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, �o rna,is antJ9'� I)iá",�
< ';0 de s. C&t',;T; fia::,' As Classes Produtoras nesta Capit.rl comemorarão o

\'"
"

".
' �:', DIA DO COMERCIANTE, â 16 do corrente, segunda-

� Ano XLJ:V'� � !feir�, com uma' reunião de congraçamento dos comer-

� � I

ciantes, em a nova churrascaria à, rua Trajano (RANCHO
� N. 12a4'Í1 � DA ILHA), nas vizinhanças do 'Palácio das Secretarias .

•: � i ' A churrascada terá início às 10,30 horas. As listas
It • '-

'

�:q_.•M__""��_-u-_-_""'*._."-,,,-.-""_-""�."".:' de adesões estão a cargo dos órgãos de classe e' puderão
____-- ,�_...:... '�. ser procuradas na Associação Comercial, ntL Federação

-___,-----..,,-�"'---- ......-------------F-I-o-r-ia-n-óp-o'lis, Sexta=f'�i-;:;'-i3de .Julh;-d�-;-1956= Cr$ 100 cu Comércie e no Sindicato do Comércio Varejista.
Edição de hoje 8 páginas '

,_,_. ,_,________

'

� O 'jornalista Jai�et Arruda.tRamo, in 'dou seu artrgo de anteontem, na � For,am' apenas 1.535 e não 7.933,
" Gazeta com os segUIn es eoncer os: "

>.' "O repto do S111', Secretário da Justiça caiu no vazio, :: "

:' Naquele vazio de responsabilidade, que é a bandeira em- :. ,RIO, 10 C�.', A.) - O g�-157;. M\nistério d� -r:rabalho"lnomeaç�e,:;
do sr .. Nerê� Ra-INerêu"Ramos,

pela
..

sua im-

� / punhada no -'momento pela oposição",
I � bmete do mínistrn da Justl-' Industna e Comércío, 210; mos estão as dos substitutos prensa! E o erro ja era, co-

� O mesmo �ornali�ta, nas mesmas colunas, na véspera, atacando o sr. M,i- :: ça distribuiu a imprensa a Ministério da Viação e Obras desses demissionários. nhecido! Dessas armas e

.. nístro da Justíça, afumava: .. seguinte .nota: ,

. I Públi(;á�, ,132 e, Departam�n- Ba�eado no ,engano, lo�oldésses mét,odos é que. se vale

':. "Não acredita no abandono, embora só esteja apoiado :. "Tomando conhacímen t o to Admínístratrvo do scrvíço desfel��J, o' governo catart- ° govermcho barriga-ver-

':: no Frechando, secção humorística de um jornal prnvín- �: da resposta dada pelo DASP I Público, '].6. Total, 1.535, •

nense mandou atacar o sr. de.,.

a. etano"..
" ao pedido de informações N. R. - Os jornais do Rio, "

'

� Pois, ,deixando de lado todas as nossas notas, todos os nossos comentários, � formulado pelo Deputado 'em sua q.uase totalidade ao )"
��__.;'""""""'•••_'-••__._._a""."""'�-""';'-_�.I""""'".

••"""'_R..._A",,'-_••••••D-:••.l"....... ,

� todas as nossas críticas, todos os nossos editoriais, qua tantas vezes versavam ::. Aurélio Viana, o senhor mi- divulgarem Os números r8�' .

•

',:, assuntos e aeusacões das mais graves, foi a \ essa SECÇÃO H'pMORíSTICA DE ",' nístro da Justiça chamou a lvaetrinVooS Nà�re·nU·omReaamÇõoes_s, dOn.ogt'aO-_'l D' -In h',elrn
'

ha I-a'UM JORNAL PROVI:NCIANO "que o govêrno do Estado resolveu reptar!!! • atenção do Diretor-Geral do c

'�, E o seu repto portava tanta má fé e tanto ridículo quc, no próprio ínstru- :,::'. DASP, dr. João Guilherme de

r7a9m33 deestlc�vgaOmqUl:n'.Cnlloll'dtaostal d"es I .'

.

,f monto, o reptante já respondia pelo reptado, afirmando o que queria que este Ar�gão" para' o evidente e- co v I
� afirmasse e que era o quê convinha aos propósitos oficiais. >. quívoco que- nela notara. do govêrno Café Filho.

'

O atual ocupante do Palácio do Governo não se

,� Se o Secretário. da Justiça, na sua nota, já- afil'mava expressamente que o � O Diretor-Geral .envíou ao Já em data de 11 do cor-; cansa de louvar a magnífica situação do erário que pre-

.: escrito da s�cção humorístiéa visava ao GOVÊRNO CATARINENSE - para que'
�

� ministro, em data - de 4 de rente, os jornais aqui �hega-I side. Há saldos de milhões. Há despesas de milhões. Mas,
�, o. luxo do repto? Se lhe faltava certeza, como ousou afirmá-lo?' Tais levían- .. junho, o seguinte ofício que dos, esclareciam o erro ini-' 'lJOUCOS são os que se beneficiam das prosperas: finan-
� dades não' se compadecem com o estilo das notas otícíats, e, pai-a nós, agora de, :: se esclarece o assunto: �ial, retlftcàndo. a soma para. çãs cata1'inenses., Ainda nem se fala no reajustamento
} 'opiniãD retificada, .eram ínconsentâneas ao nome do dr., Brasilio eelestino de :. ,,"Senhor Ministro, 1.535 nomeações, "que s� do funcionalismo que deverá, necéssàr-iamente, ocorrer

� . Oliveira. � . Êste Departamento pelo processara� dentro d� -rotí-: em- face' dos aumentos dos níveis dp- salário, na atividade

� O que, de f'ato, 'o repto estulto e' desassisado pretendia era que, não ,I '.: Ofício n. 795, de 24-4:-56, ses- na e do ritmo normais de privada, mas já sé aumentam as dotações do Palácio no

'�' secção humorística de.um jornal provinciano, mas-o órgão mesmo da oposição �. títuíu à Secretaria' da. Presí- cargos públicos", Governo em mais de oitocentos mil cruzeiros.
C 't I

' n 1" li rnad I' da carapuca que o seu .' I dêncía da República,. o' Pro: Acresce que com a saida
na apr a , corresse a L,a aCIQ e rvrasse o gove o' c

.

-

"]
; c Para edificação dos leitoi'es e demonstração do que

:: Secretário lhe enfiara afoUamente pelo pescoço. a ,dentro.! Diante disso tudo, o :. cesso n, DASP/1673, de 1956, do sr, Café Filho, a U, D, N, acima vem escrito, reporto-me ao decreto n; 53, de 11 de

� episódio., gel'ado'por unia secção humorística, encrespado por um repto humo-o :: com os ,escl,areciinentos So- �ue cr� _situac�on�sta passou julho último, publicado no Diário Oficial da mesma data.

� ristico, 'com Ó Secl' tário da Justiça a colocar humorísticamente uma caraplJça :: i licftados �e�o s'enh?r' Pl'imei- Da OPoslçdao, Cca en ,o ao p'. S,, O decreto suplementa dotaÇ:ões. Nada de extraordi-
.. no g'overnador, não merecia mais do que considerações humorísticas. ' "

Iro
Secretar10 da Gamara dos ,o po er, om ISSO vanas " 1 t d t

�'
O 't d'"

-

,

....' d'
. d- ..

,,' Deputad'os
-

sobl'e O l'equel'l'- t d d f' ')lar1O, sup.emen ar o aç,oes.- ex raor mano ,sao as

,

O jornalista Jaime Arruda Ramos mantem" e espaço a espaço., num os cen enas e cargos e con 1-, �

.

.' - .

� ól'g'ãos pala'cian�s, uma secção também humorística, so,b o título de TIM-TIM, - I, mento n. 1204-56, do senhor ança do gOViTno vagaram cotaçoes suplementadas. Querem sabel' qua'ls sao? POIS

:: cam o pseudônimo de TIM THIM. Tomemos, ao aéaso,-uma das suas tiradas, fia :: 'Deputadõ Aúrélio Vianna, com o pedido de "demissão
as nomea�o" .. , . " " .

..
'

" Tratava.se de nedido de in- d s tl'tul, I'eo E t' 1535
Para faclhtar o raCIOCllllO dan.os, alem do COdlgO a

, Gazeta, de 17 de abril do corrente ano: I ., J;' o a�, n Ie as ,.

,. �

.. •
f

-

P dE' L I I (eslgnaçao da despesa, o seu volt,me no OrC,umen,tQ do
" .... "E o deputado Alfredo Cherem, que, dizem, afirmam, .: ormaçoes ao o t1r xecuLi-, ;, t d> não escondem, recuou, dePois de' eleito, sob ameaça de um

"
vo sobre, nomeacões, feitas "'wi..................� \"',s

a o para 1956, e o va19r da suplementação.

':: trabuc'o pessedista?" � .

em .repartiçé2s �inisteriais,i.," , '.
• � verba 04-4-153 �,Au'Xílios, subvenções e contri:

� rIDagine-se, o. supinamente grotesco, de vir 'o lDiretól'Ío do P. S. D. num repto � autárquicas, estatais e de e- Os S li Iredo res bmçoes, contava no orçamento com Cr$ 400.000,00. E

� formalizado, assim: � conomia m1sta, nos governos V·'
'--

suplem:n�ada"e� Cr$ 200,OOO,0�. O. Paláci� despendeu

:: '''A direção regional cilo P. S. D, vem reptar, publica- :: dos presIdentes Café, FilhJ, I • ,.. ,�ll:la medJa. dIana superior a dOIS Iml.cruzelros nestes

� mente, ° J'ornalista Tim Thim, dJ Tim-Tim, para que ',Carlos Luz e Nereu Ramos N' '�d iYllste:res.-

< :. ,", .'
.

' , ,1l1�uem' am,� na po-

:' aponte, sem subterfúgios., os nomeS' dos que lhe disseram, ':
IstO e, ,no penodo de ""',' lítiCa sofrell, tanto com a

� lhe afirmaram e lhe 'não esconderam que a decis'ão do ilus- .. 24-8-54 a ;n�1-56. ,"
, espetaculal' vitória elo SI': ; ,

,A verba 0�-4;163 _ Ev_entul\is .
figl�ra no orça-

" tre deputado Alfredo' Cl1�rern, aliás já ex�)licada dã tri+" � 2�" - , pil11lm1\.ncª':l.'Ç.1:1f{i't ' ;,.Nill'êlji:I�ainos,' ao: '-tom- ;" ll�ej,Üfl com· Cr$ 1,OQO.000,0�, e· é acrescida ,-d? " ..... " ..

l- buna "da Assembléia, fài uarna.da ,sob' a ame'àça de úin tl'a�' :. trans!ta�a .por "e:ste De.P. i:lJ.'ta=-_l 'ne••a'r,dJ: .. , > t
w ç l'$" ,200,000,00., A qespesa, ev;entu�l do gabll1eLe, do 00-

� _ •

'"
�.... ,- -::'j;;�' "...1

''''-r.i1n1><>
1.1'1, ""a,-�., ...... ,. .

.

� , '- "

,.':' r bÍÍco pessedista, Não .�endo esta direção, -compugta,'-.·de '�- ,men,te O 1!Pr:o�'�,n:-��'Sil?h ,<miúa�Y-( ., qUe.'lUrf:lrrUpi..:, ,�':!l1'{açlOl",,:� �11'perj9J.: a, çt� 5.�0,60 ,�i:'q'i08, �nQS- j)l'il!l:ei-
,� assassinos e sicários, \·epta. ainda o mencionado Tim Thim :' Hi72, de 1956 no' qLlaI o ç- nho lldenista da sua ter-

10S .180 dIas do al}o.- "

'-. ,

� a declarar, com.'totlas as letras, 'o nome da pessôa que, cie :� n�or Primeil'o:Secrctái'io da ra;
A _verba 04-4-197 ---Passàgens (' baga,gens, aquinhoa-

" ,trabuco pessedista escorvado às ilhargas, daquele valoroso .' Camara dos Deputados tam- ela com Cr$ 200 000,00 no ol'çamPllto, e aumentarla de

,� representante do povo, traduziu e obj.etivou a ameaça que � bem solicitava e3clarecimen, Os '(lUe alimentllm esSa mais Cr$ 200,000,00. A despesa diária do Gabinete com

�, o levou ao gesto dEj renúncia":
' � tos sobre o Requerimento '. p:n'ceria, fóra do. reSllei- passagem:' e bagagens vai além de Cr;$ 1:000,00.

� O irrlsól'io do desafio atirado sôbre o picarcsco de uma secção. humol'Ística, � n. 1209/56, daquela Casa do to ao, velho homem pú� As dotações suplémentadas, Húte-se bem, são tôdas

.> levaria o 'I'eptado ao allêlo da exceptio veritatIs? Perderia êle a' opo.rtunidade rIe ,�, Congresso, sobre n0111eações, blico., não sf�o muitos! tIo Gabinete ,do Goye,rnador. O total dos' ,créditos nas

:: enchcr sua· secção humorí!iJ;ica de bIagues lt!ordazes, de ironias alfinetantes, ':: feitas 0m repartições 'minis- Mas como sofrem! ye1'bas apontadas já é. nesta altura do ano, igual li , ...

•: de sarcasmos au grand complet? Ntw jogari3 montanhas de i'iclículo sôbre o :' teriais, autárquicas, estatais Cr$ 2.400:000,00, o que correspond�� a Cr$ 400,000,00 por

.� incrível repto? .: e ec::momla mista, apenas no 'Antes da ida de Nerêu r:lês ou Cr$ 13.333,30 por dia.
... ','"
a;, x x

"
governo de V, Exa" isto é, de ao Palácio '-Çiradentes

'

" Se as dotaç'ões foram suplementadas é qlJ.!:� se esgo-

� 'x ,'" . .: 11-11-'55 a 31-1-56, dáva gosto' vê-los aqui taram. Se se esgotaram é que atenclcl"litm a despes:1s, Se

�, Citemos, ainda ao sabor da lembrança, algumas acusações que lallçnmos � ,·3. -,- Como V, Exa, podefú pela� ruas. - Viviam ba- �tendel'am à despesas, o puvo pJeleria muito bem ser

� ao situacionismo, fora de secções humorísticas, Não. faz muito denunciamos que, :: vel�ific1:U� os dois pedidos fo- nhados de euforias, rin- inform'ado delas.
.

'� em Urubicí, o emplacamento de veículos estava' tendo as custas calculadas de >. ram informad3s na mesma do e sorrindo por tudo' e Não custava nada ao senhor ·Govern,ador, que gosb
" acôrdo com as carteiras dos proprietários de veículos, Oferecemos nom()s e '. ocasião, dando por isso; ol'i- por nada, na esperança ue divulgar os seus fastos (feitos (orno não feitos), ,man-

� números.'Ao 'revés de reptos anedóticos óu de notas oficiais que anunciassem � gem ao engano de data OC01'- macia e sonhado'l'a de c:al� publicar a relação das subvenções toncedidas, dos,
:. as�edidas coibidol'as do escândalo - tivemos (I sepulcral silêncio do govêrll0, :: ,rido no quadro referente 'às 1,lm fracasso, de um duxí!ios da.dos, das despesas eventuais �tel).didas, das

� Divulgamos, para que o povo tivesse ciência, que_ os primeiros ",atos do atual :: 'nomeações 'que abni.:ngem O tombo, de uma demis- passagens Iornecidas. Um volume t.al de gastos çom bene-

".' Presidente da Assem.bléfa, davam cerca. de 250 mil' crllz'el'ros de m;t-o bel'J'ada a ",' I períBdo d= 24-8-54 a 31-56. e sa-o fOI'cada, 'de uma pro-
" 'd' "d I

.
merenClas merecera" s€m lWI a, l) ap a,�lso do povo:

:: dois parentes do. 1° Secretário daquela Casa, numa deci�ão que, por mais não .: não de ...aI-p-55 a 31-1-56, va de incompetência, de

.: fôsse, o parentesco só exigiri� a audiência judiciária é não o. favor administra- � como constou, ,um fim fngiório de vida

�. tivo. Nenhum repto nos foi endereçado e não vimos na imprensa defesa' alg'u- :', Aliás, o eXame dos demais pÚb,lica!I, • t

, :: m� .q� �õs levasse a ter por injust,a ou improcedente a nossa veeme�tíssima :'1 qua_dros dun:clllstrativos que

� crItICa. Amda ago.ra, apesar, da revoltada energia com que temos causticado inn r-� acompanharam o Proces:sQ
:' vergonhoso.' CONDICIONADO de Braçó do Norte, assinadó pelo. governador, � n, DASP/1673, de 195&" está

I ,

nenhum repto che,gou ao nosso conhecimento,' désafi�mdo-nos a declarar se � I
indicando que oS dados, fo-,

realmente cOÍlsiderfl,mos imol'alíssimas, ignomiosíssimas, indecentíssimas,: de- :. ; ram todos obtIdos dentro do

sonestíssimas as promessas daquelas duas aposentadorias que o sr. Jorge La- ': espaço de 24-8-54 a 31-1-56

ccrda por lá fez, fora das exigências legais, com a pr�via_ e insultuo.sa certeza � I
e não de 11-11-55 a 31-1-56

de que conseguirá faudos médiços a elas favoráveis, - e em tt'oca da vantagem � periodo este que era objet�
política de o partido oficial não. ter que disputar naS"Ul'nas a PrefeitUl'a local; � : de exxamc no Processo n,

_: x x �' DASP/1672, de 195(;, .

.: 'x ': 'CUlnpre-me e�clarecer' que

::
. Quant.o ao servíl intrigante do' 'roda�é da Gazeta, bastará, para fazê-lo � segundo os dados c01igicf.ós,

I. dI_'
.'

I.
am a maIS repu sivo e 'ue baba ainda mais peçonhentll, adiantar-lhe a inutili- � as nomeaçõ'es ocorridas du-

� d�de de, pelos seus processos e pelas' esvurmaçõ'es do seu cérebro doentio, atin- � rante o governo de' V. Exa.
" gu um conceito funcional que honrará o mais' exigente e o mais severo dos! � S2 processaram dentro da
:' homens de bem. " retina e do ritmo normais de
� , ' �
:: Será até h�m��o e prudente q�e êle desco.nheça .o quanto de lisonjeiro, de >. provimento de, cargos públi-
.' elevad� e ·de dIgmfICante contem esse co.nccito. A raiva e a inveja em casos

• cos, traduzindo um movi-
,.: cOlIJO o desse pobre enredador levam, muitas vezes, mais do que! à piedade: pro- � mento de pes20al habitual"

� vocam ataques convulsivos e fatais, . .

