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Cr$ 1,00

RIO, 9 (VA) - Foi apre- Armadas que contem ou ve

ciado, ontem, na Corníssâo I nham a contar com 10 ou

de Segurança da Câmara, o mais anos de serviços, índe

projeto que dá estabilidade, pendentemente de reengaja
aos sargentos das Ji'ôrças mento. O Estado Maior do

---------------------------------.!-..., -----------� --�---------- Exercito, ouvido anterior-
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Homenageado" D3sta:Capital, � 680. Octacilio Terra ;!��Sa�osd�ge��dnae�!o�l��l ��.��=

eS az In r IgaS Drora-bY - Almooo DO' Quartel do 14· 84 C. ��!��:s ���S�I�oE��ac�is;��;-
,

P ti' • t Id d C·
.

na. E o deputado Croaci de
I
.',

.

reseu a a mDreusa e aO or a es· Ivis Oliveira, quando o projeto
,

RIO, 9 (VA) - Falando à pósíto da convocação pela tudo, repudiou o convocação. transitou na Comissão de

imprensa sobre o episódio da Câmara do titular de assun- O Iíder F1ernando Ferrari e viaiando' a serviço de No dia 14, iJO Quartel do Excia têm demonstrado, por 'Justiça, apresen� um subs-

convocação do sr. Nereu Ra- tos políticos do governo. I eu conversamos a respeito suas elevadas fnnções, es- 14° B C lhe foi ofel'ecido' fá os, atitudes e convicções, títuttvo.
_

mos à Câmara, declarou? se-; Nada disso é verda?e. Ne- rcom o pr�sidente da Repúbli- teve ha dias, nesta Capital, um banquete, a que estive-I ser o Chefe dedicado e em- Na sessao de ontem da Co

guinte o líder do governo, reu Ramos é exato, apontou- I
ca. DepoIs .de uma troca de o General de Brigada r�m 1}]'es�n:es altas. �utori-I períhado . n_?s mi�téres de missão?e Segurança, o, depu�

Vieira de Melo: .me algumas inconveniências 'pontos de vista .�obre o a_s- OCTACILIO TERRA URU- dades ,CIVIS e Militares," sua profissão, orientando, tado WIlson Fadul, relator,
_ "Estão apregoando que no tocante ao seu compare- sunto, chegamos a conclusao RAHY, Diretor de Enge- grande número de amigos e

;
com a segurança de seu apresentou parecer favorável

jiouve OU há divergência en- cimento à Câmara. Temia,: de que lera útil e conventsn- nhuria do Exército, ,e que a Imprensa local, tendo o
I
exemplo seus subordinados 'I ao restabelecimento do pro-

tre o presidente da Repúbli- inclusive que tal compareci-' te o comparecimento do foi o Primeiro General a: n05ls? Diretor, ho�rado com I eneal�'la�do a figura impal:- j,e�o. na sua �orma Origi?al,
e o ministro da Justiça, bem menta pudesse concorrer pa- I ministro. exercer f�n�ão de Comando convite, comparecido, I do Soldado "Sans peur et I reíeítando a.sslm o subst�tu-
como descontentamento de ra aumentar a efervescência I Mas Juscelino - Kubitschek efetivo em nossa terra,! Na oportunidade da ho- sans reprocbe" e felizes I tivo -. Mas opinou pela aceita

Nereu Ramos em face da ml- política. .

subordinou a convocação à quando aqui esteve sediado ,·m.entgem ? Coroné] Vir�i-I porque temos a a.legria de 'Iºá? de um� e_�e��la, cl� se

nha conduta, tudo isso a pro- _ E nenhum momento, con-, necessária aquiescência de o Quartel ,General da In- ,mo Cordeíro de Mello, Co- I rever em nosso seio, aquele

I
guínte teor. a,ItlgO 3 -

. Nereu Ramos. Voltamos à fantaria Divisionárta da mandante da Guarnição Mi- 'que, com tanta dedicação, Perderá os benerrcíos da per-
---- presença do ministro e sua 5a Divisão de Infantaria, ii, 'litDl' de Florianópolis e do! humanidade' e paternal ca- manência assegurada nesta

excelência, declarou-se pron- Avenida Hercilic Luz (ho-! 14° B. C proferiu a seguinte rinho, nos comandou e

ori-1lei
o sargento que, por sen-

CRIACA-O DE DISTRITOS ELEITORAIS I
to a comparecer à Câmara, je com sua séde em Ponta I

oração: entou, durante mais de um tença passada em julgado.
-

,

.

prestando-lhe �SSÍI!l home- Grossa, no visinho Estado I -' A Guarnição do Exér- ano, como Comandante que
fôr condenado a pena restrí-

RIO, 9 (VA) - O sr. Ama- 'para a escolha do eleitor. nagem. Foi tudo o que hou- do Paraná), cito, sediada em Plorianó- foi da IDi5 e Guarnição Mi- .tiva de liberdade individual

ral Peixoto informou que "o Ii Outra sugestão diz respeito: ve. Ontem à noite mantive Aqui chegando a 11 do polis" se sente profunda- litar desta Capital. . superior a dois, anos ou de-

PSD está examinando :0 pro- ao restabel1ecimento dos vO-,l'ápidO contato com. Nereu passado, o ilustre visiban- mpnte honrada P. feliz com (Continua .na 5a Pago) clarado, em processo regular

bIerha da falta de nrlistamen-; tos, partidários ou- de legen- Ramos. Tudo indica que sua te se demorou até 15, visi- a visita de V, Excía. e da e por decisão do órgão mili-

to, e é provavel que o atual da".
.

excelencía venha a compa- tando seus inumeros ami-, brilhante Comitiva que o tal' competente, para o [ul-

seja prorrogado até 1957. As I recer np. proxima semana". gos e admiradores, grangea-
'

acompanha _ nos delicados gamanto, responsável pela
eleições de 1958 se processa-

O P I t d do'; pelo seu elevado espiri- 'problemas r

da missão que Confere"nele latt- 'prática de ato ofensivo à díg-

riam, entretanto, com o alis- ar amen o o Apresento_u-se. to e por suas magnificas trouxe v. Excia a esta 5a inidade mi�itar ou profissio-
tamento -novo". E á cédula' ,

,
. I _ qualidades de perfeito cava- Regrão Militar; profunda- N i n�l _?u atentatório das ínstí-

única? perguntou o reporteI'. Brasil e a leglsla- RIO, 9 (VA) - Havendo lheiro, ' I mente, honrada porque V. ereu litUlçoes
ou ,do Estado".

Respondeu o sr. Amaral Peí- I �

. Iterminado o prazo ds..Hcen- Sustentou 0\ deputado Wil-

"xoto: "Somente podará Ser [, cão social lça,- apresentou-se
ao Minis- RIO, 9 (V. A.) - O ggabí- son Fadul que se trata de

àplicada no pleito para depu-I' tro da Guerra o general AI-

O' sr J'orU'e Lacerda II·n'ha InLeo,ttet dduOranntleintisotdr,Oo o T,del·.aixe(drae Usemea_qVUeelhta,amasbPeimraÇaãtOenddaeClaaoss-tado se houver certas mu': I GENEBRA, 9 (A, P.) - O
I
cides Etchegoyen,. Ao que se

_

•

danças no sistema eleitoral. ministro do Trabalho do Bra-
I apurpu na Secretaria de Es- "

. hoje t'eve um movimento interesses das Fôrças Arma-'-

Do contrário, t6rna-se-ia im-' sil, José Parsifal Barroso, in- tadp, o ex-chefe de polícia '.
,

. _ _'
_ , I eexptro'alíotricdoins,ármidas odepomntiloitac'Urel_s I Ed,assta,déoonMfQarmiore,

,ai dooptnEixãe?rcl.tdo'O.praticável, pois conteria c!Ém- formou, ontem na Conferên-' não terá comissão ou cOlffian7 _

.

tenas, e nalguns casos, mi-Icia Internacional do Traba- :dO imediato. Ficará adido à or"em de nao aparecer la minante foi sem dúvida a Entretanto o sr Negrão de

lhares de nomes, devendo a- :lho, quie a Câmara e Senado Secretaria Geral da Guerra. 'u
,

'

, ,I GcoUnefle'rraê_nccoiran' 'dooSml,.i'nNiesrt'el�oll 'Rdaa_"I'LdeimcI'sa_aoPedaid�l'avdiast�, ficandOOutraapénas um deles ser marcado de seu país ratificaram 141 . , para

pelo eleitpr. Entr,e as idéias I' convenções da Organização ':' Amanhã transcorre o ° sr. Plínio Salgado, no'Rui de Arruda e Ro-meu Vas-
mos por mais de uma hora. I reunião da comissão.

ou sugestões para os estudos Internacional do Trabadho, 'I' * 910 aniversário da Ba- órgão A MARCHA, de 25 d� cancelos. ,,1-

'do PSD, posso citar em pri-' cujo fim é melhorar a situa-
I

talha do Riachuelo, Re'lem-. maio último, ..estudando a: Wilton sabia rua e número; _,------,----��--

meiro, a adoção do sistema
I
ção do operariado. Tal atitu- 'bram-se as glórias de Barro- pensonalidade de Um integra- Jorge Sábia mas tinha ordem

.

ingles de zonas

o,u distrit,os
'''de do Legis�ativo ,braSileiro

I
so e Marcílio Dias,

Difer,en,-
lista já falecido,·

n,arr,a
as -de nunCa

lá,
aparecer;

Mur-IO E
,.

'

M'
•.

�
•

eleitorais, O.;; deputados�re-:-declarouo,mi:ri�tro�de-,tes os,postos hierarquico�,s�as fugàs da Políçia-, em g�e� ap�nhava-nos em�cer-, nSlno DO UnlCIPIO
�

pl:.esentariam o povo dessles ImoJi1�tra "o. contmuo;- e�pe- /or�m senielba'n_!e.$·na ,;b.l'il:VU-. Vil't'Pe�do a�.saltp .a9J'I�,lana- J ta!t es�umasfl,�eIl sa�el �e, _ ..' 1�_ " _j.

�Js�� ·�ãOc 9� t.odo ,,:uDit n_l;lO:- �� W!l'�,� ..�I.m.!l:Jv.��.por��.d.? ��:i?é lu�- bM".�,!il� rí;1�l<:-:de,,�,p� ei,<?pd� Vl�I;_�t\@�: �1�:l�ld�,,��::. " -

'

C'
•

I"f'Éstado. Haveriam àssiJiLmais necer fii!.! a notãyel !e�áo 'tam e ficou es'crita� e:iopeia al;.tlgo e_ o topICO SegUinte. ·11es . recebla_ e� 'transmlfi'a OS "'da� ,"" "

,

a P',�.lt!{.�. �

'Cédulàs únicas ou oficia,is,.)egisl�tivt da qIT". � O��-:dà ,História da Marinha de -"Ne�se temp�, os co�-\recados, nao sabend'O�se�?os l\i.
mas 'em 'conmensação ,umal�ililaçao do trabalho a flhal 'Guerra do. Brasil, .

.

panhelros de Sao Paulo �g-Iencontrava�os
na CapItal

lista menor de candidatos das Nações Unidas. Neste dia não podemo.s I noraNam que eu me encon- OU no Lntenor; e Maroel da "

--�-----------:",_';"----..- deixar de ressaltar o quanto I
trava nàquela Capital. Eram! Silva Teles 'Sabia tudo, sem Para êsse festival ivemos: administrativamente os se-

n 'C"'E'S'SO° EM LO'N'ORES DE 'P'IANJSTA de heroismo, de amôr à Pá- conhecedores desse' seg'rêdo I nunca haver revelaáo. Esse
I gentil convite ,da direção do, nhores docentes, sã'Ü presidi-

,JU .' . !,
" trja, de 'vaJen,tia invulgar, ape_nas Wilson Ferreira (mé-, era o grau de confiança que, Colégio - à, q�a� nos confes- : das, nl-iJlsalmente, l'ei.miôes

BR.A-S'IL'EIRA
fo.i mobi)izado ,n,o. grande

e dico de Belo·
....
Horizonte q�eleu depositava em Marcel:'. samos gratos. - !pedagÓgiCas.

'

san,glz�nto embaté. <;Js integralistaS paulistas nao
" Vem o' Prefeito Osmar I Nas grandes ferias funcio-

"

. 'd
' .' '. .. Ao lado dos deno.dados' Ma':' �éonheciam); Jorge Lacerda '. ' Cunha; imprimindo aos vá- nará um curso ,ele apel'fqço'a.:

PTotnlssô,ra artista' segun o os cnhcos- l'inheii"os, é�tavam tambe� (4)utro médico de .curitiba Salá.ri.o mírirma rios .�etores, administr��ivos, 'meÍl.t�, s.t;_ndo obrigatórl:a_ "á'
" '. 1

',:. '1;'1 os bravos- S.óldad9s doo Exér'..1 tambem desconheCido dps 'a malS prollcua e efIcIente, frequencla, para todo,' Q.s

WNDRES, (BNS) �-.
A .JO-, WI�8:n?re Hal�, '�� cajpr a

l
cito, s'o.b· o. comando do. Ca- I companheiros ,de São Páuloi; , ," • ',das ad�nistrações.

.

II membros do magistério. mü-
vem b}.'!).sileira. Manalcma 'bntamca, �res;,. t o�d .�m pitão PedrO' Afonso à bo.rdo !Murger, funcionário do Ban- RIO, 9 CV: A.) - O sr. Apreciaremos, neste co-' nicipal.
Lopés é, na opinião dos criti- prograD;.la, v.arla��,,'

e � �n- da Corveta "P�rnaiba:'� Uni-I co do Brasil cujo aútomóv'el Dirceu Cruz, diretor do mentário, o Setor' Eclucacio-I Ainda, neste setor, Gom o

cos musi.cais de Lon�res, u-
\
terpretado �nc�us v�t' muslc� ram, nessa' ep'O'péia, s�:us utilizavamos; Almeida., Sa-. Serviço de Estatística e 'nal, que está sõb ·a.direção intúito de eliminar o anal-

a, piamsta que mUlto pro-, d.os comp�sltore� �no:me sangues generosos. ' Iles (cuja mis'são era receber Prlevidência da. Trabal1ho,
I
do professor Hélio Peixoto., ',fabetismo em nosso'municí-

mete. No recital d�do. ,em
I
ncanos � VIlla-ABO �s � l,ruc-I Equando os'1Jàrâguaios de Jorge ,as recados de Wil- anunciou a conclusão elos' I A atu!!-l administração, ,pio, celebrou um acôrdo com

, "
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J• .o f' quizeram arriar o Favilhao. on para ranS:ffi1 Ir a "V, al- es u os p,ara a Ins I Ul-

I amp
mn o o nume:t;0 e um- mlS no a � ucacao e

I

t ta 'a ça musICa apresen�aua 011 " . I .

t M 1 d
". I ,.

- •

m �IS a I,,' t:- R' M
"

,,, d 'I'NaCÍlmal do barco de guerr,a ceI; e, fmalmen e, arce ação dos,novos níveis ele elades escolares, cqou eS-1cult,q.ra, para a execuçao do
,

'. !
a Sthona o. e:;r, e

d'
enpr ,e brasileiro., três heróis se' Silva Teles, algum tempo de, ,salário mínimo para to- colas municipais nas locali- p1ano' de ensino primário su-

. Bee oven. oegun o um Cl'l-
. ',.

t d
' .

t'
. I '1 t· d t· dÁ',
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' U' " '" J. 'd 1 ii
'

_'ICo.nfundiram em bravura, sa- POIS en ran o nesSe mIS eno do o país".;que deverão dades de l:\.rmazem e Arml\- p e lVO es ma o a ac101es-
:\\iILAO 9 (V. PJ - ma tlCO a sua mo u açao mu .- .' ,

. _. I _

d L
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h d' t·' t d lt ' .
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d B I. 1 t '�d 1'· d

_ crificando iii vida.: O. AspIran-,
,

.

ser os, seguinpes: çao a agom a, no IS

n-1cen
es e a u Os.

delegacao economlca o ra- ,slva e seu om e ICa o sao .
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'

"t' f' te- da Marinha 6reenhaJgh, O. O "mpossíve
D s 1'1 o e era to de Rlbelrao da, Ilha, de Campan a que Vem mere-

U, integrada de..se�e ede- mdt�ClO� 1
e umba ar Ista edm 'Imperial MarlnlielirO, Mar'cÍ- I '-I Cr$ 3.400,00; São Paulo' , Ponta das Cânas, no distrito

,cendO
tôda a sua �atenção .

. ..ui1entos e sob a dlrecao o po encla em ora an es e - , , ,
' " iii!

'.' •

•• • ,

'_ .

'

F';" "t"d d
N

,t' lio 'Dias e o Capitão- 'Pedro

t
capital): Cr'il' 3.210,00; ",de Cachoeira do"Bom Jesus e Em todos os. dlstntos Ja

j!r. Joao KubItschek de'd 1- 'tatmglr a ma Url a \ aI��� 'AfonsQ, que evrtaraiú" a que- acon ece primeiPa regiãp: IltacoroDI, no Sub-distrito de foram instalados cento _ e

$leiredo, irmão do ?resl en-, ic.a �ar� s� apresen ar
..

"'

da de �ossa Bandeira, Cr$ 2.960',90; segunda: Trindade.
. 'quarenta e cois cursos, que

te daquela rePublIca sul- prmclpals CIdades leuropelas

I A M
. h' 'h' . TAQUARI, 9 (V. A.) - ..:Fa- CI,i!l>· ",..810,00', tercel·ra'. 'I ' I se n t' pI f

,
.

I ,t' t
• .

arln a o,menageIa, , t d··.· 'T.
,

e con ram em ena un-,
amerciana chegou aqm pro- venha de eI).hen ar um ra-

,',
.

, to deveras ex raor mallO
Cl'$ 2.70'0,00,' RI'o Grande I Para oferecer maior c.on-' .

t '

,
. :'" 'd "C com JustIça, os seus dO,IS 1- ,ClOnamen o.

cedente de Paris a frm de balho bastante ar uo. on- I
d

.

h" O
" ocorreu quando, cerca elas 5 fôrto à poputaç-ão escolar fo-I E'

-

t f
lentrar em conta'to com os' siderando a execução do gt'ranb es erOls,. ,Exer�lt�,' ho�as, ull)a-senhõra'deu a luZ'

da Sul (capital): .. ',' . .

ram construidos nos moldes r' 10S's"mema slcn ens1e, o que sez,to�., >

t r "d B h am em, assoClanq.o-se a' . �.
d t' d' Grt$ • 2.530,00; pJ;irneira, '- s. r U:la no e ,L

representantes do comercIO e "Concerto I a lano e ae" d' 'b _ " a uma cnança, en 10 e um
r'egião: Cr$ 2.480,ÓO; se- das eXigências da moderna' Ed .

