
RIO, 7 (VA) - () marechal to aos seus camaradas das

Mascarenhas de Morais de- forças arm " las

volve.!! à atual dhet wh' .do1---------,---
Clube Militar o seu diploma I Um' milhão de f'osde presidente de honra e I
do quadro social,aa tradíciO-/

-

nal ínstítuíçã». O sesta do

anttgo cOfi'\rLl,l:_',nte 0_:l FEB
i (SNA) - As maiores

tevs muivi reuercussac n is causas da' delinqüência Ju
meios míhtares priis ninguém II venil, ao modo de ve: da'
se conform 1, com seu afasta- "Associácão de Senhoras
menta do C:Lme Militar, ao Unidas"· da América do
qual está filLad) há mais de Norte, são as seguintes: f'al
trinta ano" ta de lugares onde os [o
Embora n leia tenha revela -

vens possam reunir-se e rea
do em sua petíçã.. sabe-se lizf_<r ,programas seleciona
que o gesto 'do marechal dos; falta de .educação ade
Mascaren .. 1.5 de Morais, fbi quada; falta' de um serviço

O bl �'b·1 P t d 9FL g
ditado pelo piO':edimento da de conselhos, e falta de

pro emaiC dr 081;ero. O� o a
_j

a una .. '���;=��ú ;:l���;l�����l' tpre�i� fundos para se manterem

P d b v,
·

di!
.

1
trabalhos especializados

reçe e oni I1S,. IgorGsa e trrespen ive �iadsae�::çOõ::!';i��r���oib,a:nu�lotel.l' nas igrejas.
Por outro lado, noticia-

critica do Deputado Iv� Silveira. O ,O: : �av��:oe:.n;:vOor�Ql��n��;�: �� �eUl�o���es�u���e!�l���:
Conjunto siderúrgico e com-, para prosseguimento das' �m defesa do Govêrno, quan- Segadas Vi'lna, som motivo de Deus está promovendo
Plexo térmico para. a zona referidas obras. 'I,do" na 'vespera, foram eles justo, naquela área urna "Cruzada

carboníera do Estado '_Aprovou, a seguir, o ple- que se declaravam contra o '��.:\ para salvar os delinqüentes
Na sessão de terca-feira nano o requerímento do aumento das passagens dos Ov genaral Pedro Leonardo juvenis". Em uma reunião

última do nosso ,Legislativo Deputado Olice Caldas, bondes no Rio de Janeiro. - Campos, ',oe pendendo pela dessa natureza, a que acor-

Estadual voltou à tribuna São duas posições, como bem presidência do Clube Milibr, reu grande multidão, seis

o representante pes�edista, O ca!'lO espantoso dos })reços aparteou o Deputado Estiva- fez um ap�10 ao M.arechal jovens, ex-delinqüentes, ex-

Deputado Paulo. Preis, que, elos transportes' coletivos J,et Pires, totatniente anta- Mascarenh'!s de Morais para plicaram' co�o o evangelho NAS ELEIÇÕES renova(lílls de Canoinhas, o denotado

pela quinta vez no corrente gónicas: -, na esfera fede- que volte a:;ri.,; em sru,gcsto, os havia tiradq< �� �enda d� �lUl,�{?'lt�Õ_�d�n�&tat,�&l:a. po�l�r ln�r��� sua� r,��as e'des-

ano vem de ferir Q problenla . Causou v-iva impressão ,e ral ,protesta a,UDN �ontra o qu�ap'e.n�",f) �xllftar�, Jun� � �'''', .f c.�)lir�d{:-e�e.at6r qtwJlao se ,s'�Jelta�e, a ��a,c();,;o do Governa

c!-àl'bonífero do Su1 -elo Estado, evidente mal estar nas, ban- aumentos e outras coisas; ,_::;_ ��,_'�;���'������"�',�;�"�'��'�:�'!�'�ii,.�,,��!:!����������,�"li:t--,�cn:,),I,d:9s,:secr_etá,llibs..'d'ES1:.a.t{'OI' d� Pôlícia '-' -inclusive da

Es'tudioso do assunto ê co- càdas goverriista� a oraçãõ no 'Estado dêfende ou procu-
..

"

de choque _ e sobretudo dos risca,is da Fazenda - man-

nhécedor do problema afliti- cYo Deputado Ivo Silveira, ra defender 'os que homena�' dou con'fecional' c�dulas com os seguintes nomes; D1'. Re-

vo, discorreu o Deputado que foi o último orador da rg'eiam e 'recebem homcna- SAlARI:O MINIMOtl Causas da delin- nau Cubas, dr. Cubas" Renan Cubas, Dr. Renô Cnbr.;;;, Re-

Preis, pelo eSpaço de ,uma tárde, Protestou o parlamen- gens por motivo de absurdos nô Cubas, dr. Renô, , , Para melhor marca,r o voto foi ain-

hora, a respeito da instala- tal' pessedista contra o ,ab- aumentos de pas8..llgens" RIO, 7 (V. A. - "Acre- ,1\ "

'I da feita uma lista de combinações dess!ls cé{l11lllS, a�dqí:
'cão d,;'um complexo gerador surdo aumento das passa': dito que 'a revjsão dos' guencla Juvenl o eleitor tal _votaria com duas cédulas dr. Renô; outro vo�

de energia para atend�r à I g�ns dos coletivos que ser- atuais niveis de sal�ri:o mí-I (SNA) - "Um milhão de taria com três; outro com uma. com dr, e ouha sem dr"

demand'a' do parque indus- Vem as Cidades de Palhoça,

C
"'--'-,

--,-,

nimo 'em todo o país se pr,o-"I penn'ies para Missões" é o etc. et�. Apesar desses pracessos, -o- Prefeito de Ca"w.i.nhas

trial do _Estado e possivel a-I São J,osé e Biguaçú e cr-i,ti- om issão de cesse normalmente e den-, alvo para êste ano da Igre- é o dr. lIarohlo Fen'eira, candidato da o�.us:\:ia,
bastecimento de outros Es- ,cou aC�l'bamente a manelra tro do prazo previsto pelo' ja Balista do Pargue Inman,
tados, principalmente de São, pela qual o Conselho Rodo, 'I'nque'rl'fo presidente da República,! do Estado de Georgia, Es-

Paulo, já em tremendo "de-I viário o coneede_ll, S2111 maio-
, I

' que deverá sancioná-los no

I'
tados Unidos. (Os "pen-

ficit" de energia, bem como res estudos e sem ao menos fim do corrente mês - de-' nies" estão para os amel'i-
expôs a necessidade inadiá- consultar. aS autoridade.:; da- RIO, 7 (V. A.) -=- J( no clarou à imprensa o sr. Nir- canos como os "tàstões" pa-
'verda construção de um,con- queles Municípios. no final da sessão da Ca- ceu �ruz ,Cr,gar, d�re�or do

Ira
os braSileiros). Ne,s's,ajunto siderúrgico junto às Foi uma Portaria, elabo:'a- mar,t, ontem, com a casa ServIço de EstabstIca da campanha, não são aceitas

fontes de produção de car-, da sem maiOl;es estudos (quase vazia, o 'deputado Previdência do Trabalho. nem cédulas nem moedas

vão. Iquase em segredo, que veiu Castilhos Cábral apresen- E a<.Tescentou: "Os traba- 'superiores ao "penny".
Com aquelas duas medidas trazer sérias dificuldades àf tou seu anunciado projeto lhad'!res porlerão, desse mo- Jarros e garrafos grandes

creado estará o mercado con- ;poPulações e aos estudantes de resolução, criando, uma do, r('ceber o aumento ime- são espalhados pelas de
sumidor local, com a eliminá- sem maiores recursos. comissão Parlamentar de dia1.:;rrente, per isso que a pend'ências do 'templo ha

ção dos fretes caros e dos I Dos debates restpu �vid:n- Inquédto para in�esti�ar, l'�vIsa� e:n "carater excep- vendo lIma, pelo meno�, em

transportes incertos. te que aquela Portana fora tod0S os fatos oc-orndos, ln: ClOnaI dlspensa-:- todos os cada sala, para coletarem
,

.

Aparteado por diversos elaborada com o conheci-I dependente . d,o compareci- prazos., ('�ta.belecidog. na 'as moedas, que devem a_!;in
senhores Deputados, esteve mento do Sr, Secretário de, mento do mmlsh'o da Jus- (r;õ1.'l0h0:lçaO das Lels do

I gir, no mínimo, a 10 mil dó-

o Deputado pessédista à al- Viação e Obras Públicas, A- tip à Câmara. I Traualho" lares.

tura de informar e responder roIdo Carvalho, e do próprio
demonstrando, ainâa, que Governador, que, em forma

certa fôra a posição sua e de de certo reconhecimento, te-

sua bancada q�ndo, no ano riam re.cebido homenagem I ofindo, defendiam o ponto'__de -da parte dos cQncessionários

Ovista de que ;:;àmente a ins-, das citadas empresas, o que

talação de u,m� possa�,1te usi- restou claro face às p�blic�
na termo-eletnca sena a so- cões feitas pelos JornaIs

de e- ;'Diário da Tarde" e "Gaze

ta", que se "ditam nesta Ca

pitaL
Disse ó Deputaô,o por Pa�

lhoça que o.. churrasco rea ...

lizado em sua Cidade consti-

UM "SEMPRE ALERTA!" I ções, por brasileiros que
AO JIPE VERDE-AMA·

I
se destacam no cenário uni-

- RELO i versai onde um Burle Marx;'
O Jipe verde-amarelo de- um Niemeyer, ,um Portina

ve ser olhado como um sím- ri, um Vila-Lobos, um Ari
bolo. Um símbolo de vonta- Barroso, um Ces,ar Lates,
de férrea e de destemor de um Ademar da Silva, uma

nossa mocidade, um símbolo Marta Rocha fizeram o

do progresso do Brasil. Bl!asil aparecer em grande
"O raid" dos tres esco- destaque nos diversos seto

teiros batizado com espirita res de atividades humana,

I de humor por' "operação teve agora mais um fato a

RIO, 8 (V. A.) - O deputa-,desacêrtos cla3 decisões a se- madas agora, ; abacaxi", tem significado impôr admiração às outras

do Milton Campos, Presiden- rem tomadas agora". i "Daí o cuidado e o interês- bem grande pala nós e é nações, essa aventura do

te da UDN, em carta dirigida I I se com que 'a União Demo .. -fato que deve servir de '!jipe" verde-amarelo, prova
ao ministro Nereu Ramos A CARTÃ I crática Nacional examinará exemplo. Charles Downey, de que_nossa mocidade tam-

agradeceu-lhe o encaminh.ft-I Esta foi a carta -do presi� as sugestões da ComiRsão Hugo Vidal e Jan S_tekley bem sabe lutar, tambem sa

mento ao seu partido das su- dente da UDN, ao Ministro' Especial- de Juristas, que Y. tiverl}m concretizada a a- be aV,enturar-se, - tambem

'gestões à reforma constitu-1 da J,ustiça � !,residente da, Excia, teve a gentileza de en .. --y-ent��,ra com que ��asi to- sabe ser forte e que no Bra

cional, informando, por ou- I Comissão de Estudos da Re ... caminhar-lhe, Como partidO do �aroto sonha, VIaJar, va- sil 'tambem se progride in-

tra lado, que o Dire',ório ude-I' forma
da Constitui�o: ,

I político, permanentemente rar o mundo, conhecer ter- dustrialmente.

nista designou unla comissão "A União Democrática Na-' empenhado no aprimora- ras, desvendar costumes. E 0- escoterismo em nossa

para estudar as referidas su- . cional vem agradecer o enca-Imenta da vida pública, pro- foi o qUe sucedeu, rodando- terra festejou com justiça o

gestões.' I minhamento,' que, V. Excia,! curaremos examinar ós tra----lO mil quilômetros pelas feito· dos rapazes. A insti�
Afirma o sr. Milton Cam- lhe fêz, das sugestões à

refor-I
balhos' que V. Excia, nos en- 'estradas das tres Américas, tuição criada por Baden

pos, na carta, "o cuidado e o ma constitucional até agora via, ao lado de outras suges- indo até ° Canadá, aos Es- Powell deve orgulhar-se
interêsse com que a união: elaboradas pela Comissão Es- i tões que, de vários setores do t�dos l!nidos, cruzando vá� realmente dos escoteiro.s
Democrática Nacional exami- pecial de Juristas presidida,' nosso meio político e cul.tu- riOS palses do nosso hemis- Cha'rles Downey, Hugo VI-

nará aS sugestõés da Cnmis- 'por V. Excià, ral, vêm sendo apresentadas i féria, os tres escoteiros bra- dai e JaJl Stekly.
são Especial de Juristas", de-I "É por todos reconhecida a, no sentido do aperfeiçoamen-! sileiros levaram o nome do Nós como antigo' sub-mo
corrente de ser "por ,todos magnitude do assunto, que' to dás nossas 'instituições. I Brasil a tOGas estas terras, nitor da patrulha do Leão

reconhecida a magnitude do' se relaciona com � organiza-l Na reunião de ,ontem o Dire-! mostrando que nossa indús- do Grupo 'Escolar José Bo

assunto, que se relaciona comi ção nacional e. poderá ter sô-' tório designou comissão Pà-, tria já ev.oluiu, num "jipe" nifácio, em Niteroi, levan

a orgãnização nacional e po� 'bre o futuro do País reper-' ra o estudo dessas sugestõe3. em que; metáde das peças é tamos os tres dedos 'até à

derá ter sôbre o futuro do' cussões que se medirão s" .. , "Receba V. Excia, Sr, Mi-' de fabricação nacional. cabeça e saudamos os tres

país rep'ercussões que.se me- gundo os acêrtos ou desacêr, nistro, OS protestos de minha I • O Brasil que vai impon- herois brasileiros com um

dirão 'segundo oS,acêrtos, e ,tos das decisões a serem tô, consideração e apréço". do-se no conserto das na- "SEMPRE ALERTA!",

�_"......a.J""""""�""WJYo �

� DIRETOR �
.. ,Rubens de �
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�
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MINISTRO NEREU RAMOS
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Ediçã.o de hoje 6 páginas'

f te f" quecias ímpravlsíveís, já a sua decisão de não depor
estudantes e o ogra Os I lO '.

