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_ dos que delinearão o caminho fíclalmsnte". O governo a-

preciso de nossa ação polití- nuncíou que houve 27 fuzila
ca". mentos. Rejas disse que "es
Ha.ias declarou qu, os re- tes métodos de reprexsào 11 ,8

sultauos das eleíções serão for\m impostos pelos illim:

escrupulosamente respeita- gos da democracia", li) acr. s-

•
dos pelas forças armadas, centou não 'saber se monse-

S
\ .' ,"Co.nsideramos, o general A- nhor Fermin Lafitte, admí-

uspenSQ. a leI- mercío11l;:,��Procura' e \ �fuga de Tanco. ramburu e eu mesmo, que é nístrador apostolíco de Bue-

�
perigoso e anti-nacion�l íg- nos Aires, havia pedido ao

E t -, dR·
I nor�r ,a 'v'ontade do povo. E gen. Aramburu para ,suspen-

n reVIS,a 'e O] as� se o fizessemos, não estaria- der as execuções.

BUENOS AIRES, 14 (V A)- Adolfo Philippeaux, dírlgen- cortes militares, não serão rou que a abortada revolu- Ao psrguntarêm sobre a po-
'U1.0S cu1hprindo com os pro- Roja� revelou que o gover-

_ Um comunicado bfieial a- te da revolta em Santa Ro- cumpridas. Aduziu que "as çâo não irá "de forma algu- lítica do governo, em face do
posítos da revolução liberta-, no estuda um apelo elos pai

nunciou ter sido suspensa a
I
sa, o qual foi capturado. Aín- 'pesscas presas; de acordo ma alterar a nossa decisão movimento sedicioso, Rojas

dora". Rolas disse que as in- ses vizinhos pedindo-lhe para

l�i_.marcial e� �odo o terri-: da é ígnorado, por' outro là-, com os dísposltivos da lei d� convocar eleições gerais respondeu: "Estamos às ves-
formações de que "centenas" internar os exilados argentí-,

tono da RepublIca. Esta de- do, o paradeiro de Agustín
'

marcial, serão colocadas 'à logo 'Que possível". Q jornal peras de determinar o plano
de pessoas foram fuziladas nos. O� parttdarlcs de Aram

iliberação indica que, efeti-I Mores �artinez, chefe civil disposição do governo, sem "Clarin" publicou, hoje, am- politico do governo provísó-
são "completamente falsa'1'" bum acusaram os peronistas

vamente, foram suspensos os do movimento na capital da prejuígo de outros Procedi- pln entrevista concedfda pe- rio. Tal decisão �ofreu um
Acrescentou que as "cifras exilados de conspiração con-

f�zilamentos, deixando a�_1 província de Pampa. mentes".
i

, 16 vice-presidente que co- compasso de espera, .motíva-
reais são as declaradas em tra o atual regime. As nacõss

SIm de encont ' ss d st I A t
comunicados oficiais". Co vizinhas são- o Ohile, 'BoII:vI'a,

rar e e e 1- o mesmo empo, um de- FALA O VICE-PRESIDENTE mandou as forças ql.le sufo-. do pela .subversão que acaba-
-

�o c?nhecidas figu.ras do mi- ,�r:to publicado esta tarde BUENOS AIRES, 14 (V A)' caram a revolta de sábado mos de �focar. Mas, em hre-
mo v�ce-president� �a naéão I

Brasil, Paraguai e ,pruguai.
lítartsmo argentino, En�re I mrormot; que "as, sentenças _ O Yrce-pres�dente, contra- último, em 12 horas ,apenas: ve, ínícíaremss consultas

desminto ca.tegorIc�mente I BU_ENOS AIRES, 14 (U P)

elas Se encontra o major de morte, ordenadas pelas almirante Isaac Rojas, dscla- . e lhe atribui tal declaração.. fundamentais com Os parti-
que

_

tenha havido m�ls exe- -:- Clr�ularam boatos de que

....�
-

� D•••W.�•••:" ._.. w ��.-.-_ �,.I"J I cuçoes que as anunciadas ()-! e possível que o gen. Raul

� �
,'. Tanco tenha fugido da Ar-

.'.
" .. - .

� DIRETOR 1.

I
. , · gentma, talvez para o Uru-

� Rub ....ns...l""
� . O mais antigoDiá- Ira-o a' AI·emanh·a �'guai, m�s. em fontes infor�a-

.. � G"" � •

d se'
. �das se dIZ que as autorída-

� Arrudl '}lamos � rio e & atarana RIO, 14 (VA) - O governo�des estão no seu encalço e

� � A xuV
de Bonn: enderoçou_ atrav�s ;.que, em seguida, será captu-

.. GERENTE � •
'" no 'da embaíxada alemã, convi-, rado. O país entrementes co-

� Domingos F.-

j'
{, te a dois tacnlcos brasileiros 'meça a voltar à normalída-

:�' de Aquino � N. 12.47 S - para irem a. �.erHm estudar �d� � o contra-almirante IS3;ac
com espectalístas daquele ,RoJas declarou, que as eleí-

"\.P � �c ...� w � c.. �.. FJl�rtP �A iii .Ia lOõ. g
..

t- t' ..........' t -

.' � � M d � �. d • � � �
•

"';.�.P..�......�.P..?-_�.P...."'".I'V'_�_�-_-'"... �
overno ques oes a meno,"s a, Çoes gerais serão convocadas

Edii'ão de hoje 6 pág'in3S Floriànópolis, Sexta-feita, 15-de J�de1956-'--
--

..

C $ .1
'_ defesa sanitária vegetal. As- �logo que possível. Antes de

"S
- r ,00. .. ,

________________�_� �sIm, no proxlmo dIa 18 em- '.estalar o movimento sedicio-

,
�barcarão para a Europa os �so, circularam notícia� de

ft valllldade dns dl·pIOlas':�,: '�VETO PARCIAL AO PROJETO SOBRE' A ���:r����� �:v��vrs:�rei���;:�a:Se�I::��05e�::�1:���=
M U j � FABRICAC

-

O E CO
. �Defesa Sanitária Vegetal, e�douro, para a escolha do

,

dl-
.

P 1""'
..

'. A MERCIO DE VINHOS �Jeferso� Firth Rangel, C�efe ..governo constitucional.

O nslltuto O lleCDlCO � t.. ;tda secçao de Defesa Agnco- � BUENOS AIRES 14 (U P)
" , '. RIO, 14 (VA) - O presi- te da República, ao concluir �la· daq'uela Divisão Ambos"- As a t 'd d

'

d
"d t d R 'b" t

-

.

'�
U 01"1 a es an am em-

��;;,;;'" .' • en e a epu .lea ve ou as razoes do vetõ que oS antigos -técnico do M'
.

t' h d
� .'

_. � .

1 t
.

t d '
.: '. .. s. mIs e- pen a as na busca do se-

rUO, 14 (V. A.) _ Rejei- que esta apenas legalizou ú, PRESIDENTE PTB FLORIA- :,i�rcla md�n: o A�roJe o
"

� produ�oIes. na�IOnals eXIgem �.rio da Agricultura, possuem gundo principal cabeça da

tou o Congresso NaCional, em caso. ' 'NOPOLIS _�:I �ue spoe. so re fa�llca- essa flscallzaçao como uma�estagio nas mais adiantadas revolucão fracassada da se

,reunião noturna de ante-on- . A propÓSito ao Presidente I RESULTADO VETO CASO íçao � c�merclo de. -vmhos, ,garantia a qualidade de seus�repartições internacionais ...mana ·passada depOis de te

tem, pela pnmeira vez, um do P.T.B. catarinense foi INSTITUTO POLITECNICO�seusl envados � b��I�as em pro.qutos. Sustada a aç.ão fis-�O governo alem�o estudará "Irem prendido 'e executdo rá

veto do sr. Juscelino Kubits- transmitido o seguinta te-1BIPONTOS FAVOR PROJE_�;e:�, por .consldera-o c�n- cah�adora,. tornar-se-Ia im-�com OS fito-sanitaristas paJpidamente o outro chefe re

chek, que incidia sôbre todo legrama_: TO 188 CONTRA 1'8 COR-O; r�no aos mteresses. ,.nacl�-. poss�ve� eVIta: :raudes. com�trício especialmente as qUes-�belde. Ainda está sendo pro

a projeto que autoriza o Mi-' "URGENTE _ DR. ACA- DIAIS SAUDAÇÕES SENA- �nals .. S� aprovado,. VlIl� to� -

se�sIvels preJUlzo.s p�ra a :,tões relativas à fiscalização�curado o gen. Raul Tanco,
nistério da Educação a regis- CIO GARIBALDI S. THIAGO, IDOR SAULO RAMOS".

• �nar I?docua ]toda ;:scalIzaça,o �::aude e a economIa, naCIOnal. "internacional de batatas - �um dos principais chefes mi-

t d· 1 d'd .............-..._..__..._.............w�---·------�- .---,--�-� ...exerCI a peos or",aos encar-.. s mente t'f' d "l·t
-

rar os IP ornas expe 1 os ':
-

.:
.� �-�� ,ora -" - - - - -

-'--�-�.. .

•• ..
• " e s cer 1 Ica as. � 1 ares no tempo do peronis-

pelo extinto Instituto Poli-' RENOVA'CAD DA MARINHA MERCANTE ..reg�dos de. �xe�uta-la, .

1111- :, -,;a��._.. ""�a";�_�.y _••- _ ---:;- __ -, a;.. �mo.
t'

..

d FI
.

'r ' �pedmdo o contlole, a Clrcu-. �Aa ria d I C .:J'
-

d C
," ·

e�mco e or�anopo �. r t
"

,,_

'

.
' ,

.

�lação e a distribuição de vi-:; YI e, . a ruz r. mao a orela e �,,, - � ...

s srs. sena ores e m o Aqulslcao de dez navIos 'novos e 'cons .. h
.

'b'IT d
• I �

Muller, líder no Senado e

'.

- )n _os f� In;?O�SI II,.an ta
a

"re'sponde a Aram � -da Alemanha "A UI'd'
,

.

Deputado Vieira de MeIo,;: t' _

I
' �açao I�C� Iz.a orad·Jut�b·O 'daos 'I' .

"

-

�
.

:'I.\'':_ rrO an a reane
lícier na Câmara, não defen-;' _ rucao nava ,em nosso p�s

. �:ngarrat �Ie� e }� 1". UI

;.?-,:: t..., .:
.

B�RLIM; 14 (VAJ _:. Ottó � 'AM:STERDAM 14 (V �P)
deram o :veto sabendo-Sê':' ,.. '.

.

.�les, e�a _�mE'n e�2� e �e,caü l' ·ouru ',k�r t hl K 'S _.� ,.'."
_

'
. '. RIO 14, .(VA\ , __ No seu numa .. O:l�H1de' e' resa '<1e "s. maIOre� maIg fre}il'�n,..·' " -, . . "

o ewo e 1m II en,res._ O PaI tIdo Comumsta de-

d'ntemao que o Pra �dente',
. ,_.! , ""T .' �'1'''' .. _. i 'p cti t

-.. . r'
a

." ,

.

s
',despacho de. ontem com o longo curso, par, o que s-e..,:ot-es fnurdeif.-Frisa.o presic1en-� SANTIAGO, 14 (UP) - A 'o � ,vamen e p�Im.elros mI- >.monstrou acentuada perda

JUSC�lI�� _ �oncordara _

com a·ministro da Viação �e. Obras rão adquiridQs �elo menos�" . •

.' �eÁ-senadÜ'ra Maria de la ��:�tl.OS da R;publIca De.m�- .;d� forças, nos primeiros re-

�ua eJ,elçao. A votaçao, por PúbliçaS comandante' Lúcio dez nruvios n0VOS já objeto � . __ �p••__ .!" _ }Cruz, lancou energico protes-�clatlca Alema e da RepublI- �sultados das eleições gerais
lS';:O rOl de 188 contra 16 mal, . :. . _

'
',. ". .j

-

-

.

• Ca Popular da Coréia assina-"r CA
.

'
, '.' ',Melra, o dIretor do Loide de negoclacoes

.

com vanos.. "to contra as declaracoes do':. • para a amara dos Deputa-
mformadus ou l:emtentes" ..' . i ••• T-'t I EI 't

' '. . , .

.

.ram em Berlim Ocidental u-'''d P
.

, J.... d t . t
.' BrasIleiro, Jose Neves Mar- grupos estrangeIros. " -I U OS el ora IS ',preSIdente provlsono' da Ar- � .

- .. os. 01' sua vez, o PartIdo

que c epOIs e v� �'em es ra- :;çal, esclareceu, ao titu1ar o Revelou o ministrº que a:: .

'
"

.

�gentina, gen. Pedro Arambu- ',ma declaràçao conjunta em :;Trabalhista melhorou de po-

nharam o resu a o,,
_ . hnotivo pelo qual desejava aquisição de cargueiros para', RIO, 14 (V. A.) - Dentro lru, de que tivesse tido contaJque asseg:lram que os seus: siçãQ. Os partidos:protestan

,

A�ezar. da con�or�anclf1 'que ao menos alguns d'os na- a frota de longo cur�o do �de dezesseis dias, Os títuloS::to com agentes de Peron. EmiEstados sao "os representan- tes também apresentam um

�resldenclal, � ausen.cla �os ::vios adquiridoS pelo governo lJJide depende, entretanto ,'eleitorais expedidos até 31 �cartas dirigidas ao chanceler·�tes das forças pacíficas �le to-
•

declínio, enquanto os cató

hderes do Governo fOI mUlt� 'da frota de reserva dos Esta- ainda de esclarecimento de�de dezembro de 1955 estarão'{Osvaldo Sainte Marie e ao
do o povo coreano" e procla- licos uma elevação 'mod@rada.

comentada e sómente fOl'- . , •.
l'd d D d

' mam "a vontad' b E A t
.

. '.' �dos Unidos, fossem entregues certas questões fundamen- mva 1 a os. e acol' o com ,:embaixador elo Panamá, Julio .

.

e mque ran- m ms erdam, a unica for-

compre:nchda quando.' explI- ;'::10 Loide Brasileiro. Essa aS- tais, Ínclusive a possivel par- a nova lei eleitoral, o votante�Valdes, a ex-senadora decla- ,tá,iVel" de Seus governos de taleza dos comunistas, êles'

c�da �,ue o assunto fOI :'eso1- ::piração tinha sido o motivo ticipação de empresários es- deverá comparecer pessoal- ;'rou que as acusações de A- :,conseguir por meios pacífi- conseguiram 92.914 votos,
VIda Ja antes da votaçao e .:do pedido de ex6ração que! trangeiros na. indústria de mente à zona eleitoral a que ;'rafuburu "não têm nenhuma �.cos a unificação de seus paí- quando. haviam obtido .

_

• _�.. . ' :;havia 'encaminhado em car- ti c.omtrução naval. do Brasil, j)ertença e, depois, das fOl:-l,base de verdade". Acrescen- ,ses. 140.538, há quatro anos.

w.r__.I'J'-.r."'wP"-•.....................""".... •
.

