
pre.�
OJ,. Presidente atendeu os operàrios.J Fim da'J�ureve

RIO, 6 (V.A.) - O presi- vindicação operaria quanto mais modestos transportes balhadorés, tudo pode exa- dos e' insuflados por agentes Tendo à Sua frente um bondes e o estabelecimento
dente Juscelíno Kubitschek aos preços das passagens dos

I
colettvos", não se ergueram minar ou debater, "de perto políticos e�tranhos às pró- mierofone e, 'ao rednr, dezc- de uma política municipal de

anuncícu, ao receber no Ca-, bondes, ,tendo em vista "a: "em atitude de rCYúlta e l,h e de frente, com fra.J}{jueza e l;.l'ias classes que pleitcam nas de jo<rnalistas, o prefeito' unificacão dos sistemas de

tete os representantes dos conduta pacífica e o gesto de timação anie o Govêrno". sinceridade, sem os biombos tais medida-s de interêsse Ne.grão de Lima anunciou, às
i transportes coletivos.

tr'ai�alha(lores, :sua d:e,t�rm�-: allêlol respeitoso, dos traba- j . �ntes de anunciar sua de-
.

de movimen.t09 só aparente- i popular assim desvi.rtu�das 22,00 horas de ontem, a re-! Logo após a informação do

naçao ao Prefeito do Disfeí- Ihadores, que, sendo povo, "e cisao, o Chefe do Governo mente popníarcs, e lego des-
r
em campanhas de agttação e duçâo do preço (las nassa- Prefeito, os presidentes da

to Federal de atender à l'ei-lde fato o povo que anda nos I esclareceu que, com os tra- mascarados, porque prepara- �subversão".' gens dos bondes para Cr$ 1,50 UNE e da UME Carlos
'--------- ---�".---"-

.. _-'-'---- .. ,-',.--.-., a partir da zero hora de :1,- iVeloso e José Batista' - fi7.e-
��-."V'.-"-"_-.h...._-.-•••••••••-... � manhã, atendendo aos apelos rara publicamente uma con-

� �
do povo e à determinação ,lo : clamação à classe estudantil

�. O mais antifto Diá-� r
..

('
Presidente da República. Illo sentido da imediata ees-

� rio de S. Catarina... o sr, Negrão de Lima a- sação da greve e consequente
:o ,. crescentou que se processa-

I retôrno às aulas, atendendo

� An í) XLIV � rão entendimentos para a
I
a qne não mais existe o mo-

� , encampação dos sa'viços de tívo tio seu movimento.

L��:�_.�:��:�J
----�--

Baixaram
.. ---

os bondes
•
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HOSPITALIZADO

MINISTRO DA
MARINHA

O :ARQUIVADA A RE
PRESENTAÇÃO DE

PENA BOTO

RIO, 6 (VA) - Vítima de
crise coronaríana aguda, ma
nífestada logo após a visita
do presidente Juscelino Ku
bitschek ao Arsenal de Ma-

f�:�:�W!
� 'Ar,udl lamas � ...

GERENTE �
� Domingos F. �

� '*��������-..-.� ,-

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

•

RÍO, 6 (VA) -- O procura

dor �eral da República, ,em
fundamentado parecer, re

quereu o arquivamento da

representação que o almíran
te Pena Botto fez ao Supre
mo Tribunal Federal contra

o almirante Alves Câmara,
ministro da Marinha, pedin
do que fosse instaurado pro
CeSSO contra aquele titular

pro crime de atentado à

Constituição.

rínha, o ministro Alves
mara foi transportado,
o hospital do arsenal,
se encontra, em absoluto
pouso.

Câ

para
onde
re-

Averiguada, por uma jun
ta médica, a gravidade da

crise, foram pr-oibidas as vi
sitas no almirante Alves Câ
mara.sOurante o dia de on

tem, o 'títular da Armada a'"

MONTREAL, 6 (V.A.) --1 tíva, Não obstante em 14 dos presentou frequentes me-
Um missionário do Brasil, 21 Estados do Brasil Jesus Jhoras, já à noite podendo
Stefau Law fez uma série de I Cristo é tão desconhecido co-

conversar, embora se manti-
afirmacões sobr o Brasil em I mo o era em Atenas a 1900 .

d- - vesse o regIme e repouso
ATUAÇAO DA IGRE- Assembléia das. Igrejas

pre3-',
anos passados. total.

JA NAS NAÇÕES blterianas alí reunidas. (Reporter-Esso das 12,55

UNIDAS
Disse o Rav. Law ter sa- horas). Por volta das 22 horas de

, ,
_

T

bído por n�merosas pessoas ontem, o presidente Juscolí-

Conforme fôra deliberado nacional, pois que as condi- : sentido de uma solução ri- �ILAO, 6. (UP) .

- O ��l�- q�e o Brasil s,e trar:s,f�rma- VELOSO SERA' POS- no Kubitschek, acompanhado
pela presidência, voltou a ções de transportes, moroso é .pvda e eficaz. cebIs�o, Glovannt MatLl_�t ra numa COlO�la SO�letlca. se do comandante Bardy, sub-

reunir-se o plenário de nos-: incerto, e as altas tarifas fa- 'I e) -- entendimentos com a �ontrm �e�larol�'" q�le o pa.l:� os Estados uym�os, nao o aJ,u- TO EM LIBERDADE
I chefe do seu Gabinete Mili-

sa Assembléia Legislativa na zem com que os fretes sejam F'?deração das Indústrias do PIO :X�I e_ aVO ave � maior darem a converter-se ao pro-
_

, tal', esteve no hospital do

tarde de segunda-feira, ten-: de valor superior ao custo_iEstado, afim de interessar o P�l:trc�paç_a'o da Igre.Ja l�E:S testa�tismo. Ma: assegur.ou R_IO, 6 (VA)
-:-:-

O maJor, Arsenal de Marinha, em vi-

da os 'trabalhos corno sede do produto à boca da mina; ;cropital particular na solução orgal1lzaço;s, _ mund�als L.ls l também q�e o P!otestar:üs- �aroldo Velo�o sera posto em !sita ao ministro Alves Câ

provísóría a "Casa Santa ca-I considerando que somente: do problema carbonífero de I c�mo, as Naçoes
_ Ul1ld�s. � I mo ten: deixado par� tras, o hbe.�d�de. hoja, O prazo da

mara com ele palestrando

tarina", gentilmente cedida, com a criação de mercado à: Santa Catarina; arcebIsP� d� Milão, paI. mui- catolocismo, no Brasll: Afl�'- puruçao imposta �omeçou a durante cerca de 10 minutos,

pela sua Diretoria, I' boca das minas é possível as�
I
f). -- entendimer:to� co� o I

tos atos .l�trmanle�te ,1�g�dO� Im?u. o,Rev. �aw. �ue ha m�l:; I ser conta�� iI_ partir. d.a, cl�ta retirando-se em seg·uida.
,

segurar consumo racional, r presldente da CO!l1lssao Exe- i �o Pon�I!"ce, :1'\1 �eu c�r,a,ter mllllstIOS.yl0testantes pl�' da ,Pubhc�çao Mllllstelll}I,. A -----::-

Ainda o l'oblema carbonífeo permanente e estávei ao cai'-
I
cu.t4va çlo Plan6 . do parvãif'

ue �u;ullar, dll.'1to e pro-se- I gando 'o evang_e!-�"p ])9 BraSIl, I CJu� dete.rmm�u s�a pena. ; 80 ,a vmte e. tl'es deste mes

P

I v- c' t rinens a ,xemplo: Nacionál. CeI. Oswaldo Pin-, cl'etarlo o yat1cano; 'falou' ql1-e lla'tl�'es ca!óObcos. E c9n-, DesmentlU aSSIm o, trtubr da : Sena EOItO o ch�fe da reh�-:
U' , d "H' d d

ao .1 �:o 're ne, Iii CGl'ande r
to' da Veiga no Rio de Ja-' I perante o Institui) de Estu-_ cluiu com a seguinte afirma" !Aeronáutica -a notícia de que lião de Jacaré-Acan:;a.

mco ala 01' na
.

ala o loque r o o I. .: dos Políticos Internacionais
Expediente", produzlU subs-' do Sul; I nelro, obJetlvando um me-,

d '1- ° . b'
- I .

d
.

t 1)' t ent de e f
e Ml ao. alce lSPO decla-

tanc'o"a e ardente oraça;o o' conslderan o que eXlS em' 101 en rosam o s 01'- '

,

I' ,

" -,c
I , . -, . " ' rou que o P'ape da IgreJa

<-',Lep'utado Paulo Preis, da proJetos de aproveItamento (,OS, no sentido da planIfica
nos organismos mundiais se-

bancada pessedista, anali-
"

ele nossos carvõe_s tipo "va- ção mais adeql�ad.a ao com-
. ria o de observação, O papa

sando o problema carbonífe-, por", na produçao de ener-

I ?lexo t.erm?-e:etnco e con-
opina que a Igreja deve tra-

ro do Estado. I gia e' do "metalúrgico" na ,Junto slderurglco,
balhar nas organizações in-

.. I�z rep!l.ros['a.... eu-"rev·ls4a do
Conhecedor do assunto e a indústria pesada; I g) - ap610 pessoal a to- ..,.. I I

. , ternaci,onais visando 5 coi-
e'le lig0U'0 1)01' longa expe- I.,

'

considerando que mistér se elos os representantes catari- ,

General F.·uza de Castro- �." saS': "Segurança pariL as na-

riência própria, conclamou faz uma solução imediata e l1enSes no Congresso Nacio-
,

d d' d doura par' a no' sa hu nal para melhor encam;nha ções individualmente, res- 11.10, 6 (VA) - Em cai'ta atual governo, prende-s2 a
seus pares a uma ver a elra ura' < a s -, - <,

-

peIto pelas minorias nacio- I
cruzada em favor da insta- lha-negra e mento das proposições ,.que qU;) dirigiu ao "Correio da, I Equivocou-se o' general uma questão de ética, d!l.do o

I I t' t·t
-

I
.

1 nais, melhor distribuição das �1 h-" 1 I M F'
-

caI'ater' de c,onfl'a"nca do caI'g'o
laça-o ele conJ'unto si,derúrgico I considerando', f.inalm,ente, ,e.m .s�,l,a. .ra.ml açao, ,e,gls.a- , l\ an !1 , o marec la asca - lUza na sua asserçao, por- _

,

' fontes de riqueza econômica
complexo termo-elétrico na que esta AssembleIa, um dos lolca Ja Imclada e Ie�erent:s Ji,initação, de armas e liber-

renhas de Moraes faz reparos quanto nunCa ao preSidente e Os vinculos de afeição que

zona carbonífera como meios Poderes Constituidos do Es- ,; aos setores de energIa ,e SI-
d d

..

t I'
a declarações prestadas pelo Vargas emiti opinião sobre a me ligavam ao sr. Getulio

, : -. ' d ' ,,' b "d
a e eSplrl ua Para os Povos 'd t·

.

t-
'

Q t t
de consumo J'unto às fontes tado orO'ao VlVO, que dele,l elUlgra, em como apolO e,... -dO 'd I t

. g�neral FlIlza e Cns 1'0. Dlz sua renuncla nem ao pou- Vargas. uero nes a opor u-
,

•

r
' '" I . . ln IVI u amen e consldera I

de produção. ,por excelencia, rtpresentar e

I
cIdldo em prol da atual_cru- .

dos", -,i
o ex-comandante da F, E. B,,: co entreguei-lhe qualquer nidade salientar que, coeren-

I sintetizar oS anseios do povo zaela. .

r
• "Cumpre-me fazer o devl-, manife3to ou memorial re- te com o meu passado, ja-

Ofício-apêlo e comissão "barriga ver�e, �orme,nte, .h) -- .ent�nd�mentos c;cim a 35 JVlilhôes de Dolfars ,ela reparo. à entrevista que o
I fer��te aos acontecimentos mais me avistei com .0 presi-

parlamentar 'quando em jogo o mteresse Cla. SlderurglCa NaCIOnal, I '

I
general FIUza de Castro con- ,pOlltlCOS. dente Vargas na qualIdade de

Encerrou o Deputado pes-I econômi�o-financeiro de u-l para que sejam
. a.b:evhdos para a CSN cedeu. à ,"�anchete" de 19; E como confirmação deste en:issário de quem quer que

sedista suas considerações, ma regiao, sen-ão de todo 'O' 0'8 estudos e se IlllClem as, WASHI�GTON, 6 (UP) - de maIO ultimo. meu protesto, reproduzo a I seja, nem tampouco CO:T!()

com dois requerimentos, O' Estado, e a sobrevivência e I instalações que visem a re-! O Banco de Exportação e I, Disse o ilustre entrevista- declaração que pela impren- portador de qualquer exi

p'rimeiro, pedindO a consti- melhoria de condições de vi- c�peraç�o dos :sub-produtos ,Importaçã� firmou ontem,,:d�: ':A co�veniençia. da re- s�_fiz � 26 de, agosto de 1954 gência ou insinuação, ,Pro

tuição de, uma comissão par- da, de todo um aglomerado i do carv.ao, bem como a�elo a. aprovaçao de um emprt:s- rnuncla, cUJa nece�sIdad: o d01S. dIas apos a morte' do curei-o, sim, no desempenho

lamentar externa, cuja cópia social-humano. no sen��do de se consegu:r o tImo de 35.00.0.000 ?e d,on�rs ,documento :ncarec1a (refere- pr;sIdente V�rgas: , de minha função; para infor

damos abaixo, porque opor- REQUER, na forma reg,i- s:u apolO para.a c?nc:etlza- à .CompanhIa ,s1derurg�ca ,se. ao �alllfesto dos gtcn�-! 'Apresentel ao. sr. presi- má�lo sobre a evolução dos

tuna o assunto e de vital in- mental, que ouvido 'O plena- çao do grupo sIderurglCo em NaCIOnal, do BraSIl. O aeor.. rals) fOl levada ao conhecl- dente da Repubhca o meu acontecimentos no tocante

terêsse para o Estado. Quan- rio, seja nomeada por V. Ex- no.sso �sta?o; .

