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RIO, 8 (V. Ar) - O RECURSO DO P.S.D. CATARI NSE, INlERPOSTO PElOADVOGADO WllMAR DIAS CONTRA A DIPLOMA'ÇÃO DO SR.
JORGE LACERDA OBTEVE PARECER FAVORAVEl DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA, DR. PUNIO TRAVASSOS fUNDADO NA REClA�
MACÃO APRESENTADA AO TRIBUNAL CATARINENSE PELO PROCURADOR REGIONAL.o PARECER AFASTA O PRINCIPIO DA PRECLUSAO E

ENTENDE QUE O CANDíDATO DA FRENTE DEMOCRATICA NÃO PODIA TER SIDO DIPLOMADO GOVERNADOR DO ES TADO. HA VIVO INTE·
RESSE PELO CONHECIMENTO DO PARECER NA íNTEGRA. ;,;:<iR$.�lt�f;lCl'
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rru , .. amos �. E "O FISCO não. tem missão de perseguir" - disse o.

� GERENTE � Ano XLIV Governador. A frase tem a idade dru sé dei Braga e está re-
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fre restrições, muito embebra, o 'Governador esteja há

poucos meses no Palácio. É que, nas eleições renovadas,
tanto de -Canoinhas como de Ciritibanos, o Govêrnn do

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl Estado c�ncentrou nas localidades das urnas o. maior gru-
,

"

po posstvel de fiscais. de Fazenda com a míssão específica

PorSE ,DE N'OVO JUIZ
de peseguir os adversários: e intimidar OS eleitores, Em
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Valinhos, Pinheiros e Pãlmítol o sr. Jorge Lacerda viu e

Apêlo ao Govêrno do Estado nenhum plantador mais te-,' medida I,transitória, adiari- '\
conversou com esses agentes do Fisco ali concentrados. Se,
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ali, tivesse a eoragem de dispersá-los, mandando-os ao

. , inh� tri�o :m e�toque, pois
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tou o lider.pessedist�, a sua DE"
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Trompo sk Tio' F·lh trabalho. 'em outros Ioeaís, até que passasse OI pleito, a sua

Como prrmeiro orador da assim continuarão todos com' bancada discordava e vo- r. ugeOlo' W y au IS I O
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palavra agora teria autoridade e mereceria respeito.
tarde de quarta-feira, justi- .o devido estímulo para as taria contra o requerimen- Com o afastamento do dr, dídos de registro de candída- x x

ficou o Deputado Paulo Preís, I safras futuras, to. Adão Bernardes, das funções tos e recursos originados dos, x

da bancada pessedísta, re- Como, estivesse esgotada de Juiz do Triblmal Regional trabalhos de apuração de O PROBLEMA do leite, na Capital, vai cada 'Vez mais
querímento no sentido de so- Suspensão ou fechamento da a "Hora do Expediente", Eleitoral, em virtude de ha- várias eleições ocorridas nos agudo, O racionamento atual é de um litro por familia
licitar do
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Executivo Est�- Assembléia? não pode o requerimento I ver terminado. o segundo bi- três primeiros anos de meu, um dia sim outro não!
dual solução a um .requeri- ser votado, o que devera 0- ênio de sua atuação naquela quadriênio, .poder� dar o seu_'1 A. famí�i� que nece,ssitar de 2 litr,os diários _. e essa,
mento endereçado, ao Gover- Já .no final da "Hora do correr na sessão de quinta- Côrte, assumiu, em data de t�stemunho ?e minha atua 'a maior média na Oapítal _ dos 60 lItros mensais poderá
nador, ainda em 1953, pela 'Expediente", enviou o li- feira. ontem, idênticas funçõ-s, o çao neste Trfbunal. '! adquirir apenas 15 nos postos da Usina, do tal leite mais
professora Maria Tasca der Laerte Ramos Vieira, da Dr. EUGENIO TROMPOWS- E. estou �erto de qu� V.
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barato do mundo, oferecido ao Povo pelo Governador Jorge

Brambil1a, .do Município de UDN, requerimento à Mesa, Comissão parlamentar ex- KI TAULOIS FILHO, titular EXCla,? h�bItuado a Julg�r Lacerda. O prêço dos 45 restantes será' tres vezes maior, ..

,
trrussanga, que' se acha em propondo que a Assembléia terna da 2a. Vara da Capital, indi- com [ustíca, dentro das h-1em homenagem à benemerência ,governamental.
extrema penúria, sem apo- só funcionasse duas vezes cada, que foi, para exercer nhas da severidade, dirá que
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sentadoria, embora tenha por semana, nas segundas Conforme o requerera o tão elevado cargo, pelo Egré- essa atuação foi sem nenhum x x

prestado 2_8 anos de servi- e quintas-feiras, Deputado pessedista Paulo gío Tribunal de Justiça, por brilho, perdeu�se nas sO�-, O SENHOR Inspetor Geral de Veículos e Transito

ços 'à formação da infância Contrário a medida pro- Preis, aprovou o plenário votação quasí unânime de brads �a obscuridade, :mas nao
Ibaixou luminosa portaria chamando a, ;'tenção dos eíelís-

catarinense. posta, falou o lider Lenoir da Assembléia a constitui- seus Juízes. po era negar que fOI umaa-' . '.
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tas e condutores de earrmhns, para que observem flel-

Logrou aprovação unanime Vargas Ferreira, do PSD, ção de uma Comissão Par- A posse do novo Juiz se e- uaçao que recebeu a marca I
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clarado da tribuna. 1'10. da .. Vlaçao, engen elro I casI�na a pe a aspu'açao ra da Capital, a se�uinte 0- ,cordIalIdade e espIrIto de ca- se�vot�Idmen o 0t t.rasI su- te da República encaminhou

LUlZ VIeIra. contmua do carvão. '. ração: maradagem em que me sen"" pera o a expec a Iva. ao Senado o pedidO de apro-
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ra o me hor a aS eClmen o orrera na ca eira Senhores Juizes turma Julgadora. : las, o �verna 01' e almirante Ernani do Amaral
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de trigo de sua Cidade, que,
sa racaçao, ,car ,e .� I- Imatou o s�u qua.rto mando Ique compareço neste Tribu- ,sempre demos prova, uns pe-
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disse estar-sém trigo para,ga aos n,avIOs CUJo. calleg�- ,com...arsemco, fOl condenada Inal, findo que e'Stá o segun- los outros. Si, entretanto, n�� ,�m Sao Paulo), com

moe:, Afirmav ainda que Imento
seJa, �m, maIS de dOIS à cadeira elétrica, Mrs'jdo biênio de minha atuação, Ii vez ou outra em que eu não os Ingentes do Banco La-
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cinco o,,:t�os, mem�r.os de, l�gas de então, que envida- Ao il�stre titu�ar da Pro-' a consideração que me dis- Nereu Ramos ainda não de-

moinho para lá enviára seus \ I
sua famIlIa, mas fOI Julga�a .r�a todos os eSforços �o sen-

I
curadOrIa .e ao digno, Procu- pensaram, atendendo, sem- I cidiu quando comparecerá à

compradores e que não en-, I
apenas pela mort� .do ma1'1-! t�do de corre�ponder a. con- I

rador :r:eglOnal SubstItuto, a pre 'Solicitamente, aOs pedi- I
Câmara Federal a fim ele

contraram trigo. I do. Sua� o�tra_s .vItlmas fo-
I fIança em, �llm deposItada expressa0 do meu a�et?, pe- dos de informações e outros prestar esclarecimentos a

Inter,vindo os Deputado's Condenado I ra._m
tres lrmaz�nhas, s�a, Pelos eJgr�gIO.s d:sembarga- los laç,os de, cordialIdade, obsérquio�, a que, ri-gor�sa-I respeito dos acontecimentos

Geraldo Guenter, da UDN, e'
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. n:ae e outro mando. u:� JU-
I dores, na mdlCaçao que fize-
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simpatIa e ,amIzade que sem- mente, nao estavam ob1'1ga- verificados em 31 de maio
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n de 12 m_embros delIbero,u_1 ra�, de meu nome, para a-
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nos _ulll�am e, ao m�smo dos.
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último, nos quaiS estiveram

tabeleceu-se verdadeiro "du- t.ão Crisogon Castro CorreIa, I
durante tres horas e 18 mI-

I qUI ter assento" na vaga dei- tempo, malllfesto a mmha I A todos, entao, o meu a- envolvidos estudantes, poli

elo" oratório. Ficaram os autor da tentativa de morte
I nutos,

ontem à noite, antes, xada pelo então juiz ARNO
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admiração pela eficiência Ibraço de despedida, de en- ciais e,' parlamentares. _ O

dois anarteantes com o Go- de que foi vitima o juiz Eli
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de a condenarem pelo enve- :HOESCHL, hoje novamente � com que a Procuradoria Re- volto com OS meus mais ar- presi�ente da' Câmara co

vernador Lacerda, que tem 'Lopes Meireles no dia sete, ne�amento de Mart�n, de- Ihonrand� uma das cadeiras' gional �em colaborando �a
I
de�t:s e sinceros votos de municou ao titular da p3.sta

afirmado existirem estoques de dezembro de 1�49 _na sala i �OIS de um ano �e -�Ida con-
Idest.e _TrIbunal, na categoria realizaçao desse· tra�alho CI- fellcldades. da Justiça a aprovação do

ainda não colocados, enquan ... do foro de rtuvera, Sao Pau: IJUg�l. Quando fOl.ln:1o o ve- de �UIz-desemb'3.rg::dOl:- I c{ópico, de l'enovaç�� dos Qu� tudo vo� corr'a bem substitutivo do lider Vieira

to que o representante pO,r lo, foi condenado pelo Ju1'1 redIto, Mrs. Martm soluçou. I DIZ-:ne a con�clencla q�e possos costu.mes_ pol�tIcos, a- daq�I para, o diante e que a de Me10 ao requerimento do

Joinvile ficou com os moagei- de Rio Claro a dez a�os e,O advoga,do da c:efesa b�-seou cump1'1, n� medIda de mI- i traves a apllCaçao 1'1�o:osa e ,Ju,stIça �leltoral: sob a vossa deputado AlioI!lar Baleeiro,

ros de sua Cidade, que ale-' seis meses de reclusao, 0is�a argumentaçao e� l�sa� nhas forças, a palavra em- i honesta, do nosso COdIgO E- onentaç�o tie,cupol� no Es- ,não tendo, todavia, o sr. Ne

gam que não encontram tri- juiZ determinou que, como mdade d: .sua constItumte, penhada, '

,'leitoral. ,
tado, seJa sempre mais en- reu Ramos marcado a data

go para comprar a ponto de medida de segurança o ex- A acusaçao alegou que Mrs,l V. Excia., Sr. Presiderrte, Não podia esquecer, neste grandecida e prestigiada aos de seu comparecimento, que

fecharem o seu 'moinho. capitão Crisogon será inter- Martin pusera arsenico no que fica sendo o único da-
Imomento,

a folha de serviços olhos do povo e mais res-, deverá atender à sua conve-

A esta altura perguntamos nado um ano em casa de cus- café do marido a fim de re- : quela turma de juizes que apresentada pela Secretaria peitada e reconhecid<:t aos niência, de vez que o regi

nós à bancada situacionis- tódia e tratamento, por con- ceher os seguros de vida e tomou parte no memorável e pelos demais funcionários sentimentos daqueles que de- 'mento da Câmara lhe conce ...

SI'deI'a'-lo, possuidor de per- para livrar-se dele e casa,r '(laso de Turvo e que parti-
I
da caSa nesse quadriênio, la colhem beneficios. de um prazo máximo de 20

ta, dividida no assunto, com I

quem está a razão? Torce- sonalidade psicopática de com um filho do proprio Mr·l' cipou de exaustivos julga-, rendendo-lhes, ao ensejo, o Era o que tinha a dizer,' dias para atender à convoca-

mos nós e fazemos votos que fundo fanático. Martin. mentos relacionados com pe- ,preito da minha homenagem Sr, Presidente! lção do Congresso Nacional.

.Edição de hoje

NI ASSEMBLEIA LEGISLATIVa

Ainda vão se deci
dir

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\itDICO

Operaç.ões ,,> Doenças .
de Se·

nhoras - Ctínlca de- Adultos,
Curso de Especialização no

Hospital dos Seevidores do EI-'
tado.
(Serviço do Prof., Mariano 'de

Andrade). _
'

Consultas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO
Hospltnl de Caridade.. CANTIÇÃO
A tarde das, 15,:;:! hs. em dian-· M É D I C O

te no consultório á Ruac.Nunes 'NCASMachad.o 17 Esquina de Tira-
CLíNICO DE CRIA

ADULTOS D E N TIS TAS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal
�esidência _ Rua Presidente CORAÇÃO _ FIGADO -.RINS' DR. SAMUEL FONSECA

Coutinho 44. Tel.: 3120,' _ INTESTINOS CIiiURGUO-DENTIST1\ -�--=------- .....__...... _

Tratamento moderno d. Clínica - Cirurgia Bucal'
.