..

que alguns militares c,,'no o perante qualquer OqI,'-i.O ,(Jar-
requerimenco [1� ccnvc-

-

h' "d'''', general Denys, mar.itcstaram lamentar.
caça0 avia SI:) assma-Io

-

pelo deputado Aleomar Bale-
eiro, e discrimina va varies

I itens que deverta.n ser ex

plicados pelo Mhlistro da

Justiça. Foi aprovado, po
, rém, o substitutívo Vieira Li:'

I Melo, o qual p+:cmite tornar

,mais amplas as exp!k'1çiies,
. E' possível que C)l11 a convo-
, -

-

caçao de Nereu, o deputado
'Castilho Cabral de;:"ista da
'apresentação do requerímen
to que solicita' comissão de
inquérito. Este requerimento
vinha preocupan-te os C�lCU-

,>los políticos, pois poderia re

I sultar numa crise de conse-

I
'

RIO, 7 (VA) - Em debate
até certo ponto surprnenden ..

te pela ordem e tranquilida
de em que decorreu, a Câma
ra aprovou, contra os votos
da oposição, o seguinte subs
titutivo do Jidyl' da maíoría:

"Requer, nos termos do art ,

54 da Constitui ;"to Fetleral,
parágrafo l? do art. do Re

gimento Interno, que I'eja
convocado o míniscro da ,J115-

-------------,---------------------------'

O MAL ,MASCARENHAS DE MORAES
- DEIXOU O CLUBE MILITAR

tíça para dia e hora a serem

designados por s . excia

prestar à Câmata Inforrna

ções-sobre os fatJ! ocorrldG$
no Rio nos dias trinta e

trinta e um de mato, entre

os quais rsaulto.r a agressão
a parlament3,�'c3, vereado! és

tões

Na ' Asse-mbléia le�isl8tiYa

lução para a carência

nergia no Estado,
Atraves de diversos aPar�

tes, constatou-se que a de

manda' atual de energia pa

ra o Estado j á é da ordem de

Presi�ente da U. D. N.
ao

.

Ministro Nerêu Ramos
70 mil KWA, com uma pers- tuira verdadeiro escárneo à

pectiva de uma maior am- população humilde e pobre,

pliação em prazo relativa- quandO OS propr-iet.ário.:; das

mente curto. empresas ofereceram home-

Termi�an",�, concitou o nagem a quem lhes ,concede-

deputado PrelS a todos os ra o aumento contra o Povo.

integrantes da comunidade Impressionante e vivamen

catarinense no sentido de te aplaudida foi a atitude do

s,e dar uma solução final e Deputado Henrique Ramos

adequada ao velho problema da Luz, do PDC, que não só

calbonífero, se declarou solidário com Os

protestos do Deputado Ivo

Silveii·a·, maS ainda afirmou

que o aumento concedido

constituia medid:;t. como se o

sol estivesse nascendo para

meia dúzia: com completo
desprezo pelo' povo humilde

e sofredor,

Pôrto de Laguna

Ocupou-se da paralização
,das, obras de dra�Uigem do

porto da Laguna o Deputado
Tupi Barreto, aparteado pe

los DePutados Paulo Preis e
-

Olice Caldas, sendo que ês- "Como era de esperar, qua

te já encaminhara à Mes� se todos o� int,egr,antes 'da

requerimento no sentido de bancada sltuaclOlllsta I?r�
'diriO'il' a Assembléia apêlo ao curaram tumultuar a oraçao

Sr. Presidente da RepúblIca, do Deputado Ivo Silveira,

as,
ENQUANTO ,:1 imprensa que advoga 6 ;;;tll:lc;�,nism\l

se resume às raivosas e sis'tem:íticas agressões ao sr. N..:
rêu Ramos, a bancada, governista, incapaz de defender o

Executivo das eríttcas oposicionistas, propõe, e aprova fi, li

quidação do Regimento ti limita a 2 (li número de sessões
por semana!

xXx

CAUSOU alarme entre os deputados udenlstas o dls

curso enérgico e contundente, mas baseado em provas es

magadoras e na índesvíával lógica dos fatos, com que o

deputado Ivo Silveira analisou o escândalo do aumento
das passagens dos onibus de São José, Palhoça e Blguacu,
Esse escorchante aumento, daterrninado pelo Conse'ho Ro

doviário, sob a inspiração do sr, Secretária da Vindo, te
ve por prêmio uma suculenta-Vchurrascada Ofel'e�id::-. 'ao
Secretário benerícíador pelos proprietárias baneflclados..
A confecção do 'prêmio emprestaram integral solidartedada
a U,D, N, e o sr. Governador Jorge Lacerda - pressn tes
à churrascada da Palhoça.

O discurso do ilustre representante psssedísta, não po

dendo ser contestado, foi apenas obstruido pela bancada

udenísta que, por todos Os meios e moelas, procuróu tu

multuar a sessão da Assembléia, Desorientados e vencidos, '

os representantes da U,D,N. arranjaram salvação no es

trangulamento da Lei interna da Assembléia.
Dai o' proporem que o Legislativa só se reuna duas vê

zes por semana,
xxx.

NO AMBITO federal a,U.D.N. ca.tarinense é contra
todo e qualquer aumento de }>assagens - mesmo os que

não beneficiam os donos de empresa, como, no último ca-

so, provou o ínsuspeítíssímo ....l:of. Maurício JOI,pert, ex

deputado federal udenista. Já no âmbito estadual é' favo
rável aos aumentos que benefICiem 'seus co_rreligionários e

ensejem exprecívas humenaxens ao sr. Goverl1ado� e ao

seu Secretário da Viação. Essa doloro-s-a Incoerência, assi
nalada em aparte, na. Assttmbléia, pelo deputado Estivalet �

Pires, causou tremendo mal esrtar na bancada g'over!l'ista,
na qual apenas uma hnnrosa excepção, do deputado Hen

rique Ramos da Luz, se assinalou.

xxx
:

ENTRE os estudantes, o suculento aumento - de mais
do dôbro em menos de um ano - das citadas passagens,

teve o protesto síngular de U)11 acadêmico, o qU5l1, llmitan
do-se a aconselhar OS passageiros a não colaborarem càm
Os donos da empresa, àínda assim foi detido e levado à pre

sença do Secretário de Segurança Pública, no Palácio do '

Govêrno.
Enquanto o microfone cstudantíno, alí da Praça,

anunciava exaustiva e gritadamente os propósitos de

combate cerrado a um boato dei aumento, nas linhas ur

banas, o aumento das suburbanas, já ve�ficado. e resteía
do com discursos e churrascos, passava em julgado, " Se

os prôpríos estudantes adotarem princípios discriminató

rios, dentro e111 pouco as suas campanhas perderão tôda

substância e não encontrarão mais receptividade na opi
nião pública.

xXx

Retumbante derrota
:II

-�:;,:� �
,��""''' "Nós, o povo do Alasca,

bante derrota uma proposta: cônscios de nossa herança
que visava a excluir a men- da liberdade política, civil

cão dia nome de Deus do e feligiosa, somos gratos a

preâmbulo ido projeto de Deus e àqueles que funda

constituição do Alasca. ram a nação -e-se constitui-

O lpreâ.mbulo, entre ou- ram pioneiros desta grande
tras coisas, diz o seguinte: terra ... '_' _ ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR-:O-P--RO---F-ISS-j'ONAL
M&DICOS

D"DR. WALMOR ZOMER I eOU,5tH lIara
GARCIA SR.. JOSÉ TAVARES

'Plplomado pela Faculdade Na- IRACEMA CrlaD�d5eíenal de Medicina da Valver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
DR. JUAREZ PHILIPPIaldade do Braail

'

TAIS _'_ CLINICA GERAL
E7-illterno por concurso da Ma- Angustia' CompÍexos - Edifício João Alfredo -

,

ternidade-Escola Insonia - Atac,ues - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Problemática afetiva e sexual
drlguea Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

gx-interno do Serviço de Clrur- cas Mentais. Psiqulátra do

ela do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.

", do Rio de Janeiro CONSUfu.TÓRIO - Rua Tra-
Médico do Hospital de Cartdade jano, 41 - �as 16 às 17 horas
e da Maternidade Dr� Car�a RESIDJ;;NCIA: Rua Bocaiuva:

Corrêa 139 Te1� 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
Cona: Rua João Pinto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de.
Caridade. MAQUINAS A' VAPOR, ,

CALDEIRAS E

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

18A"COd�CRf�ITO POPULARIe AGRíCOLA I' I I

Rv.a. cJ� 16 . " f

FLORIANÓPOLIS - 5tó.. eó.rôrin� ,

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Aten1Íe excluaivamente com

hora marcada.

OFICINA MECANICA

Residência:
Rua: General

101.
Telefone: 2.693.

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

DR. ARMANDO VAI&·'
RIO DE ASSIS

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-
Dos Serviços de Clínica Infantil
da As,sistência Municipal e Hos

, FitaI de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultól'io: Rua Nunes Mra
ehado, 7 - Consultas- das 16 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Fúne: 3783

DR. CESAR'BATALHA DA -

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultps e

Crianças R.aio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

Ias 3 e 4.

LHERIA,

Bittencoun n, TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••DR. ROMEU BASTOS

PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital Sio
Francisci} de Assis e na Santa

Clella' dó Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Conaultõrto: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horários; Segundas, Quartas e

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

midt, ,23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DOENÇAS DO APARELHO DI
'GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. J(rLlO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20& e nfe rmar-ca

e Serviço de gast ro-enterulogia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).

,

Curso
•

de neurologia (Prof.:
Auatsegeailo).
Ex-interno do Hospitat mater- I

nidade V.' Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
ligado e vias biliares. Rins, ova-
rios " útero ,

Consultório: Vitor Meirelel 21.
Das 16 às 18 horas,
Restdência: Rua Bocaiuva ZO.
Fone: 3458.' •

... A HORA DOA D V O G A DOS

DR. JOSI!: MEDEIROS I�, ,',VIEIRA
_ .\DVOGA.DO _

,
,c-

Caixa Postal 160 _' Itajai -
Santa Catarina.

---,_ ,

na. CLARNO G;
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vítor Meireles, 60.
PONE:: 2.468

Florianópolis -

,

'"
... -

DR. ANTONIO GOMES DE
'ALMEIDA

- ADVOGADO -�

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

TÔNICÚ ZENA

À SUA MESA,l

DR. HENRIQUE 'PRISCO
'PARAISO

'

l\iÉDICO
Operações �,Doenças de Se

nhorlls - Clínica de Adultos,
Curso de Especialtsação no

Hospital dos Servidores do ElI-
tado.

' -

(Serviço do Prof. Mariano' de
Andrade).

, Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,S!} hs. em dian

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

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
l\IÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internal
CORAÇAO - FIG4-DO - RINS

,

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.

A.O PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

.................�....

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -

Pro tese Dentária
_ Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:

r Rua Fernando Machado, n. II

Fone: 2226.

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 MOD&RNOS PARA
TRATAM.NTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Cõnsultas - pela

•

manhã n(l

HOSPITAL
A TARDE - <las 2 as 6-

no CONSULTóRIO � Eua dos
ILHEOS n", 2 ,

RESID:J;;NCIA - Felipe Sch
._midt nJ!.. -113 Tel. 2366:

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.4111
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 .:_ Praia da Saudade
� Coqueiros
� �- �------------

Consultas: das 8,00 às 11 ho

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

cada.
Sábado � das 9 às 12.

l

DR. CONSTANTINO
, DIMATOS

MÊDICO CIRURGIÃO
Doenças de Denhoras - Partos
_ Operações - Vias Urlnirlal
'Curso de aperi'eiçoamenVJ e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua l�el;pe

Sehmidt, nr. 18 (sobrado). l!'ONE

DR. ANTôNIO MONIZ "\ 3úiioRÁRIO: das 16 6s rs ho-
DE ARAGÃO '

ras'
'

CIRURGIA TREUMATOLOGU I Iiesidência� Avenida Rio Bran-'

Ortopedia' co, n, 42.
Consultõr!o: João Pinto" 18. Atende chamado.
Das 16 às 17 diài:iamente. Telefone: - 3296.
Menos aos Sábados

--

Res: Bocaiuva 136. DR. LAURO DAURA O ESTADO I FLORIANÓPOLIS L'1.'DA,Fone: ..- 2.714.
CLíNICA GER�L ó

' ADMINISTRAÇÃO ,-
c

_.

