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e t::devolução :de
BUENO'S AIRES, 15 (U. pelas autoridades argenti- divulgadas pelos peronis- buru, declarou que "não o presidente Aramburu foi BUENOS AIRES, 15 U. de homens armados de me-

P.) _ O embaixador da Re-' nas como um dos cabeças' tas. pretendia utilizar da força". informado sôbrc o que ha- P.)'_ O govêrno apresen- tralhadoras invadir a resi-

publica do Haiti, deciarou' da revolta fracassada de sá- Ao mesmo tempo, afirma- Antes, manifestara tambem via ocorrido, transmitiu' tau, suas desculpas esta dência do embaixador.

esta noite que' um grupo bado ultimo. O diplomata va-se que o governo recebia que Tanco era culpado ape- ordens para que Tanco e' noite ao embaixador do O general Tanco e seua

armado assaltou sua resí- :forneceu à "Assocjated uma comunicação da em- nas de delitos pol iticos, pe- seus companheiros fossem! Haiti pela violação de sua seis companheiros rebeldes

dencia, na propria represen-I Press", pelos telefone, uma baixaria do Haiti, a fim de '110 que devia o governo res- imediatamente devolvidOS,' residência por um grupo foram conduzidos à Embai

tação diplomatica, dali re-I descrição ,do que' ocorrera" que se verificasse da iden- peitar sua situação, prote- ao embaixador. Esse diplo- armado- que dali retirou o xada em uma. caravana de

€olhendo sete homens que momentos depois que uma tidade do general Tanco. gida, que se achava, pelas mata, ofendido e visivel- general- 'Raul 'I'anco e seis automóveis �escoltados por

lhe haviam solicitado asilo,
I
fonte autorizada revelava I Entrevistado a respeito pe-' normas tradicionais do di- mente i;'ado, dirigiu-se rà- loutros asilados mais 'impl i- cinco carros da Polícia.

inclusive o general Raul
I
que as noticias sobre a fu- lo correspondente desta a- reito puJ:ilico Internacional. pidamen te ao Ministério de

I
cados na revolta de' sábado. iua casa", sendo logo rece-

Tanco, que vem se n d o
I

ga do �e�eral Tanco para' gencia, o presidente provi- BUENOS AIRES, 15 (U. Relação. Exterior ,rara_ pro-I DEVOLyIDOS A EM- 'lido pelo sub-secretário da-

exausticamente procurado' Montevidéu eram falsas,
I

sorio, general Pedro Aram- P.) - Urgente _ Tão logO testu' contra a violação de ; BAIXADA quela repartição. Luiz Cas-
....._�..,.JR��r.Dr;:.r.J.;a�� �.�J' -� .J"..,."!' .-�..Ia••_..O!"••.- _..•••._•..-u- ,.. w_•••,.. ..,...... IQ.- ...",.._ _ _

- tM.'*-...-. "..._.._ iIo �
..w_.._.._��,... .- :: BUENOS AIRES, 15 CU. tineiras,' que o informou

� � -' � >P.) :._ Urgente _ O gene- lamentar o govêrno o inci-

� OIRETO� � . >O
· .

D"' ::ral Raul Tanco foi devolvi- dente, ao mesmo tempo em

:. I Rubens de � � maIS antago Ia·· ':do esta noite à Embaixada que prometia seriam os re-

� � � rio de S. Catarina ::do Haiti, quatro horas e. beldes devolvidos ao seu re-

1. ArnH'b 'lamos � > �meia depois que um grupo fugio.
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<.» Florianópolis, Sábado, 16 de Junho de 1956 Cr$ 1,00
OS FUNCIONÁRIOS públicos de Santa Catarina,

Troca de Ir-IUo- norle 8merlllc�'no por� o FECHAMENTO DA LlGA DE EMANel- ��:m� f�:�:=aeln�:l!erãl�e�r�:;n��ç�� (�s!��::�·.n�i�� p��:
_ ti que ate agora os Estatutos, para o' Governo, eram dOIS,

ti : PACÃO NACIONAL aplicados. segundo a cou,:,eniência política e as preferên-

B -I I
.

, ,

eras partidárias do servidor. Para uns casos vaha o

rasl RIO, 15 (VA).,.JA ,i3ecreta- chegado agora o Minístérro velho; para outros, o novo. Era assim: se o velho era

I ri� da �re�id�n(;ia da Repú- i �a J�s.tiça, no termino des�e I mel,hor para � fUllciollál'i?, na espécie 0;1 artigo a =
,
.. _ ".." .

blíca dístrrbuíu a segumte, mquento a uma conclusão
I uplícado,

era esse que valta para os servidores udenís-
RIO, 15 (V. A.) _ O ul-

. I paItlCIPa��o d� Orquina !nota:· I positiva quanto aos desvír-. tas. .Para os outros, valia o novo. E vice-versa.
timo acôrdo feito para a ex- Atomica. Informou, aI�da" nesse a�oI do, CIfrou-se, se-I "Para evitar. que tenh:lm tuamentos da referida Liga. . xXx
portação de minérios ato- o depoente, qu� o acordo

I gun.do disse, ap�n.as ao fOI:- I curso explorações tenc1encio-lo processo, porém, não cons CONSTA que um dos c�ndidatos da CESPE à prom'o-
micos foi referendado pela preve a exportaçao de t.re- i n.ecllnento de aI ela monazl- � sas em torno do decreto de ta de qualquer acusação ao· ção por merecimento, mesmo com suspensão de 90 dias
CACEX no dia 20 de maio zen tas toneladas de oXIdo, tIca,

.

contando e� �ons_e- ,suspensão da Liga de Eman- : deputado Vieira de Melo nem ror concussão, anda foragido da Polícia, em virtude de
do corrente ano,' tendo qua- de torio. quen�la, com a bOlllfl�açao ,cipação N3;cional, . no qual existe referencia a qualquer ier decretada sua pr�ão preventiva.
tro dias após o sr. Ju:Celi-

_ Reportan.do-se à :�porta- cam?IaI pela exportaçao. : se pretendem �nvoIver, P01" partiCipação do leader da Como o fujão é suplente de deputado pela U.D.N. o

no Kubistschek vetado es- çao de are�a monazItlca em. A Fmalmepte: pergun!�do i intriga política,' o nome. do maioria nas atividades que ,jeito é algum colega de bancada licenciar-se para envol
se acordo "até ulterior deli- trocaA de trI,gO, de�lar?_u que

i
sobre com� sao consegUI.dos lleader da' maioria, deputado caracterizam' os desvirtua- vê-lo em imunidades.

beração". o aco�'do �or� feIto a b�se: �e!o gove�no esses mlll�-, Vieira de Mel,o, 'o, governo mentos da Lig'a, à qual ele xXx
Esta revelação foi feita de seIS mllhoes .d.e dol�Ie.s !aIS ator�llcos" � sr. InaclO

jtorna público que nenhuma :empl'e.>tou o nome apenas DE UMA CARTA: "Ontem parou aqui em São
pelo sr. Inacio Tosta Filho, d� areia manazltIca bIasl- Tost� FIlho, IeVe�?U q�e � de tais conjecturas ou Ver- para assinatura do .documen- Luis, na rua Frei Caneca, um caminhão de chapa bran
,diretor da Carteira de Co-, lell'a. . , . .! BraSil :ompra da Orquma sões contem qualquer funda-I to de sua fundação. ca vendendo tomates d� granja do sr. deputado Caruso
mercio �xterior do Bancoj O BrasIl, porem: am�a _fl- I g�rantm.�o a essa.empresa,menta.. I Assim, o_governo, ,esclare'- ."Jac Douald. O veículo oficial, ao que parece, é da As
do BraSIl, depondo, em ca-, cou. devendo qua.tr o mI h�es i

PI �.ço, pl e-est�belecldo. Pos-
I A providencia tomada pe ..

I
cendo o assunto, reafirma Fociação Rural que, dessarte, para não ser acusada de

rater reservado, perante a e cmquent,a m.II dolaleAs,; tel �OImente, revende o ma-, lo governo decol'r(l'u de um, que o deputado Vieira de !C9IDunista, llassa a dar assistência individualizada e não

Comiss.ão P�rlamentar �e ,que pag�ra_, ao Jurq de tre� ,t�l'lal, observa.das as .cota- inquérito para apurar os l1cs- Melo continua a merecer to- .colet_ivizada a seus só.cios granjeiros ... do pal'titlo mo-

Jn.quél'ltO..
sobre Energw. por.

eento ao HnÓ. Quqnto.a çoes do mercadP.�t1l1�la]". '!virtuu:nentQs daS,f,.:.�·)�\;l.1id�lde�!9à a:�Ufl!.ct1idiançai'C61.floIea
.. ll..ftlista e-mol'aHzador..·.· �.>"
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'BANANAS PARA OS ESTADOS UNIDOS Escola de injciacfio'��a������:� aNa;�=l1ale C�l::d.�� C����i�l���, ?�ri�:��t��' .

RECENTE decisão dO\L�)l'emo Tribunal, dando ga-
- ,'. ;proc�sso ma�dado instaurq.� ,mente pe�as suas atitudes Illho de c�usa a �iversos s:s. Des�mbaY'�::Idol'es aposen-

Interessa ao nosso Estado agncola em Santa ino �Ia 5_ de J.ul.ho 'de 195:'>,sel1:we dIgnas na d�fesa �o,tad?s, cUJos venclmen.tos .nao ha�Ia� sldo l'eajustados,
,pelo entao mmlstro ela Jus- regIme e sempre leals na fl- defme para todos os matIvos o direito ::10 ::Iumento de

RIO, 15 (VA) - A título lano seguinte, 449 cn:chos pa- C:tfarl'na. !tiça, sr. Prado Kelly, tendo delidade às-instituições". 40% concedido pelo governo Bornhausen para sel' pago
experimental, vem ele ser 1'a New York e mIl cachos U .

1··�.J'V*�·
·· _w��••_'V'�••g a_a m.a g _................. pelo governo Lacerda.

exportada:> para os Estados;para Nova,Orleans. Ao qUê

RI?,.I� �V. A.) -E.ntl'ej

.

O A'UI.v1IENT·O D'OS BANCARI..OS , "a••_ M,.._.!'"""' ••• y � ...

Unidos, por cómerciantes
. parece os preços do pl'odq-

- O Pa
.. , - ..

iI-
� - � � _ -. �

C
-

-t' _IM'paulistas, a. bordo do navio Ito exportado pela United o lVhmsteno
A

da Agl'lcul-I RIO, 16 (VA) - A mesu- ,tem mesmo, embarcou para pa vai para as e"Del r,'lal''', mil cachos de bJ,- Fruit (Guatemala) são de tura e o Governo de Santa: redonda que ontem devia ser São Paulo, a fim de conferen-
.

-

nanaf.: consignados a uma tal ordem que o nosso produ- Catarina foi assinado acôr-: realizada no Ministério do' ciú com os banqueiros 10-

firma de Nova Orleans. to não pode então competir. do para instalação de uma' Trabalho com participação
1
cais e tentar aceitação de Gando110Falando ontem à reporta- escola de iniciação agrico-! de bancários e banqueiros' uma formula conci�.iató'l'ia

gem o sr. Lauro Lacroix Lei- Segundo estamos informa- la �:o município de. Pôrto : não foi efetuada, em ,virtn-, qU8 evite a deflagração da .

vas, conhecido imp:Jrtador e, dos, as bananas foram em- Umao. O estabelec_Imento' de do Presidente do sindicato greve programada pelos ban- CIDADE DO VATICANO, fim de fugir' ao ealor, em

exportador de frutas, dech- 'barcadas em frigorificos e a- funcionará em regm�e d; !patronal haver mandado in- cários e que prejudicaria sen- 15 (U. P.) _ Nos círculos fins do mês em curso.

rou �!�e, esse primeiro embar-I condicionadas em pape!, inter:lato .

e .s� d:nor�'lll�_ar� I formar que se e�contr� ��en- sivelmente a economia nacio- do Vaticano informou-se A quente primavera ro-

que Ja e uma das consequell- . grosso, perfurado, e em saco;:, I ESCOla de Imc13çao Aguco : te e, portanto, Imposslblllda- nal.. que o Papa se trasladará mana e o excesso de traba-
ciãs beneficas da transferên-I de mate�'ia plastic�, enquan- lIa de Valões.