SIFlLIS' Protese Dentária
Consultório - Rua Vitor Mel. Raios X e Infra·Vermelho·

eles" 22.
.

DIATERMIA
HORÁRIO: Consultório e Residência:

Das 13 às 16 horas. Rua Fernando ,Machado, n, li
'I'e lefone.r Çonsultório - 3.41li, Fone:' 2225.

.

I

FONSECA Resldêucía : Rua José do Vale "
' :

Chefe

d.O
Serviço de OTO

RI.,
Pereira 1?8 � Praia da Saudade Consultas: dali 8,00 àll 11' ho- .

n,u"uN'rr,Ti� IV"

NO. do H.ospital de :Florianópolis.
_ Coqueiros ras e das 14,OO/às 18 hQras,

("
UVIIU'II" � VUII.,...

Possue a CLINICA os APARE- ---
_- • Exclusivamente com hora mar- i

-

nos II
.

LHOS MAIS MODE-RNOS PARA DR. CONSTANTINQ cada. , ' �� �," �:4f)CJOll: PLANTõES DE FARMÁCIAS

TRATAM:I_NTO das

DOENÇAS'h
DIMATOS Sábado _ das 9 às 12. -

J I
da ESPECIALIDADE.

- MÉDICO CIRURGIÃO DR LAURO CALDEIRA' �\

�r·��,r 'tO
_

'f:
""�"-""':"" ..,.,..

" .u.:«
--"�,,,"'A,,' h '. .

'

Consultas - pela manha no "" h' Pt'
" �.

,.
, mes tu" u 00!l0 '

HOSPITAL Doenças d! uen Ot�S _ ar

ol'L DE ANDRADA �

,

/.�e·
�

.

=-....., .

'

�2 - sâbado (tarde) - Farmácia Santó'AnWnfO -:- Rua
A TARDE - das 2 ftI! li -

- Operaçoes - V�as UrinArias
- .-� �.=

.-------

t�_
-/ '" . 1>

'

no CONSULTóRIO _ Rua dos Curso?� apel\i'ln��am��j?C_� ..... -.>ÇJ�ftlAO.DENTISTA � r:
-

� ,

.

.

' Felipe Schmidt, 43

ILHE0S nO. 2
-

,

' longa_.l?};.tl,lJ.Ç�''':f81[oiipítaiB de \ CONSULTóRIO - Edifici<l
".., ,lil. � � � .' 3 - domingo - Farmácia Santo Antonio ..:.. Rua Fe·

RESIDltNCIA - Felipe

ScJ.-'1":U1enos
Aires. I Partenon

- 2° andar - sala '? �j l' :
. Jipe Schlllidt, 43

'midt nO. 113 Tel. 2365. ,>""�" CONSULTóRIO: Rua }<'elipe 203 _ Rua Tenente- Silveilla, 1,5 ;:',' ii' _, .

. ..J.. 1\, _ sábado' (tarH�) Farma'cI·a. Catarl'n'ens'e
. ",'.

'

Schmidt, nr. 18 (sobrado). �,oNE Atende diAriamente das 8 as'
"

., I" •

- Rua

-D:O-.::--\.R.!Jl.,�". N-IZ' 8ú12.' 11 horl\s l
�

� -li
.

Trajano ;
,

•

-vo. �.L<'On"t'l!r HORÁRIO: das 15 'I 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.' t

DE ARAGÃd 9 22 h
�---------- 10 - do�ingo - Farmácia Catarinense'- Rua Trajano

_ CIRURGIA TREUMAT.oLOGIA lra�esidência: Avenida Rio Bran� �?�n��C�ionao��S�tl!dUraS e'Pon· t··.xpresso· 'FI" 8-'''r'l''ano'pfi'I�I-S' Lida 16,- sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
Ortopedia 'co, n; 42. _

,
tEs !dovell .dll Nylon, , , 17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua TraJ'ano

COilsultório: João Pinto, 18.
"

Atende chamados ' .•

Das 15 às .17,diàrjamente. Telefone: - 3296.
-

-

_ , -, ENDEREÇOS 'ATUALIZADOS DO EXPRESSO
�3 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con·

Menos aos Sahados
- ,

, selheiro Mafra
Res: Bocaiuva 135. DR. LAUROiDAURA ,O ESTADO FLORIANÓP'OLIS LTDÁ. 24 - .domingo - Farmácia Esperança

- FDRA��LlDYSLAVA CLíNICA GERAL
,.

\ ADMINISTRAÇÃO
"

lheiro Mafra.

, W. MUSSI
'EI'peciaJista em moléstias ,de Redação e Oficinas, à rua Con· Transpo t de' G :30 - s.ábado (tarde) FaI'ma'c1'a Nelson

Senhoras e vias urinárias. ",.heiro Maf:ra. n, 160 Tel. 3022 '

r e,;; e argas em eral entre: FLORIANÓPO·
• Cura radical das -'infecções

_ Cx. Postal 139.:. LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO' PAULO, RIO' Schmidt

DR. ANT.ONIO DIB agudas e cronicas, do aperelho DÍl'etor: RUBENS A. RAMOS DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE. .

'

genito-urinário em ambos OI
Gerente: DOMINGOS F. Dil �

MUSSI sexos. . AQUINO
M�DICOS. Doenças do aparelho ·Digestivo Representa'JItes: ,

CIRURGIA CLfNICA e do sistema nervoso. ,R t
-

A S Lara.
Hora'rio: 10t� ás 12 II 21f.a ás li. Ltdaepresen li'çoes . .

GERAL-PARTOS ,

7'

Serviço �ompleto e. especiali- Consultório: R. Tiradentes, 12 RL':! Senador Dantas, 40 - lio

d d DOENÇAS DE SENHO- - 1° Andar -'- �'(me: 3246. anrlar.
RA� cS:m modernos métodos de Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.'

diàg�6sticos e �tratamento.
.

- tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 lio

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

SALPINGOGRAFIA _ METABO- ASSINATURAS
LISMO :i3ASAL Na Capital

llt\dioterapia por ondas curtas· DR. ALVARO' DE Ano ; · Cr$ 170,00
Eletrocoagulação _ Raios Ultra

.

CARVALHO Semestre .....•..... Cr$ �O,OO
Viofeta e' InÚ'a Vermelho. Nb Interior A' cl d E t d

'10��I�ta�ltóri��i�i�foT;:j��it�Pi!; pUE��gJ��u�l �Wo'f!�RIA �:n�est��":::::::::: g�: ���:��
vem, a o· S a o 1666/76 Rua

Horário: Das 9 às 12- horas...,. - ALERGIA INFA,NTIL Anúncio mediante contráto. 'Telefone: 37�06,50
Dr. MUSSI. Consrtltório: - Rua Tirader.· Os originais, mesmo não pu-

nas 15' às 18 horas - Dra. tes ·n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI .

Residência: - Av. HH'cilio, A direção não se responsabiliza End; Teler. "SANDRADE"
Residência: Avenida Trom. Luz n .. 155 - 'reI. 2.530. pelos coneeitos emitidos noS ar-

powsky, 84. HorárIO: _. Das 14 ,às 18 ho· tigos a�sinados.
'ras diáriamente

DR. JúLIO DOIN .,...,..--......._....

INFORMAÇõES UTEIS
VIEIRA . . O leitor encontrar', nesta co·

MJl:DlCQ ,
DR. NEWT<.:)N luna, informaç&es que noacessita,

ESPECIALISTA EM OLHOS', D'AVILA Idià.riamente
e d� imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA, CIROOGIA GERAL JORNAIS Telefone

TRATAMENTO li: OPERACOES Doenças de Senhorali. _ PrGcto· ,O Estado .•••••.••...••• 8.022

[nfra.Vermelho -,., NebuUzaçio _; \ logia'- Eletricidade Médka A, ,G;llzeta .,'.............
2.6li6

Ultra-Som, i Conc.!]tól'io: Rua Vitor M.ei- 'DI&rIO :la '[ ..c:de 3.li79

(T:r.atament-o de sinusite
I
Bem relols n. 28 - Telefone: 3307. Imprensa Ofb!.JlI •••••••• 2.688

operaçió) 'i Consultas: Das 15 hora.. em HOSFITAlliJ .

Anglo.retinoscopla _ Receita de diante.
Caridade:

Ocul08 - Modérno equipamento

1"
Residência: Fone, 3.422 (Provedoi:� ....• , ....•••• ".

de Oto-Rlnolarlngologla (único. .Rua: Bl.umenau n. 71; (Portaria) ,.' ••

'no Estado) Nerêu Ramos ........••.•

Horário das li às 12 horas e

j
'. Militar .

daa 16 às 1� horas; '. . DR. A.NTONIO BATISTA .

�ão Sebastião (Casa de

ConsultÓrIO: - Rua VItor Mel- -<",.
_. JU'NIOR-

Saúde) .

reles 22 _ Fone 26711. ,: M ater:1.idade Doutor Car�

Res. - Rua São Jorr. 20 CLiNICA' ESPECIALIZADA DE 105 Corrêa U2l

Fone 24 21. '. CRIANÇAS �
CHAMADOS Uk·

,;...Consulta� das 9 ás- 11 hora.. GENTES
_ Reií. I' Co!).s. Padre Miiuelinho, Corpo de Bombeiros ...• jS.s�a
.12. Serviço Luz (Raclama·

,

ções) • '.' • . . . . . . . . . . . • .• 2.404
Po!ícia (Sala Comissário ..

· 2.038

DR. I. LOBATO, Polícia (Gab. relegado) .. L 2.1194
COMP-ÁNHIAs-iiE

FILHO' TRANSPORTES
Doenças do aparelho respiratório

.

TAC _................... 1.700

TUBERCULOSlL ' �ruzeiro do Sul • M • • • • • 2.500

RADIOGRAFIA E RADIúSCOPIA Panair ..............•... 86ó3

DOS PULMOES Varig " , 2:325
Cirurgia 40 Torax Lóide Aéreo .' ,... 2,402

Formado pela FaculdaJe' Nacio· Real ...............•••.• 2.877

nal de Medicina, Tialolorlsta eScandinavas . . . . . .. • . . . • 2.300

'fiaiocirurgião do Hospital Ne· HOTÉIS
rêu Ramoa

.

Lux. . . . . . . • . . . . . • • . . . . • !.021

CUra0 de -especialização pela Magestic. . .....•...•."... 2.276

S. N. T. Ex-Interno e Ex-assl.- Metropol 3,147

tente <le Cirurgia do Prof. UiO La Porta ...............• 3.321
de '

Guimarães (RIo). . Cacique ".......... &.449
Cons.: Felipe Schmidt, 18 - Central.� ,... 2.694

Fone 3801 'Estrela ............•...•.. 8.37];
Atendí:l em hora marcada.

I·Ideal.....
.•.•.•......•.• 8.6lill

Res.: - Rua Estllves Junior, }:STREITO
.

!w _, Fone: 21�' , . Disque 06

._�_.__._-

/ INDICADOR . PR'ÕF}S-SIONAE
DR. W.ALMOR �O:E: .� �. 9 S:

.�---·-'I "'-Den lista, para-'·
,.

GARCIA BR. ·.JOSÉ TAVARES ,

Dlulomado pela }'aculdade Na· IRACEMA' Crlan�di
clonai de Medicina da Unlver- DOENÇkS NERVOSAS E MEN·

DR JUAREZ "PHIL'IPPIsldade 40 Brasil i TAIS,- CLINICA GERAL •

E):·lnterno por concurse da Ma· i Angustia - Complexos _- Edifício 'João Alfredo -

ternldade-Escola ; Insonia _ Ataques _ Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Rp. Problemática afetiva e sexual
drtgues Llma) , Do Serviço Nacional de Doen-

J':x-Interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Palquíâtra do
ela do Hospital I, A. P� E, T. C. Hospital-Colõnia .Sant-Ana,

, do Rio de Janeiro
'

I CONSU�TóRIO _ Rua Tra-
&lédico do Hospital de Cartdade , jano, 41 - jJas 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carkls

J
RESID1!:NCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa 139 Tel. 2901 '

DOENÇAS DE SENHORAS - __._,---------

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

das 16,00 às 18,00 horas. . , .

Pela manhã atende díà- Dos Se.rVl,ços. de Clm!ca Infantil
DR. CESAR BATALHA DA

riamente no Hospital de da Asslat.encla Mun�clpal. é Hos-

C id d
. 'Irltal de Caridade SILVEIRA

, ,arl, a e.
CLfNICA MÉDICA DE CRIAN.. '

ReBI.dencIa: ÇAS E ADULTOS Círurgíêo Dentista
Rua. General Bíttencourt n, _ Alergia _ Clinica, de Adultos e

101. Clt" R' N M
'l'elefo . 2693

onsu. 01'10: ua unes Ia- Crianças Raio Xne. , . chado, 7 --:- Consultas das 16 à�
DR 18 horas. . Atende com Hora Mar·

• ROMEU BASTOS Reaidência : Rua Mar<!cltal Gul- cada.

