular, incensar, é o seu fadário. 'E, para

agradar mais e melhor, não esqueee ·de relem

brar alguma mentira velha, já pulverizada à

época, c01;ttra aqueles que hoje agride e que on

tem exaltava. Assim é que sendo o mais desme

moriado naquilo que lhe não' dá rendás, tem no

tável memória de Úldo quanto deseonfie alegrar
os poderosos do dia. Daí o escrever:

"Lembramo-nos, por exemplo, do episó
dio então comentado na imprensa opo

sicionista, de passagens aéreas para o

sul do Estado, à custa do erário públi
co. (sic), utilizadas pelo sr. Nerêu Ra

mos e sua comitiva, em propaganda po

lítica."
Ao caneteiro cabe lembrar Ruy, da nossa

parte:
"Porcarias velhas, por mais regámhidas
e recllinhadas que sejam, não passam

de velhas cochinadas".

Dêsse porte a que foi desenterrada pela
Gazeta. Tão logo ela veio à público, veiculada

pelo "Diário da Tarde", de 19 de agôsto de 1950;
recebia formal revide, inserto nesta fôlha, no

dia seguinte, à
-

ptjmeira: página, nestes têrmos:

MENTIRA
"O Diário da T.arde, de ontem, afirmou

que o governo do Estado fornecêra, por
conta dos cofres públicos, passagens

para os srs. Nereu Ramos. Francisco

Gallotti, Roberto Lacerda e Elpídio Bar

bosa. que anteontem seguiram para Ara

ranguá, pelo avião da Varig.
A notícia é remarcadamente falsa. Es
sas passagens foram pagas pelo Partido

Social Democrático, que disso tem a

prova, e poçJerá exibí-la tanto para "os

mentirosos do jornal udenista, como

para. quaisquet outros interessadoS" em
conhecê-la" •

Aniquilada a potoea, à ocasião, o revivê-la

agora obedece apenas à velha e cínica estraté

gia do caluniai, calunai, que á.]guma coisa sem

pre fica,

•

r T' TC? t

o govêrno do sr. Jorge Lacerda, até agora mudo, cego e surdo aos comen

tários e às ci-itícas ela oposição, por mais vigorosos e enérgicos' que fossem, co

mo por encanto quebrou. o. seu silêncio, esbugalhou os olhos e desobstruiu as

orcas ao que esta fôlha divulgou, sábado último, em coluna que, há mais de dez

anos, sabida i notórlamente, na forma e no fundo, foge ao rtgor dos nossos

editm-iafs.
A�sim mesmo, a nota oficial a que deu publicidade reeonhecia explíelta

mente que o que lhe dera objeto, para atingir o guvêrno, necessitava de ex

presso esclarecimento declaratório nosso, aliás solicitado pelo Secretário do
.

Intei'iOor e Justiça, em forma de repto solene.

Antes, porém, que o reptado respondesse ao reptante, este, no instrumento

mesmo do repto, já se antecipava em proclamar a versão das conveniências

oficiais. Com isso: dava' por manifesto que não lhe apeteeía uma resposta ao

desafio da pergunta, mas tão apenas anuência ratificadora da interpretação

que, a seu talante, escolhera.
Com efeitó, a nota oficial, depois de afír-mar que. fôra aqui citado um go

vernador sem o nome e reptar-nos públicamente a declarar, sem subterfúgios,

se as nossas alusões se referiam ao governador de Santa Catarina, dá, ela mes

ma, por aí'írmativa nossa resposta ainda inexistente, ao desmentir "a índígns

tentativa de .deacredtto que o jornal e o articulista pretenderam lançar sôbre o

GOVÊRNO CATARINENSE".

Emparelhando-se, assim, ao estilo jocoso da secção a que revidava, -a nota

oficial ali -íoi devidamente considerada com a resposta que ôntem publicamos.

Antes, contudo, de encerrar' o pronunciamento oficial do govêrno, confiado

ao talsnbo do seu secretárío do Intertor e Justiça, a nota, .dando POl' Iiquído e

certo o que ela mesmo afirmava ilíquido e incerto, investe contra' o que chama

.métodos de oposição e seus instrumentos de lutas.

A denominação .dada pelo oficiante da nota, 'como resta evidente do ex

posto, decorre do singular e esquisito silogismo que armou, com premissas ao

sabor dos proveitos palacianos, mas infringentes das mais pj-lmárías regras da

lógica. .

Ainda que assim não fôsse, ao govêrno do sr. Jorge Lacerda - mesmo in

terpretado pelo pararráios 'do seu honrado Secretário do Interior e Justiça -

falta toda e qualquer autoridade moral para aludir e condenar niétodos de fazer

pnlittcn e ,instrumentos de luta, sejam eles .os que forem.
,

E' que, em Braço do Norte, os métodos de o governador fazer "polítrca e 03

instrumentos 'de luta que ali usou, já o credenciaram ao título de campeão da

imoralidadc, da. coacção, do sul.Jôrno e da fraude, garantidos' pelos dinheiros

que o povo lhe confiou para promover o· progrcsso do Estado.

A' assinatura do primeiro mag'istl'ado bal'r�ga-verde num documento de

indecorosa bargallhn ckitol'eil'a - pelo l;róprio g'overnante apelidado de traque
- define com indesviável Precisão a baixeza do seu metodo político e a repê
lente deslealdade dos seus instrumentos de luta. O que o CONDICIONADO de

Braco (10 Norte compl'ova é que, para os cofres públicos se abrirem em libera

lidades ilegais, havia uma cliusnla sine qua non: .a de a candidatura udenista

ser única, não if'r ê(mCOl'rente,' não se sujeitar ao vere(lito das urnas, n.io nas-

cer da vitória mas da nomeação dos diJ:Ílleiros públicos.
.

"

Se a o.pos'ição pessedista tentasse cumprir o seu dever e' mantivesse o seu

candidato à PI'efeitura, o CONDICIONADO se anularia: a Casa das Cl'ian!_)as,

ao invéF( dI' 500 mil cruzeÍros, ,'eceberià algumas figas do governador; o co

':'0' "'�.(al'�o fIe, Jcsús", aql!i�hoado de- ig'uaJ int!mrtânéia; �ambé� ficaria a

1
V(,l' na'çiós j ti H1llnkitiio' �ntl..\'H'ft Ir,H t1 "U lnr]ex: e teri� �0)1fnl seus anseios (J

.

. in Lcresses a ação ving'ativa do iJ6der estat1ual; e os aposeu adoS' fKl'u ile tmfrtW

e rom dc direito, .deveriam, ag'ual'dar I)razo e cOIl(lições para. obtrtem. a.qu�la.s
vantagens Que seriam antecipadas se abdicassem e fl�aquejassem diante das

ofertas )morais, g'arantidas pela assinat,ura do mesmo homem que, perante 9

Povo, na Assembléia, jm'ou cumprir a Constituição e as leis.

Qualqucr servidor público, vale citar a lei, que' use da autoridade do

cal'go para, influindo na liberdade do voto, coagir alguem a votar em determi-

. nado candidato ou partido, comete crime eleitoral; quem quer que ofereça; pro

meta, solicite ou receba dinheiro} dádiva ou qualquer v,antagem, para obter ou

dar voto, incide em sanção penal. Essa a letra expressa; de inafastável e clara

inteligência, do art, 175, números 20 e 27 do Código Eleitoral. Feita a prova

dessas figuras de coacção' e de suborno, os �gentes dos delitos forçosamente têm

que ajustar contas com a Justiça.
, O sr. Jorge Lacerda, no caso de..._Bl'aço do Norte, ao oferecer e assinar' o vei'

gonhoso CONDICIONADO, que esperava jamais fôsse descoberto, adiantou a

prova mais inconcussa no Direito, que é a confissão, já definida pelos roma

nos como regina probarum
Se a Justiça não SOCOrI'er ..a democracia, ferida de morte 'no

episódio, os "condicionados" se esprairão por todos os municípios
.

tiSlno político passará à função específica do Tesoul'(�, anulado o

azinhavrada ileg'itimidade dos mandatos eletivos.

Querer dar ao it'iste CONDICIONADO o papel forçado de aliança ou acôrdo

interpartidário, é disparar escandalosamente da lei e admitir o fraudulent,o, o

subornador, o coactor, como parte ligítima num lll'ocesso que não só não lhe

admite, mas ainda lhe proibe a participação.
Em Canoinhas, nas secções renovadas, a interferência do governador nos

comícios, para declarar que também condicionava o auxílio. estadual ao muni

cípio ã vitória do dr. Renau Cubas, candidato udenista, já era uso indecente de

processos políticos e instrumentos de luta defesoS\-à libe·rdade democrática.

Tais metódos e tais armas de combate eram inéditos nas tradições catari

nenses até janeh'o de 1951.

Neles, antés de, assinar a estapafurdia nota oficia!, devêra meditar o ilus

tre Secretário do. Interior e Justiça, de quem era lícito esperar, nesse mare

�gnum dc naufrágios moraIs, a sobrevivência descomprometidas da auréola de

honl'adez, de cultura e de pudor que lhe envolvem o nome.

\

I

I
I
I

\

famigerado
e o proseli
re·gime pela

, .

uruguaio
RIO, 10 (V. A.) . ..,- Divul-

ga-se que a Comissão Con-
, sultiva

-

do Trigo, or·gão do'

'Ministério das Relações Ex-
I

teriores, está estudando a

pOSSibilidade de novos for

necimentos de trigo aO nosso

pais em face á ameaça de

redução da quota argentina.
Aquela comissão acres

centa-sc ainda - encami

nha seus estudos no sentido

de se conseguir um aumento

de exportação por parte dos

Estados Unidos e do Uru-

':guaL

il'���" Màtõ ',Gri1sso', �
�

MATO GROSSO, 10 -(V,

I A:) - AparecE:u em Londres
I
a:

.

tradução inglesa do livro

"Mato'Grosso", de autoria do

'I polonês Waclaw"Korablewicz,
que publicou o original em

f947, em... Varsovia. A obra é

uma coletânea de impressões
I e observações que o autor fez

I durante sua viagem através

daquele Estado do Brasil. O

livro foi recebido calorosa

mente· pela imprensa de

Londr:es, que o aponta como

uma obra que apresenta as

behizàs e grandezas do Bra
sil da forma mais convin

cent�; real e atra('nte.

111a vítima Qe
.

. Hiroshima
TOQUIO;,lO (U. P.) - A

caba de morrer a decima

primeira vítima, cste ano, da

bomba atomica lançada so

bre Hiroshima: trat�-se de

uma moça de 24 an()s, Kimie

Nakayama; atingida de leu

cemia aguda.
A moça não sofrera quei

maduras dir,etas,' mas ficara

��� ".....,... exposta, á chuva fOrtemente

d CEL AI DO VIEIRA DA ROSA
radi{;)-ativa que, durante tres

Prestacão e '-. IL
- dias s�guidos, caiu sobre os

• suburbi<os da cidade, após- . ..._
o

Contas - Acidentado com seu planador ::�b;::ei:�s Campos. En-

I RIO, 10 (VA) - Em car-

na .Franca contra�se na França, dispu-
ta ao superintendente do

I '
tando o Campeonato Mun-

Plano de' Valorização Eco-, BOURG (França), 10 (U. Edouard Herriot, em Lyon, I
dia! de Vôo a Vela, em St.

nomh:a da Amazonia, sr, P.) - Feriú-se gravemente, i N. da R. - O telegrama :Yen (Loire) como delegado

Valdir Boudid, o presiden- durante as competições p'eJo '.acima refere-se ao, ceI. avo
I da Federação Brasileira de

te da República comunicou Campeonato Mundial de Vôo eng. Aldo Vieira da Rosa, Vôo à Vela, por ler 'campeão
que, no ultimo dia do cor- a Vela, o brasileiro Aldo We-

I
presidente do Conselho Na-! brasileiro. O Brasil se fez

rente mes de julho, quando bel' Vieira da Rosa. I cional de Pesquisas e irmão' representar nessa competi

compl(·tará .seis meses d� I Te�tava o pilôto braSileiro; do nosso prezado conterrâ-I ç�o por uma �elégação de

go.ver;lO, pretende falar a aternssar numa fazenda, neo Gen-eral Paulo Gonçal-, cmco planadorlStas de l'eno

nação, mostrando um resu- perto, de Dompierre, quando ves Weber Vieira da Rosa E' me tendo em vista. tambem o

mo daquilo que já reálizou e o seu planador se chocou um dos oficiais mais distill- fato de comemorarmos o

apresentando a diretriz que contra um telheiro, espati- tos da FAB por sua cultura "Ano Santos-Dumont".

obedecerá até o fim de sua' fando-se. Sofreu dupla fra-l e inteligência; e plofes'sor "O ESTADO" faz votos pe

administração no tocante tura na perna e após receber do Centro Técnico de Aero- lo seu })1'onto restabeleci-'

aos serviços e obras de re- 'c,s primeiros· curativos, foi náutica e do Instituto Tec- mento e breve regresso à

levânr:ia na. administração. transportado para o Hospital noló,fl'ico da Aeronáutica de Pátria.
'
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INDICADOR

"

l)Iplomado pela Faculdade Na
eícnal de Medicina da Univer,

sídade do Brasil
E'r-Iuterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro-

,

drigues Lima)
"x-interno do Serviço de Clrur
Iria do Hospital I, A. P. E. T. C.

-

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Matern'idade Dr. Carhl

,

Corrêa
DQENÇAS ,DE SENHORAS, -

PARTO R - OPERAÇOES
Cons: .Rua João Pinto n.

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

das _ Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencourt

tor.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTO'S
PIRES
MÉDICO

Com prática no, Hospital São
Franclscc de Assis e na f'anta

CI1J1a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

l'el. ' 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO'
PARAJ.sO'
1\-tJl:DICO

Operações ,. Doenças de Se
nhóras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do E3-
tado.
(Serviço do' Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas -'- 1'ela manhã no

Hospitwl 'de Caridade.
Á tarde das 15,<>,!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.'
Residência � r.u" Preaiaente

Goutirho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
j .E GARGANTA

DO
.

DR. GUERREIRO' DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS 'MAIS MODEHNOS PhR,.A
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas ,- pela' manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos,
ILHF' '1 nO. 2
RE";lDtNCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2365.
------------_

DR. ANTÓNIO MO�IZ
DE AftAGÃO'

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia _

Coueultõrio : João Pinto, 18.
Das 16 às 17 diàrtamente.
Menos aos Sábados
Res i Bocaiuva ,136.
Fone: - ,2.714.

DRA.'WLADYSLAVA
W. MUSSI

"DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLISTCA Mf:DICA DÉ ADUL1.0S
E CRIANÇAS

,(;onsult,'lrio - Rua João Pin
tei: 10 - <reI. M. 769.

-

'Consultá�: Das 4' às 6 hOTas.
R<lsidência; Rua Esteves J11-

nior, 45. Tel. 2.812.

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO-

,

'LOGIA

puro Preto, 123 - Tel. 3569.

Florianópolis, Qi.Jarta-feir�, 11 de Julho de 1956

PROFISSIONAL

-D E N TIS TAS

,DR. SA�UEL FO'NSECA
,

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal

Pro tese Dentária
Raioa XD;A����r:rmelhO OPERÁRIO '-À VOSSA DISPOSICÃO .Toã07Pint�ábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua

Consultõrto e Residência: '-. , .

Rua Fernando Machado, n. li 8 _ domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João
Fone ; 2225. CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS;

SERVIÇO" Pinto
�

, Consultas: da� 8,00 àS- 11 ho- RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE, CHAMADO A ' 14 -:- sábado. (tarde) _ Farmácia Santo Antônio -

, ras e das 14,00 as 18 horas IDOMICILIO.

I
H ua Felipe Schmidt, 43 ,

MÉDICO CIRURGIÃO
'

.

Exclusivameni.a com bora mar- OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS _ RUA "3 DE 15 _ domingo _' Farmácia Santo Antônio _ Rua
I)oenças de !lenhorail - Partos cada.

d
_ Operações _ Vias Urináriae Sábado - das 9 às 12. MAIO" (BECO), NO ESTREITO. ' Felipe Schmi t, 43,
Curso de aperfiliçoam�n�'J e 21 _ sábado (tarde) _ Farmácia Catarínense _

longa prática nos Hospltals de

I
'

'

.

:J1E���?Ó�I?;'b'�::). ��;r� IJR�I��:':'�D����:�RA ExpressO Florianóp Ií IIs LIda.
a(.}iORARfO: das' 15 ás 18 ho- CONSULTóRIO Edifleio F.NDEREÇO'S ATUALIZADO'S DO' EXPRESSO'

Partenon - 2° andar - sala , ,

ra�esidêncla: AvenIda Rio Dra_n- 203 - Rua. T�nente Silveir.a, 15
mO'RI :. NÓP'O'LIS LTDA'Atende di âr iamerrte das' 8 ã. �,._. � •

co, n. 42.
h'

Atende chamado. 11 oras «.

