
N

le, um dos três' cabeças da uma corte marcial ao ama-' fe do levante, f�i detido ções extra-oficiais.' I Não foram fornecidos deta-::
fracassada revolta de sábado nhecer.

-

I ontem. BUENOS AIRES, 13 (U P) iIhes. , 'I RIO, 13 (VA) - O presí- gip.do do governo medidas e

último e madrugada de do- A notícia oficial da senten- Outro dos proeminentes _ Urgente - O Governo a-I O mesmo comunicado in-� dente da República assinou' ficazes para evitar mal

mingo, foi condenado à anor- ça foi dada poucas horas de-
I
chefes da rebelião, o tenente- nuncíou oficialmente que o i formou -oficialmente a exe-� decreto hoje à noite, man-

I
maior. A� providencias anun

te esta ma.drugada, poucas pois de informar-se que o: coronel refor�ado Aníbal Ce- .general .rebelde Juan. José cução _ também por fuzila-� dando fechar a Liga de E-
I
cíadas e outras em estudos

horas dapcis de ser captura- general fora capturado em sal' Lopes, roí preso nas pri- Valle fOI executado hoje. I mento _ do tenente da re-� mancipação Nacional e a : no Ministério da Justiça não

do em um apartamento si- Buenos Aires. meíras- horas de hoje, em O comunicado, expedido às serva do Exercito Juan Alber-� União Portuária do Rio de ferem, porque rundamenta

tuado 'bem no centro de Bue-I Dos outros dois cabeças da Rosário, e entregue às auto- 22,30 horas (local), pelo Ser�' to Abadie, que' confessou ha-� Janeiro. -

/
! das em lei, a Jiberdade cons

nos Aires. i revolta, apenas um continua rídades para julgamento.' viço de Imprensa da Presi-. Ver morto, a sangue frio, a� Com êsse decreto, o Presí- títucíonal - defendem o re-

O general Valle, destinado foragido, o general Raul O general Juan José Valle dencia da Repú\:)Íica, diz: : um po'icial, durante o fra-� dente Juscelino inicia as pro- gime. Lembra a imprensa que

a ser o presLdente provísórto Tanco. Qua,nto a Raul H. La- foi condenado à morte em "Foi executado o ex�ge:qe-: cassado levante ·per.onista no) videncias energicas contra o a Inglaterra, na defesa das

da Argentina, no CaSO de que momarsino, milionário e in- um rápido consalho de guer- ral Juan José Valle, cabeça [rím tb semana. .

.• <. comunismo no Brasil. Os úl- suas instituições. contra, o
,

I timos acontecimentos ,nesta
I
comunismo, foi mais radical,
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Capital e em .São Paulo, evi- exonerando todos os runcío-
'\, DIRETOR -; .' • dsucíaram a virulência da nárros ligados a ideais extre-
.. ' :. O

· ·

D·'� Rubens de � !? .

m�us antigo ..a- ação moscovita no país, exí- mistas.
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RIO, 13 (VA) - Um matu- los jornais, desmentiu a no

tino divulgou com destaque" tícia com a seguinte declara

hoje, que o general Teixeira: ção:
Lott estaria disposto a afas-I "Tudo. isso não passa de
tar-se do Ministério da

Guer-, frut'l
da imaginação dessa

ra, do que já teria dado cíên- gente. Ainda não cogitei de
cia ao presidente da Repú-,me afastar da pasta da Guer

blíca, Aquele titular, entre- I ra, que me fOI confiada pelo
tanto, ouvido esta manhã pe- -sr , presidente da República".

-

______ --_�__.-.L:__-..____=_=_ •

õiiiôcíãÚ�para�ãlBfõrõiã�Ilãltõr�-��Nl�:;�;;��:�����;:;�
RIO, 13 (VA) - O senador pleito serão efetuadas com o I

. .. I tido, já s� tem entendido� de 30 turistas russos, um JUROU SUSPEICA-OFilinto Muller, que_ acaba. de ,atual alistame�to. Mas no to-
I
e a. cha��da fol,ha mdl�ldual i com .Q pr�s�dente do TSE. ?� deles, um engenheíro " cuja .',

reassumir as funçoes de líder : cante às eleiçoes de '1958 es- de mscriçao. Dal o sentido de sanador Pillnto Muller mam-� identidade não foi revelada
.. do governo no Senado, ouvi-' taremos sem alistamento a! urgencia que estamos em-j restou-se contrario à conces-S .

'

RIO 13 (VA) DItado a 11 d novembro,
do hoje pela reportagem so-' partír de primeiro de [ulho 'prestando à matería". são. do voto aos analfabetos,> pediu asilo político à polícia ,-

- ec aran- e

do-se amigo dos autores da quando o Congresso Nacional
hre a'reforma eleitoral, disse vindouro, pois uma lei apro-]

, . d� �eneral Lott: emt�ida� ,V'i�neJ;lse .- i�,forn:a _o "Ar-
denúncia, o ministro do Sn- decretou o impedimento do

que a considera matería ur- vada 'em 1955 estabeleceu no-I Informou o líder pessedís- há dias em entrevista a lm-,' baiter Zeltung, orgao do
Tribunal, Ribeiro da presidente Carlos Luz. An-

gente e que acredita que to- vo tipo de títulos .eleitorais ta no Senado que, nesse sen- prensa. � Partido Socialista autriaco. Costao 1
. ., ..' os a, a egou seu .ímpsdl- teriormente, já se haviam de-'

dos os partidos estejam m-', '- I

t f' 1 d' did
..

-
"

. . I, r-.,. �� a._,.,. � .., r-..._� __J'I R .".,...�d">.g � _ men o para uncionar no c ara o impe I os os rnmrs

;:�:;:�o:e �a;n��s:;a���.���;�rO··"'··�··r·-r·��e.p""I··""e""';I""I··o""'·····v·-··-e""-1o·u· ·a� -Ie:I "qa·ue· .c·o n--'c e�di-a - aume 0-1-0·
. -

-d--o· ·s'F� ���c��(.��n�s�asqU1d��lt:e����� 'tros Candido Mota Fi.lhO e

mdlspensavels e a leglslaçao.. .) Cardoso ,Rui Santos José L'afaiete Andrada. Este por

���;:::,:;:c��:���i[:'::!SUbS'ldl·'os dOo p'ro'prl·"o P're' lei-lo ,e· ·d'os Verea' doresí�ri��:';�:�:'u:�::��c�:i�:�� �re�;�!;:��: e:!����: p;�:
preSIdente do TSE declaIoul, . Lott, de ter atentado contra nistro da �ducação. no go-
de publico- que a fraude� �. 'ia soberania do chefe de Es- vernQ do sr. Carlos Luz,
nas últiInas eleiçõeS se� . � _ . ...

..

fez em· percentagem mí-.: O ilustre Prefeito Osmar feito e dos vereadores

teve'ldo, �e� prevIa (;!onsul,t�
.

�s razo�s do veto, tan�o
_ m�ls:: ----..-_._��__.<t

nima. Apesar disso, hou-:: Cunha, num gesto que muito, no
A plenário da Câm�r�, ,o POSS�blhd,ades mUmClp,,ilS, ,quanto os ve���dores n�o 19-},

f'rma �e '1' '.lhe define o Cal'ater e lhe apolO da. quase unammldaae a.um�nt;ll despesas. l10ram as C!lflCUlclades do,
.._'V/e queln a a 1 . SP e-.', A ," t' _

vada ele irr,egularidaeles: o�grangeia as simpatias gerais ,dos _seus m�mbros, �om ex-[ O ato dó PÚfeito Osmar mom��to.e tem,de �o�eJo, a�

! I 1'[ 1[110voto de analfabetos, �tc. :. dos que lhe aconwan�am as
i ce�.sa? �le �OlS. ResP�l�a�d? o

Cunh,a rcperéutiu, ,aliás, S:l-
conSClencm ?O mandato c 0I" .

1
'

O que desej amos, agor:a é� atividades, veltou a le.l... .vota- : pnncl�lO oe q�le a ,1O!Clat>lV� i �isfat6riampnte, /' il1csmo no espirita de renúncia suficien-� ,

'

escoimar o proximo' pleito de � da pela Câmara l\;IumClpal e
t.
de taIS p�'ovldencla�, qu� : seio das bancadas que tem (1s te para compreender o ges�� .

'

,

-'

,

quaisquer motivos de duvid'a .;de i.niciativa da pl"Çlpriá C�\, grav;1ID, fi:,(��esoUl!ar�a,[p"er�:�.�lJrftl{ nf{, ç�in:t�.;l,. &.EÜÜ)O ,'el�; to �o. Ohefe do �xe(JUtivo MU-�
.

'

'. .

.

ou de reclamação. Queremos>mara, que elevava oS �UbSl- I
tence ao .E:lolecutl-vo, � PrM·ef

. pl'inc1�io, 'coi}co�qàl'fJ:'Cõit" as. 'Wi�pxe', '. . f
'

<>' � &." � ,�, � _ ... �,""l'
'.

corrigir as falhas apontadas � dios do Prefeito d� ca.pltal. e I
to os.m�r ��nha .opos o seu

I
' .. ,," ,

I'J -

:

-��aq��n�m sWo:�sV�ead��.NMe,��,v�aI��ldal�. .����

N· 1míninfts _ a fim de que não�verdadeira a versão qUê, comi Não �,e �isc�tem, nos �ír-� I 'n F T--'!Ij!!Z- ',,-"H;
.
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5 1 aCIona
possa pairar a mais leve sus- t

o intuito de expor o dr. 08- culos plOx�mos do Prefelto, "1 '
.

Ipeita entre a seleções vin- � mar Cunha ao descont�nt�-
I

outr�$ l�a�oes que, pOl"vlent�l- �

C
A

I
N RIO, 13 (VA) - "'G'Ül�Sidero .

douras,

Acredito,.
aliás, que., me�t� P?pular, Ih: �t.rlb.Ula ,ra, jUStl:.l�assem

a

elev.aça.,?! mO e es saO imprescindível à prJpria sal-

todos os partidos têm esse
..
comvenCIa nes.sa mlcl�tLVa, d�s SUb�ldl�S, mas apenas. a �I _ I,vação do páís a união nacio-

mesmo des,ejo ou interesse. � que nem lhe fOI comumcada Clrcunsta�1cla �e qU�, n: :�- �I nal e tenho confiança ele que·

,
O TSE já decidiu que as> previamente. b 1

.

d
i tp��l q�onjpu:S��la a �:���;t��': \�. Um mÇlv1mento, sem caráter político - pal"tidário, naScido na La,guna, visava i haveremos

de chegar até lá.

eleico-es suplementares ou,, Como Se sa e,. a. el o au-
..

e '_ .'. 1'" .

t
-

d t d
'

I '.
-

Todos terminaremos' Dor nos
_ ,. 1 t a COl1segUlr a-coI}s ruçao, .

.a pon e 1'0· ovjaria de Laranjeir'aS, 'de, evidentes vanta- I· �

compl_ementares ao ultimo' mento dos SUbSldlOS do Pre- ,MUnIClpa, nao se lIa ace_. a- � gens para vários' MmuefPLos 8ú11nos. . c9nvencer de que o Brasil e

-��p�.�r�a�J�O�I""n-V·�I�I"e�li Ac������a��a���ade��e��9�������- IladSb'.q�uSe0t·tOUdioçso.-enso,s�..�m�eClmaI�01.·lSIG.
;. .' mento não passou desta Capital." ;. '. ,

,

InaS IO -' Aqui, por l;Jerliques e beríoques de interessés menores, ela pOliticagem bfici�l ,a 'hoje, em entreVIsta a "Tn-

.'
.

comissão ficou reduzida ri representantes udenistas e satélites e' viajou, assim des� buna da Imprensa", o sr.

Vão os estudantes de Join- .
tatrv'a pois, o assunt.o: a deba- nal "Max C6lin", dos Gru�os� figurada e amputada, Para a Câpital Federal. Bias Fortes, governador de

ville, por intermedio da' ter é de suma importância ��i �arb��'" "con�:hell:?� Em lá Chegando, não encontrou nos repre�entantes federais da eterna vigi- Minas Gerais.

União Joinvilense Estudantil,' para o' desenvolvimento cul- a ra e ermano Im�11,. lância nem disposiçâo nem prestigio para apresentá-la e recomendá-la nos altos "Minha velha tese - pros-

a promover uma mesa redon-
. tural. da juventude Norte-I' os' representantes

.. ,

da lm-
setor.es administrativos.

.

seguiu - é que. o povo não

da com os professores de nos- 'Catarinense, '. esperandO a prensa falada e escr;�·.1 e l':- Humllhada e contrafeita, teve que solicitar assistência ao deputadO' pessedis- tem ·l�genda I'OS problemas

sa cidade' a fim de expor Os classe estudantil merecer o presentantes do ensmo pn- ta Leoberto Leal :- de VeZ que se sentiu desencorajada de fazê-lo ao deputado' I
qlJe afligem o país impõem

seus ponto's de' vistas- sôbre apoio daqueles que são os mário municipal. Joaqu�m Ramos, face à canipanha qtle OS partidos da � l' iH haviam féito"c-on- pira resolve-los, a yoopera-
o já discutido assunto do responsaveis Pela sua forma-, Louvável é a inici?"ti-va tra.lo ilustre repres!'lntante do sul.

. ; ., '

I
cão e os esforcos de todos".

Colégio' Estadual para Join- ção, solidariedade esta que esperamos que consiga, O deputado Leoberto Leal, 'Vencendo naturais escrúpulos, levou a comissão à O governador B�as Fortes a-

vile que como sabemos foi cremos não lhes será negada. classe colegial, atingir os f,f.- presença do Presidente Jusceli��, no Catete, absolvencio-ã da seu fanatis'mo po-
. cha que os entendimentos

cri;do para Lei n. 88, publi-) 'Comparecerão aquela ses- us objetiv�s, satisfaj,Ol'l,ame�-� lítico no Estado, ',não devem ter base precipua-
'cadá no Diário Oficial

d.
e 13, são, alem dos di�e�or�� e t.e, o que Vlf�, s.em dl�"l,cla

,�l�-I
O episódio retrata a menta�idade udenista em Santa Catarina: aqui os ad- I m�nte política: "Oonsiâero

de agosto de 1953. professores do Coleglo Bom guma, contrIbUIr de .n,lneHa versários são eXduid\)S, até das comissões que propugnam reais interesses barri-
: que uma das primeiras coi-

A reunião foi marcada. pa- Jesus", Escola Normal "São paten.te e insotsmável pa_:::. gas-verdes; no Rio, Os pessédistas sempre servem para serem usados, esqueCidos fsais a fazel� é equaciGna,r os

1'a as i6 horas de sabado pro- Vicente de Paulo", Escola o apnmoramen o e expH nsao e atirados depOis contra os 'próprios correligionários e o próprio Partido.
I assentar as soluções. O ata-

Normal Regional "Alvaro da rede escolar em, Joinvile. I " 'I' ., que aos problemas há de 1$er
ximo, cercando-se a mesma

ISouza", Escola Normal Regi!)·· (De A Noticia) "fj:''F;'m.''F�,?",,�,_"""""",,"'i- geral. Mas não apenas nestat-
-- de grande interesse e expec-

_ •• _. ••
.....I_�'...__·__ :3

........-.J"' _
_ r-..••.,_ -.-.-.- •••,. r-.. -._,.__ ....--..........,.�w�. - b-W'_ - ��'- - - - , - •• - - - - - .' ", _- �.�._ -_'_- _..--...-.r-.. - ""'"�� base se .deve buscar a coope-

5. Oligem do voluntarismo de DE,S�ARTES ! O VOLUNTARISMO DE DESCARTES I mente,d�
sua exiAstê�cia tomada, precisamente n.o eSB'� .:ração ge todos: .. tambem. no

As raízes do pensamento voluntanstlco de DESCAR- i I real 'e atual. A essenCla do homem no esse real e -atual e \exame' das questões todas as

.TES remontam a DUNS SCOT e a OCKHAM. O universo
1 III ar�terior à Sua existência atual. É evidente, pois uma coi- �coh;ente.s politicas devem ser

ockamista, diz GILSON, é o lugaÍ' de acontecimentos que' ALCIDES ABREU sal é natm�h�en.te anterior [a se� �odo intríl!se�o; � ora �oU;vi�a�' sem distinção de le,-
.

se podem distinguir e aOS quais é possível mesmo investi- (DO 2° ANO DO CURSO DE FILOSOFIA, DA FACULDADE uma tal eXlstencla pertence a essenCla em. razao mtrmse- �gendas.
'

. ,.

,gar legitimamente. Em relação àquele u�iverso e ao� fenô:'1 CATARINE!,!SE DE FILOSOFIA) c�. da essência mes.m�,' pois qUt é
A pe�a definição de uma � Todos os políÚcos, ,quando

menos e fatos que nele ocorrem, é, P?rem se�pre lm�ru-, ,co�sa que, s:; demonstra sua e1':.ste�cla. En� �ualquer ser�eni. campanha se comp1'ome-
dente afirmar que estes últimos se nao poderIam r�allzar );>�sível no entiendimento divino, pode, que!endo Deus, portanto�em que se. p�nh.a a es�eJ;lCla, ,e�a aI � sempre CO-;otem cóm' o povo na base dos

de outra maneira, que a atual,. ?�iS, "Se �eus o qUlsesse, ser dotado. de existência atual. ? �ossí'vel �e . p�de. figurar locada anfes ela, eXlst�ncla e c�mo sua causa intrínseca"�pr6blemas nacionais. Os

SUa potência absoluta lhe permltlna mudar o curso. da na- como natureza comum, \ou essencla, que e

mdlf_erente,
(1�). • _' ",compromissos com o povo são

tureza sem que ao menos nos _apercebêssemos" (15) �
O pen- tanto à. unive.rsalidad� dó 'co�ce�to ,como à singÚlarid.a- . i Conclui-se daí que a e�sênc�a é a medidà 'dai, eXi�t.ên-�os :mais serios e permanecem.

sarnento de. OCKHAM, se. opoe aO de STO. -:r0MAS..para. de do eXIstente. E,� aSSIm, "a cnaçao e o ato pelo qual uma I CI�, a qual.se deve, concebeI co�o em sendo del3: uma Slm- E é a eles que de-vemos ape
o Doutor-Angélico, havendo Delis criado,naturezas, e ne- tal essência se encontra colocada na existência atúal que P1rS modahdade.