. •

l' ddi' b
" ,

.'ta que eIldereçara ao Minls- atraJvés da instalação e am- ,ma; a es egals, rece er� ,tou que jamais se comprome- �
.-.....-wv·...",_..-'"·� ........_'"'-'"............ ...... ---,.-.......__....-..�--........-�,.

ConferAnc"la ,tro... '

.. . �'pliação dos estaleiros. . ::das �ã03 do,jUiZ o.u d� seu::teu eH; política intern� da:: AINDA O TRIGO
e .: o mInIstro LUCIa Mell'a de- " :,substltuto o 1 espectIco tItulo.; Ar0entma, mas reaflrmou,'

RIO, 14 (VA) � O senhor clarou aO diretor do .LO·rd�:: ....................-..................."............�-.._ ;:Essa �xig.encia exting'ue.a i�<suu gr.ande ami�ade por pe-� VA J b h
"

Nereu Ramos recebeu, na que a entrega dos naVIOS a,' ,:terferencla do cabo eleltOIal {ron. DIsse que VIa nas decla-
" em a oaca a gJe

manhã de ontem em seu G:l,- Companhia Costeira .obedece:: Vão a Bahia �n�obt;mção dos. tít�lOS.. ::r�ções. �e. Ara�buru a inten-:; PORTO ��EGRE, 14 (V. �o Bar�oso, Chefe da Inspe-
binete o sr. Bias Fortes, Go- ao �lano estab�leCI�? P210::. >

s .tltulos antIgoS (mes�o �çaQ dlf�cIl e mcomoda" no, A.) - SegUIrao, amanhã, _pa-
.

toria Regional do Serviço de

vernador de Minas Gerais, preSidente JuscelIno Ja ex-' RIO, 14 (V. A.) - A con- ,com retrato) desde que el1,l- ,Panama, ora Joacaba os Sr" Francis Expansa- do T ... A
.

t'd
. , t.. _ . '.. ..',' "' ;;. -

. o ngo, rIS I es

���er�ae�r C����l���,Ci;:. fa� �::i�ee:a�á�:�s;��%õe:��:� :��I��bi��, ��:;:�:d�� ��t���� ����e�r�:;��m�� :�'�n�_:�l�o y��:: H·
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zia acompanhar do deputado do governo ao Congresso N'l- }_melro de Julho para Salvadol .. lor, exceto nas elelçoes com- � ,. 'go do RBS' D

.
. G

'. ..
. ....

' , omlngOs ua-

José Francisco Bias Fortes. cionaL. .�o mmlstro da Guerra a fIm :,plementaTes ou suplementa-:. RIO, 14 (VA) - O Procura- do saudado pelos promotores' ranha e Germ S h 'dt
I <d t·

.

d f t"d ' t t '
ano c mI ,

Filho. � De acordo com essa políti- ::de p�r. lClpar aS ets.
IVI da- �res:f.como rece� emenh_e se :;dor Gera� da .Justiça Militar, Paulo Whitaker, Nelson Sam-�;todos integrantes da Comis-

O Ministro da Justiça re- 'ca, a frota de cabotagem de .. es ClVICaS comemora IVas o ..ven ICOU no aran ao, e .,sr. Ivo D Aqumo, foi ontem paio, Leenam Nobre e Ter-' são Central de p. t AI ...

. 'd' d
.

Ih T b' "b 'P
.

E
o

.
01' o egle

cebeu tambem uma Comis- 'propriedade do governo de-" OIS e JU o. a� .em o sr.
" reve. ocorr�ra �o ara. s- '.homenageado pelos promoto- mógenes Nogueira de Olivei- 'que vem se ocupando há

são de Bancários e o repre-' v&.rá ser unificada numa só�Nereu Ramos, mmlstro da >ta delIberaçao fOI tomada pe-:, .

• ra, ê o ministro Otávio Mur-�mals de uma sema '..
. 'o ........ "J t·

."

B h' 'I T'b IS' EI·t· ·l·t
1, na, com a

sentante do TIME no Brasil, ',ColllPZU1hia, devendo trans-:. us Iça, .�ra .a· a la, com a> o 1'1 una uperIOr. eI 0- :.res mI 1 ares com um almo- gel de Rezende, especiaJmen-�:distribuição do remanesCen-

\ sr Piero Sapuriti
.. .

',formar-se o Loide Brasileiro ,'mesma fmalIdade. �ral. ':co na Casa do Advogado, Sen- te convidado 'te da atual s fI' de t
..

I
. _ '.

. '

• �
,- '. a a ngo na-

�.... __ .',,'';'iP· ii
, ..� '·cionar.

••fIjj_;;.-;;,i.;;..;:••,.s. ww..:..NfiII••••-.;-.,... �"' �..IiM_ w. ,..",.�w ;. _ � ·,. wt- • ·.·J-..• ".,._·j ..,.,a",,_"_""_:,�- -"""'_:JI.
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. 6.. Síntese conclusiva I O VOLUNTAnlSMO DE DESCAJ:)TES VARES MARTINS, Porto, ps. 232-233. �
A ;efel'lda comIssao o�u�ar-

� . DESCARTES pretendera que a escolástica se deSen-! �.'.. J.. 3) - ETIENNE GILSON, op. cit., p. 60. ,�,se-a, em JQaçaba no VIZl�hQ
holvia dogmáticamente. Quís, porisso, construir uma filo- ,- '.

IV 4) - 09TÁVIO N. DERISI, Filosofia Moderna y Fi- .:stado de s�n:� Catarma,

�sofia que, "partindo de uma verdade incontestável, por I' ALCIDES ABREU losafia Tomista, Tomo I, Guadalupe, p. 117 ;.' o,�esmo mls. er q�e ;vem

�passos dedutivos evidentes (à maneira das demonstrações. _ (Do 20 ano (lO' Cúr�o d� Filosofia, da F'aculdatl<', 5) - Id. ib., p. 47. ;.reah:ando aqUI, porem, em

) geométricas ou algébricas), chegasse às conclusões do Si8": I Catarinense' de Filosofia). 6) - Id., ib., p. 120. : re�açao a� remanescente je

�tema" (21). .

7) - Id" ib., p. 121. • trl�O nacI?nal daquela zona

': A dúvida universal é o seu método. Por ela, afirma a participação em uma essência 'comum. Cada ser, é um 8) - Id., ib., p. 125. .,deAProduçao.. . "

� _ .
..' dade "Ma em 1 t

' .

d t' 1
'

"(25) A 'd'" I 9) Id ib P 125 .. permanenCla da comI;,;-

�sua própria existenCla, como prImeIra tvedr " f' 1
s e emen. o. por SI, lrre u l've·, equ!tVoCdO 'D'ESC' RT1Ee1a

c .a- 10)

-

Id" 'b"
.

125' �são, naquela cidade está

,'seguida notei que se eu pensav� que u o ela a SO, eu, ra e dlstmta, base do pensamen'O e
. A S, afIr- -., 1 ., p. . .' .

t . d'
.

'

, '. d' tI' , 'd d t· d 1 t I t· 11) Id I'b P 135 .preVls a em OIS dIas.

�que pensava, devia ser alguma COIsa, e'Vla er a gu�a rea- ma o co�teudo a sua ou nna, up. amen e vo un a.ns�
-

"

..,.
. � �•••••••Y. ...

�lidade; e yendo que .esta ver��de: pe�so, 10$� eXisto e�a ta,. no dIzer �e MARITAIN._ Volu�tansta quan�o atn�UJ 12) - Id., �b., p. 135. '.

':firme e tão segura que ninguem podena queblar sua eVI- o Julgamento a vontade e nao ao mtelecto, o e tambem 13) ---.. Id., Ib., .p. 135. �.
:'dência, recebí-a sem escrúpulo a1gum' c�mo o princ�pi�' �a quando faz das verdades eternas uma criaçã'Ü livre de '14) - Id.: i.b.� p. 135,

!Proce.sso de loU
�filosofia que buscava" (22). E, tendo feIto este raCIOcmIO, Deus (26). 15) - E'IIENNE GILSON. L'être et l'essence, Vrin

.'prossegue: "Depois disto refletí nas condições que se de-I DESCARTE.S, abstraindo para a formulação da idéia, Paris, 1948, p. 95. contra um J"or
�vem requerer em uma proposição para afirmá-la �omo �.as noções de ess.ência e existênc��: present�s ?a .filoso- 16) -. Id., �b., p. 128.

.,

'

-

<verdadeira e certa; acabava 'de encontrar uma asSIm c fIa perene, nos da um Deus que e uma eXlstenCla sem 17) - Id., Ib., p. 129 (O. gnfo e nosso). � t' t'
�queria saber em que consistia sua certeza. E vendo que no, essência" (27). e essências ideais que são elas mesmas uma 18) - LYCHETUS, ref. p.or ETIENNE GILSQN, m-� na. rs a
::penso, logo existo, nada há que me dê' a segurança

A
de, expressão de sua liberdade criadora., O Deus de DESCAR-. L'être et l'essence, cit., ps. 129-130. � RIO, 14 (VA) - A queixa

�que digo a verdade, mas em troca compreendo �om toda ;TES, "não. encontrando em sí, por assim dizer, a razão da·s 19) - Id., ib., p. 130.
.

',crime apresentada pelo ge-

�clareza que para pensar é preciSO existi:, julgueI ·que po-
I cois�s, ele .a cr�a. a�bitrária�ente, causa eficiente das .n�- 20) - EIElNNE GILSON, L'être et e.!'lsence: cit., p. �neral Tefxeira' Lott contra o

�dia adotar como regra gera� qu: as eOlsas q.ue ,�onhece-, c�ssl�ades mtelI�lv�IS c'O!�o e do mundo e como em d�fml- .131.
_ . . �jornalista João Duarte Filho

,'mos clara e distintamente sao "todas verda(l,euas (23). tlvo e de seu propno Ser (28). - 21) - OCTAVIO N. DERISI, op. Clt., p. 78. .autor do
.

artigo' "Cruzada

� Não há oonfrontação alguma entre a idéia e, a reali-j O cartesianismo, pelo a_bandono das linhas estrutu- 22) - RENÊ DESCARTES, Discou�'s de pt Methode, 4eJcontra novembro", publica-

<dude, tal como no tomismo onde a verdade se aflI'ma co- rais e verdadeiras da filosofia de STO. TOMÁS, condu- partie. :'da na. "Tribuna da Impren-

�mo sendo "adaequatio intellectus et rei". iziu a variadas posições, sem_ núcleo, ridículas e

inconse-,
23) - Id., ib.

, ':sa", agora irá para o Supre-

:. Em DESCARTES a idéia é suprema à realidade. Re- ,quentes. Nela se abe.bel'aram aqueles que desejaram.afir-
"

.24) - OCTAVIO N. DERISI, op. cit., p. 113. �mõ Tribunal Federal: Foi es-

�sulta o cartesianismo em "um idealismo recionalista de mar "que o pensamento é em definitivo uma existência. 25) - ElUVALDO :PAULI, A ontologia de Descar.tes},sa a determinação do juiz

hipo matemático, em que a idéia governa e determina seu s�!ll essência, sem nat�reza nem estrutura, e. po:·ta�t.o : .

Notas. de aula de História de Filosofia. �orlandO Mendonça Moreira,

�objeto" (24).
fmalmente uma. pura lIberdade fazendo proceder mfmI-, 26) - JACQUES MARITAIN, De Bergson à Thorams .da sexta vara crLminal, ao a-

:: Fácil é deduzir-se, portanto, qu� ;na filosofia c�rtesi�- tamente· de si

me.�m� o� contorno,s de ,novos univ,�rsos de d'Aquino Paul Hartmann Edit6Ul', Paris, 1947,�precfar oS �ermo� da petição

'rna não há lugar para uma "metaflslca que na fIlosofIa saber, mas ele propno sem contorno e sem nome (29). .p. 206·1 �em que o JornalIsta contra-

::cartesiana não há lugar para uma "metafisica que p:oceda i 1) -

ETIENN.E GILSON, Le Thomisme, Vl'in, Paris, 27) - Id., _fJ., p. 264. 11'iOU á denúncia do .ministro

:'pela dedução das formas dos seres, porque estas nao se- 1948, pgs. 45-46. 28) - Id., Ib., p. 264. da Guerra, sustentando exce-

�guem um modelo metafísico, não têm uma ligação por 2) - JOãO AMEAL, SãO TOMAZ DE AQUINO, TA- .29) - Id., ib., p. 263. ção de verdade,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



M&UICOS
DR. WALMOR ZOMER BIt JOSÉ TAVARES

GARCIA IRACEMA

Residência:
Rua: General Bittencoun

101.
Telefone: 2.693.

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

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLlNICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataí.ues - Manias -

Problemática afetiva e séxual
Do Serviço Nacional tie Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUl'IrTóRIO - Rua Tra

jano, 41 -"IDas '16 às 17 hora••
RESIDtNCIA: Rua Boeaiuva,

139 Tel. 2901

Plolomado pela Faculdade Na
cional de. Medicina da Univer

sidade do Brasil
E7-luterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
ex-Interno do Serviço de .Cirlll
lI'ia do Hospital I. A. P. E. 'r. C.

do Rio de' Janeiro
Médico do Hospital de Cacldade
e da Maternidade Dr,·Carba

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERACOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - 'Pêlefone 3035.

DR. ARMANDO VALt
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

);ital de Caridade
n, CLíNICA MÉDI,(;A DE CldAN

ÇAS E A1>ULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIa

chado, 7 - Consultas das 16 às
L8 horas.

.

ReS'idência: Rua Marechal GUI
.lherme, 6 - Pone ; 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M.ÊDlCO

Com prática 'no Hospital' São
Pranclseo de Assis . e na !:'anta

Ce.lla do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vi'tor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segandas,. Quarta. e

Sexta feiras:
..

Das 16 às 18' horas
Residência: Rua Felipe Seh

midt, 23 - 2° andar, apt. 1 -

Tel. 3.00:::.

DR. JÜLlO PAUPITZ
FILHO

I
Ex-interno da 20a enfermarva

e Serviço de gast rc-enterologla
da Sãnta Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Bei'ardinelli).

.

Ex-interno do .Hosprtat mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

.Igudo e vias biliares. "Rlna.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Restdência : Rua BocaiuVII ZOo
Fone : 3458.

DR. HEN�QUE PRISCO
PARAJSO
l\í:�DICO

Operações �., Doenças de Se
nhoras - Clínica de .AllultOB.

CU�'SQ de Especialização no

Hospital dos Servidores do EII
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospih.1 de Caridade.
A tarde das 15,i:!! hs. em dian

te no consultõrto á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - nua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MÁRIO DE Ll\RMO
CANTIÇÃO/

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Servíço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE:RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 15-

no CONSULTóRIO - Bua dos
ILHEOS nO. 2�
RESIDtNCIA - Felipe Sch·

midt nO. 113 Tel. 2861).

OLHOS

DR. ANTONIO MONIZ
DE_ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA.
Ortopedia

Consultório: Jõão Pinto., 18.
Das 16 às 17 "lliàriamente.
Menos aos SábadQs
Res: Bocaiuva 181).
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLf.NIGA ...