" 'O;' mente verificado·' nos qua-
,

.: x x .� dros da administração fede�
� x

' :: ra1.

:: .

Mesmo aos. mai� h'l.g·enuós em assuntos políticos, resta incontestável que, ,� ARroveitõ a oportunidade

.'/•
aSSim, como o sItuaClomsmo'quís valer-se do recurso. do PSD I , .... }. l)ara: reri0vai,'_ a V. Exa. 'Os
..' .

. . .' para go pear o'

I' :�et:tIglO Ct a chefl� (tIO �r. Nerêu Ramos ,no Estado, pretendeu usar um estl'a'm- : protóstos da nlinha alta esti-
_ � o lCO rep o para ll1 rUJar a opinião pública e intibiar u

.

I d d"" m,,'a e mab distinta conside�'
• . _ \. \

m Jorna e coman o

"'.' na oposIçao, que eles sabem que Jamais patuará com os condl'cl" d '�
" . '

.

ona 'os pagos com a;� � �uor do p,o�vo. Ess� �up.lo obJ�tl.vo lhes daria o paraíso em fIôr: a morte po-
'
•

.: htICa de Nereu e .0 sIlencIO da. umca ttj�,un� livre na imprensa da Capital. �

:.�',••
'

.

As pragas ,gritadas e gemIdas por aI sao o resultado de haverem, falhado �,� maIS 'duas vezes.,.
'

�
'.

",
,

"

� i�·ag.�·,.jI' rJ16.;a.uaa.,...&�."'�'Q""'_"",'Q�a"'''IM''_'.·�",••rii:".,.fiijy"..�fiiIj,_,gJ'l��._flilj�;g.aIi6 fil__!_�fiiô"_�_"!

•

-
,

ração",
Acompanhou o ofício ao

:diretor elo DASP a seguinte
relação' das nomeações fei
tas no período, de 11-11-,55 a

31-1-56: Ministério da Açro
náutica, 11; Ministério da

Agricultura, 70; Ministério
da Educação e Cultura. 199;'

Acom'p�n'h a ra', ,Ju'sce) ,l-n'O
MinistéTio da Fazenda, 400:

\,,4 Ministél'io da Guerra, 197;

R-O 1 2 (V A)
�

\ Ministério, da Justiça e Ne
� , ."1. - O depu- ceitoll o convite do

preSi-j
guirá para o Panam,á para "

I t· ,', 208'
,.-

1 t dR' bl'
' .

I
gOC1OS n eIlOl eS', ,MllJIS-

l 1 F
c en e. a epu 1ca no sen-. •

..
"

t";I'I'O ,da Marl'nha '18' M'nl'"
'tac o < e a 1 F

.

" . , . _' ,'. '"
" c, , !::;-

, rn, nc.o < e1'1'an, se- lH.l0 O" fazer pa,r�e da co- fi. confA1'enclU dos presiden- tério d s ReJ" -

TI:. t .'
'

gLl�de fomos informados, a- 't' r. , '1
-

I l d' .' I •.
a

. ..,çoes 'X eno-

_.

mi lVél pleSJC encla que se- Les �",.palses amerIcanos. re8,,17;�inistério da Saúde; I

Já muito antes da ho-
'ra, no dia, metera'm-se
à escuta, nos rádios, que'
nada' diziam.

No dia seguinte - que
o noticiário veio à noite
alta - eram diferentes"
pálidos, estremunhados,
rlel'vo'SOS, irritadiços, que

,
hem g'ente a quc os pc

.sadelos houvessem sur-

ripiado o sono.

o tIro da· bancada na�

cional 'saira de culatra.,
chamuse:lndo�lhes, aqui
as sobrancelhas. Os mais'
indóceis negavam os fós
foros e até o bom-dia.

Os mais esportivns, de
cara feia, confessavam,
que (') velho ainda esta
'va muito moço;, que lhe
não faltava eXPeriência'
que ,ainda o respeitavan�
dema:is; que assim não
era possíveL,.

E, enquanto não hou�
ver outro jeito de roer a

decepção, o recurso é o

desaforo pela imprensa,'
mesmo ,e até sob vo.to.s
que se não compadeccm
com a formação cristã
que nos enobreee a 1n- '

dole.

Co,no sofl'em os sofre
dres!

DIA DO COMERCIANTE

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

Transmitida apre )idênda
1 Bened:to. Valadares. Nq.o-

RlO, 12 (V-A) _ Em ce- casião, receberá uma ho'
'imôriía a realizar-se hoje, I

menagem' que se estenderá
\ noite, na sede do .partido, I tambem ao presidente Jusce
) sr. Amaral Peixoto, novo' !ino Kubitschek. Vario.s 0.

ombaixador do Brasil nos !l'a.dores farão o uso da pa
Estad,.ls Uniclos, passará a lavra, entrê os quais o sr.

presid8ncia do PSD ao sr,Viéira de Melo.

,o' Riso da Cidade ,..

• ••

"

I, ':
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Casa a lê fi mil
Precisa-se alugar casa -

zona central - aluguel
adiantado - base Cr$ ....

- 6.000;00 - Infcrmações_ pa
ra os telefones 3804, 2048
ou para Gerente, Caixa Pos
tal 26 - nesta.

PROFISSIONAL
.. UR. NEY PEKÉWNE

INDICADOR
/
Homens que

I

trabalham

M ti; D ) C o ·s

DR. WALMOR ZOMEn l�)H. JOSÉ TAVAnES
GARCIA IRACEMA

MUND
,o'ormado pel;"Fllculdadll Nacio
.... 1 u.. Medicina Univeraidade

do Brasil
RIO DE JAN�IRO

Aperíeiç",a,nento na "Caea de

:>Íílld;;. Sã" Miguel"
.. Prot. ...- ernando .l:'aulino
.nte rnv por 3 aLu.. do Serviço

-, .de Cirurgia
Prof .: Pedro de Moura

OI:'ERAÇOES'
CLINICA DI!: ADULTOS

DOENÇAS DE Sl!)NHORAS
CONSULTA.3: I'iàriamente das

7 - 9,30 no Hospttal de Curi
dade, das 9,30 - 11',30' no Oón
sultôrto à rua João 'Pinto 16 l°
...ndar. ..
RESIDltNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Tele!. 3.288 -

Florianópolis.

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonía - Atuc,ues - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Merrtats.. Psiquiátra do

Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUJI;.TÓRIO - Rua Tra

jano, 41 -"j)as 16 às 17 horas.
RE�IDltNCIA: Rua Bocaiuva

139 Tel. 2901

Ulolomado pela (o'aculdade N.�
eícnal de Medidna da Univér

aidade do Braail
E-.c-Iutel'no por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro-

drigues Lima)
l!:x-Interno do Serviço de Clrur
"Ia ,do Hospital I. A. P. E. T. C.

-

do Rio de Janeiro
-Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carbs

Corrêa
.

DOl':NÇAS DE SENHORAS -

PARTO� - OPERACOE�
Cons: Rua João Pinto n,

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

das - Telefone 3035.
.

/

Se V. S. sofre de pnsao de ventre e esqueceu-se de tomar
.

Ventre-Livre ontem à noite, antes de dormir, não esqueça hoje.
Tome uma dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir para

a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.
Os homens ativos, que trabalham com afinco, devem cuidar

especialmente da saúde, pois precisam ter. o estômago, os intes
tinos, o fígado, enfim todos os órgãos, e também os nervos,
=rn bom estado; para consr -1-"ar as suas energias.
A prisão de 'ventre, intoxica o organismo, abate as- forças e,

por conseguinte, diminui 'a capacidade de trabalho.
Combata a prisão de ventre sem perda de tempo, usando

Ventre-Livre.
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estômago e

intestinos e limpa-os das substâncias infectadas e fermentações
tóxicas, verdadeiros venenos, que perturbam as funções de todos
os órgãos e causam tão grande mal aos nervcs.

.

VENDE SE
Uma motocicleta marca

"Monark" de 6 HP ano

1955, com 1.400 quílometros.
percorridos com sid-car

de alumínio adaptado ver e

tratar na . Capitania dos.
Portos de Florianópolis com

o funciónário José Lima.

'.

I
IDR. ARMANDO VALt

RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Ctíníea Infantil
da Assistência Municipal e H.os

Fitai de Caridade
n, CLíNICA MÉDICA ns CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

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

lherme, 5 � Fone : 3783

DR. CESAR BATALHA.DA.
SILVEIRA

Cirurgiã.o Dentista
Cllnica de Adultos

_

e

Crianças R.aio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schniidt 39 A Sa

,l'as � e 4.

PERDEU SE'Residência:
.

. Rua: Gene ral . Bittencourt
lOl.
Telefone: 2.693. Carteira da Caixa Econô

mica Federal de Santa Ca
tarin a. de número 2976 -

10 sede, sob o nome de
Izaltina 'Nascimento.

,

.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital 810
Francls'�u de Assis e na ranta

Ce�a do Rio de Janeiro
CLINICA Mll1DICA
CARDIOLOGIA

Conaultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675. '

Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

reI. 3.00�.

Tome Ventre-Livre hoje, à noite.

DOCBS' E TORTAS
Doceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
ortas e pudins para casa

mentos.. batizados e aniver
sarros, Rua Feliciano
Nunes Pires', _l2 •

-

* **

DR. J(fLIO PAUPITZ
FILHO Lembre-se sempre:

) Ventre-Livre não é purganteA D V O G A DOS
Ex-interno da 20· eÍllfermal',a

e Serviço de- gast tllo-e,tterologia
da Santa Casa do Rio de ;1eneiro
(Prof. W Berardinelli).

.

Ex-interno do Hospir.al mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

ligado e vias. bilia.�es. -Rlns.
Consultório: Vitor Meire-le. 21.
Das 16 às 18 horas.
Restdêncía t Rua - Bocaiuva 10.
Fone: .3458.

-

.
* * *

DR. JOSf: M'EDEIROS
VIEIRA

- \DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itaja'-
anta Gatarina.

.

Tenha sempre em casa

alguns vidros de Ventre-Livre
»DR. HENRIQUE PRISCO

"'PARAISO
:&ill1DICO

Operações <>. Doenças de Se
nhoras - 'Clfnlca de A"ultos.

CUl"SQ de Especializllçã9 no:
Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

kndrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,:::� hs. em dian-

.

te no consultório á Rua Nunes
Machado i7 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - f.ua Presidente

Goutirho 44. Te'l.:. 3120.

,------
Grande Oporlunidãde

DR. CLARNO G,

GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.4ii8

Fll?rianópolis -

.�----------------

P t,R-Q L A
DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇAO
/

Vende�se, OU arrenda-se o Perole
.Restaurànte, sito à rua 24 de Maio,
748 no Estreito - Informações no

local

Vende-se por motivo d�mudança 1 fabrica de ca

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

3 maquinas Rayser ir,.1-:strial zig-zag.
1· maquina Vúrcopp _.e fechar camisas.
1 engomadeira
,I maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

[nus.

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V _1\
Aproveite a oportunidade.
A tratar 'com o sr. C. Jorge Moter ou Cirillo Macha

do em São João Batista, Município de Tijucas Santa Ca-
tarina.

. -

DR; ANTONIO GOMES DE
.

ALMEIDA
- ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 15
Telefone: 334C.

"M �····

DENTIST_AS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA.
Clínica- -' Cirurgia Bucal -.

.

Protese Dentária
.

Raios X e Infra-Vermelho
DIATERMIA

Consultó-rio e 'Residência:
:Uua Fernando Machado, n, 6

Fone: 2225.

l\1f:DICO
CLíNICO D1j: CRIANCAS

ADULTOS
Doenças Intema.

GORAÇAO -- FIGADO -- lUNS
� IN'l'ESTINOS

Tratamento moderno da
.

SlFILIS
Consultõrf» - Rua Vitor Mel

eles, 22 ..
CLINICA

de
OLHOi:) ---: OUVIDOS - NARIZ

. E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital. de Florianópolis.
Possue a CLINICA os Al:'ARE
LHOS MAIS MODERNOS PhJ\A
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE. r-

Consultas - pela manhã no

HOSPITAL I

A TARDE' -, das 2 as 5-
nu CONSUÍ:rÓRIO' - Rua doei
ILHF"'''l na. 2

.
RE��DltNCIA - Felipe �ch

midt nO. na Tel. 2365.

OPERÁRIO A VOSSA' DISPOSIÇAO
CONSERTA-St: FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.
OPERARIO - VALDEMAR POSSAS

MAI(�" (BEOO), NO ESTREITO.

FARMÁCIAS DE. PLANTÃODR. CONSTANTINO
DIMATOS Consultas: dali _8,00 às 11 ho

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

cada.
-

Sábado -- das 9 à� 12.

RUA "3 DE �

7 -:- sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João PintoMf:DICO CIRURGIAO

Dgença,s 'de - !lenherras - Parto�
_ Operações - Vias Urlnirla.
Curso de arerfeiçoamllnt'... e

�:::ort:���. nos Hospitais de;, DR. LAURO �ALDEIRA \ [Vfnre.sso' Florl-an- O'n fil'l- S Ltdg .•CONSULTóRIO: Rua ),t'elipe DE ANDRADA LAp _ pU lIu
Sehmidt, nr. 18 (sobrado). FONE CIRURGIÃO.DENTISTA r F.NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

.

3GiiC)RÁRIO: das . 15 'I 18 ho- CONSULTóRI-O Ediflciol
Partenon - 2° andar - Bala
'203 -'Rua Tenente Silveir.a, 16

Atende diáriamente das 8 à.
Ll.horas_
3as e 5as �as 1-4 ae 18 horas.

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

es Móveis dI! Nylon.

8 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto'

14 - sábado (tarde) -:- Farmácia Santo Antônio -

Rua Felipe Schrnidt, 43
15 - domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schrnidt, 43
21 - sábado (tarde) -' Farmácia Catarinense �

Rua Trajano
22 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano • "'-'"iJ" iW1i fllJ_'
28 - sábado (tarde..) - Farmácia Notuma - Rua

Trajano .

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

Santo Antônio e Noturna, situadas à.s---tuas Felipe Sch-
midt, 43 e Trajano.

'

A presente tabela não poderá ser alte'rada sem pré
� ,la autorização dêste Departamento.

D-epartamento de Saúde Pública, em junho de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácias.

DR. ANTONIO'MONIZ
DE ARAGAO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COaisuitório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Rês: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

ras

Residência: AvenIda Rio Bran

co, n. 42.
-

Atende chamado.
Telefone: - 3296.

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO·
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
D.E JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA' GERAL

Especialiata em moié&tias d.
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do "perelho
genito-urinário em ambo.l oi

sexos.

Doen�s do aparelho Digestivo
e do sistemá nervoso .

Horário: 10lh ás 12 e 2% ás 1\.

Consultório: R. Tiradentes, 12
_ 1° Andar -- }t'one: 32411.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fo-ne: g248.

-R-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI -

e

DR_ ANTONIO DlB
MUSSI

-MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA

. GERA:I:;-PARTOS
Serviço �ompleto e especiali-

zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTlilRO -

SALPINGOGRAF1A -- 'METABO-
LISMO BASAL

lhdloterapia por ondas curtaa·

Eletrocoagulação - Ralos Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

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

Dr. MUSSI.
'Das 15. às �8 ho;rall - Dra.
MUSSI
Residência: Avenida Trom-·

powlIky, 84.

---------_.�- Matriz: FLORIANÓPOLIS Filia): CURITIRA
Rua Padre Roma, 43 Têrreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 332/�6

25-35 CEscritóric � Telefone: 12-80
Caixa Postal, 435 End. TelaK. "SANTIDRA"

End. TeleK. "SANDRA.DE"

o ESTA"O�-
ADMINISTRA�ÃO .

Redacão II Oficinas. à rua Con
M.uleiro Mafra, n. 160 TeL 1022
� -ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DJi

AQUINO
Representantes:

,Representllções A. S. Lara.
Ltda

:&1;;'3 Senador Dantas. 40 - 5°
andar;
TeI.: 22-5924,- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
ndar sala 512 -- São' Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ...•...••.•••.•• Cr$
Semestre ....•••.••• Cl'$

No Interior
Ano , Cr$ 200,00
Semestre .. • • • • • . .• Cr$ 110,00
Anúncio me'diante contráto.
Os. originais, mesmo

_

não pu
blicados, nãll' serAo _devolvidos.
A di.reção não se re3J.onlabiliza

pelos conceitos emitid08 nos ar

tigos a!.si-nados.

Agência: PORTO ALEGRf.
I "iUomar"

Avenida do Estad(\ 1666/76 Rua Comenda�or Azevedo.
64

Telefone: 2-�17-33
Atende "RIOMAR"

End.· Tel�i. "SANDRADE'" Elid. Teleg. "RIOMAULI"

.

, ,FiUa): SAO PAULO

Telefone: 37-06-50

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CJtIAN<;A.::!
PUERICULTURA'- PEDIATRIA

- ALERGIA INFANTIL
C'.)llsultório: - Rua Til·ader.

t8ll ·n. 9•.
Residência: - Av. Hercilio

Luz n. 155 - Tel. 2.630.
HorárIo: - Das 14 àll 18 ho

,'as d·iáriamente

1��:�� AEên�la= }UI.) DE JANEIRO
"RIomar"

Agência: BELO DOR):'
ZON'fE
'''Riomar"

Rua Dr. Carmo �,etto, 99 A 'enida Andradas, 871-B
Fon��: 3�-17-33 e 32-17-37 '!'elefone: 2-90�27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
En·d. Teleg "RIOMARU"

�

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

."'legrf>, Rio e Belo HorIzonte; são efetuados pelos nosso!'

�gentes
.

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

_.� ..-

DR. JÚlIO DOlN
VIEIRA

ESPECIALI:�DIC�M OLHOS DR. NEWTON
:lUVIDOS, NARiz ,E -3ARGANTA D'AVILA
'rRATAMENTO E, OPERAÇO�S CIRU.RGIA GERAI.
(nfra-Ver.melho - Nebnllzaçio - Doenças de Senhor81. _. Procto-

-

Ultra·Som logia - .Eletrlci4de Médi�a
'(T�atameDto de sinusite .em ConL'lltório: Rua VitOl Mei-

üperaçio) ·relols n. :l8 - Telefone: 3307.

