
RIO, 29 (V. AJ - Na tar- eríme de peculato, o capitão
de de ontem finalizou o jui- I de mar e guerra Luiz Felipe
gamento dos implicados nO'I'caldas Lacê �randão. O Co

desvio d� materiais do Arse- mandante A�ilio Azereia Di�s
nal de Marinha do Rio de recebeu 60 días de suspensao
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����:B�:�f�:�;a� :!i����E:.:·�:t��a:d·· • I �1�lt�!��f2����; Â'ôu,siêÃo DE
Redescontos do Banco do para o colapso inevitável. A � Nunca negamos a nossa condição de órgão vinculado à politica do Partido � sidente do STM, já que aque- MOQERNO
Brasil, declarou nesta ca- política de compressão de � Social Democrático. Sempre repctímns que somos jornal eom ligações partidárias. � íe causidico se teria excedido EQUIPAMENTOpital: "O governo enfrenta despesas está sendo condu- � Ninguem ignora que pugnamos pela causa oposi.cionista, desde 1951, e que, no :. na defesa·a seu. cargo, criti-
com desasombro e coragem zida de forma drástica.

"�
último' pleito, propugnamos as candidaturas de uma afiança política, no Estado. � cando os conhecimentos [urí- RIO, 29 (V. A.) _ O De-

cívica a luta contra a infla- Frisou o sr. Tancredo Ne- Com a eleição do sr. Komines Lacerda pata o: Govêrnn, dentro do proeessus ) díeos dos militares, o que partamento nos Correios e

ção. As restrições impostas ves que a reforma tributá- democrático, o povo decidiu. que aos seus adversários competisse �, tarefa físca- � provocou protesto do minis- Telegrafos obteve autoriza-
nos gastos' públicos, ,o scer- ria em elaboração terá em � iízadora da oposição. Outorgou-lhes, no binômio govêrno-oposíçâo, o trabalho � tro-general Alencar Araripe. ção do presidente da Repú-
ceamento do credito iu:'Pro- vista, absorver Os lucros e- � político que, o regime reserva ao segundo têrmo. Fôlha que se identificou corol

�
Transferida a decisão da blica Para adquirir equipa-

dutivo, o apelo à poupança xagerados em benefício das �
a causa da. Aliança Social Trabalhista, O ESTADO, como tantas vezes têm pro- mais alta côrte de justiça mi-

.

mentes e veículos para íní-
se traduz na pratica .:;··pOl'. classes sacrificadas. Todos clamado e reconhecido os jqrnaís governistas, ,)'em desempenhando papel de litar para hoje, cresceu a clar-a execução do plano de
medidas antipaticas que só serão tributados com jus- � direção na Imprensa oposicionista.' Está, numa palavra, dentro da. missão que � expectativa em torno do ve- I renovação e de melhoria de
um governo possuido de tiça. Entretanto, contribui- �

o povo lhe, outorgou. � redito. Afinal, fqi conhecida seus serviços. A despesa com

consciencia das suas graves rão mais para a coletivída- ) Estulta, pois, a crítica. que lhe f�z ao diretor, A Gazeta, de 26 do corrente, .: a sensacional �ntença con- .essas compras Importará em

responsabilidades se anima de aqueles que dela mais se l' ao aludir ai um telegrama de agradecimento ao sr, Governador. � ! danando a doís anos de prí- vinte e oito milhões e qui-
a adotar. locupletarem. Referindo-se � A popular cnnfreírn, que no cabeçalho se assegura um jornal sem ligações �: são, por �propriação índebí-. nhentos e dois mil e oito-
Informou a 'seguir o sr. à orientação da Carteira de � partidárias, nunca poude ou quís cumprir essa promessa. Foi sempre um orgão �. ta, o almirante de Esquadra centos cruzeiros, que serão

Tancredo Neves que está Redescontes afirmou o sr. � sem ligações partidárias ... com a oposição! Seguiu, da fundação até hoje, a �! Armando Berford Guimarães efetuados Parte nos Estados
sendõ contida a emissão a Tancredo Neves: "Não tem � linha dos podarnsos do dia. Governista com Aristiliano, governista com Nerêu, �'e a três anos de prisão, por 1Unidos e parte na Europa.
duras penas para evi-tar faltado redescontes aos es- l' governista com Aderbal, governísta com Irineu, gnvernista ,com 'Lacerda...

�
maior encarecimento do tabelecimentos de

créditO!
Alergia à planicie, sem dúvida. Mas, "tamhém, falta de autoridade para' criticar �

custo da vida com o lança- da parte do Banco do Bra- os que não fO'gem ao dever para, no dia seguinte à g.el'rota, atirar pedras ao� �mento a jato continuo de sil. O crédito continua a ser amigos e companheiros e, endeusar com incensos e flores os ad.vermriosl �
mais dinheiro em circula-' concedido a todas as ativi- vitoriosos.

'

.

O;
ção. A administração públi- dades criadoras de riquesas. � Essa atitude é que merecia marcada não apenas com um síc, mas com uma �
ca preferiu o caminho sin- As medidas restritas até a- l' edição inteira deles. �
cero e real do reajustamen- gora adotadas só atingiram �

x x �

to dos fretes, tarifas e ta- as atividades inflacionárias. x

t{
RIO, 19 (VA) - O pro-

Com a impenitente mania de personalizar, nos artigos deste diário, o sem jeto Antonio Horacio, com

autor, deixando de lado o conteúdo da crítica, o jornal sem ligações partidár1as cerca de 180 assinaturas,
não nos envolvei na provocação. pela prorrogação dos atuais

A presença, do sr. Komínos Lacerda, em. Valinhos, Palmítal e Pinheiros, em mandatos do deputados, a

Canoínhas, à véspera da renovação do pleito municipal, teve a só finaUdade de fim de que haja coincidên-
coagir os eleitores. Procurou o Governador de todos os catarinenses (sic) usar cia nas eleições para presi-
do poder do seu cargo, 'IIa.ra evitar a derrota do candidato udenísta. 'Viu, lá' dente da República e para
nessas Ióealídades, reiterados atentados à lisura e à liberdade da eleição. Fez o Congresso, está movimen-
comício prometendo o céu para o município se o candidato palaciano' vencesse tando os meios políticos. 'Os
e cancelando todos os seus compromissos de Chefe do Executivo se a vãtórta, � autores do projeto agiram� fôsse da oposição! Observou 22 car�os oficiais consumindrs gasolina do I)OVOi em

�,nos
bastidores. Quando os

� prol da U. D. N. Le.vou em sua companhia autoíídades que não (T.evem parti- líderes, quer do governo,

� cipar da política, em razão das funções que desempenham, Com os prõpríos quer da oposição, deram a-

��
olhos tomou conhecimento (la presença: nas tres Ioealídadas, de díversosi � côrdo de si, a proposição,
agentes, do fisco, em serviço eleitoral. Nao lhe passou desapercebido que a Pe-

O; já apresentava mais de 150
Iícia andou de casa em casa intimidando eleitoil"c:3'. Ar1ertou a. mão do celebrizado • assinaturas. RIO, 29' ,(VA) � Inicia-

�!
Sargento Gomes, ali destacado com e,lemen/o3 (ta pnlíeía de choque! c:nversou � O governo entretanto, é da 'a ordem do dia da sessão
amigavelmente, com mn. prOCUl'.adOtl. da. �{.T

D. N. q�le ali cstava, ,quan··o o scul � contrario à proposição, pre- da Câmara Federal, o pIe-
,.lugar é Dá �l;litell��ria, por �adro�geD_l- ms dit.lhe.iI·os'p,úblicos .. Leu bol.e�ins, -l ferindo aO'que se afirma, a nário entrou 'a discutir o
afirmando que o cantll(lato Renau Cllbas _m o, itp010 ...l:l Deleguel::!, de Pollcla�', -�. fo.rmula 'sugerida pela co- pl:ojetó que autoriza a Uni-

� O democl'al.a dr. Komin(}Q Lacerda, .:·ltdo tudO' isso, C(}1n tudo. issõ se soU_' ,

� missão de juristas, presidi- ão a constituir -as Emp'rê-

� darizou. � ·da pelo sr. Nereu Ra�os: sas, Centrais Elétricas S.A.
RIO, 29 (VA) - A Pe- ,tudos. geológicos de sur-

� Quem está errado? Nós, pr()fligaildo esses processos ou o sr. Kominos La- � mandato de dois anos para (Eletrobrás). Usaram da
trobrás está ampliando o ,fície visando novas. lo�ali- � cerda dando-lhes solidariedade? � os deputados eleitos em palavra os srs. Odilon Bra-
seu programa de pesquisas zações de poços pIOneIros

"li Que é que está el'l"ado? As críticas ou os atos? A repuls� a tais expedientes, � 1958. O sr. Milton Campos, ga, Abguar Bastos, Martins
no sul do país, principal-' no paraná e em Santa Ca- � que desfiguram e enodoam a democl'acia, ou a turibulação aos que praticam � presidente da UDN, decla- Rodrigues, Daniel Faraco,
mente na bacia sedimentar

I tarina. � tais abusos, ·a.lguns deles definidos como crimes eleitora.is? � rou ontem em Minas Gerais: Bruzzi Mendonça e Noguei-
do Paraná. Terminados os

------------ � Aos homens de bom s:enso deixamos a resposta. � Sou contra a prorrogação ra Gama. A votação foi pro-
testes nos poços pioneiros LEI DO BANCO � x x

� dos mandatos. Quanto o as- cedida de acordo com os

de Jacarezinho e Ortiguei- � x .. ,sunto tiver de ser conside- pareceres. Ao ser dàda co-

ra, a sonda da Petrobrás em DO SOLO � Ainda no tocante aO' caso, aludiu o nosso estimado co,lega Diário da Tarde � rado, seja na Câmara, seja mo aprovada a subemenda
opei'ação no território pa-

.

� à llresellça do, sr. Nerêu Ramos, elitão Yice-Presitlente da Rep'ública, em cam- t no diretorio da UDN, terei pela qual a 'Ele(J.'obrás po-
ranaense vem trabalhando "i" '1""

-

i"· � panhas eleitorais no Estado. � oportunidade de aduzir as deria ol'gallizar subsidiárias
desde abril último, na re-

.

WASHINGTON, 29 (U. P.) � Quando, entretanto, o ilustre catarinel1se rumou para Santa Catarina, � considerações em que fun- mediante a aprovação do

gião de cândid� de Abreu. '_ 6 presidente Eisenhower � àquela época, trazia no bolso decisão. do Superior Tribunal Eleitoral segundo a � damento esse ponto de vis- Conselho de Aguas e Ener-
As três turmas de geo1o- ftrmo).l a lei agraria, que sig- � qual não estava i1:npedido de participar dei prelios eleitorais, pol1 não exercer. o � ta. gia, o deputado Fernando

gia superficial que vem 0- nífica para o pais a criação
I.

Vice-Presidente. função executiva que importasse na lJOssibilidade de sua par- � O sr. Tancredo Neves, ex- Ferrari pediu verificação.
perando desde o ano passa- do Banco do Solo, com gran- � ticipação nos comícios repr�sentar coa·cção. Bem ao contrário da do Go·vernador,

l
ministro da Justiça, por Houve a chamada nominal

do, nos Estados do Paraná, de capital, para amparo aos � da do Chefe do Poder Executivo' que usa do ca.l'go llal'a a il1timidação específica. su� vez, declarou: "Votan- dos representantes, a qual
Santa Catarina e Rio Gran- homens do campo. O diplo- � Valeu a referência do Diár�o da Tarde, para realçar, ainda uma vez, os es- do no 'projeto favoravel- confirmou' a aprovação' por
de do Sul, serão reforçádas ma, entre outras coisas, au��. crúpulos do preclaro barriga-verde em cnIo'cal' semll'i"e a sa,lvo de qualque�

�.
mente os deputados infrin- cem votos contra oitenta e

com o concurso de mais u- toriza o presidente i!. pro- "i mancha a dignidade dos cargos que exe·rceu, gll'1am o princlplO de que sete. Nessa votação o PTB,
ma equipe. De .outro lado, mover a venda de cinco mi- >. '. � ninguém deve e nem pode a UÚN, o PSP e o PSB es-

cumpre �se"ar qu� re- lliÕ9 �b�� de��d�"�.�� lq��r em �nefic� �� tiv�amjuntos,comba�n�
centemente, foram inicia- anualmente, no mercado priOr Foram eles eleitos por' a subemenda contra o PSD,
dos em Rio Claro, na parte mundiaL O algodão em refe- AINDA EM JUNHO ALGO MA-IS··CON· Provas com um pedodo de 'quatro anos- o PL e o PRP, que pugna-
meridional do Pará, traba- rencia procede dos exceden- ," -

e foi para 'esse tempo pre-
.

vam pela sua aprovação. O
lhos geo-físicos pelo méto- tes do governo, os quais de-

CRET'O SOBRE O SALARIO MINIMO aVI'o-es a J"ato fixado que os candidatos se' presidente UI' ses Guima-
do magnético. E mais: es- verão Ser' vendidos a preços I: '

.