GERAL-PARTOS'
Serviço completo . e.. especiali-'

zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de
diagnósticos II tratamento.
SULPOSQOPIA - HlSTERO' -
SALPl.'-lGOGRAFIA - METABO-

LISMO lJASAL
lhdloterapia por ondas curt.s

Eletrocoagulaçáo - Ral�s Ultra·
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

1° andar - Edifício do Montepio.
Horário: Das .9 às ,12 horas �

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 hora. - Dra.

MUSSI
ftesidência: Avenida Tl'om-�

powsky, 84.

DR. LAURO DAURA -

CLíNICA GEUAL
Especialista em mo_iés1.iu dto

Senhoras e vias ur inãrias.
_

Cura radical das lUf�cçoes
agudas e cronicas, do lipenlho
ienitocurinário em amboa OI

sexos. .

Doenças do aparelho DigestiVo
e do sistema nervoso.

HOl'ário: 10� ás 12 e 2-% ás 5,

Consultório:· R. 'Til'adlmtes, 12
_ 10 Andar - - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou�

Linho, 13 (Chácara do Espanha)
.- Fone: 3?J8.

•••

DR. ALVARO DE
CARVALHO

l\limICO Dl': CRIANoÇA:!
PUERICULTURA - PEDIATiUA

_ ALERGIA INFANTIL
Consultório: - Rua Tiradeh-

tes ·n. 9, , .

Residência: - Av. n.rClho
-

.- "-'-

Luz n. 155 -- Tel. 2,6::0.
Horário.: ...,... Das 14 àll 18 ho··

DR. JÚLIO DOIN ,'as diáriamente

VIEIRA
-------""

MÉDICO TONESPECIALISTA EM OLHOS' DR. NEW
.

OUVIDOS, NARIZ E 8ARG�N'l'A' D'AVILA
TRATAMENTO E O.PERAÇõES; CIRURGIA GoERAI,
(nfra-Vermelho - NebulizaçiD...". Doenças de Senhora.. - Procto-

Ultra·Som logia _ Eletricldad� Médka
('r�atamento de

_

sinusite .em Conc'lltório: Rua Vitol Mei-
oper�çao) . ,'eltls n. 28 - Telefone: 3.'!07.

Anglo-retinoscopla .....,. Receita de

I
Consultas: Das 16 !Ioral) ehl

Oculos - Moderno equipamento d'ante
de Oto-Rinolaringologia .(ánice

I

Residência: Fone, 3.422
no Estado) Rua' Blumenau n. 71.

Horário das 9 às 12 horaa e .,
__

.

_

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei.

DR..... N.TO·NIO BA'1'IS1'Ar�les 22 - Fone 2671). �

Res. - Rua São Jorge 2,0 - JUNIOR
Fone 24 21.

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 hora•.
...
Res. p Cons. Padre'Miguelinho,

12.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINTCA MIliDTCA DE ADUL'lOS
C CRIANÇAS.

Consultório - Rua Joio Pin
to, 10 - Tel. M. '169.
CGnsulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência, Rua Esteve. Jú

nior, 46. Tel. 2.812.

DR. 1. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho ,respiratório
TUBERCULOSJi,

RADIOGRAFIA E RADH>SCOl'IA
. DOS PULMõES
CIrurgia -:lo Toras:

Formado pela FaclIldáJe Nacll)
nal de Medicina. TIsiolngiBta e

'fistocirurgião ,do }[oB),Iital Ne
rêu Ramos

Curso de especialização pel.
S. N. T. Ex-interno e Ex-a88ls

Consultório - Rua Nanes Ma- tente.ole Cirnrgia do Prof. UlI'o
chado, 17. Guimarães (Rio).
Horário das Consu1tas - das Cons,: Felipe- Schmidt, 18 -

1,7 às 19 horas (ex.c.éto aos sá-l Fonê' 3801
. - . ,

bados), '" . Atende em hora marcada.
·-·

... Residê11cia: Rua Visconde de Res,: - Rua Estp.ves Junlo)',
•�hp:o

.

Preto, 123 -; .Tel,> 35.69. '&0 ':", Fone:
.

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMt\TO.

LOGIA

DR. CESAR...-BATALHA DA
STLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos

Crianças Raio X
-

Atende. com Hora. Mar-
cada. / -

Felipe Schmidt 39 A Sa
.as 3 e 4.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

_ -\DVOGADO -

Caixa Postal 160 - Itajai
Santa CatariiÍa.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.4G8

Florianópolis -

O ESTADO

INFORMAÇõES -.JTEIS
O leitor ·encontrará, nesta co

luna, informações que. n.;:cessita,
diàl'!amente e dr irn:edlato:
10RNAIS

.

Telefone
O L:stado 3.022
A G'lzeta .,............. 2.666
Dii.rio :le '1\ -tie 3.679

Imprensa O:fi_:�l ........ 2.688
HOSPJTAll[J

Caridade:
(Provedor) 2.314
IPorturia) .' . , ' • ' • • 2.036
Nerêu Ramos .•••.•.••••• S.831

Militar ......•.....•..•.• S,l1i7,
f;áo Seba.fltião (Casa da
Saúde) 3.158

)hter::lÍdade' Doutor Car-
los Corrêa .,.......... 1.121

CIJAMADOS Vlt-
GENTES .

Corpo de Bombeiros ...• íS ••Ua

Serviço Luz (Raelama-
ções) 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.UJ8
Polícia (Gab. relegado) ., ?1I94

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC '1.700
�ruzeil'o ào Sul ••••.... 2.500
Panair ......•..•....•••• 8 663

Val'ig . . . . . • . . . • . . . . . • • • 2:321>
Lóide Aé�eo ..........•• 2.402
Real ,............. 1.'177.
Scandinavas . .. .. .••• .•• 2.300
HOTÉIS ..

Lu'!: ..

Magestic ......•.•.••••••

Metropol . � ......•••...• '.

La Porta ., \,......•....••

Cacique ... l-õ •••••••••••

Cj!ntral •....••� •.•..•.•.•
,Estrela ."

.

Ideal .. :� : .••..• : .. '

••

:';:STltEITO
.

Disque ... ', .....•• , •.•••

Mês de Junho.
2 - sâbade (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua

.

'. Felipe' Sehmídt, 43
3 - domingo - .Farmâcía Santo Antonio - Rua �'e

.

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

Trajano
.

_ �.O - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano

[X!reSSD fturiallo'p" 61�IS Ltda'- j�; = �����o(tard�a;���!,ci�o�:;��n�-R�:aT;�j���O
U '. �3 - sabado (tarde) Farmácia Esperança - Rua CO!!-

NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO selheiro M�fra

FLORIANÓPOLIS LTDA
24 - do�ingo - Farmácia Esperança Rua Conse-

• lheíro Mafra.
:30 - sábado (tarde) Farmácia Nelson

Schmldt

Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Junho de 1956

- ...---------,-._�-�-_.._"""''''''---_._--

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

O F I C IN A •. M E C Â N I C A

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE�

,

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR,
•

CALDEIRAS E

INDICADOR' PROFISSIONAL
-

DR. NEY PEKKONJ!i
MUND

r'ormado pel� Faculdade Nacio·
nal de Medicina Umveraldade

._ do Brasil
• RIO DE JANEIRO

Aperfeiç....mento na "Casa de

Sauda São Miguel"
Prof. �·ernando .Paulino

Interno por 3 an".. do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇOES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: màriamente das

7 - 9,30 no Hospital .de Col),'i
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 1°
IIndar. '.aM
RESIDÊNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - 'I'elef.. 3.288 -

Florianópoli,s,

mas.
oe. 1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TOUICO ZEN.\ 1 oleo crú de 6 H. P.

DR. ANTONIO GOMES DE 1 gerador de 3 K V A
!'ti É D I C O

ALMEIDA À SUA MESA 1 Aproveite a oportunidade.CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS - ADVÕGADO -� A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Círlllo Macha-

Doenças Interna. Escritório e Residência:
_� I do.em .São, J-oão Batista Munícipío de Tijucas Santa Ca-

CORAÇãO - FIGADO -- lUNS Av. HerciIio Luz, 15
__

'l'rat���!E���?:o da .:.:�::.ii�••••••".... p.�5"1 OJ
tarína,

SIFILlS ''1.,

�e������tó::RÁ:I:a::\'ltl)r
Mel-

�R� S�M�E� ;O;SE�AS
-, /'

• ',.,. FARMÁCIAS DE PLANTA0
Das 13 às 16 horas. CIRURGIAO-DENTISTA

,taTelefone: Consultório - 3.411) Clínica - Cirurgia Bucal -

Reridência: Rua José do Vale _ Protese Dentária DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
Pereira 158 - Praia da Saudade Raios X e Infra-Vermelho OlJ/UN'rr 7i�O DIADIATERMIA .

/"
_", I;' 'lU

�e��B • Consultório e Residência: r· ,no'� 1/" Tl JOIi:.Rua Fernando Machado, n. I) k"'_"�..J � ftl<j J
DR. ���T.rAtsTINO Fone ; 2225.

. (

M" D�'.-�," t:JConsultas: dali 8,00 às 11 ho-. .

.

�

MÉDICO CIRURGIãO rCaa�da:.CI���.V!���í:s c�.� h���: marl' �
:

-�.
_

;;

'.
�

�.oi �.,;.Doenças de Oenhoras ..;. Parto.
_.' �

_ Operações - Yills Urlniria. Sábado - das II as 12. ;;; �j '",,;;:'
, Curso de aperfeiçoamllnt-., e ' ,..

..J
ionga prática nos' Hospitais de ".� �
Buenos A.ires. . DR. LAURO CALDEIRA
CONSULTóRIO: Rua }!'ehpe NDRADA

Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'ONE DE A
%12. CIRURGIAO-DENTISTA
HORÁRIO: das 15 's 18 ho- CONSULTóRIO Ediflcill

ras .

Pal'tenon - 2° andar - Bala

Residência: AvenIda Ru) !lran· 203 - Rua Tenente Silvei lia, l�

.. '0, n. 42. Atende diáriamente d.as 8 b

Atende chamado. 11 horas.

Telefone: - 3296. 3as e õas �as 14 .as ,18 hora•.
- 19 as 22 Leras. .

Confecciona Dentaduras e Pon
es Móveis dll Nylon.

ADl\IINISTRAÇAO
Redação e Oficinal. à rua Cen
......hei 1'0 l\fafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. Dlil

AQUINO
Representantell :

Representfções A. S. Lara.
Ltda
Rt:':! Senador Dantas, 40 - 6°

andar, A 'dTeL: 22-5924 .- Rio de Janeiro. vem a do Estado 1666/76 Rua
Rua 16 de Novembro 228 1)0

and&r sala 612 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .�........•.•.• Cr$ 170,00 End. Tele�. "SANDRADE"
Semestre .....•.••.. Cr" IIO,QO

No Interior
Ano Cr' 200,00 Agêncja� RIO DE JANEIRO Agência: RELO HORI-
Semestre . . . • • . . . .. Cr$ HO,OO ''Rlomar'' ZON'tEAnúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

hlicados, não serio' devolvidos. .

A direção não se re.'I-onsabiliza
pelos conceitos emitidos nQs aro.

tigos absinados.
,

l:1.O21 30-6, 2-7

::��; As partidas de Florianópolis são
3.321 no de Janeiro, ás 16,00.

�:::: Tanto na Ida Ci)mo na Volta o navio fará eSC-l'la nos

8.871 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
8.6119 Para melhores informações,. dirij�m-se à séde da

'06 Emprêsa; ii rua Conselheiro Mafra, 30 -- T1!lilone 22-12.

TODOS OS SERYIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
e

� , .

.-•••••••-_...,. _•••_- ._,. .t- -.- J""

... A HORA DO

TÔNICO ZENA
,

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

'

. .

IHatriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA .

Rua Padre Roma, 43 Térreo F.ua Visconde do Rio Branen
Telefones: 25-34 (Depósito) 332/:!6,

25,:,35 (Escritól�) Ttlefone: 12-80
Caixa Postal, 435 End. Tel61�. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

,
Filia): SA.O PAULO Agência: PORTO ALEGRE

"Riomar"
ComendaC;or Azevedo,'

64
-Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

ElJd. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

. ,:relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende' "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serv,iços nas praças de Pôrtu'

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

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI.'S
�

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

.�-

_ •._-�--

EMP'RESA NACIONAL DE NAVEGACAO.

.

HOEPCKE
�A'IO·MOTOR «OIRL .', HOIPOII·-

-

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

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

25-6
2-7

8-7
ás 24.00

Itajaf
.

Santos
25-5
7-6
20-6

26-6

29-5
11-�

17-6
24-6

31-5
13-6

19-6
26-6 3-7

9-7
horas, e do

T:ie�iãü;·ãiie-Napof!
1 .

Rua Marechal Deodoro 50. I.

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! i
.'

. Desconto espeCial_para os senhores viajantes. I
..� .....

.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano NQ"'es Pires 12:.

..

Viagem"-'com segurança
_

e rapidez
so NOS ,CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

.IAPIDO· ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itata! - Joinville � Curitiba

...

.� ..............,..��-� .

....�'Ii. � . --

.

-«, r Ó

•

Age"n·Cl·a· .' Í\ul(Deoaoro e�qui_na:da
• Rua..Tenente ,SIlveIra

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 fab-rica de ca

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

3 maquinas Rayser industrial zig-zag.
1 maquina Vürcopp de 'fechar camisas.
1 engomadeira �

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

PLANTõES DE FARMACIAS

Rua Felipe

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

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

Tratamento indolo'l' - Pontes móveis e fixa$ -
Pivots - 'Dentaduras ana:tômicas e cirúrgia.

Lira Tenis Clube.
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno
•

Dia 9 - sabado - Soil'ée Mignon, em homenagem
ao "Dia dos Namorados", {la's 22 às 3
horas.

São João
Dia 23 - Sabado - Tradicional S�irée de São

João, no Te,rreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas --Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Quadrilha - Pi·
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mo'!inho e a sinhasinha e ao

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

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
São convidados os lj-ssoCiados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca".
samento, no dia 11, segunda-feira, às 20
horas.

Nota

São Pedro
Dia 10 de julho - Grandiosa matinée infantil à.

Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
dIstribuição de premios para
meninas e lllen�l)OS até o quinto
iugar..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Continuarão Disputando o· C_ampeonato
NA REUNI,ÃO DE 3a FEIRA DO CONSELHO ARBITRAL, APÓS LONGOS DEBATES, OS CLU�ES �E PRO�IS�IONAIS PAULA RAMOS" BO
CAIUVA, ATLÉTICO; GUARANI E TAMANDARÉ DECIDIRAM ,DISPUTAR O CERTAME DA .?IVISAO}XTRA SIM O CONCURSO DOS
CLUBES AVAl X FIGUEIRENSE. O CER TAME SERA INICIADO DIA 27, REA L1ZANDO-SE O JNITIUM NO DIA 21 DO CORRE�TE,

srrwW3"iP 1I=1�1IIl••1:II77�ilz.51i"""Mra�.Il�m=mnMa!1íi��'rfiltlill-.'rl:'IiI"Il!!iDi"f:·�,
'","" ".1 \:,,,,,,,,,: '. ,- _'

Florianópolis, Sexta-feira, 15 de JUn_h__od_e_1_9_5_6
-:-_.

o _'-----�-

7 7 e.
�

F7EZ $P77
\�,s.@d.:i0'�,:,:_;c>''''''."'� ,

u r i � a � rl�
RIO, 13 (VIA-AÉREA) -

o. Conselho técnico da Con
federação Brasileira de Des

p.rtos, ôntem reunido, ne

gou por 2 votos a um, eli
minatória. entre o "quatro

com" catarinense, campeão
Sul-americano, e o conjun
to carioca, pleiteada por'
êstes, visando as Olímpia
das de Melbourne.

