
u
não resolve nuda c compromete tudo.

Essa trtvlalisstma vardade devia, estar sempre presente ao

p'ensa,mento e aos olhos do Governadoe catarínense. S.

Exa, quando esteve na Capital Federal, em março último de

clarou elifáticamente que nosso Estado ia formidávelmen

te bem e que não precisava dç pedir dinheiro à Uníâc, A

imprensa carioca registrou, com dastaque, o fenorneno, ti
do po� Inédito na história rel)';';'licana.

Dois meses depois, se tanto, um tncendío destrói o

Palácio da Assembléia. E o mesmo autor' da declaração de

que não pedia dínheíro porque ,o Estado não precisava, re
funde suas palavras e informa que é necessário apelar por
iodos os mudos, jeitos e fórmulas para o Govêrno Fede

ral, afim de reconstruir o préd]« slnístrado. Nesse pcditú
rio está a grave confissão .de que, Santa Oatarína sofrc ta

manha crise financeira que lhe é impussíval edificar sede

para. um dos três poderes! Confissão melaneóltca essa, que

equivale à de não estar nossa terra em condições de cum

prir a Constituição, tal a indigência que a castiga. Diante
dos apelos 3<01 Govêno central, feitos, c sugeridos pelo sr.

Kominos Lacerda - o Governador que não precisava elos

dinheiros federais - excele a nossa advertência inicial:

demagogia não resolve nada e compromete tudo.

A SITUAÇÃO financeira do Estado é má. O próprio Se

cretário' da Fazenda, em recente entrevista radiofônica,'
informou que a arrecadação continua multo aquém da pre

visão e das necessidades do, Estado. Depois de várias dêea
cêrca �e 15 mil' copos de ma- das, pela primeira vez o GóVêrno catarinense está na ímí

LONDRES, 5, (V. P. J - Sc- t�-refl'lgerante: como tarn- nêncía de enfrentar um deficit vultoso. Quais, até agora,

gundo o "Sunday Tímes", de bem alguns mílharas de

pe-I as medídàs para evitá-lo ou diminuí-lo? ° empreguismo

Londres, o Sr.. Niklta E_))ru- quenos pacotes da erva,. fo- continua cotidiano e acelerado! Não há poupança nas ver

chtehev teria eonvídad o a lhetos _em :grande qu:ntIda-1 bas! ° número de vistosos carros oficiais aumenta como

Rainha Elizabeth e o Duque de, nao so durante as ses- família de coelho! As festas e os passeios, com luzidas, aln

de Edimburgo a vislt.ar a sõos do certame, como por da não pararam!
Rússia. No decorre;' de uma tôda a cidade.

. A CRISE que se avizinha parece tomar o Gevêrno de

conversação que 03 dirígan- De modo geral, a aceitação surpresa. Ela, entretanto, estava prevista e anunciada des

tes tiveram com a t:;obel'ana do produto pelos nordestí-] de a administração passada. Vêzes -sem conta advertimos o

e seu espôso, no castelo , de nos foi elogiável. Muitos das! situaeíonlsmo de que ou mudava seusprocessos ou compro

Windsor, quando de sua vísí- pessoas a quem a bebida er�!metia o futuro do Estado

ta à Inglaterra, no mês pas- oferecida solicitaram an�os-I _o sistem:Í de transportes sofreu, no último qninquê-
sado, o Sr. Khruchchev teria tras e procuraram obter ms-. nío, verdadeiro colapso.

'

proposto ao duque ví.,itr,r a truções sôbre a maneira de I O crescimento das receitas, como demonstramos a Sa

União Soviética, c.im ou fiem prepará-la. Tal foi o inte- ciedade, era decorrência de inflação e, no exereíeío an

a rainha, o�.mes,l:lü inC�g'�tl- J rêsse des?e:tado que ? Bis-' dante, elo aumento dos impostos, quando devia ser, an

ta. Se a VISIta :03Se oficial. po D. Otávio, por mais de tes disso, consequência da maior produção, Aconteceu com

teria dito o Pi-imeíro-Secre- uma vez, teve palavras de o Estado o que aconteceu com o pescado eatartnense: em

tário do, partiri� con1\.����ta I estimulo ao. louváve� esfôr?o 1953 a produção foi de 13.469 toneladas, e a de 1954 de

da URSf:3, o Governo SOVINll:O da autarquia ervateíra, cuja 12.875, ou sejam 594 menos. O valor, todavia, da produção
receberia o casal real cem to- I iniciativa teve origem em maior, de 1953, foi ele Cr$ 71.967.000,00 e o da menor, do
do o cerimonial ces �1,' i'hclo sugestão do Serviço de Infor- 'ano seguinte, foi ele Cr$ 123.261.00,001. Assim, 594 toneladas

aos monarcas. Segundo () mação Agrícola, executor do, a menos, na prnduçãu, valeram Cr$ 51.294.000,00 mais, por
jornal inglês, a reação (10 Acôrdo entre o Ministério obra e graça dos nreços inflacionados. Aí a herança maca

duque teria sido "polidamen- da Agricultura e o Instituto bra do govêrno Bornhausen.i �L queda ela produção, já as

te evasíva". - (P. P.) Nacional do Mate. sinalada, na sua 3a Mensagem. As consequências das cente-
r

nas de milhões mal empregados nos palácios, na inútil li-
-----

nha Florianópolis-Jaraguá, nos postozinhos de saúde, fe

chados ainda, na criação de vários milhares ele cargos

novos - aí estão. O abandono elas estradas e a es·tagnação,
das fontes de produção, consequente, aí têm os seus reflé-

xos. .

E o pior'é que 110 a.tuaI GOVêl'fiO não hi indicios nem

marcas de reaçao sàlvadora. Sem remédios bcroicos a ad

ministração' Iacerí:leana nio se salva nem salva () Estado.
NÃO .é traindo a sua qualidade de fiel depositário dos

arquivos palacianos que o Govêrho despista a c:is" e e11-·

gambela o povo.
As· perspetivas' sombrias que já se anunciam exigBm da

administração rigores de economia e sacrifícios e cortes

nos gastos supérfluos - até agora. feitos sem limites. Fique
a advertência, que não é fruto de raiva ou sistemati.smo

oposicionista - maS de SUPerior e sadia cl'Ítica: construtiva.

Cr$ 1,00.

Gostaram do mate
'05

\

Nordestinos

-------
----$..,-------------------------------

•

Camp.na Grande, 5 (V.

A.) - Dando inicio à cam

panhn de introdução do ma

te no Nordeste, cuja popula
ção pràticamente desconhe

cia a bebida, estêve nesta ci

dade, durante a Conferência
dos Bispos, um representan
te dQ Instituto Nacional do
Mate. Dentro do plano de

propaganda com tal objeti
vo, foram aqui distribuidos

,

RIO,5 (VA) - Continua If'ederais que se encontram tal' mais desanuviado e os 'to perdurasse

srn vigor a deliberação da I sob o meu comando. O poli- estudantes, alertando a 0- o desrespeito

União Nacional dos Estu- I ciamento está sendo feito em 'pinião pública contra a in- Ylanr�das das

dantes, que decretou a gre- caráter puramente preventi- filtração de elementos es- constituidas.

ve geral da classe em todo

II
voo E tem havido compreen- tranhos que se desmanda- ----.-------

o país até segunda ordem, são de ambas IlS partes". O ram na prática de atas de Ieria sido convie
como protesto pelo aumen-. general Odilio Denis desde depredação, aituaram o mo-

to das tarifas de bondes a noite de quinta-feira úl-' vimento dentro de um pla- dado
nesta capital. O presidente tíma, permanece em seu ga- Ino respeitável". .

daquela entidade Carlos Ve- hiuete de trabalho. I O sr. Clovis Salgado, ins-

l080, lançou o seguinte a- I tado a se pronunciar sob_!.e
pelo aos estudantes: A Crise a caminho da I a posição do Ministério de

'A Diretoria da UNE di- superação I Educação nos acontecimen-

rige um apelo a toda classe I tos, afirmou que sua atua-

estudantil para prestigiar I
RIO, 5 (VA) - "Acredito ção sempre se dirigiu no

a ordem da comissão dire- que a crise esteja a cami-' sentido da harmonia e da

tora, qUe desautorizou e re- nho de uma rápida supera- : concórdia, evitando o agra

pudia manifestações exter-: ção. A entrevista do presi-
I
vamento da crise.

nas em prejuízo da linha de dente da República com os ...

conduta legal e pacífica que! estudantes, ao que me pa- Entrevista de Juscelino com

sempre foi sua diretriz". i i'ece teve boa repercussão e I os estudantes

O general Odilio Denis, deverá ser decisiva para o No- decorrer do contato

comarfdante da Zona Mili-' rumo dos acontecimentos". que teve sabado último com

tal' do Leste fez, hoje, estas Ecta declaração foi pres- � os estudantes, o presidente

declarações aos jornalistas: tada na manhã de hoje pelo I Juscelino Kubitschek dis-
.

"Como era esperado, não ministro da -Educação a um � se que era seu desejo e de

se regisÜ."oú' nenhum inci- repórter de "O Globo". A' terminação dar uma solução
dente entre estudantes e, uma pergunta

.

do rep,?rter1 capaz no caso do aumento

'mesmo populares com ele- acrescentou o titular : ade- das passagens de bonde. Na

mentos das forças armadas mais, o ambiente parecia es- I da porem decidiria enquan-

as arruaças e

às ordens e

autoridades

Podemos· ressuscitar1 o TAMANHO DO CEREBRO NÃ.O IN�
FLUI NA INTELIGÊNCIA

:��>' _

�-;,,��e�"_

Pio XII recebeu o Viajandn pelo Con�
sr.. João Goulart vair da REAL

RIO, 5 (VA) 0_- Os meios

cientificas da capital do
I .

país receberam com as mms

variaclas reações a sensacio

fi. na! arirmacão dos medicos

;:nor1(e-a:meri�anos, rlrs. Clau
de S. Beck, C. Weckessel' e

Frank M. Barry, da Univer

sidade de Cleveland, de que

"os mortos podem ser res

suscitados".
Em uni al:tigo divulgado

pelD
-

autorizada publicação
especializada dos Estados

Unidos. "Jol1rnal of the A

merican Mef�ical", os cita

dos l"'edicos dizem que se

pode devolver a vida aos

mortos, ainda que não te

nham sucumbido durante

uma intervenção, e, a pro

pósito. mer,�!Onam, mesmo,

11'11 dos primf�iros casos co

nhl;cidos em que um homem,o

q:le faleceu longe de uma

n.w�a de operações, foi res

suscitado akavés de trata

mento medico.
Dizem que "não é impos

sível" que cheguem a ser

f')rmadas eqllipes de emer

gência que acudam as resi

dênciai:', dos enfermos fale

Cl<10S fora do hospital e, a

pesar dB encontrarem os pa
cientes mortos medicamen

te, lhes' devolvam a vida.

Os drurgiões já conver

teram em uma pratica roti

neira, segundo disseram os

meditos a restauração das

""batidas do coração depois
de uma morte repentina na

propria mesa de operações.
Este processo pode ampliar
se, porque "o fator morte

'em caso de arteria corona

ria é frequentemente péque
no e remediavel .. ' O cora

ção quer palpitar e de quan
do em vez apenas necessita

de' pequena ajuda".
O paciente a que se refe

rem os tres medicas foi um

seu colega de 65 anos de

idade que havia deixado de
exIstir no dia 22 de junho
de �955, segundo revelam.

(Con duzido apressarlamen t.e
à sala de operações, verifi-

,

cou-se que o coração havia

deixado de funcionar e que

"o homem estava morto'; ..
No prazo de dois minutos,

foi-lhe provocada a respira
ção artificial e se lhe apli
cou oXlgelllo, seguido de

massagem manual, choque
eletrico e circulação artifi

cial do oxigenio no cerebro.

Depois de meia hora do

colapso o coração do pacien- Os medicas explicam que

te começou a pulsar por si. �o por cento das mortes

Seis dias mais tarde, o mé- eausadas por aderias coro

dieo estava restabelecido e l,odas são d-evidas a 1I1S

logo após deixou o hospital. tabilidade eletl'ica, e o res-

Os medicos informâm que to se origina de..falhas mus- t�stlldos de U�orrl professor de antro-
se registraram outros dois cnIares.

. � li o

�

ca30S analogos, um em Chi- i Muitas pessoa.:::, cujas polo�og,·acago e outro °em Nova Jer- mGrtes sejant ocasionàdas

scy. i pela instabilidade eletJrica, ,"'.,00 ..1;
•• _�'7i.-:r.;>;-- ';�""'�O"·,.,..Ij;:�-= '-'·�---';":o��

Os autores do artigo sa-: talvez poderiam salvar-se e_ FILADELFIA, 5 (V. r'.) - ela pessoa. ° maior dos cere-

Ij,'ntam que a u,m cor�ção I qu.ili'bl".ando o ,conteudo de Um cerebro grande é um lu- bros que se conh"!,>� rol elo

morto se lhe deve dar "uma! oXlgel1l0 das zonas muscula- Xo excessivo porque exige chanceler alemão Bi:;murcl:,

nova oportunidade" quase' rés al1jacer:t�s e produzi�do I maior quantidade de açucar mas
-

segundo Ccon, n.uita

em segundos, porem a car-I uma. establhdade eletnca no sahglte, e:n-ão e al,l,;o:;'llt,a· gente que nunCa ::;e di"tin

go de pessoas altamente es-
I ,por im.etodos ressuscitado- mente indice de maiu�" lrite·o gUiu em nenhum calupo tem

perializadas. res. ligência. o cerebro igualmente grande
"'"1' O cel'ebro do hc.mem gasto, A inteligência iJal"eee de-

muito mais sangue e acucm' pender de uma enzilll:l, am,o

'�:O-,<.�.