:�:�� lherrne, 5 - Fone: 3783
• Felipe Schmidt 39 A Sa-

Com práticà no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO ·DI- Ias 3 e 4.
Prancíaeo de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS' DI) ES·

...- _

Casa do Rio de Janeiro

I
TOl\'IA<W E DUODENO, ALER-

CLINICA M�DICA CIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA NI0A GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei. DR. J(ILlO PAUPITZ
1'""le8, 2� Tel. 2675, f FILHO-
Rorá;l?s: Segundas, Quartas e Ex-í nterno da 2U& enfermat-,a

Se�ta l�lr:s: 1B h
e Serviço de gastro-euterolcgta

R·as ldê ,e
R

oras

FI n S h
da Santa Casa do Rio_ de Jeneiro

. es,l23encla: o
ua e ipe cn- (Prof, W. Berardinallf),

midt,
•

_ 2 andar, apto 1 -

Curso de neurologia (Prof.
Tel. 3.00z. 'Aus*gesilo). .

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

.

DOENÇAS INTERNAS
,Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova·
rios e útero
Conaultôrto : Vitor Meirele. 221.
Das 16 às 18 horas.
Resldêncía r 'Rua Bocaiuva 210.
Fone: 3458.

.

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

1° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exciuaívamente com

hora marcada.

CALDEIRAS E

, OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGõES, 'FORNOS, SERRE·

MAQUINAS A VAPOR,LHERIA,

TÔNICO ZENA

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
.�eo�•••••a8•••••••••••••••••••••••••••••••

r
...........R............�_..;._..-.ra......__........__......•••..•••.......•....

A D V o,a A DOS
/'

... A HORA DO

DR.' JOSl!: MEDEIROS
,

VIEIRA'
_ 4.DVOGADO _

JCaixa Postal 160 - Itajai -

Santa Catarina.
___, .�_. - •.

I
__

DR. CLARNO-G.
.

GALI.ETTI'
._ ADVOGADO _

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópoli� -

IlH. ANTONIO Gol\iiS'DE
ALMEIDÁ

- ADVOGADO �

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C. 1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRA9UEZA, TONICO ZENA

.................�.... À SUA MESA!

l\fatl'iz: F�ORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA '

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (!?epósito) �32/:;6

.

25.35 (Es.critório) Ttlefone: 12�30
Caixa Postal, 435 End. Telflr. "SANTIDRA"

End. 'l'eleg.' "SA:JIjDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
'�Riomar"

Comendador Azevedo�
64

Telefone: 2�:J7-33
Atende -;'RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Arêneia: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Ágência: BELO HORI.
ZON'fE
'tRiomar"

Avenida Andradas, 871·B
�relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos àerviços nas praças de Pôrto

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

lI-fi

17-6
24-6

2.314
2.036
8.881
8,167
a.1liS

Consultem nóssãs tarifas. EX�RESSO FLORIANÓFOLI��.·-Fones: 25-34 e 25-35 -

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL ,DE NAVEGACÃO
, ,

HOEPCKE
:d4VIO,.,MOTOR (cC tRL ,BOBPCK,B;�,

-, ITINERÁRIO
SAlDAS DR

IDA .. '1�i"",w_'"

DR. MARIO WEN:
DHAUSEN

CLINICA M�DICA DE ,ADULtOS
E CRIANÇAS

'Consultórip_ - Rua João Pin
to; 10 - Tel. M. 769.
ConsultaI!: Das 4 às 6 horas.
Residência. Rua Esteves Jú

nIor, 45. T(!l. 2.812.

VOLTA
DR. NEY PERRONE

MUND Santo!
25-5
7�6
20-6
26-6
3-7

9-7

!tajai' Rio
24-5
6-6

, 19�6
25�6

2-7
8�7
ás 24.00 horas, e do

Fpolis•.Formado pela Fa�uldadê Nació
nal de M'edicirta Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Gasa
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anoo do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de ;Moura .

OPERAÇÕES
_ CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS I.

CONSULTAS: L'iàriamente das
7 - 9,30 no Hosj,lital de C<lri- I
dade, das 9,30 - 11,30 no Con· '

Bultól'io à rua João Pinto 16 141 I
luulllf,

29-5 31�5
13-6

19-6
26-6

••��,.� e••••�••••�� ��

l:Res'tadrante Napoli
1'.

'

Rua Marechal

DeO.doro
50.

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

� 6 ....

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nl!"es Pires l.Z,

Viagem
e

com segurança
rapídez ,

so MOS OONFORTAVEIS MICRO-ONIDUS DO

.IAPIDO�Sl1t:alllSIDTfo��
.

...Florianópolis -:- Ita1af - Joinville � Curitiba
Í'�,>�,...�_... _--

Age"""n-"C\.l-a"''''' ..... -"1\ ou.:Deoaoro esquina �
da

Rua... 'I'enente ,Silveira

az:a;ut_ '.d,,",�"'.....

Grande Oportunidade
1 f.abrica de ca

e vendem-se tarn-
Vende-se por motivo de mudança

mísas recem construída com 2 predios
bem só as maquinas constando de:

-. 3 maquinas Rayser industriai ztg-zag,
1 maquina Vürcopp de fechar camisas,
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos 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 oú Cirillo Macha-' ,

do em São João Batista, Muníoípío de Tijucas Santa Ca
tarina.

./
DEPARTAMENTO DE S�UDE PUBLICA

r:

Rua Conse·

Rua Felipe

O serviço noturno será efetu._ado 'pelas Farmácias
Sa.nto AntQnio e Noturna, s,itt!adas às ruas Felipe

Sc'hmidt, 43 e Trajano. ' ,

A presente tabela não poderá ser alterada s'em 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

eonsultório dentári'o para o EdifíCio "João Alfredo",·
esquina Jeronimo Coelho - Gons. Mafra, 10, andar;
sala 16, .onde continuará atendendo no seguinte ho·
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolo,r - Pontes móveis/e fixas -
Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira Tenis 'Clube
PROGRAMA DAS' FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

Dia 9 sabado - Soirée Mignon, em homenagem
ao "Dia dos Namorªdos", dás

-

22 às 3
horas.

São JoAo
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
casal melhor

.

caracterizado e ao bloco·
mâis animado - Show StlTpreZa - 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 e ca·

sameI\-to, no dia 11, segunda-ferra, às 20
horas.

Nota

\

30-6 2-7
As partidas de Florianópolis são

nio de Janeiro, ás 16,00.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de-São S�bastiãor ,Jlhabela e Ubatuba.
Para melhores informações,' dirijam·se à séde da

li:mIJ�:ãtla, " rua Conselheiro Mafra, 80.,....:,. Teletoue 22-12.
������ �-����-�����.

DR. IVO VON WANGENHEIM
.;... DENTISTA -

.
Couultório rua Boealuva, 41

---"""",.,...""";",,

São Pedro
- Grandiosa matin.ée infa,ntil à

Caipira,' das 16 às· 20 horâs.
Desfile de modas á caipira, com
d�stribuição de premios ,para
meninas e mentrios até o quinto
lugar .

Dia IOde julho

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Confronto dos dois.Alvi-negro-s
NA TARDE DE AMANHA, NO ESTÁDIO DA PRAIA DE FÓRA, EM BENEfíCIO -DA CAMPANHA DO COBERTOR JOGARÃO CAXIAS E fi-

GUEIRENSE, PROMETENDO O EMBATE ENTRE O BI�CAMPEÃO DO ESTADO- E O BI-CAMPEÃO, DA CAPITAL SER VERDADEIRAMENTE

RENHIDO E EMPOLGANTE. NÃO PERCAM! "/:���l!
.

�
.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)••O N.O•••'.�\ ...• _
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.

��#jj�fiW,...-!-, " r,f,,���.�,��� .

HONRARAM o BRASIL NO CONTINE NfAL-Df REMO
� .. P--"�'

FOI O ICARAí -o PROMOTOR DAS
, -

-

IV - ALVARO ELPO REGATAS DO DIA 2 EM ITAJAt

Ilmo. Sr. roso", em homenagem aos

Redator de "O Estado" clubes que pratiearam essa

Esportivo modalidade de esporte tem-

Florianópolis pos atrás, tendo sido dís-

Prezado Sénhor putados dois páreos. ('inter-
Servimo-nos deste afim nos), tendo o barco Mal�:

de apresentar a V. S. n! cílio 'Dias vencido ambas as

congratulações pela nota provas.

publicada- em si c�nceitua-I
do Jornal do dia 31 de Maio I Sendo só o que se nos

pp. soo o titulo "Regatas em oferece para o momento e

Itajaí", e aproveitando o pondo-nos ao inteiro' díspôr
ensejo pedimos-lhe verna de V. S., firmamo-nos

ELlMINAT,óRIA DE "DOIS SEM" _ Na baía sul, para um esclarecimento: Atenciosamente

promovida pela FASC será realizada hoje à -tarde a prí-
O festivaÍ do dia 27 pp. p, Atlético Clube Acaraí

meira prova eliminatória de "dois sem", afim de ser es-
foi promovido pelo A. C" Gilberto Maes - Secre-

colhida a guarnição que r-epresentará Santa Catarina nas
Icaraí ° qual lançou n'agua tário"

regatas do dia 17 em Porto Alegre. Amanhã pela manhã
•

f
,.,

��........."",.,.",.....,.."._,.�....�·__�..w_'Q��_--v-.F_....r_-."w"..-__�

sera e etuada a segunda prova. Concorrerão somente .

r

Aldo Lu'z e Martinelli. Não serão. efetuadas eliminató-I, ALI' lIITDI" 't CINE SA-O JOSE-i tas de "quatro com" e "double-skíff" de vez que a en- li [II II n 11 "

tidade achou desnecessárias as disputas, pois irão' a

j S t' C t· 1
Porto Alegre a turma aldista campeã sulamericana e o aft ii a 8rlo a í

,clouble martínelíno constituido por Silveira e Alfredinho. A ELEGANCIA PARA HO-
, x x x MENS E SENHORAS

P Ed BCI R�UNIÃO, ES�A NO!TE, D� ��VIS,ÁO ESPECIAL [Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

O r . 011 I '" ._

Esta marcada para h�J�e, com InICIO 'as 20 horas, na I Edifício João Alfredo, sala 17

d t II" I sêde da F. C. F., a reumao dos clubes que acabam de 10 andar
.

o cer ame que esco lera a.
D'

.. �

E
.

I d
...

.

M· J
.

Cl b S t
criar a rvrsao specra e Profissíonais, devendo ser

ISS . oquel u e an a d
. ..

C t
.

.

'aprova o o regulamento e organizada a tabela do
-

gi
a arma. g'antesco campeonato.

-

* * *

h f" d A' d Ab' t
x x x

gumas oras os a iciona os m aso, re ? cer am: TERÇA-FEIRA
-

A REUNIÃO DO CONSELHO AR-
e os verdadeiros turfistas que apontara a Míss Joquei .BITRAL _ S b 'd' d O

_ •
.

/ •

da cidade estarão a volta Clube Santa Catarina, será I..
.

o a. presi .e�cIa � sr.. SUl 'M�ll�:. sera
lnit d ltí I' . I

.

t
' .

I Z
.

I realizada, terça-feira proxima, a noite, a reumao do

I
com os pa pi es e u Imo pe o co unis a socia urr

(' elh A bit I
t

.

.

t .

M h d d I id
onse o r I ra . .

momen o para apon ar o r ac a o esenvo VI Ó e por ,

d d 4
.,

AI
-

f íd todo
X X x

vence 01' os sensacionais e e serao orneci os o ...os NANICO ASSINOU _ N" ;

páreos do excepcional pro- os mínimos detalhes através .

amco, Jovem e. promissor

d t d d
.

I' .

diâ
. valor. que brtlhou na 'ultima temporada do Olfmpico de-

gHr.a�da �s ad seR
mana

d'
o e sua co unas iarras, Bltimenau, constuindo-se na maior figura do conJ'�nto

IpO romo a essaca a E- vós corrente que a sua

S
-

- t' t
. blumenauense, acaba de assinar contrato com o Avaí

erao qua 1'0 pareos por a- presença à testa dêsse gran� • . .
.

--....... dores de 'quatro novas emo- de acontecimento, que mo- Q�le •

agora: esta possuído de ·um ataque que por certo. fa-

- '1 t d- AI vimentará totalmente o nos-
la epoca nos anais do nosso futebol. Parabens ao pre-

Sua carreira esportiva çoes, pois em o dad .e es snlente Celso- Ramo� Filho, por mais esta grande aqui-
foi iniciada em 1936 quan-

irão correr ver a elros ·so mundo social, ..l-he:dá.uma. ,_... "&�"''"'':'�' - _' • .

"éracks" 'recentemente ad- garantia de êxito 'e estamos slçao: 'I�"'�.W
do pela primeira vez dis- .

x x
, quiridos no Paraná.