4> Bi'i(';.W _: :-- i)iiííji

.o:_=", n.,j"'h m"Í;;;;'-?-.,* II� I ..._�

NOTíCIAS AVAIANAS'
ESPETACULAR VITÓ_RIA Avaí, uma vez resolvida Em nome da Diretoria o PAULA RAMOS ESPORTE

SüBRE o. CAXIAS sua, situação com o Paula CLUBE convida seus Associados, Diretores e Membros
Atuando na noite de se- Ramcs, No 'mesmo sentido, I

do Conselho Deliberativo para participarem da reunião
gunda-reira última, o Avaí foi sulucionado o caso do' de Assembleia Geral a ser realizada na próxima sexta
F. C., colheu espetacular dianteiro Bétinho, também' feira, dia 15, às 20 horas, em sua sede provisória sita à
vitória sobre o Caxias F. C., do Paula Ramos. !rua Conselheiro Mafra n? 5� afin: de"se � �fetua,�a a

B· C
-

CüNTUNDIDü LOLÓ Ifosse do novo Conselho Deliberativo ja ele.to pU.la ode Joinville, 1- ampeao
Estadual, pela clássica con- .0 valente médio Loló foi I período 1956/57, bem como, para eleger a �ova D:retotagem de 3 a 2, quebrando violentemente machucado ria que Iregerá os destinos do Clube no aludido per íorlo.
desta forma, a invencibili- por um dianteiro do C�xias, Florianópolis, 13 de junho �e 1956.', .dade por demais longa, do razão pela qual estará au- ARY CARIONI - 1 SecretarIo
famoso conjunto da "Cida- sente do treinamento do. seu
de dos Príncipes". De para- clube por algum tempo.
bens, portanto, a cidade es- NANICO ESTREüU
portiva com esta returhban- À mHj� recente aquisi- Vende-se a casa pré-fabricada à rua Juca do Loid
te vitória do clube azzur- ção avaiana, o ponteiro- es- ,220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia
ra, querdo Nanico, estreou com I de Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quarACARRETüU PREJUIZO agrado na, partida contra o 'tos, sala de estar, sala de jantar banheiro, cosínha e
O JOGO COM O CAXIAS Ga-xi.a.�, embora-adoentado, s.;arage.'Enquanto a parte técnica AGUARDANDO.' RESPüS- Tratar pelo telefone 3023

do cotejo foi plenamente oTAAvaDI'?g·uÜaLr'díMa'PI�eCsüposta -------.--_ - __

vitoriósa, para -o clube '" E D I TALilhéu, já que .venceu 11m ad- do G.· E. Olímpico, para
.

versarro que há 2 longos uma pa rtída em Blumenau, JUIZO. DE DIREITO. DA Assim, para prova do alega'anos, nãe conhecia o dis- em rétríbrâção a suà recen- COMARCA DE BIGUAÇU do requer a V. Exa., se d igsabor de' uma derro-ta, a te visita, . �ua�d_o _eml}�t,()ll. -' ne oúvir ,« as. testemunhas
parte-> firtanceifã"nãô" cor- poi; 2 tentos.'

" "

Edital de citação com o pra- adiante arroladas e que
respondeu, acarretando um TREINOU O AVAí zo de trinta (30) dias comparecerão em Juizo in-
prejuízo de Cr$ 3.000,00. Preparando-se para o dependentemente, de inti-GRATIFICADOS üS Jü- Campeonato da 'Divisão Es- O Doutor Jaymor Gui- mação, sendo feita a justi-- A PRóXIMA

INAU-I
cial do clube rubro, volta- GADüRES pecial de Profissionais, a marães Collaço, Juiz Substí- ficação "ab-ínitio" e, julga-GURAÇÃO DO ESTÁDIO remos a no� ocupar e� cor-

Apesar do prejuízo, a ter inicio dia 8 de julho pró- tuto no exercicio do cargo da esta se proceda de acôr-DO AMÉRICA .F C: - respondencias posteriores. Diretoria avaiana, reconhe- ximo, o Avaí realizou 3a de Juiz de Direito da Co- do com os artigos acima reConsoante adiantamos em - O AMÉRICA EM ITA-
cendo o esforço de seus feira à tarde, um rigoroso marca de Biguaçu, Estado feridos da Lei Processual,correspondencia anterior, JAÍ: - À convite do ç R
jogadores, resolveu pre- treino de conjunto, coman- de Santa Catarina, na fórma sendo citados os confron-está sendo elaborado pelo FLamengo; de Itajaí, exibiu-
miar cada um com a im-' clado por Saul Oliveira. da lei, etc.. tantes do imóvel e os conju-dr. Sadalla Amim, um vas- se na tarde de domingo, na portância de Cr$ 250,00. I O primeiro adversário do ges, caso casados sejam,to e bem caprichado progra- visinha cidade, o onze ru-
MARRÉCü JÁ PERTENCE clube ilhéu será o G. E. FAZ saber aos que o pre- Francisco Agostinho Ma-ma de inauguração do gran- bro, verificando-se o resul-

AO CLUBE 'Olímpico de Blumenau, que sente edital virem ou dele chado e sua mulher, o Dr,de estádio do América F. tado de 2 x 1, para os ru-
Marréco uma das gran-

I
passa por uma transforma- conhecimento tiverem que, Promotor Público da Co-C .. A inauguração coincidi- bros, Na fase inicial :o con-

des "revelações" do futebol ção geral, com a renovação por parte de MANOEL VI- marca, para, após os trâmírâ com a data de arríversá- junto do América F. C., da Capital, já pertence ao' de todo o .seu plantel. CENTE 'DA SILVA, por seu tes legais poder o requerio do clube rubro, dia 14 de marcou dois tentos por in-
•••••••••••••o•••e••••a."'••••••••••�......".. assistente judiciário Dr. rente adquirir o necessáriojulho, desenvolvendo-se em termedio de Renê aos 20 mi-

Acácio Zélnio da Silva, lhe titulo para a transcrição novarias fases. Com o dinami- nutos e Isidro, aos 44. Na ESP'IRITO OllMPICO foi. dirigida a petição se- Registro de Imóveis. Pro-co e incansável dr. Sadalla f'a.se derradeira decaiu sen- .

�

guinte: _ Exmo. .Sr. Dr. testa por todos os meios deAmim, conseguimos, por es- sivelmente a produção d�s Na sua apreciada secção Brasil aos Jogos de Mel- Juiz de Direito da Comarca prova em direito permitidospecial gentileza, que adian- rubros, quando os locais "S. Excia., o Esporte", do bourne, é de justiça desta- de Biguaçu. Manoel Vicen- e requer desde já o depoitasse à correspondencia de conseguiram seu tento de "Jornal dos Sports", do Rio, car, como elementos já es-. te da Silva, brasileiro, sol- mento pessoal de quem esta"O ESTADO", as. linhas do honra por intermédio de
escreve, sob o titulo "Espí- calados, os rapazes de San- teiro, maior, residente e do- contestar, sob pena de concogitado programa de feste- Chico, aos 10 ;ninutos, for- rito Olímpico", o comenta- ta' Catarina, que tantas miciliado em Três Riachos, fesso. Dando, para efeitoios. Assim é que podemos çando ao mesmo tempo o rista José Maria Scassa: glórias têm dado ao remo neste Municipio, querendo de alçada, o valor de Cr$ ..nntecipar que no dia 14 ini- empate que não v:io porem. "Competir em uma olimpia- brasileiro. Integrantes de promover neste Juizo uma 2.100,000,. P. deferimento.cíar-se-ão as festividades Arbitragem de J'air de Sou- da, deve ser a maior ambi- um conjunto de "out-rigers ação de usucapião, vem por Biguaçu, 25 de abril deno estádio, à tarde, prolon- za e renda de Cr$ 12.800,00. ção de qualquer atleta. A à quatro", até hoje, mano. seu assistente judiciário 1956. (Ass.) Acácio Zélniozando se à noite, com va- - A DIYISÃO EXTRA E medalha olímpica é o prê- tém supremacia absoluta, infra assinado, expor e re- da Silvá. Relação das tesriadas atrações, como seja, O FUl'EBOL LOCAL: - A mio máximo, é a maior gló- dentro do continente sul- querer a V. Exa., como se- temunhas : Paulino Miguel.jogOS diversos, bingo, bar- criação da Divisão e,xtra se ria que um praticante do americano. Ainda recente- gue: 1 � Posslle o

SUPli-1 Cardoso, Manoel LaurindoI'aéas com prendas, etc. Do satisfez ao América e Ca- esporte deve aspirar. E com mente no Ch.ile, quando sé- cante um terreno situado Corrêa e Francisco Agosdia 15 (domingo), as 15,00 xias F. C., in�luidos entre êsse objetivo, pensando na rios contratempos evitaram em Três Riachos, neste Mu- i tinho Machado. DESPA;horas será procedida a ben- os concurrentes, lançou con- realização dês se supremo melhor figura do Brasil, os nicipio, cujas dimensões e
I
CHO: _ A. Designo o diação do Estadio pelo bispc fusão e desanimos nos ar- ideal, é que o atleta se de, rapazes de Santa Catarina confrontações são as se- 29 de maio para a audienlocal (' .inaugurada a ma- raiais menores do futeb�l dica ao seu esporte, supe- se impuseram pela eficiên- guintes: mede 110 m. de cia de justificação prevIage�to,m obra pelo governa- local, especialmente entre rando dificuldades, afas- cia, pel� fôrça e pela cora- frente por 1.430 m. de fun- da posse. Ciente' o ,Dr. Prodor .Iorge Lacerda, a quem, Operário e São Luiz A. C., tando obstáculos sem medir gem, levantando dois títulos dos, área de 157.300 m2. e motor Público. Biguaçu, 26inegavelmente, se deve uma que se viram .impossibilita-, sacrifícios e esforços, para para o remo nacional. Os confronta ao Norte com ter- de abril de 1956. JaYrri.orgrande parcela de ajuda. dos de competIr, por terem um dia poder dizer - sou únicos dois titulos, aliás, ras de José Delfim da Sil- Guimaraes Collaço _ JuizNessa oportunidade conti- sido postos à margen: des-I um olímrico. Todavia, para que o Brasil trouxe, no con-': va, ao 8ul com as de J'lsti- de Direito. SENTENÇA:nuarã0 os festejos lllICla- 'Se certame. Com respeIto ao ; que de fato êle possa chegar fronto, com os argentinos no Luiz, Leste com as de Vistos, etc .. Homologo, pOI'dos no sábadó' Para o dia Operário,. por exemplo, saM' um dia a ser olímpico, para atuais campeões

sUl-ameri-11 Francisco Agostinho Ma- sentença, a justificação de- 22, domingo seguinte, está bemos que a sua dir.etor�a i
que um dia possa ver reali- canos. chado e Oeste com as de fls., em que é requerente'!prevista uma peleja inte- está propensa a �xtlllgUlr zado o seu maior ideal es- Manoel Sebastião Corrêa. Manoel Vicente da' Silva,restadual de grandes pro- o departamento de futebol, portivo, precisa possuir aci- Verifica-se portanto que a 2 _ Tem o requerente, a para que surta seus juridi-Porções, tendo sido cogita- para.o que convocou uma ma de tudo, espírito olím- A�ustrália represen�a o ide�l I posse mansa, pacifica, s�m cos e legais' efeitos. Citemdos o Flamengo, o Vasco, assembléa geral dos as- pico. Espírito olímpico, quer dess�s rapazes cUJa carrel- oposição nem contestaçao, se, pessoalmente, por mano Fluminense, os quaiS' já sociados, ao passo que o dizer, saber esperar o seu ra cheia de ·triunfos, bem os I ininterrupta e continuamen- dado, os confinantes do imóforam consultados; depen- São Luiz A C já mais COll- grande dia, lutando sempre torna credenciados a re-I te e com o "animus domini", vel em questão e o Dr. Prol).endo o acerto de uma res- formado, aguardará o de- para alcançá-lo, cum lealdá- presentar o eS,!,Ol::te naúti-

I ha mais de vinte anos, por i110tor Públic,o e, por editalpo�� definitiva. No sába- senrolar dos acontecimen- de e amor, aceitando os re- co brasileiro nos próximos si e seu antecessor Francif:- com o prazo de trinta dias,do� '�l.ia 28, encerraT-se-ão os tos. veses com a mesma altivez J�gos Olímpicos, Ca.Je à I co Agostinho Machado, de na fórma do paragrafo 10,festejos de inauguração, - ANTONINHO DEIXA� com que recebe os triunfos. ;
C. B. D., dentro de um cri- ,

quem a adquiriu ha 13 anos do art. 455 do Cóp. Proc.Com a coroação da Rainha. RÁ O AMÉRICA F C - O Enfim, espírito olímpico, I
tério justo, manter a esca-! e que já possuia o terreno Civil, Os interessados incerdo Estadio do América F. eficiente e atletico zagueiro 'sintetiza, compreensão, re-llação do quatro de Santa I ha mais de 15 anos. 3 - tos, para todos, querendo,F., com grandioso baile a Antoninho, integrante do núncia, fé e coragem. São Catarina, sem outras aI ter- Não tendo titulos sobre o contestarem o pedido noSer realizado nos salões de plantel principal do Améri- raros aquêles que realmen-Inutivas, senão as. de facili- I terreno, quer adquirir o do- prazo legal. Sem custas. Bifestas do Estádio, cuja de- ca F. C., deixará o clube te aspiram participar de

I
tal' o seu treinamento dan- mllllO do mesmo, de acôrdo guaçu, 5 de junho de 1956.Pendência, para bem se ava- i rubro, tendo em vista ser uma olimpiada, possuindo o

.

do-lhe tôda a assistência pa- com o disposto nos arts. (Ass.)' Jaymor Guimarãesliar o vulto da obra, ·tem . proxima a mudança de sua verdadeiro espírito olímpi-: ra que o referido conjunto, ,550 e 552 do Código Civil e Collaço _ Juiz Substituto
'

x 11 metros. A respeito' l"csidencia para Itajaí. Pro- co. Todavia, ao se conhecer: corresponda, na sua mais Lei nO 2.437 de 7 de março em e�ercício. E para chedestas festividades que as- i:ala-se que o Marcilio Dias, o programa traçado pelo dura e difícil missão, à con-
I
de 1955 e na conformidade gar ao conhecimento doso e sugestivo cia vi,sinha ,cjç!age, está in,- Comité Olímpico c.om .refe-

I
fiança oe- todo o povo bra- I

dos arts. 454' e seg'uintes ao passa oespol·fi'vu·so- tel'essado em seú concurso. rêncüa à participação do: sileiro," j Código do_ Processo Civil:

A conduta de LEONIDAS EDITAL
O enviado especial do tos, o tanque brasileiro aín

"Jornal dos Sports" a As- da 'realizou meia dúzia de

sunção assim viu a atuação jogadas com a sua marca

do avante catarinense Leô- registrada.
nidas na peleja de terça-fel- Deve-se anotar que Leoni
ra frente aos paraguaios,· das não se intimidou, nem

quando o scratch brasilei-·I fugiu ao combate. Tem jô-
1'0 venceu por 2 x O: I go para todo o preço. e. �ro
Marcação impiedosa sôhre .

vou-o de forma defin itiva.
Leônidas I Por outro lado, é justo res-

O comandante Leônidas saltar, se o valor do zaguei
sofreu uma marcação t.er-! 1'0 central Segovia, que o

rível por parte de Sego- I
marcou vigorosa e esplendi

via. 'E movimentando-se na
I d: 'ente. Foi um grande

cancha com aquêle homem duelo marginal, o que tra
robusto e vigoroso a acom-: varam Leonidas e Sego
panhá-lo por todos os can- via."