Anglo.ret.lnoBcoPla' ""'T Receita de

I con.sultas:
-Das 15 bor.a., lU1I

OculoB -- Moderno equipamento ·-diante. .

<le Ot�Rinj)larlngo!t)r:ia (_6nlccr Residência: Fone, 3\422
-nó'EIItado.) Ru·a: Blumenau, n. 71. !

Horário das -9 às' 1! horas e

da! 16 às 18 ho·ras.
Consultório� - Rua Vitor )lei- D0. ANTONIO BNl'IS1'A

r�les 22 - Fone 26:76. a�

Res. - Ru'B São Jorge 20 -
. JUNIOR

Fone 24 2L.

INFURMAÇOES UTEIS'
O leitor encontrará, nesta co

luna, informaçôes que n:'c;essita,
di'àriament41 e d, imelliato:
JORNAIS T"lefone
O L:stado ..•••••• • • • • • • • 8.022
1\ G.'lzeta ••••••.• • • • • .. • 2.656
Di'rio :In T"-"e .••••... 3.679

Imprensa Of,�",.Il • �...... !.688
lIOS'PITAllIJ

Caridade:
(Provedor) 2.814
(Portaria) '.. 2.036
Ne'rêu Ramos ...••....••• � 8.881
Militar 8.167
l5áo Sebastião (Caeá de
Saúde) '................ 3.158

M�ter:lidade Doutor Car-
los Corrêa ...••

_

•. , .•.• 1,1.21
CIIAMADOS Uk-
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•. IU18
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.404

Policia (Sala Comissário.. 2.038
Policia (Gab. relegado) .. lUI94

COMPANHIAS DÉ
TRANSPORTES

.

___............__••""................_............�..,....l".I'
•.• A HORK DO

OonsJ,lltem�nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLJ'·
·-Fones: 25-34 e 25-85 - TÓNICO ZENA

EMPRESA NACIONAL DE· NAVEGArAO'
-

,
\ ,

HOEPCKE
dAVIO-MOTOB. «CaRL

ITINIlRARIO
SAlDAS DIl

BORPUIE··CLlNICA ESPECIALt�·DA· DE
CRIANÇAS .

Consulta� das II ás II hora••
Res. I" Cuns Padre MijfUlllin.....o,

l2.
. •

. DR_ MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULtOS
� CRIANÇAS

Consult.'Jrio - Rua João Pin-

to, 10 - TeI. M. 769.
.

Consulta�: Das 4 às, 6 hOTa•.
Rilsidênciai Rua. Esteve. Jú

nior, 45. Tel. 2.812.
-

I DA VOLTA

Fpolis. Itajai Rio Rantos
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

'\0 PRIMEIRO SIN.'_ ")E FRAQUEZA, TONICO ZENA
h. dUA l\1ESA 1

.

,

DR. !. LOBATO
. FILHO

'1.700
2.50Ô
8653"
2:325
2.402
1�1I77
2.800

TAC ......•..••••.••••.

�ruzeiro ao SU,1 •••••••.

Panair •..••.••...•.•••••
Varig ......•.• _

••..•.•.•

Lóide Aérolo ......••.• ,.

Reàl .........•...•••••••
Scandinavaa •• , .•••••..•

HOTf:IS
.

LUl: •.••••••••.••••••••••

Magestic ..•...•••.•.••.•

Metropol •..•.•...••••.. '.

La. Porta •..••..•.• ·•·•••

Cacique ••••..••••••.• , •.

Central •...••••••••••.• · •

Estrela ...•••..•••• - •.•••

Ideal ......•••..••.•..••.
};STREITO
Disque , .• ' ••.•••••••••••

Doenças do aparelho respiratório
,TUBERCULOS�

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
.

DOS PULMOES
C\rurgia do' Toras

Formado pela Fac!uldaJe Nacio
nal de' Medicina, Tlslologlata e

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS ,'i'i8Htcírurgião do 1[6lpital N�

S REUMATO rêu .RaIl\OSE CRIANÇA - •

Cura0 de especialização pelaLOGIA .

S. N. T. Ex-Interno e Ex-aasl.-

Consultório -- Rua Nllnes Ma- tente -fé Cirurgia do PrlJf. U�o
chado, 17-. Gulmari.,1l. (Rio).
Horário das CQnsultas - das Cons.: Fellpe Schmidt, 88 -

17. às 19 horas (exc.eto aos sá- Fone 3801
-

.bados). Atendi! em hora marcada.

" .:Residência: Rua Visconde dI! Res.: - Rua Estp.ve8 Junior,

;-Oúro Preto, 123 - Tel. 81í511. t1l0 - Fone: 2111i
.

,

DR. EWALDO JOSÉ RA� 1

MOS SCHAEFER
" Dr. Wilson J. Bleggi

Cir--urgião Dentista
Comunica aos amigos e clientes que mudou· o

2.021
2.276
3.147, As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, -€�-do
8.821 Rio de ':'-aneiro, ás 16.00. -

"449 .

2:694' Tanto na Ida como rayolta' o navio fará esct.1a nos

8.371 portos de São Sebastiã-o,-Ilhabela e Ubatuba. .

1.659
.

Para melhores
.

informações, dirijam-se. _à séde da

ati Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra. 80 - TeJ.1ollt 22-12.
.�,.,

consultório dentário para o Edifí'cio "João Alfredó"
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar:
sala 16, onde continuara atendendo no seguinte ho
rário: 9 às.11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivots - Dentaduras anatômicas � cirúrgia.
\.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ZUry Macbado, e...
1 M

.

.

-

GRILL - ROOM DA CONFEITARIA PLÃZA _ ��.��
� ACONT[CIM[NTOS SOCIAIS � � , (anexa ao Ci ne São José) l
� Festsjou a 6 do fluente, seu natancío a .,"10'" meni-,�N��NN_<»N••�••• 1·�� SEMANA INAUGURAL l
�na Irene Lacerda, filh� do Governador dr. Jorge Lacerda� ANIVERSÁRIOS

APRESENTANDO O MAIOR ESPETACULO ARTíSTICO DE TODOS OS TEMPOS COM UM "SHOW" REPRESEN- �
�e exma. sra. Kírana Lacerda.

. /,
TADO. POR ASTROS E ESTRÊLAS INTERNACIONAIS "

I, Na suntuosa residen,cia governamental, Irene reuniu < �
�

..
- .

1 f t f
.. . d" SR. MARIO COUTO

!
..

�suas arriiguin�as numa agrad�ve es a remmma, reinan o!- L U J A N C A R D I L l O
"

I intensa alagría entre os convídados. ;O
::

� dI' 1
I 'I'ra.iscorr'e na data de

I

I 'A aniversariante, os parabéns a Co una Sacia. \

•

� x X x �hoje o aniversário natalí-:' �

:: Plaza:
:.cio do nosso prezado amigo � (O_CANTõR DAS AMÉRICAS E SUA NOTAVEL >RQUESTRA CONJUNTO PANAMERICANO :.

I
c •

I •
" I

I

:: Ultimamente tem-se notado em Florianópolis sensível :.e ,conterraneo �r., �aI'l.o.- ..
::

:'cr,escimento no número de loca-is apropriados à reunião do �C�u�o" �lto func.lOn�no
do \ lUIZA BERNARDI * * lAS JEREIANITAS ::

�nlílSSO "grand-mond". E, para nossa satisfação, contamos Mínistérío da Agnculhua
'
•

. {com a inauguração ontem da Confeitaria Plaza, no edí- exercfndo suas fun-ções na
�

�fíCiO do cíne São José.
.

�DiviS�.o de Caça e Pesca. EXíMIA ACORDEONISTA DE MúSICAS FAMOSA DUPLA DE BAILARINAS ESPANHOLAS �

�. Modernamente instalada contará, por certo, com a fre-I. Elemento muito relacio- CLASSICAS POPULARES BAILADO _ CANTO _ CASTANHOLAS ::

.'quência de nossa elite. �Jlado na sociedade local e
:'

� x Xx" �nos meios culturais, o dis- M I R A N D I N H A
<

,� EnC!ontra-se em nossa cidade a srta. Marília Campos. �tinto aniversariante tem � .' E SEU CONJUNTO DE RITMOS
::

�
.

A bonita e elegante srta., é uma das dez mais, da cí-�militado na politica sob a (
I J... ::

�dade de Lajes. O colunista deseja a esta bela jovem, feliz�legenda do P.S.D., tendo, � �

::estada na Capital. t! como
vereador prestado � j �óW'",","''_'''' "".,,, '�m''''_''''''_'''-='='

...

"" rOr __5 'nw ..'""",""," �

� X, X X �grandes serviços à causa � 1
:.

� Aniversário: _ Na data de ontem transcorreu o aníver- I:pública. � 1 O
RESERVA DE MESAS -'DURANTJi' ':

::sári_o do dr
..
Waldir Buch. � anive�s�riante q�� _é pessG� � ÀS nll:itas ho�enagens de � I H J E �

.'IDtutO re�ac,lOnada nos meIOS SOCiaIS e POlltICOS, fOI �que sara alvo, Juntamos as �
I

O DIA DAS 9 AS 12 E DAS 14 ÁS 18 HORAS NA ..

:: bastante cumprimentado pelos inúmeros amigos. �n.ossa'3 com votos de felici- o: �
I X

I �I' C
I

:. x x _ "dades. I DAS 22 AS 3 HORAS DA MADRUGADA
O No F E I T A R I A P L A Z A �

.; Para capital da República, viajará sábado," a elegante � * ;c. ·x· � .............=.....
-

....._�_G...
·

...
-

......._--..�...>......,T'"' -....'6.._.._.__. ""_..................:.:..................
;-

.::Nice Faria. A coluna social deseja-lhe uma boa viagem e �FAZEM ANOS HOJE: <
.=-----.....-.....- .....--'--'--."'"""......-=_.......... ::

',feliz estada naquela Capital." . � _ sta, Carmem Silva, di-
.-_ �.....,.-- �.-_.- -.-.-_- _••_ _.M._._._._.__.'" , __. ..-_a_-_u_. '-M ·.-�·_-W- _·..-'" _

- _·_-.·u·..-Jo
�

�. x X x
.

_

'"leta f ilha do sr. Acácio J. EXTRAORDINARIO SUCESSO OETEM A, GIGANTES-

:' Baile de Gala: _ Sabado na CIdade de Tubarao, qUan-r.�da Silva

� do o Clube 7 de Julho festejava mais um aniversario, a di- � _ i-ra. Adi Garofallis Ri- CA LIQUIDArÇÃO DE INVERNO DA "A MODELAR"

I' retória do mesmo organizou um suntuoso baile de gala,�beiro espôsa do sr. Telmo

� ap.resentando nesta noite dezoito elegantes e graciosas �'Ribe/l'O" srtas, que faziam seu "Debut". Eram as debutantes apre- "D' I' M
.

"
. _ sr. Ja ma oraIS,

.

I, sentadas uma a uma, companhadas de elagantes cava- t d
-

P I" Milit
'.

.

.' .
_,' sargen O' a . o ICla I I ar

\lhelros daquela SOCIedade. Logo apos a apresentação de- < .

II filhi h
I . •.

.

d t d
.

b·t t t
_ lavem mar, I ln o

Iram mlclO as anças, no an o-se as maIS Onl as e cus 0- .. d
.

A
.

M 'd
I

/ o sr· can argan a

,:sas toiletes, prolongando-se até alta madrugada os fes- \ : J'" OI'
"

"t 'os do Clube 7 d Julho. !
- Jovem ase de Ivena.

..
eJ e .. * ;c. *

I, .

X X x .

� F,estejou no dia 10 mais um aniversário, a sra. Dilma
FIZERAM ANOS oN!fEM:

: Moraes Maciel, esposa do dr. Regina Maciel. � ,

� A Coluna Social cumprimenta desejando -felicitacões. � MAJOR PEDRO CUNHA

I'

" *;
:.: x X x I,

� Em visita a seus paIs, encontra-se na CapitalC a sc-:: :r,a::scorre. �oje o ani-

"
nhora Vanira Gomes Adami esposa do. dr. Victor Adami ( .. ver sal 10 natallclO do nosso

•
' ' .. 1

.

M' P d

::residentes na cidade de. Caçador. A senhora Gomes Adami, >prezauo amIgo. aJor e ro

':votoS de feliz estada junto de seUS pais.' .:Augu';1to CarneIro da Cunha

> x X x ,. �ex-diretor do Tesouro do

� Finalmente sabado dia 14 a festa das Misses no salão .Estado e nosso colega de

�dr> Lira Tenis Clube. As graciosas srtas. tambe� serão >impren�a, e prestigiosa fi-

<�apresentadas� em elegante cok-tail no Lux Hotel. Domingo. >gura n'os �neíós 'sõciáig de

.,.,.._.� J-OJI'D _••r:Jj a..- "ço.-. .-....-.,iii;. u ;.... .!nos S !.l CapIta 1.

.

_ sra. Coseüt.· D'Avila

:
••ã••Clle�••�•••••••18.9•••••8•••••••••••••••

,
iFernandes, espôsa do sr.

: A vida e' uma vltllrl-ne'
:Odilon Fernandes

,

.•• : _ sta., Araci da Luz
. : :Cunha, funcionária dos Cor-

:
.

, fi reias e telégrafos
'

.'CrtNIt.O�()••••Cl••O... ••••••••••••••3.. • ,., J 'I' T' t
.

_ ,,,r. u 10 Ie zmann.

G.RACIETE SALMON advogíldo residente em

Brusqtie
_ jovem Paulo Armando peciaL

Rih�iro, filho do dr. Teimo ,NGREDI'ENTES:,

Ribeiro, advogado e fun- 250 grílmas de manteiga

cionário do I.A.P.I. e sua frescâ _

exma. espôsa d. Adi Garo-I 200 gramas}" açucar

fallis Ribeiro 4 gemas

_ sra. Gualberta Born, j 1 xícara de chá, de. café

espôsa do sr. Engenheiro forte

geógrafo José Nicolau Born

Conforme amplo noticiarío feito pela imprensa e ra

dio locais, teve, início na ultima segunda-feira a an un

dada "Liquidação de Artigos de Inverno" da "A Mo
delár".

Oaranta O ,Foturo de soa Fam1l1a

Verdadeiras multidões vêm superlotando as depen
c!é\ncias do popular magazin, no natural desejo de apro

veitar os enormes descontos que estão sendo concedidos

rara os mais uteis e sugestivos agasalhos prOl)rios da

estação.

.
_ Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassú e balneário, ou junto ao nuzo Grupo Irineu

Bornhausen, no Estreito.
ótima oportunidade de evitar a desvalorização de

seu din h�iro.
Já dispomos de poucos lotes a v.enda .

Dirigir á Rua Felip Schmidt _ 34 _ sala 6, nesta
Capital.

Si considerarmos que ainda estamos em pleno in-

verno, esta oportunissima liquidação constitue realn{en
te na atnalidade .presente, quando só se fala em 'infla-
"Ção, uma excepci'onal e rarissima Oportunidade para

.

comprar barato o que de mais util e moderno existe pro-
De ordem do Sr. Presidente do Esporte' Clube "Treze

iH'io, da est�ção.
(ie Maio" convoco os. associados, para uma Assembléia

A simpa,tica iniciativa da "A Modelar", o estabele-' Geral O_!dinária, a realizar-se dia 16, segunda feira, às

ci.n1.ento \d!ls ..gdtndes· realizações teve, cómo se vê, uma
�9,30 horas, na sala. 11, do Edifício Amélia Neto, entrada

",t �,.,..
- 'bl'

_I.cla rua Deo.d. 0_ 1'_'O" c
..º""'_1'_ SCQ··uI·llte ·Grelem do DI'a'.· _.

f;,.r.o"'J.;lo!q,sa�;' "J];Qfsa.I$.s�oQ �c o, p1,1 1&.0' em· :sa-hidl'l aprõvei- ' ., ,_.,." � �

.

tal' tão' impressio'nantes yantagens.
1°) Elei<;ão da Diretoria para o período 1956/57
20) _ Outros assuntos de interesse do Clube .

Nald'Y .í?ilveira
1 o Secl'�tárh

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

J,' (.

Experimente boje
CREME/MOKA

CENTRO ACADEMICO VIII
DE SETEMBRO D A FA

CULDADE CATARINENSE
DE FILOSOFIA

Vende�se
EDJTAt ----,.-_._-_:._-------

Serve para recheiar bô

lo,s, biscoitos, � ou para ser

servido com sorvete.� O ca

fé lhe dá um sabor todo es-

Uma confortável casa residencial, situad3 n:! Ave-

A vida é uma vi�rina de tecidos,'
A gente por instantes,
�ica de olhos perdidos
Na beleza das telas .deslumbrantes'

Depois entra na loja e vai comprar.

1. De ordem do colega

--=----------- ---'-------_----- '_

Caixeirfnha gentil - a Ilusão
Vem vender ao balcão;
Não se cansa de mostl'ar,' não se cansa

De exibir delica,dos,
Rendilhados,

: L-evec; panos de Sonho e de Esperança.

As mãos tocam de leve,
Na leveza das telas;
Não vá o -gesto por mais
Esgarçar uma delas.

* *' * MANEIRA DE FAZER:
1 _ Bote-se a manteiga

com o açucar até que fórme

um c� eme espesso; junta
·se uma a uma as quatro ge-

mas e bate-se muito bem.

2'- Faz-se U·]11 café bem

Presidente convoco os aca

dêmicos da Faculdade Cata
ririense de Filosofia para
uma Assembléia Geral Or

dinária a ,realizar-se na pro
xima auinta-feira, dia 12 do

corrente, na Biblioteca da

Faculrlade, para a 'escolha
dos representantes ao Con

�ressô Na.,ciona1 dos Estu

dantes Superiores a reali
zar-se no corrente mês, na

Capital da República.
2. A Assembléia reunir-

n;da Mauro Ramos nr. 66. - Tratar na mesma_cnsa.

•

VOCE SABIA QUE "

.

Logo o Destino vem, da loj� é o dono
E fala sobranceiro com entono:

'

Marca, pàdrão e côr - Felicidade _

.",.

'

'"' um artIgo de alta qualidade,
"J. mais Cal'O�

De todos os tecidos
�ão COl'tes especiais' e estão verldidos.

o ESTADO

fi"

P'receito do Dia
UM HOMEM PREVENIDO

VALE POR DOIS

breve.