1 t
'

t
da indústria da: Italia. Um

I dizem os' crític'os que foi dig'- gran te V,l r�a?. c�v�ca :\te. onibus. pedag��ia os prédios d� rpr �cac��n�e' gn�� ,� cur o

informante disse que' o ob)na de elogios; seu' rítmo empog8;'os arm,t;:.lros" .o-j Procedente da'cidade de gU!lcta: Cr$ 2.440,00; Mi-
Grupo Es�olar de Lagoa!' dai

a o u. o dO.,
'.

. . . . ,.
I .

Ih'
•

·t· .o'ef·'- menage�a o CapItao Pedro .

d
. . . '. 1

nas (B. Horizonte): ....
. _

-
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Jetlvo dos vIsItantes e conse- tranqUllo e perml lU u I
I f

.
, La,lea o, vIaJava num (OS

$ Concelçao e da Escola M1.ll1l- .

. ., I. t t d d A onSo, porque com o seu. "1 dE' E
- Cr 2.780,00; demais:' ...•

IgUlr o interesse dos 1talIanos Imr claramen e o OS Os e-" 1 d d' d" I velcu os a mplesa xpres- d'
�,

C $ '164000 cipal de ltaéorobi. .. _

para o desenvoivimtento eco-, talhes embora sua interpre- exeQl� () e ;espre.en enen- 's'o Azul a sra. Sibila .Rieli, ca- emals:. r, . ,;
Estão sendo construidos os

'

. . : \ '- " to, unIU, para sempre, o' san- ! .....
t, : ,

Pernambuco (Recife): .. "Satl's'fato' rl"o"nomlco do Estado de Mmas ,taçao tenha- SIdo um pouco I . . . ,sada cbm o a.gncul OI -Artur -.
' prédios dos Grupos Escolares _.' _"' �

:' 1 .

A . I gue do seu sacrIflclO ao dos. . 1 Cr$ 2. 250,00; interior .. ,

.. '
--

GeraL\l. romantIca. .

irmãos dá M
.

h I Reh" mo�'adOl es naque e mu-
Cr$ f 1.640,00. Esses serão,.. de Rio Vermelho e Alto .Ri-

I .
I

E
'

arm
. íl, .

, 'nicípio do Alto-Taquari. D. - beil'ão.-

DE CARATER SI6' IlO'SA nas aguas do. RJOo Parana ...

h' 'loS níveis Para ,as de- '. WASHINGTON, 9 (UP)
,

.

_

b' d' t'
<, _!Slblha que ,se ac ava no- u -

.

·t.. E�.adol'i Ainda êste mês será ini- Os médicos de Eisenhowe'rnao se sa la IS mgulr, no t" -d 'd'" Id maIs Cap! als,:>li. _, ,

,

b'
l;ffiO rnes-- e gravI �z Vla:3a-

'e Terl'l·to'rl·os. .elada a construçao do pre- informaram -que "progri,de
, ,.

l
sangue_ ,generoso e ,ravo que .
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d M t O ott . 'I d diva' sozm a; rumo a ar, o - dIa do Grupo Escolar de.. Ca- satisfatoriamente a saúde'�
ln ormacao O Inls r corria, qua o. errama o' pe-, 6 d 'd

. '_ ,
'

,

. 1 M 'h' t,' , I' legl;e, ,1) e, résl e Uma,ll'ma. naSVlelra. I do 'paciente "não havendo
, , \ o arln eI·rO valen e ou pe- N
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d t '-'d '
'
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RIO 9 (VA) -.0 sr. Ulis� o documento ao env.elofle, re�
I Sold d

.

d,
'

1
aS Im!) la,çoes es a· CI a- Com a finalidãde_ de' aper- qualquer indicação da neCeS-

"

ses Guimarães, ,Presidente :novando-Ihe o lacre e man-I
o

Uma ac;:s�n f;=:v;�perecí_1 de, a Viaja?telsentiu1-se< �bal. Ajuda téc"nka ao feiçoar o aparelhamento eS- sidade de uma intervenção
u.a Câmara, convocou, em s�u ; dand�-� �o cofre-forte_ do

vel, e pode�osl afir�ar': a
O res�onsave pe o g�1 ,us, colar, vem procedendo,

. si�- < cirútigicll: imediata". O: gru-

llabinete 'o deputado Ral- PalacIO Tlra�entes. Bandeira do Brasil.continuou sr. Admdo Luz,. ao chega.r a Brasl'l t:maticamen�e:, � sub�tItUl- po de especia1istas que com-

mundo Padilha" a quem deu I
'.' a ...tremular no ,mastarétl da

esta sede _muncl�al, em, ,VIsta '. çao dos mobllIans anttgos e pareceu ao Hospital Walter

QOllheç.i);nen4o, em cará\ter I _A decisão, dQ PreSIdente da
náu de guerra!

de nec�sltar a .parturen:e r WASHn�:G:r0:tf, _

9 (V. P.)" antipe_dagÓgicos. por novos, �eed d�u; um boletim oficial,
reservado, da resposta dolCamara esta conforme o Re- de.medlata assstenca e nao,_/A Admmlstraça,o de

Coo-1que
dao ao ambIente escolar as 20,00 horas, no qual, ape-

general Lott ao requerimento, gi�1en�0, que. �ete:mina r:s- -� , •• po?lendO se�' re�bvid,a, :
do ,peração. Internaci�nal (pon,- o, �G.nfôrto e atração neces- sar das notícias otimistas,

�o representante flUlffiinense pelto as notlflcaçoes de 01'- Chuva artifiCial veIculo, proV.ldenCIOU �a I.da, to IV) mformou ontem,

que',sarlos. não se infere· esteja afasta-
que solicit.ara informações � gãos informantes do Poder

I "

"

-
.' urgente .de urm� enfer�el:a, f0ram autoriz�çias verbas pa- ° material es'colar, distri- da a possibUidade de uma 0-

relativamente à qualidade Legislativo relativamente ao

I
LONDRES, 9 (V. PJ <- O, do HospItal de Carida<;l� Sao, ra- ajuda, . técnica' ao Brasil, ,buido em quantidade sufi- peração. O boletim afirma:

ideológica de alguns ofiéiaÚllSigi,IO. O deputado �adil�a Ministro dafl Colo�ias 'sr.IJosé �té o onibus.. ",. ': In�ia� Indon�si�, <

Laos, ��- ciente e proporcional ao nú- "As radipgrafias mais recen

do Exercito. A 'resposta' do esta estudando a sItuaçao
I
Lennox-Boyd, declarou }la ASSIm, com a asslsten:�la da qUlstao, Repubhca das FIlt- mero de alunos de cada eS- tes e os, exàmes" inc1usi

lllinistro da Guerra trazia o para adotar uma atitude, Parlam1ento, que apó_,s "bom- enfermeira Ana Pes, 1? Si- pinas e Formbsa. O Brasil cola, é de primeira qualida- 've um 'electrocardiÜlg.rama,
carimbo de "sigilosa", não pois tendo dado publicidade I bardear-se as núvens"" QU- bla deu luz a. uma cranç� do receberá 37.500" dólarles para de. 'não mostram' qualquer modi

llodendo, assim, ser divulga- ao seu requerimento cóntava, rante 12 minutos com fogue- seXO masculino.lMomíento a- equi_pamentos e fornecimen- Para a admissão de profes-
I
dicação a respeito das ,condi

da. DepoiS de dada vista ao' poder fazer uso �a resposta, tes carregados com _sal, em pós, eram �mbps re�o�.jdos tos destinados a TI,m pr�jeto s?res é considerado o. seu I eõçsjá mencionadas. A Jun

deputado interessado, o sr. oficial para um dIscurso no Tabora, Tang.anyka, produ- para o refel').do HosPltal: on- de fomento numa comumda- tItulo. !ta de Médicos voltará a reu-

Ulisses Guimarães, devolveu plenário da Câmara. : ziram-se várias chuvai-adas. de estão passando bem. de. ,Afim de orientar técnica e nir-se à meia-noite":

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo,
-----------------------.,,-------------------------------------------�----------

INDICADORPROFISSIONAL
M a D I C o S - II I'. I' I

DR. WALMOR ZOMER , ... - .. ---- ....- ... ---! ueo ISla para
GARCIA .F:>R. JOSÉ TAVARES .

Uiphllnado pela Faculdade Na- IRACEMA
. Crlan�d�

clenal de Medicina da Unlver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
DR JU'AREZ PHILlPPI

sldade do Brasil I TAIS ,'_ CLINICA GERAL •
.

El:-iuterno por concurso da Ma-' �ngustia Complexos Edifício João Alfredo -

ternldade-Escola . Insonia _ Ata<,ues _ Manias -

(Serviço do Prof. Octivio RIO- Problemática afetiva e sexual
drlgues Lima) f • Do Serviço Nacional de Doen-

t:x-Interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do
&,ia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana,

do Rio de Janeiro I CONSUli.:róRIO '_ Rua Tra-
Médico do Hospital de Cartdade : jano, 41 _ �as 16'.às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carbs

J RES.ID1l:NCIA:
Rua Bocaluva,

'Corrêa 139 Tel. 2901

DO�NÇAS D� SENHORAS _
----------------------

PARTOS _ OPERAÇOES DR. ARMANDO VAU�·
COllS: Rua João Pinto n. 16, I RIO DE ASSIS

das 16,00 às 18,00 horas.
D S i d CI" I f t'l

Pela manhã atende dià- os e.rv _ços. e !n�ca n an I .

riamente no Hospital de da As!ustencla MUn!Clpal e Hes-

C id d vital de Caridade
. _arl. a e. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

Residêncta: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencoun n. _ Alergia _

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

18 horas. ...

Residência: Rua Mar<!cbal Gui
lherme, 6 _ Fone s 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no' Hospital Sio
Francist:ol de Assis e na Santa

Cesa do Rio de Janeiro
CLINICA Ml!iDICA' .

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei

r"les, 22 Tel. 2676.
Horá1'ios: Segundas, Quartal e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua 'Felipe

midt, 23 _ 20 andar, apto
Tel. 3.002.

18ANCO
deCRffilTO POPULAR

II•

e AGRiCOLA / I I

,RMo;éJ�t16
... ,

f'LORIANOPOL:IS - 5ró..eó.tó.rin�

II) andar.

Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo
_ Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às
18 horas

Atende axclusivamente com

hora marcada.

Rua Marechal Deodoro 50.
"Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
Desconto_especial para os senhores viajantes.

OFICINA MECANICA
J.................................. .•.� _._ .

,BORDADOS A MAO,

LHERIA,

/

CONSERTOS DE' FOGÕES, FORNOS, SERRE·

DR. 'CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

Ias 3 e 4.

MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS- E

TODOS OS SERVIÇOS PERT�NCENTES A ARTE.

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

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO _ ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOJ.OGIA E CLI-

NICA GERAL

,DR. J(fLlO PAUPl'rZ
FILHO

... A HO�A DO
A D V O G A DOS

DR. JOSI1! MEDEIROS
VIEIRA

TÔNICO ZENÃ

Ex-interno da 20a enf'ermat-ca _ -\DVOGADO _

e Serviço de gast ro-errterología Caixa Postal 160 - Itajai -

S b ,da Santa Casa do Rio de Jeneiro Santa Catarina.

1
c -

, (Prof, W. Berardinelli). ..------

-, Curso de neurologia (Prof. DR. CLARNO G.
. Aust*gesilo). GALLETTI

Ex-interno do Hospital mater- 1
nidade V. Amaral.

_ ADVOGADO _

DOENÇAS INTERNAS Rua Vitor Ueireles, 60.

Coração, Estômago, intestino, FONE:: 2.468

fígado e vias biliares. Rins,'ova- Florianópolis -

rios e úteru ""
- -

Consultório: Vitor Meirele. 21. DR. ANTONIO GOMES DE
Das 16 às 18 horas. ALMEIDA
Restdência : Rua Bocaiuva 10. _' ADVOGADO �.
Fone: 3458.

_ Escritório 'e Residência:

DR. MARIO DE LARMO
�

Àv. Hercílio Luz, 16
'l'elefone : 334C.

CANTIÇÃO ./
Ml!iDICO ..,••••

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS D E N TIS � A·8

Doenças Internal
CORAÇÃO _ FIGADO - RINS DR. SAMUEL FONSECA

_ ..::-.
_ INTESTINOS CIRURGIÃO-DÉNTISTA --'--------------� _

.

Tratamento moderno da' Clínica _ Cirurgia Bucal _

SIFILIS � Pro tese Dentária
Consultório _ Rua Vitor Mel- Raios X e Infra-Vermelho

-

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n/ ri

Fone: 2226.

Chefe do Serviço de OTORI- Consultas: das 8,00 às 11 ho-

NO do Hospital de Florianópolis. ras e das 14,00 às 18 hQras,

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

nos 1/1'1n
LHOS MAIS MODEnNOS PARA DR. CONSTANTINO cada. •

.

�� t' I-I,.(�JOe

T�ATAMIINTO das DOENÇAS DIMATOS Sábado _ das 9 às 12. _

�
J

da ESPECIALIDADE.
manha- no

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO CALDEIRA

D �,'itConsultas _ pela Doenças de !:lenhoras _ Partol ADA
�

HOSPITAL
_ Operações _ Vias Urln'rla. DE ANDR ;; "

À TARDE - das' 2 as 5 -

Curso de aperfeiçoamenv..I e CIRURGIÃO-DENTISTA -<

•
-

�
no CONSULTóRIO _ Rua dos

longa prática nos Hospitais de- CONSULTóRIO Edifici.,'" -f � -,,}
.

ILHÉG,S na. 2
Buenos Aires. I Partenon

_ 20 andar _ sala 'I ;õi
_

.,. <::,',

.J'.
.

RESID1l:NCIA _ Felipe Sch CONSULTóRIO: Rua )'elipe '203 _ Rua 'I'enente Silveir.a, 15 �---.,..;-----�--�.;.'-'-_._-.::....;.-=�!!!!!:....Jmidt na. 113 Tel. 2365.
Schmidt, nr. 18 (sobrado). )'ONE, Atende di�riamente das 8· às ;' ,

3ú12. 11 horas), I ';.,
.

HORÃRIO: das < 16 ás 18 ho- 3as e Vas dI; 14 as 18 horas. "

�' _

:�I�t:�.A:::':.:. B".· :,C;:��:!:d: '$�.,_lP.•: fxp resSB'
· ...

F-'I'!'"'o-r-I-·anÓPiO IIS Lhla '.
Telefone:

.

_ 3296.
_

- ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lUtmIcO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica de AI!ultos.
Curso de Especialização .no

Hospital dos Servidores do E.
tado.
(Serviço do Prof. � Mariano de

Andrade).
Consultas _ Pela manbã no

Hospihl de Caridade.
Ã tarde das 16,i>!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência _ 'P-ua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

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

À SUA MESAl

CLINICA
de

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ
J!l GARGÂNTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA1-

DR. ANTO�1O MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopellta

Consultõrto i João Pinto, 18.

Das 16 às 17 dià riamente.
Menos aos, Sábados

'

Res: Bocaiuva 136.' DR. LAURO DAURA O ESTADO
FQne: _ 2.714.

DRA. WLADYSLAVA CLíNICA GERAL ADMIN!STRAÇÃO

W. MUSSI
' E1;pecia1ist� em

. mo�éstia. de,
Reda(ão e Oficinas, à rua Coa-

Senhoras e vias urmánaB. .a'Jleiro Mafra, n, 160 Tel. 3022

e Cura radical das infecções
_ Cx. Postal 139.

DR. ANTONIO DIB agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
genito-urinário em ambo. _08 Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI , sexos. '. AQUINO
Ml!iDICOS Doenças do aparelho DigestiVo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA -e do sistema nervoso: R t
-

A S Lara.
Horário : 101L ás 12 e 2%" ás 5. epresen l'çoes . .

GERAL-PARTOS �. 7" Ltda /

Serviço completo e especiali- Consultório: R. Tiradentell, 12 JtL'� Senador Dantas, 40 _ 50

sado das DOENÇAS DE SENHO- _ 1° Andar -- Fune t 3246.
. andar.

RAS com modernos métodos de Residência: R. -Lacerda Coú-
Tel.: 22-6924 ._ Riô de Janeiro.

diag�ósticos II tratamento,
• tinho, 13 (Chácara do E�panha) Rua 16 de Novembro 228 6°

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

SALPl.'lGOGRAFIA _ �IETABO- ASSINATURAS
LISMO BASAL Na Càpital

lt'\dioterapia por ondas curtas- DR., ALVARO DE Anc. . . . . . . . . • . . . .• Cr$ 170,00
Eletrocoagulação _ Raios Ultra

. CARVALHO Semestre., .•.•..... Cr$ 110,00
Violeta e' Infra Vermelho.

. No Interior

10��I�ta�ltóri��i���oT;:jM�it:Pi!: pUErgfgJr�u��' CR��t�RIA t:n�esi�;":: ':::::::: g�: ��g:gg
Horário: Das 9 às 12 horas -

- ALERGIA INFANTIL Anúncio mediante COTltrátõ.
Dr. MUSSI. Consultório: _ Rua TiradeIl- Os originais, mesmo não pu-

Das Ui às 18 boras _ Dra, tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Residência: _ Av. H.reilio A direção não se resI-onsabiliza
'Residência: Avenida Trom- Luz n, 166 - Te}. 2.630. pelos conceitós emitidos nos a�-

powsky, 84. HorárIo: _ Das 14 às 18 ho- tigos atsinados.
'1'as diáriamente

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transp�rte,;' de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: F-LORIANÓPOLIS Filial: C\JRITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) J32/�6

.

25-35 (Escritório) 'I'elefona: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Tel�g. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Fi1ial: SÃO PAULO
_ Agência: PORTO ALEGRE

"Riomar"
Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,

64
Telefone: 2-37-33
Atendt> "RIOMAR"

End. 'Telei.· "SANDRADE" ElId. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

Aeência: RIO DE JANEIRO
"Riomar'

Agência: BELO'1I0RI
ZON'fEDR. JÚLIO DOIN. , INFtlRMAÇOES UTEIS

,VIEIRA

I
'

....TEWTON· , o leitor encontrará, nesta co-
•

Ml!iDICO
DR. .1>' lun�formações que n..cessita,

ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA Idiàt'�amente e dr imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
_ CIRURGIA GERAL. ,JORNAIS Telefone

TRATAMENTO Ji1 OPERAÇOES Doenças de SenhoraL ::- Procto- 10 Estado ...... ;........ 3.022

[nfra-Vermelho _ Nebullzação _ logia _ EJetricidaae Médiea, A"G;'lzeta .".._............
2.656

Ultra-Som ConC'Iltório: Rua Vitor Mel- DII;.no :lo '1:;' :.de ...••.•• 3.579

(Tutamento de sinusite sem relols n 28 _ Telefone: 3307. Imprensa O,(l�_"l- ••...••• 2.688

operaçio) 1 Cons�ltas: Das 16 horall erll HOSPI'�A1[Q
Anglo-retinoscopia -', Receita de diante.,

' CarIdade:

Oculos _ Moderno equipamento I ' Itesidência: Fone, 3.422 (Pr()ve�or) .•..• _ •.••••.•

de Oto-Rinolarlngolo&,ia (único j Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) .•. , ...•••.•
' .,

_ no Estado) Nerêu Ramos ..••.•.•••••

Horário das 9 às 12 horas e ! Militar ..

das 16' às 1� horas.
. . I DR. ANTONIO BATISTA São ,Sebastião (Casa de

8.168
ConsultórIo: - R.\l� VItor .Mel- I

Saude) •.••.....•......

reles 22 _ Fone 2675.
' JUNIOR}iI�ter:1idade Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge 20 - ·CttNICÀ "ESPECIALIZADA DE
_

los Corrêa •..•..•...•• 1,121

Fone l!4 21. CRIANÇAS CHAMADOS U1I:.-

Consulta! das 9 ás 11 bora.. GENTES
.