Vende-se Casa

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

NOTICIAS DE JOINVllL�
(Do correspondente Hugo Weber, pa
ra "O Isíado", especial pele TAC)

o ESTADO

/

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8hs.

Maria ANTONIETA PONS
- Tito JUNCO em:

A INSACIAVEL
Repórter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 _: 5,50.
Censura até 14 anos.

lill·O
As 5 - 8hs.

Johnny WEISSMULLER
- Christine LARSON em:

O VALE DOS CANIBAIS
Noticias da Semana. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Gina LOLLOBRIGIDA

Vitorio DE SICA, ern :

PÃO, AMOR E FANTASIA
No Programa :

Reporter na Tela. Nac.
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

.,1'.
As - 8hs.

Arturo de CORDOVA -

Iracema DILIAN em:

CASTRA E PERIGOSA
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Ralph MEEKER

Eliana STEWART em:

A GóTA DE SANGUE
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac,
Preços: 10,00 --,- 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
1°) A CHAMA DE CAL.

CUTÁ Com: Patric
Knowles - technicolor
2°) BALÃO AMARELO

:_ Co:n: Andl'l!w Ray.
3°) MARTE INVADE A

TERRA - 5/6 Eps.
Preços: 5,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

trlllta dias, que será publi
cado e afixado na fórma
da lei. Dado e passado nes

ta Cidade de Biguaçu, aos

seis dias do mês de junho
do ano de mil noveeentos ê

cinquenta c seis. Eu, (Ass,)
Pião Romão de Fal'ia, Es
crevente Juramentado, no

impedimento ocasional do
Escrivão, o datilografei e

E'ubscreví.
Big-uaçu, 6 de JUI11ho de

USG.
(Ass.) JaYn'lol' Guimarães

Collaço - Juiz Substituto
em exercício.

COnL€re

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Junho de 1956- .,
i

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

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

�_._- ..
-. -_._---�--

sociais 'UlOO compromi�o· e' sJlencioso! ��:nd�;�����r;; i:�:��,i:l:",'
BUENOS AIRES, 13 (UP) Peróu nada, IJIWl' dizer nísta em seu pnis, O ex-úítn- que, mesmo de ambito pequeno, não deixam de produzir

SONE�TO
- Eis alguns trechos da car-I PANAMA', 13 (UP) - Juan dor recusou-se a formular efeitos de econômiâ para o bolso do consumidor.

• ta enviada por Raul H. Lago- Domingo Peron, ex-presíden- qualquer declaração sobre Os POl' razões de ordem diversa, o comércio se defrnn-

AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT ma_r_sino, chefe civil da rc-I' te ela Argentina, persiste em .acontacímentos ocorridos na ta, frequentemente com o interesse de "liquidar" ,este
bolíâo abortada, a ex-senado- sua negatr, a em comentar o Argentina, na noite de saba- ou aquele artigo, decorrendo, da í, bôas oportunidades

Senhor, que a morte seja doce
� ;a chilena Maria de la Cruz, rracaso ela intentona pero- ele último. para os compradores,

E que além da morte, o sono,
em Santiago do Chile, a fim I ifi-,("...;,c- No mo-mento sabemos que "A'Modelai"L_iniciou uma

O repouso é o sossêgo estejam
de apresentar-lhe o emissá-

-

"venda extra" do seu grande estoque de sais de ui. Ex-
Esperando este cansado ser.

rio poronísta Osvaldo Mo- clusivamente sais.

�_<
rales: 'VOCE':l S'AB-IA QUE Tratando-se de um artigo que, conjugado com uma

Esta, alma Senhor, intranquila
"Distinta companheira: -. l/lusa de malha forma um traje de inverno altamente

Que Te procurou, inútilmente,
O companheiro Morales, ' prático e elegante, é de se prevêr que não sobrará uma

Que andou buscando Tua sombra portado-r da presente, foi d-e-I saia siquer após os oito .dias destinados para essa pe-

E
. .

T ôd 1 sígnado pelo comando nacio-I' ouena "venda liquidação".
que jamais e po e_ a cançar,

{

aal do Partido Peronista que,'
----------------.:....------

entrevísta o general Peron e
Ihe faça entrega elo informe I

_rue sobre a situação das,

I' forças peronístas prepa,rou I
êste comando, e ao mesmo,
tempo para que seja porta-II dor' da opinião ele nosso che
fe ou das ordens que nos en

zie sobre a atitude que de-
I

remos assumir nestes difí- I

iels momentos. IAo pédir-Ihe que se sirva a

luxiliar o companheiro Mo- I

.ales, na medida de suas pos

slbllkíades, para facilitar-lhe
J êxito da sua gestão, é-me

grato saudá-la em nome de

Itodos Os peronístas de mi

nha pátria e manírestar-Ihe
J nosso etarr;o reconhecimen
to por tudo o que está fa

zendo pelo nosso querido ge
neral. (a.) Raul H. Lagomar-

A�t§embléia ' Legislati\'8
�''):- _::- "'f ��I'�r.'7���� S��são de t'irça-feil'l1 I de. as;êmbléia a i·l;;�11 até êa

Lida e aprovada a ata, sem - nomhas comemorarem o re-

restrições. Discutiu-se iní-I sultado .

'cialmente requerimento do Depois justificando, en-

o dia anterior, apresentado. pe-I' víou
à Mesa requerimento

lo deputado oí'ce Caldas e pedinelo ao Governo ssclare

relativo à balsa da Barra da cimentos sobre cessão de ter

Laguna e que i'oí aprovado ras devolutas no Município
contra o votm da .bancnda ele Pôrto União, causando

udenista. Postetiormente, pa- mal estar a-o líder da UDN

\ ra revidar acusações, voltou que protestou. O deputado
a falar o deputado petebís- trabalhista disse que não eS

ta para referir que o govêr- tranhava porque, há pouco

no chega ao cúmulo de obri- sem conhecer -aínda' em (3�lUS'-'
.gar deputados, como no caso minúcias o caso, já a banca

do dep. Tupy Bane to, a vo- ela govemísta estava "que

tarem contra os interesses brando lanças" para justifi
de sua prnpria terra natal cal' escânelalo havído com

frisando a dubiedade de ati terras. No. calor da discussão 1tudes que sempre se, notam vieram à tona casos da carn

na bnncada situacionista que panha eleitoral, adíantando
não sabe com6 proceder. o líder

- udenísta que o sr.

Depois, o deputada Barreto J'uscelino não fizera decla

.entou desconversar, mas era ração de bens. Mas o deputa
tarde. do Orlando Bertoli -(P9D) pe

Deputado ndenista desmente diu aparte para d�zer o con-

clêllútado udeuísta! \ trárío 'e frizar que a declara-
, ,

O .deputa.do Tupy Barreto ção dos bens do atual "Pre-

, : pediu a palavra para contes- : sidente dã República foi pu

:.; tal' acusaçõ,e� '�nteriores' do blicada- pela ,imprensa ele to

deputada Jó.sé:l'.1. Ghunter e do o,país, reavivando, assim,
relatrvas ao MÓ_inho de Tri- um pouco, a memoria dos' u

go J·oinville. úlssé que não denistas. Posteriormente, _ o

eram 'verídicas aquelas acu- deputado Bertoli afirmou que

sações, que o Moinho não quem não vinl1a obedecendo

pel'tencia a "trust" interna- a lei, era o atual governo qUe

cional,
-

que o' Moiii.ho COffi- nã" fazilit cumprir dispositi

'praria qu;:tlquer quantielade 'vo legal qué mandava OS Se·

ele trigo estocaelo que houves- cretários de governo e direto

se: que o Moinho dispunha de res de repartições proceelerem
postos de comprâs no Oeste à eleclaração de seus bens!

e que só na safra 55/56 com- O líder udenista tentou duvi

prára 10.138.364 quilOS do ce- dar da existência da lei (ó

real. Parece ('_ue o deputado dúvida atroz) e o depu-tado
Ghunter teve de engolir pí- Orlando Bertoli prometeu fa-

Terá início, a 25 do corrente, no auditório' da Ma- 110 eI. JOIn.l.o • São Paulo. Reclf.
lula, pois assistiu ao debate zer sua leitura brevemente,

te\'uidade "Carmela Dutra", um curso para noivãs, que Sal'OIdo•• pô.to AI.g,•• Be'. sem interesse. para tristeza elos que não

vbedecerâ às seguintes ;:aracterísticas: ...,..... -

C�!tl;t",,; J.'I eI. f.t. Poss;e do Prefeito de Canoi- a vêm cumprinelo.

Clube 6 de J
,.

o1 - As aulas serão m\nistradas as segundas, quar-
nha,s e terras devolutas

_- '.' anelr
tas e sextas, feiras, às 10 horas, num total de 15, • I Em tom ele malíCia, o depu-

2 - O número "de vagas será limitado à 25 candi-
• tado João Collodel (PTB) 'OrA I

-

I·
.

d 8 I
I

3 _ �a,�U:�g�'ama será o do curso similar na Facul-
-----�---< ��n:����e�, �u:����a���X�j�� DOCES E TORTAS

Dia 16 �mSá�ad:'!!���i�t�al f�ta '�U:INA" J
d d d U' •

S 'd P 'bl' d S PI' P -t d O·
a posse do Prefeito de Ca . ,. ,

22 h D d d 'lh p" h-O

I_

.....
a _e e fl1g1en� e au e U 1ca e .' au o.

recel O O la
Doceira especializada em

- com llllCJO as" oras ansa li qua rI a - 11) a ,

4 _ As matrículas são gratuitas e devem ser feitas
-

,- - "',
,- ,noin�as. Frisou ��e não en

rôr�o Ale re aCl,!ita enco- queimada - amendoin - pinhão etc. - T_raje a caipira.
na portaria da Maternidade "Carmela Dutra",

' tendera bem a v1slta, paucos I

g,
. Ivlesas com o sr. Lidio Silva.

CONSTRANGIMENTO
I
d· t d l·t d me,l1G:'!-\ de doces, enfeItes,

das 9 às 1:1 e das 14' às 18 horas. laS an cs o P elO, o �r·
-
.,', -------------------------

MALÉFICO n delE t d d
- ortas e Pllrlms para casa-

VENDE SE5 _ Não sexão feitas .matrículas pelo telefone, po-
_,-overna 01' o s a o, o -

1
.'

Podem 'transm1'tir a gripe N t" d V'
-

d' mentos, h:ltlz'!r os e alllVel'-
,

'-

dendo entretanto- ser prestados esclarecimen- ::;ecre arJO a lar:ao, e mu-
f' F I'

.

as gotículas de saliva e mu- mero�s carros ofiCiais, danelo
sal'los. .11:1 e 1C1ano

tos pelo apãrelho 2990. :-.J' p' 1 ')
cosida de (perdigotos) expe- impressão de tránsferencia

. unes ,Ires. �.

Florianópoli!l, 8 de junho de 1956 ----

Dr. Biase Faraco hdos pela nariz e bôca, dos elo governo para aquela zo- I

_ Diretor doentes e convalescentes -na. Por isso, porque o povo "O E S T A DO"

que falam, to.ssem e espir- se mantivera independente, O mais antiga Diário
ram sôbre os outros. Tam- 'convidava tamb2m os colegas 'Santa Catarina

•

bém é capaz d,e fazêlo õ

"apêl'to de mão" daqueles,
cujas mãos se tenham po
luído com tais/ secreções.
Muita vez, para não passar
por mal ,educado, Q indiVÍ_
duo arrisca sua saúde dei
xando de fugir dos perdigo
tos e âpertos d� mãos de !

-gripados e convalestentes. I
Evite a gripe, abolindo
o "apêrto de mão" e I I

afastando-se dos que'
falam, Joss�m e eSp'ir-

'

ramo SNES.

Que a morte, Senhor, seja doce
Para quem, conheceu a amargura,
O desgosto de si mesmo e o tédio.

Para quem conheceu a cinza
Do amor, o fundo da esperança
E o vazio de todas as coisas".

ANIVERSÁRIOS
- .

- sr� Waldo Gruner
-"- sr. Cícero Luenroth

FAZEM ANOS, HOJE: - 1'11'. Américo Luz
- jovem Hélio Walda - sr. Néwton Machado

Raijche
_ I - sr. Rui M. Maia

- menino Almir, filho do - sra; Maria Rosa de Je-
sr. Adoacyr Schrnidt- sus Correa
- sra, Maria Carreírão' - sta. Neide Oliveira Al

Régis, esposa do sr. CeI. meida
Cantídio Quintino Regis, - sta. Noemia Camara
ex-comandante da Polícia Silva
Militar e pessoa muito rela- - sta. Rina Mazzola
cionada nesta Capital - sr. Antonio J. da Silva
- sta. Oswaldina Macha-' - menina Eudis Lidice

do Costa Lima
- sr. Vitor M. da Silva I - sr. Waldemar EloY'de
- sra. Maria Silva Sar- Oliveira •

tora to; esposa do sr. Mário - sta. Alcina Eloy de'
Sartorato Sobrinho Oliveira

sino".

para melhor
p�oteção-CLUB� eeze O� AGOSTO

MO'ilACO-
,

SÉDE BALNEARIA

�cI. mapas, plantai
• desenhos

.

utilize 05

16 - SABA'DO - 16

UMA NOITE JUNINA NA ROÇA
Noitada tipicamente juninà com premJOs

melhor caracter-izado. Barraquinhas-Prêmíos.
Reserva de mesa Cr$ 50,00
Convites Cr$ 50,00
Haverá onibus

-

especiais.

arquivos especiais

ao casal

PARTICIPACAO
,

-

MÁRio EVANGELISTA E p,OSETE M. EVANGELISTA

Participam o nascimento de seu' primogênito ocor
rido na .Matern idade Dr. Carlos Corrêa dia 9 dOl�\\�-.
i enté que na Pia Batismal receberá o nome de J.\Ifâr:iô';,.
CósF'

.