_ A A. I do de c,omparecer. I para a sua residência de lho obrigaram o F-ontífice,
cia daquele produto para a: to que a exportaçao para a 1 Para execuçao desse aCOI-· Eslla é a se.gunda vez que Nova mesa:::redonda deverá verão de Castel· Gandolfo que atualmente ,conta 80

terceira categoria cambial. IArgen�na é feita em ��nvés,' do c,ontribuirão, �ste ano: o os banqueiros deixam de .a- ser convocada pelo sr. Hll- um mês antes do que é o seu anos de idade, a suspender
Sobre essa tentativa d� sendo o produto acondlClO!la- Governo Federal com Cr$ .. presentar-se às mesas-re .. debrando Bisaglia logo' que costume. 'as suas audiências e a re-

exportação, tO. sr. Leivas ain- do em palha ou mesmo sem 836.000,00 e o Estado com dondas convoc�das pelo Mi- regresse de São Paulo, uma Sua Santidade se dirige duz{r as suas atividades em

da afirmou que a medida do nenhum envoltório. Cr$ 418.000,00. nistério do Trabalho para de- vez que a assembléia dos habitualmente a Castel princípios deste mês.
governo veio em boa hora, �.�hy.�.W.!".!'y &••""""""".l'."' "; -;-

......,
bater as reivindicações de bancários cariocas está mar- Gandolfo, que fica nos Mon-

exatamente quando deixamos SUBIRA O CAFE aumento salarial apresenta- cada para aproxima segun- tes Albanos, a uns 25 quilô- I A residência de verão é
de exportar para a Árgenti- das pelos sindicatos de ban- da feira. Nesta assembléia metros de Roma, em fins um castelo murado e rodea-

na, que é o noss,o, maior im- NOVA YORK, 15 (UP) to entrará em vigor na pro- cários de todo tO país. 'caso não tenham sido aten- de julho. Mas êste ano - do de jardins. no cume dos

portador, cerca de quatro Parece iminente uma alta xima segunda-feira. O sC. Hildebrando Bisag1ia, didas suas reivindicações disseram os informantes - Montes Albanos, de onde se

milhões de cachos. Até o an;) dos preços do café - a se- Os circulos comerciais dis-
Diretor Geral do Departamen bancários tmarcarão o dia abandonará (> Vaticano, a domina o lago vizinho.

'passado, quando estava vi- gunda em menos de um mês seram que é provável um a\l- t Nacional d T"abalho on par defl gracão d gT ve � w......, _ ..-..-:.....

gorando o conveni,o comercial - pois três torrefadores de menta geral em virtude dos ?..............::...........::.......�N.............:......�..:_.):....._....;_D.•.y_••...;�••...,.:.�
• AMARÃl PE·IXO·T·O APROVADO

....···............·

entre o Brasil e aquele país, Nova York anuncjaram ,I} au- preços mais altos que agora AUTONOMIA EM 1960
'

a Argentina importav\t cerca mento de três centavos por são obrigados a pagar os tor-
.

RIO, 15 (VA) - A

comi5-,de doze milhões de cachos, e libra de seus preços no ata- refadores pelos cafés da A-' RIO, 15 (VA) - Com a vo- los têrrn!Qs da emenda, a são de Relações Exteriores

este ano a exportação não cado, pata os cafés enlata- mérica Latina. Acrescenta-, taCa0 de ontem à noite na primeira eleição de prefeito do Senado aprovou ontem,

excedeu de oito milhões. dos ao vácuo. O aumento pela ram que. nas últ�mas sema-I'câmara dos Deputados, che- somente será realizada quan-' reunida secretamente, por 7' O sr. Amaral Peixoto f�z

T,oda a Europa importa ape- General Foods Corporation nas subIram mUlto os pre- i gou ao. seu fim a tramitação to se efetuar a do presidente
I
votos contra 1, o parecer do

I
minuciosa exposição a re8-

naS dois milhões de cachos.. de seus cafés Maxwell elevoú cos dos cafés "suaves", q�e I da República para o proximo sr. Geor�ino Avelino fruvorá- peito das relações Brasil-Es-
..

d t' da emenda constituCÍoonal
Não é 'esta, porem, a pri-' a 1 dolar e 2 .centésimos o se usam em gran e quan 1-

I . período presidencial. vel à mensa,gem presidencial tados Unidos, revelando-se

meira vez que os exportado-
I

preço da libra desse produto dade nas mistura's norte- a-. c�nc�dendo . �utonomla ao
--,----- indicando o sr. Ernani do A- 'perfeito conhecedor dos as-

res brasileiros tentam in-
I

no atacado. Aumentos simi- mericanas.
_ :Dlstnto Fed:��l. _Resta ape-

ReJ-'e�b ria maral Peixoto para tmlbai-! suntos economic,os e finan-

gressar no mercado norte- a- lares foram anunciados pela I
Parece que tambem sento, nas a �romu.gaçao, que sEil. !: U;.A xador do Brasil nos Estados' ceiros entre oS dois países.

mericano dominado peIos
.

E. A. Schonbrun, pr.adutora aumentados os··preços dos
I e:etuara . solen�mente, em RIO, 15 (VA) � O deputlO',- Unidos. . I Terminada a exposição, que

,
I f S' I

I
f'

.

t nta'neo prova- dIa a ser amda fIxado em en- d Q' F'Ih t I p' t d t 1
exportadores guatemaltecos., dos ca es avarm, e pe a ca es �ns a s, G

•

o uelroz 1 o apresen ou O sr. Amara eIxo o com- ,agl'a ou, congra u ara.m-sc

lá sei.scentos cachos e, no Cchock Full'O Nutts Corp.' velmente em oito centavos, t_endl�ento entre. as Mesas ontem perante a Comissão pareceu perante aquela Co- com o sr. Amaral Peixoto os

Em 1953 embarcamos para Esta disse que o seu aumen-l por vidros de seis onças. ,da Camara e do .Sena�?.P:-, Especial parecer sobre a de- missão ontem a tarde, a fim senadores Moura Andrade e

rJ
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·····s�wme�n�t�eq ul"
..........

aTq·uer" ��:."���g:;:�;����:·:i� ��A:::;::�::::::::O :e:: �;;g�,��Ik��::���
.

'�responsabilidade, por não der da máioria, sr. Filint.o brasileiro era um homem fa-

f
-

M·
. ·

te'r '·1o �;�\e�t:t�i��d�eOn�eo i:�Ol::� ���ll;��.ae:�����a���' �o:s��� ��l����ad� ceo:;ern� ���a;!�
re 0-rma no InIS. �lc�.··ayeoos,d:O:eFCuin��dv'eoi:�s;l�noadldaceal�.���!� ��� ��aci���e��l�or e�:���;� ;a:��i���gi�:�Oq:e ����:ã�iS�

� tador de missão específica ::10 correr so.bre a missãp que vai
mente nada existe sobre o." Concluiu pela não aceita- governo ameriCano. exercer em Washington. ,

de que o governo pretende de seu ·governo o Brasil es- que a im?�ensa e cm:tos li- �ÇãO da denúncia, c0l!sideran- Em seguida, o sr. Amaral Houve apenas um voto con

desvalorizar o cruzeiro. A- tará prOduzindO 50.000 auto- �e�'es POlItlCos co�sld:r�m �do, que. Os fatos levad�s áO Peixoto passou a discorrer tra a indicação, que teve a

firmou que em julho fará u- móveis, caminhões e "jeeps", ln:mente, ccm respeito a re- :;conheclmento da Camara sobre OS assuntos pertinen- aprovação dos srs. Georgino

ma visita de inspeção às 0- ',valendo-se de capitais nor-' <não devem ser considerados tes à missão que vai desem- A-velino, Lourival Fontes, Bt

bras rodoviárias e ferroviá- te-americanos e' europeus. núncia do sr. Vieira de Melo "objeto de deliberação do ple- penhar em Washington, o· nedito Valadares, Gomes de

rias em execução em vári,os Respondendo às indagações da lideranç:1 do partido nla- �nário da Casa, sendo o seu que fez com brilhantismo, se-IOliveira, Gilberto Marinh3,

pontos do país. O presidente de vários reporteres, acres- joritário na Câmara dos ',parecer aprovado por l11::1io- gundo apurou a nossa repor-1Moura Andrade e Argemiro
d·t

-

f' l' ntou al'nda que u'bsoluta DeputadOS, :',ria de votos. i t.·lg·en�. de Fiilueil·ecIQ.disse acre I '�l,l' que no ma ce - . G
- ,'�

•

(

Violado o direito· de asilo. .Protestos asiladns

areia ·monazítica do

Congl'atulações

RIO, 15 (VA) - O presi
dente JusceliIÍo Kubitschek
falou novamente à impren
sa em entrevista coletiva, no

.

Catete. Desmentiu categori
camente que esteja sequer

pensando em reforma minis
terial. Disse que não tem o

menor fundamento a, notícia
•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P'ROFISSIONALINDICADOR
M II: D I C'O

DR. W -\LlUOR ZOMER l':>H.
GARCIA

Dlolomado pela "'acuidade Na·
denal de Medicina da Unlver

iildade do Braalf
E-r-Iuterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro.
• drigues Lima)

t:x-Interno do Serviço de Cirur·
ela do Hospital I.' A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavtdade
e da Maternidade Dr. Carl"s

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das _ Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencourt

101.
Telefone ; 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital Sio
Prancísce de Assis e na ranta

Ce<la do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
re les, 22 Te!. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1,
Tel. anoa,

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
}iÉDICO

Operaçõ"s , , Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospihl de Cartdade.
A tarde das 15,3� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
Residência - Poua Presiaente

Coutinho 44. Te!.: 3120.

CLINICA
de

OUVIDOS - 'NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREmO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLlNICA os APARE·
LHOS MAIS MODIDRNOS PARA
TRATAMBNTO .das DOENÇAS
da ESPECIALIDAOJ..,;

,

Consultas - pela' manhã n<,

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 6-

no CONSULTóRIO - Eua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDlIJNCIA _: Felipe Sch

midt nO. 113 Te!. 2366.

OLHOS

DR. ANTONIO MONIZ
"DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
,

Ortopedia
Co.isultõr!o : João Pinto, 18.
Dus 15 às 17 diàriamente.
Menos a08 Sábados
Res: Bo.caiuva 136.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MéDICOS

CIRURGIA CLíNICA •

GERAL-PARTOS
Serviço \!ompleto e especiali

zado das DOENÇA-S DE SENHO

RAS, com modernos m�todos de

diagnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPlNGOGRAFIA - METABO-
LISMO llASAL .

a'ldioterapia por ondas curtal

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

l0 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Da's 15 às 18 horal - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powaky, 84.
'

�..._.--

DR. MARIO WEN
nHAUSEN

CUNICA MtDlCA DE ADULtoS
1: CRIANÇAS

-Consultório - Rua João Pin
to. 10 - Te!. M. 769.
Ccnsulta�: Das 4 às 6 ho�a••
l!esidência., Rua Esteve. Jd

nlor, 45. 'l'el. 2.812.

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

Consultório - Rua Nanes Ma
chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá
bados).
Residênciá': :Rua Vrsconde de

Preto, Í23 - Té!. 2559.

S
JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN·
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Atuc,ues - Mantas -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUk-TóRIO - Rua Tra

jano, 41 -'itas 16 às ]7 hora.
RESIDÊNCIA: Rua Boc'aiuva:

139 Tel. 2901

DR. ARMANDO VALt·
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica InCantil
da Assistência Municipal e Hos

vital de Caridade
n, CLíNICA MÉDICA DE Ch:IAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mil
chado, 7 - Consultas das 15 à&

18 horas.
Residência: Rua Maróchal Gur

lherme, 5 - Fune: 378:l

DR. J(ILlO PAUPITZ
FILHO

E�-illtel'llo da 20& e n te rmar...

e Se rvi ço de gust ro- c' terologia
.ra Sauta ';asa do .Rio ue Jenerre

,Prof. W Berardinelli).
Ex-Interno do Hospi�1l1 mater

"idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
.gudo e vias bí lia+es. Rins.
Gonsultório: Vitor Meirele� 2Z.
Das 16 às 18 horas.
Resldência : Rua BocaiuVII ZO.
�'one: 3458.

'

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO

M�DICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internal •

CORAÇÃO -- FIGADO -- RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILlS

'Consultório - Rna Vitor Mel·

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.416
Re:.idência: Rua José do Vale

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

DR. CONSTANTINO
DlMATOS

MÉnICO CIRURGIÃO
Doencas de (lenhoras' - Parto"
_ Operações - Vias UriDárlati
Curso de aperfeiçoament-J e

longa �pl'áti.ca nos Hospitais de'

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua l!'el:pe

schmídt, nr, 18 (sobrado). ,ll'ONE
%12.
HORARIO: das 16 ás 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Brao-

,.'0, n, 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.

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

DR. LAURO DAURt\
CLíNICA GEItAL

Er,pecialistl!- em
. m.o�é&ti",s !le

Senhoras e Vias urmarJa�. _

Cura radical das mfe"çoea

agudas e cronicas, do f>perelho
genito-urinário em am]>ol 011

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
� do sistema nervosO.

-

Horário: 10'l� ás.12 e 2%-,ás �.