Res "Cons Padre Mi&,uelinho, Corpo de BombeIrOS ..•• iI.8H.

12." Ser�iço Luz (Raclama-
çoes) ••••••..........•• 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038

DR. I. LOBATO Polícia .(Gab. relegado) 'U94
, COMPANHlAS-DE

FILHO I TRANSPORTES

Doenças do �parelho respiratório TAC ..•.••.•..••..••••. 'l.700
TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul ••••.•.. 2.600

RADIOGRAFIA' E RADI'úSCOPIA Panair ...•..•.•• ,....... 3663

DOS PULMOES Varig ...
2:326

CIrurgia 40 Torax Lóide Aéreo :. 2.402

Form-ado pela Ji.'3plldaJe Naclo- Real ........•...•.•••••• Z.1l77

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

fisiocHurgião do Uospital'Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux . . . • • • • • . . • • • • • • • . . • 2.021

Curso de especialização pela Magestie •.•..•.•...•••.• 2.276

S. N. T. Ex-Interno e Ex-assis- Metropol_................ 3.147

tente <le Cirurgia do Prof. U&'o La Porta ......••.....••• 8.321
de Guimarães (Rio). Cacique ...•. ..•••.•••.. 8.449

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

Fone 3801 ' Estrela '. . . . . . . . • • •.• . . • • . . 3.871
Atende em hora marcada.

l
Ideal ........•.•••...•••• 8.6159

Res.: _ Rua Esteve. Junior, };STREITO
80 _ Fone: 21111 Disque 06

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

r.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 serviços nas praças de Pôrtl'

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos JlO!'i�OS
agentes

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA Ml!iDICA DE ADULlOS
E CRIANÇAS

Consultório _ Rua João Pin

to, 10 _ Tel. M. 769. ,

Consulta�:' Das 4 às 6 horas.
Residência, Rua Esteves Jú'

nior, 45. Tel. 2.812. ,

2.814
2.036
8,881
8.167

Consultem nossas tarif�s. EXPRESSO FLORIANúrOLJ'
,

,-Fones: 25-34 e 25-35 -

"RODOVURIO RAPIDO RIOMAR"

fMPRESA NACIONAL DE NAVEGI�CÃO
,

HOEPCKE
!fAlia-MOTOR � «caRL

ITINERÁRIO
.sAlDAS DE

I D A
DR. NEY PERRONE

MUND
ltajai Rio

24-5
6-6
19-6

25-6
2-7

8-7
ás 24.00

Fpolis. Santos
25-5
7-6
20-6
26--6
3-7

9-7

Formado pela Faculdade 'Nacio
nal de ,Medicina Universidade

do Busil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Intel'Du por 3 al!.otl -ao Serviço

de Cirurgia
Prof. Ped;ro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Piàriamente das

I7 _ .9,30 no Hosilitltl de Colri- DR. IVO VON WANGENHEl�
dade, das 9,30 - 11,80 no Con- D E N TIS T A

liultório à rua João Pinto 16 lD
- ,t1 .-

.,...-.........I�!:l��·r'-.�r---......_- ......_......",._",., ÇOJUlultórlo

29-5 31-5

11-� 13-6

17-6 19-6
24-6 26·6

�.

30-6 2-7
As partidas de Florianópolis são

Rio de Janeiro, ás 16.00.

Tanto na Ida como na Volta o navip fará escala.,.Dos
'portos de· São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

Para melhores informações,' dirijam-se A séde da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, ao - 'felffone 22-12 .

horas, e do

--�-'-

Ensina-se na Rua Feliciano Nir-ea Pires lZ. I

-

Viagem'" com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
-- -

. ·IAPIDO ,(SUL-BBAS1LEI,B�----
, Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba
�

•..,....r..,�,.:--

._"""'7.\" �. ',,_ .. _.

Age
A

DC'ta : i:\UI(Deoaoro e�qui!ta_da
• Rua..Tenente' ,Silveira

] � Grande Oportun,idade
Vende-sê por motivo de mudança 1 fabrica de ca,

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

3 maquinas Rayser industrial zlg-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 �erador de 3 ,K V A

AJ5roveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Moter ou Cirillo Macha

do em São João Batista Municipio de 'I'ijucas Santa Ca
tarina .

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
__
r'

.
�.

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de Junho' .

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

Felipe 'Bchmídt, 43
3 - domingo -- Farmácia Santo Antonio - ;Rua Fe

lipe Schmidt, 43
9 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua

"I:rajano
},O - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano'
16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua 'I'rajanç
17 -- domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
'23 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança

lhe ira Mafra.
'

:30 -- sábado (tarde) Farmácia Nelson
Schmidt

Lira Ténis Clube

Rua Conse-

Rua Fel,ipe

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna- situadas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano. '.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
vavia autorização deste Departamento.

D. S. P., em maio de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

..................:. ..-.. •••••••••••••..A

A V I SO
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião.Dentista

Comunica aos amigos e ciientes que mudou o

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

Tratamento indolo,r - Pontes móveis e fixás -

Pivots' 'Den.taduras anatômicas e cirúrgia.

PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

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

horas.
-

São João
Dia 23 - Sabado - Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Coronel 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
mais animadô - Shaw surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Muller, a

partir <10 dia 11 - Cr$ 250,00.
São convidadõs os associados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca'

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

Nota

,São Pedro'
'Dia 10 de julho - Gran'diosa matinée infantil à

Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á c�ipira, com

distribuição de premios para
e men�nos até õ quinto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
Dê-lhe o presente que ela esperava •••
uma Singer! E el� tem razão, pois ela,
como a sua mãe e sua vovó, sempre
tiveram tõda a confiança nas máquinas,
de costura Singer. Há mais de cem aOO!
a' Singer é vendida em todo o mundo,
o que é uma inestimável garantia de

qualidade.i'I'ôda a experiência custa algo.
Evite-a em se tratando dé adquirir uma

máquina de costura. Quando se trata de

máquinas de costura, o nome é Singer!
Agora à venda em suaoes prestações.

A _

DE UMA
r

o MODERNÍSSIMO
MOD�LO 71
ELÉTRICO

r--..r _

.. --.�.� , ...
- .� ...

".

- com mesinha

de luxo,
........;l -mr�b-'"'c,,\1 ...__ -s, U{

suaves prestações. -ti-
- .'

I E�����t6sI Vários enfermos ataca

I dos dêsse terrível mal, dan

I do 2 a 5 ataques diários,.
ficaram completamente res

tabelecidos na clínica pri
vada do professor Américo
Valério, da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro,
depois de terem feito uso

durante quatro
\
meses do

conhecido espeçífico Antie
piléptico BARAS·CH. Essas
pessoas há 48 meses não

I fazem uso do medicamento,
., sem apresentar, contudô, a

I mais ligeira manifestação
.

! epiléptica. O' Antiepiléptico

�.! BARASCH' é de ação pron

'� ,ta e eficaz, fazendo desa
parecer gradativamente e

de maneirá definitiva os

ataques epilépticos e a sua

indicação é absoluta no tra-
tamento 'da ep.ilepsia, seja
inicial, essencial ou crôni
ca. Vende-se nas farmá
cias e drogarias, ou .pelo
reembôlso, C. Postal 4104.
IHa.

• ..

i

\",:,'" ., ' ','

�

I��--J! I'��
J ACONTfCIM�Nf.oS -SOCIAIS IJ· SEU PROBLEMA FOI RESOlVIDO.

' l
I

. :····�·�r"'1�1l'()�G.si.· � GAS ENGARRAFAD.O - 1600 à· QUilO -
�

nópo�:�"tina Brüggrnann,

,: :
Elegante Bangú de FIOda-, :�::::f.t:i:: :A:i_ f - O DEPARJAMENTO'TÉCN ICO ÊSPECIAUSADO. � r:

Noite de elegância, com "Desfile Bangú", cuja -ren-Iversário natalício da ga- :: "HOE'PCK'E'" �
da será para .a construção do nosso veterano XII de:lmite e _fíi:teligeÍÍte menina � .

-'

.

.

'.'
. .:

ág!)sto, obteve tal' sucesso que ultrapassou ,gm brilha,n-IM"ARIA PALMIRA, dileta �E"·ST·.i'�··CA:PA·rn li. on A EFETl! A-R ln
� N'('[OAMAC- � .

tismo os anteriores realizados.
.

.

:filhinra
' do sr. Jornalista � ..

r A, M.
'

\;.1 I}', U -' rUAI r;:"J\, Jr K
' A0 Df FO- � essa protecão extra

...

E' bem verdade que ao lado do êxito artístico (os .Doralécio Soares e de sua '.,.., ....
,.

'OQrlltra'
•
-

tecidos e os :nodelos pel� s.ua beleza e pelo seu bom:exm�. espôsa d. Iná Veiga � GOES A QUEROZENE OU GA50LfNA DE.QUAlQUER MAR- �
'.

as.carJeg_

):;::;;v�o:'�:�:%iâ::'�:�:���:a�:'�l�am:-::�i:e;';:�;'.; r�:':\i� �ignifitativa d�,,:\ tc''A . ',P'A�R.A'-'�-�O'-.:iJ·' U-:�iT:OS'
�

"'["'P�=G�·�A··-S·' ...
, �. :� .. - �

.

....

=:
-e- :,._

- �c , li=:c;ao'tmfra
ent-r�l;����r�: ��rcCi�l�:'en�e�esfile nos salões rePletosi�h�rS�!ld��nUmae�'fv�:s:�����- �

.

T[�AO�' DA�R'i; P'�!O'NTA El\ITR' I=GA FOGO-E(" A GA'S'
'�

�

grande éra a espectativa e o nervosísmo (as candidatas:pl'estará expressivas provas �. E(�I.} � 1 A ,K'
'

r� 2' L' • .} . "". �
tinham todas uma numerosa torcida).E assim sob aplau-:de apreço e regozijo, homo- .. '. �
SGS foram sur�in�o na passarela �eguindo. o percurso:nageando-a .condignamente. � . VISI:rE HOJE MESMO. . �
marcado: - Ribeiro Martins, com aquela fmesse e clas-. Seus geuitores oferece-,� ..' �

��e�ees�:���:r�,s ���!a�:l�i�m�su��d��O;� sch�i�:' �:!i�a�i�;sa�O�ep��scee�t:s gl;'::!�V:s� �C'I H k se' I �
�

Lehmkuhl, �ilza Moritz, .Iná Machado, Graci:ela Peixoto,: Os de ,O ESTA'DO associ-,

a'r' OS �uepc e A um n
.�.

Ituth Amalia Lobo, Inezia Machado, Terezmha Spoga-.ando-�e as homenagens for- � .i, . ,

..

nicz, Rosa Maria Lehmkuhl e Ernestina Brügmann.:mulam votos de felicidades I �. '.

.

• �
��:ti�o:le��n�:::��e ea��:g:sol��rba!���t�e�f;I:�:�tê����;i:íl��:CY,iVOS à sua digna fa-I �

,

, _. ,� I • � .. GGora também

em '!�����%:"'entonteciam as "candidatas que 'sorriam! ,MENIN�i:#gIO, RO- � Sec" d'e' Maqull108S e Elelre'c' '-Idade ��' .m.tomonh�� GIGANTE •.F��!'"
escondendo a natural emoçãó de que estavam possuidas.: Festeja nesta data mais .� ,

.

co
--

E finalmente o juri composto do simpático casal Ribeiro:U:n a!1ivers�rio de .seu nas- �.
• '. '. '. � A I d

Martins; convidou' aindá a sra. Layla Freysleben Fer_:c�1l1ento. o interessante me-

I'�
� pOpu açãQ a

reíra, já elegante "Barigú" em 52, foi então aclamada a .nmo SERGIO ROBERTO, 1
' �

.maís elegante para representar nossa cidade' no Rio delfilhinho do sr. dr. Henrique LOJA - fEL PE SCHMiDT < Rússia
Jarieiro-a srta. Ernestina Brüggmann, segunda colocada:Stodiecl<:, Presidente dà �" �
.����:: !ne:e�:::a::oganicz e como premio de honra ai���t:nt�� ��ft�il�:o�� : ���!� � Fones: 2.300. e 3.039. .� Ru�s��Cd��' a8 c��'��cer �.

�,_. --:0 :__ Ilhante advogado no Forun 1. � cifras de seu último recen-

TEAT�: :d�� Caprl�. �,��__��v� seam��, as quais �dicam

,'PLUFT o fantasminha, peça de Maria Clara Ma-: Neste ensejo o gracioso
.que êste país conta com

chado, qUe 'O Teatro Catarinense de Comedia estreou em .aniversariante recepcionar:á muito relacionado nesta Ca�
t
demo.nstráções de apreço e

P'recel-to do 0"1.8
200.2,00,00 habitantes: Este

a noite de 31, obteve as melhores críticas e aplausos dalseus amiguinnos oferecEm- -pital onde se encontra em regozijo, reconhecendo-lhe
número é inferior ao cálculo

imprensa e da sociedá,de local. A coluna social felicita:do-lhes finos doces. e gua- visita à seus familiares, as 'os predicados que é- pos-
qUe as potências o.cidentais

s�u. diretor Prof. Saivio dé Oliveirá, por mais estíCl, vi_l.ra�ás. .

" felicitações de O ESTADO. slúdol'a a prendada ani-
faziam sobr� a população

tona.
As mUltas homenagens VIUVA ELOÁ M. GOMES ; versariante. .....

UM DEVER DOS MOÇOS russa.

--:0 :__ 11e que será alvo, os de O Vê transcorrer na data de O ESTADO formula os
Os observadores dizem

COCK.TAIL: � I ;;STADO associam-Se pra- hoje o seu aniversárIo nata- 'melhores votos de felicida- �a puberdaie e no início que isto pode significar que

.

Na b,onita tarde do dia- 30 p.p. o, Governadol: da ci_l�erosamente. lício,a exma. sra. d. Eloá M. : des.� da Idade adulta a tuberculo- as perdas da Russia na 2a

?ade e a sra. Dr. Osmar Cú�ha, receberam a sociedadelFAZEM �NOS, 1!?JE: Gomes, viuva do, saudoso' - sr. José Farias, cOlJler-lse
apresenta-se sob forma guerra mundial foram mais

J\)cal no�Salão de festa do 'Lux Hotel para uma h'omena�... -:-:-: menmo SerglO-Rubj;!ns, conterr&_neo major Gerson ciante m\1ito ,relacionado 'ext�emamente .grave: �e'Ss�s alt�s do que se pensava an

gem a srta. Edith Donin Miss Santa Catarina. Estiveraml :llhmho do' sr. Ernani Por.: Gomes.'
_ I nesta Capital '. I p�:�odos da VIda. e neee�- ;er�o!m�nte. Afirma-se que

.

presente as figuras mais representativas do nosso grandlto, fiscal da Fazenda Esta- Os de O ESTADO respei- - dr. Marinho Lobo, ilus-
saIlO que, de seIS em seis. USSla perdeu 20.000.000

mondo O Governador do Estado Dr, Jorge Lacerda esta_ldual
.

.

tosamcnte apresentam cum- ,tre advoga�o residente em! me�es: se consulte um es-,
de homens.

,.

.

'\Ia presente a recepção e palestrava seriamente com ai
- Tene�t� Getúlio Lelis ·primel1tos. J J"Oinville,. onde é muito re-' p�cIahsta e se façam exa- Em 1940. a Russla calcu

representante do nosso Estado no Concurso Miss Brasil.• Ponte'l, Of�clal da Reserva STA. lÊDA MARIA BAR- j'laCiOl1 ado
. mmar os pulmões' aos raios 11a9Y4aOsua população em ....

--:0:-- I� pessoa muito relacionada BOSA _.: sra. Arminda Cardoso X. .. OO.OO? de pessoas. O

1e t C 't I .. .' . D t 'd "Pravda" mf . h'

Com' a .graciosaJ.e elegante srta. Marita, Carvalho.' s a apl a
.

A data de hOJe assmala a I
- sr. Tolemaco Martms uran e a mOCI ade, armou a pou-

marcou casameJátQ Ó Dr. Fernando Ferreira Bastos. Ai
- sra. Manolla Cabral do an'ivers"ário natalício da da Costa

.

)
. faça examinar seus

co que a popul�çã.9 russa

colu�a social deseja ao noiv�s e dignas famílias os me- Fa.'hse?a, espôsa do sr. sta. Ieda Maria dileta filha I _ sr. Manoel Joaquim pulmões pel'os raios X, aumenta em 3.500.000 pes-

Jhores votes de felicidades. .FrancIsco Fonseca do sr. Elpidio Barbosa.e de' Dutra ao 'menos de seis em
soas por an.o. tendo, por-

_

,_ A NOIVA DO M""S
.

I - sra. Amalie Marie sua exma esposa. I _
. H'l' 0'1' ", seis meses. - SNES. tanto, ocorrIdo um aumen-

, ,

.....
Bh

.., SI. � 10 lVelI a t od 52 000 O

.

Na manhã do dia 26 p. p. a Catedral Metropolitana.1 on, espôsa do sr. O. G. Por tão significativa da- - sr. Roberto Blumenley d
. de 1940

,00 de almas

l'!l'.amente ornamentada recebeu os noivos sr. RicardolBhon ta muitas, serão 'Por certo I - sta. Nair Tavares e� e

j"d

'�'nhrmerster e srta. Evangelia Savas, que realizavam seu
.

-: sta. Maria do Céu To- as homenagens que lhe trio] - I:-ta. Maria Ferreira 'da cionário público estadual

I da-';
ret I_ade, f calcu�o

enlace matrimonial. Confeccionado em cetim-natural ollentmo, butarão' suaS- amiguinhas' Cunha José C
. - ,

opu açao reve ado hOJe

vestido de noiva tendo a frente da sáia toda trabalhadal·
- Jovem Valdyr - Livra- traduzindo em expressiva�: - sr. Darci Garcia, fun- Fonse��·. onCeIçao � apen�s 5.800.000 habitan-

em pedrarias na'caradas. (j veu preso por um pequeno
menta '. I ' .. ..,..."....>

• I es· maIS que em 1940.

to'::ado caia na .§tltura da cauda do vestido. Era uma noi ..1
- sta. Ehza Carmem La- ."