No indivíduo que não é

vacinado com proveito e

nunca teve variola ou alas

trim, a vacinação dá sem

pre resultado positivo. Se

fode e junta-se ao creme se-á em primeira convoca

uma xícara dêle. Adiciona- ção à'S 18,30 hoi'as e em se

se o tafé muito quente, gôta gunda, com qualquer núme

a gôta, mexendo para ligar 1'0, às 19,00 horas.

bem. Está pronto o creme Florianópolis, 10 de julho
Moka. de 1956.

falha na operação' ou em- 3 _ Serve-se gelado, com Dilza Délia Dutra _ Se-

prêgo de linfa ineficiente. um queijo cremoso, com sor- C.l'etál'ia g�ral.
Se não estiver imuni-' vete, ou com as 4 Cl:.U3S res-Izado contra a varíola, tantes batidas com àçucal'
pela doença ou pela faz-,se u� merengue que fi- Casa DO Centro
vacina, submeta-se' à' cara mUlto bem com o cre- AI/I
vacinação até que a me. Usa�se êste creme tam- uga-se a c�sa. n. 49 da

vacina "pegue". bém para recheios de bôlos
Rua Tenente -SIlveIra, com ISNES. ou biscoitos. (APLA).
6 quartos, varanda, co.p�,

.....- _
� _ __ <. w.-.- _ _................ casinha, instalaçõés sanlta-

',GELADEIRA l'i.:s, área. Tratar com o sr.

Vende-se uma.,' Marca Norton Si.-Iva, diàriamente,

de "Champion", u·nidade aberta, das 9 às 10 horas, à Rua Fe-

7 pés cúbicos. lipe Schmi'dt, 21 (altos da

Tratar neste jornal. Casa O Paraiso).

Tôdas tão lindas, mas a que fascina
Nãq está ali na grande con.fusão,
Das peças espalhadas no balcf.o·
E a gente dIz,'

. ,

Num ar feliz:
. Levo daquela rosca muito fina,
Exposta na vitrina.

.:>�S vacinas não "pegaram",
deve tcr ocorrido alguma

E a gente vai comprar· do áSl_ero pano,
Que encontra na Secção do Desengano.

o mais antigo diário
Santa Catarina,

T�eia e assir.em.

._ Z'
AGRADECIMENTO

José Ignácio Monteiro' Recbiegel vem, por êste

�leio, expressar seus melhores agradecimentos à Dire
(;fIO da Maternidade Carmela Dutu, pela maneira como,

naquele modelar estabelecimento, foi tratada sua espô
sa Nereida de Carvalho Reckziegel, quando do feliz nas

cimento de nosso primogênito José-Luís, ressaltando a

�8dicação das Reverendíssimas Ir:nãs que ali servem,
0as exemplares enfermeiras e demais auxiliares. Mani-
festa especiais agra,decimentos ao dr. Danilo Duarte·

_, Freire e imorredoura gratidão aos S1'S. Antonio Dib

1�us�i e Biase Faraco pela dedicação, proficiente assis
tencla e sensibilizadoras demonstrações de amizade:

Porto Alegre, Junho de 56.

20311 X 2057
70008 + 7243

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, "

Honroso convite a o ESTADO
0" DR.' SADAllA AM'IN GHANEN, IDEALIZADOR E CON_STRUTOR DO ESTÁDIO DO AMERICA,- DO QUAl,t PRESI DENTE,' VEM DE' DIS
TINGUIR- ESTA FOLHA COM UM HONROSO CONVITE PARA TOMAR PARTE NAS. FESTIVIDADES, DA INAUGURAÇ AO DA GIGANTESCA
PRACA ESPORTIVA QUE E O ORGULHO DE JOINVlllE, MARCADAS PARA ,SÁBADO -E DOMIN,GO-PRÓXIMOS. '6 RATOS, FAREMOS o

,
"

,
'-

POSSIVEL PARA COMPARECER
, /

O'Estado", Esportivo
ED BON

" ,

Na vida do cronista,
comentarista enfim daquele

I
que se obriga a ir contando,

I anotando, assin'alaudo os fa-

I tos de uma determinada ati

,,: Ividade humana de conjunto

�.���:::s��������:z�C!!!·�-������:�?�3���[�7���_��::-�:!!!��.�:�7�,��. �-���>r����@�:���..����-��'�S�[J�?��'���.J-�·���w"c�r�7�'���2±±���.����� ��_!!_ j\ . ou �esmo um -movimento
./ " I isolado, cabe-lhe ir .apont�n-

O HISTÓRICO BARCO DE CAMBRIDGE, TURFE EM FLORIANÓPOLIS 1 O IENIS EM REVISTA ,::1't:l;o: :e"r:::a:t�:��a:::tos
LONDRES' - (B, N. S,) ! mais notável vitória nesta F., D. cent ivarn o esporte preferi- I (Lift especial para O te resultado, H, .Levy _ Considerando' que podemos

- O presidente do Clube competição desde 1900. do por tôdas .

as mulheres' ESTADO)'
,

I F. Burbuglio (SP)- venceu prever um sucésso amplo pa-

de Regatas da Universidade BEM TREINADOS Oito de julho, no Hipó- do mundo, hajam visto aquí P. Lima - H, Fleming ra o novél campeonato de

de Cambridge" sr. M.· G, Este> equipe tomará -parte I dromc do Jóquei Clube de e em outros lugares a gran- Inaugurado o Brasíle.ro I
(SC) por 7x5 e 6x3, Espe- juvenis. da c'apitaI."

, ..

Delahooke, esta tomando as nesta semana nas regatas' Santa Catarína.i.numa mag- de percentagem de acionis- Infanto JÍJvenil de Ttl,nis
I
ramos que os proximos re- I Consíderando que ali esta

I ' , , , I ._. a 'forja dos futuros "cracks"últimas providências para a de Henley representando nífica tarde, realizou-se a tas de belo sexo.' sabadc ultimo, no gmasio sultados sejam mais favo-
I

'

vis�ta _que .realiza,rá .

o c-l�- se�s I�e�p�ctlvos' colég�os Ina. reunião extra oficial do A- Diretoria do Jóquei do Tijuca Tênis' Clube no raveis 'a equipe catarinenSe'j
dos no�sos gramadOs:i, .

be ao Brasil em fins do mes uníveraítários. Todos estao, ano em curso, a que deu planeja ,e' em breve manda- Rio de Janeiro. Deu aber- ,x, * * ConsIderando que e es se

.

di' d N'
.

t
' , afiguram como os escolares,

em curso. assim, bem treina os, em •. motivo à satisfação dos se- rá executar uma nova ar- tf�llra dao 1ca1mpe�nato o t.e�. d' OSt JdUgOS
in Wer�abcllondalS los estudantes de uma ESCO-

Convidados pelo J;QRNAL bora não tenha tido, contu- nhores Acionistas, visto quibancada, que se destina- ue as equipes par .lCI· isputa os em im e on, ' '

I" t-
'DOC'-.. SPORTS d R' d tuní _,d" f I lat Sh' lei F I LA que os evera, espor iva-
..:> ., o 10, os I) OpOI umaa- e para remar constatarem o início da amo rá aos acionistas e suas a- pautes, 'que congregou es- ng a erra, Ir ey ry,

.

b itã
,

t
'. ,'.

t O id t .

d d f t d d EE UU f
'

d mente, a um plano SUPE-
remadores rr amcos, o rei- em conjun O. presi en e pl if icação e melhor-ia as mílias, com to o con 01' o te ano um numero recor e- os

.

<.
, "

OI a, ve�c�, o-

!RIOR do futebol",
nador e dois reservas parti- do. clube disse que esta f'al- instalações na que vem lu- material, social e esportivo, de participantes. A pri-, ra individual femmma.

C íd d t d-

, onsi eran o que. o os os
rão com destino., ao Brasil ta de treinamento conjun- tando a Diretoria, apesar de fitando com exclusividade o meira rodada do certame Athea GIbson, tambem nor- .. .

am adqui I'!' I'. A

d d t ., I VlCIOS que poss .

no dia 17 do corrente mes. 'to é uma grau e esvan a- ainda com muita -dif'iculdax bem estar daquelas que sa- deu-se na tarde de sabadu te arnerrcana, passou a ser 'h' h
-

d pe sístír, • .
-

..- . ,

.

_ 'OJe averao e r e
BARCO HISTóRICO .gem, mas qúe antes de par- de, para "proporcionar ao bem enaltecer qualquer am- com - o certame de juvenis, pJ:'lmelra campea negl:a na

. haverão de denegi'ir-lhes o
A equipe de Cambridge til' para o Brasil, êsses jo- visitan{e' um fim de -dia a- bientc social da invenção para maior brilho tivemos historia deste torneio do" .

té.

b ind
- - \. ,

. -'. L H I
mlS er, , .

,cujos mem ros am a nao vens terao � uma . se�ana I gradável ,e digno da c,ultq do homem. - a assisti-la- .. altas autorida- espor te br�nco. ew oa�, Considerundu que êsses jo-
foram �efinitivamente sele- completa pala tremar ai•. assistência que para la se Agora, com o auxílio do des, como o representante da Au"t,ral�a: g�nhou o t�- vens que agora disputam o

clonados devido a duas pós- guris dias em nosso país," move, Poder Constituído (a ser do Presidente .da Republi- tu lo de individua is masculi-
certame de juvenis forçosa--

síveis substituições que irão' antes das provas, para se .Fo i de notar, como-sempre confirmado) que prontifi- ca, Prefeito da Cidade, De- nas, mente podem ser aploldadós
integrar a equipe' olímpica, aclimatarem. "Julgo que o· se vem- notando, o aumento cou-se a auxiliar o Jóquei, puta.do Leoberto Leal, Pre-

v -l(, ,y., -l('

i tanto no certo como no erra-.
remará em um barco his- estilo será diferente no progressivo de senhoras e na medida do possível, es- sidente da C.B.T. e' outros Aos interessados na pra- do ...
tórico. Êste barco, que virá Brasil, e, portanto, não sei senhoritas da alta roda so- pera a Diretoria, com a boa dc,sportistas. Após o desfi- tica cio tênis, in,formo que Considerando que êles, pre
a bol'co do "Púaguai Star", as probabilidades de êxito cia1, como tam]?em assidui- compreensão dã;;' aut(lrida- le das representações con- José Santos, tecnico do Lr.: cisam de exemplos salutares
foi construido em 1948 para que teremos frente às equi- dadé na frequência das des, fundir idéias para rea- correntes, o Deputad(j Leo- ra esta funcionando com o

no que se refere ao respeito
a reg4ta, Oxford - Cam· pes brasileiras", disse o 'sr. mesmas, que em animadas lizaçõés de, grande interês-' berto Leal proclamou inau· .seu cnrso de aulas pratica�1 indispensável ao árbitro às
bridge. qUe se realiza anu- Delahooke. palesu'as e convictas nos �e na purificação cavalar- gurado o certame, a' tenista_ no segujnte horario, Çlas 8 autoridades despnrtivas à
almente no Tâmisa. Foi ADMIRAÇÃO PELO '- seus pa.lpites v,êm a Se des- do, Estado de Santa Catari- .gaúcha.. Doris Sfóggia pro. as n hQd:as, e a tarde das justiça desportiva, ao respei-
tamhem usado' em 1951.

.

..J_3RASIL. I tacarem, irrad�ando beleza.e nà. .

-" ..

nunciou o juramento do 14,30 às 17 Noras. to do adversário quer venc.i-
quando da vitória dos cam- O :,1'. Delahooke declarou I)fere'cendo' alegria ao recin· Pad o próximo d,omingo, àtleta, seguindo-se, os pri. -x· ,y', *

do ou não."
peonatos europeus alcan· tam?ém qu� AOS. membros, da

'

,o on(le. procJssa o r�i dia 15, prepara-se' a 12a. meiros, jogos. Nestes dois Cómo tiv.e a oportunidade Considerando que !lo e-

çà:da pof esta equipe. . eqUlpe brItamca deseJam dos esportes.· reunião; ria que; se espera a p1:imeir_os· dias do campeo· de n]:Jservar nas diversa� xemplo que dêsses êles tive-
O treinador é o sr. D. H. mnito realizar tal viagem e Como nos grandes centros Brilhante Assistência -de nato que foram sábado e' guarnições militares de rem havera de ser o tipo pa-

-

,.May Smith que foi quando visitar úm país _
de carac- turfistas em que a mulher sempre, acompanhada de dom'illgo, a equipe cãtari- I Florianópolis; a unica que drão que encontral:.ã,o oem

estudante do Colégio de Je- ter,ísticas e costumes diver- é sempre a pr.imeira e, o mais alguns amigos, visto à nense tomou parte em 8 ainda não possui cancha�l pre ...

sus, um dos .melhores ,rema. «0S dos britânicos. Esperam POYlto 'alto da re�nião, aquí' programaçao, copter grande jogos, cujos resurtados da- de tênis é a Escola de Ma, Considerando que, em

dores de Cambridge. Foi êle fHzer ami;ade com 'famílias também elas s-ouberam le· !llodificação dos corredores, mos abaixo, Walter Fllellel' rinha. Não seria' inoportu. imagem poética, é verdade,
que treinou a equipe vito- b'"asileiras e dispor de tem- var /à tàrde social do Jó- ',com relação as anteriol�es, (RGS) venceu E. Goeldner no um estudo de seus co-

I
êIes representam, em última

riosa da regata de 1955, po para poder admirai os quei Clube a graça, a bele· 'já que domingo correrão (SC) por 6x3 e 6x2; Klaus mandantes p�ra execução i análise, 'a massa com qu'al o

com uma vantagem de 'seis iugal'es mais _ interessantes za e dar um asp�cto encan- 'novos puro-sangue. Thurn '(DF) venceu P. Dó- deste plano. Pois o numero
I artista irá trabalhar."

corpos, s.�nd? portanto, a do Biasi!. tador e' animado.
,
E, com 1 Atê 'lá Senhores' Turfis- ria (SC)' por 6x1 e 6x4; de oficiais aqui residentes, I Consideran�o,"" por isso

muita coragem, também in-, tas. Von Gehlen (SC) venceu já é ,suficient� p�ra

mant�'lmesmoi
que desse trabalho.

O pre�l'de'nte da C B D' e a Campa'nha F. Vasconcelos (RJ) por rem ,'ma eqUlpe, poderemos obter um resulta-
/) .' . · .,' A Nova DI'reto'rl'a� do Ipiranga 6x3; A, Beck (SC) venceu

I
'ro ,y', 'ro do 100% posi,tivo ou NEGA-

• lo

t d t h
"

1- Helena Cal�valho (SP) -

por O intercamPio tenistico, TIVO, dependendo eAxcl�si-InVIC a ,o' nov.o sere c naC!Ona Recebemos e agradece- ceitua os Estatutos, reuniu- W,O; Francisco Basilio Jr, entre o Lira e Tabajara de ,vamente de .quem � f�r. exe-
RIO, 11 (V. A.) - "Cer-' elevaaissimo. e resultados mó's, o segu'inte ofício: ,e dia 10 do correnfe o Con- (DF) venceu G. Kaulisch BlUme!lall, que esta inter. I cut�r e. as CIrcunstancIas sol!

tamente, 'recebi com entu- tecnicüs ..que satisfizeram. '''Florianópolis, 21 de ju-' selLo Deliberativo,. quando (SC) por 6x2 e 6x2; E, Cal· rompido a 'mais de 6 anos, I�s quals_ ele desenvolvera

siasmo e satisfação o resul- ,O armh.hão. verificad<l no' ilho dc 1956. .,,- (,legeu a nova diretoria pa- das (DF) venceu E. _Stor· deveri voltar a reinar em esse trabalho."

tado de Buenos Aires, pois confronto com os uru- Ilmo. Sr. Pedro Paulo ra' 1956 .---'- 1958, ficando as- rer (SC) por 6x2 e 6x4; H, fins de julho;' pois confor-I Considerando que nenhum

todos os observa,�ores fo· guaio� não pode ser leva· Machado sim ccnstituida: Presiden- Fleming (SC) venceu M, me t�m noticiado o Sr. AI- outro atleta de futebol me:-
ram· unanimes em assina· 1 dos à conta da nossa res- DD. Diretor -Esportivo de te'; Antonio Dias (r,eelei- Tonelio (SP) por � 6x3 e varo A.cioli, os diretores rece as atenções, cuidados e

.

1
.

1 b'l'd d f t "O ESTA'DO" t ) V· d't Ald S'l a' "r FI
.

hf (PR) d
.

bl estimúlos de que somos-
lar o elevad,o nIve tecnlCo ponsa I I 'a' e, con arme 0- ,o Ice- I o ,o. I V , 8x6;' lho eIS ressel' \, ,a eqUlpe umenauense es'

._

demonstrado' pelo conJ'unto dos puderam verificar no Nesta, venceu' P. Lima (SC) por tão muito intel'essádos em
(CronIca e FCF) � capa-

, Conse'lho Fiscal Preso Val- ,bi:asileiro, frente aos tam- Maracánã.
'

,
' De ordem' do Senhor' Pre�

dir J, Rosa; Membros Mil: 3x6, 6x2 e 6x2; e�tes resuI-1
visitar-nos. Espei'amos pois

zes ..•

bem poderosos argentinos", DEVEM ESTAR AR- sidente, tenho o grato pra- ' tados foram de SImples. ' que se torne real este toro II C 'd d f' I- ton Farias e João L. Vieira; 'N '

t'd d d 't- ..6.. t d t-
onsl eran o, a ma, TO-

disse' o presidente da CBD, REPENDIDOS zer de levar ao vosso conhe-
Suplentes Odilon Porto, Li-

n ,uUlca par: a e ,u. j ne�o ao COUTt:n a o e ao
DOS ÊSSES CONSIDERAN-

sr, Silvio Pacheco, à re- Fo.ealizando mais uma cimento que, em Assembléia .

Cllnha e Juvenal Sou- pia dIsputada fOI ,o se.gum- adIado. -

/ .

. no DOS e outros que podel'la-
portagem,' ao comentar o vez a atihide da Associa, Geral Ordinária realizada 8 ,. -..

