
RIO, (S.LA.) - Informa
o Departamento Nacional
da Produção Mineral (Mi
nistério da Agricultura)
que há no Brasil 36 jazidas
de estanho em exploração
índustr iaf Vinte e cinco lo

calizam-se no Estado de Mi

nas Gerais, concentrando
se na região «le São João del

Rei,'9 mais importante "dis
tríto" estanífero do pais. Na
zona de São João del R'ei en
contra-se, por sinal, a mina
de cassiterita (minério de

estanho)' de Volta Grande, O Executor do Crime Con
maior produtora brasileira Iessnu a Trama. Hedionda -

dêsse valioso mineral. Esclarecido o Caso Que Aba-
A produção brasileira de lou os Círculos Policiais TECNWu.i &Direção Geral' de Estatí's-'rtrabalho ele A. Teixeira da

caasiterita - principal f'on- Argentinos tíca da Província de Meçam- lViota sôbre a Guiné Portu-

te industrial de estanho - BUENOS AIRES, 1 m.· P.) Por outro uulo, o exame bique, Africa Oriental POl'- I
guera,

.

"Pluft,
.

o Fantas�inha" I dor, - ,Sálvio de Oliveira �

é muito inferior às necessi- _ Ficou completamente es-
que a PETROBi�Ar::, Vem Ia- tuguêsa, colaborandocom o' Vieram aíndavártos traba- estreou dia 31 de mala, no' esta produzindo resultados

dades do consumo. Em mé- clarecido o assassinato' das zendo no sentldi ele contra- Colégio de Estu.dos Portu- lhos ele literatura ínformati- Teatro Alvar�' de Carvalho,�admiráveis. Em pouco tempo

dia temos produzido menos velhas milionárias, irmãs tal' servicos de téenic,1s es. guêses de nossa Faculdade ele va sôbre diferentes 3spe::;tús numa. produçao ,do, :reatro I teremos em nOSsa Capital

de 400 toneladas de minério Clara Inocência Pessano (34 trangeiro� que <..XlS:l'!H ern Filosofia, acaba de envi:1r de Moçambique, o que, junt-a .. cata�mense de
..

Comedia.

!uma equipe de atores e téc-

por ano, de forma qUe as ,anos) e Rosa Manuela,

pessa-I número insuficie'1te no paí;" uma valiosa coleção de nbnts m'ente com o Notícia.': de
FOi um sucesso·! nicos capazes de sustentar a

importações crescem grada- n? (82 ,a�os), so�teiras, no ou de emprêsas estrFtngciras
dentre as q�ais mencionare- T-ourenço !vrarques 1ue a F'a-

Mais uma. vez, o grupo di- jresponsabilidade de maiores

tivamente, embora�o produ-. dia 10 ultlmo. Peia sua.bru- esp'e,,1,.,.iall·zad.as I':V1 perft'lf"-
mos o volume de Syd ney R. culdadelrecebe regnra!·;-n.c!1k�, rigido pór Sá1vio de Oliveira montágens.

t
.

··t { t'
"'. _.. Q. deu provas do que e' capaz eJ "Pluft, .0· Fantasml'n'ha" fez

o esteJa sUJei o a con m- tl1.lidade e cálc�lo, ,0 delito, se ções, com o \)b·.et:.\'0 de am- Welch, sôbre a�· Africa do-S'ul pode dar uma ideLl b8.stant.e

genciamento no mercado colocou entre os mais he- plial' imediatamentt! eSS:1::; �_
sob EI-Rei -D. Mànuel; o -ele. alllpla das ativid<telôs. da Pro-

do que muito poderá ainda rir a bom rir, o público que

mundial. Gs pr·ogramas ·da· diondos da crônica polic,ia-l tividades essentiab, respeita Elaine .cenceau . em ql;le se víncia. fazer., - lotava o Teatro. Ao final da
.

Divisão de Fomento Mineral t·
. p'ublicam- Cal·tas' ele '!". Jo·a-.,o '.'

. A esti'éla do cênógrafo Ma- Silva,.GIlda Maria, É"I'O Luz
argen ·ma. rigor'osament� o espírito nu-

jJ •

-

do D. N. P . M _, visand0 ao Benedito Al'!"liagno, encar- ciónalista e '::1, letr" da 1"gis-
de Castro, as Contrrbuiçõ"i,f' 'rodos os trabalhoJ fll"ncio-

rio Moritz COl'l'eSpondeu ple- e AntÔnio G.' Farias (os es-

{1�HenVQ!Vi,�ellto"da'minel'a- ! rf'gá,do de urn sitio das an-. lagi.'o em vigpr, para o Estudo da NÚJ,11l:,!'.lá- nados' podem ser �0!J;\Ultad0::; namente à espectat,iva: uma treantes), que tiveram mag-

çao estamI'era, encontJ:·m.ll ciãs, em 'ltlrogl1\:!, p.tçriJ,iOOo tlca

Indo-portUgUê�"
JC per J. na Biblioteca 'da Facuid 'tele à estréia vitoriosa com um dos nifica interpretação, púa

assim .vigoroso estímulo-:::a lpelo interrogat6rio ::: condu:. r"rENTlRA,S EôJ'l'itANGIURAS G�'son d:� CHnna: o i\�t, é(; ... lru� E�te�!)(.'iJúi:ior, 17�, �o' cenários �1ais_fbonitos já vis- Miro Morais, Acy Cordeiro,

precanedade da produçao zido ao 10Cll do C' :nle, aca- memOl',?tlv0 da Fu .açao· dê li:t.i'lmd'11ftb�'Lual cl,<"s 8 às 12 tos em nossos palcos. . Tito Corrêa, e Zanzibar Li-

n�ci_o�al. Esse orgão. do Mi-I bou por confessal' Se seu Quanto à 1J'l�E �r.ções de Estado dà India -em : [(}5j o· I ":'\;��lr or' �� tI S'e� a S'e.lÜq' O� àtore.s, 'em geral, con- ma; já nosso1> conhecidos.

msteno da AgrIcultura exeeutor. DC:clUnriou um so- r�vistas e jCl'ilais estrangei-
c.

,
.

duzlram-se com uma segu- tambem perfeitos em seu�
mantém em São João del.Rei brinho da vitima ('(U c man- les, em que ':;') alude a modi- N'OVO E AB�SURDO A,UMENTO NAS

'

ranç'a âe veib,es ' profissiQ- papeis,
.

disse-ram do enorme

um grupo de espe.;ialistas dante. Esperávam, ambos, fi- fi:.;acoes na :t:0:�tica pet{'olí-' nais. Isto credencia o T. C. C. àgrado causado-pela peçl:l-.

encarregados pe proceder Cal' com toda .. a fortuna das fera: é bew üe '1.3r que não à encenação de peças mais' Recomendamos o esPetá':'

ao estudo sistemático' dos vitimas calculada em trinta rJdGm llierel�er !11aiJr crédi- PASSAGENS DOS ONIBUS diflceis. Aliás, o trabalho de- cuIa como de melhor r;uali-

depósitos do minério, de- milhões 'de pesos,. desconhe- to do que a lh�lVJ'a do Go- .

senvolvido por êsse batalha- dade!

terminando-lhes as reservas cendo, porém, que elas ha- verno bra.;i.leiro e o invariá-
Nem um ano faz ainda que I aumento as- passagens entre \e efetuando as análises viam há tempos feito testa- VE:l sentido nacionalista que a

os pro�rie_tários da. Emprêsa Florianópolis e Palhoça, pa�
técnicas .do material extraí- mento, legando tudo à Igre- direcão da PETdOBRAS, co- Auto-Vmçao' Contll1 e li t a I saram a custar nada mais

do, .de modo a fornecer aos jl. Armagno ficou preso e m,�' á de SeU 1tver e como es- conseguiram aumentar os nada merios do que Cr$ 9,00, INTERCAMBIO TEC- Pr"sa sob
mineradores elementos se-

.

t t'
..

d t el preços da$ passagens dós esfolando dessa maneira ain-
- - e acusa-

guros que propiciem o êxito .�� ai�:el��t:�t:�lOas��s��1�= s:��� n��:�����ld v';:n °jn��r�: ônibus entre Florianópolis e da mais a bolsa dêsse p_ovo NICO E CIENTIFICO !ca-o de t ai
-

econômico -da exploração. to estão sendo objeto de sé- .mindo aOS trabalhos da eJ.a- Palhoça, de Cr$$ 4,00 para tão sa:cri!icado. .

.

" ,

" ' r Iça0
Assim,- em colaboração' .

a
-

s pr'esa.
7,00, e agora 'vêm novamen- A reaçao popular no mu-

.

r PARIS 1 (U -P) - U
r!f.s avengu çoe . t 'f'd

i m

com empresas minel'adol'all,
e OS re erl os proprietáriOS nicípio de Palhoca é grande, RIO 1 (V A) CnUl \'J's' 1""

.

. ",
- ,. ' _.,

. - Jorna pal'lSlense aCUsa de
de consegUIr novo aument9, 1 havendo completa,. revolta tas ao melhoramento lhs traição a h'

-

d
que segundo anunciaram pas I em tôdas aS camadas sociais tecnicas de defesa s�nita' lra i'st nc'l'a umad eromCal ad�e-
..

"
, '. ' . .

. ," se, ma ame au ine
sala a vigorar a parta de

j
e pohtlCas. • vegetal e a melhor co'ocac"o G d

.

1 t
l0 d

.

h
.

.

.
.

• i,." erar, porque viveu e u ou
e JUAn o.

.' ".'
(Transcnto dA Gazeta, dos nossos produ.ios [Ir;ricol::ts .'com reb.eldes 'argelianos du-

Com esse novo e absurdo de 31-5-56) no mercado extu�ü o Mi- rante algum tempo.\Madame
nisterio da A�L'Ícultura, rie-'Gerard, uma das dirigentes
vidamente autol'izv.d,) pelo' do movimento de resistencia

LONDRES, 1 (U. PJ - A As fotpgrafias tir;),das com UM'A D'A·TA MARC'ANTE PARA A IM-
presidente Jusceliuo Kubits- 'dos_ Maquis, durànf� a 2a.

Mullard Compariy e:;tá . pro- o aparelhe, chamado "O :'is-
chek, vai celebl:a>: ��or� o Ila - Guerra Mundial, foi presa

duzindo um aparelho foto- secador de' Imagens", IU'lndo
ra inter-câmbio técnico cien- 'ontem pela- polícia francesa

S. PAULO,'l (V. A.) gráfico que pode tirar dez observadas a ôlho nu, pal'e- PRENSA BRASILEIRA FESTEJA O lUX- tifico de sanitari'ltn:3 brasi: e hoje será enviada de avião

Cláudio Santoro, maestro sU- fotografias em um milésimo cem uma confusa ag:ome:'a-
leiros e ·alemãe.;. . a Argel, sob acusação de pOl'

bstituto da Orquestrá 8info- milionésimo de segundO. ção de pontos � de clrrdos. JORNAL,' O SEU 280 A'NIVERSA'RIO Valendo-se de um ofereci- em perigo, com sua atuação,

nica Brasileira e detentor de A câmera, que é virtual- Issto se deve ao fato de que
mento do Governo gel'mâni- a segurança do Estado Mada- '

vários prêmios nacionais e mente um obturador eletrô- mna fotografia pode conter
co, feito por interme)io de me Gerard foi presa depois

internacionais por suas com- nico de alta velocidade, tem ate cem flagrantes tÔ'lo;; ��- O dia de ontem assinalou buco e Rio Grande do Sul, e
sua Embaixàda ne3ta capital, que apareceu um artigo es-

posições, está empenhado, no uma rapidez, que era consi- glomerados. Quando r;orém, o aniver&ário de uma orga-
'

correspondentes nos outros I dois. fitoss,anitaristas, serão 'crito por ela numa revista

momento, na composição de derada imposslve! ha um ou vistas através de uma más- nização que, durante 28 11-. Estados LUX-JORNAL .dis_,e?_vIadoS �qu�le �ü13, p�i·.a f.;ancesa, no qual �alava co

um ."ballet" que tem c?rr:o dois anos. Pode fotO!�A.tlÍar cara especial, ou com a aju(�a. nos de labor i�c{!ssante _e
I
tribui, diàriamente, milha_lvlt;!ta1'�m.ms�It�lç�es. Ofl����� me} viveu e luto.u ao lado dos

motivo cent�a� � escravldao

I
centelhas elétricas e explo- de um aparelhO eletrônir;0 fecundo, tem Sido um gran- ! res .de reco1't.es .aos seus nu-

e orgamzaçoe" �na��t.i:llS rebel�es argentmos. �demais
e a luta abohclOmsta no Bra- sões violentas oU o progresso adequado, as fotografl.\.s is.:- de colaborador da impr:en-

I
merosos assmantes, tanto

"
que produzem, eqUlp 1.1.en,,�s o artigO falava com Simpatia

sil. O "ballet" cujo entrecho do disparar de um "flash" ladas podem ser ob.servadas sa ,diária brasileira, contri- I do governo federal e esta- de defesa agncola e d�ten.s�- dos objetivos e da razão da

é de Alberto Cavalcanti, a-
em cámaJ>a lenta. (claramente.