Telefone: 3296.'1. 3as e 5as �as 14 as 18 horaa.
- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

es idóveis d.. Nylon.

DR. ARMANDO VALt
RIO DE ASSIS

Dos Serviços ci" Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hoa-

Fitai de Caridade \
n, CLiNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 15 às
i8 horas.
Residência: Rua Marechal GUI

lherme, 5 - F\)ne: 3783

DR. J(rLIO P4UPITZ
FILHO'

'

Ex-interno da 20" anfe rmat-ca
e Serviço de gast ro-ellte'rologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
i Prof, W Berardinelli}.

,

Ex-inte'�no do' Hospit.al mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

.Igado e vias büla-es. Rins.
Cônsultório: Vitor Meirele. 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Boeaíuva ZOo
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO'
CANTIÇÃO'.

\ MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

,

ADULTOS
Doenças Interna.

CORAÇÃO '- FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel·
eles, 22.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 hora ,1.

Telefone: Consultório - 3.415
Reridência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- ICoque��s

DR. CONSTANTINO
DIMATO'S

J

�----�---------�--

MitDICOS
DR. WALMOR ZOMEH bH. JO'SÉ TAVARES

,

GARCIA IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLlNICA GERAL
Angustia Complexos

Insortia· - Ataçues - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônla Sant-Ana.
CONSU}I;(rõltIO - Rua Tra

jano. 41 - J)as 16 às ,17 horas
RESIDtNCIA: Rua Bocaluva

139 Tel. 21101
'

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEltAL 'ii.' RI NóPO'LIE!:pecialista em'

. mo�é&tiaa d� !llatrlZ,: FLO' A g
e Senhoras e vias :urmáTl3,s. •

_ O ESTADO'
',,,,.. Rua Padre Roma, 43 Térreo' Rua

DR'. 'A'NTO'NlO' DIB Cura radical das utfel.çoes Telefones: 25-34 (Depôaito)
agudas e Cl'otijcas, do aperelho ADMINISTRAÇÃO_

MUSSI' genito-urinário em ambos os Redação e Oficinas. à rua Con- 2õ-35 (Escritóri('�
MJl:DICOS sexos.

D' t'
.....heiro Maflral'39n. 160 Tel. 3022 \ Caixa Postal, 435 End.

CIRURGtA CLíNICA Doenças do aparelho tges IVO - (.;x. Posta •

E d T I "SANDR 'D"'''GERAL-PARTOS e do sistema nervoso. Dit'etor: RUBENS, A. RAMOS n. e ego 1'- .l!.o

Serviço .;ompleto e especiali- Horário: lO'h ás 1? e 2% ás

�'I Gerente: DOMINGOS F. D1i1

zado das DOENÇAS DE SENHO- Consultório: R. Tlradentes, 12
, AQUINO Filial: SÃO' PAULO

RAS, com modernos métodos de 10 Andar - - Fone: 3240. ,Representantes:
diagnósticos e tratamento.

-

Residência: R. L'acerela Cou_- Represent2ç'ões A. S. Lara;

SULPOSGOPIA - HISTERO - tinho, 13 (Chácara do Eypanha) Ltda. Avenida do Estad(\ lí)66/76 Rua
SALPI.''lGOGRAFIA - METABO- _ Fone: 3248. Rn Senador Dantas, 40 - lio

LISMO ilASAL Y andar.

tt'\dioter-apia por ondas curtas- '1'el.: 22-5924 .. � Rio de Janeiro�
Eletrocoagul-açãD _ Ralos Ultra R�a 15 de Novembro 228 li

Violeta e Infra Vermelho.
'

, ndar sala 512.- São Paulo.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 'DR. ALVARO DE ASSINATURAS
l0 andar - Edificio do Montepio. CARVALHO' Na Capital

A Cr$ 170,00Horário: Das 9 às 12 hOrilll - MÉDICO Dl': CUIAN.çAS Sen�es�;'�·:::::::::::' Cr$ �O,OO Alência� RIO DE JANEIRO'
D.,.. MUêSI., PUERICULTURA - PEDIATiUA No Interior "RJoDlar"Das 15 às 18 horaa - Dra.

_ ALERGIA INFAN'l,IL Ano. . . • . . . . . • . . • .• Cr$ 200,00
M���iIdência: Avenida Trom- C'lnsultól'io: - Rua Tlrade .. '

Semestre ....•..... Cr$ 110,00
k 84 tes n. 9.

H T Anúncio mediante contráto.
pows y, . Residência: - Av., uellO

Os originais, mesmo não pu-
Luz n. 155 - Tel. 2.�O. h blicado's não serão devolvidos.
Horário: - Das 14 as 18 o---

A dir�ção rião se re,J{oonsablliza
DR. JÚLIO' DQIN rus diáriamente pelos c'ollceit08 emitidos nos ar-

VIEIRA -

tigos al.sinados.
" •

�""'&l,MÉDICO ,&j
ESPECIALISTA

-

EM OJ"H0S
-

DR. NEWTON INFURMAÇOES UTEIS
')UVIDOS, NARIZ E GARGANTA D'AVILA, O leItor encontrará, nesta co-

'rRATAMEN'fO E OPERAÇõES CIÍWRGIA GiERAI, luna, informações' que n.;cessita,
(nfra-Vermelho - Nebullzaçio -

O de Senhorat _. Procto- dià;-�al1lente e di imediato:
Ultra-Som oen�a8

_ Eletricidade Médka JeRNAis T"lefone
(T�atamento de Ilnullte .em logla

lt' .. Rua Vit"l Mei·' O I�stado 3.022 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓrOLJ'
ã ) Conc'l 01'10. '

2666operaç o
I:!S _ Telefone: 3307. A G,'lzeta " ...... "..... • ·-Fones: 25-34 e 25-35 -

Anglo-retlnoscopla - Receita de

I
t·e;,s n'lt . Das 15 !lora" ero lli�rio :lo T --te .••••.•• 3.li79 "

Oculos - ')Ioderno equipamento onsu as.,
Imprenso 01'._,.11-........ 2.688

.te Oto-RinolarlngoTogla (6ntclI diaRnte:d, .. . Fone 3,422 ,HOSPITAlIO
.

no Estadc.) .eSl enela. •

7 Caridade:
Horário das 9 às' 12 horaa e Rua: Blumenau n. 1.

(Provedor) .......••••••• 2.814 EMPRESA NAC'IONAl DE NAVEGA'ÇA-Odaa 16 às 18. horas.
'

(Portaria) .....•.......•• 2.036
Consultório: - Rua Vitor Mei- 1'ISTA Nerêu Ramos .........••• 3.831

N')CS 22':_ Fone 2676. DR. ANTONIO' BA "

'

Militar
' ;...... 8.167 HOEPCKE'Res. - Rua São ;Jorge 20 ,- 'JUNIO'R �áo Sebastião (Casa, de

Fone 24 21. Saúde). S.lIill r

CLlNICA ESPECIALIZADA DE M 'Ü"r:1ida.i�·
.

D��t�;
.

c��-, .d, à,V 10,..MOTOR I�C -BLCRIANÇAS los Corrêa 1.121 l' H. .., I
Consulta� das � ás tI, h�ras, CIlÀl\lADOS Uk-

I T I N U R' A R I O
Res. I' Cons. Padre Miguehn�o. GENTES ..

Corpo de Bombeiros .... lI.ala SAlDAS DJi112.
Serviço ,Luz (Raclama-
çôes) 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.(138

Polícia (Gab. relegado) .. 2.694

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC ..........••..•••• , '.700
�ruzeirc do Sul ••..•... 2.500
Panair ..............•..• 8 653

Varig . . . . . . . . .. . . . . . • .. 2:325
Lóide Aértlo ...........• 2.402

Real ...............•••.. Z}177

Scandinavas . .. . . ......• 2.300
HOTÉIS
Lu'!: .......•.........•••

Mage�tle .

Metropol .

La Porta .......•... ,····

Cacique •...........••.

Central ...........•......
Estrela ..........•• '., ...
Ideal ......••• ,••.•..•.•••

J STREITO
'

Disque .. , .......••• 0 •• _

DR. �. LOBATO
FILHO'

Doenças do ap,ar�lho respiratóriO
TUBERCULOS�

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DR..EWALDO JO'SÉ RA- '. DOS PULMOF�S

O'S SCHAEFER Cirurgia <lo ToruM
Formado p'ela FaculdàJe Naclu-

nal de Medicina. Tislo�ogi!ta e

fisi-oci'rurgião do Hosllltal Ne

rêu Raro!>!
Cnrso de' especializao:ão pela
S. N. '1:, Ex-Interno e EX-AB8Ia-

Consultório _c.' Rua Nanes Ma- tente "e Cirurgia do Pr",f. Ugo
chado, i7. Guimarães. (Rio).
'Horário das Consultas - âas Cons.: Felipe, Schmid�, a8 -

'17 ,às 19 horas (exceto aos sá- Forre 3801
_"bl\_dqs). Atende em, hora. marcada.

Residênci·a: Rua' Visconde ele 1 Res.: - Rua Est�ve8 'Junio!',
80 -- Foue: 21""

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

Sa- cie Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
,(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da

'. rá acesso a futura-Universidade----�---------------

I ÓTIMO' EMPREGO DE CAPITAL
A D V O G A DOS últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão

Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
DR. JOS€ MEDEIROS

-

f'orre 3559.
VIEIRA

!JJt. NEY PE.KRONE
MUNO

�'o'rmudo p<.:l;'F:_aculdaae Nacio
".1 Oe :'ledlcina Un ive raidade

do Brasil
RlO DE JANEIRO

:\.pertel<tv"",�nento na ueasa de
Saud., São Miguel"

Prof. , .. "rnando .l:'aulino
Inte ruv por 3 anvó> do Serviço

de Cirurgia
Prot. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE AVULTOS

DO�NÇAS DE SENHORAS
CONSULTA.3: L'iàriamente das

7 - 9,30 no Hospítal de C;lri
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 1°
..ndar. '.'"

RESIDtNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129' - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. CESAR BATALHA DA

SJLVEIUA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos. e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada,

Felipe- Schmidt 39 A

.as 3 e 4.

\DVOGADO
('aI'" Post.al 160

Santa Catarina.
Haja'

PR. Cl.ARNO' G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Hei�e\es, 60.

FONE:: 2.4Ca
FloJian 'ipolis -

-------�' - --

-DR. ANTO'NIO GO'MES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av. He'rci lio Luz, 15
Telefone: 334C.

.................�...,

1'8AHCOdeGRffiITO POPUiARl'
-1 -

e AGRíCOLA 'I t
�

R.w:l: éJ�.16
. . ,-

FLOIllANOPOLIS - 5rõ.. e�i�rlno.
' ,

Oaranta O Fotoro de soa Jamil a
_ Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

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

ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
Seu dinheiro.

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

Capital.

V E-N D E - SE,

r
FOIa"&IU,oa c:.Ju1'084_

rIUÇIIA""'PROU�, / .--...._ .AMIIA
'

PER01A
Vende-se ou

-

arrenda-se o Perola
Restaurante. sita à rua 24 "de Maio,
748 no Estreito - lnlermações no

local

Transportei! de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Filial: CURITIHA
Visconde do Rio Branco

332/;;6
Telefone: 12-30
Telfli. "SAl'l'TIDRA"

Agência: PORTO ALEGUf,
"Riomar"

Comenda�or Azevedo.
64

Teiefone: 37-06-50 Telefone: 2-;,lJ-33 ____

AtendE' "RIOMAR"
Elld. T3leg. "RIOMAULI"End. Telel; "SANDRADE"

Agência: RELO HO'RJ
ZO'N'fE
"Riomar"

A enida Anclrada!t. 871-B
Telefone: 2-90-27

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

Atende "RIOMAR" _

End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: _ Os nossos serviços 'nas praças de Pôrto

Alegrt>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
-'. .

-

Atende "RIOMAR"

"RODOV1ÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

BOEreIE··
I DA VOLTA

Fpolis.
'

Itajaí, 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 '

3.147 As partidas de Florianópolis são ás 24.00 hora:>, e do
3.321 Rio de ".janeiro, ás 16.00.

�:�:� TaTlto na Ida como ra Volta o navio farã esct.1a nos

ll,371 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubátuba.
1.6119 Para melhores informações, dirijam-se à séde da

06 Em J)l'ê i:la, à rua Conselheiro Mafra, ao - 'l'elilollt 22312.

o .STADO

,
,

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

•••� � e e•••••�

, BORDADOS A MAO
Enaína-se na Rua Pelictano Nu+ea Pires tz.

Viagem c.om segurança
e rapidez

§_<! NO&/ CONFQRTAyEIS A!!_CR0.:9NI�O,

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itata! - Joinville � Curitiba

-

.,�.- .. -.
.

Kau-Deoaoro esquina:dB,
Rua:Tenente Silveira

Grande, Oporlu,nidade j
Vende-se por motivo de mudança 1

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

3 maquinas Rayser irr1"strial zig-sag.
1 maquina Vürcopp _,e fechar camisas.
1 engomadeira '\

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

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

do em São João Batista Münícipío de Tijucas Santa Ca
tarina •

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Rua Trajano
22 ___:_ domingo _ Farmácia Catarinense Rua

Trajano
28 � sábado (tarde) _ Farmácia Noturna

Trajano ,

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

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
mídt, 43 e Trajano.

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

Departamento de Saúde Pública, em junho de--1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora, I"nspetor de Farmácias.

Rua

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

1\.0 PRIMEIRO SIN/' 'DE FRAQUEZA, TONICO ZEN.\
l� SUA MESAl

_ -_ -.- - - •••- -_ .......__..'V'.J

AV I SO
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos �migos e clientes que mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo"
esquina Jeronimo Coelho _;" Cons. Mafra, l0 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 _ Dentaduras anatômicas e cil'úrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRllL _. RÔOM DA CONFEITARIA PlAZA .
. 1COM PALMITOS � (anexa ao Ci ne São José) �

8 ':�h:�,:DI:�:::. d'�· SEMANA IN AUGURAl !manteiga ��APRESENTANDO O MAIOR ESPETáCULO ARTíSTICO DE TODOS OS TEMPOS COM UM "SHOW" REPRESEN- s
8 colheres de sopa, de TADO POR ASTROS E ESTRÊLAS INTERNACIONAIS �ai�o c�:�:�:s de sopa, de ce- �

C A R D I L L O' ��hola picada � L U J A N
10 tomates grandes O;

I1 ]/2 xícara de palmito co- � (O CANTOR DAS AMÉRICAS E SUA NOTAVEL ORQUESTRA! CONJUNTO PANAMERICANO �zi���lfh�ls}�a::1 de Angos- 1< LUIZA BERNARDI * * LAS JEREZANITAS !tura

�I ljz xícara de miolo de
� EXíMIA ACORDEONISTA DE MúSICAS FAMOSA DUPLA DE BAILARINAS' ESPANHOLAS

pão dormido � CLASSICAS POPULARES BAILADO - CANTO - CASTANHOLAS
I pitada de pimenta. ('

'li

l �MANEIRA DE FAZER M I R A N' D I N H A E SEU CONJUNTO DE RITMOS ,," ,/ NJlf �.
1 - Misture ao palmito

'

-' ).
picado. o sal, a pimenta, e a- � S
Angostura. � ....�;;.;@Q&-wa3e� EC �

2 �- Derreta a manteiga,

� DIA 12 DE JULHO RESERVA DE MESAS - DURANTi'

f�junte o aipo e a cebola, pi-
cadas, e deixe cozinhar até

5a. FEIRA O DIA DAS 9 AS 12 E DAS 14 AS 18 HORAS NA

I ficarem macios. I
�

\
I 3 - Misture o miolo de � C O N F E I T A R I A P L A Z A �,
,'pão, o palmito e os tampe- � DAS 22 ÁS 3 HORAS DA MADRUGADA -_., --- . �I ros. e de�xe ' no fogo por �

,_"

"

' --, - - - ' -'
.

_ �lnalS 5 minutos. ,
. __ • _ •• _�-�-�..-: .-.JI _ .-.1' .

4 _ Retire a polpa dos �
- .I"�_ _r ..,....,. � � .. r - .