!fi:!;: �:;:�fi!i:� .1:!!: ::.0sTf:!,?!:dr::'::f: ;?:i;o��:!,:�!�ht�:t�:;�:;� ::�:�';:ti:r, S�p�:,��ot"- �Re,-·slauran.·te Napoli ':.' ��{j]:'����g::·:::!�i
ma: gente'! da A,U.F., que come- 'periodo de 1956,-.o.à 1958, fi- João Lêmos Vieirá RESOLVI e deliberei ende-
- A boa' apresentação téram uma leviandade em i cando assim Jonstituido:

p. 10. Secretário'"
> • .

reçar o seguinte apêl o
dos brasileiro veio confil', formular infun,dadas acu- Preso 'Joaquim Matos; Vice- Rua Marechal Deodoro 50. -: ilustre amigo Sr. OsnÍ Melo,
mar apenas a confiança que saçõe'l à CB'D devem estar

I
dito Neles Cardoso; Secre· Em Lajes, n3 Sul do l!rasil.. o melhot!. .1 Presidente da FCF:

",

depositamos
-

na delegação, completamente arrependi- tário Alberto Beckér; 1VIem- Desconto especial para Os senhores viajantes. !
Todavia, desejo ressaltar, dos. Não enviaremos à en- bros Antonio Dias, Aldo

mais uma vez; a vitória que tidad.e do vizinho país um Silva, Ãntenor C'unna, Ari

voltámos 'a' con'sêguir no .pa· comun�cado rebatendo. Que Ocam),o Maré, Adernar Mar
rorama disciplinar. A CBD com.. a cabeça mais fria, ra- tins, Aci Pascoal Pereira,
teve, ao làdo ·dos simples ciocinem· os nossos amigos Deolindo Cunha, Heraldo
result'1(ios do marcador, sobre o .erro em que incidi- Dias" José Dias Neto, Luiz

uma importante ,missão � raro.. E, por outro ladô, os, Fontão Filho, Nilton Süusa"

cumprir,"'<:!ue era a de, atra· a(wntecimentós com a AUF: Orlando Bittencourt, Osval
vés do cavalheirismo ".e do não empanaram à nossa vi·

.

do -Goulart; Osvalpo Wie

desportb; trilhar um ca-. toria no terreno do despor- thorn Orgui M. Vieira,
minho que clontribuiria� pa-' to. Sentimo-nos inteirani.en- Walmor Françosi e Wilmar ..- g

•.,..- ...

ra a aproximação com os te satisfeitos com as carn- Silveira.
paises que visitamos, Em panhaa desenvolvidas. I De acordo com o que pre·

'

Buenos Aires, pelo que nos

mandam dizer, . houve uma
.

festa de autentico despor-,
to, Cem mil' pe,4soas, entre
elas o vice-presidente da Varias jogos ,tiveram lu- 'Hami"ton, Helio e Toninho,

Repubiica Argentina, pude- gar nbado e' ÇI�mingo na I Outra boa partida foi
.

ram a"'sistir a um espetacu-
I
Capital, 'destacandO-Se o disputada entre Interna.

lo que se considera inolVi-I'.prélio, entre Ases do Gra- I ciona! e, Continental, no

dave!. mado (. Fluminense, efetu'a- I Abrigo, saindo vencedor o
.

22 CO-TEJOS EM 6 MESES do sábado no c�m.po do Ti-l p�i�eil'-o pela contage� I
. Aluga-s'e a casa. nO. 49 .

---------------=..------==-----

_ Assim, - prosseguiu 1'0 de Guerra � e no qual, mmana, gol de Camara, ·da Rua Tenente SIlveIra,
o sr. Silvio Pacheco - venceu o primeiro por 3 x O, i Team vencedor: MUl'ilo; ! com 6 quartos, varanda, co
acredito que, de fato, a gols marcado� r?I' Hamil-I Adilson:.. � Canhoto;

, ,Zequi� I
pa.

_ casinha,. �r.ea, e insta

CBD alcançou um triunfo ton (2) e Tonmho. O qua· nha, E'rICO e Camara'; Cu. laçoes samtarIas. Tratar

insofísmavel, ao disputar dro vencedor: Elci; Modes- llica, �Tazareno, - Hamilton, com o Sr. Norton Silva, dià-
22 jogos em seis meses, to e Silvio; Mário; Cu1ica e

I
Saulo e. }Valter. . riamente, das 9 às 10 horas,

com i:m padrão disciplinar Oberdan; Marinho, Ari, Luiz Alves Silva à rua Felipe Sc'hmidt 21
-_.....

Viag'ens UIRÉTí\ S
FlqRIAN(j��J1S, ,�JRIO Ás; �il.S,
fP01JS.-S� PAULO.:..c.RIO' :' �4",
prOlIS;!. CURITIBI\-RIO AOS SABS,

StRVIÇOS AÉREOS
cRUZEI,R' .

,:

0.0, SUL

1 - Que'seja olhado com '

•••� eo�
o melhor carinho êste certa-

me.

2 - Que a êle seja dis
.

pensado os melhores JUIzes
os melhores auxiliares possi

'I'veis ...3 - Que a essas autorida-

Ides os faça sentiL' a enorme

V, g
.

g
necessidade que tem de evi

'\
ia em cC!m se urança jtarem maus exemplos, p.ex.:

/

d
I "a chamada lei de compen-

e
,

rapi IZ 'sação que tanto vicia os ;ve-

teranos, que dirá aos ini-
SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO 'ciantes ..

810100,--;8I1L--:-OR' .SILEIR'-O-»
-�

, . .4 - Que seja instituida u-

(' II li I ma TAÇA e também se ins-
titua medalhas aos vencedo
res do certame (podem con

tar com uma modesta con

tribuição de minha parte);
5 - Que o mesmo se fa

ça com relação ao campeão e

vice-campeão do torneio iní-
cio..

, � � -

6 - Que, finalmente, se

jam, .aceitas as sugestões que
O CLUBE DA MOCmADE faço .

. Dia 14 - Sábado - Soirée das Misse�, com in'ício,
às' 23 hs.

BORDADOS A MAO
Ensina-s�- na Rua Feliciano N\!"'es Pires 12:.

��-��----�---------------------------------

o E5[AOO

Futebol Varzeano
o mais antigo diário 'de

Santa Catarina.
Leia e assir;em.

Ita1áf - Joinv1lle - Curitiba
-._ '- .. "

/

l\.Uli:Deoaoro' e�quina:da
Rua�Tenente Silvei�a, �

Florianópolis
.��.... �,",_.

MUITO OBRIGADO

CA�A NO CENTRO

LIRA TENIS CLUBE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'"'I ESTADO 5FlorianópoJis, Sexta-fel ra, 13 de Julho de 1956
----_-._. -----------------------------------_.-�----------_._----�----� --�-

�."--;';_i..m ';�§� �

ENCONTRO COM
AS MISSES

Conselho,s ·de B·elez�·� .�._
LlXAÇÃO ELETRICA DA tes '?ct aplicação' - �ftz�se a

PELE j anesteia local por meio de

'r». Pires. I clo�etjla e gel_g. pica�o.
J'á ha muitos meses que Após que a arca f'ique in

cial, as Míss e seus acom
escre'lemos alguns artigos sens.ivtl põe-se o. motor e� panhantes ;
sobre a lixação da pele, ex- movimento e aplica-se a h-

5) Após o almoço, passeio
plicando -com todos os det�- x� s��cre a zona OJ�de ._h� pelas praias da capital;
lhes corno à mesma podia cicatrizes. Cada sessao de

6) Às 17,30 horas cok-tail,
ser feita. Esclarecemos 'na- ve atuar sobr: uma e-x�én- i no L.!·;{ Hotel oferecido pe
quelas cronicas que a ideia são ti.:: uns �lnc� ;centl�e- lo SOro P�efeito 'Municipal"
havia partido da observa- tros podendo ser efetuado

S' Dr O mar Cunha'çà6 de' que os pintores an- um tl'.otame:lto em cada S?-, \;ra-�de s

tem sido � pro
teso de aplicarem a tinta nas mana. Conf?rme. � .espec:(' cura de mesas que estão

til! r- de marcas cicatrtciais varia '

paredes u uizavam uma 1
• , _ sendo reservadas na Joa-

xa com O fim de obterem a profundidade de atuação

!lh
.

M 11 '
. .

d' trí el'la U elo f

uma superficie lisa, unida. da.le:a .

e- CUjas Ire nz�s Promete, assim, a Soirée
F ls tambem que- prmcipais deperudem a

Mi da deoca izamos ,-

ti d dor S br das .l.ISS, ser coroa
ao ser encerado um quarto pra IC 1 o opera, o.r. o I e. lena exito.
ou sala era habito antigo a zona tratada aplica-se um i p

�_ _::::-::_
passar previamente palha iurati , o seco o qual deve

P -I d O' -181:' �Ç;) no assoalho afim de ser mudado em v!nte e qua- recel O 'O
1ue a cêra podesse ser me- tro hotas e este e l�m ponto .

lhor és'palhada. No rosto imporb:1te pa�a :v�tar uma SACO VASIO

procede-se da mesma manei- �dereJ,Cla pre.] udlclal. As crianças mal alimen-

'a, usando�se entretanto Regra geral�fordn:a-se uma taelas desenvolvem-se pou

Jma :ixa especial para es- 'cros�:t em tres las
.

que co, fa Ligam-se com facilida

sas. intervenções de alisa- can'a antes d� �ma. ,qu.mze- de, tornam-se sonolentas,
menta ou polimento da pe- . A pele surgld� e lIsa.e têm memÓl'ia fraca, não po

'e. A ;:plicação é feita ma com lima coloraçao perfel- dem fixar a atenção, têm

nualmente sobre os -Jocais tamc;1tel:ormal. den tes cariados c são pre
sas fáceis de doenças gra-lue se deseja unificar. É' o

deTrata-se iguülmeu lemo segue: ::[ue S.c éhama tratamentQ
uma boa noticia para os- "QUANTIDADE" - a correspondente ao co- ibras)vo. Pouco a pouco os

b .

este-tI'ca ,possuidores das terriveisre eletrolítico a ser embarcado pos EE.UU.·, especialistas em
.

marcas de espinha e vano-"PREÇO UNITARIO FOB EM MÕEDA ES- )bserv,_ram q'ue melhore� -

I
la e Cl'ue tem assim umaTRANGEIRA" - o resultante da divisão, pe- ee.:mlh dos poderiam ser ob-

-I t'd d J b 1 1" '�l'dos .'om o USD 'de uma II' oportunidade para O. desa-a ,quan 1 a e (e co re e etro ItICO, do_ preço _ �
-

oareciluento de urp. comple-FOB do minério, no Chile, acrescido do cus- xa que trabalhasse por meio .,

to da refinação nos EE.DU.; de um motor eletrico, tal €
xo de inferioridade.

-

"PESO LIQUIDO EM KG." - o relativo' ào qual fazem os dentistas.
N O 1

.

, . ota: - s nossos el-cobre eletrolítico a ser embarcado nos EE.UU.; Dal n�:sceu por consegumt.€

I
_ ..

"PREÇO TOTAL EM lVIOEDA ESTRANGEI- a ideia da lixação eletrica tores poderao soh_çlta,_r qual-
d

.

d ' t d e 1€ quer conselho sobre o tra- Uma casa de ma eIra naRA" - o preço FOB do minério, no Chile, at,p€,e"dme
o

da less ql

I tamento da pele e cabelos Rua São Vicente de Paulaacrescido do custo da refinação nos EE.UU.; es·a 30n o usa o argamen- ,
. . .

I f
�"DESPESAS DE t E t d U'd ao medIco especwlJsta Dr. n. 26 fundos. n ormaçoes- < EMBARQUE" - as neces: e no" s a os' 111 os e na

, .. .

T 1 t'E 'f d "" Pires a rua Mexlco, 31 - na Rua FranCISco o en mosárias ao transporte do mil1ério do Chile pa- uropa para azer e"apa- '. \.. F
.

tRio de JaneIro, bastando en- 12. DepOSIto de Roupas I eI-ra os EE.UD. e do cobre eletrolítico dos EE. recer Ler as asperezas e ou-
. '.

,
.

tUU. para o Brasil; cros defeitos do rosto, prin- �Iar o presente artIgo des e tas.
"VALOR TOTAL CIF 'EM C'RUZ R

.

1 t d' lornal e o endereço comple- .-----------

ElOS" cIpa.meu e os casos e CI-
t ara ares osta. Ali ti

t
li

Q equivalente ao valor total CIF em moeda es- catnzes de acne e de va-
oPP; ala arlatrangeira;

..

riola.
_ "V'.......

"'Cf) - o deferimento dos pedidos subordinar-se_á a Toda a aparelhage� con- , Saota.: alarinaque sejam considerados convenientes os pre- siste num motor pequeno,
- -Cata 09 Centroços declarados; um c.lbo de mão e uma se- q A ELEGA'NCIA PARA HO-g) - os interessados deverão formular consulta rie d'] apetrechos com os

MENS E SENHORASprévia à CARTEIRA, por carta, sob referên- mais variados modelos e Aluga-se a casa n. 49 da
Rua Jerônimô Coelho n. 1 _cia "ASTEC", diri.gida à Sede (Caixa Postal que se destinam ao lixa- Rua Tenente Silveira, com Edifício João Alfredo, sala813 - Rio ·de Janeiro), na qual prestarão as menta propriamente dito e 6' quartos, varanda, copa,

informações constantes �o item "e", acima, e que S&O utilizados eonfor- cosinha, illstalaçõe8 sanitá
à qual juntarão os comprovantes de que tra- . me o caso qU'e se vai tra- ,Irias, área. Tratar com o sr.
tam os itens "b", "c" é "d". I tal': ,-1I1S têm a forma esfe- Norton Silva, <liàriamente,

Rio' de 'Janeiro, 26 de junho de 1956 _: rica, out:'os o aspecto de es-,' �as 9 às I? horas, à Rua Fe-
a) Ignacio Tosta Filho - Diretor ,cova e fmalmente �lguns se lIpe Schmldt, .21 (altos ela

, a) Adelino Debelledito - Gerente . parecem 'com um dISCO. An- Casa O Pal'also).

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
cie Cl'$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada ,geral) cortado pela projetada Avenhla que da
rá acesso a futura Universidade

ÓTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o Sr. Adão

'!Champion", unidade aberta.- :Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo7 pés cúbicos. fone 3559.
Tratar neste jornal.

Visilanfe Ilustre
-

...SÓ AGORA ME AVISA o

COMO IR AO EMBARQUE SEM
FAZER UM PENTEADO? ONDE
ENCONTRAR CABELEIREIRO A

ESTA HORA?

-VEJA' ENROLA-SE o CABELO
COM o GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM MAIS ELASTICO. PA
RA FECHÁ-LO, COMPRIME'SE A

HASTE PLÁSTICA. APLIQUEMOS
A LOÇÃO ONDULADORA T�NI ...
ENQUANTO ELA ATUA, voes
CUIDARA DA CASA!

-ONDE FÊZ TÃO LINDO PEN

TEADO, IEDA?

-EM CP5A, co« "{ONI, PER,
MANENTE-CREME A FRIO. E

CÔMODO, ECONÔMICO, E PER

MITE SUAVE E N/t.TURAL Ot.JDU

LAçÃO, PRÓPRIA PARA QUAL
QUER PENTEADO.

'Wl
Chegou ao Rio, procedente de Nova Iorque, o Sr.

B. F. Anderson, vice-presidente .da Remington Rand
Internacional. O ilustre visitante, que vem ao Brasil a

'f'm de ultimar 08 preparativos finais da manufatura dos
'.

'

produtos Remington Rand em nosso país, é o responsável
por todas as operações de fabricação daquela emprêsa.
N2 fotografia, o Sr. An derson quando. era recebido, no

Galeão, pelo presidente da Remington Rand do Brasil,
Sj'. A. H. Gutsch.
-----_._-------------------

BANCO DO BRASil S. A,
CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 73
Importação, de Cobre originário do Chile e procedente

dos Estados Unidos da América

ONDULAÇÃO
PERMANENTE
EM CASA

A CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIo.R, em adi
lamento aos "Comunicados ns, 30, de 5-10-54, e 44, de
�.6-7-55", torna -púhlico, para orientação dos interessa
dos, que a importação �de cobre originário do Chile e be-,
neficiado nos Estados Unidos da Am.érica poderá tam
bém ser efetuada nas seguintes condições :

,.. a) -;- a operação será amparada em duas promessas
de venda de câmbio, sendo em US$ Chile, pe
lo valor CLF do mínér io embarcado no Chile
com destino aos EE.UU., e outra' em dólares
americanos, pelo'montante do custo da refi
nação do minério.mais as despesas de embar
que do cobre eletrolítico em Pôrtõ dos EE.
DU. para o Brasil, sendo ambas da 2� cate-

Agora, mais fácil com os

GIRO - Onc/u/ac/ores
(PLASTICOS-SEM ELASTICO)

, 500.000 unidades
........"-""-"'<:', vendidas no Brasil

b)
goda;
os interessados deverão oferecer prova hábil
ele como serão pagas as despesas de benefi
ciamento, demonstrando como se' constituirá
o preço final (CIF) da importàção;

c) -

'-

deverá ser comprovada a concordância do
país fornecedor da matéria-prima, expressa
em documento hábil emanado do Banco Cen
traí do Chile; a este develá ser anexado ou
tro em que o exportador chileno declare a que
autorização do Banco Central corresponde L

'transação pretendida (data, nome da firma
exportadora e volume ou- vador do produto)'
dados que. constem sempre dos telegramas
daquele estabelecimento 'bancário;

dr - a operação se fará mediante garantia, de ban
queiro i,dôneo n.orte-americano, de reembolse
do valor do crédito, em dólares sôbre NOV2
York, na· eventualidade' de não concretização
do embarque do cobre eletrolítico d.os Estados
Unidos para o Brasil;
dos pedidos de licença de importação deverá
constar o histórico ·da operação, indicando-se,
além da origem do minério a procedência do
metal, a quantidade de minério e o equiva,
lente em metal elaborado, preenchendo-se os
itens do impresso apropriado E-Cac�x ,21) co-·

e)

-

""
•

,

Finalmente, dia 14 do cor

rente, 83 bado, a. sociedade,
'12 Florianópoiis, terá 8

g1'nn de oportunida(�e de rp.· J
cepcior· ar e admirar as.
ma:" belas garotas de San- !
ta Catarina, e que partici- I
param do concurso, realiza- I(10 em Blumenau, para a es·

-colha. de Miss Santa Cata-
rina..
Deve-se 'essa oportun ida

le 20 simpatico Lira Tenis

Clube, mui justamente, a

clamado o Clube d� Mocida
de.
E nem se compreenderia

que a Cap ita.l do Estado não

tivesse a honra e o prazer
de homenagear as mais be

las r<::iJres,tmtantes da ter
,

ra de Anita Garibaldi.
Desfilarão pelos Salões

do Lha, no dia 14, a Miss
Santa Catarina, Sta. Edith

Donin, e a Miss de Plor ia-

n ópo l is, Staa. Claudete Vi

eira; de Blumenau Sta. Edla

Rupp : de Tubarão, Sta,
Elizal eth Cavinati; de Rio

do Sul, Sta. Lorena Have

rcth : de Itajaí, Sta. Hilda

H. da Silva; de Ibirama,
Sta. Rita Machota; de Brus

que, Sta, Marilia Peter

mann , e de Joinville, Sta,

Anelise Beckmann;
Os salões do Lira estarão

belamente ornamentados,
trabalho -a ser executado pe

lo 'c.msagrado decorador
Eduardo Rosa.
Foi organizado primoro

so programa, que é o se

gúinte :

1) Recepção ás Miss no

aeroporto e no Hotel Lux,
onde ficarão hospedadas,
nos dias 13 e 14;
2) Na soirée desfilarão

nos salões do Lira, às 23,30
horas, acompanhadas por

membros da Diretoria do

Clube; I3) Oferecimento .às Miss,
de belissimas corbellles, por

Idistintas senhoritas do De

partarnento Social e sauda-_
ção pela. Orapo};_a;. .