'

nós de acôrdo, com êste.... _ x.. _,-

putou uma .regata como tI-
E t 'd d t

.

. NAO ACEITOU - O sr. OtavIO Fr'lIga não ace·itou : �M.I!it!tj
.

E t" 't' s a nOV-I a e, es e mlS- pensamento. 't Ih
. •

/ I

moneu'o. s rela VI orlOs�.
tério em tÔI:no dos 'corredo- Esperamos os

.

detalhes � conVI e qu�e e fez o _preSIdente Osm Mello, para exer-
- "��I

. Desae então, Alvaro Elpo
res permite um "frisen" do que idealizou o Zuri. bc(:rl as fU�bçoet�t �e�presIdenteJ .dl? DCepar�amento de Fute- II

esteve quasi sempre em
até então ainda não alcan- * * * h�' em su SI UIçao a? .sr. u 10. �sarIno da Rosa, que

Ievidencia no Clube de Re-
d'

... .

t
a semanas atraz solIcItou demlssao.- Continua desta "Mi_iiiiiilMl� �....._�...

ça o em nossas pIS as e Serão prestadas signifi-
. ,

je��a: ��d�s�oUr�eq��a�il���� provavelmente um fato que cativas homenagens aos f��.�'...�;.�!.!;�_.!..��_�!��!.��!!.��..��..!:..���.�!..��...�.�p'!�;.�!:.
.

-..
_

e sul-americano. Elemento não é comum em qualquer campeões sul�americanos de ii .;H�f,[l.
inteligente e dedicado aJ> hipódromo do país ou fora remo das guarnições d<T AI- FUTEBOL VARZEANO D E C L A R A ç Ã O

.

H t dele do Lúz, que se consistirão
clube de Eurico os er:p.o O· t-

..

d
e às cores gloriosas da Fe-

..

s que es ao �al� I en- numa Churrascada e será

C I b
-

d L" A d SILVA '. Declaro ,t:r siôo extra_-' :XI"1""9-'�
-

O-'�"lll:C!.�. deração Aquática de Santa tI,flCUddosdcom °t.pp,b�lCO,. e_m dedicado um Páreo de Hon- O a· oracao e UIZ • a vlada a apohce n. 181.588, :u. \�!.I li. � •

C t·
.' Conf'eder'aça-o

VlrtU e oS',no IClanos, sao ra do. programa deste do- ...•. 't'd I I

:B:a':�{E�I�a e�ea DqeUSI�sotrotuosm'AUl�_-'lpa�:te.el::e�U!o J!q':e�o en:��' mingo. ". 111ffó� Cô'ÍMi-A"'="'�ÍIiII'
...

X

....

·IIiIT
...

�""'·�,...,"�
...

·"";.,...'�-:""�m=·�-
..

:Í1.i�'�-CO-:-jUl-1t
...

�.,...'·v-e-;-�� ;��:id: �a�id�a;����' ;r:�
�

As _:8hs.
'.

varo po con BATÊ O E
.

D I ke Fernandes, a meu favor, .ToeI Mac CRE'-A: - Bar-

t' 1-
.'

.' F
.

campeão do diversos outros proprietá- - Também, nesta oportuni-' ". u�Íl; elmo e Amaurí; pelo que a declaro de nulo' bara HALE em.:
os ouros. OI.. rios e são êles AMAURÁ dade, o Joquei Clube San-' O gram�do do T.lro de (DICO) Pacheco, Alica �
Estado por varlOS ano�, _ MALANDRO _ ESPE- ta Catarina presta, uma' Guerra, fOI pal.co ;maIS uma. Z. ino;

- Mll,rcio, Airton, -De,
. valor.

'. .
NA SOMBRA DO DIS-

d campeão brasl d Florianópolis 1 de junho FARCE'
uas vezes .

-

RANTO _ e ADESIVO. homenagem a nossa Mari-'I ve.z, e um encontro, no do-
I Moacir, Azar. Na arbitra-

leiro e SuJ-americano e nos I mmgo no periodo d \' f' W'l
de 1956. -

..

OI'
. Ent:retanto outros corredo- nha, assinalando o trans-I _' .... a ma-

I
gem unclOnotl I son com

. Argentina da Silva Fer-

Jogos. ImPI��� v���o�e res ocuparam espa�os de curso de mais um aniversá-
nha entre os conjuntos aei- regular atuação.

!\prt�xI�am es.p. de ideal d� publicidade como DEABIRI tio da Batalha do Riachuelo ma, no qual venceu o Major BANGU 4 X FLUMI-

c_re Iza o � g.ran . _
�'_ ROCINANTE _ NIGHT dedicando-lhe, ta-mbém, u� li Costa por 3 tentos a O� .

NENSE 3

relJlO brasIleIro: cmco me-'
KINO MIRASOL Páreo de Honra.

' CONTINEN'CAL 3' X IN-. / Também jogaram no gra-

da lhas de ouro! E por falai: FELINO _ RUMBAMIR. * * .. TERNATO 2 mado do Tiro de Guerra, as

em medalhas, Elpo pOSSUi -

'.
. Pre�iaram domingo as 11'

.

V

t d· tena con
I Por outro lado, na Vida Por todas essas razões o

h
.

. I eqUlp�s aCIma. enceu o
I

pe� � d
e uma te�os ano; . social do Joquei Clube, domingo turfistico desta se- doraGs, no campo do TIro Bangu por 4 a 3, depois de .

á�l�u�a:.s
em an

.

eXliste um grande interes-lmana :no Hip'ópromo da Res-
e .uerra, as equipes do uma luta titânica.

I

. .

I
se por parte das elegaRtes sacada deixa uma perspecti-

Contmental e do Internato, .' I,
Os responsavels pela sor-

'd d
•

MI I d bit d'
venceu o '1.0 por 3 a 2 Par- INTERNACIONAL X LI- t·

d t· e
da CI a e,.. e que a ss va e a so u o sucesso e eI-

t'd
'..'

te o remo ca armense
Florianópolis e outras lin- xará marcado grandes acon-

I I a que mUlto agradou. MEIR�
nacional depositam inteii'a . I Marcara I d Ja'

.

das garotas da cidade' lá tecimentO's nos anais do Jo- ;
.

m os go s o em- para o prOXlmo do-

confiança no cerebral tim!>-
estarão para o realce e a quei Clube Santa Catarina. I b�te; Alica de penalti, mingo, teremos em nossa

neiro por sabê-lo dot.ado de d
I De e Cezar pa ·t· I d'd

.

beleza as arquibancadas e Uma festa turfistica como .

ra os VI 0- varzea um exp en I o en-

todos as· requisitos' indis-
sociais do Hipóqromo da ainda �ão assistimos até rl�sos, enquanto que Chan- contro entre Os times acima,

pensaveis ao sucesso das Ressacada, bem como algu- agora é que estamos llre- do�a de pen.alti, G.alego no gramado de Três Ria-

nossas embarcações. E Al-
mas- delas haverão de se in- vendo.

- par a
.

os venCidos. Almhou chos. I

varo Elpo espera correspon-. f' d
.

•................................_.........w.l".................._......................�_-h.....J

d smuar a 1m e que sejam
,� * *

der cem por cento, con u-
ano.oiadas " pelo org'aniza'dor E h'"

zindo Hamilton, Chicão, � , por oJe, e soo
•

E'dson e Sadi a um triunfo
••_. -- _. _. .J-_,." �..........",••J-JM.,.••

���:�!�::s�r para 'as cores FESTIVAL DO OSWALDO CRUZ F. C.
Seus maiores triunfos in- Está assim eleborado o

terestaduais e internacio- programa do festival q!l� o

nais deram-se mas seguin- Osvaldo Cruz Futebol Clu-

tes provas: be irá promover em seu
,

R e g a t a Interestadual Campo sito à Rua Pedro

(1954) com O'S gauchos, Demoro, no terreno da Cai

nesta Capital, com Hamil- xa -Econômica, a ter inicio

ton Cordeiro, Frapcisco domingo dia 10:

Schmitt, E'dson Westphal a Dia 10 - la RQdada
José Bonifacio Azevedo Vi- 1,15hs. Associação Des-

eira "4 com". pol'tiva P. do Leal F. C. x

R e g a t a Interestadual Itaguaçu F. C.

(1955) com QS gauchos, 3h. Osvaldo Cruz F. C. x 3h. Itaguaçu F. C. x Os_'

nesta Caflitál, com Edson e Taubaté E. C.
.

I
valdo Cruz F. C.

Chicão (2 com'.:). Dia 17 - 2a Rodada
.

Dia 8-7 � 5a Rodada .

;R. e g a t a Interestadual 1,15. Taubaté E. C. x !ta- .3h. Caravana E. do 5>0 D.

(1955) com os gauchos, nes- guaçu F. C. Naval x Osvaldo Cruz F. C.'
ta Capital, com Hamilton, 3h.· Associação D., Ponta Dia 1.5-7 - 6a Rodada

Chicão" E'dson' e Sadi ("41' do. Leal F. C. x Caravana 3h. Caravana E. do 1)0 D'Icom")� El. do 5>0 D. N. " Naval x Itaguaçu, F. C.

Florianópolis, Sábado, 9 de Junho de 1956 I) ESTADO
-----------

Junho

..

'�c:·-"1��
duas ioles às quais foram

de . dados os nomes de "Marei
lio Dias" e "Almirante Bar-

As 3 - 7,30hs.
Joel Mac CREA - Bar-

bara HALE em:

NA SOMBRA· DO DIS
FAROE

technicolor

Preços: 11,oó _:_ -5,50.
Censura até 5 anos.

As - 22hs.
"UNICO DIA'"

Jean G:ABIN
MARAIS em:

JULIETA

Jean

No Programa :

Repórter na Tela, Nac.

Pr-eços: ll,oo - 5,50.
Censura até 14 anos.

�.

As. 4,30 - 8hs.
".cINEMASCOPE"

Clark GABLE - Susan
HAYWARD � Michael
RENNIE - Gene BARRY
em:

O AVENTUREIRO DE
-HONG KONG

No Programa:
Short Colorido.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 10 anos.

•

technicolor
No Programa:
Noticias da Semana, Nac.
Preços: ] 0,00 - 5,00.
Censura até l4 anos.

Regata Nbtúrna da Lagôa
.

Rodrigo de Freitas (1955)
com a mesma guarnição de

"4 com". '

Regata Noturna da Lagôa

ESP'O
.

T IVOIRodrigo de Freitas (1955) Duas vitórias no Brasilei-

.. '... _ .' R
.

.

com o "oito" aidista (Ha- 1'0 e no. Sul-Americano "4 í
�

milton, Chícão, E'dson, Sa-
I

I'

di, Vilela, Gleno, Osman e
I

com" e "2 com" com Hamil- ";'_-"",.,...,.....:·""''':�:�R��:,..i
..

';'''���J�
Kalil). ton, Chicão, E'dson e Sadi.

Filho de Antônio Elpo e

Imaculada Elpo, Alvaro EI

po nasceu nesta Capital no'
dia 11 de setembro de 1914.
De estatura reduzida, quem

pensaria que 'um dia viria
ele a ter papel preponde
rante na vida esportiva de
Santa .Catartna e do Brasil
como timoneiro das guar

nições que, há. pouco .levan
taram, no Porto de Callao

(Perú) , os campeonatos sul-

��o�:ica;�!;, '�:r:\����:'�: ARCHIE, MOORE (4� ANOS) CONSER-
brasfleiras. VOU A COROA DOS MAIS PESADOS

Duas eliminatórias na La

gôa Rodrlgo de Freitas

(1956), frente aos capicha
bas, com E'dson e Chicão.

Recebemos: -

"Itaja.í, 2 de
1956

••••••••�••••••Gao�••••••••,••••••••••••••••

As 4 - 8hs.
1°) TARZAM E A MU

LHER DIABO - Com: Lex
Baker.
, 2°) HOMENS DO MAL
- Com: Alan Lanel.
3°) MARTE INVADE A

TERRA. 3/4 Eps.
No Programa:
Cine ReporteI" Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Robert TAYLÜR - Brien

DOLEWY em:

GENTIL TIRANO
N° Program�:
Cine Noticiario. Nac.·
,Preços: '1'0,00 :_ 5,00.
Censura 'até 10 anos.

As - 8hs.
No Palco: TIBI SHAFAR
Na Tela: 5 POBRES

NUlvi AUTOMOVEL
Preços: 15,00 -:-' 10,00.
Censura até lA anos.