��m;i::u:a�·e;���;sp���i:� Conselhos de Beleza Ribeirão Preto CeoteoArlo
I miolo de pão cortado em '

"deus Pierrot,tuandasmuito.ma, A PARAFORTI diatermi b t d Indi b t
-Il,

•
• lida: quadradinhos, um pouco de MASCAR S - la ermicas para o us o. Ribe'irão Preto é uma as 111' Ice astan e promissor delião conheces, Pierrot, a insana

I tei FICAR O BUSTO Deixando de lado as mas- maiores cidades do Brasil. alfabetizados, 7'0%, que de-rIjaS, para mim, o Carnaval é a Vida! man ell[a. - "

I
�

"

\ 5 - Asse em taboleiro I caras que requerem a pre- Os seus cento e vinte mil ve ser o
�

melhor do Brasil,
.•••.•.••.G....... untado, em forno mode- Dr. Pires. I sença de corrente eletrica, habitantes a colocam na uma vez que a média do..•••.•••••'....... 1" d til d d l'rado, durante 20 minutos. 'I'ôdas as c nucas e es e- por serem da a ça a e c 1- frente de inúmeras capitais nosso país é de 40%. E para

ANIVERSARIOS I Mais uma data de rego- (APLh). tica têm em geral proces-! nicas especializadas, ensí- nacionais. Do Estado Iider reforçar esta afirmativa
, : zijo com a passagem de seu sos especializados para o 'naremús' adiante como pode do Brasil, Ribeirão Preto é possue a cidade bandeiran-

CEL. VIRGíLIO COR- I aniversário ,hoje transcor- fortalecimento do busto.! ser feita na propria casa, a terceira cidade. Centro de te uma população sstudantll
D:2IRO DE MELLO rido, para satisfação de Entre os que são mais pra- : uma mascara das recomen- cultura com suas faculda- de cerca de 30,000 estudan-

Tra',scorte hoje o ani-
I
seú:; extre�osos pais e p�- Prece-l-lo do OI-a ticados, a.s n:ascaras ocu-

I
dadas para fortalecer o des, escolas e coleg ios, bi- tes, possuindo 140 escolas

varsário natalício do nosso rentes esta de parabens �, pam o primeiro legar. ' busto. bliotecas, tem na imprensa, primárias, 20 escolas secun-
, ilustre nmigo Ce. Virgílio I SENHORITA MARY SABI- EmLora de uso corrente I Colocam-se numa tigela oito jornais diários, UlU re- dárlas e 5 estabelecimentos
Cordeiro de Mello, elemento NA DE. MEDEIROS FA- COMPLEXO DE INFE- é preciso entretanto

dizer-I quinhcntas gramas de lano- trato de seu progresso e de de ensino superior, entre
destacHdo do Exército Na- RIAS, dedicada ,e competen- RIORIDADE mos que os efeitos que se lina, trinta de alumen e amor do seu povo ao saber.. êles uma fàculdadt de l\!e-
cionat

"

te fur.cionârta do SESI. Os pais nunca devem lan- possam esperar de um tal, vinte de tanino. Mexa-se Suas duas estações de rádio, dicina - e outra de Ciencias
O d. stinto aniversarian- Aniversariante que goza

cal' e'll rosto dos filhos de- .tratamento são praticamen- i
bastante e depois adicio- destas pequenas-grandes e- Econômicas.

te que goz� de gerais esti- a e,stima de seus Chefes e. feitos físicos que êstes te- te nulos. No momento, logo
I
nam-se cem gramas de oleo míssoras do ínterior, onde E' esta grande cidade bra

mas em' o nosso, meio será col égas pela .s�a coopera- nham. Nem mesmo convém após a aplicação, fica uma: de abacate bem quente. se faz radio de fato, e que sileíra que vai comemorar,
por certo na data de hoje çã o na R:epartI?ao, en; que

Ilembr�!r-lheS essa condição impressão agradável, po-l Continua-se a misturar até são celeiros de gente espe- o seu centenário. Não será
vivamente cumncímentado v('!'n st:rv�ndo e tamAbem a-

desagradável. Quando o fa- rem passageira. qUe a massa fique morna. cia.lizada para
\

São Paulo e uma simples festa de come
pelos seus inúmeros amigos plicada �H1n.a onde ve� com: zem, concorrem-para que -a .JCc:npcstas .�� varias ma-l Para ee saber se a- tempe- para o Brasil, bem demons- morações adstritas apenas

à

e arlmiradores. brilhantismo cursat;do a r criaIT�'a passe a se' conside- neiras, as ma,is "prtliel��

I
ratura pode s.er suportavel trám a vitalidade. zona, e mesmo ao Estado de

Os 'de O ESTADO que o carreira
..

d� Contador :m rar iílferior às demais e são as que se apresentam pela- ,pele pªl?sa-se um ,pou- São Paulo: é uma data que
tem n,'" conta de um grande nossa Ja bem conhecida

en.l SI',' sob a forma de uma pasta, co na palma 'da"fuão� C�s,.0 Centro comereial dos mãis orgulha todo brasileiro, por-,perca a confiança
amigo_ abrançam-no efmii- Acadêmia do Comérci�o, cur- �'(),'rnando-se, assim; prêsa' aplicada geralmente morna, afirmativo aplica-se sobre, progrcs:=;istas do país) pos- que R;beirâo Preto pelo seu
-'vamente augurando votos de saIldo .at�lmente o 3' �no. ,do que se chama "comple- e de modo a cobrir inteil.'a- o busto, com uma espatllla sui indústria das 'mais evo- progresso, pelo seu desen-
felicidades. EnVIamos com prazer a

!ró de mferioridade", mente o s:io. São passadas: Espera-se meia hora. Após luidas depois de ser o n�:1iol' volvimento em todos os se-,
FAZEM ANOS HOJE: prend�,d)l MARY os. �ossos

'

Se seu filho apresenta com um pIncel oq com �ma retira-se a mascara, sendo prochltor de café do mu�úo. tOl'C� de atividades huma-
_ jovem Sinval Silva, votos de perenes fehcld�des algum defeito físico, espatula, segundo a consis- aconse'havel, então,. rapida paSSOl! à policultura, produ- nas, aCJY'í{)!Uttra -a capacida-filho do sr. Agostinho Silva por tão magna data e que a

'procure incutir�lhe, tencia das sllbstãnci.as. q_ue 'm�ssa!2'em ??r dois ou tr�s zi_ndo ?al�a de açuc��".: algo- ue de trabalho-e de�):?Jl-li"A -

- 21'. Eduardo Pio da I Deus, pedimos; prolongados
com habilidade a con- entram na s,ua constItlllçao. ml11Ut(ls utIlizando-se o pro-l dao, mIlho, arroz, feIJaot etc. çao d,) brasileiro. A Ribei-

Luz, lente aposentado do�' anos de feliz existência.
vl�ção de que 'isso emTAlg�mas d�las. �ontê� har- 'prio oleo d: abacate. Agora, A s�a al:recadaç�o total,' em rão Preto, ao S�ll povo labo-Instituto de Educação I Aniversaria hoje a se-
nada lhe diminui a ca-

I mOl11O� e vltamll1aS Inc()r- porem. nao é necessário 195o,. fOI de maIS de 500 rioso, a metrópole brasilei-
- sr. João Carlos da Sil- nhorita AI�ira Ventura, di-! pacidade. _ SNES.

. I p'bradCls .á �a�sa, aQ lado de! aquec_e-Io, milhões de c�'uzeiros, ult�'a- ra, o Rio maravilhoso, trás
va Cardoso, filho do sr.

ca-Ileta
Íllha do sr. Pedro Bru- uma serle, lllfmdavel de su- i MaIS uma vez queremos passar. do mUltas das nossas o seu abraço por êste fatopistra'lo Cardoso no Ventura e de sua exma. .. bstancias tidas como vita- lembrur que as mascaras capitãis. nacionalmente tão auspicio-

- Eta. Edla Mancelos esposa d. Placides Gonçal- lizantes, tais como embrião

I para
fortificai' o busto tem Ribeirão Preto possue um 80!

� i",,'ta. Nadir Nice Bote- ves Ventura. Casa DO CaD' tro de pinto, extratos de gran- um efil:to efemero ou mes-
·•••• -..·.- W .r_ ·.· _.v _ ..

.

lho I ,Sr. Leopoldo Coelho li dulas mamarias de animais mo nulo. Se-aqui d-emo.s a
_:_: sr. Lúlio Lange, fun-, Transcorre hoje o aniver- mamiferos ,l'ovens ou do pro- formula-de uma delas foi SOCIEDADE DE ASSIST�NCIA AOS LAZAROS, E

, I
I

. Altíga-se a- casa n. 4� da DEFE$A CONTRA A LEPRA EM SANTA CATXRINAcionálio dos Correíos e Te- sário nata íClO do nosso pre- Rua Tenente Silveira, com prio ser ,humano, geleia por sr tratar de um trata-
.legraf(,s I zado amigo e distinto con-

6 quartos, varanda, copa, real, etc. A lista seria 1011- mento inofensivb e para sa-
- sra. Alvin'a Niehues e terrãneo, sr. Leopoldo Coe- h' t' ga e não caberia, certamen- tísfaz�rmos, sobretudo, aos•

" cosin a, 1l1stalações sani ,a-Luiz espôsa do sr. M-ario A. lho, mui digno Oficial de te, no espaço reservado á peJidos de varias leitoras.rias, área. Tratar com o sr.T •

I JustI'ça da la VaI'a em nos .

M 1 d r<

t l'
-

f' Pelo presente edital, levamo-s ao Co.nhecI·mento� dos
•

IZ .
-

Norton Silva, diàriamente, nossa cronIca. as ao, a o ._ om es as exp Icaçoes. 1-
sta Vanda Icoll0mus sa CapI·tal d ma- I

'

o tr'as t 1'1 s€l1hores Membros do Conselho Deliberativo da SocI'e--.
-

," -

das 9 às 10 horas, à Rua Fe- essa'l scaras la u ,cal'emos ranqll os.
filha do sr. Agapito Icono- 'I O ilustre aniversariante _como as feitas de tecidos, Nota: Os nossos leitores nade de Assistência ao.s Lázaros e Defesa Contra a Le-

t t' I lipe Schmidt, 21 (altosda.
>;Ta, em Santa Catarina, que no di.:.l. desesseis (16 - se-

mus
" que ccn a com vas o cn'cu o

Casa O Paraiso). e que atuam como. se fos- poderno solicitar qualquer >'
�

- sr,' Wa:lter Ouriques, de amizades em o nosso sem uma especie de eletro- conselho sobre o tratarnen- gunda-feira) d9 corrente mês, às vinte (20) horas, emfilh� do sr. Patrocínio Ou-
'

meio, será por certo na data do, afim de que por êle pas- to da, pele e cabelos ao mé- f,ua. sede social, no Edifício Ipase, 40 andar, de acôrdo
rique1 ,

-

'de hoje vivame!1te cumpri- Se uma corrente eletrica -iico e"pecialista Dr. Pires, ·:om o que'determina ,os Estatutos da Sociedade, realizar-
- jovem Y.alcir Damas-

I
mentado por seus inúmeros A L U G A S E ritimada. O tecido pode' ser h rua lvlexico 31 - Rio de !':e-à a reunião do Conselho Deliberativo e do Conselho

ceno I amigos e admiradores. substiwido por chumbo pa- Janeiro, bast�ndo -enviar o. I Fiscal, e, não. havendo número legal em primeira convo-
-
- sr. Oscar Trompowsky, Os de O ESTADO que o ra, n;;,;,se caso, ser utiliza- p'rellente artigo deste jor- {';ação, será realizada meia (ljz) hora depois, com qual-alto funcionário das orga-. tem na' conta de um grande Uma casa de madeira na dó um aparelho de alta fre- :1,úl e_ o endereço completo (IUer número, e com a seguinte ordem do. dia:

nizações "Henrique Lage"
I
amigo enviam votos de pe- Rua São Vicente de Paula quencia: são as mascaras para a resposta. a) .discussão e votação do Balanço e das Contas re-

em Imbituba. ,I renes felicidades. 11.. 26 fundos. Info.rmações
t . �

ferentes' ao primeiro semestre de 1956;••••••••••••••e'••se."o•••••a••••••••••••••{ na Rua Francisco Tolentino
/ b) parecer do Conselho Fiscal;.

12. Deposito de Roupas Fei- Re5,'-Idenc I-a c) leitura do Relatório do primeiroLIQUIDAÇÃO PREMATU�A PARA O POVO
tas.

'

1956, apresentado pela Presi�enteSERVIR MELHOR
d) eleição, para o preen�himent( déA nossa cidàde está praticamente em féstas._ É uma

----

Vend'e-se ótima, nova, 110 aprazivel bairro de Co- da Diretoria; e.
-

ff:sta de efeitos' práticos, de efeitos altamente interes-! GELADEIRA '-Iueiros, Praia da Saudade·à Rua Juca do Loide na 47 e) assuntos de interesse social.santes e !�p_re�sionantemente �

�

econômicos. � I (:;eguir até o fim ,da rua). Possue 3 quartos, sal�, copa, Florianópolis, 9 de .Julho de 1956Os maIS 'fInOS, reputados, elegantes e sugestivos i_ Vende-se uma. Marca rosinha, instalações sanitarias con1pletas, quartinho pa- Acácio Garibaldi de Paula F�rreira S. Thiagontodelos pal'a o inverno, os melhores, artigos em lãs ou ,"Champiori", unidade aberta, Il.a empregada. com sanitário separado. 1 ° Secretário1 eles estarão a disposição, por preços drasticamente 7 pés cúbicos. Informacões à Rua Conselheiro lVIaÍl'a na 24 .' Diétrich Won Wangenheimrebaixados., I Tratar neste jornal. Aceita-se negócio com a Caixa Econômica. I Presidente.A caràcteristica mais importanté, além dos preços'
rf,'extraordinariamente reduzidos, é a realização dessa li- 1:._

l}tlÍdação ainda em plen,o inverno, para um melhor e l: �
'�1ais longo aproveitamento dos artigos por parte dos
<;ompradores.

Essa liquidação abrange todas as secções de mer
cadorias para o frio, isto é, para senhoras, homens e

crIanças!
É realmente uma liquidação prel1_latura para ao po

\'0 servir melhor, e que sómente "A Modelar" pode ofe-
1 r-cer!

o ESTADO

Sociais
Pierrot

FERNANDO BORBA
(

Adeus Píerrot, sacode o pó ..
do ro�to ,

e volta para- a vid.a. Tl'iste, �a ,:etma, ,

lvea contigo- a melga... Colomblna,
r-ois bem sabes, Pierrot, que é mal imposto
� prazer que fruiste. De tão pouco

tor!1a�s� em dor, e esta sa ud�de
há de pisar-te muito tempo, h.a-de
incendiar em vão o teu desejo,

.

como incendiou teu lábio contraldo
o calor Pierrot, daquele beijo
'(tue colou tua boca à Colombinlt., .

Há pouco, la na ssquma
longo como um gemido ...

A vida é um Carnaval . .. o Carnaval
não chores, ó Pierrot, sorri e es?era
'rara -noVOS prazeres a alma envida

e sufoca essa dor que te exaspera.

é a vida,

Espera até lá que é a tua sina ...

A magua de esperar não te desdoura,
.voltava a ti a ,eabecinha loura

.

r: a rubra boca, Pierrot, de Colombma.

Fassará, Pierrot, indiferente,
a esse tropel de coisas que me espera .

ursos bailando a amofinar a gente .

escancarando bocas de cratera.

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

LIRA TENIS flUBE
O CLUBE DA MOCIDADE

Bia 8 - Domingo - Soirée Mignon, das 19 às
24 hs.

14 - Sábado - $oirée das Misses, com início
às 23 .bs.

Dia

8

ED'ITAl

semestre de
da Sociedade;
algtms cargos

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Julho de 1956
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��SM�i��-�.. ��_����(����!iiiii<���Hº1iii!!!i�.iSj�.,.�_�·�jjlíi;������SB� Ireinos na
:ib ._
r

'1'

Figueirense I América nesta capital
Os jogos que serão efetuados sábado e demlnçe pelos certames das divisões Especial, Extra, Amqdores e Ju
venis - Paula Ramos x Guaraní, sábado á tarde - Avaí x Marcílio Dias, em Itajaí; Caxias x Paysandú, em Join-

,

.

-

..ville. Palmeiras x Estiva, em Blumenau e Carlos Renaux x Olimpico, em êrusque, _

Domingo à tarde terá se- metem fartura de emoções I gueirense "versus" América, E finalmente em Blume- Campeonato de Juvenís Campeonato de Amadores

quência o Campeonato da
I
e deverão superar as rendas que é sem dúvida um dos nau def'rontar-se-ão dois O Campeonato Citadino 1 Um único jogo será ef'e-

Divisão Especial de Profis- 'da rodada anterior. ' mais importantes da rodada. venceuores da rodada de de Juvenís terá, domingo, I
tuado pelo certame de ama

sionais, com a realização de Para esta Capital est.á Em I��ja� �elejarão .Av�í domingo passado: P�lmei- pela manhã, a sua segunda I: dores n.a sen;ana. Tra�a-se
mais cinco jogos que. pro- programado o choque F'i- e Marcílío Dias, O primei- ras, que goleou o Caxias, e rodada, constante dos se-

.

da peleja entre Colegial e

1'0 estreou bem derrotando Estiva que obteve sua ter- guintes prélios: I' Treze de Maio, ambos es-

aqui v Olímpico por 3 x 2 e ceira vitória sôbre o Fi- Às 3 horas _ Avaí x Ta- treando no certame de 56.
d f· d· d

'

S
'

1·· d Oliveira, do Avaí, que logo
.