Consultl'll'io: R. Tiradentes, 12
_ l0 Andar -- 1<'one: 3241i.

Residêl1cia: R. Lacer(la Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha}
,_ Fone: 3?.tg.

.,:

DR. ALVARO DE

CARVALHO
�íÉDICO DE CRIAKÇAS

PUE�ICULTURA - PEDIATíHA
_ ALERGIA INFANTIL

C�nsultórfo: - Rua Tiradot.·

'tes n. 9. . .

Residência: - Av. H8I'Clho
Luz n. 156 -- Tel. 2.630.

Horário: - Das 14 às 18 ho·

,'as diáriam,ente

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 boras.

Res. I' Cons. Padre Miguelillho.
12.

•

DR. I. LOBATO
FILHO

Doençu do aparelho respiratório
TUBERCULOSI!l

RADIOGRAFIA E RADIÚSCOPIA
DOS PULMõES·

Cl,rurgia <lo ToraI
Formado pela FacnldaJe Nuclo
nal de Medicina. 'fisiologista e

'f18�ocirurgião do, l[oBl.ital Ne·
réu RamI'J8

Curso de especill.lizao;ão pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-allsill
tente .te Cirurgia do Pn.f. Ulo

Guimarães (Rio).
Cone.: Felipe Scbmid�, 8S -

Fone 3801
Atendo em hora marcada.
Res.: - Rua -Estllves Junlo!',

8ü'� Foue: 2'�"
"

Florianópolis, Sábado, 16 d� Junho de 1956
-_-------,-_-,,----_._-----�-

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

o 118TU)H

10 PRIMEIRO SINAL DE FR;\QUEZA, TOU!CO ZEN,,\ mas'l oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A

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

_� i do em São João Batista Municipio de Tijucas Santa Ca-

�A/�.1 ..e$COJt."na·-FARMA-CIA-SDE-_'-Pl-ANI-AO--
� fllf!A'. DEPAR�AMENTO DE SAUDE PUBLICA

7K-"" OUIWfTE TODO DIA

,'" <,,�",,�_,' nos "'APl"JOS
PLANTõES DE FARMACIAS

•-" ·D
..
�1,

"R��"t'
Mês de Junho '

�', -,
2 - sábado (tarde) '_ Farmácia Santo Antônio _ nua,

� ,

,� .

== Felipe Schmidt, 43
-; �

»
� � � 3 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua Fe-

�
�

• �
'II.· �

.

lipe Schmídt, 43
�.

'\
',.

,

:.-...J 9,- sábado (tarde) Farmácia Catarmense. - Rua
. --

-

I Trajano
- ......

10 _ domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano

-fx;e,' -. t S fi fi fi
- ,

I' Li 'It--
lís - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano

p' C'" U tUriônOpú JS tia. �� - d�mingo - Farmácia, �oturna-- Rua 'I'rajano

ENDEREÇOS ATU •

•
_ .... - sabado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

AUZADOS DO EXPRESSO selheiro Mafra

FI,OnIANóPOLIS LTDA.
24 _ do�ingo - Farmácia Esperança

lhelro Mafra.
:30 _ sábado (tarde) Farmácia Nelson

Schmidt

NEY PEKRONE
MUND

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

I BAHC�ÃG���li POPULARIRMa; rr�.16
. . I

. f"LORlANOPOLIS - src.. e�rc.rlfl6. .

Da JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

ESP1':CIALISTA EM OLHOS DR. NEWTON
:>UVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
TRATAMENTO li: OPE!U�OES: CIRURGIA GtERA.J.
(nfra-Vermelho - Nebubzaçao - Doenças de Senhorai _. Pl'llcto-

•
Ultra-S9� logia _ Eletricidade M édi,�a

.

(r�atameDto de
_

slDu.lte lem Gon['.lt"l'io: Rua, Vitol Mel-

operl!çao) reltls n. 28 - Teiefone: -:f�07.
Anglo-retlnoscopla - Receita de

I
CItas: Das 15 hora., ela

Oculos - Moderno equipamento j' 0t"su /

de Ot�-Rinolaringologia (Í1nlec:
-

li�1 �:dê cia' Fone 3422
no Estado),

eSl n. ,.

Horário das 9 às 1% horaa e
Itua: Blumenau n. 71.

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

reles 22 - Fone 2675. DR. ANTONIO BAl'ISTA

Res. - Rua São Jorge 20 - JUNIOR
Fone 24 21.

,i1'ormado pela Fucu ldane Nacío

11,,1 Ih. Medicina lJ niveraídad ..
'lio Brasil

RIO DE JANEIRO
Aperfeiço..mento na "Casa U�

Saúde São Mignel"
Prof. .lo ..rnando l'aulino

Interno por :l an",.. do Serviço
de Cirurgia

Próf . .Pedro de Moura
OPERAçõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamente das

7 - 9,30- no Hospital de O..lri

dade, das 9,30 - 11,30 no Con

su ltõrio à rua João Pinto 16 l°

..ndar. ,,�
RESIDÊNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

...........� � .

OFICINA MECANICA

CONSERTOS DE FOGOES, FORNOS, SERRE-

I..HERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E
,

OR; CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
ClinÍca de Adultos e

Crianças Raio X
Atende

.

com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A ss

'as 3 e 4.

TQDOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

'.eO.@3() M .

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

A D V O G A D O si
DR. JOSÉ .MEDEIROS

VIEIRA
- -\DVOGADO

Caixa Poatal 160,r-' Itajaf -

Santa Catarina.
_---

PR. CLARNO G,
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONg:: 2.4GB

Florianópolis -

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

�relefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

... -------�.

DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
_ ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av, Hercilio Luz, 15

Telefone: 334C. '

.................It••••
·

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica -- - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e, Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n, 6

Pone : 2225.

À SUA MESA!

Consultas: das 8,00 às 11 ho

ras e das 14,00 às 18 horas
Exclusivamente com ho ra mar

cada.
Sábado - das II às 12.

UU. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-D1<1NTISTA
CONSULTóRIO Ediflc!tl

Partencn - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silvei lia, 11)'

Atende diáriamente das 8 àII

�1 horas
3ua e 5as 'as 14 as 18 horaa.

- 19 as 22 Leras.
Conferciona Dentaduras e Pon

es !vlóv'eis d.. Nylon. :ransp?rte,:; de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO.
,"IS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO RIO

,--.._----' DE JAN�IRO E BELO HORIZONTE.
I

: ... t .

O ESTADO lVJatriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIHA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) J32j:!6

. _25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End: Telp,ir. "SANTIDRA"

End. TeJeg. "SANDRADE"

ADMfl\l�STRAÇÃO .

Itedação e Oficinas. à rua Con

,"'.beiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

_ Cx. I'ostal 139.
Diretor: RUBENS A. RA.MOS
Gerente: DOMINGOS F. DJil

AQUINO
,

Represe,ntantell:
Repl'esent�ções A. S. Lara.

Ltda -

Rt:':l Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro, -\venida do Estado 1666/76 Rua
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala õ12 - São_ Paulo.
ASSINATURAS
'Na Capital

Anc .... :.......... Cr$ l��"g� F�nd,. TeJeg. "SANDRADE"
Semestre .....••...• Cl'$ "

No Interior
.\no Cr$ 200,00 Agência: RIO DE JANEIIW Agência: BELO liORI-
Semestre ...•...... Cr$ 110,00 "Ri"
Anúncio mediante contráto. omar ZON'fE
OS originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se re3J,onsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

t,igos a�sinados.

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGR'R
'.'Riomar"

ComendaC:or Azevedo.
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

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

Atende "RlOMAR"
End. Teleg "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrtl

.-\.legrl', Rio e BeJo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes .

"RODOVIÁRIO RÁPIDO moMAR"

INFURMAÇõES tJTEIS
O leitor enctlntrará, nesta co

luna, inf-Q1:mações que n.;cessita,
dià.!amente e dv imediato:
JORNAIS Telefone
O L:stado .•.•• _ • . • . . • • . . 8.022

\ G 'lzeta . _ . . . . . • • • . • • • • 2.666

Di&rio :In 't'-'-ole 3,579 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANúFOLI" :
hupl'ensa Of.:, • .ll ••..•... 2.688 -

��fl��J\LH: �:!�I EMPRESA �:o�;��:� ·;��AVEG.4CAO
,

Saúde) 3.158
'

M!ltCr:1idade Doutor Car- 'HOEPCKE105 Corrêa , ,
a,121

eIlAMADOS Vlt·

'co�::�!SBombeiros 6.31& �AVIO-MOTOR (cCARL
Serviço Luz (Raclama- I T I N A R
ções) 2.404 E R 10

I'o!í(:ia (Sala Comissário.. 2HJ8 SAlDAS DE
Polícia (Gab. relegado) .. ?,594 I D A
COMPANHlAS -DE
TRANSPOR"TES

TAC '

�ruzeiro ào Sul .••••...
Panair .. ; .............••

Varig .. ", , .

Lóide Aéreo .

Real ..............••••.•
Scan,linavas ......•.....

Il,OTÉIS
Lu't ..

l\1agestic •......•...•.•.•

lIfetropol .

La Porta ...............•
Cacique ...........• , .' .•

Central .......•....... : ••
Estrela .....•....••.....•
Ideal ......••.•••.•.•••.•
};STRElTO
Disque ,.�,._:-.-., .••..••

VOLTA

Fpolis. Rio
24-5

29�5 31-5 6-6
11-1l 13-6 10":6

17-6 19-6 25-6
24-8 26-6 2-�

2.021 30-6 2-7 8-7'
2.276
3.147 As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, €) do

8.321 Ino de ;"aneiro, ás 16,00. ,

:::�: Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escr,l,a llÚS
8.871 portos. de São Sebastião, llhabela e Ubatuba.
1.669 Para melhor.es informações, dirijam-se à séde da

06 "Emprê-l'Ia-, à rua Conselheiro M,afra, .. 80, - Telf(one .22-12.

ltajaí
c Santos

25-b

7-6

20-6

26-6

'J.700
2.500
3553
2:825
2.402
Z.1I77
2.300

3-7

9-7

...

�iesiãü�â�ieNapoii!
• •

i
Rua' Marechal Deodoro 50. :
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! •

. Desconto especial para os senhores viajjlntes. I
,

.
� o ..

BORDADOS A MAO
,

,Ensina-se na Rua Feliciano, NI! ..... es Pires 12.

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

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.� -

BAPIDO'-;;SOL-BR1SILllflÓ;-=-
Florianópolis - Ita1af - Joinville � Curitiba

....

.'
.�,�..__." .....

,

.._�\i. _�,-- _-_.

Agêncl�a-. KUIi�Deoaoro e�qui_n8�da
,

• R�a ...
Tenente ,SIlveIr8

__--�--__�--__--__----, �=x__-. -�__.•���

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança l-fabrica e ca

misas recem construida com 2 prédios 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-

Rua Conse-

Rua Felipe-

O S<.� .• ';0 noturno será efetua,do pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situádas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano.
A presfmte tabela não poderá ser alterada sem pré

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

Luiz Osvaldo d'AGampora, Inspetor de Farmácia

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudolJ I)

consultório dentário para o Edifício "Joâo AINedo",
esquina Jeronimo Coelho..:... Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho

rárÍo: 9 às 11 e das 16 as IS horas.
Tratamento indolo,r _ Pontes móveis e fixas -

Pivots Dentaduras anatômicas e cirúrgia. '\.

Lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

sabado - Sóirée Mignon, em homenagem
ao "Dia dos Namorados", das 22 às 3

horas.
São João

Dia 23 - Sabado _ Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças - da Ratoeira _ Quadrilha - Pi

nhão - Amendoim - Queimada, laranja
-cana de assucar etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a sinhasinha e ao

casal melhor caracterizado e· ao bloco
mais animado - Show surpl'eza -- Re
serva de mesas na Joalheria MulJer, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
São convidados 08 associados para o pri
meiro ensaio da' quadrilha, ratoeira e ca�

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

horas.

Dia .9

Nota

Dia 1° de julho
São Pedro

- Grandiosa matinée infantil à

Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com
distribuição de premios para
meninas e men:.nos até o quinto
lugar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

-

I
A REBELIÃO DOS

'. PIRATAS
I

techn icolor
"

'�
No Programa:,

Noticias da Semana. Nac,
'-

v=ZW =Z??? &_-�?R?---C _ �.. Preços: 11,00-5,50.
.. Censura até 10 anos.