DRA. WLADYSLAVA Efpecialista em molestlas de
R d

- Oti' 8 à rua Con-' T t d CW. MU�SI Senl�oras e vias ur-inârtas. _ I,;ll�r:� Meafra,c:_8i60, 'Têl. ,3022. ransp?r es e argas em Geral entre: FLORIANóPO-
e 'Cura radical das mfecçoes '_ Cx. P�stal 139. ' EIS, PoRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO RIO

DR. ANTONIO D,IB agu�as e. c;o_ll'cas, do aperelho Diretor: RUBE:rqS A. RAM()S "ôE JANEIRO E BELO HOR1Z0NTE
' ,

gemto-urmarlO em ambcs OI
Gerente: DOMINGOS -F( DE

� ... •

MUSSI ,sexos. . .' AQUINO '

(
"

MÉDICOS Doen�as do aparelho Digestivo Representantes,: Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA'
CIRURGIA CLíNICA e do SIstema nervoso.

l' á 'li Represente ções A/ S. Lara. Rua.Padrs Roma, 43 Térreo Rua Víeconde do Rl'O Branc"oGERAL-PARTOS Horá-rio: 10'h ás 12 e 2_72 s .

Ltd
'

'

Serviço completo e' especiali- Consultório:�. Tiradel!tes; 12 R�·:J. Senador Dantas" 4,0 - 6° Telefones; 25-34 (Depósito)
,

�32/:;6
zado das DOENÇAS DE SENHO-, - 1° ��da;.-- Fone: 324ti.

andar.
"

25-35 (Escritório) 'I'elefone : 12-80
RAS, com modernos métodos de ,Resldencla:, R. L�cerEda nChoau� , 'l'el.: 22,5924 ,_ "Ri_9 de Janeiro. d C· P
diagnósticos P. tratamento.

• tinho, 13 (Chácara ao spa I Rua 16 de Novembro 228 60
_

aixa ostal, 435 End. Telllg. "SANTIDRA"
SULPOSCOPIA - HISTERO - ,- Fone: 3248. 'andar sala 612 - São Paulo. End. Teleg. "SANDRADE"
SALPI1WOGRAFIA - METABQ,. ASSINATURAS

LISMO :6ASAL
-

Na Capital
lt-\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ' .........••.••• Cr$, 170,00

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

ViColeta leó �nfraR VeTrm�lho. 1 MÉDICO DE CRIANoÇAd A
No InteriorC $ 200,00 Avenida do ,Estado 1666/76 Rua

onsu trio: ua raJano, n. ,

PUERICULTURA _ PEDIATRIA
no. • . • . • • • • •. • . • • r

10 andar - Edificio do Montepio. IL
Semestre ...•••.... Cr$ 110,00

Horário: Das 9 às 12' horas c:.... - ALEItGIA INFANT Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Consultório: _ Rua Tiradeh- Os originais, mesmo não pu'
Das 15 às 18 horas, - Dra. tes n. 9.

., blicadO's, não serão devolvidps.
MUSSI Residência: - Av. H.rclho .., A direção não se resJ,onsabiliza End. Teleg. "SANDRADE"
Residência,: Avenida Trom- Luz n. 156 - Tel. 2.630. pelos conceitos emitidos' nos ar-

powsky, 84. HoráriO: - Das 14 às 18 ho·
tigos a!.sinados.

l'as diáriamente
DR. JÚLIO DOIN INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA

I
'

o' leitor encontrará, nesta co-

MÍllDICO DR. NEWTON luna, informações que n�cessita,
,ESPECIALISTA EM OLHOS, D'AVILA dià.!amente e dr imediato: ,

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA: CIR'URGIA QERAL'
' '.rORNAIS Telefone

TRATAMENTO E OPF;RAÇOES 'Doenças de Senhorat. _. �rocto- ,O Estado .,............. 3.022

Infra-Vermelho - Nebullzaçio - logia _ EI'etricldade Medkll
.. iA. _G.'lzeta .,::

_ •.••••••'.. 2.6'66

Ultra-Som I Conc'Iltório: Rua Vitor Met- DI&rlO �!), �" ie ,....... 3.1179

(Tutamento de �sinual�e Bem rel"s n. 28 _ Telefone: 3307. ,Imprensa 9.l!�,.ll ••.••.•• 2.688

operaçllo) I Consultas: Das 16 110rall em IHOSPI'�An",Anglo-retlnoscopla _ Receita de diante. _

Caridade:
Oculos - Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Proved.or) .•.••.•..•••.• 2.314

de Oto-Rlnolaringologia (único I Rua: Blumenau n. 71. (Po�tarla) ........•••. '.. 23.'°83361
no Estado) , Nereu Ramos ...•....•.••

Horário das 9 às 12 horaa e :Militar "................ S.lli7
dali ,16 às 1� horas.

'. . I 'DR. ANTONIO BATIS1'A ,SãO ,Sebastião (Casa de
3.158

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI',
'

ConsultórIO: - Rua Vitor Mel- I
Saude) .. ,0 •••••••••••• _

·-F,ones.· 25-34 e 25,-35 _
reles 22 - Fone 2676. • JUNIOR M. 'lter:1idade Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge 20 -, CLlNICA ESPECIALIZADA, DE los Corrêa " ....._.... IU21

Fone 24 21.
, CRIANÇAS CHAMADOS UIt-

Consulta� das 9 ás, 11 horal. G,ENTES .

Res; e Cons Padre Miguelinho, Corpo de, Bombeiros ,.... a.3U

19' Serviço Luz (Raclama-
�.

çôes) ••.•....•....• ,. • •• 2.40�
Pc.!ícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia ('"Gab. relegado) •. 2.594

DR. I. LOBATO COMPANH-IAS--DE
FILHO I TRANSPORTES

rJoenças 'do aparelho respiratório ,TAC .....•.....••.•••. '.700

TUBERCULOS� " �ruzeiro ào Sul ........ 2.600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..............•... 8653

DOS PULMOES Varig ;.. . 2:325
CiruTgia 40 ToraI Lóide Aéreo _ .. '.. . 2.402

Formado pela FaculdaJe Naclo- :Real ..............••••.• !.'\77

nal de Medicina. 'fisiologista eScandinavas ....•..••... 2.300

'fisi-ocHurgião do l[ospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramt.s Lux . . . . . . . • . . . . . • • • . . . • Z.021

Curso de especialização pela Magestic •. _. . . . . . . • • . . • . • 2.276

S. ,N. T. Ex-interno e EX-SIIsb- Metl'opol ..... '. ... .. .. ..• 3.147

tente' 4e 'Cirurgia do Prof. UII'O La Porta .: ..•••.... ,.... 3.321

GuimarãeS (Rio). Cacique ......•.. ; .• , . . . 11.449'
Cons.: Felipe ,Schmidi:, lI8 - Central.................. 2.694

Fone 3801
\,

Estrela ...........• , .• :.. 8.371
Atende em hora marcada.

I
Ideal ...•..••••••..••.••• 3.669

Res.: _:_ Rua Esttlves Junior, 'ESTREITO
RO - Fone: 21111 Disque •• .!................

06

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflcill

Partenon _;_ 2°, andar - sala
203 - Rua Tenente' SHveir.a, 16

Atende diáriamente das 8, às
11 horas, .

3as e' 51\8 das 14 as 18 horas. _'
- 19 as 22 horas.
Confe{'clona Dentaduras e Pon

tes móveis 'do> Nylon.

Filial: SÃo' PAULO Agência: PóRTO ALEGRE
,

"Riomar"
Comendador Azevedo,

64
Telefone: 2-37.33
Atende "RIOMAR"

Elld. Te'leg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

Arência � RIO DE JANEIRO
"Rlomar"

Agência-: nELO UOIolÍ
ZON'fE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone': 2-90-27

AteJ1de "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo l.. etto, 99
Fone�: _�-17-33 e 32-17-37

Atenae "RIOM,AR"
End. Teleg "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de pôrt.

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

"RODOVURIO RAPI-DO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGt�CAO
'HOEPCKE

'

dAVID-MOTOR «CARL
ITINERARIO

SAlDAS DE

DR. MARIO WEN-
,

DHAUSEN
CLINICA MÉDICA DE ADUL'lOS

E CRIANÇAS
Consult!irio, - Rua João Pin

to. 10 - Tel. M_ 769.
Consulta>!: Das 4 às 6 horas.
Residência, Rua Esteves J11-

nior, 45. Tel. 2.812.

I D A

Fpolis. Itajaí

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

17-6 19-6
'" 24-6 26-6

VOLTADR. NEY PERRONE
MUND

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

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

8-7 9-7
ás 24.00 horas, e do

Formado pelâ Faculdade Na�to
, nal de Medicina Univ6rsidade

do Brãsil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. �ernandf)! Paulino
Inte'l'ntJ por 3 anos do Serviço

de ,Cir�rgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAil: 1:'iàriamentl! das

I7 - 9,30 no 1I9spital de Colri-
I,

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

,,'�d�J:.

30-G 2-�
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 e Ubatuba.
Para melhores' informações, dirijam-se à séde' da

EmprêsR, à rua Conselheiro Mafra, fO - Telifone 22-12.

--------,--:-------

DR. IVO VON WANGENHEIM
- D E N ,T 1ST Ao --

Cooultórlo rua Bocaiuva, "

T!iesiã;·�ãõ·iê··iPõii! .

i '

I
, Rua Marechal DeOdoro 50.

II Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

I Desconto especial para os senhores viajantes. I
...� ...

HORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires lZ.

Viagem'" com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

. 'IAPIDO-;SnL-BRASILEIIIõ�
..Florianópolis - Itata! - Joinville �, Curitiba

.�;.�.-�-
- .�� ..-....s,:-. __ '_' '"

AgeAnClwa. nOli1Deoaoro esquina_da
• Bua;Tenente' .Silveira

-

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca-'

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

,

3 maquinas Rayser industrial zig7zag.
1 maquina Vürcopp de fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colaríahos com 3 jogos de for-

mas.

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

do em São João Batista Municipio de Tijucas SantaDa-
, "tarina,

'

FA,RMÁCIAS' DE PLANTÃO
DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de Junho
,2 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43
-

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

9 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua
Trajano

�_O - domingo - Farmácia Catarinense -/Rua Trajano
16- - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
�3 - sábado (tarde)_Farmácia Esperança - Rua Con- '

selheiroMafra
24 ._ domingo - Farmácia Esperança

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

Schmidt

Rua Conse-

Rua Felipe

,

O serviço noturno serã efetuado pelas Farmácias
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

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e ,clientes que mudou o

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

Tratamento indolo'l' - Pontes móveis e fixas -
Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira- Tenis Clube
-/PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporaaa de inverno

Dia 9 saqado - 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 Fulgencio,
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

'ca'sal- melhor caracterizado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Muller, a

partir do ,gia 11 - Cr$ 250,00.
'

Nota - São convidados os associados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca

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

Dia ;lO de julho
São Pedro

_:_ Grandiosa matiné� infantil ,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



Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Jun_h_o_d_e_1_9_5_6 ,,
_
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EM BENEfíCIO DA CAMPANHA DO eOBERT9R PROMOVIDA PELA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, HAVERA DOMINGO PRÓXIMO, NO
"STADIUM" DA F. C. F., UM EMBATf VERDADEIRAMENTE EXCEPCIONAL. DEFRONTAR-SE-ÃO DOIS AUTENTICOS GIGANTES:

_

CAXIAS,
DE JOINVlllE E FIGUEIRENSE, DESTA CAPITAL, AMBOS ALVINEGROS E DETENTORES DO -SI-CAMPEONATO DAS SUAS REGIOES, SEN-

.

DO QUE O CAXIAS E AINDA BI-CAMPEÃO DO ESTADO. AGUARDEMOS .

.........................................................••••••••o �•••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r

,11--�-....._---��--�.IIIIIJiII��------ PROTESTOU O

"O E·,,' .sta,d;0" EsportiIVO"
· "',:l=��:�����à��::.!:

-
- � . :�lJ .

I
ria" de domingo último, por

"
'

pequena diferença, o c. N.
,

Francisco Martinelli deu

rwr entrada ria, FASC com um

ofício protestando contra a

decisão dos juizes de che

gada que deram a vitória
ao C. N. América.
A fim de apreciar o pro

testo do Martinelli, reuniu
se, ontem, a Diretoria da

Federação Aquática e, por
unanimidade, foi rejeitado
o citado protesto, em vista
dos juizes designados pela
FASC acharem-se presentes
nó local dá "linha de che

gada", os quais sem obje
cão alguma apontaram o

c. N. América vencedor da

eliminatória, com a diferen

ça de pouco mais de um

metro.

I

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BO- ICHAS E ·BOLAO.
Notícias sôbre o Bolão

seu compromisso com a

agremiação tricolor o atle
ta catarinense Luiz Figuei
ró, que' já completou um

ano de atividades no plan-

flGUEtRÓ RENOVOU COM O 'GRÊMIO2·a Feira o Embarque da Delegação
laca "Oswaldo Cruz"
., '-

.

-

PQRTO ALEGRE, 7 (V.
A.) - Na noite de ante
ontem, na sede do Grêmio
Porto Alegrense, renovou

exigente espectativa dos di
rigentes e torcedores do
Grêmio. ,Ultimamente, re

gressando do México, Fi
gueiró entrou numa fase
pouco feliz, mas graças ao

seu esfôrço vem readquirin
do rapidamente sua, normal
capacidade.

RIO, 7 (V. A.) _ A onze nacional que enfrenta-GRANThE FESTA ESPORTIVA - DANÇA�TE :.

I
' ..