. o segun o oi esmaga o em gueirense. man are era a pugna pre iminar
.

o

O CAttlTO DO RIO DERROTOU O FLUMI B f t P À 945 horas _ Paula jogo r:e domingo entre Fi- reassumiu no dia seguinte.

I' .

.'
- d�u���e m���O'� aOnad;s��� Campeonato da Divisão Rar:os 'x Atlético gueirense e América. suas funções. Durante suá

I nos de nove tentos contra
.

�xtra ausência, orientou _o Avaí

apenas um dos itajaienses. I ...........-..-_............_.........................J'--_-_._-.-. ._"V'__.-..-..-..-..-..-�_w seu al.ixiliar, Mário Abreu.

Na .cidade de Joinville De conformidade com a

será efetuado o choque en- tabela do Campeonato da

amanhã o tre
,
Caxias e Paysandú, ha- Divisão Extra de Proflssío

vendo enorme expectativa nais, sábado teremos o en

trí- na "Manchester" 'pelo en- centro Paula Ramos x Gua
contra. Lutará o campeão rani. Será por certo uma

do Estado pela' rehabilita-II boa d-isputa entre o cam

-----------------.-.--"'.---:-.-I' ção, tendo por fatores cam- peão do, torneio "initiuin"

SA-O PA.ULO, E S'ANTOS NA LIDERA'NCA'
poE:l'·�l�����::· estarã� em-I e o "BUgr�" que na primei-

t
• penhados num cotejo de' ra rodada colheu um em-

sensacão dois perdedores da pate contra o Clube Atléti

primeira rodada, o Carlos co Catarinense. Prelimi

Renaux, local e o Olímpico, nar: aspirantes /
das duas

de Blumenau. equipes:'

DERROTADOS NA ESTREIA OS VOLEI- CINE SAO JOSE
.

BOLlSTAS CATARINENSES . V As 3 _ 8hs.'
,Rob�rtO'· CANEDO

Dolores DEL RIO em:

A CASA .DA OUTRA

S.Ã.O p-A.ULO, 10 (V. A.) _ Após os resultados de

domingo pelo Torneio de 'Classificação da FPF -:- Pal

meiras, 3 x XV de Piracicaba, 1, Guaraní, O x Juventus 1,
Noroeste, 2 x Nacional.O, São Bento, 5 x Linense, O e

Taubaté, 4 x Portuguesa santista,. () _ ficou sendo a· Oscarito _ Grande OTE-

:1:�:;�I, a situação do, concorrentes, por pontos per-

SÃO PAULO, POSTAL E TAMANDARE,' O
10';:�AR OU CORRER

�:� = :!;tu���!� �e$�ne�o:ort��··.·.·.·.:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. � OS VENCEDORES DA,RODADA INICIAL
.. ANTONIO ��BA, O VEN��D R DA ��u:t�O�:l�:� Pathé. JO'r.

�.o _ Palmeiras, Corinthians, Ferroviaria e Juven-
_.'

-

•• 9 DE JULHO Preço : -11,0� '_ 5,00'.

4.0 _ ��� Ê��t�:·· T��lb·�té:
..

j�b���l:a·r·a·
..

� ·XV
..

d�
2 Goleados Iplranga e Austfl� -=-, CaIU . � ciclista brasileiro "An-j chegO'u. Br��.� �_S��i1.?!�i!._;t!t'- ."_�_e��,��X!.t:?-��s��s�-

Piracicaba \ .: . . . . . 3

t b
" -

ri ..Ghvú)-;NO ''ES·.a:·K�.i..ti.J. All-,,_.� Portuguesa] AI:l1�'��1)�� -3'0 GO'nzalez - "Pré Estréia"
li.o _ Ponte Preta e Linense 4' am em. o camoe.(lQ

.

f"

'l/n'ltílu'm" tdomDo' �"o"'t' .A_ �e�:::'-:�:;�;ioi'_-ILd�eChi;�l; 'em 40 o parana� Pró campanha do cober-
.

6'0 XV d Jaú 5 ........... _-.,...r I·' 'A'''' e espor os, lU t"
5°'-·0

_ e _u � .' _.'. "..........
.

O. Ca�tfitt.:),-ê�·. ]l'-l'Y
�- ��'-�V mance" admirável, conquis- ense Adolfo Barts,e :m tal', patrocinada pela exma .

.

7. -: Noroeste, Portuguesa .eantísta, Nacional e .....t! ·1�"".Jn. ._.
-

-

madoris- mo atração da rodada, os "

. f' E' nello do Uruãuai. Es- , d' Kirana Lacerda.
G

'
-

__
"r..

, __'9,>;.�c"1(1to • tou notável tnun O na gran- Je ,. Sla..
uaram '

'

:'l-ad.o). 11'0.NJ:;_. ,,'� 56 �
. d ser in.i- posta1istas conseguiram a-. I· t

.

t ,los primeiros colocadO's. HO\Val"d KELL _ Jena
PROXIMOS JOGOS

. -
-

-' ta de elXOU e -

_ diosa prova CIC. lS a ln eI- ses
. , -'

.

.

. RIo. da .. _.r.'.... � ciado qua ta-feira à noite bater o quadro campeao do
·onal "9 de Julho"- pro- Dois favoritos: Pedro PO'lal- POWELL em:

QUARTA-FEIRA" DI'::: �11 r'f� ��.� r:'
,.

. -

devido às chuvas. Somente torneio-início por 4 x 2. �oc�id�� pelo jornal "Á Cia- nas, de Portuga� e Pedro ��-I' SETE NOIVAS_' PARA!)ostos x Santos F. C.<.;.r- �!'�K
-

Portuguesa de Des- sexta-feira puderam ser
.

','

t "E f a" de São les da Argentll1a, classlÍl- SETE IRMAOS
SABADO, UIL..11tO, 18., �

-- .

O t·
-

S gUIU do ,�e a spor �v ,
. . :. . .

240 250 lu a-
.

I
t �f-(hàrianlent'�

...- efetuados os jOgos entre êer ame pras e.
.'

-

'Palllo e reahzada na (ÀJ.Pl- calam-se em e g techmco 01'
- ._::.]'.!'.> .. ,� e ...r

-

-.r:' C E C N . 't d sendo o Jogo' 't· t '>0'-<�1Y:.",·I{,()S aos. SápadR.'!- '14 _ São Paulo F. . x . . o- São Paulo . Ipiranga e mmgO' a ar e,
'. . tal paulista. Em 20 lugar ·res, respec lVamen e. Preço Unico: .... ,00.

Res: Bocaluv,P-- .

Postal Telegrãfico e venda-ITamand'aré x Aus.tn.a reah-.
'

Censura até 14 anos.

FOb�MI;GO, DIA 15 - A. Portuguesa de Desportos x vaI. zado como ,prehml�ar. do •••••••••••••••••••••o•••••••••••••••�••••• ._ _ _

C. A: Linense; S. C. Corinthians Paulista x C. A. Juven- No primeiro registrou-se embate AV�I ,x Ohmplco.
"

. '1Y('!f.::J V.
;:���a�·:'· [a�m��:�:n� AF.F���o��á�i.á S�� �:���t:S;E��� ��� ����:�:a��a��i�O�n!�� �:�l����� ::l�l:��!: deo���� . VITORIA DO VASCO EM CA�ACAS Is JMz,� '\�Yê. _

Taubaté; A. A.Ponte Preta x E. C. XV de Novembr.o l'a�azes de Saco dos Ll- tendo amda anulados cmco Em Carapas o Vasco en- bel? resultado. 3 x 1� go \ As - 8hs.

(,Taú) e A. A; Portuguesa_x E. C. XV de NovembrO' (Pl� mÔes. No segundo jogo, co- . tentos., frentou domingo o clube assl�alado� �or Sabara (2), Osc:J,rito - Grande OTE�
.

b ')
_.

__
. .iVava e Gluhano, êste para LO _ John HERBERT em:

l'aClCa a . �. '. .

I' s RRERitaliano Roma, cólhendo um os penmsu ale. MATAR OU CO

Esportivo"O Estado"

NENSE E AMANHÃ ENfRENTARA' o
O FLAMENGO ..

O Canto do Rio, que agô- 2xl, enfrentará
ta possui um plantel respei--
tável, derrotou domingo o "onze' do Flamengo,
Fluminense, em Niterói por campeão carioca. Foi frente aos pernam- cemos por 17 a 15 e no

bucanos a estréia dos cata- quarto os pernambucanos
rinenses no Campeonato' acabaram ganhando por 15
Brasileiro Juvenil de Volei-

.

a :tO, sendo assim proclama
boI q ue está sendo realiza- i
do na quadra do Minas Te-; dos vencedores do encon

nis Clube, em Belo Hori-' troo O segundo jogo dos

zonte. No primeiro set per-I' barr-iga-verdes será ft.ente
demos por 15 a 12, perden- ao Paraná, que também foi

do também o segundo por I
derr-otado na estréia pelos

15 a 9. N-o terceiro set ven- ,fluminenses por 3 x 1.

L

Vend-e.,seFESTEJOS DO 15° ANIVERSÁRIO DO
IPIRANGA

Às �,30 horas _ Parti�a O Campe.O'nato Brasileiro ·carioca E. Caldas por
Uma. chácara, situada em São José; cO'rtada pela

de futeból entre veteranos Infanto-Juvenil de Tenis foi 6x2 e 6x4.
- �strada que segue a São Pedro, distante 600 metros da

do clube, em homenagem ao inaug,ll'ado, sábado, no gi- H. Fleming venceu o pau-
I'raia Com.prida, c0tn a área de 7.940 m2. Compõe-se de

T
.

CI lista lV1. Tonello por 6x3 e .

sr. Sermano J. da Luz. násio do Tijuca ems u-
terras pará 'plantações, bananeiras,' cafeeiros, pan�ell'a,

Dia 26
.

be' no Rio, participando na- 8x6. üi\;ersas qualidades de laranjeiras, além -de outras arvo-

Às 19,00 horas _ Corrida da' menos de 11 Estados, in- P. Lima perdeu _para o
ns frutíferas e de um orquidário em comêço. Tem luz.

de resÍl:;tência, em homena- .clusive q �osso, cujas per- paranaense M. Flelshfres- -, Prêço: Cr$-160,000,00. Melhores informações na Secre-

gem a "Casa Carneiro", formances damos abaixo: ser uor 3x6 6x2 e 6x2. .

taria do. Colégio Catarinense.
Dia 28 Sábado --�---

Às ]4,30 horas -: Parti- E. Goeldner perdeu. para Novos recorde.,S I
_-

da de voleiból feminino em o gallcho W. Fueler por Ve de se Casahome-l,agem ao sr. dr. Muri- 6x3 e 6x2. rePco�Rd;S�u�d��· ��) I�Ç�I' O.,· .
. .

.

.lo Co"ta. P. O. Dória perdeu para

I
f b d

- J d LOld
P t· K Thur'n por mento dO' martelo, ontem

.

Vende-se a casa p. re- a l'lca.a ( a rua uca o
.Diasl-8-15 . Às 15,30 horas - ar 1- o Carioca .

d Ih
.,. I·' batl·do em Minsk pelo atle- _ �20 e os dois terrenos ao lado, sltua a na me 01' prala

Às 8.30 horas - Torneio da de voleibol mascu lHO em 6x1 e .6x4. f t t d t.

A' tA. D I P L· H FIe ta sovJ'etico Krivon.osóv, com de Coqúeiro. 'Dispõe -de todo. o con 01' o, e.n ores. quar-
esportivo de él.ubes juve- homenagem ao sr. n omo up as: . lma e·

-

b h h
d

.

u um lance de 66m 28, estava tos, sa'a dê estar, sala de Jantar an elro,' cosm a· e

nis, em homenagem a dire- Alves da Silva. ming per eram'para os pa -

I.

22 h B·I de I· t H L e F Bar'bu- pr-ecedentemente em pod.er Tratar pelo telefone 3()23
toria do Ipiranga F. C. As· oras _ al e ,1S as ..

� evy .

Dias 2-6-9-13-16-20-23-27 aniversáriO', em homenagem glo, por 7x5 e.6x3. do norte-aml;ricano Blau', I -. .

Às 19,30 horas __:_ Sessões

I
a.9 Exmo. Sr. Dr. :Deputado Domingo com o resultado de 65m ·95, I

cinematográficas, em ho- PaulO' Kond:r Bornhausen. G. Kaulisch p�rdeu para o desde 4 de julho de 1956. E-OCIEDA.DE DOS ATIRADORES DE FI!>RIANÓPOLlS
menagem. - ao s,r. Celso Ra- ". DIa 29

.

carioca F. Basilio Jl-. por BUENOS AIRES, 9 �U. �SSEMBLÉIA GERAL ORDINÁIÜA
mos.

.

.

. Às 10,00 horas - Mlssa 6x2 e 6x2. P.) - O atleta argentll10
De ordem do sr. Presidente ficam pelo presente con-

Dia 7 Campal ,no estádio do _Ipi- . D. von Gehlel1 venceu o Osvaldo Suarez supero�l on- "ocados os senhor.es sócios para a Assembléia Geral 01'-

Às 15,00 horas Cor- ranga, em memória de todos carioca F. Vanconcelos por tem o, recorde sulamel'lcano dinãria a realizar-se no próximo dia 29 de julho, cO'm

rida de bicicletas, em ho- t;óc.Íos falecidos.
.

6 x 3. dO's 10.00_0 metros, com o
início às 15 horas, em nossa séde social, em prÍlpeira

menagem ao. vereador sr., Às 13,30 e 15,30, hor�s - A. Beck venceu Helena tempo de 2�'49"9/10. O 1':- cónvocação, com a seguinte ordem do dia:

Valdemar. Vieira. _
. Pártidas de futebol mter- Carvalho

-

(paulista) por Icorde ant.enor, do :�!en�l� .

RelatóriO' d� .atual. Diretoria .

Dia 14 ,municipal, am\stosa. Ipi- W-O. no Walter Lemos, Eleição da Dll'etona. e do Conselho Deliberativo.,
Às 1'5,00 . horas - CI)r-; ranga x Usati, '11e Tijucas, E. Storrer perdeu_para -o ,30'10"2/10. . Florianópolis, 8 de julhO' de 1956.

rida de bicicletas em home- : em homenagem ao Exmo.
.

Ewaldo Mosimann

nagem ao sr. Antônio Dias, 'Sr. Deputado Valério Go- 10 Secretário.

'dd. presidente do clube mes.

Dia 31 - encerramento
Data aniversária

Às l5,00 horas -' Cer- 'Às
.

6,00 horas - Alvora-

rida de bicicletas em hO'me- da, eDm' salva de 21 tiros.
-

nagem ao Sr. Ciro Miiller. is 20,00 horas __Sessão

Dia 22 solene de p()sse da nova di-

À 8,30 horas � Prova de retoria, com entrega. dos

quebra-potes, cabo de guer- prêmios aos vencedores das

, ra, ,llroYll;. ç,a _maçã, prova, ,provas c.onstantes .do pro-
etc; etc. grama.

Em comemoração do seu
-

150 adversário que ocorre

no próx-imo dia; 31, o Ipi
rànga, de Sacó dos Limões,
está promovendo � grandes
festividades, de acõrdo com

o programa abaixo:
Dias 1-8-15-22 .

Às 13,30 horas - Tor

neio l<�sportivo de clubes

varzeanos, em homenagem

ao sr. dr. RenatO' Ramos da

Silva.

GUÁRANI E ATLETICO., OS PERDEDO�
RES DA PRIMEIRA RODADA

Dia 21
- Vende-se

Um terreno de vargem, com ótimo pasto e área para

plantar contendo 2 -cachoeiras correntes, tõdo cercado de

(I rame 2 casàs com chacáras, medindo 200.000m2, situado
(In jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com o·

l,ropridário sr. Migüel Pedro dO's Santos, em Canto dO's .

;,janch0s, no mesmo município.