_ '. .' lar quando se trata de for

las que se deve procurar a razão daquilo que lhes �cont�- convem ao singular" (17). '. I! Com tal conc:pç�o SCOT. pode .rej:l�ar � tese segu.n-�mular um esquema de salva..;
ce. A estabilidade d� Ser não decorre da vontade _l�uta-l

A In�ere-�e daí que, .pa_ra ,SCO,!, ,a es'sênci� enqu,:tnto I d,?t a. qual a subst!1n�la matenal: se mdl'vlduallza·pela e�ls- çãl;) nacional em termos o.e
'v'el de Deus, COlmo aflrma DESCARTES, mas, ela se vmcula essenc.Ia eXIste, e a eXIstenCUt nao e outra COIsa senao a I terc�a. �tual, para' flCa: c?m a sua,. que se trfL?uz. na lm- ",união nacional".
à natureza diretamente obs�rvável do Ser creado. modalldade de ser própria à essência, nos d�ersos estados Pqsslbll:dade da, ex�stencIa det:e�mmar' a 'e.sse�,cla, _

' ou, � 'o sr, Bias Fortes não par-

DUNS SCOT, por sua vez, admitiu com AV:CENNE que e� que se �nc?nt�a. Não. h� a.ssim, �istinção real c�nc�-: aftr�atI.vamente, q�e :se concr�tlza na dete�mmaçao da�ticipa da impressão d� que o

"a natul'e'lá não é d� si nem ,univ:ersal nem smgular, mas blvel entre essenCIa 'e eXIstenCIa, de vez que a essenCla ex�stencla pela essencla.; 0, ,., : exarcebamento. das paixões
indiferente à universalidade como�, siJ?gulari�ade" (16). possui imediatan:ente a existênci� própria qU�, ,co�1Porta., ! N�o �á: seguramente no unffverso s�otista,semelhança�polítlcas impeça o entendi

Para que fosse universal, seria preciSO que,.o mtelecto, 9 I LYCijETUS, mterpretando SCOT escreve: e slmples-! entre mdlvlduos por força de uma noçao. comum, chama- 'mento. "Acho I perfeitamente
ampliasse de alguma maneira atribuindo�lhe, a universa- mente impossível que uma essência' qualquer seja: no eSse da essência. As semelhanças qpe,' por ventura, 'ocorram,}possível a união nacionàl. As

lidade; para ,que seja iSlÍngula;, é preciso _gu�. ].1m
- princi- possível sem 'existência no esse' ,possível, 0\,1 que seja no' emergem da vontade cde Deus. : É por Deus e pelos, seus ':paixões do momento vão,

pio de determinação a ,con�raia e a faça assim um sin- esse atua� sem existência Ílo esse ,atual" (18). E prosse-' atpb'utos que· tais e tais princ�pios valem' e �ão' outros �po.uco a' Pouco ,;serenando.
guIar. A tomar o exemplo de. AVICENNE, a equi�id:af1eA n�o gue ainda LYCHETUS: "As(>im como a essência qo homem, 2''I1ôda essência ... pode reivindic,ar uma ,existên«ia que lhe�Atendé que o interesse de

é nem o conceito de cavalo nem um cavalo. Ela é essenCla no· esse real e atual sE\ encontra colocada no tempo, as- cClrresponda" (20) e, assim, tudo pode ser dito Individual 'todos" o interesse permanen

comum que pode, indiferentemente, �ornar-se un: oUI outro. 1 s�� .também a exi�tê!1cia no e��e rea'l e atual ,convém. à es-: e. indepe�d:nt�. Exting�e-se a 'distinç�o Jc;!�l ei}tr�. essê�- ��e é a $ol�ç.ão dos pl'obleinas
Deus produzi,u aquela natUl�eza, çomb um obJeto de SeU ,sencla do homem tomada preCIsamente .e;m ,um tal.ser real., Cla e eXlstenCla. O pnmado çla eXlstencla 'ia plosofla ,e a tranqUlhdade. Ora, é mui

ent�ndime�to; D
..

eus a div�'rsifica- nos se�es inteliJgíveis. i e • at.uaL É portanto simplesmente
.. iJ'npossíve� �u� ,a, e,s- I arist?té�ico-tomista .

é ,tr.agado pela confusão, c?m as éOn- �to faci! um entendLmento em

ivel é, nesta do,utrina, o esse do objeto. O homem: sel1lClu do homem no esse rea} e ,atual se- (hstl!lga 1'eal-, sequenclas que a hlstona, do pensamento !ilosofico revela,�torno de interesses comuns",
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INDICADOR .PROFISSIONAL
S ..,il. NEY PEKRONE
JOSÉ TAVARES MUND

.

IRACEM� l"ormado pei;' Faculdade Naciu

DOENÇAS NERVOSAS E MEN- nal d. Mediciná lJniveraidadt;.
TAIS. _ CLINICA GERAL '. do Brasil

Angustia _
- Complexos RIO DE JANEIRO

Insonia - Atac.ues - Manias - Áperíeiçu.unento na "Casa de

Problemática afetiva e sexual Saúde São Miguel"
Do Serviço Nacional de Doen- Pro!.. ..rnando J:'aulino

Ç-as
-

Mentais. Psiqu.iátra do Interno por 3 an..... do Servíço
Hospital-Colônta Sant-Ana. de Cirurgia
CONSU�TóRIO - Rua Tra· Prof. Pedro de M'oura

jano, 41 - aas 16 às 17 hora.. 01'ERAÇõE.S
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE �DULTOS
T 290 DOENÇAS DE SENHORAS139 e.

•
1

CONSULTAS: Dià.riamente das'

____________
. 7 - 9,30 no Hospital de C;Jri

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
luJtório à rua João Pinto 16 l°
�udar.. .ft\I

RESIDJl:NCiA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3,288 -

Flo!ianópolis.
DR. CESAR BATALHA DA

.

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora M.ar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

ias 3 e 4.

MBDICO
DU. W!\LMOR ZOMEH !iH.

GARCIA

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

Atende "RIOMAR"
End. 'feleg "RIOMARLI"

.

I�FtlRMAÇõES. �TEIS NOTA: - Os nossos serviços nas pru"as de Pôrt,o leItor encontrara, nesta co-
I

. . . _

... (

luna. informa�ões que

n,;ceSSita,/
A egrf',- RIO e Belo HOrIzonte, sao efetuados pelos nossos

dià-i":amentll e dv imediato: agen tes
10R.NAIS Telefo�e "RODOVIÁRIO 'RAPrnO RIOMAR"O t:stado .... . • . . . . . . . • • 3.022
\. G'Izeta ......•....••• 2.6�6
Di'l'io :le- '.I}:--de , ...•..• 3.579 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÚrOLr.
Imprenso O:•. II •....... 2.688

F • 25 34 25 35
.

llOSPITAHQ
.- ones. - e -

Caridade:
(Provedor) 2.314
(Portaria) .....•.•..•. '.. 2.036
Nerêu Ramos ...•....••.• S.8S1
MÚitar ......•........... 1,157
;:;áo Sebastião (Casa d.
Saúde) •............... 3.1fi8

M-llter:tidade Doutor Car-
los .Corrêa .... ;....... 1.1 21

ClfAMADOS UJl,-
GENTES

Corpo. de Bombeiros .... 6.3U
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••••.............. 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2,(1'38
Policia (Gab. relegado) .. ?�94

DR; I. LOBATO COMPANlflAS-DE�----
FILHO TRANSPORTES

Doençaa do aparelho r�8piratórlo TAC ..........•...•••.

TUBERCULOS'&. �ruzeirc 00 Sul •..•....

RADIOGRAFIA E RADlf)SCOPIA Panair ..............••••

,DOS PULMõES Varig , .

Cirurg�a do Toras
.

Lóide Aéreo .......•....

Formado pela �aculdaJe Naclo- Real ... , ...........•••..

nal de Medicina, Tisiologilta eScandinavas .......•.•..

fls!.octrurglão do U08pital Ne- HOTÉ.IS
.

rpu Ramos Lu'!: ..........•......•.•

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

S. N. "T. Ex-Interno e EX-Blllia- Meti'opol .

Consultório - Rua Nanes Ma- tente tle. Cirurgia elo Prof. UlfO La Porta .

chado, 17. Gulmaries (Rio). Cacique •.......•...•••.

Horário das Consultas - das Cons.: FeUpe Scbmldt, 18 - Centrál ......•...........

às 19 horas (exceto aos sá- Fone 3801 Estrela .....•.....•......

§) .
. ·1 Atende em hora marcadA,.,. " I?e.at ,

.

�rdência:
.

R' ele .de Res.:;.c::. .Rua Estp.vea JUnior. 1'.81 REITO . , .

1'-'l'Ettú, 12;l '�9: i,�O T"" Fone: 2lgi. Disque . .'.... _ ...•.••... ,

ESPE�IALI�DlCgl\I OLHOS DR. NEWTON
OêVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
TRATAMENTO E OPERAÇõES. CIRURGIA GERAI.
Infra-Vermelho - Nebullzaçio - Doencas de Senhoru _, Procto·

. Ultra�Som loaia _ Eletricidade Médka
rr"atamento de sinulite .em C.;'n['lltório: Rua Vitul Mej·

. oper�ção) "el"s n. 28 - Telefone: 3307.
Anglo-retmoscopla - R!ceita d,e. Consultas: Das ·lõ l1(,ra. eUl

Oculol -. }Ioderno equipamento

Idiante.de Oto-Rmolaringolo&,la (único Residência: Fone, 3.422
. no Estado) ,

Rua: Blumeuau n. 71.
Horário dlls 9 às 12 horas e ..;.. _

da! 16 às. 18 horas.
Consultório: - Ru.a Vitor Mei·

rp.les 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.

Uiulomado peJa Faculdade Na
elcnal de Medicina' da Uniyer

aídade do Brasil
E:r-Iuterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviçu do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
6:s:-lnterno do Serviço de Círur
ria do Hospital I. Ao P. Ê. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavtdade
e da )Iaternidade Dr. Carbs

.

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERACõES
.

Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
Residência;
'Rua: General Bittencoun

101.
.'

Telefone! 2.693.

•
DR. ROMEU BASTOS

-

PIRES
MtDICO

Com prática no Hospital São
Franclseo de Assis e na fanta

CII'Ia do Rio de .Janeiro
_ CLINICA MÉDICA

.

CARDIOLOGIA
"Consultô rioe Rua Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta ·feiras:·
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felip'e Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1"
'{'elo 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PA'RAlSO
l\1ÉDlCO

Operações " Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos,
Curso 'de Esperialização no

Hospital dos 'Servidores do Ea
tado,
(Serviço i do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospihl de Caridade.
À tarde das 15,:>!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Maéhado - 17 'Esqutna de. Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - TIua Presrdente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Servlço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODEHNOS PARA
'l'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela' manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 1)

no CONSULTóRIO - Rua doe
ILHEOS n", 2
RESIDÊNCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 236�.

DR. ANTONIO MONIZ
DE'ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGlA
Ortopedia

COilsultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos SábadQB
Res: Bocaiuva 135.
Fone: ""'" 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLiNICA
'lERAL-PARTOS

Serviço �ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com mo'dernos niétodos de

diagnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPl.'l'GOGRAFIA - METABO-

LISMO ilASAL
It"ldioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Vloieta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

l° andar - Edificio do Montepio.
Horário; Das 9 .às 12 horas -

Dr. ,MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Hesidência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

DR. MARIO WEN
DBAUSEN

CLINICA Mi:DICA DE ADUL'lOS
·E CRIANÇAS

Consultlirio - Rua Joio Pin
to. 10 - Tel. :M. 769.

ConsqltaM: Das 4 às 6 hora•.
Residência. Rua Esteve. Jó·

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. EWALDO JOSÉ RA
. MOS SCHAEFER .

CLINICA MÉDIGA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO _ .•

Escritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 15 _......'

� _

Telefone: 334C.

ft� ,� fIl
-

:7:��-;:-:,,.,.. .,," scO �t1
DR. SAMUEL FONSECA· ,_ III

. CIRURGIÃO-DENTISTA /. ,Clínica ._ Cirurgia Bucal - \..
Protese Dentária " '

•

. RaloB X e Infra-Vermelho

1"
DUIIAItTE TODO DIADIATERMIA

�Consultório e Residência:
'

nos I /�n':;JO e
Rua Fernando Machado, n. fi ._ .,_�

_

"rtH'- ....'l
DR. CONSTANTINO FO!}i: 2225. ,t

,.M�D::M��:::GIÃO rCaa�da:e.:;{�;:!!;�t!S :�t hê.��:lm::� �.o�.D�"�8.�'· � �t·'Doenças de Denhoras - Parto.. '

o _.
_

'" '5

_ Operaçõel - Vias Urinária. Sábado - das II ãs 12.
_

;; 7t, �
-,

�

Curso de llperf'dçoam41ntJ e
..J

longa prát�ca nos Hospitaisde" _'fooII!
...

Buenos Aires. UR. LAURO CALDEIRA ' ,-

CONSULTóRIO: Rua l,t'elipe NDRADASChmidt, nr. 18 (sobrado). �\ONE DE A
CIRURGIÃ�DENTIS'l'A

CONSUL'l'ÓRIÓ - Ediflci<l
"Pa rteno n - 2'0 andar' - sa1a
203 - Rua Tenente Silveir.a, 16
Atende diáriamente das 8 b

LI horas
3as e 5a!! �as 14 as 18 horas.

-- 19 as 22 l.oras.
Confecciona Dentaduras e Pon

es i>1ólleia d.. Nylon.

DR. ARMANDO VAL�
RIO DE ASSIS

Dos Serviços lÍo! Clínica Infantil
da Assistência Municipal e HOI

Fitai de Caridade _

n. CLíNICA MÉDICA DE CIdAN
-

ÇAS E ADULTOS
.
- Alergia

Consultório: Rua Nunes MII

chado, 7 - C_f!nsulta·s das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal GUI'

Iherme, 5 - F.me: 3'783

DR. J(1L10 PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20" enfe rrnarsa
e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardtnetlí).

.

Ex-intei'no do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

:ígad.:l' e vias biliares. Rins.
.

Consultório: Vitor Meirel.. 21.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua BocaiuVII ZO ••

Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Intern••

CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS
- IN'l'ESTINOS .

Tratamento moderoo da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor M ..i

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.
Telefone; Consultório - 8.416
Reridêneia: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coquelros
---- __ -

...------

3[,12.
HOR,.\RIO: das 1fi ás 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Dran,

co, n.42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.

DR. LAURO DAURA
CUNICA GEllAL

E!.pecialista em moié&lial.l df
Senhoras e vias urinárias.
•
Cura rallical das iufe,:ções

agudas e croJl.icas. do hperelho
genito,urinário em amb!), OI

sexos. .

Doenças do aparelho Digestivo
t' do sistema nervoso.

Hol'ário: 10% ás 12 e 2%·ás :l.

Consultório': R. Tiradentes, 12
_ 1°.Andar -- Pone: 324ô.
Residência: R. Lacerda Cou·

tinho, 13 (Chácara do Ellpanha)
-_ Fone: 3248.

,F

DR. ALVARO DE
CARVALHO

!\fÉDlCO D'€ CRIANt;AS
PUERICULTURA - PEDIATiUA

- ALERGIA INFANTIL
Consultório: - Rua Tirader.·

tes n. 9.
. .

Residêúcia: - Av. Hue,ho
Luz n. 155 - 'l'eI. 2.530.
Horáno: - Das 14 às 18 ho·

ms diáriamente

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIO�

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS ,

Consulta! das 9 ás 11 hora•.

Res. p Cons. Padre Mieuelinho.
l2.

............................................
,

-

..� '�I'

, 8ANCOdeG�f�ITO POPULAR I'.' \ IR.e'stauranle,,:', . !�R!�,16 ,': , u,:.
.

..

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

...........5 ' y _ ....

BORDADOS A MAO

29-5 31-5
li-fi

•
13-6

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

!!.021 30-6 2-7

�:n; As partidas de Florianópolis são

3.321 rio de Janeiro, ás 16,00. .

'.449 Tanto na Ida como na Volta o 'navio fará escrla nos

::��1 portos de São Sebastião, I1habela e Ubatuba.
.

8.609 Pªra mel.hores. _ inforqlações, dirUàm��e à 8�de� da _' .....,.,.,."...,.,.,.........,""",....".� _

06 I "!<;mprêsa; à rua Cõnselbeiro Mafra� ao � 'rel�fone 22�12;

Folrianópolis, Quinta-feira 14 de Junho de i956

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS ELHERIA,

TODOS OS SERVWOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
••••••••••••••8 .

... A HORÁ DO

TÔNICO ZENA

A D V O G A DOS

DR. JOS� MEDEIROS
VIEIRA

_ \DVOGADO
Caixa Postal 160

Santa Catarina.
-

\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZEN.\

À SUA MESA!

ltajai -

PR. CLARNO G.
GALLETTI

.
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.

FON�:: 2.4il8
Florianópolis .-

�----------------

fxprtsso fluianópülls Udã:
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

'I'ransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, . SÃO PAULO, RIO
DE JANElRO E BELO HO�!ZONTE.·

.