4)' Domingo, 'dia 15, às 12

horas, almoço na séde do

Clube, oferecido pela Dire

toria e Departamento So-

ves.

Aliment-e de forma ade

quada �eu filho, a fim
...-- I

de que êle cresça regu-

larmente, . progrida nos

estudos e ofereça resis-
tência às doenças.
SNES.

GELADEIRA

Vende-se - uma. Marca

_.
'

.�- .... ;.... --

_______ .._-�_ .._ 0'0 0_._ 0 o�_

Alívio, novo, prodigioso!
• ."

....;t!'ik\'f.')··-

PARA A TOSSE E
DOR DE GARGANTA!

,

COMO RECEITA MEDICA na forma
cômcõa duma pastilha!*;-)

* Cada nova Pastilha Vick lhe dá a combinação ideal
de medicamentos comprovados - inclusive os medi
camentos suavizadores da garganta do Vick VapoRub
e do novo antisséptico -penetrante Cetamium!

A medida que a Pastilha Vick se derrete
em sua bôca, V. sente uma diferença
prodigiosa! A razão disso é o Cetamium:
êle leva 6 medicamentos Vick compro
vados até as mais fundas cavidades
infeccionadas da garganta - suavizando
as irritações da tosse, que as pastilhas
comuns não conseguem alcançar! Ao
mesmo tempo... "'_' -.

Urnanova descoberta antisséptica com

bate a causa de seu mal - de fato
destrói aos milhões os germes perigosos!
Agora, sua garganta ficou aliviada, a

tosse acalmou, e V. está ao abrigo da
infecção! Isto éo que se chama alívio!
Experimente-as!

Oesfile�8angú no C�ube
15 �de Oulubro�. �I

DIA 21 DE JULHO - ÀS 22-,30 HORAS.
Grandiosa par4lda de elegância em beneficio da

f'ampanha pró-monumento a Anita Garibaldi
"

"Ma'ravilhoso desfile de Modas Bangú"

_

- Encantadores modêlos apresentados por g-entís
H0nhoritas da sociedade florianó.politana

Mesa - Cr$ 150,00
Convite -_ Cr$ 100,00
Reservas oe mesas, na ALFAIATARIA BRITO, a

prtir de.l1 do corrente.

AVÓ! MÃE!-.FILHA!

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher "vilará dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTER!NAS
Einprega-se c()m vantagem para com
balor as irregularidades 9.S [unções
periódicas das senhorãS_ E calmante e

regulador dessas [unções.
FLUXQ-SEDATINA, pela SUa com
provada eficá(Ia, é muilo receitada.
Deve ser usaqa com confiilnça.

----------

VENDE SE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube 100•• --4e-·A8ô.t;--�-.
Domingo dia 15 - das 10 às 20 horas no terreno da nova Séde - (Aveni da Hercílio luz) - FESfA DO INICIO DAS, OBRAS - Um pro-

grama maravilhoso - Danças; Shows com artistas das nossas Rádios; Bandas de músicas MilitareS; Churrasca da; Ber. Barraquinhas
,de prendas; Cinema; Vitrin� das obras 'COOPERE, COMPARECEND-O - lnírada Carteira Social Não associa do: Convite requisita-.

$
r (do na porta por um sõcio a Cr, :' 20100. '.

;':,"i1tl('�>;;�': ?:t;�;��c""'�é;,�r_��:��:�'l�'!ft;-}5:::t'c -

6 Florianópolis, Sexta -fei ra, 13 de Julho de 1956
= -
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JUIZO DE DIREITO DA uma extensão de 725,00 me- .admítidas, especialmente
COMARCA DE TIJUCAS. tros extrema com terras da por inquirição' de testemu

Requerente; neste ponto 'na nhas, depoimento pessoal de
direção Ncrte-Este numa qualquer interessado., jun-
extensão de 1.247,40 me- tada de documentos e perí-
tros, confronta a gleba ain- cia, se necessário. Dá-se à
da com terras de proprieda-; 'presente para os efeitos le
de da Requerente; li - Os gais o valor de Cr$ 95,000,00

O Doutor Francisco José outorgantes vendedores e- Termos em que, respeitosa
Rodrigues de Oliveira, Juiz xerceram sobre a referida mente, P. e E. DEFERI
de Direito da Comarca ce gleba posse mansa e pacífi-I MENTO. Sobre os selos de
T'ijucas, do Estado. de San- ca, sem oposição nem em- vidas, lia-se: Tijucas, 6 de
ta Catarina, na forma él." bargos de quem quer que junho de 1956. (a.) Auto-
lei, etc... seja, tom "an imus domin i", nio de Freitas Moura". Fei-

o

durante um lapso de tempo ta a justíficação foi prof'e-
FAZ SABER a todos superior há trinta anos i- rida :l seguinte sentença:

quantos interessar' possa o ninterruptos; III - Ultima- "Vistos, etc. Julgo por sen

presente edital de citação, dos 03 negocias para trans- tença a justificação retro,
com prazo de trinta dias, ferencia da posse e lavrada procedida nestes autos de
de interessados ausentes, a co�petente es.critura, .a�o "

Ação de Usucapião requeri
incertos e desconhecidos, contínuo a suphcante mi- da pela Usina ,de Açúcar Ti
virem ou dele conhecimento ciou a exercer . os direitos' jucas S. A., para que pro
tiverem, que por parte da até então exercidos por seus duza todos os seus efeitos
Usina de Açucar Tijucas antecessores, nas mesmas legais e de direito. Citem-se
S. A. lhe foi dirigida a pe- condições expostas no item por, «ditais de trinta dias,
tição do teor seguinte: - II; IV - O Código' Civil, na forma prevista no § 10,
"Exmo. SI'. Dr. Juiz de Di- que disciplina o usucapião, do artigo 455 do C.P.C., os

reito da Comarca. A Usina I em se�l .artigo 550, alterado interessados incertos; pes
de Açúcar Tijucas Socieda- pela Lei 2.437, de 7-3-1955, soalmente, o Dr. Represen
de Anônima, estabelecida I já citada, diz: "Aquele que, tante do M. Público; e, por
em São João Batista, neste I por vin te anos sem ínterrup- precatória, a ser expedida, - . - .

Município e Comarca, por Iça0, r.em oposiçao.. pOSSUU' para o Juizo de Direito da
seu advogado e bastante' co-mo seu um imóvel ad- P Vara d� Comarca de
procurador, abaixo assina- quirir-Ihe-à o domínio, in- Florianópolis, o Sr. Diretor
do (doc. n? 1), vem a pre- r.epe!ld�mtemente de título Howard Keel Jane
sença de V. Excia. propor de boa fé que, em tal caso, do Serviço do Patrimoni�
uma Ação de Usucapião és- se presume, podendo reque- do União. Custas afinal.
tribac1a nos artigos' 550 e rer ao Juiz que assim o de- P.R.I. Tijucas, 7 de julho de
552 . do Código Civil, alte- clare po.r sente�ça, a qual 1956. (a.) Francisco José
rados pela Lei n02.437 de Ilhe servira de título para a Rodrigues de Oliveira, Juiz
7/3/1955, na qual pede per- i transcrição no registro de de Direito". E, para que
missão para expor e afinal imóveis", e o 552, que se chegue ao conhecimento .de
requerer o seguinte : .- I -I aplic� ao caso. presente: ':0 todos e ninguem possa ale-

_ Po-r.H!cl'itura Pública de pOSSUIdor pode, para tal f irn gar ignorância, mandou ex

Compra
.

e Venda lavrada I digo, pode, para ? fim de pedir o presente edital que
nas notas da Tabeliã Ad-, contar o tempo exigido pe- será afixado na sede deste
na Gallotti Matias, adquí- los artigos antecedentes, a- Juízo e no lugar do costu
riu de -Gaspar Laus Neto e! crescentar à sua posse a do me, e, por copia, publicado
s/ mulher uma gleba de 'seu antecessor. (art. 496), UMA VEZ rio Diário da
terras com 2.061.158 me-' contando que ambas sejam Justiça e TRES VEZES no

tros quadrados, cujas carac- ,contínuas e pacíficas". V jornal "O Estado" de FIo
tsrtsticas e confrontações

- Ante os fatos expostos, rianópolis, Dado e passado
são as seguintes : Frentes a: ressalta claro ter a Supli- nesta cidade de 'I'íjucas,
S I Est 't -

d .

cante a seu favor todos os aos nove dias do mes de 'J'u-u -
v e, numa ex ensao e. .

rít izid
60500 metros divisa com' IeqUlsI. os eXigIas para que lho do ano de mil novecen- ,,

.

d d d
lhe seja declarado e reco- tos e cinq�lenta e seis. Eu,terras de propne a e a,
b'd d

,.

d 'I b
-

. 't ,n eCI o o omlllIO a g e a (a.) Gercy dos AnJ'os, es-Requerente; des e ponto so- ,"'-d' t t f'rI. - O'
e erras nes a re en�,a; cl'ivão, o dactilogí'afei, cou-be na dlreçao Norte- este'
VI E

.

t d t
I
..'

t
-

d I
- m VIS a o expos o, feri' e subscrevi. (a.) F.ran-pe o RIO numa ex ensao e ..

1 090 00 t t' requer a V. Excla. se dIgne cisco José Rodrigues de 0-
. me ros a e um pe- d t' d' 1'

e ermmar o Ia, ugar e lL'vel'la J
.

d D' 't E
'

queno quebramento no rumo . ..
", UIZ· e Irei o. sta

de Sul-Este com 322 50 me-
hora para JustIÍlcar o �le- conforme o original afixa-

.

'. gado, na forma do artIgo do na sede deste JUízo,.- notros, confrontando amda
455 d C P 'C . t

R to ... , pIesen e o lllgar do c t bcom terras da equeren e; .

c os ume, so re o

daí na ,direção' Sul-Oeste, Il�st�'e repres:�t�nte, do M. qual me reporto e dou fé.
numa extensão de 314,90

PublIco. JustIÍlcados e de- Data supra. O Escrivão:
heI'-

vi,daihente julgados os fatos-, I Gerc'y dos AnJ·os.metros extrema com
l'equer ainda a citação dos

deiros de JDão Patrício e
interessados incertos, na

forma do artigo 455, § 1°,
do ·C.P.C.; do órgão do M.

Público, bem como do Dire-
tor do Serviço do Patrimô- Convida Os associados e admiradores para
nio .da União, por precató- TARDE DAN'ÇANTE
ria, em" Florianópo�is; tp- .j1omingo. Dia 15 com início às 15,30 hol'as em sua de
dos para contestarem a social. (Balneário).
presente ação, no prazo de SABADO - Dia 21. .soi.rée, com início às 21,30 ho- "

dez dias, sob pena de não las. '(Jazz g. B.C.).
o fazendo ser a mesma jul- Haverá_ onibus partindo do Miramar, às 21,00 ho-

gada procedente de plano, ras e tambem no seu -termino.
ou acompanhá-la em todos
os s'eus termos, até final

sentença, a qual ,deverá' re
conhecer os seus' termos,
até fi�al sentença, a qual
tleverá reconhecer e decla-
rar o domínio da Suplicante Joaquim Cavalheiro Mendes Rodolpho Neumann e

f:'obre a gleba usucapienda, e Anna BelU Mendes EIsa Neumann

f'rrvindo ao mesmo tempo Participam aos parentes Participam aos parentes
d"l títlllo para a n,ecessária e pessoas de suas relações e pesSQas ,de suas relações
transcrição no Registro de o contrato de casamento de o contrato de casamento do

�móveis desta Comarca.' sua filha Irene com o se� seu filho Rubens com a se

Pl;otesta-se por toào o g·e- nhor Rubens R. Neumann. nhorita Irene L Mendes.

!lero de provas em direito Florianópolis 8-7-56 Joinville

EDITAL

Edital de citação, com o

,prazo de trinta dias, de In
I teressados ausentes, incer

tos e desconhecidos.,..

PROGRAMA' DO MES
\

,�

- JUJ,H() -

DOMINGO DIA 15 - Grandes festas nos ter

reno� da nova Sede Urba
na, Barraquinhas. Chur
rasco. Chope. Jogos. Dan
ças. Shaw por artistas de
nossas Rádios. Início às
10 horas.

OBSERVAÇÃO: - As pessoas' que desejarem
o churrasco, quer para o

almoço, como para a ceia,
deverão inscrever-se na
Secretária até 6a feirá,
�s t7 horas.

SÁBADO, DIA 21 Grandiosa Soirée com íní-
cio às 22 horas.'

DOMINGO DIA 29 - Soirée Juvenil das 22 às
,24 horas.

VENDE-SE' MAJOR MANOEL POERNER MAZERON

Miss-a de 7° DiaUma bicicleta ELITE DIPLO

MAT ver e tratar nesta

redação.
;

Milton Veríssimo Ribeiro e família, Emmanuel Pe
reira de Campos e família e Joaquim Alves Ferreira Ne

.

to e família, convidam 'a todas as pessoas de suas relações
I para a missa que, na intenção da alma de seu inesquecivel
cunhado, tio e amigo,

I MANOEL PO�RNE� MA�ERON
'

i mandam cel�b.l'ar terça-feira, dIa. i7, as 7 �Ol:as, na ca-

V .f I· a pela do Colégio Catannense, rua Esteves Júnior.
oremo revo UClOnou .' ,

1\11' d" d
-c

t d a I AntecIpadamente agradecem a todos quantos com-
me telna emons ran O ,'_., _

'b'l'd d d' t a "parecerem a este ato de piedade cl'lsta.
posst lIa e e res atH -

@ae8�.<..-e.OJll\._ &••••••$••••
ção das energias' perdidas Os melhores vinhos ,dI' Tubarão
do vigor sexual. Chamamos FELIPPE
pois a atenção da classe mé- Branco e tinto
dica para a formula do TO: Distribuidore.l

I�'OKLEN (comp,ri�idos). Irmãos Mendes & Cia.
destinada a restauraçao das

'r
Rua Cons. Mafra, 99 - Fone 3797

funções genitais. Nas Far- --------.- --, -,- - -- -,

mácias e Drogarias ou pelo A l U G -A' - S 'Ereembolso. Repr�sentante P. .

Benedec!k.
, Av. Rio,Branco, 162. - Flo

rianópolis.

ASTENIA
SEXUAL

Aluga-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, garage,.
quarto ·de émpregada e demais dependencias, com tele
fone. Tratar pelo fone 3631.

\

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

.

NancyWill r Rogers Jr.
Olson em

AÇO DE BOA TEMPERA
tecnicolor

No Programa:
Cine :'�oticiário - Nac,
Preços: 11,00 -:- 5,50.
Censura até 10 anos

I pl.·If,
As 5 e 8 hs.
Cinemaseope

Howard KELL
POWELL em:

,

SETE NOIVAS PARA
SETE IRMÃOS

Jane

No Prograrna :

E' só Saber Como.
Short,

Preços l8,�0 - 10,ào
Censura até 5 anos

IMPERIAL
As - 8hs.

Vivran e Romance - AI-
berto Farnese em

LEGIÃO ESTRA'NGEIRA
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

- Preços: 10,00 - 5,00.
Cens ura até 14 anos.

ROXY
As - Shs,

Oscnrito - Grande OTE
LO - John HERBERT em;
MATAR OU CORRER
No Programa:
Atual. Warner Pathé. Jor.
Censura até 14 anos.

As � 8hs.,
'Ster+irig HAYDEN em

ABRINnO HORIZONTES
No Programa:
Repórter na Tela. Nac. '

Prccos : 10,00 e 5,00
Cen�ura até 14 anos.

IMPÉ,RIO
As - 8hs..

. 1) O MAR QUE NOS
CERCA - Documentário

ter;nicolor. .

2) GUERRA NO SERTÃO
com Willian Elliott.
3) O MARTE INVADE

A TERRA - 13-14,Eps.
No Programa:
Cine Reporter. Nac.

'Preços: 8,00 - 4,00
Censura até 14 anos.

CLUBE ATLET-ICO CATARINENSE

Lira Tenis Clube
(O CLUBE DA MOCIDADE)

",

SÁBADO - DIA 14 DE JULHO - SÁBADO

MONUMENTAL E MARÁVILHOSA FESTA, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA
;-IE AS REPRESENTANTES DA GRAÇA, BELEZA E ENÇANTO DA MULHER. CATARINENSF,

§;h .....:i� _ _

IfF----'-"
-

-é;:;?�'':7'�?"�

lir�! .��
.
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" PARTICIPACAO
,

A CQNSAGRAÇÃO MÁXIMA DAS LINDAS E GRA :lOSAS SENHORITAS QUE CúNCORRERAM AO Tí
TULO "MISS SANTA CATARINA, 1956"

RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA MULLER.

Lavando com Sabão

·�!rgem . ESlJecialidade
da "eIJ�., IIIIIL. IID�SI.BIAL-JoID,IIIf, (mlrca!reglstri da)l

, ,,'�;_ ( economiza-se fempo ...
e d,inhelro' ,

___,,___-------__:_-�.-
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Florianópolis, Sexta-fei ra, 13 de Julho de 1956 ,
.