Doniingo, pela manhã, co- core· de dO'is tentos a zéro e

mecou à disputa do certa- 'logo após_ o BO'caiuva der,
me-o de juvenis. Dois jogos
fOl;am realizados. Na preli
·minar o Paula Ramos suo.

plantl'u .0 Guaraní pelO' es-

rO'tou o AtléticO' pelo aper

tado. escore de dois tentos

a um.

São os seguintes os tre�
i nos da semana, no' estádio
I

'

da F.C.F., todos à noite:
Hoje _ Bocaiuva
Amanhã _ Guaraní
6a feira _ Figueirense

O Cori ntia ns
finalisíe

Vencendo o São Paulo na

tarde de sábado, pelo es

core de-2xO, o Corintians
tornou -se finalista dei TO'r�
neio Inter-Clubes - da "I'aça
do Atlântico.

REGRESSOU
Saulzinho

Da Capital da República,
onde permaneceu' algumas
semanas, regressou 6a fei
ra última o técnico Saul

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

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

As _ 5hs.-

No F-rograma:
Atual. Warner Pathé. Jor.

Precos: 10,00 - 5,00 .

. Cen;"ura -até 14 ano.s.·

1,1;ta
o ••

�

As _ 8hs.
-10) ABRINDO HORI-

ZONTES _ Com: Sterling
Hayden

-

_:_ techniéO'lor
20) NO REINO DA TRAI-.

'CÃO _ Com: Robert Stack
-technicolO'r
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

-

Pre.;o: 8,00 --'- 4,00.
Censura até 14 anos.

"'->1I·Q., y.
--� ,�- ...

.

_.' --

,,�

As - 8hs.
"Sessão Popular"

Roberto CANEDO
Fernando FERNANDEZ
em:

UM DIA DE VIDA
No PrO'grama:
Cinc Noticiario. Nac.

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

As _ 8,30hs.
'Sessão Popular"

Robertó CANEDO
Fernando FERNANDEZ
em:

UM DIA DE VIDA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 3,50 __cc 2,00.
Censura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'Clube Do_- 4e A8ô_to
, Domingo dia 15 - das 10 às 20 horas - no terreno da nova Séde -:(Aven�da Hercílio luz) - FESTA DO INICIO DAS OBRAS' - Um pro

grama maravilhoso - Danças; Shows com artistas das nossas Rádios; Bandas de músicas Militares-; Churrasca da; Bar, Barraquinhas
de prendas.Iinema: Vitrine das obras COOPERE COMPARECENDO Entrada: Ieríelra Social Não associado: Convite requisita-

do na porta por um sócio a Cr$: 20,00.

UMA PÁGINA SOMBRIA Circulo vicioso em que

,NA VIDA DA CIDADE debatemos há muito.
. O Diário da Metrópole' Os estudantes-

teve a assinalar-lhe um dia gentes de amanhã - sem

sombrio de cidade moderna pre lideram movimentos pa

onde a vida lhe é a mais trtoticos e justos e preten
contradi'tól'ia, a fluais des- deram um protesto 'pacif i

.conexa. Dia sombrio que co e mudo contra esta alta.

enegreceu a página do' diá- Como houvera alta enorme

rio da sua existência, fazen- nas barcas, nos selos dos

do contraste com seu céu correios, nos gêneros de

'azul e puro, com seu mar primeira necessidade ( Por

calmo, com sua montanha que preço está por exem-

/ tão verdejante. Num cená- pio o feijão, que era chama

ria de beleza e de calma do o alimento do pobre?),
com que a natureza a doo, os estudantes resolveram

tau, a cidade de quando fazer parar a alta. Idéia sã,
.

em quando vive dias negros. mas rie qUe se aproveita-
Mas a existência é assim ram elementos estranhos ...

mesmo, feita de parado- E então o que seria um

nrotesto bonito, mudo, sim

patico tornou-seem depre
dações dos bens públicos,
com sério prejuízo para 0_'

é lamentavel.

.,)Cos ...

A alta do nivel de vida

do Rio - como reflexo de

todo o Brasil � é a mais

desenfreada. O mal vem de : povo, e que

longe e as medidas embora FOI por isso uma página ne

precisam ser imediatas, de- gra da história da vida da

mandam estudos; observa- cidade: em que foi explora
ções conhecimento de causa da a bôaf'é e bons"'proposi
� sobretudo pulso forte. tos dos nossos .patr istas es

Com isto as classes assala- tudarrtes.
r iadas solicitam meios para

poder fazer face aos altos

I
E uma coisa pode provar

preços. E consequentemente esta nossa afirmativa, é

as fontes que possibilitam! que embora
.

a alta venha

aqueles méiôs precisam ti- sendo em todos os setores

rar o que dão, de outras (de serviços públicos), a

fontes, que são mesmo a- bomba esburou na mão da

queles referidos meios. É o Light, ..
·

IVIVER! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIPA

.

'

\� As parturientes após ,
a gestação, devem usar ,

SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo CÓldo, Arseniato e Vanadato

de sódio i

,OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.',E S G O T A O O S. .MÃES QUE '

qIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni-

. ,,,,;

r U I [ I
Por todos os lugares por, Politicamente só às ves-

onde tenho passàdo à servi- peras do pleito interessa

'ço deste, jornal, nenhum me para, 80 dias .depois, esque
agradou tanto como Urubici, cer como se algo não hou
rico e formosà distrito de vesse acontecido.
São Joaquim. Religiosamente não sofre
Não só dipõe de clima efeito de bem-querença, u-

temperamentalmente salu- ma plebe essencialmente ca-

tar, como reside ali gente tólica.
de usos e costumes exclu-

Tenho para mim que U
rubici se bem contrariando
topograficamente dispositi-

.
/'

vo de, terreno aCIdentado,
por localizar-se en1 plani·
cie, mesmo assim, pelo va

Igr de sua gente, mora de
paredl:-e-meia com o céu.

Aldo Fel'nandes

sivamente nossos.

� Jamais me senti tão fisi
camente disposto de par com

'sentimento patriotico tão

profundamente brasileiro.
Gente que tem o prazer

em proporcionar ao foras

t.eiro porção de sua mesa e
d.o seu cavalheirismo.

. Nos meu-s prep�rativos de I.
. ..........._.-�._-.............

vwgenl àquele rincão cata-

rinense, bastas vezes fui re- CASA NO ,.CENTRO
"

.,comendado ao maximo cui-
dado; pois bem: nunca -eles- Aluga-se a casa nO 49

.

frutei de tamanha liberdade. ,da Rua Tenente Silveira,'
de ação e me vi endossado com 6 quartos, varanda, co-
de proporcional conforto I pa. casinha, área, e insta- I
moral e social. lações sanitárias. Tratar' .

Familia que vive para o co� o Sr. Norton Silva, dià- :

trabalho assíduo e profícuo riamente, das V às 10 hoi'as, :
na lide cotidiana para dar à rua Felipe Schmidt 21 - :
'aQ$, ,de casa bem-estar c�n- 10 ando Caltos da ,Casa O

!

digno. Paraiso).
.

I

CENTRD ACADEMICO VIII
DE SETEMBRO D A FA
CULDÁDE CATAIÍlNENSE

DE FILOSOFIA

GRANDE AéoNTECIMENTO ARTíSTICO-SOCIAL
- Como CONVIDADOS ESPECIAIS para assisti

i ern a INAUGURAÇÃO da CONFEITARIA PLAZZA,
r.nexa ao Cine 'São José -, estarão presentes na noite
de ·5a. FEIRA próxima, no GRILL·ROOM daquela "f inis
sima Casa de Diversões, os consagrados .artistas inter-.

EDITAL

MOLÉSTIAS da-B'EXIGA

1. De ordem do

.

nacíonais :

1
OLEG BRIANSKY -

.

Atualmente considerado um dos maiores
nos vens bailarinos do mundo!

TATIANA LESIWVA

e mais jo-

-VOCÊ SABIA QUE ..

colega
Presidente convoco os aca

dêmicos da Faculdade Cata
rinense de Filosofia para
urna Assembléia Geral Or
din ária a realizar-se na pro
xima uuinta-f'eira, dia 12 do

,corrente, na Biblioteca da
Faculdade, para a escolha
dos representantes ao Con
gresso Nacional dos Estu
dantes Superiores a reali
zar-se no corrente mês, na

Capital da República."
2. A Assembléia, reunir

se-á em primeira convoca

ção às 18,80 horas e em se

gunda, com qualquer núme
'1'0, às 19,00 horas.'

, F'lor ianópolis, 10 de julho
de 1956.
Dilza Délia Dutra - Se

cretária geral.

• A Irritação intolerável e os ardores

produzidos pelos distúrbios da bexiga.
são frequentemente a origem do
mal-estar geral. Sendo a bexiga ii

porta de saída das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores' cruciantes.
devido' a constante passagem de tais�
substâncias por €ste delicado órgão,

-

. ""'" .
-",:_ 1'-

tstes males e o exa- $.;..� ��-
Em vidros de 40

-- "'- �geradodesejo de aliviar ��
e 100 pílulas a bexiga .. devem ser com- /-----=::::-

batidos, tomando, ainda h�e. as Pílulas De Witt, Sua ação
.

calmante e antlsétlca. faz-se sentir logo na bexlqa, nos rins e

.em todas as vias urinárias. As Pílulas 'De Witt são fabrica
das especialmente para as doenças dos Rins e da Bex:ga.

;�'.J;�; , �, ,
__� 1<0

,

.

Centenario de G. B. S.
h

Retorna George Bernard apresentadas através de, tas com Churchill, Charles

Cae orro perdido Shaw ao noticiár io em vir- 'uma série lançada .jielas IChapli.n, H. G. Wells e ou

tude do 10, Centenário de. Edições Melhoramentos. As: tras parsorral.idades, encer-
Acha-se perdido um cachorro tipo, "Fax", grande, seu nascimento que se re- traduções foram confiadas! ram contundentes aprecia

pintado de branco e preto, cóla comprida, castrado e g istra durante o mês de ju- a Miroel Silveira, Vivaldo,' cões. Há capítulos, nesta
muito ,manso, c�m �ma colera. lho, no dia 16. Coaracy, Raimundo Maga- obra, em que contesta com'

l .•
Pede-se a pessoa que o enc�ntro.u, ven�a a en�o�- I Nenhum outro escritor lhães Júnior, Dinah Silvei-. mordacidade seus críticos e

,�aI ou qUe sal�a do seu ?�ra�eIro:. ll1�or�a,� � �nton�o contemporâneo legou, sem ra de Queirós, João Távora I' seus biógrafos, não pou-

��endes de Souza, no Empano Fl�Ilanopohs, � rua �I.- ,formalismos e sem feição e M. Werneck de Castro. [pando nem a si mesmo.

:,����tes 19-A, ou pelo Telefone 0591, que sera gratif i- ; dog,m.atic�, u�a bagagem l!- Compõe-se a coleção. de I
, .

. I tera.l'1:1 t�o. rrca em conteu- dezessete obras, das quais � O centenárro do na�ci:

t I d· I' M·
- I do ideológico como o ge- se encontram à venda: O menta de Shaw constitui

. ura eC·lmen O e Issa I n íal ironista .'irl�ndês. Seu I I�Ol�ém e as Armas, A Mi- uma oportunidade pm:a ,�'e-
_ I pensamento instilava-se a- Iion ár.a, O Homem do Des- ver, em suas obras,'. idéias

Viúvo Adi Vieira; paes Manoel Bento Oliveira e se-l través de suas ironias, de
I
tino, Major Bárbara, Ho- qúe ainda permanecem vi

nhorll;j* irmãos Euladio Oliveira e senhora, Bento Oli- sua permanente irreverên- ruem '3 Super-Homem, Pig:- govosa- e atuais,

"��ra .e. senhora: cunhad�s Mp'io �ilva e s,enhora, :Val- r cia ante às conv�nções e de maliã�" César e Cleópatra, i • '.��.;;' ..

dir VIeIr� e senhora, Jose. dos Santos e se�hora amda, sua_busca persistente de Volta a Matusalém e Quem;
, , .- ....

compungidos com. o falecimento de sua idolatrada es-. uma soluçâo adequada aos Sou e o Que Penso. Nesta I
P?sa, filh�a e cu�hada .

HELENA. 0L;IVEIRA VIEIRA,
.

problemas soci.ais da épo� I última. Shaw realiza uma' O ESTADO
vem por este meio convidar aos demais parentes e pes- ca. ! autobiégrafía de novo es'-
suas de sua� relaç,ões, para a missa .de ,70 dia que man- Escr-itores brasileiros de .tilo, ievelan do passagens Ci) mais antigo diário de
r'am rezar �Ia. 18, as 7 hor�s na Igreja de São Luiz. renome traduziram as obras inf'squtcíveis êle sua. longa' -Santa Catarina.

AproveItam a oportumdade para agradecer a todos de Bpl"l1ard Shaw que são trajetéria. Suas entrevis- Leia e assir;em.
que acompanharam o féretro à sua última morada e aos I.�ue comparecerem a m�sa.·

r
��������������������������������

�

• Consttução sólida, sendo I caixa interna de COBRE •
. revestida de material altamente ISOLANTE (lã· de vJdrol.
• Resistência ,do tipo tubular, inteiramente blindada. ,J
• Controle automático de feml)erlrura gQ'·U-RM0ttATQ

.

que "fODQtciCN ;r1Nft ECQ�QMJA. _;"". _.'=.:..::..:.... ...
_

.���.'O' ,'� ':c.�-:�, .

.rt('j---
.-

"
- _:_"�"""",,,"\f.:-=- _, '-1

,_�_O__��}
" '-�_ '

..... 'iS'-r!M I'.:v-

'--._.' �"'-.CI.-'� ...
'

7- -_ "-_ --

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDCR

ELÉTRICO

C,rze'Jade 30 UTROS

41 ConStru.ido inteiramcnt� de
cobre,

o Aquecimento ultra rápido,

J J áto abundante na temoe.

ratura de,ejada.

o MISTURADOR DAKO. de I

leJgem instantonea._ permite o

(noJo' escola de graduações 'de
TlMPERATURA,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA.

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRA�

Capacidade:: ' ,
100' a 1.000 litros. :.4

\

Fabricados nos tlpoa
horizontilJ • ytrtlCQl.

\, c. 81 MOS S.4. Comércio '�e
RUI ;,oio Pintol 9 Fpolis ••

jgências!,
• -Sta.Catir,iDa

fi-f'

, "f�'���.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Lira Tenis. Clube
í

'

/

(O CLUBE DA MOCIDADE)

Si\UADO '�'DIA fi UE iULHO �8ÁBADO
DIA 21 DE JULHO - ÀS 22,30 HORAS.

MONUMENTAL E MARAVILHOSA FESTA, NA qUAL SERÃO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA-
""- Grand,iosa parada de ele.gância. em .beneficio da

,
fiE AS REPRESENTANTES DA GRAÇA, BELEZA É ENCANTO DA MULHER CATARINENSE

rampanha pro-monumento a Anita Garibaldi

I "Maravilhoso desfile de Modas Bangú"

- Encantadores modêlos apresentados por gentis
senhor-itas da sociedade florianópolitana

Mesa --"- Cr$ 150,00
Convite - Cr$ 100,00
Reservas de mesas. na ALFAIATARIA BRITO, a

1 artir de 11 do corrente.

"
/

A CONSAGRAÇÃO 'M:AXIMA DAS ÜNDAS E GRA :;lOSAS SENHORITAS
:rULO "MISS SANTA CATARINA, 1956"

,

RESERVA DE MESAS NA: RELOJOARIA MULLER
,

"

A tu G A'- S E
,.)

-

'e
>.

Aluga-se ótima residência, com salas, escritórios,

A· f' d f' d E I
'

T'
.

de Asi
. (,uatro dormitórios, aquecimento central, fogão elétrico,

,

1m, e un ar a sco a ecmca e grrmensura, dependência de empregada, abrigo de automóvel, etc ...
convoco QS engenheiros sócios da Associação Catarinen-

se de Engenheiros, conforme estabelece os Artigos 54 e
Tratar à Rua Felipe Schmidt na 3,4 � sala 6 das 14

,i,s 18 horas,
'

55 dos Estatutos, para reunião em, Assembléia Geral ,

Extraordinária, a realizar-se dia 12 de j ulho, quín ta-fei-
ra, as 20 horas, na séde dêsta Associação.

.-.'

Florianópolis, 28 de junho de' 1956
David da Luz Fontes

• Presidente
.

- ,.

PR{)G,RAMA DO MES'

- JUJ,H()-

DOMINGO DIA 15 - Grandes festas nos ter

renos da nova Sede Urba
na .. Barraquínhas, ,Chur-

rasco. Chope. Jogos. Dan

o � ç,as. Show por artistas de

'nossas, Rádios. Início às
10 horas.

0,

'SABADO DIA 21 -::- Grandiosa Soirée'com iní
. cio. às' 22 horas.