��;:�i;
PARTICIPACAO

,
-

Vva: LUIZA FA·ORO ;<;>'\"

MANOEL FEIJó E SENHORi-�

')0.;."., .....

• corl�ê.t��ç_ào pPrfcitá
, • S1' !lllrançn absoluta
• acesso fácil a cada

r.pI<Wl-a
• ecollomia de espaço
• comporIa .500 plan
tas de 100 x 90

-.
�Rnnd

Participam aos parentes e pessoas amigas o contra
to de casamento de sens filhos

ALCEBIADES e JANET

Caçador
Em 9 de junho de 1956

Florianópolis

CURSO PARA NOIVAS- do B�ruiL 50 II.
(CASA PRATT)

...................G•••O �•••�
,

Frederico Scbml1bau-seo

•

••, PES!!:O�5 C€
C-RBEt.-O
V€PMEt..IIO
NO eecoc.»
OOQtJE EM
QUtlLQlIER

- OU7".QOPQrS
00 MUNOO_

-

A G R A D-E C I M E N TO
Rudi=Schnorr e família e Werner Schnorr agrade

cem penhoradamente a todos que compareceram ao en

terro de sua' mãe sogra e avó.

N o:tv a d o
Com a gentilissima e prendada srta. Maria de Pom

péia de Figueiredo e Silva, dileta filha do nosso prezado
conterrâneo Coronél Aldo Fernandes' e sua exma. esposa
d, Hilda Fernandes, contratou casamento, a 13 dó cor

rente, o sr; José Antouío da Costa, filho do nosso con

terrâneo sr, Jorge Marcos da Costa e sua exma, esposa
d. Regina Souza da. Costa, residentes em Tijucas.

Aos noivos e exmas famílias as feI1citacões de O
ESTADO.

'

CLUBE 15 -DE OUTUBRO
Dia 17,- DOMINGO - As 21,00 horas:

SOBERBA NOITE DANCANTE SUL AMERiCANA
APRESENT'ANDO O ARTISTA .INTERNACIONAL

DO CINEMA - RÁDIO E TELEVISÃO.
.

LlBARDO NARANJO
JOVEM BARITONO AOLAMADO NAS AMÉRICAS

E _

CONJUNTO 'DE "NABOR E SEUS OLDS BOYS"
MESA: - Cr$ 100,00
RESERVA DE MESAS: - Na Alfaiataria Brito

INGRESSOS PARA NÃO ASSOCIADOS Cr$ 50,00
•

LIBARDO NARAl'ÜO CbM JOSEFINE BAKER, EM
PARIS

ALDO FERNANDES JORGE MARCOS DA
,

COSTA
:e: '

REGINA �OUZA DA
COSTA

:e:

RILDA FERNANDES

participam o contrato de participam o contrato de
casamento de sua filha Ma- casamento de seu filho Jo·
ria de Pompf.ia, 'com o sr: sé Antonio, com a sta. Ma
José A!ltonio da Costa. ria de Pompéia de Figueire-

do.
Maria- de Pompéia

:e:
José Antonio
confirmam

Fpolis., 13/VI/956 - Tijucas, 13/VI/956

Uma propriedade com 1Q.000 ·m2 com duas casas,
umã de materi�l e outra de madeira com luz elétric�

I rosto, �gua corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno

11Jal'a Gmnj.a. Situada em Alto Roçado - Municipio de
de São José.

' ..

I Tratar na mesma, com E'rico;

--- --
.. ���,.

AVENTURAS DO..

AGRADECIMENTOS
A família de seu s�udoso chefe Frederico Schmi

thausen, ainda compungidos com o seu falecimento,
[gradecem a tôdos qUf.; os confortaram em tão doloroso
transe, comparecendo ao seu sepultamento, enviando
flÔl'eS, telegramas, cartões e -manifestações de pezar.

ESpecialmente', tornam público seus agradecimentos
:;lO cómpetent<� facultativo, dr. Orlando Borges Schroeder,

,

",vela sempre atenciosa, a Direção da Casa de
Nelita, 'EnfermeIro' �en o

\
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



�unho

Edilal Sensacional! Poeira de Estrelas
JUIZO DE DIREITO DA liMA VERDADEIRA REVISTA MUSICAL REUNINDO ASTROS E J:o.:STRÊLAS 'DO üINEMA, TEATRO, RÁ].IlO E TELEVISÃO ,DIA 16 - SÃBADO -'- AS 20,30
COl\1AT:tCA DE BlGUAIÇU :aORAS' NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO EM BENEFICIO DO PEQUENO JORNALEIRO - UM DESFILE DE GRANDES ATRAiÇOES: CAUBY PEI

,XOTO E VERA LúCIA - ESCOLA DE BALLET DE D. ALBERTINA S. GA,NZO - AS ELE�AN:rES BAN GÚ - IRMÃOS JACINTO - OSWALDO RUBIM
Edital de citação com o pra- NIRANDINHA E SEU CON.JUNTO - SABINO, RiTMO E LORENCY - ,DANIEL PINHEIRO -,,- .JOCY PEREI RA - LUIZ (BAILARINO) - SÉRGIO BERBER

zo de trinta (30)dias (ACORDEONIlSTA) - JOSS (IMITADOR) ZANZI BAR LIMA .; MIRO_MO�AIS E MUITOS OUTROS " ESCOLA DE SAMBA "PROTEGIDOS DA PRINCESA".
I

O Doutor Jaymor Gui-
marães Collaço, Juiz Substi
tuto no exercício do cargo
de Juiz .de Direito da Co
marca de Biguaçu, :estado
de Santa Catarina, na fór
ma

.

da lei, etc ..
/

FAZ saber aos que o pre
sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem 'que,
por parte de P�RDINIANO
LIVRAMENTO, por seu ad

vogado Dr. Acácio Zélnio
da Silva, lhe foi dirigida a

petição seguinte: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Co
marca de Biguaçu, Perdinia
no Lívramento, brasileiro,
casado, carroceiro, rltsi-
dente e domiciliado em Rio

Caveiras, neste Municipiq,
querendo promover neste

Juizo, uma. ação de .usuca

pião, vem, por seu procura
dor e advogado infra as·

sinado, expor e requerer a

V. Exa., como segue: 1 __:_

Possue o suplicante, um

terreno situado em Rio Ca

veiras, o qual mede de lar

gura 20 m. na frente que
faz com a estrada Federal
e 35 m. nos fundos que. faz
com a estrada Estadual Bi-.
guaçu-Florianópolis, sendo
o comprimento de 40 m ..

Conf'ron ta ao Norte com as

terras de Luiza de Jesus e

Sul com as de Delminda de

Jesus, Leste com a estrada
Federal e Oeste com a es

trada Estadual. 2 - Tem o

requerente, por si e seu an

tecessor, 'a posse mansa, pa
cifica, sem oposição nem

contestação, ininterrupta e

continuadamente, e' com' o

"animus domín]", .ha mais

•

�

de vinte e cincó anos, ten
',,,-,fio o. requerente .adquirtdc
-, ' Q ,referido 'terreno' d'e- ,Ma

noel Emil io . de Oliveira e

sua .mulher Ana Sebaetião
--.._ de Olivêlrà. 3 - Não' pos

suindo título legal sobre a

mencionada área de terras,

Iquer adquirir o domínio da
mesma, de acôrdo com os

Iarts. 550 e 552 dó Código
Civil e Lei nO. 2.437 de

711de março de 1955 e na �on
formidade dos artigos 454

do Cód. de Proc. Civil. As-
.

sim, pede e requer a V.

Exa., se digne ouvir as tes

temunhas adiante arroladas
e que comparecerão em Jui
zo independentemente de

intimacão, sendo feita i:l,

justificaçãc "ab-initio" e,

julgada esta se proceda de
-

acôrdo com os artigos da
Lei Processual- acima refe- .......-.,.. i 'í

ridos, sendo citados, Ma- --....
"'"

,
.
.,..,...- .

.

, ; I '
" '1 O R A ç Ã O

:�:l m����il� 1�a O����:�ã� somente as gasolinas SHELLr�contêmDt!!iJ "Senhor, toma os meus lábios e fala por melo. dêles.
de Oliveira, os confrontan- •. \, Toma a minha mente' e pensa através dela. Toma Q meu

tes do imóvel e respectivos SO OS REVENDEDORES SHElL VENDEM GASOUNA ;tCOM 1lti&1 coração e incendeia-o Usa-me no teu serviço, para a

�o�j�l�s'p�:m���:o�ó�fi�o� (
,

.
-,-

"----------,--. �c.,B_ _ ��. "r '}'./l,� 1·��:��l.:�:.jadeteunom-zPOl
.

.Jes,:s;���t;;';�'rl::�
da Comarca, para, apósoS;-· "":....,., I' .

tramites legais, julgar V. .- ••. '�.' PENSAMENTO PARA O DIA

Exa., data venia, procede.n- j
te a presente, podendo o su- I Farei o possível para ouvir hoje a -vo� de Cristo e

.

plicante adquirir o neces- V E N D E - S E A 'G R A D E C I M E N T O deixá-lo f'alar ra outros por intermédio de minha vida.

sário titulo para a tranaerí- 1·'RANCIS B. SAYRE, Diplomata (Distrito de Columbia)
ção no Registro de Imóveis. V_ende-se em Araçatuba Município de Laguna, ums João Antônio Mello e Maria Campos Mello, agrade- _•••••_ ._•••••� .-..- ._-:- _ g -- ....

Protesta por todos os meios I' Ill'O_pnedade
com a melhor casa de residência local e cem o dr. Walmor Zomer Garcia, dr. Júlio Paupi+z Fi�

I'
� '&it�,�" , .::?::�_ �_

.

_�1_
de prova em Direito permi- n1aJS 3 casas alugadas,' com motor

.

a oleo
_

Shank de l�o, as I�'mãs de Caridade � enfel·meiras,. e muito cs�e-" .__-_--------_"""'ro--------_

tidos e requer, desde já,'o 8 H P e gerador de 1.?O� � W com ll1st�laçao em 11 c.a.: cialmenté ao dr. Zulmar. Lins, pelo .carmho e desvêlo

d cimento pessoal de quem
sas e a Igreja. A residência com deposito para cereais, com que trataram a paciente, d. Maria Campos Mello

esta lcontestar sob ena de ,il garagens e Posto de vendas com �ombas de Gasolina e
I quando vitima de melindrosa operação a que se viu

;lfesso Dando o �lor de Diesel que se faz a transferência para o interessado. eubmetida, na Maternidade Carlos Correia. Agradecem,

��$. 2.1ÓO,00, P. deferimcn-I Vêr e trata;. c?m Licinio Aild�'ade de SOUB no 10- Igualmente a todos que os. confortaram nas provações
to. Biguaçu" 25 de abril de, cal, ou no EstreIto a Rua 24 de MalO 933. ror que tIveram que passar.

1956. (Ass.) Acácio Zélnio I. da Silva. Selada legalmente.
Relação das testemunhas: _lIIíIiIiAi,.
Gumercindo. Manoel Ferrei- ..... M"mh'" D.�.. .uJ.I.· ..d.. '�.,
ra, Alexandre Godinho e OI_111M mz........,PROSEBIl...

Paulo Pedro Rodrigues, Vende-se ou arrenda.-se o Plerola 'Restaurante, sito a

'DESPACHO: A. Designo o .' rua 24 de Maio, 748, no Estreito - Informações no local.

dia 28 de maio do' cotren- i ta dias, a ser publicado dias do mês de maio do ano

te para a audiencia de jus- 'uma vez no "Diário de Jus- 'de mil novecentos e cin

tificaçã.o prévia da posse.
I

�iça" e por t�ês vezes. em I q�enta e_ seis. �.u, (Ass.)
Ciente o órgão do Minis-

I Jornal da Capital, os

mte-,
PlO Romao de Fana, Escre

tério PúbliCO. Biguaçu, 30-
i ressados incerto�, para to- ven!e Juramen�ado, no im-

4-56. (Ass.) J, Collaço __:.I dos querendo, contestarem o pedImento ocaslOnal do Es

Juiz de Di-reito.
'

SENTEN- � pedid? no p�'azo legal.

CUS-I crivão"
o datilografei e su-

ÇA - Vistos, etc .. Homolo-; tas fmal. Brguaçu\ .29-5-_56. bsc�evI. .

go, por sentença, a iu�ti-, (Ass.) Jaymor. GUlm�raes BIguaçU, 30 de m� de

ficacão de fls. em q-ue é l'e- Collaço - JUIZ SubstItuto 11956.quel:ellte perdiniano Livra- em exercíc.io. E para ch;gar I
(Ass.) Jay�ol' Guim�rã.!s

mento, para que surta seus ao conheCimento dos mte-, ColIaço -:-, JUIZ SubstItuto

j uridicos � legais efeitos. ressados passa o prese�te em exerci(' 10•.

Cite-se, pessoalmente, por edit�l c0m o pr�zo de .trm-, ..

mandado o Dr. Promotor ta dIas, que sera publIcado Confere com o ol'lgmaI
Público' e os confinantes. e afixado na fórma da

.le.
i.

.

afixado no lagar de .costu: Ido imóvel em questão e por . D'�do e passado nesta Clda- me. 0, Escrevente, PIO Ro-
.

I conl o prazo de trin-
I
de de Bjguaçu, aos trinta :mão de Faria.echta, . •

.,;,

SÓ OS·REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA'
....

COM

Patente n:o 40.637'

Os automobilistas f:lrasileiros sobem que

- o aditivo ICA, patenteado pelo SHELL,
é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.

•

Incorporando ã gasolina as vantagens do

fos'fato tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as falhas nas. velas, ICA tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado ã gasolina nos pr6prios de,· .

põsitos, c;rr�� � vagões-tanqué ela SHELL.

Ouando reabastecer seu carro, ngo

esqueça:

-

\

PEROLA

AVÓ! M'ÃE! flLHAl

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher <>vitará. dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Emprega·se com vanlag�m para com·

bater as irregularidades. �as funções
periódicas das senhQrôs. E calmante e

regulador dessas funções.
FLUXO-SEDATINA. pela sua com- ;.
provada eficácia, é muilo receitada.
Deve ser usada com confi�nça.