Viajou o Ministro
do Trabalho

do sangue no meen,nü:rno de drato de carbono, kVE'.d.a pa

pensar do que li ,lhlq,U21' r.ni- ra o cerebro pela corrente
mal de tamanh0 1�1(;dio em sanguinea e necess':Í.l·ia para CIDADE DO VATICANO, 5

D'RELETRIC� DO ALT'O URUG'UAI atividade pUrami:!llte muscu- o metabolism,) elo dioxicio de (UP) - O Papa Pio XII re-
. -

. lnr. oxigênio e carbon::; a:'l c0h:hs cebeu em audiencia privada

RIO, 5 (VA) ...:.. studos
•

da Agricultura com base �os :Êste são alguns 'los fatos cinzentas. A cÚl1l:entrac:ã(\ o sr. João Goulart e sua es-

�oncruidos pela Divisão de preços vigentes em 1955, íliio curiosos a re3p(;í.to do r2'�f:- crana:l,l1a cl€:sl� ,,;lzima au- posa. ° vice-presidente do

\guas do Departamento Na- 81cança um bilhão de cru- bro, reunidos peh dr. Carle- 1: enta !':lpidamente dos allÍ- Brasil chegou a Roma à noi

r!ional de Produção Mineral zeiros. Além dos projetos pa- ton S. Coon, pl'ofe,;wl' de an- 'ndE inferioreS aos macacos, te passada,. para alguns dias

.nelicam as excepcionais con- ra a construção de usinas e- tropologia na Univél'siclacle P l:OS macacos P'1.l'a o ho-: de férias na Italia. Em 'Segui-

licões de aproveitamento de létricas na zona elo "Estrei- de PennsylvanL,. mem. I da, o sr. Goulart foi recebi-

m-ergia hidráulica na -região to", a Divisão de Aguas está Apesar dos prc6o"�:-;SOg fei- .
do pelo presidente Giovanni

conhecida .geralmente por intensificando os estudos tos no estudo de P;�L(:ll�isJ11o Gronchi, no Palácio do Qui-

Estreíto' d'o Rio Uruguai nos sobre o· regime elos cursos do cerebro, ,:) ór Coon afir- rinal. Esta noite, Goulart e

imites do Rio Grande do d'água que interessam ao ma que êste "i,'1oa constituí A. sra. Sara Kubits- Sua comitiva fora'ln homena-

3ul com, Santa Catarina. sistema. um mistério. E'ntretrlr.to ele geados com um banquete na

Os técnicos daquele orgão ) liz existir uma e;,p�C'ie de chek em Pa rl·S,
embaixada brasileira, onde

d
' .

lt d a (' I' d
. estão hospedados durante a

10 Ministério a Agl'lcll ura ra ar n s �e ,:1,-'::; o cereDrn, I .

"ePutam de grande impor- que está em co�ltinuo fUEcio- sua permanência na capital

sância a recuperaçào da e- namento. PARIS, 5 (UP) A se-
italiana. ° proximo país a

'd
.

I' d
.- OS' Contem o' ,1-. '

t ser vi'sitado será a Suíça, pa-
'1ergia hl rau lca a reglao, D •

1 �C C'-ll') cerca e" nhora Juscelino Kubitschek,
-

I· t
A RIA 9 ml'lho- de ce'ul

. ra onde o diri-gente brasilei-
,ujo desenvo V1l11en o econo-

oc�f
es 1 ns ('m�en- esposa do presidente do Bra-

�

aO
mico apresenta magníficas I\�

tas. Pelo mentiS um IT'.ilhão sil, chegou a Paris, proceden-
1'0 seguirá na quarta-feira

::;onàições de eletrifir.ação. O de fibras leva,rn L'.forl11::\;0CS te de Londres para uma ,vi- noite, de automovel.

�recho en;t questão, no vale PASTI LHAS d'a reti�a dos oinos para l)
I

sita privada, �m companhia
do Uruguai, começa a cêrca

v.aLDA c?rte VIsual l�d parte 13o�te- ide ,sua filha Marcia. D. Sa- RIO,5 (VA) - Ontem, pe-

de oito quHometros de dis- 1'101' do rec�bú) de ollde de ..

ra, foi recebida no aeropor-
. lo "Constellation" da Panair,

tância da cidade de Marceli- vem ser
_

di.:li'lDuielas para to pelo embaixador brasilei-IDe novo a tragédia embarcou para Genebra a

no Ramos e interessa a um'a coordenaçao do cerc,b::o, pe�o 1'0 Carlos Alves de Souzà. delegação que representará o

;érie de localidades ribeiri- ANTlSSÉPTlCÂS, resto do cerebro. 'rue\:) Í;3tO da se"ca Nordest·1na BrasÚ ná XXXIX Sessão da

nhas de próspera situação e- E�'ll�t�T2ls -: tem que acontece: ante" que-
.. �erência internacional do

�onômica, tanto na margem a pessoa possa ver alguma ;tI\?,,, RIO,5 (VA) - Provocando ,T�a�alho a se realizar de 6

�ai:lCha quanto na catarinen- coisa inteligível.
. Prol'bl·Ca-.O do tt,ab.a- vários aparte's de deputados, Ia 28 de julho de 1956. Che-

·:e.
Acreditava,.se qUe Cada C(:'-

I
I' inclusive de pessedistas que I fiando a delegaçâo seguiu o

O projeto de aproveita- lula cinzenta' ,�stivC3:;c ligada I Ih f d
cobravam de Juscelino as ministro Parsifal Barroso, ti-

11ento hidreletrico propos- Faleceu o General a cada uma das Ii�ras po�' o. orça o 13romess�s feitas na camp�-lltular da Pasta do Trabalho.

to pela Diovisão de Aguas pre- uma ligação Particular, Ac,-
\

nha. eleitoral, ocupou a tr�- 1
° embarque de S. Exa. foi

vê a construção de uma bar- ll·ma -FI'guel·redo sim, seria necessário havf.l' I GENEBRA, 5 (UP) - De- pedIente, o sr. Osvaldo Ll-, muito concorrido, notando-

'J,gem ele quatorze metros nove milhões dêsse canais legados de governos, empre- ma Filho, asseverando que a' se entre os presentes, l'epre-

las proximidades da primei-I RIO, 5 (VA) Faleceu o de comunicação, Custa-se a
i
gadores e empregados, de seCa já volta a fazer sentir: sentantes sindicais, alt:1s au-

:.'a queda d'água existente e general José Lima Figueire- acreditar que o crânio hu-, 73 nações reunir-se-ão aqltÍ buna durante o grande ex- toridades, inclusive o diplo

nais um tunel de pouco mais do ex-deputado federal e mano possa conter este nú-' na proxima quarta-feira nu- seus trágicos efeitos np nor-
I
mata Guimarães Bastos, re

de três quilometras. Trata- historiador. ° extinto, que

I
mero de canais. Por isso, le-

1
ma Conferencia internacio- deste, exigindo-se, portanto, I presentante do Ministro das

se de obra relativamente foi tambem subchefe do ga- vantou-se a alteruati "", hci- nal de Trabalho, para discu- a entrega aos Estados das' Relações Exteriores, e Q se

simples 'e pouco dispendiosa, binete d'O marechal Eurico

I
ma mencionada, de um "is1 e- til' uma agenda de oit.o pon- verbas constantes do orça-! nhor Péricles Monteiro, di

',endo em vista o potencial Dutra, ao tempo de sua ges- ma de radar nas celulas ce- tos sobre o bem-estar das menta. Salientou que a estia- I retor do "Bureau Internacio

cecuperavel, de 07 mil Cava- .tão na pa:sta da Guerra, sen-lrebraíS.
Esta sup03ição ja foi "classes trabalhadoras.'9 gem atinge a qois têrços dos Inal do Trabaiho no Brasil".

�os VaPor na primeira etapa tiu-se mal após haver come- ele certo 111odo c�ll[ll'mada' principal item a 'Ser conside- municípios tangidos pelo de-I organismo ela ONU. Na au

:o mais 194 mil na segunda. mO,r�do o seu.aniversár.io na- por experiências recen teso o. 'ra?o _é uma proposta pa.ra a se�pêro �. Pela fonte. Cum-
I
sência do sr. Par·sifal Barro

�\o todo, o custo das insta- tahclO num Jantar com um I Aparentemente o vel'C\adel- cnaçao de um mecamsmo i pr"a, POIS, ao governo libe-, s'o, o titular da Agricultura

'ações' necessárias calculado grupo de familiares e 13es- 1'0 tamanho elo cereb,'o em intel:naCÍ'onal que proiba o rar os recursos destinados I responderá pelo expediente

pelos técnicos do Ministério soas amigi;ts. ! nada influi na inteltg,1ncia trabalho forçado. ao polígno das secas. do Ministério da Trabalho.

APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HI�
Pelo PP-YRD, um dos

Super Convair da Real, em,

barcaram com destino aS.
Paulo os seguintes passa
geiros: Sra. Adalgisa Ne
ves, Srta. Maria F. Neves,
Sr. Manoel S. Lopes, Sr.
Marcelino Vieira Filho, Sr.
João Castro, Sr, Raul Soa-
res.

Com destino ao Rio de Ja
neiro: Sr. Joaquim G. de
Lima, Sr. Jorge Cury,
A todos os nossos votos

de feliz viagem.

I o

•
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INDICADOR PROFISSIONAL
M&DICOS •

-

DR. WALMOR ZOMER I ,i'enll'ua paraSR. JOSÉ TAVARES,
IJ U ....

GARCIA Crl·anOd'"Diplomado pela Faculdade Na- IRACEMA

'I &1
elcnal d!id:'!d�!nBra:il Unker- ,DO��AS N"ft.�1�tSG�R��N. DR. JUAREZ PHILIPPI
E�:-IlIterno por concurso da Mil·

I
ARgus'�;; - Complexos - Edifício João Alfredo

ternldade-Escola Insónia - Atac.ues - Manias

-I(Serviço do Prof. Octávio Ro. Problemática afetiva e sexual 10 andar.
drigues Lima)

. Do Serviço Nacional de Doen-
S I 1 2 R J

A •

O
l!ix-Interno do Serviço de Clrur- ças Mentais. Psiquiátra do a as e - ua erOnlm

&,Ia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1
do Rio de Janeiro CONSUkll'óRIO - Rua Tra-

H
".

8 à 11 16 às
Médico do Hospital de Carldade jano, 41 -' '�as 16 às 17 horas. orarro : S -

,

e da Maternidade DF.· Carl")s RESIDJ1:NCIA: Rua Bocaíuva, 18 horas
Corrêa 139 Te!. 2901 Atende exclusívamente com

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES DR. ARMANDO VALÉ· hora marcada.
Cons: Rua João Finto n 16, RIO DE ASSIS

das 16,00' às 18,00 Iioras. Dos Serviços de Clínica Infantil
Pela manhã atende dià-

da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de vital de Caridade
Caridade! CLíNICA MÉDICA DE CRIAN·

Residência: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencoun; n. _ Alergia _

10L C-onsultório: Rua Nunes MIo-
Telefone: 2.693. chado, 7 - Consultas das 16 às

18 horas.
ResidênCia: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Fone: 3783

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Ef;pecialista em rnoléstial de

Senhoras e vias urinária�. _

Cura radical das mfecçoes
e

agudas, e cronicas, do aperelho
DR. ANTONIO DIB genito-urinãl'io em ambol o.

MUSSI sexos. .

MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo

A CLíNICA e do sistema nervoso. "

CIRURGI Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 5.

S
. GERALI-PtARTOS Consultório: R. Tiradentes, 12

ervico eornp e o e especiali- ...a • 324"
d d DOENÇAS DE SENHO- - l° Andar - ..,one. v.

za o as
ét d d Residência: R. Lacerda Cou

R.AS, .com modernos m o os e. t' h '13 (Chácara do Espanha)
díagnôsttcos e tratame"llto. IR o,

,

SULPOSCOPU - HISTERO.- -.....:.F....o_n_e_:_3_2_48_. _

SALPI.NGOGRAFIA - METABO-
LISMO 'JASAL

lt'ldioterapia por. ondas cuztas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Ver.melho.
Consultório: Rua Tr.ajano, n. 1,

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

Dr .. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida TJZom

powsky, 84.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisl..... de Assis e na Santa

CI!'Ia do Rio de Janeiro
CLINICA Mll:DICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mili
reles, 22 Te!. 2675.
Horários: Segundas, Quàrtas e

Sexta feiras: ..