"f
1- partida da delegação bra- ra os paragl!alO�, sena rea-

A Federação Catarinense de Bochas e Bo ao, pro- sileira que disputará a Ta- lizado no estádio do Mara-
gramou para os dias 16 e 17 do corrente mês uma gran-

ça "Oswaldo Cruz" está canã, ou na impossibilidadede festa a qual deverá obedecer o seguinte programa:
agora fixado para o dia 11 d� se conseguir esse local,DIA 16 '

pelo 'que se cogita da reali- 'seria levado a efeito em São tI' t O t t d P R E C I S A S EINí,CIO ÀS 18 HORAS: _ Torneio quadrangudar de e gremis a. . con ra o e
zação de uma partida. trei- Januarío. O confronto con- F'

"

f' d _

Bolão entre todos os clubes locais filiados à Federação, 'Iguelro OI renova o nast»
no dos craques convocados, tra os tricolores encerraria, b d tertdevendo sagrar-se campeão o conjunto que fizer maior mesmas ases o an error, de Apartamento ou Quarto'

no proximo domingo, con- assim, a série de preparati- R I d 'I Inumero de pontos em 20 bolas por bolonistas. eve an o ogo suas qua i- para 2 engenheiros soltei-
,

DIA17,
tra o Fluminense. O jogo,

I
vos dos brasileiros nesta dades, 'Figueiró foi contra- ros. Ofertas por carta paraque serviria para dar uma capital, sob as ordens de t' dINíCIO A-S 8 HORAS: - Torneio Individual de Bo- a o para corresponder du- esta Redação, para "Erige-exata ideia do poderio do Flavio Costa. t dIão, em disputa de valiosos prêmios, prolongando-se este ran e oze meses a mais nheiros".

ANIN'ERSARI'O DA'fornIe��&� ��01� ������ dia'Grande e saborosa fei� -- -DIDI (DO CAXIAS) COM UM PE NO
)

,

'

joada compléta, de confraternização, a cargo de reno- O TURFE EM REVISTA C B Dmado técnico na arte culinária (Sr. Baldicéro ,

Filo- -.' S C PELOTAS I'
. .

• • Completa, hoje, quarentameno),
P Ed BINíCIO ÀS 21 HORAS: - Grandioso Bingo-Dan- or on O notável atacante Didi, peão do Estado, está na

I eC doiSd anos� deBexi�iê�ciadaçante, com belos prêmios, ocasião em que serão, tambem, nascido nesta Capital onde iminência de transferir-se onfe eraç�o �'asI erra e

t t dA' t d Ih d deu seus primeiro.s chutes para o futebol gaucho co-I
Desportos, a cuja f.ren�e_ .seen regues o os os premies, aças e me a as os ven-, 'O fim desta semana en- já podem ser procurados -

d t t S 1d d T ln 1· Intel' ("1I'lIPOS de 1955 do 'I'orneío de para posteriormente ingres- mo defensor do Sport Club en.contra o es�o.r IS a 1.-ce ores o o' e o \!.f ,
-

cerra um' dos maiores dias .&os locais de sempre: séde .
-

V
-

IQuartetos de 1956 e dos vencedores do Torneio indivi-
I t f do Joqueí Clube (rua Fer- sal' no Caxias, d\ Joinville, Pelotas, clube que há muito VIO Pache�o. �nas StO em-

dual, enfim, a .Federação deseja neste' dia fazer a en-
(O nosso UI' e. '

- pelo qual se tornou bi-cam- luta pelo seu concurso. II
dades assmalar�ao o rans-

,

Q'uãtro dos mais excep- .nando . Machado) -, Casa
.' ,

_ I .

' curso da data tao cara paratréga de todas as medalhas e taças' de que é devedora
cionais e eletrizantes. pá- O, PARAISO .""7 etc.. os désportos' do país.desde o ano de 1955.
reos até hoje corridos terão * ;e" *

I,OCAL DA F:ÉSTA: - Associação' Atlética Bar-
'I d f'l d t d

'

Conforme ,)'6 notícíamos o' :1 t díd I di di torí tugiar, I es 1 an o o Os os "

riga-Verde, gentí men e ce 1 o pe a ,sua, igna Ire

ona., - d "CRAC-KS"
.

t
.

I ZUR'I MA
PREÇOS: _ Feijoada - Cr$ 30,00 por pessôa, gran es

_ ..

' rece.n� croms a SOCla -

BINGO DANÇANTE C $ 20 d tã temente adquíridos nas pIS- CHADO estará .presente a
- '.. : - � ;00 ca a cal' ao ou

I tas aranaenses e que estão êste grande domingo turfis-cada mesa com 'direito a 4 cartões. p. ,.. f' t
TORNEIO INDIVIDUAL _ Cr$ 20,00 cada cartão' s?n.do reve:-dldos a propIlAe- tíco e ara uma repor agem

. .

C $ 10 d' tã b t
tanos locais .. , Vamos ver, a respeito da presença dasde msc.nção e r ,00 ca a cal' ao su sequen e para
o desfile de ADESIVO elegantes da cidade, bemmelhoria de pontos.

. . Esueranto _ AMAURA _ como haverá de ir anotandoSão convidados todos os Bolo�Istas e Esportistas em PÊABIRÚ _ FELINO _ os nomes das prováveisgeral para comparecerem a refenda festa.
ROCINANTE NIGHT candidatas ao título de
KING---- RtJMBAMIR MI- MISS ·JOQUEI CLUBE
RASOL � MALANDRO e SANTA CATARINA, em-INSCRITA SANTA CAJARINA \NO I,BRA

SILEIRO DI VO[EIBOL JUVENil

BOTAFOGO' E FLAMENTO VàLTARAM 'INSCRITO 'O C. N.
A VENCER AMÉR1CABotafogo e Palmeiras jo- por 3 x O e o rubro-negro

garam 3a feira na Europa, em Oslo, derrotando a equi- Em cabograma dirigido
conseguindoiambos o trlun- pe do Skeid-Lyn, por 6 x 1, à Federação Paulista de Re

fo. ,O alvi-negro colheu-o sendo esta a primeira vez mo, a FASC indicou o C. N.

em Nuremberg (Alemanha) que um time norueguês en-
América ser a agremiação

frente ao F. C. Nuremberg frenta um clube brasileiro. catarinense que irá deferi-
.

der o rem8 -barriga-verde
na regata do próximo do

mingo na Capital Paulista.
outros corredores nota- ' preendimento que
veis. êle organizado,
Como se não bastasse ':t apuramos- junto a

atração dêste desfile de no- do Joquei Clube.
Para a disputa do Cam- no e Feminino.

vos corredores, constará, 1l:ste novo empreendimen-
peonato Brasileiro de Vo- PARANÁ - Masculino. ainda, dêsse próximo d�- to tem a mais ampla aceita- RIO, 7 (V.,; A.) _ Publí- te a atitude do C. R. do Fla-leibol Juvenil Masculino e SANTA qATARINA -

mingo 'turfistico uma ção por que realmente é ca o "Diário Carioca", em mengo, que pretende exigirFeminino, que s�rá reaV: Masculino e Feminino. CHURRASCADA em que- uma necessidade e uma tra- sua edição de ôntem: a rea.lízação de provas elizado em Belo HOrlzont�, ja R. G�ANDE D.O. SUL -

serão homenageados, pelo dição do turfe. "Por causa da solicitação mínatorías para as guarníse inscreveram os seguintes Masculino e F'eminino. I Joquei Clube Santa Catari- Acre/ditamos que após o de eliminatória feita por re- ções de 4 e 2 com patrão,Estados:
_ . I �INAS GE.R:4IS _ Mas- -

na, os campeões sul-amerí- domingo turfistico desta se- madores do Flamengo e do que representarão o remo
"AMAPA - Masculino.

I
culmo e FemmlI:o., I canos das guarnições bar- mana, Zuri Machado con- Vasco, conforme nosso noti- brasileiro nas OlíinpiadasJ�ERNAMB�9° _ Mas- Estra�ha-.se, tao s,ome?te, riga v<:rdes. Será corrido tará muita novidade, a res- ciário de ontem, os meis de Melbourne, contrariando. As 5 _ 8hs.

culIno e Femmmo. que o DIstrItO Fedelal, me- um pareo em homenagem peito do certame, em suas, náuticos de Santa Catari- assim I;l- decisão do Comité Clai'k GLABE _ SusanALAGOAS _ Feminino. I gavelmente uma das fôrças, dos mesmos e será assina- colunas diárias. na criticaram a atitude dos Olímpico Brasileiro, que já HAYWARD MichelBAHIÁ - Masculino e máximas do volleYball bra- : lada a data do aniversário Vamos aguardar mais ês- cariocas sendo que não só a designou os clois conjuntos O AVENTUREIRO DEFeminino. I sileiro, tenha,' inscrito uni-
I 'DA BATALHA DO RIA- te grande acontecimento. imprensa como o rádio se cataI�inenses para cumprir HONG KONGESTA'DO DO RIO - camente, ate agora, sua' CHUELO, com outro páreo 1

* * .* 'incorporaram a essas críti- tão honrosa missão. Censura até 10 anos.Masculino e Feminino. equipe masculin.a, qu.an�o
I

de honra,_ numa, J'usta ho- _Infeli.zmente. até agora cas.,

I Enquanto i:'\so, intensifi- P 18 1"b d d d �

I - - reços: ,00 v,oO.DISTRITO FEDERAL - se sa e qAue a CI a e - Ispo.e menagem, tambem. à nossa' nao fOI confIrmado os no- O motivo �m foco é o cam uma campanha no sen- I M P E R I A LMasculino. de uma força no setor feml- Marinha. mes dos drs. J. B. Bonnassis, "quatro com" com que o tido de que a Confederação IS,ÃO PAULO - Masculi- nino de grande categoria. Como não podia deixar de Guerreiro da Fonseca e Sa- Brasil intervi "á nos próxi-, Brasileira de Desportos in-
ser a 4lta sociedade floria-

I
muel Fon,seca, entre a lis- mos Jogos, Olímpicos, e que

I dique' o técnico Adolfo Cor
, napolitana comparecerá e é I

ta dos novos proprietários.

�I
o Comité Olímpico'Brasi- I deiro para acompanhar os

certa a presença da'MISS 'Pór óra sabemos dos s1's. leiro designou como tipo de
I
nossos remadc'res, visto ser

FLORIANóPOLIS e de oú- João Salum, Periquito e Fo- barco que melhor tecnica- ê1e o preparador destas
tras encantaijoras senhori- guinho, os quais, são os

dO-l
mente nos poderá represen- 'guarnições e de outras, que

tas da nosso "grand- nos de AMAURA, ADESI- tal' pela baixa despesa que I ainda não conheceram o
mond" . .. o que equivale VO e MALANDRO. O dr. exigirá. . I amargor da derrot.a, pro-
dizer que no dia 10, domin- I

Telmo Ribeiro adquiriu o I NÃO SE CONFORMAM vando assim S.la capacidade
gO próximo, teremos um

I
ESPERANTO. 'Alegando que o C. O. B. técnica.

verdrudeiro ldesf'ile de e�e- Aguardam-se as pronun- ao designar o "quatro com" I
'

DIZEM NÃO
gância nas dependências do' ciamento� dos drs. Aderbal o fêz já indicando o con- Tão logo tomaram conhe-
HIPóDROMO DA RES- Ramos da Silva, Paulo junto catarinense formaJdo cimento do telegrama, ele
SACÀDA, a exemplo do que Konder Bornhausen e mui- por Hamilton Cordeiro, Edi- mentos ligados à adminis-
vem acontecendo em todos tos outros. I

son, Schmitão e Sady Ber- tracão do Flamengo salien-
o grandes centros I:i'rasi- * * * ; Der como o efetivo, os meios tar�ni à reportagem que não......................................,•••••., leiros. l As carreiras de domingo ,náuticos "barriga-verde" le- vêem na atitude dos rema-

NOVOS DIRIGENTES DO DEPARTAMEN- A essa Churrascada do estão marcadas em seu ini- : vam à conta de deséonside- dores cariocas nenhuma Cen.§ura até 14 l!nos.
Joquei Clube será cobrado I cio para as 13 horas quando' ração a atitude' dos cario- desconsideração ao remo I M· P É R I O

TO DE FUTEBOL' DA F C' F 50 cruzeiros por pessôa e devem desfilar os primeiros
I
caso I catarin'ense, mas antes que- As _ 8hs.

,

• •• o� cartões podem ser pro-, grandes "cracks" das "ter-I O TELEGRAMA rem contrib\}iJ.' para que se- 10) TARZAM E A MU-
Em ,substituiçãó aos srs. membro do Departamento curados na Casa O PARAI-Iras. dos �inheirai�". Os de-, E o telegrama d� Sport I j� o �rasJl representado no LHER DIABO - Com: Lex

Julio Cesarino Rosa, Ady de Futebol os srs. ,Otávio SOo maIS serao corrIdos as 14 Press, de ontem, vmdo de
I "quatro com" ,com o que de 20) HOMENS DO MAL

Brígido da Silva e, Selva _A COlnduç!io para o IU-
I
horas, 15 horas' e 16 horas,

I
Florianópolis, nos diz: Os melhor houver no cenário _ Com: Alan Lane.

Alvaro GentH, a F. C. F. Cardoso Fraga, Osni Da- PODRO�O �A RESSACA-I
respectivamente. I

comentari.stas da imprensa I
naci�n�l. Vença quem v-en�, 30) MARTE INVADE ..A

nomeou para os cargos de miani e Waldemar Forne- DA sera gra�lS e as "pou- * * *
e das emIssoras desta Ca-I ceI' Ira 10 mélhor _ concluI- TERRA 3/4 -Eps.

presidente, secretario e' rolli, l'espectivamen,te. les" bem como os programas E, por hoje, é só. pital criticam acerbamen-, ram." Censura até 14 anos.

será por
segundo
diretoria DESCONSIDERACAO DOS CARIOCAS, 1

AOS CATARINENSES: REMO, SÃO JOSÉ
As 3' _ 8hs.