.

buindo para a'maior divul- I dual conlO particulares,. V?S da lav�u��, com,) m�eh- revolta ar,geliana. Os jornais,

tualmente filmando em Vie-
.

gação de suas idéias e .até! prestando a todos êles um

lCldas'A
herblcwas, 3t�� Amda desta manhã falam de sua

na, com cenários e
..

"decaI''' _ I inestimável e perfeito se1'-
nos termos dQ COll·!l1.1, de prisão mas o orgão direitis.-

de Lescotschek, já tem toda do aspecto gráfico de seus' viço informativo. Registran_ int�rcâmbio té.cn.ico .. alen:ã�s ta L'Aurore a acusa aberta-

a sua parte musical esboça- A RUSSIA ANUNCIA QUE VAI PRODU� órgãos. Referimo-nos ao
I
do o 28° aniversário de tão de Igual especlahzaçao VImo mente de traição.

da, dedicando-se Cláudio LUX-JORNAL, a prestigio- I útil organização,qui deixa- ao Brasil.

S t
'

I
-

I F r m de-'gn d ALEGRIA E BOM HUMOR
an or? a conc usao ela par-

EM MASSA E COM URGENCIA A
sa emprêsa de recortes de mos também as nossas' feli- o a ,:,1 a os pum

É .nreciso·
te de plano, após o que cui- ZIR ',. ,

: jorfiais- de que. é diretor o citações mais cordiais. essa viagem a Alemanh:1 os que se pense

dará dos pormenores refe- .' nosso confrade Vicente Li- I _ ;. _ JY'-
fitossanitaristas Anna n d o

com cuidado na saúde do

rentes à marcação. O nOl�e I . VACINA SAlK ma, que ?istrib�lÍ· p'ura to- ;est:.l nac"lonal da Davi F'erreira, 'dicet..:· da Di- espírito, isto é, na forma-

do "ballet" que será. tratado I '. ... do o Brasll e até no estran-
U

-

visio de :befe,�,l Sanitária Ve- ção ou conservação de uma

I. 1
.

S 1 (U P) A Vi·Sl·t u os E t d U' 1 Q
, o'e"<>l e Jeffer" F' t' f' personalidade sadl'a, NI'sso

e�n .mguagem naciona au- LONDRE.', '.' -. o'
.

suas me os g�iro, atrav.és da suá vasta \frl"ca do Suo I
to "<. ..,uD Ir ·11 ,\'Hn-

t' t C n d' O
.

t· t
'

.

..
""c1 ch f" d <::1

•

d tem. grande l'nflue�ncl'a � 'am-

'en lca,' com a apre�entação Rádio Moscou anunclou que o a a a. clen IS a sov.€- rede de af:lSlllantes, um ser""
6, e c; a �tç<lO e Defe- u<

de elementos do folclore a-I a União Soviética iniciará, o tico manifestou que o MÍlds·... viço informativo sobrema- Jovem e vigorosa nação, a
sa Agrícola da rne ima dií'i- biente de casa, 'pelos exem-

Íl'o-b
..rasileiro, ainda não foi'mais breve possivel, a pro- tério da Saúd'e Púplica e " neira útil e'eficiente con- Africa do Sul ·desponta estre

são. pIos c>e cada momento,

escolhido sabendo-se ape-' ducão em massa da vacina Academia de Medicina com�- c.orrend·o assim pa'l'a � mais as mais promissoras dos Es-
Eduque seus' filhos em

nas que será estreado, em
I anií-poliomielitica

.

Salk. A çaram a adotar as necess�' ampla disseminação do pen-. tados inseridos no Continen-
meio de alegria e bom

"avant-premi e r e, interna- emissora disse que êsses pla-' rias_providenCias para a }I�i)� I
samento da nosi:ia imprensa. tal negro. Sua data nacional Leia e assinem.

humor, evitando, na

cional em Moscou. I nos foram dados a conhecer duçao em mas�a. da; vacma j Com sua Matriz, no Rio, à é, igualmente, um motivo de "O E S T A, D O"
presença dêles, recri-

O povo sul-africano cele- por A. W Smordintzev, �em- contra, a ,parahsIa m�anhl" rua Buenos Aires, 176, além !alegria para os países com os
minações, asperezas e

brou ontem a sua festa na- bro de uma delegação cienti- de acordo com os metodos de sucursais nas capitais de I qu'ais mantém laços de ami O
'

t'
manifestações de iinpa-

,
. centem nt 1 D J S lk I s- . I·

- mais an IgQ diário de ciência', tristeza Oll ''':0-
[f,l.ca r.ussa que 1'e e e (O r. onas a .

.

ao Paulo, Mmas, Pernam- zade, como o Brasil. ISanta C
'

,,�

.

';

atarma. Iência. - SNES.

..........,.._.,J"�........_w........................... ,
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Não
.

�erà alterada "a" política ,do,
, ,

' ,petróleo nOIBrasil"' •

A política patrolitera bra- êle aprovadas, visando ao de-_I ando alterações nos prcpósí
slleira �ão sofrerá qualquer senvolvímànto e aperfeiçoa- tos governamentais, rpi dis

alteração, conforme' se ;l,�- mento,de suas atividades, tribuida à imprensa ontem,
preende das reiteJ:u:las de- Uma nota explicativa neste pela presidencia daquela em

cíarações do presidente Jus- sentido, com a rínalídads de presa Petrolífera.
celíno Kubitschek, bem corno esclarecer a opinião púnhca,
das várias providencias pro- em face de nobíc'as centro- ATOS.E PALAVRAS DKJK

postas pel,a Petrobrás, e por vertidas divulgada". anuneí-

fACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOfiA

Intercâmbio Cultural'

AUMENTO, DO . CUSTO DE VIDA
O Governador aplaude e é eplau- ,

dido. , , pelos favorecidos
o aumento das passagens de onibus da Palhoça, teve

os aplausos do Governador Jorge Lacerda e a cumpHci-'
> dade do seu Secretário da Viação.

Para que não duvidem da nossa afirmação transcre
vemos, abaixo, a nota "churrascada", inserta, no "Díâ
do da Tarde" do dia 31 de maio último:

"Os proprietários' de transportes coletivos,
desta cidade, ofereceram, sábado último, ao dr.
Haroldo Carvalho, Secretário da Viacão e Obras
Públicas, concorr-ida churrascada n� residência
do sr, Manoel Cantalício Vidal, em regosijo à

consecução do último aumento de passagens
concedido por intermédio daquela Secretaria do
Estado.

Prestigiando a homenagem, esteve presen
te o dr, Jorge Lacerda, Governador do Estado,
sendo recebido, entre o grupo de amigos presen
tes, com viva simpatia e aprêço,

Fizeram uso da palavra, em nome dos ho

menageantes, o deputado João Caruso MacDo

nald, agradecendo o dr. Haroldo Carvalho, o tes
temunho de aprêço que lhe era tributado.

Saudando o. chefe do poder executivo cata
rinense, falou, em nome dos udenístas presentes,
o sr, Waldemar Luz".

Ressalta a nota que as a

firmações do Presidente da
República têm tido corres

pondencia em relevantes a

tos, sendo de destacar as vi-:
sitas por êle feita.s a Nova
Olindá percorrando extensas

PROCURA-SE AUMENTAR A PRODU
çÃO DE ESTANHO NO PAIS

.

foram realizadas no ano regiões em viagens aéreas

passado, 66 sondagens na normalmente çerigosas, e ao

localidade de' Volta Grande; Recôncavo Bafãn, onde ínau-

12 na zona do Ribeirão Ca- gurou o oleoduto Catú-Mata

choeirinha; e mais 119 fu- Candeias.

ros em outros trechos da ba- - A êsses atos J untam-se
. cia do rio das Mortes, onde ainda, as decisões expressas

sp localizab as mais ricas na autorização par.i aquísi
ocorrências do mineral. ção de novas' sondas, na in
=n ...._A.ImO·O,.•.�1I ,..... tenslfícaçâo dos programas e

ESPERAVAM HER- na recomenelação P;lru que
seja elevado, o capital da Pe-

DAR A FORTUNA trobrás a 20 bilhões de cru-
, zeíros, a fim de que os re- I

.cursos à dísposíção da e'11-

presa possam acompanhar a

sua crescente expansi'ío.

QUAS'E MÁGICA A NOVA'
CÂMARA FOTOGRÁFICA

"Ballet" "Brasileiro
lai ser Estreado
�m Moscou

IMPRESCINDIVEL O ESTABELECIMENTO
DO SALARIO REAL 'PARA

EMPBEGADOS·
RIO, 1 (V. A.) - O Pre- dos empregados, o que sera

sidente da Conredsraçâo Na- Impossível com essas eleva
cíonal, do Comércio, Sr. Jes- ções constantes de salários.
se' Pinto Freire, falando à Tal Interêsse tôra manifes

imprensa sobre a corrida sem tado desde quando os repre
fim �nt1'e os preços e os sa- I sentantes do comércio, da

lár,ios
e focali.zando os. aS-li ind.ústria

e da agropecuária
péctos angustíosos da mfla- estiveram reunidos em Tere

ção, condenou. de vmodo am- sópolís, e estabelecaram as

pIo o salário nominal, apon- mais justas medidas nesse

tando como o melhor camí- sentielo. - Aliás, it sua própria
nho para a solução desse custa, criaram os emprega

p.roblema 'a adoção c}o. salá:-I
dores serviços especiais como

1'10 real, conforme praconí- o SESC, o SESI, o SENAC e o

za a Carta da Paz Social, de SENAI, dos quais milhares
modo a ser assegurada ao I de empregados, no comércio

tra�a.lhador unta vida satis-l.e na indústria, recebem as

fatona, quer do ponto de sistência social em geral,
vista material, quer do cul-' complementar à que lhes é
tural e profíssíonal.

.

dada pracáríamente pelos
Demonstrou o Sr. Jessé institutos oficiais, e educa

Freir,e o Intsrêsse dos em- ção proríssíonal, que 'concor
pregadores para que se con- re para seu melhoramento
siga essa melhoria da vida físico e cultural.

NO DEPARTAMENTO DE- ESTATlSTICA·
o Dia do Estatístico, a 29 dos os executores, havendo

de maio, foi comemorado pe- sido colhidos "flashes" da
lo orgão estadual, ·com um' hora artística.

.
.

animado coquítal, em ambí- Um estatístico discorreu
ente de cordialidade, presan- sôbre a data e a seguir os

tos os funcionários do DEE presentes foram brindados
que, com o diretor dr. Walter com doces e salgadinhos, 0-

Wanderley, recepcionaram os ferecidos pelos 'funcionários
convidados e o representante do DEE, havendo sido ofere
do exmo. sr. Governador do cído o coquítsl com a coope-

,

Estado, professor Altino Flô- ração da firma Germano
res,

'

SLein S. A., representante do
afamado Rum Meríno.

Em homenagem à data foi Ao término do coquitel, 'foi
apresentado um p_rogran:a de I levada a efeito u'a matinada
canto, declamação e nume- dançante, no Lira Tênis Clu-
1'08 musicais; foram aplaudi- be, gentilmente cedido.

VITORlt)SA ESTRÉIA DE "P L U F T"
O T. C. C. COLHE NOVOS APLAUSOS

• . ...,J
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,INDICADOR PROFISSIONAL
I Deo I�Sla par.8

CrlançdS
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo -

M&DICOS
DR. WALMOR ZOMER ...

BR. JOSÉ TAVARESGARCIA
Dlulomadn pela Faculdade Na- IRACEMA
clonai de Medicina da Unlver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

sldade do Brasil

I
TAIS /- CLINICA GERAL

E:.c:-Illterno por concurso da Ma- Angustia - Complexos -

ternidade-Escola Insonia :::_ 'Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro-
i
Problemática afetiva e sexual

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-
J!:x-interno do Serviço de Clrur- ças Mentais. Psiquiátra do

�ia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia' Sant-Ana. .

do Rio de 'Janeiro CONSUJ!..TÓRIO - Rua Tra-
Médico do Hospital de Cartdade jano, 41 __1',(itas 16 às 17 h�ras.
e da Maternidad@ Dr. Carl!ls RESIDÉNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa 139 'fel. 2901
DOENÇAS DE SENHORAS -

-D-R-.-A-R-ll"'-A-N-D-O-V---A�T��.-PARTOS - OPERAÇõES D� �

Cons: Rua João Pinto n, 16, RIO DE ASSIS
das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díã
rtamente no Hospital de
Caridade.

1° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas,
Atende excluslvamente com

hora marcada.

Residência:
Rua: General

101.
Telefone: 2.693.

DU. CESAR BATALHA DA
,SILVEIRA

'Cil-=Urgião Dentista
Clinica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar

cada.
Félipe Schmidt 39 A 83.-'

las Se .4.