;do foi assinadq pelo general ;mento do presidente Var�as pedido de exoneração do às Forças Armadas. (a.) Mas-

to ao segundo, que envolve cia., uma comissão parla-!. l) - apelo d.lreto a S. Ex- E.dmundo Macedo Soares e pelo chefe do Estad,Q-MaIOr car�o de chefe do Estado- carenhas de Moraes".

apêlo ao sr. Governador do mentar externa, composta de CI�.,. o sr. PresIdentAe d� r:e- Sllva, pela empresa brasl1e1- elas Fôrças Armadas, mare- MaIOr das Forças Armadas.

Estado, aguarelamos oportu- cinco membros, para concre- pUbh,ca, par�. qu� de o ,mdl�- ra, e pelo sr. Samuel C. chal Mascarenhas de Mo- Minha decisão, sem embar-

nidade para trazê-lo ao co- tização dos seguintes obje- pensavel ap�IO: �.;anto a USl- Waugh. raes ...
"

go do apreço em que tenho o clarecer o que declarei aos

nhecimento dos nossos leito- tivos, além de outros que fo- na. termo-tletrIca como ao jornais cariocas, devo assina-

rem julgados imprescindí- gn:.po siderúrgico, para final

F t X·
lar que, a 25 de agusto

- lveis: e justa solução do já antigo On oura av Ier
um dia após a morte do pre-

Requerimento 'I a) -- entendimentos com problema carbonífero. "

, ',' sidente Vargas, declinei de

Senhor prestdente da As� S. Excia., o sr. Chefe d� Po- Sala das Sessões, em 4 de dois convites para, participar

sembléia' Leg1islativa. der Exexcutivo do Estado, a- junho de 1956.

T
do governo que então se ini-

ONesdte,ap"utado infra firmado, �i:e :ee r��!��o�:!O�o�n�l;;��
Paulo Preis - Deputado. raoscorre, hoje, o prímeironcenlenári o ciava.

.

d'
Pediu-me, naquela data, o '

considerando que a situa- pósito da instalação ele um

e nascl-menlo do ôraude 'poe't-a presidente, Café Filho, que eu

cão social-humana da zona' complexo termalelétrico na

C
6 continuasse na chefia do Es-

�arbonífera do Estado é das
I região carbonífera;

,OnV -I te O grande poeta gaúcho em 1881, com Artu�' Azevedo, tlCO, na sua "História ela Li- tado-Maior das Forças Al'-
mais aflitivas e mesmo hu-I b) - obter o apôio indis- nasceu ém Cachoeira, no dia a "Gazetinha", e juntamente' teratura Brasileira", consid�- madas e, horas depois, em
milhante'" pensável elo EX,ecutivo Esta- 7 de junho do ano de 1856, e com Valentim Magalhães c,o- 'ra Fontoura Xavier um dos

I , minha residencia, os generais
considerando que para a- dual à campanha em prol da A Liga de Emancipaç,ão morreu em Lisboa a 1° de laborou muito na revista "A maiores poetas de nossa pá- t

I
I Canrober ,Fiuza e Juarez,

quela situacão aflitiva vem instalação de um grupo si- Nacional, secção de Sta. Ca- :.bril de 1922. Semana"., Passou pelas re- tria..' d.

I
em nome do chefe o- ,gover-

contribu_indo, de modo rele- derúr.giCo na mesma região tarina, tem o prazer e honra Fez sua formação intelec- elações da "Gazeta de Notí- Tradutor exímio, passou
no, cõnvid�ram-me com in-

vante, a pl'opria industria' carbonífera; ,

de convidar as autoridades, tual na Escola Central do cias", ".Revista Ilm,�tracla",' para o portug,'uês muitas poe- d

I'
si'8tencia para o cargo e

extratha do carvão, em vir- c) - entendimentos, na os partidos políticos, Os es- Rio de Janeiro e Faculdade etc, sias ele Shakespeare, Baude- ministro da Guerra,
tuele da sua instabilitIade e capital da República, com a tudantes, as associações de d� Direito de São Paulo, ern- laire ; Poly, P02, Moréas,
incerteza; I Comissão pró-construção das cla'sse, o povo em geral para bara não concluIs se os re2- Ingressou na carreira di- Prudhomme, etc., e escreveu E' a primeira 'vez que dou

. �onsider�ndo que tal

insta-I
u,<inas si�e.r�ll·gicas de Lagu,- a. C'onferencia ,elo deputado pectivos cursos. Foi dos mais plomática, exercenç10 as fun- versos diretamente em espa- publicidade a esse "intermez-

bl11dade e ll1certeza Vem sen- na -- VltOrIa, Ana Mato::;, federal FROTA MOREIRA� I
ardorosos prOPagandistas da ·ções' de c.onsul nos Estados I nhol, frances, itali.ano" e

!ZO"
histórico -- o honroso e

do motivad�s pela falta de presidida �elo ex-senador que se realizará, dia 8, sex- República e em 1877, em ple,- Unidos, Súiça e Argentinj1,' inglês, .' , insistente convite trazido à

mercadõ consumidor, tão 10-': 1(' ltarinense I'vo d'Aquino; ta-feira, às 20 horas, no no prestigio da Monarquia, depois promovido a Ministro! Justas pois as homenagens minha Casa por aqueles três

go normal seja a situação I d) - entendimentos con: o Clube Quinze de Novembro, escreVeu famoso poema con-, Plenipotenciário em Guat�- que oS centros culturais tl'i-
I
generaiS emissários -- que de

cambial e condições existam Sindicato Nacional da Indus- ex-Democrálta. sobre o im- tra D. Pedro II. Df:dicou�se mala, tambem, serviu" no, butar-lhe-ão nesta data, en- mim, se despediram, inteira
para importação de carvão

I
tria Extrativa do Carvão e portante probl'ema .nacio�1:l1 inteira·mente à vida literaria, mesmo posto, em Londres e sejando opol'tunidade para dos da minha recusa, levan

e2ttangeiro;/ I,sua Comissão per�n;]..nente no dos minérios atômicos, em

I
trabalhando nos grandes Madrid. Finalmente, Embai- que a nossa mocidade co- do já a idéia de conviqar o

considerando que o car- . Estado, com o obJetlVO de a: prepar�ção para o COllIl'es- jornais da ciJ,j:)ital do país, úo xac10r elo Bi'ásil em Lisboa, nheç;;t mais 'uma grande fi- genel'al Lott para &quele
VãO-60ll1bustível não mais I' certar, m�clidãs tendetltes a soo ��cIOnal de Defesa c1 � Ilado das ma.iores figurag- i11- onde veio L�lecer. gura ua Poesia nacion:tl e no cargo. -- Mare(lhal Masca-

pode competir no mercado conjugaçao de esforços no. MmerlOs, telectuais da época. Vand:JLl, Silvio H.omero, gl'ande crÍ·· cenário diplomático, renhas de MOl'aes",

)

Mantituba-Maracajá
O sr. dr. Edmundo Regis Eminsnte amig-o. rêncía pública para execucão Inteiramente às suas 01'- .' ,

Bittencourt, diretor geral doi Ministro Nereu Ramos:. Ide serviços de terraplanagem d.ens para qualquer esclal'e- O' BPASll VISTO NO EXTERIOR
D.N,E,R, endereçou ao sr.. Tenho o prazer ele lhe m-I e obras de arte na BR-59 - CImento, subscrevo-me .'\ •

_

Ministro Nsreu Ramos a se- formar que o Departamento i Trecho Rio Mampituba --' Atenciosamente

guinte carta: Nacional de Estradas de RJ- i Maracajá no Estado de San-!
Rio de Janeiro, 17. ele maio dngnm fará realizar no dia, ta Catarina. Valor dos servi-l (Ass.) Edmundo Reg-is Bit-

de 1956. 22 ele j unho de 1956, ccncor- t Ç03: Cr$ 2�,OOO.000,00. ) tencourt
- Diretor Geral.

Trecho

a-SSEMBLEIA LIGISLAnVft

o Marechal Mascarenhas

No intuito de mel1)or es-

res.•

•Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:!fistailrante Hapoli I
1 Rua'Mareehal Deodoro 50.

-IEm Lajes, ne SuLdo Brasil. o melhor!

-'.
Desconto especial para os senhores viajante�.

• S••••••••••••••••••••••, •••••••• •..� ....

'BORDADOS A MAO

.................�....

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA '. d

CIRURGIÃO-DENTISTA -.-..---------._-----�-...;;..-
Clínica Cirurgia Bucal -

ft�_I
.

Raiot�;F:��l�ti��elho -� ,-
_ ,'!!.ii'�$CO_,'�'-HORARIO: Consultório e Residência: iii

Das 13 às 16 horas. Rua Fernando Machado, n, 5

/ RTelefone: Consultório - 8.415 Fone: 2226.
.

"" 'F'
;.""�� -li:Jt

.Residê.ncia: Rua José doVale", ,.

. '

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

I'
OIJ!UItI"ft! 7i'AftD-ftl�

2' - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -'- Rua

-: .Coquetros ras e das 14,00 às 18 hQras.

�
ruvllC; VU, .,.,. Felipe Schmidt, 43

- -- • Exclusivamente com hora mar-

no'� I J /ITlFJO I:. 3 - domingo v-« Farmácia Santo Antonio - Rua Fe-
DR. CONSTANTINO cada. I �� .:J �l-1I<L J

DIMATOS. :sábado - das 9 às 12.
' .' •

, lipe Schmidt, 43 y .

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO CALDEIRA D�'R�'it
9 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua

Doenças de lJenhóral - pat;to. DRADA
..,. Trajano

_ Operações _ Viaa UrinAda. DE AN . " ;; _, '0 d
.

Curso de aperteiçoamenv.i e CIRURGIÃO-DENTISTA � _'- � � ,

J. -. ommgo -:- Farmácia Catarinense - Rua Trajano

longa prática nos Hospitai. de CONSULTóRIO Ediflcio>
-

-"
_

� � 116
- sába.do (tarde) Fa:�ácia Noturna - Rua .Tra.janoBuenos' Aires. ,Partenon

_ 2° andar =. sala '1; � "'., 17 - domingo - Farmácia Noturna, ;._ Rua 'I'rajano
CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 - Rua Tenente Silveina, 16 .....J '>3

Schmidt, nr, 18 (sobrado). ,FONE
.

Atende 'diáJ'Íamente �a8 is às
.. •

-
-
- sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

'3lJ12. •
,

11 horas.. ,.�'
. � i j ..., selheíro Mafra

'

. \

HORARIO: "da. 16 'fi i8 ho-
.

3as e õas 'jal\ J4 as la 1iora�. - .

, 24 - domingo - Farmácia Esperança
r�gesidência: Avenida Rio Bran-

-

c��n������n�0���tadura8 e Pon- 'Expre'ss" --Fli'i'rra'"'O'O',81-I'S' "Lt_"a
lheiro Mafra. .

co, n, 42.
. tes ,\fovels dI! Nylon. (, '

. D D
.

.

:30 � sábado (tarde) Farmácia Nelson
Atende chamado. .'. - - .• Schmidt

_._T_e_le_f_on_e_:_-_3_2_96_.___
. ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPUESSO

INDICADOR PRO'FISSIONAL
M 8 D I C O S I n I'DR. WALMOR ZOMER -_._- I PJen 18tH para

GARCIA SR. JOSÉ TAVARES ij
Diplomado peia Faeuldade Na- IRACEMA I' c.rlançô,s
elenal de �Mediclna da Univer- - DOENÇAS NERV-OSAS E MEN-

I DR -JUAREZ PHILlPPI
, aidade do Braail ,TAIS _'- CLINICA GERAL' .

E'J-interno por concurso da Ma-' Angustia - Complexos - Edifício João Alfredo --

ternídade-Bseele Insonia _ Atfl<tues _ Manias -

.'

(Serviço do Prof. Octávio Ro-
l
Problemática .afetiva e sexual 10 andar. ,

drigues Lima) , Do Serviço Nacional de Dnen-

li:x-interno do Serviço de 'Cirur- ças Mentais. Psiqttiátra do Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo.
eia dó Hospital I. A. P. E� T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1

do Rio de Janeiro I CONS'U);!fóRIO _ Rua Tra-
:tI
,. 8' 11 16 às

Médico do Hospital de Cill'ldade ; jano, 41 _ ':ias 16 às 17 ·horas ir' OI'UI'lO: aj! -

e da Maternidade Dr. Carl�s

j
RESID:t::NCIA: Rua Boeaíuva, 18 horas

Coerêa 139 Tel. 2901 Atende exc�usivamente com
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOES DR. ARMNNDO. VALÉ· hora marcada.
C'On�: Rua João Pinto n.· 16,- RIO DE ASSIS

das HI,OO às 18,00 horas.
D S i d cu I 'I f fI

Pela manhã atende díã-
08 erv AÇOS. e !n. ca n an I

riãmente no H It 1 de da Asslstencla l\Iun�clpaI e Hos-

C
. dád

osp a FitaI de Caridade
. _an. e. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

Residêncíar
.

- '-ÇAS E ADULTOS
Rua: General Blttencoun, D. _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes Ma-
Telefone: 2.693. chado, 7 _ Consultas das 16 àiS

DR. ROMEU BASTOS 118R:�[::�cia: Rua MaNchaI Guj-
PIRES lherme, 6 _ F\lne: 3783

MéDICO
Com prática no Hospital Sio DOENÇAS DO :AP:A'RELHO DI-

. GEBTIVO - ULCERAS DI) ES-
Francisco} de Assis e na Santa. TOMAGO E 'DUODENO; Al,.ER-

Cella do. Rio de Janeiro GIA,DERMATOJ,OGIA E CLI- .A D V O G A DOS
- CLINICA .MÉDICA NICA GERAL

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei- DR. J(fLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2676. ' FILHO
Horãrics r Segundas, Quartal e

. Ex-interno da 20" en�fermar�a
Sexta feiras: ! e Serviço de

.

gast ro-enteroloaia
Das 16 às 18 horas I da Santa Casa do Rio de Jeneiro

. Residência: Rua FelIpe Sch- '

(Prof. W Berardinelli).
midt, !l3 _ 2D andar, apto 1 - Curso' de neurologia (Pro!.
Tel. 3.00:::: • Aus.�gesilo).