'I'ony CURTIS - Janet
LEIGH em:

HOUDINI, O HOMEM,
MIRACULOSO

'

Censura até 14 anos.

RITZ

ELIMINATÓRIAS DE DOIS SEM" SA
BADO E DOMINGO

As - 8hs.
Oscarito Francisco

CARLOS - Eliana -

VAMOS COM CALMA
Censura até 14 anos.

ROXY
As _ 8hs.

Randolfh SCOTT em:

DE ARMA EM PUNHO-

, Com a finalidade de de- tarina marcou eliminatórias,
signar a guarnição de au-, 1 p�ra êste tipo de embarc�
terrigues a dois ,remos sem çao a ter lugar na rala

timoneiro que 'ir'á disputar I olímpica da Baía Sul da
no dia 17 do corrente mês nossa ilha, no próximo sá
em Pôrto Alegre uma ,refa- bado às 16, 30 hs. e a se

ta interestadual, a Federa-! gunda eUminatória no do

ção Aquátiça de santa Ca- � mingo seguinte às 9,30 hs.

Censura até 18 apos.
GLORIA

As _ 8hs.
Marlon 'BRANDO - De-

borah KERR James
MASON em:

JULIO CESAR

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ

'o seu olhar varou-me a alma abismada;
Fundiu-se em mim, -tão minha parecia,
Que não sei se êste alento de agonia
É vida ainda ou morte alucinada.

Cheegou o Arcanjo, desferiu a espada
Sôbre o duplo laurel que flores-cia
No hôrto concluso ... E desde aquele dia
Voltei, dentro das trevas, ao meu nada.

.Julguei que o mundo para o humano
Ia rolar de súbito .no escombro
Da ruína total do firmamento ....

·tI

Mas '�i 'a� terra em paz, em paz a altura,
O campo .tão sereno, -a linfa pura,
O moílte azul ,e sossegado o, vento ! . ..

assombro,

{Tradução de Manuel Bandeira)

•().....()�r)<CIIliI1I.'

ANIVERSARIOS aniversariante' será home- I

SR. ORLANDO CUNHA nageado condignamente. I
nIA - 9

Transcorre na data de Os de O ESTADO assoei-
hoje o aniversário natarí-: am-se coi-dialmente às ho-

i,

cio do nosso conterrâneo sr, menagens,
ORLANDO CUNHA, chefe. ",rl,S- Hollywood,
de seção da Firma Carlos FAZEM �NOS HOJE:

C ,i .
TIBI _ O fabuloso acordeonista de 10 anos consi-.

H k S/A e P·essoa mUI' - menmo Walter ar-. .

deon i t d d tezorioepc e. -'.
,

.

f'ilh d cerado o.maior acor eorns a o mun o em sua ca egona.
to relacionada nesta Ca- doso d� Miranda, I ? o� ESTRÉIA _ Conjunto Melódico de Nabor e seus

pital. sr. Adao Go�e� ?e Miran-
OLD BQYS'

.

Pelas suas elevadas. qua- d�, al�,o funcionár ío ,?O Hos-
BARLIS DANÇANTES_

lidades, pelp' elevado gráu pital Nerelu RDamtos . I Distribuícão aos presentes do já afamado cocktail
de estima, o aniversariante - sra, O ga u ra '. '.

.

sr. Luís Oliveira AI- Harlís. /

vel'-se-á alvo de significa- i
..

Por gentileza da já conceituada - Firma - Me-
tivas homenasens que lhe yes . ,

l' Ltd
•

tributarão amigos' e sta, Miriam de Castro ueiros a.
seus

_ '01 Mo simann
: Mesa - Cr$ 100,00

admiradores. sr a. enca s
I

- ,.

dos C $ 50
Os de. O EST'ADO' as- - srta Maria Lidia Leal ngressos para os nao aSSOCIa os -. r

..

'

,00
.

Resêrvas de mesa - 'Alfaiataria Britto
sociam-se às homenagens Traje Passeio
formulando votos de felici-
dades.
SR. ALVARO SOARES DE

/ OLIVEIRA
.

A data de hoje assinala.
a do tran�urso do aniver

sário natalício do nosso pre

zado cQntel'.râríeo sr. ALVA-..

RO SOARES DE OLIVEI
RA, do alto comércio j.esta
praça e' me�b.I'o da m�sa
Administrati\ra�da Irmanda:-

. -de do Sen'hor ç1os·P,asso's, ,

Elemento de�tacado p.a I
sociedade local, pelas suas

. elevadas qllalidaâés o ani-

.

versariante, por 'certo. será

homenageado; pelo grande
número de amigos que ex

pressarã,o nesta .oportúnida
de ,o regoz)jo pelo transcur

so de tão: significativa da

ta.
. Ao aniversariante o ES

TADO �presenta felicita·

ções. _ ,

STA. 'DILMA SANTANA
}lê passar mais uma pri

mavera de sua preciosa
existência a prendada sta.

, DILMA SANTANA, aplica
da' aluna do Curso Normal

Regional Getúlio Vargas de

Saco. dos Limões.
A- distinta aniveTsariante

que conta com vasto"círcu'l o
de amizades será p<fr certo ,

na data de hoje alvo de ine

qúívocas provas de apreç()\
.e regozijo 'por parte de seu

O'raride número de amigos
.,

.

e admiradores, as quaIS os

de O ESTADO se associa.m
prazérosamente. .r

SRA. MAURICIO SPAI-;-
,

. DING DE SOUZA
.

I _/ .

Vê transcorrer .na da�á
'

.. ALF llT4BIAde hoje o seu alllversano' 8
natalício a exma. sra. d.

SafttA Cata.r'··naIOLANDA SPALDtNG DE U
SOUZA, espôsa do sr. Ma

jor Maurício Spalding de

Souza da Polícia Militar.
Dama de méritos, possui

dora dê um coração bonís

simo, de elevadas qualida:
des, a distinta aniversarian
te goza de mereci,do desta

que na sociedade local que
nesta oportunidade, lhe

presta-rá inequívocas provas.
de apreço e regozijo.
Às 'muitas homenagens os

de O ESTABO se associam

formulando votos de pere
nes felicidades.
SR. NELSON M. NUNES
O nosso distinto conter

râ:leo sr. NELSON' MAY�
NOLD NUNES vê trans

correr hoje a sua data. na-'
talícia.
Muito relacionado na so

'ciedade local, onde é ele
"

mento destacado, gozando
de um vasto circulo de 'ami-

,d.e. adw.Ü:acLoj,',e.s, Q!,'�.""'"'- =__- ........_,..,..,._,,,,,...........,,..,.,"''''.'''''''''�,,,.........,.,,..,.'''''''·_''''''.c....,,.....,...,,,,

. '"

C l U B E 15 DE, O U T U.B R O a�Crônica· da .. Cidade .:
l�k;,�;.<'�/ .' hr'-iJE:_�'-' U'24 .

.

"'BOMBEIROS
.
DA POLf- impensado que. tanto po- rc?m que exista e q1:e. o I�-

CIA ,MILIT i}R . I'deriam torná-lo insensato a

"
citaram terror, precipitação

JANI,CE M. DA SILVA Uma ação mesquinha des- e imprudência, ou atos que
Existem duas espécies prazível, infame, de covar- visam determinados fins,

de homens; pelo. seu valor dias como .aqueles que o er- acompanhado . de consciên
ou magnanimidade: o ho- gueram- à categoria de cia mas não - de reflexão e

mem doo. instante, conse- .herói. inteligência.
r

quência muitas vezes da E a reputação e as glo- E existem os heróis! Pru-
fúria ou de um movimento rificações aquele que faz dentes e sensatos aqueles

--_ .. _--_.,

que o são pelo juizo claro
• da _ �brigaçãó, porque pro-

Só losmo OS Corretores vavelmente sabem que pro-'
•

.

curar fugir seria enganar
Realmente. O .remédío são os cobertores. As noites, 'por traição o próprio sen-

mesmo' que dormidas num gostoso e confortavel colchão timento e a voz' secreta da
"Divino", são agora um suplício quando não se recebe alma estaria constantemen
? C�IOI: tépido de .um bom cobertor de �ã, fabricação da

I te a reprovar suas ações e
Rheingantz, a .mais famosa marca nacional em cober- diante de tais' circunstân-
tores. •

cias não alimentam idéias
l:ara O fr'io ?iurno existem as lindíssimas malhas, contrárias ao progersso e

q.ue, este �no, mais do que semp!'e se tornaram o a�asa- ao risco que possa acarretar
lno preferido por todos e para todas as. h�ras. Há ainda, 'gravidade.

'

os tailleurs e .os manteaux de confeccíonistas famosos A qualidade de arrôjo ou.

como a "Meteor", a "Finostil" a "General Modas" tôdas valentia do primeiro é· es
pjas fornecedoras da ':A' Modelar", .em caráter de abso-

forço, 'e não ocilação.. por-luta exclusividade.
que é praticádo sem conse-

Há ainda os casacos de pele. Os sempre finos, os quencia, ou seja, sem conhe
sempre gostosos e aristocráticos casacos de pele, cuja cimentó do alcance moral
;;cleção, neste "inverno triunfal da A Modelar" é verda- do qUe praticou .

deiramen te notável. O segundo,' tem que se
Retornando aos cobertores, devemos informar que defrontar com o pavor, a

"A Modelartí..possue este ano um magnifico, um CO- tendência ingênita de am
LOSSAL (nada mais adequado mesmo do que êste "co-

parar, próprio no homem
lossal" estoque, "Colossal" na quantidade e baratissimo bondoso e humanitário. Es-

llC;;_�:�!;;. _._ _ �_ _ .;.;,................... te possuidor -de qualidades
essenciais' é, autêntico díg
no de protesto de veneração
o herói que conhece o perí-
go, sente e sabe dominá
lo.
Aqui, não quero _passar

despercebida pelos "Bom
beiros" de nossa Capital.
Um bocado de homens, de
diferentes idades, nivela
dos.pela mesma grandeza de
suas fardas, simples e pe
lo título sem vaidade, \im
título despretencioso : BOM�'

I
BEIROS 'DA' POLíCIA MI� '"

LITAR";
Existem entre êles ho

mens obscuros" pobres e

oficiais, . homens elevados'
que exercem a autoridade
sôbre 'êles, mas no entanto
na hora do perigo são nada

mais, nada menos que um

simpl�s soldado.
Bombeiros, que jamais' ó

- fôgo Os extermjnará: vocês,
qüe estão constan.telIlente
prevenidos na espectativa
de um novo chamado para
empenhar-sé de àlma e co

raçao na luta contra .0 in
cêndio.

O que mais é de Úunen
tar, é' que nesta cidade so.:
nho; onde tudo existe, onde
tudo pode acontecer," uina
parte do povo Florilil1opoli-·
tano não t�nha encontrado
e dirigido aos nossos bom
beiros uma palavra que pos
sa incentivá�los na luta do
fogo' ein defêsa de vida�.
infelizmente as- palavras

de reconhecimento que tive
oportunidade de ouvir num

dos diverso.s incêndios pas-
sado na firma "A GON
ÇALVES SANTOS & CIA".
sita no Estreito, onde fói
impossível ser melhor aten-
dído devido a deficiência
de maquinário, falta de
idrantes, que os bombeiros
tiveram de 'fazer uma liga
ção de 800 mts ..aproxima
damente, estouro de man

gu�iras e falhas de bombas
por duas ou três vezes. não
obstante temos o incêndio
da "Assembléia Legislativa"
sito à praça Pereira Olivei
ra.

,

E as palavras encontra
das dirigidas à êles por uma
parte desta humanidade sem

sentimeh-tos ou sem ,coração,
foram, "OS BOMBEIROS
SÃO DEFICIENT�S", gosta
ria que voltassem atráz e re

conheces·sem esta ln'ande fa_
lha.
Haveriam de ver que a

deficiência encontra-se em

nosso governador e não em __

nossos pobres soldados;
Tivessem êles,' os recursos

necessários do Exmo.· Sr.
Governador do Estado, me

lhor poderi'am mostrar sua

capacid�de como verdadei
l'OS heróis.
Aqui deixo a idéia que,

,creio, será participada .pe
lo� que nesta apaixonada
cidade, conhecem o orgulho
e a dedicação do trabalho
dos bravos bombeiros.

. Uma i'âéia que por certo
já ocorre� a outros mas
nunca foi realizáda.

FLUXO ., SEDATINA
/

/:Alivia as colicas uterinas

22:00 HORAS
APRESENTANDO

SHAFAR'S - A famosa dupla de bailarinos de-

'\

PelI. agio de seus componentes Analge-
Sln& - Beladona - �l6cldla e Hama

meUs. a PLOX-Q-S!DATINA alJvia'pron
tamente as colkas uteríaas, Combate as

trreaularld.d�s das funçOe$ periodié:as
das senhoras.

� etJmante e regulador cleM.. lun�u.