LONG-PLAYS EM FO
CO: "RITMOS DANÇAN
TES" com Mário Gennari

em 1536, em Basiléa, faleceu Desidério Gerai'do Filho, seu acordeão e' rit-
t b mo. Nasceu êle em Santo(Erasmo Rottel'dan) nascido em 27 de ou u 1'0

d S-
-

Amaro no Estado e aqde 1467;
ven- Paulo e, iniciou sua car-em- 1631':0, o general Matias de A1l:luquerque.

d P d reíra artística na Rádio
ceu os holandeses do major Alexan re icaru,'"

Bandeirante, transferindo-em Pôrto Calvo;
,

'se mais tarde para a Rádio..::_ 1648 chega a Quincombo, na costa fronteira �a. em ,

'I
.

id d R o Roquette Pinto.Africà, a expedição luso-bras,l erra sal a o I

d d S 1 Na face A deste LP, en-de Janeiro a 12 de maio, sob o coman o e a-

D
' contramos : "TA-HI", baião,vador Correia de Sá Benevides. est1l1ava-se a

de Joubert De Carvalho eexpulsar os holandeses de Angola;. '. OI" M' salien-B h egarro ariano,em 1836, na ilha dos Frades, na a la, .nasceu o

escritor e político F'rankl im Américo de Mene- .......

R' d tando ·se um ótimo côro vozes Daria, barão de Loret.o, falecido no 10 e

06 cal, aliás êste côro acorn-.Taneiro a 28 de outubro de 19 ;
G d CC â) os robeldeá panha em -quase tôdas asem 1840 na serra ran e eara

I di d t di "V
'

itâ P -t I .
'

me o las es e' ISCO. e-foram derrotados peta capi ao ar e a, I
" b I do' .

b t d I lho Romance 'o eraem 1842, travou-se' o último com a e a revo-
"

G 'da' conti-
.

.

d b ld proprro ennarrlução liberal de São Pau io sen o os re, e es

d Anuidade as músicas, paraderr0tados em Silveiras sob o comando e na- '

I'
,

"em seguida vir "Marigá",cleto Ferreira Pinto, pelos lega istas imperrais
um baião do famoso Joubert00 Coronel Manuel Antonio da Silva;

ANDRE' NILO TADASCO De Carvalho, aliás êle com-

____� "'_ �;;_---------- pôs Outras' musIcas que."
Gennari interpreta. E a f'a-«(NO t.enecmo» Ce A é fechada com feixe'.

CO'm' � B-.bl"la na' Ma""'o de ouro, quando Márió Fi-
,

U lho nos apresenta de sua

autoria, o "Baião Caçula".

"De Pago P'l'O Á "baião
Eis' que Deu!" é a minha salvação; eu confiarei e de Joubert De Carvalho é

não temerei. (Isaías 12 :2): Ler Isaías 12 :1-6 ou Atos Olegário Mariano abre a
1 5 12 face B que é continuada com

, :

-O' mêdo e a superstição levaram OS índios--ao sues-
o bolero de Joubert De

+e d� Venezuela a, crer que seus deuses moravam no
�

cume Carvalho "Zíngara" e que
i certa montanha. Durante as trovoadas, os relampa- proporciona ao acordeonista�.�s sempre feriam essa montanha. Mais t�rde:. erige- imensas possibilidades de
iheiros descobriram, que onde se supunha habitar os mostrar seus dotes artistílcieuses dos índios, era uma jazida de, minério de fer!-'o. coso Vem depois '.'Cas-inha
Atualmente, companhias de ação têm .grandes operaçoes da Colina" de Luiz Peixoto
ele mineração nesse lugar. Os índios tiveram de transfe- e' Pedro de Sá Pereira, ou
til' seus deuses para outra zona.

.
tra bôa melodia, e' "Garo-

O mêdo e a superstição podem levar-nos a cons ide- ta", baião do próprio inter
rar tão errôneamente aquilo que nós podemos cornpreen- prete, põe um ponto final
(ler, como os' índios da Venezuela co�siderava� aquela no Long-Plying.
montanha. Como cristãos, porém, podemos ser libertados Eis um LP que não deve,
l�e tais temores, dúvidas e superstições, pois nós colo- faltar na sua díscotéca, já
camas nossa confiança em Deus que se rev�lou e� Jesus

que é uma jóia da -discogra-Cristo. E' Ele que pode dar-nos a coragem e a força de fia brasileira. �

c ue necessitamos a fim' de apagarmos os temores, das Convém salientar que ês-coisas que não compreendemos.' te LP foi regravado na

América do Norte pela fá
brica ·'DECCA sob o título

ONTEM
NO PASSADO

12 DE JULHO
,

-

A data de hoje recorda-nos que: '

QUINTA-FEIRA. 12 DE JULHO

()RAÇÃO
Querido Deus, agradecemos-te porque podemos ser

libertados
o

de toláS sliperstições e .temôres quando pomos
nossa confiânca em ti. Usa-nos, nosso Pai, para mostrar
aos outros o t�u amor, para que êl�s també� não. temam
a-quelas coisas que não compreennem. Pedimos Isto em

nome de Jesus. Amém.

-, PENSAMENTO PARA O DIA

"Quando percebemos a presença do Senhor, o mêdo

lugar à fé.
Ruth Ann Burke (Venezuela)

AGRADECIMENTO E MISSA

'Preguiça e fraqueza
VANAD-I'OL

MOCAS DESANIMADAS'
HOMENS SEM UiERCIA.
Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa .eansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho,
VANADIOL

aumenta os g I o b u los sangui(leQS e
VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode

ser usado em todas as idades.

NÃO HOUVE ACORDO
BRASll- ALEMANHA

LONDRES, 10 CUP) - importações vindas da Ale
Segqndo o "Bank Of London

.

manha Oriental, dos mesmos
and S'Juth Arrierica", uma abono� das vendas de divi
missão comercial da Alema-

I
SáS em leilão, que os aplica

nha oriental, recentemente; às importações provenientei'
chegada· ao Brasil, não te- dos pa.íses europeus ociden·
ria sido feliz e parte da mis- tais membros do sistema
são já deixou esse país. A- multil<Jteral. Por seu lado,

. credib,-se que a, principal o governo da Alemanha 0-
dificludade residiu no fato riental queria negociar, em
de o Brasil insistir no pu- base bilateral ou criar ou
gamento em divisas de con- tro sistema multilateral, in
vel'sibilidade limitada, a fim cluindo os países da Euro
de garantir a aplicação às pa oriental.

----- ------- ---'--

ASSASSINADO O PREFEITO
.

DE ITAPAGIBE
BELO HORIZONTE, 10 (V. em estado grave para Frutal,

A.) - Noticias procedentes após a ocotrencia morrendo
de : Itapagibe, no norte d� ao chegar a essa cidade.
Minas, adiantam que foi ali A vítima era tambem pr'�-
assass,inado a tiros, á noite' sidente do PSD. �de ontem, o senhor Alonso ne O deputado Emiliano Fran
Morais Andrade, prefeito 10-; cklin, através de radio ama
cal.. I dor, foi informado da ocor-
Faltam maior:es detalhe� rencia que vitimou aquele

em torno da tragedia saben- 'prefeito, tendo informado o
do-se porem que o prefeito' fato á secretaria de Segude Itapagibe f,oi transportado rança Pública,

\.

Discos'
POi' O. G. M.

!i,.",.

,

Qual ,e a.

de "Fiesta in Rio".'

E só os Postos de Serviço e Revendedores Shell

i -i

-

Em gasolina também sabemos, a 'diferença
é esta; só as gasolinas ,vendidas .sob .o -em
blema Shell contêm L C. A., .um-adíeívo que
as torna superiores porque:

Parece que nenhuma. São dois gêmeos,
são quàse iguais. No entanto, apesar dêsse .

arzinho brejeiro, um dêles é ainda mais ale

gre, mais vivo, mais inteligente. E todos de
casa sabem qual. é a diferença.. ,

ICÁ impede a pré-I,..içãO, não deixando íncandes
cer os depósitos provenientes da combustão interna.

ICA elimina os Curtos-Circuitos, pois neutraliza os
resíduos condutores de eletricídade, depositados por
qualquer tipo de ,gasolina nos etétrodcs-das velas.

xxx

NOTAS SOLTAS: A nos
sa mui querida "Dilú Melo"

'

já gravou seu primeiro LP
para: a ODEON, cujo título
é "Quadros Brasileiros".
Outro sucesso da MUSI

DISC e que está agradando
muito aos discófalos é o

LP "Um Piano .. entro Da
Noite" de 12 polegadas e

cujas melodias, são: Cabe
los Brancos - Tu - Feiti
ço da Vila - Oración Car-l
be - Índia - Usted -,Dia
de Sol - Casinha 'da Colina
- Nova Ilusão - Nem Eu
- Rancho. Fundo - Três
Apitos - Amélia -Marin: Ccchcrro perdidogá - Alguém como Tú - Se
eu Morresse Amanhã _ Foi Acha-se perdido um cachorro tipo, "Fax", grande,
Ela - Menino Grande pintado de branco e preto, cóla comprida, castrado e
Chá para Dois - Não Tro- muito manso, com uma colera, Iquemos de Mal - Suf Wie- . Péde-se a' pessôa que o encontrou, venha a encon-
derschen - Na Madrugada .írar ou qus saiba do seu ?�ra�eiro,. in�or�a� � Antôn�o Pelo presente edital, levamos ao conhecimento dos- Mulher Rendeira e Serta- Mendes de Souza, no Empório Plortanópolis", � rua !l.- senhores Membros do Conselho Deliberativo da Socleneja. radentes 19-A, ou pelo Telefone 3591-,_que .sera gratifi- nade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Le-Benny Godman gravou, ('ado. '

pra, em Santa Catarina, que no dia desesseis (16 - se-para a Colúmbia, e,m �ois 1
t a d· t M· ,gunda-feira)

.

do corren��, �ês, às vinte (20) horas,� emvolumes, um- LP cUJo btu- ora eCllen o e Issa t;ua sede soclal, no E.:.hftClO Ipase, 4° andar, de -acordolo é "Concerto de Jazz no
I

_

I ':om o que determina os Estatutos da Sociedade, realizar-Carnegie Hall". ! Viúvo Adi Vieira; paes Manoel Bento Oliveira e se- �e-à a reunião do Conselho Deliberativo e do ConselhoElizete Cardoso gravou nhora; irmãos Euladio Oliveira e senhora, Bento Oli- Fiscal, -e, não havendo número legal em primeira convoem Long-playing, músicas veira e senhora; cunhados Mario Silva e senhora, Val- ',,-ação, será realizada meia CY2) hora depois, com qual-,o poeta Vinicius De Mó" I dir Vieira e senhora, José dos Santos e senhora ainda quer número, e com a seguinte ,ord'em do dia:mis. compungidos com o falecimento de sua idolatrada es� a) discussão e votação do Balanço e das Contas re----------..---1 posa, filha e cunhada HELENA OLIVEIRA VIEIRA, '

ferentes ao primeiro semestre de 1956;I vêm por êste meio convidar aos demais parentes e pes- b) parecer dD Conselho Fiscal;
s,)as de suas rela,Ções, para a missa de 7° dia que man- c) leitura do Relatório do primeiro('am rezar .dia 13, às 7 horas na Igreja de São Luiz. I 1956, apresentado pela Presidente

Aproveitam a oportunidade para agradecer a todos d) eleição, para o 'preenchimento de
que acompanharam o féretro à sua última morada e aos da Diretoria; e.
que comparecerem a missa. e) assuntos de interesse social.

Florianópolis, 9 de julho de 1956
Acácio Garibaldi de Paula FerreÍl'a S. Thiago

10 Secretário
Dietrich Won Wangenheim

Presidente.

vendem gasolina com I.C.A. Portanto, ao'abastecer
o seu carro, procure os Revendedores Shell.

------------•

_.- ....'1IIriIiã.... ...,..."...------��-----,�----�� .

.......�--- �

I

Para a mofor do seu carro Q

diferenço' começa quando você enche SHELL BRAlIIll-MIIED·.o fQnque com gdsolina Shell - a único
que confém l. C. A. Pafente n, Q 40,637

•

SOCIEDADE DE ASSIST1l:NCIA AOS LAZAROS E
DEFESA CONTRJA A, LÉPRA EM SANTA GATARINA

En I T A,I

semestre de
da Sociedade;
alguns cargos

Vende-se ótima, nova, no l\prazivel bairro. de' Co
'Jueiros, Praia da Saudade à Rua-' Juca, 'do' Loide tio 47
(:;eguir até o fim da rua). Possue 3 quartos, sala, copa,
rosinha, instalações sal!itarias' completas, quartinho 'pa
ra empregada com sanitário separado.

Informações à Rua Conselheira Mafra nO' 24 .

Aceita-se negócio com a Caixa Econômica.

VENDE-SE
Uma chãcara, situada em São José, cortada pela

fstrada que segue a São Pedro, distante 600 metros d3.1'
?raia Compr�da, com a área de 7.940 m2. Compõe-se de
terras pata plantações, ,bananeiras,' cafeeiros, parreira,
diversas qualidades 'de laranjeiras, além de outras árvo
ns frutíferas e de um orquidário em comêço. Tem luz.
Prêço: Cr$ 160,000,00. Melhores informações na Secre
taria do Colégio Catarinense.

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

Resid:e·n,c-ia,
A L U G A,- S E

AI uga-se ótima residência, com salas, escritórios,
líuatro dormitórios, aquecimento central, fogão elétrico,
dependência de empregada, abrigo de automóvel, etc ...

Tratar à Rua Felipe Schmidt nO 34 - sala 6 das 14
i,s 18 horas.

li

,
"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i 'l'lsuncion ilExplicação
�

não dada. �unicípio /ou não em

i
.

, .... ,,'hon .d'Eço, jiSantCl A��ro: Decepção na bancada OPO-
•••••••••••••

'",

.............' SIClonl� ta, Outros assuates.

Estou guasi com um pé no aVIa0, no ltinerárío a

Buenos Aires e, embora a vontade amável do Consul Ar-
1 uda, não visitei a iUníversidade!

'

Ainda não conheço o Museu Godoi e ignoro os ca

tuinhos à Agrupación Folclórica Paraguaia.'
Não ouvi a charla do professor Guillermo Bertoni

�ôbre a mitologia guarani, pela Ráaio del Estado e a dis
sertacão miuda e erudita da senhora Waggoner à -cerca

di'. '�las ruínas jesuíticas deI Paraguai",
Até 'mesmo a festa na Embaixada do Perú deixei de

escutar : havia um discurso de '0 Leary _ condecorado
nesse dia pelo que êle tem' feito' no livro, .no jornal e na

h istória, em benefício da paz e da cultura continentais ...
E' que o homem põe no Brasil e Deus dispõe no Pa

raguai: _ chuvas, visitas inesperadas, deliciosas, re

pousantes e digestivas conversas, uepois do jantar, como

o dr. Correia ou outro hóspede de espírito interessante e

originar, neste alêro agradável e fresco do Hotel Palá- eomeçou conversa n d o

do e, sobretudo, esta moleza confortável e doce que me o deputado Luiz de Souza e

dão sempre o bife de vitela" o frango de brasa e a pasta procurando atingir êste [or
de papainas _ retiveram-me em casa.vímpediram-me de I n a.l e seu diretor insistindo
€scutar essas erudições, fáceis e radiofônicas, sem aque- I em que fora injuriado, calu
las torturas e aqueles barulhos de Florianópolis e que níado e quejandos.
escaparam a Mirbeau no seu espantoso JARDIM DES Falando, sobre os aconta-
SUPPLICES! cimentos que antecederam a

, Quanto à senhora Waggoner, com sinceridade o di- eleição da Mesa da Assem

fo; não senti muito a falta de intimidades com as opu- bléia, confessou que, de fato,
Iências dos seus fotos, da sua erudição e das suas esta- "entendimentos os houve,
tísticas : tôdas as ruínas, mesmo em olegravuras, mesmo sim" mas que não Se sentia

em bôas e claras fotografias, mesmo em dissertações garantido poís-, faltava uma

r'àáidas e b�m humoradas, arrastam o meu pensamento assinatura de deputado pes

rara as meios idades açucaradas do romantismo e por sedísta no compromisso fir

Isso abrem-me logo bocejos de sono e de tédio imensos! mado éntre as diversas cor-

rentes partídártas que pre-
tendíam fazer a Mesa, Foi o

deputado Estivalet Pires, em

aparte, solícltou-Ihe dizer se
era ou não verdade que a as

sinatura do deputado Oscar

500

Ruinas 'de igrejas ou de castelos, muros partidos,
com ervas e musgos nas rachas, para mim têm apenas
uma especialidade: _ amolecem de lirismo os namora-
0.0s, abrigam bichos e recordam o homem erudito e lin

fático que andou entre .elas a escrever as tristes, hístó-.

rias do seu coração ...
Í>.e . resto, lamento 'não ter ouvido o sr. Bertoni: _

suprir ia, com farto material de eloquência e de saber

variado, 'a minha curta, grossa e vasia ignorância da mi

vtologia guarani ou do folclór Indo-paraguai, que deve

;,et abundante, original � precioso.
'

O douto e f'acundo professor iria também me ,levar
"

-com mão h-ábil e sábia, através das inquietas e enfeita

tias repúblicas do Golfo do México, às' ilhas mestiças e

feiticeira� das Caraibas, aos interiores negros das An

't.:lhas e àquele "paliteiro de palmeiras" que se chama

Cuba.
: Não foi possivel... A resign'hção, ao c011trário de

Stendhal" é uma das -virtudes mestras do homem diante

da fechadura de uma porta cerrada.
xXx

Há motivos que irritam mais do que a- urtiga ou um

aprendiz de pifaro;, outros não fazem coceiras nem es

rabicham as oJ:elhas, mas deixam uma sensação de ma

l eio e de engulhos como um balanço desencontrado de

onda OÚ' um abuse .. de quindins de côco.

Hoje de manhã; numa ba1'beària que me atendeu

J"o1' bôa-vísinhança, enquanto o dig!10 oficial,. com vaga

res e perícia, ia-me bezuntando a cara de espumas, um

sujeit_o a J 1adQ _e ,que engraxava:os sapa,tos, discursava_
l"ôbre à ,revo-l'ti"çâo {i'àncêsa. Éra�, ,de certo, argentino,
chileno ou petQano, porque faHwa o espanhol.