Ex-interno do Hospital mater, I
nídade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, 'Ova

rios e úteru
Consultório: Vitor Meirel81 21.
Das 16 às 18 horas;

-

Realdência: Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

I
BAnCO de CRf�ITO POPULAR

I. ,

e AGRíCOLA • I

Rv.o;Z�,16
.. ,

rLOIlIANOPO�IS - 5tó..{hrôrln�

!
DR. CESAR BATALHA DA

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clíníca de Adultos e

Cr-ianças Raio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

Ias 3 e 4.
'

LHERIA, MÁQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

OFICINA MECÂNICA
•

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 .;_ ESTREITO
...........................................

......................................._..............................,....· ...·.·.·.·.·...·.w�
,

.

... A HORA DO

I
-I

DR. rosa MEDEIROS
�'IEIRA

TÔNICO ZENA

- -\DVO'GADO -
Caixa Postal 160 - Itajai

Santa Catarina •

DR:-CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

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

Florianópolis -

"""
-- ____...

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
}íJl1.DICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clíníca de AdlJ.ltos.

CU�S() de' Especialização no

Hospital dos Servidores do Ea
tado.
(Serviço do Pro!. Mariano de

Andrade).
-

Consultas _ Pela manhã no

Hospitel de Cartdade.
Ã. tarde das 16,:>!) hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado '17 Esquina de Tira-
dentes. Tel. 2766. .

Residência - .Rua. Presidente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

- ADVOGADO -�

Escritóri<> e Residência:
Av: Hercflio Luz, 15
Telefone: 334C.·

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 MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
60nsultas _ pela

�

manhã no'
HOSPITAL
Ã TARDE _ das--2 as 5-

no CONSULTóRIO' - Bua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDtNCIA _ Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2366 •.
, -'

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDICO

CLINICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Intesnaa

CO'RAÇÃO - FIGADO - RINS
_ INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILlS

Consultório -,Rua Vitor Mei
eles, 22.

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

À SUA MESAl

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAG.A.O

CIRURGIA 'EREUMATOLOGIA
,

Ortopedia
COiisultódo: João Pinto, 18 ..
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaíuva 136. DR. LAURO DAURA

"
.

. O ÉSTADO
:..

Fone: _ 2.714. A
DRA WLADYSLAVA ��tNICA GER L. ADMfflISTRAÇÁO

• Ef;peclal1st� em
. mo�éstl" . de

Reflac;ão e, Oficinas, à rua Con-
W. MUSSI

�

Senhoras e vIas urlllárlR.s. -INllieiro Mafra, n. 16.0 Tel. 3022

e Cura radic�l das m!ecçoes
_ Cx. Postal 139.

DR. ANTONIO DIB agudas e cromcas, do aperelho Diretôr� RUBENS ·A. RAMOS
gl'nito-urinário em' ambol OI

,Gerente,: DOMINGOS F. DS
MUSSI

,.

sexos. . . AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Dlieltlvo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e do sIstema ne,rvoso. '

.

.

Repl'csen:t9ções A. S. Lara.

GERAL-PARTOS Horário �_ �O'h .as 1�, e 2� ás .5. Ltda
'

Se-rviço êompleto e especiali- Consulto�'lO: R. TIradentes, 12 Rt.:·J. Senador Dantas, 40 - 6°

zado das DOENÇAS DE SENHO- - 1° ��dá� -:- }<'one: 3246.
_

andar.
.

RAS com modernos métodos de Resldençla. R. L:ceíta C�u) Tel.: 22-5924 - Rio de Janeuo.

diag�ósticos e tratamento.
• tinho, 13 (Chácara o ilpan a Rua 15 de Novembro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTl!}RO -
- Fone: 3248. andar sala 512 _- São Paulo.

SALPVl'GOGRAFIA _ METABO- ASSINATURAS
USMO .BASAL Na Capitàl

llt\dioterapla por ondas curtas- DR. ALVARO.DE Àno .... , . . . . •• . . .. Cr$ 170,00

Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO
Semestre .....•..... Cr$ 90,00

Violeta e Infra Vermelho. No Interior
,

Consultório: Rua Trajano, n. I, MÉDICO D'E CRIANÇA;:! Ano ......•..•..... Cr$ 200,00

l0 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATRIA Semestre Cr$ 110,00

Horário: Das 9.As 12 horas -
- ALERGIA INFANTIL Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. _ Consultório: - Rua Tirader.- Os originais, mesmo não pu-

nas 16. às 18 hO,rall - Dra. tes n. 9. .. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Re.sidência: - Av. HUClho
. A di1'éção' não se resI-onsabiliz8'

Residência: Avenida Trom- Luz n. 156 - ·Tel. 2.630. pelos conceito! emitidos nos ar,

powsky, 84.:. HorárIo: _ Das 14 às '18 ho, tigos aó.sinados.
. 'i'as diár-iamente

--DR.-júLIO DOIN =----------
INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

l\l�DlCO ,

DR. NEWTON luna, informações que n ..cessita,

ESPECIALISTA EM OLHO'S D'AVILA Idiàl'iamente
e df imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGA:NTA" CIRURGIA GERAL JORNAIS Telefone.
TRATAMENTO Ii: OPERACOES TI nças de Senhora.: - Procto- ,0 Estado ..•••••••.••.•• 3.022

(nfra-Vermelho - NebuUzaçio - '�� ...ia _ Eletricidade Médica IA ..G.'lZeta............... 2.656

'Ultra-Som I C;nC'lltório: Rua Vitor Mel- 'Dllmo da TiU'de 3.579

(Tll'atamento de sinusite leu. rel"s n. 28 _ Telef'One: 3307. Imprensa Oficial •••••••• 2.688

. operaçio) I Consultas: 'Das 16 hora. eIII HOSPITAnQ

Anglo-retinoscopia - Receita de diante.
Caridade:

Oculos - Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Provedor) •...•••...••.••

de Oto-Rinolarill,goloria (ánico . Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) ....••.•.• , •.••

no Estado) Nerêu Ramos ...•...•••••

Horário das 9 às 12 horas e Militar .

das 16 às 18 horas. DR. ANTONIO BATISTA 'São Sebastião (Casa de

Consultório: - Rua Vitor Mei- Saúde) •.............•. 3.163

reles 22 _ Fone 2676.' JUNIOR :M ·lter:Iidade Doutor Car-

Res. _ Rua São Jorie 20 CLlNICA ESPECIALIZADA DE los Corrêa ..........••

- .1.121

Fone 24 21. CRIANÇAS €lIAMADOS UIt-

Consulta� das 9 ás 11 hora.. GENTES

Res. e Cons. Padre Miiuelinho, Corpo de Bombeiros .:.. 8.318

l2. Serviço Luz (Raclama-
ções) •••••..........•.• 2.404

Polí_cia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. relegado) 2.1'i94

DR. I. LOBATO COMMNHlAS-DE':.---'-----
FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC ..•.•••.••••.'...... '.7{l0

TUBERCULOS§., ; �ruzeiro do Sul ••••••.. 2.600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .•.•...•.••..••••• 866S

DOS PULMOES Varig 2:325
CIrurgia do Torax Lóide Aéreo ...•......•• 2.402

Formado pela Faculdade Nado- Real ...........•.• • • • • • . !.1J77

nal de Medicina, Tiaiolocillta e 8candinavas . . . . • . • • • . .. 2.300

fis.oclrurgião do llospital Na- HOTÉIS
rêu Ramos Lux . . . . . . . • . . • • . •• . • • • • !.021

Curso de espeCialização pela Magestic·................ 2.276

S. N. T. Ex-interno II Ex-asall- Metropol , •.....•. , 3.147

tente <I<l Cirurgia do Prof. Ueo La Porta ;............... 8.321

Guimarães ('Rio). Cacique .......•.•.•. ;:. lJ.449

Cons.: Felipe Schmidt, J8 - Central ......•.. , •..• ···· 2.694

Fone 3801 Estrela .•••.••..••...•••• 3.371

Atendo em hora mar.cada.

(Ideal
......•••••••..•••• '. 1.6119

Res.: - Rua ',Estllvel Junior, !l-:STREITO
�o _ Fone: 2191. Disque ••••• , ••.•••••• ,..

06

"Riomar"
Avenida Andrad�s, 871-B

Telefone: .2-90-27
. Atende "iUO�AR"

Fx:.ORIANÓ�OLlS LTDA.

Trapsporte.. de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO�
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Matriz: FLORIANÓpoLIs Filia): Cu'RITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térree Rua Visconde ·do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) iJ32/:;6

25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 , '-·End. Tel�g: "SANTIDRÂ"

End .. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO AI,EGRE
. "Rionulr" .

�venida do _Estado 1666/76 Rua Comen-dador Azevedo,
64

,

,

Telefone: 2-::17:::33
,
Atende "RIOMAR"

:End. Teleg. "SANDRADE" Elld. Teleg. "RlOMAItLI"

Telefone: 37-06-50

Aarência: RIO DE JANEIRO
"Rlomár"

Agência: BELO' liam
ZON'fE

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

:Atende ··"lUOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrt"

Alegrp, Rio e Belo Horiionte, são efetuados -pelos nossos

agentes2.314
2.036
8.831
1.167

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

"RODOVIARIO RAPIDO mOMAR"

DR. MAIUO WEN·
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE-ADULtOS
E CRIANÇAS

Consult.'1rio - Rua João Pin

to, 10 _ Tel. M. 769.
'

Gonsulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência; Rua Esteve. Jú

nior, 45. Tel. ,2.812.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEG.�CÃO
,

HOEPCKE
tf4VI·O-MOTOR «e tlL- DOlr'CR'E"

ITINERARIO
.

SAlDAS DE
YOLTAI D A

DR. NEY PERRONE
MUND Rio

24-5
6-6
19-6 '

25-6
2-7

8-7
ás 24.00

Fpolis. Itajai Santos
25-5
7-6
20-6

26-6
3-7

9-7

Formado peja' Faculdade Nado
'nal de Medicina Univera-idáde

do Brasil
. RIO DE ,JANEIRO'

Aperteic;oarnento ne "Casa de
Saud.e São M.iguel"

Prof. .I."ernàndtl Paulino
InteTDt:I por

.

3 anCI do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de :Moura
OPERAÇOES

CLINICA DE ADULTOS
DOENCAS DE SENHORAS I
CONSULTAS: I'iàriamente Ms "

7 _ 9,30 nQ Hosilitlll de Colri
dade, das 9,30 - 11,30 no Con- t
llultório à rua, Júão Pinto 16 1°

,��cljlr.

29-5
11-6

17-6
24-6

31-5
13-6

19-6
26-6

EO-6 2.'J
As partidas de Florianópolis são

Rio de Janeiro, ás 16.00.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

'portos de São Sebastião, Ilhabela i Ubatuba.
I . Para melhores informações, dirijam-sé à séde da

ll:mprêaa, fi. rua Conselheiro Mafra, 80 - Teltfoue 22-12.

horas, e do

DR. IVO VON WANGENBElM
- D E N TIS T.A -

CouuIt4rlo rlla Docaluva, ,.

Ensina-se na Rua Feliciano Ntr-es Pires 1.2.

�.

Viagem com segurança
. e rapidez ,.-

SÍ) NOS OONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
- -

.IÃPIDO--;SUL-ãBISIIiTBO��
-t.Florianópolla - Ita1af - Joinville � Curitiba

.",lti.· •.

,

Age"''"o·''''·c··1"
�

-:il,oli:Oeoaoro e8quina�da
� , a: Rua_.Ten"nte .Silveira '

AlUGA-SE NO 'CENTRO
Um belo e espaçoso palacete, pará residência clube

ru Repartição Publica.

TRATAR NÁ
"A MODELAR"

FARMÁCIAS DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE ·SAUDE-'PUBLlCA

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de Junho

Rua Conse-

Rua Felipe

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

"avia autorização de&te Departamento.
D. S. P., em maio de 1956.

Luiz Osvaldo d'AcaQlpora, Inspetor de Farmácia

."._-.-......._-•...-_._-J'\a-_....�.....-..-.-......-...-..._-_......-.-..........".•.•...,

A V I SO
Dr. Wilson J. Bleggi

Cirurgião Dentistà

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

consultório dentário para o. Edifíció "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 - :(lontes móveis e fixas -
Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

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

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

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na. Roça -
Danças da Ratoeira. - Quadrilha - Pi,
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de àssucar 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.
São convidados os associados· para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira eca
�amento, no dia 11, segunda-feira, às 20
horas.

São Pedro
10 de julhQ - Grandiosa matiné{! infantil à

Caipira, das 16 às 20 horas.

Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para
meninas e menfnos até o quinto
lugar.

Dia 9

Nota

Dia

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1'ADO . Plorlanõpnlis; Quinta·feira, 7' de .JÜnhÓ dé 1956
.-----_;_-.---------------- ., ••" o ._ ••

• � i-__� ��

I

•

11�����-I:;II�.�,�_�,�-�O--II"��h�r

• CAF:É,'ALCOOI. E FOME
•

AC NTI=CIMI=NTOS 'soe
• ..

:. o café e o álcool fazem

I O L· L.
.

IAIS i l ,SEU. PROBLEMA FOI RESOlVIDD.
.

.

. � ��E::�?:" naã::ii��� ::
:•••• 031••••••03.. 1··•••1�'�?1�11'����.· �

.

GAS ENGA·RRAFAD.O - 16,00 O QUilO. � efeitos da insuficiência de';

"M' S t C t
" " : FAZEM ANOS HOJE: � ,

O
� I alimento; prisão de ventre,

Em Blumenau o C����__�ss an a a arma,
: _ atac .Dor is Brugman, � , O DEPARTAMENTO TECNICO ESPEC IAlISAO. �!�:r�:S��ê�:�� �sdi:O���i;:O

Dêz bonitas moças das cidades do nosso Estado, : gracioso elemento da socie- �, "i Ií t
'

concor-reram ao titulo de "Miss Santa Catarina. Joaçaba,. dade local e dileta filha do � Y1HIQ. ""tPCKE" ,
.,.' PrQcur� a rmen ar-s�

• •. .