A ELEGANCIA PARA HO- Aluga-se até o proximo dia 12 do eorrente magnifi-
MENS E SENHORAS �articipam aos parentes e peSsôas de suas relações c ("a residencia em Itaguaçu,

.

propriedade da Vva dr.
Rua Jerônimo Coelho n. 1 - nascimento de mais um garot.o, ocorrido no qia :1 de junho, Euripides Gonçalves Ferro.
Edifício João Alfredo, sala 17 ; na Maternidade D�. Carlos Corrêa, que na pia bastimal Informações com o senhor Raulino Ferro.
10 andar. .

..
/ receberá o nome de JORGE DAVID Aluguel sob contrato de mais de um ano.

"
_-

P·A R T I C I P A C Ã O
. ,

.
,

E ELISABETE S. SILVAORLANDO SILVA

iI-

m�

'AVENT,U'RAS�DO
-�-... _ ..

. ,

·1 ...�5a....�v >��H,..,..........,••�......M�...........M••:.M.._.........:.._•• ;"..,.......F
..

PARTICIPAÇ'AO'
'Dr. Sidney Bamiani ,e N'eli Sada Damiani, partici

I pam aos parentes e amigos o Iiascimento de sua filha:

i' i.\Jarize, ocorrido -dia 2 de Junho de 11;)56, na Maternida."
i-:de"Dr. Carlos Corrêa.

. ,

."1'. 'p Á RT I CI PAC A O
., ' UBALDO SANTOS e .TERE�nNHA,-RAMOS SAN
.

I '�'OS particIpam aos parentes e pessoàs das suas rela-

I ções, o· nascimento de seu primogênito Marcelo, ocorrido
a 2 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa':, nestll

, Capital. -

_

-

�

I ,Florianópolis, 4 de juI1ho de. 1956. ,

[ .

Vende-se em Araçatuba Município de Laguna, uma

;ll'opriedade com a melhor casa de residência, local e

mais 3 casas alu-gadas, com motor a oleo Shank' de
'8 H P e gerador de 1,500 K W com 'instalação em 11 ca

sas e a Igreja. A residência com deposito para cereais,
:l garagens e Posto de vendas com Bombas de Gasolina e

Diesel que se faz a transferência para o interessado.
Vê'!' e tratar com Licinio Andrade ·de Sou:n. no\lo

cal, ou no Estreito à Rua 24 de Maio .933.
��_.----------.----------�--------------�.

Pequenos Anuncíos
,

OPÉL MODELO 1938. CADET.
LIMOSINE

Vende-se, inteiramente reformado, pintado, .. pneus
r,óvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual-
que defeito......:.·

.

Os interessados queirám examina-lo na Auto Ser
"iço CatarÍnense, a rua Felipe Schmidt n. 60-, com o

•• '
j

proprietario Alfredo Westphal.
PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA'
Para os serviços de cosinha. ,Exige-se informações

wbre 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

�.------------------ . -- - '-.-_

ZE..MUTRETA .;�,,::!_�" I .

'�.-.c) .

"1
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'"' ESTADO
I

Flqríanõpolís, Sexta-feira, 8 de Junho de 1956

Não é desmoralizando assistência
I

.� ao
.

menor que�SaM vaiBmelhorar
RIO, 6 (VA) _ Não é des- binete, a comissão designada membros: padre Alvaro Ne-

moralizando o problema de rpara estudar e oferecer su- gromonte, prof'. Jurandir

,assistencia aos menores que
I gestões sobre os serviços de Manfredini, Iva Vaisberg

o serviço melhorará. Para re-I assistência aos menores. Bonow, prof. Nilton Campos,

solver o impasse é mistér en- A comissão, que tem o sr. José Martinho da Rocha, Luis

frentá-}o 'friamente e salvar' Nereu Ramos como presíden- Carlos Mancini e Raul Mates

o que possa' ser salvo", disse' te, está composta da se- Silva.

o ministro Nereu Ramos ao' guinte maneira: více-presí
instalar, ontem, no seu ga-' dente, Eudoro Magalhães;

Discurso pronunciado pelo to, tudo tem feito pelo en

sr. dep. Epitácio Bíttencourt grandecimento da Igreja.

na sessão de 4 do fluente na pertencendo à Congregação
Assembléia Legislativa Padres do Sagrado Coração

Sr. Presidente e nobres srs 'de Jesus, foi êle por muito

Deputados. \ tempo, seu superior provín-

Pela leitura do expediente cial.

tomou conhecimento a Casa

que no dia 9 do mês em cur- Nesse cargo prestou rele-

, so. festejará seu jubileu Au- vantes serviços à sua Ordem,

reo Sacerdotal e Revmo. Pe. à qual, juntará aos festejos Onda prejudicial

.PEDRO STORNS. Por êsse programados, sua gratidão ao Disse, também, que não é

motivo, Sr. Presidente, na- seu ex-superior. Solidários, as desmoralizando, o problema

quela data estará. em festa a demonstrações de aprêço, I de' asaístencía aos menores

Paróquia de Vargem do " Ce- que lhe serão prestadas re-: que o serviço melhorará. A

dro, município de Imaruí qUI> queiro Sr. Presidente, conste onda que contra o Serviço de

prestará ao seu vígárío [us- da ata dos )10SS0S tabalhos.da
I Assístencía aos Menores se

tas homenagens. sessão de, hoje, nossa home-' fez não contribui para que
,

O Revmo. Pe. PEDRO nagem ao virtuoso vigarro, menores sejam melhor aten

STORNS nascido na Alema-: dando-se ao mesmo, conheci- didos. Houve um tempo, em

nha, lá ordenou-se em 1906 :mento dessa deliberação. que se exibiu farta literatura

Já em 1907 veio ao Brasil on- Era o que tinha a dizer. sobre o problema. Mas o me-

de como verdadeiro e exem- (conforme notas taqui-
' lhor 'sistema para resolver o

plar repre'sentante de Cris- gráficas). impasse é enfrentá-lo, fria-

mente, e salvar o que possa

ser salvo.

Concluiu o Ministro da

Justiça declarando que era

essa tarefa que entregava à
Comíssâo na certeza de que

todos Os seus membros, da

rão o máximo para aj udar o

A data de hoje recorda-nos que: Governo. Da parte do Minis

em 1545, Brás Cubas tomou posse como Capitão- térío da Justiça, todas as .ra

mor da Capitania de São Vicente; facilidades serão oferecidas

em 1568, foi morto em Cabo Frio, combatendo para,melhor desempenho do

os francêses, o alemão Eleudoro Euban, admi- trabalho da Comissão.

nistrador do Engenho, de açucar de Giuseppe
Adorno, colono de São Vicente;
em 1635, deu-se a capitulação da Fortaleza do

Arraial do Bom Jesus em Pernambuco, pelas
\. tropas invasoras, do coronel holandês Areis-

zonskY; ;

eJll_I662, em Recife faleceu o bravo, Henrique
Dias, o pernambucano histórico da guerra dos

holandeses; ,

em 1815, no Rio de Janeiro, o Príncipe-regente
'D. Pedro ratificou o Tratado assinado em Vie

na -a 22 de janeiro, pelos seus plenIpotenciários
e os Reis da G];ã-Bretanha, abolindo o tráfego
de escravos;
em 1869, o bravo general, João Manoel Menna

Barreto, apoderou-se das tr inheiras paraguâias
de Sapucaí, defendidas pelo coronel Bernal

sendo tornadas, durante a refrega duas bandei-

águas minerais. Em 19��4

havia no país 58 fontes
em atividade, assim dis

tríbuidas: Minas Gerais,
10; Rio de Janeiro, 9; São

Paulo, 10; Paraná, 8; Rio

Grande do Sul, 7; Per

nambuco, 4; Santa Cata
rina; 2; Paraíba, 2; Piauí,
Ceará, Rio Grande do Nor-

te, Bahia e Espírito San

to, uma em cada Estado;
e Distrito Federal, 'L Em

conjunto; o volume de á

guas 'produzido 1 aq.!ele
ano atingiu 73.362.042 li

tros, com o valor corres-

pondente de crs .

146.217.149,,00.
Por. Estados, as maiores

Importa-vos nascer de novo. (João 3:7). Ler João quantidades assim se elas-

3: 4-8.
sificaram: Minas Gerais,

EMBORA êste assunto seja velho, a história é ver- 18.736.260 litros; São Pau-

dadeira e sempre nova. "Importa-vos nascer de novo". lo, 17.635.829; Rio de Ja

Deixai-me' apresentar-vos meu amigo Jim, embora fôsse neiro, 14.318.333; Rio G.

êle um prisioneiro e eu o delegado. Jim é um moço for- 'do Sul, 8.226.598; Paraná,

mado pela Universidade de Edimburgo. E' um rapaz 1.475.335 litros. O Distri-

Iculto : um cavalheiro no mais alto sentido da palavra. o Federal figurou com.... Já se 'encontram afixados, na 'Delegacia do IPASE,

Como o filho pródigo da parábola, cêdo em sua vida, Jim ).702,479 litros. nesta Capital, os resultados das provas dos concursos

se esqueceu de Deus. Perdeu quarenta anos como De acôrdo com os la ,. r-cima mencionados.

nlcoólatra. Para usar sua própria expressão: "caso per- dos do Serviço de Esta- Conforme as Instruções em vigor,' os candidatos

elido".
tística da Produção, do Mi- poderão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de

Durante o tempo êle foi meu hóspede, na cadeia, a nistérío da Agricultura, as 48 horas, contadas a partir da publicação dêste aviso."

"Associação de, Alcoólicos Anônimos" começou a traba-
,

maiores quantidades, por Florianópolis, 6 de junho de 1956.

Ihar com ele a seu modo e eu, a meu modo, também tra- mumcipios, foram
-

as se- Léo Alberto Ramos Cruz

bulhava com êle, Entre nós, pela graça de Deus, aju- guintes: São Lourenço. De egado

damo; Jim a passar pelo processo do novo nascimento. 9.648.000 litros; Águas do

Hoje Jim está dirigindo uma Escola Dominical, no meio
I
Prata, 5.288.0i6,; Caxambu,

dIA. mata.
,5.226.312; Teresópolis, ...

'No ano próximo passado, êle me escreveu uma car- 4.434.088; Magé, 3.169.113;

ta . .Aqui está, uma parte dela: "É uma sensação maraví- Ijuí, 2.803.176; Pôrto Ale

lhosa crer em Cristo nosso Senhor e tê-lo como amigo. gre, 2.700.725; e Barra Ne·

Sinto que não tivesse nascido de novo há mais tempo. gra, 2.492.352.

Agora estou olhando para a frente e não para trás; es- A produção de águas mi ..

tava perdido, mas fui achado." neràís, em HJi'!" foi a

maior de todos Os tempo."
ultrapassando a de 1953

em 10.867.000 lítru.s.

O Departamento Regional do Serviço Social da In-

,dústria - SESI - visando proporcional' aos filhos dos - SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS GÉRAIS

loperários
da indústria ou seus assemelhados, a posslbí- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Iidade de assistirem a peca teatral infantil "PLUFT O Segunda C
�

FANTASMIN"
>. onvocaçao

,

'

,. HA.' en,cen�da pelo Teatro Catarínens., de i São. Convidados os Senhores Segurados da Equita-

i C�medla,s, patrocinará, em da!a de 10 do corrente (do� tiva dos Estados Unidos do Brasil a se reunirem em As

mingo) as 15 hor?s:, u.m espetáculo gratuito para o qual sernbléa Geral Extraordínâría em Segunda Convocação
convida os beneficíáríos aCIm� mencionados, '!la Sede Social na Avenida' Rio Branco 125 setimo andar

.' �s en,tradas. para ? refendo esp�táculo, serão �is- õs dez horas do dia vinte de Junho de 1956 a fim de De
tríbuídas a partir do dia 6 (quarta-feira), das 13 às 16 liberarem sobre A Sezuinte Ordem do dia'

h()ra� na sé.de do Departamento Regional - Divisão de I A - Reforma d;s Estatutos da Soci�dade
I Serviço SOCial - Edificio Ipase 4° andar e na séde do; B - Interesses Gerais

"

da_:t,�IUgaH-se ,aI? lado do car-INúcleo Regional do SESI no Estreito à rua 24 de Maio I Rio de Janeiro l'de junho de 1956
na 01'10 e-rCl 10 Luz um con- nO 890.

'

,

.
'

'"

.

junto de 3 salas Tra tal' no) Par
. . �

d
." ,..

Emo Carvalho de Olíveíra - D1retor no exer�

,

."
,

ara a aqlllSIçao os mgl'essos e llldIspellsavel a

I cio da Presidencia
. W. J. HILTON, Delegado de Polícia (Manitoba) local, a rua Deodoro, 9 ,apresentação da carte�ra pI·ofissjonal. Galdino do Valle Filho - Diretor.

*

HOMENAGEM AO REVMO. PADRE PE-
DRO STORNS NA, ASSEMBLEIA

H O J E NO PASSADO
8 DE JUNHO

ras paraguaias.
André Tilo Tadasco

(,NO tenaculo»
..

Cõm él Biblia na Mão
SEX'fA-FEIRA, 8 DE JUNHO

ORAÇÃO

Nós te agradecemos, Ó Pai, o p,rivilégio de nascer

di' novo, oportunidade que nos> foi dada por Jesus Cristo,
cue nos amou. Estávamos mortos em faltas e pecados,
mas agora estamos vivos, outra vez,' através de Jesus

Cristo, nosso Senhor. Em seu nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Se tivéssemos uns para com os outros metade

compaixão que Deus tem para conosco', o céu seria

terra.