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Bch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.00z.

•

DR. HENRIQUE PllISCO
PARAISO
l\ill1DICO

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

Hospital dos Servidores do Es
tado.· .

'(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospit de Caridade.
A tar e das 16,;;!) hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.
CLINICA

de
OLHOS � OUVIDOS - NARIZ

E GARGANTA
'

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe' do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue' a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE-RNOS PARA
TRATAM'NTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as ,5-

no CONSULTóRIO -'- Eua dos
lLHEOS nO. 2
RESIDtNCIA -, Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2365.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUlI-lATOLOGIA
, Ortopedia

Coaeultõrto r João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaíuva 136.
Fone: -':- 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR.·NEY PE&RONE
MUND·

Formado pela� Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Oasa de
Sande São Miguel"

Prof. l"ernand(l Paulino
Intemú por 3' anGtl do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS I

CONSULTAS: l'iàriamente das

I7 - 9,30 no Hospit'l1 de Colri
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
lIultório à rua João Pinto 16 lI}

{lndlu'o

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
I\lÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Interna.
.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS
- IN1'ESTINOS

Tratamento moderno d.
SIFILIS

Consultório _ Rua VitOI' Mel.

eles, 22.
HORÁRIO:

Das. 13 às 16 horas,
Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade Consultas: das 8,00 às 11 ho-

_ Coqueiros
' Tas e das 14,00 às 18 hQrlls.

____ __ • Exclusivamente com hora mar-

DR. CONSTANTINO cada.

DIMATOS Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO' CALDEIRA
DOotnçae de Denhoras '_ Partos

\ DE ANDRADA
_ Operações _ Via. Uriniri••
Curso de aper:t'eiçoamentt.l e CIRURG.IÃO.DENTISTA _ .

ionga prática nos Hospitais de, CONSULToRIO - Ediftcio

Buenos Aires.
. Partenon - 2° and�r -:- sala

CONSULTÓRIO: Rua l?elipe 1203 - Rua Tenente Sílveína, 15

Schmidt, nr, 18 (sobrado). }'ONE Atende diáriamcnte das 8 às

3ú12 II horas.

HÓRÁRIO: dali 16 's 18 ho- 3as e 61!s das 14 as ís horas. ,

:��:���!:d�·�;�·"·· Pon- Expresso Florianópolis Ltda.
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A ss

Ias 3 e 4.DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES

TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. J(ILlO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20· enfermal".a

e Serviço de gast rQ-enterologia
da Santa Casa do Rio de J'eneito

(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia
Austlllegesilo ).
Ex-interno, do .Hospital

nidade V. Amaral.
DOENÇAS IN'fERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias bí liares, Rins, ova-
ríoa t! úteru

'

Consultório: Vitor Meirelel,2%.
Das 16 às 18 horas.
Residêncili: Rua Bocaiuva ZO•.

Fone: 3468.

A D V.O G A DOS

DR. rosa MEDEIROS
VIEIRA

- -'.DVOGADO -

Caixa Postal 160 '- Itajai -

Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLET_TI

- ADVOGA·DO -

Rua Vitor :Meireles, 60.
FONE:: 2.4G8

Florianópolis -

"'\
.........-

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO _.:..

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16

Telefone: 334C.

(Prof.
,

matar- I

.................�....

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: 2226.

ras
'

. 'BResidência: Avenida RIO ran-

co, n, 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3%96.

18AHCO
de CRÉ�ITO POPULAR

I'
I

e AGRíCOLA '. I
:"

RWl. ()'� 16 .. .'

FLORIANÓPOliS - sró..�6torln�

•••••••••••5 .
. .

OFICINA MECÂNICA

../ CONSERTOS DE FOG_ÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MÁQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES- A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
..� � .

.........................._ -
.

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

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

À SUA MESAl

O ESTADO
ADMINISTRAÇ.'O

Redação e Oficinas, à rua Con
.e!..beiro 'Mafra, n. 160 Tel. 3022
_ Cx. Postal 139.
Diretor:. RUBENS A. RAMOS

Gerente: DOMINGOS F. DJiI
AQUINO -.

Representantes:
Representcções A. S. Lara.

Ltda
Rt:':l Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
'

Te!.: 22·5924 _. Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .........•....• Cr$ 170,00
Semestre ........•.. Cr$ 110,00

Ano ..... ��, �����i�rCr$ 200,00
Avenida do Estado 1666/76 Rua

Semestre . . . • . .. . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se reapcnaabflisa

pelos conceitos emit.idos nos ar

tigos asstnados.

2.314
2.036
8.881
8.167

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLr
·-Fones: 25-34 e 25-35 -

;
DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO DE CRIAN(iAd

PUERICULTURA - PEDIATRIA
_ ALERGIA INFANTIL

Consultório: ..J Rua Tiradeli-

tes .
n. 9. . .

Residência: - Av. H.relho
Luz n, 155 -- Tel. 2.630.

Horário: - Das 14 às 18 ho-

DR. JÚLIO DOIN r�iárialJle_n_te______
INFORMAÇõES UTEI�

""�
.

VIEIRA O le lto r eneontrará, nesta co-

MÉDICO
DR. NEWTON luna, informações que nvcessita,

ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA. dià,!amente e df illlediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL IJORNAIS ll'elefone

TRATAMENTO 1i: OPERAÇõES Doenças de Senhora� _ .. Procto- O Estado ....••......... 3.022

(nfra-Vermelho - Nebulização - logia _ Eletricidade _M.édica _fA
. .c.'lzeta ;-

2.656

Ultra-Som , 'Conclltório: Rua Vitor Mel- Dllal'lO do 1,::.:-,�e 3.���
(T-atamento de lIinuslte sem 1 28 _ Telefone' 3307. Imprenso Orl,,,ll •.....•. 2.

� re "s n. .

HOSPITAU'\operação) I Consultas: Das 16 hora. eta
.

-"-

Anglo-retlnoscopia - Receita de diante.
Caridade:

Oculos - Moder.no equ.lpamento I Residência: Fone, 3.422 �Pr(}ve�or) .............•
de Oto-Rinolaringolollia (único' Rua: ilumenau n. 71. (Po:tana) ' .•

no Estado)
- I �creu Ram(\s .

Horário das 9 às 12 horaa e • lil_ilitar :
.

dAlI 16 às 18 horas. I NIO BATISTA Sao.Sebastlao (Casa de

Consultório' - Rua Vitor Méi- D�. ANTO Saude) 3.158

reles 22 _ F�rte 2675.' JUNIOR M !lter::lidad.e Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge 20 -
.

CLíNICA ESPECIALIZADA DE 11o's
Correa .......•..•. 1,],21

Fone 24 21. CRIANÇAS CHAMADOS UIt.

Consulta� das 9' ás 11 horas. GENTES .'
DR. MARIO W.EN. Res. e Cons Padre Miguelinho, Corp.o de BOmbeiros ..... 3.JH..

12.' Iscr�lço
Luz (Raclama-

DHAUSEN çoes) 2.404

CLlNI(�A MÉDICA DE ADUL10S t'
Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

E CRIANÇAS DR. I. LOBATO IPOlíCia(Gab. !?elegado)
.. 2.594

Consult'Írio - Rua João Pin- COMPANlIIAS DE

to, 10 - Tel. M. 769. FILHO TRANSPORTES

ConsultaI!: Das 4 às 6 horas. Doençall do aparelho respiratórIo TAC ....�..............
·J.700

Residênciai Rua Esteves, Jú· TUBERCULOS� . �ruzeirc ao Sul ..••.... 2.600

nio!". 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIUSCOPIA Panair 32.'352653
DOS PULMOES

'

Varig .

Cirurgia <:lo Torax Lóide Aéreo 2.402

Formado pela FacllldaJe Nliciu- Real .................•.. !.1l77

nal de Medicina, l'isiololliata e Scandinavall .•...•...... 2.300

'fis�ocirut:gião do l(ospital Ne- HOTÉIS
rêu Ram6s Lux .............•••...•

CUTSO _ de especialização pela Magestie .•....•.. ; .•••.•

S. N. T. Ex-interno e Ex-alll.- Metropol ...............•
tente 4e Cirurgia do Prof. UIlO La Porta .

Guimarães (Rio). Cacique ", .

Cons.: Felipe SChmidí:,' 18 - Central .

Fone 3801 Estrela, .........••.......
Atende em hora marcada.

(Ideal
...................•

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREI1'O
RO - Foue: 2111' Disque .

r..f"."
..

�

DR. lVO VON WANGENHElM
- D E N TIS TA .

Couu1t6rlo rlla Docaluva, '2

2.021
2.276
3.147
8.321
8.449
2.694
8.8n
8.6fi9

'I'ransportas de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO-
I

LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

l�atriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 332/�6

25-35 (Escritório) 'I'eletone : 12-30
Caixa Postal, 435 End. Telea-. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

ElId. Teleg. "RIOMAltLI"

'!iUtaUi;ie-OiOãpoii"1
Rua Marechal Deodoro 50.

..

iEm Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! _

-'. Desconto especial para�os senhores vJajantes.

•••u ..

BORDADOS A MAO

Telefone: 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"

Alincia! RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agêncla : DELO lIOIU
ZON'fE

Enaina-se sna Rua Fel-iciano NI!.""es Pires 12.

- ..

AgeA'n-�"ia-'�
,,-

nUI(DeoQoro eBquina�da
-

\,; • Rua�Tenente Silveira

"Riomar"
Aven ida Andradas, 871�B

Telefone: 2-90-27
'Atende "RIOMAR"

Viagem com segurança·
- e rapidez \

SO NOS CONFORTAVEIS MIC�O:.ONrnUS DO
_.

,RtPJDO-;SUL�BIfI&ILlí80)
��

...Florianópolis, - Haia' - JoinviUe - Curitiba
.� .. ,-,'_

"

....-----------,..._-,,-.=-""'...--_......_,.---...

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RfOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrtll

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

-------�, "_'

ALUGA-SE NO CENTRO

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGk4CÃO
,

HOEPCKE
114VIO-MOTOR «CIRL DOBPCI{E�'

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A •

Fpolis� Itajaí

29-5 31-5
11-6 13-6

17-6 19-6
24-6 26-6

VOLTA

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

lU Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

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

Rio' Santos
24-5 25-5
6-6 7-6
19-6 20-6

25-6 26-6
2-7 3-7

'30-6 2-7 8-7 9-7
06 As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e dú

,Rio de Janeiro, ás 16.00.
. ..

! Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

11'01'1.08 de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
I Para melhores informações, dirijam-se à séde da
Empl'Élsu, à rua Conselheiro Mafra; 30 - Tel�:fone 22-12.

FARMÁCIAS DE, PLANTÃO
DEPARTAMENTO DE SAUDE'PUBLICA

PLANTÕES DE FARMACIAS

Mês de Junho

2 - sábado (tarde) - Farmácia Banto Antônio - Rua
Felipe Schmidt, 4ª

3 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua Fe-
lipe Schmidt, 43 _

9 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua
Trajano

�.O - d.omingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
16 - sabB:do (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano

. �3 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra .'

94 'd
.

-
- ommgo - Farmácia Esperança Rua 'Conse-

lheiro Mafra.
:30 - sábado (tarde) Farniácia Nelson

Schmidt
Rua Felipe

!

O serviço noturno será efetua-do pelas Farmácías
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada' sem pré

vavia autorização deste Departamento.
D. S. P., em' maio de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

A V ISO
r». Wilson J. Bleggi

Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e' clientes que mudou o

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

'

Tratamento indolor - Ponte� móveis e fixas _

Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira lenis Clubé
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

,

Temporada de inverno

Dia 9 sabado - Soirée Mignon, em homenagem
ao "Dia dos Namorados", das 22 às 3
horas.

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

João, no Terreiro do Coronel Fu1genclo
às 22 horas - Casamento na Roça �
Danças da Ratoeira - Quadrilha - Pi
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de aSSUCar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a sinhasinha 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.
'

Sã? convidados os' associados para o pri
melrO ensaio da quadrilha, ratoeira e ca

samento, no dia '11, segunda-feira, às 20
horas.

Nota

Dia 1° de julho
São Pedro

- Grandiosa matinée infaptil ii
Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para
meninas e men�nos até o quinto
lugar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Florianópolis, Quarfa-fé'jÍ'a, de 195-6
----------------------------�------�----------�-------------------

. . .�

fORAM TRANSFERIDOS "SINE-DlE" OS TORNEIOS "INITIUM'; DOS CERTAMES DE PROFISSIONAIS� AMADORES E ASPIRANTES. ser
TE APOS A I�EUNIÃO DE

-

SABADO É QUE A F. C. F. MARCARA I AS DAl AS PARA AS SUAS DISPUTAS, PORL\NTO, MAIS UMA?
MANA SEM A SUA MEL�OR D,IVERSAO PASSARÁ o POBUCO ESPORTIVO A NÃO SER QUE OS CLUBES CONS IGAM UM AMIST�

PARA DOMINGO.
-

CINE SÃO JOSE
As - 3hs.