Bittencourt a,

A P r o G A DOS

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA'

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLIjHCA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMIINTO das DOENÇAS
da . ESPECIALIDADE
Co-nsultas. - pela

•

manhã no

HOSPITAV
•

A TARDE _;, das 2 as 6-
no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHE0S nO. 2
RESID1bNCIA _; Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2365.

--DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO'

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultôrlo : João Pinto, .18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sâbados
Res: Bocaiuva 135. I

Fone: - 2.714.
DRA. WLADYSLAYA

W. MUSSI

.................�....

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n, 6

Fone: 2225.

Consultas: dali 8,(JO ls 11 ho
ras e das 14,00 às 18 hQras.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. MARIO WEN·
Í>HAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULtOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência; Rua Esteves Jú

nior. 45. Te}. 2.812.

--.-------------------

DR. I. LOBATO

DR. NEY PEERONE
MUND

Formado pelà Faculda�e �acio
nal de Medicina UnlverJlldade

do Brasil·
RIO DE J�EIRO

Ape:vfeiçoamento na "Casa
Saude São· Miguel"

Prof .. !<'eJ).nand<l Pau{ino.
Intemu por �

.

anos do Serviço
de Cirurgia •

, Prof . .Pedro de Moura
. OPERAÇõES,

CLINICA DE ADULTOS
DOENCAS DE SENHORAS
CO�SULTAS:. L'iàriamente d�s "7 - 9,30 nQ H()spibll de C"rJ

dade, das 9,30 -,.-- 11,30 no� Con- .

; sult6rio à rua Júão Pinto �6 _l°
,,", . d '

" .,' ,"",,(.WiliiI
�!:;::��n !t:r� _"-•. t.!._Ü��

DR. IVO VON WANGENHEIM
.. ,- D E N TIS TA -

COllBUltÓrlo lua Bocabtva; 4J

18AHCOde
C�f�ITO POPULAR

IIe AGRíCOLA' I I

,Rv.o:��,16
.. , ,

F1.0RIANOPOL:IS - sló..eàrt.rin�
,

,••••••••••••••••••e•••••••••� ..

'!Restaurante Napoli i
Rua Marechal Deodoro 50.
Em Lajes, no Sul do 'Brasil, o melhor!
Desconto especial para ôs senhores viàjárites.

o FI C I NA
I

MECÂNICA"
I•••••••�••••••••••••••••••••••••• I•••••••••••Q O Goaae$••O�•••8..

-

BORDADOS A MAO

CONSERTOS DE FOGÕ�� FORNOS, SERRE·

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR,
�

CALDEIRAS E

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

IlHal de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E- ADULTOS
.

'- Alergia -
Consultório: Rua Nunes Ma

chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marachal Gui-

PIRES lherme, 6 - Fone: 3783

MÉDICO
DOENÇAS DO APARELHO DI-

Com prática no Hospital Sio
GESTIVO _ ULCERAS DO ES

Francisco de Assis e na Santa TOMÀGO E DUODENO, ALER-
Ce!!a do RIo de Janeiro GIA-DERMATOJ,OGIA E CLI-

CLINICA MÉDICA' .

NICA GERAL
CARDIOLOGIA U ITZConsultôrlo r Rua Vitor Mei- DR. J(fLlO PA P DR. JOS� MEDEIROS

reles, 22 Tel. 2675.
'

,FILHO . VIEIRA
.Horários: Segundas, Quartas e -Ex-interrio da 20& enfermaria _ �DVOGADO _

Sexta feiras: e Serviço de gastro-enterologta Caixa Postal 150 - Itajaf -

Das 16 às 18, horas dá Santa Casa do Rio de Jeneiro Santa Catarina.Residência: Rua Felipe Sch- (Prof, W Berardinolli). __� _

midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Curso' de, neurologia (Prof.
-:-L\R-:-CLARNO G.

Tel. 3.002., '. t Aus�,gesilo). . ) GALLETTI
DR HENRIQUE PRISCO ,Ex-mterno do Hospital mater-

,

_ ADVOGADO _

'. mdade V. Amaral.
PARAISO DOENÇAS INTERNAS Rua Vitor Meíeeles, 60.

"�ÉDIF'O Coração,
.

Estômago, intestino, FONE:: 2.4118
.

lU "

bT R' Florianópolis -

Operações '"" Doenças de Se- figallo e vias I lares. ms, ova-
..

.

_

nhoras - Clínica de Adultos. rios e úteru .

DR. ANTONIO GOMES DE
Curso de Especialização. no Consultório: Vitor Meirelel 21.

Hospital dos Servidores do Ea- Das 16 às 18 horas. ALMEIDA
tado. .Reaídência: Rua Bocaiuva ZOo

_ ADVOGADO _�

(Seryiço do Prof. Mariano de
__F_o_ne_:_3_4_58_. .....��:::-

Escritório e Residência:
A d d) Av. Rercilio Luz, 16
nC:�s�ltas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO Telefone: 334C.

Hospital de Caridade.. CANTIÇÃO '

Á tarde das 16,,,!) hs, em dían- M É D I C O
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal
Residência - Rua Presidente CORAÇÃO _ FIGADO - RINS

Coutinho 44. Te}.: 3120.
'

_ IN'l'ESl'INOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mel
eles, 22.

'

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 8.415
Residência: Rua José do Va.le

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiroa

---nR. CÕNSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO. DR. LAURO CALDEIRA
Doenças de.Denhoras. - Par�oll

\ DE ANDRADA
.

_ Operações - Vias -Urlnil'lal
Curso de aperfeiçoamen11J e CIRUR�IÃO-DENTISTA.

longa prática nos Hospitais -de CONSULToRIO - Eddlchl

B nos Aires. Partenon - 2° andar - sala

u�Om3'ULTóRIO: Rua: )�e,Hpe 203,- Rua. 'l:�nente Stlveina, 15

Schruidt, nr: 18 (sobrado). 1! ONE Atende diãriamente das 8 às

'J1J12
- 11 horas.

,

HÓRÁRIO: das 15 6s 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas. �'
.

.

PA'RTIDO TRAB A I HISTA BRASILEIRO
:����t:.A::::d:· Bran- :;;:�:��ioí��.�o,,,, Pon- t XIII'e$SD Florianópolis lida.'· .

.' A.�_ .' i ""
Telefone: -;- 3296. E�DEREÇOS ATU:ALIZADOS DO EXPRESSO Convençao Reg.onal

,

DR. LAIJRO DAURA O ESTADO
""""

-,',

FLORIANÓPOLIS LTDA.
CLíNICA GER�L. ADMINISTRAÇÃO

E!;pecialist� em
. �o�estla. de·

Redação e Oficinas, à rua Cen-
Senhoras e vias urmarla.s. _ l.allieiro M·afra. n, 160 Tel. 3022
Cura radical das Infecçoes,

_ ex. Postal 139.,e
a-gudas e cronicas, do .perelho Diretor: RUBENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB genito-urinário em ambos OI
Gerente: DOMINGOS F. DJi

'MUSSI sexos. . t' AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Dlges IVO'

Representantes:
CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso.

á 5 Representeções A. S. Lara.

GERAL-PARTOS Horário: 10lh ás 1� e 2% S •

Ltda

S· leto e especiali- Consultório: R. TIl'adentes, 12 Ró Senador Dantas, '(O __, 6°
erviço ;O��ÇAS DE SENHO- - 1° Andar - }t'one: 324ti. andar.

itt� dc�m modernos métodos de Residêricia: ,R. Lace�a Cb_u) Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

diag�ósticos e trataini!l�to.
• tinho, 13, (Châcura do wpan a Rua 15 de Nove:nbro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTERO - .- Fone: 3248. andar sala 512 - Sao Paulo.

SALPI.'WOGRAFIA - METABO- ASSINAT1!RAS
LISMO BASAL Na Capital

llndloterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano •....•••••••••• Cr$ 170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO Semestre ••..••••••. Cr$ 110,00
Violeta e Infra Vermelho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n, I, MÉDICO D'E CRIAN{!Ad Ano •.••.•••••.•••• Cr$ 200,00:
],0 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDII\.TRIA Semestre •..••..•.. Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas -

- ALERGIA INFANTIL .Anúnc,io, m,ediante contr�to.
Dr. MUSSI. ConsultóriO: - Rua 'riradeh- .Os originais, mesmo n�o pu·

nas 15 às 18 horas - Dra. tes n. 9.
'}' bllcad.os, !1ao _serão devolVld�s:

MUSSI
'

Residência: - Av. HlrCI IIi A dll'eçao.nao se .r�sponsablhza
Residência: Avenida T�'om-

i
Luz n. 155 - Tel. 2,6g0,

ho. p,elos eon.celtos emItidos nQs ar·

powsky, 84. !
Horário: - Das 14 às 18 tlgos absmados.

--- --- .. ',ras diáriarnente

DR. JÚLIO DOIN • =---�-----
INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA.l1
O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO t DR. ,NEWTON l��a! informações. que .

n..c�ssita,
ESPECIALISTA. EM OLHOS I D AVILA Id1a:;'lamentll e dr ImedIato •.

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTAI CIRURGIA OORAL JORNAIS Telefone

TRATAMENTO li: OPERAÇÕES' D d Senhora" ......

pr6Cto-1
° Estado ..•••••••••.••• 8.02:1

Ih N b li ·0
' oenças eE1 t . 'd d M 'di;::a A G'lZeta 2.666

lnfra-Verme o - e u zaça -, logia - e rlcl a e e
D'" d T d 3679,Ulba-Som Com:'!ltório: Rua Vitor M,!i- 11&1:10 e,.t;! e

2'688
(T t t de sinusite lem' 1 28 - Telefone' 3307. Imprensa OfIcial ........ •

.:a amen o . .' I re >olS n" .,

HOSPITATI2oper�çio) d,
Consultas: Das 16 1l0raIJ era

Cal'idadG:Anglo-retinoscopla - Receita- e dIante. 314
Oculos - Modern'o equil1amento Residência: Fone, 3.422 (.Proved.or) •..••••.•••..• �:'036
de Oto-Rinolàringologia. (único Rua: Blumenau n. 71. N(po:tarRla) ......•...••..•• 3.831

no Estado) ��eu amos .

Horário das 9 às 12 horaa e M_lhtar .•..,::..... .• .••.. 3.167
das 16 às 18 horas. NIO BATISTA Sao,Sebastlao (Casa de

Consultório: - Rua Vitor Mei- DR. ANTO Saud�) ••.•....•....... 3.153

reles 22 - Fone 2675. JUNIOR ' Mater:ndad! Doutor Car-

·Res. - Rua São Jorge 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE los C�)Tl:ea .....••.•.•. 1.121

Fone 24 21. CRIANÇAS CHAMADOS UR-

Consulta� das 9 ás 11 hora.... GENTES
.

R Cona Padre Miguelinho, Corp.o de Bom1Jelfos ..•. 3.lHa
12�

es. e
.

Ser!lço Luz (Raclama-
çoes) 2,40�

Polícia (Sala Com.issá,rio .• 2.038
Polícia (Gab. relegado) •. 2.594
COMPANUíAS-DE

FILHO . TRANSPORTES
Doenças do aparelhó respiratório

I �AC_ .' ; •• � • • • . • • • • • ••••• '3.700

TUBERCULOS� ,ruz�lro d.o Sul ••••.•.. 2,600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panan ...•..••.•....•••. 82.'3526:DOS PULMõES Varig .. , .

CIrurgia do Torax Lóide Aéreo .".......... 2.402

Formado pela FacllldaJe Nacio- Real •......
"

. , • . . • • • . • • • 1.1177

na1 de Medicina, Tisiologlsta·e Scandinavas ••. .•••..•.• 2.800

'risi.oc1rurgião do llospital Na- lIOTIUS
réu Ramos Lux ..•.•.•• ; . • . • • • • • • • • 2.021

Curso de especiaUzação pela Magestic .•.•...••••••••• 2.276

S. N. T; Ex-interno e Ex-assls- Metropol ...• ,........... 3.147
tente t1e Cirurgia do �rof., U�o La Porta .•••...••••••.•• 8.321

de 'Guimarães (Rio). Cacique '

••... ,.......... 8.449
Cons.: Felipe Schmid�, 18 - Central................... 2.694.

,Fone 3801 ,Estrela ....•••..•.•.••••• 8.371
Atend\l em hora ...marcada.

(Ideal
...�................. 1.6119

Res.: -"- Rua - EstÃves Junior, ESTREITO
80 - Fone: 21111 Disque 06

Na conformidade dos Estatutos e de acôrdo com o que
deliberou o Diretório Regional; fica convocada 'a' Conven

ção Regional para reunir-se nesta Capital, nos dias 9 e 10
de junho próximo vindouro, a fim de deliberar sobre a

l\fatri�: FJ...ORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA seguinte ordem do dia:
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco , a) � Eleição elo Diretóriô Regional e Conselho Fiscal;
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6 b) - Assuntos diversos de ínterêsse partidário;

-: 25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 Para os mesmos dias, fica convocado o Diretório Re-
Caixa Postal, 435 End. '!'ehlg. "SANTIDRA" gional para eleger a Comissão Executiva e tratar de assun-

End. Teleg. "SANDJlADE" tos gerais.
Florianópolis, 18 de maio de 1956.