1 •

Em Londres, terça-feira tra o vencedor da luta de

última, Archíe Moore, cam- hoje entre FlO'Yd Patterson

peão mundial dos meio-pé- e Hurricano Joekson. Se

sados, conseguiu manter seu Moore vencer em setembro,
titulo, derrotando Ioland I será provavelmente declara

Pompey, de Trinidad, no 10°

assalto por -K. O. têcnico. do campeão mundial de pe
A vitória assegura a Moore so pesado, titulo deixado
uma luta, em setembro, con- vago por Rocky Marciano.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.

o TURFE EM REVISTA

Poucas horas estão nos

separando .do grande mo-

I! mento do turfe da oapi
tal. .. dentro de mais al,

·M O.c·A S
,

PRECISA-SE de moças
para emprego em Confeita
ria que entendam de d9�-tS
ou salgados.
Rua Visconde de Ouro

Preto, 1'2.".�
ELPO, ao lado de Hamilton

Cordeiro, ,1: (

Vi'nri�hk. 'nI-H� TA'�
$. - RIO, ÁS 3a.�.
ÚlO-RIO �, \ 4".,
ITIBfi-RIO AOS SABS .

.

' ,��v,�'OS.�É.REOS:.<
("1)117J:'ID(): niY C:l ,,'

------------- --------

;l
ALUGA-SE

Atençao
, Dia 24 - 3a Rodada A direção do Bairro Bom:Abrigo pede o compare'ci'1,15h. Osvaldo Cruz 'F. C .. :t;nento. dos senhores proprietários de lotes, no dia 10

x Associação D. Ponta do do corro t (d
.

) I.'
en e ommgo pe a manhã para tratarem de

Leal F. C.

I f'ssuntos de grande importancia, ligados ao progresso

•
daquele futuroso Bairro, como sejam: _

. 3h .. Taubate E. C. x Cara-, a) Estudo de uma proposta da C'a T I f
.

C
E t' d 50 D N'

.

.
.

I. e e Olllca a-

van�. spor Iva
o

o·

"j
tarmense para instalação da rede telefonfca na-

DIa 1-7 - ,4 Rodada quele Bairro, com ligação direta, à Florianó-
1,15h. Taubate E. C. x As- polis. •

sociação D. Ponta do Leal b) Ampliação da rede de agua já existente, à outras
F. C. ruas.

c) Prolongamento da linha de onibus até o centro
do Bairro.

d) Pavimentação das ruas, por um. processo origi
nal.

e) Inauguração de uma nova via de acesso ao

Bairro. .

f) I?oação de pedras para construção, como incen
. bvo,. aos que cons tl'uirem durante o ano de
1956.

.

Procura-se Jlira
AWGAR

Família Inglêsa procura
casa com 2 salas, 2 quartos
e demais dependências para
alugar com um contráto de
2 anos. Tratar na Gerência
do Cabo Submarino à Rua
João Pinto. 26 ou pelo tele
fone 2982.

Uma casa pára escritório.
(zona

•

comercial') tratar à
-

Rua Nerêu Ramos 57.

-'
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



() ES'l'ADO Florianópolis, Sábado, 9 de Junho de 1956 I
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Sociais Memorial-apêlo. proposto pelo depu-
I. lad·o laulo Preiss-Bpoiado pela Simplesmente maravilhosas ,ão., malhas 100"-.

: i "Vinde Canta_r em Mlnba Assemble' l-a LBU-Isla' II·va ����t�s��r�n��!s;r!: �������o�a:a �e i�;����v��tr�!:ie�
i:) Estrada Aberta" N . ,ti ;������:�s.os modelos de alto gosto' e as tonalidades

'Quer em casacos, 'quer �em blusas ou conjuntos,
EURICLEDES FORMIGA, IV - Tendo em vista a',çar uma verdadeira cruzadavto ou Minas Gerais, para a- .

dI quer am a em malhas para crianças ou "poulovers"solução do consumo local, é no interesse da preservação e bastecimento mútuo normal
I rara homens, é simplesmente grandiosa a variedade re-

que se cogita da' instalação do desenvolvimento de sua' e racional.
I cebída pelo principal magazin daj.nossa praça que é "Ade um ou mais

_

complexos I
economia e na fixação de! VIII - Ao lançar a V, Ex- Modelar".

'

termo-elétricos no centro de melhor nível de vida para os cía: êste apelo, certa está a Quanto aos preços faremos mais uma vez presente a

g�avidade da região cUirbo: I anônimos obreiros do c:írvão I

ASSem�)léia L�g'islativa de
promessa da sua firma proprietária de fazer do inverno

nif'ara, no que nao esta
I
pelo que conclama a V, =. que nao faltarao tambem a ele 1956 "

o inverno trfunfal jia A Modelar".
alheio o Estado, segundo o, ela. 'glovern!.lnte que é o Che- esta cruzada os homens do Há mesmo o firmo propósito de noã deixar de aten-
vem noticiando a ímprsn- fe de um dos Poderes do Es-

I
trabalho e as classes produ-

I der a sua boa e tradicional freguesia no que se refere
sa desta capital, em SUCeS- tado, para que, unidos, Le- toras do Estado.

I
a preços.

sívas reportagens. Igislativo e .Executivo, nos, Esta é a hora de Santa
Uma vez concretizado o empenhemos junto aos po-j Catarina. Aproveitá-la em' ,.0•••••0 ' '

plano da usina ou das usl- deres da República, não Pa- menta eeonômico-financei
nas termo-elétricas, teria- ra impedir que outros Esta-I mento eqonõômíco-rínanceí
mos uma solução parcial do dos sejam contemplados; 1'0 e destiná-la a uma me

problema, que, no entanto com usinas siderúrgicas, mas Ihor situação social-humana
logo voltaria a agravar-se, que se dê tambem a Santa

I
de sua gente é dever de to

quando atingido o limite de Catarina uma oportunidade' 90S,_ e, de/modo especial, da
capacidade de consumo do

I
e sobretudo se proporcione I queles que são responsáveis

complexo térmico, relativa- ao carvão nacional uma so-
I
pelos Poderes Públicos do

) Oc:::;:.O__04 mente pequeno frente a uma llução justa e definitiva, pa-
I

Estado_
- I produção que esperamos ver ra salvaguarda dos, propríos I Mesmo que, por ventura,

A data de hoje assinala
1 duplicada, através do esti- interesses nacionais. I viessem a falhar medidas

mais um a�iversário da ga-I muI? do Plano do Carvão Co.m a in,stalação da si,de- I
outras, Santa Cat�ri�a, por

"O ENXOVAL DO BEBJl.: facilitam o seu trabalho.
.ante menina ELIZABETH; Nacional e do melhor apare- rurgra, ao lado do aproveita- ssus poderes constituídos e

'

(II)" Uma panela exclusiva para
í_,UZ SOUZA, encanto do 'lhá.mento\ das frentes de tamento energético, assegu- 'pela sua �ente, deveria ímí- Continuando êsse tema, esterilizar, pinça, funil, es-

lar do nosso prezado amigo
I
trabalho.

.

rada estará a sobrevivência tal' o exemplo do valoroso chegamos ao quarto do be- côva para garrafas e um,

sr. Brasiliano Souza e de I V - Para que se estabele- e estabilização da indústria povo capixaba, que, orgulho- bê. Se possível você, lõsíca- medidor gradeado para mis
sua exma. esposa d. Wanda ça, em definitivo, a tranqui- extrativa do carvão: - de so, já faz surgir, em -Vltórta, 'mente, desejará. pintá-lo e turar a fórmula. Separe co

Luz Souza. I Iídade econômico-financeira um lado, no complexo térmí- ,a sua
-

indústria pesada, fru- redecorá-lo, usando uma lheres a serem usadas ex

Por tão significativa data
I
e se possa elevar o nival so- co, o aproveitamento elos to do Seu próprio labor e do suave côr pastelnada de clusívamente para medir e

o distinto casal reunira em i cial-humano da região car- Carvões tipo "vapor" e, d-e-! seu devotamento, tendo à brancos' hospitâlares e as- misturar. Um aquecedor de
ma residência, o grande nú-I bonífera e do proprío Esta- outro, � emprego racional do

I
frente o dinamismo de seus sépticos... Coloque o ber- mamadeira, no quarto do

nero ,de arnigt inhas da gra- . do, mister se taz sejam a- "metªlúrgico", na indúlstria' governantes, ço em lugar não atingido bebê, é utilíssimo. Logo
riosa aniversariante ofere-! tingidos, além do complexo pesada. X - Certa de que V. Ex- pelos raios diretos do sol. mais, você precisará de _yns
cendo-Ihes lautas mesas de

I térmico, mais dois objetivos: A instalação da siderurgia cía. estará, nesta hora, ao Além da caminha, você pre- quatro babadores grandes,
f.inos doces e guaranás. I aproveitamento dos' sub- na região carbonífera .tanto lado e à frente dos que pug- cisará: uma cômoda com uma cadeirinha alta com

.

À aniversariante e seus produtos, ao menos os de mais se impõe, quando há nam pela solução de um pro- gavetas, uma balança, uma bandeja na. frente, ou con

dignos gen itoires as felici-' mais faci! e imediata recu- retração quase total dos blema que já se arrasta pelos cadeira de braços, bem cô- junto de, cadeira e mesi-

menagens de apreço e re- tações de O ESTADO.
'

I peração e a instalação de um armadores nacionais, que anos afora e que agora ie- moda, para você, um "qua- nha,

goz ijo pelo . transcurso de FAZEM ANOS HOJE: conjunto siderúrgico, nas não querem ou não podem. crudesce, tanto no sentido drado" com respectivo acol-
tão significativa data. - Tenente Coronel Rau_,l.proximidades das fontes....de fazer o transporte marítimo material, quanto humano, a- chóado, prateleiras para O. equipamento para o

O ESTADU· respeitosa- tíno Moraes Costa, presen- produção. do carvão com os fretes a- presenta a Assembléia Legis- brinquedos, "or inol, balde passeio do bebê depende
mente formula votos de feli- 'emente no Rio de Janeiro I VI - No que ,s,e refere aos tualmsnte fixados: Instalado lativa seu antecipado reco- para fraldas usadas, cadeí- muito do seu modo de vida
cidades.

•

)nde exerce- o'Magistério, sub-produtos, Já se acham o conjunto siderúrgico, te- nhaclmento. rinha e mesinha, termóme- e lugar' onde mora. Comece-
SR. OSNI GAMA d'EÇA Militar. I conclu�do� os estudos �ara riamos garantido o frete de (a.) Paulo Konder Bor- troo A cômoda deveria ser mos, então, com o carrinho,
Na data de hoje a socie- - menino Rogério, filho, recuperaçao do enxofre, jun- retôrno.r'uma 'vez estabeleci- nhausen - Presidente. de uma altura conveniente, 'colchão, lençol, cobertor e

dade se rejubila com o do dr. Manoel Lobão de
I
to às instalações da Cia. da a permuta de carvão com Sala das Sessõe.s, em 4 de para que se possa vestir o travesseiro para o mesmo.

transcurso do' aniversario Queiroz, advogado residente Siderúrgica
.

Nacíonal, em os minérios do Espírito .san- junho de 1956, bebê sôbre a mesma ..Se êste Não se esqueça, do mosqui-
natalício do nosso distinto em Tu�arão i Capivari, ben: éom� já

. :xi�- não fôr o caso, uma mesa tei-ro. Se �iver automóvel,
conterrâneo sr. OSNI GA-

.ar
viuva Ondina Flores Ite

uma

10.UV.
avel

e�p.el'le�cIa
iiUihlla&+;••••• .ra••••CtI oe•••••ClO••••••••, deverá ser adquirida. Um um daqueles pequenos as-

MA d'EÇA, figura de gran- 30aJ'eR neste )sentIdó em RIO Mama, item importante e geralmen- , sentos para bebês é ideal.
de projeção no comer,cio - sr. Antorio Manoel da

I
Criciuma, onde um grupo de te, esquecido: máscaras pa- Mas, por favor, nunca,

catarinense. Diretor da Cai- 3ilva industriais Igaúchos, dentre ra o rosto, quando vôce - NUNCA, deixe o bebê, ou

xa Econômica Federal des- -::- menino Ozamir, filho lOS quais se aestaca o', atual ou quem chegar perto do ,crianças mais velhas, ir no

te Estado e cavalheiro mui- do sr. Oscar Schmidt I governador, � tem arl'lscado bebê - tiver um resfriado lassento da frente. É êsse o

to estimado pelas suas ele- .