-Tony CURTIS - Janet
LEIGH em:

HOUDINI,I O HOMEM
NIRACULOSO

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Sessão Pró Federação Cata
rinensa de Desportos Uni

versitários.
Marlon BRANDO - De- Iborah KERR - James---,

MASON em: \
JULIO CESAR

No Programa:,
Reportar na Tela. Nac.
Preço Único: 20,00.
Censura até 14 anos.

�1-------------------- IIIIlIIIB!! 11 NOTíCIA[

"O
-

E t d " E ti TODA PART�;
S a O SpOr IVO ters",os�:�;��ema�����do basquete que há anr

ti t'
I

iveram en re nos, vcf�

'__��-;;<;,*"_�."c"""",'
õ(""

--- ao Brasil e estão f:
.

���,,"'>UJ.� • .,,::.;.�l"'"

__________.. i•••
<,

....... .. ••'._••• ••• • "misérias" em São PXü.-�..........-- ; .-
- No exterior os brasi-

leiros do Vasco derrotaram
o Espanhol de Barcelona
por 3 a 2 e os do Botafogo
superaram o Le Hane,

dajcidade do mesmo nome por
2 x O.
- Domingo, em Bruxelas.

o selecionado hung�1'\4J'--
surpreendido pelo �
belga que triunfou porx
5 x 4.
- Portugal acaba de re

cuperar o titulo mundial
de Hoquei ao derrotar a Es
panha por 1 x O. O Brasil
participou do certame, clas
sificando-se em último lu
gar jun tamen te com a N0-

rusga.

venC�001' nos certames dó, tariam acesso àquela divi- .

ano seguinte. Por exemplo: ISão através de uma "melhor- 1...!!!G•••••!IM!s:�II!ÍI-J..Avaí e Pígueirens., (regiã_o !l_e três" com o Avai. Assim _....da Capital) classificar-se.:! seria feito em Blumenau, .

- ,

.

. --

iam em 4° e 3° lugar res-' Brusque, Joinville e Ita
pectivamente no campeona-

I
ja í. É ou não uma boa su

to da Divisão Especial, en- 'gestão a nossa?
quanto que o Paula Ramos,

I
.

Meditem, pois os senho
Atlético, guarani, 'I'amanda- res responsáveis pela sorte
ré ou Bocaíuva, logrando o da 'Divisão Especial. de Pro
campeonato da Capital ten- fissionais.

ra s
o;,BasQuete e o 'olei�JuveDil da Capital

Vitoriosos em toda linha no certame máximo·os nossos rapazes - Iaravane, bi-campeêc de voleibol e lira
Tenis Clube, campeãe de basquetebol e lance .livre - Machado, o campeão individual - lnvictos os· dois

clubes - Os novos campeões dos e sportes da cesta e da rede
'

Promovidos pela operosa cha, logrando o' titulo sem - Luiz Carlos Machado, tro Faria,· Luiz Fernando cí Abreu, Gercino Manoel, Nossos cumprimentos aos

Federação Atlética Catarí- derrota, sendo que o Cara- do Lira, com 13 pontos. Siridakis, Walter Luiz de Venâncio, Manoel Roselino
I
clubes Lil:a e Caràvana pe-

nense, realizaram-se no Es- vana obteve-o pela segunda Souza, Mário Cesar dos An- Silval, José Rosa, Walter los sensacionais feitos que

tádio "Santa, Catarina", nes- vez consecutiva. As turmas campeãs jd.s, Luiz Fernando Jorge, Antônio Pereira, Antônio

ta Capital, sábado e domin- CLASSIFICA,çõES Lira Tenis Cluba - Wal- Luiz Henrique Prazeres, Rogério Damasco, Walter

go, os Campeonatos Esta- Basquetebol mil' Dias, técnico; jogado- Marco Aurélio Boabaíd e João Ferraz, Nilson Apory,-
duais de Voleibol e Basque- Campeão - Lira Tenis res: Luiz Carlos Machado, Mauricio Nienrotter. Saulo Fernando Linhares,
tebol Juvenis, bem como o. c'!ube .:_ Invicto. Afonso Celso Prazeres, Sau- Caravana do Ar - Nildo I Nilton Vieira e Nilson Ri-

Campeonato de Lance livre Vice-campeão - Bandei- li Linhares, Ivens de Cas- Sell, técnico; atletas: Julr-" gheto. -

da mesma- categoria, que rante, de Brusque - 1 der- ------,--' -------. -----

conseguiram reunir grandes rota e 1 vitória. O Que FOI- O Tralado Na Re'uOI-a-o' De' Sa'bado'�����ê�:i::ra�'OO:�;�:.iO ido
Jo�:v��:a� ���:����a,e d�,

,

.

,

.

.

A capital, mercê da sua vitória. �. -

d D""'" E
·

I d P f"
·

n d I b N-
·

bôa organização naqueles 40. lugar - Icaraí, de \"naçao a, IVlsao sp,ecla e ro ISSlonalS com e.z c u es - ao acel-"
setores do esporte, venceu Itajaí - 3 derrotas..

lusão d P I R A d I h d dem toda linha. Foram triun-I Voleibol ta a inclusão
..
o

.

au a, amos - cesso e escesso, me ar mo o e con�
fos brilhantes, nítidos e in- Ca�p�ão - Caravana do

sofismáveis, produtos de Ar (invicto), tentar a grandes e pequenos Uma sugestãoum preparo técnico e fisico II Lance Livre

adequados. Tanto Caravana Por equipe: Campeão-
do. Ar como Lira, Tenis Clu-

I
Lira Tenis Clube, 61 .pon

be este no basquete e o. tos; 2° lugar - Barideiran
clube da Base Aérea no vo- 'te, 50 pontos e 30. lugar -

lei nada deixaram a dese-' Ginástica, 32 pontos.
jar. Foram gigantes na can- Individual

_

Campeão
· 4� m

�•••eoe•••••••••••••••••, ..

honram os esportes da ces

tto e da rede em nossa ilha
e à F. A. C. pelo brilho dos
certames por ela promovi
dos.

Consoante noticiamos, Ramos, êste último convida-
sábado, à noite, na -séde da do pelo sr. Osní Mello.
:Federação. Catarrnense de "Abrindo'u reunião o sr.

Futebol; sob a presidência presidente da F. C. F. apre
do sr. Osní Mello, estiveram sentou. uma proposição aos

reunidos por, mais de duas clubes interessados na cria
horas os clubes e Ligas in- ção da nova divisão: a in
teressados na criação da clusão do Paula Ramos, por
Divisão (e não Liga como julgar o tricolor praiano
divulgamos) Especial de digno de f'igurar na divisão,
Profísslonaís, cujo objeti- pois constitui o clube da
vo é o de desenvolver me- "estrêla solitária" uma das

Por: Arnaldo Silveira ria uma grande partida, lhor o esporte do baIípodo agremiações mais robustas
EM TIJUCAS: TIRADEN-' pois que é, inegàvelinente, a em Santa Catarina, tirando- e gloriosas de Santa Cata
TES 3 X SELEÇÃO UNI- Selecão Universitária uma o do isolamento em que há rina. Lutou o sr. Osni Mel-

VERSITÁRIA 2 gran-de equipe, enquanto 'no tanto tempo estancou, para lo para ver vitoriosa a sua

A Seleção Universitária Tiradentes todos os seus projetá-lo no conceito do proposrçao, mas foram em

que vem se apresentando ao elementos lutam leonina- futebol brasileiro como uma vão os esforços dispendidos
público florianopolitano e mente para que o marcador 'das suas grandes forças. pelo digno desportista, pois
interiorano em partidas lhes seja favorável, o que Embora divergindo da uma só voz mostrou-se fa

amistosas, em preparati- realmente tem acontecido decisão dos clubes que não vorável: o representante do
vos aos XIII � Jogos Brasí- ultimamente nas, partidas aprovaram a inclusão do Carlos Renaux. Os demais
leiros Universitários a rea- em que o clube Tijucano to- Paula Ramos, desta Capi- foram contra. Conhecida a

lizarem-se em Porto Alegre ma parte. tal, somos inteiramente fa- a decisão dos clubes, reti
em Setembro vindouro, jo- No, primeira· fase, logo voráveis à idéia que tantos rou-s., da mesma o díri

gou na tarde de domingo na aos 4 minutos, a Seleçãc benefícios irá proporcionar gente paulaíno, deixando
vizinha cidade de Tijucas Universitária assinala 2 ao futebol de Santa Catari- que os demais processas
contra o clube local do Ti- tentos por intermédio de na. Um campeonato em dois sem os debates para a cria

radentes, sendo derrotada Vico, cobra�do uma penali- turnos entre os dois princi- ção da .Divisão Especial de

por 3 tentos a 2. dade de meio do campo, e pais clubes de ,Florianópo- Profissionais. Segundo con-

O mau tempo reinante na Lilico. Com êsses dois ten- lis, Joinville, Blumenau, seguimos apurar, disputa-
tarde de domingo naquela tos assinalados, pensaram Brusque e Itajaí, num total rão o certame da Divisão
cidade, evidentemente, pre- os componentes da Seleção de dez agremiações com em referência Os dez clubes

judicou em muito o desen- Universitária que essa se- partidas de proporções as- acima incluindo-se no pró
rolar de tôda a partida, que ria uma partida fácil. No sombrosas todas as sema- ximo ano mais três clubes
não chegou a agradar to- entanto" souberam muito nas, arrastando aos está- que serão os campeões des

talmente, pois que o cam- bem os' elementos do 'I'Ira-: dios públicos colossais, -eis te ano da capital, Blumenau
po do Tiradentes se encon-' dentes reagir e conseguin- uma das mais caras aspira- e Joinville. Na próxima
trava coberto, em grande do, nessa fase, igualar o ções dos esportistas das reunião, marcada para sá

parte, por vasto lençol de marcador com tentos de cinco cidades. bado, será elaborado o re-

água, não permitindo, as- Gilfredo e Geraldo (con- A importante
-

reunião gulamento do certame bem

sim, que a Seleção Universi- tra. contou com a presença, como a tabela do campeo-
tária pusesse em prática A segunda fase transcor- além do presidente da F. nato.
todo o seu poderio de con- reu normalmente no que se C. F. que a presidiu, dos UMA SUGESTÃO
junto, embora não contan- refere as ações, :nas foi srs. tenente-coronel Domin- Mas não devem esquecer
do na oportunidade com a nessa etapa que v�mos o.s gos da Costa Lino Sobri- os clubes acima que é pre

,vanguarda titular. I elementos da Seleçao Ulll- nho, presidente da Liga ciso contentar a todos,
A Seleção Universitária versitária cairem a todo. o Blumenauense; José Guili- grandes e pequenos clubes,

sentiu profundamente o es- instante, isto po�qu.e mais an, presidente da Liga Jo- [\nm de que eles não se

tado escorregadio. do gra- se acentuava o peSSlmo es- invilense e
-

representante sintam prejudicados com a

mado, principalmente a sua tacto do gramado. Aos 30 mi- do América e Caxias; Ca- Cl'iação de uma divisão su

defesa que, é formada por nutos, o Tiradentes se põe milo Mussi, representante perior. Somos de opinião Pro.movida pela Direto-, Lugar onde aos fins de
elementos pesados; o con- em vantagem no .marcador da Liga Itajaiense; dr. Cel- que deve haver a lei do ria qo Jockey Club de FIo-l-semana afluem' milhares de
trário, viamos na equipe do com um gol de GIlfre?o - so Ramos Filho, presidente acesso e descesso na Divi- ri�nópolis: :ealizar-se-á, do-I pessoas com o, i?túito de
Tiradentes onde todo. o seu 3 x 2, fõi o pl!lcard fmal. do Avai; Thomaz Chaves s:i.o lecem-criaõ.a, afim de mmgo prOXImo, na Ressacfl-, descançar o esplnto. E des-
co.njunto era formado por As equipes: TIRADEN- Cabral, presidente do Fi- enseJar a outros figurar na da, suculenta ,churrascada cançam!
elementos leves e já aco.s- TES - Ernani, Erico e Re- gueirense; Aldo Almeida, mesma. Tudo seria muito em que poderão tomar par-I Pai'a tal reunião estamos
tumados com ó estado es- belo; Zezo, Lola e Walmor; presidente do Marcilio simples.: o clube pior colo- te todos aqueles qu� deseja-,

certos comparecerá grande
corregadío do campo, ele- Çanário (Ari), Nerc.í, Tã Dia's; Firmino João Ferrei- cado na relação da sua re- rem.. número de altas autoridades
vavam sôbre os rapazes da (Teles), Gilfredo e Nmo.. ra, pí'esidente do Estiv-jl.; gião, f'O certame (Ia Divisão .