O Remo:OrasileirO ei] R!o��ascoal Apóstolo lLti���!�:g:�:' Sophia

Por Roberto Souza Lemos

M Ib
DUAS NOITES COM

e ourne' Inquietos estão, novamen- reça, de um dos componen- CLEOPATRA
Terminou a temporada para conclusões relativas à ,': te os cariocas. São eles pe- tes do "quatro com" cario- No Programa:

juvenil do corrente ano. Nós formação da seleção cata- las criticas, as principais C':\. Repórter na Tela. Nac,
que vimos todo o eampeo- rinense juvenil daremos CARTA ABERTA AO ESPORTISTA estrelas dos esportes no Recordemos um pouco. I Preços: 11,00 - 5,50.
nato citadino e posterior- nossas observações apenas I A R N A L D O C O S T A Brasil. Qua�do vão repre- Todos os cariocas estão Censura até 18 anos.•
mente o estadual, podemos d? camp�o,n�to citadino. �s-, O nosso companheiro Qe- ravel parcela de seus have- sentar o Brasil no estran- adaptados a remarem em I
afirmar que o primeiro foi SIm, de 111ICIO podemos afir-

. sal' Seara pede a publica- res e de sua saúde não po- geiro SÓ trazem o amar- lagoas. '" I = -11totalmente superior ao ou- m�r que tan!o .

o Lira, que: ção da seguinte carta aber- deria, nesta e�ergencia, gor das derrotas. No fute- Por esta razão querem 1
, p. ,'...Stroo Em todos os sentidos. fOI o Campeao, quanto ao ta: '. arvorar a meio de raia, boi os gaúchos souberam que os Campeões SUlameri-1Completamente. O basque- Doz,e9 que foi' o vice-cam-I Rio de Janeiro, 9 de junho uma competição 'em que es- representar o Brasil no ul- canos disputem uma el imí- As 4,30 - 8hs.

teból floriª,nopolitano teve peão, poderiam ter 'chega- de 1956. tá em jogo, acima de tudo, timo Campeonato paname- -natóría em sua casa. Têm, "CINEMASCOPE"
um progresso estraordiná- �? à final como vencedor.es, I Meu caro Arnaldo Costa: o mais puro ideal do con- ricano de Futebol, enquanto medo de remarem (confor-I B'etty GAfrLE - Robert
rio, e o do interior teve uma ja que � �ator ?hance fOI o

I Embora, no momento, por certo esportivo -mundial: o que os cariocas na Europa me entrevista) em mar CUMMINGS Shere
,

queda vertiginosa. Há ne- que decidiu o t;tulo. É bem, prescrição médica, afasta- espirito olimpico. E, sem desfrutavam derrotas. aberto. ! NORTH em:
cessidade -m'gente de medi- verdade também, que a' do de qualquer atividade, querer desmerecer dos de- No Remo, foram a Callao Ora Oallao onde sofreram' COMO USAR AS CURVAS
das drásticas, da parte da equipe do Clube Doze, quan- tanto iornalistica como de mais esportistas patrícios varias guarnições cariocas. angustiosa derrota é mar l technícolor de luxo
F.A.C., afim de salvar o do da última partida da sé- I

outra 'ordem, que envolva bem sabe v. tanto quanto Dos 'Êstados duas guarni- aberto. Melbourne também No Programa:
interior. Sim, "porque. infe- de de melhor' de três, não' quebra do repouso a que eu, que esses

_ rapazes de ções i- o "dois com" e o "qua- é mar aberto. Não pensem Short Colorido.
lizmente o Campeonato Es- contou efetivamente com: me vejo forçado, não con- Santa Catarina se integram tro com" ambas catarinen- os cariocas que irão encon- Preços: 18,00 - 10,00.
tadual do corrente ano, re- um de seus melhores el_e- 'ísegui dominar, todavia, o em tôda a sua pureza e le- ses. Saindo vencedoras so- trf!,r uma lagoa em Melbour- Censura até 5 anos. .

petindo o que já havia a- mentos, grande revelação incoercivel impulso de lhe' gitimidade, dentro desse es- ment e as guarnições bar- ue. Pelo contrario!
_

.. ontecído no ano passado' do corrente ano, e que foi, dirigir esta, agora, apenas pírito olímpico. Orgulho- rigas verdes. Destacamos outro trecho

ItI2jS--:lI ri.não ófereceu nenhuma sen� Mauro. Isto porque o jovem
I

investido de minha ardente me sobremaneira de haver E agora não sei, se por da entrevista de J. Carv-a-', ��ld �_1aF rê.sação, Pelo contrâr!o, foi defensor ' do "Veterano" fez paixão de patriota e 'de es- nascido no mesmo rincão inveja ou ciume pedem uma lho. Não estão habituados a
_

. � _

de uma monotonia pasman- a sua pior partid� de to�do porttsta, (lie deseja, sobre- que eles e envergado, em- eliminatória, para que o remárem aqui e encontra
te. A diferença, de nivel téc- o campeonato. Estívesse ele tudo ver o nosso país dig- bera em pugnas nauticas Brasil vá melhor represen- riam a raia em pior estado,
nico e tático -é grande de- em uma noife. mais .feliz, rnam�nie ,

representado nas mesmos memoraveis, o mes- tado aos- Jogos 'Olimpicos como também seria esta a

mais. Os nossos dirigentes talvez outro tivesse SIdo o Olimpia daa a serem efetua- mo uniforme do clube cujó de Melbourne. � primeiru vez que aqui com
técnicos 'são estudiosos do re�ultado db grande prélio, d;ls/r,a Austrália. E por sa- nome tão alto eles soube- Numa entrevista o voga petiriam. Logo se nunca:
assunto e sabem aplicar pOIS o Doze mais do que' be-lo, tanto os que quanto ram elevar. Mas orgulhar- do "quatro com" J. Carva- competiram aqui ainda ti-'
seus conhecimentos em oca- nunca se mostrou armado melhor o estejam, imbuído me-ia, muito mais c.omo bra, lho à reportagem do Diario veram alento para declarar
siões sempre oportunas e até os dentes. Isto em' abso-. de tajs sentrmentos compro", sileiro,

.

se a par da legiti- Carioca do Rio, assinalou: 'que a raia encontrava-se em

certas. Seria interesante um luto não desmerece
,

a vi-' vados à sociedade, nas n. midade "qa\. ef içiencia tecni- "E devemos dizer que os pior estado. E que seria es

intercâmbio dos nossos -téc- tória do Lira, pois êste sou- dss em que i�ntos temos ca;sPO'J, el�s.çIemonstrada em catar-inenses tem+conheci- ta a primeira vez a remarem
nícos com os do interior. be muito bem aproveitar 34 marchado _ quer 110 nosso toâds' os confrontos, lhes mento .do . tipo da- nossa em .FlbriãIiópolis,. acaso já
Talvez fôsse uma maneira falha do seu antagonista," In igua.lavel Flamengo, 'quer fÓs�e' cO'uced{da esta, a uni- raia, pois 'estão habituados foram a Melbourne 't
de resolver a triste' situa- caminhando por ela, para a na .F'ederação, Metropolita-,. ca de que fazem "panache": a remarem aqui: estando <, Lame�t��elmente os ca

ção. A equipe de Brusque vitória .final e conquistá' na de Remo, da qual fomos f i b r a, desprendimento, portanto adaptas à raia, en- docas, desgovernados 'de si
110S pareceu levemente su- do. ambicionado ( título. O, ambog' diretores _ e bem "f'air-play" de verdadeiros quando indo nós à Floria- mesmos procuraram em vão

As 4 _ Shs.perior a do ano passado. Se Caravana do Ar�foi outro assim nos longos anos de atletas olímpicos. nópolis encontraríamos não algum .:n0tivo para �ue os
10) BALÃO AMARELOassim tiver sido realmente candidato r:eal. {Excelente mi litauca de cronica espor- Nos tempos que correm, só raia em pior estado, co- Campeoes �ulameI'lC'ano� _ Com: Andrew Rayentão houve algum progres� material humano.jcom físi- tiva, dl;rante os quais pude hem :,abe v. o que de in te i- mo tambem será esta a pri- d� remo: Sa�dI, E?son, ChI-' 20) MARTE- INVADE A

so; muito sutil, porém. Na ?O elevado, jog�n�L ,sempl'� aprec!ar
_

com conhecimento reza 11101'al de fortaleza de meira vez q,ue lá competiria- cao e C�rdelro n�o compa- TERRA _ 5/6 Eps.pior das hipóteses, establli- a base de um pIVOt ora mo- intimo o portentoso acervo �ni(110 e de austeridade de mos. :eçam � Austral�a. Para No Prõgrama:zou-se. Já a equipe de Join- vel, ora fixo, e sempre bri- de SQ;viços por V. presta- costumes representa isto. Ora se o Conselho Tecni- Irem e�tao os c:rIo�as que Atual. 'AtI�ntida. Nac.vile foi ainda mais fraca lhante, que foi Picolé, e de dos ao remo naCiOIH\.I, é que E é justamente o direito de co, da CBD sempre determi- nem anaptos estao a rema-
Preços: 8,00 _ 4,00.que a do ano passado. Um Nelson possuidor de cm- me

• animei a de publie'o demonstrar o ;'alor de tais nou eliminatorias na Lagoa rem em mar aberto. Para Censura até 10 anos.excelente material humano "rusch" irresistivllI e com dirigir':lhe a presente, .( predl("�aos êomo o tem .fei- Rodrigo de Freitas, porque que assim possam trazer a

éompletamen'te desorientado ótima. visão de cêsta. In- fim de tratar dum assun- to tc�L1S as competições, haveria agora de designar derrota do "quatro com"· e

e sem capacidade técnica aL felizmente, na partida deci- to que se encontr'a na 01'- nacionais e internacionais, a raia (que é mar aberto) do "dois com" Os quais não
siva sua organização, táti- dem

-

do dia: _ o esbulho em 'JlHl tomaram parte, é de Fl'ori-ª,]lópolis para uma figuravam nas listas cario
guma. E pensar que Join- camente, estava errada, já que se-pretende impor aos qu'e, _ posso afirmá-lo em eliminatória "de tanta res- cas em Callao.
v�le foi um centro basque- que foram colocados fora catarinenses de represen- seu nome _ meus conter- ponsabilidade". Cuntinue Sr. Presidente As 5 - 8hs.
tebalístico

•

exuberante em do rebote ofensivo, a quase tarem em l\telbourne o re- raneos reivindicam, o re- Francamente o que aca- d-a.. FASC, a lutar para- nós Gina LOLLOBRIGIDA r-
valores individuais e em totalidade de seus elemen- mo patricio. conhecimento de seu direi- bam de lêr foi uma entre- cata>:1\.'\eníles irmos à Aus- Vitorio DE SICA em:/'
sentido de conjunto. -

Pare- tos altos, permitindo que Digo esbulho, meu pi:eza- to, pois se estas não fõssem vista, por incrivel que pa- tralia. PÃO, AMOR E FANTASIA
ce que os dirigentes dos seu a-dversário, o Doze, do Arnaldo, certo de não as suas intenções, de ha' No Programa:

����:�j�i:i�enfs�:urose de:�' ���;.:��s:.e'�ee�t�:��l:l� ��� �:taé�i::��;�:�e� = !a�u� ����t: o:st:��a�l�d:����n�� Campeonato- da O·IY·ls'a-o �!.��o::O��,i:�'i� ���:
���o:t:for�::.á En�s:�e�:v���� ��/:iq�iP�a��:a�uit�O b�i� �e:'�;de:���:l ������;n��� �uOt���tOq;;� .'�\ll�ld�(L�:n��

,

'

"

.
Cens'ut'â, até 5 anos.

::��,:' !�v"�:�:���: J.� ��;:";::��:�:i::���5; ��; :;�i:;:�l::;�::,]:;f;��: r�:�1:�iã�1�,:��:,ri;�7::� Exlra de'�Profissionais�JD'" �
ou· sofrivel. Joinvile precisa o grande respons2_vel pela para homens de bem e lineis, quando alguem agi.- ."
reagir. E o resto do hinter- conquista do Lira, Ja que 'verdadeiros esportistas, nos tou a questão da realização ���"/ . "",,;;;,?� As 8hs
tedand catarinense tam- venceu ao Clube Doze quan- -.