-

.

-.

.

-

�
.

.

..........;..aç;

Va encantadora e sem duvida, foi um acontecimento quel.�oAmRb: '. _ i�AVENT'URAS DO�,II"'TE J1A
,.�t.�

.rt1orcou para a 'sociedade.
AO ANOS AMAN�HA: 'ii . L:�.'·IL:..: -�'YfUTR',E'TA

-:0:- I
JOVEM CORIGUASI B." !'

,

.

-

"-

PROGRAMA ",CAFÉ-SOÇAYTE;''/ DA COSTA ·,e'O�Scie�.' :"'f!11J-UlJ-WJ1J-!!E!l!!!!!iiI!!I!!!it,!!!iII-� n·
. A Radio AJtita Garibaldi fará' estréia do programa. Tran_:'3corre. na data de

Ir '''''''''�, :# UN1:IJl.....
..,

Ca.fé-Soçayte, sabado as 21,30 horas com a conhecidola,m.anha o umv.ersário nata-
'

�:.
I ;h • r ..

cronistp EmelY. IhACIO do n�sso J?vem conter- �

�
.

, ���:L.���
. :.raneo CO:igUaSI Barros da i!l'�

%' i 'r:P:
.C'coe•••••••e.o••a ' Costa, fIlho do sr. Bolivar

. ,

, .

. I �ati�i�ade da Costa; fun- ,/(;J

r..��""'� �, a( .. J'

r5--'1����%IOC��it�:npo ddo Bra- '':!::!..!.

i I'" '''I'' .' I II".'
, e e sua

! ..... M.,cch<ll D,O<I", ':FOHn
•.�,,� OIU.•�:...

l1UO

...�'." ;���s, ;:�g�:.t.�.
d.'

A�e.linal,,,.,.__�� .. � . Ao Jovem amvel'sal'lante, -.;:�!9l!!!ª_��_!J!!!!'j�td�.�""""����__,�;;:;;;:;:;;;;j,L_���;::::::;;;���
I

'

.. FeUpo SIIadII&. Mo Flenmpglll

"
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o ESTADO

_____� IB'I ..__...
,,,., .

I HOJE A » ElI�l
NATÓRIA .

I

Na manhã de hoje, às 9

horas, será realizada a se

gunda prova eliminatória
promovida pela FASC para
escolha da guarnição de
"dois· sem" que irá a Porto
Alegre disputar a Regata
Interestadual em homena
gem a Marinha, marcada
para o próximo domingo,
juntamente com o "quatro
com" do Aldo Luz e o "dou
ble" do Martirlelli.;_Ixia� �. i - u!ir!n�! uml UI! m� Õ!�

JOGAM NA TARDE DE HOJE, EM BENEFICIO DA "CAMPANHA DO COBEROR" OS EXPERIM�NTADOS CUNJUN
TOS DOS DOIS GRANDES CLUBES

Caxias .e Figueirense se-' j Os dois alvi-negros ad- I' há negar, um verdadeiro Anibal E'rico e Plácido no

rão os protago,nístas do

I'
versários desta tarde são desfile de "ases" do balipo- pelotã� local.

maior embate da temporada bi-campeões, sendo melhor do, destacando-se entre ou

que terá por local o estádio I a' posição do conjunto join- tros as figuras de Didi,
i

E' dos maiores o interês
da rua Bocaiuva, sendo a' vilense que possui o titulo Puccíni, Ivo e Cleuson, no se em toda a cidade pelo cha as suas reais aptidões
renda. do prelio revertida máximo. quadro visitante e Trilha, choque de logo mais. Tanto técnicas e fisicas. lização
em benefício da "Campanha Um cotejo como o que Soncini, Laudares, Julinho, Figueirense como Caxias; Portanto não percam o, minar.
do

.
Cobertor", promorvida está sendo anunciado, há -----------�

por d. Kirana Lacerda, ííus- muito esperava o público . "AMIGOS DA .QN,ÇA" 1 HOJE, EM SA-O PAULO, A PROVAtre primeira dama do Es- aficionado dos esportes das

. tano, multidões." V�remos, não Por Lázaro Bertolomeu "GOVERNAQOR.-MillSES LUPION"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..� .. __ �. _..,..��'�

-�, _J.�
- -_.-

.

'" rr"'���- .�.��Federal, q;;-fuzem o O C N América de Blumenau en-
ARGENTINA OU· CHILE JARA �PRO- t�ndo a opimao dos d�sP,or- que ql�erem. �proveitando-s� ,"

,

.

'
••

.

r

f- tlsta.s _de todo o Brasil e a com hipocrisia .da fraqueza tre OS' participantesMOVER . O MUN�L DE 1962 ��!:�:o eli��na��:���as c�� �;t�h�:�; d�o s���e:'I��e qs�� Hoje, no Jurubatuba, em guarniçõ�s do Tieté, Co-

LISBOA, 8 (U. P.) ..,...._AJ tentaram que existe uma os catárinenses para a ída ra injustiçado- e que usarao São Paulo; será realizada a rintians e Floresta, locais;

Argentina ,e o Chile' fica-' cláusula nos estatutos da às Olimpíadas, sendo que de falsidade. Ainda ontem Prova de Remo "Governador América, . de Blumenau;

ram sendo; hoje, os únicrf§ FIFA que estabelece que a êstes são os bi-campeões o Flamengo. salientou-se no MOisés Lupion", em out- Vasco de Porto Alegre e

candidatos ra orga;:.
iza Yo séde dos campeonatos deve su lamericanos de remo na Diário Carióca e disse o ríggsrs a oito remos. Estão possivelmente o misto Fla

Campeonato . Mundial, de alternar-se entre a América guarnição de quatro com seguinte: "Que não querem inscritàs e comparecerão as mengo - Vasco do Rio.

��Z�aa��ad:n�:;�:d�ã: do ;su��e�ã��r�fsa�eram 'que pa�l�:�em agora rumores ���:: :o:n��::inde��:s�s;::�
�·_·_·_...• w_.._-_-.-_- __..-__.._-.-.-_-_-.-.-.-_..-.-_..-.-........_A........

deseja ser séd do citado o fato de a Suécia ter sido na imprensa do Distrito Fe- antes querem contribuir pa- LEÔNIDAS NO COMANDO DO ATAQUE
torneio inte�cional. escolhida para sede do deral que em - virtude do sa que seja o Brasil' repre- O nosso conterrâneo Leô-, em Assunção. Hoje o sele-

Hans".fiÍluber, presidente Campeonato de 1958, após Comité Olimpico Brasileiro sentado no "quatro com" nidas, defensor do América, cionado brasileiro deixará o

da Utderação Alemã de o de 1954, haver sido dispu- ter designado a mais com- com o que de melhor hou- do Rio, será o comandante, Rio rumo a capitão guara

��db�ll, declarou á "Uni-. tado na Suíça, não se en- pleta guarnição de remo na' ver no cenário nacional. do ataque brasileiro para' ni, devendo o primeiro en

--:;"ced Press" que a delega- quadra devidamente nos, re- categoria de quatro da Vença quem vencer será o os jogos da Taça "Oswaldo contro ser realizado terça-

/ ção de seu país não solí... gulamentos. América do Sul, dois gran- melhor concluiram. Meus Cruz" com os paraguaios, feira. As 2 -'- 7,30hs.

citará sua inscrição entre A Argentina. e o Chile, des clubes cariócas, entre- amigos, são êstes os argu- ..,.� .h-••_ _.. _ _••F _.__
• Elizabeth TAYLOR

O'S candidatos a organizai- entrementes, continuam tanto, o C. R. Vasco da Ga- mentos dos car iócas em re- 41 ANOS DE EXISTÊNCIA COMPLETA- Dana ANDREWS em:

rem o campeonato de 1962 realizando "demarches" pa-' n::a .e C. R. d� �lamengo, co- lação ao remo nacional. Is- NO CAMINHO DOS

mas que aspira a organizar ra consolidar suas aspira-' bíçam o direito
:

que por to é conversa para surdo eRA' AMANHA- O C N R'IACHUELO ELEFANTES

.. o de 196ft ções. O Congresso: da FIFA
i justiça pertence aos nobres mudo, pois eles são tão in0-

,

. ..' Reporter na Tela. Nac.

Z. Zimmermarf e George será inaugurado sábado- e le patrióticos remadores". ca- centes que já analizaram O Clube Náutico Riachuelo, autêntica gIó- Preços: 10,00 - 5,00.
"

Xandry vice-presidente e os delegados designarão a I tarineIis�s. Deduzimos daí que não é nada mal ir até a ria do remo catarinense, completará, amanhã, Censura até 10 anos.

�ecretário, respectivamente, sede do Campesaato de, q�e os ?_nteresses dos ca- Australia numa viagem de,' quarenta e um anos dé existência, pois foi fun-

da mesma Federação acres- 1962.

I
rrocas sao somente pes- turismo, e o resto que se dado no dia 11 de junho de 1915.

1I!!IriB!If:':ti.t_"" "'�.
,

soais, visando o belo pas- dane com todas as suas O grêmio alvi-celeste da Rita Maria póde
,

" seio turístico e se esque- honras. Nosso propósito se orgulhar de ter sido o clube que conquistou
.-_..._••-

- -........................................................... cendo das responsabilidades não é o medo de eliminató- a primeira grande glória para Santa Catarina
de representar condigna- rias, pois aceitaremos a esportiva, pois nos lembramos bem do Campeo-
mente o bom nome de nossa qualquer momento, mas só- nato Brasileiro de out-riggers a 4 remos com

bandeira no exterior. Opor-. mente aqui em nossa baía, patrão, alcançado hã vinte anos em São Salva-
tun isbas,

.

aproveitando .0 pois não .somos ,escravos de dor da Bahia pela guarnição riachuelina forma-
cartaz e a regalia que go- ninguem, sujeitando-nos da por Décio Couto, timoneiro, e os remadores
zam perante a entidade má- c'onstantemente as imposí- Orlando Cunha, Otávio Aguiar, Joaquim ou.
xima do desporto nacional, ções de terceiros que não veira e Aurélio Sabíno,

provocam ondas· absurdas são os mestres do remo, ·co- E' o Riachuelo o clube que mais títulos

junto a imprensa para o mo já está. provado. máximos do Estado possui. No momento está

aproveitamento 'da� injusti- Daqui não sairemos, se o clube atravessando fase de recuperação.
ças impostas pelos culpa- quiseram eliminatorias que E' seu' presidente o esforçado desportista
dos. Estamos cansados de venham até aqui dar um sr, Alcino Millem da Silveira, o "Balisa" que

perder no exterior, princi- passeio, porque se eles gos- vem realizando uma gestão que, póde ser consí-

palmente tratando-se de' jo- .tarn de viajar e conhecer derada como das melhores.

gos 'olímpicos onde vamos lugares, nossa ilha tambem À família riachuelina, na pessôá' de seu

encontrar os mais fortes possue um belo p'anorama maioral, as nossas felicitações antecipadas .des-
adversários do mundo·.em, turístico. Com isto não per- ta folha pela data tão cara para o esporte do re'-
todas as competições. Ain- derão ús seus esforços, pe-·' mo barriga-verde.
da há individuos que se lo menos vIrão a FlorianóJ ----------.------------

fantasiam de desportistas polis o que já é alguma coi- ASSACIA'ÇÁO EVANGÉLICA DE BENEFICI�NCIA
para explorar o nome de um sa. SOCIAL DE S. CATARINA
representante digno de seu Estamos firmes e incen- Hospital Evangélico de Florianópolis
país, querendo transformar tivaremos nossOS conter- ASSEMBLÉIA GERAL
a sua ida à Australia em râneos para que daqui não Ficam convocados todos os sócios efetivos para
lim rico passeio turístico. saiam atendendo golpes e deliberarem sobre a compra de terreno destinado ao

Homens de grandes capa- contragolpes dos nossos Hospital Evangélico.
No Programa:

cidades morais e intelec- bons amigos cariócas. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada"
Atual. Warner Pathé. J01'.

tuais formados na organi- Já fomos vítima uma vez, á rua João Pinto, 37, no dia 18 do corrente, às ÚI,30 ho- preços:] 0,00 - '5,00.

zaç.ão ido Comité OIímpico mas ãgora-- estamos bem l'as, em primeira convocação, ou às 20 horàs, em segun
Brasileiro designaram com alertas contra todas as pre- da ·convocação, nos termos do paragrafo único do art.
muita justiça os nossoS tenções' dos que querem 23 do Estatuto Social.
.campeões. E agora meia usufruir um direito dado Florianópolis, 8 de junho de 1956 ,

d�zia de charlatões 'ambi� pelo Comité Olimpico Bra- ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cionam o justo prêmio. Mas sileiro, que felizmente é Gustavo Zimmer - Preshlente As - 2h,s.

êstes que querem desfazer dirigido por finos despor- O Gremio dos Contadorandos de 1957 tem a honra 1°) 'HOMENS DO MAL

aquilo que já está feito, fi- tistas. ele convidar V. Excia e Exma Familia para a grande - Com: Alan Lane.

zeram feio no '\Íltimo cam- Ainda ontem pela manhã :Festa junina, que farão realizar dia 14 do corrente as 2°) TARZAM E A MU-

peonato Sul Americano estive com o presidente'da 20 horas, na Associação Atlética Barriga Verde.
'

LHER DIABO

realizado em Lima em FASC DR. Heitor ,Ferrari A Comissão 3°) MARTE INVADE A

Abril p. passado. Digo f!:- e me ga�antiu que a noss_a Preços: 8,00 - 4,00.

zeram feio os cariocas com guarnição daqui não sai: P A R T I C-'I P A C Ã O .

Censura até 10 anos.

cinco guarnições não conse- rá para satisfazer os des.e- .
• As 5 - 8hs.

guiram uma única vitória, jos dos cariócas. Disse-me �IARIO EVANGELISTA E ROSE'l'E M. EVANGELISTA 'Oscarito _:_ Eliana -

e nós, com ápenas duas também que ao regressar do Participam o nascimento de seu primogênifo ocor- VAMOS COM CALMA

guarnições vencemos ga- campeonato Sul-Americano, rido na Maternidade Dr. Carlos Corrêa dia 9 do cor- AuaI. Warner ;Pathé. Jor.

lhardamente, justificando foi esperado pelo sr. João l?nte_que.na Pil:!, Bàtismal receberá o' nome de Mário Preços: 8,00 - 4,00.

plenamente a confiança que. Havelange, senda êste mem- Cesar.
•

.

Censura até 5 anos.
.

depo,itavem em no",o, ,e- b,o do Con,.lho OlimPico.=���-�:-"""�J��::E�:;:d:l: };�:�:;e� �::::��:�:�::�;��:�e�� I
.

. T'O:Ss' I LAN' �
nome d,o des�orto �rasil.ei-

-

presentar o. remo brasileito t .

,

'

1'0. Sera que lStO nao ípI o na Australla. Como de fa- \
sufiCiente para que os nos- to fomos disignados e que I
sos invejosos adversários seja mantida esta atitude,

I Moderno .Medl·camento Para Combater-que rião .querem reconhe- porquanto nós tam�em fa- 1
-

cer a realidade? Se eles zemos parte deste' imenso

���;:t;ue :::io�sal�on����� pa�g���déa��::s�l�stiça dos As Tosse-s' Rebeldes Grl·p·es··e Bronqu·ltes
'

'não é preciso eliminatórias, no�sos rep'resentantes \des-
.

. '- '�
sendo que isto não é pedi- portistas, que dizem mas'

'

. �
.do, é uma ordem, pois eles não executam, TUDO PELO T.OSSILAN, c?ntendo eodeina, des�bstrue ,as vias respiratórias, dá pronto alí- .:
tem os seus mandões e -fi- BRASIL. '

Vlo e proporClOna um sono tranquIlo e reparador. Nas farmácias e drogadas 'r
". gu_r�es.. d.ent:Q,. ,.!la e�ti.dad.e

,

Por hoje é só, prom�tendo ),
,

ou pelo Reembôlso - C. Postal, 4104 - Rio. �
maXIma sedIada no Dlstn- voltar ao assunto. .."., .,� ,t .....�..;..,

..
..���.r...9.r�&��_����_��·

§ --

SI�EMENS

··GRUPOS
,

A

ELETROGENEOS
-IMPORTADOS DA ALEMANHA-

,

PARA GASOLINA OU COM MOTOR DIESEL

Se procura um gerador de confiança, a

marca é SIEMENS I

oferecemos dó nossO estoque, para entrega
imediáta, os famosos Grupos Eletrogênjilos fa

bricados pela SIEMENS na Alemanha, nas

seguintes capacidades: de 4 a 15. H. P. e

1,8 KVA até 10 KVA.

Manêjo simples, máxima eficiência é tradi

cional qualidade sõo algumas características
que garantem anos de serviço econgmico e

livre de aborrecimentos.

Os motores dos conjuntos são das conhecidas
marcas "VOLKSWAGEN", "I LO" ou "GOLDNER",
que proporcionam eficiente assistência técnica

através dos Seus distribuidores no Brasil.

(

estão com suas equipes em embate entre caxienses e

"ponto de bala" e ansiosos I figueirenses, eujo início es

para demonstrarem- .na can- tá marcado para às 15, 30

horas, sendo provável a rea-

de uma bôa preli-

CINE SAO JOSE
As - 1011'S.

SHORTS - DESENHOS
- COMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.
Elizabeth TAYLOR

Dana AND�WS'.em:
NO ,CAMINHO DOS

ELEFANTES
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50 .

Censura até 10 anos.

As 2 -:- 4 - 7 - 9hs .

. '

"C'INEMASCOPE"
Clark GABLE - Susan

HAYWARD Michael
RENNIE - Gene BARRY
em:

,

O AVENTUREIRO DE
HONG KONG

Short Colorido .

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

As - 2hs.·
10) TARZAM E A MU-

LHER DIABO
.

2°) HOMENS DO MAL
3D) MARTE INVADE A

TERRA. 3/4 Eps.
Cine' Reportar. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
�

As - 7,3ühs.
GENTIL TIRANO

Com: Robert Taylor
NA SOMBRA DO DIS

FARCE.
Com: Joel Mac Crea
Preços: 8,00 - 4,00.
Censuracaté 14 anos.

As 2 - 4 - 7 ......,... 9hs.
Oscarito Francisco

CARLOS - Eliana - Emi-
linha BORBA em:

VAMOS COM CALMA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 10 de Junho de 1956

(Continuação da sa Pag.) sua decisão, .revela-se V. de poder sempre em di
b d' E' Ih

.. ,Ias
O General Chade ec- e xcia o canse erro expert- futuros afirmar a me.