,\Iatriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Tén-eo Rua Visconde do Rio Branco
Tele�ones: 25-34 (Depósito)' J32/:!f)

25-35 (Escritório) Tt:lefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Telp.g. "SANTIDRA"

End. Te!e.g. "SANDRADE"

O ESTADO
ADl\UNISTRAÇÃO

Redaçio e Oficinas, à rua Con
,.,'.beiro Mafra. n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMlNGOS F. DIi

AQUINO
Representante. :

Represenbçõell A. S. Lara.

Ltda. .

Rt:3 Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
Tet.: 22·5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 fiO

andar sala· 512 - São Paulo.
ASSIN.�TURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contl'áto.
Os originais, mesmo não pu

blicados. não serão devolvidos..
A direção não se re.l{.onsabiliza

pelos conceitoe emitidos nQs ar·

tigos B!"sinados.

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estano-16GIi/76 Rua Comendador Azevedo.
64

Telefone: 2-�17-33
AtendI' "RIOM.AR"

End: Tele". "SANDR�DE" E1td. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

\gência: RIO DE JANEIRO.
"RJolllar"

Agência: BELO lfOlU
ZON'fE,
"Riomar"

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

-------�_. ---

EMPRESA NACIONAL DE NAVEG.4CAO
HOEPCKE'

'

1fAVIO-MOTOR '«CIRL
ITINERÁRIO

SAlDAS DE

DOBPel!··
IID.!- VOLTA

Fpolis. Rio'
24-5
6-6
19-6

25-6
2-7

.

8-7
ás 24.00

Itajaí Sant.os
25-�
7-6
20-6
26-6
3-7

9-7

'\.700
2.500
8653
2:325
2.402
.!.�77
2.300

horas, e d�

Napoli

Ensina-se na Rua Feliciano NI'�es Pires 1Z.

----�----�------�-----------------------------

Viagem com segurà..ça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

.IAPIDO-;S-UL:8RISILBIBÓ-;�
...Florianópolis - Itala! .,J.. Joinville � Curitiba

•._..•• --....... �-"I>-

AgeA·n-c·al·a--.· -'il.u�:Deoaoro e�qui.na:da
.

.• Rua ...Tenente .Sllvelra

Grande Oportunidade
..... ....�...... ._ -...� -.b"8 =.,

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas recem construída com 2 predios e vendem-se tarn-
bem só as maquinas constando de:

-

3 maquinas Rayser industrial z ig-zag.
--1 maquina Vürcopp de fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

mas.

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

i do em São João Batista Municipio de 'I'ijucas Santa Ca-
ta11ina.·

•

-------�--------

FARMACIAS DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de Junho
2 - sábado (tardef- Farmácia Santo Antônio - Rua

, Felipe Schmidt, 43
3' - domingo - Farmácia Santo. Antonio - Rua Fe

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

Trajano
1.0 - domingo - Farmácia Catarinensé - Rua Trajano
16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna. - Rua T"l'aJano
17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
'23 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança

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

Schmidt

Rua Conse-

Rua Felipe

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe

Schmidt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

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

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou I)

consultÓrio dentário pal:a o Edifício "Jóão Alfredo"�
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde contin'uará atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivots Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira Tenis .Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

sabado - Soirée Mignol1, em homenagem
ao "Dia dos Namorados", das 22 às 3
horas.

São João
•

Dia 23 - gabado - Tradicional Soirée de São
João, no Terreiro do Coronel 'F�lgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça.
Danças da Ratoeira. � Quadrilha - Pi
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premias ao mocinho e a sinhasinha e ao

casal lll,elhor caract"erÍzado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Muller, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
I

São convidados os associados para o pri-
meiTo ensaio da qua.drilha, ratoeira eca

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

Dia 9

Nota

São Pedro
Dia 1° de j.ulho - Grandiosa matinée infantil à

Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para

. .menin.l:!:s e �neni11o,s a�é o .q.,?,u...in�to"",',.."....,,_
lugar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ACONTfCIM�NTOS SO�IAIS I
e : "••�.�.O."'....'i!.O•• l
tI.t Jockey Club Santa Catarina • ANIVERSÁRIOS
: Promovida pela Diretoria do Jockey, realizou-se do-: TEN. CARLOS V. PA-

:mingo último nà ressacada, urna churrascada em home-. CHECO
.nagem aos remadores do "Clube de Regatas Aldo Luz",: Transcorre hoje, o ani
':0 aprazível recanto aonde está nosso Jockey Clube, é ;versário natalício do· nos

:'.:m dos tantos da ilha que não deve ser desconheci.do. 'so prezado conterrâneo, Te

: Apis o gostoso e farto churrasco, iniciou-se as cor- :nente Carlos Venceslau Pa

:ridas programadas para aquela tarde. O primeiro páreo, $chtco, distinto Oficial da
.�·(li uma homenagem ao "Almirante Tamandaré" e con-,:nossa 'Policia Militar da l'e-
• '8
• tJU o Jockey com a presença do Sr. e sra. Contra Almi- .serva remunerada.

:nmte Alberto Jorge Carvalhal, digno comandante do 5° I SRA. GILBERTO GHEUR

:Distrito Naval. O Sr. e sra. Contra Almirante se fez' Transcorre hoje o aniver

\!'l',companhar do sr. Capitão tenente Luiz Mario Frevsle- Isário natalício da exma. sra.

�hen '. Mais de duas mil pessoas estiveram nas apostas e Id. Ondi�a
.

Gheur, esposa

\. torcldas do Jockev Club., Notava-se a presença do Sr. eldo sr. GIlberto Gheur, fun
fSl'a. Dr. Ãlfredo Cherem, Sr. ê srã." Dr. Claudio Valentelc�onário do Banco do Bra

� Ferreira, as elegantes da cidade srtas. Tereza Fialho e ISIl, aposentado.
� Nice Faria convercavam com o Dr. Dario Carvalho. O. Dama de raras virtudes
� s c, Antônio Luz, presidente do "Clube de Regatas Aldo e:de caráter e coração, gozan
� Luz", o deputado Antônio Almeida, o sr. e sra, José.do. de vasto círculo de amí

� Elias, srta. Maria de Lourdes Campos, Dr. 'Dib Cherem Izades em o nosso meio, será

gacompanhado da elegante e bonita srta, Mara Blaier .A.por certo na data de hoje.
flsm. Otilia Fialho. O sr, João Salum fazia grandes, :alvo de significativas pro

:apostas, e ganhou muito dinheiro. O sr. e sra, Dr. Gastão :vas de apreço e regozijo, às

:Assis. Não há dúvida que a tarde na ressacada foi agra- :quais '" de O ESTADO se I:c1ável e conquistou grande simpatia o local. 8 ass.ocJam prazerosamente
• -

" --:0:-- lenvlando votos de felicida-
: Comentários:

I Ides. .

: O· jovem Rudi Bauer na soirée dos namorados nq :SRA. ROBERTO MULLER

:Lira Tenis Clube, sem dúvida éra, o mais disputado. N1: �ransc.or�·e �a. data d,e
:festa da escolha "Elegante Bangu", o sr. Eduardo MI.h.oJe, o aniversario natalí-.

.Lins, com a bonita menina-moça Olga Maria Luz, pales] IclO .da exma. .sra. d. Maria

• :tmvam seriamente. O Teatro Catàrinense· de Comédia41,Alalde Medeiros Muller,
:muito breve estará levando a peça "A Barca de Ouro" Ido alto comércio local.

�O Prof. Sálvio de Oliveira está de viagem marcada pan". STA. ELY ALVARES

:0 Rio, afim de contratar uma companhia de Teatro Co! I CABRAL

Imédia, para nová temporada no "Teatro Álvaro de Carl I Transcorre hoje o aniver-

:valho". 'Isario natalicio da gentil
• -'-'0'-- I.sta. Ely Alvares Cabral fi-
• . ., lO .

'

O O Lira Tenis Clube promete para dia sete próximo .lha do dr. Abel Alvares Ca-
e " ,ob' I J di

.

•à festa das Mis,ses fazendo a apresentação das

rePi.esenii
.Ia r. IgNO Auditor da

Itantes da beleza d�s cidades do Estado que concorrerarrl Justiça Militar do Estado.

:�(J titulo de a mais bela catarinense. . 'oFAZEM ANOS HOJE:
• --'0'-- i• .,- sra. Edna Mendonça
O

. •

,.
r

O Noivado : .Lima, esposa- do' sr..Waldir

: O sr. Alcebíades Faoro marcou casamento com af:11e Moraes Lima .

l_graciosa srta, Janet Feijó em a noit;e. de sábado. A co-: .- sr, Modesto de Moraes

.luna social deseja aos noivos e dignas famíLias, sinceraslLlma .

.ü'licitações. i. - SÍa. Zilda Goulart, fun-
:. --:0:-- lcio�ária do Ministério do

: O Departamento Estadual de Estatística, em reu_:Trabalho;
:nião com a presença do Diretor Dr. Walter Belo Wander- ._. -,

dr. Abelardo Fonseca,
.ley escolheu a moca que representará no concurso de ilustre advogado conter-
• ' -'>, '.A. •

.a,. mais bela funcionária, a srta. Bazilissa Azevedo. ,.raneo, reSIdente na Capital
•• ·.Federal; .

--:0:--
: GRANDE BAILE DE GALA I -

x x x

• 11'
..

I
- menina Vera-Maria, fi· Casamento -: O Sr. Graciano Souza está de Casamen·

••
Em de. Junho q.uando no.ssa g.'lo.rlo.sa Marmha de lha do sr. DI'lemando Sch- to d b·t t- marca o com a 0111 a Sr a. Neuza Arruda para o pró- 18•••••g•••••••••••c�.......o�••e.r'fltle.�M

.G�erra, f;:steJava maIs u� amVersarlO da Batalh� dC::miàt, e_ de. su? exma. esposa ?Cimo dia 20 -pa ,cidade de Lajes. Votos. de felicidades aos

:Rmchuelo , o Contra-AlmIrante e a Sra. Alberto

Jorge1d. C,ora Schnüdt;
.

noivos -i('ct'igtntS·'f:.l,tnília-s, dR coluna SQclal -,-.
.Carvalhal, receberam na sede do comando do 5° D. N.a. '

Iscciedade florianopolitana e em seus salões nobres, feste· .......,.�......_......._........... .� ....u••�..........�....._.....""_....._••�� .:......._...,.. u - •••�- .... - ......- ....._..-..- _ •• �. _ ..... ,

ijandO aquela data, realizou-se um suntuoso baile de gala,l�

A t
. - - - - - _. -

��
- -

O····
..-. �,

�
II

Eram Os convidados recebidos pelo Capitão-Tenentú:'

10ft ç a
::

ILuiZ Mário Freyslebem, cuja distinção e elegância encan-:� � �
atavam a todos. Conduzindo Os convidados até o Salão delt

.

<

•

.�. , .:
Idanças, onde <le encontravam as mais lindas e custosa�,." �
:toiletes, destacando-se c Sr. e Sra. ?,o'vernador Jorge La I�' SE·U PRO'B" EMA' FOI RESOLVIDO '

�
:cerda, a Sra. Dr. Jorge Lacerda, !Uals uma vez,. nos mos· I� " L .

"
'.

.
'..... ':

ctrou seu fino -e apurado gôsto. O Sr. e Sra. Contra-Almi-:� . .

_, ----:.

:.�nte Carvalh�l dispensar:do as. maiores .atenções .aos con-.� GAS EN(j�'ARRbFA�DO - 1" 00 O O UIL'O �
:vldados conqUIstaram a SimpatIa da SOCiedade ah presen :� ,

. \. f.\ lu, ":'
:te. A Srta. Maria de Graça Carvalhal, um porte distintó (\I� O DrpARTAM[)I�ITO 'T'�Ct\!I"("'O LC'DEC iA l'5 � DO' �
Ibastante simpat�ca'..2 Capitão .de Fragata Dario CrO?C_ia:� [. � � L li .' rJi .. I "t ! f-.\ .' �
Ode Moraes, atencIoso com os conVIdados. O Sr. e Sra. caPltao:... f'H'O'EPCKE"

�
:de Fragata, Eugenio Junqueira Filho. O Capitão de Corveta � �
lisac Amaral Lima e Sra. A. Sra. Capitão-Tenente Luiz::: , ., _.

�
,

.•

. �. < U••5••••••••e•••eO•••8•••••••0 .

i���'!� �reY���be� ��e:.an��s��:o_;en=��ret�ryemw:���i� ESIA CAPACITADO A' EfETUAR TRANSFORMAÇAO DE FO· �
:um casal s�mpático. O Capitão Corveta IJaroldo Ramos:� GOES A OUEROZENI: OU GASOLH\lA· DE OUA lQ!UER MA·R :.
�notava-se soo O Dr. Orlando Goeldner 'e Sra. Sra Goeldner.;o . I.:: .

. . I h H.. i .

� �

:!omentava-se stla elegância. Rosa Maria Lehmkuhl nãol>'CA PAR A CON 'UNTOS LP' GAS �
:foi "Elegante Banglú" mais tem classe e elegância. Duasl� . ...lJ.. j I

-

. Pt �
.das dez mais elegantes da cidade, Tereza Fialho e NicE.:.: O

'''"''''' f"
-

F
.

1\" ,._ ':
:Far�a elega�tíssimas fazendo jús ao título. Sr. e �rà. Dr.:> TEMOS P.ARA PR NTA EN I Kf.G,A F O\JO�S M lJAS. ::
:Jose Boabald, Sr. e Sra. Desembargador Ivo GUllhon P.� ".

IMello. Sr. e Sra. Antônio Pereira e Oliveira. .:{ VISITE· HO. ,IC[a MftSMO �
e o Sr. e Sra. Dr. Walter Wanderley, um casaL simpáti-:> '" ,i[.. .:
:co e alinhado -. O Sr. e Sra. Dr. Nereu Ramos Filho, a:� �

_, : Sra. Nereu Ramos Filho, em custosa toilette branca

srta··1C I H t S<;ll� C I �
� I'I���:,d��.� :i�!:� ���ioF��;:n�fe��S'j ���V�i:il:;,a�;:ti�t:o;i S'r os o I �c I

.

0'01 fi � I
:discreta. O Capitão de Corveta Zanoe Peixoto, dançava f: � I
:palestra'va seriamente com a Srta. Zoraid Boabaid, Srt't: ' .'

•

w. c

•

I • �
/ :Marla Regina Campos, àcompanhada �e. seu irmão o_ jO-:� - "'---.,

1;4
I

' �
:vem Emanoel Campos Filho. O SecretarIo de Educaçao f'

�'e
_ .. •

• Sra. Dr. 'Nazareno Neves. Srta. Iná Mllichado mei�a e-

S d M
II'

EI I "d d
.,':.

:gracios?-, Terezinha Spoganicz a suplente "Elegante �an-� ec. e aquloas e e ra.cl a e';IHh", ::,,:• �ú" estava de cerde eSPerança. O Dr. Stravos Kotzlas

e.!
II

Q1;:Sra. Sr, e Sra. Dr. Álvaro de Carvalho Sr. e Sra. Dr. Gil-; I
-

.'

Iberto da Fonseca, Sr. e Sra. Dr. Perci Borba Sr. e Sra. Capi-: 1
, I I,

Itão Fortunato, Sr. e Sra. Dr. Biase Faraco. A Sra. Otília: . lOJA - FELIPE SCHMIDT �
.Fialho, Cronista Eme'ly -. O Sr. e Sra. Dr. Paulo T.

L.ti
"

:Fontes. Nelsa Mafra, lindo vestido �m cetim bangú brar:-!' F· 2 300 3 039
' "

Ico- O Secretário de Interior e Ju�tlça e
..

a Sra. Dr. ��azi : I �

Ones.. e..
.

'.

_ )!, �
:lio Celestino de Oliveira, Ernestma BruggJllla�n a Ele-.

.

ilJIl
Igante Bangfr" 5� é linda-. O S� e Sra. D� W�sonpau�I�������'�,,-�
.Mendonça, Sra. Dr. Mendonça muito elegante em mode-I
:10 "'Diór". O Sr. e a Sra .. Dr. João ��yer �ilho, Sr. e s.ra:�--.,.._..-------_

...

_,-...-�-.-'-------------�'---._---.-.��---
:Dr. Newton D'Avila, Sr. e Sra. CaPltao Cmtra, Sra. Cm-. AVENTU-RAS DO.Ira 'irradiou simpatia. Sr. e Sra. pr. polidoro Santiago,1

�

.

IIsr. e Sra. Dr. Wilmar Dias, o sr. e a Sra. Prof. Salvio dó: -....,.-------.....---.,

10liveira. Sr. e a Sra. Dr. Prisco Paraiso, Rosa M. Rupp I·Inum vestido azul em organdi bangú muito f�rto. O Sr. e

ISra. Antônio Dias Carneiro, o Deput.ado maIs elegante e:
Ia Sra. Orlando Bértoli -. Srta. Lemta Lehmkuhl, num o

.vestido coral com custoso bordado em pedrarias. O Coman-:
:ctante da Base Aérea. e a Sra. Nelson Carpes. OS... elegan-.::tes ca!valheiros Dr. Dario Carvalho, .Rubens .pereira _ o.
.Oliveira, Sergio Alberto Nobl'ega, Glemo sch�mo, D:. Joao:•
Assis Filho - Fino éra o serviço de bar e copa, alem da:! e

flindas flôres que se encontravam pelas salas, d,e estár, na IQlfeliz decoração do Sr. Eduardo Rosa.
, "

",1••••••••••••••••••••••'.11...................
.

..: ", ". .

CODtinua�u VOCÊ SABIA QUE.E ,0 Frio
Resgatando a divida da sua ausencia 'nos ultimos

nnos o inverno chegou redobrado de intensidade do

frio'... Tudo illdi�a que tambem a sua perrnanencia será

ce tempo dobrado. Os prognost.icos dos que estudam os

assuntos climatéricos situam êssa permanencia até fins
,-le Outubro, ..