- apresentaram ao eleitorado. lrães convocou uma sessão
tão sendo terminados os es- de concorrencia. ZURICH, 29 (U. PJ Os Se vingasse, .a proposição' noturna para hoje, a fim de

RIO, 29 (V, AJ - O mi- conclusões. O processo não pilotos dos aviões a jato dos daria ao 'povo fortes motivos continuar a votação das e

nistro do trabalho Par;iifal sofrerá solução de continui- países ocidentais fizeram com
de recepção com relação à mendas ao projeto da Ele

.

Barroso' visitou a sede do dade. com a minha- ausencia. os seus aparelhos, eletrizan- pratica do regime democrá- trobrás.

Sindicato dbs Jornalistas Quando voltar, as coisas já tes acrobacias, perante meio
Profissionais do Rio. de Ja- deverão estar bem adianta- milhão, de espectadores. Os
neiro, oJlde manteve rapida das e, talvez, ainda em junho russQs apenas mandaram um

palestra' com alguns jornalis- possamos ter alguma coisa avião, o novo aparelho co

tas. Nesse encontro, os jorna- mais concreta. mercial, tipo "TU-104". On
listas pediram e obtiveram qo A respeito do boato de que tem o dià do encerramento
ministro a promessa de de:" deixaria o Ministério, vol- das provas i.nternacionais,
fender, na medida do possi-, tando ao Senado logo após estiveram pre.,sentes técnicos
vel aS :pretensões da classe seu regresso de Genebra, o em ruvião, tanto de Leste Co
com referencia ao aumento ministro contestou: Isso é

mo Oeste. Os ·pilotos ingle
pretendido. O ministro Par- boato sem o menor funda

sifal Barroso, prometeu que,
-

I
quando voltar de Genebra,

RIO, 29 (V AJ - Tele- para onde seguirá no proxi
gramws de Recife infor�� mo dia 2, procurará reunir

que entraram em pron''bdao, em seu gabinete empregado-
desde a tarde de sábado, as res e empregados dos jornais
policias civil, militar e o E- para'coordenar uma solução

Não pretende xército, visando a evitar per- harmoniosa Para o. CaSO do

turbações da ordem, naque- �,umento dos jornalistas.
.

d' la capitaL Patrulhas estão
.

preJu Icar percorrendO as artérias prin- Respondendo a outra per-

RIO, 29 (V. A.) O sr. cipais, estacionando nos pon- gunta disse o ministro: "O,
Rui Gomes 'de Almeida, pre- tos onde há aglóm,erações de salário mínimo dos traba·lha

.

sidente da As·sociação 00- pessoas. Tais medidas fo- cores em geral não está es

mercial do Rio de'janeiro, fa- I
ram solicitadas pelO prefeito quecido nem relegadO a se

lando à imprensa reafirmou da cidade, sr. Vieira Menezes, gundo plano. As comissões

que o governo não pretende depois de' um entendimento estaduais de salario mínimo

prejudicar as vend.as a crédi- com o governador Cordeiro

I
estão no Rio c?mpletando

to, mas apenas discipliná-lo. 'de F:Ü'ias. ' seus trabalhos e tu'ando suas
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-PESQUISAS DA P�TROBRÁS NO
SUL DO PAIS

CINQUENTAMil BANCARIOS DEVERÃO
ENTRAR EM GREVE

RIO, 29 (V. AJ -

'Termi-I
'

nou sábado o prazo dado pe- .

.

los, bancarios para o acordo • -

amistoso sobre o aumento de De pronfldao as
salários, reivindicado pela • ,

classe. Espera-se, fr�Si,�l, que forcas militares
dentro de quarenta e OItoho-' ,

r�s, caso não surja, in.terven- em Recl'feçao governamental, cmquen-
ta mil bancarios entrarão em

greve.

!

ANOS DE PRISAO POR APRO
. PRIACAO IND'EBITA�

1956 Cr$ 1,00

PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS
AGITA OS CIRCUlOS POllTICOS

Em discussão a

Eletrobrás

tico. Pois valendo-se da 0-

portupidade de uma refor
ma. necessaria a determina
dos artigos da Constituição,
os deputados estariam a

crescentando dois anos ao

seu mandato sem a compe
tente ratificação do voto
popular ..

'

Contribuições pa'ra fim da guerra fria
o ,fundo Infantil entre Londres e

Cairo

mento�'.

NÀÇÕES UNIDAS,,29 (U.
PJ __ Os Estados Unidos en-'
viaram ao Fundo Infantil
das Nações Unidas .. , '.. : LONDRES, 29 (U. P.)_
(UNICEF) um cheque de Nos circulos governamentais
1.742.850 dólares em paga- fala-se na possi'bllidade de o

,inénto das contrIbuiçÕes a- primeiro ministro egípCio,
mericanas corresponden t e s general Nasser, por termo à
aos ,anos de 1955 e 1956. guerra fria contra a Ingla-
O cheque representa um terra, o que tem caracteriza-

pagamento adicional de . . . .. do sua política nos últimos
234.043 dólares sobre a con- 12 meses. Tais perSPectivas
tribuição de 1955 e um paga- tem seu' fundamento nas in
mento parcial de 1.508.807 dó- formações secretas recolhl-

Previsão do Tempo, até lares sobre a contribuição de . das no Egito pelo embaixador
14 horas do dia 30. 1,1956. inglês, sir Humphrey Tre-

Tempo em geral instável. Para 1955, os EE. UU. ti- velyan, que manteve conver

·Temperatura - Estável. : nham prometido 9 milhões de sações com os governantes

I
Vento - Variável frescos dólares, sob a condição de egípCios nos últimos dias. A

Tempera.turas extremas sua.s contribuições não con- conferencia entre o diploma-
de hoje:' .

I cederem 60 por cento do Fun- ta e Nasser durou duas ho-

I M�x.ima 23,7. !
do Central da UNICEF mi- ras e meia, tendo sido acer-

I MU1lma 16,2.
'

quele ano. tada de :.'comum acordo",

ses, franceses, americanos e

suecos realizaram acrobacias.
A Inglaterra apresentou seu

ultimo modelo de avião e a

França mandou 4 aviões a

jato.
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Florianópolis,
,

DR. HENIUQUE -PRISCO
PARAISO
l\íIDICO

Operações ... , Doença. de Se
nhora. - Clínica de Adulto ...

CU::BQ de Especializáção no

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

Andrade).
Consultas ..;... Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO

Hospihl de Caridade. CANTIÇAO
Ã tarde das 15,:;� hs. em dian- M É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado, 17 Esquina de 'l'ira-.

. ADULTOS D, E N TIS TAS
dentes. Tel. 2766. Doeaça .... lntern.. _

Residência _:_ R!1a P.,resi4ente CORAÇÃO' _ FIGADO _ RINS DR, SAMUEL. FONSECA
Coutinho 44. T�1.: 3120. - --INTESTINOS CIRURGIÃ(f�DENTISTk .

CLINICA Tratamento moderno da,� � Clínica - Cirurgia Buc.l -

de _
SIFILIS

I "

Protese Dentária

OLHOS _ OUVIDOS _ 'NARIZ Consultódo - RIi. 'Vltor Mei- Rai08 X e IDfra�Vermelho

E GA1'tGANTA ele.,_22.
.

DIATERMIA
.

HORÁRIO: Consultório e Residência:-,
-

G-
-
DO Das 13 às 16 horas. Rua Fernando Machado, a, 6

.DR. U�RREIRO DA Telefone: Consultório - 3.4Hí Fone: 2225.'
,

FONSECA Residência:' Rua J-os.é -do Vale

Chefe do Serviço de OTOIU- Pereína 158 � Praia da Saudade Consultaa: da. 8,00. às II ho-

NO do Hospital .àe Florianópolis. - Ooqueirea
'

ras e dlls 14,00 às 18 hQra.,

P CLINICA APARE ------- _..- - Exclusivamente com )lora mar-
ossue a, os -

DR-.' CONSTANTINOLHOS MAIS MODERNOS PARA cada.

TRATAM�TO das DOENÇAS DIMATOS Sábado - das 9 à.12.

da ESPECIALIDADE. MlilDICO CIRURGI.{O
Consultas - pela manhã no

DóeJiças de_ Oenh.oras _. PàrtolHOSPITAL ri , I
À TARDE -_ das 2 as 6:'"

- -Operações - Via. U n: r ai

O Curso de aperfeiçoament') e

i�H��S��i RIO
- Rua dOI

longa prática nos Hospitais d.

"'NCIA .." Ii S h Buenos Aires. '

, RESI-D",. - .....·e Ipe c CONSULT.óRIO: . Rua )'elipe
".midt nO. 113 Te}. 2366.

_ Schmidt, nr. 18 (sobrado). )'ONlE

,� ', DI!"ANTONIO �ONIZ 35};ORARIÓ: dai 15 's . 18 ho-
• • v

DE ARAGÃO. ras .'.

CIRURGIA TRlilUMATOLOGIA Residência: Avenida Rio Bran-
'Ortopedia co, n, .Z;

COilsultório: Joâo Pinto, 18. . Atende chamad.
Das 16 .às 17 diàriamente. Telefone:: - 3296.
Menos aos Sábados

.-

Reli:' Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA
Fone: � 2.714.

t CA GERAL
DRAe .

WLADYSLAVA CL NI - ADM·INISTRAÇÃO.

Er.pecialista .em molé8tia. d.
Redação e Oficinal, à rua Con-

lW.·MUSSI Senhoras e vias urinárias •. -. Mlbeiro l\fafra, n, 160 Tel. 1022
� • Cura radical das. infeeçõe.

_ ex. Postal 139.
"

DR. ANTONIO DIB agudas 'e cronicas,- do - aparelho Diretor: RUBENS A..RAMOS

..nTSSI
genito-urinário em" ambol. OI

Gerente: DOMINGOS F. DJi
.II"':) sexos. . AQUINO
M�DICOS Doenças do aparelh'o Dige.ttvo Reprelentantel:

CIRURGIA CLiNICA c do sistema .narveso.- R t
-

A S Lar.
,

Horárlo ; 10'� ás.12 e 2.% is 5. epl'esen açoes •• •

GERAL-PARTOS, • 7� Ltail
, Serviço completo e. especiali.- Consultório: R. Tiradentes,.12 Rt;':1 Senador Dantal, 40 - 11°

zado das DOENÇAS D1jl,.SENHO- - 1° Andar - I<'one: 3246. .

andar.
RAS, com modernos m�to.dol de 'Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.

dia�ósticos e tratamlÍnto. - tinho, 13 (Chácara do Elpanha)' Rua 15 de N01'8mbro 228 6°

SULPOSCOPIA - HIS'rERO - Fone: 3248.' andar ·sala· 512 - São Paulo.
'" SALPINGOGRAFIA - METABO-;. ASSINATURAS

LISMO BASAL Na CapitaL
"..,dioterapia por ondal curtal- DR. ALVARO DE Ano. • . . . • . . . • • . • .• Cr$ -1'70,00

Eletrocoagulação - Ralos Ultra CARVALHO Semestre ...•.•.••.• Cr$. eo,oo
Violeta e Infra Vermelho.

MÉDICO DE CRIAN"'As '
No Interior

'Consultório: Rua.Trajano, n. 1, .., Ano Cr$ '20000

10 andar.- Edificio do Montepio, PUERICÚLTURA - PEDIATRIA Semest��"""'''''' Cr$ '110'00
Horádo: Das 9 às 12 horas -

.

- ALERGIA INFANTIL Anúncio '��di��t�' contr'to.'
Dr. MUSSI. Consultório: - RUIi Tiradel&- Os originais, mesmo não pu·

_
Das 1-5 às 18 horal - Dra. tes 'n. 9.

., blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Residência: - Av. HerClbo A direção não. se. responlabUiza.
Residência: Avenida· Trom- Luz ,no 156 - 'Fel. 2.530. Jlelos conceitos emitidoll IlQI ar-

powsky, 84. Horário: '-"Das 14 à: ,18 ho, tigos assinados.
- - 'ras diáriamente

' · ..

··3
DR. JúLIO DOIN .' .

. INFORMAÇOES UTEIS
��' VIEIRA" T O leitor encontrad, neata co-

it'DICO
. DR. ,lNEW ON luna, inf,ormações que n.cessita"

ESPECIALISTA '!;M OLHOS D'AVILA 'Idi.àriamentll
, de imediato:.