M' t d
.

t
. " esma

Lavalad., que dirigiu a IS- men � o e- JUs�, para as alegria do dia de hoje. I

são Militar Frencesa, as- SOI;.lÇO�S subme�ldas as au-', Permita V. Excia ue em
sim se expressava a respeí- tortdadescsupeeiores. "nome dos meus cama I' d.

,

d N- f'
.

t
' a as

to do chefe: "Não se po e
.,"'-_

ao
.•

OI :em JUS a �ausa, des.ta Guarnição, dos seus
formar um chefe de quem sem este ai dor e entusiasmo anugcs aqui presente '_

I A

d d V E
. . s, er

'não possuiu o e�tofo e uITi E: . XCIa que. no pouco guendo a minha taça, brín-

�ae�:�s e:n::�te!�::t�Of.d?s.;ne�. e�p::i�.· �e.es:��'oj�m;:I�C�;:l� �: ���a :1�;I�:n�: �'mi�i��a�
.

I· •., . .---; alZla \�,..' A
A'

com rara ��c� un
o 11'" �.Ice mazoruza, sen- Exmas Famílias." i

� ett:11���·I'ece ...", l1J:_;eon_ ,. J!.��-'erto os problemas Uma vibrante e entl!j>\"-,
I
,,'

"

ferênc�a na Esc01a de EStá- ãa-�.�:la ,?acf� junto, à 8a �ca salva e-paImâsàs��
do Maior: Rfl�,la(, MIlItaI, o Nordeste tdmas palavras do orador' ,

-

"Convém ter presente visita�do e pf:l�milhando as tendo o General Ururah;;
que o chefe vale pelos re- rodovias e teilhos de car- em br-ilhante e emocionado
sultados que consegue oh- gueiros, de uma vasta re- improviso, agradecido a;
ter dos subordinados, nas giao, sen'lindo, as neces- manifestação, bem como a

difflrentes . situações que s.e sidades da 7a Região Mili- presença, não só de seus,
" possam apresentar. Os atrí- tal'; o Mato Grosso onde antigos Comandados, como

I

=". .butos dO';bom chefe corres- V. Excia atingiu as, fron- tambem dos inúmeros ami-!
-pon dern,: portanto, a at�tu- teiras com a Bolivia ano- gos presentes: ", <, I
de e ações que ínfluenciam tando as dificiências e ne- Findo o almaço o Gene-,
o subordinado, incutindo cessidades da 6u Região Mi- ral Uru ra.hy, 'juntamente
neste o respeito pelo chefe, litar; e, agóra, V .. Excia já com os Coronéis José Pom
a confiança do mesmo, o de- iniciou com ardor tão pecu- peu. Monte, Chefe da ga Di
.sejo de cooperar para o ob- liar, d inspeção aos proble- visão; Newton Faria Fer
[etivo cornum e ccntribuindo mas que acometem a 5a Re- reíra Chefe da la Seccão :

para ';\ sua boa disposição gíão Militar; é o chefe in- e Tenente Coronél Cá�si�
moral"; não se poden.a quieto c sempr., atento, que Dário Schlappal de Araújo,
ajustar com

,
melhor axati- foge dos gabinetes, para Chefe de Seção da 2a Di-

.

dão, o conceito de chefe ao se lançar nas diferentes di- . visão, da Diretoria de. Enge- I

espirita' que V. Excia tão reções onde possa realmente nharia, e que integram a

sabiamente' 'encarna, pois, estudar, sentir e remediar, brilhante Comitiva do ilus-
I tivera a ven no seu próprio "Habi,tat", I isit t f

A

aque es que iveram ..

- sre V1Sl an e, oram cumpri-
tum ue sarvit' sob seu co- os problemas que forem mentados por todos os pre
mando, bem souberam com- confiados à guarda de V. sentes .

.preencer o acrisolado amôr Excia. Não há obstáculos,
qUe V Excia dedica às ex- não ha razões, não há dis

pressões .do sentimento hu- tâncias que possam interfe
mano no trato com seus su- .rir nas decisões, de V. Excia.

-bordinados e o extren'lado Estas meu General, são

'respeito' às leis e regula- as causas que nos impres
mC'1tos, como que represen- sionam como chefe e aJ11igo,
tar:do uma ofensa a si pró- e trazem para nós, a satis

prio, a incidência aos pre- fação e alegria de sua pre

�eitos dogmaticos dos, nos- sença -nesta Guarnição; são

sos estatutos; nós, vossos seus subordinados, e, creio

subordinados, estamos en- mesmo, qUe abusando da

levados pelo _ exemplo, pela complacência, tambeín os

conduta �e pelos conselhos amigos de V. Excia, aqui

paternais, quP. tão sabi�- presentes nêste almoço, que

mente e em felizes oportulll- afirmam com segurança,

dades, V. 'Excia soube nos -:lo nosso jubilo de hoje e

dar, conduzindo-nos, com a 'sempre ainda ·no amanhã,
certeza, para nós, de uma pela p,resença de V. Excia

convicção, para onde' nos nesta Gtiarnição e nesta ei-
'- .

levassé a decisão, que V dade, desejando a V. Excia

Excia daria aos diferentes que, nos dê a oportunidade,
problemas.
Em V. Exria,

'" ESTADO

MOTORES DIESEL RPM15 HP/ISOO

PARA TODOS OS FINS

• Robustos
• Ecónômicos
• Fácil manêjci
• Grande durabilidade

�m motores desta classe não compre
'sem conhecer detalhes do SKODA

,
tipo 1·S110·R

.

UM MOTOR PARA GRANDES SERViÇOS!

�
Q'

�
,..
Q

�
RepresenfoMes exclusivos poro' o Brosi'l:

-

� ã-

� �MATRIZ: RUA VISCONDE DE INHAÚMA. 37· C. P: 3608· RIO
FILIAL, PRAÇA IGUATEM� MARTINS. 132" SANTOS - S. PAULO

_

ENDEREÇO TElEGRAFICO, #I
A N S A L V A S C O II

- UMA ORGANIZAÇÃO COAIPL.ETA EM MOTORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVIR! -

4Dlr�� Jl.i,f.-s.;:J:41"iJ"'é ",1' -

. �;:

E'cos de�Uma Honrosa Visita'
.. - .

HOmeDageado, Dasta:Capltal, o 880. Oc·tacillo Terra!
_UrorabJ - Almoço:no Ooartel do 14- B. C. _!

Presenta a Imprensa 8� 4otoridadés Civis

... '

v. será um dos 400 pramiados 111ensalm-ente' cam

pelo sensacional

plano de
vendas de

í:MPRANDO À VISTA OU ; P«AZO PA�A PAGAM�NTO EM 20 ME:.
� ALIDADES, SEM ENTRADA E SEM JUROS, O NOSSO PLANO LHE AS�EGURA:

'O - Concorrer imediatamente e durante vinte meses a

I c-s 1.360.000,00 em premios mensais.

� - Êsses premias, serão distribuidos entre 400 felizardos.
� Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.

.Ia
_

- Mesmo no caso de ter sido s.orteado, V. receberá o Colchão

flII' ' de Molas DUARTE, ou poderá escolher outro artigo de

I
sua preferência: aspirador de pó, enceradeira, Iiquidi-'
ficador, batede�:a de bôlo, �efrigerado:, rádio,
l?�}-I.6--:pna e- safa-cama, alem de muitas

,j,;;:!}�b.�l-tt-/ ')ilidades de uso doméstico.

A.

Este é o único -(1 -Brasil
com res�gate integral em 20 meses-!
(Carta Patente Federal n.O 178-179)

õ Brasil. Noesr» agente nesta ci

dade lhe fornecerá quatquer

esc I a r e c im e n t o

IMPORTANTE: Mesmo que V. não seja premiado, recaberá sempre o valor do se"

dinheiro em l'!Je-cado'rias de uso doméitico, referidas no ponto 3.

COMERCIAL· E IMPORTADORA
(",plt,,1 r e "Ludo S 10.000.0JO, - Aumento autorizado para $10.000.000,

A�. Gal. Otimp o da Silve:ra, !94/39R- �éde fr6pria- S. Paulo

t». Rio Bfofe', 14 - 20.0 andar - Ri� de Janeiro

AGENTES NOS PRINCIPAIS ESTADOS E CIDADES DO PAíS
Nas local ..idades onde não existe age nte aceitamos propostas de candidatos
NOSSO AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE: BR ASILIANO DEl SOUZA - RUai Vidal Ramos, 36

,

O nosso Diretor, presente
por nimia gentjJeza do ilus-
tre C?ronél Virginio, poude ,... iii . �'1\�����Ia��'o��si���to'eoss�����i HOJE E' A.MANHA NO PASSADO�:ljj'
mentos que unem aquele I 10 DE JUNHO de Camões: r te-general

do Exército Bra- Riachuelo� ganha galharda-
Militar a nossa Capital. .' A data de hoje recorda- - em 1801, em 'Dunquer- sileiro e teve ? título de mente pela esquadrà Brasi-

O General Ururahy, a- nos: que, �
na França, nasceu Barão de ItapevI. Falece� Jeira sob o comando do

in�'companhado ,de sua Comiti-
- em 15S0, morreu rhise- Emílio Luiz Mallet, que �m 2 de jaÍ1eiro de 1866. E . ;rénido Almirante Barroso.

va prosseguiu a sua viagem ravelmente d fam,oso Luís chegon ao posto de tenen- ') patI ano de Arma de Adi- Ba;ão do Amazonas, sôbr
I

de inspeção, partindo no haria do Exército Brasi- a esquadra Paraguáia, do
dia 15, em avião especial eiro; comando do chefe de Divi-
da F. A. B., para o interior - em 1865, travou-se o são Mezza.
de riosso Estado e para o I

célebre combate de São

Paraná, de onde retornará Borja. Havinm os Para-
á Capital Federal, levando' A MAIS ALTA -

guáio<: ,atravessado o Rio
os nossos votos de boa via- Q UA L IDADE _.. UrUguai e marcharam sobre
gem e feliz regresso, com a São Borja ao mando do Ma-
sua missão plenamente co- .ior Lopez, sendo então re-

roada ,de exito, para felici- pelido pelo Coronel João
dade d'e todos. ,� Manoel Menna Barreto com

.-..............""'-'Y"......u�......................"..·a·.·.·___..__............• .....·.·_·......__......._....
o 10 Batalhão de vaIuntá-

além de. ••••••••••••••••••••••••••••••••s••••�•••••
ch€'Íe, vemos, o muis expe

rimelltado, o mais ic1.oso, o

mais equilibrado ·de todos

nós.
V. Ex�ia por todos estes

atributos, bem cOll,quistou
o' elevado cargo que o GO-I
,verno, em bôa hora, con- I

fiol�; o acerte desta medi- �
da Se reflete nas providên
cias em V. Excia tão bem.
tem se batido com a pecu
liar tenacidade e amôr pró�
prio nos tratos e problemas
,das causas do Exército e

err pr.rticular da Arma de

Engenharia em' que V.

Excia constitue um expoen

te significativo.
Verifica-se no labor c.ons

tante e desmedido que pra
zerosamente se entrega V.
Excia que, o setor que lhe

foi confiado, é penetrado
nos menores detalhes sem

busca da mais pronta e rá

pida solução; quanto aos I'"'...""""'--.......,.problemas· EJ.ue escanlQS a ,

'Viogenso 6UrOpO
�_'os 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LaVOlSIER'�, "LOUIS LUMltRE,,�r
"CHARLES ULtIER" e "lIENNEC"

.

Camarotes de 1.° e 3.° classe ',�

COMP4GNIE M4RITIME DES CHARGEURS REUNIS
. Agentes:

.

Blu,!!en,au". Rua 15 de Novembro, 870.s/2
Flonanopolts - Rua Felipe Schmidt 39

.

Joinville • Rua Max Collin, 639
I

. Também informações em tadas as
agências de viagens

- em 1915, fundou-se
em F!orianópolis, um Clube,
náutico, que tomou o nome

de "Riachuelo"'" em home
nagem ao grande leito de
nossa Marinha de Guerra;
- em 1946, foi proclama

da a República Italiana.
André Nilo Tadascorios da pátria;

Agente'· Ioterior r raçãoe: l����c:�e����m;�
Firma de linho e blusas" artigos alta qualidade. morte de Luís de Camões,

Operando reembolso, necessita nomear agente em. cada realizaram-se ém Portugal
cidade Interior Brasil." Enviaremos mostrual'io pel'o e no Brasil; imponentes e

Correio. - ATELIER PAULISTA DE ALTA COSTURA consagradoras comemOI'a-

l;_
Rua Barão de Pa�'anapiacaha n.o 25 - 10.0 andar _:. ·ções.

S. PAULO.
,l x X x

•

, •••�.•�,
.

<

11 DE JUNHO

CURSO PARA NOIVOS A data de hoje recorda·
nos que:
- em 1557, faleceu o Rei

D: João III, que dividiu em

Capitanias e promoveu a

colonização do Érasil;
_. em 1646, enquanto Vi

dai de Ne'greiros e Vie-i'b1
se preparavam . para at.a-.
cal' Recife as nossas tropas .

que a sitiavam fizer'ain de-.I
monstraçqes d� fôgo, COl1\ p
intúito de desviar a "a ten- I

ção dos hG·landêses;.
- em 1847, no Palác,io

da Dôa Vista, 'Rio de _ iIa- .

neil'o, faleceu o PrincIpe D.

Afonso;
- em 1865; no Rio

""""--,........__""""-...I'·ná, 't1'avotl-Se,...{;l.....()'a-l}a·Hl·8.!J!Uil0"1�!"'""",

\

Terá início, a 25 do corrente, no auditório da Ma"
ternidade "Carmela Dutra", um. curso para noivas, que
C'bedecerá às seguintes çaracterísticas:

1 - As aú1as serão' ministradas as segundas, qual':
tas e sextas feiras, às 10 horas, num total de 15.

2 - O número de' vagas será limitado à 25 candi-'
datas: .

g - O programa será o do curso" 'similar ·na Facul
dade de Higiene e Sa-úde Pública de S. Paulo:

4 - As matrículas. são gratuitas e devem ser feitas
na pprtaria da Maternidade "Carmela Dutra",
das 9 às 11 e das 14 às 18 hOl�as.

5 - Não serão feitas matrículas pelo telefone, po
dendo entretanto ser prestados esclarecimen
tos pelo 'aparelho 2990.

Florianópolis, 8 de junho de 1956
Dr. Biase Faraco

])Íl1et01'
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Florianópolis, Domingo, 10 de Junho de 1956 o ESTAOO6

Jazidas a m.eno$IConc�to 8 in�ivi'�uo -;!t!:A�OO_F�A�O V;T��;�!E
de ·300 klws. do Rio (��::!(d::'�:�. n�' ,:�)���dc�m:qW�I�::: q�eç:� {.�. P I L U L A S o o �,� �,�,�m�" '�b'��"�-�.: •. , dade, conseguir o estado de oportunidade para, sempre,4h6, 8(;jA)"_:_ A propósí. A menos de 300 quilometros todas elas roram .praias no

equilíbrio entre sua exístên conseguir vencer em sua lu-
to de ocorrências de minerais . do Río 'passado,

/ cia pessoal � a cóletívà, ne- ta pela vida, porquanto [a- 'tatômicos' que estariam Seno I cessita de, inicialmente, com- mais se entregará a empre- '�. Jdo descobertos largamente Exemplo' de testemunho da . As pesquisas devem
preender dois .pontos essen- sas absurdas nem tampouco ;:-_

.

d
.

mona estender-sepelo Departamento Nacional ocorrência e areias .

ciais, a que muitos autores se deixará dominar por am-
da Produção Mineral, no ter- zttícas pode ser retirado de

. já se rereríram., e em tôrno l bições que lhe não estão aorítórío brasileiro, foi entre- um estudo recente que fiz As pesquisas de monazítas
dos quais inúmeras dígres- I alcance.

'

t t Alb t sôbre a Geologia qe Campos' não devem, porém, ser límí-

'I .

dífí
vistado o cien is a er o

- I sões foram apresentadas. Não negamos ser ISSO 1 1-Ribeiro Lamego, diretor' da São Tomé e Lagoa Feia, re-, tadas às planícies de. rsstín- Primeiro,. um fator em cíl, mas, a nosso ver, ímpos-Divisão de Geologia daquele gião situada no' norte do Rio, gas. Pr�vada que fO.l a sua
muito contribui para' que se sível (más, pelo contrário,

"'*" _ _".."_ _ _ ........Departamento, que disse: e a menos de 300 quilometros
. exístencía nos proprios ta-

evitem os aclives e decliveis necessário) não é o homem
- "Os problemas ligados desta Capital. I boIeiros (pequenos m�rros) que a cada um 'de nós pos- adotar o princípio socrático, (,NO t,eodculo)).

que lhe servem de matriz se-à monazita prendem-se mais
sam advir: é 'mister cada um procurando conhecer-se a si

C B·bl" M"-'
diretamente ao govêrno, A Ao longo das praias, de cundária, poderá neles ses

entender o, que é, o que .va- mesmo. O indivíduo deve, O�m' a I la n'a aoDivisão de Geologia apenas Atafona (foz do Paraiba) pa-' encontrado o mineral, em
le, o que representa. À luta de início, ehtender que, alémnorte gue f I concentrações que permita

_efetua levantamentos geo- ra o - prosse
. . I interna e títâníca vsrríca- de sua pessôa, de seus inte- DOMINGO, 10 DE JUNHOlógicos e tão logo constata- engenheiro Alberto Ríbelro

_ '. da dentro do próprio índíví- rêsses e seus atos precisam Filho meu, se os pecadores te atraírem com' afagos,'.

mos a formação de monasí- Lamego -há areias monazi- lexP�Qraçao cO�e�lal. �a duo está em. que ê!e, cego tal- ser praticados em favor da não consintas (Prov. 1:10). Ler Marcos 2:13-17.ta em qua1quer região, da-,
tícas em diversos l';1gar.es, �rala de M�ngUl� o;' q�- vez pela ambição; quiçá per. coletívídade a que Pertença e MUITAS pessoas não sabem fazer distinção entremos notícías.nas nossas pu- cujo levantamento fOI f_eltO lome�ros aCdlma "at bOl�" �Iturbado pelo não conheci. só o conseguirá quando com- popularidade e respeito. Um palhaço pode levar uma. 1 ng Francisco de Paula Paraíba on e os a u errosI· t "

d' de vnonular
blicações e relatorios para

I
pe o e .

. .

'

h' d ·t menta de SI mesmo, procura preender que, a par do na u- 'Ilda pecaminosa e am a assim gozar gran e popu ari-que os. órgãos encarregados Boa Nova. Sendo ess�s praias atingem �tmar, a. ePdosl Oi!