. ,) convementemente, eVI-

(ue se f.ez representar n�ste cOhcur�o, tinh_a amai? ?e. I sr. Prof. Henrique Brug- � . .

� t d 'I I
.

la catarmense Edth Donin nossa MISS, nao há duvlda,.man;.' �E'STA' C',PAC!TA\DO A r.Fff·UIA.R TR...ANSfOR.,MA:CA-O D·E F'O-� c::s: d: c�i:�r��p�:
nue tambem saberá levar ibem alto o. nome de nosso ES··I --;: sr. Francisco Roberto '.

F. I - L_\.
, .; mente antes das refeí-

t'ádo, quando na Capital da República,estiver concorren- .da Silva, residente em B\· •••••: GO- E'S A O.UEDO�,7_C.NE O' '.J" GASOLINA DE QUAlQ,UER MAR.- ..
�.. (ScN"õAes). -_ SNES.

cio ao titulo 'de Miss Brasil. Parabéns povo de Joaçaba .guaçu; 1'., _I... �,J Sofreu retum-

pela beleza de Edth Donin. '. I - menino Paulo Roberto l ê , .. �

-' :0:- ·da S.ilva; �.' CÁ PARiA, CONJUNTOS lP�GAS" �."A .

comissão organizadora dos festejos e' concurso I - menina Marina, filha

Miss Santa Catarina, na pessôa do sr. Maurício Xavier, Ido_ sr. "José Duarte Maga- � TEM'OS 'PARA PRON!.TA. E'NT�EGA F OGÔES A GAS. .

�
I
SRA. MA

.. RI� H. ,FURT.
ADO

cli.retor do jornal "A Nação", está de parabéns pela bem .lhaes; . �
. �

__
.

crganizada festa: 'para escolha da mais bela catarinense.:· - menina Terezinha, fi- � ./
-

VISIT' E HOJE MESMO � A data de ontem asaínalou
, .

_-,-:0 :--
-

- Ilhinha do sr. Marciliano A. ) i
.

. O; transcurso do aniversário

Miss Blumenau, srta Edla Rupp a segunda mais be- IRoberge, funcionário

..

da Al- �
.

. "i!
natalício da exma. sra, <fi

la do Estado, é realmente encantadora. Edla promete .fandêga; - �
.

c
-

I �
,-Maria H. Furtado, espôsa

muito em breve estar ��oo:�idade. IreiTa,s��:�ô�a�i� s��ggs:at_:�Carlos H'oe'�c�e'
�

S A" 001' n' 1��e���toQ�!�:���dOF:�tag�:
� .

Lorena Haverroth "Miss Rio dó Sul" durante três Ido Pereira;
. ( � I noinhas.

.

�:::,��i ;::�:!a������!�,:i':;' �::�::�!:�diO 'Vlb'OU'I���� '���E�:������ d:OA:�: �,'. ... '. .•. • • � d�;!n:�a::�:':�::;?
vida c�:::',�:p��:i�:�n;!"�'al����:a.�:i��'�i�;�! :';,�:�J;�,. i;�",�:no,�o ';;�;��·I ,Se'c de' Maqu·lo·a''s e' Elelrec;'ld'ade '�� i!��egO�: ��c:�:�C�d�a����
na.idade, não há duvida que merecia uma boa classlflc�- I .erro da Faze�da; . •

.

'. . nhense motI�o pela qual .0
cão. Parabens a turma dos "Acanhados" que são admI-. - sta: Marra de Lourdes . ',,' seu grande numero de ami-

�'adores de Claudete.
. ISilveira de Souza; '� gas prestar-Ihe-ão ínequivo-
-:0,:-'- I - sra. �Edeltrudes Ama- l'OJ'A FE.l'IPE SCHMIDT cas provas de apreço .e re-

"Miss Brusque" srta. Marilia Peterman_n uma séria Ira1 Slaeser ;
.

.

::'
' g.o�jo ..

candidata em plástica, também não foi vitóNosa. .
- sra, Leopoldina Perei-

Fone'S'. 2.,jOO '3 039 � ,Às muitas' homenagens
--':0 :-'-

' Ira, espôsa do sr, João de
\' ..E e . . ..

os de" O ESTADO assoei-
, Elizabth Cavínati, "Miss 'Pubarão", chegou e aba- :Deus Vidal, f'uncionár ío -da .. am-se formulando-lbe pere-

fou.. conquistando o terceiro lugar' neste grandioso con- ·.Penitenciária do Estado,' - '

"i nes votos de felicidades.
ti

(
-

��a"p.......�iIj_��;a.'••��...��..
OiI.
...t;I.,.;a,.r_..............ii!I'W.-.....h..·�.......� .......�

CllTSO,
. I�m. ROBERTO OLIVEIRA

--:0:--' I. Transcorre hoje, o aní-

"Miss Lages" seta. Ingrid Enoppiçk plastica muito .versário natalício do. nosso

bonito, irradiou muita simpatia. Iprezado conterrâneo sr. Ro-
-�,:O :-- Iberto Oliveira, presidente

Srta. Aneliese Bachmann "Miss Joínvílle", simples Ida COAP e pessoa muito

e discreta representou bem sua cidade. Iconceituada no comércio
--:0:-- .local.

Srta. Ilda H. da Silva "Miss Itajaí", uma moça in te- :' Correligionário 'ilustre·

ligente simpática. Represen�ante do povo bom e aco-Iex�deputado estadual, eiê-
lhedor de Hájaí. .mento prestimoso e presti.

-'-:0:-- Igi"OSO,
o .aniversariante, pe-

Srta. Rita Mahota fpi a representante da cidade de las suas elevadas ql1alida-
lhil'ama. .des .

de' espírito, e coração \ _

--:0:-- :goza' de merecido 'destaque
.

Rainha do Algodão Brasileiro Ina sociedade local e conta

--:(1:-'- .com eleva0o . número de

Lígi� Beatriz Cardenuto, gatícha, é a Rainhá do: lmigos e admiradores, os":
Aígodão, e depois de uma viagem pela .E�rõpa veio a: lu'ais nesta oportu:ilidáde
Santa Catarina convidada especial para qs festejos de-Iprest-ar-l.he-ão as m�i.S sig
a mais bela catarillense na :id�de de Bl�menau. �í�ia, I nificativas ho�.enagens de,
com sua beleza graça e .elegancla ,7c�n�Ulstou o publIco l!lpreço. � �'egozl,JO. . '.
daquela cidade. Posso dizer, aonde LIgIa ch.egava, o p�- I Ao JubIlo desta d�ta.. os

,

'o parava, pois na verdade ela abafava. MUltO breve LI- .de O ESTADO' aSSOCIam-se

r ia estará d�sfilando em nossoS salões para que a soci�- Icumpr!mentado-o, cordial

dade florianópolitalla possa conhecer de perto A RaJ- emente, e formulando os me-

nha do Algodão Brasileiro. ilhores votos de felicid.urdes.
'0'

. -

No dia 27 P. P.' pestejo'u 'mais um aniverSilrlO a me-I 'if-r:,,,

llina RosanY,. filha do' elegante casal Ce'!_ar: Ramos da I,�
eidade de Itaja'í. :� I

,
--:O:--..·.� I'

No dia 29 p. p. a elegante srta. Juracy Faes, fes-1tejou seu aniversário. Nesta noite a elegante recebeu em

f:il;a resid.êndia a sociedade local. A coluna social felici
. tu-a pela 'Q,ata.

O DESCONTO DE 10% .

.Qualquer iniciativa, desde que tenha'pl·opósitos ho
nestos e sinceros e desde que dêle provenham beneficios

� para o povo merecem, de no'ssá parte, o melhor dos
I :1pbios.'/ ',' ""

__,.
.

I Nas atuais condições econômicas de pais destaca-se
..� ,

. a inflação como �lm dos maiores ,males .. As utilidades
---- ... -----... ---,-�� . .::...---- ...--'-.----"""-.,..--,.

.. '.��,.. fobem de preço quase �ue diariamente. O que' hoje se

22'00HORASI d'" "X"
."

d'
.

ti'
APRESENTANDO

.
.

a' qUIre por preço � Ja no la segum e va e quantIa
,

" I
bem mais elevada.

.

de baI'la'rI'nOS de
Em Maio houve uma pequena folga nas aperturas

SHAFAR'S - .A famosa dupla • ''''
.

hfinanceiras dos nossos c efes de familia. Um grande
HGllywood. estabelecimento comercial da pr;;ça comemorou a pas-

TIBI - O fabuloso acordeonista de 10 anos consi-
;;agem do seu 320 aniversário e êsse auspicioso aconte-

(ierado o maior_acordeonista do mundo em sua categoria. cimento propiciou uma valiosà ec.onomia popular atra.
ESTRÉIA �' Conjullto Melódico de' Nabor e seus

OLD BOYS
"és um desconto brinde concedido. Soubemos, hoje, que
durante o mês de Junho será mantido o desconto de 10%
em tres (3) importantes- agasalhos de, inverno.

. cocktail Já é alguma coisa. É uina iniçiativa que mêrece. elo·
gios. Os tres artigos em referência são: malhas de lã,

Firma - Me- vara senhoras e crianças; tailleurs para tôdas_ as clas·
SéS e de tôdas as qualidades e sáias de "lã. paTa s-enhoras

-:0:
Comentários: - Nos festejos de Blumenau enquan

to pensavam na escolha de Miss Santa' ,c'átarina, o sr.

Eunildo' Rebelo,' com muita elegância éra o oradQr .. ofi-

111111�lt����1!1. ('ja!. A srta. Aiga I?eecke Barr�to elegaI\!.íssima, s.empre·1com um moço incognito. Marily Deeck, uma moça de

flHo gosto usou toiletes de pedir licença.
' Na noite jO.1

haile de éoroação M .. S. C., ps casais. João Arno Bauer· e I·
Ceser J;tamos destacavam-se pela elégancia. O Dr. WiI- I
sou Melro sempre só, no rçonito conversivel. O sr. Ser- I
gíolAlberto Nobrega, ofereceu um fino cocki-tail em sua I
luxuosa residência. A Srta. Carmen Alfenburg semyre.
muito alegre é um pr.azer estar junto. O simpático casal I
AJ'�o Bernardes, tem uma manção, visitarei na 'proxima I
viagem. Os srs. Simon Sonnenreich está de parabens pe- I
la linda decol;ação do salã<> de, festas do Teatro Carlo�:
Gomªs. O Dr. Dimas Campos um rapaz

.

elegante esta.
apaixonado. pela Rainha do Algodão Brasileiro. A srta:'
Edith Poener está de novas paixões. I ,.

--:0:-- �..

Convite: - Pelo sr. Félix Foes, presidente do Blo-1 ----------
co dos XX em Itajaí, foi convidada a srta. Claudete Vi- I
ciJ'a "Miss Florianópolis" para sua apresentação à, so- I SALAS PARA

. c:edade itajaiense no próximo dia, seis., I,
/

P A R. T I C I P A C Ã O .

,sabino's Bar homenag:e�:u�iss Santa Cat�rina".I_ . ESCRITORIO.. ORLAl\'DO SILVA E, ELISABE'r.r. ,8.' SILVA

Pm à noite do dia 29 a srta. _Edth 'Domin, foi

homenagea-I
Aluga-se' ao lado elo car-, Participam aos parentes�' e pessõas cÍe SlP s relações o

dã no Sabino's Bar' com um elegante cocki·tail :tlesta ório Rercílio Luz um con- naséimento de mais um garoto, ó6orrido: no dr� � de junho;
c�egante reunião cercada das maiores gentilezas e admi- junto ,de 3 salas. :rratar no na Maternidade Dr. Carlos Correa, que na pLt b:lstimal

racões.
"

.
ocal, a rua UeodOlo, 9 receberá o nome de JO�GE DAVID

...............�•••�••••••••••••••••G•••••.,

C-L-U B E 1-5 D E OU ru B R O
�

DJA-....!9

BARLIS DAN'ÇANTES
/ Distribuição aos presentes do já afamado
Barlis�",

.

Por gentileza da já conceituada
'deÍl;os Ltdi:t.

..Mesa - Cr$ 100,06
Ingresso� para os não associados - Cr$ 50,00
Reservas ,de mesa - Alfaiataria Britto
Traje Passeio '\

ATENCAO SENHORES OPERÁRIOS DA
,

INDÚSTRIA,
O Departamento Regional do Serviço Social da ln

i:histria - SESI - visando proporcionar aos filhos' dos
operários da indústria ou seus assemelltados, a possibi
lidade ge' assistirem a peça. teatral" infimtil ''PLUFT' O
FANT.ASl\UNHA", encenada'pelo Teatro Catarinense der
Comédias, patrocinará, em. datá de 'lO do corrente (do
mingo) às 15 horas, um espetáculo gratuito para' o qual
convida os beneficiários acima mencionados.

'

.

As entradas para o 'referido espetáculo, serão di"s
tdbuidas à partir do dia 6 (quarta-feira), das 13 às 16
horas na "séde dn Dejiartàmentó Regional -- Divisão de

Serviço Soci'al_ - Edificio· Ipase 40 andar e na géd'e do
Núcleo Regional do� SESI, no' Estreito à rua 24 de Maio
11'° 890.

Para a aqiiisição dos ingressos é indispensavel a

apresentação. da carteira profissional.

.'

T rês Importantes Artigos? para· o Frio
Com o Desconto de 10%

e meninas.

V E N D E �.S E
l'ende-se em Araçatuba MuniCípio de Laguna, üma

IJi'Opriedade com a melhor casa' de residênCia local e

mais 3 casas alugadas; com motor, a oleo Shank de
8 H \p e gerador de 1.500 K W com instal-ação em 11 ca

f',as e a Igreja. A residência com deposito para cereais,
iI garagens e Posto de ven'das com Bombas de Gasolina e

Diesel que se faz a trànsferêncü� para o interessado.
-

Vêr'-e tratar com Licinio Andrade -de SOU2' 'L no lo-
cal, ou no Estreito à Rua 2� de Maio 933.

. .