Os fabricantes de agasalhos estão em dificuldades

em atender os pedidos de reforço de mercadorias feitos

relo comercio do País. Praças ha onde' os estoques de

malhas, tailleurs, sobretudos e manteaux ficaram lite

/almente· exgotados. Tambem na nossa praça verificou

f!r a mesma cousa. "A Modelar", por exemplo, teve que
recorrer a todo seu prestigio de velho e bom cliente das

jn-incipais índustrias de confecções para obter um su

r.d·imento de peles, manteaux, malhas,. tailIeurs, sobre
tudos e ternos para homens e meninos, etc., dos quais
ficou literalmente desfalcada .....

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

Ressurreição
LlANA ,D'ANGELO

A primavera vestiu de flôres e esperança
os caminhos distantes onde andamos ...
·É uma promessa de felicidade
cresce de manso no meu coração,
Havia festa no azul do céu
e unt sol de prata a se espelhar no rio ...

Estranhá tarde de sonho e de bonança!
As próprias pedras em estrelas transformamos ..
Lá mais abaixo, o perfil da cidade
vibrando em seu eterno turbilhão!
Destinos rolando ... Fôlhas sôltas dançando,
ievadas pelo vento em louco corrupio ...

•

, Será verdade que a vida se renova

a cada primavera?
Que-a nossa história tornará a ser nova

<, enfeitada de sonho e de quimera?! ...
I. A. F!. M.
DELEGACIA EM FLORIANóPOLISDeixemos para trás o que passou

e olhemos o futuro sem temor

porque a nós pertence apenas o presente.
Amemo-nos! Como ninguem jamais se amou!

Façamos dêste amor um NOVO AMOR
mais nobre mais profundo e mais ardente ...

Departamento de Arrecadação

EDITAL

Aos senhores Empregadores

PARTICIPAÇÃO. De acôrdo com as disposições da Lei na 2.755, de
1 G de abril p. p. e para efeito do seu exáto cumprimento,
esclarecemos as Emprêsas contribuintes dêste Instituto
qUe as contribuições previdênciárias devidas a partir
do citado mês, recairão sôbre "a importância mensal
efetivamente percebida pelos segurados e a qualquer
titulo", modificando, assim, o critério adotado dêsde a

vigência do Decreto n? 890/36 (art. 30, § 10), quando o

cálculo da êontribuição incidia sôbre o valôr do sala-
1 ia-base, mesmo na hipotese de não ter 'sido integral a

frequência do empregado.
Florian9Polis, 4 de .hmho de 1956.

Nivio_Pinto de Andrade
p. Delegado

Vva. LUIZA FAORO
MANDEI. FEIJó E SENHORA

Participam aos parentes e pessoàs amigas o contra-
te de casamento de seus filhos

.

A�CEBIADES e JANET
Caçador
Em 9 de junho de 1956

Florianópolis

--�--------------------

- sr�. Maria. Guilherme menino Walter, filhi-
Santos, \l'Íúva -do saudoso nho do S1'. Osvaldo Eloy de
Ten�nt-e·Betisárjo. Santos; Oliveira.

ASSACIAÇÃO EVANGÉLICA' < JlE 'BENNFWI""ftNCIA
-SOCI-AL DE; S.. CATAR�NA

Hospital Evang-élico de Flol'ilH1ÓllOlis

ASSEMBLÉIA GERAL
Ficam convocados todos os sóciôs efetivos para

ddiberarem sobre a compra de ·terreno destin:1.do ao

Hospital Evangélico.
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada

á rua João Pinto, 37, .11'0' dia 18 do corrente; às 19,30 110-
l'as, em primeíi'a convocação', 'ou- às �20 horai, em se.gun
,:la convocação, nos termos do paragrafo único do art.
23 do Estatuto Social.

Florianópolis, 8 de junho de 1956
Gustavo Zimmer - Presidente

VIVER! MORRER!
. DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É, A VIDA

As pilrturientes após a gestação, devem usar

',.- ., SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo. Cólcio. Arseniato e Vanadato

de sódio

OS PÃLlOOS, DEPAUPERADOS. �
,

.

�
E S G O T A O O S. MÃES QUE i
CRIAM, MAG:R:DS) CRIANÇAS

�

RAQU íTICAS. receberão a toni-

"Rádio-Técnic·Q"
Precisa-se com urgência de um técnico em rádios e

e!etrolas, de preferência que ten.ha conhecimentos de r�
fcigeração. Exige-se referências.

Salário base: Cr5 2.800,00
Tratar à Rua Conselheiro Mafra - 6.

Participação
Vinicio Olinger e Maria

I Helena da Cunha Olingel'

I participa.m aos parentes e

-pessoas das suas relações,
o nascimento de seu primo
genito Vinicio, ocorrido a
5 do corrente, na Materni
dade "Carlos Corrêa", nes
ta Capital.

-

Florianópolís 7 de junho
de 1956.

• -.;..�-.- ... ...J •
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Folrianópolis, Quinta-feira 14

Sônego

mo-nos mui
Atenciosamente
Ézio Lima - Secretário

Geral I

Giácomo João Puggína �
Presidente

Boie o embarque' para Porto Alegre
VIA A'ÉREA,' DEVERA SEGUIR,· HOJE, PARA PORTO ALEGRE, A DElEGAÇ AO CATARINENSE DE REMO QUE NO PRÓXIMO DOMINGO
DISDUTARÁ, FRENTE AOS GAUCHÓS TRÊS PÁREOS, EM OUT-RIGGERS A 2 SEM E QUATRO COM E DOUBLE-SKIFF, AS REGATAS EM
HOMENAGEM À MARINHA - BÔA VIAGEM E FELICIDADE, SÃO OS NOSSOS VOTOS.

.
.', 'If.

. . ã--::::::=lf. j R --J ;.-- (] CINE SÃO JOSE

No primeiro jogo em dis- do ataque) conseguiu aba
puta da taça "Oswaldo ter o "scratch" paraguaio
Cruz", realizado em As.

I

por dois tentos a zero, mar-

I cados p01" Ferreira. Teve lugar domingo na

s�nção, ante?n�em, o sele-T �manhã, no mesmo local, 'sede do "Lira Tênis Club",clonado Ab�asll':ll'O (com o sera. efetuada a segunda I a entrega dos troféus e me
nosso Leollldas 1[0 comando I partida. dalhas destinados aos ven-

cedores do Torneio "140 Ba
talhão de Caçadores", orga
nizado pelo Sr. Vírgínío
Cordeiro de Melo, DD. Co
mandante daquela entidade,
Participaram na sua dis-

Movimentam-se os meios Catarinense de Futebol pa- puta as seguintes equipes:
futebolisticos de todo o Es- ra o biênio 1956-58: "Atlético", "Caravana do
tado para a reunião de Ãs- Ao que soubemos, .o sr. Ar", "Associação Atlética
sembléia geral- ordinária, a

'

Banco do Brasil", "Cole-
realizar-se no. próximo do- Osni Mello concorrerá à gial" e "Associação Atléti
mingo, quando serão elei- reeleição, tendo como ad. ca Barriga Verde".
tos o presidente e o vice- versário o dr. João Batista O torneio desenvolveu-se
-presidente da Federação I Bonnassis. Aguardemos. dentro de um ambiente so

cial e de alta camaradagem,
confirmando ser o tênis um mem,

A TABE[A DO 10 TURNO DO CAM- ��!�rte elegante c de bom ap!l:�� �:! �;!�:od�u�a��
PEONATO DA DIVISÃO ESPECIAL nh����_�:r�i��an!�n�:�: �� :ea�:pi��� ;�i�r��::t��
Organizada também a tabela dé !.�1!� �:l:ecce:nd���:: �� ��: ��� d�:env��vf�:���i��mes�

jôgo, repleto de lances difí- jorte.

precos dos ínqresses ceis e ótimas partidas. Embora prejudicados e
• Na classificação. final, desiludidos, continuaremos

É a seguinte a tabela do 1° turno do Campeonato infelizmente, foi quebrada praticando e treinando, na
da Divisão Especial de -Profíssionais, aprovada na reu- r a harmonia que vinha do- expectativa de. outra opor-nião de -sábado :"

.
.

, minando o ambiente, to 1'- tun idade, onde talvez con-
1a "ROÜADA - 8 DE JULHO nando mesquinha e ridícula sigamos melhor êxito.'\

Capital � Avaí x Olímpico a, parcialidade do Sr. Hu- Saber perder é mais hon-
Blumenau - Palmeiras x Caxias bert Beck, Arbitro Geral do ! ruso do que vencer.
Itajai - Estiva x Figueirense Torneio, pela proteção que � Fernando Murilo de Souza
Joinville - América x Carlos Renaux
Brusque - Paysandú x Marcílio D.ias

2a RODADA - 15 DE .JULHO
Brusque Carlos Renaux x Olímpico
Capital - Figueirense x América
Blumenau - Palmeiras x Estiva
Itajaí - Marcílío Dias x Avai
Joinville - Caxias x Paysandú

sa RODADA - 29 DE JULHO
Joinville - Caxias x América
Brusque - Carlos Renaux x Paysandd
Capital - Avaí x Estiva
Blumenau - Olímpico x Figueirense
Itajaí - Marcílio Dias x Palmeiras

4a: RODADA - 5 DE AGôSTO
Itajaí - Estiva x América
Joinville - Caxias x Olímpico
Brusque - Paysandú x Avaí
Capital - Figueirense x Marcílio Dias,
Blumenau - Palmeiras' x Carlos Renaux

5a RODADA - 15 DE AGôSTO
Blumenau - Olímpico x Paysandú
Itajaí - Marcílio Dias x Caxias
Joinville - América x Avaí
Brusque - Carlos Renaux x Estiva
Capital - Figueirense x Palmeiras

6a RODADA - 26 DE AGôSTO
Capital - Avaí x Carlos Renaux
Blumenau - Olímpico x América
Itajaí � Estiva x Marcilio Dias
Joinville - Caxias x Figueirense
Brusque - Paysandú x Palmeiras

.

7a RODADA - 2 DE SETEMBRO
Brusque - Carlos Renaux x Caxias
Capital - Figueirense x Pavsandú
Blumenau - Palmeiras x Aval
Itajaí - Estiva x Oltmpíco
Joinville - América x Marcílío Dias

8a RODADA - 7 DE SETEMBRO
Joinville - Caxias x Estiva
Brusque - Paysandú- x América
Capital � Avaí x Figueirense
Blumenau - Olímpico x Palmeiras
Itajaí - Marcílio Dias x Carlos Renaux

9a RODADA - 16 DE SETEMBRO
Itajaí - Est-iva x Paysandü
Joinvile � América x Palmeiras
Brusque - Carlos Renaux x Figueirense
Capital - Avaí x Caxias
Blumenau _:_ Olimpico x Marcílio Dias
No returno, a ordem dos jogos será a mesma,

invertidos os locais.
TABELA DE PRÊ'ÇOS

Cadeira na pista __: Cr$ 50,00
Arquibancada - Cr$ 25,00
� arquibancada - Cr$ 15,00
Geral - Cr$ 15,00
72 geral - Cr$ 10,00

TORNEIO-INíCIO

Esportivo
cr=5E.._ _ssf!)"!!. :t!§t:!._2!!�' II;
FUTEBOL VARZEANO

Colaboracão de Luiz A. da Silva
•

As 3 - 8hs.
A obra prima do- Cinema

Italiano.
1° Premio festivais Can

nes e Italía.
Gina LOLLOBRIGIDA _

Vitorio DE SICA em:

PÃO, AMOR E FANTASIA
No Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50 .

Censura até 5 anos.

"O Estado"
�[!!!�:Jrx��[!!!�[!!![!!!��[!!!�r�(�������Rii����e�*��:s:r:�.���-�,�_i.�. ,ºz=' ire i) :tht.-

VENCEU O BRASIL: 2XO ' lTORNEIO DE TENIS "140 BATALHA0
DE CACADORES

•

•

O conjunto mixto do In
ternacional, fez no domin

,

go a tarde, uma boa parti
da em, Três Riachos, onde
enfrentou o time do Limei
ra local, com o qual empa
tou por 2 x 2.

O Internacional .por sua

vez, jogou com um time de
novos e mostrou que tem um

bom quinteto. No tempo ini
cial acusou o escore 1 ten
to para os locais, de autoria
de Chico de penalti, aos

30 m. na etapa final o time
visitante, mostrou mais
classe, pois chegou a estar

vencendo, Marcaram os ten
tos no periodo final. Pache
co aos 32 m. para os visi

tantes, e Hamilton aos 37

para o Internacional, en- As 5 - g,30hs.
quanto que o gol de empate O Unico Filme Premiado
f.)i de autoria de Abilio pa- em Diversos País.
ra os locais aos 40 m. Na Gina LOLLOBRIGIDA _

arbitragem funcionou o sr. Vitorio DE SICA em:
Benicio Antônio Alves, com : PÃO, AMOR E FANTASIA
péssima atuação, Na preli- No Programa:
minar entre os secundários Repor-tar na Tela. Nac.
dos mesmos, registrou-se Preços: 11,00 - 5,50.
o mesmo escore: 2 a 2. O ti. Censura até 5 anos.
me visitante formou assim:
Murilo, Lenio e Canhoto;
Culica, Zé Camará e Car-,
reta; Pacheco, Nazareno,
Hamilton, Eríco .« Walter.

Ijll·1r)
Domingo: eleições para presidente e

Vice-Presidente da F. C. F.

foi alvo a equipe do "Lira INVICTO O ASES DO
Tenis Club".

.

GRAMADO
A equipe da "Associa- _ Na tarde de sábado no

ção Atlético Barriga Ver- Tiro de Guerra preliaram
de", primeira classificada e as equipes elo Fluminense e

invict-a com a segunda sim- do Azes do Gi a.cado, funda
pies e dupla também 'ínvíc- do recentemente, que levou
ta, foi classífíeada pelo a melhor por Z a O. Marca
"honestíssimo" Arbitro Ge- ram os tentos BIbe 2. For
ral em 30 lugar, perden- mou assim o Azes do Gra
do também o primeiro na mado: Erci, Flecha e Síl
dupla. Infelizmente a equi- vio; Mazínho. Culíca, e Gas
pe prejudicada não poude tão; Moacir, Elbe, Ari,
protestar, pois, por confiar Elhío e Sergio.
na justiça do Arbitro 'Ge-
ral, não reuniu fatos con- INTERNACIONAL 2 X
eretos para comprovantes, LIMEIRA 2
contava somente com a pa
lavra' de honra de um no,

porém,

RIO F. C. tem a grata sa

tisfação de comunicar a

V. S. que, em ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINARIA, rea

lizada em 29 de abril p. fin
do, foi eleita e empossada
a sua nova Diretoria, que
ficou assim constituida:
Presidente de Honra: -

Dr. Ruy Hülse
Presidente: - Dr. Giáco

mo João Puggina
Vice-Presidente: - Ar-

\
tur Sousa
Secretário Geral: - Ezio

Lima
1°. Secretário: - Adernar

Costa
2°. Secretário: - Eugê;

nio Michels
Tesoureiro Geral: - Fre

derico Andrade Neto
1°. Tesoureiro: - João.

Diretores Esportivos: -

Jonas Nunes, Luiz Geraldo
dos Passos, Antônio dos
Santos e Argenário Virtuo-

•

CONTINENTAL 4 X DIRE- As - 8hs. "

TORIA DE OBRAS 2 I MarIon BRANDO - Ja-
Nu gramado do Abrigo. mes MASON - Deborah

de Menores, no snbado pre- KERR em:
í in rarn 88 equipes r.cima, na JULIO CESAR
q ual venceu I) Cor tinental No Programa:
por 4 a 2.. Esporte na Tela. Nac.

NACIONAL 3 X RIA- Preços: 10,00 - 5,00.
CHUELO 2 Censura até 14 anos.

Domingo prel iaram as

equipes acima, vencencjo o

Nacional por 3 a 2. depois
duma luta das mais titâ
nicas.

OPÉL MODELO 1938. CADET.

LIMOSINE
l '

A NOVA DIRETORIA DO ATLÉTICO
OPERÁRIO F. C.

Pequenos Anuocíos
As - 8hs.

Elizabeth TAYLOR
Dona ANDREWS em:

NO CAMINHO DOS
ELEFANTES

technicolor
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

-, --

--"'>"--:�.

Recebemos e

agradece-I
Orador : - Dr. José Pi-

mos o oficio abaixo:' , mentel
"Criciúma, 20 de maio de Representantes junto à

1956 Larm: - Nieverth José De-
Ilmo. Sr. brassi e José Francioni
'Diretor Esportivo do "O Freitas

Estado" Diretor Técnico: - Te-
Floriànópolis nente Marcílio Vieira da
Prezado Senhor Silva
O ATLÉTICO OPERA-

O torneio "inítium" será realizado no dia IOde ju
�ho na cidade de Itajaí,

UMA NOITE JUNINA NA ROÇA
Noitada tipicamente junina com premlOS

melhor caracterizado. Barraquinhas·Prêmios.
Res€rva de mesa Cr$ 50,00
Convites Cr$ 50,00
Haverá onibus especiais.

�
·· · .I"-;,.....J'.----· �·...; .-.l'..JV-�'":'"-.- .......,. 'V'.".l'M.J';_

:

CLUBE DOZE DE AGOSTO:� -rOSSI LAN �
. SÉDE BALNEÁRIA � Moderno· Medicamento Para Combater !

� as Tosses Rebeldes, Gripes e Bronquites l
ao casal:-' . f,

I'
T.OSSILAN, contendo eodeina, dl1'iobstrue as vias respiratórias, dá pronto alí- ::VlO e proporciona um sono tranquilo e reparador. Nas farmácias e drogarias I,
ou pelo Reembôlso - C. Postal, 4104 - Rio. ::

• ,I
-

. I
..._............... A-�_�__ g. �• -. ;r�... --�"""a.Ji'��a'iij_'Q�••_"����;;,.�a,__'fi;ij�'A�-" �
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..