•

H O J [ N-O
"

PASSADO.
25 DE JUNHÓ

A data de hoje recorda-nos que:
em 1 635, os Capitães Antônio Bezerra e João
Lopes Barbalho atacaram os holandêses que
sitiavam a' Fortaleza de Nazaré do Qabo, dego
lando à . espada 38 holandêses;
em 1.64.6, o sargento Franclsco Martins Cacha
das, com_ doze homens escolhidos e a bordo de
uma embarcação conseguiu abordar e aprisio
nar, depois de renhido.combate, o iate Holandês
"Spreenw". Êstes brasileiros pertenciam as tro-
pas de Vidal de Negreiros;

,

em 1.828, como consequência da revolta de sol';
dados estrangeiros, o então Ministro, com ex

cepção do Marechal Bento Barroso Pereira, foi
demitido pelo Imperador D. Pedro L Os demais
Ministros, com .excepção do dos "Estrangeiros
(Marquês de Aracatíj, solicitaram e obtive
rain. demissão. -Outro Gabinete foi organizado,
então, governando até 4 de dezembro de 1.829;
em 1.836, em Pôrto Alegre, deu-se

.

uma reação
contra o governo revolucíonãrto, promovida pe
lo então Major Manoel Marques de- Souza
(mais tarde General e Conde de Pôrto Alegre),
havendo o Marechal João de Deus Menna Bar
reto (Visconde de São Gabriél) assumido o Co-
mando' da- praça;

.

em 1.840; travou-se o combate de F'recheiras,
no Piaui, entre os baláios- comandados por Do
mingos Ferreira' de Véras e as fôrças combi
nadas do Ceará, Piauí. e Maranhão, �omandadas
pelos Tenentes-coronéis Francisco Xavier 'I'ôr
res e. Manóel Antônio' da Silva, sendo aquêles
derrotados; f

em 1.909, o Dr. Nilo Peçanha, assumiu a Presi
dência da República, por morte ado Presidente
efetivo, Afonso Pena.; ,

em 1.922, chegaram ao Rio, os Aviadores Saca
dura Cabral e Gago Coutinho, . que fizeram o

vôo Lisbôa Rio, iniciado a 30 de Maio, do mes-
mo ano.

André Nilo Tadasco

(�NO t,eodcJllo)) � s»

[Cóm a Biblía na Mão
SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO

Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lu
cro, (Fili}l. 1:21). Ler Lilip. 1:15-21.

° HOMEM mais feliz que. eu conheci foi Wilfred
Grenfell. Para fazer seu cristianismo mais real,' êle
abandonou uma carreira brilhante em Londres eembal'_
(;OU para Labrador, para levar assistência médica, cuí
dado e auxílio àquele pobre povo isolado do mundo.
Passou a vida construindo hospitais, orfanatos, escolas, -

cooperativas de consumo, tudo para favorecer, em nome

L'e Cristo, àquele povo tão necessitado, 'Embora sofresse
oposição e. desencorajamento; cada ano se'muLtiplicava
a sua felicidade:

. Desejos egoistas não conduzem à felicidade, mais sim
'fi frustração e isclarecimento de espírito, Seguindo nossos

! desejos egoístas somos levados a conflitos e infelicida
: eles. A satisfação que permanece nos vem através de in
't.êrêsses que têm Deus por centro e motivo.

•

I A felicidade, o maior anelo da vida, é relacionada
com Cristo. Andar de mãos dadas com Êle torna-se uma

I"ventura resplandecente e �aravilhosa.

•

Com êst. valol!' ?J. S.
AI""itrÁ umA conta que
lhe ..ender.\juro com·
pens�ol'

. e

��IItES3�����1II1ê leVA,.,;, p41'A SUA residin
I I ci4 um lindo e útil p,.esente:

um BEJ..ÍSgIMO eOFRE-de Ado eROMADO.

API"�cul"e hoje o NOVO

'I
NCO

�
GRi'COL,A

I 1<<.<<2. c/'taFN>, 16
FLORIANÓPOLIS - 5.'.NTA CATARINAr&3.

.,.

. _' ._

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

Servico ·Horeslal
,:I;���.:�i�.;;--�ilflJ"":,>-}/i'iIi@Jr--::-.?J/'t/7/:'·_ '.�",.;<;.�ot<:0"'?��.

.��,,��"'tf!<''''''-wJ�' . �_'::>""�"""'�A.

A 'Dêlegaciá Flô�e��al Regiona1 do' Ministério dá

fl Agricllltura em Santa Catarina, avisa que fl% ter:ni
!,anten;ente proibida a fabricação,. venda e soltura de

�lalões, por ocasi�o dos festejos juninos, na forma do
� J

Art. 2':! § l0 do Código Florestal. Os contraventores fica-
rão sujeitos às penalidades previstas ,em lei, compreen
r.endo detenção até Ir> dias e multa até Cr$ 5(,('1,00, con-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Réplica' ao Manifesto rl�tividades missio- 'l\mpliação da in-l JOR, ANTÔNIO SBISSA

do ParllAdo Democrata Crl·sla-o nárias na região jústria de pescado I
te c:�s::;:o;a���iU:d��:�� ����ALd�o ����H:a�:��

,j RIO, 14 (VA) _ Dentro do mento, ct�a 11, do nosso ?re- Agosto onde (:(''',�J.�lpenhava o

r-�Y' ,
_

� amazônica �:ufO����r��l;ro�euç�;,e����� ����al���g� A�tô��ter��:� ca��� ��a�eZtee;:��o� qual�da-'
Iiiiiúr". BOSTON, 14 (UP) - Ro-

re do g verno aprovou o pla- Puccini Sblssa. des de caráter e de coraçao o
A

. c�ma:a Muni�ipal de
Partido Democráta Cristão na erroneamente o do

ve-1bert Hallet,
redator de assun-

d
o

_ d' Grandemente relacionado extinto era grandemente re-

F�onanopohs, reunida .r:o tem sua responsabilidade, já reador Armando Valerio de tos latino-americanos do, no e texdPanhs�od'
a peslca,. a- nesta Capital gozava de esti- lacíonado na

-

sociedade 10-
día 12 do corrente ocasiao t d li

.

"Chrl ti S· Monitor" prssen a o a ias pe o in-
,

que o vereador Nereu do Va- Assis que" es an o icencia- '

ris ian cience om 01' ,

t
'

1 PI'
.

K ff ma geral, e a infausta notí- cal, motivos porque o seu fa-
em qu�. oficialmente t�mou

I'
le Pereira, foi o relator do do, não subscreveu nem to- disse que as atividades de

I dUpS rlla mhl? r�e .

PI'" cia consternou aqueles que lecimento muito nos entrís-
conhecímento do Mamfesto, -

I d t 1 d Ilb .

tê
.

t
.

d
. - e a man a, o sr. mio ,

do Partido Democrata Cris- COdigdO f_MuniciPa e um os mou par e naque a e 1 era- a.sSls �ncla ecmca o� mls-IKroeff, acompanhado .pelo com êle conviveram. teceu .

.,. .

t d L'
seus e ensores. ção da Câmara. sionarios norte-americanos, d V ldl B' t Era chefe de secção dos Deixa o extinto, viúva e

tão contra o proje o e ei '1'1 B I'
. . r. a Ir orges, es eve no

, .

. 60 - Causa extranheza . a (aa.): Gercino SI va. no Peru, Brasí e o ivia e-
lacl d ctt d Correios e Telégrafos nesta filho, estudante do segundo

nu�er� 68/56, aprovou, in- parcimonia nos gestos dos, Jupy Ulisseia. quivalem ao esforço de 2.000 pabaciod o a_ e e'don e r�- Capital
'

ano de medicina, da Unívsr-
clusíve com o voto do sr.

dinheiros do Município, de- Liberato Carioni. homens, trabalhando tempo c� �u d
as maos o �roP�Io Foi durante muito tempo sidade de Medicina do Pa-

Ve.reador Nereu do Vale Pe-
fendida pelo Partido Demo- Aroldo Vilela. Integral

c e e o governo aque e p a-
t

- .

"

t t d :. . . no devidamente sancionado. repor er deste matutmo, pres rana,
reira, represen an e aque- crata Cristão em seu maní- Armando Assis. Os rmssionarros ensmam OS I O I

'.
di t tando relevantes servícos I

le partido, a publicação da
f sto pois tais cuidados não Frederico Veras'. camponeses a ler, escrever e

t
p an?d

in .lCa, e� re °tU- Dirigia ainda o "Cine-j·or� i A familia enlutada apre-
seguinte nota requerida pelo

e ,
,

-

W Id V'
.' 'Ih drõ d

. ras prov'l encias, a Impor a- I
,

. . são observados em ralação a emar reara I me orar seus pa roes e vi- -

d
.

d b nal" dos Estabelecimentos sentamos as nossas sinceras
sr vereador Gercmo Sllva .

F'I I
,.' çao e seis mo ernos arcos '

. .

às rendas 'estaduais quando Baldícero uemeno. da, atraves de técnicas agri-
t d -José Daux e foi também fun- condolências .

.

"Os vereadores abaix�-as- se trata de premiar �om car-" João Navegante pi- colas mais produtivas e de �e pe�c� � a �on �gem e ,<

sIna�os, face ao manlfedst03 gos publícos pródigamente res. !inelhOres práticas de hígíene uas a ricas e peixes "con-
publicado em A GA.ZETA e remunerados os seus filhos. Osní Raul Lisbôa. e. saúde. ; gela,dos, pela .empresa. p,e.s- ,

�. r C t d ,·.;;..l••••••••••OCi;O••••e••••••••••••••••••••••
do corrente do Partído Demo-

,70 _ Declaram, por fim, Walter de Oliveira

,.
As contribuições privadas ca"·l o� daI: . �rovI :n�las • •

crata Cristão em que procu-
que na lista dos vereadores

I
Cruz. dos Estados Unidos se ele- aque es m us 1'1alS sauc os : Huesl S

-

d�:':rou diminui-los no conceito ren P li S'I
-'

1 t
.

d pretendem elevar sua produ- • rI enora e'" '.citados no manifesto não I
u 10 au no I va. vam, anua men e, a mais e -

'

Id. •
publico, com o' intuito de

consta o nome do vereador Florianópalis, 13 de junho .a milhões de dolares. Essas Çdao an,plat el Pdescade dPa�a : /' iltl:
exaltar o seu-representante, João Novegante Pires, o qual de 1956. I contribuições ajudam os mís- I

oze nu on� ado ats"bP�od uçao : �.
bem como o vereador popu- - . - .

J

I
..

-,

t lessa que sera IS n U1 a aoS 1'lsuncl"on'Á; J. IJI '�\r, •,

nao deseja ter o seu nome AntOnIO Paschoa. Aposto- slOnanos a execu arem a sua I d t d R' S- :. ,

i'
t

" 1;.:112,: .1lista da Câmara Municipal, a
omitido, assim como mencio- lo, PRESIDENTE. : obra. gran es cen ros .0 10, ao I ,,",,'

�(A-S�S-E�M�B�LwE-I�a�L�E-G-lwS�L�awT-I�V�-a�=�f
.

��_··'�I
10 - O proj-eto criando a .H ••••••••••••.

representação de 280

Cr$ 5.000,00,'para os verea- O "DUO
Separamo-nos, um dia, no R:io de Janeiro, há cerCa de

t·' IOi 8C Ito U ·,e .·dad Pont4s Ca V" C UE DE trínta anos; cada um passou a "viver para o seu lado, num

��r�s'a��r:� ��n�;s��o �r�: g O ru. DI rs 8. u.. r ao. OOS- canto da vida, rilhando a sua côdea de pão.-

g�nou-se df� .circtunstândiat de I titol�ão. Oovêrno surdo- fUDcionarias. Ootras {notas CAXIAS" le r:i�::d?f�i:�t�!:�:�o �: �:�\:r��:,�a:, e�omop:i��:nao Ser su IClen e, Para a en- _ , . .,. . "

I
., .

d
.

d d t
A sessao de quarta-feira, dlVlSao do s·eu, mUnIClpIO perar-se as prOVIdencIas go- RIO, 14 (VA) - O navio- dhando serras e ,coxilhas, na vida errante da maO'istratu-er as espesas ecorren es

bl'" t h f t t·
. , -

t
.

I
."..

d '
na Assem ela, fDl morvimen- Causou es ran eza, o a ,o vernamen aIS, Ja nao e1'1a- esoo.la, "Duque de Caxia,s� ra, inconformado junto ao lume, enquanto lá fora o velf-o cargo que exercem, a re-
t dI'

.

- , d d t d L t R
.

't· -

muneração de Cr$ 2.666,60, � a pe a dlscussao de vá- e o epu a � aer e amos, m�s nem mdus nas e ne� dçlxara nosso porto amanha
I
to frio arrancava as últimas fôlhas dos plátanos ou a ne-

'

que recebem, em medida
nos assuntos. Logo de iní- (UDN, de LaJes), quando da sumos, porque o governo e à tarde, para mais um C1'U- Ive ia bailando a ciranda triste das migalhas!

'

I
ci<t. o deputado Ghunter fez apresentação de duas emf?n- sImplesmente inoperante no zeiro de instruç.ão, levando I E uma bela manhã de março, às vespera,s do outono,mensa .

d
.,

t d
.

'd' t ·t
20 É' ,t Pt·. reparos a uma entrevista as que, Ja an es o mcen 10 assun o. Apenas a Prefel ura 250 guarda-marmhas da tur-,êsses dois homens, que, por certo, ainda há pouco não

- mcoeren e o ar 1
d d

.
'

-

d A bl" f
'

t M
..

I d
'

d
do Democrata Cristão em: a a a Jor�al de Sao Paulo e

I
a ssem ela so nam es u- umClpa, e acor o com ma de 195.5. Antes da partida estavam pensando Um no outro, encontram-se numa ci-

'd
.

l' t·
onde: se afIrmava que o go- I dos, pregar abertamente a seus parcos recursos é que o presidente da República e

I

dade estrangeira _ onde nunca haviam pensado que vi-conSl erar lilllora e mcons 1- '. b d'
. -

d
. ,.

d
t· I f'd

.

t
verno catarmense não dava' su - lVlsao o mumClplO e procurava, junto aos particu- o ministro Renato Guilobel riam ,esbarrar - e reatam um ciclo de amizade interrom-UClOna o re erl 'O proJe o, .

t"
. iL· -

O d t dI' I t· 1
.

�

t tal
. 1- - aSSls enCla a suinocultura aJes. epu a o aJeano ares, es lmu ar a sumocultu- passarão em revista a turna pida sem querer!por se r_a �r •. e egls açato de Concórdia. quer dividir o seu município ra d f'

. . .

em causa propna, porquan o "

e novos {) lClalS navaIS. I E ambos estão com Os cabelos a branquear, e ambos
de qualquer forma e para v-............_�.............,.,.......M_........._ •• MM •• _. - •• - - •• - ."J' t'assl'm na-o "'1 'd t· O deputado Sebastião Ne- ,

•• - - - - .nne. - - - - - or. ,,'. em, agora, noções mais claras e mais fortes da vida, eJ lo< gou 1 en lCaS
t t t' d' t

.

t
'

I
Proposições, p·or' d ves adiantava o projeto que

an o eS a ISpOS o a Ir a e a
i conhecem melhor os Seus semelhantes! ...uas vezes refórma da Constituição e

subscritas e aprovadas, den- constit:uirá a nova Universi- A Vida ...

doutras leis, afirmou! Mas S· h
.

tI'O de um ano, pelo seu re- dade . e Santa Catarina, in- - 1m sen 01', a VIda.
parece que os motivos não E d d b

'

presentante na Assembléia surgindo-se contra a insta- es o ramos Os guardanapos, eu e o Max, já, agó-
são de cunho administrativo .