,
. assim como as elegantes do

Seleção ,Universitária essa SELEÇÃO UNIVERSITA- deputado Mário Olinger, Espe;ja! diB)luttnia uma O aprazível recanto de nosso "grand mond" social.
vantagem que, perfeitamen- RIA -- Jaime (Mineiro), representante do Clube "melhor de três" com o nossa Iiha, Ressacada, é' -

O nosso cronista social
te, se refletiu no placard Geraldo e Elcio; Almiro" AtlétiJ!o Carlos Renaux; campeão do campeonato da um dos tantos lugares que' ZURY MACHADO, espe
final-de 3 tentos a 2. Vico e Ney; ZÓ, Dedéco, Jaime' Laus, presidente do sua cidade. Vitorioso per- não deve ser desconhecido

t

cialmente convidado esta-
Não fosse o mau tempo, Cavalazzi, 'Fonado e Lili- Palmeiras e dr. Abelardo maneceria. Derrotado tro- de todo bom florianopolita-, rá presente, a fim de fãzer

tinhamos a certeza' que se- co (Amante). � Rupp, presidente do Paula I caria de lugar com o seu no. ,completa reportagem.

ESPORTES UNIVERSITARIOS,�

o C. N� América venceu as eliminató
rias e irá domingo competir em- S. P.
A guarrnçao de "out- com a sua verdadeira cons

rtggers" a oito remos do I tituição, o que não se veri
"Clube Náutico América de ficou na regata do dia 27
BIumenau, acaba de ser' de maio quando foi vencido
designada pela Federação.' pelo Riachuelo, o "oito"
Aquática de Santa Catarina blumenauense brilhou nas

para representar o remo duas provas, demonstrando
barriga-verde' na Prova In- que está preparado para
terestadual "Moisés Lu- honrar o nome glorioso do
pion" que será promovida náutico de Santa Catarina
pela Federação de Remo em São Paulo, domingo
de São Paulo,

-

no Jurubatu- próximo. Parabens!
ba, domingo proxímo, em

homenagem ao governador
do vizinho Estado do Para-

Sorteio das balisas
Segundo noticias chega

ná, de vez que venceu as das de São Paula, foram
duas provas eliminatórias sorteadas as balisas para
disputadas nesta Capital,· a Prova "Moisés Lupion":
sábado e domingo,. der- 1 - Representante da Fede
rotando as guarnições do ração Metropolitana de Re
C. N. Martinelli e C. N. mo; 2 - C. R. Tieté; / 3 _

A. D. Floresta; 4 - Cor in
tians Paulista; 5 - Re
presentante da Federação
Aquática de Santa Cata-:
rina (C. N. América, de
BIumenau) e 6 - Repre
sentante da Federação
Aquática do Rio Grande do
Sul.

Riachuelo, o primeiro por
pequena diferença em am

bas as provas.'
Trata-se da gUarlllçao.

dos irmãos Annuseck que
como se sabe foi vencedora,
êste ano da Prova Clássica
"Fundaçlj.o da Cidade de
São Paulo". Competindo
---------------------- �--------------------,

CHURRASCADA NO JOCKEY elUB

•

As 5 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

. Edmund PURDON
Lana TURNER - Louis
CALHEUR em:

O FILHO PRóDIGO
No Programa:
Festival nas casas de di-

versões cinematograficas.
Preços: 1.8,00 10,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
, Oscarito Francisco
CARLOS - Eliana - Nora
NeY em:

"-

VAMOS COM CALMA
No Programa:
Atual. Warner Pathé. Jor.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Jean CLAUDE PASC:AL

- Etechika CHOREAU em:

FILHOS DO' AMOR
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
"Sessão Popular"

A. TAVASSI em:
O HOMEM DA CRUZ.
No Programa:
Atual. AtIantida. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

As_ - 8,30hs.
"Sessão Popular"

A. TAVASSI em:
O HOMEM DA ,CRUZ
No Program;':
Atual. Atlantida. Nac.
Pl'eç;os: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



com a apresentação, no

Teatro de Bôlso, de Tere
sinha Austregesilo, uma das
nossas atrizes jovens de

I maior talento, filha de um

professor eminente, Antô
nio Austregésllo, da Aca

J demià Brasileira de Letras.
A 18 dêste mês, estarão
num dos teatros desta ca

pital "Os Jograis", grupo
de declamadores paulistas,
que interpretarão poetas
antigos e modernos, ou seja,
de Camões a Carlos Drum
mond de Andrade. Alguns
são oriundos do Teatro Bra
sileiro de Comédias e dos
filmes da Vera Cruz. E um

dêles se chama Carlos Ver
gueiro, que descende de tra
dícioaaís famílias paulis
tas, cujo tronco principal é
o antigo político do Impê-:
rio, qUe deu nome a rua

Senador Vergueiro: Nicolau
de Campos Vergueiro. O
'ator Luís Tito que divide
sua atividade entre o tea
tro e o rádio, e que não sei
por onde anda agora, o des
cendente do publicista e

político do Império, conse

lheiro Tito Franco de Al

meida, autor da biografi'a
do conselheiro Furtado. E
urna das jovens dançarrnas-

,
clássicas do Municipal, tô
da gente sabe que se cha-
ma Precilda Pinotti, filha

.

do ex-ministro da Saúde
Pública e eminente sanita
rista, dr. Már-io Pinotti. Tu
do isso mostra que os pre
conceitos que outrora pre
valeciam contra as ativida-

I
des artísticas estão por ter-

SANTIAGO - 'De acôrdo nal de Indústriais", que
/'

.

ra, o que representa uma

com os termos de uma nova
I partilha das despesas na vantagem para o teatro, em

legislação sôbre petróleo, i base de 50/50. Se fôr encon- suas diversas modalidades,
agora apresentada ao Con-· trado petróleo, as firmas pois se ampliam os seus ho-

gresso' do Chile, compa-
I americanas dividirão os lu- rizontes e as possibilidades

nhias petrolíferas estran-
I
cros com o Insituto tam-

LH11 de recrutar elementos hu-

geiras terão permissão pa- bém na bas!�! 50/50. ONDULAÇÃO manos que trazem à cena

ra explorar e desenvolver

I' A

maior refinamento social e

os recursos de petróleo em ANKARA - O governo PERMANENTE cultural.
subsolo chileno. Essa inicia- I

da Turquia _iniciará, no pró- EM CASA Quem entrar, presente-
tivá segue-se a medidas I ximo mês" 'de junho, nov,o mente, no Teatro Serrador,
idênticas recentemente ado- período para a outorga de Agora, mais fácil com os onde Eva Todor e Henriette
tadas pelos governos da Bo- concessões petrolíferas a 1,500.000 unidades GIRO-OncJu/acJores Morineau, com umtgrupo de

d· h' ti I vendidos no Brasil (PLAsTICOS.SE-M ELASTICO) ,

Iívia e Colômbia oferecen o compan las par ICU ares, -

-

bons artistas, represen-

concessões de exploração a segundo declarações do si, tam ;'Anastásia", de Mar-
firmas estrangeiras com o Elmer Batzell, conselheiro

PARTIDO TRABALHISTA. BRASILEIRO IC1eollpel'OMg,ar-Uamreatteo' noemnceondteraulm'áobjetivo de atrair capital da nova adminiatração pe- _

particular estrangeil'o" para trolífera da Turquia. jovem ator que se chama

o desenvolvimento da rique- Informa-se autorizada-
, Convençáo Reg,'onal Luís d'Avila, Não se trata,

za petrolífera daqueles pai- mente que, até 1° de março como alguns poderão, pen-
ses. 'último, o govêrno otomano' EDITAL DE CONVOCAÇÃO sar, de um pseudônimo.
Informa-se -que a nova havia aprovado 141 solicita- Na conformidade dos Estatutos e de acôrdo com o que Trata-se realmente de um

l�i chilena, que" deverá- aín- ções dos 200 pedidos de con- Ialiberou o Diretório Regional, fica convocada a Conven- nome de família e de um

da ser discutida e aprova- cessões encaminhados por ção Regional para reunir-se nesta Capital, nos dias 9 e 10 nome ilustre, 'Um dos ascen

da pelo Congresso, .apresen- 12 companhias petrolíferas

1
' de junho próximo vindouro, a fím de deliberar sobre a 'dentes do jovem ator foi o

ta dispositivos liberais pa- particulares. seguinte ordem do dia: senador do Império. Henri;
ra as companhias alieníge-

* * *
a) - Eleição do Diretório Regional e Conselho Fiscal; que Francisco d'Ávila, uma

nas, tendo observadores MANILA - Informa-se b) - Assuntos diversos de interêsse partidário; das mais ilustres figuras
econômicos acentuado que o nesta capital que a Stan- Para os mesmos dias, fica convocado o Diretório Re- do Partido Liberal na Pro-

govêrno do general lbanez dard-Vacuum está em nego- gional para eleger a Comi�são Executiva e tratar de assun- víncia de São Pedro do Rio

com essa legislação está de- ciaçõ.es com o govêrno das tos gerais, Grande do Sul. Orador in-

sejoso de ampliar idêntica Filipinas para a constru- Florianópolis, 18 de maio de 1956. cisivo, sarcástico, perigoso,
iniciativa anterior, que foi, ção de uma refinaria de' SENADOR SAULO RAMOS pela forma direta e franca,
entretanto, cQnsiderada res- 2r.000 barris por dia com PRESIDENTE como pelo, vigor de sua ar-

trita para o capital estran-I um custo orçadoem 12;5 mi-

geiro.· lhões de libras esterlinas.
* * * I Um outro projeto de refi-

NaVA YORK - A "Ge- naria; êste eleborado pela
nel'al American Oi! co.", de Shell, está sendo igualmen-I
Texas, que chefia um gru- te examinado.

po petrolífero atualmente A única' unidade refina

empenhado em operações dora das Filipinas é uma

de petróleo na Espanha, \destilaria de propriedade
anunciou que dispenderá 10 da "Caltex", de 12.000 bar-

o milhões de dólares dentro ris diários de petróleo, loca�
dos prOXImos ,cinco aons lizada na' baía de Batangas,
com o objetivo de' expandir e que entrou em op,erações
:sualS atividades

-

explorató- em fins de 1954.

rias naquele país. O inves- �m......-..t' w..-�. - ...

timento, ao que se informa,
deverá ser realizado conjun- , ALUGA-SE
tamente pelo referido gru-I Uma casa para escritório.
po petrolífero norte-ameri- (zona comercial) tratar à
cano e o "Insti!uto Nacio- Rua Nerêu Ramos 57.

,

i/

.� ..

'OClaIS
Mendigo

JOAQUIM THOMAZ

'Fui rico. Meus castelos' encantados
_

bertas portas tinham noite e dia;
"s salas de oiro mão escrava enchia
'om as essências dos óleos perfumados.

Cheias de luz e pares convidados
" Custoso fausto esplendia;
Dentre os convivas todos não havia

Quem não fôsse senhor dos meus criados.

Eis que um dia, porém, mão venenosa

Apagou por capricho, venturosa,
O luxo e a luz das salas decoradas;

E fiquei na misera tão sozinho
Que vim tornar-me 'aqui neste caminho

I'().-.()....()...

j. ANIVERSÁRIOS

.,_Ç.J\ iA. MANOEL FELIX
'CARDOSO

a do aniversário natalício
da exma. sra, d. Robélia
Silveira Povoas, espôsa do
sr. Agenor Povoas Junior
funcionário do Departamen- II.to dos Correios e Telégra-
fos, nesta Capital. I
As muitas homenagens

que serão prestadas a ilus- I

tre aniversariante com res

peito os' de O ESTADO, se

associam.

sr. Jacob Jorge José,
diretor-gerente da Firma
Jorge Salum e Cia. desta

praça, e pessoa muito rela
ciOTI.3 da nesta Capital
-

- menina Marionette
Costa de Ben, aplicada alu
na do "Colégio Coração de
Jesus".

Vê transcorrer hoje � da
ta de seu natalício a -exma.
sra. d. Plácides Cardoso

espôsa do-sr. Manoel Felix
Cardoso alto funcionário da
Firma Carlos Hoepcke
S/A.
A Ilustre dama aniver

sa1'iante que goza de mere

cido destaque na sociedade
local pelas elevadas virtu
des de carater e de coração,
ver-se-á cercada de cari
nhosas manifestações de

apreço e regozijo .)leIo ele
vado numero de lmigas e

de quantos a respeitam e

admiram.
Os de O ESTADO, respei

tosamente formulam votos
de felicidades.

FAZEM ANOS HOJE:

- menina Lélia Mara,
filhinha do sr. Alberto Sch
midt
- sr. Amauri Silva, 'dis

tinto Oficial da Polícia Mi-
litar

SRA. AGENOR POVOAS

JUNIQR-
A data de -hoje assinala

o....()._.()4Bi&(�....()....().....()._.()....()....()._.".

PARTICIPACÃO
- 7

UBALDO SANTOS e TERESINHA RAMOS SAN
TOS participam aos parentes e pessoas das suas rela

ções, o nascimento de seu primogênito Marcelo, ocorrido
a 2 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa", nesta

Capital.

Florianópolis, 4 de junho de 1956.

Petróleo Na Atualidade

»:
---------,----------- �.;O�

Luta da'Moda
- Contra a Crise

Quando se pensa que o

bacharel Leopoldo Fróes,
ao alvorecer dês te século,
era considerado um "caso
triste" em SUR família,
uma família de advogados,
JUIzes e... delegados de

polícia! '- por ter seguido
os impulsos irresistíveis da

vocação que o impelia para
o palco, não se pode deixar
de sorrir,.. E não VIrIa

talvez a propósito lembrar

que o sr. Ar! Franco; hoje
.