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

Os interessados queiram .,examina-Io na Auto Ser
viço Catarinense, a rua Felipe Schmidt n. 60, com o

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

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

Queiram procurar o senhor Raulino
Conselheiro Mafra 56.

Patric , KNOWLES
Denice DARCEL em:

Ferro a rua A CHAMA DE CALCUTÁ
'.echnicolor

No Programa:
Cine Repor ter. Nac.
Preços : 10,00 - 5,00,
Censura até 14 anos.

RESIDENCIA IDEAL
soo

Conselho Deliberativo: -
Clovis Peruchi, João Keller,
João Búrigo, Antônio Bor
ges de Medeiros, Laurindo
Meneghél.

Aluga-se até o próximo dia 12 do corrente magnifi
ta residencia em Itaguaçu, propriedade da Vva dr.
Euripides Gonçalves Ferro.

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

P A R T I C I P A C A O
.

, 1°) At:asI.At�a:sÚda. Nac.
_ , 2°) TORMENTA SOBRE

. . A AFRICA - Com: Louis'IARIO EVANGELISTA E ROSETE M. EVANGELISTA Hayward _ technicolor
. .

-,
.' I 3°) NA SOMBRA DO

_

Participam ,o nascimento de seu primogênito ocor-
.

DISFARCE - Com: Joelrido na Matern idads, Dr. Carlos Corrêa dia 9 do cor-' Mac Crea - techn'ícolor

�?nte que na Pia Batismal receberá o nome de Mário Preços: 2,00 _ 4,00..esar,
Censura até 14 anos.

Conselho Fiscal: - Otá
vio De Luca, Otávio Cardo-'
so, Manuel Juvêncio (mem ,

bros efetivos) e Luiz Ber
nado Nunes, Paulo J. Tei
xeira e João M. Oliveira
(suplentes).
Com protestos de alta es

tima e consideração, firma-

Fernan des
2°. Tesoureiro: - Aníbal

16 - SABADO - 16
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fratel'nidade universal em sua irurmga, esmagada pOJ.·

que acreditam os otimistas um caminhão.
e os iludidos, procurem 0\1-1 Conheço casos infinitos
tro itinerário e outros pro- de piedade animal, os quais
tagon ístas. Sei de um cão 'me fazem crer que não será

que havia desaparecido, e da espécie humana, e mui
seus donos, para esclrrrecer : to menos da sub-especle dos
o mistério (fuga? furto?! automobilistas, que surgirá
suicídio? -observaram os es-' o amôr recíproco.
ti-anhos movimentos do cão xxx

de um vizinho, que levava Três senhores, tendo lido

pão e ossos a um poço sê- nos jornais a notícia do

co. Descobriu-se que alí ha- falso ferido que nenhum

via caido o cão que seus

I
UI)'! vinte e nove automobi

donos procuravam, e que o listas de passagem ajudou,
cão amigo o alimentava to- ficaram perflexos e um pou
dos os dias. Sei de um par co i.wr prudente incredulí

de ratos que caminhava um dade para com o que ha

ao lado do outro, carregan- viam lido nos jornais e

do na boca uma palhinha. outro pouco para medir 'até

Que faziam com ela? Para que ponto teria chegado o

onde a levavam? Um homem número dos indiferentes se

vulgar, um desses indiví- o jornalista tivesse tido um

duos que .não podem' ver pouco mais de paciência,
nada .vivente - sapo, be- concordaram em repetir o

souro, borboleta - sem experimento multiplicando
sentir a necessidade física lo por três.

de matá-lo, atirou contra Cumprimentaram-se como

os dois animalz.inhos e ma- i nas antigas histórias de

tou um dêles. O outro, que aventuras, marcaram encon

estava ileso, fez um gesto tro para o dia seguinte e

de mover-se, mas estava tornaram por diferentes

i ucerto sôbre a direção. mas. Cada um dos três se

.��;
Tratava-se-- de um rato" ce

go, que o rato vidente ar

rastava, guiando-o, por
meio da palhinha. Sei de
uma gata que amamentou as

crias de uma cadelinha,

DE PITIGRILLI
BUENOS A IRES (APLA)

- Um jornalista francês,
cansado de ouvir dizer que
todos sornes irmãos, que se

está preparando uma huma
n idad e melhor, que se cum

prirá logo a profecia bíbli
ca de que o "lobo pastará
junto ao cordeiro", e que a

maior alegria não consiste
no bem que nós recebemos
de. outrem, mas no que f'aze
mos nós a nosso próximo,
quis medir com um experi
mento prático o altruismo
humano; fingiu que seu

carro havia se chocado con

tra um poste telegráfico e

se colocou junto ao auto
movei, com as portas. aber
tas, à beira da calçada, com
os pés para cima, a cabeça
para baixo, sob a luz de
um farol. Eram onze horas
da noite. Permaneceu nesta

posição três horas, na es

pera de que algum automo
bilista se detivesse para
socorrê-lo. Todos o viram;
nenhum diminuiu a veloci
da.de ; nenhum cios vinte e

nove motorista que pôde
contar se interessou por
êle, nem sequer. para dar-se
ao pequeno incomodo de
avisar à gendarmaria.

Pode acontecer que os

animais que povoam a ter

ra, para alcançar aquela

causa l1.0 acidente, êsse au

tomofiilista, não era êle,
porque quando chegou ao

local o auto já estava tom
bado. O outro insistiu, de
clarando diarite . das autorí
dades que ') havia reconhe
cido.
Desgraçadamente, não es

tava,n segurados nem um e

nem o outro. :� f'ó rrnula "o
seguro paga" q uc é a base
da li} .onscíêucia <'.l",tomobi
lística universal e consti
tuíu uma semi-autorização
para matar, liquida rápida
mente certas complicadis
simas questões. Mas êstes
dois, não tendo uma com

panhia seguradora que re

mediasse as más ações da
f'ata.l' Jade, começaram a

trocar palavras agressivas.
o samaritano berrou contra

..

•

.A

vee
25°/• de descontO·

a ingratidão humana: "de
via te ter deixado morrer

dessangrarido debaixo de
tua imunda carroça"; o ou

tro replicou que com essas

palavras reconhecia, impli
citamente, ter sido o pro
vocador do acidente e a

polícia (ouçam, ouçam!) ex

pôs estas duas verdades:
"Primeiro: ninguém se de
tem para socorrer um auto-

colocou à beira de uma ro

dovia automohilistíca, com

o carro contra um poste de

telégrafo e com o corpo me

tade no estribo e matade no

solo.
Passou o tempo e pas

saram os automobilistas.
O primeiro dos que f'a

ziam a experiência não teve

necessidade de contar até
vinte e nove, nem sequer
até vinte e cinco. De um

caminhão desceu um homem

••.no
""ohilista a menos que sr

trate ue uma senhora e não
se tenha causado dano; se

gundo: como a-lei é severa

contra os que !l.rropelam al
guém e não se detêm para
socorrê-lo, ao se ter detido
para socorrê-lo você deu
provas de que é culpado.
Portanto, pague.
Conciusão : os vinte e no

ve automobilistas, que ha
viam seguido 'com seus as

-suntos tinham razão.

o peitilho verde dos valorosos soldados cio

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da
Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto", 2 horários a escolher ...

tripulantes atenciosos .... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
viagem .... vôe no "Barriga Verde"!

Escalas c/o
"Sarrigo 'V.n!�'·

Pôrto Alegl8
Florianópolil
Curitiba
São Paulo
Rio

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA sendo citados os confron
COMARCA DE BIGUA'ÇU tantes do' imóvel e os conju- que o considerou morto e

ges, caso casados sejam, lhe bateu a carteira e a es

Francisco Agostinho Ma- tilográfica.
chado e sua mulher, o Dr: O segundo não pôde se

,:iI) Promotor Público da Co. encontrar, no dia seg-uinte,
O Doutor Jaymor Gui- marca, para, após os trâmí- no ponto de reunião com os

marães Collaço, Juiz Substi- tes legais poder o reque-
outros dois, porque uma

tuto no exercício do cargo rente adquirir o necessário dúzia ide automobilistas

de Juiz de Direito da Co- titulo para a transcrição no passaram ao largo sem se

Registro de Imóveis. Pro- ocupar dêle, mas um pedes
testa por todos os nieios de tre, depois de comprovar

prova em direito permitidos que o carro não havia so-

s , " e requer desde já o depoi- frido avarias, sentou-se no

FÁz saber aos que o pre- mento pessoal de quem esta ,vola.nte, tocou �ar� a fren:
sente edital virem ou dele contestar, sob pena de con- te, deu marcha a re e desa

conhecimento tiverem que, fesso. Dando, para efeito pareceu.

por parte de MANOEL VI- de alçada, o valor de Cr$ ..
CENTE DA SILVA; por seu 2.100,000, P. deferimento.
assistente judiciário Dr. Biguaçu, 25 de abril de
Acácio Zéln io da Silva, lhe 19156. (Ass.) Acácio Zélnio
foi dirigida a petição se- da Silva. Relação das tes
guinte: - Exmo. Sr. Dr. temunhas : Paulino Miguel
Juiz de Direito da Comarca Cardoso, Manoel Laurinda
de Biguaçu, Manoel Vicen- Corrêa e Francisco Agas
te da Silva, brasileiro, sol- .

tinha Machado. DESPA
teiro, maior, residente e' do- CHO: - A. Designo o dia
mieiliado em Três Riachos, 29 de maio para a audien
neste Municipio, querendo" cia de justificação previa
promover neste Juizo uma da J.1osse. Ciente o Dr. Bro
ação de usucapião, vem por motor Público. Biguaçu, 26
seu assisten te judiciário de abril de 1956. Jaymor
infra assinado, expor e re- Guimarães Collaço - Juiz
querer a V. Exa., corno se- de Direito. SENTENCA:
gue: 1 - Possue o supli- Vistos, etc .. Homologo, -por
cante um terreno situado sentença, a justificação de
em Três Riachos, neste Mu- fls., em que é requerente
nicipio, cujas dimensões e' Manoel Vicente da Silva,
confrontações são as se- para que surta seus jur idi
guintes : mede 110 m. de cos e legais efeitos. Citem
frente por 1.430 m. de fun- : se, pessoalmente, por man

dos, área de 157.300 m2. e : dado, os confinantes do ímó
confronta ao Norte com ter-

. vel em questão e o Dr. Pro
ras de José Delfim da Si�� : motor Público e, por edital
va, ao Sul com as de JustI-

I com o prazo de trinta dias,
no Luiz, Leste com as de

I
na fórma do paragrafo 10,

Francisco Agostinho Ma- I do art. 455 'do Cód. Proc.
chado e Oeste com as de Civil, os interessados incer
Manoel Sebastião Corrêa. tos, para todos, querendo,
2 � Tem o requerente, a contestarem o pedido no

posse mansa, pacifica, sem prazo legal. Sem custas. Bi
oposição nem contestação, guaçu, 5 de junho de 1956.
ininterrupta e continuamen- (Ass.) .Jaymor Guimarães
te e com o "animus domini", Collaço - Juiz Substituto
ha mais de vinte anos, por em exercício. E para che
si e seu antecessor Francis
co Agostinho Machado, de

Édital de citação com o pra
zo de trinta (30) dias

• �nlo ap1VVUdo pela D .• 4. C. ·sõbt. a. tarljus das /u,·,w�o. Super-Coma;, Jt,(J.

Preceito do Diamarca de Biguaçu, Estado
de Santa Catarina, na fórma

�a lei, etc ..

PA"f3SAGENS E ENCOMEN DAS: Rua Felipe Schmídt, 34 '::_-Fone - 2377. :;;

FEBRE TiF'ICA E LEITE

O leite pOd�e :on���r o ger- Frederico Schmitbaoseu-
me da febre tífica. Mãos do A G R A D E C I M E N TOS Doceira especializada em

ordenhador, visilhame, cld- A fam�lia de seu sa:ldoso chefe Frederico .Schmi- Pôrto Alegre, aceita enco-

junção, dágua, môsca etc.i : thausen, mnda� compungidos com o seu f_a�eclmento, mendas de doces, enfeites,
são as causas mais comuns, r gradecem a todos que os confortaram em tao dol?roso ortas e pudins para casa-.

dessa contaminação. A fer- transe, comparecendo ao seu sepultamento, enviando mentos, batizados e an iW>l'-
f f rôres. telegramas, cartões e manifestações de pezar. sanos. Rua F'el iciun o

vura, destrói os micróbios I Especialmente, tornam público seus agradecimentos Nunes Pires, 12 .

que se encontram no leite. e o competente facultativo, dr. Orla.ndo Borges Schroeder, 1--- ---.----.----.--:"'''--.
! pela dedicação sempre atenciosa, a Direção da Casa de I "O E S T A D O"

Só beba leite que tenha Saúde São Sebastião, Irmã Nelita, Enfermeiro Bento e O mais antiga "Diário de
sido fervido. - SNES. aos demais auxiliares. Santa Catarina

DOCES EIITORTAS

O terceiro viu passar uma

vintena de carros. Final
mente, passaram dois poli
ciais a pé e um oficial, em

patrulha.
- Que está fazendo?

Perguntaram-lhe.
.

À fôrça pública, cujo mé
dto principal não se pode
dizer que seja a psicologia,
não se pode responder "es
tou fazendo um experimen
to sôbre a caridade social",

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

" . O"€NCOLHENJs TilsrÂNCIAB .�.

/r ,.; ..

,
Mas aquele senhor cometeu

precisamente o êrro de res

ponder a verdade, isto é,
que se havia colocado na

quela estranha posição pa
ra ver se algum desconhe
cido lhe prestaria socorro.
- E que SOCjHTO preten

de, se não lhe aconteceu
nada? Tem documentos '!
Acompanhe-nos à gendar
maría, onde se explicará
com a autoridade superior.

\
I

,.
-.

(, ,
/ r Y '.
/ / C'--�V-'---DE-jR-À'=-�)

CCHAPECO')
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esta história
,

Mas tem
uma terceira parte que se

desen�'ola nos antípodas. de
Paris, com outros persona
gens. O cenário é mesmo:

rodo\. ia, automovel tombado
sôbre um montão de areia,
motorista realmente ferido,
e automobilista caridoso
que desce rl� seu carro pa
l'a socorrêlo. Estamos na

Nqva Zelandia, na estrada
que vai de Invercargill a

DUllHjin. A vítima se cha
ma Pepo,.e é barman na se

gunda das duas' cidades. O
que o escora se chama Sa
maritain. Há uma predes
tinação no nome: Samarita-

)
ga�' ao conhecimento dos
intere.ssados, passa o pre
f!f,nte edital com o prazo de
h'luta dias, que será publi
Ci1do e afixado' na fórma
lh lei. Dado e passado nes

ta Cidade de Biguaçu, aos

seis dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e

cili.quenta e seis. Eti, (Ass.)
Pião Romão de Faria, Es
crevente Juramentado, no

impedimen to ocasional do
E;:;criviio, o datilografei e

� 11 bscreví.
Biguaçu, 6 de junlho de

IJ:.iG.
(Ass.) Jaymor Guimarães

-Collaço - Juiz Substituto
em exercício.

quem a adquiriu ha 13 anos

e que já possuia o terreno
ha mais de 15 anos. 3 -

Não tendo titulas sóbre o

terreno, quer adquirir o do
minio do mesmo, de acôrdo
com o disposto nos arts.
550 e 552 do Código Civil e

LeT'no .2.437 de 7 de março
de 1955 e na conformidade
dos arts. 454 e seguintes do

Código do Processo Civil.

Assim, para prova do alega
do requer a V. Exa., se dig
ne ouvir \ as teste)11unhas
adiante arroladas e que

comparecerão em Juizo in
dependentemente de inti

mação, sendo feita a justi
ficação "ab-initio" e, julga
da esta se proceda de acôr

°9111 os al'tig'os acima l'e
; �s da Lei· Processual,

\
) )
) )

..

no.

Ti\o logo a vítima, que
havia sido levada para o I

hospit�l, recobra o� senti-Idos, poe-se a dar gl'ltos e a
dizer maldições contra êle,
diz",ndo que depois de uma

falsa manobra sua teve

q�e refrear bruscamente,
que um pneu estorou, o au�
to giNU sôbre si mesmo e

virou-:� sobre o monte ·de
areia.

O balvador caluniado de
feude'"se demonstrando que
se U>:.'l automobilista, com

uma fAlsa ml,lnobra foi a

.�,
.....

.r'

-FoS§'1RJ.-

rgPORTE9
,

ibio,'fj�,��:'�ti,ii;;;ti'f-l:l:'''"'''"'

Confére com o original
afixado no lagar de costu
me. O Escreven te, Pio Ro
mão de FarIa.

� .
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edita1· JUIZ: DE D��P D� Tde�;n�e e cinco aRO', ten- i
JUIZO DE DIREITO ,DA e requer a V. Exa., se digne COMAltCA .DE BIGUAÇU lido o r�querente adquirido l_ ,Terá início; a 25 do corrente, no auditório da Ma-

COMARCA DE BI6UAÇU I ouvir as testemunhas adian- JUIZO DE DIREITO DA -
.
o refendo terreno de, Ma- ,ternidade "Carmela Dutra", um curso para noivas, que

"

te arroladas, sendo feita a COMARCA DE BIGUAÇU -Edltal de citação com o pra- noel Emilio de Oliveira e' t bedecerâ às seguintes características :

Edital de citação com o' justificação "ab-initio" e,
.

zo -de trinta (30)dias sua mulher Ana Sebastião I "

prazo de trint!! (30) dias julgada esta por V. Exa., Edital de citação com o pra- 'de Oliveira. 3 _ Não pos",' 1 _ As aulas serão ministradas as segundas, quar-_
se proceda de conformida- zo de trinta (30) dias O Doutor .Jaymor Gui- suindo titulo legal sobre a

•

_
tas e sextas feiras, às 10 horas, num total de 15.