'Como resolver'

Declarando instalada !J

Cornissâo, o sr. Nereu Ramos

disse que 'o problema do me

nor, no país, exige uma so

lução ao nível da, nossa cul

tura. Pediu que dos esfor

ços e da experíêncía 'dos
membros da Comissão sur

jam sugestões 'do problema
que está sendo retardado por
msdídas unilaterais: Está
certo _ acrescentou _' que
a Comissão oferecerá, sobre
tudo, soluções urgentes que

possam melhorar o serviço
ràpidamente.

Mais de 73 mi
'bões �e litros

Rio (S.LA.) _ Treze
Estados e o Distrito, Fe

deral são' produtores de

SALAS PARA
ESCRITÚRIO

• )

� "

r
..

�5/ .[., \>_.
r .......\, r

sO OS REVENDEDORES
'�'�,� ;::}

"V

mOEM GASOLINA

COM

Potente n.O 40.637

Os automobi,listas brasileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pela SHELL,
é exclusivo dcJS gasolinas vendidas, nos

Postos SHELL.

Incorporando ã gasolina as vantagens do

,fosfato tricrecilico, que elimina a pré

ignição e as falhas nas veias, ICA tornou

a gasolina SHELL (,1 mais poderosa que

Você poderéJ obter.

ICA é misturado ã gasolina nos próprios de
pósitos, carros e vagões-tanque da SHELL.

Quando reabc:utecer seu carro, néJo

esqueça:

somente as

'1

{

•

�:--------------------------------.;....;. -----,_ -- '-,_. -�, --- ,.,.-

INSTITUTO DE PREVID�NCIA E AS-SIS :Missa de �o dias
ii

.'

'

,
,E

.

.

-

IlMA CABRAL MACHADO
TENCIA DOS, SERVIDORES DO ESTADO
DEI,EGACIA 00 IPASE EM SANTA CATARINA A família, de ILMA CABRAL MACHADO convida os pa

rentes e passoas amigas, para a missa de 30° dia que, pelo
descanso eterno da 'saudosa e querida extinta, manda ce

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

Nossa Senhora das Dores da Catedral Metropolitana, mani
festando desde já seus agadscímentos a todos quantos
comparecerem a êsse ato de piedade cristã.

"RESULTADO DAS PROVAS DOS CONCURSOS PA

ltA OFICIAL ADMINISTRA'l,'IVO E -GUARDA-LIVROS
DO IPASE"

"Rádio-Técnico"
Precisa-se com urgência de um técnico em- rádios e

e.etrolas, de preferência que tenha conhecimentos de re

I'rígeração. Exige-se referências.
Salario base: C1'5 2.800,00
Tratar à Rua Conselheiro Mafra - 6.

ATENÇÃO SENHORES OPERÁRIOS DA
INDÚSTRIA A Equitativa 'dos Esfado!i

Unidos do Brasil .
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.

Conta o Jornal Parfs-Snir resolvídos por via sxtra-Ia- eytretanto, a vida social de l'ls'uncl"on :
I�1teressante passagem varí- gal. Florianópolis se movimenta,

.:t'

IflC�da com o Ministro da Ainda não apareceram, é preparando-se para as f'es-

'

Saud�, quando de s�a últi-, certo, aquêles conhecidos tas jU" ....nínas em nossos clu- Othon d'Eça
ma �lRgem de ínspeção pelo, mapas de operações com as bes.

ínteríor da França. - bandeiras, para assinalar à As chitas estão tendo cota- .

Se�undo a -notícía, a fisio- localização dos combatentes ção nas lojas e as palhetas

n?mla C:_O sr. Ernest r.aront da futura "afonsinada". Mas, vão saindo, transformadas

ainda nao se havi,a �ornado' logo que o prímalro tiro seja em art�gos de moda, depois

vulgarment� conrrzcI:la do disparado, se o fôr, o "teatro que passaram vidinha quíê-
Equilibrando-se ao coleio do vagão, aoiando-se às

p�vo gaules. �SScl circuns- de 'operações" será montado, ta nos fundos das pratelei- cost.as dos bancos, passavam e repassavam mulheres bron

tancia era favorável ao mes- não padece dúvida, mediante ras...
zoadas, de chales claros e mantilhas pretas, com uma gra

mo, que aprecía fazer ínves- "lot ... ação", como por mila- Isto, porém, é assunto pa-
ça natural e quente; de quando em' quando um homem es

tígações pessoalmente e que gre, em todos os recantos do ra Os cronistas ditos sociais.
padaudo e forte, com o pala dobrado sôbre o ambro as

crê com razã
- ,

tâ
alpercátas Secas batendo o' chão.

'

-
.» o ou nao - pars, e en ao veremos por Quanto à vida euttural,

�ue o a�or por êsse processo quem Os sinos, dobram. É que, eonferêncía anuncíada peln
Mostrei-lhe aqueles tipos Singularmente definidos; o

e uma VIrtude de estadista. como futebol, literatura, [i- prnfessor Frota Moreira, 50b
seu línguajar de tons chocalhantes e guturais, aqueles ho-

Nessa sua-excursão, S. nanças e turismo, dessa os auspicios da Liga de
mens e aquelas mulheres como, por certo, não havia iguais

Excía, visitou um hospital de "gluerra" a maioria do n083<) Emancipação Nacional, seção
no �éxico e mesmo no norte da Argentina, na Bolivia, no

Berck, um asilo de alienados, povo já entende e sabe tal de Santa Catarina:
-

Assunto. :er�, e_m todas as regiões da América ispânica em que o

perto de Chambery, e um sa- qual respondê-la... Espere- _ minérios atômicos. Hoje,
índío fora a argamassa nativa, e tijol'O fácil e farto para a

natórío na Baboia. Na roupa mos, -entretanto, que desta no Clube 15 de' Novembro. c?nstrução des'ses�specimens humanos tão originais e

ria dêste último estabeleci- vez se- consiga, sem anistia Referente a ,vidinha da Ci-
tao diferentes entre si!

mento, enquanto interrogava ou acomodação, cortar o ga- dade, propriamente dita, con- Sobreiro escutou-me com recolhida atenção. Depois,

uma lavadeira .sõbre o mé- lho 'Onde piam as agourentas tinua na sua marchinha Ian-
recostando-se alo espaldar do banco, olhou-me fixamente

todo de desinfecção da rou- aves do paraíso ... golpista. ta, mas, progressiva, feliz-
um instante e excl-amou:

pa dos enfermos, lembrou-se ..,.....__. _ _ _ _ _ mente. ,

- É um engano seu, meu amigo. No mundo só ha pro-

de perguntar, em face da 011--
-

if,--8-
...

'
....

'·
...._

Novos prédios estão sendo
fundamente diferentes o inglês, o alemão e o francês ...

pouca atenção da mesma: li U fi, construidos enquanto 'oútro:
Os d�mais Povos, desde o paraguáío até !O português, dife-

_ Se�uramenté, V. não sa-
SR. REDATOR.' se encontram na fase de aea-

rem .apenas por uns sinais multo Ieves e quasí inodoros e

be _quem sou...
Lendo "O Estado" de hoje, bamento.

' por I'8S0 pouco perceptíveis ao olho e à pituíta ... ,

_ Corno não! replicou a
encontrei varios artigos re- O Clube 12 ain'da' não deu '

�. no seu forte sotaque luso, çom uma fluência bem

funcionária. Ontem, à noite, ferentes à gréve dos estu- início à construção da nova men�lOn�l, desenvol'v'eu-m� o seu pensamento, as suas ge

eu o vi, de costas, na cosínha. dantes, expondo conceitos sede soeíal e espera fazê-lo neralízações, �alvez e�cesslvas, os seus resumos por certo

Você' é uma das pessoas da muito justos a respeito. dentro de 1l0UCOS dias.
curtos de mais.

amizade da coe h
. corno leitor do seu jornal e

T ° alsmão dizí Sob'
-

líb
oem eIra. NaViOS lumínosos foram en- <,' a reiro, ama a 1 erdacle no plano

'Encantos do' incógnito. Mas' observador sereno dos fátos, enmendadns para as facha-
da filosofia e da metafísica. Gosta ele Se locomover sem

podia ter sido peor , . .

sem qualquér interêsse poli- das de varios prédíos, na ,Ci-
entraves, nos camtnhos da díalétíea ou nas devesas sinuo-

.. tico, também achei que hou- sas da exegése
dade. Outros que estavam

.

.. .. ve excessos por parte dos es- Se' o Chefe 'F I d
" "pifados" estão recebendo

- uerer, mpera 01' ou Présidente da

Ainda no dito vespertino,
tudantes c�riócas' e, em fa- necessários reparos. República - mandar que êle marche para a trincheira,

encontramos saborosa res-
ce desses excéssos, sería ab-

.. As r-uas, éloniiírtlam meio
para a cervejaria ou para um campo de esporte - êle

posta colhid d t uma surdo que a,_ 1?al-ícia-el'o DiS"trí- marchara' sem discutir t
1 a uran e _r-,"" sujas', até mesmo na Praça

' sem mexer a pes ana, em passo

reuníâo da As embléí Na- to Federal cruzasse os bra-
" .. de ganso

'... s ela 15. Cheias de cascas d,e la-
.

I
cionat. '((os... ranjas e pinhões. Não há va-

E morre, ou bebe, _ou trepa hum trapesio com disci-

-
__

� _�el'tã--(ltura ..dos traba- � Então, em face da depreda- sJonam muito mal. Já é plina, obediência e honra. I

lhos legisiativos, o debate sô- ção de centenas de bondes, uma providência coibindo o
Já, o francêS', gerado pelo materialismo racionalistá

bre a lavoura tornou-se bas- com prejuizo de milhares de exagero da� carrocinhas em
da EncicloPedia e educado nos compendios do .liberalismo

tante animado. Como a dis- pessôas, a polícia nã.o deve- todas as �quinas para -vcn.-
da RevoluçãO' - prefere à liberdade de construir um

cussão versaSSe o problema
ria agir? É claro que sim, das dei frutas., bem que pode,-

sistema ou de criticar uma' filosofia - a liberd"ade pura

da carne, Maurice Lemaire tanto mais que houve, da ria ser tomada em favor da
e simples de vadiar às margens do Sena, de mãos no

deputado degolista não diS� parte :dos _. est�d�ntes, m�ni- limpeza pública.
bolso, assobiando a- Carmagnolle.

sidente, interveio com êste f�staçoes mcnvelS de CJ;lan- Allftima,s! �caI,çadas e até
Se quiserem que êle marche para a guerra ou para

aparte:
Clce ou moleca,gem, ,como 'inesmo n

,-

..

-

d P
um cabaré de Montrmartre, por certo marchará com bra- I

d f
. o cora.çao a raça

_ Há um problema mUI·to
essas � azerem batucada 15 t-

..

d
. vura e pan'ache!

'

.

1-
_ es ao eXlgm o Imediatos

mais importante do que o do nas �uas, com VIO oes e ca- reparos ou melhor, novos
.- Mas lerão, 'primeiro, de tocar a Marselheza, ou mos-

..bife' é o do feno vaqUI.nhos, e armarem me- passel'os Com
-

t-·
trar-lhe um programa com os, nomes das cançonêtas e

, . . .

d
. .'

. o es ao, Im,p'res-

_ Cada qual come do que za.s, e .p�ng-pong enCIma dos sionando muito mal. Já é da� mulheres que êle 'vai laplaudir. -

gosta, murmurou Edmond itnlhos dos bon.des... Os es- mais do que o,portuno tal .

SG. a,ssim tirará as mãos dos bolsos e irá bater-se nas

Barrachin, do agrupamento' tuda�te� devenam. protestar providência, para. arrumar a
Argones ou esquentar as palmas, tomando- o seu absinto

socialista, voltando-se para
por melO de passemtas, co- sala de visUas, afim de reC(\-

ou a ,sua cidra, deant.e' de suas' pernas agitadas ao rítmo

o colega.
micios ou sessões em suas bel' turistas...

de um ca,n-can devastador ..

sédes, porque tinham razão. C'
. '

* A 'âguinha suja, aquela a-I �
-

_

omo ve, - pondero.u Sobreiro - o francês e o ale-

* * de sóbra para esse protéstos, guinha misteriosa que escor_I,mao nao se repe-tem n�m se confundem!