_� _

ministro do Supremo Tri- '

bunal Federal, chegou a re- --HomeoDU8adopresentar uma ou duas co- - V (1
médias com Procópio Fer- G. LI-bArfareira? O sr. Ari Franco Ou J ti'
tinha, e ainda tem, uma be-
la figtira de galã. Se saiu SNA)· - O bispo meto
depresa do teatro foi talvez dista Willis J. King, da

por se ter convencido de Monróvia, Libéria, 'foi ho
que não era ali o seu lugar. menageado com a "Grande
Às vêzes não basta a bela Faixa da Ordem Humana da

figura de galã: Pascoal Redenção Africana", pelo
Carlos Magno também a Presidente daquele 'país, o

tem. Mas foi um atol' catas- sr, William V. S. Tubman,
trófico, quando representou O bispo King, que há doze
com Renato Viana. Se o anos trabalha ali, foi enal
teatro nacional perdeu nêle tecido '''pelas contribuições
um canastrão, a diplomacia feitas 'à Libéi ia no campo
ganhou um excelente servi- � da religião e da educação".

,

O bem vestir é uma aspiração e um imperativo pa
la toda a criatura de bom gôsto e educação. Em tôdas
as criaturas humanas existe um anhelo profundo de

conf'ôrto e elegância. Satisfazer, porém, êste anhelo, nes
sa época dé carestia e constantes altas de preços é um

[-roblema de dificil solução.
Daí porque a moda está lançando conjuntos ele pe

(�:lS de vestuário, que tanto tem de práticas quanto de
econômicas. Si um tailleur por exemplo, custa relativa
mente caro, apareceram, como expressões de elegância
e economia os conjuntos compostos de saia e blusas de
malha. Si um terno completo para -cavalheiro represen
ta, igualmente uma despesa elevada, a moda lançou os

conjuntos de calças e paletós esporte, os quais, forman
do uma roupa elegante" representam, contudo, uma

grande economia.

Portanto, também a moda luta contra a carestia.
F: uma realidade. Uma realidade da qual se pode obter

,

uma ideia perfeita visitando "A Modelar", onde êsses
artigos se encontram em profusão de quantidades e bom
gôsto,

De R.:r.fagalhães Junior
"";::;q

UM JORNAL da tarde gumentação, foi um dos' ele�
mostrava, há dois dias, a' mentos que mais se desta
brasileira Vera Amado cararn nos debates da famo
Cloúzot, filha do embaí- sa "questão militar", em

xador Gilberto Amado, nu-: 1886 e 1887. Fêz parte do
ma fotografia tirada em gabinete Paranaguá, como

Qanncs, ao lado do famoso ministro da Agricultura,
pintor Picasso, e outra fô- Viação e Obras Públicas.
lha vespertina aludia aos Herdeiro de seu nome e de
êxitos de Vanja Oríco, "es- suas qualidades intelec
trêla" do filme "O Canga- tuais, é o Henrique d'Avíla
ceiro" e filha do ministro de .hoje, ministro do Tri
Osvaldo Oríco, em Paris, bunal Federal de Recursos.
como intérprete de canções E é êste ilustre magistrado

PAUSAS NO TRABALHO
brasileiras, adiantando ain- o pai do novo ator que atu-
da: que o seu nome está em almente assinala as primei
cogitações para uma pelícu- ras vitórias no teatro pra
Ia" norte-americana a ser fissional, ao lado de Eva
filmad-a nos Pirineus. Essas Todor e Henríette Mori-
duas notícias coincidem neau.

,
i

dor. O teatro é uma profis-
são como qualquer outra.

. Profissão honrada e honro

sa, quando levada a sério

pelos que a exercem. Nela.

Se pode entrar, persistir ou

sair sem mácula.

Preceito do Dia
O organismo do indivíduo

que passa o dia trabalhan
do necessita de pequenos in

tervalos de repouso para re

f'azer as energias gastas. O
trabalho que se prolonga
durante horas a fio, sem

interrupção, além de menos

produtivo, constitui uma

das principais causas dos
acidentes e, moléstias pro-

" "

Com êstes cabelos'escorrido� nâo vou à fest8! ...
-SERIA RIDíCULO. HOJE MEU CA

BaEIREIRO ESTÁ FORA. E' IMPOS
SíVEL! ... voct ME DESCULPARÁ...

-ATE' PARECE QUE NÃO ESTA-

fissionais.
Inclua em seus períodos
de trabalho, pequenos
intervalos de repouso, a
fim de evitar a fadiga
e a estafa. - SNES.

(SNA) - A Convenção

-OLHE! ENROLA-SE O CABELO
COM O GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PARA
FECHÁ-LO, COMPRIME-SE A HAS

. TE PLÁSTICA. APLIQUEMOS A
LOÇÃO ONDULADORA TONI.;.
DEPOIS, CUIDE DA CASA EN
QUANTO O CABELO ONDULA.

.clt GILDA! ONDe: FÊZ �SSE
BONlTO PENTEADO?
-

.

(()

VOCE SABI'A QUE.

ttPLR
,'l,?2

._

q q ,
,

;

�.
SEGUNlJO os ..

, «;) MA.GOS, IIS PESSOAS
".' '9 b b INTELIGENTES SÃo

� /IS (iJUE SE EtllôlllflllM
-: .. MAIS'IIIPIAII'"

FACILMEtVTé t1

----------------------��-----------------------.

P A R T I C'I' P A C Ã O
Dr. Sidney Damiani e Neli Sada Damiani, partici

[l�m aos parentes e amigos o nascimento de sua filha
Marize, ocorrido dia 2' de Junho de 1956, na Maternida
oe Dr. Carlos Corrêa,

.

.

·�����;llt .

AVE,NTURAS�DO -�'�ZE�MUTRETiAC�:�':::2-

•

--

'"'
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ENGOMEX Acaba de chegar a famosa GOMA que lhe dará mais �beleza e proteção ,às roupas - Rende MAIS e é MUITO "

mais econorníca. - Experimente ainda hoje. �
�

...a�...F.fil.r;,;.������",fiiI_'�.�.-.r'_�• ..p�••oe::....._ mlfi.l..,.a_.__........iiiJ_��..r;;;;.-Ji"..�..;1l_..F__s.�..�..�.-Rr...._,...r1a �.p.Jii_�.:.� �......rIJ,••J-........- ...��-..-...-�..,..._....i*..,,} .(5a._....J.ra.g.i�.P.J-_iil..

Para Roupa

F.ESTA DAi MA.çÃ EM SAO JOAQUIM.ti OJ E P.A S S AD_O
Em São Joaquim, Santa Mas não só São Joaquim

Catarina, onde neva bas- tem excepcionais pcssibili
tante anualmente, realizou- dades para a pomicultura
se, este ano, a Festa da Ma- de clima temperado. No Rio

çâ. Eleição e Coroação da Grande do Sul, Paraná, São
rainha da maçã. Desfile. Ex· Paulo, Minas Gerais, Rio

posiçao. Os discursos de de Janeíro, Espírito Santo e

praxe. Multosentusiasmo. A Goiás e, em Santa Catari
certeza que São Joaquim, na, há centenas de Municí

pode ser uma nova Califór- pios onde a temperatura cai,
nía, o nosso Rio Negro, mas no inverno, abaixo de zero.

um Rio Negro que não é A pomicultura de clima

patagônico mas catarinen- tomperado é possível e a

se. conselhavel. Infelizmente,
Publicamos duas fotogra- não há um fomento eficien

fias de São Joaquim. Numa te, exceto em Sã') Paulo on

se vê-se o desfile da Festa de há o esforço intenso e

rIa Maçã. Na outra há uma notável da Sécretariã da A_

macieira, uma das maciei- gricultura. Nos outros Es

ras de São Joaqi.lim que pro- tados o esforço é muito me

duzem milhares de maçãs, nos ou não existe de modo

verdes, coloridas, perfuma- algum. No Estado do Rio,
das, saboroaissimas. A ar- por exemplo, a Seção de

vore está coberta de frutos. Fomento Agrícola não faz

No chão, centenas de maçãs nada, absolutamente nada.
tiradas da mesma árvore. Daí o lastimável atraso

O governo da Repúbiica da pomicultura fluminense,
não pode esquecer São Joa- ! em que pesem as vantagens
quimo E' necessário termi-: ecológicas da velha provín-
nar � estrada da' fruta, isto : cia. •

é, a estrada que ligará o

Rio a São Joaquim, passan- (Do "Correio da Manhã"
(to por Curitiba e São Paulo. de domingo)

A �uija.iva dos Esfado�
Unidos do Brasil

SOCIEDADE 'MUTUA DE SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Segunda Convocação
São Convidados os Senhores Segurados da Equita

tiva dos Estados ,Unidos do Brasil a se reunirem em AIS
sembléa Geral Extraordinária em Segunda Convocação
11a Sede Social na Avenida Rio Branco 125 'sétimo andar

;)s dez horas do dia vinte de Junho de 1956 a fim de De

liberarem sobre A Seguinte Ordem do dia:
A - Reforma dos Estatutos da Sociedade.
B - Interesses Gerais.

Rio de Janeiro 1 de junho de 1956.

Enio Carvalho de Oliveira - Diretor no exer-

NO
6 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos quer
em 1729, na Vargem do Itacolomi, Freguezia do
Carmo, Mariana, nasceu Cláudio Manoel da
Costa, um dos participantes da Inconfidência
Mineira e que se enforcou na Prisão em 2 de

julho de 1789, contando pois 60 anos de idade;
em 1755, uma carta de lei de D. José I, Rei de
Portugal, orientado por seu grande ministro

Marquês de Pombal, rivalidou as leis anterio
res em favor da liberdade dos indios;
em 1847, em Porto Alegre faleceu José Felicia
no Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leo

poldo. nascido em Santos a 9 de maio de 1774;
em 1881, faleceu José Ferreira de Menezes,
fundador do Jornal "A Gazeta da Tarde" do Rio

de Janeiro e um dos mais ardentes defensores
da abolição da escravatura;
em 1945, o Presidente da República dos Esta
Idos Unidos do Brasil Dr. Getúlio Dornelles

Vargas, assinou o decreto noO 18.811, declarando
o Estado de Guerra entre o Brasil e o Império
do Japão.

André Nilo Tadasco ....

�--------�--------�---

Aluga-se até o proximo dia 12 do corrente magnifi
('a- residencia em Itaguaçu, propriedade da Vva dr.
Eurípides Gonçalves Ferro.

Informações com. o senhor Raulino Ferro.
Aluguel sob contrato de mais de um ano.

, _.
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«NO tendculo))

(ó-m a ,Biblia na Mão
QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO

Vêde, não desprezeis a qualquer dêstes pequeni
nos; porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus

vêem incessantemente a fáce de meu Pai celeste. (Mat.
18:10). Ler Mat. 18:10:14.

NESTE MUNDO nós calculamos o valor de muitas

coisas. Dizemos, do ponto de vieta' material, que um ho

mem vale tanto, conforme suas posses. Podemos avaliar

uma casa ou um automóvel, mas há coisas cujo valor é

incalculável; por exemplo, uma criancinha.

Desejando ilustrar êste ponto em seu sermão, cer

te pregador chamou à bente da congregação um menino

e perguntou ao seu auditório: "Quanto vale êste me

nino?" Alguém, por brincadeira, sugeriu: "Vale 10 cen

tavos," O-riso que se seguiu a esta avaliação foi susta
do quando um homem se levantou perante o auditório

e com orgulho, declarou: "Senhor, êste menino é meu

filho, e não há no mundo dinheiro bastante 'para com

prá-lo."
Nosso' Senhor pensava do mesmo modo a respeito

das crfancas. Éle\advertiu severamente àqueles que me

r-csprezavam o valor delas. Disse Êle_: "Vêde, não des ...

prezeis a qualquer dêstes pequeninos."

ORAÇAO'

PENSAMENTO PARA O DIA

"Pecar contra uma criança é pecar contra Deus."
ANGUS 'W. MUIRDEN, 'professor (Austrália)

"ANTONIETA DE BARROS"
DA

ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA

Informa a tôdas as Senhoras da Diretoria e às Pre

sidentes dos Comítêes da Zona Central da cidade, que a

Primeira Reunião do mês de JUNHO será na proxima

QUlNTA FEIRA - Dia 7 - às 20 horas na séde do

Partido Social Democrático à rua Arcipreste Paiva

na 8.

Leia e assinem.
"O E S '1' A n O"_mrrmmrrr�amW'wmw

.
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_' ..•-' � 7·I. GERENTE
f O mais antigo diário

Santa Catarina..
.

de

Ué 1956
---- ----�-----

•
"

...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"!
I.&;1
ifl1

�
� t_'_�__•__!o_':_a_�_;_:_�_�_iÇ_O_
fpA�SAGENS E

A.

.vee
25 o/• de desconto*

WOl'ld

a";:.:_�:6:�
..

�aM:WU' rDeclaro ter sido extra- -----------�---------

viada a apólice n. 181.588, Iemitida pelo Ipase por meu

falecido marido Tycho Bra-
I

ke Fernandes, a meu· favor, Ipelo que a declaro de nulo
I .