:' DOMINGO DIA -29 �,Soirée' Juvenil das 22 às
",,-;

,

24 horas.

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA_9RDINÁRIA'

,

Ranulfo Valentim e Palmira Vieira partícípnm aos
. R IF'A ..i. I parentas e amigos o nascimento de uma menina que, na

Pia Batismal receberá o nome de ADELINA ocorrido na
DO' ACORDEON SCAN- Maternidade "Dr. Carlos Corrêia no dia 8 do corrente.

DALLI DE 32 BAIXOS, FOI I Sendo padrinhos - Gilberto V, Silva e Mínervína
1'RANSFERID,A PARA DIA M. Régís.
28 DE AGOSTO.

I Florianópolis, 9 de Julho de 1956.

QUE .cONCORRERAM AO Ti-

.

Alfaiataria
� �

�
,-

Santa Catarina
I '

'A ELEGANCIA PARA HO
MENS E SENHORAS

Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, sala

A tu G A _ SE
CASA - COQUEIROS
Alugo casa à praia da

/ Saudade 332. Tratar Mauro
Ramos 12� telefone 3489.

Vendedores
Inferiores
Admite-se para venda de

bijouteria, mesmo não sen

do do ramo. Escrever para
,

BAMA Ltda. Av. F. Roose

velt,l 126 - Salas 308-9 -

Rio, indicando atual ativi
dade,

'''.'

«N y t.enacuro»

Com (J, Biblia 110 Mão
I

QUARTA-FEIRA, -l-I, DE JULHO
,

P A R T I C I P A C Ã O' Certamente que a bondade e a misericórdia me se-

LAUpARES CAPELLA e 'SENHORA '

guírão todos os dias da minha vida, 'e habitarei na casa

participam aos parentes e pessôas de suas relações; do Senhor por longos_�d�s.- (Salmo 23:6). Ler Salmo 23

o nascimento de seu filho JOÃO E�IDIO, ocorrido dia; ou Romanos 15:17. .

',,�, -"

(:i do corrente na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa". . ':,
Certa ':vez, para asslstír a uma reuruao de senhoras

em Carot, tivemos de lançar-nos dentro 'de uma corrente

P A R T I C I P A C'Á O (tempestuosa. Nosso navio era muito pequeno e enquanto
, _

.

êie balançava de cá para lá, meu filhinho que estava co-

RAUL PINHO DE OLl� JOSÉ ELEOTÉRIO FER- migo disse: "Mamãe, será que vamos submergir?" Asse-

VEIRA NANDES gurei-lhe qUe não, porque o piloto conhecia o mar� o

, :e: :e: navio estava' livre de perigo. Afirmei-lhe que o Bom Pas-

SENHORA SENHORA ';� tor estava vigilante a nos guiar. O seu temor desvane-

participam aos seus pa- participam aos 8eu�s "pa- I
csu-se quando juntos recitámos o Salmo 23. Logo está-

rentes e pessoas de suas rente� e pessoas' ,de" '�uas i Y:lmos perto, de Carot, e a sit.uação mudou., Os yento�
relações o contrato de casa- relaçoes o contrato de casa- FJl:p::aram, a agua estava tranquila e o nosso navegar fOI

mento de seu filho Otávio mente de sua filha Oneide suave.

Carlos com ,a senhorita com o sr, Otávio Caclos I Em nossa vida cristã somos sempre assaltados pelas
Oneide Fernandes. Mi:len de Oliveira.

, Novações, dif lculdades e oposição, Se conf'iarmop no'

Otávio Carlos e Oneide
.

grande pastor de nossas almas, Êle nos levará a estar

Noivos sempre pacientes, e a conhecer a sua paz, que sobrepuja
Florianópólis, 4/7/56 tôda a compressão.

Nosso' Pai Celestial, quando totalmente nos desv�a.1
PAR T I C I P A, C, Ã O mos de-tí, somos assaltados pelas provações e dificulda

des. Ficamos em desespêro. Então tu nos buscas e nos

reconduzes a ti, restaurados e acomodados, para' achar
ELIANE, repouso à beira das águas tranquilas. Dá-nos mais fé em

filha de Luiz Vieira e Ivete Campos Vieira, parti- H. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. I
cipa aos parentes e pessoas. de suas relações, o nasci-

I
I

mento de seu irmãozinho, que na pia batismal recebe- PENSAMENTO PARA O DIA I
rã o nome de LUIZ, ocorrido dia 4 do corrente, na Ma- I

\ tern idade "pr. Carlos Corrêa". "Na vossa paciência possui as vossas almas". IFpolís .• 5-7-56. Sra. Esperanza B. Bailen (Filipinas)

Lavando com Sabão

�iraem EspecÜa
da Cla. 'YBIZIL IIDDSIBIAL-Jolnlllle· (lIarca!feglstrada)l

eC8Domiia..ae 'empoe. � dinheiro I�--_._--._.__- .------ •• -.----�--_.- •• -- •. ,--'-------.-- •• -- •• -.-�--.�------------ _" �'-. - __ o - --- •••• _ ••• --_ •• -_ ••••_-- -.--�----- __ -.--�._._--_ .• _-
,. � ._ h

,_:--,..._..t!__ ;.J;;�

/

------�.�.�---
,

ORAÇÃO

o ESTADO
·I!.LS 42 •• -'<g! ... ,�.!o'� ..

[Desfile IIiIngíino C�ube c!,�L�"I�"!, "�!l_
15 de Outubro '. ��7�:;:�:t::b�a��!:g�:�

,

' li, ra os te1efonés' 3804, 2048
ou para Gerente, Caixa Pos
tal 26 - nesta.

Uma motocicleta marca
"Monark" de 6 HP ano

1955, com 1.400 quilometros
percorridos com sid-car
de alumínio adaptado ver e

tratar na Capitania dos
Portos de Florianópolis com

o funeionário José Lima.

VENDE SE

-------�

PARTICIPACAO
, ,

'---�-----------�------------------

"Encontro com as- Misses �,
Carteira da Caixa Econô

mica Federal de Santa Ca
tarina, de número 2976
10 sede, sob o nome de
Izaltina Nascimento.

, Florianópolis conhecerá, dentro de mais alguns
(:<as, tôdas as lindas e graciosas senhorttas..que concor

leram ao título "Miss,Santa Catarina, 1956". Vêm elas
dos mais diferentes recantos da terra catarinense, tôdas
trazendo consigo' a beleza e a mocidade que lhes deu
vitória e fama.

Serão as "Misses" apresentadas à nossa sociedade
1']11 mágn íf ica soirée que está sendo car inhosamente pre
parada pelo Lira Tenis Clube, e que será realizada em

14 de Julho próximo.
Conhecemos, ass-im, Edith Donín, a maravilhosa e

meiga "Miss Santa Catarina, 1956", bem como as demais
:Jeiczas do nosso Estado: Edla Rupp, ,de Blumenau; IAnelise B�chmann, de. Joinville; Ilda Silva, de Itajaí;
Marília Petérmann.- de Brusque; Elizabeth Cavinati,' de
Tubarão e Rita Mahota, de Ibirama. Mais ainda: tere-:
n (IS o agradável prazer de rever as encantadoras senho-

I

rrtas Lorena Haveroth (Miss Rio do Sul,' que' já esteve
i

conosco no fabuloso ,Baile de, São João, no Lira), e a lin- "

-u:) up UOOlU 'up uO'é.:ríl TI uluasa.lda.l uraq .0Ul anb u.moI up
pital.

-

I

Mas cuidado com .cs imitações
de simples pílulas "vermelhinhas".
Nun()C o imitação vale fonto
quanto o produto original imita
do. Exijam sempre oS'conceitua
dcs PILUL6"'�ITALlZANTES (Côr
de Sangue1"'para VERMINOSES �
INTESTINAIS e suas ANEMIAS.

.; e -: ',' r

Hdade

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- em 1635, o major Calabar, a serviço dos Holan.

. -dêses, chegou a Pôrt0'Calvo com reforços de

'tropas ao governador Picard;
em 1711, uma' carta-régia deu os predicados
cidade a então Vila de São Paulo;
1836, em Campinas, São Paulo, nasceu o gran
de compositor Antôni0 Carlos Gomes;
em 1867, travou-se O combate do. Alegre, em

Mato Grosso, tendo o vapor paraguaio, "Salto
.

do Guaíra" que acompanhava pelo rio as tro

pas de .invasão, tomado () peqüeno vapor "Ja-
1. De ordem' do colega

I'urú" deixando-o 'ao ser 'contra-atacadl3 pelo "An-

A
· C IItônio-João";

, Presidente convoco os aca- VISO' aos anarJcu ores-
em 1932, embarcou nesta Capital, à bordo do dêmicos da Fact;ldade Cata-

M·,o",stérl·o, ti a VI' iPa"'" B ta Obra"rinense de Filosofia para 'ii y ti (1 .., O centro de criadores de canários de Santa Catari-
navio "Co�ndantj:! Alcídio" do Llo:!i(:le Brasi-

uma Assembléia Geral Or�
,

PU"bicas 11'[1, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do corrente
leiro, a fim de combatei' a revolucão 'deSão, II [lJlO, a su� 3a, Exposição de canários, patrocinada pelaPaulo, o 140 B. C, sob o cóina'ndo d� \'enimtl'!-co-' dinária a l;eali�ar-se, na pr:o- ,

,

I J
_

M I" F
.

'S'l exima quinta-fena, dl.a 12 do I
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELE GRAFOS Secretaria da Agricultura.

rone oao arce mo errelra e I va. omo -

,
'

. I O h'
,.

d' ,

. ,
,

t
'

t.J I 'corrente na Bibhoteca da- O Delegado da Escola de AperfeIçoamento dos Cor- s sen Oles SOClOS que eseJarem partIcIpar da Ex-
sargen o segUIu o au 01' -uesta co una' I ','

� 'bl'
,

. _

d
'

" d
_

d'" t' d' 30 d
1938 f I· 'R' d J

'

'

d d Faculrlade para a escolha I' reias e Telégrafos neste Estado faz pu ICO que a par- IIJ()slçao e canal Ias, everao Ingll'-se a e o Ia' o
em ,a eceu no 10 e anen'o, o con e e',' .. �. _ C' . t' 'S 't

.

d C C C f' d
Af

.

C 'I (Af C I dA' 'F'
, dos representantes ao Con- ',til' do dIa dOIS do corrente mes estarao abertas nesta a- ,conen e a eCle ana o . . "a Im e promover o

onso e so onso e so e SSIS, Iguell't'� '", " N ,.
-

t'
,

t, I
-

d
-

f'
d ) 't' I' t 't b' gTesso' Nacional dos Estu- 111tal 'na sede da Dn'etona RegIOnal - Praca 15 de 0-" espec IVO regls 10, sem o qua FIa0 po erao Igurar
o , poe a, Jorna IS a, escl'l 01' mem 1'0 'da Aca ,.., ,_ ," I

, •

deln', B' 'I', 1 L t d I t't t H' dantes Superiores a reah- I lembro � as Jl1scncoes para provImento em cargos da )10 _concUlso.
" ,Ia 1 aSl eu a (e e ras e o ns I u o IS- ,�' Florianó olis,tOrIco. zar-�e no correl�tbel' mes, na

i iasse inicial '1" da Cárreira' de Teleg,rafisb - Quadro
p

ANDRE' NILO T Capital da Repu Ica,
d M' 't' d V'

_

� ADASCO
A 'br"

'

',_ 111 - Palte Permanente - o mlS eno :l. laça0 e
------,---, 2 .. A ssem leIa reunll 'b P 'bl'

\

f,OCIEDADE DOS ATIRADORES DE FLORIANóPOLIS' .', . 10 ras u !Cas,
, s:-a ,em18P310'lmhelra

convoca-
No ato de inscrição o interessado ,apresentm:á os'

ASSEMBLÉIA GERAL OR'DINÁRIA çao a'l , oras e em se- I, t "

'

De ordem do sr. Presidente ficam pelo prese�te co;", gunda, com qu�lquer núme- ,5egumtes documen os. '

"ocados os senhores ,sócios para a Assembléia ,Geral '01'- 1'0, às 19,00 noras, -, _'
,

dínária a realizar-se no próximo dia 29 de julho, com ,Florianópolis, 10 de julho a) prova de quitação" com o serviço militar, para Uma chácara, situada em Sãtl José, cortada pela
início às 15 horas, em nossa séde social, em primeira de 1956.

' candidato do sexo masculino; , Estrada que segue a São Pedro, distante 600 metros da
convocação, com a seguinte ordem do dia: I Dilza Délia Dutra Se- b) cert.id�o de nascimento, para candi�ato do sexo

Praia Comprida, com a área de 7,940 m2. Compõe-se de
Relatório da atual Diretoria 'cretál'ia geral.

c) tf�tm'lmmdo; I 't 1 'd' t t d terras para plantações, bananeiras; c;:lfeeiros, parreira,
El
'-

d 'D' t' d C Ih D l'b' I I u o e e eI 01' sa vo quan o se ra ar e can- , , . '_ ,

elçao a Ire Orla 'e o onse o e 1 eratIvo,
d'd d f" ,- _

f
_ dIversas qualIdades 'de larap.Jelras, alem de outras arvo-

FI
' ,

I' 8 d 'Ih d 191':6 1 ato o ..sexo emmll10 que nao exerça unçao , , . , .' "
� ,

onanopo IS, e.lu o eu,

I I t', '

'

I
HR frutIferas e de um orqmdal'lO em começo, Tem lu�.

Ewaldo Mosimann

DOCES E TORTAS!, d), a�::�a�voa 'de vacinação antivariólica;\ Pr�ço: Cr$ ,16,0,000,00 .. Melhores, informações' na Se�re-
:!o Secretário. .' "

. tana do ColeglO Catarrnense
e) d01S ,exemplares de retrato, (3x4) tIrado de frente "

I Doceira PRpec'ializada em
, f) :s��%pCi���é�ei!�!ilon�:i�l;a;�l:d� � Cr$ 1,50 de Ve'ode'""�,�-s-e-'--:-'C-''-'a-'-s-a--�-----Um terreno de vargem, com ,ótimo pasto e área para Pôrto Alegre; aceíta enco- Educação "e Saude,

plantar contendo 2 cachoeiras correntes, todo cercado de mendas de doces, el!feites, As referidas inscrições serão encerradas no dia
arame 2 casas com chacáras, medindo 200,000m2, situado ortas e putiin,!! para casa� t:._'inta <fê Agosto do corrente ano, '

•

(rt! Jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com o mentos, batizados e âni.ver-I Florianópoiis, 2 de ,julho ,Se 1956
p'oprietário sr, Miguel Pedro dos Santos em Canto dos sários. - Rua Feliciano

'

Antonio Taulois de M.esquita
, ....j.anch0S, no mesmo município,

'

Nunes' Pir��.J 12 . Delegado da Escola de Aperfei<;oamento,
..

\

"IRENE TíS ÁNTROPIS ..
" SUMÁRIO

O ensino da medicina ve

terinária em São Paulo.
Inocente Xavier Alves. mens:tgem de saudade, q,ue A.P.C,B. 28 anos de luta.