- sra. Jovíta da Costa seu capital num pioneirisino
•
• ou outra doença contagiosa .. lugar mais perigoso, Atrás

vadas qualidades, cOllquis- Lima, esposa elo tenente Da- patriótico, projetadas 'as ins- Com êsre v�lolI' v.s. 'Faça-as você mesma e te-
I

as crianças estão muito
tau um elevado número de vi Moura Lima da Reserva il(stalações -por engenheiros 6b�i�6 uma cootá. que

nha-as à mão, sempre bem mais segura.s; além de não -

amigos e admiradores pelo da Polícia Militar. brasileiros e empregados ma- lhe ..endel'6 ju,"o com- limpas. Uma luzinha bem atrapalhar o m�toi.'is.ta.
s�u trato lhano, rãzões pe- - sr Manoel Salustiano teriais quase que excl!lsiva� pens!>doll' discreta, colocada perto da Quando o pequeno mostrar
las quais, nesta' oportunida- de Souza l'mente brasileiros. I

e

d parte e longe do berço, é- tentdências de alpinista,ev� ...';' p�"6 SU6 r,esl in-
de muitas serão as homena- - menino Aldõri, filho VII - Mas, onde mais de'

.
I cióum lindo e útil presente: muito útil quando você qui- querendo subir em tudo e

gens que lhe serão tributa- do sr. João Souza Iper�o se Aachàm -conc�ntrados umBELíS!1LMO eOFREdeAÇO eROMADO. ser dar mais aquela olhade- sair do carrinho ou cadei-
das. - jovem Gustavo Richard os mteresses e anseIOs dos

13
-

\ la, para ver se o pequeno rinha, um "arreiozinho" se

Os de O ESTADO associ- . - menina Djanira Oli_l)1omens' do carvão é na ins-
�.4

' APV'OCUI"! hOje <' NOVO traquinas não conseguiu se torna imprescindível..
ando-se às homenagens en- veira talação de um conjunto si- ,� NCO GRICOL.A' livrar dos cobertores. Se você seg,uir esta listá
viam votos de felicidades. menina Dila dos Pas- derúrgico local, além do a-I '.

R.w.a c7�, 16 Para o banho do bebê, de artigos básif;!os, notará,
MENINA ELIZABETH LUZ sos proveitamento energético que

- F'LORIANOPOLlS - SANTA CATARINA ".D'

vócê faria bem em com'- provàvelmente. para sua

SOlJZA I sta. Sandra Faria ,se pretende ,concretizar e prar uma daquelas banhei- grande consternação, que a

. que, sem dúvida, representa )·.l'inhas regular, Q!le ofere� verba mal chegará. E fica-
......o�e&.o•••••••••et () .,! largo paes no sentido ela so- "� C'em o máximo de confôrto rá contente de ter dejxado

, . lução ideal e desejada. "R.a'dlê'O---Te'COI-co''" e segurança. Serão neces- os luxinhos e extras aos

CLUBI= DOZ-= DI= AGO,STO Informada esta Assem- --;1,1 sários: 4 toalhas de ba'- cuidados das titias ..•
L L L bléia, atraves da palavra do

.

'�"';.';. nho macias, .3 esfregões,
deputado Paulo' Preis, ql!J, Precisa-se com urgência de um técnico. em rádios e um sabonete puro e suave,
na sessão de hoje, apresentou ejetrol.as, de preferência que tenha conhecimentos de re- esp-ecial 'para cr-iancas Io presente. memorial-apêlo, f:cigeração. Exige;;_se referências. óI:o e talco

.

especial par� Pr.ecel-I'ode que a Cia. Siderúrgica Na- Salario base: Cr5 2,800,00 cnanças. Pahtos çom pon- '.

cional pretende ampliar a Tratar à Rua Conselheiro Mafra - 6. tas -de algodão e algodão
- ,

sua 'capacidade de produção .absorvente num vidro de
de aço e laminados, proje- boca larga também não de-

ào casal tando, parR-tanto, grupos si- DOCES B TORTAS Participac,ão vem faltar. Pente e escôva
derúrgicos a serem instalados D'

.

I' d macia, para aquela penu-
E t d N M' G

ocelra especla Iza a em Vinicio Oll'nger e Maria dnos s a os ",e Inas e-)A t AI 't gem se osa. E, para .car-
rais e São Paulo, não pode-

01' o egre, ace! ,a e�co- Helena da Cunha Olinger regar o bebê de um lado
ria ela ficar �perte e alheia m:ndas dé �oces" enfeItes, participam aos parentes e para outro, nada melhor do
,

. t d
'.-

b 'f I OI tas e pudms para cafla-
pessoas das Sl!aS ,relações, Ia Sal' e a reglao cal' OUl era, t bat' d

" que a guns bons pedaços
do nosso Estado. r;e� .os, Iza os e a�l.vel- o nascimento' de seu primo- quadra'dos de flanela.
P 1, t

' . . Ilanos.
- Rua FelICIano

g 't V··' 'd E
.

e o co� rano, orgaUlsmos -runes Pires. 12 .

em o mlCIO, ocorn o a
.

agora, a hora da papi�
VIVO que e e representando

I
5 do corrente, na Materni- nha:"- Compre 'mamadeiras

-...............�.......-_....-.·.·.·....J"M�_�J'�·,
d "e A " maior com as crianças e

tôdas as forças que integram Leia e assinem. da e arlos Correa , nes- que resistam ao calor. ;,
n justamente durante a in-

a comunidade catarinense, I "O E S T A D O"

I
ta Capital. grandes e 2 pequenas serão f

A .

I anCla, idade mais favorá-
deseja a Assembléia Legis- O mais ant.igo diário de Flórianópolis 7 de junho necessárias, com 5 bicos. vel; para uma educação con-
lativa de-Santa Catarina lan- ! �anta Catarina, ,de 1956. Mamadeiras com tampas, veniente e útil.

Evite que seu fi1ho ve

nha a ser um chora-'
mingas, um ne'rvoso,
um exaltado, um vinga
tivG 'Ou um humilhado,
fazendG com que, desde
o primeiro mês de vi
da, êle seja cuidado de
aCôl'do com as regras
de higiene mental.-,
SNES.

S.�O MARAVILHOSAS

AS MALHAS

D�STE ANO

"Por vosso amor, Senhora, a alma desperta
Para o culto do sonho em nova crença
Já não é minha vida a noite incerta,
Pois qUe amanhece em mim vossa presença.

Vinde' cantar em minha estrada' aberta,
Ante, o clarão desta poesia intensa;
Vós sois o sol, a iluminada oferta
Clareando em risos a paisagem densa!

Se tão tarde cheguei para encontrar-vos,
Com a dôr de não ter sido vosso eleito,
Ainda me restam fôrças para amar-vos ...

E reviver vossa ilusão perdida,
Como o milagre de um trigal desfeito
Abrindo _espigas de ouro pela vida!"

...C)_C).....C)·

ANIVERSÁRIOS
SRA. P.ROF. NILSON

PAULO

'I'ransconre
-

hoje a data
natalícia da exma, sra. d.
LIENE COLLAÇO PAULO
esposa do _sr. Prof. Nilson
Paulo, do Instituto de.Edu
cação Dias Velho.
A distinta dama aniversa

riante, em sendo muito rela
cionada na sociedade local,
onde goza de-- gerais esti
mas por .suas elevadas vir
tudes de coração, ver-se-á
cercada de carinhosas ho-

SÉDE BALNEARIA

\

I 16 - SABA'DO - 16 do Dia
UMA NOITE JUNINA NA ROÇA A- PERSONALIDADE

As mães, os pais e os pro
fessores, têm influência de
cIsIva

.
na formação e no

apel�feiçoamento da' perso
nalidade do hómem. Cabe,
porém, às mães, o papel
mais importante, porque
elas é que têm contacto

Noitada tipicamente junina com premlOs
melhor caracterizado. Barraquinhas-Prêmios.
-

Reserva de mesa Cr$ 50,00 '

Convites Cr$ 50,00
Haverá onibus especiais.

CURITIBA rE.l.E�U" PROS.cBR""

AVENJrURAS DO' ZE�MUTRETA

SALAS PARA
ESCRITO.RIO

�

III!JJJffJJReZ �'""
Aluga�e ao lado do Car

,tório Hei'cílio Luz um con

junto de 3.' salas. Tratar no

local, à rua Deodorol' 9

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABADO, 9 DE JUNHO
.Éles não são 'do mundo, como. também eu não sou do

mundo. (João 17:14), Ler Salmos' 46:1�7 ou João.
17:13-19. . I

GRANDES magnatas convidaram . um jovem para DIA _ 9
--�-�-'-.-�"---'--'- -- ---'

ser o gerente de um escritório da sua Companhia em um
I

país estrangeiro. Êle aceitou a proposta sob a condição
de que êles lhe prometessem prover os meios para .que SHAFAR'S - A famosa dupla de
l'eus-fi111os f'ôssem educados no seu próprio país e que Hollywood,
a família tivesse recursos para voltar à terra natal, de

dois em dois anos.
-

O' jovem pai queria cercar seus filhos como o am
biente do país do qual' êles eram cidadãos.

Nós, também, devíamos estar sempre cônscios do

fato que, embora vivendo na terra, somos realmente ci- BARLIS DANÇANTES
.I

dadãos do céu. No entanto, estas duas cidadanias não são. 'Distribuição aos presentes, do já afamado cocktail

sxclusivas : elas são parte da mesma existência eterna. Barlís.
.

Jesus orou para que aquêles que lhe pertenciam
"

Por gentileza da já conceituada - Firm� - Me-

,nunca se tornassem criaturas apegadas ao mundo, mas deíros Ltda.
'

, I

se lembrassem sempre que pertenciam ao reino dos' ,Mesa .:_ Cr$ 100,00
céus, No seu conceito, Jesus deu à vida uma nova e in- Ingressos para os não associados.":::" Cr$ '50,00
finitamente ma-is ampla dimensão. Reservas de mesa - Alfaiataria Britto

Traje ,Passeio

HOJ E NO PASSADO
, 9 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1597, na Capitania de São Vicente faleceu o

padre José de Anchieta, nascido 'em São Chris-
'toval de la Laguna Capital de Tenerife (Caná
rias), .ern 19 de março de 1533;' ,

em 1636. p'artÍll de Porto Calvo com a missão
ae batel' os holandeses, o bravo capitão-mor
Felippe Camarão; ,

.

em 1647, em Lisboa, faleceu o heróico general
Matias de Albuquerque, Conde de Alegrete, co

mandante- em chefe' das Forças Armadas Bra
sIleIras contra os holandeses;
em 1815, foi assinado o ato final do Congresso
de <Viena, referente a restituição, da Guiana
Francesa, conquistada pelo Br�sil em 1809;
em 194J, no RlO de Janeiro, faleceu o sr. Tomaz
Delfino dos Santos, um dos ultimas constituín
tes de 1891, filho do consagrado poeta catarinen
se Luiz Delfina. Nascera a 24 de setembro de
1859, naquela mesma cidade.

André Nilo Tadasco
�

----�--�--------

(,NO LeOdCulo)

Cóm ii Biblia na Mão
..

ORAÇÃO

Nós te somos gratos, nosso Pai, por teres enviado
, teu Filho para contar-nos da 'verdadeira nobreza e ili

mítados horlzontes da. vida que tu nos ofereces pela fé
em Cristo. Damos-te graças po.r estarmos no mundo. Pe
lo teu Espírito' em nós, livra-nos de' sermos do mundo.
Por amor do Redentor, Amém.

PENSAl\;IENTO' PARA O DIA

Uma vela é útil tanto à pessoa que a acende como

àqueles que se beneficiam da sua luz.
.

RAY H. NICHOLS, Jornalista (Texas)

OPÉL MODELO ,1.938. CADET.
LiMOSINE

Vende-se, inteiramente 'reformado, pintado, pneus

nóvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual-
que defeito.'

_

Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser

viço Catarinense, a rua Felipe . Schmidt n. 60, com o

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

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

Queiram procurar .o senhor Raulino Ferro a rua

Conselheiro Mafra 56.
_

RESIDENCIA ,IDEAL

Aluga-se até o. pro:lfimo dia 12 do corrente magnifi
ca residencia em Itaguaçu,

.

propriedade da Vva dr.

Eurípides Gonçalves Ferro.

Informações com o senhor Raulino Ferro.

Aluguel sob c�ntrato de mais de um ano.

V EN D E: S E

CLUBE 15 DE OUTUBRO

22:00 HORAS
APRESENTANDO

bailarinos de

,

TIBI - O fabuloso a-cordeonista de 10 anos consí
rierado o maior acordeonista do mU'ndo em sua categoria.

ESTRÉIA - Conjunto Melódico de Nabal' e seus

OLD B,OYS

A Equitafiva dos Esf8do�
Unidos do Brasil

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS GERAIS

MSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

,
Segunda' Convocação.

São, Convídados' os Senflore,S' 'S�ftliiMô'S 'Õ"a �E-qulta
tiva dos Estados Unidos do Brasil'.ã se reunirem em As
sembléa Geral 'Extraordinária em Segunda Convocação
11a Sede Social na Avenida Rio Branco 125 setimo andar
;�s dez horas do dia vinte de Junho de 1956 a fim de De-
liberarem sobre A Seguinte Ordem do dia:" _

A - Reforma dos Estatutos da Sociedade.
B - Interesses Gerais.

Rio de Janeiro 1 de junho de 1956.
'

Enio Carvalho de Oliveira - Diretor no exer- _

cio da Presidencia,
.

. / Galdino do "Valle Filho - 'Diretor.

,
.