SENADOR SAULO RAMOS

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
U'O .

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

/

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZEN.L\

À SUA ME,SAI

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO.
LIS, J'ÔRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
'

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

Arência: RIO DE JANEIRO
"RJomar"

Agêncià: BELO liam
ZON'fE

,
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

:{tua Dr. Carmo Netto, 99
Fones; 32-17-33 e 32-17-37

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

Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"ROD'OV!ÁIÚO RÁPIDO RIOMAR"

I D A

Fpolis. Rio
24-5
6-6
19-6

25-6
•

2-7

8-7

Itajai ·Santos
25-5
7-6
20-6

,26-6
3-7

9-7

29-5
11-6

17-6'
24-6

31-5
13-6

19-6
26-6

30-6� 2-7
As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do

Rio' de Janeiro, ás 16.00.
Tanto na Ida como' na Volta o navio fará' escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
I J>ara elhol'es informações, dirijam-se, à séde· da
:Emprês&, ã rua Conselheiro Mafra, 30 - Telilone 22-12•.

Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires 12.

',""'I"..r:'

Viagem--'com
_ seguriln�a

e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
_.

,BÁPIDO-;;Sn�:arÀlILEIBO��
�Flori8nópoli8 - Itata! :..... Joinville � Curitiba

.�-"'--: _ ..."'\' --

li _� ...� "\i ;:_....;;- -�'-
�,�

Age""nCia.. Kua:Deoooro esquina:da
Rua.:;Tenente .silveira

ALUGA-SE NO CENTRO
'{';;;i'-"""

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

ru Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

,
e

- """.-

Com �s�e valoV' V.S.
ab .. i ..é. uma cdnta que
lhe ...ende...& juV'ó com
I/limsM!or'e e

levdl"';' pdrd SUd res'dên-

,
eie, um lindo e útil pi"esent�:

um BELIS9IMO' eOFREde J4Ç?O aROMADO.

NCÜAGoRiCbLA
� c7'tO.F'_N>, 16

.

F'1.0RIANÓPOLLS - SA!';ITA CATA�,t:!� I!!!!!!'!i"!ií'o..,'.

EDITAL DE CONVOCAÇãO

PRESIDiENTE

Comercio Transportei
Rua Joio Pinto, 8 J'polh

C. RAMOS S/A

.u Matc,lIG1 D.oJ.,� J4.t.. J•••"dA'

rWOC8A& �RO�� .•
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Retornando ao culote ---" uma nova versão criada por
ImIGANCE OF SPORTSMAKER -- dando um ar juvenil
e encantador a quem o usa. Blusa listrada de branco e

preto, com mangas compridas e gola largas, em pano es

curo, indo até abaixo dos joelhos. Cinto da fazenda da
blusa. (FOTO TRANS'WORLD).

",()-tIIIIíIIF()«:::>()�C

sr. Mário Alves' Gui-ANIVERSÁRIOS
'DR. CARLOS BASTOS

GOMES
Transcorre, hoje, o ani

versario do nosso
.

prezado
amigo, sr. Dr. Carlos Bas
tos Gomes, advogado, resi
dente em 'I'ijucas.
Ao ilustre aniversariante,

as felicitações de " O Es
tado".

SRA. 'rOM. T. WILDI·
Vê passar, nesta data,

seu aniversário natalicio a

exma. sra, d. Maria Passerí
ni Wildi, esposa do sr. dr.
Tom T. Wildi construtor ci
vil.
À dama aniversariante

cumprimentos de O ESTA
DO.
JACINTO ÁVILA DA LUZ

Transcorre, hoje, o an í

versarro natalicio, do sr.

Jacinto Ávila da Luz, fun
cionário 'da Penitenciária
do Estado.
fi ESTADO cumj rimen

ta-o, cordialmente.
-- Decorre hoje, o ani

versário do sr. Cap. Augus
to Borges Noguetra, servin
do no 14 B. C.

marães
-- sr, Luiz da Silva
-- sr. Inamá Pinto, chefe

da estação de rádio da Cru
zeiro do Sul.
-- sr. Irací Silveira.
-- sr. Fernando Gerber

Filho.
-- sr. José da Costa Ben

to.
-- sra. Blantína Leus

Bayer.
-- sra. Ernestina Ribeiro

de Barros.
.

-- sra. Euza Faria Rodri
gues.
-- sra, Maria B. de ..Oli

veira, esposa do dr. Nicolau'
S. de Oliveira, advogado.
-- sta. Helena Spirides.
-- sta. Zilda Sartorato.
-- sta. Maria das Dores

Moura, filha da exma. viú
va Maria Vieira Moura.
FAZEM ANOS HOJE:

Sargento Waldemar
Naspolini, rádio-telegrafis
ta da 16a. C. R ..

-- sr. Ireus Machado.
-- sr. Nilton Silva.
-- sr. Carlos Augusto Ca-

minha.
__ Ocorre nesta data o -- sra, Maria Grams, ·es·

aniversário 'do sr. Cristal-' posa do sr, João Grams.
do Araujo muito relaciona-

I
-- sra. Edith Coelho Ti

do no meio social de nossa zelikis, esposa do sr. Cons

capital e procer do P. T. B. tantino Tizelilds, funcioná-
ADÉLIA GRAMS nário estadual.

Transcorre hoje, mais um -- srta. Marina Telmo
aniversário da gentil se- Garcia, funcionária do I. A.
nhorínha Adélia Grams, P. L.
funcionária deste Jornal.
Nesta data, levamos a

Adélia, o nosso cordial a

braço, com os nossos me

lhores votos de felicidades.
FIZERAM ANOS ôNTEM:
-- sr. Cid. Silva, funcio

nário da DOP;
-- jovem Osório Tolenti

no Machado, estudante.

menina Bernardete
Maria Borgonovo, filhinha
do sr. José Borgonovo e

Elizabeth Borgonovo. ,

-- Elizabeth Dias, filha
do sr. Manoel Dias.
-- menino 'Delmo I José

Prazeres, filho do sr. An
tônio Prazeres e- sra, Zilma

Carpes Prazeres.

Missa de 7° Dia
As Famílias de Neryglissor víegas Moura, 'Leonel T.

Pereira, Juvenal N. Pereira, Evandro Ramos e Ary H. da

Silva, convidam seus parentes e arnig,os para assistirem à

missa que em intenção à alma de sua filha e sobrinha

MABEL, mandam celebrar no dia' 2, sábado, às 7 horas, no
.

altar-mór da Igreja de São Francisco.

Antecipadamente agradecem o comparecimento a êste .

áto de fé cristã.

CONVITE - MISSA
GIL FELICIO

60 �S
Vva. Dalva Conti Felicio e filhos, convidam os pa- .

lentes e amigos para assistirem a missa que mandam re-

I zar pela bondosa alma de seu querido espôso e pai GIL
YELICIO, dia 2 às 7 horas no altar de Nossa Senhora na

Çatedral Met�opolitana.

I ,._,,- ,

Junho Co�eça &.;..,.
Tudo o que possa trazer uma minoração às dificul

dades econômicas é, benvindo
-

é digno de destaque.
Um desconto de 10% nos preços de certos artigos

representa uma econômia correspondente de 10% para
q uern precisa comprá-los ...

Achamo-nos em plena estação de inverno. Entre os

agasalhoa mais procurados estão as m�lhas' estão ôs
tliilleurs - estão as saias de lã... Pois é' justamente
nê.sses importantes artigos de inverno e dos quais "A
Modelar" possue a mais bela das coleções que recairá o

desconto, durante- Junho, de 10%. Desconto oportuno e

camarada que bem recomenda "A Modelar", no seu 32°
aníversárlo.

AGRADECI.MENTO, E MISSA
ADELI'NA TAVARES, vem por êsta meio, tornar

público seus agradecimentos ao facultativo Dr. Joio
Costa Neves, às bondosas Irmãs de Caridade e Enfer
meiras do Hospital N. S. das Graças, de Lajes, ao geren
te e, funcionários da firma" Hoepcke S. A." de Lajes e

l":orianópolis, aos parentes e pessoas de suas relações e

a todos Os que,' de qualquer modo, procuraram minorar
os sofrimentos de seu inesquecivel esposo MARTINIANO
TAVARES, assistindo-o em seus últimos momentos de
vida, bem como a todos que compareceram' à chegada
de seu corpo a esta cidade e o acompanharam ià última

•
morada, �;;:?:'iilll

Convidam outrossim, Adelina Tavares, irmão�' é
cunhados de MARTINIANO, aos demais parentes e pes
soas 'de suas relações, para assistirem à missa de 7° dia
que mandam celebrar, em sufrâgx . de sua alma, às 7'
horas do dia 2 de' junho p. vindouro, na Igreja de San
to Antônio, agradecendo a todos os que comparecerem a

este ato de fé cristã.
.

�4!$;II.')i����",4"l!'J��í�f.'·'·"":" ,y;,_ ,:' :',,:'; o:::;:_,,,,:<,�

AGRADECIMENTO
_-"""�''!''.'><1'-,,;,......,,=��'f.'<!l�� �'V

João Linhares, profundamente compungido, '�grade
ce, sensihilizado, a todas as pessôas que com sua pre
sença ou por telegrama, procuraram confortá-lo no do
loroso transe quando do passamento de sua extremosa
esposa HERMINIA RÁMOS ,LINHARES.

Em particular, agradece
-

ao Dr. Giacomo Filippo
Iusíetto, pelo devotamento demonstrado, patenteando
assim sua capacidade profissional e espírito altamente
humanitário.

'

HÉLIO TEIXEIRA DA �OSA
. e

REINALD_A FELICIDADE PIZANI ,DA ROSA
participam -aos seus parentes e amigos o nRl!lcimento

rl� seu primogênito
_ HELIO

(corrido na Casa de Saude e Maternj4ad'e São' Sebastião
1:0 dia 26 'proxtmo passado.
_.' -.

PARTICIPACÃO
,

WANDERLEY FARIAS
e

OSMARINA DOS SANT0S FARIAS

..

,

Comunicam aos parentes e pessoas de suas

I, nascimento de seu primogênito WANCLEY
l';fJo dia 23-5-56 na Maternidade Carlos Corrêa.

lações
ocor-

... 80e �.6••

PARTICIPACÃO
JOÃO ANTONIO ADRIANO

:e:

VIRGULINA ,CORRll:A ADRIANO'

Particípam aos parentes, e pessoas de suas relações
o contrato de casamento de sua filha NILZA ADRIANO
com o sr. JOSÉ 'DE BlUTJ'O ANDRADE.

NILZA e JOSÉ .

Confirmam -:

Florianópolis, 28 de Maio de 1956.

; .'.
'.

.

I
"..01"••01"01".-.-01"......-.-..-•• •..·.-.....-.'"oI"-A

DOCIS"-I TORTAS V.ende-se
Doceira especializada em

Pôrto Alegre,' aceíta enco

mendas de doces, enfeites,
ortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 •

r
Uma casa à Rua 'MiLX Sche-

ram n. 155, com luz, água e

onibus na porta, a tratar com
o sr. Waldemar Osmar Her
mann na Capitania dos Pôr-"
aos ou na mesma.

,

•

A

voe
25°/0· de desconto*

, .

...no

o peitilho verde dos valorosos soldados do

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da
Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto*. 2 horários a escolher ...
tripulantes. atenciosos... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
viagem .... vôe no "Barriga Verde"!

Escalas do
"Barriga Verdel'

Pôrfo Alegre
Florianópolü
Curitiba
São Paulo
Rio

"

• lkIIt:oIllo aprwado pela D. A. C. 6ôbre as tarija« do. lUl:uOBQ. SlIpfr-Conta;r 3fdJ,

' .... � t •• �....'1I.� <,;: ",': ,t,'!"A,:""��, t.
•

'," ",

.

�;',�' �.J.�il��ou,#s .. _:'.'
"';:"';,;' .,.��� .....�!t"" .�

..
"

,,!.' .:-'� �

.0 anos'
cIe real serviço

ao 8rasil

"Jt��l:��I.ti�Hr:'*D.�Jr.�8Iti;1�.I_
Preceito do Dia VENDE-SE.

li Uma casa á Rua OLAVO

HABITOS A ADQUIRIR BILAC nO. 51, no Estreito.
Tratar na mesma.
. .

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E, CRIANÇ_�S - REUlilATO

LOGIA

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

Frutas e legumes frescos
são alimentos indispensá
veis à saúde: encerram sais
e vitaminas; regulam a fun-

,ção do grosso intestino, cor

Il'igem e previnem a acidose.