I d
" '.

t

.

re-' Terça-f�ira, à noite, reu- nato. d.a D.ivisão Extra de
10) A GO'TA D'E SAN-,parece a Ul1lca razoave: '. e e lmllla cr:as para a

'd '

bém. Para o bem do próprio do êste se encontrava em Jérrotados .em Lima, teri- presentaçifo olimpica. E, �I o nl� sede �a 7" C. F., o P.roflSSIOnaIS, senldol orga,- GUE _ Com: Ralph Meeker
esporte-' catarinense. Santa situação privilegiada. Seu ll,m os "barrigas-verdes", a convenhamo3 I Htida de es- I'd onse o tArbltra:11 . tratdou lllzadas as tabelas' do 1°

20) A CHAMA DE CAL-
Catarina esportiva não po- !rrande -mal, foi a quase to- I

. .

t' t' t' t
-

t' 'e assun os re aCIOna os turno do certame bem cOIllO CUTA Com' PatrI'c� estu tIce e o Impa no Ismo por IS as que nao IVeram l d' t d C
'.

de prescindir de centros co- tal falta de organização. Ti- de proporem a realização cemo os

"barrigaS-Vel�des"'11��.!..__��.!:;:..;.-.-�••- •..:�:..?� do torneio-início e a tabela Knowles.
mo JeJ,invile, Blumenau vese uma defesa e um ata- de eliminatorias para a cLpacidade para se impo- uma singular coincidencia

de preços, abaixo publica- No Programa:Brusque, Itajaí e tantos ou� que melhol' organizados, te- constituição da delegação rem ao denpis �: dversários que poderá se verificar em
das:

Esporte'!' na Tela. Nac.
tros O 1'1 t P 'd t' d"d

'
- Tabela do 1° turno. us re reSI en e na pro UZI o, maIS, sem olimpica. ,

do C lJ�tiJlente, tal iniciati- Melbourne: - ha, algum 24 de J'unho _ Atiéti,co x
Preços: 2,00 - 4,00.da F. A. C., snr, Luiz Fiuza dúvfda âlguma. Evidentemente que não, ca além de chocante é im- tempo, fiz para o desapare- ,Censura até 14 anos.

Lima, dotado de grande ti- O Clube Doze foi o mais pois não só seriam levados pertinente poi" atingir em cido "O Globo Esportivo",
Guarani

��
rocínio administrativo co- técnico de todos. Jogou aos 'ridiculos pela cronica pleno o valor dos titulos tão

I uma reportagem em que fo-
1 de julho - Bocaiuva x

mo é, precI'sa tom'ar I sempr'e a' base de or'ganI'za t
-

I l'd' t
.

t d I
Tamandaré

, uma -

me ro'p� itana, como,. ess� I Imamen e �on�UIs a os c�,liza:/a a ocorrercia de paiatitude capaz de sanar o ção. Foi acima de tudo," pretensao llj,es sena _ para o nosso paIS pelos: e filho que, integraram o
7 de julho - Paula Ra-

mal, e com a máis absolu- conjunto. Seus melhores ele- não digamos negada.._, mas mCllS conter., "inus. Este o ; oito. catarinense que dispu-
mos x Guarani

ta urgência. Com a palavra mentos foram José Luiz. o subtraida. _:_ Is�o bem o sa-I aspedo ,mora.l l' nen]111m! tou varios campeonatos, in-
14' de julho - Atlético x

pois, o mandatário mOI' da 'melhor J'uvenil dOe todo o b t
.

t
.

J b lt Tamandaré

'I
em os oca ,�rlJ1enses, por ,,' ou r·) ce 01' _em su a ema clusive,um brasileiro.

"

A ELEGANCIA PARA HO-F. A. C. campeonato, e sem dúvida exemplos Ja colh\dos em que a questao assume sem Ambos ainda continuam
22 de julho - Paula Ra-

MENS E SENHORASQuanto ao índice técnico, o nO 1 do Estado; Márcio, oportunidades anteriores, I qurrlquer viso ,de regiona- em atividade: Hamilton co-
mos x Bocaiuva

Rua Jerônimo Coelho n. 1 _
, -_.& 01".."..-_ _ -. ..........,. 01" &. ';:)

"

'"' ti... b' , 4 de agôstü - Guaraní xquanuó :e�.a�. esper a, m�s.1 ilsmo .

IJ1ca 1\:€' .

no caso, mo voga do 4 e 2 cOpl de que Tamandaré
' Edifício João Alfredo, sala

pou,co hso,nJelra'mente dl'1- cO,mo e f vld'J'1LC. ,estamos tratando e o Cor- d, '
�

t _ B '_ 17 }'O andar.
blados, dor Rerr Keller.. ,I E a V. como velh·�. rúm- deiro _ pai _ como técni-'

12 A�l ,a?,os o ocalU
..

�••_.JV':.-.........- ...._._._......_......-_q_. ..-.....

M· h
.

t
-

t 'd h
.'

d I t
' . va x "etlco111 a 111 ençao, con u o" pan elro e u as e que me co dos dois conjuntos. Na 9 d ... ,� t P I 30 jogo - Atlético x VeIl-

b d A ld
-'

d'
..

I t
' 1 e a�os o - au a Ra- - -

meu a nega o ' rna o nao I1'1JO, sem qua quer ou ra Australia Bob Pierce - se T
�

d
' ced,or do 10 J'ogo,

t b I I'
I
d I

- -

d
. I mos x aman a1 ee es a e ecer po emICa, mas. e egaçao senao a e espor- a memoria não me falha -

"5 d
� t 40 jugo _ Vencedor _ do

situar em seus devidos ter-,' tistà e patriota que 1-:-11: ,iul- foi campeão olímpico de! '" ,e

Aalg,o� o - Paula 201 J'ogo _. Vencedor do 30
- -

.
". .'. "

. R-amos x t etIcomos, uma questao que nao go ser, pOIS que ao PI eSl- "smgle-scull", ai););; seu p:u
.

9 d, t b' . jogoestá· sendo cQnduzida com i dente dq Conselho Téc,lico have-lo sic1.o também. �_ se. eu; 10 -\ BocalU- Os preços
o cavalheirismo e a \ cir- I

de Remo da 'C. B. D., por Se ambos . ali ainda est�
ca x Llal am

Para õs jog'os do Cam-
cunspeçã·o que os slJpremos

. certo a entidade catat'Ínen- ver em' vivos. e com saude, Torneio-Inicio peonato Extra vigorarão os
interesses� do espor-te pa- se, por seU represelltrlllte, bem que poderiam ":;e ,O torneio "initium" será ,pl'eços' abaixo:

.

trio _lhe estão' a impôr. aqui credenciado oü <r;:rJ!l' achar" como se diz na giria realizado no dia 21 do cor-I ArqUIbancada � Cr$ ....
"Noblesse obligeN', meu de direito, com V. t'�8.tal·i sulina - com os Curdeiro, rente, quinta-feira, à noite, 115,00; Geral - Cr$ 10,00;velho co�panheiro. E V. q�e I

do caso em ternJOs ljAotoeo- -E no mais, aqui fica C01:- sendo esta a tabela: militares não graduados e
tem dedIcado ao remo, nao

,lare.s.., dialmente o "et semper" o 1'Ü :iogo - GuaranÍ x Pau- j menores - Cr$ 5;'00. Sen-
apenas n.o Flam.engo, mas Fi?alizo.:. "àss�m miil,has Cesar Sea.ra, la Ra�os I

ho;-as e senhoritas terão en-
no cenarIO naCIOnal, todas! conslderaçoes nao sem an- I (TJ::anscrito do "Jol'lll:l.l 20 Jogo - Tamaridaré x trada franca na arquiban-
as suas' energias, e ponde- tes d�ixar aqui constatada I dos Sports", do Rio) Bocaiuva cada. ,

"O Estado"

Allaiataria
Santl VatariU8

I Florianópolis, Sábado, 16 de Junho de 1956

,

,

A DIRETORIA DO PAULA RAMOS ENVIOU, ANTE-ÔNTEM, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA, LONGO ME
MORIAL PROTESTANDO CONTRA O ATO DO PRESIDENTE DA, F.C.F. QUE CRIOU A DIVISÃO

I
ESPECIAL DE PROa

FISSIONAIS, POR· CONSIDERÁ-LO SEM AMPARO EM DISPOSITIVO DE LEI. AGUARDEMOS OS ACONTECIMENTOS.

_.

t,

)mE k

'Falando Sêbre Basquetebo'

As ':'�'<hs.
Yvonne de· CÁRLQ

John' IRELAND em:

A REBELIÃO DOS
. PIRATAS
technicolor

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços : 10,00'- 5,00.
Censura, até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



(J F,STADO Florianópolis, Sábado, 16 de Junho de 1956
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Sociais
-

Sooêto da Suprema Alegria
SELENEH DE MEDEIROS

Nascer alguem de nós ... de ti, da efervescência
do 1]osso amor total, olímpico, perfeito!
Alguem que traga ao sangue, à carne, a mesma essência
que estua ·no teu sangue e canta no meu peito!

A!guem do nosso sonho... um lírio de inocência
- hóstia de amor e luz no altar do nosso leito!
Que eternize em meu corpo a tua permanência,

Que me faça sofrer! Que me habite e atormente! ...
E eu sinta em seu tumulo o teu tumulo ardente
e eu sinta �m seu mistério o teu mistério forte i ...

Então, 'mãe do teu filho e vendo-te em seus traços
hei-de apertá-lo muito ao ninho dos meus braços

'

e zombareí 'da vida! E zombarei da morte! ...

"() ()«:::::>()GiSoC

ANIVERSAUIOS nosso cordial e afetuoso

abraço.
FAZEM ANOS HOJE: - sr, Japurá da Costa

Fernandes, sargento-radio-
JOÃO DE ASSIS telegrafista

É com satisfação que re- :_ sr. Gelson Valente, fi-
gistran.os, na data -de hoje. lho do sr. Jerônimo Valen

a p-issugem do an íversário te e de sua exma. esposa d.

natalicio do nosso estima- Adelina Valente
do conterrâneo, sr. João - sta. Gilda Souza
de Assis, alto funcionário sr. Ney Castilhas

dos Correios e Telégrafos. França
'Desfrutando de largo círcu- - Alcida Silva Dutra
lo de amigos e admiradores. - Janete Maria Bartolo-

dado o seu feitia 'pessoal de meu

parmanente disposição para
-
- sta. Maria Terezinha

fazer o bem, o distinto ani- Haenske
versariante ver-se-á hoje - Transcorreu �I}!ltem o
envolto em justas e expres- aniversâric natítlício do sr,

sívas homenagens de apre- Nitor Mariano da Silva,
ço, a que, juhi!\,,�":..�:H:Jlíte, funcionário Publico - Esta

nos associa�,J_y'lCv��'.do-lhc dual aposentado.
"',O.,j;V' ·�Áge@G3GtJ3�O.f,.eI•••••••••••••••••••••

�--...�'

PARTICIPAÇAO
JORGE MARCOS DA

COSTA
:e:

REGINA SOUZA DA
COSTA

participam o contrato de participam o contrato de
casamento de sua filha Ma- casamento de seu filho J0-

ria de Pompéia, com o sr. sé Antonio, com a sta, Ma

José Antonio da Costa. ria de Pompeia de Figueire-
do.

Maria de Pompéia

ALDO FERNANDES

:e:

HILDA FERNANDES

:e:

José Antonio
confirmam

Fpolis., 13/VI/956 'I'ijucas, 13/VI/956

PARTICIPA(ÃO
,

Vva. LUIZA FAORO
MANOEL FEIJó E SENHORA

Participam aos parentes e pessoas amigas
te de casamento de seus filhos

ALCEBIADES

Caçador
Em 9 de junho de 1956

o contra-

e JANET ----

../

Flori_a��polis
./

�>GRADECIMENTO
Missa de 7° dia

CURSO PARA NOIVAS
Terá início, a 25 do correu te, no auditório da Ma

ternidade "Carrnela Dutra", um curso para noivas, 'que
obedecerá às seguintes curactertstícas :

1 - As aulas serão ministradas as segundas, quar
tas e sextas feiras, às 10 horas, num total de 15.

2 - O número de vagas será limitado à 25 candi

datas.
3 - O programa será o do 'curso similar na Facul

, dade de Higiene e Saúde Pública de S.-Paulo.

4 - As matrículas são gratuitas e devem ser feitas

na podaria da Maternidade "Garmela Dutra",
das 9 às 11' e 'das 14 às 18 horas.

5 - Não serão feitas matrículas pelo telefone, po

dendo en tretan to ser prestados esclarecimen
tos pelo aparelho 2990.

Florianópolis, 8 de [unho : de 1956
Dr. Biase Faraco '.

Diretor

CAMBIO -:��:;;·::��rf� i
._ C.J __ �

•

Importação - Exportação

Travelers cheque
(pagaveís em qualquer País)

BANCO NACIONAL DO COMERCIÓ S. A.
Fundado em 1895

Mais de 100 filiais

Honre êsfe Banco com o seu depósito-
61 ANOS

servindo a Santa Catarína.IParaná e Rio Grande do Sul

COl\lO ESCOLHER O CAL

ÇADO

AGRADECIMENTOS,
,f "

" .,

'I ,.,��:'atar
na mesma, ,"m E'''.o:

Sehmi-

Vende-se a casa pré-fabricada à rll� Juca do Loid
220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia

Ide Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, tendo tres quar-

t0S, sala de estar, sala de jantar banheiro, cosinha e .!

l,'arage.
. I LIBARDO NARANJO COM JOSEFINE BAKER, EM

'I'ratar pelo telefone 3023 PARIS

Frederico Schmi1hausen
Preceito do Dia

.. !:I,I'"
A família de seu saudosQ,'-e1lete Frederico

,

-thausen, ainda compu.ug.itlo·s com o seu falecimerito,

No '

f gradecern _p: -IÔGus qUE; OS confortaram em tão doloroso
trablho, como nos es- J-I"O'?C· d I

-
.