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA. ,CIRURGIA QERAL. 10RNAIS Telefo••

TRATAMENTO E. OPERAçõES' ÍI�enças' de SenhoI:a. _ �r�to- O Estado ....... ........ 1.0212

[nfra-Vermelho _ Nebullzaçao - logia"- Eletricidade .Medla A G.azeta ••••••.••.••••• 2.6116

Ultra.Som
.

t Conc'iltório: Rua Vito� Mei· Di'rio d� ��·de�. �...... 3.67e

(Tratamento de .inudte lem nl"s n. �8 -'- Telefone: 3307. Imprensa Ü..lilbl •••.•..• 1.688

operaçio) I Consultas:' Das 15 hora. em HOSPI�AW .

Anrlo-retinoscopia _. Receita d. 'diante. "

Candad.:

Oculo. - Moderno equipamento. Residência': Fone, 3.422 (Proved_or) .•..•••.•.••••
d. Oto-Rinolaringoloria (único Rua: Blumenau n. 71. (TPo�tarla) .....•...•.•. , ','

no E.tado)
• Nereu Ramol ., .•...•.•••

Horirio das 9 às III horaa e lvIilitar ," .

daa 16 às 18 horas. NIO BATIST .... ,São Sebastião (C , de

Consultório: :._ Rua Vitor Mei- DR. A'NTO, A Saúde) .

rele. 22 - Fone 2676. JUNIOR )hter::tidade Doutor Car-

Res. \- Rua São Jorre 20 CLlNICA ESPÉCIALIZADA DE 108 Corrêa .....•• _.... U21

Fone 24 21. CRIANÇJ\S, CHAMADOS UR-
,

'Consultar das 9 is 11 hora.. GENTES

DR. MARIO WEN.' Res. e Cons Padre Miruelinho, Corpo de Bombeh,"ol ••.• '.ur

HAU EN 12.
• - Serviço Luz �Raclama-

o •• n •
. D .5 ções) .,..

CLINICA Mf:DlCA DE ADULTOS Po!íciá (SalaCominário- . • 2.038

E CRIANÇAS B Polícia (Gab. Delegado) .

.. 2.1194
COJÍsult.'irio - Rua Joio- Pin- DR. J. LO ATO COM·PANBIAS DE

to, .10 - Tel. 'M. 769. FILHO TRANSPORTES
CQnsultal!: Das 4 às 6 horal. I)�Dça8-do aparelho resplratórlO-,TAC 1.700
Residênci-a. Rua Esteves Já- TUBERCULOSlL �ruz,eiro Q-O Sul ••••.•.• 2.600

ni!>r, '45. T,el. 2.81�. RADIOGRAFIA E RADI{)SCOPIA Panair .•......••••.• ;... I 653.
. DOS PULMOES' Vat'ig' _.................. 2:825

Cirurgia do Toras Lóide Aére.o .....•.•.• • • 2.402

Formado pela Faculdade Nado- Real •........•.•.•.•.••.• 1377
nal de Medicina, 'l'isloloriata. Scandinavaa . • . • . • • • • • . • 2.100
Tiswctrurrlão do lI08pltal Ne- BOTÉIS

rêu RamOl Lux ••.. -;. • • . . • • • •• • • ••• !.021
Curso de especlallzaçio pel8 Magestlc' •...•.•••••••••• 2.276.
S.' N. T. 'Ex-interno e Ex-anl.· Metropol •.••...••.•• -.... 8.147'
tente de Cirurgia do Próf. Uro La Porta ••....••••••••••

' ·a.32'}
Guimarães (Rio). Cacique ...•..••••••�.::. '.449

,Cons.: Fellpe. Schmidt, 18 - Central. � .•••••• : .•• :....�.' 2.694
Fone 3801

' 'Estrela ..•.•• � ..�....... ••• 1.171
Atende em hora marcada. .'

f'
Ideal '. • .. 1.68

Res.: - Rua Esteves -.Junior, ES'llREITO
.,

-

80 _ Fone: 2181 . " Di,sflU' ��_...... oe As partidas de Florianópolis
Rió de Janeiro, á's 16.00. .

Tanto.na, Ida como na, Volta o navio fará escala nos

portos 'de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores hiformaçóes, dirijam-se à séde da

l
Emprêsa, à rua Conselheiro Ma_fra, 30 - Teltlfone'22-12.

INDICA.DOR
M & D

DR. WALMOR ZOMEa'
GARCIA

PROFISSIONAL
J 1180U.Sl'8. para

, mACEMl\. Ctl80UdlDOENÇAS NERVOSAS E MEN- DR' J'UAREZ PH'ILIPPI'rAIS. - CLINICA GERAL •
•

Angustia - Complexos - Edifício João Alfredo ,;_

Insonia - Ata<.ues' - Manias -

Problemática, afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de. Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônla Sant-Ana.
CONSU"TõRIO - Rua Tra

jano, 41 -'f.Ítas'16 às 17 horaa.
RESID�NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 2901

I, C O S

BR. JOSIil' TAVARES
DllIlomado lIelà Faculdade Na�
dc:nal de Medlclna da Un!yer-'

.Idade 'do Braan
Ex-baterno por concurso da Ma-

,
ternldade-Eacola

(Serviço do Prof. Octávio Ro-
drigues Lima) ,

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

do Rio de Janeiro,
Médico do Hospital de Calidade
e da Maternidade Dr. Carl�.

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

,das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende �dià
riamente no Hospital de
CaridÍl,de.

Residência: .

Rua: General Bítteneoure a,
101. .

Telefo'ne: 2.693.

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1 "

Horário: 8 às 11 - 16 ·às
18 horas

Atende exc�usivamente -eom

hora marcada.DR. ARMANDO VAU· '

RIO DE ASSIS#
. Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e BOI- DR. CESAR BATALHA' DA

pital de Caridade
_ SILVEIRA

.CLíNICA MÉDIC;A .DE ,CRIAN- Cirurgião Dentista
- ÇAS E ADULTOS

- Alergia - Cllnica de AduÍtos e
Consultório: Rua Nunes :MIa- C

. '" .

X
•

chado, 7 - Consuttas das 16 às. nanças -"alO

DR ROM U A·S OS 18 horas.
'

;� i Atende com Hora Mar-
,. E B T Residência:, Rua Mar<lchal Gui� d

P.IRES
ca a. ,

, lherme, 6 - 'F.me:· 3783 •

.

Felipe Schmidt 39 A .8a':
MÉDICO DOENÇAS DO APARELHO DI-Com· pritica no Hospital 810 GESTIVO' _ ULCERAS DO ES-

Ias 3 e 4.
Francisco de- Assis e na Santa ------------

C d RI d J I TOMAGO E DUODENO, ALER- A D V O G A DOS�!J& o o e ane ro
GIA-DERMATOJ.OGIA E' CLt-CLINICÁ MÉDICA . .' NICA "'ERALCARDIOLOGIA

.

-u

Copsultório: Rua Vitor Mei- DR. JOLtO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675, FILHO
Horári?�: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20. enfermal'ia·

Sexta felr�s: e Serviço . dA gastrQ-enterolOlia..

Das .1� a.s 18 horas ! da Santa Ca� do Rio de Jeneiro
.

Restdêncía:
°
Rua �ellpe Seh- (Prof. W Berardinelli).

.

mídt, 23
_

- 2 andar, apto 1 - Ourso' de neurologia (Prof.
1'el . .3.002. AusWlegesilo).

Ex-interno' do Hospital mater-. I
nidade li. Amaral.

DOENÇAS' INTERNAS
Coração, Estômago; intestino,

fígado e vias biliares. Rina, ov.
rios e úteru
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Residêncíá t Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

DR. JOst MEDEIROS
VIEIRA

- lDVOGADO ;_

Caixa Postal 160 - Itajaf
Santa Catarina •

-

DR. CLARNO G,
GALLETTI

__ ADVOGADO -

Rua Vitor Meirele8, 60.
FONE:: 2.468

FlorianópQlis ..

DIJ� ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA •

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
TelefQne: 334C.

................M....

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DF.NTISTA
CONSULTóRIO Ediflcio

Partenon - 2° . andar - salil
203 .

- Rua Tenente Silveina, 15
Atende diáriam�nte·du 8 à.

11 horas.
3as e 5as das' 14, al'18 hór&l.

- 19 .as 22 horas.
Confecciona Dentaduras' e Pon

tes Móyeis d. Nylon.

•

O ESTADO
_',

� BA"�ÃGVi���: P�U�KmJ·· -!iUiiõiu,,le·-Ni·p�Õi·i·�"1.� �tr�.16,' '.'.

'-rLQRíANÓPOlIS .. 5t�.eôrôrin41
'

Rua Marechal Deodoro. 50.
.

.
,

.•

i
L

I

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

,
Desconto .espeeial para os senhores' viajantes.

.

.......................................... . ...

BORDADOS A MAO

de 1956

O �I C-I NA
.- .

Ensina-se na Rua Feliciano N1!"'es Pires 12.

Via'gem com' segarilnç�··
e rapidez -

ao 'NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBva DO

��·.·B,'PIDU:;SOt;BIISlLIIIfô-;-�
t.PlorianópoUI -- Ita1af - JoinviUe � Curitiba

.. __ '

• .!..>.- .....

•

.'-'

.. CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE:
/' \

MAQUINAS-A VAPOR, CALDEIRAS ELHERIA,

AtUGA-SE NO CENTRO

TODOS OS SERViÇOS PERTENCENTES A ARTE:

RUA ._ TÉREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
...........................................

""""""-...•...•� --- ;.- " ..

... A HORA DO

• TôNICO ZENA

,"�: �elo e espaçoso palacete, para residência clube
•

.u Repartiçãq Publica,

TRAT·AR NA
"A �MODE'LAR"

• Com iste v�ló... V. S.

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONIGO ZENA

À SUA MESA!

FLORIANÓPOLIS LTDA.
..

CORPUS CRISTI

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO- De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO �de convidar os Snr�. Irmãos, e as Sras. Irmãs, para com

DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE. parecerem, quinta feira. dia 31 de maio, às' 15;30 horas,
na Secristia da Catedral Metropolitana,

-

a-fim-d� re-

Matriz: FLORIANóPOLIS
_
Filial: CURITIBA vestidos de balandraus e fitas da I nossa Irmandade; e à

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco mesma incorporados, tomarem parte no préstito em

T�lefones: 25-34 (Depósito) 932/i:6 honra a Jesus Sacramento.
25-35 (Escritório), T�lefone: 12-30

Gaixa Postal, 435� End. TeleJr. "SANTIDRA" Consistório, em Flori�nóp;1is, 25 de maio d,e 1956
End. TeleJr. "SANDRADE"

2.S1�
Z.038
1.881
'.117 \

8.163
Consultem�ossas tarifas. 'EXPRESSO FLORIÀN()FOLI�

-Fones: 25-34 e 25-35 -

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pela-"Factildade Nacio
nal de Medicina Univel'8idade

do Brasil
·RIO DE JANEIRO

Aperfei�bamento nR "Gasa de
Saude São MIguel"

Prof. Fernandn Paulino
Interno por 3 anos, ,do Serviço

de Cirurgia
Prof; Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

,DOENÇAS DE 'SENHORAS
. CONSt}LTAS: l)iàriamente das, I7 - 9,30 nQ Hospital de <11ri-

,

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua. João Pinto 16 1°
�ndar.

DR. IVO VON·WANGENHE1M
� DENTISTA .-

Filial: sao PAULO-, AgênSiã: PORTO ALEGRE...
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
• 64

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37:33 ,

Atende "nIOMAR"
End. TeleJr.. "SÂ�WRADE" Elld. TeleJr. "RI0MAULI"

Arên�la: RIO DE JANEIRO
'ÍJllo.ar"

Agência: BELO BORI·
,

ZON'fE
"Riomar"_

Avenida �ndradas, .871-B
Telefone: 2-90-27
Aten�e "RIOMAR"

-

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

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

Alegr... �io e Belo Horizonte, são efetuaqos pelos nossos
agentes

. "RODOVURIO RÁPIDÔ moMAR"

-'"_.�-----
•

EMPRESA NACIONAt DE NAVEGACAO
HOEPCKE'

'
'»

'

IIVIO-MOTOR (cCIRL
ITINER.ARIO

SAlDAS DE
I DA

Fpolis. Itajaf

31-5
13-6
26-6

19-6-
'.2-7

Rio Santos'
24-5 25-5
6-6 7;-6
19-6 20-6
2-7 3-7

25-6 26-6
g-7 .

9-7·
são ás 24.00' horas, e do

29-5
11-6

.

2'1:-6
17-6'
30-6

José Tolentino de Souza
Secretário

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUI.M
ELEI-ÇÁO DA DIRETORIA

De acôrdo com os estatutos, convoco os srs. as

sociados, para comparecerem no dia 4 de· junho do cor
l'tmte ano às 17 horas, na 8,.ecretaria da Associação, para
a eleição da nova Diretoria.