O Doutor Jaymor Gui- de dos artlgos acima cita- marães Collaço, Juiz Substí- mencionada área de terras, . 2 _ O número de vagas será limitado à.25 can di-

marães CoJlaço, Juiz Subs- dos da' Lei Processual, sen- O Doutor Javmer Guí- tuto no exercicio do cargo quer adquirir o dominio da I datas.

tlt t
,. d dn cít d

.

d marães Collaço�,Jul'Z Substi- .

D t C' d
A

d
1 U o no exercicio ' o car- o CI a os os coujuges os de JUlZ de irei o da 0- mesma, e acor o com os 3 _ O programa será o do curso similar na Facul-

go de Juiz de Direito da confrontantes se casados tuto no exercício do cargo marca de Biguaçu, Estado arts. 550 e 552 do Código dade de Higiene e Saúde Pública de S. Paulo.

Comarca de Biguaçu, Ésta- forem, e o Dr . Promotor de Juiz de Direito da Co- de Santa Catarina, na fór- Civil e Lei 11'0. 2.437 de 7 4 - As matrículas são gratuitas e devem ser feitas

do de Santa' Catarina, na Público .da Comarca, para, marca de Biguaçu, Estado ma da lei, etc.. de março de 1955-e na con- . na portaria da Maternidade "Carrnela Dutra",

fórma da lei, etc. após os tramites legais- ser de Santa Catarina,' na rõr- formidade dos artigos 454 das 9 às 11 e das 14 às 18 horas.

a presente julgada, prece- ma da lei, esc. .. FAZ saber aos que o pre- do Cód. de Proc. Civil. As- 5 _ Não serão feitas matrículas pelo telefone, po-

FAZ saber aos que o pre- dente por V. Exa., data ve- sente edital virem ou dele" sim, pede e requer a V. dendo entretanto ser prestados esclarecimen-

sente edital virem ou dele nia, podendo, o· suplicarite .FAZ· saber aos que o pre- conhecimento tiverem que, Exa., se digne ouvir as tes- tos pelo aparelho 2990.

conhecimento tivérem que, adquirir o necessário titu- sente edital virem ou dele por parte de PERDINIANO I temunhas adiante arroladas Florianópolis, 8 de junho de 1956

por parte de JOÃO MA- lo para. a transcrição no conhecimento tiverem que, LIVRAMENTO, por seu ad-I é que comparecerão em Jui-

NOEL DA SILVEIRA, por Regístro de Imóveis. Pro- por parte de MANOEL MI- vogado Dr. Acácio Zêlnío l zo independentemente de I
seu assistente judiciario tésta por todas os meios de GUEJ. CARDOSO, por seu da Silva, lhe. foi dirigida a I �nti��ção: se2do. !:i�� <t

Dr. Acácio�Zelnio da Silva, provas em 'Direito permiti- assistente judiciário Dr. petição segumte: Exmo. sr., �ustlflCaçao ab-initío e,

lhe foi dirigida a petição dos, requerendo desde já o Acácio Zélnio da Silva, lhe Dr. Juiz 'de Direito da Co- Julgada esta se proceda de �....�.................._.....g..g...............a_....�_g.·�·�·..�.r_·."'·.·.I"..�g""'M""'�"�·.,·v�""

do teôr seguinte: _ Exmo, depoimento pessoal de foi dirigida a petição se- marca de Biguaçu. Perdinia- I acôrdo com os artigos da

Sr. Dr. Juiz de Direito da quem esta' contestar, sob guinte; Exmo. Sr. Dr. Juiz no Livramento, brasileiro,
I Lei Processual acima refe

Comarca .de Biguaçu, João pena de confesso. Para- efei- de Direito da Comarca de casado, carroceiro, resí- ridos, sendo citados, Ma

Manoel da Silveira brasileí- to de alçada .... dá a esta o Biguaçu, Manoel Miguel dente e domiciUado em Rio: noel Emilio de Oliveira e

1'0, casado, carpinteiro, resi- valor de Cr$ 2.100,0\.,. es- CarJloso, brasileiro, soltei- Caveiras, neste Município, sua mulher Ana Sebastião Um Gabin�te Dentári.o
dente e domiciliado em An-" perando e Pedindo deferi-. 1'0; maior, lavrador, resi- 'querendo promover neste de Oliveira, os confrontan- :omple�o, � EqUlpad?, . Ca?eI- Uma Harmoni�a Italiana

tonio Carlos, neste Muni- mento. Biguaçu, 30 de mar- dente e domiciliado en: �r.ês Juizo, uma ação de usuca- tes do imóvel e respectivos Il� 2 pistões, Armário, ms-! ma.rca Scandalli- com 120

.clpio, querendo _J)romoyer ço de 1956. (ass.) Acácio Riachos, neste Munícipío, pião, vem, por seu procura- conjuges, em sendo o caso, '�l,umenta,l,., etc. usado, po- I
BaIXO. .10. Reg. Procurar

neste Juizo, uma ação de Zélnio da Silva. Relação das querendo promover uma dor e advogado infra as- e o Dr. Promotor Público Ilem em .�tJmo estado. Preço sr, Munich Av. Mauro Ra-

usucapião, vem, por seu as- testemunhas: Ã:'Velino Mül- ação de usucapião, ne�te. sinado, expor e requerer a da Csmarca, para, após os
de ocasIao� ,mo� 192 - Na 'parte da ma-

sistente judiciário infra as- ler, Manoel Antonio Lopes Juizo, vem, por S�JI aSSlS- V. Exa., como segue: 1 _ tramites legais, julgar V. Rua -Nerêu Ramos, 38 ' nha.

sinado, expor e requerer a e Francisco" 'Mariano de tente judiciário mfra as- Possue' o s_uPlicante,
um

'I
Exa., . data venia, procedeu

V. Exa., o seguinte: 1 - Faria. DESPACHO: A. De- sinado, expor e requerer a terreno situado em' Rio Ca- te a presente, podendo o su-

Possue o suplicante, situa- signe o dia 15 de maio do' V. Exa., o seguinte: 1 - veiras, o qU_al mede de,
lar- plícante adquirir o

neces-,do em Antonio, Carlos, nes- corrente ano, para a aUdiên- Possue o suplicante, dois
gura 20 m. na frente que I sário titulo para a transcri

te Municipio, "um terreno cia de justificação prévia; te;renos situados em. �r.ês faz com a estrada lfe.deral' ção no Registro de Imóveis.

de 60.384 mz., de dimensões da posse. Ciente o Dr. Pro- RIachos, neste MUl1lCl'PlO, e 35 m, nos fundos que' faz Protesta por todos os meios r

e confrontações como se-, motor Público. Biguaçu, cuj�s d�mensõfls e confron- com a estrada Estadual Bi- de prova em Direito permí

gue:. 0. terreno faz frente 12-4-56. ,(Ass.) Jaymor Gui- tações sao: a) � terreno de guaçu-Florianópolis, sendo tidos e requer, desde já, o

na estrada do Alto Bigua- marães Collaço _ Juiz de 78.650 m2, tendo 143 m. de
o comprimento de 40 m.. depoimento pessoal de quem

çu, o lado Oeste do �erreno, I Direito. SENTENÇA: -
frente por 550 m. de fundos, Confronta ao Norte com as esta contestar, sob pena de

a começar da estrada, con- Vistos, etc .. Homologo, por
confrontando ao Norte com terras de Luiza de Jesus e confesso. Dando o valor de

fronta ' ,'por uma linha de I sentença, a justificação de I
terras de Pedro Paulo Sa�- S'ul com as de Delminda de, Cr$. 2.100,00, P. deferímen-

553 m. e que segue a. dire-I fls. em que é requerente tos; Sul com �� de herdei- Jesus, Leste com a estradal to. Biguaçu, 25 de abril de

cão SoNo com terras de João Manoel da Silveira Iros
de Eugenio F. de Fa- Federal e Oeste com a es-, 1956. (Ass.) Acácio Zélnío

José Manoel- Hoff'mann ; I para que surta seus juridi� ria; Leste com um ribeirã�; trada Estadual. 2 _ Tem o da Silva. Selada legalmente.

após a' citada linha toma a cos e legais efeitos. Cite-se I
Oeste com uma estrada Ilu- requerente, por si e seu an- 'I Relação das testemunhas:

direção J_.:'O. �onfronb.ndo I pessoalmente, por mandado,
I

blica. b). A- �erreno situa- teces�or, a posse mansa, pa-I, Gumercindo Manoel. Ferrei
ainda com terras - de José lo Dr.' Promotor Público· e

do em Tres RIachos, tendo cifica, se.m oposição neml! ra, Alexandre Godmho e

Manoel Hoffmann em 67! os confrontantes do imóvel de frente 924 m. 'e de fun- contestação, ininterrupta el Paulo Pedro Rodfigues.
m., em seguida v�lta a di- em' questão e por edital,-eom dos 880 m., área de 81.312 con.tinuadamente, e com o DESPACHO: A. DeSIgno o

reção anterior N-S confron-, o prazo de trinta dias, a j
m2, ctonfrontando ao �orte "animus domini", ha mais dia 28 de mai.o do COrreu-

tando com terras de Herci- I ser publicado uma vez II(! c�m �rras de Eugel1lo P. te, para a aurliencia de jus- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••1)•••••••

lio Jer,onimo da Silva, ou' "Diário de Justiça" e por I Pl�hefl'O;, ao S�l.com as de

quem de direito, em 427 m., ! três vezes em jornal da Ca- ; Joao .Jaco Schlphorst, Les

a parte Sul do terreno, con-I pital, os interessados incer- te com quem de direito e

fronta-se com terras de' tos, para todos, querendo, IOt;ste com uma estrada pú
Crisostomo Manes por uma I contestarem o pedido no i bhca. 2 _ Tem o reque

linha de direção O-L, de 98 prazo legaJ. Sem custas.- i rente, sobre os aludidos ter

m� formando angulo ré.to Biguaçu, 25 de maio de' r�nos, a.. po�se mans�, pa�i
com a divisa {leste e leste 1956. (Ass.) Jaymor Gui- fIca, sem mterrupçao nEim

do terreno; o lado Leste, marãcs Collaço - Jui� Su- I oposição, há mais. de vinte

confronta com terras de bstituto 'em exercício. E pa-
! a�o�, e con: o ammus do

Crisostomo Manes José Ma- ra chegar ao conheciment.o I mml, por SI e seu anteces

noel Hoff_mann 'e Pedro I dos interessados, passa o: SOl' Custódio Mano�l. Má
Fraga, e.o faz por uma li- ,presente edital com o pra-I �h�do� de quem adqUlrlU os

nha réta de direção S. N., ! zo de trinta dias, que �erá
I ��ovels ha �1 anos e. este

de 890 m., 'que se inicia na
I publicado e afixado na fór- Ja os pOSSUla ha maIS de

linha divisória sul e com a
I
ma da lei. Dado e passado 15 anos. 3 _ Não tendo ti

qual faz angulo de 90, t,er- ! nesta Cidade de Biguaçu, tu los. �obre as. t:rras, .quer
min�ndo na es-traq,a. do. Al- aos vinte e seis dias' do mês adq�ll'lr o dommlO das mes

tp Bigllaçu. 2 _ Tem o ,s-u� de maio'do ano de mil nove" .n:as com fundamento no

pliéante, a posse mansa, centos e cinquenta e seis. dISPO�t� nos a�'t�. 550 e .552
pa.cific-a, sem inteqpução, Eu, (Ass.) Pio Romão ,de

do COdlgO CIVIl e LeI n.

ne!p oposição e com o ani-I Faria, Escrevente Juramen- 2.437 de 7 de .março de 1956

mus domini hamais de vin- i tado, no impedimento oca-
e na confo�mldade do� arts.

te anos e que prcovará por; sional do Escrivão, o dati_1454 e s:g�mtes �o Cod. do

testemunhas. 3: ---õ, �ão pos-l lografei e subscreví. I Proc. CIVIL ASSIm, pe�e e

suindo titulos sobre as ter-I 'Bigliaçu, 26 de maio de req:ler a V. Exa., se dI.gne
ras, quer adquirir o domi- 1956. OUVIr as testemunhas adlan

nio da mesma, com funda- (Ass.) Jaymor Guimarães te arroladas e que compare

mento nos artigos 550 do Collaéo _ Juiz Substituto �erão em Juizo independen

Código Civil e Lei nO 2.437 em ex'ercício. temente de intimação, sen

de 7 de- março de 1955 e na Confére com o original ?o. �e!,ta a .justificação "ab

conformidade dos arts. 454 ,afixado no logar de costu- mttlO e, Julgada esta por

e seguintes do Código do II me. O Escrevente, Pio llo-
V. E�a., se proced� na co�-

Processo Civil. klsim, pede, mão de Faria.' formldade dos artIgos aCI-
.

ma citados da Lei Proces-
suai" citados os conjuges
dos 'co�frontantes se casa

dos forem estes, o Dr. Pro
motor Público da Comarca,
para, após os transmites le
gais, julgaI', data veni·a. V.
Exa., procedente a presente
ação, podendo 'o suplicante
adquirir o nflcessário titu
lo para a transcrição no Re-'
g!istro de imóveis. Protes
tando por todos os meios de
provas em Direito permiti
dos, requerendo o depoimen
to pessoal de quem esta
contestar, sob pena de con

fesso e" dando a esta, para
efeito, de alçada o valor de
Cr$ 2.100,00, P. deferimen
to. Biguaçu, 21 ,de maio de,
digo, Biguaçu, 21 de março

.

Vende-se ou arrenda-se o Plerola Restaurante, sito a d� 1956
..\Ass.) Acác�o 'Zél

rua 24 de MaIO, 748, no Estreito _ Informações no local. ,mo, da SIlva. Rela�ao das

�
testemunhas: Romao Ma-

6

CURSO PARA NOIVAS

Dr. Biase Faraco
Diretor

VENDE-SE

o ESTAOO

dias do mês de maio do ano

de mil J).oveüentos e c.in

quenta e seis. Eu, (Ass.)
Pio Romão de Faria, Escre�
vente Juramentado, no im

pedimento ocasional do Es
crivão, o datilografei e su

bscreví.
_

Biguaçu, 30 de maio de'
1956.
(Ass.) Jaymor Guimarães

'CoIlaço - Juiz 'Substituto
em exerdcio.

'

Confére com o original
afixado no logar de c.ostu-

.

me. O Escrevente, Pio Ro
mão de Faria.

tificação prévia da posse .. uma vez no "Diário de Jus

noel Coelho, Miguel Clau- Ciente o Órgão do Minis-, tiça" e por três vezes em

dio Furtado e Antonio Pe- tério Público. Biguaçu, 30_0 jornal. da. Capital, os inte

rAeira de Faria. 'DESPA- 4-56. (Ass.) J. Coliaço - re.ssados incel'tos, para to

CHO: A. Designe o dia 21 Juiz de Direito. SENTEN- dos, querendo" contestarem o

de maio, do éorrente ano" ÇA - Vistos, etc .. Homol?- pedido n,o 'pràzo legal. 'Cus
para audiencia .de justifj- go, por sentença, a jur,;ti- tás final. Bigtíaçu, 29-5-56.

cacão prévia da posse. Cien- ficação de fls., em que é re- ('Ass.) JaY1110r Guimarães

te'·o Dr. Promotor Público. querente Perdiniano Livra- C?llaço _ Juiz Sub�tituto
Biguaçu, 3-4-56. (Ass ..) JaY- mento, para que surta SI'lUS em exercício. E para chegar
mor Guimarã�s Coll�ço - jl�ridicos e legais efeitos. ao conhecimento dos inte

Juiz de Direito. SENTEN- CIte-se, pessoalmente, por ressados passa o presente

ÇA: Vistos, etc ..
,

Humolo-. <m�n�adp, o Dr. ?romotor edital com o prazo de trin

go, por sentença, a justifi- Pu�h�o e os confinantes ta dias; que será public\do
cação de .fls. em quê é roe,-' dO.lmovel em qU,estão e ,por e afixado na fórma da lei.

querente Manoel Miguel i edlta.l, com o praz� de trin- P:1do' e passado nesta Cida

Cardoso, para que produzaf ta dIas, a ser publicado; de de Biguaçu, aos trinta

seus· juridicos e H�gais.efei_l
tos'. Cite-se pessoalmente,
por mandado, o Dr. Promo- ,

tor Público e os confinantes
do imóvel 'em questão e, por

edital,_ com o prazo de trin
ta dias; a ser publicado uma

vez, 11.0 "Diário de Justiça"
e por três vezes em jornal
da Capital, os interessados
incertos, para todos, que
rendo, contestarem o pedido
no prazo legal. Sem custas.

Biguaçu, 25-5-56. (Ass.) lOJaymor ,Guiramães Cdllaço
- Juiz Substituto em exer- i
cício. E para chegar ao co- ;

nhecimento dos. interes- !

sados. passa o presente edi-Ital com o 'prazo de trinta ,

dias, que' será publicado e
I

afixado na fórma da lei. I

Dado e pa�sado 'nesta Cida- I
I

de de Biguaçu, aos vinte e
'

oito dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e

cinquenta e seis. Eu, (As- :
sinado) Pião Romão de Fa-

J

ria, Escrevente Juramenta- I

do, no ,imoedimento ocasio- I

nal do Es�rivão, o datilo-
'

grafei e subscreví. i
Biguaçu, 28 de maio de

1956.
' . ,

(Assinado) Jaymor GUi-1
marães Collaço _ Juiz Su-
bstituto em exercício. I'
Confére 'com o original

afixado no logar de costu- I '

me.
_

O Escrevente, Pio Ro-

mãp de Fari�.· I

,..,

PR·OGRAMA DO MES
...

.'

-.lUNHO-

I
- l
'1

I

15 - Quartâ - Festa de S. Antonio, no De
partamento, ba:Jneário '_ Noi
tada tradici/mal com sur

prezas.

/

30 _' Sabado _ Festa de , S. Pedro. Noitada
ue alegria,' decoração mara

vilhosa. Prêmios??