I via de regra, ser o que não é ral egoísmo 'humano, existe o dade, Um general, capaz e justo, que leva vida exemplar,de Pesquisas minerais pro-Inada n_:ais que �estmg�s de de mo_?azl as em VIas

d �. ex- valer mais do que é e rspre- i solídarlsmo, que além do in-Inode disciplinar e "dirigir suas tropas com tal rigor quepriamente ditas tomem Suai'. formaçao atual, e de, �ler-se Ploraça�. ? mlesm�:� era o
sentar mais do que vale. E' divíduo está a espécie, que. ienha dela todo o respeito, mas, ao mesmo tempo, serprovídêncías, A questão da:.que; em toda a planície, de correr essa. o�a � a.�, p:.ra assim se forma o inevitável 'ao lado da pessôa está a so-'muito impopular entre as soldados.rnonazíta, assim, interessa areia ao norte do Paraiba ,o sul. Prognós lCO 1 en ice
choque dentro de si mesmo, I cíedade. Deste modo, deve o Jesus procurou a companhia dos homens para levanmais de perto à Divisão de' formada de restingas SUCeS pode�os fazer para os cu:- saindo sempre a pessoa exa_jl iildivíduo integrar-se dos tar seu nível e ensinar-lhes o caminho de Deus; PodeFomento do DNPM. A nós sívas, e possivelmente no s�l sos d3:�';1a �m pouco mais
usta, vencida. problemas que lhe são essen- i ia ter escapado. à cruz, se tivesse procurado a populacompate a elaboração da tambem, dever�o 'existir in�- para o Interior e qU� cor-
Vemos, portanto, que, pa- eiais, compreender os que di-' ridade, assumindo compromissos que contrariavam seuscarta geológica do país e não ,meras- ocorrencias desse. mi- I ta� � zona conhecldf� p�� ra o indivíduo medir-se a si Iz�m respeito à coletividade,

I

prfncipios. 1!:le não permitiu que outros o arrastassempesquisas de minerais como neral nas abas das restmg�s, Barralras, no n?rt� . um
próprio necessita de, primei-lpoiS, somente procedendo l)ara descer ao seu nível. Antes, procurou sempre le-especíalídade, tvoltadas para o mar, POlI'.nense - concluiu.

.,_� ramente, e perante os outros, dessa maneira poderá salva- vantar os homens até onde 1!:le estava._:� apresentar-ss valendo o que
I
guardar o SeU Indívídualís- Todos nós buscamos a paz neste mundo. Temos queiiAiiiii��-�.:��i��-·�.�_�:·;�i-i·i,�l�.i-,�.�·�t�_=A�?��;·�.:��::�5i�i�i·i·,i.:.��._i.i�ifii·i;i.ili.ir ��mma�n�mffios.Em mo Em ��u�o do �& alcmnpre�derqUe�padi�c�çada por c�tce�sdõMA:o--

suma: deve o homem valer o que pertence - a sociedade ,ateísmo e à imoralida e e como a casa cons nu a so re
que é, representando o que Na maioria dos casos, ve- fi areia. Jesus nos ensinou voltar a outra face. Mas tam-
vale.

. mos o personalismo exagera-: bêm nos ensinou a denunciar o mal. O silêncio, às vêzes,
Outro fator de importân- do pretender, em vão, diri-' é comprometedor., _

cia não menor é aquele se mil' o todo de que é êle ínrí- I

� II R_ A ç Ã O
gundo o qual compreende sa- ma parte, e ser, por isso .� ':r
bel' o indivíduo equíllbrâr o mêsmo, absorvido in totum, Nosso Pai Celeste, faz�. capazes de discernir
seu querer e o seu poder, a Pela sociedade em que viva: entre o bem e o. mal. Fec)]{a n()<>sos olhos e ouvidos às
fim de que não haja a n�-

.

Ao

c.
ontrário, se o indiví-

gló.rias efêmeras.
e (} 'O�flld.oras da

\u� Abr� nossos lá
nhum nem excesso, nem fal duo, em vez de procurar tios para que m,,' \F;" '" -te\lS

.

0

tern\J�Q'�:t__l�demo� .ta. Em outras palavras,
-

já
. �r contra a coletividade outros a encon_!v..._ ...............j$4-� �

, ..F.lizah.eth"1t.OfuAe-"'�
iJY§,t::.e orado=--���Ár=p�L.ir-' se��0m de Jes\iS.' roiãmos. Amém.

- ..

o Flamengo, C�,-"l.Ú�l' mais do prol do agl.omer�do .

socla)
direitf' - .• .1 pode e infeliz, porqul' em que ha�lta, nao so Se sa·

jamais se satis�az; quem tisfará a si proprio, lllas
quer tanto .quanto": pode é também contribuirá pelo
�gualmente, infeliz, porque, progresso coletivo, tornando
pretendendo mais, não pode· seus atos capazes' de aten
rá ter; só é verda.deiramen· der aos interêsses . indivi
te feliz aquêl'e que quer me- duais imediatos e aos dos
nos do que pode, porque, pre- . demais membros sociais.
tendendo mais, .poderá tê�lo I Enfim, não da luta entre
não enchendo jamais a

me.,
'O indivíduo e, a sociedade,

dida do seu poder. ' mas .da harmonia entre am

Assrm, sabendo o indiví- bos" é ,que dimana o bem
duo, em primeiro lugar, me-

t
estar social, sem· a desper

dir-se a si ·mesmo, e, em se- � sonificação do indivíduo.

o' Instituto Nacional de
Cereais já fez os preparati- Vende-se em Aracatuba Município de Laguna, uma

. tJl'opriedade com a m�lhor Casa de residência locál evos necessários para envIar .

no corrente mês 150. 00 to- mais 3 casas alugadas, com motor a oleo Shank de
nela das. Os embarques se- 8 H P e gerador de 1.500 K W com instalação em 11 ca

rão realizados quando o sas-e a Igreja. A residência com deposito para cereais,
Banco do Brasil expedir as (l garagens e Posto de vendas com Bombas de Gasolina e

Diesel que se faz· a transferência para o 'in'teressado.licenças de importação.
Na'S 'negociações realiza- Vêr e 'tratar ,com Licinio Andrade ,de SOUZJl no Io-

das aqui pelos funcionários cal, ou no Estreito à Rua 24 de Maio 933 .

da embaixada brasileira
com os do governo argenti..:
no, decidiu-se fixar em ....

806,.000 tOlleladas a quota
de trigo do corrente ano,
em vez das 1.200.000 tonela
das estabelecidas para os

anos normais no cónvênio
comercial argentino-brasi
leiro. O total de trigo argen-
tino exportável, no ano cor-

_ . ._

rente, é de 2.400.000 tone-
.

ladas, em vez de 3.000.000

P A R T I'C I P A C A"'" O
-'

nos anos anteriores, o que "

.

,

explica a redução' na qt'1ota

,.
ORLANDO SILVA E ELISABETE S. SILVA

para o Brasil. �arti�i�am ao� Parentes e pesSô�s, d� su�s 'relaç?es o

na,sclmento de maIS um garoto, ooorndo: no dIa 2 de Junho,
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, que- na pia bastimal
receberá o nome de JORGE DAVID

A vida ao ar livre au

menta a resistência do or

ganismo às doenças infec
ciosas ..

Mantenha seu organis
m� em condições de re

sistir às infecções, pas-
sando a maior partj! do- UMA NOITE JUNINA NA ROÇA
tempo ao ar livre e Noitada tipicamente junina com -prêmios ao casal
conservando

I
bem 'ven- inelhor caracterizado. Barraquinhas-Prêmios.

tilados o local de tra-' Réserva de mesa Cr$ 50,00 ! i ' �"� � 'l1-:balho. e a habitação� - Convites Cr$ 50,00
'sf�Ês. -. ..

HaveI"á- onibus especiais."

800 MIL TONELADAS

DE 'TRIGO PARA OAten.çao

/P A R li C I P A ç Ã O
.

.

UBALbo SANTOS e TERESINHA RAMOS. SAN
'ros participam aos .parentes e pessoas dás s�as re.la
I'ões, o nascimento de seu primogênito Marcelo, ocorrIdo
� 2 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa", nesta

Capital.
Florianópolis, 4 de junho de 1956.

BRASIL

BUENOS AIRES, 8 CUP)
- Um: porta-voz /da embai
xada brasileira disse à Uni
ted Press que a Argentina
envi.ará ao Brasil, dentro de

alguns' dias, os primeiros
carregamentos da quota de
800.000 toneladas de� trigo
qUe lhe foi fixada no cor

rente ano.

A direção do Bairro Eom-Abrigo pede o compareci
mento" dos senhores proprietários de lotes, no dia 10

do corrente-Cdomingo) pela manhã para tra.tarem de

[I,ssuntos' de grande' importancia, ligados ao progresso
�

daquele futuroso Bairro, como sejam:
a) Estudo de uma proposta da Cia. Telefon��a Ca

tarinense para instalação da rede telefolllca na

quele Bairro, com ligação 'direta, à Florianó

polis.
b) Ampliação da rede de' ag�a já existente, à outras

ruas.

,c) Prolongamento da lin'ha de onibus até o centro
do Bairro.

d) Pavimentaç'ão das ruas, por um processo origi
nal.

e) Inauguração de uma nova via de acesso ao

Bairro.
f) Doação de pedras para construção, como incen

tivo, aos qu_e cons truirem durante o ano de
195�

,

....................................0.••••.,

Pequeno.s AnuocÍos

AR LIVRE E SAúDE

OPÉL MODELO 1938. CADET.
LIMOSINE

Ve�de-se, inteiramente reformado, pintado, pneus
r.óvos, 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. I .

PRECISA·SE DE ;EMPREGADA .DOMESTICA
Para os serviços de casinha. Exige-se informações'

Robre sua conduta. Paga-se mai's de mil cruzeiros para
trabalhar no Rio de Janeiro:

Queiram procUl'ar o senhor Raulino Ferro a rua

Conselheiro Mafra 56.
RESIDENCIA IDEAL

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

ui'qrmações com o senhor R.aulill.Q.Ji'erro�
'-�jiguel

.

sob contl;ato de mais de um ano.

O PRÉCEITO DO DIA

--:0:-.-
• SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO

�or que buscais entre os mortos o que vive? (Lucas,
�4:5). Ler Lucas 24:1-7.

.

PONHAMOS êste texto em outras palavras: "Por
que buscais vida on.de não há vida?" Ainda que não te
nhamos uma definição satisfatória de vida, a considera
ção <te algumas de suas fases nos pode ajudar a com

p.reendê-Ia. _

, " _•••�..... VIDA - vivemos. Não temos nada que ver com o
, nosso nascimento: mas ten,do vindo ao mundo continua
rrfos a viver. Nós somente podemos resolver como vam6s
viver, se viveremos para Deus ou para nós mesmos; se
servirêmos ou setemos servidos; se viverl,emos honesta
mente ou desonestamente.

MORTE - o fim desta vida. A morte é a porta de
saída desta vida e entrada na vida além. E' uma fas'e da
vida, não o seu fim. A morte apenas' milda o noss� en-'
d(�rêço.

JULGAMENTO - "Todos compareceremos perante
o tribunal de "Deus" CRomo 14 :1-0). As riquezas ficarão
))ara trás: poder, fama, prestígio são coisas transitórias;
prazeres mundanos, são da carne e ficam com a carne.

Por que, então, procurarmos 'a, vida onde não há
vida? A vida está tão' somente em Cristo. Viver como
t:le viveu, para que 1!:le viv� em· nós, isto é que é viver.

r

VENDE-SE

� "Rádio-Técnico",
. . ;

-

Precisa-se com urgência de um técnico em rádios e

eietrolas, de preferência que tenha conhecimentos de re

frigeração. Exige-se referências.
Salario base: Cr5 2.800,00
Tratar à Rua Conselheiro Mafra - 6.

'PARTICIPAÇÃO
Dr. Sidney Damiani 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.

CLUBf DOZf Df AGOSTO
S'ÉDE BALNEARIA

16 - SABA'DO - 16

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem

estar geral. facilitam a digestão.
de sconqestienom' o FlGADO. r e-

gulanzam as lunccões digestivas.
e fazem desapparecer as enler

midcdes do ESTOMAGO,

FIGADO e INTESTINOS.

PENSAMENTO PARA' O DIA

Usarei o dom
palavras' e a vida

, GEORGE A.
(New York)

da fala como instrumento para boas
<;omo instrumento para boas obras.
SCHOEBERLEIN JR., s�guritário

ORAÇÃO
Querido Deus, perdoa-nos o procurarmos a vida

onde ela não existe. Desejamos encontrar a vida em Je-'
sus Cristo. Ajuda-nos a viver hoje para o teu reino.
Oramos por'Cristo 'que nos ensi:nou a oral': "Pai nosso
que est,ás nos céus Amé�."

Só temos
PENSÂMENTO PARA O DIA
vid� abundante em Cristo Jesus.

H. E. WESTON, Construtor (Alabama,)

\ ·VOCÊ SABIA QUE ..
'

/
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Ceísas de Florianópolis
, Escrito por URRAS JO-' gressar por via' áerea, te-

SÉ PRUDÉNCIO. rão qUe sofrer 25 minutos

Como cartão de apresen- para chegar ao aeroporto
tação, Elorianópolís oferece DR. HERCILIO LUZ. Sim

aos ilustres visitantes que prezados leitores, êles te
,

aqui chegam por via aérea, rão que sofrer 25 minutos,
, terrestre ou marítima, uma porque terão que percor
bela e monumental ponte rer nada menos do que 12

verdadeira obra de enge- kms de estrada precária e

nharía, que tem o nome d.o sempre a mercê de verda

saudoso eminente catari- deiros precipicios. Entre
nense, DR. HERCILIO LUZ. tanto já se acha em cons

Esta grandiosa obra propor- trução uma estrada asfal

ciona, a seus espectadores, tada que ligará a cidade

as mais variadas vistas da com o aeroporto DR. HER

linda e encantadora Floria- CILIO' LUZ, graças a com

nópolis. Tudo é alegre e preensão dos govêrnos:
emocionante aos olhos do MUNlCIPAL, ESTADUAL,
visitante. Tôdas as belezas E FEDERAL.

naturais, que ornam o gi- Será, sem dúvida alguma,

gante de aço, agradam aos um grande acontecimento

mais exigentes turistas que para os fl()rianopolitanos
aqui chegam em número como também, para os cata

bastante elevado. Muitos dê- rinenses, porque poderemos
les levam para as suas ci- fut�ramente of�recer aos

� dades estados ou mesmo pa- turistas que aqui chegam
ra os' seus países, esta gra-

i
por via aérea� um cartão

_ ta impressão; são os que I
de apresentaçao a altura

seus lares por do cartaz que desfruta a
regressem a c

, • ' •

via terrestre ou ma.rítima; I n?ssa capital no cenario na-

porque, os que deseJam re- cional,

TUBO

.
Jogos Infantis!L_�

O :sPlendor do desfile igual. E era
.

iniciativa d.o
dos jogos infantis é um des-

.

Govêrno. �qUI, 'empreendl-,
tes espetáculos que entusi- II menta part!Cu�ar -- a �ue i
asmam, empolgam e mais apenas o Gov�rno . assl�te i

'.

t nos fazem acre- -- os jogos infantis tem
que IS o"

I" I ito
ditar no futuro do Brasil.. muito mais rea ce, mu

Milhar d crianças num maior esplendor. Deve-se
I ar es e "

í I dltd
.,. tiva

desfile
\

'garboso, desfrau- esssa esp en " a mlcla"
, dando bandeiras represen-! ao "Jornal dos, Es�orte�} e

tando côres e clubes, com ao seu diret�r MarIO FI ho,

'bela dose de patriot!:m;)o,
i

�d�e�l�i�ta, � Sl:::l�� homem
.... --J:<"'i __ ....._ ....;] � _"A��---..!-ls:.!., ....lt'"1.l�. M:"'�-v.... "":

Serviço de Informação_A.gn- I
do gOy,l',;n.Qp fecmparamos ao que se

i�ola, o srsiIM�-;�êc;'
• -

"rJ
.

\.<9lfazial na' Argentina -:- �ue(q''':/ r vimos com nossos proprros
/ Há pouco falamos sõbre a 'olhos -- rnas poder-se-á
impottância da educação comparar com. o que se .f�z
da nossa criança, levando-a ao mundo :i�telro e por mi

para o civismo, incutindo- ciativa oÍlclal,. mesmo as

lhe patriotismo, amor à ter- sim o nosso deixa �onge tu-

fiança na pátria. Es- do o que se faz nesse sen-
ra, con 1 -

,

tes serão os dirigentes de tido do globo t_err�queo.
h- só êles poderão Essa vibração, esse entu-

aman ae,
t t

levar o Brasil ao caminho siasmo de qU,e se o�a�, ?-
t ao porto seguro de- dos os que tem o prIVilegIO

cer o, ., . .

fan
)ois de navegar tanto, em de assIstIr Iras- Jogos' m .-
�ar encapelado ..• , tis, são mais que naturaiS,

'Nós vimos certa vez na não existe nada, que se lhe

Argentina um espetáculo ig:lale ao espet�culo, nad?

ia semelhante ao nosso. eXiste que nos �e tanta con

��zemos meio porque estava fiança no

pory.!ÍiJr
de nossa

't' 1 lo<
muito longe de nos ser pa na. t?

I.'
<: ,";':___---

,-----------------------��/ /

ESGÔTO
DESCARGA E

VENTILAÇÃO

Os tubos Eternl[fde superfície interna liso
que facilita o escoamento, são apresenta
dos em comprimentos de 1,2, 3 e,4 metros

e nos diâmetros de 50 até 400 mm.; são
mais econômicos porque:

fio; grandes comprimentos dirninUéil'l o

número de juntas;
tio' pêso reduzido facilita a transporte e

reduz o gasto de fretes;
&I de durabilidade ilimitada, não reque

rem gastos de conservação I

flsão fáceis de instalar;
.t'podem ser reaproveitados.

As inúmeras aplicações, entre as quais:
instalações sanitárias, captação de águas
pluviais acondicionamento do ar, p�oteção
de cab�s elétricos coletores de lixo, irriga
r:óo c'hominés indultriais, etc" consagram
�s �ovos tubos que representam o alto

,

nível técnico atingido pela Eternit no de·
corror de 50 ar.os na fabricação de pro
dutos de cimento amianto.

JUBOS

ETERNIT Da BRASIL CIMENTD AMIANTD I.A.