E lá vinham de cambulhada e na súcia Danton, Mà

rat, Robespierre, "ôtros héroes formidables", num ex

cosso do Petit Larousse e dos badalos estridentes da

lÍngua. -

" ComI) é que ainda se mexe nesses assuntos caducos e

�<Inolentados, nesfa era ,da :Pesquisa é da Crítica positi
va- _- pl:lusei eU.

E, além disso, por que ainda se/dá, mesmo numa

barbearia de Asunción, 'a: revoinção francêsa comq

I'xe�plo � come sím,bolo de reações de massas liberais
lContra' a tiranja? Isto é" pior do que o apí'endiz de pífaro
E o quindin de' côco, por ser um indecente erro de his

tória e uma obtusa interpretação dos fatos.

A revoÍução fr!lncêsa nada fez para a Paz e a Fo

me do mundo. E' que â essa atropelada insurreição fal

taram, com alguns homens de gênio, a fé� cristã -e a uni

,dade moral. '

No fundo, ela não pa'Ssou de lima di\sordenada série

oe arruaças e motins, de matanças realizadas, com dis-'
cursos e passeatas obcenas, por &!guns demagogos dis

pépticos, sanguinários e fanáticos. f?ob o aplauso e ó in-

t itamento de uma ralé em que se misturavam, rodopian
do e ululando a Carmagnolle, numa confusão bestial _

açougueiros, vendedores de peixe. pelotiqueiros e mara

f�mas de carapuço, frigio sôJjre as trunfas embaraçadas.
_ Decapitar, > decapitar e decapitar sempre!
Este urro selvagem de Marat resume aquele retro

cesso ao canibalismo, que anda sen.pre nos massacres de
1 ua; e explica e ellclarece aquela demagogia de neuróti
cos e de intoxicados, cujo regime, vasio e frágil, por êles

.;'l'guido I sobre uma ariálmas;>a de �angue, lama e bestia.
�idàdes _ não poud� resistir àü 'sabre aventureiro de um

'.!ôrso! -

A D('c]araçáo de Direitos "-'-- que Lafayetee trouxe
nt dos Estados Unidos, enfeitada dê' murta e ainda ch"ei
lando aos porões do :M:YFLOUR _ transformou-se,-:- ao
chegar a.o

-

doce e amorável chão de França, numa gras

::·a forte e áspera que exaltpu, até ao delírio. e a anima
l idade, o humanismo ateísti, dos primários que, monta
(l,OS na De'usa: da Ri,Zão' e assobianco a Ça-Ira _ fizeram
rolar no 'fundo do cêsto trezentas mil cabeças!

Um frio de lâmina, Ide repente, correu-me sôbl'e a

tarotida; voltei ao méu tempo e à minha pessoa: _ era

\) pres�imo�o eidàdão que borrifava, Íartllmenté, de água
mentolada, o meu· pescoço democrHico e burguês ...

Consoládo, satisfeito, com o coração a rir, bati-lhe
�ntimamente ao ombro, 'numa intimidade agradecida.
E sób o espanto do benemérito barbeiro, desabituado

r.quelas� larguesas populares � paguei os três 'guarantes
da, tarifa e deiclhe cinco -ele gOl'geta! ...

/

Na reunião de
-

terça-Ieíraj la Nova, que não estivera

última, houve indisfarçável mícialrrente ipresente, lhe
decepção pafra os que fre- fora oferecida pelo mesmo,

quentam as sessões da nos- obtendo, então, este, a se

sa Assembléia: é que estava guínte resposta: "a Sua assí
anunciada, com Semanas de natura não é necessáría, bas
anteéedência, a palavra' do ta o compromisso do seu

conspícuo deputado Luiz de I partido que para mim che

Souza "que, à guisa de expli-·, ga"! Perguntado assim ines

cação diante das suas últi- peradamente, ,o deputada
mas e esdrúxulas atitudes, Luiz de Souza mudou �'e to
quer voltar a ser bem trata- nalidade e de cor e acabou
do na Agronomica e partící- confessando: ."Pode ser que

par das "champanhotas" cos assim tenha sido" (sic).
tumeíras nos circulas orí- -Já desnorteado, porque
ciais. Sua explicação, entre- não encontrava explicação
tanto, não veiu é claro. possível pela sua triste ati

tude, procurou voltar" então,
.ao caminho anterior falando
em, "famigerada nota ofi-
cial" e na "fedentina do des
peito e do odio que emana

das colunas do jornal oposi
cionista" e outros termos da
sua esquisita oratória. Sem
qualquer argumento, .me

teu então' as mãos nos bol
sos, tirou uma pastilha e

mastigando-a pr_etendeu que
a "amigdalite crônica" _que
o acometera na vespera da

eleição da mesa, de fato
.

e

xistira e "podiam Os depu
tados procurar o, dr. fulano
na Capital da República que
êste confirmaria".

'

..

Em explicação �ssoal, fa
lou o deputado Ivo Silveira,
"para reportar-se a uma car

ta que lhe fôra dirigida por
intermédio de um jornàl go
vernista desta CapitaÍ. Disse
aquele deputado, que sempre
soube cumprir com suas

'obrigações, nunca fugiu aOs
seus ,compromissos de ho
mem público

.

e, porisso,
quando fOSse discutido o ca

s,o de Santo Amaro' daria séu
voto conscientemente e que
ninguem deveria se arre

cear, antes de pesada a ques�
tão. Aparteado pelo 1íder do
governo re!:po'ndeu q·ue co
nhecia muito bem Os proble
mas do seu município e nun":
Ca deixaria de servi-io con

venientemente.
E perguntou: ,ÍlPoderá o -_' _

governo do Estado criar mu- A l U G A S' Enicípios, terá esta capacida- _

I d.e"? E.viàentemente _que não, Uma casa de madeira na
concordou o plenário, já que Rua São- Vicente de Paula

I a matéria está presa a di's- n. 26 fundos. Iúformações
'I posi,t.iV�S constitucionais que

na,
Rua Francisco Tolentino

II cLetelmll1am as normas a se- 12. Deposito de -Roupas Fei-
i rem seguidas e j amais um ·tas.

Péssima explicação!

8usca·�és
Dois torcedores da po- .

lítica estadual, fervoro
sos rádio-escutas, atra
vés da impiedosa irra

diação notui'na do inhe

nho discurso do sr. Luis
de Souza, tomaram co

nhecimento desse triste
fracasso em matéria
oratória e em matéria
de defesa.

Os ouvintes citados,
um do P.S.D. outro' da

V.D.N., terminada a ir

radiação, passaram a c'co

mentar o discurso.
'

_ O homem acabou;'
se ainda mais - sen

tenci<Íu o pessedista.'
._ Se não fossem

opinou o udenista
_

- os

apartes do Estiv�let PI

res ainda poderia .sair.
Vm terceiro ouvinte,

udenista, veio fazer-lhes
'companhia e a prosa re

caiu nos que enriquecem
pelo casamento, citados
..:em t�lse pelo discurso do
Luís.
Um dos udenistas, por

imprudência ou levian
dade, quís personalizar o

assunto e citou o nome
de um adversário.
O .,essedista pulou 10,

,lo:
-'- Esse não! Nã� e

não! Quando se casou já
contava com invejável'
posição, deputado que,
era e sócio da melhor
e mais concorrida banca
de advocacia na Capital.
E, 'prestem bem" aten-
-, ,

çao: casou�se com sepa�
ração de bens! Se quise
rem citar, pensem ou

tros!
Os dois udenistas pas

saram a meditar. Depois
de algum tem!JO um de
les propôs:
_ Vàmos mudar de

assunto? Perdemos _ por
2 x O, parceiro-!!!

x x

x

xXx
Há perguntas de res

postas surpreendentes.
- Que acontecerá a

,uma broa d.c côco, dessas'
bem esbruguentas, caida
de um 20° andar na

calçada'!
'

Virará farinha!
- Nada! Ficará. que

nem o Luís' de Sousa
que, na Assembléia, pen
sava fazer o mesmo, que
o Nereú na Câmara!!!

Voltou o deputado Estiva
let Pires, para dar o gólpe
mortal: "V. Excia. não pode
rá ler a ata do 'seu partido a

respeito? Isto 'porque, sr. de

putado, nós 'queremos expli
cações em torno da sua ati
tude, fanforronadas não re

solvem!" Isto acabou por fa
zer voltar o deputado Luis de
Souza à' sua quieta e esque
cida poltrona. Antes, entre
'tanto, em voz aveludada,
disse que não leria a ata do
seu diretório, não, não e

n§.o ... Foi quando o depu
tado Estivalet Pires acres-

"amigdalite crô,nica". Foicentou: "Já ali, sr. deputada,
,essa ata, PÔI:1 nímea gentile:" banhar-se em águas conhe-

za de V. Excia'. à véspera das cidas.

'eleições da Mesà! "Acurra-
lado pela oposição que que-
ria os :qlotivos da sua desis- ,

tência para a Pr,esidência da Fara um pro-'Casa, o deputada Luiz de i -

S.ouza não suportou: c�iu em
I nuntiamenfo

I
SI e encerrou um dIscurso" .

Ique ,se anunciava ,longo e RIO,12 (VA) _ Antes de
,

,cheio de metáforas e hipér- seu embarque para o Pana- \

jboles' para impressi'onar um má, o presidente Juscelino
'auditório já decepcionado e Kubitschek fará um pro
que resultou num completo l1linci'1mento sobre o co

fracasso. Dois rapazes pré- municado 'da secretaria do
,

. viamente instruidos para Minist,ério da Guerra, que;_
gravarem o tal discurso, de ..... dá o bl igadeiro Eduardo Go- i'
sanimados, ,enrolaram as'" fi- mes, general Juarez Távora, I
tas e procurara� ouvir o de- almir::mte', Amorim do Vale I
putado Estivalet Pires que e brigadeiro. Gu'edes Muniz

Ifalára minutos depois, colo- como preparadores dd as-

cando a questão nos seus sassinio do general Teixeira
devidos termos. Lott.

Os deputados Osni -Regis·
e Laert Ramos solicitaram
voto de pesar pelo faleci-

Previsão do tempo, até 14

menta do sr. Lauro Cesar,
horas do dia 13.

grande fazendeira da ZOna
Tempo bom com nebulo-

(serrana. Di:scursou a respei::' sidade.

cto o deputado Régis. Temperaturá: Ligei�'a e-

levaçâo.,
Vel1tos: De Nordeste a

-

Voto de pesar

Município ou não em

Santo Amaro

HOMENAGEM POSTUMA das Pelos a-migos
, Por lamentável lapso, dei- tado Leober-to Leal, as lis
xou de rígurar entre Os .pro- de adesão ao banquats
rcssorns falecidos, cuja rela- sábado, no Clube 12:
ção publicamos anteontem,

-

As referidas listas encg
por alma dos quais, como tram-se na "Livraria
dos formados e alunos será vier", á rua Felipe Schmid
resada missa, sábado, ás 8 "Relojoaria Muller", li.
horas, na Catedral, o nome Trajano" serão _ encerraj
do saudoso Desembargador hoje. O banquete não te
Heraclito Carneiro Ribeiro, caráter oficial, nem poliU
e Dr. Candido Gaffi que por Traje de passeio.
por muíto tempo foi diretor l x x x

O último orador, Joi o de- do estabelecimento. I MAIS ADESÕ;ES
putado Estivalet Pires que' FORMADOS DO INTERIOR I

-

i'Olt?u. �o assunto_abordado I _

DO ESTADO A Comissão, dos Formad
no micro da sessao pelo sr, Estao - sendo esperadas de- recebeu "mais as seguínj
Luiz de Souza.' Pediu uma legações de formados do in-' adesões:
cópia. do discurso em que�t�� I terior do Estado; principal-! Cirurgiões dentistas: AnJ
e adiantou que a opostcao mente de Blumenau e Join- rico Silveira s d'Avila: Vald
na Assembléia saira decep- ville, afim de tomarem parte Grisard; Luis Freyesleben
clonado com o discurso do nas festividades em regozijo Eurico Aram e Gaudenci
deputado Luiz de Souza, pois ao reconhecimento dos di- Campos; Engenheiros Geo.
este não déra qualquer explí- plomas. pelo Governo Fede- grafos: Erico

_ Goettmanlllcação' para o "fenômeno" de raI. Atmge a uma centena o Mario Machado; José NicOt<
sua desistência à presidência número dos que 'até' ontem, lati Bom; Sezefredo Blasch.
da AsSémbléia, quando ha- haviam oferecido sua ade- ke; Gentil Barbato e Manocl
lia procurado elementos' da são. ,Donato da Luz; Guarda Li.
Oposição e com êles havia LISTAS PARA O : vros ; Jacinto Avila da Luz;
firmado, compromisso escrí- BANQUETE Farrnacêutíens ; Luis .de A.
to e .írrevogável. Têm sido muito procura- : campdra e Ivo Muller.
DiSse que rôra uma tarde

triste para a Assembléia,
pois que um' deputado que

pretendêra justificar uma

atitude inesperada, confír
mára a falta de critério com

que agira,
E a Oposição nada ouvira,

senão ofensãs de órdem pes
soal e termos antt-regimen
tais que nada resolvem e

nada explicam. Enfim, de

cepção e confirmação do e

pisódio triste em que se en

volvêra .o deputado Luiz de
Souza, pois que a Oposição
soubéra cumprir com seus

compromissos, havendo fu

gido a êles o deputado per
repo-udemsta.

'

Como' se sabe,
'

aliás, e é

público e notório, dias antes
daquelas eleições, o deputa
do Luiz de Souza, com mêdo
de "manter um compromisso
escrito e irrevogável, fugiu
da C.ápital 'do Estado dizen
do-se atacado de' uma

govern a d o r poderá fazer
uma promessa' dessa nature

za, já que não depende dele

fi criação de novos munici

pios!
Decepção!

o TEMPO

sueste; frescos.
'Temperatur'a

hoje:
l\1áxi_ma 20,8
Mínima 13,2.

extrema de

Faleceu
.

O ,pai de
D. Helder Câmara
RIO,_12 (VA) _ Com II

idade de, 83 anos, faleceu
hoje nesta capital,

-

onde re

sidia, o sr. João Camara Fi

lho, plli de dom Helder Câ
mara, bispo auxiliar desta

I,arquiàiocese.. Natural do
Ce�rá, o'extintõ tinha mais
cinco filhos, incltisive uma

freira.
Sua prol_e era constituida

de h"�7e l'ebentos do cqsaJ.

tlnaíítuío Polilécnic
de Florianópolis

, Não faz milito, 'para revidar a cegueira de ata
ques udenistas ao sr. Nerêu Ramos, p.� caso do plei
to de 1950, usamos aqui no jornal da expressa o fe-
nômeno Getúlio Vargas!

'

Nem inédita ela era, na- Imprensa, que com ela
foi marcada a estranheza dos resultados eleitorais
da -terra do s'1udoso Cristiano Machado, vencido pelo
estadista gaúcho na própria cancha.

A expressão, aqui na Capital, serviu logo aos

debiques, �s escárnios, aos' remoques, aos desfru
tes, aos motejos, às zombarias. às sátiras sarcasmos
e irfJllias dos jornalistas agr�nômicos, d� cu.i�s pe
nas saiam fenôm�nos para todos os lados.

Gostaríamos, agora, de vê-los, fenomenais, na'

leitura e aplau�s a esta fenomenal entrevista, in
serta na Manchete aqui chegada na segunda-feira,
com o clichê risonho do fenomênico sr. Lacerda a

fIustrá-la:

FENôMENO CATAHlNENSE
"A situação financeira de Santa Cata"rina

é muito boa:, obrigado.-Se há dinheiro em caixa?
Claro; e, bastante. Lá o litro de leite custa so
mente 4 cruzeiros, mais barato do que um sêlo
postal. S,e o Estado precisa do govêri10 federal?

.' Absolutamente. Santa Catarina é outro país. O
'gov'ernador Jorge Lacerda derr.otou fôrça's po
derosas no Estado,.mas não gosta'

'

de cultivar
inimizades. -E' um governador eufórico e oti
mista. Se agora lhe roubassem o mandato está
certo de que' seria novamente eleito, e por' mar
gem aindaInais folgada. No vasto abismo bra
sileiro há uma solução de continuidade: Santf!
Catarina. Santa Catarina é um fenômeno' e Jor
ge Lacer�a também".

Leram? Lá _ em Santa Cat<,rina _ o litro de lei-
te custa somente' 4 .cruzeiros! ! '

\

Fenomenal, mesmo! E tão fenomenal, que sendo
o mais barato é o mais caro! Por que? Porque é ra-

,
cionado.a um l�trinho por família! E só aparece- um
dia sim um dia não! Durante 15 dias, no -mês, desa

parece., f�nomeJ?-almente! Q:lem necessitar deMil li
tros dlanQs, dos 120 menSRlS; pelo fenomeno, �e
gue adquirir 15!!! Os restantes 105 serão de suce!

• dâneos que cústam de 8 a 10 cruzeiros ou mais!!!
'

Que fenômeno! E issosó na Capital. No interior todo,
o prêço é de 7, 8 e 9 cruzeirog! Fenomenalmente!

Mas os fenômenos são vários F�nômenalmen'te
queimou o Palácio da Assembléia! E o governo do«
Estado, . com· fenomenais saldo� em caixa, não pode
reconstruí-lo! 'Não pode nem instalar um dos' pode
res constitucionais! Que faz, então? Apela, súplice e

dTainático, para o govêrno fede'ral! Apelos fenôme
nais, por meio de- cartas, abaixo-assinados, telegra
mas! Apelos pessoais, dos chefes do Executivo e do
Legislati;vo ao Pl'esiden te Juscelino! E depois de tan
ta humilhação· e pedincharia, a fenomenal e estulta.
gabolice para efeit0E da fenomenal demagogia:
"Santa Catarina é outro país! Não pTecisa absolu
tamente do govêrrlO federa!!"

Mas, se amanhã, baseado r,a palavra do próprio
governador, o Presidente rregar ó auxílio, em face
da fenomenal fartura do outro país, cujo erário �stá
abarrotado, não haverá fenômeno

-

algum se os ga
zeteiros da imprensa 'condicionada atirarem as cul
pas para eima de nós!! !

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