Ven.oe-se é:m Ara�tuba Município de Laguna, uma

pL'opriedade com.a melhor casa de residência local e

mais :3 casas a.lugadas, com motor a oleo Shank de
8 H P e, gerador de 1.500 K W com instalação em 11 ca-

roas e a _Igreja. A residência com deposito para cereais,
. a' garagens e Posto de vendas com Bombas de Gasolina ,e
Diesel que se faz a tran,;;ferência paFa o interessado.

Vêr e tratar com Licinio Andrad� de Soun no lo
cal, ou no Estreito à Rua 24 de Maio 933. ' E um cllurrasco nas obras

" da nova sede! Surprezas! I

r't...���, ':,. ..
J

"f�-.5ji!E..",: <eA""""", i

I ,_,.

__:_ C-:--:;t!C:'�;� -',,� .'
.'.. -: .�=.�" _,;_�.����.I ti -

\

,�

Com ê,ste va.ld'" V. 5.

4

--�
---------'-------------

Lavando com Baba0 -

\?irae'm ILspeçiaJidad'e
. di Cla.l'um. 'IíIQllBIIL:-JoI811I1e . fmanllfreglst,ada) .

. e(!oDom,iz8�se·;jempo,. e. 'dinbeiro· '>, �' . .,.-.-."..""'....-

'cC:7�':"F"""'�C"'--""�_"'_-�'-'- \ -... .

- ----,'--" , ---'-_ .._--,--------_._-
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Pemn está doente
PANAMA',12 (DF) - o ex

presidente Juan Domingo Pe

ron está '''enfermo'' em seu

apartamento, na cidade de

Coloh, e não pode receber ·,i

sitas por ordens do seu mé
dico - foi o que informou
Q correspondente 'do matuti
no "Estrela do Panamá". On

tem o sr. Isaac Giloberte, a
judante de ordens de Peron,
-dísse que ele fôra para o in

terior. Esta manhã, todavia,
soube-se que Peron 'estava
mesmo em Colou e se achava

acamado, em virtude de um

resfriado.

Pio XII· disse aos Editores: Os maus Participação uma���::-�'�"tório.
,

I
I Nilton Anselmo da Roaa e (zona> comercial) tratar à

11·,ros sa-0- ·lgua'·ls aos narcotlJ>cos 'Dinorah Francisca da Ro-- Rua Nerêu Ramos 57.
sa, participam aos parentes - _

_ '.
e _pessôas amigas o nasci

::"� menta, de seu filho Nilo
CIDADE DO VATICANO,' A lei natural - disse o fe da ilgreja Católica, produ- Sérgio, ocorrido na Matar-

12 (VA) - O Papa Pio XII Ipapa - deveria proibir as zem perigosa excitação, que, nidade Dr. Carlos Corrêa,

censurou energicamente, ho-Icenas de vícios que certos li-I "em certas ocasiões, paralí- em 7 do corrente.

je, os livros em que se res-
I v:'o� contél�. �isse qu� o pe�

Izam
completamente as altas Fpolis. 9/6/56.

saltam, com muita enfase, os rrgo de tais livros nao esta faculdades e produzem uma

O·
..

·O···C··
.....

E·S····'-T··-OR-T',..j·.·S
....,

vícios e comparou os seus e-I restrito às crianças, mas, D
feitos aos dos narcóticos. O. tambsm, ameaça os adultos. desordem perrnanante., uma Doceira especia.lizada em
Sumo Pontífice falou duran- Continuou dizendo que são necessidade artificial de ca-

I Pôrto Alegre, acoita enco-
te uma audiencia especial tão justificados Os castigos rater passional que por ve-

I I mendas de doces, enfeites,concedida a centenas de de- severos impostos pela lei eon- I: zes, arrasta a verdadeira a-

I
ortas e pudins para casa-

legados do recente Congres- tra tais livros como o são

I'
berração". O Papa apelou pa- mentos, batízados- e an íver-

so Mundial de Editores, ref!.-· contra o trafico de narcótí- ra que os editores não publí- sarro Rua Feliciano
lizado em Florença!' I coso Esses livros, disse o che- quem semelhantes livros.

I Nuness' Pires, 12 .

------------------------.--------�------------------------------ i----
___

CLUB� DOZ�' ee _AGOSTO

UMA NoiTE JUNINA NA ROÇA
Noitada tipicamente junina com prermos

melhor caracterizado. Barraquinhas -Prêmios,
Reserva de mesa Cr$ 50,00
Convites Cr$ 50,00
Haverá onibus especiais.

HOJE NO PASSADO

16 - SABA'DO - 16
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Folrianópolis, Quinta-feira 14 de Junho de 1956 7

. -;-

14 DE JUNHO
A 'data de hoje recorda-nos quer
em 1.637. foi confirmada, por cartas regras de

Fillipe rv de Espanha e III de Portugal, a doa

ção da capitania do Cabo do Norte a Bento Ma-
ciel Parente; •

em 1.818 ,sob o comando de Bento Manuel Ri
beiro uma coluna .de cavalaria repeliu em Chá
picoi, na Banda Oriental, uma outra coluna de
Frutuoso Rivera;
em 1.839, em Campinas, Estado de São Paulo,
nasceu o consagrado musico Antsnio Carlos
Gomes i _

em 1.857, oferecida pelo, Imperador, foi inau

gurada a estátua de José Clemente Pereira na

sala de Honra do então Hospicio d. Pedro II;
em 1.866, pelas 11 horas, a Artilharia do Ge
neral paraguaio Bruguéz rompeu vigoroso bom
bardeio sôbre o centro e esquerda do acampa
mento aliado de Tuiutí, empregando mais de 30

canhões qu� lançaram 3.000 projéteis; • -

em 1.909, no Rio de Janeiro, faleceu o Dr.
Afonso Pena, P.residente da Republica.

André Nilo Tadasco

•••••••••o."e••••.,••e...,•••••••••••••••••••••

Pequenos Anuocíos
OPÉL MODELO 1938. CADET.

LIMOSINE

Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus

r.óvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual
q ue defeito.

Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser

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

propríetarío Alfredo Westphal.
•

PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA
Para os serviços de cosinha, Exige-se informações

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

- Queiram procurar o, senhor Raulino Ferro a rua

Conselheiro Mafra 56.

RESIDENCIA IDEAL

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

Euripides Gonçalves Ferro.

Informações com o senhor Raulino Ferro.

Aluguel sob contrato de mais de um ano.
•

Preguiça e fraqu-eza
VANADIOL

t
" •.

MOCAS DESANIMADAS'
HOMENS SEM uiERCtA-,

Não é sua culpa I

i!: a fraqueza que o deixa ,cansado. pálido,
com-moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VANADIOL

aumenta os g I o b u los sanguil1t<lS e

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode.
ser usado em todas as idades.

Tão gos t
r. '" �',.

,

. ) t,C ..,(J c saudável

«NO teodculo))

Com a Biblia na Mão·
QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO

Nem tôda a carne é a mesma ... Também há corpos
celestes e corpos terrestres. (I Cor. 15:39,40). Ler I Cor
35:34-40.

NO MUNDO NATURAL o homem é a mais alta

eriação de Deus. Deus lhe deu o domínio sôbre tôdas as

outras formas de vida terrena. Os homens buscam ali
mentar seu corpo com a carne de outros animais, os

quais por sua vez se alimentam de outros animais e plan-
'

tas e estas se sustentam dos minerais.

Ainda mais, o homem pode desenvolver sua mente
até que possa conhecer a 'Deus, a quem conhecer em

verdade é capacitar a alma para a vidá eterna.
Lembramo-nos de uma pequena a quem pergunta

ram a que reino ela pertencia - animal, vegetal ou mi

r.eral, Ela respondeu: "Meu .pai � minha mãe me ensi
naram que eu pertenço ao reino de Deus."

Verdadeiramente, nossos pés percorrem as estradas

da terra, mas nossos olhos estão postos. nas estrêlas,
Nossos pulmões respiram o ar que circunda a terra, mas

JlOSSOS espíritos respiram a atmosfera dos cêus.

ORAÇÃO

_ para seus filhos!

Procura-se pàra
ALUGAR

porque o

refrescante e

inigualável

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

.;

UOIí({4/t()(_;_
BRAHMA.

é feito
com o Concorde com seu filho:

não há nenhum refrigerante
que se compare ao deliciosissimo
Guaraná llrahma! Feito à
base do genuíno guaraná da

Amazônia, o saboroso Guaraná
Brahma é mais puro e

agrada mui to mais! ,A qualquer
instante, você e seu filho
merecem o insubstituiv
Guaraná Brahma!

,

genUlno
,

guarana
natural da

impressionante
selva

" .

,amazomca r

,

M O lA S
1 '1 GARIMFA

== 2 COPOS Produto da
crx. CERVEJARIA BRAftM-A

PRECISA-SE de moças
para emprego em Confeita
ria que entendam de doces
ou ,3:::.li,mdos.
Rua Visconde de Ouro

Preto, \'2.

..-----
..... ,.�

I;;;"· : . ..! •• t .J ._�l..
-r, I�

,

•
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AGRADECIMENTO

PRECISA-SE
de Apartamento ou Quarto
para 2 engenheiros soltei
l'OS .' Ofertas por carta para
esta Redação, para "Enge
nheiros".

"''<���', João Antônio M'eHo e Mar-ia Campos Mello, agrade-
SÉDE BALNEARIA cem o dr. Walmor Zomer Garcia, dr. Júlio Paupí+z Fi

lho, as Irmãs de Caridade e enfermeiras, e muito espe
cialrnente ao dr. Zulmar, Lins, pelo carinho e desvêlo
com que trataram a paciente, d. Maria Campos' Mello
quando vitima de melindrosa operação a que SP. viu

ao casal :'ubmetida, na Maternidade Carlos Correia. Agradecem,

I,goalm'?tc
a todo, quo" confortaram na, provações

ror que bveral!l que passar.

P A R T I C I P A ç -A O I AD�!!aVF��!' !!�!��!�i�"dO da
:\fARIO EVANGELISTA E ROSETE M. EVANGELISTA Agricj.ttur« em Santa Catarina, avisa que fic[, terrní

i r.antemente' proibida a fabricação, venda e soltura de

I
Participam o nascimento de seu primogênito ocor- ,llalões, por ocasião dos festejos juninos, na forma do

E.speramos por uma cidade que tem alic.erces, cujo rido na Matern�dade !'Jr. Carlos �orrêa dia 9 do �o�'- ..-1_rt. 2':!. � 1° do Código Florestal._ Os contraventores fiei.
arquiteto e edíf icador. é Deus. lI311te que na PIa Batismal recebera o nome de Mano 1'[;0 sujeitos às penalidades previstas- em lei, eompreen-

CHARLES A. PIERCE, Banqueiro (Califórnia) César. : r.endo detenção até hí dias e multa até Cr$ 5(,(\001 �on'-' ;"�

Nosso Pai, pelo milagre da criação tu fazes à alma
humana habitar em corpos físicos. Nossos espíritos não
se satisfazem enquanto não descansam em ti. Ajuda-no�_
a alimentar-nos das coisas espirituais. Em nome de Cris

to. Amém.

PENSAMENTO PARA O'DlA

Sensacional! QUARTOS

LiMA VERDADEIRA REVISTA MUSIÇAL REUNINDO ASTROS E ESTR�LAS DO CINEMA, TEATRO, RÁ!lIO Fi TE,LEVISÃO DIA 16 - SÁBADO _ ÀS 20,30
l-WRAS NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO EM BENEFICIO -DO PEQUENO: JORNALEIRO __: UM DESFILE DE .GRANDES ATRAÇÕES: CAUBY PEI
XOTO E VERA LúCIA.- ESCOLA DE BALLET DE D. ALBERTINA S. GANZO - AS ELEGANTES· BAN (�ú - IRMÃOS JACINTO :_ OSWALDO RUBIM-
NIRANDINHA E SEU CONJUNTO - SABINO, RiTMO E LORENCY - DANIEL PINHEIRO - JOCY PEREI FA - LUIZ <BAILARINO) _ SÉRGIO BERBER
(GORDEONISTA) JOSS (IMITADOR) ZA�Zl 'OAR LIMA � MIRO MORAIS E MJJJTOS _ QJl'l'�Qê .- E&_CQLA D_� SAl\1BA "Pll()T�GIDQS_DA.rRINc.ESA'\

Poeira de Estrel-as
Casa de família, aluga

quartos para pessôas ido-

Conselhei-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' PDe denuncia o acordo com·a Frente Democrática
, .

SENSACIONAIS REVElAÇOES DO vereador Nereu do Vale Pereira - O vereador Gercino SBva faz graves acusações ao Partido Demo-
�" crata Cristão e ao Governo do Estado -luta franca entre 'os dois coligados.

Afim de examinar veto do! ria sacrificando os interesses do vereador Nereu do Vale no discurso do vereador Ger-I que é franca a luta entre a não sendo de admirar, assim, 'mocrata Cristão poderão ser

'sr. Prefeito Municipal, reu- coletivos às imposições dos Pereira, interpretando, com cino Silva, de favorecer

in-/
UDN e o PDC, ambos da I

se o desfecho for um rompi... I verificadas, dentro em bre

níu-se extraordinariamente pedecistas. toda a certeza, o pensamen- teresses políticos contra Os Frente Democrática. Tudo'mento ainda no corrente lve, na Nota .Dficial da Câ-

a Câmara Municipal de Flo- Respondendo ao represen- to do seu partido, constitui- superiores interesses do Es- deixa prever que o deseon- ano.
' I mara Municipal contra o

rtanôpolís. Em sua primeira tante udenista, - o. vereador ram tremendo libelo contra o tado, tentamento no seio dos co- Manifesto Pedeclsta, a ser

sessão, o vereador .Gercíno
I
Nereu do Vale Pereira, do Governador Jorge Lacerda, I A polemíca travada pelos ligados contra o Chefe do As críticas do vereador

I
publicada na imprensa da

SHva, reportando-se ao Ma- IpDC, fez sensacionais reve- também aqui acusado, como dos vereadores demonstrou Executi'y"O é cada vez maior, Gercino Silva do Partido De- Capital.
nifesto do Partido Democra-Ilações sobre o protocolo da
ta Cristão onde se fazem ru-

I
Frente Democrática, Comu

des críticas aos legisladores nicou, que, na campanha e

municipais por terem apro-' leítoral, o dr, Jorge Lacerda
vado o projeto criando a re-I de comum acôrdo com to

presentação mensal de' m:oJ ldOS os partidos coligados,
Cr$ 5,000,00, declarou que a- prometera ao PDC, no caso

�e��ep�rt!��tr:�� p��ci���I�:.sa��:������r, �c�:����;�� VISITA DO DEP, PARANAENSE HELIO SETTI- TRIGO - FALECIMENTO DO INDU STRIAl TEODORO
f::: c��t��':; ��;:o�n�o<p��:I�es�c::;'.:::�ti�:,:Xl��':l�: BUCHELE - A BATALHA DE RIACRUELO - ENCAMPA(AO DA BALSA DA BARRA' DA lAGlJNAnheíros municipais, no am- zar o ensino em Santa Ca- ,_

��oV����d��!�:S!�b��=:�= !��;�:� ;���o no�sod::f�:S!�t�� TERRAS DEVOLUTAS EM PORTO UNIÃO E MAFRA - ElEIÇAO DO PREFEITO DE CANOINHAS - au-
tos, primeiro porque seU cacíonal no último ,governo,

OS ASSUNTOSdeputado, na Assembléia Le- por causa da incompetencia
• TR .

.

gíslatíva, aprovou dois au- do titular udenista que su-
'

Segunda e terça-feira- úl- Santa Catarina, o trabalho nossa vitalidade e que, ao que faz o que bem entende I turas na zona de Pôrto U-
mentes sucessivos de subsl- perintendia o respectivo De-

tí'mas, mais duas proveítosas
'

construtivo de Sua gente, o' 'd d di ind b
-

t
dios num mesmo ano, sem parbamento. Disse mais o

mves e se e icarern, com. com a mesma, servm o em, uniao e Mafra, .onde somen e

sessões foram realizadas pe-,' ambiente de paz que sempre bravura, ao-bem comum, pro- 'ou mal, conforme o calen- um individuo estava conse-
qualquer protesto do seu representante pedecista, que' "

I

Partido, 'e segundo porque, às vésperas do pleito e des-
los nossos ,de�uts, estaduais

I
imperou e o desejo co�tinuo curam, ou por incompreen-I dário político-partidário, O guindo 15' milhões, com co-

S t' d Ed
-

f' d d
'

ld d d que, provísoríamente, en- de progresso que constituem são OU por malícia, pertur-llíder ,pdenista
achou de re- nhecidas manobras. -Leu car-

na ecre ana e
.

ucaçao, con la o ' a Slncen a e e _, , ,

tá f d d' 't d did t quanto nao

termmarem1caractenstLCa
de uns e ou- bar a Nação, E terminou fri- petír e endereçar ao deputa- ta de um inspetor de terras

es a orçan, o o governo o

I
proposi ?S, o can 1

t o, o
as obras de adaptação no tros. Saudava, na Pessoa do' sando que, felizmente, não 'é do Caldas o título de "de- que confirmava o caso (mui-

Estado a criar cargos desne- PI?C exigia documen o es-
Quartel dos Oficiais da Po- ilustre visitante, o nobre po-: deles o Brasil do futuro, mas I magogo" 'e representante to escabroso 'aliás) sendo

cessarros e superrluos, POlP�l- críto �ob.re a entre�a da Se-
licia reúnem-se na "Casa de vo dQ. Paraná que tinha, na' sim dos que, olhando mais possivelmente "sem eleitora- que, antes mesmo de tarmí-

d�mentte remunde.raldo,s, tlao I c�e::n� d� Educaçao a t,�m Santa Catarina". figura daquele deputado, ex- 'alto, prescrutam novos ho- do" (síc l ) . Mas na hora des- nar a leitura do documento
somen e para, a- os a, e e- eE,e en o. o mesmo nnsta dO'l Visita do dep, Helio Setti i)ressão víva da sua persona- .Irizontes para a nossa hege- tínada às exwic-ações pes- o deputado udenista Terésio
mentos pedecístas. ASSIm, o IS, porem, que conquis a a

N
-

d d f'.
.