São Paulo. Rio de janeiro

JUIZO DE DIREITO DA te como de seu referido an- 3.000,0'0 para os efeitos le- I
COMARCA DE TIJUCAS. tecessor sempre foram p'ací- gais. Protesta-se provar 'o

I;',
ficas, contínuas e ininter- 'alegado com testemunhas e

"

rtiptas e exercidas com
I
vistoria, se, necessário. O (; VA

"animus domini". -- I� - signatário desta tem flua re- l,','
,

Em vista do exposto quer o sidência nesta Cidade, onde !
suplicante

-

regularizar ',a recebe citação. Nestes ter- '�
sua posse sobre o referido mos P. deferimento. 'Tiju- "r

O Doutor Francisco José imóvel,' de conformidade' cas, 12 de maio de 1956. (a)
Rodrigues de Oliveira, Juiz com a lei 2.437, de 7 de Claudi6 Caramurú de Cam- �de Direito da Comarca de março de 1955, que modifi- I pos." iEm dita petição foi r'iTijucas, do Estado de San- cou o artigo 550 do Código exarado o seguinte despa- I
ta Catarina, na forma da CÍ"'1il, -- e para o dito fim I cho: -- "R. Hoje. A., desíg- r

lei, etc... requer a designação do dia,.' ne o Sr. Escrivão d8.- e ho-II lugar (:' hOl:a para a just�fi-Il'a, no l?cal. �e c�stume, .pa-
FAZ SABER aos que o cação exigida pelo artigo 'ra a J ustIflc.:'1.çao, feitas

Ipresente edital virem. ou 455, do Código de Processo as necessárias intimações.
dele conhecimento tiverem, Civil, na qual deverão ser Tijucas, 14-5-1956. (a) I
que por pate de José Pedro ouvida.s as testemunhas Ja- Francisco José Rodrigues'
Batista lhe foi dirigida anuário João de' Oliveira e" de Oliveira -- Juiz de Di

petição do teor seguinte: -- João Le(;'nor Nicolau, -- o 'reito." Feita a justificação
I
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- primeiro negociante e o se- foi proferida a seguinte
reito da Comarca. José Pe- gundo lavrador, residentes sentença: -- "Vistos, etc .. _

ldro Batista, brasileiro, la- e domiciliados, no lugar Julgo por sentença proce
. Vl"ador, casado apenas ecIe- Sertã-o do Perequê, os quais dente a justificação retro,

: siasticamente sem ef�it_o� ci-
I comparecerão. i�dependen- pro_cedida nestes

._

autos de

,vís, residente e domiCIlIado temente de 'cJtaçao. Requer Açao de Usucaplao reque
t no lugar "Sertão do Pere- mais que depois da justifi- 'rida por José Pedro Batis
! quê, município de Porto Be-I'cação seja feita a citação ta, para que produza todos

110, precisando mover a �:e- do� atuais
.

confrontantes os .seus .

dev�dos jurídicos
'sente acão de usucaplao, Joao Bernardll10 da Cruz, efeitos. Citem-se, por man

I vem exp�r e requerer a V. Marciano Santos, João Mi- dado os confronta:r;tes
� Excia. o seguinte: -- I - O guel e Artur J9sé Furtado, cQnh(:'cidos do imóvel; por
I

suplicante é posseiro, há residentes no -local do imó- editais, na forma determi
i mais de vinte anos, por sí ,I vel, bem como dos in teres- nada no artigo 455, §10, do
i
e seu antecessor, de um ter- sados incertos e desconhe- C. /P. C., os interessados in-

II rena situado r:o lugar. �e�'-I c�dos por editais �e trinta certos; pessoalmente, o Dr.
tão do Pereque, mUl1lClplO dias, -- do Sr. Diretor do Representante do M. PÚ

, de Porto Belo, com 44 me- Patrimônio
•

da União, por blico; e por precatória a

tros de frentes e 300 ditos precatória em Florianópolis ser expedida para o Juizo
de fundos, fazendo frentes, e do representante do Mi- de Direito da la Vara da
ao Norte, em terras de João' nistério ;Públ'ico nesta Ci- Comarca de Florianópolis,
Bernardino, da Cruz e fun- dade; todos para contesta- o Sr. Diretor do Serviço do
dos ao Sul em ditas de Mar- rem a presente ação dentro Patrimônio da União'. Sem'
ciano Santos; extremando a do prazo de dez dias, de Custas. P.R.I.. Tijucas, 4
Leste em terras de João Mi- conformidade cóm o dispos- de junho de 1956. (a) Fl'an
g�el e ao Oeste em ditas de to no arÚgo 455 citado, sen- cisco José Rodrigues de
Artur João Furtado. -- II

I do, afinal,
reconhecido o do- Oliveira -- Juiz de Direi

- A referida posse foi ad-
I mínio do requerente sobre to." E para que chegue ao

quirida pelo supljcante por; o referido imóvel, cuja sen- conhedmento de todos e

compra feita, há 9 anos, de tença- lhe servirá de título ninguem possa alegar igno
Augusto Bayer que já a pos- habi! para a inscrição no rância, mandou expedir o

suia há mais de doze anos, Registro de Imóveis. Da-se presente edital que será
e tanto a posse do s_uplican- a presente o valor de Cr$.. afixado na sede dêste Juizo,

/

I'

\

• .'

,!

vôe
25° Iode desconto·

_.�'-

...no

t

Barr. a Ver�le
o peitilho verde dos valorosos solda:I0s do

Império,' que popularizou os catarrnenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da
\. "B' V be" I V' nsReal-Aerovias : o arriga er e. iage

diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr-
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto". 2 horários a esco�.1.::::- ...
-<�·.rncnr';5iS";;;:'!;It, atenciosos... impecável serviço a

�IO:) iil,�;da _
pelo mgã ��� ...t:faça ����r

Yiage':ll.... '. �e ''illrl'! IDf:.��, Verde"! _, __ "O �
'nA�, - e,

�• DcIotNllo aprovac1D pela D. A. C, sôbre a. tarijas d"_ �Super-Con,,";r ,,': -?IV'
, I

Escalas do
.IIBarr;ga Vere 'e64

Pôrto Aleg,..
Florianópo/j,
Curitiba
São Paulo
Rio

10 anos

• realserviso
_ Irasi'

'

PM3SAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone - 2377.
._---------------

.
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Edital de citação de inte
ressados ausentes, incertos
e desconhecidos, com o pra-

zo de 30 dias.

ETERNIT Sec. Publicidade

i

:}
f
i
I
t

\

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA do imóvel, quer adquirir o

COMARCA DE BIGUAÇU dominio, do mesmo, c�m
fundamento nos arts. 550 e

Edital de citação com o pra- 552 do Código Civil e Lei
zo de trinta (30) dias n. 2.437 de 7 de março de

1955, na conformidade com

os arts. 454 e seguintes do
C6d. do Proc. Civil. Para

tanto, pede e requer a V.

Exa., se digne ouvir as tes

temunhas adiante arrola
das que conaparecerão em

Juizo independentemente de

, intimação, sendo feita a

FAZ saber 80S 'lIile o pre- justificação "ab-In itlo"- e,

sente edital virem ou dele julgada esta por V. Exa., se

conhecimento tiverem 'que, procedo de acôrdo cona os

por parte de VENDELINO arts. da Lei Processual aci-_,
FERNANDO KONS, por ma referidos, sendo feita a

seu advogado r». Acácio citação dos conjuges dos IZélnio da Silva, lhe foi di- confrontantes e do dr. Pro

rlg ida a petição seguinte: motor Público, julgando
Exmo. Sr. Dr. Juiz "de Di- após os tramites legais,
l:eito da .Comarca de Bigua- V. Exia., data, venia, pro
çu. Vendelino Fernando cedente a presente ação,
Kons, brasileiro, casado, la- podendo o suplicante ad

vrador, residente e domici- quirir o necessarro titulo
liado em Alto Biguaçu, nes- para a transcrição no Re-
te Municipio, querendo pro- gistro do Imóveis. ,Protes
mover neste Juizo, uma ta-se por' todos os meios

ação de usucapião, vem, por de provas em direito permi
seu procurador e advogado tidos, requerendo desde já
infra assinado, expor e re- o depoimento pessoal de
querer a V. Excía., como quem esta contestar,' sob
segue: 1 - Possue o reque- pena de confesso. Dando a

rente, em Alto Bíguaçu, presente o valor de Cr$ .. I,neste Municipio, um ter- 2.100,00, P. deferimento. Bi- ,

rerio, do qual tem a posse guaçu, 30 de março de 1956. �
mansa, pacifica, sem opo- (Ass.) Acácio Zélnio da

�sição nem interrupção e Silva. Selada legalmente.,
com o animus domíni, por Relação das testemunhas:
si e seu antecessor, ha mais Manoel Antonio Lopes, Mar
de vinte anos, terreno este cos Kreich e José Francis
que o suplicante adquiriu co L\�dwvig. 'DESPACHO:
ha 9 anos ue Marcos Kreich A,. Designo o dia 11 de maio
que o possuia ha mais de) para a audiencia de justi- !15 anos. 2 -- Mede o ref*7l fieação previa da posse.
rido terreno, 1.100 m. de Ciente o Dr. Promotor PÚ
frente por 1.540 m. de �un- blico. Biguaçu, 2-4-56.
dos, área de 1.694.000m2, (Ass.) Jaymor Guimarães
confrontando ao Norte, com Collaço _:_ J'uiz,» de Direito.
terras de quem de dü-eito, ,SENTENCA: _:_ Vistos, etc .•
Sul com as de Velibaldo Homologo: por sentença,'
Dschamps, Leste (Icom as a justificação de fls., em

Maria Paulína.Xneich e que é requerente Vendelino

'J"'- '�Kf'1' �ste com as F-ernando Kons, para quease o ,

d V Iib ld Dechamps. 3 surta seus juridicos e le-
e N: 1 a 0\ indo o Supli- gais efeitos. Cite-se, pes-1 ao POSSUk-:::--_ I di d dcante, titulo sob�,trR a u 1- soalmente, por man a o, 10 I'

\t representante do Orgão do

----------=�);__J.J;'!;�.,jstério Público e OS}i
.....-,.._ n, �<;> imóvcl p"-:- 'I�f)nflf'h;..,.[�·_-, -�

it[üf!1ft1i�e'õs lhtêressauos
,

incertos cÜe-se por edital,'
com' ú prazo d� trinta dias, I
a ser publica_do uma vez no

I. "Diário de Justiça" e por
·

.<41 tr-ês
vezes em Jornal da Ca- '

"!4��II88I';';1\tape pital, para todos, querendo, I
. ,cl�ntestarem o pedido no III prazo legal. Custas afinal.

Biguaçu, 15 de maio de '

1956. (Ass.) Jaymor Gui-
marães Collaco - Juiz SU-l'jbstituto.em exerclclo. E pa
r:.! 'chegar ao conhecimento
dns interessados, passa (I:

pl'esente edital com o prazo I
de ItL"inr,a dias, que será pu- 'I

,

I blicado e afixado ria fórma
da lei. Dado e pasf!ado nes-

ta Cidade de Biguaçu, aos
.

dezesseis dias do mês de I

I maio do ano de mil nove- II .

t
. i'centos e cmquen a e seIS.'

;
Eu, (Ass.)

.

Pio Ro�ão de ,

: Faria, Escrivão �llr_amenta, II do, ? datilografei e subs-
.lltiiílillaliiiiljíiJlli••lilllljjiMAlíII '

crev I.
IREPR, NO PARANÁ E STA. CATARiNA: I Biguaçu, 17 de maio de i

Enio Rosas & Cia. Ltc;ta. ; Hi56.
Praça Barão do Garauna, 67 I (Ass.) Jaymor Guimarães!

C. P. 320 - Tel. 208· Ponta Grossa
I Collaç? -:. Juiz Substituto:

...._._._.Es..t_ad_o_d_o_P'_r_'_na_·_f_... 'em exerc1ClO. ICOlo fére com o original;
...-_...........w•••••••••_............_.....-_._._ afixado no logar de costu-I

me. O Escrevente, Pio Ro-
i

mão de Faria.

O' Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, Juiz Su
bstituto no exercicio do car

go .de Juiz de Direito da Co
marca de Biguaçu, Estado
de Santa Catarina, na fór-
ma da 'ei, etc ...

lose e

bouba aviárla e peste
sulna e paratifo dos
bezerros • cÔl'era - e

tifo das aves e pneumo ..

enterlte dos bezerros.

Laboratório

HERTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

,.,. ri �"'� rJ_'_ U_.I A_

no lugar do costume, e, por
cópia, publicado UMA VEZ
no DIÁRIO DA JUSTIÇA e

TRES VEZES no jornal "O .,
ESTADO", de Florianópo- i O PRECEITO DO DIA
liso 'Dado e passado nesta

cidade de Tijucas, aos' cin
co dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e

cinquenta e seis. Eu, (a) Os individuas atacados de IIGercy dos Anjos, Escrivão, "pequenos resfrialdos" sãle> I:
o datilografei� conferí e particularmente perigosos,:
subscreví (a) Francisco Jo- I

podem deixar o leito, com

sé 'Rodrigues de Oliveira -, parecem a'o trabalho e pas
Juiz de Direito. Está con- sam 'i doença às pessoas
forme o original afixado na com as quais entram
sede dilste Juizo, no lugar contacto.
do costume, sobre o qual me Tenha com pessoas res·

reporto e dou fé. friadas as precauções
Data supra. O Escrivão: que deve tomar com os

Gercy dos Anjos. gripados. - SNES._

GRIPADOS E RES-

FRIADOS

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

::--.: "" .... , .�': I.·","":�-"",,,� --.,......,..-----_ •.. _.,o6"'� .. _.

------

___ """;'"�7 �._ _ __

* 50tisfazem ÕS e�p.,cifiCClçõe� da Associação Brasil'eira de Normas TécniCas.

Distribuidores LocaIs.: TOM T. WILDI &' Cl4., - RUY SOARES DOR! VAL DA SILVA LINO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



REMOS PARA O "ALDO LUZ"
Iniciad,a- opórfuna éampanha

Ak'r.êc: Nil() Tadasco. _

'10 horas, com Í'igorosa' for- : sado de férteis ensínamentns, I f
'

Ao se, coM,emorar, amanha, malidade, seu corpo foi so-' ressaltando o exemplo cí- ape O aos ca. annenses
'o 91° �ni��tsário do grande lenernente sepultado nas á- clopíco dos 'herots que ali : Esportista Cataririenses!

I feito naval, 'da portentosa e guas do Rio Paraná: . . tombaram no cumprimento Contribuia para a campanha dos DEZ �EMOS, com
memorável Batalha Naval do I

'

do dev r'

IR" h I lt h
" e . [que os teus conterrâneos HAMILTON, CHICÃO, EDISON,

. la? ue�;�m �u' o que oje E para. que
. a. visao .

dos ,sADY, KALIL, GLENO, VILLELA, OSMAN e MOACYR, es-

I
e SImbolo. NacIOnal se nos d 1 t· t
apresen��&m toda sua gran-

everes me' u aveis con mue tarão na lagôa "Rodrigo de Freitas", em 15 de julho próxl-
'3Jl r

com fo�ç� para congregar mo, enfrentando para maior glória do esporte barríga-
I f;::a:� �Hr�;ór�:a.refUIgente I

�s .brasIleIro� sob

a. m�sma e verde, Os famosos conjuntos de OXFORD e CAMBRIDGE.

O riií.p'erial Marinheiro'
umca �andelra, em cu�as, do- Dá-lhes Os remos que êles te pagarão com a maior vi-

MARCILio ::bIAS, bravo e

bras .amda canta e, chíspà o tóría já alcançada por Catarínanses l

I tremíto e o lampejo de uma
.

C ld
.. -

intrépido' gaúcho, nascido em
'

.'

' , . .
onsegui a a fmahdade, desta campanha, a Delegação

1838 na:'então Vila de São mes.ma crença, e Imperativo que segue na próxima 4a. Feil:a, adquirirá em Pôrto A'l€gre
I

OUVIrmos o comando de Bar- tã 1
.

d
. - , ,

José'," dJüNorte, herói autor
' os ao a msja os remos que se cobrírão de glórías l

s I
roso - "O BRASIL ESPÉRA "

de dois �'tÔs'lie sublime abite-I QUE CADA UM' CUMPRA
A .nossa Reportagem pode adiantar que os abnegados

gação, de" desapêgo a vida e, SEU DEVER"!' I ,espo:_tIstas Eurico Hosterno e Osni Meno j á fizeram suas

I rue confirmltejão do seu gran-
' doações.

,

l de amôr a Pátria _ o has-
Saibamos honrar a memó- Faltam antão oito (8) remos.

Itea'mento da Bandeira Impe-
ria de MARCILrO DIAS, ..
Ao ínclítc Imperíal Mari-

I
rial do Brasil em Paíssandú nheíro. MARCILIO DIAS e à

I
e a luta dantesca, sobrehu- gloriosa Marinha de Guerra

.
mana, magestosa, no convés
'da "Parnaíba". I

as nossas mais empolgantes

I � I homenagens e o nosso mais
O então Capitão de Mar

e, Guerra Francisco, Manoel'
.

I
orofundn respeito, 'com a

Barroso comandava o Corpo
"A Praça mais distinta" da convicção de estarem alertas

de Iimperiais Marinheiros
j'PARNAIBA" é hoje, com contra os falsos demagogo, e

justificada razão, uma das os inimigos da grande e es-,
quando MARCILIO DIAS ve

rificou praça, como Grume-
Iglorias de nossa. Marinha de tremecida Pátria, Brasileira!
Guerra, e um dos mais ful-! Salve Marcílio Dias!'

I te, em 6 de agôsto de 1855. •
, ,.

'

.

M
<Ó,

h' de 3 1
gurantes SImbolos NaCIOnaIS!