Precisa-se com uArgê.ncia de um técnico elll rádios e
valor. eJetrolas, de preferencla que tenha conhecimentos de re-

Florianópolis 1 de junho ffigeraçãà. Exige-se referências.
.

I de 1956. I
Salario base: Cr5 2.800,00

Ar-gentina da Silva Fer-
-------------••-----_••-Il!II••••I!l'Il•••_._.. des Tratar à Rua Conselheir9 Mafra - 6.

_4

Fir'ma Paulistana, cogitando abrir uma filial de vendas e� Florianópolis,
prGcura gerente para tomar ,conta de sua administração e seleção de pessoal.
O candidato não deve ser maior de 35 anos, de preferência casado, oriundo ·de

Florianópolis, :com experiência administrativa mínima de 5 anos e conhe'Cedor,
,do Estado de Santa Catarina e comércio atacadista. Enviar cartas para
J. W. T., Caixa Postal, 3925 - São Paulo, dando informações completas, in
clusive pretensões e anexando uma foto de 3 x 4 recente.

Escalas cio
11801'1';9" Verde"

Pôrfo Alegr.
-

Florianópoli,
Curitiba
São Paulo
Rio'

•

• DeJconlo apN1KJdD pela D. A. C.•6bre a. tarifa, do. lw:",,�. ,super-Conoail' 31,(1,

ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmídt, 34 -=Fone - 2377, ._-

DIRETO OE MIAMI A PARIS VOOU O
SUPER-7 DA' PAA

A rán Amerrcan

Ó Senhor, que em todos os tempos estejamos PI'OU-
tos a reconhecer o valor das pequenas coisas. Rogamos- OPÉL MODELO 1938. CADET.

-

te que tenha-nos em nossas vidas o espír-ito confiante de LIMOSINE

uma criança. Usa-nos sempre para promover a proteção Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus

das crianças dos perigos físicos, morais e espirituais e
I
r.óvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual.

conduzí-las a ti. Em nome de Jesus. Amém. I q ue defeito. .

Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser ..

viço Catarinense, a rua Felipe
.

Schmidt •
n. 60, com o

propr ietar-io Alfredo Westphal.
. PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA
Para- os serviços de cosinha. Exige-se informações

sobre sua conduta. Paga-se mais de mil cruzeiros para
trabalhar no Rio de Janeiro.

Queiram procurar o senhor Raulino Ferro a rua

Conselheiro Mafra 56.
RESIDENCIA IDEAL

- Uma casa- á Rua OLAVO
BILAC uo, 51, no Estreito.
Tratar na mesma,

.. .

Airways acaba de fazer a

apresentação do seu novo

DO'lg,a:;, DC':'C. c om ráio de

.ição de �.(lOI) !;huI. reali
zando um vôo ��em . escalas
r!e .�12 klms. de Miami a

P'H'i".
A bordo do avião viaja

ram destacados jornalistas,
1'(�Pl esentant-is de estações
,d.e Jitdio e televi. ào, conda
dos especta 'mente.

._--_---------

Doceira especializada em

Pôr to Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
ortas e pudins. para casa

mentos, batizados e aniver
sarros, Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 .

...!t,'"-.....�í:7.1Br- ....:.,"�< �;aDI__11
1.1 .

.

,SANGU EN'OI.:
f� . TôNICO DOS. CONVALESCENTES. �.�, TôNICO DOS DESNUTRIDOS ��
�-;;' tJ. contém excelentes elementos tônicos:
t Fósforo. Cálcio, Arseniato e Vanadato

de sódio.

OS PÁLIDOS, DE'PAUPERADOS,
f S G O T A DOS, MÃES QUE'
CRrAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberõo a toni
ficação geral do organismo. com o

"Rádio·Técnico"

U novo Clipper Super-7,
último modêlo de p istão a

ser utilizado Tida l')A A em

suas rotas 'in llnnf\cion�is
antes de incnrpo:oJ os av�
ões a jato, desenvolve velo
cidade de 565 �ln.'s. por ho
ra. Além disso, tem reserva

de combustível suficiente
I.am voar mais 1.440 klms,
além dos P.OOO de autono
mia de voo.

Assinalou a PAA que o

vôo sem escalas entre Mia
mi. principal cntt oncarnen
to entre a América Latina e

os EstaClos Unidos, b Paris,
põe em r.�'.�\·,) us vnormes

possibilidades oferecidas
pelo desenvolvimento da a

viação em prol do turismo e

do comércio mundiais.
A cçnpant.ia cr-comendou

uma frota de aviões a jato
Douglas DC-8 e Boeing 707,
os (lU"is encurtf"ão } índa
mais as di�ta-'l'i:s ,n·,le os

cont,i"lentes, e tuja ,,< paci
dade estimada em 145 pas
.sageiros. Tais aVlOes com

velocidade de 920 klms. por
horá', poderão voar de Mia
mi a Paris em cêrca de 8
horas.
Após a chegada a Paris,

marcada para a manhã de
Sába<io, a comitiva prosse
guill viagem 2a. feira para
Franefurt, de onde foi fei
to o vôo de regresso a No
va York.
Acompanham os jornalis

tas, altos funcionários da
Pan Amel'ican e da Dou
glaS' Aircraft.

Lava·nd.o com Sabão

V>irgem ES]Jecialidáde
da Ola.

_
11'llt IIDOB'BIIL-Jolnvllle (mlrcafreglltra�a)
economiza-se fempo �.-, dinheiro

---------

-
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o PRIMEIRO dever do ,governo é a manutenção da

ordem e o presidente Juscelino está decidido a cumpri
lo. Quem quer que interfira, sejam quais forem os pretex
tos, com essa' decis-ão, estará necessariamente colocando':

se fora da Lei: e como tal deve ser tratado .

Esta não é uma hora propícia para agitações partidá
rias, para vinganças políticas e explorações facciosas.-....

A oposição sabe multo bem disso, como deve saber
igualmente que os séus manejos golpistas' não encontrarão

Li os jornais do dia: são bem impressos: têm penacho hoje, como não encontraram ontem, nem clima propício
, e não abusam da lisonja nem dos seus tambôrEls... nem forças capazes de lograr o.s seus intentos.

L'úNION é a fôlha celerada, como o Govêrno e tam O'governo, através de seus orgãos de policia e manu-
oito páginas: - custa cincoenta cêntimos; LA. TRIBUNA

tenção da ordem, está agindo com segurança, e conta com
não tem côr nem tendências: e é Já primeira voz de la

todos OS meios adequados para fazê-lo.
.

mafiana ; - apenas quatro páginas devido à crise de pa- Se os excessos são condsnavets, não é menos exato que
pel. . . aproveitar-se deles para agravar a situação; como o está

Ha outros diários e, quando chegam os hidros dn
fazendo a UDN é alguma coisa mais condenável ainda.

Aero-lineas - a DEMOCRACIA e EL LABORISTA -, am- O· discurso do presidente da República, em A Vov do
bos da súcia de géneral... Brasil, sexta-feira, demonstrou que o sr. Juscelino está

Passei Os olhos sôbre duas revistas; de aspecto mo-
perf._eitamente capacitado de suas responsabilid.ades e fir

desta e tipos gastos: ISIRY e OCARA POTY CUÉ MI. Es- mernente disposto a não abrir mão de nenhum dos poderes
critas em guarani, com um ou outro verso em espanhol

que a Constituição lhe outorga.
entrelaçado como flores de jardim em tôrno do tronco da Nesse particular estão solidários com o presidente to-
algarrrôba... dos os demais poderes do Estada, Le,gis-lativo e Judiciário,

Vou amarrá-las ao Dicionário Guara.ni-espanhol, que pois que a desmoralização de um desses poderes acarreta
comprei, em Posadas, para o Fontes, dssembargador em rá, inevitávelmente, a dssmoralíaaçâo dos demais. Urge,
leis, graduado em linguística e meu velho e querido amigo. portanto, que os elementos perturbadores, comunistas e

- Será mesmo que o Fontes vai gostar dessa confusa -

tl
-

h
• . _, ?

oposicionistas, se convençam de que nao lrarao nen uma
mistura d� ClpOS, resedá e castelha�o. ,

':r va�ta!,,(m dos distúrbios que provocaram e querem prolon-
É possíveí. Ele anda sempre metido com essas línguas

gar em d triment dos interesses do país.
t ' 'd

-

Até ít 'At' dí h'

I'
e o

orei as e pagas. e o sanscri o. e o y lSC .

Os entendimentos entre os estudantes e o prefeito Ne-
x grão de Lima assim como o seu encontro com o presidente

,

x x x
-, . ..

I
Juscelino levaram aos rapazes a canvícção de que o gover-

De tarde S�I com o Max - o d:. Ma�Imlh��o Mor-
no não esquece as conveníencías das classes estudantis e

gens�ern - a mdagar. do. mundo: fo�os a Of�cma de
procurará uma formula para aliviar a pressão econômica

Corre.os e Telec�mumsaclo�es: cordão
.

umbehcal que em que se encontram.
nos l:.gou ao.�rasll e �o.Umve_:so , conl_lec�do. . .

.
O Brasil não pode ficar à mercê de comunistas e gol-

\ I Asuncíón de perto. - nao e uma cidade misturada pistas aliados na promoção da desordem e fiéis ao mesmo
como Posadas: ruas, plátamos que sobem" enleiam-se, es- propóslto de destruir a ord�m constitucional. Jamais esta
palham sombras e tapam as fachadas, ate aOS telhados. de truícâo haveria de ser feita em seu proveito.

Asunción é uma cidade paraguaia: -=- as r�as são
s
A preservação do regime, com a defesa das liberdades

la�,gas, de a�falto, e se cruza� como as redes; ha casas
que estatui, é o objetivo do governo e das classes armadas;

críolas de alêros ao rE\Z do chao, sustentados por altas Co- ba tante conscientes dos Seus deveres para permitir que
lunas: para aí se' abrem portas rija� .

e [aneílas de' reíxas fr�tifiqUe a aventura vermelha ampla�ente asssssorada
to�n�adas; e novos e �randes prédios de en�ergadura pelo udenismo desvairado!

'

clássica: e velhas mansoas com um denso e macio arvore- Basta ver o nome dos deputados flue se mteram nos

do, cujas cópas, redondas, fartas e verdes, passam aci�a conflitos com a Polícia, para se ter a certeza dos intuitos

d?S muros de pedra, onde se abre um portão de madeira
que inspiraram a sua descabida intervenção.

pmtada.
.". . ".

O presidente da República contará com o apôío das

. Algum�s resídêncías, de estilo corte� e rídalgo, P�d�- Fôrças Armadas e de todas as classes sociais responsá
riam se alinhar em qualquer velho bairro ou quarteirão veis no cumprimento de sua decisão de manter a ordem
aristocrático das grandes cidades do continente.

. dentro da lei.
Desgraçadamente vários desses belos solares, de pura

. (De "O JORNAL" de 3-6-56).
e sapída linhagem, estão transformados em Casas de hós-

pedes, com mantas, plugas e fraldas de crianças secando

às janeilas austeras e gradeadas.
Isso, de resto, não comove os jacobinos assuncenos

que só vêm, da rude, arrogante e indomável alma para
guara, da sua história cheia de dignidade e dos seus

acontecimentos mais vigorosas e singulares: - a estocada
teatral e inútil de Cerro-Corá.

.,'
l'Asuocioo

•
Othon d'Eça I
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O monumento da Plaza Independenc.ia é de uma be
lesa natural, imponente e sugestiva: um índio que pro
cura reter, para que não lhe fuja dos braços ansiosos, a

Liberdade - uma linda mulher de ásas insatisfeitas, in
quietas e potentes!

As figuras são fortes e prodigiosamente inspiradoras;
vivem, torcem e retezam os músculos de bronze na glória
e no esplendor da· peleja heróica e magnifica.

Este povo - talvez o de mais' bravura no mundo es

panhol - na realidade outra cousa não tem feito senão
lutar, lutar para sobreviver, como uma árvore solitária na

cl-arena duma floresta esPessa, hostil e avida, que �em

cessar avança em tôrno.

,

Mesmo as suas 340 revoluções, que L'UNION enumera

com ufana e orgulhosa prosápia- têm uma cálida expres
são de brio, de independência e de racial virilidade.

Não há, nas três Américas, quem o sobrepuje nas suas Iresistências, no seu amôr naturàl e constante à liberdade,
embóra alguns caudilhos tentassem paralisar-lhe a histó- Jtória. ,

Resistente e duro ao sofrimento, cheio de uma orgu-,'lhosa e calada resignação, o paraguáio não se queixa: tra
balha, briga ou morre sem lamúrias e Sem mãos postas.

Não pede e ·se lhe querem dar alguma cousa, seja o

pão ou seja a vida, em tom de esmola - recusa!

Nos hospitais de sangue, nos campos de prisioneiros,
o ferido paraguáio logo se mostra e se destaca: não geme!

Foi assim na Guerra-Grande - como aqui chamam a

Campanha da Triplice Aliança; foi assim na matança cru

cial coin a Bolivia e é assim em tôdas as suaS revoluções -

diferentes, aliás, dos nossos movimentos d'agua de melissa,
porque deixam por toda a parte, como na calle Palma ou

na Plaza Independência, oS postes furados e as esquinas
rebentadas.