Silvio Pirajá Martins
l° Secretárió

HOJE NO PASSADO "

I

30 DE MAIO

A ,data de hoje recorda-nós que:
em 1498, pela terceira ve.z, Christovão Colombo
empreendeu sua viagem ao Novo Mundo;
em 1640t depois de haverem incéndiado planta
.ções, engenhos, e mesmo aldeias, os holandeses
partiram da Bahia a bordo dos navios do Almi-
rante Lickthardt;

.

em 1645, o Supremo Conselho Holandês, em Re
cife, recebeu comunicação anônima denuncian
do os chefes da insurreição projetada em Per
nâmb,uco, l;Jem �omo a march'a '

das tropas de
HenrIque Dias e Camarão;
em 1855, em Pôrto Alegre, no Rio Grande do
Sul, faleceu o Marechal Bento Manuel Ribeiro
'já reforpütdo. Foi um dos mais famosos e de:
nodados comandantes' de -Cavalaria, havendo
tomado parte nas câmpanhas do Sul;
e� 1862, ficou organizado o terceiro gabinete
ministerial presidido Pelo Marquês de Olinda'

- , em 1869, O' General Câmara (Visconde de Pelo:
tas) derrotou a Dhrisão paraguaiá do Coronel
'�anuel Galeano, no combat... de Tupiun;
em 1887, no Rio �e Janeiro, faleceu o dr. João
Capistrano Bandeira de Melo, que 'presidiu as
Provincias de Alagoas, Paraíba e Minas Gerais
e foi lente da Faculdàde de Direito do Recife �
membro efetivo do Conselho Naval.

André Nilo Tad�sco

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,BONITA VITÓRIA DO IPIRANGA EM
S,AO JOAO BATISTA

/ OBSERVANDO SllVIO,PARODI PARA O MILÃO
, ' '

o craque paraguaio

Sil-j
acaba -de ser cedido ao

vío Parodi, que vinha de- ,

'

fendendo o Vasco, do Rio, Ião, da Itália.

Lázaro Bartolomeu de aplausos. O primeiro foi

O Ipíranga, de Saco dos zan, para o vencedor que 1!:xito inegavel assinalou o tento numero 1 da par-

Limões, excursionou à loca- I formou assim: Dezo; Juca e a regata experimental do tida e o segundo foi a des

lidade de São João Batís- Ventura; Hildebrando, Ilde- dia 13 na maravilhosa La- lumbrante defesa do ar

ta, domingo último, tendo fonso e Frederico; Duarte, gõa da Conceição, onde to- queiro - blumenauense, que
enfrentado e vencido o "on- Hairton, Osni, Alcino e 'maram parte os três gran- com duas investidas felizes
ze" local do Usatí, no está- Hazan. Na preliminar entre dês clubes naúticos desta conseguiu evitar que o mar

dío "Valério Neto, pelo os quadros secundários dos Capital. cador aumentasse para as

escore de 6x 2, tentos de I mesmos,
"triunfou também Milhares de pessoas que cores do Caxias, '

Osní (3), Hairton (2) e Ha- lO Ipiranga por 4 X O. ali compareceram assisti- Vamos ao -assunto mais
� - -

r'am a um espetáculo nunca importante deste item. O
vistõ em nossa Ilha. Fefiz, sr.

'

presidente
-

do Caxia;
foi a iniciativa do Exmo. F. C. foi convidado pelos
Sr. Prefeito Municipal [un- nossos 'colegas da Radio
to às Federações Aquática e Anita Oarrbaldi, afim de
de Vela e Motor de Santa dar as suas impressões a

Catarina. Tivemos a oportu- respeito do prélio, em que
nidade de apreciar e aplau- se sagrou campeão 'Catarí
dir 'as regatas a remo e a- nense de -Futebol de 1955.
vela, como tambem

'

a inte-, Lá .��u� sria. desmereceu o

ressante demonstração 'dos� seu adversário alegando
nossos campeões S.ul-Ameri- que deu um banho de fute
canos; cumptlndo assim o' bol e ao mesmo tempo disse
programa na bêla manhã tambem que desconhecia o

ria mais linda paisagem da: árbitro' da partida, sendo

RIO (V. A.) -- Está as- tamente após o primeiro Capital catarinense. surpreendido na ocasião em

sim elaborado 0_ regulamen- goal. Eramos uma turma de que o. bordereaux apresen
to do Campeonato Brasilel- Ar. 7.0 - A data do ini= cinco, ou melhor: Umberto tlfY� a,im�ortancia de onze

ro de 'Futebol Juvenil que cio do Campeonato será de- Fernando Mendonça, Bo- niil cruzeiros a pagar ao

será realizado em março de sígnada pelo Conselho 'Téc� sendo Lima, Fernandes Li- "Sr. Antonio Viuge.
1957: nico de Futebol com uma nhares, Lázaro Bartolomeu" . ?"qis bem, banho .de, fute-
Art. 1.-0 -- A Confedera- antecedência mínima de 30 todos do Departamento Es-' bol não houve, a disputa foi

ção Brasileira dá Desportos dias.
t portívo da Rádio Diário da de ig_u,al para igual e, ven-

, institue o Campeonato Bra-I. Art. 8.0 - A inscrição da Manha e Pedro Paulo Ma- . �eu- quem aproveitou muito
sileiro de Futebol Juvenil, Federação no Campeonato, chado, redator esportivo bem as oportunidades. Sê
de inscrição voluntária en- dar-se-á até 15 (quinze) de "O Estado". Assisthnos o bre o árbitro não é admís
tre os selecionados de ama- dias antes da data do inicio último páreo .do pôsto de., sivel 'que um presidenta de
dores de' futebol das, Fede- ,do mesmo. observações para turistas' um clube 'categorizado igual
'rações· suas filiadas., Art. 9.° - As sédes das, bem do alto do 'morro � fize-'[ aõ Câxia/s,' não tenha se

',.-' competições iniciais e os mos uma análise da referi-
�
interessado e� índentífícar

Sendo o' �bJêtivo deste jogos obedecerão à tabela da prova no 'mesmo loeal., o árbitro designado para di

Campeonato, estímulér a 'elaborada. A conclusão do, fàto fol de' :\g.ii: um encontro desta, na
prática-do futebol amador Art. 10.° ---,. Quando os um explendor nunca visto- tllr!lza. Fui a Federação- C.
juvenii, só poderão coneor- vencedores das prelimina- em nossa ter.ra, na matéria de Futebol, e averiguei á
rer jogadores que em la, de res tiverem dado a séde pa- em que nos referimos-e se, realidáQe, pois foram envia

março do ano anterior, te- ra os seus jogos, perderão para o futuro os nossos li- dos' d<)ll:;' "telegramas para
nham mais de 16 anos e êsse direito para a 'sua par- deres remísticos ,construi-' lj.!iibãi as equipes, comuní
menos de 18., exibindo-se, tida final. I'

,"'
"rem- gàtppes na referida La< cantlo' o: no'n)iJ do sr. Anto-

no ato da inscrição, as cer- Art. 11.° - Quando hou- gôa, .não só
-

o�' -amaatE}§ do' :ri.iô Yíuge árbitro designado
tidões de idade. ver igualdade, isto é, ambos esporte �quátfco coma tá!i1-- --:-'el�,F'::�:_F: conforme pe- ,

FLORA CUNHA CARREIIUO

Art. 2.0 - A disputa será tenham dado a séde para o bem os turistas, que aqui ( dido da F:t::F::,que já ,tinhá Filhos, �-etºs, genros," nora, irmão, sobrinhos e

anual e obedecerá ao siste- jogo preliminar, ou' não' vierem t-erão então umas eombínado "jUntamente com cunhados de �FLORA' CUNHA CARREIRÃO "profunda
ma eliminatorio, de acõrdo a tenham dado, haverá um das..mais, findas ..curiosida-, as. ,di���(ja-xiis 'e do. méntecQ1'"sfe'rnados . .com a perda- de sua mã�

,

avó sogra
com a tabela elaborada. -c, sorteio que. indicará a sé� des ésportivas e tur ísticas : Palmeiras. irmã, tia e cunhada, -;tgrádecem .às pessoas

I

que 'compa�
Arf. 3.0' :_ Só poderão de. em'nosso Estado. receram ao seu sepultamento.

'

c

representar uma Federação Art. 12.° ,- Sempre que xxx Aí está um exemplo não Outrossim, convidam a todôs para assistirem à mis-
os' jogadores <levidamente ocorrer o sorteio de que tra- À tarde fomos para' o recomendável dentro dos sa de sétimo dia que será rezada na Capela do Ginásio
-registrados nessa entidade tá o artigo precedente e campo da F. C� F., afim de

I

principios dos desportos- Catarinense, no dia dois (2) de junho próximo, às 7%,
e que não tenham sido que a sua necessidade se assistir o encontro entre as. vamos criar um senso de horas.

'

transferidos ,de outra con-, verifique em outro Campeo- representações do Caxias e responsabilidade, compre- Antecipadamente agrádecem aos que comparecerem
genere dentro de um perio-, nato, tratandO-Se dos mes- falmeiras - F. C. Reinava ens-ão e nunca procurando a êsse ato cristão.
do de 90 (noventa) dias an- mos adversários, prevalece- grande expectativa em tor- �nfeitar o seu castelo, co

tes da data de cada campeo- rá o sistema do rodizio. no do referido encontro, que mo Se fosse o maior. Dei-
-

nato.' ! Art. 13.° - Si, ao termi-, agradou sómente nos pri- xem que os outros se encar-

Art. 4.0 - Fica institui- narem as finais, houver em- fmeiros minutos do primeiro regarão de enfeita-los con

do o troféu "Confed�ração pate entre os dois concor- tempo, çulminando com dois. forme o seu mérito.

Brasil�ira de Desportos':, ren!e�" o "g�a-l average"

Ilan�es magnifiCOS,
e dignos' Por hoje ê só, leito�es.

que fIcará de posse prqvI- deCIdIra, e, nao sendo pos-,
'

soria do vencedor do Cam- 'sivel, haverá novo jogo com � � � .

peonato até 30 dias antes' as prorrogações previstas
do Campeonato seguinte, e para as preliminares, 48 ho- lEÔNIDAS� ENJRE· OS CONVOCADOS.pertencerá, definitivamen- ras depois.
te, à Federação vitoriol)a em' Art. 14.° - A permanen- PARA A SElEÇA-O QUE DISPUTARA'três campeonatQs seguidos cia d,a delegação visitante "

, '_ - ",,',

ou cinco alternados. em cada cidade nãb poderá
Art. 5.0 - Os jogadores exceder de 3 (três) dias. A TA-CA "OSWAL�a. (RUZ"

amadores, componentes da Art. 15.° - As despesas '

d d I RIO 29 (V A) A si- Ca,l'v!:llho, estava de 'l'nte'l'to
equipe vencedora de cada de passagens as e ega- , " ..

-

,.

Campeonato, receberão co- çÕes participantes, até o tuação em torno das provi- acordo com' as medidas to

mo premio 11 medalhas de maximo de 17 (dezessete) dencias para a nossa parti- madas. Foi�lhe revelada,

vermeil cabe�do à respec- pessoas, ocorrerão por, con- cipação na Taça "Osvaldo então, a lista' de convoca

tiva' Federação e à entidade ta da Confederaçãó Brasi- Cruz": está finalmente es- ção dos 22 jogadores, a qual

campeã da Região, um di- leira de Desportos, e as de clarecida. O sr. Paulo Ma- m�I:ece"u tambem a sua'

, ploma. hospedagem' caberão a Fe- chado de Carvalho, supervi- aprovaç.ão.
Art. 6.0 _ As regras se- deração que hospéda. SOl' da CBD, manteve enten- OS VINTE ,E DOIS

rão as oficiais, adotadas pe- Paragrafo unico - Cada dimentos telefonicos com o
.•CRA,QUES '

la Co federação Brasileira Federação providenciará, Rio, falando com os srs. '" Seg�mdo' a nj).ssa reporta-'

de Desportos, salvo quanto despesas a seu cargo, o se- Abrahim Tebet, do CTF, e gem apurou, a lista dos

ao tempo de jogo' que- será guro, dos seus jogadores, em M'ozart ,Di Giorgio, superin- vinte e dois jogadores, que,

d
. .

t d jOgOS loca�s ou em outras tendente da CBD, tendo nes- serão' convocados na reu-
de OIS meIOS empos e

se'a'es, sa ocaSlao declarado que nião de terça-feirà, será a
quarenta minutos}'

§ 1.° :'_"No caso do jogo Art. 16.0 - Os juizes e hipot�cava inteira solidarie- seguinte: Cabeção e Nadi-

pre�iminar empatado será auxiliares serão de�ignados dade ao 'treinador Flavio nho, arqueiros; Djalma �an
feita uma prorrogação de pelo Conselho Técnico de 'Costa,' desautorizando, por- tos, Rubens, Edson' e Cai

vinte (20) minutós, dividi- Futebol. tanto, as versões em con- çara (Pernambu(':o), zaguei-
dos em dois tempos de 10 Art. 17.° - As

.

delega- b'ario'. Na palestra c-o)n· o ros; M�tio Ferreira (Para-

(d ')' .

t ções 'serão compostas.de 14 Sr. Abrahim Tebet, o su� ná), Ivan, OsvaÍdinho, He-
, ez mmu os.

t d I' Z
..