, , •
-' J> ""''''''> comparecen o ao seu sepu tamento enviando

portes, e necessang..-"-u::;ar f', I
- . -'

t
,,--,,,:, 101 es, te egramas, cartões e mamfestaçoes de pezar.

tsa.p,a os,,, _q�"!{_' "dPermItam ll:- Especialmente, tornam público seus agradecimentos
err �L� iiberda e

: de movi- e c comnetent f I
.

_
'.

<' Ú compe en e acu tativo, dr, Orlando Borges Schroeder,
mento. Na escolha de um t>ela dedicação s�mpre atenciosa, a Direçãç da Casa de
calçado de�e �er levada em Saúde São Sebastião, Irmã Nelíta, Enfermeiro Bento e

conta, principalmente, � aos demais auxiliares
comodidade dos pés.

_.

Procure poupar os pés,
preferindo calçador de
-f'ôrmas adequadas.
SNES.

/"

y-r-/A viúva, filho, irmãs; sogros, cunhados e sobrinhos do

inesquecível
ANTQNIO SBISSA

<,

Vêm, por meio dêste, agradecer às exmas. autoridades"
Um. Gabinete Dentário

aos chefes e funcionários do Departamento dos Corretos e I �omple�o, Equipo,
"
Ca?ei

Telégrafos, ao Clube Doze de Agosto, às associações- de
I a 2 IllSt�, Armár io, ms

classe, aos Estabelecimentos José Daux S, A, as homena- b:umenta,l,. etc. usado, po

gens prestadas ao .quertdo extinto na ocasião de seu faleci-
rem em .�tlmo estado. Preço

mento; assim como agradecem de coração a tôdas as·pes- d,e ocaslao.__
sôas que compareceram ao SeU sepultamento e as que en-I Rua Nereu Ramos, 38

viaram flôres OU por telegramas e telefonemas manifes- I

taram pezar pela triste ocorrência, bem como tôdas as que I.
acompanharam o doloroso período de seus padecimentos.

Aproveitam a ocasiao para convidar a todos para a

missá,de sétimo dia que farão celebrar, no altar de Nossa

Senhora, na Catedral Metropolitana, no dia dezenove do

corrente, às sete e meia horas.

E D I TAl
_

Em nome da Diretoria oPAULA RAMOS ESPORTE'
CLUBE convida seus Associados, Diretores e Membros

do Conselho Deliberativo para participarem da reunião
de Assembleia Geral a ser realizada na próxima sexta

feira, dia 15, às 20 horas, em sua sede provisória sita à
rua Conselheiro Maf'ra n? 58 afim de se' -ef'etua.ta a

j-oase do novo Conselho Deliberativo já ele: to para o

período 1956/57, bem como, para eleger a nova Direto
ria que regerá os destinos do Clube no aludido período.

Florianópolis, 13 de junho de 1956
ARY CARIONI - 10 Secretário

AVENTURAS DO

Vende-se Casa

,VENDE-SE
Uma Harmónica Italiana

marca Scandalli com 120
Baixo. 10. Reg. Procurar Isr. Munich Av. Mauro 'Ra
mos 192 - Na parte da ma_I
nhã,

I
...

.�.�

I
EXPRESSIVA HOMENAGEM AO DR. ADOLFO IWN
DER PELO PROGRAMA "GENTE DE SANTA CATA-

.

, nINA"

"GENTE DE SANTA CATARINA'� é um programa

que se impôs rapidamente. Pode ser considerado atual
mente como o primeiro programa de radio do Estado,

A isenção politica e à elevação de propositos pó de

ser. acrescida,a preocupação, altamente . predominante.
de fazer justiça. Só mesmo quem representa um 'Idirno
valôr moral, só mesmo quem possue altas curateristícas
ce bem servir aos seus semelhantes, só mesmo quem te

r. ha prestado relavantes serviços ao Estado ou à s.icle ..

dade recebe as homenagens dêsse programa.
'

.

Na 5a feira ultima foi homenageado o Dr. Adolf»
Konder, que ora se encontra em nossa Capita1.

, . D�zer do merecimento e justiça dessa homenagem
(' _mtelran:ente s_uperfluo. Não ha um catarinense que
r..ao respeite e nao reconheça em Adolfo Kond-er um dos
mais nobres valõres de nossa terra.

Aos patrocinadores do programa que são os estabeleci,"
mentos "A Modelar" e à Radio Anita

-

Garibaldi as felici

tações pela referida e altamente simpatica iniciativa.

PEiDRO JUSTO DE SOUZA e d. MARIETA MARIA
.o�•••••o.Qo••e••e••••�.v••••••••••�•••�••

P A R-T I C I P A C Ã O
. � ,

DE SgUZA, participam aos seus parentes e pessoas de
suas relações o nascimento de sua filhinha ocorr-ido
dia 14 do corrente na Maternidade "Carmel� 'Dutra" e

que na Pia Batismal receberá o nome de Maria das Do
res .

•••••••••o eo••e••••••••••�•••&•••

LIRA TENIS CLUBE
•

SÃO JOÃO·
O Departamento Social do Lira previne que haverá

ensaios para São João, na segunda (dia 18), terça (dia
_19) e quinta feira (dia 21), em geral. Pedimos o compare

cimento dos noivos e componentes da ratoeira e quadrí
.lha e associados que c!esejarem tomar parte nesses

ensaios.

•

AGRADECIMENTO
Rudi Schnorr e família e Werner Schnorr ag+ade

cem penhoradamente a todos que compareceram ao en

torro de sua mãe sogra e avó.

-

--------...__----- --

Clube 6 de Janeiro
8rêmio f'Vruz�iro do Sul})

Dia 16 - Sábado - 'I'radicional festa "JUNINA"
- com início às 22 horas Dansa da quadrilha - Pinhão,
queimada -'- arnendoin - pinhão etc. -- Traje a caipira,

Mesas com o sr, Lidio Silva.

Uma, propriedade com 10.000 m2 com duas casas,
uma de material e outra de madeira com luz elétrica

l>osto, água corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno
vara Granja. ituada em Alto Roçado Municipio de

Sãq José.
-

,CLUBE 15 DE OUTUBRO
Dia 17 - DOMINGO - Às 21,00 horus :

SOBERBA NOITE DANÇANTE SUL AMERICANA

APRESENTANDO O ARTISTA INTERNACIONAL

L'O CINEMA - RÁDIO E TELEVISÃO.
LlBARDO NARANJO

JOVEM BARITONO ACLAMADO 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
•

ZE,MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sensacional! Poeira de Estrelas
'liMA VERDADEIRA REVISTA MUSICAL REUNINDO, ASTRo,S E J..;STR�LAS DO, CINEMA, TEATRO" RÁ lHO E TELEVISÃO, DIA 16 - SARAD0 - ÀS 20,30
iI!ORAS NO TEATRO ÁLVARO, DE CARVALHO, EM BENEFICIO no, PEQUENO, Jo,RNALEIRo, - UM DESFILE DE GRANDES ATR_\<ÇõES: CAUBY PEI
xoro E VEHA LúqA - ESCo,LA DE BALLET DE D. ALBERTINA S. GANZo, - AS ELEGANTES BAN «n - IRMÃo,S JACINTO, - o,SWALDo, RUBIM
NIRANDINHA E SEU Co,NJUNTo, - SABINo" RiTMO E LORENCY _ DANIEL PINHEIRO, - Jo,CY PEREI RA - LUIZ (BAILARINo,)' - SÉRGIO BERBER
(ACo,RDEo,NISTA).- JOSS (IMITADo,R) - ZANZI BAR LIMA _ MIRO, �fORAIS E MUITo,S o,UTRo,S ",ESCo,LA DE SAMBA "PRo,TEGIDo,S DA PRINCESA".

Um Gabinete Dentário

completo,' Equipo, Cadei
ra 2 pistões, Armário, ins

trumental, etc. usado, po>
_

rém em ótimo estado. Preço
de ocasião.
-

Rua Nerêu Ramos, 38

JUIZO, DE DIREITO, DA noel Emilio de Oliveira e

Co'MAltCA DE BIGUAÇU sua mulher Ana Sebastião
de Oliveira, os confrontan

Edital de citação com o pra- tes do imóvel e respectivos
zo de trjnta (30)dias conjuges, em sendo o caso, SÁBADO" 16 DE JUNHO,

e o Dr. Promotor Público Pensai nas coisas lá do alto, não mas que

da Comarca, para, após os terra. (Cod, 3:2). Ler João 17:8-12.

tramites legais, julgar V. UM HOMEM experimentado no trabalho: evangelis-

Exa., data venia,' procedeu- tico, me disse uma vez: Em todo o meu tempo de trab�- O Doutor Jaymor Gui
te a presente, podendo o su- lho só encontrei um homem que me pôde dar uma razao

marães Collaço, Juiz Substi
plicante adquirir o' nece�- plausível para não ser cristão. �le me disse� "A única

tuto 'no exercicio do cargo
sário titulo para a transcrí- razão por que eu não sou cristão é q�Je eu nao sou bem

de Juiz de Direito da Co
ção 'no Registro de Imóv�is. homem." marca de Biguaçu, Estado
Protesta por todos os me lOS Parece-me' qué esta é realmente a única razão que de Santa Catarina, na fôrma
de prova em Direito permí- qualquer um podia - dar, pois não é fraqueza nem cevar- da lei, etc ..
tidos e requer, desde já, o dia que leva o homem a se definir por Cristo. É antes

depoimento pessoal de quem -im ato de coragem em sua vida. '

FAZ saber aos que o pre
esta contestar, sob pena de A vida cristã significa gôzo e paz eterna. Uma vi- gente edital virem ou dele
confesso. Dando o valor de da sem Cristo é sinônimo de inquietude, desapontamen- conhecimento tiverem que,
Cr$. 2.100,00, P. deferimen- to, fracasso e morte. Tudo que o mundo tem para ofere-

por parte de MANOEL VI
to. Biguaçu, 25 de abril de cer de riqueza, ou fama ou poder, ou prazeres não satís- CENTE DA SILVA, por seu

isse. (Ass.) Acácio Zélnio faz os anelos da alma criada à imagem de Deus. assistente judiciário Dr.
da Silva. Selada legalmente. Jesus Cristo foi o maior homem que jamais, andou Acácio Zélnio da Silva, lhe
Relacão das testemunhas: sôbre a face da terra. A maior prova de varonilidade que foi dirigida a petição se

Gum�rcindo Manoel Ferrei- nudemos dar é receber Cristo no coração e viver para guinte: - Exmo. Sr. Dr.
ra, Alexandre Godinho e i::le. Juiz de Direito da Comarca
Paulo Pedro Rodrigues. .le Biguaçu. Manoel Vicen-
JESPACHO: A. Designo o O R A ç Ã o,

.,." _.
__<' �,__

te da Silva, brasileiro, sol-Idia 28 de maio do correu- "It_, ...:, •• " .. I�.,.�-,""�.·",,,,,"'�'_"

teiro, maior, residente e do-
te, para a audiencia de jus- Nosso' Pai, nós te agradecemos porque nos colocaste miciliado em Três Riachos,
tificação prévia da posse, no mundo com uma missão a cumprir. Concede-nos fé em neste Município, querendo
Ciente o órgão do Minis- Cristo e a coragem necessária para viver em obediência promover neste Juízo uma

tér!o Público. Biguaçu, 30- a ti. Ajuda-nos a fazer, em tudo a tua vontade. Em nome ação de usucapião, vem por
4-56. (Ass.) J. Collaço � :!e Jesus. Amém.

.

seu' assistente judiciário
Juiz de Direito. SENTEN- infra assinado, expor e re-

CA - Vistos, etc .. Homolo- PENSAMENTO PARA O DIA.::., querer a V. Exa., como se-

go, por sentença" a iUf>ti-1 gue: 1 - Possue o supl i-
ficação de f'ls., .er:t que � re-I Cristo quer que estejamos no mundo, .mas não que cante um terreno situado

querente Perd111lano Livra- sejamos do mundo. , em Três -Ríachos, neste Mu-
mento, para que surta seus I J. E. Co,o,K, operário (Minnesota) nicipio, .cujas diniensões e

juridicos {', legais efeitos. confrontações são as se-

Cite-se, pessoalmente, por ���$@.ocU.'laefj.ff•••••••eo.fj•••••••••••••••••••• guin tes : mede 110 m. de
mandado, o Dr. Promotor

' _

l frente por 1.430 m. de fun-
Público e os confinantes I dos, área de 157.300 m2. e

do imóvel em questão e �or 'GUA confronta ao Norte com ter-

e'dital, com o prazo de .tr111-, r.\.� ,,e)A ras de José Delfim da SiI-
.a dias, a ser publ icado ] \.::J..V� . va, ao Sul com as de Justí-
LIma vez no "Diário de Jus- :�:.