LegiSlativa, Dr. Rubens Na- lação de faculdade no inte- ra a mesa do almoço, neste comedor alegre do Asunción
e sim relacionados com a po- I P 1 H ti'

zareno NelV'es, sendo uma au- rior, no que foi apoiadO por a ace o e, ouvmdo em volta o guarani rimando com o
lítica lajeana que não vai lá f' t·· d t 1,mentando de Cr$ 12.000,00, vários colegas. O deputado mo re mIl' os a heres de prata.

, muito de acôrdo com os SeUS •
17 d S'para Cr$ 18.000,00, e outra de Francisco Canziani comuni- e março. abado. - Leio o meu caderno de notas:

Cr$ 18.000,00, para cava e lía ofício da Secretaria objetivos eleitorais. Flori�nópolis, Sexta-feira, 15 de Junho de 1956 "'Somente segunda feira poderão ficar esclarecido� os

Cr$ 27.000,00, os seus própriOS de Viação .que anunciava fu- O govêrno não sabe a quan-
- "negócios" do alemão."

subsidios de deputado. turo convênio entre o Para- tas a.nda Podiamos ir logo dirétos à polícia de Asunción. Pre-

30 - O aumento de venci- ná e Santa Catarina para O deputado Osni Ré,gis PERFURAÇÕES PETROllFERAS NO' lEI ferimos, porém, bôas escoras, certidões e eficazes: sem

mentós do Prefeito, obdecev. construção de uma ponte me- (PSD) teceu considerações'
'.

.

'-

rumos seguros nao se chega ao, porto -:- dizia um espanhol
o crité.rio sempre adotado de t�liClj. que ligaria Mafra a

I sôbre a instalação da futura TO DO MAR Ide Pernas tortas, antigo Comissário do "Anna", e que se'

equipara-Ivs aos de Secreta- RIO Negro. Mas o deputadO cidade uriiversitária. D,isse '- , ichamava Fortunato. .

rios de Estado, incluindo a Estivalet Pires disse que dei- que não era contra faculda- . , I' E além disso, abreviar o serviço da terra, caramba!
sua representação. xruva os parabens para de- des no interior, mas que pri- P t- d t

-

650 000 I'b ,',
Estivemos de novo no Consulado e no Escritório do

40 - O motivo prinCipal pois, quando realmente apa- meiro deveríamos providen- on oes e aco cus ara0 � I ras :A�idO Comercial: café, um pouco de prosa amiga e tran.,

que levou o senhor Nereu do I receSSe o trabalho a ser efe- ciar e terminar o que está
J

'�
quila, dois dedos de blaque para alegrar a manhã e "l'af-

Vale Pereira a combater esse: tuado, porque de promessas, iniciado. Depois, formulou BRUNEI, Bornéo !3ritâni- costa de Sa'l'awak, as �pera- faire Fe�tch". .
. ,

,
projeto, foi a circunstancia e planos já andamos fartos. I sua estranheza pelo fato de co (B. N. S.) � Acaba de ções d� perfuração poderfi.o I - C est en�Oltllle ças chose la ....

_

de não ser beneficiado pelo 'O dep. Mac Donald discursou'o govêrno não responder seu-ser construido no Mar _da realizar-se a uma IlrOfUlldi-1 Onze horas. !l as portas que se vao fechar:

mesmo, pelo fato de ser su-' sôbre o carvão, sôbre a insta- : pedido de informações sôbre China, a uma distllincia' de"dade' de vinte ,metros.
- Hasta,man_ana. . .

.

plente, não tendo deixado, Ilação; pelo govêrno federal" as contas com a Usina Side- vinte e cinéo miÍhas da cos-
-

Os pontões' serão dotados -_ H3!.s,ta manana:.. Graclas ...

porem, de aceita-lo impulici-', de uma usiná, siderúrgica no' rurgica que fornece energi� ta desta localidade, um pon- de rádio, ôepósitos, grupos .,

Nao ha n,ada, _ate �gora, no Instituto de Identifica

tamente, de vez que foi aten- sul do Estado e a abertura I
ao Estado. Isto porque nada tão de aço do qual se podem elétricos e plataforma' de

elOn, .. Tambe:m nao ha nada no Serviço d'Extranjeros.
dida a restrição _por ele fe.ita, � do porto de Araran�uá, �O?-,I dizía a mensagem gaverna- perfurar poços petrolíferos aterrissagem para os helicó-I.

- <?ue. qUlere: Es _lamentable. .. :er� ...

com a aprovaçao unamme gratulando-se pela dlsposlçao mental, nada adiantavam 'lS no meio do mar. As primei- pteros encarregados de trans In�endlOs, revoluçoes, falta de tecmcos, um inferno
da emenda que apresentou. I das autoridades federais em rcontas palacianas, esconden- ras perfurações deverão ser trabalhadores, foi construi-

com dlabo� e se,? labaredas!
..

50 - No tocante à legisla-I enfrentar e solucionar o as- do uma dívida e um compro- efetuadas dentro de dois mê- do um alojamento que dispõe I E patl'lotas hmando o tempo a· dls,cutlr afogueados
ção tributaria a que se refe- sunto. misso que já vai pela casa ses, a uma' profundidade de de todo o confôrto incluindo-

e batendo na mesa, o lance teatral de Aquidaban-Nigni
re o mani�esto, também o:Deputado lajeano prega sub- dos, 23 milhões! mais de nove metros. se instalações de �r condicio-' e as vantagens çla língua confitl,encial ...

,

Aliás, parece que o govêr- Quando fôr completada a nado. l!:stes dois projet s'
- Este Paragua,y, dr. Arruda, é mesmo um mundo

....�·.....,.,................·.�w.yo__.W�........_�.M..M�MM·�M·..�M· no não iõsta de falar nessa construção do se,gundo pOIl- c�gO da Companhia �hel� creado fora. das páginas do Gênesis!
.

di�ida e já ao tempo do sr. tão, que ficará situado a uma custarão aproximadamente. '.

CompreI umas pe��enas esculturas dehcadas: mara

Irmeu o fato era um verda'-, listância de dez milhas ,da 625.000, libras esterlinas, Ilv'llhosas bonecas ��lclol'lcas; alg'umas feitas num puebli
deiro espantalho a denunçiar I "._ i to perto de AsunClOn: Areguá. Estas, de resto, estão mais

RIO, 1� (V. A.) - Atingirá de 1977. No entanto, o resga- uma péssima administração .•·,.,.�...........•.............._.·.·�........_.......•......�.·.·.·........�.w.....· ...· ....�. nos domínios da indústria do que da Arte.

o total de 400 milhões de te_ total ou parcial poderá ser que nem sequer registrava' I Outras, menos p�rfeita\S', de artista i�norado: figu-
cruzeiros a primeira serie antecipado, quer por compra seuS compromissos. Mas co� rinhas de barro, d'escultura sem polimentos, tôscas e sin-

das obrigações ao portador a' em bolsa,' quer por sorteio ao mo a herança passa' de pai gel�s, com as ligeiras salas verdes ou vermelhas, as le:ves
serem entregues pela Petro-

I

par. As obrigações vencerão para filho, a Assembléia quer blusas amarelas, violetas, azuis, e de um palmo mais ou '

brás, no corrente mês, aos
I
juros de 7 por cento ao ano, as fcontas para ver da prospe- menos d'altura. $ão cheias de graça logarênha, natural e

proprietários de veículos au-
I
por semestres vencidos a par- ridade dos sucessores. pura.

tomoveis seus contribuintes,
I
tir de 10 de janeiro de 1955. O Sopremo não acolhe re-

I
Têm a mantilha costumeira à cabeça sôbre ela, às

compulsorios. A serie, apro-: Os juros serão pagos em curso de Irineu vezes, � cêsta com legumes de cores vivas e ricas, ou os

vada em 29 de dezembro de, março e setembro de cada O lideI' pessedista Lenoir frutos da terra, sumarentos, ornamentais e convidativos.
1955, compreende os seguin-' ano. Vargas, ocupou a tribuna pa- I Lembrei-;,W:C de Eça de Queiroz e da coleção Spitzer: -,-

tes títulos e 'valores: 111.240, I X Petrobrãs faculta ao ra esclarecer recente decisão também essas" figurinhas de grêda, saidas das mãos de

obrigações de 200 cruzeiros;
i portador da obrigação o di- do Supremo Tribunal acerca um oleiro obscuro e anônimo, sém ,linhas cinzeladas sem

109.989 de 400 cruzeiros; .... i reito de opção. pelo recebi- de recurso do sr. Irineu Bor- ,a plástica das curvas macias e OPulenta;, deixa, na' rea-
189.013, de 800 cruzeiros e'mento de ações preferenciais nhausen contra os novos Es- lidadf'!, uma emoção durável e a certeza de que, só há etet-
182.54.6 de mil cruzeiros. I nominativas, sem direito a tatu tos do nosso funcionalis-

/' nidade, de fato, para a beleza pura e simples.
A presente emissão estabe-

I
voto, satisfeitos pelo obri- mo. Adiantou aquele deputa- I Entre elas há também uma f1gurinha de Carpintêro,

lece seu resgate a Partir de glacionista os requisitos da do ,que somente alguns ar- de motivos populares: REVENDEDORA. Uma dessas mu-

la d'
.

d 1958 d
.

d S
.

d d A
- Está anunciada mais uma colaboração patriótica

e Janell'O e ,e mo- LeI as OCle a es por çoes, tigos foram considerados in- Iheres queimadas, de pele fina como o bronze polido, de
d f" t I t d t 18 d

. do Govêrno Federal com o Estado, através de um acôr-
o a que lque m egra men e e o ar . a LeI n. 2.004, constitucionais, demonstran- mantilha preta, roupas de côres vivas, o filho escanchado
ilquidada a 31 de dezembro de 3 de outubro de 1953. \ do tritícola. .

f d
'

bdo sua satisfação por mais N'
,

d b t d d J
- a anca ecun a, e a ca eca um largo cesto cônca'I':O com

w_.w........_................................................... ·M............_·.·..M•••M........
essa vitória das reivindica-

o governo passa o e so re '\l o quan o o sr. oao frutas e leg m

.

AGRADEC·IMENTO -

d f
. " , C.leofas era Ministro/da Agricultura e o sr. Konder Reis, Ca' tU e;. t· t ·t l'

.

d P d
.

çoes os unClOnanO! pu- lh h f' b' t f t d t· I rpm el'O � um ar IS a 1 a Iano: velO e a ua ou

blicos.
e c e Iav� o ga me ,e.- o omen o o 1'1g'� e� �os- de Florença: armou a sua oficina em Asunción e como

M dI O
sa terra fOI arma pohtl�a pelos processos dlsc1'1mma-

a 'd 'b' l' 1
-

t d
.

'

I"ssa e 7 di'a o governo de fato nada fez
t' .'

"
,

gre a e oa, ma eaVe e nao cus a na a, aqUl ficou soO

O último orador foi o depu-
' OIlOS com que se processou. ." este sol de ambar quente.

A.. f'lh'
-

h d b 'h

dO,
tado Estl"valet Pl'res (PSD)' Vamos, agora, aguardar como as CoIsas marcha- E I t· d

'

d
.. . .

vluva, 1 o, u'mas, sogros, cun a os e so rm Os -

.

'd D d
.,

1 t
.

1 I scu pe IpOS o povo: essas,a oravel.s e VIgorosas

inesquecível que desmentiu afirmações do rtao com o nlovot acort .0. es e J� a er
..
amos lOS agrtl�luh- mulheres côr de chocolate, de grossas tranças negras, 1'0'1-

ores que p an am ngo mas nao rezam pe a cal' 1 a. .'
ANTONIO SBISSA deputado Mariano Ghunter I d' t t t h d t pas leves e colo1'1das, chale trançado e um gordo charuto

Vêm, por meio dêste, agradecer às exmas. autoridades, sôbre a suinocultura no Mu- I u ems a, para ,que es emun em e �e ocumen em no à bôca: _ NANLMUQUE - que se vê n mercaGlo o pé.
,

I caso de porventura ,se verem exclUldos das vantagens
o a"

aos chefes e funciopários do Departamento dos Correios e' nicíp,io de Concordia. Disse o
d

'

d 'I t·
-

d l·t.
de louças de barro avermelhado, que ela apregoa em gua-

T I' f CI b D d A t
. '. -

d d t d d' t t
o acor o, numa posslve repe Iça0 a po 1 lCagem, '. IKUARAPE

.

I f
.

e egra os, ao u e', oze e gos o, as assOclaçoes e epu a o pesse IS a que U-1 b h
ram; , - que anunCIa a c ara e resca agua do

1 E t b 1
. \

t J 'D S A h d f' I d
orn auseana. '. KAMEY POR-' t· 1 b 'lh

.

c asse, aos s a e eClmen os ose aux . . as omena- o o que se lzera em pro o, S G' t di' t
.

lt d b t
no, a - A - que araI pe'O 1'1 o dIlatado e

'd t· t 1 t
- e o overno es a ua por ar-se a a· ura a a a-

I' d
-

l'
.

,
.

gens prestadas ao quen o ex m o na ocasião de seu faleci- desenvo vimen o da criaçao
" Ih d t. d' t'

.

t t.
Impo os garrafoes de a ummlO, onde se guarda o leite

mento; assim como agradecem de coração a tôdas as pes- dos .suinos em .seu município, t
a,_ o n�o, sem IS lm�ll' en re gregos e rOlanos, saboroso das granjas assucenas, em tôrno à cidade.

sôas que compareceram aO seu sepultamento e as que en- fôôra' obra da iriiciativa pri-
eraDO noss� ,e iO �era ap, aus�. f t N T

I De resto ainda não vi nada de bichos: - aqueles galos.
viaram flôres ou por telegramaS e telefonemas manifes- vada. O único' governo que '

B
o COIn r�r o er-n�s-a pe ad redn e.

t esset preClo'do de crista azul e penas amarelas; aqueles ttgres de 'Orelhas,
sr. oure vaI ser o maIS marca b, Os a acan es. a a '

taram pezar pela triste ocorrência, bem como tôdas as que olhára para o problema, fôra t b h' ff'd
'

.t d
Vermelhas e lombo cor de rosa; aqueles veados verdes, de

d VeZ que se me er na an eIra o o -SI e sera apl a o. '

acompanharam {) doloroso períodO e seus padecimentos. o do dr. Aderbai Ramos da
J r t· r N d d t·' I pescoço e cabeça brancos, grandes paus que se abrem em

Aproveitam a ocasião para convidar a todos para a Silva' que lá mandou insta- ogo lmpo, rlgo lmpo. a a e ngo roxo nas a-, cima como uma de Ponte de Baixo e Enseiada de Brito,
missa de sétimo dia que farão celebrar, no altar de Nossa lar um posto de "monta" pa-

vouras. I

couve flôr, e que Marques Rabelo, num encantamento ju._
Senhora, na Catedral Metropolitana, no, dia dezenove do 1'a incentivar os criadores. GUILHERME TAL 'Ivenil, como se andasse a construir uma nova Arca ce

corrente, sete e. meia horas. Afirmou o orador que a es-
.

Noé - levou para Cataguazes .
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