N'lt�§ 2.0 '_:Si persistir o em- jogadores, ,um técnico e dois pervisor deu a a en er l?,. oz�mo .

e 1 on,

me-Ipate far-se-ão, tantas prOl:-. diretores.
'

que �ão havia nec�ssidade d!os, Cana rIO, . Romer�J .Leo
rogações de 10 (dez) ininu- Art. 18.° - Os .casos da VIagem do teclllCO e de, lll�as, FerreIra, ZlZl?ho,
tos quantas se fizerem ne- omissos serão re,solvidos pê-, um !,epresentante cebeden�e .

HIlton! C�laza�s � P;tuhnho
.cessárias para o desempate, lo Conselho Técnico de Fu- a Sa? Paulo para consulta- j (do AtletIco mmelro), avan-

terminando o jógo imedia- tehol. lo, VIstO como, ele, Paulo de teso

ESTREIA COM NOVO UNIFORME O
ATLÂNTICO

Da diretoria do Atlântico cíonal partida, no dia 3 de

Esporte Clube, agremiação IjUnhO vindouro, ocasião em

fundada no dia 10 de janei- que a valorosa agremiação
1'0 deste ano, em Barreiros, estreará seu .novo

. unifor-
recebemos -

um atencioso' me. '

convite para assistir sensa-I Gratos. '

EM PORTO ALEGRE O FLUMINENSE
O Fluminense, do Rio,' de Alvaro Chaves medirão

deverá estrear amanhã em I' forças com o Internacional,
Porto Alegre frente ao campeão gaucho. É provável
Renner. No dia 3 os rapazes um jogo frente aoOrêmío.

!

GERSON DEMARIA IRA' AO RIO
Acaba de licenciar-se, do Antônio Viuge, que como

quadro de árbitro desta Ca- se sabe dirigiu o jogo final ó

pital o sr. Gerson Demaria 'do certame catarinense, en-'
que seguirá breve para a tre Caxias e Palmeiras.
Capital da República onde Boa viagem e felicidades
permanecerá uns dias a desejamos ao jovem e efi
convite, do arbitro carioca ciente referée.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
�FUTEBOL JUVENIL

,CINE SAO JOS'É

Mi-

As 3 - 8h,s.
Ray MILLAND - Pau

lette GODDARD em:

A FLôR 00 .LôDO
No Programa:
Cine Repórter. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

•

I_M.·lA
As 5 - 8 hs.

Gregory Peck - Audrey
HEPBURN em:

A PRINCESA_ E O
PLEBEU

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.

- Censura até 5 anos.

-

As - 8hs.
Ana Maria FUHL

Rate MUNDT - William
ROSEMBERG em:

CUIDAI DE VOSSAS
FILHAS

No Programa:
Cine Noticiarío. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00'
Censura até 18 anos.

-

PROMETE, EMPOLGAR da Capital. No volevball,
A 'REALIZAÇÃO NESTA Florianópolis estará repre
CAPlTAL DOS. CAMPEO- sentada pelo Caravana do
NATOS ·ESTADUAIS DE Ar, Bi-campeão citadino e

BASRET E VOLEYBALL· Campeão estadual . do ano

JUVENI-8 - 1!:stes certames :
'

serão promovidos e patroci- passado; já no basket, Lira
'nados pela FAC no Estádio ou Doze, que ainda dispu
"Santa' Catarina", nos pró- tam o titulo máximo cita
ximos dias 2 e 3 de junho.

I

dino, um deles terá a honra

Participarão as equipes! de defender o títuÍo de cem

campeãs das Ligae de Joín-
I

peão do ano passado, .con
ville, Blumenau' e' Itajai, quietado pelo Clube Do
bem como os representantes' ze!

As - 8hs.
Barry SULLIVAN em:
A VINGANÇA DE

GANGSTER
No Programa �

Sul em Foco. Nac.
Preços: 8,00 .....:. 4,00.
Censura até 18 anos.

AGRADECIMENTO, 6 MISSA.
,

-

_B_, Â S. QUE T E B o. t

As - 8hs.
Gordon SCOTT em:

TARZAM E OS SEL-
VAGENS

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 3,50. - 2,00.
Censura até 14 anos.

As - 8,30hs.
.Gordon SCOTT em:

TARZAM . E. OS SEL-
VAGENS

Fatos em Revista. Nac.

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

"

PR,OGRiAMA DO MES

- J lJ N.H,O -.

,

I

2 - Sabado .,.. -Desfile
Pàrada
gância

de Modas "Bangú.
. maravilhosa ·da !!le-'
catarinense.

Quarta - Festa de,S . .Antonio. no De-

, partamento, balneário - Noi
.

ta,da 'tradici'mal com sur

pre�as.

1ô -

30 - Sabado
•

Festa de S. Pedro. Noitada.
de alegria, decoração mara

vilhosa. Prêmios??

E um churrasco nas obras
t da nova sé'de! Surprezas!
f\iL&Mii& "'1

.

� ...��-"�..::::.._j$:i<ffl.'J.._ .": .;':::. '
_

··i

•
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o ESTADO I

-CLUBE DOZE DE AG.OSTO
•

DIA 2 DE JUNHO
MARAVILHOSO DESFILE DE MODAS

BANGU

AS 22,30

Uma noite de fina elegância Catarinense
30 encantadores Modelos apresentados por quinze gentis Senhorinhas

DESENHOS de José Ronaldo APRESENTAÇÃO de Ribeiro Martin�
MESA Cr$ 450,00 Convites Cr$ 200,00

RESERVA DE MESAS A PARTIRDE21 DO CORRENTE

: : Ilha Desconhecida
S

.

A

t
!'

O'"'. Bcí-de-Mcmõo,
um festejo empõ�qanJe inteqrado na

One o � Enc.�tad", da vida, ,1., I"va;, !�a��,mc�2 J?�!� da��!����=,���ccomeç.- , · · ,

F. DE P. VERNETTI apareciam apos se terem ar- e muito ritmadas, cantos lin- velho muito conhecido em ram a dançar. Com o mesmo 'Meu boi lavrado
rastado pelo "corpo" da Ber- dos e improvisações que se- Florianópolis. Disseram-me entusíasmo, contaram, 'nova- - O' lindo boi! (estas três
nuncia comprida. guem sempre o arcabouço te- que é o melhor e', realmente, mente, a historia. E depois palavras se repetem após ca-

Tudo isto em meio à maior enatíco de base, mas nas as quadrínhas eram cheias de foram para outra casa, e ou- da verso)

alegria, com exibição de rou-
.
quais o repentista faz alusões humor e poesia. O ritmo, a tra ainda, e outras ruas, pois Percure o dono da casa

pas vistosas, de côres muito à atualidade, alegria, a sinceridade tanto se aparecem nas casas que. os Vamos ve onde está.
me empolgaram que comecei chamaram e onde recebem * " *

a dançar, naturalmente com um presente que os ajudara Meu senhor, dono de Casa

os espectadores, que viraram NOS quereis dar a licença
todos participantes. As dan- a comprar novas roupas e. a Para o nosso boíIavrado
ças, os cantos e o enredo enfrentar as despesas, fazem Brincar em sua- presença?
transformaram o auto num questão de dançar e cantar -* '" *

verdadeiro espetáculo teatral para o grande publico para Brinca, brinca, meu boi

empolgante. todos aqueles que enchem as Em meio deste salão
O publico aproximava-se ruas e praças, à espera do Pereura o dono da casa

sempre mais do boi, que pu- espetaculo. Que êle é o patrão .. "

lava com violencia, atirando-
'" '" '"

se sobre Os curiosos com uma E' um espetaculo lindo" E outras quadrínhas des-

pontaria magnífica assusta- sadio, alegre, que empolga. crevem os acontecimentos: a

va todos. Uns tentavam fu- E' um espetaculo típico, dife- morte, a cura, a chegada do

gír, mas o boi era mais rapí- rente do Bumba-meu-Boi, cavaleiro. que o laçá, da Ber

-do. Entretanto, sempre con- muito conhecido. Faz parte nuncia e da Maricota, até a

seguia evitar Os olhos ou o da 'vida e das tradições cata- despedida:
nariz, no ultimo momento, rínenses.

•

pegando o resto entre OS dois Conversei com os estivado
chifres, sem machucar nín- res, Explicaram-me a hístc
guem. ria, para que a ccmpresndes-'

se melhor.

-

Sociais SaDta�CatariDa

Um dia nos falamos e eu te amei;
Depois eu me ausentei e tu ficaste

Voltaste para mim e eu recordei
Todo o passado e, então, tambem me amaste.

Desta vez tu partiste e eu fiquei,
Como em sonho, vieste e te ausentaste,
Mas si foi curto o idílío que gozei,

.

Foi imensa" a saudade que deixaste!

Assim, em nossa vida essa sentença
Divina repetiu-se, qual castigo
Ao nosso grande amor, com diferença

'. OUE AZAR! O fA1'RÍo AOO
OUE ESTOU "SOBRANDO:
MATO-ME NO &AlCÃO... NA'

-DEIXE DISSO I NÃO DESA'
NIME! DEVIA APRESENTAA'
SE MELHOR .. , SEU CABE·

PERMA-

Que quando eu vim nenhum só ente amigo
Acompanhou-me, e tu, em recompensa,
Meu coração roubaste e fo� contigo!

I
...()�o.....()· :>�()..:::»()....()�

I
ANIVERSÁRIOS - sta. Maria de Lourdes

FAZEM ANOS, HOJE: Schmidt.
- menina· Yára-Maria, - sta, Maria da Gloria

filha do sr. Gualbelto San- Pereira, filha do sr. Amân

tosSena, agente postal-tele- cio Pereira.

gráfico no Estreito. I
- sra. Ana Cecilia do - Cap. Ari Oliveira, do

Carvalho Urialte, esposa do Exército Nacional, servindo

sr, João Eugênio Urialte co- presentemente no 140 BC,
merciario. onde goza de merecido con-

- menino Alinor, filho ceito pelas elevadas qua-

do sr. Agenor Vieira. lidades e pela vasta cultura
- sta. Miriam Mussí, fi- geral, sendo benquisto pe

lha do sr. Mussi Dib Mussi, los superiores, colegas e

comerciante em Laguna. subordinados.

-TONI, A PERMANENTE
CREME A FRIO, QUE SE
FAZ EM CASA, E OS NO·

VOS GIRO-ONDULADORES,
EIS A SOLUÇÃO DO SEU

PROBLEMA! VOU ENSINAR·
LHE ESTA NOITE , _'

'. Especial para a�'.J��lhe! ��
�.J:i;';;:. '_i.<'#1i1-J ...,. .

.

-,���?����. '
..

,�. '.Y;�v(�h� ��.:;;
NOVA YORK- -:....: A re- esquenta-se o azeite, ajun

ceita abaixo preparada por tando-se a- cebola e o alho

Miss Garvey, do Instituto e cozinhando-se até que as

de Economia Doméstica da cebolas fiquem macias. A-'

General Electric Companhv, junta-se á mistura do toma

por ocasião de uma demons- te na frigideira. - Deixa-se

tração com a frigideira Ge- cozinhar em fogo brando

neral Electric, e posso ga- por uma hora ou até que' a
rantir, por experiência pró- massa fique espessa. Ajun
pria, que é deliciosa. ta-se a mistura do tomate

LASAGNA DE CAMARõES na frigideira. 'Deixa-se co-

500 gramas de tomates, zlnbar em fogo brando por

aproximadamente. uma hora ou até que a mas-

1 lata de massa de tomate sa fique espessa. Ajunta- ,
de 200 gramas se os camarões e cozinha-se!

1 colherinha de sal. durante cinco minutos, Co-I
1 colherinha de orégano loca-se noutra vasilha, por,

1 colherinha de sal com algum tempo.
cebola Enquanto isso, mistura-se

1/8 de colherinha de pi- o resto do sal com água fer-
menta. vendo e ajuntam-se .os "noo-

.

2 colheres de azeite doce dles", pouco a pouco, de ma

l xícara de cebolas pica-. neira que a água continue

da. s. fervendo. Deixa-se cozi-

1 dente de alho esmagado' nhar, sem tampar, mexendo-

1/2 kg. de camarões, cor- se, de' vez em quando, até

tados que a massa fique macia.