INSTITUTO DE 'PREV�DÊNCIA' E ASSIS-
TENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO,
DELEGACIA DO IPASE EM SANTA CATARINA

"RESULTADO DAS PROVAS DOS CONCURSOS PA
ltA OFICIAL ADMINISTRATIVO E GUARDA-LIVROS

DO IPASE'"
/

Já se encontram afixados, na Delegacia do IPASE,
nesta Capital, os resultados das provas dos concursos

r-cima mencionados,
Conforme as 'Instruções em vigor,' os candidatos

poderão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de
48 horas, contadas a partir da publicação dêste aviso."

Florianópolis, 6 de junho de 1956.

Vende-se em Araçatuba Município de Laguna; uma Léo Alberto Ramos Cruz

propriedade com a melhor casa/ de residência local e Delegado
mais 3 casas alugadas, com motor a oleo Shank de

I
,.'

,

8 H P e gerador de 1.?O,O I� W com inst�lação em 11 c.a-
()__() ()....(j....()._.()__ () () ().....()..... 'i�

ri;�:���:'::�;�O:::�:���::ê��� �!;::� l��:::r�::"; MI·ssa· 'de' 30' ·dl·as·Ver e tratar com Licínio Andrade de Souz a no lo-

cal, ou rio Estreito à Rua 24 de Maio 933.

PARTICIPAÇAO
\ UBALDO SANTOS e TERESINHA RAMOS SAN

TOS participam aos parentes e pessoas das' 'suas rela

ções, o nascimento de seu primogênito Marcelo,' ocorrtdo
a 2 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa", nesta
Capital.

Plorlanópolis, 4 de junho de 1956.

IlMA CABRAL MACHADO,·

__ � 1:

--------------------�---

SALAS PARt,
ESCRITÓRIO

ATENÇÃO SENHORES OPERÁRíos DA
INDÜSTRIA

A família de ILMA CABRAL MACHADO convida os pa
rentss e pessoas amigas, para a missa de 300-. dia que, pelo
descanso 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 agadaclmentos a todos quantos

I comparecerem a .êsse ato de piedade cristã .

Aluga-se ao lado do car-

tórIo Hercílio Luz um con- O Departamento Regional do Serviço Social da In
junto de 3 salas. Tratar no dustría - SESI - visando proporcional' aos filhos dos
·ioeal, à rua Deodoro, 9 operários da Indústria ou seus assemelhados, a possibi-
" Iidade de assistirem a peça teatral infantil ''PLUFT O
----�-� F.ANTASMINHA", encenada pelo Teat190 Catarlnens., de

Comédias, patrocinará, em data de 10 do corrente (do
mingo) às 15 horas, um espetáculo gratuito para' o qual
convida os be-neficiários acima mencionados.

As ent�adas, para o referido espetáculo, serão dís
tríbuídas à partir do dia 6 (quarta-feira), das 13 às 16
horas na séde do 'Depártamento Regional - Dívísão de
Serviço Social ....:.. Edificio Ipase 4°' andar e na séde do
Núcleo, Regional do S1'.;SI no Estreito à rua 24 de Maio
nO 890.

Para jl aquisição. dos ingressos
.

é índispensavel a

apresentação da carteira profissional.

ALFAIT4RI1 r
Saota Catarina

! A ELEGANCIA PARA RO-

I MENS E SENHORAS

Rua Jerôntmo Coelho n. 1 -

Edifício "João Alfredo" sala 17
l? andar.

MOCAS
1

PRECISA-SE de moças
para emprego em Confeita
ria que entendam. de doces
ou sa.lgados.
.Rua Visconde de Ouro

Preto, C2. /

DECLARA'ÇÃO\

Declaro ter" sido extra
viada a apólice n. 181.588,
emitida pelo Ipase por meu

falecido marido Tycho Bra
ke Fernandes, a meu favor,
pelo que a declaro de nulo

• �r
valor. '

,

Florianópolis 1 dê junho
de 1956.
Argentina da Silva Fer-

i

} .

-----�------------------��\�-- __.__

P A R li CI P A C Ã O •

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

'" Maríze, ocorr-ido dia 2' de Junho de 1956, na Ma,,ternida-
de 'Dr. Carlos Corrêa,

'

,

j

,p A R T I C I P Á ç A, O
ORLANDO SILVA E ELISABETE .S. SILVA

, Participam aos Parentes e psssôas de suas relações o

nascímsnto de mais Ulll g�aroto, ooorrído no dia 2 de junho,
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, que na pia bastlmal

.receberá,c nome de JORGE DAVID

•

�

'PROGRAMA DO MES: ,j.

-.TU-NHO:-

la' - Quarta - Festa de s.' Antonio. no De
partamento balneário - Noi
tada \radiei1mal com sur
prezas.

30 - Sabado - Festa de. S. Pedro. Noitada
de alegria, decoração mara

vilhosa. Prêmios??

E um churrasco nas obras
da hova séde! Surprezas!

I
'\
I
\�

\.

.

Lavando com Babao

\2iraem EspeCialidade
da Ola. TIIIIL IIDDIIIIIL-Jolollllf

.

(1IIrtlarr�glltradÍl)
econemíze-se tempo tt dinheiro

.

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Maestra: Seõora de i
I l'lsa��.i!� j I
............. . .

23°
15 de março. Quinta-feira. - Muito, sol, muito gen

te nas ruas, muito calôr: - um calôr agudo 'que' penetra
ná pele como o ferrão do marinmbondo.

Sinto desejos de me deitar de novo na banheira, de
.

abrir tôdas as torneiras, de me alagar de água gelada e

de sorvetes de maçã e tomate'.
.

Mas. .. nada ainda feito e aqui em_ Asuncíón, onde

se trabalha em rações, tudo cerra as portas às onze horas:

bancos, ministérios, consultados, repartições públicas e

mitras beneméritas instituições do Estado.
Só a Polícia vigia, escancarada, com as suas escreva

ninhas atentas e os seus gendarmes de uniformes cheios

de cousas vistosas: no Paraguáí a Polícia' é como o quero- ,

quero: - fica num pé, mas' não dorme na coxilha ...
Tenho, portanto, de chupar a manhã até os ossos, es

currupichar o tempo: e já são nove horas no meu prestatí
vo relógio de algibeira.

Está aí um costume que eu aprovo e deveriamos Im
portar: não é, como adguns que nos têm vindo de fóra,
em fardos e tarifas especiais, ernbaraçósos e, complicados.
Esse, ao

-

menos, tornariam mais atraentes e consoladôras

Ias mesas dos cafés e mais doces e leves as sombras das

esquinas. .

'

Encontrei na avenida Oolon, na esquina da caBe Pal

ma; animando a paisagem urbana, .um grupo de índios
oferecendo fléxas, arcos com entalhes coloridos, bolsas de

fios e umas faixas de cordão tecidas nas suas rancherias,
nos arredores fl'uviais de Asunción.

São altos, robustos, côr de bronze novo, de feições for

tes, longos cabelos amarrados à nuca e que lhes caem às
costas cheios e crespos, como as franjas de uma cauda de
boi.

índids de romance e de cinema, como não os viram
assim Alencar e Chateaubriand ...

Nada têm dos nossos bugres empastados e curtos; bar
rigudos, -de ventas de orango, grenha de cuia aparada em

torno da cabeça e olho de velho quatí traiçoeiro e sórdido!
Vê-se logo que pertencem a uma casta apurada e su

perior: usam brincos, como as-mulheres civilizadas: um

enfeite de páu, redondo e colorldo.i.anxertadc nos lóbulos

das orelhas.

Quase todos�(l'alpercatas de couro crú, presas aos cal

canhares.
Alguns vestem umas calças' de brim, com uma tira 'de

couro ou de juta em volta da cintura; outros, porém, um

chiripá de lona, Ialecos sem mangas e um barrête de pano
com duas pontas batendo-lhes nos ombros largos.

,

Com eles estavam duas mulheres de tranças negras e

luzidas caídas como as ciganas, de tipoy encardido e um

filho -escanchado às ancas fecundas e fartas.
Aproximei-me. Os índios meâssaltaram, falando, rin

do, mostrando os, dentes claros, fortes, que por certo não
roeram óssos de espanhóis:

- Mbaeco reipotá, caraí? . .-

Olhei em tôrno de mim: apelei para uns jovens co-

legiais que passavam,
- Preguntan lo que quíere usted.
_... Esta faja ...
- Vinte guaranies... '

Comprei a faixa para o Rubens - Rubens de Arruda

Ramos -, que é lageano como o meu
-

filho, campeador
honoris causa, e vae usá-la com bombachas, barbícaeho,
cherenga e muita intimação!! ...

Um grande índio bateu-me no ombro, num riso de
conquistador, com um sotaque sem érres pesados:

- Gracias... Muchas grãcias ...
Voltámos do Consulado Geral do Brasil agitados, com

40 graus de animação: tudo no superlativo, como anda nos

nossos hábitos e na retorica patrióteira do' ufanismo.
O dr. Orlando Arruda é um diplomata que não usa

gosméticos e pós de arrôs, dum discreto encanto pessoal,
e duma cortezia sobria e em que não há a banalidade da
carreira.

•

Conversámos tomando café, entre, riscos de fumo bra
sileiro, num gabillete de homem de trabalh6: alguns óleos
pelas parêdes: duas ou três goaches vivas e alegres, e

<
sô

bre a escrevaninha, vários papeis a assinar, pastas, esta
tisticas e gráfiCOS 'explicativos em tintas nítidas e indelé
'Veis.

Em tôrno o ruido miudo das maquinas de escrever e de
fora o amplo rumôr da grande rua.

"

O ConsuladO fica na calle Palma, ao pé de Jlma dro

garia, num sàbrado de tez fidalga, corn escadaria de már

more, tetos estucados e um pateo andaluz com ladrilhos
coloridos, pesados bancos de ferro, folhagens úmidas e

uma frescura campestre e sossegada.
Aqui em Asunción o mármore é correntio' e banal como

o concreto no Brasil. Há'mármore nas velhas e nas casas

novas; por toda a part� alveja a sult pele macia e branca:
nos Pavimentos, nos alêros, nas sotéias, nos átrios, nas

áreas abertas e até nas pie�as mais discretas ...
- Si. .. si. .. - disse-me um senhor argentino, alisan

do os bigodes, a cortar a minha admiração e o -meu es-

, panto deante de tanto márllfore. - Si. .. tiene mármores,
mucho&. mármores, hasta en los pisos .de las cocinas. Pe
ro .... los campesinos _viven, todavia, en ranchitos de ra

mas y techos de pajas. Esto ês el Paraguai.
Creio que o 'argentino exagerou, por mau humor, co-'

mo sempre.
Encontrei, na verdade, ranchos de fôlhas, cobertos de

palha, como as médas de forragem: mas isso foi nos

arredores de Paso de los Libres.

NA PRÓXIMA SEMANA
RIO, 8 (VA) _ O Minis- plicáções do Governo à Câ

tro (la Justiça espera rec'e- mara e responderá às inter
ber o ofício da Câmara pelações dos deputados. O.
dando conta da sua convo-: Ministro da Justiça, que

cação para combinar com o teve anteontem, à noite um

sr. Ulisses Guimarães seu contato com o Presidente da

{'·-,mparecimento ao
-

Palácio' República em torne do as

Tiradentes. sunto, voltará a se avistar
Dessa maneira somente com o sr. Juscelino Kubits

na proxima semana o sr. chek antes do compareci
Nel'eu Ramos levará ll,S ex- mento.j

rÍ

IMembrial.apêlo, proposto�pelo depu,
!

.

ladó Paulo Preiss-Bpoiado pela
��.�:5S>\ I Assembléia Legislativa .":

,;,./ ----�,:-._"r,;:�
Conforme havíamos pro- meios de' consumo junto à Os atuais mercados consumi

metido, !publicamos, com fonte de produção, afim de I dores somam a cifras bas
prazer, o texto do memorial- eliminar um transporte mo-Itante mais elevadas do que

apêlo proposto pelo Deputa- roso e de elevado custo, príri- o custo do produto à boca da
do Paulo Preis e aprovado .cípalmente para os carvões

I
mina.

III
pelo plenário da nossa As- tipo "vapor", cujos fretes até I (Continua na 3a Pag.)A estrada que percorremos, rumo a São João e às sembléia Legislativa.

codornas, nasceu da iniciativa particular e foi cons- Tratando-se de assunto
truida pela wísâo obstinada de Tito Bianchini. Quanto intimamente ligado à eco
a _inauguraram achava-se rio Govêrno do Estado o nomía catarinense e ao bem
ilustre' e saudoso lageano, dr. Walmor Ribeiro Bran- estar social de sua gente, de -

co, Vice-Governador. Representou-o no ato, nos Mor- aplaudir-se _ a batalha do
rínhos, o sr. José Alves de Brito. Passado o momento operoso Deputado sulino.
solene', dos discursos e do corte da fita simbólica, o Realmente, esta é a hora de
nosso Juca de Brito não se aguentou dentro da arma- Santa Catarina, _ U/ge que
dura do protocolo e das etiquetas do formalismo orl-

se eonjugusm todos Os es
cial, que lhe tolhiam a l1berdade dos gestos e as ex- forços, para que não só ve
pansões do espírito irriquieto e avesso à sofisticação [amos solucionado o velho
das enjoadíssímas convenções sociais

.. �ntes mesmo problema carbonífero; mas, ZANGOU-SE-O SR. WANDELEY, JUNIORque o churrasco esquentasse, deu a missao por cum- .aínda salvaguardados os in-
prída, anunciou. que índio bo� não tem querê�ci�, p�n.-Iterêss'es econômicos e sociais
chou-se para ríba do seu pingo malacara, ja Indócil de nossa terra. Aqui está o
sob Os apeíros do mais requintado estilo gaucho, que- apêlo ao Executívr, Estadual.
brou-Ihe a cola a cantagalo, fez brochas de doís me

tros -e tanto e atou logo umas carreiras, para animar Texto do memorial-apêlo
a festança, nomais... ,;

Nunca um Chefe do Executiv6' em Santa Catari
na teve um representante tão bem identificado com o

,povo ...