Faz muito tempo, numa os pequenos ól'fã�S enVla-
Associação Paulista de

ti t 'vam a' 0' suas mãezll1has na
noite de verão, sen I ran- -

" Criadores 'de Bovinos -- Re-

sir-me a alma, uma dor que -mol'ad<t celeste.
, . latório, apresentação de

ainda recordo, Ia passando E o s soluços contagían- contas e balanço geral do

na Praca Quinze, onde se tes. ,d:J senhora enternec�- exercício de 1955, Introdu
achavr,: em retreita, a ban- da, imprimiram nos demaIS

ção _ Quadro Social -- Ex

da de música do Abrigo de ou vin�ps: uma dor profun-
pediente _ I Leilão Expe

Menores. Muita gente se da, que transluzia nos sem-
rímental das Raças Indía

comprimia; c.ircunscrevendo blantt)s tristes.'
nas __ II Leilão Experimen

o coreto donde partiam os Todos os olhares conver-
tal das Raças Indianas - 1

lindos acordes. Parei a ou- giam nos" devotados músi-
Exposição Especializada de

vir, os compassos que, com cos, que aparentavam en-
Bovinos das Raças Leitei

suave harmonia, eram mar- toar uma canção de hosa-
ras e Mistas _ Serviço de

cados pelos jovens musican- nas, Com as frontes' juvenis, G I"- d Registro enea ogICO
teso Não sou afeito à músi- voltadas para o azul os

Serviço de Contrôle Lei-

ca, nr-m me assistia qual- céus, perscrutavam as es-
teiro _, Serviço de Assis

quer outro interêsse a res- trêlas, buscando a face da
tência Veterinária _ Assis,

peito; para clareza, vale mãe saudosa. E avistando-a,
tência Econômica _ Cam

dizer que os meus preces- lá no alto, qUe os cont��, panha de Fundos Pró-Sede
sO'S "in the struggle fW li- pIava com doçura, dirlgI-

Própria __ Balanço Geral e
-' fe" náo ,passaram da obso- ram-Ihe esta prece, de gra-

Dsrnnn st.raçâo de Conta de
leta clava, Detive-me por ti dão e de fé: "Mãezinha

Lucro-i e Perdas - Parecer
instinto, enlevado pelo con- do m.:;u' coração, aceita, os do Conselho Fiscal. A XXIl
cêrto; acaso não interrom- cordiais louvores,

.

objeto
Exposição Feira Agro-Pé

'pe a marcha, mesmo a ter- desta canção;' 'e ajuda a
cuária foi considerada o

rível .raja, escutando o som conter os horrores, desta
maior certame até hoje rea-

da flauta? pobre geração," lizado em Uberaba, A maior
Entre os circunstantes, Quem, vergastado pelas

parada de Gado Zebu do
viam-se pessoas que normal destdins e incompreensões Mundo _ Impressões da
mente não participam da- do homem, já descria da so-

XXII Esposição de Ubera

quele auditér!o. Representa- Iidar iedade humana, teve,
ba _ Em Araçatuba, a IV

va ser o encanto da melo- de certo, um consôlo e uma
Mostra de Gado de Cria e

dia que, tão singularmente, I esperança:, Q�lantos cora-
VII Concurso de Bois Cor

irmanava as três classes ções,_empederllldos pela ga-
dos __ Fatores hereditários

sociais, heterogêneas e di- -iãnciu desenfreada; q�an- que afetam a fertilidade dos
vergentes. Em cada face, :;as consciências, malaina-

bovinos __ V - O touro" a

humilde ou altiva, se nota ias pr-lo tinir do ouro, vol-
vaca (! o bezerro coms fon

va: "irene tís ántropis me- taram à, vida, reanimados
bes de variação do período

tá kallon areton",�omo di- pelo calor das lágrimas,. de gestação. Novas perspec
zem os gregos, Porque não E o meu pensamento, im-

tivas para a Pecuária de
era época de eleições, infe- pulsionado por esta emo-

corte _ O Gado Santa Ger-
tit d

_ f' depressa para '

re-se que aquelas II 1 U es çao, ugru ,
, {trudes aclimatou-se perfei-.

h
_.

h lá dístan-mm a maezm a,
_ tamente em São Paulo, VII

,"_ 'ho E mes-te, no 1 mcao gau� '. Concurso de Bois Gordos em
Pois bem! A um dos mo, minha querida, disse-

São José do Rio Preto, Sec-
flancos do coreto, permane- lhe eu: Imensurável e o p�- cão Jurídica _ Divisão de

der das mães! Com sua me,l- terras em condomínio, A
guice conciliadora, se qUI- importância do gado da In
serem, conve�·terão \ huma- dia, Economia __ Exportar
nidade, extirpando-lhe o

ou Morrer! Aríetes ou car
micróbio da deãcrença e da

neiros hidráulicos, Tração
maldade, Animal e Tração Mecânica,
Florianópolis, 7 de julho Irrigação por Aspersão,

certo, entrevia nelas, uma de 1956. Leitões raquíticos, Como
trocar óleo do cartel'. em

tratores, Como aumentar a

NO duração dos pneumáticos
dos tratores, Adubação -

A eficiência do- salitre do

Chile, Formol e caiação sul-
Dia H (Sábado), às 14 horas � Prova Escrita

{atada - Para salas de in
Dia ]6 (2a, feira), às 8 horas � Prova de Habi-

cubacão e pinteiros. Como
iitação

CURSOS POR CORRESPOND�NCIA � ,/::" .. , '., os' amaricanos e os holan de-

e Reda- ses tratam ',suas galinhasDia 14 (Sábado), às 14 horas Português
poedeiras, Vícios' das Aves,

cão Ofici-al
N b ' 'd "d

Gerais am -uvu oença serra os
Dia 14 -- (Sábado), às 14 horas - Noções cães, Os Bancos de epitélio

de Direito (Prof, Ennor) "

no combate à febre aftosa.
Dia 14 (Sábado), às 14 horas - Noções Gerais de

A reprodução dos "coelhos.
Direito (Prof, M, C, M,Pit,)' O Brasil e o 'Gado Devon.

Local de realização: Escola' Industr-ial de, Ftorínnó-
Como o Brasil precisa de

j.olis - Rua Almirante Alvim n, �9 fCl'tilizantes, II Considera-
�----�'-------------------------------------

ções Gerais sôbre Seleção
-- as raças não são iguais
em suas eXlgencias para

produção de leite ou gordu
ra, Produção, de Íeite no

Brasil. Boa!'l fotografias,
Mercado de Laticínios e de

Carnes. Rel�tÓrio nO 136 do

ServI co de Contrôle Leitei

de 1piro da A,P,C,B.

eram sinceras,

cia uma jovem mãe, que

aplauoía os meninos, cheia

de tern u ra e de lágrimas,
Tinha o coração em pranto
e, com olhar dorido, parecia
seguir as notas, que de
mandavam os céus, Por

PROVAS DO D. A. S. P.
ESCALA DE PROVAS A SEREM REALIZADAS

Mil:S DE JULHO CORRENTE
CONCURSO: PRATICO-RURA_L

4 O j [1 i "

NO, t

E, O I TAL

11 DE JULHO

,

A' data de hoje recorda-nos que:

CENTRO ACADEMICO VIII
DE ,SETEMBRO D A FA·

CULDADE CATARINENSE

,DE FILOSOFIA

Vende-se

'. •

-:

�AI
,

é fácil

� "vircr
avêsso"

pelo

/ a nova

A "construção DOBRA-MATIe" - urna

característica exclusiva e revolucioná

ria - permite êste prodígio, colocando

diante dos seus olhos 'o "coração" 'da

sua Remington STANDARD!

o problema c:e conservação. lubrüícaçâo. {)

ajuste das partes qU3 compõem o maravilho

so mecanismo da nova Remington Standard

fica re d nz ld o ao mínimo! A Remington
S�andaI'd "construção DOBRA-MATIC" per

mite-lhe 'aumentar a produção, diminuíndo

considcl'àvelmente ó tempo necessárío para

limpar e ajustar" porque-em 4 mínutos.apenas__
esta nova e .aperteíçoada máquina pode ser

aberta, pondo à mostra todo o seu delica

do mecanismo, As chapas de blindagem de

cima, da frente, de trás e dos lados saem

com a maior facilidade e a armação do carro

dobra-se, mostrando todo o interior �C3. eua

Remíngton. A "construção DOBRA-MATIC"

é uma caraetérístíca que v, encontra sllmen
te' na melhor máquina' de escrever tipo
Standard do mundo - a'Remington !

Eis outras vantagens que lhe oferece

'a nova Remington:
,.-

(} "ES_CALA ZEROCf:NTRIC�, combinada com

m�\.,ginadOi'es visíveis - graças aêsse disposl
tí'ó'l:' a operadora "vê" como a carta vai fiea&'.

,t<:;:s mesmo de escrevê-la!

� "TOQ-UE-TEMPO", mecanismo de ímpressio
com aceleração progressiva e ritmada - aUDfeD*-

..

a produção sem esfôrço extra.

e CARRO ULTRA-LEVE E RAPIDOo::de retor
no suavíssimo - reduz ao mínimo o' esfôroe
da operadora.

CASA PRATT
..:

Sfondar"

Rio de ,Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Belo Horizonte - Recife _
Curitiba - Salvador - Juiz de -Fota - Pelotas - FI9rianõpolis - BlumenQu

Filiàis em Santa Catarina-Florianõpolis: Rua Trajano,'18-B e Blumenau: Trav, 04 de fevereirp, 23.\0

_.._----------'AGtNCIAS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO PAís------ •

junho de 1956
Walter Moritz
Secretário Geral

Vende-se a 'easa pré-fabricada, à rua Juca do Loid
�20 e os dois terrenos ao lado, sit'uada na melhor praia
dê Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quar-'
t0S, sala de estar, sala de jantar banheiro, cosinha e

Tratar pelo telefone 3023

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Busca·pás:A política d\os pre�os
( (Manuel Ferreira vocou situação inversa. E fi-' ta de puxar os preços para

I de Melo), cou, desta sorte, estabeleci- cima! a fim de tirar partido
lOque torna muito curiosa da a confusão. Ninguam sa- da confusão gerada na cabe-

.

VERDEN, 10 (U. P.) O

a situação dos povos anar- be já quanto vale Os artigos ça dos consumidores por u'a tribunal desta cidade' can

I quízados, como sóe ser o caso expostos à venda, porque o moeda que deixou de ser um celou o 'inquérito de traição

I do Brasil, é a paciência dos dinheiro, medida de valores, padrão estável de valôres, contra o ex-general von Sey
i seUs governos, tentando con- ora se transforma numa me- 'para converter-se num ins- dlitz. O antigo defensor do
! cítíar cousas inconciliáveis. dida demasiado elástica, l'

" �rument� arbitrário, sujeito cêrco de Stalingrado foi, de

V,ejamos o 'caso da política go num padrão excessi\""'la variações constantes, co- pois do seu aprisionamento
dos preços, como ilustração, mente escasso ou de teôr mo o clima que ora baixou pelos russos, co-fundador do

pois foi o prato que quase simplesmente especulativo. I por estas plagas. � "Comité Nacional da
-

Alema

"�og?tizou" �' �apital .da Re- A consequência não, se faz
.

Ora, acrescente-se a tu�o nha Livre", e por isso, con

pública nos ultimas días de esperar. IISSO a falta ou a sonegaçao denado à morte pelos nazis
maio. Comerciantes há que se de mercadorias. .Os 'nossos tas. Com o cancelamento do

,Três fatores concorrem, queixam da impossibilidade: índices de produção, em al- inquérito o Tribunal de Ver-

primordialmente,' para os de fixar os preços, quando guns casos, não têern se ele- den anulou também a conde-

abusos que se' praticam no não é a própria COFAP que \vadQ na proporção do au- nação à morte.
mercado: primeiro, a infla- os eleva sem cerimônia, ba-

I
menta das populações. Nota-

ção; segundo, a falta dos' ralhando tudo. Em conse-
I
damente quanto aos gêneros

••••••••••••••••••••

produtos; terceiro, a crise de quêncía, não raro sucede que
I da lavoura. E as causas são te anos. E os especuladores,

autoridade. .. tão acentuada certos artigos por um dada: bem' conhecidas. Houve e é claro, que sabem tirar par
.

na "administração, de auste- preço, numa dada loja, logo continua a haver o êxodo tido de tôdas as desgraças,
ridade" que um ':l�te" =. adiante, às vêzes na mesma I rural, diminuindo o· número não deixam de tirar de mais

b?u com as coronarras

entu-,r,ua,
se acham �arca�,os p.e-I de produtores e, aumenta,n- essa. Se os transportes são

nha de ontem: sôbre o pídas . . . ,10 do�ro. E � dl�bo e, para i do
o dos consum��ores, co�o, escassos, OS gêneros produ-

fato de O Jornal, do Rio, Todos os esforços ate ago- complicar mais ainda o pro- resultado da politica parcial zidos pela nossa lavoura só
órgão que sôm..nte _ tira ra dispendidos, não ccnse- blema, Os compradores vão! dos salários. E, por último, entrarão no mercado em pe-
'uma edição por diã; ha- guíram beneficiar em causa adquirir o mais caro, na su-

I
agravando êsse estado de quenas quantidades, �1edian-

ver publicado, na de do- alguma o público consumi- _POsição de que é o artigo
I
cousas, a crise de transpor- te o contrôle dos eternos eS-

mingo, à primeira pági- dor. Este continua a com- melhor. Neste caso, em vez teso Os caminhos de ferro; _peculadores, quase sempre
na, em certa quantidade prar os gêneros de primeira, de concorrência na baixa, :cteficientes, com material 1'0- protegidos pela burocracia
de exemplares, dois clí- necessidade pelo preço que I

como acontece nos tempos dante e fixo bastante gasto ali ínetícíêncía dos órgãos
chés . da chegada do sr. OS vendedores impõe�. E Co- i �Ol.:mais, ,sobrevem a compe-, não puderam :e�quipar�se encarregados de rssol ver o
Lacerda a nossa Capital, mo aumentam da noite

p8:ra1
tlçao na ,alta. Cada qual tra- no curso destes últimos vm- assunto. Assim, ninguém te-

enquanto, no restante, o dia I J' d f t
-

.

...._.........._........�.;................. �...................... _ ••• _
me um excesso e o er a so- .

Mas, eu nunca seria, de forma alguma, um historiador naquele local inseria as- Não adiantam protestos.

L
• .

d'· E·'"
': -

-d-
..............

bre a procura. E os preços se

��mu�s C����iS�:t��r:sas:�: ��::���o� �� :�: ������çõ�� ��;!�: ��n�,OS�: �:adS;� en�r:ann�maU�ja �ouns:o���� oterla O sta O
'

����:�te.portanto, em alta

um crítico com o seu azedume, ou um gramatíco com a mia Brasileira
-

- ficou rece a uma barraca, para BDQULT I,DOS OD ONTDMsua regra: - jamais 'escreveria REVISION CRITIQUE ,DES para lá de intrigado. E adquirir 'Utilidades, já suou Di)" li 'D D Dessarte, que adiantou ao

FOURMIS DE LA TUNISIE, ou LE SÉCRET DES ARGO- não sabia as razões do tanto a; fim de conseguir o 2.032 - Cr$ 250.000,00 - Brusque governo organizar comíssôes

NAUTES, ou CAUSERIES DU LUNDI, ou, mesmo, quais- fenomeno. Depois de dinheiro, que não tem mais 8.700 - ér$ 25.000,00 _; Caçador de preço? Não resolveu na-

quer ELEMENTOS DE SEMANTICA, modestos, e púdicos. muito meditar e indagar, âniino para discutir com- o 2.594 � Cr$ 20.000,00 _; Florianópolis da, mas a administração era'

Fôrça nenhuma, nem a que leva -á Famg, nem a que
das coisas de jornal, fi- comerciante, ou. fazer valer 5.215 - Cr$ 15.0QO,00 - Itajaí teimosa, ou, então, precisa-

arràsta ao Dinheiro, me faria escrever PROBOSCíDIO em eou sabendo que a maté- os seus direitos, apelando 3.496 -, Cr,$ 10.000,00 Florianópolis va mostrar que estava agiu-
lugar de elefante, ou chamar, de PALMACEA _ um coquei- ria paga, no geral exige para quem de direito. ia em proveito do povo. Q_
1'0 esbelto, alegre, coroado de tiras inquietas e rumorosas os -cgmprovantes -da pu- Regra quase geral, o bra-

,;

mportante não eram os re-

'Proboscídio, para mim, só poderia ser um elefante serr bUcação respectiva. E sileírn, por exemplo, notada- .ultados, eram as aparên-
tromba; e pálmacea - um butíá banal, sêco, com bolas dt

- ficou muito embaraçado mente Os sulinos, é ínímígs .Ias ...

marimbondos, sem beleza e sem originalidade. com essa hipótese'... • de discutir em público. Ti-

E' que continuo a "ser, apezar dos meus acumulado� midês? Caipirismo?' Scja o

anos 'de estudos e reflexões, um homem que vê as cousas '.lue fôr. Não discut.e. E dêste

e pára a contemplá-las com _o coraçã,o a tremer de alegriéJ - complexo da nossa gente or-

e leve encanto e pás8a logo adiante, em busca de nove :A mudanca da deira, tristonha, se preva-

t
.

t IA lecem os inescrupulosos, é
----------

en erneClmen o e novo ,en evo, procurando colher, com mãe -' Florianópoijs, Quarta- feira, 11 de Julho de 1956
fáéil, apenas os frutos claros e dôces que alimentam o ser C 'f I claro. Ditam o custo, o fre- '__

:interêsse e não decepcionam a sua curiosidade.' apl a guês paga e fica tudo por INSTITUTO POlIT'E�CNICO DEA natureza; a família, a qualidade, a substância ou aE
isso mesm'o.

"
'

.

.t
RIO, 10 (UP) - A Co- Assim sendo, nada nós pa-VI aminas desses frutos, oomo o preço da sua etiqueta 01 .

FlORIANO'POlIS.

d
'- mIssão de Justiça, da CâJl1a- rece maI's pueI'l'l do que o ,as m agaçoes das suas origens e côr da sua pôlpa - sã( ra dos Deputados ultimou o apêlo 'que co'm frequência asdetalhes que não se retratam nem ficam no meu espíritc.