,,_---' .. -

L-.. -=�,
� .. _ _:__.-..

�AV·ENTUR�S�DO
'Lnrt; " �:J��'" .

ZE�MUTRETA
, L'

r'

P A,R T I C I P * ç A O
-

D
., "t" 1.

Dr ..Sidney Damiani e Neli Sada amlam, p�r ICI-I
.

pam aos parentes e amigos o nascimento de sua filha,
iVlarize, ocorrido dia 2 de Junho de 1956, na Maternida· I

de 'Dr. Carlos Corrêa.
.

..' I
...

•

P A R·l I CJP A ç Ã O
UBALDO' SANTOS e TERESINHA RAMOS SAN

'rÓS parti;ipam aos 'Paren.tes e pessoas das suas rela-I
ções, '0 nascimento de seu primogênito Marcelo, ?,corrido I'a 2 do corrente, na Maternidade "Cal'los Correa , nesta

Capital. /.1 IFlorianópolis, 4 .de 'junho da 195&. .7",��.�,._...,.���.�."""""��.:._......._..,..,..,"""",�,."...,.�.��,-�.-,,..,...,._......,�._-�"'"""'��.........,......,,...,.
'f

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flôrianópolis, Quinta-feira,' 7 de Jünho de 1956
�--------------------------�------

I

, :,' "

',NOTICíAS AVAIANAS

o ESTADO

'W·

EM DIA OS PROFIS- (. chegou para treinar no
/ SIÓNAIS Avai,

'

o ponteiro-esquerdo
A tesouraria do clube efe., Nanico, que' aqui esteve com

tuou na última segunda-f'ei- o Olimpico, em suá última
; l:a� o pagamento' de' 'seus excursão. Si agradar será
'profissionais, referente ao 'contratado.

-

, mês de maio. RETORNOU HERCILIO

c,'or't·lna' d'e Aço, do P-allJ1'e,·lra-s,. AVISO DA TESOURARIA Retornou da Capital Fe- 'PCreços: 1�,,0�0-;- 5,50.

,

'O sr. Nicolino 'I'rancredo, deral, onde fora' consultar . ensu ra a e anos.

tesoureiro, do "alvi-an il", um ortopedista, 'o discipli-:
'

--""
,

'
-

Nivaldo, é � goleiro que o a atenção do publico. Co- mil cruzeiros' de luvas e 7 inegaveis qualidades tecni- avisa, por nosso intermédio, nado,. e eficiente jogador lN' ',Q� ;v:::Jt� -,

Pananá nos mandou para meçou �atuando 'como ar- mil cruzeiros mensais. caso Em Salvador da Bahia
que o banJancête do mês de Hercilio, o qual teve suces- _�] �_�

brilhar no futebol paulis- queira e mantem a mesma SENSACIONAL foi um colosso, arrancando' maio referente a receita e so, pois, 'foi devidamente -e � "', .:.

, ta em 1956: Até óütfo dia, posição até agora. Jamais -
No ,ferroviário bfilhou, aplausos da torcida baiana. despesas, se encontra afi- mêdícado, esperando, võltar As - 8hs.

h
.

H' quis expertrríentar outro sendo considerado o matar QUASI NO BOTkFOGO xâdo na Séde Social, á dis- dentro "em breve 'às nossas Oscarito Francisconinguém o con eCla., oJ:, 't' goleiro dos muito da "Cida-
,

No inicio de 1956, o Bo- . -

dos senhores as- c anchas, CARLOS -:- Eliana -'- Norao, arqueiro da S. E. Palmei- pos O. posiçao
ras está consagrado, peran- COMO FOI PARA O GOL de Maravilhosa" e a sua tafogo por pauto não cón-: sociados, que o queiram NeY ern:

.

Nivaldo conta detalhada- intenção era .mesmo atuar quistou Nivaldo, "Zeyé Mo- examiná-lo. CONVITES A GRANÉL VAMOS COM CALMA'te a crítica e a torcida pa� mente a' sua vida "e, nós' a no' futebol carioca. reira o viu atuar e desejou, ,LOLÓ RENOVOU ,Como resultado de' sua 'No Programa:lis�Ú�s, não p�deria ter si- transportamos para cá. Pra- Mas (sempre existe um 'seu. �oncurso" Man�ou va- O conhecido crack Loló excelente f'orma técnica e Atual. WarnerPathé, Jor;

do de outra 'maneira. De- ticava ele; naquela epoca, mar.), enquando Zezé' Mo- rios telegramas a ele, a fim
renovou seu', compromisso conjuntiva, o Avaí vem re- Preços ; 10,00 - 5,'00.

pois 'de longos e, longos voleibol e basquetebol com reiraficou de lhe mandar a de que fosse para o Ri.Q. com o clube, na última se- cebendo 'convites para vísi- Censura até 14 anos.

anos, conseguiu' o alvi-ver- bastante brilho. Um dia passagem, Nivaldo foi' vis- Estava radiante, pois a-
mana, .prefe'rin.do 'desta' tar as mais variadas cida- " ,

, .',

faltou o goleiro para um [o- to por' um palmeírenae, sr. precia ouvir um bom pro- forma o clube que o lançou des de nosso hinterland., As- I .m .CGIJde um substituto à altura
go importante e a molecada Hermes Vivànt 'da Silva, grama de 'radio ou assistir com sucesso no cenâsio fu- sim, Tubarão, Itajat, Join-,' •••",':

'

de, Oberdan, que em poucas, -

que vestava em', Curitiba a televisão, ",' ,

Bl S- B t --c'_-_ �._._. "id l' caiu toda-em cima de Nival- u 'tebolistico da eídade. ville, umenau, .ao en opartíc as que rea IZOU con- . 'Dn'a. Jandira e' uma se- NILS'oN CONTRATAD'O_ A 8h.

di bl' do, mandando-o para o gol, passeIO.
\.7 _ do Sul, entre outras querem s - S.seguru sacu Ir o pu 1C'0 ,es-

T- I r S- nhora adoravel.. CUI'daca' 10) DESONRADAnortí d S- P 'I já que' tinha 'facilidade em ao ogo regressor a ao '"
-

O clube do Dr. Celso .Ra- ver o "alví-aníl", A todos.,
_por IVO e' ao au o, pe-

b I
"

tl Paulo, esse grande 'palmei- rinhosaments, da casa e ja- Pílh d 'os 'co'nvites a Diretoria tem Com: Maria Helena, Mar-Ias suas virtudes tecn icas. pegar a o a, por pra icar
'd d t d

mos I o, vem e conse-

dois esportes que utilizam rense comunicou-sé com -o mais deixa e ar o a � guir o concurso do excélen- dado- o� maior "apreço, "razão
somente as, mãos. E ele brí- sr. Nicola Galucci,' 'conse- atenção ao se� espo�o � a te jogador Nilson, ex-defen- pela qual, dentro do pos-
lhou. ,7 lheiro, do-Palmeira�" que filhfnha: Esta 8atISfeIt�'1 SOl' do, Ferroviário de Tuba-

j
sívél serão atendidos.'

conversando- com MarIO Be-: Seu maior sonho era VII' rão. Em fel iz viagem' a Tu- _, TITtJtOS: CÔNQ,UIS-, ni, mandou-o vir imediata- morar em São Paulo., E' ,b�rão, o sr, João Sebastião I
.

O PAI&ANDÚ FEZ'-'; TADÚS," \'
",

'mente para a Paulicéía, graças às virtudes do seu da Silva, ativo Dírétor
I

FORFAIT
O s-eu primeiro 'titulo. co-

"

"PASSE" LiVRE esposo, conseguiu esse ob- de Futebol em companhia: Para que o nosso públicomo ,profissional, mas mal Ninguem sabia que Ni- jetivo. clô crack, conseguiu o ates- esportivtJ não passasse mais
pago, foi em' 45,. 'in.teg.rando valdo possuia "J!lass�" U'vre, JílÃDE tago liber�tório do mesmo, ,um domingo "em branco",o "onze" d'o Avaí F. C .. Em Pôis bem. Ele trelííOU e

> A' cOlrl��ãO:-JÍobre�a idade pela importâncía' de Cr$.. o Avaí programou um. cote-,'46 transferiu-se para o, abafou., Ficoll ' de voltai'·e de' Nivaldo é consequ:encia l(),OOO,oo. 'Chega assim' ao jõ amistoso com o Paisan-
�' Paula' Ramos, tornan,do-se voltou mesmo. Jogou sua d,e um acontecimentO' 'inte- seií final a. I'novela", em que' dú, de Brusque no "domingo'

tamb,em campeão d,esse ano. primeira partida; em' Bebe- ressante. Quando garoto,

Nil�OIl",
foi' o maior

artis-II passado. Ent,retan!o
a últi-'Em 47 foi atraido pata' ulJl douro, prova' de "fogo" para aos 16 anos, Nivaldo, que tá. ma hora; o quadro' vis'itantecentro maior, ou seja, o Es- a sua contratação'- .Mesmo foi'um dos gran�esOjo&:ado- NANICO EM EXPE_ comunicou a impossibilida-'tado do Paraná, envergan- tendo, o Palmeiras perdido- -r.es d� valei' e basquetebol, .' RI�NCIAS .

I de de v,ir até nossa Capi-do a camisa do Curitiba F'. pai' ,2 a 1, Nivaldo foi mn necéssi:tava. ah�::tr ,na" sele- Procedente ,dt!' Blumenau tal. '

C.,; ganhando bom dinheÍ<ro. COlOSSO.
. ção do seU. Estado" 'num

Nesse clube Nivaldo foi .. No seu retornei, assinou C ,a 'm p' e,o n,a to Bl'a'silei� ,

campeão em 1947. C o ri t r'a to imed'iatamente, 1'0'- Mas, não' tinha idade,
'Mas, a sua "estrela" não após ser apresentádo ao sr. pois somênte com 1& �anos
parou aí., Nos anõs de 50 e Oscar � ,Malzone, por inter- é que' poderia pa'l'ttcipar
51 Nivaldo sa,grou-se bi- media ':tios srs. Galucci e dessa competição. Desta
campeão" sendo um dos ba- Frizz;o. E assim, o BQtafogo maneira, sua idad'e foi Vende-se por motivo de mudança l,lfabrica de, caluartes do Cori'tiba. Al,iás ficou na mão. .. avançada de 2 anos, passan- misas rec'em construida cóm 2 prédios e véndem-se tfl.msomente nos· prelios finais PASSE DO· ICONTRATO do a "ter" 18, o que viria bem só as,maquinas constando. de:é que o arq'tteiro çatarin.en- Nivalqo ficou de graça. a' dar agoJ:!ã 29 anos. Mas, - 3 maquinas Rayser industrHü 'zig-zag. '

se atuou� pois ainda' era as- Recebeu apenas 20 mil cru- a �ua idade' exata é 27 anos. 1 maquina Vürcopp de fechar camisas,pirante. zeiros para a mud'ança e VAI TRABALHAR 1 engomadeira, As - 8hs.
Em'»l dispú.tou o cam- nada ml),is. Apenas um ano TAMBEM... 1 maquina de virar colarinhos com'3 .logOS dê for- 1°) CASTA E PERIGOSA

peonató todo e saúou-se ,de duração terá o seu com- Nivaldo não vai ficar só
Jnas,....

- Com: Arturo de Cordo-
mais uma vez campeão. pro�'lisso, nas bases de 12 'no 'futebol. Pr.etende trabá- 1 oleo crú de 6 H. P., va.

BANGU A VISTA mil CruzeÍlws mensais e lhar tambern, pensando, na- 1 gerador, de 3 K V A 20) O 'TIRANO DE _:rO-Apôs o certame:, isso já mais mil truzeiros, por jogo tUl'�lmen.tê, no futuro" Tan-' Ap,roveit� a oportunidade. -.«
,

'

"

"

LEDO - Com: Pedro Ar-
em 5), o Bangu, do' Rio de em: que tomar. parte, além to·�. aSSim, �lfe ?�ntro de A tratar com, o sr. C. Jorge Motel' ou é'irillo Ma,cha- mendariz. .-

Janeiro interessou-se viva- das gratificações pe 'vito- maIS 3;lguns dias Ira tI'aba- do em São JoãQ Batist8, Municipio de' Tijucll.s Santa Ca-. No Programa:mente 'ao seu concurso, ,fa-' ria. lhar na 'Fabrica de Parafu- \tal'ina.
"

,Cine Nóticiario: Nac.
FAMILIA zendo o possivel :Rara levá- VIDA INTIMA· sos do sr. Nicola GaIucci,

, _
'� • PI!eços: 8,00 _ 4,00.Nivaldo nasceu em Flo- lo para o Rio, cid�de que ele Nivaldo está residin'do grande amigo do craque e

.

Censura até 14 anos.
'Tianópolis, Estado de Santa muito apreciá. '

num apartamento, na ave- quem o tro)lxe para São
Catarina, tendo agora 27' Mas, o seu "passe" esta- nida Nove de Julho, 1066, Paulo. Conheceu-tJ agora,
anos. Entí'etb;lnto, a histo- va p_reso ao Coritiba' e as quasi proximo ao tunel. mas parece uma' amizade
ria precisa ser contada, o dificuldades surgiram. Foi .Apartamento mobiliado com de muitos anos.
que faremos em' topico à pedido um preço muitó' ele- 'muito gosto pela sua 'es- Aliás, Nivaldo é um "gen
parte. vado pelo atestado !'ibera- posa, dmi. Jandira e com tleman", muito comunicati-
Possue ele mais dois ir- torip é assim o clube de todo conforto. Sua maior .co e b.,astante modesto.

,mãos, mas que não jogam Moça Bonita não o �o�quis� joia é a filhinha ,Jessonfta, QUANTO GANHOU
_./futebo,l. Desde' criança, gos- tou.' Nivaldo ficou dêsgos- a .quem dedica seus minu-

•

Nivaldo ganhou pouqui's- "RESULTADO DAS PROVAS DOS 'CONCURSOS PA- DR. EWALDO JOSÉ RA-
RA OFICIAL ADMINISTRATIVO E 'GUARDA-LIVROS MOS SCHAEFERtava de esportes, mas nun- t,oso com isso, e faltJu mes- tos de folga. _ simo no futebol, pois nos "

I' DO IPASE" C,LINICA MÉDICA DE ADULTOSca pensou em _jogar �utebol rrio que jamais
.. vQltari� a

.