Leia e assinem.
"O E S T A D' O"

_p mais antigo diário
Santa Cataeina,

Consultório - Rua Nunes Ma-
chado, 17.

'

Horário das Consultas - das
17 às 19 horas (exceto aos sá

de bados).
I Residêhcia: Rua Visconde de
Ouro Preto, 123 - Te!. 3559.

CONSEQÜíl;NCIAS DAS

Adote em' suas refei
ções, previdentemente,
frutas e verduras fres
cas. - SNES.

VOCE SABIA QUE. •

VEGETAÇÕES ADE

NólDES

As adenóides, quando au

mentadas de volume, na,

infância, ou persistentes de,
pois da adolescência, tra
zem uma série de transtor
nos. O ar não é respirado
pelo nariz, e sim pela bôca,
o que pode acarretar doen

ças da garganta e dos pul
mões. A pessoa adquire uma

fisionomia peculiar carac-
terizada por narinas aper
tadas, bôca constantemente
aberta e "ar" apalermado, ;'

I
Quando seu filho tiver
dificuldade. em respi-I
rar pelo nariz, leve-o
ao especialista, que .'
corrigirá o defeito,. evi-
tando

- conseqüências:
nocivas e desagradá-,'veis. - SNES.

�__ .:. r..':r,..;_:;;'� -:-. "":;::''-_';''-':'-��-:-_.�� 1:)

AVENTURAS:qa ZEuMUTRETA

-_.)'

•
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Florianópolis, Sábado, 2 de Junho de 1956
'

o ESTADO

As 3 - 7,30hs .

"Tela Panoramica"
, ,

Robert STACK em:

NO REINO DA TRAIÇÃO
�

"

technicolor

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

----------------.-----11
As - 22hs.
"Unico Dia"

Tony CURTTS- - Janet
LEIGH em:

/..

OUDINI O HOMEM
MIRACULOSO

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preço Unico: 11,00.
Cerrsura até 14 anos.

------------------------------------�------------------------------------------------- -----------------�---------------,

·Campeónalos Estaduais"de' Voleihol· e Basquetebol Juvenis
� VIBRARA o PUBLICO· AFICIONADO DOS ESPORTES DA REDE EDA CESTA, HOJE E AMANHÃ,.· NO ESTÁDIO ,"SANTA

. CATARINA", COM A REALIZAÇÃO, 'PElA fAC, DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS DE VOLEI.BOl E BASQUE�EBOL JU-'

.

,

NAO PERCAM AS LUTASNAIS EMPOLGANTES D��TJ�R�iT6���I�MPOS DE�ENROLADAS NA {)UADRA �O LARGO-·
!

.: � _. ';, •
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tesco,
. J -
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. Edmund PURDON -

i
-

. ,,,.,,,,,,,�.� .. : Lana TURNE.R, - Louis

I Para ã'Criação da Divisão ·1 C:�I!!�?:.?�ÓDIGO
I Especial de Profissionais ,! ����o:al,:�:���;:,:::�:�.
iESfORCOS DOS CLUBES AVAl, FIGUEIRENSE, CA,RLOS RENAUX, PAYSANDU, i Censura até 18 anos.

iAMERICA, CAXIAS Ot�MPICO E PALME IRAS - E O PAU[A RAMOS? i
I Segundo corre pela cidade os diri- expressão alguma, uma espécie de cam- I
I gentes rzdos clubes Avai e Figueirense,

.\

peonato
.

de segunda divisão .. _ :
:. desta.Capital; Olímpico e Palmeiras, de. O que nos surpreende é que não te- I
I Blumenau; Carlos Renaux '.e Paysandú, nhp sido lembrado pelos idealizadores do :
: Brusque e Améric� eCaxias, de Join- certame especial de profissionais um-dos I
I ville, estão-. envidando grandes esforços mais robustos � gloriosos �lub�s de �anta :
: junto ao presidente da F'. C. F., sr. Osní

'

Catarina, o Paula Ramos sem dúvida o I
'f()r���:�ieantee ��,i��O;�g�: i MelIô.; no �entmo;de ser criada a.Divisão terceiro clube da Capital. Não achamos :
no caminho" da Faculdade:. _E,special"._ de frQfjssionaiª" da. qua.liarão ju.sto que se.[a col.ocado d,e lado o

..simp�- I.'No encerramento I do tor- ,dê Díréífo, 'Esta; vencedo- I I b d I b d P d F d
neio de cestobol yarmácia ra de .Ciênciae Econômicfl;s: parte aque ese li es, q��'assl1l( lspp.ta- tico c u e a rala e. ora, pOsSUI or de I., As 4 _ 8hs.
e . Odontologia' realizaram por 3 tentos, a um, _poderia: rão um. campeonato especial, q*e t visa uma das maiores torcidas de Santa Cata- : 10) Cine Reportar. Nac,

--lIma exibição de gala, ven- sagrar-se . campeã com (-l .

soerguer o futebol '. càtatjnen§e,_ pois so- rina e com um estádio quasi terminado. :. 20) TRAMPOLlN DO

ss: ��::Ó�;�itteotoe�ag:a�: si���:;d;póat�gO final fõ"'i I mente·.terémos- embàte� de envergadura A Divisão Especial de Profissionais se ! g���ters. Com: Stanley

de estilo. lhe inteiramente adverso. : que proporcionarão maior progresso dos criada pe.la F._C. F., não póde e não.?eve I. 30) TARZAM E OS SEL-
Os Iartnodontos, que em Farmácia e Odontologia • d P I R VAG1::-NS CGd

• nossos principais- clubes, como rendas prescindir do concurso o au a amos. e. J'�� - om: 01' on

sua estreá foram sobrepuja- assumiu as rédeas da parti- .. �
• Scott.

d0S pelos ecenomistas, co- da, desde o apito inicial.do: Sempre superiores a trinta mil cruzeiros. Meditem um pouco e verão que estamos : 400) MARTE . INVADE A
mandaram as ações desde árbitro e constituiu uma vi- .•••. . A ',idéia é boa, embora venha em com a razão, senhores do Avaí, Figuei- : I TERRA 1/2 Eps.
o� minutos iniciais, reabí- l.;n'ia, sob todos' os tít'úlos

I
..

d
.

-

I 'b' C I R P dú A' • Preços' 8 00 � 40Cil
litando-se desta forma aos justa pela categór-ica conta- �arte e� pre]UI.zO os pequenos c u

es. r�llSe, a.r os �na�x, aysan .u, me- : . Censul'� �té 10 ;nos. /

olhos (tê público. gem de 5 tentos a um. que terao de disputar um certame sem ,rIca, Caxias, Olímpico e PalmeIras.. :
O COIl iunto da Faculdade O "onze" da Faculdade .

-,

�.
'

.
•

-

de Direito, ao' contrário do de Direito, ressentiu-se' das ••••••� o••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••• ,�••••IIt•••••,:
seu oponcnte, ressentiu-se ausências de Héleio e Pa
da falta de um grupo de ar- checó. Também o nrqueiro
remessad,)res mais hábeis. ,}Hime não atuou. Mineiro,
Apertas Dede·co tento.u, que o substituiu, -deu boa II t d l' hA I' A

..

d" OS GLOBETROTTERS A
.

us ra· a com um c lC t' I u bmo. critICa, os· lr1-
com frequência, romper o conta' do recado. Não fOI do valoroso arqueiro cata-

_ gentes e a torcida em ge- 12, EM PORTO ALEGRE -

bloqueio da gual'da àdver- culpado nas bolaH que o rinense, escreveu "A Gaze- IraI, s.ão unanimes em afir- Porto Alegre, 1 (V. A) -

sária, sem, contudo, lograr venceram. ta Esportiva", de São Paulo, I mar qu� Nivaldo foi a maior o famoso esquadrão de pro-
maiores ilroveitos./ a nota abaixo, sob o titulo" figura do gramado, na mag- fissionais norte-americanos
Em duma, Farmácia e Os llua,dros: Farmácia e O "homem do, dia". , . : nifica -vitoria conquistada· denominádos "Globetroters"

Odontologia apresentaram-I Odontologia:· Pato; Geraldo "Eis aí, o "homem' do se exibirá em Pôrto Alegre,
se de molde a merecer os e Almiro; Aníbal, Nereu e dia", a4uele que está 'na bO-, pelo "Campeonissimo", di- numa única reunião, a ser

louros da noitada. Jair; ZÓ, Plácido, Zeno, ca de todos os_lugares de
I'
ante do alvi"negi:o. Eis aí, o, e�etuadá. em i2 de junho-

QuadlQs e marcadores: Glauco e Nabor. Depois en- São Paulo: Não é outro se- grande arqueiro vindo do próximo.' A exibição será
Farmácia e Odontologia: traram Amante e Ilmar. -

f' I N' I' F ,',

d C 't'b c efetuada na quadl'a da So-na0 esse enomena lva -

I
errOVlano· e Ul'l 1 a, u-

Kalil (8 pontos); ZÓ (2), Direito: ·Mineirc; Ney e do, arqueiro da S. E·. Pal-, jo passe, nada -:Cüstou ao gipa, que para tanto recebe
Ferrari (16), Mário (18), Borges; Nilo, Lilico e Toi- meiras; que maravilhou a Palmeiras. Quantó estará rá um grande aumento no
Wilmar (2), 'Demócrito (2), nho; Bruno, Ceará (Jami- torcida do Pacaembu com I' vàlendo agora, o estupendo número de localidades. O
e Serafin. co), Dedeco, Viana e Virgí- as mais variadas e impres- guarda-valas? Os dirigentes famosó quadro deverá an-
Direito: Dedeco (10 pon- lio (Ronaldo), sionante� ,intervenções no

I
do alvi-negro que o di- tes; .se exibir em diversas

tos), Tico (5)" Gawiel, Fer- Entre'· os farmadontos, "derby" realizado domingo gam ... ". . cidades brasileiras, pros-
nando (6) e Hoffman (4). podemos dizer que, e)ll 'sua seguindo, depois, para as
Entre os farmodontos a- defesa, não há n(lm�s a O d' C' M d G Id 'bl"

..

huque e aXlas X orr-o o e'ra o repu lcas Vlzm a,s.
preciamos ma)s os traba: destacar: todos .atuaram

.

.

.

.

,x' ,)(- ;.:, ,

lhos dé Mário, que corres- num mesm.o nível. Na '\'an- Defrontaram-se, -domhigo de 3 tentos a zero. Os fina- O FLAMENGO NA SUÉ-
pondeu aos comentários an-. gu.ard& salientarl!lll-se mais I último, em partida amisto- lizadores foram João e Do- CIA: 9 X O /- 'De Estocol

tec�pado� sôbre �ua elasse, PI,ácido, Z.Ó e Amante. >la, os valorOE�os rapazes do ma, no primeiro tempo ,e mo chega-nos a notícia de
� F �rra:l, em nOIte �e rara Da. e�Ulpe .da, Faculdade Duque de Caxias e do Mo"i'-

.

Mário no tempo final. lnso, que a equipe do Flamengo
mspuaçao. Os demaIS tam- de DIreito, Mmen"'l, na me- ro do Geraldo. I fismável foi a vitoria. do jogando contra o Umeaa
bém contribuiram com sua l ta, e .Toinho, que cf-teve e� Incontestávelmel1té

�
o E. 'E. C. Duque de Caxias, mais' da Capital Suéca, vence�

parcela para a notável vi- tôdas as p�rtes do campo C. Duque de. Caxias, apre- indiscutivel também foi o por nada menos
_

de 9 ten
tória. como um leao, foram os rne- sentou melhor futebol, mais ardor de luta que apresen- tos. Não ,é esta a maioI
No quinteto de Direito lhores. ação G melhor técnica. O re- tou o Morro do Geraldo vitória 'de um clube brasi-

Dcdeco foi o ma�s positivo.; - su)tado espelhqu, sem duvi- F. C. até os últimos minu- leiro no exterior, pois o Bo-
Tico não bisou suas últi- Os demais entre regula- da nenhuma, o desenrolar tos da partida.'

_

A atuação tafogo. ha anos atraz ga-
mas exibições, principal.. res e fracos, alguns muito da partida. • ·de Máximo Chaves foi oti- nhou por 11 x O, jogando .MI1IMmente líquela, frente à Fa- abaix(') de suas v'ercladeiras ' ma, Melihor sorte, rapazes contra um �ombinado de I
cJldade de Filosofia, em possibilidades., Venceram tanto os aspi-Ido Morro. do GeJ.1aldo, nas Caracas. -, I
que esteve notável. Os de- Marcha da contúgem: rantes como os titulares. próximas -refregas! I * * * I

"I

mais, apenas esforçados. 1° tempo: Farmácia e O segundo quadro venceu: Continue assim, pessoal BEQUINHA. RENOVOU; ii���.�WIi!ifiCom êste resultado, o tor- Odontologia 2 x O, goals as- por 4 tentos a 2. A. partida! duquense, e irão longe. COM O CORITIBA _ De �

nE'io finalizou com Ciências sinalados por Zó e Plácido, principal teve' o resultádo I .' L. C.' Curitiba informam que o 1 ......_hilI!i6I�.a.i..iIií6�
Econômicas, Direito e Far· êste cobrando p<,nalidade
maCIa e Odontologia em' máxima.

p,_l'imeiro lugar. Final: Farmácia e Odon-
xxx

• tologia 5 x 1, tentos de ZÓ,
FUTEBOL'

.