•
no Luiz,' Leste com as de

tiça" .e por tnês vezes em

C $100 DA :1'::' : Com �ste v.!I.lo1l' VoS. Francisco Agostinho Ma-

jornal da. Capital, os

inte-I.r U :. :: '. õ.b .. i",à, t:m.s:c,jnt� que chado e Oeste com as de
ressados incertos, para to- ". �. Ii?e ..eríderi. juró cdm· Manoel Sebastião Corrêa.
Ios querendo, contestarem o

II�I
.

I"" pensl>doY' 2 - Tem o requerente, a
:\1ARIO EVANGELISTA E ROSETE M. EVANGELISTA

pedido no prazo legal. Cus- .>:__g},g�_-=-=_ � I�V6",j, p-61"l> S�6 "es;d�,,- posse mansa, pacifica, sem

I B· 29 5 56 - .

t
_ Participam o nascimento de seu primogênito ocor-tas fina. Iguaçu, - -

.

111-- I I, 'éi6 um lindo e ú�,1 presente: oposição nem con tes .açao,
G·

_

II rido na Maternidade Di'. Carlos Corrêa dia 9 do cor-(Ass.) Jaymor
.

urmaraes

'I um BELísglMO eOFREde ;4�O eROMADO. ininterrupta e continuamen-
Colla ço - Juiz Substituto

G I1II A Pv'octJl"_ó! hoie o NOVO te e com o "animus domini", lente que na Pia Batismal receberá o nome de Mário

em exercício. E· para-chegar J ha mais de vinte anos, pOI'
César.

ao conhecimento dos in te- Jl.NCO ,G��COL.A si e s�u antecessor Francis-
ressados passa o presente I 12-10<4 ,7u:'Ua."1<>, 16 co Agostinho Machado, de
edital com o prazo de trin- f LORIANÓPOU$ _I s ..... r'i'fl' CA'-ARIHA H',

quem a adquiriu ha 13 anos

ta dias, que será publicado e que ja possuia o terreno
e afixado na fórma da lei. ha mais de 15 anos. 3 -

Da do e, passado nesta Cida- Não tendo titules sobre o

de de Biguaçu, aos trinta
V E 'N D E S E terreno, quer adquirir o do- �oão Antônio Mello e Maria Campos Mello, agrad-e-

dias do mês de maio do ano
,

-

. minio do mesmo, de acõrdo
cem O' dr. Walmor Zomer Garcia, dr. Júlio Paupítz Fi-
lho, as I .mãs de Caridade e enfermeiras, e rmflto espede mil novecentos e cin- Vende-se em Araçatuba Município de Laguna, uma. com o 'disposto nos arts.
e ialmente ao dr. Zulmar Lins, pelo carinho e desvêlo

q�enta e_ seis. ,�:l, (Ass.)_ [lL'Opri�dade' com a melhor casa de residência local e 55� e 0552 do Código Civi� e
com que trataram a paciente, d. Maria Campos MelloPlO Romao de Faria, Escre [rnais 3 casas alugada" com motor a oleo Shank de LeI n 2.437 ,de 7 de marco

d iti d l' d
_ .

J t d
. l < • '"

• 'd 19r::'" f'd d quan íJ VI lma e me 111 rosa operaçao a que se VlU

vend�e utramen.a 0'1 ndo �rn-18 H P e gerador, de 1.500 K W com instalação em 11 CU-I de DtD e4r::n4a con o�'mtl ade lé'ubmetida, na Maternidade Carlos Correia! Agrarlecem,
pe. l_:nen o oc�slOna .

o r-S-
r.as e a Igreja. A residência com deposito para cereais, �s .ar s. D e segum e� .

o
igualmente a todos que os confortaram nas provaçõescnvao" o datIlografeI e su- ;:J garagens e Posto de vendas com Bombas de Gasolina e Cod�go do Processo CIVll.
rOl' que tiveram qu'e passar.bscrevl., -

Diesel que se faz a transferência para o interessado. ASSIm, para prova do alega-
Biguaçu, 30 de maio de Vêr e tratar com Licinio Andrade ·de SOUB no 10- do requer a V. Exa., se dig-

1956.
. � cal, ou no Estreito à Rua 24 de Maio 933. ile ouvir as testemunhas

(Ass.) Jaymor GUlmara�s �diante arroladas e que da Silva. Relação das tes-l prazo legal. Sem custas. Ri-
CoBaço - Juiz ,Substituto --------'--' �------ cornparecerão em Juizo in- temunhas: Paulino Miguel guaçu, 5 de junho de 195,6.
em exercido.

• dependentemente de inti- Cardoso, Manoel Laurindo! (Ass.) Jaymor Guimarães
mação, sendo feita a justi- Corrêa e Francisco Agos- Collaço - Juiz Substituto
ficação "ab-initio" e, julga- tinho Machado. DESPA- em exercício. E para ché
da esta se proceda de acôr- CHO: ,:_ A. Designo O' dia gar ao conhecimento dos
do com os artigos acima re- 29 de maio para a audien-, interessados, passa o pre
feridos da Lei Processual, cia de justificação prévia' sl'nte edital com o prazo de
sendo citados os confron- da posse. Ciente o Dr. pro-; trinta dias, que será publi
tantes do imóvel e os conju- motor Público. Biguaçu, 26 cada e afixado na fórma
'5es, caso casados sejam, de abril de 1956. Jaymor da lei. Dado e passado nes

Francisco Agostinho Ma- Guimarães Collaço - Juiz ta Cidade de Biguaçu, aos

chado e sua mulher, o Dr. de Direito. SENTENÇA: seis dias do mês de junho
Promotor

-

Público da Co- Vistos, etc .. Homologo, por do ano de mil novecentos e

.marca, para, após os trâmi- sentença, a just_ificação de cinquenta 2 seis. Eu, (Ass.)
:es legais poder o l'eque- fls., em que é requerente Pião Romão de Faria, Es
rente adquirir o necessário Manoel Vicente da Silva,' crevente Juramentado, no

titulo para a transcrição no para que surta seus .iuridi- impedfmento ocasional do
Registro de Imóveis. Pro- cos e legais efeitos. Citem- Escrivão, o datilografei e

testa por todos 0;:1 meios de se, pessoalmente, por man- subscreví.
prova em direito permitidos dado, os confinantes do imó- Biguaçu, 6 de junlho de

Queiram procurar o senhor Raulino Ferro a rua e requer dest1e já o depoi- vel em questão é o Dr. Pro- LJ56.
Conselheiro Mafra 56. mento pessoal de quem esta Ílotor Público e, por edital (Ass.) Jaymol' Guimarães

RESIDENCIA IDEAL contestar,- sob pena de con- com o prazo de trinta dias, CaUaço - Juiz Substituto
Aluga-se até o proximo dia 12 do corrente magriifi- fesso. Dandp, para efeito na fórma do pal'agra_fo 1°, em exercício.

ta residencia em !taguaçu, propriedade da -Vva dr. de alçada, o valor de Cr$.. do art. 455 do Cód. Proc. Confére com o original
Euripides Gonçalves Ferro. 2.100,000, P. deferimento. Civil, Os interessados incer- afixado no logar de castu-

Informações com o senhor Raulino Ferro. Biguaçu, 25 de abril de, tos, para todos, querendo, me. O Escrevente, Pio Ro-
Aluguel sob contrato de mais de um ano. 1956. (Ass.) Acácio Zélnio. Lontestarem o peçlido no mão de FJlria.

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

EDITAL «NO t,eodcolo))

Com ii Biblia na Mão
JUIZO DE DIREITO, DA
Co,MARCA DE BIGUAÇU

são aqui da Edital de citação com o pra-
zo de trtnta (30) diasO Doutor Jaymor Gui-

marães Collaço, Juiz Substi
tuto no exercicio 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 PERDINIANO
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 Livramento, brasil�iro,
casado carroceiro, resi

dente � domjciliado em Rio

Caveiras, neste Municipio,
querendo promover neste

Juizo, uma ação de usuca

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

si,nado, 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 4-0 m ..

Confronta 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. íninterrupta e

continuadamente, e com o

"animus domini", ha mais

OPÉL Mo,DELO 1938. CADET.

,

de vinte e cinco anos, ten

do o requerente adquirido
o referido terreno de Ma

noel Emilio de Oliveira e

sua mulher, Ana Sebastião
de Oliveira. 3 � Não pos ..

suindo titulo legal sobre a

mencionada área de terras,

quer adquirir o dominio da

mesma, de acôrdo com os

arts. 550 e 552 do Código
Civil e Lei nO. 2.437 de 7

de marco de 1955 e na con

formid�de 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

intimação,
.

sendo feita a

justificação "ab�initio" e,

julgada esta se proceda de
acôrdo com os artigos da
Lei Processual acima refe
ridos, ssndo citados, Ma-

P'EROLA

PRECISA-SE DE EMPREGADA Do,MESTICA

Pequenos AnuncíosConfére com o original
afixado no logar de costu
me. O Escrevente, Pil) Ro
mão de Faria.

.::"':'":p.a••

Servico F�orestal
LIMOSINE

Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus
r,óvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual·
q Lle defeito. . -; ;;1,inllit, -

•

Os interessados. queiram examina-lo na Auto Ser ..

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

pl'oprietario Alfredo WestIlhaI.
A Delegacia Florestal Regional do Min istério da

Agrictdtura em Santa Catarina, avisa que fie:;, termi-
1.l1uterr.ente proibida a fabricação, venda e soltura de

llalões, por ocasião dos festejos juninos, na forma do

,,:;\rt. 2� § 10 do Código Florestal. Os contraventores fica
rão sujeitos às penalidades previstas em lei, compreen
-r.endo detenção até hí dias e multa até Cr$ 5(,(1",00, 'Con-

Para os serviços de cosinha. Exige-se informações
.':obre sua conduta. Paga-se mais de mil cruzeiros para
trabalhar' no Rio de Janeiro.

Vende-se ou arrenda-se o Perola Restaurante, sito a

rua 24 de Maio. 748, no Estreito - Informações no local.

VOCE SABIA QUE.
__ 2L2!L IF [!!P'2 _

APLA 2565

dE�

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

(LUB� DOZ� D� AGOSTO
S'ÉDE BALNEARIA

16 - SABADO - 16

'UMA NOITE JU�INA NA Ro,ÇA
Noitada tipicamente junina com premios

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

ao casal
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Hoje no Teatro· Atvaro de Carvatho
/

Pró-Pequenos Jornaleiros
CAUBY PEIXOTO VERA LUCIA E,ATRACÕES LOCAIS

·
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i Noestra Senora de� i
I I'ftsuncion I

Alfandega de ItajaÍ. Prejuizos em Canoinhas. Colonia Saoj'Ana. -: Othon d'Eça i
Suinocultura em Concórdia. Outros essamos; 1............

290
••••••••e.,f).:

Na sessão de quinta-

fei-I
uma análise tão profunda mo que "hoje aquele noco- haviam feito nesse setor da car plac:,s na obl'�s em

_ OPàncho apareceu hoje aqui no Hotel, batendo as
ra, a Assembléia voltou a do assunto, que não deu socômio não passa de um nossa produção. Agora que- construção e patrocinadas orelhas, com o seu ar negligente de filósofo existencialis-
tratar de diversos assuntos. qualquer margem de defesa simples depósito de doen- ria se afirmar o contrário. pelo governo federal em que 'ta... '

Lida e aprovada a ata da para a bancada governista tes", sem qualquer base Mas a prova estava em que se lia serem financiadas I ° Pancho é um jumento de pêlo fino, sadôso, quase
sua sessão anterior. que ouvia' com humildade cientifica ou situação lô- o governo do sr. Irineu se com verbas federais. E a, azul exentríco e sentimental, que trequenta.r pelas madru-

Alfândega de Itajaí uma realidade de pasmar. gica para o tratamento a apoderava de verbas fede- situação era tão .co�stran-l gadas, as latas de lixo das hospadarlas.
.