Oxalá que os homens deste país _!enham juizo e cora

ção para que o Paraguai possa somar, às suas belas virtu
des nativas -:- trabalho criador e paz fecunda.

',.,.

Outra Notável Des- Entregue o Pôrto
coberta de Buenos Aires

Atenas 5 (V. P.) - O Pro
fessor grego Themistocle Nal

tsas, antigo aluno do-Prof.
Henri Chrétien, descobridor
do cinemascópio, acaba de
fazer uma descoberta desti-
"nada a melhorar substan
cialmente a impressão de re:

lêvõ, 'em' cinematografia,
sem Igastos, suplementares
para os produtores, anuncia
se de Atenas. Esta invenção,
denominada "multiplanos
cope", torna possivel, por
um meio muito simples e

sem fadiga para os olhos,
discernir per:feitamente, um
"fundo real" bem como os

vários planos dos filmes pro

jetadOS. O Prof. Naltsas, está
convencido de que a sua des
coberta vem abri: novos ru-

mos ao cine,ma:
. (F. P.Y

BUENOS AIRES, 5 (V. P.)
- O pôrto desta cepital es

tá para d�ixar de ser "e
mais caro e lento do mun

do" com' o reapa,:,?lhamento
que o Govêrn3 COlifiou fi

uma administraç5.o autôno
ma pondo .fim ao contrôle
duplO'....pelos Ministérios da
Fazenda e de Transpot't<?,�.
Calcula-se que em pouco .

tempo se fará o c'.esconges
tionamento do PÔlto e dos
seus armaZens e pátios. ou

de se amontoam I'oiu::ncs de
máqUinas, moto!'�s, made:i
ras, materiais elél.l'icos etc.,
que se estragam e St� oneram

com as despesa., de ,depósito,
por falta de articulação ad
ministrativa e dCf neccRsá
rios recursos matel'ials

WALTER LINHARES
Em todos os lugares o as

sunto do dia é a greve dos
estudantes. Uns favorável

mente, �utros contrariamen

te, porém quase todos tem

seu parecer sobre o mo

mentoso assunto. Nós 'de
"O ESTUDANTE EM MAR
CHA", coluna que procura
divulgar o pensamento e

ações do estudantada barri
ga-verde, não poderiamos

deixar de ouvi" as palavras
daqueles que diretamente
estão interessados no pro

blemp : os estudantes catari
nenses.

Assim sendo, dirigimo-nos
a sede da União Catarinen
se dos Estudantes e ouvimos
a palavra de Túlio Cesar
Gondim, presidente do 'Di
retório Acadêmico 'da Fa
culdade de :qireito e um dos
principais coordenadores do
movimento grevista em nos

sa cidade.
Tnicialmente perguntamos

ao acadêmico Túlio: Onde e

como se originou o atual
movimento?
O atual movimento foi ini
ciado no Rio de Janeiro, pe
la Ur..iãõ Nacional dos Es
tudantes, que não pôde ad
mitir .que a Light aumentas
se o preço das' passagens de
bonde. O povo, segundo o.

pensamento geral da classe,
não poderia ser alvo dêsses
aumentos absurdos que se Muito breve Florianópolis' ano, Pois que serão apresen-
vêm verificando dentro do . conhecerá tõdas as candida-

I
tadas à nossa' sociedade as

país, principalmente por tas que concorreram ao títu-j' maravilhosas representantes
parte de companhias estran- lo "Miss Santa Catarina, do encanto e da juventude
g-eil'as, que já por demais a,- 1956". Essas lindas e gracio-: da mulher de Santa Catarí->
busam da nossa, economia. sas representantes da beleza na.

O movimento começou paeí- incomparável da mulher ca-Ifjco, mas, como já era de tarinense, segundo apuramos, i: O TEUPO-se esperar, houve a intro- estarão nesta Capital nos

I
Lj ,....

missão de forças estranhas, primeiros dias de julho pró- O TEMPO

que deturparam a causa ini- ximo, a fim de participarem Previsão do tempo até às
eial da meritória campanha. da monumental festa com' 14 horas de hoje.
A cia, Light pediu, nada que 0.' Lira Tenis Clube as : Tempo bom, passando a

mais nada menos que, um homenageará. I' instável.aumento de 100% sobre os Sem dúvida alguma, a Temperatura em declínio.

�)l'(.lÇOS das passagens, ex- "Soirée das Misses", que es- Ventos do quadrante sul,
plicando que esse aumento tá sendo carinhosamente frescos.
serviria para reestruturar o preparada pelo Clube da Co-. Temperaturas extremas:

quadro dos seus funcioná- lina, constituirá um dos mais' Máxima 20,3

I
rios, m�s o estudante não se importantes fatos sociais do

I
Mínima 16,8

deixou enganar, porquanto
sabia de ante-mão que o au- Sala' rio Mr'nl'mo pa O 'aumentomente dos funcionários da .

-.
-

;�i:idr:s�:�roez�O%era pa�= ra comerciários dos bancários
encher mais ainda os ja RIO, 5 (VA) - Num último
gordos cofres da Light. Sen- RIO, 5 (VA) - Anuncia-se esforço para encontrar uma

do este aumento aprovado que a Associação Comercial formula conciliatória, o di

pel('- executivo, o estudante não tomará conhecimento da retor do Departamento Na-
saíu às ruas, para, em defe- sugestão apresentada pelo cional' do Trabalho sr. Hil
sa dos interesses do povo, sr. Julio Poetscher no senti- debrando Bisaglia, debaterá

Irequerer
a sua revogação. do de ser defendido por a- com banqueiros e bancários

Aptoveitando-se deste 1110- quela entidade ci ,salario mí- no dia 8 do correntc, a qUe�
vÍmento que crescia sincero nimo aos comerciantes igual tão da melhoria de 'salários
e sem interesses particula- ou superior a 5-.000 cruzei- pleiteada pelos empregados.
res .r10 coração estudantil ros." Aceitando mais esta media-
carioca, surgiram tambem ção daguela autoridade, os

os mteresseiros e aproveita"
.

A Associação considera que bancarios suspenderam a as

dt)l'es destas ocasiões, que o seU ponto de vista deve sembléia que haviam marca

pululam o nosso território, girar em torno do que fico'l.l do para o dia 6 do corrente,
para lançar sobre a causa consubstanciado Y!O recente a fim de marcarem a' data
justa e oportuna o estigma' memorial enviado ao presi- da greve geral.
da violencia, da barbarie e dente da República, no qual,. O oferecimento dos pa
da d·�sordem. De tudo isto baseada em estudos de SeUs trões ainda permanece em

I resultou a inva.'lão. pelos tecinicos, sugeriu para São vinte por cento, enquanto Os

policiais, da sede da U. N . E. Paulo o salario mínimo de empregados se mantém in-
A fotografia que acima publiCamos foi-nos endere- da Faculdade Nacional de 3.100 Cruzeiros. Esta forma flexíveis em obter quarenta

çada pelo veterano caçador Antoninho Mendes, com Direito, etc., onde se veri- de vencimentos, que julga por cento sobre o salário a-

a seguinte carta: fic�ram espancamentos de razoavel, para o Rio é de tual, com um mínimo de
"Meu caro Guilherme.. I estudantes, que alí tenta- 3,..000 ou 3.250 cruzeiros. mil e quatrocentos cruzeiros.

Vai junto um precioso instantâneo, por mim bati-, vam a todo o custo reorga
do, da última caçada, na qual, durante a nossa au-. nizar a campanha.
sência do acampamento, o Professor Mario Garcia' QUAL A ATITUDE DA
abateu uma saborosa e enorme paca. Aconteceu que U. N . E. EM VISTA DE
o tiro, lá na paca, entrou debaixo da paleta. ObraVo TALS ACONTECIMENTOS?
·e festejado caçador explicou essa coisa deveras estra- Em represália, a União
nha com a informação de que atirou a peça quando Nae. de Estudantes decre
ela nadava, no rio da Madre. A explicação... deixóu

I
tau greve, até que os pode

dúvidas, poIs a bala deveria ter furado a paleta da res competentes, ressarcin
paca. .. a não ser que ela nadasse no melhor estilo... do os danos materiais e

decrá.u! Levantada a lebre sÔbre a paca, houve muita, morais sofridos pela classe,
discussão entre a nossa turma. Devo esclarecer que atendesse a uma serie de .

quando o Professor Mário chegou ao acampamento, reivindicações exigida's pe-.Lote'r.-. do Estadoprocedente da capital, todos estávamos ausentes, ba- ,los estudantes. Da U.�E., a

tendo oS matos. E logo que. chegamos, regressamos,; União Catarinense dos Es- -

REQULT4DOS DI ONTEMsem maiores atenções ao local. A fotografia junta, bem' t);1dantes recebeu um pedido
.

�.
.

D
analisada, parece resolver O' Mistério da Paca. No. pri-' para que se pronunciasse a

meiro plano, acocorado à cabocla, mateando, está a
I respeito, Após uma reunião

reluzente e fraterna careca do mano Vitor; à direita, I de várias horas do Conselho
o Professor Garcia" herói do dia, em pose de cossaco do' de Representantes, delibe
Don; entre um e outro, mais ao fundo, à beira do ma-/ rou-se apoiar em toda a li-

,

to, aparece um caixão suspeito, muito p,arecido com' nha o movimento, entrando
os de armadilha de caça de pêlo, usados nas lavouras! em greve, dessa forma, o

da Madre. Esse obejeto, segundo apmei, não era de
I
estudantado barriga-verde. '

ninguem!_ Nenhum de nós o trouxe de volta. A você, NA SUA OPINI
-

O _

, I

G 'lh t 1 'd d
.

't·
.

t·
. A COMO

Ul erme, que em ve eI a es cmege lcas, m ImI-
DEVE SER ENCA

dades com o Professor Garcia, e s'e gaba de saber

I ATUAL M
RADO O

psicologia, entrego o caso, pedindo-lhe parecer sôbre
E t .0VIMtENTO? I ILMA CABRAL MACHADO

o mistério do perecimento da paca e do aparecimento.
s e mO�Imen o nasceu,'

, .
.

d
. -

D
"

A M d "
como mUltas campanhas A fanhha)de ILMA CABRAL MACHADO' convida oS pa-

o Calxao. o amIgo . en es.
I d'

. . .

PARECER que ec o Iram no país, da ,.rentes e pessoas amIgas, par,a a mg;sa de 30° dia que, pelo
revolta de uma classe con- descanso eterno da 'saudosa e querida extinta, manda ce

tra os "trustes" extra-nacio- lebrar, dia 9 de junho, sábado, às 7,30 horas, no altar de
: nais que dominam a nossa Nossa Senhora das Dores da Catedral Metr'opolitana, mani
I economia. O estudante re- festando desde já seus agadecimentos a todos quantos
clama a liberdade economi- comparecerem a êsse ato de piedade cristã.

•

..

Tá na. cara!

GUILHERME TAL

cu do país. Mas, não deseja, do povo brasileiro. Alçando
de forma alguma, usar de a bandeira em defesa da
meios violentos para conse- nossa economia, vamos one

guí-la. Quer que () povo, lu- rá-Ia?
.

tandc a seu lado, reconheça Desta forma apoiamos a

a nocessidade : dessa liber- reivindicações e resoluções
dade. Então, todos os brasí- da U. N. E., mas queremos
leiros, conciente e ardoro- greves pacíficas, não apro
samente, pugnarão juntos! vamos ataques às autorida-

O estudante catarinense des constituídas e acima de

aprova a greve, mas não tudo respeitaremos seus a

concorda, e até repudia, os tos, embora não nos furte
atos bárbaros que levar�m mos o direito de pedir deter;
9 povo, 011 mesmo os estu- minações justas, honestas e

dantes a incendiar 150 bon-l condizentes com as nossas

des e a danificar seriamen- necessidades.
te outro tanto, em meio à I o estudantado catarinen
desordem e à incompreen- se ergue-se para mais- uma
são.

-

de suas gloriosas lutas! ! !
Os estudantes cônscios de I Lutemos honestamente, co

suas responsabilidades de- I mo verdadeiros brasileiros,
vem saber que todos esses: para que possamos realmen

prejuízos serão pagos pela I te dirigir e governar o Bra
União, acarretando uma di- sil glorioso do amanhã ll !
vida desnecessária e que a-'I Lutemos com a mocidade
tenta contra os verdadeiros e a palavra que são os dois
.sen timentos nacionalistas, gumes da nossa espada!!!

Florianópolis, Quarta-feira, 6 de Junho de 1956

AS "MISSES" EM FLORIANÓPOLIS

PEROLA
.

,

Vende-se ou arrenda-se o Pero1a Restaurante, sito a

rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

3.076 - Cr$ 250.000,00 - Blumenau
8.013 - Cr$ 25.000;00 - Florianópolis
11.115 - Cr$ 20.000;00 - Florianópolis
6.390 - Cr$ 15.000,00 - Blumenau
1.037 - Cr$ 10.000,00 - Chapecó
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