Amante, Dedeco e Almiro,
A exemplo do cestobol, pela ordem.

também o torneio futebolís- Juiz: Gilberto Nahas,
. sem venceqor. com 'atua.ção aceitável.'

, ,

"O Estado"- .EsportivoI
iI III =n I IG��27? �mlaa�li�Q�����9·�'

AM·ERICA, RIACHUElO E MARTINElll, OS PARTICIPANTES - ·A' TARDE, NA BAIA SUL
Na tarde. de hoje, sob.' Duas serão as provas eli--:----...;_,----------------------,--------------

o contrõle da Federação! mínatôrias, sendo
-

que a se-
.

Aquática de Santa Catarí- I
gunda será realizada ama

na, será efetuada a primei- !
nhã, pela manhã.

ra prova eliminatória de I As provas que terão lugar
"oito" afim de ser escolhi- na baía sul; na distância de
da a guarnição que repre- 'dois mil metros, concor

sentará o remo barriga-' rerão
.
as guarnições do

verde na gigantesca prova
I América (Blumenau) e Ria

"Governador Moisés Lu-I chuelo e MartineIli, desta
pion" que a Federação de Capital.
Remo de São Paulo promo
verá no proximo dia 10 do
corrente na raia do Juraba
tuba com o concurso das

guarni-ções catarínen
se, gaúcha, carioca e dos
clubes paulístaa 'I'íétê, Flo
resta e Corintians.

O Aldo Luz não estará

presente, visto estar com

prometido para a disputa
com os gauchos em Porto
Alegre e 'com os ingleses de
Cambridge e Oxford, no

Rio. ;:

ESPORTES UNIVERSITARIOS '

.

.

(Jorge (herém).
""

FARMACIA E
-

ODONTO�
LOGIA 48 -x DIREITO 25

NIVALDO, O "HOMEM DO DIA" NOTICIAS DE TODA P_ARTE

•

ln�ma
.i:; .

.. ,

. ,

.

CINE SAO JOSE
...

As 4,30 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

A história imortal das i,
tentações de um homem ...
e a recuperação de sua fé.
A imortal parábola revivi
da em um espetáculo gigan-

Âs __:_ 8hs.
Robert STACK em:

NO REmO DA TRAIÇÃO
technicolor

No Programa:
Noticias da Semana. Nac .

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

médio catarinense Bequi- As 5 - 8hs.
nha acaba de renovar seu Arturo de CORDOVA -

contrato ,com o Coritiba, de- ,Iracena DILIAN em:

sistin,do assim de ingres-I CASTA E PERIGO�SA
sal' no' Internacional, de' No Programa:
Porto Alegre, que vinha

I Espol'te na 'rela. Nac.
pretendendo o concurso do Preços: 10,00 - 5,00
antigo defensor da ,seleção

I
Censur?- até 5 anos.

,"::nn;�:;i;�A O CO·'.ImRIN:IANS - ,O 'Corintians-
I

'

:=.
PaulIsta devera estrear ho-

je em Curitiba contra o

Ferroviário:
II&-

As - 8hs.
t '10) A FLôR DO LôDO
I
_ Com: Ray Milland.

INGLATERRA � X ALE-
I 20)" A PRINCESA E O

MANHA 1 \- ,0 Jogo tra,- PLEBEU _ Com: Gregory
vado terça-feIra em Ber-I i P k
lim entre ó selecionado ale- eNc. P

•

o rograma:mão e o "english team", te" Atual. Atlantida. Nac.
ve corno vencedor o segun�
d Preços: 8,00 - 4,00.
o por 3 x 1. É es'ta a 9a

Censura até 14 anos.
derrota da Alemanha des-
de que venceu em 1954 os

hungaros tornando-se cam-

Hoje, no Estádio da F.C.F.� á larde: Paysandú
x Fiuueirense. Amanhã: Paysandú x Ivaí

.
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o ESTADO Florianópolis, Sábado, 2 de Junho de 1956

Temporada de inverno
.

JUIZO DE DIREITO DA
3 - domingo - Tarde dançante, das 16 às" COMARCA DE TIJUCAS.

20 horas
- sabado - Soirée Mignon, em homenagem

ao "Dia dos Namorados", das 22 às 3
-horas.

FAZ SABER aos que o

presente .edital, de citação
de interessados ausentes,
incertos e desconhecidos,
com o prazo de trinta dias,
virem ou dele conhecimen
to tiverem, que por parte de
Amália Anástácia da Con-

ceição lhe foi dirigida a pe
tição do teor seguinte: -
"Exmo. Sr, Dr, Juiz de Di
reito da Comarca. Amália
Anastácia da Conceição,
solteira, de profissão do

méstica, natural dêste Es

tado, residente na
. cidade

Itajaí, do mesmo Estado,
quer mover a presente ação
de usucapião em que expõe
e requer a V. Excia. o se

guinte: -I - A suplican
te é· posseira, há mais de
trinta anos, por sí e seu an

tecessor, de um terreno si
tuado no lugar Terra No

va, dêste Primeiro Distrito,
- com duzentos e quarenta
e dois metros de frentes e -

mil quatrocentos e treze

ditos de fundos - ou se

jam 341.946 metros qua
drados, - fazendo frentes
ao Norte em terras de José
Luiz Borinelli e fundos ao

Sul com quem .de Idíreíto ;
extremando a Leste em ter

ras de Antônio Américo e a

Oeste. em terras de Natal e

Pedro 'I'amazzia, � II - O

dito imóvel foi adquir-ido
pela suplicante de Sebasti
ão Manoel Jereminas em do
ze de janeiro do corrente

ano, conforme escritura pú
blica inclusa, cuja posse,
do referido vendedor, data:
va de mais de trinta anos, e

tanto -a posse dêste 'como a

atual, da suplicante, sempre
foram pacíficas" contínuas
e ininterruptas, e ambos.

sempre a mantiveram-na
com ammos domini".
III - Em vista do exposto
quer a suplicante regulari-· ........
zar a sua.posse sobre o re-

Iferido imóvel, de' conformi-
dade com o disposto nos ar-

ti-gos 550 e 552 do Código
Civil. E para o aludido fim

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

sária justificação' exigida li.< ' -.

pelo artigo 455 do Código , _ . ..4... _ .

de
.

Processo Civil, - na

qual deverão ser ouvidas as

testemunhas que serão

Esforçar-me-ei para agir no meu trabalho e nos meus oportunamente arroladas,

negócios como Cristo gostaria que eu o fizesse. Requer mais que, depois da

justificação, seja feita a cí

Roger W. Babson, estatstico( Massachussetts) tação dos atuais conf'ron-

SABADO, 2 DE JUNHO tantes acima mencionados e

dos interessados desconhe-
cidos por edital de trinta
díao, bem como do Sr. De
legado Regional do Patrí
tério Público, nesta Cída-

A vida de um famoso negociante de uma cidade su- de; todos para contestarem

Iina, bem demonstra a afirmação de que as boas obras a presente ação no prazo de

de um homem o seguem. Na geração passada êle fêz uma dez dias, de acõrdo com o

considerável dádiva a um colegio, onde o que esta escre- disposto no artigo 455, cio

ve veio a ser diretor. Sua oferta inspirou outros, assim tado, _ sendo, afinal, re

aquêle colégio passo� de uma Instituição pequena e anô-/ co�hecido o domínio da �u-
nima a uma das mais famosas do pais. phcante sobre o refendo

Não se limitava só a dar o dízimo ê ajudou muitas imóvel, cuja sentença lhe procedida nestes autos de

I
que chegue ao conhecímen

outras obras também. Tanto o Colégio como a Escola Do- servirá de título hábil para Ação de Usocapião requeri- to .de todos e ninguem pos

minical local são monumentos à confiança que aquele a inscrição no Registro de da por Amália Anastácia sa alegar ignorância, man

homem depositava em Deus e ao seu desejo de servi-lo Imóveis. O assistente que da Conceição, para que pro- dou expedir o presente edí

como fiel dispenseíro da abundânci-a de suas bençãos, esta assína tem sua resi- duza todos os seus devidos tal que será afixado na se

Um fundo patrimonial com o .seu nome, leva avante seus dência nesta Cidade, à Rua e [urídicos efeitos. Citem- de dêste Juizo, no lugar do

ideais de dar com sabedoria para o bem dos homens e a Coronel Buchele, nO 4, onJe se, por mandado, os con- costume, e, por cópia. pu

elória de Deus.
.

recebe citação. 'Protesta-se frontantes conhecidos do blicado uma vez no DIÁ-

Muitas outras grandes almas têm deixado inspira- provar o alegado com tes- imóvel; por editais, com o RIO DA JUSTIÇA e. três

(:âo semelhante no sentido de dar ao Senhor para o ser- temunhas e vistoria. 'Dá-se prazo de trinta dias, a se- vezes no jornal "O ES'l'A

vrço dos homens. a presente o valor de Cr$ rem publicados uma vez no DO" de Florianópolis. Dado
3.000,00 para os -efeitos fis- Diário da Justiça e três ve- e passado nesta cidade de

cias. Nestes termos P. de- zes no jornal "O Estado", Tijucas, aos vinte e dois

ferimento, 'I'ijucas, 20 de na forma do artigo 155, § dias do mês de maio do ano

abril de 1956. (a) Claudio 1°, do C. P. C., os
.

in teres- de mil novecentos e cin

Caramurú de Campos." Em sados incertos; pessoalmen- quenta e seis. Eu, (a) Ger

dita petição foi exarado o te, o Dr. representante do cy dos Anjos, Escrivão, o

mõnio da União, por preca- M. Público; e, por -precatô- datilografei, conferí e su

tória, em Florianópolis, e ria, a ser expedida para o bscreví, (a) Francisco José
do representante do Millis- Juizo de Direito da la Va- Rodrigues de Oliveira -

seguinte despacho: - "A., ra da Comarca de Florjanô.. Juiz de Direito. Está con

como pede. Tijucas, 22-4- polis, o Sr. Diretor do Ser- forme
.

o original afixadc
55. (a) Clovis Ayres Gama viço do Patrimônio da na sede dêste Juizo, LO lu
- 'Juiz de Direito." Feita a União. Sem custas. P.R.I. I gar do costume, sobre o

Não há maior alegria do quedar-sa a si mesmo e tudo

jUstif.
icação foi

p.
referida a;

I 'l;'ijuca.s,
22 de maio de j qual me <repozto e dou fé.

q'le se tem para causas nobres. seguinte sentença: - "Vis- 19�6 .. (a) Francis.co. José] Data supra. Q Escrívãc :

tos, etc ... Julgo por seno Rodrigues de Oltveira -- I

qUY E; Snavely, professor ,Alabama) .. tença a justificação retro, Juiz de Direito." E para Gercy dos Anjos.. .�. -

lfra lenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUN:rNAS

LHa

Dia 9

São João
Dia 23'- Sabado - Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Quadrilha - Pi.!
nhão '_ Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Prémios ao mocinho e a slnhaslnhâ e ao

casal melhor caracterizado e ao bloco
mais animado � Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Muller, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
Nota - São convidados os associados para o pri

meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca

sarnento, no dia 11, segunda-feira, às 20

horas.
São Pedro

de julho - Grandiosa matinée infantil à

Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com

distribuição de premios para
meninas e meninos até o quinto
lugar.

Dia 10

ASSOCIACAO IRMÃO JOAQUIM
� .

'-e�
ELEIÇ.�O DA DIRETORIA

De acôrdo com os estatutos, convoco os srs. as

sociados, para comparecerem no dia 4 de junho do cor

rente ano às 17 horas, na Secretaria da Associação, para
\ .

a eleição da nova Diretoria. •

Silvio Pirajá Martins
10 Secretário

(NO Cenaculo))
�

Cóm ii -Biblia ná Mão
SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO

Deus é amor. (I João 4:8). Ler I GOl'. 13:1-7.

Alberto Einstein não pertencia a nenhuma igreja e

não foi encomendado quando morreu, por isto muitos

crêem que aquêle grande homem não tinha religião. Con

tudo, êle sempre dizia que se encontrasse uma igreja,
cuja única doutrina fosse o ensino de Jesus sobre o amor,

Êle se tornaria membro dessa igreja.
Considerando que Einstein foi criado em lar [udâicó

e educado na/sua fé, esta afirmação cresce de valor. Ain

da mais, eu sou testemunha de que êle cria que o amor

é um poder fundamental como o é a gravidade e a ele

tricidade. Ele cria tambem que os ensinos de Jesus a res

peito ao amor o élassificam como um grande' cientista.
Tomamos nós a sério êste ensino básico de Jesus?