Florianópolis, Sábado, 9 de Junho de 1956
I

RIO, 8 (VA) _ Sob o tí- f tra uma emenda aprovada
tulo Remanescente do gol- por um orgão técnico. A

písmo, o "Correio da Ma-; meaçou deixar a comissão,
nhã" I?ublica o s�gl:in�e: I não atendeu às explicações

O sr, Vanderlei Júrnor te- que lhe foram d-adas pelo
ceu comentários bastante' sr. Laurindo Regis e Negrão'
desairosos sobre a atitude' de Lima e terminou dizendo,
do líder da maioria, que a- 'textualmente:'
bandonou a propria sorte

-

a
I
,,_ ,A esta altura, eu estou

emenda apresentada pelo sr. por tudo, inclusive pelo fe
Luiz Tourinho ao projeto de chamento da Câmara, se

supressão de graduação de êles quiserem".
oficiais, Zangou-se o repre- i Houve um constrangimen
ssntante catarinense na 00-' to geral, que 'só foi' cortado
missão de Segurança Na- pelo presidente ao anunciar

cional, Disse que era ,falta a discussão de um novo pa

de ética do líder, votar con- recer.

Negado o visto de
" I

.

permanencla a

Carlos Lacerda

x x

x

Senhor GOVernador do Es
tado,
I - Não podem os pode

res constituídos do Estado fi
car alheios à evolução e ao

de'stino das mais variadas
zonas que integram a unida
de federativa a que no; hon
ramos de pertencer, mór
mente quando em jogo o

bem-estar. social e o desejo
do desenvolvimento econômi
Co de uma região, o que, em

úbtíma análise, vem atingir
a vida e a' atividade de to
dos.
II - Há, no Estado, um

problema que urge ser solu-
cionado, pois que já não ca- Vende-se ou arrenda-se o Pérola Restaurante, sito a

bem pallatívos esporádicos, rua 24 de Maio, 748, no Estreito - Informações no local.
tal o seu vulto e consequên-
cias. O drama do carvão mi- •••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••
naral deixou,

-

de há muito,
de ser problema da região
sul de Santa Catarina para
desafiar a estrutura econô- RIO, 8 (VA) _ O desen- batido pelo dr. J. S. Hill
mica e social do Estado e volvimento econômico e o man no dia 12 do corrente,
envolvendo, ainda, interês- problema da agricultura no terça-feira, às 20 horas, no

ses da Nação, não apenas no Nordeste do Brasil será de- auditório da Embaixada dos
santldo do aproveitamento _� Estados Unidos. Esta será
material - industrial, mas Cid d d t "s mil a sétima da série de pales
também sob o aspecto da I a e, e re I tras sobre, assuntos técní-
própria segurança, cos, promovida pelo Ponto
III - E' de 'todos sabido a nos IV na. Brasil.

que a solução ideal e racio->
DAMASCO, 8 (UP) O dr. Hillmann é scorrç-

nal para o carvão é criar'Q tr
.

I descobri _ mista do. Ponto e membro'
ua 1'0 mg eses .

íd de de 3 mll do Escritório Técnic-o de A-
ram uma c a

.

. .

pert d fronteira da grícultura, empreendimen-

Sa��s, er o Ta rquia s gun
to braslleiro-norte-america-

lrIa com a u ,e -
'

�
-,

do anunciou hoje, o Departa- no.
..

manto Nacional de ArqUeO-' U I?esde.dqude sde IA\ce?ClOU da

logta, A velha cidade foi des- plVel'sl.a e e, nzona pa-
-

b t -, n rte de Aleppo
ra assumIr seu ,cargo atual,

co er a ao o '

'd H'll
.,

de ois de 45 dias de escava-
o r. 1 man Ja passou

_

p
.

-. ,gra;p.de parte do seu tempo
nosso representante no Oes- coes. Os arqueologlstas dl-

B 'I t b Ih d. ,

"

no raSl ra a an o com
te catarmense e pessoa muI-. zem que ha provas de se

B 'd N d t. .
' ,o anco o 01' es e na se-

to. relaclOnada nesta Capl- tratar da capital do antIgO
d F t- I

"

.

, e em 01' a eza.
tal. Estado, conheclda pelo nome

O
.

t E t d d N'- .

Percor,rerá o sul, efetuan- de Arbad. O chefe do De-
s 01 o

.

s a os o 01.-
.

t t dAI
' deste constituem uma regl-

do Cobranças, fazendo novas par amen o e rqueo ogla, _ .

assinaturas e toda sorte de dr. Salim Abedel Abaulhak
ao prob�ema na economIa

,

do Brasll, atormentada pe-publicidades. anunciou, ontem a descober-
Ao capitão Virgílio . Dias' ta, na Siria setentri�nal do

la seca, ocasionalmente su-

I jeita a inundações, esta im--
a�guramos votos de felÍz a�t�go porto marítimo de Se-

portante região é ainda px:e-
Ilagem. mlra.

judicada pela emigração do

•••_ ._w ,.._. g.n" seu povo. Estes são os pro-
blemas visados pelo Banco
do Nordeste, e aos quais 'o
Ponto IV tem prestado as

sistencia, atraves dos servi
cos do dr. Hillman aborda
;á' as medidas qUe tem SIdo
tomadas para enfrentar es

sa situação.

Lembrei, acima, o dr. Walmor. No ponto mais al
to da sua fazenda dos Pinheirinhos, não longe da es

trada, vê-se um busto. de bronze ao centro de um cer

cado. F,alecido há Poucos anos nos Estados Unidos,
quis aqui o seu repouso eterno,

.

no meio dos pagos
eternos, no tope tranquilo de um morro batido de sol,
com árvores generosas a sussurrarem cantigas cam

péíras e sob a guarda: marcíal de um pelotão de
pinheiros em continência ... PEROLAx x

x

Sôbre o rio Pelotinhas, nessa estrada, não há pon
te: um despraíado . oferece passagem, A caminhonete,
com o eixo de. força Iígado, parou bem ao meio. Para
lavar os pés - explicou o Valdo. As águas, fugindo ao.

rechojos espumados do poço,
.

descem rápidas sôbre as

Iages, corno nas reprêsas. Olhando-as, emoldurando
me na paisagem, lembrei-me do Tad�u, ali no Práía

Clubs, reculutando palavras ao .seu dicionário para dar
uma impressão sôbre o mar. Se tivesse- lido o Anabase
e fôsse politico, exclamaria Thalassa.! Thalassa! como
ÓS 10.000 gregos de' Xenofonte, ao avistarem o mar

depois de uma longa e exaustiva retiradas A exclama
ção, que data de dois mil e tentos anos, teria sua.repeti
ção muito apreciada na atualidade catarinense! Mas,
que' disse o Tadeu, ali no. Práiã Clube? Olhou o Atlân

tico, em día de vento sul ,com as- ondas revôltas e retra
tou-o num dímínutívo disfarçado:
- Etá dispraiadã,o véio!

FALECEU NA. TRIBUNA

Capitão Virgílio
Dias'

, '. II•
j , ,

x

Para ,o sul do Estado, via
jou o nosso -distinto conter
rânéo Capitão Virgílio Dias,

Venho observan_do, há muito, que Os meus con

terrâneos têm diferenças com o mar. Parece-me que
vêm nele um competidor da béleza das coxil,has,
um rival da imensidade dominadora dos seus hori
zontes.

Ainda agora, visitando as obras da nova usina
,do Salto, no Caveiras, em companhia' do Prefeito Vi·

daI, de Dona Emília, sua exma. esposa, da sua filha,
sra. Teresa, e da tia lI4'enoca - sra. João Pedro -Ar

ruda - páramos no alto do Boqueirão para encher os

olhos de paisagem. E a fixar as Serras que azulam ao

longe e os descampados que só- o horizonte atalha,
não sabendo qual o quadro mais fascinante, com a

cidade a prosperar lá em baixQ; ouvi as três senhoras
resumirem seu deslumbramento em expresões a que
não faltavam pitadas de ciumento bairrismo contra a

mar:

- Soberbo panorama! Grand�oso! Espetacular! O
mar não é tão, lindo assim. . .

.

�ão cuidem os lageanos que 'eu tenha negado a

raça./ Sempre fui de terra firme e nunca apreendi a'
nadar. Estou apenas registrando uma preferência, A,
votar ... votaria com o relator.

Vale recordar, dentro do assunto, uma do saudoso
Chico Ataide, na; qual o mar apareCe outra vez infe
riorizado. Sôbre o manto de cabocla, humildade, o Chi
quinho era mestre em acuidade de respostas e em

ironias agudas e penetrantes. Convidado a almoçar
no Palácio, fugiu ao êonvíte - que lhe não afinava
com os hábitos - desculpando-se, de já haver aceito
igual convocação do seu velho amigo Aristides Ramos,
que residia, à época, no Estreito:

-

- O General' Tolomeu quer que eu vá armoçar no

Palácio! Não vou! Não sou bem manso disso! Vou ar

moça r é com o cumpadre Tidico, lá do ohtro lado, da
sanga, ..

A sanga era à mar, sob a Ponte!

. NOVO DIRETÓRIO DO P. R. PI
O Governador Jorge Lacerda é o Vice��

Presidente N° 2
A 8B convenção nacional do Partido de Representação

Popular, reunida no Rio de Janeiro, a 19 de abril do cor

rente ano, elegeu o seguinte diretório Nacional.
Presidente - PLINIO SALGADO.

Vices-Presidentes - DR. VICENTE MEGIOLARO,
DR. JORGE LACERDA.

DR. Luiz CQMPAGNONI
DR. JAMIL FERES.

••••••••••••••••••••

Secretário Geral - DR. E_VE�ALDO LEITE.

Sub-Secretário - DR. GIL AFONSECA DE ALENCAR.

Consul.to Jurídico - DR. GASTON LUIZ DO REGO. RIO, 8 (VA) - Informa o

Vogais - Almiran�e Fernando Cockrane, Padre

pon-jjOrnal "O Semanário" que as

ciano St�nzel (jos
.

Santos, Dr. Murilo. Fontainha, D�. Rai- autoridades norte-america
mundo Barbosa L�ma, 1;>1'. Alberto Blttencourt Cotrm

Ne-Inas negaram o visto de per
to, Dr.,Nelson Chiurco, Dr. José Cláudio Bocai�va Bulcão, manência ao jornalista- Car-·
Dr. Ordival Gomes, Dr. Pedro Nogueira Avila, Dr, Paulo

IloS Lacerda nos Estados U

Lomba Ferraz, ,Dr .. Manoel José Ferre�a, Dr. Carlos �asci- nidos.· E<sta a razão de sua

mento, Dr. Jose Vlle(a Pedras, Dr. Joao Alfredo Oorrea de

Itransferencia para Portugal.
01iveira Neto, Dr. Francisco Galdino Pereira de Mendon- Adiantou a mesma fonte que

ça, Renato Henzelmann, Dr. Américo Ribeiro de Araujo, o deputado carioca, em car

Dr. José Emilio Berla Hiemezer, Dr. Gladst6ne Rodrigues' ta a amigos tem manifesta

Duarte, Dr. Abias Otávio Vieira, Dr. Alvaro Sardinha, Dr.' do .sua profunda decepção
Paulo Raposo Bàndeira, Ramiro Lemos Corrêa, Comandan-

I
com o que �conteceu. Tal

te Aristóbulo Soriano de Melo, Dr, Ernani Lomba Ferráz,' atitude do governo nQrte- a

Dr. José Loureiro Júnior, Qphélio Stylita, Dr. José Ferreira ,mericano teria sido determi

Landin, Dr. Rubens Nogueira, Dr. Olavo Freitas Lustosa, nada_ pela posição assui:nida
_' .... I /

Professor Ibson Marques, Dr. Nestor Pereira, Dr. João Car- por "Tribuna de Imprensa"
los Fairbanks, Dr. Damiane GuIo, Dr. Wolfran Metzler. Dr. em f�ce do problema dos
Carlos Alberto Thomaz.

I
minerais atômicos,

x x

x

E a caçada? Depois. eu conto ...
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