Nival,do
.

leva uma vida centros em que atuou o �s- .' " E.. CRIANÇAS _ REUl\:tATO.
e ,ser craque.

'S, e,
U!l paIS

sem_1deferlder
o .C,orIhba, crIa.n.- pacata e sImnles. - Não sai PQrtê-bretão não atingiu �

f' LOGIA
d t t t d

F
'd d f' Ja se encontram a Ixados, na 'Delegacia do IPASE,

,Pre se ellforçaram para que o ceI' o a n o com xOS 11'1- de casa a não ser para ir ainda a sua matUrI a e 1- ,

..- ', nesta Capital, os resultados das provas dos concursos Consultório - Rua Nllnes Ma-aquele'menino das peladas r'entes curitibanos. ..
ao einema. No mais, prefe- nanceira. Recebeu aproxi- �.::ima mencionados,'

,.

'Ichado, 17. '

de rua .se dedicasse ao tra- NOVOS CLUBES -

re ler um bom livro, "devo� madamenté 300 mil cruzei�, Horário das Consultas - das
\ .

. Conforme as Instruções em vigor, os candidatos 17 às 19 hOl:'as (e�ceto aos sá--balho, quando nas horas de Foi assim que o estu- rar" ii A GAZETA ESPOR- ros', mas eSPera ganhar mui-, 'püderão recorrer ,das notas obtida,s, d/entro do prazo de bados).folga do Colegio. Mas, Nj- pendo goleiro foi emprfi!s- TIVA, gramados, parana- to mais. , Residência: Rua Visconde de
d· .l_. t .h M t AI

. "

I
' 48 horas, contadas ,a partir da publicação dêste aviso." Ouro ,Preto, 123 - Te'I. 3559.valdo não po la u.oolxar a auo ao on e egre; IStO enses, salvartdo o seu clu- Por enquanto, e e possue ,

_

. Florianópolis, 6 de junho de 1956 .. bola, praticando varias es- em 1952.· Terminando o seu be em- arduas jornadas. apenas uma residencia et:n 'Leo �íberto Ramos Cruzportes. 'O que' menos fazia, empresfimo, já em ,53, o Tornou-se ,um verdadeiro Florianópolis, que' se acha
'- Delegádoera jogar futebol. clube do interior paranaen- idolo da torcida ferrovlaria, alugada.

"

INICIO DE.CARREIRA se adquiriu o seu "passe" sendo considerado o titular 'PARTIDA -;: " .

I _"
()�()�()�()""()""()�()""()""()""()�(/"A primeira vez que tJ definitivamehte medi,ante li. absoluto do posto, tendo COaf Nivaldo, .

sem "masmaca" I ' '
"

'atual àrqueiro do Palmei- importanc'ia de 60 mil cru- mo, reserva· o famosõ Pia" respondeu a uma pergunta. em Curitiba, contra o Ban- 'I 'LPaIT4H' IA
'

ras 'colocou uma carri-isa co- zeiros.· Exigiu "passe" li- noski. J�i-ta: gu� ":quaJ'!do áté penalti pe-:: ," JI
.

li
.lorida no corpo foi em 1945, vre, pois que a, lÍcão lhe SELEÇÃO. �- Qual foi a sua maior, guei: 'Depois d�queta porfi� S'a-ta Catarl'na' na cidade ond� ,nasceu" de- fôra uma: dura reaÍidade.' Em 1955, Nivaldo,foi 'esco- partida no futebol? em que "fecheI o gol", fu_!' U

fendendo o Caxias. Era Em 19.54, q'uando a'caboú lhido para figurar na sele- '- "Você vai 'pensar que gonvidacl-o pelo Bangu para', .

'.

amador- e continuou 'sendo o Sel\ compromist\o com ação p'àranaênse, disputàndo estou "m�'scarado", dizendo ir à 'Argentiná, numa tem- ,A' ELEGANCIA PARA BO-
até fins. de 54, q!la:ndo se Monto Alegre, -Nivaldo re- todas as partidas do Cam- que não foi aquela con'tr:a"'-o porada".

'

\' I" MENS E SENIJQRAShavià'-\ transferido para o cebeu tentadora proposta peol'Iato Brasiléiro, cerise- C�rin�hians, Mas" sincer�- (Transcrito de "A Gaze- RulJ.' ;Jerônimo Coelho n. 1 _
time da. Escola Industrial. do Ferrovi�rio, -passando a guindo impressionar favo- mente, pode acreditar- que ta Esportiva", de São Pau- 'Edifício Jõãq Alfré<lo, sala i7

época;' Já chamava: defen.çl:e-lo, mediante' 30 � ravBlhfénte," graças 'às� súas á minha maior partida fói lo).
.. . .',

"li!> aÍl(Íal'..
.

,

.. ,

"
� -

.. _

INSTITOTÚ DE PREVIDÊNGIA E ASSISu
TENCIA DOS SERVIDORES-DO ESTADO
DEI,EGACIA DO IPASE EM SANTA CATARINA

f '

"

As 3 - 8hs.
"Na Tela Panoramíca"
Robert TAYLOR em:

GENTIL TIRANO
'

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: il,oo- - 5,50.
Censura até '10 anos..

As 5 - 8hs:
Marlon BRANDO -,- De-

borah KERR James
MASON em:

JULI_O CESAR
Nó 'Programa:
=Not.icias da Semana. Nac.

ques,
20)

DfABO
'l'RAMPOLIN DQ

COll1 : Stanley
Clements.
No Programa :

Cine Repórter." Nac:
I

Preços: 8,00' - 4,00.
Censura até 18- anos.

As - 8hs.
Louis HAYWARD

1'eronica HURST em:

,TORMENTA SôBRE·A
AFRICA

technicolor
No P·rograma:
Noticias da Semana. Nàc.
Preços: 10,00/ - 5;00.
Censura até 14 anos.

ALUGA-SE
Uma casa para escritório.

(zona comercial) tratar, à'
Rua Ne.rêu Ramos 57...

'

Vende-se'
Uma casa à Rua ''Max Sche-

ram n, 155; com luz, água e
.

onibus na porta, a trat.ar com
o sr. Waldemar Osmar Her
mann na Capitania dos Pôr':'
aos ou na mesma.
'--�-----------------

,ESTADO
O mais antigo diário de

Santa, c'atl!dna..

Leia é aSsinem.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis,

Uma nova éra abre-se no

setor do turismo com a

aquisição, pela Pan Ame
rican World Airways, dos
Clippers Super-? e dos
aviões a� jato Boeíng e Dou- tem - em tempo ou dinhei- Iam os técnicos em viagens

glas, êstes últimos a serem 1'0 - férias "no exterior". da Pan American, "grande

entregues em breve.. As novas possibilidades maioria dêsses viajantes
Êsses gigantes dos ares, do turismo não podem dei- gostaria de, pelo menos uma

que podem engolir mais de xar de significar mais di- vez, transitar pelos Esta-

6.000 qulômetros da super- nheiro num jogo que está dos Unidos."

fície terrestre em vôo úni- sendo feito
-

em "paradas" Um dos fatôres compli-
co, permitirão aos centros altas. cados que mais têm preju-
turísticos já estabelecidos As despêsas feitas por dicado o completo

desenvol-1alcançar grandes quantida- turistas nos Estados Uni- vimento dêsse 'setor do tu-
.

des de novos' visitantes em dos elevam-se a mais de rismo tem sido a falta de' V' dpotencial. 600 milhões de dólares' por um serviço feito por uma:m Ias e ser
\ A decolagem de um Clip- ano. Cêrca de um terço única empresa, entre a

Após o fabuloso sucesso Os convites-ingressos �e,- per Super-7 da PAA, a 25 dêsse total é dispendido por América Latina, as Caraí-

de uma 'bonita temporada, rão distribuidos hoje (4a. de maio, num vôo de 7.400 lat,nG1�americanos. bas e a Europa. Grande par-

volta o T.C.C. a apresentar feira) no D.R. do SESI, no klms sem escalas, entre Os turistas norte-ameri- te do negócio, como . decor-
Batista do S�l

a peça de Maria Clara' Ma- Edifício IPASE, com início 'Miami _e Paris, serviu \ de. canos gastaram no exterior rência tem sido canaliza-
Unidos,

dos Estados

té f' .J' d t t uma soma de bilião e meio do para companhias não - que' atualmente
chado - "PLUFT, o FAN- às 9 horas, a e o im oa pano e amos ra para o u- -nantém cinco semmarios

h
,.' id d d

.

t O de dólares, dinheiro êsse norte-americanas que 'voam
TASMINHA". semana, no mesmo orario, rrsmo na I a e o ja o. s teológicos, estudará a pos-,

,

� I..... Clippers a jato
.

I' que os povos amigos podem entre o Canadá e a Améri-
Domingo, no Teatro Alva- "

"'�"'I
.

' cuja ve OCI-
ca Latina, sobrevoando ou

sibilidade "da criação de
1'0 de Carvalho, às 15 ho- Ffliz; muito feliz a in i- dade atinge a 92,0 klms por usar na aquisiçao de pro- .

I d f
h d t f t

'

d assando ao largo da Fló- uma nova esco a e _pro e-

ras, os beneficiários do SE- ciativa do SESI, pois "'Pluft ora, e que deverão come- u, os manu, a ura os e a- P,
1 I tas". Estudos a respeito se-

SI poderão, aplaudir a lin-' o Fantasminha" e um espe- ç�r a voar, para a PA� em. g.rIColas fabricados e cul- nc a. /

tendo em rã? f�i,tos na próxima as-

da ,e engraçada peça tea ... I táculo que todos devem as- fms. de 19?8,. torna�'ao os tivados nos Estados Uni- Uma proposta
. � sembléia convencional em

trai.
.

sistir. continentes aínda mars per- dos. v�sta a melhor conve�len- Kansas City.,

,.w;�-�-'""f��ll' tos entre si. Uma das consequências era de centenas de mílha-.
-,

d.
No momento, a Pan Ame- de maior importância que res de passageiros que ago-I

MI·ss·a!1f·de.. 30 .18S rícan está aguardando o

re-"
poderá decorrer do turismo ra viajam na rota entre a

sultado de um processo que
- estimam os funcionários América Latina, Flórida e ];) E _C L A R A ç Ã O

encaminhou, propondo no-
I
da PAA - será o estabele- Europa, foi apresentada pe- f

vos itinerários que estabele-
I
cimento dos Estados Unidós la PAA perante a Junta de' Declaro ter sido extra- tes", disse êle.

ceriam quatro vôos diretos como ponto central de uma Aeronáutica Civil dps Es-
I
viada a apólice n. 181.588,

ligando a América Latina a
� vasta super-estrada aérea tados Unidos.' emitida pelo Ipase por meu

Flórida e a Europa. . ligando a América Latina, a A PAA procura obter au- . falecido marido Tycho Bra- M O C A SDe par com novas tarifas' Flórida e a Europa. ftorizac:ão
I

para
- ligar seu ke Fernandes, -a meu favor,

'

,

reduzidas, lançadas pela Atualmente, cêrca de porto de entrada e saída pelo que a declaro de nulo PRECISA-SE de moças
PAA, as� '.

viagens aéreas 40,000 latino-americanos, pa�a a América ,La�ina, '10- valor. para emprego em Confeita-
transoceânícas ficaram ao gastam anualmentn um ml-. calIzado em Mlaml, com Florianópolis 1 de junho

I
ria que entendam de doces

alcance de milhões de via- nimo de-1.000 dólares, per � seus pôrtos de entrada e de 1956. ou sdgados.
jantes em potencial que, capita, somente em viagens !I saida para a Europa, em 'Argentina da Silva Fer- Rua Visconde de Ouro
atualmente, não se pél'mi- > à Europa. Segundo calcu- Nova YorJ( e Boston, via. nandes.

.
Preto, f2.

H O J E PASSADONO
7 DE JUNHO

A data de hoje, recorda-nos que:
em 1494, dando maior extenção a linha traçada
pelo papa Alexandre VI, em sua bula de 4 de

maio de 1493, foi assinado o Tratado de Torde
silhas, entre D. João 11 rei de Portugal e D.
Fernando e D. Izabel, Reis de Castela;
em 1844, em Londres, fOI fundada por George
Willians a Associação Cristã de Moços. No

. Brasil uma identica instituição foi fundada em

4 de julho de 1893 por Myron Clark;
em 1849, em Guaratinguetá, São Paulo, nasceu

Francisco de Paula Rodrigues Alves que veiu a

ser Presidente do Brasil. Faleceu em 6 de ja
neiro de 1919;
em 1870, no Rio de Janeiro, faleceu Pedro de

Araújo Lima, Marques de Olinda, nascido em

22 de dezembro de 1793;
em 1889, subiu ao poder do partido Liber.ál, com
o Ministério organizado neste dia pelo Viscon
de de Ouro Preto e que veiu a ser demitido com

a proclamação
-

da República a 15 de novembro
do mesmo ano.

André Nilo 'I'adasco .

------------_-------------

.

(NO tendeulo))
'-

Cóm a Biblia na Mão
QUINTA.FEIRA, 7 DE JUNHO

Jesus, porém, chamando-as para junto de si orde

nou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis

porque dos tais é o reino de Deus. (Mat, 18: 16). Ler
Lucas 18:15·17.

QUANDO algumas mães trouxeram seus filhinhos a

:esus, seus discípulos as afastaram. Então Jesus, cha

mando-as, disse: "Deixai vir a mim os pequeninos e não

cs embaraceis porque dos tais é o reino de Deus".

Cristo sempre recebe com alegria qualquer que a

f.:ie .se chega. Êle nos atrai, com um amor mais rico e

mais profundo do que qualquer outro.
Frederico Froebel, amoroso amigo das criancinhas,

e fundador do Jardim da Infância, dizia: "Vinde, vamos

viver com as crianças." Esta conjunção com significa
relação de associação íntima de crianças e adultos nun;
círculo de amor .