Amamos nós sinceramente, os nossos inimigos, perdoa
mos os que nos ofendem, não somos egolstas e tratamos

todos como amigos? Dr. Einstein afirmava que o amor

{. a única solução para a paz individual e internacional.

Resolvamos 'substituir o serviço de-lábios pela ação. ,

ORA'ç.ÃO

Nosso Pai, nas atividades deste dia ajuda-nos a fa

zer do amor o' fator controlador de nossa vida, como Je

sus o fez a base de seus ensinos. Ajuda-nos a compreen
der que nossa fé em Cristo será julgada pelo nosso amor

:lOS outros - amigos, inimigos, parentes e estranhos.

.Em nome do Mestre Amém.

PENSAMENTO PARA O 'DIA

Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que

recebeu, como bons díspenseírcs da multiforme graça de

Deus. (I Pedro 4:10). Ler II Cor. 9:6-11.

ORA'ÇAO

ó Deus, nosso Pai Celeste, que compreendamos' que
tudo que ganhamos e recebemos através da tua. abundan

te graça nos é confiado para que' gastemos e distribuamos

para o melhoramento de nossos semelhantes em tôda a

parte-. Pela. oportunidade de servir como mordomos do

teu reino, nós te damos graças. Em nome do Senhor.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Edital de citação de ínte

ressados ausentes, incertos
e desconhecidos, com o pra-

zo de trinta dias.

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 ..•

•

[-', .,

�1'�� •

f �",�,��' .

� r .

!. sO. OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

COM'.'-.

Potente n.O 4.0.637

05 automobilistas brDsileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pela SHELL,
é exclusivo dos gcnol;nQs vendidas nos

Postos SHELl..
"c-

';:'-:

c'tt
'ncorporando à gosolino as vantagens do
fôsfato tricrecílico, que elimina a pré-

ignição e as falhas,nos velas, ICA temeu

a gasolina SHELL O mais poderosa -qu.•

Voei poderá obter.

ICA é misturado ã gasolina nos próprios de...

põsitos, carros e vagões.tanque da SHELL.

Ouando reabastlctr ttlrJ corro, nao

esqueça:

f
t.'.!'·

.�

-"�
..•/

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

COMUNICAÇÃO Á PRAÇA
Comunicamos áo comércio em geral e aos nossos

inúmeros amigos qUe o sr. Cyríaco Christoval Filho
"Quico", deixou de trabalhar com a nossa firma desde
o dia 30 de abril do corrente ano, não mais fazendo par
te, portanto .. da nossa Empresa .

Florianópolis, maio de 1956.'
Expresso Florianópolis Ltda.

A VI S O

AVÓ,! MÃE! FILHA'!
TODAS DEVEM USAR A.

1IIIrjl�i·�lnjl'r!1

Dr. Wilson J. Bleggi

. Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",_'
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,·
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas. PARTICIPAÇAO

WALDEMIRO GON
ÇALVES

Vva. OSWAI.DO PINTO

SENHORA
DA 1.UZ

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -
Pivots _ Dentaduras anatômicas e cir'úrgia.r ?

:e:

Participam aos parentes Participa aos parentes e

e pessoas amigas, o contra- pessoas amigas, o contrato
to de casamento de sua fi-

I

de casamento de seu filho
lha IDEVONE com o sr, CÂSSIO com a Srta. Idevo,
Cássio Aurélio Pinto da

I

ne Vera 60nçalves.
Luz.

.

I

Idevone e Cássio
Confirmam

Itajaí, 5/5/56 Fpolis, 5/5/56

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evitará dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Empreça-se coon vantagem para com

baler as irregularidades das funções
periódicas das senhoras, E calmante e

regulador/dessas funções.
flUXO·SEDATINA. pela sua com

provada eficácia, é muilo receitada,
Deve ser usada com coníiança.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO�!�L������!��'l8uislativo �a Ci�8�8IHerbe��:.::s ::e�rJ:��::�t:� ��nrO, 25
Todo o mundo protesta e pode servir de remedio con-

-
-

;�e:::::�m���u ::.� ': ::'"ix::"�: t�;:e, :.o�e i::� re�;�r "..!:::\�'�:�aeo:� Vl:
·

�;:s ��:����:r���i:!pru! HomenageOs da ' Classe Jorna lts tíea
anau nome na última crôní- maneira, que nao havía Jeito póstolo e secretariado pelos Hotel.

AI'
.

e

���s������:eco:c�rt:r��d:ra� de �arard' Os tres, na parte ::::do:es,�!���íce��i::iil�; Aínda Có p ausos do Congresso
l Nacíenal

comica a peça, foram real- o digo , ." � k

Maria Adelaide Moritz Nunes mente uma bola no palco. Cruz, o Legislativo da Ci-
H srb difícil escrever. .s0�re, lo, com a sua modéstia e o .nhas definitivas, a obra gt-

Pereira e da brilhantíssima Tres perfeitos artistas no
dade realizou, na noite do Pela falta de divulgação e �lfer.t �oses, o. dinâmico seu sorriso, como uma cola- ,gantesca e fecunda do Ho-

atuação da nossa Orquestra gênero.
dia 30, a última sessão 01'- em vista as reclamações

e m a�lg�vel Pres�d�nte da boração singela ao biógrafo mem-Simbolo da imprensa

Sinfônica. Naturalmente um Zanzibar Lima, o célebre dinâría da presente legisla- constantes sobre a referida Associação Brasileira de que fixará, um dia em -li- brasileira

lapso da revísão ou mesmo, Pirata-perna-de-Pau. E que tura., ,__
"

i lei, o vereador João Nave- Imprensa, na limitada di-
' .

apuros de paginação... o píratão. Até na voz e na gar- �""""�� , gante Pires (PSD), após a-
mensão das breves linhas

fato é que snwimiram o no- galhada. A cêna do encon-
Retirada de projeto "presentar uma série de

de um registro.

me do autor, que sou eu tro do tesouro esteve perfeí- "conaíderandos";' requereu
Possui o inexgotâvel Mo-

mesmo. ta. Subscrito pelos vereado- o cumprimento da letra do
ses um tal acêrvo de servi-

Feito O' que, entremos no Depois da Revolta dos res: Dib Cherem, João Na- referido Código relativa ao
ços prestados às causas da

assunto. Ou melhor, nos as- Brinquedos e de O intruso, vegante Píres,: Waldemar Conselho de Contribuintes.' imprensa no país, e na defe-

suntos, pois, são dots. Pluft veiu confirmar nossas Vieira, Frederico Véras e Aprovado.
sa dos jornalistas em parti-

o primeiro, refere-se a afirmações. O Teatro Catari- Baldicero Filomeno, deu en-
cular, que a sua personali-

elegante recepção de que foi nense de Comédia, venceu
trada um requerimento so- O aumento das passagens

dade ímpar está a exigir

motivo, a presença nesta Ci- brilhantemente. Não haja licitando a retirada do pro-
um biógrafo atento e meti-

dade de a mais bela catarí- dúvida a respeito. jeto que autorizava o Exe- O vereador Genésio Leo-
culoso.

nense, srta. Edith Donln, fi- A platéia floríanopolltana cutívo a emitir apólices. cádio da Cunha (PSP) leu Enquanto lião surge, po-

dalgamente recebida nos lu- conta com sucessos novos e ,,,,';C discurso protestando contra rém, aquele que vai situar

xuosos salões do LUX HO- brevemente espera renovar
Júlio x Vilela os aumentos dos onibus, as-

nas páginas da história a

TEL, para a homenagem que seus planos, quando levantar sunte tão falado e discutido figura exponencial de Her-

lhes prestaram o sr. Osmar o pano para mais uma apre-
A exemplo do requerimen- ultimamente.

bert Moses, como um dos

Cunha, operoso prefeito da sentação dessa gente muito to da sessão anterior em
grandes entre os maiores

capftal e sua Exma senhora. nossa, que o Sálvio íncansa- que o vereador Haroldo Vi- Impostos
homens do nosso tempo, hão

Foi uma festa encantado- vel na sua direção, rumará lela requerera cópia de a-
de ser poucos todos os sim-

ra e nos moldes democráti- para novos sucessos.
baixo assinado ao Sr. Secre- Mais uma vez o vereador ples registros como êste, em

cos, sem afetações, nem preo-
tário de Segurança, o vereá- Liberato Ca.rioni," protestou

duas pobres colunas de jor-

cupações de requintadas fi- PELOS CLUBES dor Júlio Paulino da Silva contra o jogo de "empurra"
nal.

dalguías, que obrigam a gen- apresentou requerimento i- entre a 'Diretoria da Fazen-
Na febricitante atividade

te a certos e naturais cons- Em benefício do Límoen- dêntico contestando o con- da e a Orgamec. S.S. disse
do jornalismo quotídiano,

trangimentos. se Futebol Clube, sua díre- teú�o do abaixo assinado re-. que o contríbuínte.pede in.; sendo Herbert Moses o com-

Entretanto, 'foi se)eta a- teria fará realizar, hoje, metl�o pelo vereador Harol- formação ao primeiro e ês- panheiro de tôdas as horas,

comparência dos que ali ro- nos amplos salões do Li- do Vilela, ,L Lij_'ifj te encaminha ao segundo e
presente em tôdas as inicia-

17°

ram prestigiar aquela inicia- moense uma brilhante sol- I
vice-versa. tivas, em todos os movimen- 7 e 30: hora local; nove horas e trinta no Brasil: oito

tiva e conhecer bem de per- rée. Dia dos Estatísticos
'tos que envolvem a impren-

e meia, ali em Posadas, bem em frente a mim e dos 'meus

to, a encantadora e elegan- Para tanto convidam aos' A D não ficou sa, ou em que são envolvi-
'olhos atônitos.

tíssima professora de Joaça- associados e distintas famí- .
Com a palavra, o vereador

. ��:�ecida dos os jornalistas,
-

as suas,
- Decididam�nte o passarinho do relógio enlouqueceu!

ba, que conquistou com mui- lias, e avisam outrossim que Haroldo Vilela teceu rá-
\ idéias como as suas ações,

As �alas estao'?rontas, fechadas, quietas, esperando.

ta justiça, o cobiçado título haverá apôs a soirêj, ônibus pidas considerações em tor- Continuando, o vereador
os seus pensamentos como

- Sinto-me arejado, correntio, d'espírito liberto como

de "a mais bela". até a cidade. no da data magna dos esta-I Liberato Caríoní, criticou a
as suas palavras, protestan-

um homem que digeriu bem, passou oito horas' de' calmo

Estiveram presentes o sr. tísticos em nosso país. Por- D. O. P. por mandar fazer' do, defendendo, sugerindo,
sono dentro de um �osquiteiro amplo, num quarto em que

Governador
,
J{mge Lacerda, CLUBE 6 DE JANEIRO isso, requereu constasse dos, buracos há mais de 4 sema-

lutando, enfim, pelos inte- o. perfum� do reseda, que vem de fóra, atravez das per-

sua axma. esPosa, ,sécretá- Domingo, dia 3'do mês anaes da casa, voto congra-II nas na Rua José Boiteux,
rêsses da imprensa e dos sianas, mistura-se ao cheiro bom de assoalho oleado

rios de Est" do, Ilustres da- fI
J' ornalistas, - nem sempre

oupas limpas.
c e

'" uente terá lugar nos tulatório e se' desse conhe- colocou a costumeira placa
mas , representantes da ím- salões do Clube 6 de Ja-' cimento da homenagem à, indicativa e até hoje, nada

têm permitido ou facilitado

prensa, rádio, dignas autorí- neiro, sensacional Associação Catarinense de! fez. Por isso, requereu ofí- que se veja e msua plenítu-

dades, gentís senhoritas e TARDE DANÇANTE Estatísticos. I cio aquela repartição esta-
.de a obra imensa de patrio-

sras de nossa sociedade. promovida pelas Nor- ..-.,� dual ar'
.

di t
tismo que êle vem realízan-

, ,._�,_.,,,,�,_,,.,., p a reparar ime la a-

Foi uma reunião sob todos malistas do Instituto de Cocktaíl à Miss Santa mente a dita via pública,
do na Presidencia da A.B.L,

os aspétos, digna do melhor Educação Dias Velho. Catarina
unindo essa classe tão in-

registro.
.