. .

t
estndo do projeto que dis- autoridades dirigem ao p.ovo, Dl'a do Form·ado. - Ho,menage.mmqUle o, um pouco volúvel e sempre insatisfeito. ' ,

t'
, oõe sobre a mudança da ca- pedindo a sU,a cooperação naA e agora não me interessou vasculhar a cidade atrm

d
'

'

7' pital, da República pa, ra, guerra contra os especuladr'- ,

f'a Choza Adelina, onde viveu Caxias ou a casa de FrarlCi; "pOS_ que abrigou Ozorio.
Goiás. A Comissão' aceitou res. O <povo, 'que está farto de uma

Sei - e foi o Ricardo o alcoviteiro _ que as mansõe,
) �nteprojeto do Executivo,' aborrecimentos, prefere pa- A Comissão dos Formados pelo Instituto Politécnico

confortáveis de Benigno e Venancio Lopez e a casa apala.
ofl?recendo-Ihe no entanto, gar e calar-se, a armar baru- ,de FlorianóPolis, convida 3>OS parentes e aos que foram

cetada da Linch _ retêm, abrigam e alimentam hóspede"
5 .eme�?as. U_ma delas

per-Ilha dentro das lojas, qui- amigos e admiradores dos professores, graduados e ah.jllos
indÍferentes :e cheios de apetite, transformadas em Hoteh mIt� a Inclusa� da c.lausula tandas, mercearias, cada vez 1€10 extinto estabelecimento de ensino superior, falecidos, a

burguêses, terrívelmente atuais e onde impera o molho f
de lev.end� de ImoveIS .d:sa- que tenha que comprar algo. assistirem à missa que, por alma destes saudosos mortos,

.

dominam os leg'umes. propl'lados ou adqUll'ldos Nós vivemo.s numa terra on-
I
será celebrada dia 14 sábado às 8 hovás na Catedral Me-

A cabana de Artigas ou o chalé de Sarmiento, 'nem se,
'lrea do futuro"Distrito Fe- de se opta sempre pela gre-: tropolitana, anteciPa�do agr'adecimento; pelo compareci-

se ainda existem: não sou coletor de imóveis ,e as "causai
dera!. As demais referem-se ve branca. Quando se vai a menta.

'

de história", não valem pelo que contêm senão Pelo qu<
l organização e funciona- um teatro e a peça não agra- Florianópolis, 9 de Julho de 1956

possam ,exprimir de dourada beleza e de íntimo agrado.
nento da Companhia Urba- da, em vez de se patear, de A COMISSÃO

Aliás, eu, tenho sido na vida,' na verdade, um turistll
iizadora da Capital Federal. se -vaiar, de se promover de- x x":x

preocupado tão sómente com as belezas exteriores da}, ;ordens, assiste-se tudo até Relação' do!! professores e formados, falecidos:
causas' que lhe seduzem os olhos, indiferentes aos seus "in-I

o fim. R�tira-se 'e l)ão se vol- PROFESSORES - Desembargadores José Artur Boi-

gredientes, ás suas fontes-e até mesmo ás angústias e aos V'd U'
, ','

ta mais. teux e Gil Costa, Drs� Bulcão Viana; Ferreira Lima, Carlos
tormentGs que as criaram; e um diletante que tudo vê pelo I a nlverslfana - Ninguém espere, pois, a Correia, Felipe Machado Pedreira, Alfredo Porfirio Araujo,
lado do prazer, da Forma, da Côr, do Estilo e do Ritmo e' J

;
L

.
parte da nossa gente, movi- Augusto Fausto de Sousa, Ricardo O', Donell, Armando

para quem os duros &spectos do direito" as graves cornijas I O Cu . d G os� f.U1Z d
menta algum de revolta in- Knaught, Heitor, Luz, Aquiles Wedekin dos Santos; Enge-

d
" '.

t"
,

. " .
rso e eogra la a dividual contra os especula- nheiros. Antonio Lopes de MesquÍta, Frederico Selva e Par-a ClenCla ou a e m�smo as amargas eXlgenclas do seu pão Faculdade Catarinense de

'

e da sua concha de agua - perdem as suas arestas agUdas 'F" s f' l' 'lt.
dores, 'como pretendem as tilho Bãstos; Belarmino Correia Gomes, Fernando Macha-

.

-
, 1�0 o la rea lZOU nos u 1- auto l'd d bo 'd d a

Os seus tons asperos desde que possa disso tirar com um m."" d' d' f' d
r a es, sa "n o e n- do Vieira, José O'Donell, José Pedro Duarte Silva, Germa-

'd l' ...
',,,,S las a semana In a t

-
.

. -

d'
na-se a apurar-: primeiro -

pouco e co onda e ongmahdade, um agradável motivo de _

1 't.
emao que lSSO nao pro UZ1- no Oliveira, Farmacêutico Joaquim Marcelino Coelho.

- _ . "

, uma excursao pe o menor rá o mínimo efeito, já que se

I
'

x x x
A ocorrencia de fraudes

arteN: u�ad emoçao amor�vel: dellclOsa e consoladora. : da Ilha. Acompanharam os I'
_

b
. cambiais ou fiscais: segun-

ao mago das substanCIas, nem mergulho nas Cou- exc rSl'o
.

t f
en elara, na urocraCla sem Formados pelo' estabelecimento:

'. ,u ms as os pro esso- f'm d 'd
- do - o montante da evasão

sas: - para' certos problemas da VIda e da Emoção tenho res Ca I A t T k d 1. /.
os process()s as açoes. e" Grimensores: Acrisio Avila, Constantino Selva, Heitor -.

.
' '. ..

' r os ugus o e a e a. 1 t d � dos ,agias e s,obretax<J,s nas
amda a ,doc:e, tenra e mocente mgenUIdade de Pierre N,)- E te 1 t.

- prmclpa men e, as omls-, Gonçalves Nestor Gonçalves. Engenheiras geografos: Ire- . - .

. ,

d d
' .

l'
, _

s s co egas lveram oca- 3ões. i .' B b' J
-

B t· t N t·
. -. . Importacoes Irregulares;

Zlere' - as ver· a es da Blb la sobre a Arca de Noé êle as
- nIo ar asa, oao a IS a a lVldade, Joao GUIlhon, LUIS

t
.' .

d 1:t.· d'
. �.

' sião de transportarem para._a
.

1
- erce'lo quaIS as mo a I

Ivera, um la, confIrmadas, num slmples brinquedo dr .t. h' t-
A mf açao trouxe, como Alves de Sousa; Cir'urgiões ,dentistas: Cassio Luz Abreu ' ,'-,

-

Nueremberg, claro, natural e leve, ,exalando ainda um odôr :i�.IÇ; dOS con ,�clme� os não podi� deixar de ,trazer, o: José Alvino da Cunha, Jorge Moura, Nilo Vieirá Furtado: I d�.�:s �e �raud�� que foram

'novo, fresoo e bom de resinas.
-

..

frut�r ra os. �m �u a e

t
es- descontrole_dos valores. Um Orlando Filomeno, ZOl'>oastro Batista Firme, Judit Diniz,

u 1 Iza as, qu.a�lo
-

�e �s

f,so'IU uJ_Dt tutrista te um, diletant,e de contemplação fácH p'lacãOamdasamnaossaas cObmeleeZmas- povo que nao sabe o valor da paulina Porte'la, Antenal' Morais; Farmacêuticos: Alfredo
fraudes cambIaIS ou flscals

e aCI COIl en amen o e que prefere, aos sessenta anos á t- .

sua moeda é um. povo con-
I ThOl,nps,en, Antonio d'Acamporá, Barnabé Vieira Dutra,

foram realizadas com o con-

erudição e á facúndia dos Topsius, o ligeiro assobio'de na urals. denado às maiores vicissitu- Euclides da Silva Cascais, Francisc.o' Batista, Gercino Ger- curso, a conivericia, a cum-

quem vai seguindo, descuidado e feliz, de mãos nos bolsos
x x d:s. E a ver,dade é que nós san Gomes, José ge Freitas, José Seguí, Frederico Koelling plicidàde, tolerancia ou ne-

_ no rumo alegre da Fantasia.
x nao sabemos o valor do cru- Sobrinho Nei Bruggemann da Luz Orlando José Schaefer gligenl:Ía ,das autoridad"s

____________"- � ... ,.

A Fede�ação �atar�n,e�se "eira
..
Em consequência,

.

os Rudoufo 'Oigt, Torquabo da Mota Lima. 'governamentais funciona-
de Desportos Umversltanos negOCIantes tratam de tll'ar: rios alJandegarios ou fiscais
movimenta-se no sentido de' partido da ignorância e do

F' Q'
.

ii'
servidores públicos ou dire-

)ompar,ecer aos XIII JogOS desamparo em que vive o

V0G an a
tores ou empregados de so-

universitár!os Brasileiros
,

a

c,onsumidor, ·quanto à capa- .'. •.• cieda.cJe de economia mista.
3erem reahzados em -Setem- cidade do dinheiro para ad-,' '_

bro próximo na cidade de quirir gêneros e mercadorias.'
. '

PORTO ALEGRE, 10 (V. bem se encontra foragido dI'!
Pôrto Alegre. Tudo flut:uante, tendendo a

Ainda na recepção aü governador, aconteceu que

. A.) _ Sábado último, à rua Delegacia de Polícia do Es-
O Departamento Técnico uma depr e c i a ç ã o ainda o chefe de um cordão carnavalesco lá do morro fosse

-

cios Andradas, O escrivão de teia.
desta entidade já escolheu e maior, confortn,e os meios convocado para a chegada. O condicionador da turma

polícia Clodovino Soares, que convidou os técnicos para as de pagamento vão sendo era o Calixto - aque}!e que não podendo suportar as

trabalha- no serviço de plan-' diversas modaíidades espor- lançados pela política gover-
perse'guições do diretor da sua r'epartição resolveu

,tã.'o.do D. p.' G. prendeu o, la.-jNova Experl'e"nc'la tivas: Futebol - Osni Gon- namental. O/excesso de di-
aderir para ajudar a perseguir os velhos correligioná-

t 1 d çalves (Nizeta)', Basquete e nhel'ro
rios. E. aconteceu, mais, que um dos morenos do blo-

raplo San mo Manoe Ro 1'1- gerou; necessaria-

gues, com 31 anos de idade, TOQUIO, 10 (UP) VaIei - Rubens Lange; Re- mente, a escassês dos produ- co, não cuidando de políticas, ficasse ciente apenas de

natural de Cresciuma. Estado Nova explosão nuclear, a mo- Sadi Berber; Atletismo tos no mercado, porquanto que teria que desfilar na�chegada, ainda sem hora

de Santa Catarina, autor do sétima registrada no decor- - ,Djalma Hipólito da Silva., aumentou, o número de com-

.

marcada. Como trabalhasse no Estreito, combinou que,

roubo de jóias no valor de rer dfls experiencias atômi- x x pntdores, e não só o seu nú- por volta do meio dia, telefon,aria para' a Rádio, Anita,

sessenta mil cruzeiros, fato cas em Bikini, teria se veri- 'x mero como a sua capacida- indagando da hora exata da chegada. Folião invete-

êsse verificado na cidade de fica,do pela manhã de hoje. O Pnesidente do Centro de para comprar. Neste ca-
rado e carnavalesco cem por cento, ao ver um bloqui-

Araranguá, no vizinho Esta- Segundo certos cientistas Acadêmico XI de Fevereiro' so, as mercadorias Sofreram nho, num chapa branca, com a turma já meio ergu�da

do, no ano passado. japone�es, t.o,das as esta-ções" da Faculdade de Direito, Co- uma gradual ascenção: de
le no meia dela um sambista exibindo respeitável sa-

Dentl10 em breve, Sàntino meteorelógicas_ do Japão, e lega Tulio Gondin nega-se preços, dada a sua cada vez po de borracha - mais, tarde eng·olido pelo sr. Luis

Manoel Rodrigues será enca- mais, r.artleúlarmente as do a realizar uma ,Assembléia maior procura. 'Em contra-
de Souza - o homem acho\} que. estava na hora e ligou

, o telefone:
"

minhado às autoridades po- sul, registraram uma nova Geral na qual se�m ratifi- partida, a retração violenta
lic-iais: do vizinho Estado, de-I varia,;ão d'a' :pressão atmos- cad'os Os nomes dos! colegas 'dos créditos, a falta repen

vendo, antes ser interrogado férica, que 'persistiu duran- que comparec,erão ao XIX tina de' dinheir,o, notada-

,obre,' ,suas últimas ativida-I'to m�is de um[� hora, pela Congresso Brasileiro de ES-,Imente ?ara financ�amento
s; VIsto que o mesmo tam- manha., tndantes. dos melOS de produçao, pro-
.. '> i

Cancelado o in
quérito contra Von

Seydlitz

MOSOS MONUMENTOS, - garantíssern as edições, en

chessem o públíco de satisfação' .e a mim de regalias, di
plomas e talões gordos de cheques ...

As classes endinheiradas e que não gostam de viajar
devido aos vômitos, proferem os detalhes, Os minudos.i.as
obras em vastos volumes encarnedados, com itinerários,
mapas, féras bocejando na [ungla, résteas de macacos pu
lando os rios 'e negras caníludas, de ventres pontudos, ca,

rapínhas endurecidas a goma, e argolas de ferro até aos

queixos esfolados.
São os livros preferidos para Os domingos de chuva, os

dias feriados ou os longos repousos depois das indige�
tões... <,

O ilustre prócer gover
nista, ao' constatar a ve

racidade da nossa notí-

Na visita oficial que o

sr, Jorge Lacerda fez,
anteontem, ao semaná
rio A Verdade, respon
dendo à saudação que
lhe foi dirigida, 110 mo

mento solene da cham-As vezes - aqui eu confesso de olhos baixos - dese
jaria a rica e elástica tinturaria de Victor von Haggen na

sua JUNGLA EN LAS NUBES, ou Os óculos inteligentes e

a facúndia universitária do historiador dos Lagidas, a sua

exatidão científica, o seu calôr arqueológico, a sua teimo
sia em remexer e classificar os lixos, das civilizações e as

argilas dos muros, para deles tirar, como compete a um

membro graduado do Instituto Histórico 'de Santa Cata
rina - os -ensínamentos e as teses necessárias ás gerações
que só ,acreditam em realidades positivas e fortes.

Talvez alguns volumes e títulos ventrudos e apoplé
ticos, como .JERUSALEM PASSEIADA E COMENTADA, do .

Mestre ilustre de Tubíngen, ou o "opulento e robusto" tra
balho do Conselheíro Acaci� -'- DESCRIÇÃO DAS PRIN
crr-srs CIDADES DE PORTUGAL E OS SEUS MAIS FA-

panhota, o ,governador"
declarou que o que mais

o honrava na vida era.

ser colega dó sr. Manoel

de Menezes, tendo pala
vras "de saudade para os

'tempos .
em que, como

êle, viveu nas redações e

nas oficinas, dos jornais
cariocas. O governador
foi muito aplaudido!

x x

x

Essa situação não pode
J:rdurar mais. Há que �e se

�uir novos rumos, com me

lidas práticas e capazes de

30lucionar, de vez, com essa

lUestão, de sorte a que o

país consiga encontrar o

1mbiente propício reclamado
)elo seu desenvolvimento e

.Jela nossa economia, antes

lue o continuado desequili
brio do bem-estar social
nos l,eve ao paúl onde coa

xam os lanterneiros c golpis
tas. E o atual governo nacio

nal, ,sôbre ter enorme res

ponsabilidade perante o po
vo, possue os trunfos à mão.
E' só -saber' usá-los, ..

Nova Com-issão
Parlamentar
RIO, 10 (VA) - Por ini

ciativa do deputado Bilac
Pinto vai ser criada nova

COmissão Parlamentar de

Inquerito. ° requerimentol
está angariando assinatu
ras. A nova comissão desti-

A POLICIA GAUCHA PRENDE lADRÃO
CATARINENSE'

O e s,a s f r e -

RIO, 10 (VA) - Telegra- -

mas vindos de Rio Branco
contam que no aeroporto lo

cal, às seis e trinta hoi'as de

hoje, no momento em 'que
decolava, o avião do Correio
Aéreo Nacional, que trans

podava enfermos com des
tino ao sul do país, chocou
se com lima barreira, indo,
cair dentro dum rio provi
mo. Nr, acidente, morreram

o comandante, o co-pilbt.o e

um dGS tripulantes. Varias

passageiros igualmente fica
rnm feridofl, sendo transpor
tados para o hospital da ci-

� Alô! E' da, "Rádio Anita"? Pode me informar
a hora da- chegada do Rei Momo?

Gl1lLHERME TAL
/

dade .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