.

Os pais são as pessoas indicadas para conduzir

seus filhinhos a Deus. Na palavra conduzir está implíci
ta a idéia de associação dos pais com os filhos. Alguns
rais mandam seus filhos à igreja e à Escola Dominical,
mns sábios são aquêles que vão juntos com êles.

"

O R
-,
A ç Ã O

.... -_....�� .���_.

Nosso Pai Celeste, ajuda-nos a viver em fé simples
e em pureza d.e coração. Ajuda-nos a ser como os "acen

dedores de lampeões" de um dia nova - a ser os que

acendem as luzes -para alumiar o caminho dos que se

guem nossos passos. PoÍ' amor de Jesus. Amém -. -c,

PENSAMENTO PARA O DIA

"Se não vos converterdes e não vos tornardes como

cvianças, de modo algum entrareis no reino dos céus."

(Mat.18:3).
S. AMALIA WALDRON, Dona de casa (Connecticut)

MAGROS E FRACOS

.VANADIOL*
""*'".

-

-

E' Indicado nos casos de fraqueza,
palidez. magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, GH
cerorosratos, pepsina. noz de cola, etc.,
de ação pronta e eficaz nos ·casos de
fraqueza e neurastenias, Vanadiol é
Indicado para homens .. mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está Iícencíado pela
Saúde Pública,

il,a['i"" ,.' , �i,iJ.Jt:;; ����:
'i'PlUFT" VOLTA-> AO CARTAZ UM-ES-
PETÁCUlO -PARA OS BENEFICIARIOS,

DO S, E, S, I.

i� -'.
---

-llMA CABRAL MACHADO
A família ele ILMA' CABRAL MACHADO eonvída os pa

rentes e pes'soas amigas, para a missa de 300 dia que, pelo
descánso eterno da 'saudosa e querida extinta, manda ce

lebrar, dia 9 de junho, sábado, às 7;30 horas, no altar de

Nossa Senhora das Dores da Catedral Metropolitana, mani
festando desde já seus agadecimentas a todos qlp,ntos
comparecerem a êsse ato de piedade cristã,

-'4I"�

V1Jçê chega mais depressa voando
lOS Devos SDPER-CONVAIR �40 da REAL-JlEROVIAS

,

�
.

É tempo que você ganha. SãQ horas que -você eco

nomiza em cada viagem pelo Super-Convaír 340
da Real - Aerovias, E acima de tudo, a alegria
de chegar descansado I feliz para os abraços da
família!

Equipados com- tripulações de elite, os Super-Convaír 340
da Real - Aerovias oferecem o máximo em confôrto e

precisão de vôo. Veja só: cabine pressurizada - a qualquer
altitude você não sente pressão nos ouvidos. Ar con
dicionado. Janelas panorâmicas, Ventilação individual,
Bagagem a bordo, podendo ser utilizada a qualquer hora.
'Potência' de 4• .a0.0' .B.J�, - mais_ d-e- 100% de 'fôrça de
reserva! Trem de aterrissagem ·'triCic1o com rodas-duplas.
'Hélices', de passo reversível. E, mais o inigualável serviço
'da Real-Aerovias!

,

��,.-,
Vá e volte pela "Frota da boa viagem"

.

Para Super-Rapidez ...
"

Super-Convair 340 !

É o avião bimotor mais moderno e

��loz em trâfego nas Américas l .�,

........... �.. ...-.� .___

-

4: .Wr Illlpri-ia de transportes aéreos da América Latina:
- ---

_,.-
.

'::��_���������J;N���1!�1�1�f
..;l*,%.;:'_:':i',;;�;-'." Passagens e encomendas: Rua

- ---.- .

Conselheiro Mafra, 6 Tel. 2-358

Washington, Baltimore e

I Filadelfia.A companhia elaborou
uma proposta de itinerários
compreepdendo 14 viagens
diárias entre a parte nor
deste dos Estados Unido;s,
Miami e a América Latina
sendo que quatro dessa�
viagens cobririam toda a
rota entre a América Lati
na, Flórida e Europa.

Visita à Taberna
de Úpio
(SNA) .rr: O evangelista

Billy Graham revelou que

visitara
-

duas tabernas de

ópio em Bangkok, Tailândia,
�urante as 24'horas que

passou naquela cidade em

seu recente giro evangelís
tico realizado na Ásia.
O sr, Graham dãclarou que

�oi sem. se dar a conhecer,
acompanhado apenas de um

amigo norte-americano que

conhecia bem a 'localização
de tais lugares.
A visita causou indelével

impressão sõbre o conheci-
do pregador, segundo se de-,

.

�

preende de suas próprias
palavras:
"Vi homens estendidos

sôbre bancos como 'que alu
cinados pelos entorpecen
tes", declarou o evangelis
ta, acrescentando que havia'
conversado com diversos

NOVA ERA PARA VIAGENS DE
TURISMO'

Aberto

"habftuês", por meio de um

in térprete.
"Vi em primeira mão o

que pode ser a desgraça da

traficância de entorpecen-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não basta reprimir... 1 °Nüestrã'···seiõrã"·ie"T�; lT�����ÁE E;�
,

.

I' ISUnCI"On I.' Por WALTER LINHARES A rsspr.itp ainda elo mo-

(Manuel Ferreh-a de Melo) radoros e turvando ainda econômíco-social baseada na R mentoso problema do au-

A propósito das agitações mais as águas por que atra- livre iniciativa e ria proprta- I Esteve reunido mais uma menta das passagens de ô-

e distúrbios 'ocorridos nes- ve'ssamos. dade privada, que é a exís- Othon d'Eça _ vez o Conselho de represen- nibus, em palestra com o a-

tes últimos dias em várias Na atual cojuntura, então, tente em nosso país, naces-
t � - tantes da União Catarinen- cadêmíco Angelo Ribeiro,

regiões do país, por motivo a preocupação deles se tra- sário se torna, também, que
._--_._-•••_- ._•••••••••.:: se dos Estudantes, orgão le- presidente do Conselho de

da elevação vertiginosa dos duz apenas no pôr mais Ie= Os indivíduos, as classes e os 210 gíslador daquela entidade. Representantes da U.C.E., a

preços das utililades e servi- nha na fogueira, através de grupos sociais se cornpene- Estou admirado da profusão de jumentos na cidade:
Na pauta, dos trabalhos nossa reportagem souba que

ços, e que chegaram, em al- agrtações demagógicas, cor- trem por igual que da sua 0- encontrei-os por toda a parte: nas ruas, nas praças, nas
constava a apreciação da os estudantes que irão deba

guns casos, a criar um clima vejando por certos jornais e rientação da sua conduta, de ricas avenidas, à porta das abastadas e sedutoras confei- realização de um comício es- ter com os propríetárícs das

de intranquilidade e apreen- tribunas, com tintas adrede- sua maneira de ver e de agir tarías. tudantíl com a participação emprêsas deverão 'estudar

sões, felizmente sem maiores menta prsparadaa, Os fatos depende, fundamentalment�, Alguns comiam, com indolência e um vago desdem, a
do Povo, para ser ventilada a orofundamente o problema

conseqüênclas, graças à pru- que todos conhecemos, não o equacionamento dêsse vi- grama fina dos Jardins; outros, filosofando com uma sim- greve dos estudantes. em seus múltiplos
.

aspectos

dência e moderação com que com o sentido de contribui- tal problema, pelo que deve- plicidade sonolenta, imóveis, de pestanas caídas, afrouxa-
Resolveu, porém, a m-aio- atlm de tomarem uma deci

se houveram as aut-oridades, rem para a baixa da pressão rão, por tod.as os meios, pro- vam as orelhas felpudas, longe deste mundo de homens
ria dos membros componsn- ,ão justa, que seja uma so

mas que valem como u'a sé- em curso, mas com o objeti- curar erradicar, de vez, as irracionais e albardas degradantes e duras.
tes daquele orgão a sua não .ução aceitável para 'o caso

ria advertência ao govêrno e vo de, confundindo-os e ba- ervas daninhas que, melram Muitos deles, porém, ,de condições mais humildes e
realização. em questão.

aos exploradores, [á aborda- ralhando-os, dar vasão aos ao seu redor e esgotar ·a.· t b
Ficou assentada a efetiva- -0-

� VlS, ra alhavam pesadamente, transportando grossos

mos algumas considerações ressentimentos, ódios, histe- águas poluídas que cobrem o cassuás de verduras ou carregando nas ancas escravas
ção de uma mesa redonda O acadêmico Elia Cãndia,

sôbre o palpitante tema. rísmo e frustrações de que seu campo, tornando possí- enormes mulheres côr de chocolate; de fartas arrobas de
com a participação das um dos maiores batalhadores

E repisamos hoje o assun- estão possuídos, senão ainda vel, assim, o desapareci- peso, inclusive os míudos. _

emprêsas que exploram c oela construção da sede pró-

to, pela sua oportunidade, di- ,e sobretudo para continua- menta do paul onde- as rãs Creio que o jumento aqui no Paraguáí, como a lhama
serviço de onibus em nossa prla para o Diretório �XII

zendo que é preciso, mas não rem a ilaquear a bôa fé das vêem coaxando. na Bolívia, o boi na Argentina e a mula no Brasil é um
cidade para debater o au- .íe Janeiro, nos adiantou que

basta reprimir agitações. massas t'rabalhadoras e se Grande', ingente é, por cer- bicho venerável, acima das Posturas e das Regras da po-
mente do preço das passa- .ossívelmenta em agôsto

Claro e fundado na realí- beneficiarem dos dsspejos, to, a tarefa reservada à ad- Iícia, quase uma instituição nscronalt
gens, Chegou ao conheci- iroximo a mesma estará con-

dade dos fatos o raciocínio a esquecidas de que, golpistas ministração nacional, na de- Os romanos, de. resto, não 'viam no jumento um bicho
menta dos conselheiros um zluída. Para este empreendi

que nos ape.gamos: não há, e aproveítadores de tôdas belação da crise que nos "afli- de carne e <ilSSO, que orneava com-estrondo e iria abundar co?vite formulado pela em- nento os estudantes de Far

como continua a não haver, as ocasiões que são, j:.tmais ge e nos corroe. Mas é lndís- em Cacilhas... Ipresa que serve a vizinha 10- rácia e Odontologia conta

dúvidas quanto à intromissão atingirão seus escusos fins de pensával a cooperação de

ta-I
Para êsse povo demasiadamente utílítartsta JUMEN-

calidade de- Palhoça para o' ram com o decidido apôio do

nas manifestações, senão minoria 'voraz e reacionária. dos, -lúci�a e lealmente, �a- TUM tanto podia ser o próprio jumento ou outr« anima.l
referido debate.

--

I Prefeito Osmar Cunha, que

mesmo no 'seu insuflamento E principalmente porque ra que seja levada a bom ter- de carga: _ cavalo, boi e camelo _ como um carroca sa-
Notamos, portanto, que a nunca deixou de demonstrar

ou condução, de elementos êsse firave problema de cn- �10 a solução da atual eon- bína, um carro coberto e até mesmo, para o recoml;ensar voz do estudante se faz ou-I a sua grande amizade pela

aproveítadores, de demagô- rístta da vida está gerando Juntura. dessas sínonímías humilhantes _ uma frágil e delicada li-
vir e é acatada na nossa Co- mocidade estudiosa, e tam

gos politiqueiros, 'os quais se um perigoso estado de espi- Proceder de outro modo, teira de essências do Líbano e. sêdas varmelbas de Da- letiv�d�de, tornando-se ne-I bém de varias e importantes

valem de oportunidades co- rito em tôdas as camadas como estão se portando os masCIO.
cessarro que estudantes e firmas madeireiras de nossa

mo eSsa's para levarem as I populares, o que leva à ine- eternos ,golpistas e histéricos R d t
povo continuem sempre coe- capital que fizeram valiosas

_ o as e pa as eram stmples acessórios de pernas ou

massas a expansões descon- \fastávei contíngêncía de uma nsotaclstas, face à compla- complicados apêndices de madeira e ferro: _ tanto' carre-
sos na defesa de suas Iegítl- doações em material.

trotadas: mas inegável que acão conjunta ele quantos, cência governamental, será -

·t Ih
mas e justas aspirações. A futura sede 'será bastan-

_ gavam as VI ua as refinadas como Os condensados untos

existem profundas razões de governantes -e governados, agir funestamente, uma es- patrícios ou plebeus... -:-0- .

te ampla, contando com 64

descontentamento e de in- sem dístínção de credos, se
I
pécie de vocação suicida, com No Brasil demos ao jumento funções e nomss diferen- AQu.ando amda na P:es�- ,m_etro_s quadr�d�s, dividi�os

quietação no seio elo povo preocuparem com a marchalClOmPleto e tresloucado es- .tes: _ os latinistas traduziram JUMENTUM por "gerico' ��encl.a?�u.c.E. oac�deml-iemtres_repar�lçOeSqUesera�:
'sem as quais de nada valeria dos acontecimentos e com os. queclmento dos supremos in- e "burrichó" e os criadores, atilados e práticos, o áProvei-!

co Línésío L�us progr amou,
I
um sal�o �oclal, uma grana e

a ação dos eternos ágítado- destinos nacionais. I tarêsses da coletividade, dos taram, com lucros opulentos e fáceis na confeccâo da
para ate realizada em Junho

i dependência para a secreta-

res, Não se trata, aliás, de ape- I quais- não se desligam nem mula. '

'.

I
corren e, um.a �e�a redon- ria e uma bibliotéca.

A d t
-

d 1 1
- ,. d' 'd

' .

da com os pnnclpals triticuI-1 ' -0-
.

S' emons raçoes e pro- nas c amar pe a açao gover-j,
m lVl uos nem agrupamen- Suponho que os paraguaIOS, recebendo-o do avô es a- .'

-

testo verificadas em diver&os namental, em têrmos de efi- tos, por mais poderosos que nhol, não o traduziram em vernacú:o: _ mantiveramP o I tores catarmenses, represen� I
O �studante Tú�o CeZar

Estados evidenciam o fundo ciência e resultados imedia-
i pensem ser, por mais prote- milenário sentido do JUMENTUM. I' t�ntes de nosso Estado. na ,�ondll1,. embora nao tenha

irrecusàvelmente popular dês tos, como se' pudesse haver I' gidos que J'ulguem estar, tan- Pelo menos
.