. ítórí t' dí d õb a sessao e segun a- el- lidade.
I
mania política e emancipa- soais o deputado petebista

I
de Carvalho, que, por sinal,

Pf,DG,. da t� fe�ttender d�ue so a VII oria npu hladn o sour�_ a . ra, a Mesa que presidia os Setti que, em brilhante ora-I ção economíca, Causou ótima disse o "que os udenístas não anda muito desconsolado com
icara sa IS elo no la em pa avra empen a a, a Lrnao

-t b Ih t d Ique tiver dado emprego pú- Democrática Nacional se: ra a os, ínt andO ad pretsedn- Qão agradeceu a homenagem
I
impressão o discurso do emi- esperavam OUlY'Ír, inclusive: o resultado das eleições de

blico ao último de seus re- opôs por. todos OS meios,' à ça, no racm o,, o e?u ,a o ,e teceu varias considerações I
nente deputado da Assem- "que quando se trata dos in_I Canoinhas, prometeu "escla-

1"
.,

O d Ih d t't 1 d paranaense Heho settí, líder de ordem geral. Referiu-se ao bléia Paranaense, que esteve
I
tsresses por que realmente

I
recímentos" para justificar

igronarros. ora 01' a- esCO a e um 1 u ar pe e- ."

. ,

t P tíd D císta. Apertado dos dois la-
da bancada pessedísta no vi- trabalho altamente patriótí- em nos�a ,CaPital em visita

I
clama o povo, a UDN e o �o- I'a atitude do g'ove�no, Este

cen uou �u: o ar 1 o emo-
zinho Estado designou o co do povo paranaense, que, de cordlalídads. verno se escondem debaixo assunto, parece, VaI dar "pa-

crata Crístão sofre de com- dos, o Governador Lacerda
d t d L

",
V d f t d t d t d T

'

d 1 t 't' d
plexo, Como é de .insignifi- apelou para um recurso ex- pi; a o iaudá 1

argas, o en ren an o o a sor e e rrgo a capa p u ocra ica onc e no para manga",

cante força eleitoral, contan- tremo, propondo o desdobra- 11 d
,para Asau a-bl�'

em nEomte percalços avança; quotídía- Para focalizar medidas do vivem e dormem desde 1945" I Antes do término da sessão
.

,a nossa ssem ela, s e namente, no caminho da re- governo em torno das se- motivo porque esse partido falaram ainda OS deputados
do apenas com um vereador mento da Secretana de Edu-

íou víb t dí
-

'1 t d 't' fI"
, ,

t
na Câmara Munícípal e um cação, Contra essa iniciativa' pronultnclOdu VI ran, e dIscurso cuperaçao naCIOna. men es o ngo, a ou o JamaIS consegUlra os vo os Est�v'alet Pires (PSD.) con-

ressa an o a amlZa· e sem- Disse do mal dos pessimis-, depudo Laerte Ramos, Afir- da massa e tende a desapa- forme focall'zamos aCl'ma, e
deputado na Assembléia, so- se pronunciou o deputado t t P

.

• •

- pre crescen e en re arana e tas que nunCa acreditam na "maU que lamentava fossem recer, Osnl' Reg'l's (PSD), para se
nha em tirar partido com e- pedecista, mas foi vencido. I pequenas as verbas para' a Venda irregular de tel'ras congratular com oS desem
xibições de puritanismo. Em consequencia, o PDC foi

•
"',> �J", ...<9I'!1'iJe••e••�•••••••••••••••••••••• I ' ,-

1 O deputado João Collodel 'bargadores
.

e funcionários

�;,���:�:�!:� :�a c��:�:�;� ��:'�����ç!i:!L€:;: pi� i Nu'eslra Sen-ora de' i !::;n�:�;!�':�!:�V:;��:!;: ;:;:;:'��,;::d�e�:oa�O':enu�: :���l�: ::!:��:i��i,�:nt�;
I •

I
sem, Mas fOI alcançado pelas ciou escandalos em torno da' Supremo'Tribunal que os fa-

crítica ao gove.rnador Jor- mas sumàriamente à UDN, • •

ge Lacerda•. porquEJ, s,em per- 'que pretende exercer contro-

•••
il I'ftsuoc' "100- =. !ri���ee:a��l�:s,d�odep���o :use� concessão irregular de escrL- :vorece,

sonalidade para enfrentar as le absoluto c;lp gqverno,

complicações politicás, esta- As corajosas afirmaçõe,s .: : em explicações pe�soais, mUi-I ,."
• I to embora aplaudlsse as me-

I !didas, lamentava fossem as

U!� i� 111[1' Othon d'Eça • I
'

:' • mesmas tomadas tão tardia-
.

••••••••••••• ..••••••••••-: :mente quando estamos prati-
.

'.'27°
• I camente no fim da época do

Havíamos voltado ao Consulado e uma surpresa amo- plantio,
.

rável e grata, ao meu coração estava escondida num can-I Adiantou o parlamentar
tinho da manhã: o dr, Arruda nos falou no Adido Comer- 'pessedista que essas provi7

,

l' b' d' I Procurou - nos o sr, Pédro ...............p�Q••>l".,.Q••�*•.-.a_••G••••.,..l'V"...
Cla a Em alxa a: _ "e um homem de cu tura, de'votado' dencias deveriam ter sido ' •

he cortês". postas em pratica ainda em
Vidal, residente na Trinda-:: "ngen eiro Paulo

'" ., "h'li' '"", de, pa_ra declarar-nos que a,',· .'_ ueseJana con ece- o, _ apresseI-me, março visando a beneficiar,. local inserta naS Notas poli-) N_ Chama-$e Ric�rdo Pinto, _ Avenida MariscaI Lo- de modo real e eficiente' aO 'ovaes

C
I. '.'

I
"

,. ., ciais, de A Gazeta, de 8 do,", •

aP t
pez, ou c,aUe Mbntevidéo,. '" lavrador, ,

I a
- . corrente não expressa a ver-',Um '!,orte e al,egre clarão. iluminou a minha memoria: Falecimento do sr. Teodóro . ,

.

.

_ Ricardo Pinto? Jornalista, escritor, o panfletário I G. Buchele
. dade, �, ,contestando-a, diS-� Cegou ontem a esta Capi-

.

OSVALDO MELO dos NOSSOS DEUElES E:\\1 CEROULAS? . O deputado Antonio Go-
s,e-nos, �tal, procedente do Rio de Ja-

Está anunciado com muita int�lÍgênéia co�ercial, o
.

Redator que foi �o BRAZ CUBAS, com Paulo da Sil- mes de Almeida, do PSD, re-I _ Vl'VO �neiro, o dr, paulo- Novaes,
DIA DA Vo'Vo' velra? I

desde criança na,'Sub-Diretor do Departamen-
, '.

,
' quereu, no. que foi atendido,

D�sse anunciado, ,como se sabe, porque ,0 comércio é _ Sim. Esse mesmo, O senhor o conhece? 'voto de pezar pelo falecimen-
Trindade e nunca,' nem eu�to Nacional do SENAI e Che-

quem faz a proPaganda maior. Sorvi ,com alvorôço e escândalo o derradeiro gole de! to, em São Bento do Sul, do
nem meus filhos, impedimof': fe do Serviço Especial de

D' d M- d' d P' d' d N ,. . . f' d'
-

d C l' t d
' I' que alguem ali resida _ o:', Treinamento da Mão de Obrala a a«;!, la. o a.l, l� os' .amql'auos -e Ja, ago-j ca e, sacu 1 a mao o onsu melO espan a o e sem maIS

I
industrial Teodoro Guilhe:r-

d V·
..

S'
.

d'
.

d V'
• d"' t di 1 d

"

d b' P 1 M que, aHás, seria absurdo, Mas)no Emprego, da mesma enti-
r�, _o a ovo, egUlr-se-a", o 'la' o ovo, epOIs, ou 1'os as! um:=t .pa avra espeJel-me eSCa as a alXO, ama". on� me Buchele, figura altamen- ,

vlrao.
..

Itevldeo. ,. .' . te relacionada e benquista
os meus clncoenta ,e tantos) dade,

O nosso sentimentalismo vaI dando largas ao coraçãb' I
Barafustei-me pela soleira de mármore do Escritório: \

naquela cidade, onde tambem
anos de Trindade nunca a-� Engenheiro de larg10 tirocí-

.

Ih
.,.,

d d 'I' 'd t·
, , .. '

'h f t
'

h h d tIl
fastaram-ninguem dalí, Não�nio e ampla experiencia nosem o ar par,a a Ja mmgua a e esml mgUl a cal' ell'l-ta mm a ren e c�mm ava um sen 01', e, erno c aro, era membro destacado do. ,

nha dos cruzeIros, ' cabelos �e tons gnsalhos, com um ar dlspl�cente,., diretório pessedista. Enca-
e verdllide que o gado com o,:campo de aprendizalg'em in-.

Como se póde bem verificar, êsses diã:s de parentes-I" Um. pátio ladrilhado, com tinhões, e para o qual minhando. a proposição, ma-
qual negocio ande solto nas:'dustrial, o ilustre visitante,

c�, a que se junta_m os
_ DI�S NATALICIOS, dos fa,miliares, I a�riam ,portas ,altas:, _ atendeu-me uma se.nhorinha mO-JI nifestou seus sentimentos de

vias públicas, Possuo _ e to-:: entre os titulas que enobre-

neste correr de crIse, vao passando como dIas assmalados. rena, de maneIras fmas, falando o portug'Ues: homenagem a um bravo com-
dos sabem disso _ três pas-':cem a sua carreira de educa-

Até parece' essa Corrente de S. Antônio, que anda por aí, _ Que deseja?

I
panheiro e reverenciou sUa

tos onde � deposito, �á acon-:: dor, ostenta o de ter sido di-

querendo que a gente fáça tre�e cópias e as ,enderece aos _ Ricardo Pinto? Está? memória enaltecendo o tra-
teceu ,e n�o P,osso eVItar que,: retor de um dos prolgramas

conhecidos, obrigando a gastos inúteis de selos pelo Cor- _ Sou eu!,., balho daquele ilustre catari- algu� bOl fUJa, arrombando� de formação de mão de obra,
reio. )

"

E' um. sen.ohr grisalho e de terno claro voltou-se pàra ' I'
as cercas, Nas vezes _ e pou-:, pr'onwvido pela Organização

Deante -das montras comel'ciais, com �doi'nos �e�ta: mim.
"

I nen�,data' '

cas _ que isso aconteceu 0\ das Nações Unidas no Orien-

dores, alusivos'a' todos es,s.es "çl.ias, Q povo não pensa no I . E ambos abrimos Os braços e ficamos longo tempo'
de Rmchuelo ma.is incomodado e prejudi-:: te Próximo, .

Sobre a passagem da data cada fui eu O sr Geraldo Lo I, A t' 'd I t d dDIA DA INFLAÇÃO, qUe estâ' na 'Cara de cada um como sem ac,reditar! Estaríamos dentro da máqUina de Wells? '

d
\ " -, a lVl ae e presen e o r.

o mais certo de quantos' pof'�e.'Stes brasis possam existir de Tinhamos Viajado para tráz?
'

I �e 11 de J�nho, consagra a
pes, que me acusa, sabe que:: Paulo Novaes se prende à

'I
as celebraçoes da celebre ba- quando uma rez minha in-" form' I

-

,
-

1
real e matemático.

.

", .. Algun,s funcionários do Escritório olhavam sem com- t Ih d 'h 1 d t ; /' u açao e execuçao c,e

I
a a, o Rlac ue o e a a v.adiu o Servico Federal de,' m p d f �

Dia de aperturas finanCeiras e de providências a toda preender aquele episódio de romanCe ao gôsto do velho f" 1 d f t' 'd d di. • u rograma e ormaçao

à prova, lembrando as palavras do ex-presi�nte ·Vences- Dumas.
'

.

. I��;�: M::in�� lVld: �uerr: Fome�to,. �li na Trind�de,::d�, trabal�adores nos pró·
lau Braz _ "Brasileiros, parcimônia nos gastos_!" I Passámos depois para um gabinete ,confortável, de f 1 d t dO', e� fUl busca-la e rep�r_el as"pllOS locaIS em que exercem

.
•

I
a aram, os epu a os sm cercas daquela repartIcao. O"a aUv'1d de '

Infelizmente, desde, aquele tempo até hoj,e, parcimô- temperatura ·.compensada e amplas poltronas que afun- d M d' R' S b I .."
a,

nia é apenas, termo qúe os dicionários registram, Sabe-
I

davam _ t': Ne elros eglsl..... e b e as-
que se procura, no momento,:, "O ESTADO", saudando o

,
lao

,

eves, q�e re em raram_é 'criar casos comigJo e com.:eminente técnico, deseja-lhemos lá o que é ser parco (que o linotipista não componha,! E veio um café bem quentinhó, bem brasileiro, com os feItos glonosos dos nossos" meus filhos por m fi , .. f r t d '

porco) ou s,er "poupado" ou mesmo fazer '''economia''?! bastante açucar e divinamente cheiroso, '

h
'

, , '.
o 1 vos pO-', e lZ es a a em nossa Capl-

marm elros, lltlCOS Es a e verdad • t I
O brasileiro mede .tudo pela extensãQ territorial de L E gastá;mos o resto da manhã a lembrar as garatujas, . O deputado Osni Regis

,s a e, a ,

seu país de nascimentq. ":' ',",. , que haviamos ,riscado na vioda; OS caminhos que pensámos (PSD) requereu ainda voto

F 11
-'-----

Isto, porém, não impeile qUif A INFLAÇÃO se transfÓl�-':abertos aO:s n_ossos pés; e as decepções que as sombras es- congratulatório p.ela passa'-

11 'ame na grande Mestra e ponha côbro a tantas despezas a condenaram nas dobras desses �elhos caminhos'! gem da dat� e que tal fosse
. eG · an . �

que .to.dos nós nos entregam��, levados OU instigados Pelo I E como ia longe o tempo, Santo Deus! levado aO conhecimento da �
magÍletis.�o em�nad? p� 'fontes inspiradoras, que acon-, ,Um. longo mer�ulho no p�ssado" E as n?ssas mã�s I Chefia do 5° Distrito Na'val,
selham.: -:- o dm�e,lro e par� ser gasto". Ichelas de reco�ç1.açoes, algumas colondas e chel�s de gm-, com sede nesta Capital.

Chegara, tambem, o DrA,DA PREVIDí:NCIA e os tem- zos!! Outras cmzentas e amargas como o pau da quassia! Balsa da Barra da Laguna
pos bicudos de agora nOI) alertarã� pàra.o futuro, I Correia Dia's", Gomes Leite", Raul de 'Leoni.., Ro-I O deputado Olice Caldas

Para Os pais com() para. os avós, não haverá presente berto Gomes - que a morte veio buscar antes do tempo; (PTln,' enviou à Mesa peti
melhor, nem mais custoso, nem de maior estima e valía, le Nemésio Dutra, e Manoel da Nobrega, e Caio de Mello I ção no sentido 'de o Governo
do que a satisfação qUe possam sentir quando filhos e ne- Franco; Jaime Ovalle; e Paulo da Silveira; e Nilo Bruzzi; mandar encampar os servi
tos lhe dão o prazer,.ida "pl'ática dllis boas virtudes e de e Oleg,ario Mariano .. , outros nomes ecoaram amoravel- ços da balsa da Barra da La
uma 'vida digna e limpa de todos os vicios que andam sol-'mente na sala quieta e cheia de' penumbras, nesta Nossa guna,- pois a mesma não vem

tos pelos caminhos dos homens.,/ 'Senhora de Assunção, que bendita seja entre,as cidades! atendendo convenientemente
Que ninguem veja neste meu parecer, nenhum sinal dei Alguns deram-nos acres e desabantes surprêsas; ou- as pessoas que'alí transitam,

.

iconoclastía e nem me julguem demolidor. tros _" compensaram e fizeram esquec,er eSses "desapon-: Discutido o assunto, o li-
�

Não s-ou contra coisa nenhuma. Apenas, digo e penso I.tamentós, .

-

- der governista tudo fez parà
o que v,ejo e sinto, mesmo que seja' ao correr de \lma crô- � _ Este mundo g do tamanho de Um quárto de dor- evitar sua votação, já qúe I
nica como a ue você está lendo talvez com um sorriso irô- mir e o Destino." não para .servir à pOPUlação.!
'c.o ou um boéêjo de ,tédio, I _ O .;Destino? Quem pode_l� saber o que é �,Destino, do sul do Estado e 'sim aOs

I

as, seu. Riçardo! obJetivos do conceSsÍ0l1áúo i ""...""","",_.;�""""

Fazenda parte da comitiva tgovernamenltal, com
passagem 'e diárias pagaS pelo Tesouro, viaj ou paret
o Rio de Janeiro o dr, Waildir Busch advogado da
U, D, N" na Justiça Eleitoral.

Para efe-itos externos, o sr, Bus,ch, que é fun
cióná;rio· do Tribunal de· Contas, foi tratar da instH
lação de .um tubo-gerador, de 50,000 Kws, da Usina de
Capivari!

'

Está na cara que o sr, Busch foi ver se embucha o pa
recer contrário à diplomação do sr, Jorge Lacerda, no

. �ecj.ll'so ..
do p, S. D, ..

-.-" --Por contá própria viajou também para o Rio o dr,
Wilmar Djas, omas. a SUa Viagem não tem nada a V'2r
com (lesplumação!

GUILH,ERME. TAL

..

, •

Folrianópolis, Quinta-feil;a 14' de J1fnho de 19?6
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