I
Glória "a aíma da Pátria

arm erro e a, c asse .,

em, 15 ,d' maí d 1861 2' AsSIm e que, rememorar errante sôbre o mar' .. " quee alO e ,a. RIACHUELO
.

lt
"

C�'s'se mIl' d'
.

d
e conci ar espi- e a nossa Marinha de Guer- LONDRES, 9 (V. P.), realizar a primeira travessia

a e e maIO .e·t, -

d
1862; la. cl�sse em 26 de [u-

ri Os a veneraçao e um pas- ra! " Um grupo de técni,cos mon- da Vertente de Biafo-Khur-

lho de 1864 d�pois-de have{ l;f:;@$"�l!3�I,Io3'fj�®t'e�.$@.e."•••••••••••••••••••,. tanhístas .' partírá em bre�e dopín, na Serra de r Karako

terminado o Curso na ESCO-:

N
'

I
",

S
-' ,

• desta Oapltal, numa expedi- ramo A expedição conta com

1a Prática de Artilharia, pas- I ues ra eno'ra de I. ção cien.tífic.a e .explor.atórfu o 'apôio da Fundação Monte
Escreveram-na, Marinheiros e Solda,dos, para escar- I d '" d Ih H 1 U E t d

sou a servir na Canhoneira • a \.)01' 1 eira ima ala. In veres, o Conselho de In-
mento dos que não crêem no glorioso passado denossa' • d bí t·

"PARNAIBA" sob o Comando I.
'

,

'

'.
os o re IVOS principais será vestígação Médica e da Uni-

,História, para OS que zombam do presente de nossa Na- I I
.

t d
do valoroso 10 Tenente Auré- II I 'I

' .., a conqUls, a ,Q Pico de' Lawo versídadn de Londres, mas

clonalidade, para os que mercadejam suas con-sciências à • Sune IOn d 1
, lio Garcindo F1ernandes de ! • '

I •• -. e SeIS míü set�éentos
,

e cerca, da metade do custo da
doutrinas exóticas de além-mar, Para os que perjuram e ,.

t d lt
.

r- Sá, tomando parte nos com-I' •• m.nco me ros e a ura. Alem mesma será coberta Pelos
descrêem do futuro de nossa Pátría, para os que cometem d t

'.

d b d, bates de 6 8 e 31 de Dezem- • IS o, o grupO espera am amem ros o grupo.
o crime de lesa-pátria e são indignos de se incorporarem' I ·

d
. 'bro de 1864, em' torno de Othon d'Eça •

3101 ver adeiro espírito de brasilidade... /' I
BATALHA NA P.aissandú, .cuja

..

praça, ter,- ••••H•••••••, _ .:...VAL -DO RIACHUELO, o gJrande feito' - -.
rIvelmente .fortIfICada, fm 24°' ,'I

daquela radiosa manhã de 11 de junho de 1.865, quan
do -estavamos em guerra contra Solano 'Lopes" o Di,tador

tomada de assalto em 2 de Estive numa pequena :1ivraria na calle Estrella, a dois

do Para,_guai, nos, surge no' 'J:ememorar e comemorar o
jãneíro do ano seguin�. ,dêdOs do hotel, servida por 'um muchacho amável, desE)m-

transcurso -'de mais um aniver§ário, justamente numa épo-
Neste assalto, após muitas :penado e charleiro, com aquela natural polidez com que

,
ca em que se torna im,perativó o comando do gTande Chefe " ---' ... . ",,"r 10

Ifo d" 1ouviu-se o grito estridente' de ou�.p.";r�,,.·D--.r.Ul;t't:C':�'--'!re';," o contrario, i'lP
_

J. �,
.
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Se RIACHÚELO foi feito inconfundível e marcante da �"Á·á'S que desfralta- irando: no combOlo, nas estaçoes do cammho -de ferro:

F' 11' a
: y

gloriosa campanha: se é página ,inigualavel de denorlf'
va

e da Igreja de 'I- há um ar claro nas muEheres que apregoam a ehipa

11
'

n
V

.

d� serenidáde, da bravura, do cumpiin:tent�-""�' , �t g!Orioso.-,pendão' ou o�erecem �gua frêsca; '·e :nos coche�, num ,encontro , .e·': ·

..

a
, '...'�,. 1

crIta co� o sangue e com a vida de Marw ""':m uever, es- de nossa Patna. IfortUIto de val e vem, os homens sornem: e ha sempre ,� �
dos; se RIACHUELO foi a ,etapa oonsa!h.helros e Solda- A Batalha do Riachuelo, um "muchàs gracias", um "con permiso" deJicado e breve.

�
bém o túmulo de herois; se RIA9Pf,�..gra,dora, foi tam- iniciada as 8,30 horas do dia I, A casa -é bem sor'tida e variada: comprei alguns li-

I
bravos que tingiu de vermê_lho Iv----"ti LO e o sangue dos

111
d.e junho de ,1865, c-onti-I vros ,para�uáios, e um vocabulário' com fábulas em guara

quente e impulJsivo de um�� �zul �as aguas, sang�e nuava em sua fúria, com to- :ni: a onça e o jaboti, o veado que enganou ·a onça, ou,o ja-

--:���tc�; ,a;früd'IJF�n!r�g:�a, d;��:::�mebU���s�� r��n�:tes�si�:�t��aà,�o!! ��;�� \��!�e�,u=ô�:!X��'o���:Pd:gpu:�:a�u comodismo, um pau _apo-

L, � 11' ,,'�:. cisão .... a "Parnalba" fora I O v,ocabulário e"para o Fontes, rebuscador inveterado
Se RIACHUELO veiu mostrar ao, mundo que o Brasi- abordada pelos navios para- de lixos filológicos, ,"

leiro não é: somente o Soldado intl'épido e valoroso' dos gu,aios "Taquari", "Salto" e I Estou me abaste.cendo de livr9s, sem regatear: penso

_pampas ,� d'as caatinmas, mas também o audaz Marinheiro "Marques de Olinda" e Mar- descer o rio até Buenos Aires: e o homem, mesmo o mais
dos Pequenos regatos. e da vastidão ,dos oceanos; cílio D�as continuava êm positivo e realista, não vive apenas de paislllgens fl.uviais e

Se RIACHUELO �esta a coragem que não se abala ou seu posto, ·como Chefe de um de gordas' rodélas de -salame.
-

'

esmorece; \ Rodizio, quando, no final da São livros, de prosa e verso: f-olhei-os aqui' e _ ali" nu-

RIACHUELO é, aind!;t .hoje e pelos tempos em fóra, abordaglem o abandonou com ma inv'estigação ligeira como quem espi-a através a jarie-
a pre'ciosa liç,ão de que 'tantos carecem, porque o propósito de melhor lutar. la de um avião que vai passando ...

"Esses Leandros· dOi Helesponto novo, Qüando 263 valentés se E encontrei, em alguns, como gôtaS perdidas de 01'-

Se resvalaram -' foi no chão da História .. , defendiam herõícamente .. a valho numa fôlha de taióba, pingos de �olcIMe, com um

Se tropeçaram - foi na eternidade,:.
, bor;do da "PARNAIBA" dos leve c()Iorido de tinta nativa:-�enipapo e urucum ...

Se naufragaram - foi no mar da glória!'; 500 para!guaios que a abor- De resto não é ainda o que p'rocuro: - lendàs, canti-
RIACHUELO nos transmite precios·a lição' quando re- daram, e quando mais inten- gas, mitologia" to.do o rico íe opulento folclóre indo-para-

memoramos o bravo Almirante BARROSO; �a..oompanhado sa era a luta, resolveu 'o Co- guáio. '

bem de pérto pelo intrépido CorOllél-Guilherme Bruce, .se mandant� Garc�ndo ordenar Parece-me que o Paraguál re'pete, lamentàvelmente, � I

postando,/desde" a véspera, com .:as �R. e 3R• Divisões da, aO Imediato, 10 Tenente Fir- Brasil, onde os· homens de letras preferem 'a dicção ensôs
Esquadra, tendo à bordo à Bl'-igada de Infl1'ntaria- do mino Rodrigues Chaves que sa ou ·apimentada, servida à moda dOiS clássicos ou dos
Exército, fundeada -em escafão, 'a mei!l distância, enUe lançasse fogo ao paiol 'de românticos ou, então, desde que esteja contra o "acadê

Corrientes e o pequeno arroio que
..

marca o grande feito pólvora, de cuja missão foi mico", ás estravagâncias obcenas do modernismo, 'em pés-,
naval! incumbido o Escrivão' José simo português e sem nenhuma originalidade,.'-

'Os paraiguaios, sonhando com a vitória, atacaram Correa da SHva ... Já se dis- Temos um farto, copioso, inexog-otavel gÚimpo f-olcló-

com todos os seus meios, mas estacaram ante 9 valôr dos punha este a cumprir a or- rico afro-indo-brasileiro deixado,
.

neglig'entemente, à

nosso� _intré'pidos l'4arinheiro.s 'e d!!nodados Soldados,' os dem quando 'soaram gritos de aventura de bateiadores bisonhos, corriqúeiros e cheios
quais, afrontando todos os perigos, coroaram a Bandeira '.'Viva a Nação Brasili�ira", de pose.

'

.
auri-:verde com os lauréis de espLendida vitória! "Viva 'o Almirante Tamanda- Não sahnos ainda dos ca'scálhos das Mães: d'Agua, do

A' ordem de Almirante Barroso, partida do "Amazo- ré", "Vi� o Chefe Barroso'; Saci ou do_ Boi de mamão. - Bumba méU' boli o.u BOoi abum
nas" de "atacar' o inimigo o mais pert9 que pud;;', que a e "Viva a Guarnição da Par- bá" no norte do país -, sem o enxerto ilhéu da Bernúncià
vitória é certa", contrastava com a promessa dos faná- naíba". - que ninguem sabe o que é, donde· veio e porque tem, ela

ticos. de LOPes, d,e o levarem a Esquadra Bra�ileira! Erám ás eXiolamações de um lombo de lagarto, boca' de cobra, rábo de bode e uma

"O Brasil 'esp"era que cada um cumpra o seu dever!" nossos Marinheiros e Solda- fome como a n,ão viu, n-o seu livr<? ou fór'� dele, o sr. Josué
representado pelo siná1 10 do Código então em vigor e" er- d"os, a comentendo ressoluta'- de Castro.
guido no mastaréo de prôa do "Amazonas" foi a éonci- mente os paraguaios que se Vivemos repetindo, numa torva monotonia ·de coa.cho

tação fulgurante, atendida com sacríficios de nossos ante- escapavam à aproximação da num descampado, a palhada sed dos. Cacumbis, do Pau

passados, dando cabal demonstração do quanto póde uma I "Amazonas" "Belmonte" e l1e Fita - uma dança, aliás, da Provença -, e dos fami

raça varoníl quandO a serviço da Pátria, em defesa de sua "Mearim" e� socorro, da gerados "Ternos de Reis", com as suas tripas, Os ,seus co�

Integridade e de suas Instituições, salvaguardando os no- 'PARNAIBA". ros em falsete, e que eng-orgitam e enjoam como o abri
bres ideais de Liberdade! '

\ ,-Um oficial par�guaio e 30' có, o o},eo de rícino e as "glórias": de Anita Garibaldi!,.,
E a' lição é mais edifiéant� quando recordamos que a compatriotas, que profanára Aqui no P:araguái a ganga q'ue se "ende em livros, em ,

luta foi �encarniç�dá e durou mais de dez' horas.,. que to- nossa Bandeira; fôram en� doses patriq,ticas, é menos vari!lda, mais grossa e talvez
dos lutaram a ferro 'frio, à arma branca .. , à machadi- cont,rados mortos no tomba- maIs lúgubre: - fica no lombo neutro d-os "centauros de

nha. ,.: e os paraguaios também se mostraram guerreiros dilho da "parnaiba". Entre heyenda" e nas. "dragonas dorada� de los mariscais"; elS-

valentes'e ousados ... que Os éxemplos de coragem e des- OS nossos herois tombados 'palham-se pelas "animas en pena y los gemidos entre las

temor se multipJicarâm de ambas as partes,.. no 'cumprimento 'do dever, sejviejaS pare'des �e las ruinas de Humaytá" .. ,

,

E quando no Rio Paraná, estilhaços de navios boiavam ac.havam os Capitão Pedro "Gemidos le· almas penadas" errando, à meia noite,
na sua correnteza, Soldados e'Marinheiros, a nado, cansa- Afonso, �ente 'Feliciano sôbre ruinas cheias de ervas tristes, batidas pelas unida-

.

dos e feridos, precuravam a margem ... navios ericalhad{liS, Andrade Maia, Guarda-ma- 'pes agourentas do rio, enguanto ao !-onge um sino miste-
�

outros à pique, outr.Qs fugindo .. '. pórgue á Esquadra rinha' Gr�elilialg e o intrépi- (rioso dob�a ·a finados e, nalgum canto. qe cemitério, uivam
Brasileira se' tornara a dominadora absoluta,.. porque tl- do Marinlíeiro MarcHio Dias... OS cães!,.. ' .,
nnam c-onquistada 'as palmas de retumbante vitória... Quando, a; "PARNAIBA)" Até parece - mal comparando - cenas de espiritis-

Marinl!_a e Exército nos legaram o exemplo da comu- fôra abb'�a�Ra ,pelas fôrças I,mo, ou o sexto ato daqueles dramalhões soturnos e' chora-
'nh�o nacional, do fervôr �ivicé, homens de ,golas azuis e inimigas, MARCILIO DIAS mingas que 'fizeram soluçar, no velho Santa Isabel, as

bárretinaS . cinzentas, "engrandecidos pelo sacrifício co- Chefe de u� rodízio raiado: 'nossas venerandas a'v'Ós.
' ,

mum, mas oonséientes de terem cumprido a ordem de abandonou-o. para s'ustentar,
Bartoso!

, braço a ,braço, a luta de sa- NO COl'E'GIO CORACA-O DE JESUSE não podemos olvidar, face a lição de RIACHUELO, 6re. com ;qU'�tro paraguaios, .,' ,

qúe se outros Póvos possuem história edificante, feitos .

d t d' D' F I I' B 'I' d d P
,

bllhantes, nenhum conta os feito;;-de um GeneraL em cam- ���:e:uJ�irQ:��: a�OI;;:' ��: ancas OI c óncas-e ai a os e afim,
pan.ha que pudesse afirmar, como Caxias '- "Marchemos t

;. ;',',
'd t',' .

tou ros, e s!,!u corpo, CrIva o - On em, as 19 horas, no
I
sai oe perfei a execução,

. ao combate que a vitória é certa, porque o General e .Amigo de horrtvti.i' cutiladas, foi modelar Colegio Coração de deslumbrando a ass1stencia,
que VOs guia até hoje não foi vencido!" - ou como Osóri9, piedosamente recolhido pelos Jesus, realizou-1se belissimo' que lOS apl3ludiu" calorosa-
procl-amando. -"É fácil qomandar homens l�yres - basta companheiros�.. f.estival, dê danças foldól'i- 'inente.
apontar-lhes o caminho do deyer!" ou, ainda, como o AI-

,

No dia s�guinte ao da gran- Cas e baflados de patim, I.... Hoje, às 16 e 19 horás o

mirante Barroso, conClamando "Atacar 'o inimigo o mais de �,atalpa" Fela� 14 horas, o, Os vários número,s, confia- i festi�al será reprisado, ha-,

�'ft�:i-',�r.��m�i���,;;:;,i--�R��·T��O;.,�;:;BRASIL ESPÉRA
!::�O��i�����:;i��,: ,exalava ;'��:n:sa����eli:�:����;'dá:�� t' :��r��s;:'o���o �r�:��� de

N?: �ia,AW;t�ia:to (13), pelas demoristraram primoroso en- tem alcançado. ' ,

Batalha . Naval do
Riachuelo

1865-11, de Junho -1956
":.Marcilio Dias"

t

I
"'

"Treme' o sólo ao tropsl .dos guerreiros,
'I1reme o céu 'ao -troar dos canhões'
Mas não sabem tremer' hrasileiros:
Nem seus braços nem seus corações!"

'E nos escreveram l'} imortal págína de nossa História
Pátria com o sacrificio de vidas e de muito sangue - A
BATALHA NAVAL DO RIACHUELO!'

Um

----"'�-----_;_-------......-------,I-

OLTIMA HORA ESPORTIVA
Em homenagem a "Batalha do. Bíaehuelo", o

Avai enfrentará amanhã, às 20,30 horas: no Campo
da F. O. D., a eategorízada equipe do Caxias F. C.,
de Joinville, Campeão Estadual.,

-

Para êste importante cotedo, o AVl!;i F. C., apre
sentará a sua melhor formação, ínçlusíve

'

co.fu as

suas últimas aquisições, tais como Rodrigues',' Nil
'son, Marreco e Nanico, que fará sua extréía,

'

c·Vencendo
�

as alíu ras do Himaláia

IV.

Ao chegarmos a São ioão esperávamos encontrar
lá o Ari, isto é, dobrando a língua, .o sr. Vereador Ari
Costa- ,_:_ irmão do dono da ca�a, fazendeiro vizinho,
ele santa Teresa, e também amigo çle muito tempo.
El.e para lá seguira na véspera, afim de receber e

'-marcar :rÕO bois que comprara em B,om Jesus. Pensa
va eu rever as lidas, da marcação" mas o'Ari, demora
.do no Jalar, é apressado' no agir: já se fóra, cuidando

____ que não fossemos. Na cidade houvera uma combinação
ent'l'e os manos Costa: o Ari, ,cheg·ando primeiro a

São João, manparia matar um carneiro para o seu e

nosso churrasco.
Já na, fazenda, mal.. desembarcãVàmos, o V'alldo

foi indagando ao Tita, peão-caseiro:
- O Ari nia deixou' um carneiro?
- Não siOor! Deixou um recado!
_:_ Que recado?,

O Tita, 'tímido e, encabulado, custou' a desembu-
char:

- .Ele deixou dito que. se Q J>enhor quise'"s
� carneiro que carneasse!!!

O Valdo desajeito'l)--se, ):rH�io desautorizado, pres
'sentindo que eu estwva goz!ançlo um pouco e ..v'Tita
muito mais. Para pôr fim à cena, disse o que se costu
ma dizer I\essas ocasiões, isto é, o contrário do que se

pensa: • \
'

- ,Está bem!,

Quem lucrou com a ursada dà Ari fui eu, que não

gosto de carne de carneiro e vi o Valdo ir à caminho
nete e voLtar com uma costela inteira de mocha De-'

-

von, tirada a capricho na xarqueada e - lá vem poe-
ta - como diria Menotti deI Pichia:

Loura como aSI es.p.gas'
e cOomo as moedas antigas ...

Com um desprezo que me 'irritou e devia, ter ofen
dido a falecida mocha, ordenou ao Tlta:

.

- Tá! Asse a metade dissoL .: ... , .. ,.:.".

Três horas depois, à mesa, estávamos recitando
aquele ,poema. E o Valdo, sem nenhuma solicitação da

assistência bisoú três vezes, alvejando qua.tl'o ripas e

secando:'as que n'em ôsso de caveira de museu. Eu,
,antes de avançar na segunda, já comprél'ldera a Bi

,blia e ficara sabendo porque Deus, :t ter que tirar' a

mulher do· homem, fôra direitinho �'a costela.,.

---., x

O Ibraim, .o Careca, o Duque e o Big haviam fica

do na.estrada,
.

próximo à divisa da fazenda, para

aproveitarem a tarde.
Quando fomos buscá-los já estavam com os pen

duricalhos carregados, à cintura. Nada menos de '15

pe:ças, entre codornas, das fididinhas do EdJgar, e

Perdigões alaranjados, ornamentavam, à moda Ge

tanga! o cinto dos dois, já meio abombados da subida
dos morros' le com o. vidro de remedio ;mais vazio do

que a oachola de certos ministros do nosso Tribunal de

Contas.
,

O Valdo, qu� levara o Pirro e a espingardà, 'au
mentou a caçacj.a pata 16, nesse dia.

Então eu - que· era o dono da caçada e das Ca

ças - dei-me por satisfeitó! Estava cansado tain
bém, ..

x

A noite, sob as cobertas de- penas, lembrando-me
do carneiro do Ari, lembrei-me daquele outro, que, um
primo do Mário Garcia apostara assar inteiro. Como
se 'lhe duvidasS,em, 'na frase do Leoncio, assou-o

mesmo. E expDicou que era muito fé)cil:
- Assei o chibarrinho só no tenteio da mão e no

rebôjo do ventO!!!
.
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