° 1 1 d d
. e não da: fórma por que o fi- Se tr ves M h d t

se 0., reve a 01' a ongem re nas sargetas das ruas Fe- I
. a a sarmo� a anc

.
a, <) ou 1'.0 l�do do Canal

de um chapeu, de um vestido,
zéram. Depredando e pro- lippe Schmidt _ e', Tra.jano, Ique conteve. Nap�leao e escangalhou Hitler, nem pelo

de uma bolsa, de um sapato, "ocando, encontraram_ natu- continua,seu livre curso. Não prazer. das fIlosofIas,' oU pelo. entusiasmo ,de um hino

paga-se caro, muito caro
ralmente a reação policial, há jeito de estancá-la. Pare- gu�rre�ro, oU p_elas excitações '''de um par de tornozelos -

mesmo; ainda que êsses ob- para manter a ordem pública. ce um caso tão difícil, que' o
o mgles .d.esmanchará a sua digestão, d,�ixará o seu Club

Portantó, si o protésto éra d 1 d
jetos tenham sido confeccio- melhol," é mandar v-ir a Pre-

e
.. �'s e IClas repousa as dum cachimbo sôbre as p�ginas

nados em lugares bem di'ver- justo de inicio, a fórma usa- feitura ou a, Saúde'Pública sohdas do TIMES.
,

sos 'dos que afirma a etique- dl!- falhou inteiramente, com técnicos americanos ou eu: Nem o Rei, nem a Pátria, nem a dençarina o farão

ta ... Aliás, essa hipótese é conseque'llcfas desastradas ropeus,' que consigam côm íl- ca�car o pé na poeira dos caminhos ou avermelhar as

muito comum. Mas basta que ;para os ��tud1mtC's. e, para d
sua grande capacidade, fazer

maos p�lo praze'l' de dua;s pernas batendo no ar!

se exiba o aludido sinal'Povo canoca, que �ra sO.frer arar aquela sujeira, que
-

é
E so uma causa fa!a- com que o inglês, comodista e

suposta origem. ° resto não! a falta dos bondes, destl'ui-
causa de protestos durante pachorrento, abra mão de sua liberdade de ir ao club ou

importa.
- Idos., dia e nóite por, quantos fre-l de vir ao Hyde-Park em dias de palavrório - uma parti-

Êsse preconceito, conheci- Quérem cul�ar agora o M�- quentam aquela principal
da de golf ou uma caçada ornamental à raposa, com

do muito particularmente
nstro da JustI,ça. e.o PresI� "zona do centro. jtrombetas, cachorros de alta estirpe, senhoras a cà valo,

a-qui no Rio, acaba de abr"n-\
dente da RepublIca, como SI

A, t" t
criados de libré e um pintor para fazer o quadro

...

t f
. gora, para erpllnar es a , .

.

.

gel' outro campo de- ativida- e1! es ,ossem. responsavels outra colcha de, retalho�
Lord Klrchner - lembrava o velho português - obri-

d I t d t· pelos acontecImentos... o

IS,
gou o ing'leOs a'

,
,

e ee gan e a "gen e-bem".
,

. duas palavras sobre os pre- "

Ir a guerra porque o convenceu de 9ue

É assiIll que um cavalheir'o Quanto. absurdo, quant.a 11'-
t d'd t

- morrer nas Flandres ou nos Vosges como rolar uma bolI'
. .

en I os aumen os nos pl'e-
,-

astuto, para explorar essa' fa- res?onsabIlIdade e quanta
ços de onibus.

. nha na grama, ou a'ssistir a matilha rasgar o ventre às

ceta, montou em New York e le�Iandade desse� acus.ad�� Aqui bem entendido. Nos- raposas - eram ofícios lig'ados à vida de um gentleman...

P
. t

res. . . e custa-nos atrIbUIr
'

.
- AssI'm fO' d' AI Oh d F .

ans uns discre os escritó- _
_,

- so caso. Bem regional, que ,.

'
..
ra a.•. eman a, a rança e da Inglater-

rios, onde se vendem, por e�sa� acusaçoes a_classe aca-
o caso do Rio e_stá resolvido.

ra so eXIstem, meu amIgo, povos copiados uns dos outros

preço ínfimo, etiquetas dos dem�c�, porque nao podeI?os O aumento nos precos da
ou reprOduzidos do alemão, do francês e de britânico em

principais hoteis do mundo admlt,Ir que esses moços pen- I' h d' FI .' - r'· . péssimos clichés.

Dêsse- modo, qualquer ama-
sem dessa maneira, eles que,

m a e onanop� IS a CI-
Eu pOderia alinhar, cAmO 1 h b

dentro de poucos anos, irão
dade de Palhoça e Vice-versa,

",... ga uc os em armados,

dor de turismo, sem sair da , . passou em brancas nuvens
exemplos, casos e epiSÓdios para refutar Tomás Sobreiro;

sua terra, pode colocar sôbre ocup.a� OS <:argos pol�tlCos e
sem protestos e' sem altos

mas havia muito calor no compartimento: uma dormência

suaS malas letreiros que dão,
admInIstratIvos do p'als� Ape· falantes. Como diria -Ruy s�m nome aguav�-me o.S olhos e os múscuLos e, de fora,

a compreender que as mes-'
lamos para as assocI�çoes de

Barbosa, "é caso consumá- ymha
uma seduçao, um encantamento, um sentimento de paz

mas estiveram no Cairo, em es�udantes, �o, �entldo de
do"...

que me enchia e êonfortava a pobre al)l1a. Capitulei, como

Tóquio, em Calcutá, na Colô-, ag.I�e.m com :_nterlO e resp�x:- \ Mas, há o- caso dos coletl-
em Posadas.

nia do Cano, em Hawai, em
sabllIdade', nao fazendo O. JO-

vos' do Es,treito. Que não pasl-
Depois, um senhor baixote, e gordo passou, com uma

Damasco., em Praga, etc. go d.os. d.esordeiros ,e tr.a�do- se a "consumado" tambem pasta de couro debaixo do braço: E desapareceu pela por-

Positivamente, para muita res, II_ll�IgOS d� �r�nqUlhda- são nossos vo,tos. .

ta do. outro vagão.

llJente, a única ventura con-
de publIca. e mlmlgos

.

da
Será que mais uma mesa 1',e-

Sobreiro, bateu na perna, chamo.u um nome cheio de

siste em parecer aos outro�
nosSa Patna! e de resP:I,t�- donda 011 que outra fórma

curvas e, pedindo licença, lá se foi atras da pasta de

venturosa... ��� �sCi�!on�:d��v:��;:���� venha_ a ter, resolverá o an-
couro.

* * políticas e interêss-es regio-
gus:tiante problema?

• nais.
. .Esperamos fumando ...

E a carne?
° fantasma da guerra, 'Acima de tudo coloquemos

. t' a ordem e o bem 'estar' dos
Vai bem, obrigado. Bem,

agora e maIS uma vez, es a

fazendo sua ronda sinistra brasileiros, porque a desor-
'bem, não vai, mas, por cau-

em ,volta d'o' mundo. E todos d d t
. - sa das tainhas!

l:m' nas ruas e, a es rUlçao
_ E o açuc'ar? Continua r�ti�

os espííritos que' têm consci- dos bens -alheios nada pode-
o ...,

., 'fi ra-o resolve'r. _

do? Aí pelos cafés, tem apa-

eJ;lCla u'() que ISSO �IgnI ca

mostram-se abatidos, som- É preciso que o povo cola-
recido um açucar escuro,

brioS. Mas tôda a tragédia 'bore com as' autoridades, pa-
ruim, intragável. Que é que

têm seu ladó, humorístico. ra que estas' encontrem as h_a_'_? _

soluções �speradas para 'os ,e do, pr,ofessôres no -c-u-'m-p-rl-'-
nossos Ignwe-s probfêmas mento de' seu_s devêres.

i

atuais. ° que os alunos deveriam
si houve excessos' policiais,

estes serão apuradoS devida

mente.

. ..

, No caso, .são Os chamados "es

trategistas de café". Êles já
sUl'1giram. Por tôda a parte,
no momento, encontra-se um

cavaleiro _
movimentando tro

pas, prevendo batalhas, dan

do vitórias ou g,errotas a, êste

ou aquêle dos prováveis be

l1gerantes. E tudo isto por

que o inefável líder brigadei
rista Arinos, depois do seú

,

'"

trottoir pelo velho mundo,
num bocejo de golpista rica

ço papagalou que os nossos
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DESTINO: HElSINSKI
RIO, 6 (VA) - Seguiu on-IOntem à noite 'o ministro da

tem para Helsinki a fim de' J_i'inlandia e sua espOsa, ofe

participar do "Encontro In-' receram, na sede da' embai

ternaciQnal de JQrnalistas", Ixada desse país um coquetel

o. pri�ejro _vrupo. de profi�- ao.S representantes do-Brasil

SIOnalS da Imprensa 1;)rasI- I
no Encontro, Internacional

leira que representarão <> de Jornalistas, ao qual com- '

nosso. país naquele certame. pareceram tambem o sr. Hel'

DepOis de amanhã 'seguirá o bert Moses, ,presidente da

resto da delegação nacional. ABI, e aut,?ridad�s federais.promover era uma campa

nha em pról da jlloralização
do ensino, reclamando con

tra os 'professôre's relapsos,
contra a prática da "cóla" e

outras mázélas que anarqui
zam o ensino no Brasil.

Uma greve, com esses obje
tivos, sería digna_de todos Os

aplausos.
Carlos T., de Freitas

Não se de'veria, entretanto,
paralisar o funcionamento
dos colégios, em vésperas de

provas parciais,' prejudican
do os interêsses dó ensino se

cundário e superior, já tão
precários em noss� país, pe
la displicência dos alunos

Dr. Sidney ÚaÍniani e Neli Sada Damiani, partici
pam aos 'parentes e amigos o nascimento de sua filha

Marize, ocorrido dia 2 de Junho de 1956 na Maternida-
de 'Dr. Carlos Corrêa.

'
,

Plorfanôpolls, Sexta-feira, 8 de Junho de 1956

II

Continuando, volto à última caçada, L'" em ages.

��? irei. muito longe, que caçar Cansa ... A estirada,
auas, fOI curta e não me socorrem, no descrevê-la as

opulentas .fantasias que aprimoram e floreiam o' es
tilo. verso-em-prosa do nosso querido Othon

'

d'Eça.
AflIge-me poderem pensar que tento arremadá-Io co

mo criança mal educada. Não'- Não e não; por Nues-
ira Sefinra de l'Assuncion. . .

'

x

x x

Fomos 'às perdizes em São João; antiga fazenda
que pertenceu a meu pai e hoje é propriedade do Val
do Costa, barriga-verde da Palhoça, psssedlstn racha
do e amigo de sempre. Criei-me nessa hacienda a

bem dizer. Conheço-a por quilómetros, por metros e

por palmos. Percorrendo-lhe, agora, três das inverna-
,

da;s, ia mentalmante predizendo
,

e adivinhando os

_aCIdentes que encontraria no caminho: Os l)assos dos
arroios e os vaus dos banhados; Os trilhos J3.bertos e

os �arreiros difíceis dentro dos matos; as }a'goas com

socos, nas chapadas; 'os olhos d'água, que minam de

sob as, pedras e oferecem bebida de frigidaire made in

'U. S" A.; a-s encostas dos morros, onde se encontrava
araça; Os foges de graxaim" muito propicias às roda
das cinematográficas;' as rondinhas, que sempre abri-

- ?am. caça da boa; velhós' e carregados pés de goiaba,
a beua das taipas ...

Rarefazendo-se na imaginação, o tempo punha
me aos quinze anos, ali no lança-nte, que leva ao Man:

gueirão do Marco, estirado na IIJ.acega, assustado, apal
pando-me do tombo' que me dera o cavalo Rosado .

Bem que a experiênCia amiga e a bondade prudente
do velho Pai Antônio avisara:

- Guri, não seja intimadoi·! ° Rosado não é para
você! É muito ligeiro e passarinhaJ! Não teimé! Vai
cair!

- Quem? �u? Cair desse matun,go?
.

. E lá, mais ao fundo, no Madruga, junto à divisa
do Andrade, lá estavam ainda, menos crescidos do que
eu e&perava depois de trinta an9s, os três ·pinheiros I'a-

.... los, escoteiros no campo. ]<'oi lá q_ue, num dia de rodeio,
o touro_ Brasino arremeteu contra meu pobre ronci

nante, 'o Crespo; quando quis tirá-lo da frent; do gado
que repontava. Cheio -de rancor.es, de ciumes e de des

peitos, o Brasino cava'va terra -·e berrava -à frente do

lote, tentando, desvia-lo da estrada, qtiando me apro
ximei e êle investiu furioso.

E tinh!l- razão! Não sei1do o' mais forte dos touros _

do rincão, a pi'esença das vaGaS é, novilhas do seu

serrll:l�o z_:os comicios do �ál, sempre lhe arranjava
comphcaçoes humanas: desobediências ao 9° manda

mento, ,desquites, noivados desfeitos, infrações ao art.

240, do Código Penal ... No Brasino o instinto marca

,va as desconfianças de shakespeareanas/ tragédias,
com várias Desdêmonas, vários lagos e um só Otelo ...

Acolá, próximo à port�ira _do Çampo-�ovo, o Ban-'

durra e eu cavocáramos meio dia para desentocar um

tatú. .. Mais adiante, no canto da Barrocà, sob uma
garoazinha siberiana, matara o primeiro perdigão ...
A testa só não foi _comp:'eta porque a espingarda era

roubada! .

As recordações 'vivas tinham começado, aliás, na

ida para São João: no Cajurú, qem ali, num gramado
sempre verde, à beira do arroiozinho manso, de água
azul, ,nas 'viagens para a 'cidade era o lug'ar da sestea

da, da passoca e do revirado de gaI-inha, que desapare
ciam dos guaràanapos abertos ...

Rever todos êsses l_ocais trazia-me gratas recor

dações, da aurora ,da infância qIÍ,el'ida que os anos

não trazem mais.
'

Citar Casemiro de Abreu, a estas alturas, para o

meu nobre amigo e senador da República, dr. Saulo

Ramos" é ser reacionário. Que fazer? As emoções C112-

garam, dando razão aos enternecidos versos de Luiz

Guimarães Filho:
"Resistir quem há-de?

Uma ilusão' gemia em cada canto,
Chorava em cada canto uma saudade".

x

.x x

.

Na verdade, quem gemia e quase chorava, na ca

�mhonete, era o pobre
_

do Careca, deitado- sôbre uns

sacos de farelo, sem firmeza, pinguepongueando com

Os sôcos das pedras -do caminho, mais quras e bicudas
do que a do-poema do Carlos Dl'umond de Andrade.

,,;_..... --.....;.:.__
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