,Haverá prêmios, sur- Ordem do -dia juriada e incompreendida,
Em outro local, êste diário presas e bôa musica, Em nome do Sr.' Prefeito

elevando-a e dignificando-a

dará ampla notícia no seu para maior brllhantís- Osmar Cunha, o líder do Foram-aprovados os pro-
para honra e glória do Bra-

carnet sociál.. li "rA-7-': mo. PSD, vereador Dib Cherem, jetos n. 72 - autor: verea-
silo

Outro assunto ainda Nota: Os cavalheiros

'1
convidou os srs. vereadores dor Navegantes Pires. De-

Mas agora uma oportuni-

desta vez, Teatro. E bom tea- pagarão ingresso e exmas. esposas, à partici- clara de Utilidade Pública a
dade surgiu, para que se

troo 'Estréia de PLUFT, O Cr$ 20,00.' parem do cocktail oferecido Irmandade da SS. Trindade.
-refletisse um pouco mais

FANTASMINHA. Mais um _.II_IJ.I" .,���� '

.•�:!,I .....j��.,,,, Proj. n. 63. Aproya acôrdo
sôbre o trabalho incansável

inconte&tável sucesso do Tea-
' _-" .�, ,

municipio e Ministério da
desse administrador do raro

tro Ca.rinense de Comédia. Saúde e por fim o proj. 71 ,dinamismo, que a frente da

Agradou em cheio a peça.
- autoria do vereador Bal- Associação Brasileira de

Os aplausos recebidos pelos dicero Filomeno - altera o
Imprensa tudo tem feito pa-

artistas, confirmam. Sálvio plano diretor da cidade.
ra engrandecê-la.

de Oliveira na direção da pe-
Eis que o tempo passa,

ça, Mário Moritz com a sua .;Explicações pessoais' indiferente aos homens, aos

arte de pintar cenários, mui-
governos e aos regimes. E

to a ;gõsto e no sentido da Por ser a última sessão' êsse sempre jovem Herbert

intérpretação dos
-

motivos. enaltecendo a conduta d�' Moses, quer pelo ideal que

Depois, explêndido elenco Presidente e eolegas, fala-
não fenece, quer pelos sor-

cOIll os atores José Silva, Mi-:- ram ás vereadores: Dib
risos de otimismo que não

ro Morais, Zanzibar Lima, Cherem - Gercino Silva -
se apagam na sua expressão

Tito Corrêa, Ézio Luz, Antô-
Nereu Pereira e Osni Raul

de amigo de todos, vai com-

nio Gevaerd Faria e as atri- ,Lisboa. Em seguida, foram pletar, no dia 10 de junho,

�s Gilda Maria e Acy Cor- pr,estad;ts várias homepa-
prestigiado e aplaudido, o

.

Asunción emudecera dentro d'agua, numa postlJra de

deiro. Jocy Pereira como as- gens ao líder do PSD, 've-
25° aniversário de sua ges- raclOnamento, qu.asi nas trevas e no abandono. O carro

sistente de direção.
reador Dib Cherem, pelo

tão na A.RI. São vinte e espadanava no enxurro: Jazia frio e uma sensacão sem ne-

Maria Clara Machado, au-
O sr. Nerêu Ramos, quando Governador, telegra- transcurso do seu aniversá-

cinco anos de trabalhos e
me batia atravez do meu sangue, dentro das �eias empo-

tora de PLUFT, o fantasmi-
fou aos deputados que o apoiavam, pedindo-lhes a rio.

lutas incessantes, dedican- ladas e azedas!

nha que paradoxalmente, presençà na Capital, para as sessões preparatórias da do sua existência ao pro- VO,ltei a sentir o fígado de Posadas, uma irritação de

tinha medo de gente .. ,

Assembléia." 'Ihel"a aos feste"os' gresso e bem estar da im- brotoejas n,a alma, um .desejo de asas ou de as-sassínios!

Tudo. pronto, levanta-se o .0 sr. Iril_leu Bornhausen, apenas eleito Governador, -\ J prensa e a grandeza do Bra-
.

- Irra. - exclameI, ao descer á porta do hotel. - Isto

pano, luzes discretas e a re-
abrIU a gualaca e adquiriu três deputadOS. Na saida,' ATENAS, 1 (U. P') _ Os sil. so acontece na América espanhola! '

presentação teve início. para fazer � íour, comprou mais o romanowski... representantes gregos não Reconhecendo êsse esfôr- �Mas o homem é� um animal que esquece com qualquer

O suceSso começou pela Os arqUIvos da história são impla�ávels. assistirão à recepção a ser ço e essa dedicação, a ,classe raçao, mesmo que nao encha a barriga, ..

distribuição dos papéiS. Ade-
x dada pela embaixada da In- que Herber� Moses congregou Quando me vi estirado, l!omo um vizir de romance:

quados a seus intérpretes.
x x glaterra, por ocasião do ani- e uniu, representada \ por

/

Miro Morais em Tio Ge- Nos processos de remoção e demissão por motivos versário da Rainha Elizabe- mais de quinhentos jornalis_ n.uma cam� de amplas molas, á claridade de/lumes poli-

ruadio, tão sonolento, tão políticos, a última diretora do Departamento anexava th, anunciou um porta-voz tas profissionais, por oca- CI�dos, ouvmdo. o murmúrio passional e embalador das go-

soloneto mesmo, que pare-
até oS telegramas dos sub-diretórios udenistas, pedin- do Ministério das Relacões sião da Assembléia Geral telr�s - pensei que estava a .sonhar, muito Vmge, no país

.ela ter aproveitado aquele
do as vinganças. 'xteriores.· Ordinária da A.RL, a enti- da nma e ?a quiméra, no seio cômodo de uma nuvem algo-

papel para pôr em dia o seu
Aos democratas dé agora parece estranho que o -

I
dade cujos destrnos êle vem doada e concava, 9ue duas pombas arrastavam pelo céu

próprio sôno. _

saudoso catarinense Altamiro Guimarães, para pro-
VEREADOR DIB CHEREM presidindo o norteándo vi- tranquilo e fõfD! .

-

José Silva, o Pluft, fez tão
ver uma escola recem criada, consultasse pessoa da Transcorreu ontem o ani- toriosamente durante um' Tamb�m 14 horas num combôio que rolava, sem pres-

bem seu Papel, que a ,gente
sua inteira confiança.

versário n1atalício do nosso quarto ,de século resolveu sas e vadiando, atravez de SaVanas enervantes e que não

não sabia mesmo se era ele
x

prezado amigo, e distinto dar ao edifício d; "Casa dos �cabava� nunca, sentado num banco demasiadamente só-

ou se ele era ... um fantas-
x x

conterrâneo dr. Dib Che- Jornal,istas" o nome de lido: ouvmdo em tõrno o guarani � podem muito bem re-

ma.
Se os arquiVOS do Palácio, agora entregues ao Di- �em'b influente vereador pe- HERBERT MOSES. duzlr a uma cama fluida e romântica tôdas as aspirações

Gilda Maria, mamães do
retor do Cooperativismo, para serem devassados se-

a ancada do P. S. D. na Esse justo preito ao fun- de uma carCassa realista, fatigada e de setenta quilos mal

fantasma. A dedicação pelo
gundo as conveniências políticas do sr. Kominos Lá-

Câmara Municipal. dador e construtor da sede pesados".

seu fantasminlÍa, chegou
cerda, nos fossem permitidos, deles iríamos desencra- Cavalheiro, apaixonado da A.B.I., a êsse fabuloso Certo, havia no compartimento bancos de couro e mo-

mesmo a ser fantasmagóri-
var dois despachos, que, citamos de memoria, pois da-

do Rádio, onde sempre Herbert Moses, que há 25 a- las convidativas; mas por desgraça ou purga dos meus pe-

caI E dava-se ao luxo de te-
tam de 1932:

atuou ,como locutor e co- nos vem sonhando e reali- cad�s.' em frente a mim veio despejar-se uma paraguaia

lefonêmas Para uns habitan-
"Tenente Jaime Arruda, Ramos

mentarista esportivo, fir- z�ndo os s�n?os dos jorna- le .JeIto estranho, morena e repolhudas como uma cigana,

tes invisiveis, que lhes res- Lajes
mando-se como autorizado lIstas brasIleiros, teve res-- 1e chale azul, uma cestinha de provisões e um gato do mat

pondiam em vozes como so-
Fpolis. - Espero sua ;mediata incorporaoão 10'-

e eulto eron'sta. é aiuda son'neia em tôd., as eama- debaixo do bra,ol
o

pradas em canudos num ré- ças esmagarão rebeldes constitucionalistas Sã�o Paulo
nas rodas sociais da Ca- das políticas e sociais do

cepiente d'agua ... porém, a
chefiadas Major Veloso digo General Klinger pt. A- pital, elemento que desfru- país. O bicho farejou-me; e por birra, mau humor ou de-

mãe do fantasminha enten- guardo seu pronunciamento em defesa nosso eminente
ta d,e projeç.ão.

'

Congratulando-se com a sig�aldades r�ciais, implicou desde logo comigo: mal o

dia, porque a linguagem era
chefe Getulio Vargas.

Dib Cherem tem pOl� isso yfeméride, tão marcante e e3plava, com dIsfarces e cuidados, punha-se a rosnar, arria-

de duendes .. ,

(as . .) General Assis Brasil". set.impodsto à admiração" e �ignificativ�, o Senado Fe- va os bigodes e as orelhas decepadas, franzia o focinho e

Acy Cordeiro-Maribel. Per-
"General Ptolomeu

es Ima e quantos na im- deral e a Camara dos 'Depu- mostrava-me as prezas agudas e amarelas.

feita e segura na interpreta.;>
Palácio Govêrn'o. prensa falada e esérita lhe tados, com o apôio declara- I A paraguáia mimava-o em guarani: ,passava-lhe a mão

ção de seu papel.
Itararé - Recebi seu telegrama já no front inte- acompanham a caminhada. do de todos os líderes de I

Uma menina meio diferen- grado contingentes patrióticos defendem causa che-
Dai a razão de haver sido Partidos, associ�ram-se às' gorda, de curtos dedos apertadoS de anéis, pelo dôrso eri-

te das outras,- pois que, aca-
fiada ínclito Presidente Getulio Vargas contra desor-

ontem homenageado pelos homenagens tributadas a çado e me explicava em castelhano que o bichiiIh
'

bou gostando ,de um fantas-
deiros ambiciosos .São Paulo mancomunados elementos

seus inúmeros amigos ad- HerlYert Moses "unânim as 'n' m ··t d'
"o era

.

d
"

- , e ,SI 1 esmo, Irrl a IÇO e mal acostumado aOs desc nfo

reacionários e comunistas pt. Nossas colunas inven-
mira ores e colegas. e calorosamente", como o tos das viagens...

o 1'-

civeis avançam irresistivelmente pt Viva Getulio Var-
Os de O ESTADO- que o �,efiniu ,a palavra do ilustre I

.

Mas tinh.a muita bondade, apesar de melindroso, in-

gas pt, (as.) Capitão Arruda Ramos".
admiram e estimam, embo-' Senadol Cunha Melo" do, qUIeto e chéiO de caprichos:
ra tardiamente, abraçam- Amazonas. I E h h·t
no cOm os melhores votos E' b

- s um muc aC I o bueno, muy bueno; pero quisqui-
em pouco o que se loso, ché, y regafion!

�:�tr'osperidades e felicida- diz neste registro�Mas'Hell-1 Agraded- a informação e. passei para o outro carro,

.. __

hert Moses sabera ,recebê- para, o baue,o de assento_ '+:lUsivamente solido .

,"
. _. "c ",.,,",

,-

Florianópolis, Sá.bado, � ele Junho de 1956

íTomra:·seüõFa�dêl
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•
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Gost�ria de ficar aqui, nesta paz Idilíca e macia, no

Hotel SUlZO, comando aquelas divinas e indigestas delika

tesse�s de porco, diante de um bem gelado copo de cerveja,
e ouvindo em torno o velho canto de Goethe:
.+�,;e;:.-._

Lebe, liebe, trink, sehwarme,
Und bekrauze díeh mít mir!

Mas. " o trem já atracou em Encarnación",
Continuemos a caminhada: DIEU LE VULT ...
Asunción. 14 de março. Quarta-feira ....::: Voltei as mi-

nhas notas quotidianas, como faço há cerca de dois anos
com facundia e pachôrra .. ,

'

'. Escrevo neste quarto de Hotei, depois de um banho
amIstoso, demo:ado e' reparador e dum desjejum compri-
ào', falto e cheiO de, variedades.

'

Chegámos com gral)de atrazo, ás 2Y2 da madrugada,
numa espars� confusão de línguas, bagagens, gigos de le

g�mes, fardos de fumo e um gentio a correr, ai'rastando
cnanças e embrulh?s ligeiros, para assaltar qualquer veí
culo, como numa cidade ameaçada de invasão!

E foi uma luta ingente, de antologia, dura, decidida e

muda, para entrar num auto, sob a chuva espalhada num

largo esc�ro, �o pêso de duas malas, maços de fruta:�, pa-
cotes de Jornais e um saco de viagem!

'

Não padeceu menos, em Santa Apolonia o pobre Fra-

dique!...
'

ma, para provar que muitas
vezes 0/ amor é pura fanta
sia ...
Ézio Luz, Tito Corrêa, An

tônio Faria, tres marinhei-
•

'.�,,��o outro mundo, não, per-
'�-r":'

.

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