1- colher de S3] Escorra-se com uma espu
3 litros d'e ã,gua fervendo madeira.
4 xícaras de "nodle" (-l:') Depois disso, todos os in-

2 xícaras d'e queijo cremo- gredientes podem ser colo-

so cados na frigideira, em ca-

250
,
gramas de queijo madas alternadas. Em pri-

Mazzarella melro lugar; coloca-se uma

1/4 <\e xícara .de queijo camada de' môlho de cama-

parmeson. rão,' depois os "noodles" e

Misturam-se os tomates, queijos, com o queijo Moz
massa de tomate, uma co- zarella no alto. Leva-se ao

lherinha de sal, sal com

ce-.I
forno, durante 50, minutos.

bola, orégano e pimenta. Le- (*) é uma espécie de
va-se ao fogo na frigideira, (gnoehi, de farinha de, trigo
até ferver. 'Noutra

-

panela, ovos e gordura.

ONDULAÇAO
P'ERMANENTI

EM CASA
1.500.000 unIJad••
vendidas no 8raall

Ago,o,mo', '6,n cem ...i
GIRO.OnJul.Jor•• \�

(PLASTICO'.
álttt lLAUIGeJ

E recomeçam em outro lu
gar.

* * *"

Estica o laço, cavalinho
E,vai puxando
Para a estrada
E vamos viajando".

O enredo chegou ao fim. Os

protagonistas pararam para "Mais tarde, ia conhecer, ao
descansar, comer uns doci- d ' f I
h '" b f' d

acaso e conversas com o o··
n os, ee er ca e e aguar en-

I te,
na primeira das casas em clortsta Valter Piazza, algu

que eram esperados naquela; mas letras que colheu no Es

noite. Baberam com uma ra-I tado, Letras como esta:

* * r!:-

..

.
Geralmente as palavras

"O linão boi" são repetidas
continuamente e o Pai Ma
teus inventa novas aventu-

�.. ,{'
ras, descreve melhor a bele-

�
za de seu boi, e canta, e can-

Por uma preferência perfeitamente justificável
ta até ficar esgotado.

a confecção feminina, em nosso País, adiantou-se avan-,
Colhi muitas informações

tajosamente, na perfeição de corte e no capricho do
sobre o auto que faz parte da
vida catarinense. As malho

acabamento, sobre a confecção masculina.
J:fI de há anos que a nossa confecção feminina está

res me foram dadas por -uma

ém pê de igualdade (no mínímoj.: com a de outros países.
velha ceramista. Além dos

o bom gõsto brasileiro, a charme das suas mulheres, a
cavalinhos, veadinhos e bi

sua 'eiegância inata' e inconfundível cooperação decisiva- ; chos fantasticos que molda,
costuma esculpir todos os

mente para destacar as roupas confeccionadas.
personagens de Boi-de-Ma

Chegou agora a vez da roupa feita para homens. mão: o Boi, a Cabra, o Dou
Chegou um pouco atrasada, mas chegou perfeita nos tor, o Cavalinho, Os Mascara
seus mínimos detalhes. A Ducal, do Rio, e "Wolens", de

dos, etc. O conjunto é valioso
Porto Alegre e a "Modastil", de São Paulo apresenta- para os folcloristas e encanta
ram para êste inverno verdadeiras surprezas, A perfei- os vIsitantes que a procuram
ção de acabamento, a linha elegantíssima do corte, a' ria sua casinha de São José.
ql:a-li.dade dos aviamentos e a alta classe dos tecidos são

. Uma casinha que, descreverei
caraetertsticas que situam êsses ternos em plano ele-

• ,na proxíma reportagem, pois
'\ ado e qUe justificam, perfeitamente, a alta preferên- os protagonistas de Boi-de-
cia do público. .

, Ma;mão que reproduz com
Releva notar que na Capital Federal, inegávelmen- grande fidelidade e Os bíchí-

te o centro da mais apurada elegância do País, mais de nhos que idealiza no barro
iO por cento da população masculina, prefere hoje em fazem parte integrante do
.dia, a roupa confeccionada. Até mesmo na Camara e folclore catarinense. Um f01-
�:enado Federal, a maioria dos representantes do povo clore que as rendeiras: as cri
vestem os ternos da "Ducal", veiras, Os oleiros, os percado-

Também a confecção para rapazes e meninos atin- res tamhsm se encarregam
giu a mesma perfeição. Ainda ontem deparamos isto na de manter vivo. Um folclore
visita feita a "A Modelar" que acaba de receber um ma- crígínal, que não foi, até hoje,
ravilhoso estoque de ternos para homens .e também para devidamente descrito e dívul
rapazes . gado no resto do paí*

FOCALIZANDO A ELEGANCIA MASCULINA!

,

l

ANIVERSARIOTEATRO . ALVARO DE CARVALHO
"PlUFT O' FANTASMINHA"

.

DIA 31 - ESTRÉIA - ÀS 20,30 HORAS-
PARTE DA RENDA PRÓ IGREJA SÃO \ JUD.AS TAIJEU-

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

,
. .. "'" .

,=;;�__ ,_�__�AVENTURAS.:00 ZE-MUTRETA

P A R T I C I P A C Ã O�
JOÃO ANTONIO ADRIANO

:e:

VIRGULINA ,CORR�A ADRIÀNO
Participam aos parentes, e pessoas de !luas relações

o contrato de casamento de sua filha NILZA ADRIANO
�om o sr. JOSÉ DE BRITTO ANDRADE.

NILZA e JOSÉ
Confirmam

Florianópolis, 28 de Maio de 1956.

"A efeméride de hoje as-
" sínala mais um aniversário
natalicío do sr. OSMAR'
SILVA, competente técnico
dp., Estabelecimentos Jósé
Daux. S. A.

'

'"

, :
, :À'�.-.....

-

/
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. . IfI;i&.. �:lltt

Policia'-MUi1i em Revista
CLTJB;E DOS OFICIAIS
Realizou-se dias 4 de4Uaio

.

na Associação ,AtLética. Bar
riga Verde a eleição que re-

T
gerá os destinos do clube,

,E O I A .L;.. '«NO .�e,Ddculo»
..

/ nOp�����Ote5,����� 'os oficiais

C
�

B·bl- M� da Corporação, mais ainda
JUIZO DE DIREITO DA segltinte_ despacho: - "A., o'm a. . I Ia na ao I

'Vários oficiais da '.re3erva

COMARCA ·DE TIJUCAS. como pede. 'I'ijucas, 22-4- remunerada.
55. (a) Clovis AYres Gama Pela primeira vez foi •••••••••••••••••••M ..

,- Juiz de Direito." Feita a QUARTA·FEIRA, 30 DE MAIO eleito o presidente deste por
justificação foil proferida a .,' . • ,

unamidade, Está assim
seguinte sentença: _ "Vis- ' EI� que e� estou convosco todos os dias ate a con- 'constituída a Diretoria 'elei-
tos, etc ... Julgo por sen- sumaçao dos �eculos., �Mat. 2�.:�0:). Ler H�b. 13 :5-8., .1 ta. Presidénte: CeI. Mario
tença a justificação retro, . NUMÁ penodo .crltl�o do inicio d.e minha

.

carreira Fernandes Guedes. Vice

procedida nestes autos de �ulta,s vez�s eu dl�c�tIa. com meu �al a respeito de co- Presidente: Cap, Olavo

Ação de Usocapião requeri- meçar a minha prática de advocacia numa cidade 'De- Rech. Primeiro Secretário:
da por Amália Anastácia (!u�na co�o New. Jers�r' Com. um sorriso bondoso, �eu 1'0 ten. Lé"o Meyer Coutinho.
da Conceição, para que pro- pai me fitou e dísse : Meu filho, quando Deus quiser 120 Secretario 1'0 ten. Júlio
duza todos os seus devidos que saias desta cidade, 1l:le te dirá." Nunca me hei de T B Dutra Primeiro Te
e jurídicos efeitos. Citem- esquecer da resposta irreverente que lhe dei: "Bem; I s�ur�iro: 20' ten. Vital Ma
se, por mandado, os con- 1l:1e está.demorando demais a fazer isto." noel Vital. Segundo Tesou-

FAZ SABER aos que o frontantes conhecidos do Dentro .de quarenta e oito horas, chegou um tele- reiro : 20 ten. José Felix Vi-

presente edital de citação imóvel;' por editais, com o �ra.ma convidando-me para ii' trabalhar em Washit,gton, eira. Conselho Fiscal: Ma

de interessados ausentes, prazo de trinta dias, a se- .J. C.
, jor Oliverto José de Carva

incertos e desconhecidos, rem publicados uma vez no Todos sos carecemos de ter fé que Deus é nosso in- lho Costa. Cap. Elvidio Pet-
,

com o prazo de trinta dias, Diário da Justiça e três ve- f�lív.el companheiro e nosso guia em tôdas as circuns- ters. Cap. Newton Lemos do

virem ou dele conhecimen- zes no jornal "O Estado", t,anclas! Em t�do� nada há de maior importância prática Prado. Cap. Maurilo Ro

to tiverem,' que por parte de na forma do artigo 455, §' 0.0 que a convicçao de que estamos cercados sempre pe- berg. Ten. Amintãas Melo.

Amália Anastácia da Con- 10, do C. P. C., os interes- lo poder, amor e guia do Infinito Deus. Então, venha o Cap. Teseu 'D. Muniz.

ceição lhe foi dirigida a pe- sados incertos; pessoalmen- que Vier, estaremos isentos do mêdo e da preocupação. Dia nove do mesmo mês

tição do teor seguinte: - te, o Dr. representante do :Pass�remos pela vida no seu espírito e com passo firme, na Biblioteca "Cap. Osmar
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- M. Público; e, por precató- consl�erando-nos a nós mesmos como mordomos de Deus Silva", da Policia' Militar,
reito da Comarca.

.

Amália ria,·a ser expedida para o e a Vida como uma sagrada mordomia. realizou-se a posse solene .

Anastácia da Conceição, Juizo de Direito da la Va- da nova Diretoria. Estive-
I

solteira, de ,profissão do� ra da Comarca de Floríanô- O R A ç Á O .ram presentes o Exmo. S'L'.

méstíca, natural dêste Es- polis, o Sr. Diretor do Ser-
.. .

.'

\. Governador dr. Jorge La-

tado, l'esidente na cidade viço do Patrimônio da

I
. Quer!do P�I, aJ?da-me a viver bem junto a ti cada cerda e todo seu Secreta

Itajaí, do mesmo Estado, União. Sem custas. P.R.!. minuto deste dia. Ajuda-me a andar com uma grande fé riado. Desembergador Pre

quer mover a presente ação Tijucas, 22 de maio de
I
porque �stou nas mãos ,do po�er infinito e do infinito sidente do Tribunal de Jus

de usucapião em que expõe 1956. (a) Francis.co. José

I
m�or. A!uda-me. a ter fe em u e a �uscar a tua divina- tiça. Presidente da Assem-

e requer a V. Éxcia. o se- Rodrigues de Oliveira - oríentação. Em nome de Jesus. Amem. bléia Legislativa do Estado.

guinte: -I - A suplican- Juiz de Direito." E para CeI. Chefe da 16a C, R.M.

te é posseira, há mais de que chegue ao conhecimen- PENSAMENTO PARA O DIA Major Cmt. do Dest. de Ba-

trinta anos, por si e seu an- to de todos e ninguempos-. se Aérea de Fpolis. Repre-
tecessor, de um terreno si- sa alegar ignorância, man- O segrêdo do viver confiante e feliz é ter fé em sentantes, do Prefeito da

tuado no lugar) Terra No- dou expedir o presente edí- Deus e buscar sua direção em tôdas as coisas.
I Capital, do Cmt. do Í4° B.C.

va, dêste Pr imeiru Distrito, tal que será afixado na se- WILBUR La ROE JR., Advogado (Distrito 'de Carolina) e do 50 D. N. Procurador do

_:. com duzentos e quarenta de dêste Juizo, no lugar do 'Tribunal de Contas do Es

e dois, metros de ,frentes e
I costume, e, por cópia. pu-

....,.......-.-.-......tV'...."'.......' ......_..............�a.i•••��.......�._...............-....... ·, tado. 9asa Militar do _Gover-
mil quatrocentos e treze blicado uma vez no DIA-

Ino
do Estado. Dr. Dario de

ditos de fundos - ou se- RIO DA JUSTIÇA e três

A.a,oR .A' o Andrade e dr. Alvaro Lôbo.

jam 341.946' metros qua- vezes no jornal "O ESTA- Logo após a posse discur-

drados, - fazendo frentes i DO" de Florianópolis. Dado seu o sr.j Cel, Presidente,
ao Norte em terras de José, e passado nesta cidade de Mario Fernandes Guedes,
Luiz Borinelli e fundos ao I 'I'ijucas, aos vinte e dois que em belissimo improviso
Sul com quem de direito: I

dias �o mês de maio do a?,o "S U P E R
prometeu trabalhar pelo en-

extremando a Leste em ter-, de mil novecentos e cm- t grandecimento do Clube.

ras de Antônio Américo e a quenta e seis. Eu, (a) Ger- , Em seguida foi oferecido

Oeste em terras de Natal e"'11 cy..dos Anjos, Esc
..
rivão, o.