As
., .

e' dcamara Fed.eral e autonda-., SIdo elelto para a Presidên-
aqm em "UnClOn o Jumento também

'ses pronunciamentos. E de um Estado-Providência. O to mais que essa demora no t d
es estaduaIs, para debater' cia da U. C. E. vem demons-

u o.... bl t
. ,

muito pouco, de quase nada govêrno muito pode faz,er, equac�onam2nto de tão vit.al. A
'

·t
os nossos pro. emas ntico-

I tra.ri.do seus pl'opositos de
proposr o de homens, jumentos e comparações, di- I

valem reprimir as desordens, I não há dúvida, inclusive to- assunto para a vida nacional .

Ih t
A

as. Estamos mformados de trabalhar efetivamente pelas
Zla me

I
um Ve :0 por ugues ainda ontem, no trem, que

embora êsse seja um inelu- mando medidás enérgicas e está alimentando as mais no universo banal e inson80, só havia, profundamente di- que, a .ref�rida mesa r��ondà; causas estudantis, colabo-

tável dever das autoridades,lmesmo drásticas cüntra oSll'mprevisiveis cons·equOOeAncl·as e f t 1
-

f
A

sera efetivamente reahzada, rando ·de maneira 'elogiável
ere� es, o a. emao, o rances e o inglês. Todos oS demais I

se não se atacarem intirna- 1 aproveitadores de qualquer
I
não será pessimismo afirmar

estando para ser marcada a com o Presidente Francisco

I
po�os reprodUZiam-se sem originalidades, apenas com sub- d t

'

mente l!s verdadeiras causas espe'cie, mas, um regime como que elas no" leval'a-o a u'a t· t
a a de sua efetivação. Xav,i,er .

� lS dis inções no corte do casaco, no tamanho do nariz e

do mal-estar reinante, e que' o nosso, uma or,ganização nova Bastilha... na forma de digerir a vitela ou o grão de bico.

não são outras senáto a cares-l ,Era. um tipo magruco de olhos espertos e longos, bi-
tia da !Vida, cada vez menos

.

godes compactos e caidos sôbre a bôca cheia de dentes.

suportável e mais exasper?,r.- Eu o conhecera em Encarnaciono, no Hotel Suizo:

te, haviamos conversado depois do jantar, à hora do café,
Na verdade, a insatisfação quando O'S desconhecidos· quasi sempre trocam perguntas

que se está generalizando, e não têm fósforos.
ante a displicência dos ór- Chamava·se Tomás Sobreiro, nascera em Vila Nova de

gãos incumbidos de dar so- 'I Fumalição e vivia atualmente em Aquidauna, numa fa,-
lução pronta e prática as ' zendá ao pé dum rio, criando. o búfalo e comendo frutas
crusciantes questões origina- frescas.

'

das pela ascensão a jato do Florianópolis, Quinta-feita, 7-d�-j�-;;h;-d;I'956 Viera ao Paraguái comprar jumentos, que es�avam, ago-
custo das utilidades eSsen- ta, no Brasil, no exercício e na prática de funções supe-

ciais, atua, até ag'ora, como' riores ...

u'a mola que se contrai. Mas, 1 O SAlA�O CATA,RI-NENSE D'E 'ARTE - Quer-se um jumento para o trabalho - queixou-se
se não puser côbro à ga- êle com imensa decepção - e é uma tormenta para se en-

nância cada vez mais desme- "FOTOGRA'FICA'
contrar um jumentlo! Todos aproveitados ... Enfim, por

dida dos aproveitadores, se aquj ando e já amanhã de volta, no comboio de Assuncão.
se não engrenar medidas que Disse-lhe também quem eu ,era, donde vinl>,'l. e

I

p·ara
façam estancar � mes�o. re- O CLUBE FOTO AMADOR DE FLORIANóPOLIS rea- onde me botava 'àquelas alturas das horas e da vida.

troceder a onda mflaclOmsta 1" la'
.

, , .
- Enta-O poderemos c nvel'sar sem t 1 f

1
• '1 lzara, na . qumzena de JULHO proxllno, o 1° Salao Ca-

- o, a rape os, uman-

que asso a o paIS, ,e que VaI
t

.

t
' . do e 'vendo o comboio a correr! - concluiu êle, devolv2n-

t d'
.'

1 'd
I armense de Ar e FotograflCa.

dornan
o lrrl�sPlratVe ad VI a

I' Para participarem do mesmo, ficam convidados todos do-me a, caixinha de fosforoso - É sempre melhor e as ho-
Os que se a lmen am e sa- ,ras s !V a- 111 l'S fa'c

. .

.

I'
. t- t 'loS Clubes Foto-amadores do Estado. Os fotografos ama-

. e o a eIS.

tn�s,
en a�\:s .ar-se-a �? -Idores não filiados a qualquer clube, poderão também par-

Fui encontrá-lo, porém, sozinho, no vagão paraguáio,
an OI 0hga loque

con �m tlcipar do Salão, devendo, entretanto, inscreverem-se por junto à janela, aparando as unhas com pa:chorra e vagar.

o mo e umana, que, aSSlm .

t 'do d d I b
. .

- Oh, amigo! Por aqui? Não o tinha visto ainda!

l'b t
,.. . . 'ln enne 10 e um os c u 2S aqm conVIdados.

1 er o, passara a aglr, mlCl- exclamei com familiaridade, sentando-me no banco em

aImente, como pequeno gru- frente.

po, depois, como um exército
A m03tra obedecerá ao seguinte regulamento:
1) _ As inscrições deverão ser feitas por carta ou

- Vim Para este lado por acaso. Depois, aqui, Os tipos
poderosíssimo, tal qual rolo oficio.

são pitorescos e ha menos rotina.

compressor ladeira abaixo,
. F

.

f' d I
2) _ Cada participante poderá concorrer com quatr,o

Ul lCan o.·.·

pois que um estômago va- Contei-lhe ,o sucedido: - a impertillêncl'a e ..... nIau
. fotos, no máximo.

v

sio reage mais violentamente h 1 d t d· t tAd
. _." .

do qUe-tlma cabeca pr,e.nhe de
3) - Os trabalhos deverão estar em Florianópolis até. unor e um ga o o ma o: o as as ll1conveniencias de

_ 20/6/56.
andarem bichos misturados com homens!

Sobreira concordou. 'Em Portugal, mesmo Em Espanha,
isso seria impossivel:

'

I
- Porta lá, a não ser nnS' zoologicos, não ha gatos do

mato ...

•

negaças.
O certo é que o povo já não

mais suporta a pesada e

onerosíssima carga que lhe
colocaram sôbre os ombros,
com a crescente desvaloriza
ção do' seU pod2r aquisitivo,
resultante da violência do

impacto diário no custo da

vida, que já o coloca em de

sespero, por 'verificar nenhu
ma soluçã'o capaz de livrar

seu corpo maltratado, exaus
to e espoliado nos seus mais
e1ementares direitos de so

brevivênci(i..
De tal forma sobem os

preços que, de mês para mês,
os orçamentos doméstic'os
mostram-se in,suficientes pa- Acy Mascarenhas Passos - de Itajaí.
ra atender as solicitaç�s Acylio A. Pereira Pires - de Gaspár e

mais simpl�s da existência 1:.0MA 6 (UP)
.

CeI. Virginio Mello _ de Fpolis. fi, ,
- O VICe- soaLmente pelo presidente

humana, insuflados que vê-
Florianópolis, 16 de abril de 1956. presidente do Brasil, 'sr. João Juscelino Kubitschek em sua

,em sendo pelo espírito de ga- Clube F.loto Amador de Florianó·polis. Gl;mlart, declarou que o pre- estada na Itália.
nância de alguns e pela sidente Giovani Gronchi, da Falandó a respeito dO'

omissão de muitos; concor-
Eugenio Müller - Presidente.

It 'I' t d"
-,

Roberto C. Souza _ Secretário. a la, pre en e visitar o, questão da desvaIori2�ção d0

rendo, uns e outros, em gral1- Brasil antes do termo de cruzeiro, o sr. João Goula!,f;

de parte, para 'O desassossê.. 1957. I afirmou que o governo h�a-
,

�o que está assaltando já tô- sileiro está est.udando um

das as classes soclais.

PEROLA �
Em palestra com os jorna- plano para a reforma finan _

Por outro ladQ, a agravar I' t J
-

G 1 t d' I .

t' . IS as, o sr: oao ou ar lS- i celra, endo em vista canso·

o angustiante problema, ve-
'

. se ter lembrado o sr.

Gron:'llidar
sua moeda, Não quis

mos a pressão altista ser ex- -

.' '·.i chi de'sta possibilidade, na: êle, todavia, responder a uma

PIorada pela politicagem de fcon erencia que com ele pergunta sobre se o Partido
certo grupos, favore,cendo Os Vende-se ou· arrenda-se o Perola Restaurante, sito a n�anteve no �alac�o �o Qui-I' Comunista constitui perigo
escusos interêsseiS dos explo- I

rua 24 de Mala, 748 no Estreito - Informações no. local. rma!. O convite fOl feIto pes- : em S'eu país. . -,
.

4) - As fotos terão fi tamanho minimo de 18x24 e

máximo de 30x40, sem montagem.
5) - Não serão aceitas fbtQS coloridas a óleo' ou aqua

rela.
6) - Todos os trabalhos apresentados

julgamento preliminar.
7) - As decisões do Juri s'erão inapelá!veis.'
8) - O C. F. A. F." será respons'avel pelas fotos du

rante a realização do Salão, encarregando-se
de de"'olvê-las dentro de 15 dias após a data do

encerramento do mêsmo.
9) - As despesas de retorno correrão por conta do

C . ..j'. A. F.

10 - O Salão será aberto a 217 e encerrado a 14 do

sofrerão um
E acrescentou, com um ca,lor de riso nos olhos esper-

tos e longos:
- Emoora nos comboios andem a.nimais muito piores,

C':Jn1 cadeias d'oiro e charuto nos beiços' ...
O trem vagava através de longas terras verdes bei

rando às vezes pedaços de água quieta ou· porções d� ma

tos densos donde emergiam, redondas e rumorejantes, al
gumas arv,ores cheias de flores amarelas como o ámbar.
O 'velho português guardara a canivete.

mesmo mês.
- O local da exposição .será na firma Carlos Hoep

cke S/A - Seção de Mã,quinas (2° pavimento).
_ A Comissão Julgadora será composta pelos srs.:

FAZ DECLARAÇÕES· EM 'ROMA O VICE
PRESIDENTE DO BRASIL

11)

12)

I

- I-

Havendo publicado ontem, aqui neste' cantinho,
uma carta sôbre caçada, vou continuar no assunt·:),
que a época é própria.

Aproveitando um fim de semana, há dias, lá em,

Lages, metí-ine numa dehs. Não era bem um fim ele

semana, daqueles que o macaquismo das gentes endi
nheiraelas e bem chama de week-enel - era uma sex

ta-feira, pela tarde, escriturada por mim, para efeitos
contábeis, como sábado. Enquanto um praz-o corria
atrás de um processo, fomos correr atrás de perdizes.j
, _

O Valdo Costa apre:;entou o projeto; o Ibraim Si
mao relatou-o e o Careca - amigo novo ---, executou-o
nas providências mais difíceis e recusadas, quais as de
divertir 'os companheiros, tratar da matilha e esti'ipar
perdizes. Ao Careca - de quem falarei mais demora
damente em outro capítulo - cabia ainda aumentar o

número de peças, bom, ótimo atirador que é.
E ... eu? Bem! Eu arranjei, por auto-nomeação, o

cargo de assessor técnico da cacada - funcão de enor

me importância pelo vulto dos- direitos e 'pela ausên
cia dos deveres. Dentro dessa espinhosa missão cbu

beram-me três tarefas, cumpridas, sem falsa modéstia,
com brilhantismo, inteira devoção e exemplar espírltJ.
público:

la. - Ser absolutameMe inútil;
2a. - Não comer nem beber menos que os. outros;
39.. - Fi,car dono de toda a caça ..

Dentro de uma 'velha frase, políticamente muito
exp}orada, do.-meu nobre, ilustre e honrado amigo,
CeI. Marcos Konqer, eu fui o fu,ncionário público da

caçada, ist<,> é, o seu pê$o morto!
Para justificar Q recebimento do produto int2gíl'aI

da excursão - 46 peça's, mui tenras e saborosas - dei
dois tiros numa cJdorna. No primeiro, aos costumes,
ela não 'disse nada. No ;,eriundo" com certeza, pensou
assim:

- Êsse moço (sic), que é meu c.onterrâneo, que
vem lá ele tão longe, que, está andando a cavalo a três
horas com tanto sacrifício, que já viu. seus companhei
ros acertarem tiros notáveis, que tem comigo a sua

primeira e única oportunidade ...
·

êsse moço não pode
ser decepcionado!

E, por educação e nímia :gentileza, interrompeu o

vôo e çaiu morta!
-

Não fôra isso, a minha contribuição na caçada se

ria matemáticamente igual à do meu ilustre xará, Ru
bens Nazareno Neves, na Secretaria de Educação e

Cultura! I

As 46 peças, como 'fala o Ibraim" foram cJnfiaclas
ao Alfredinho, fidalgo e S'Jlícito barman do Clube 14,
para mandar depená':'las, prepará-las ao azeite e eil
latá-Ias afim de darem o último. vôo - o da TAC, na
minha companhia, na minha propriedade e sob a mi
nha severa, carinhosa e ciumenta vigilância.

Ainda assLm, das 46 aqui chegárarn 41 - o que
atesta e comprova que na cozinha do Alfrédinho, an
tes mesmo da apr'Jvação pelo Congresso t-1'acional e

. da sanção pelo Presidente da República', já Entrou em

vigor a Lei que regulamenta o dispositivo ccn.stitucio
na! da lJUl'ticipação nos lucros ...

GUILHERME
. t. �.

TAL
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