C O
um cock-tail aos presentes.

Pedro Tamazzia. - II - O datilografei, conferí e su-
.

. N V Irl R"
' .. = • - ..... ' �" ,� .�

dito imóvel foi adquirido bscreví. (a) Francisco José JANTAR

pela suplicante de Sebasti- Rodrigues de Oliveira -
»

ão Manoel Jereminas em do_ Juiz de Direito. Está con

ze de janeiro -do corrente forqlt o original afixad(\

ano conforme escritura pú- na sede dêste Juizo, no lu

'blic'a inclusa, cuja posse, g.ar do costume, sobre o

do referido vendedor, data- qua'l me reporto e dou fé.

va de mais de trinta anos, e
-

tanto a posse dêste como a Data supra. _O Escrivão:

atual, da suplicante, sempre Gercy dos Anjos.
foram pacíficfts, ,contínuas
e ininterruptas', e ambos -.-•••-.-••",.••4< -.- ....

sempre a mantiveram-na
com ânimos domini".
III - Em�vista do . exposto
quer a suplicante regulari-
zar a Slla posse Sobre o re- .

Iram n. 155, com UZ, água e.
fer'.l·do l'mo'vel, de' conformi onibus na poi"ta, a tlatar com
dade com o disposto nos ar-

o sr. Waldemar Osmar Her
tigos .550

.

� 552 do Código
mann na Capitania dos Pôr

Civil. E para, o aludido fim
aos OU na mesma.

requer a designação do dia,
lugar e hora para a neces

sária justificaç'ão exigida
pelo artigo 455 -do Código
,de Processo Civil, - na

qual deverão ser ouvidas as

testemunhas ,que serão

oportunamente
- arroladas.

Requer mais que, depois da

justificação, �eja feita a ci

tação dos atuais confron
tantes acima mencionados e

dos interessados desconhe
cidos por edital de trintI
dias, bem como do Sr. De":
:legádo Regional do Patri
mônio da União, p.or preca

tória, em Florianópolis, e

do representante do Minis
tério Público, nesta Cida

de; todos para"contestarem
a presente ação no prazo de
dez dias, de acôrdo com o

disposto no artigo 455, d·
tado, -, sendo, afinal, re

conhecido o ·domínio da su

plicante sobre o refer_ido

I'imóvel, 'cúja sentença lhe
servirá de título hábil para
a inscnçao n.o Registro de
Imóveis. O assistente� que
esta assina tem sua resi
dência nesta Cidade, à Rua
Coronel Buchele, nO 4, onde
recebe ·citação. Protesta-se ·DOCaS I TORTASprovar -o alegado com tes� fi fi
temunhas e vistoria. 'Dá-se
a presente o valor de Cr$ Doceira especializada em

3.000,00 pai'a os efeitos fis- Pôrto Alegre, aé(JÍta enco·

cias. Nestes termos P. de-
rmendas de doces, enfeites,

ferimento. Tijucas, 20 (}e ortas e pudins para casa

abril de 1956. (a) Claudio
I
mentos, batizados e anivel'

Caramurú de ,-Campos." Em 'sários. - Rua Feliciano
dita petição foi exarado o Nunes' Pires, 12;

ENGOMEX �caba de chegai: -a famosa GOMA que ih!,! dará mais
beleza e proteção às roupas - Rende MAIS e é MUITO
mais econorníca. - Experimente ainda hoje. Assembléia Legislativa Ãpresentação de Oficiar

a
&oma Para Roupa ._ 'AGENTES: - Irmãos Glavam - FlorhnópolÍs. _

.

Encontra-se instalada no

Quartel do B. L, na Polícia
Militar, a Assembléia Legis
lativa. do Estado, em virtàde
do sinistro que destruiu
suas dependências, dia 17
do corrente.

Apresentou-se procedente
da 4a C. I. - Chapecó, o 1° \

teu. de Administração Irací
Francisco da Silva, trans
ferido para a Cia. de Guar
das, nas funções de Conta
dor Almoxarife.·

O Doutor Francisco José
Rodrigues de 'Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de San
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

'iocê sabia� que•..
Edital de citação de inte

ressados ausentes, incertos
e desconhecidos, com o pra-

zo de trinta dias.

.-

EDITAL DE CONVOCA'ÇÁO

Ém nome da Presidência o PAULA RAlVIOS ES
PORTE CLUBE convida os Srs. Membros da Diretoria,
Conselho Deliberativo e Sócios a participarem da Reu
nião de Assembléia Geral a realizar-se na próxima quar
ta-feira, dia 30, às 20 horas em sua sede provisória sita
à Rua Conselheiro Mafra, 58, a fim de procederem a eíei
çao e posse da nova Diretoria que regerá os destinos do
.Clube no período 56/57.

ARY CARIONI - 1° Secretário

o ESTIDO

lAMBEM
EM FLORlANÓPOllS

Foi oferecido pela Polícia
Militar, dia 20 do corrente,
um jantar,' com 120 talhe
res, à Orquestra Sinfonica
,e Coral da Sociedade Dra
mática Carlos Gomes, da ci

_

dade de Blumenau, que se

exibiu no Teatro Alvaro de
Carvalho, sob a regência. do
maestro Heinz Geyer.

P.A R l I C I P A-C Ã O
•

Uma casa à Rua Max Sche-

WANDERLEY F_.;\RI.'\S'
e

OSMARINA DOS SANTOS FARIAS
Comunicam aos parentes e pessoas de ;uas relações

() nascimento de seu primogênito WANCLEY �ocor-

1':(10 dia 23-5-56 na Maternidade Carlos Corrêa.

..

Vende-se'
COMUNICAÇAO Á PRA'ÇA •

PEREIRA OLIVEIRA & 'elA.

Comunicamos. ao comérci.o em geral e aos nossos
inúmeros amigos qÚe o sr. Cyriaco Christoval Filho
"Quico", deixou de trabalhar com .a nossa firma desde
o di� 30 de abril do corrente ano, não mais fazendo par
te, pOl'tanto"da_ nossa Empreza.

..

11

Florianópolis, maio de 1956.

Expresso Florianól_l_olis Ltda.

o mais .antigo diário
.

de

Santa Catarina.
Leia e assinem.

FELIPE SCHMIDl, 34-

.FONE: 2377
VENDE·'SE

:e:

Uma ,casa á Rua OLAVO
BILAC nO. 51, no Estreito.
Tratar 11a mesma.

,

realro Alvaro de:; Carvalho
DIA 31 de Maio - ESTREIA - Ás 20,30 hs.

� LINDA PEÇA DE MARIA CLARA MACHADO

o Faotasmioba)
NUMA APRESENTAÇÃO 'DO

TEATRO CATARINENSE DE COM1l:DlA
Uecitas noturnas nos. dias 1,2 e 3' de junho, às 20,30 horas

Velilperais infantis a preços reduzidos, às 15 horas
DIAS 2 e 3 de JUNHO

-,:-,.,.' 'Cd
------------------------------�---------

'...�<77H fi

PARTICIPAÇ'ÃO,
'--��

Vva. OSWAI.DO PINTO-WALDEMIRO OON
ÇALVES.'

DA l,UZ
SENHOIíA

Participam aos' parentes
e pessoas amigas, o contra
to de casamento de sua fi
lha lDEVONE com o sr.

Cássio Aurélio Pinto da
Luz.

Idevone' e Cássio
Confirmam c. RAMOS SIA

Itajai, 5/5/56 1. Fpolis, 5/5/561

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8a,ota Catarina : ·llha Desconhecida ri�e��ã"se�ra·dHeHI
Boi-de-Mamão, umlfeslejo empolqonJe,' inJeqrado na I Isunclon I

-

vida do;pol'o
I

calarine_Dee' .
.

.

,

Othon D'Eça I
,

'

,
doido do que dantes, O peão �...... ' ..

O boi, que é, evidentemen- fica doente, morre, Chega o Saco dos Limões e tiraram o montado no cavalinho tentou
te, o personagem principal, doutor, que tenta ressuscitá- primeiro premio no Carnaval laçá-lo, Surgiram os outros'
pula, dança, atira-se sobre os lo, Os remedíos de nada adi- de 1954, o medico desistiu das personagens, um após o ou

presentes, fica 'louco. O Va- antam. No auto ao qual assís- tentativas cientificas e re- troo As crianças atiravam-se
queiro, que é chefe do bando, ti, em Florianópolis, ofereci- solveu fazer uns "passes". Es- para perto da Bernuncia, que
tenta acalmá-lo, conversa do pelos "Unidos da, Vila", tes, naturalmente, de.ram as engolia.
com ele. O boi dá chifradas, estivadores que moram no certo! O boi ressuscitou, mais (Continúa na 3a. pág.)

Yvonne JEAN

(Especial Para
"O ESTADO")

Estava passeando no cais
do porto

•

de Florianópolis.
Barcos se balançavam nas

águas tranquilas, um peque
no navio se preparava para
sair em direção a Santos. Ro
los de cordas, veleiros e o

cheiro peculiar a todos os por
tos formavam um conjunto
pitoresco que abria caminhos

para as Pasargadas dos nos

SOs sonhos. Nó quintal de

uma das pequerias casas que
beiram o cais, notei uma aní-

, mação inabitual. Aproximei
me. Estranholi animais pa
rados e grandes bonecos en

vergando roupas de cetim

'vermelho, amarelo, azul-rei e
"Verde-esmeralda bilhavam no

ambiente acinzentado do fim
I t t I tncon es ave men e a nos

da tarde chuvosa. Fiz per-
�a tradicional Biblioteca Pú-

guntas. blica contínúa no seu afã de
- Estão preparando o Boi-

servir a cultura de nossa
de-Mamão desta noite!

terra. Superiormente dirigi-E, foi no meio <las mu-
da pelo historiador e Protes

lheres e filhas dos pescado-
SOl' Carlos da Costa Pereira,

res, que davam o ultimo re-
contando com uma equipe de

toque às fantasias, costuran-
consagrados funcionários, .ado e limpando vestidos, que
nossa BiblioteCa contou com

travei, pela primeira vez, co-

nhecimento com os persona-
uma frequencia, nos 71 dias
uteis do l° trimestre deste

gens de um dos mais belos
ano, com 12.978 conaulentes,autos populares tradicionais

b
.

d dos quais 9.137 homens e ....
que se possam ver: o 01- e-

3.841 mulheres, sendo a mémamão.
dia diária de 182,78 consuOoíhecí o boi: sôbre uma
lentes, observando-se um au-

armação de madeira esten-
mento de 558 consulsntes em

dem um pano branco com re-:
relação ao trimestre passado.mendos de cor. C'olocam OS

chifres de um animal morto O Boletim Informativo nos'

dá o seguinte movimento de
sobre a cabeça de boi. O

frequencia:"brincador", que se esconde-
DIURNO - Janeiro, 2.125

rá, à noite, na armação, ob-
homens e 812 mulheres; Fe

servará o publico através do
vereiro, 1.935 homens e 982

buraco aberto no pano e po-
mulheres; Março, 2.265 ho

derá, assím, atirar-se sobre
mens e 1.300 mulheres; So

os espectadores, assustá-los e

dar-lhes chifradas sem [a- ma: 9.419.

mais machucá-los. NOTURNO - Janeiro, 1.212
homens e 242 mulheres; 'FeConheci tambem a Bernun-

cia _ espacíe de crocodilo vereiro, 700 homens e 205

mulheres; Março, 900 homensestilizado, imenso, que abre
e' 300 mulheres: Soma: 3.559.

sua enorme boca e engole
crianças - a Maricota, mu

lher-gigante que dança sem

parar, balançando as tran

ças loiras e a 'bolsinha, e a

filha da Maricota, com seu

nenê que a Bemuncla 'come;
e a cabrinha; e o peão mon

'tado no seU cavalinho, e o

Vaqueiro,' chamado em al

guns lugares, de "chamador"
e em outros de Pai Mateus.
Conheci outros personagens,
ainda, que despertaram granj
de vontade de ver todos esses

protagonistas integrados nos

seus papeis.
Tive a oportunidade pou

cos dias mais tarde, poiS na

época que 'vai de Natal ao

Carnaval, Bois-de-Mamão se

formam ao acasO das nQites,
oferecendo a população um

espetltculo deslumbrante de

alegria e espírj.to. Ao contra

fio de tantos autos populares
que canSam pela repetição
constante das. melodias e

danças, o boi-de-mamão pos-. TENDENCIA DE .LEITURA

sui uma vitalidade extraor
dinaria: cenas rapidas, ver
dadeiros ';flashes" se suce

dem rapidamente, contando
uma historia.

A NOSSA TRADICIONAL Estabilidade dos
BIBLIOTECA PUBLICA Sargento� com 10

ServloWo 'Il Cultara Catarloeose. Dados lolormattvcrs anos de serviço
do I· Trimestre. Consultas. Te.deuela de leituras.
Obras mais consultadas. Autores mais Drocarados.

Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Maio de 1956
O movimento de consultas /;__------------��--------

atingiu a 28.977. A média
diária foi de 408,11 consul
tas. As consultas efetuadas
no trimestre, estão assim dís

trtbuídas:
DIURNO - Janeiro, 4.534

homens e 1.240 mulheres;
Fevereiro, 4.571 homens e ' ...

1.925 mulheres; Março, .5.107

homens e 3.123 muiheres. So

ma: 20.500.
NOTURNO - Janeiro, ....

2.586 homens e 409 mulhe-

CONSULTAS

res; Fevereiro, 2.013 homens e

469 mulheres; Março, 2.452

homens e 548 mulheres; So
ma: 8.�77.
Das 28.977. consultas reali

zadas, 28.755. o foram em

Portugues, 129 em Ingles, 30

em Frances, 22 em Espanhol
e 41 em Latim.

A tendência de leitura dos
frequentadores da nossa Bi

blioteca bem demonstra o

gràu de cultura dos que alí

Tribunal dê Justica
•

do Ceará
.

.

o Desembargatlor Pl'esi

dente do Tribunal de Justiça
do Estado recebeu o seguin
te telegrama:
, "Exmo. Des. Presidente Tri
bunal Justiça FlorianópoUs:
Solicito vossência gentileza
divulgar imprensa local co

nhecimento interessados a

cha-se aberta inscrição prazo
até dez junho próximo Se

cr-etaria Tribunal Justiça
Ceará concurso provim�nto
diversas comarcas primeira
entrância vencimentos ml

ciais dez mil cruze-iros pt
Saudações cordiais - Daniel

Lopes, Presiqente Tribunal
Justiça".
Secretaria do Tribunal de

Justiça de Florianópolis, aOs

28 de maio de 1956.
Paulo Gonzaga Martins da,

Silva - Secretário I

,
.

Não tinha mulher: meteu a bagagem num bornal de
lôna e desceu para' o outro lado do mundo.

O Paraguái no outono, com muito lSol e muita folha

gem, fascinou-o e o prendeu para .sempre.RIO, 29 (V. A.) - No pró- E ali estava em Encarnación, casado, com filhos que fa-
ximo mes de' agosto o presí-

t r K bit h k lavam o guarani e um hotel sôbre uma calçada de pedra.den .ed.J�sce mOI 'du dI se de E derramando nos Canecos de louça a cerveja' gelada:
presi Ira a so em a e e

,.
EI P

.

I D
.

t t S· s· G t d
t d dí I d h _

.'
- araguau as IS gu... 1... 1... U un

en rega ?S ip om�s e on
froelích caramba!

ra conferidos aos CInco mu-
....'

'
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nícípíos vencedores do con-
.

M A BEL
'

MaU R Acurso nacional e classifica- .

dos como unidades de maior '

progres�o. Este 'concurs.o é Missa de 7° Diapromovido pelo Instituto
Brasileiro de Administração As Famílias de Ne-ryglissor Viegas Moura, Leonel T,
'Municipal. As inscrições es- Pereira, Juvenal N. Pereira, Evandre Ramos' e Ary H. da

tarão abertas até 30 de junho Silva, convidam--seus parentes e amigos para assistirem à

próximo, podendo ser feitas missa que em intenção à alma de sua filha e sobrinha
Mário Moritz é o cenógrafo, e José Silva, Gilda Maria, ABEl d 1 b di 2

.

b d
.

7 hpor intermédio de prefeitos, ,M " man amo ce e rar no la ,sa a 9,' as oras, noÉzio Luz e Antônio G. Farias são os' atores.
câmaras municipais, associa- ! altar-mór da Igreja de São Fl:ancisco. .Estrearão, amanhã, no Teatro Alvaro de Carvalho, na I A

ções comerciais, Rotary Clu-
.

Antecipadamente agradecem o comparecimento a este
peça "PLUFT, o FANTASMINHA", 'a mais engraçada peça

be, Federação da Indústria e áto de fé cristã.
do teatro i'nfantil brasileiro, que é também ótima diversão i

para adultos. E' sua autora Maria Clara Machado,.a filha outras entidades locais ido- -------------------------

�� �:��:�.or Anibal Machado, e uma dias maiores atrizes

n3-e-Oa-sO·-------- Loteria cio Estaclo
"PLUFT, o FANTASMINHA", sob a direção de SáLvio casas para RBSULTIDOS O' ONIIJ1Mde Oliveira, assistido por Jocy Pel'eira, possibilitará inteli-" D l D

gentes interpretações de MIRO MORAI�" ZANZI�AR LI-j Ex-Combatentes 8.878 - Cr$ 250.000,00 - Blumenau
MA, TITO CORREA e ACY CORDEIRO, Ja conheCIdos do 4.137 - Cr$ 25.000,00 - Videira '

nosso público. RIO, 29 (V. A.) - O 'pre- 9.340 - Cr$ 20.000,00 - Tubarão
Quanto aos estreantes, o público e a crítica não dei- sidente Juscelino Kubitschek 6.947 - Cr$ 15.ÕOO;oo - Rio do HuI

xarão de consagrá-los. -José Silva e Gilda Maria estão en- autorizou a construção de 300
. 5.334 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis

graçadíssimos na "pele" de "Pluft" e "Mamãe Fantasqla": cas3ls populares para os ex-
1

_

Ézio Luz e Antônio G. Faria fazem dois marinheiros combatentes da FEB, reco-

do "barulho".
'

mendan(io à Fundação da

"Pluft", pelo que tem de engraçado, pela sua origina-Icasa Popular que essas resi

lidade, pela sua espetacular montagem, pelos figurinos de dencias estejam prontas pa
Gilda Maria e José Silva, promete fazer' carreira nos flalcos ra inauguração em janeiro
do Estãdo. de 1957, como início de um

.�I\'''-�-· programa de assistência so

cial aas ex-pracinhas. O des
pacho em questão foi dado
durante a viagem do presi
dente da República a Cam
pina Grande, a bordo do
avião que o transportava.

comparecem. Segundo dados
colhidos do Boletim Informa

tivo, pudemos observar, com

satisfação, o seguinte: Obras

Gerais, 23.072 consultas; Li

teratura, 4.282; Geografia e

História, 462; Sociologia,
427; Fil{)logia, 234; Filosofia,
186; Ciências puras, 140; Ar�
tes, 61; Ciências Aplicadas,
59; e Religião, 54 consultas.

RIO, 29 (V. A.) - O líder
Fernando Ferrari, juntamen
te com o deputado Floriano
Rubim e o sr. Rui Ramos,
compareceu hoje ao Ministé

Cruz, 36; Ilha de Santa Ca- ria da Guerra, onde manteve
tarina - Virgílio Várzea, 36; longa conferência com o ge
A Ilha do Diabo - René neral Teixeira Lott. .Aquelss
Belbenoit, 35; Doenças da três proceres trabalhistas
Civilização - Boris Sokoloff, I trataram não só de assuntos
35; Guerra e Paz - Leon To- políticos de ordem geral, co
lestoí, 34; História da CiVili-1 mo tambem auscultaram a

zação - Will Durant, 32; O opinião do titular da Pasta
Manto de Cristo - LIOYd', sobre alguns projetos em an

�o.Ugl-�s, 30; H�st�ria da. oi- darnento no legislativo e de
vílízação - Olíveíra LIma, interesse das classes arma-
30. das. A reportagem polítí-

AUTORES MAIS ca soube que, no tocante á
PROCURADOS questão da estabilidade de

sargentos com 10 anos de
Estrangeiros: Mika Walta- serviço, o titular da pasta da

ri, 75; Lloyd Douglas, 60; Guerra deixou 'transparecer
Sears, 50; UImann, 40, etc. sua concordância, em príncí-
NACIONAIS""":' Sra. Lean- pio, com aquela tese susten

dro Dupré, 60; Marques da tada, aliás, pelos tabalhis
Cruz, 50; Graciliano Ramos" tas,
40; Oliveira Lima, 30, etc.
CATARINENSES - Lucas

Boiteux, 70; Virgílio Várzea,
36; Vieira da Rosa, 20.

OBRAS MAIS
CONSULTADAS

As obras mais consultadas
foram: O Egípcio - Mika
Waltari, 60; História de San
ta Catarina - Lucas Boi
teux, 55; Fisica - Sears, 50;
Economia Política - A. No

gueira, 40; Química - UI

mann, 40; E o vento levou -

Margaret Mitchelt, 39; Luz e

Sombra - L. Dupré, 38; Por
tuguês Prático - Marques da

Os cinco municí
pios de me ior pro
gresso no Brasil

UM CENÓGRAFO EQUATRO
)

ATORES ESTREANTES

Não haverá
aumento
RIO, 29 (V. A.) - O sr.

Junqueira Aires, presidente
do Conselho Nacional de Pe
troleo, disse à imprensa que
nada havia a respeito d<J au
mento d<ls preços dos com

bustí'V'eis liquidos, anunciado

i ontem por um matutino des
ta capital, e prosseguiu:

'�Para mim a notícia é

comple,tamente nova e dela
só tome� conhecimento atra
vés da imprensa. Ao que sei,
não está em cogitação, no

momento, qualquer elevação
. no preço ,dos combustíveis.
Aliás, - afirmou devo
lembrar que, recentemente,

, foi feita 'uma redução geral
nos seus preços, conforme to
da a imprensa noticicm".

/
-

Mmha primeira impressão do Paraguái fq_i boa: �ne-

nhum daqueles contratempos que arrastam o viajante, So�

nolento e fatigadó, a arrazar um país e as suas velhas
instituições, desde que lhe não estejam à mão, tacals e

prontos, o carregador, a tipo ia e o quarto de hotel!
- RO\.ll)a de uso?
- Está claro.
Um tuncíonârto morenaco, de bons dentes e othos

grandes, com uns modos de paraense, fez um pouco de eS

píríto ao me devolver o passaporte. Já estivera no Brasil,
em São Paulo, num curso qualquer:

- De Santa, Catarina? Entonces, medio allemán! ...
- Y eso, que tal? Morgenstern?
E todos nós acabámos rindo, com apertos de mão e

trocas de cigarros.
- Y, hoteles?
- Calle Estígnrrfbla: Hotel Suizo. Precio tarifado y

piezas límpías. Encarnación 1:)0 es una gran ciudad. E.
acrescentou, num riso hospitaleiro e eloquente: r: Pero tie
ne el sol y los naranjos para darles la bienvenida. Buena
estada acá, amigos.

- Gracias.
Um ser�ente da aduana acomodou .no autos as nossas

malas; tirei da carteira vinte guaranis.
- No ... no ... solamente uno cigarríllo brasileiío.
'Demos-lhe dois maços de Continental.
- Muchas gracías! Que regalo!

-

O automovel rodou; uma volta e parámos á porta do
hotel Suízo; uma casa de côr lisa e saudável, sôbre uma

alta calçada de pedra.
Um velho vent1lador rodava entre grades de arame.
- Piezas? Dos piezas? Si. .. amplias ... buenas ... con

mosquítero y agua.
Mas o homsm' amarrou certo: deixou-me de lado e foi

grulhar' o alemão com o Max.
Era um suíço de Matterhorn, no vale do Saasthal, to

cador de trompa e gula de alpinistas. Nos invernos muito
rispídos e duros trabalhava, em rodinhas de relógios.

A vida na montanha não era má: sempre dava para o

queijo e a bolota de beterraba.
Mas ... tãlves na 'América rõsse melhor ..".
Arranjou um mapa: correu o dêdo por cima de man

chas colorjdas, Vi-u lá um nome pitoresco, cheio de vogais,
no fundo çie um saco azul: Rapublíka von Paraguay ...

Vendeu a trompa, vinte rôlos de cordas, osypícks, de.
aço e o pequeno chalé á beira de um florído e cantante
vale.

,.

-'S�ponhamos. .. faz de conta. ;. imaginemos ...
um movimento popular, filantrópico, assistencial, cris
tão, desencadeado pela exma. espôsa do Prefeito da
Capital.

Participação 'de todos, solidariedade geral! Ausên-
cia de restrições!

.

Éxito! Sucesso! Aplausos e contribuicões sem cores

políticasl Tudo okai!'
.

Ma�, conjeturemos que na hora de objetivar a

campanha junto aos beneficiários,' alguns dós locais
para:

-

isso escolhidos tives.�em e''1idente cumplicidade
política. Assim como a casa do ex-fogueteiro pessedis
ta Calixto! Pura fantasia, é claro!

Seria, então, de estarrecer o que a imprensa pa
laciana, com a trapeira de au::-'iliar, diria de.ssa cam

panha!
E com razão, pois não!

Ficará, para alguem, a espontâneidade da modes
ta, mas sincera contribuição, porventura oferecida, na
hipótese respeitosamente figurada ...

_'

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