O primeiro orador da ho- O orador citou dados da prí- : que está destinado. rais para construir obras �e�o�'a que constI.tUla. fato, Depois, meio farto e feliz, vai pelos cafés e pelas con-
ra do expediente, foi o depu- Infira administração e do,' Mostrou, com números, o públicas que ficavam como, iné-lito na noss.a hIstorIa: feitarias receber a sua ração de amendoin ou o seu pe-tado Bahia Bittencourt (P. trabalho verdadeiramente que fôra feito ao tempo da iniciativas do seu governo. Mostrou, enf'im, a .ausen- 'daço de massa açucarada. '

•

S.D.) que se congratulou notável do antigo adminis-
I

administração Aderbal Ra- Disse que era tão deprimen- cia do Estado na suinocul- j' É celibatário detestando o sexo oposto e os seus bí
com o governo federal pela t rador dr. Agripa de Castro' mos, o que se produzia, o te o fato, que o Ministério! tura do seu município, pres- .blícos tormentos!'
transformação das mesas Fnría que imprimiu àquela

J
critério que vinha sendo da Educaç�o se viu 110 de-I tando informaçõe� detalha-I Só, sem 'parentelas e sem amigos da sua raça, dorme

alfandegárias de Itajaí em instituição uma orientação· imprimido na aplicação dos ver ?e ObrIga: o gover.no I das com referencia ao as- sob os aleros patriarcais da velha Asunción, limpo de cui-
alfândega, o que virá be- acima de tudo científica. I conhecimentos de ordem udenísta catarínense a fm- sunto. I dados, de remorsos e de sonhos.nefícíar sobremodo o comér- E demonstrou, em certa médica, terminando por si- Pancho descende, em linha feminina, do jumento de
cio e a industriá catarinen- a' tura, que atualmente exis- tuar com incrível gravida- •••••_. _ _••••.._ .._._._ -.

I Pansa; mas alguns de seus avós e vários dos seus colate-
ses. 'Disse o orador que ha- tem naquela Colônia nada de a situação atual. Preme-

O GABINETE DO MINISTRO _DA JUSTiÇA Irais, tiveram cenários mais altos e comprovados: deles, o
via sido um compromisso do menos que 148 doentes men- teu continuar na sessão se-

"meigo_ Céfus, que pertencia a um certo oleiro chamado
sr. Juscelino Kubitscheck tais sem cama, dormindo

I
guinte. Seu discurso es-

I Elias, esteve na lapinha de Bethlem com a novilha malha-
quando candidato e que em promiscuidade, ocupan-' clareceu de maneira notá- DESMENTE da, e prívou com as ovelhas de Engandi e os camelos dos
agora era saldado, fazendo- da espaço vital para os ser- vel um caso que merece I Reis magos. '

votos que assim continuasse viços médicos, o que 'real- I
mais interesse do. Est�do. RIO, 15 C�".A.) - O Ga-! a -

uJ?a úni:a. passadei- l Um outro, menos afortunado, conheceu a dureza da
o governo federal a traba- mente é um perigo para a Obras com dínheiros binete do Ministro da Jus- ra, por intermédio do De- rservidão no lagar de um fariseu e acabou rasgando o Iom-:
lhar pelo progresso do nos- saúde dos doentes que se alheios tiça, em nota divulgada, partamento Federal de Com-,:bo escravo sob os odres d'água e os feixes de lenha ,na
so Estado. corrompem da forma mais O deputado Estivalet Pi- desmentiu, a notícia publi- pras - 'D.F.C. - e não I Corte Romana; mas um antepassado de Pancho, trans-
A seguir, o deputdao estúpida e desumana. A-Ires (PSD) voltou a tratar cada, em relação

.

às obr�s "passadei:as diversas". portou a bagagem de Ricardo-Coração-de-Leão e
Laerte Ramos tentou pres- diantou com argumentos i

do caso da suinocu-ltura em realizadas no gabinete mi- b - dOIS aparelhos de re-
morreu, esperneiando com decência, deante de Jerusalém,

tal' esclarecimentos a res- científicos o mal que isto! Concqrdia, Frisou que, de nisterial, segundo a qual se frigeração, em fevereiro .transpassado por um dardo sarraceno!
'

peito de declarações ante- causa à recuperação dos
t
fato,

.

os Poderes Públicos teria transformado um cor- último, por intermédio do

I Todavia, circunstâncias menos favor.áveis levaram o
riores -do deputado Paulo doentes. Acusou a falta de

I
estaduais, a não ser ao têm- redor "em grande e suntuo- D.F.C. para a sala do Chefe jumento a pastos subalternos, substituido palo cavalo _

Preiss e relativas a postos normas hospitalares apli- po do Dr. Aderbal Ramos da sa sala de espera; com di- do Gabinete, e não' esses e
que relinchava com i�ponência, em ardente e fogoso e se

de s�úde e serviços profilá- cáveis ao casó, dizendo mes- Silva, pouco ou quase nada vã� po��ronas e. tapetes �o- mais ou�r�s, para o Gabine-I prestava às ,poses do heroismo, às linhas esbelt�s da Arte
ticos no município de Cri- .....�..._.......-�w.-_;,.........._••-.-..............._-_-J"_.....,.....,-........., loridos e se teria procedido te do Mlnistro : e

e as regras da estatuária.
ciuma. a ,aquiSição de materiais su-

.

c - um único, ; não dois, I Com Cervantes, porém, o jumento reentrou n� Isgen-Problemas de' Canoinhas MI-SS RI-O do Sul perfluos, tudo num total de aparelhos de cafe, compos- da, nos símbolos e no romance, ao lado de d. QUIxote e
O deputado João Collodel "cêrca de um milhão de to de duas xícaras de chá, Sancho Pansa; e quando na America os aventureiros eS-

(PTB), teceu considerações Nossa Redação foi honra- Miss Rio do Sul, veiu a es- cruzeiros". 6 de café, 1 leit:�ra, l,bu-lpanhoes, esquálidos, aI?biciosos e famintos, se espraiaramem torno da necessidade de da com a visita da encanta= ta Capital a fim de partící- Referindo-se, inicialmen- le e um açucareiro, para o na conquista da mandíoca e da prata, um dos avos mas"
prestarem, os Poderes PÚ- dora srta , Lorena Havsrnoth, par do desfile das candidatas te, ao corredor citado, a no- serviço do Gabinete e auto- Iculinos de Pancho acompanhou A�V'ar Nuftez Cabeza de
blicos, socorro à população Míss Rio do Sul, que veíu a Míss Santa Catarina, que ta diz que êle "sofreu, nas ri�,ades que o, visitam.. , Ivaca até Asunción, desde S, Francisco de Babítonga, furdo município de Canoinhas', será realizado dentro breves i paredes e portas que lhe Quanto a necessidade; tando assim, à Santa Catarina, a' gloria de ser o berço
e vítima de prejuizos resul- acompanhada de sua exma, di3;s no Lira Tenis Clube. I dão acess�o; píntura e l:e�a- ou não, das obr�s de ,reparo glorioso do notável burrichó assunceno!
tantes da ação de agentes tia sra, dr, Abel Capela, nos-l A srta. Lorena, nossos vo-. ros, e, nele, nao ha divãs, e de conservaçao e as me- Pancho de resto detesta árvores de costado e pluma-naturais, ou seja um ciclo- so cronista ,social Zury Ma"J' tos de feliz estada em nossa! nem tapetes coloridos, mas lhorias d� ambiente de, tra- gens heráldicas da fidalguia!
ne devastador que deixou chado, sr. João Assis. Capital. apenas os sofás e poltronas balho, o Julgamento e ex- Sem ser um democrata à moda ibero-americ.ana, o seuinúmeras famílias sem casa.

• _-.- -.-•••-.-.- -•••••-.- -••1"'*.- .-.- .._. de outras dependências do cl!lsivo das autoridades melo é, porém, o -povo, a massa parag'uáia, feita de espa-Disse o orador que já ha-

F Q a
Gabinete, que, para o mes- c?mpetentes: Convém a�- nhoes, bugl'es, tabaco e tererê.

via encaminhado a solução �eG an � mo, foram removidos". A sInalar, porem, que o Gabl- A aristocracia de Pancho consiste apenas em man-
ao Executivo e voltara a 1.. ,..

,

.

•

U nota acentuà que o corredor n.ete ,do Ministério ,da

JUS-1ter liso e puro, sem as marcas humilhantes das albar.--

apelar, entregando à Mesa "recebera apenas UIt:!a pas- tIça e dos que possuem de- (Ias e dos jacás de cipó _ o lombo livre e limpo que o paitIm ProJ'eto -de lei nesse sen- sadeira, sem coloridos". p.endênc!as mais.mod�sta.s e lhe deu...
.

O deputado Laert Ramos Vieira anunciou os
__tido. Entretanto, parece que .. ,.

d L A nota pl'-ossegue dizendo mstalaçoes, maIs sO�l'las, ,. Pancho racI'ocI'na com a inteligência de gente gran-seus propósitos de dividIr o mUlllClplO e ages,
é _

o governo do Estado só se
mesmo que para' isso tenha que reformar a Consti- que "não verdade, tam- se� luxo, nem decoraçoes._ 'de: _ numa' cidade em que os homens trabalham das,lembra de Canoinhas nas
tuição, bém": As salas que lh� est:o loito às onze da manhã, dormem até às três e madraçamvésper,as das eleições, como
Eleito vereador e deputado por expressa deliberação . "tIl ,- que as

.. o�rasfd.e r.eservadas
, n? paVlmen?, o reato da tarde _ se_ria injusto que um jumento de ve-

se viu há pouco tempo. d t' h f C I A' t'l'
,

R
. pm ura e as aqUlslçoes el- em que esta In�talado, so- lha substância, com avós na história e na legenda, gas-

. o seu 10 e c e e e. rIs I lano amos, o Jovem t t h d' d t
'

dO Ideputado M. ,Ghunter
d�

. , "

t'd d t
as en am Ispensa o con- men e, agora, apos ez ano.s tasse os cascos nas estradas, ao solou à chuva, trans-t t

aca emlco esqu:ceu-o a pl'lme�ra opor 1l!1J a e, 1'0-'
corrêneia ou coleta de pre- de uso receberam pela pn _voltou a argumen ar con ra

cando-lhe a estIma pelas lentIlhas da lIderança na .' .'
-

portando legumes triviais, fardos de fumo e mestiçasuma entrevista concedida
Assembléia. ços.. meu'a vez, pIntura geral e de unto fárto e sólido.Pelo Vereador de Concórdia , .

G As obras foram feItas, pe- reparos. O orçamento de Burro serl'a e�le s," passasse estas manhãs de calorSem um murmul'lO de protesto, observou o 0-
I

.

d d' t t
�dr. Olavo Rigon, à Fôlha da � . . .

f'lh d
o regIme e a lan amen o, "cêrca. de" um milhão de fiuvial, lânguidas,. únidas e lascivas, cochilando, nod

verno a que- serVl2 perseguIr seus prImos, I os e
d

�

d·
"

au IManhã de São Paulo, on e
I d

. � e acor o com a prevIa -

cruzeIros! pa�'a o que, r�a.- l\ferl'ado, misturado a verduras, balaios, bugigangas e..

1 quem o e egera
.

uas v:zes. . . torizacão do Presidente da t f f t d '"aquele legislador mUlllClpa Compreendeu, depOIS, que polItIcamente era ho-
R 'b'l' I d' nsa

men e, o� el o e a q?Il'l- carne moqueada, naquelá confusa combinação de colo-
se queixava da ausência dos .

I 'd epu Ica, o qua Ispe d.o, corre a c.o.nta. de estIma- ,ridos, cousas espalhadas, bichos e mulheres que blas�. mem ao mar, sem sa va-vI as. ;..

'bl' mas t d t tPoderes Públicos na aSsls- . concorrencla pu Ica, ,Iva .

e. no IClarls a. '1'emam em guarani e chupam grossos charutos., AInda recentemente esteve em Lag'es para dar .

f' f 'ta por "E f I t ttencia à suinocultura. E pe- ,

t 1"
,.

d Ed' V"
mesmo aSSIm, OI el', _.ma men e, qU,an o ao

I Não! O. nobre J'umento compreende o seu lu,gar' e o
'

um xeque ma e no seu corre IgJOnarlO r. < u lel- ,
,

I d
,_

mpe 't dna que o deputado udenista . �.,

t escrupu o o orgao co - CUl1lprlmen o .as Iecomen-
,seu destino: sabe, ainda mais, que existem em Asun-ra - cUJos voos Ja o assus avam.

t t I t d d
-

d P d t d R Iocupe tanto tempo da As-
N'- t' 'f' d b 'lh t

en :,' coo e a e pre.ços. açoe.s o
_

resl en e .a e- ,ción, com tambôr. bandeira, inglesas esgrouvinhadas e
a ocaslao erla ver! Ica o que o seu n an e

N-
-

d d d
-

bl �b t d dsembléia em quer,er conven-
futuro político deve ser contado desta época para

a9 e ver a e, am a: pu Ica, so re .a�s� er� a e : regulament9s ;- o Exército de Salvação e a Sociedade Pro_
cer que o governo estadual

trás.
_

III - que se tenham ad- nos gastos e vlgllancla na tet01'a dos Animais. '

fe o contrário, pois todos
Daí porque, perdido por perdido, decidiu fazer �uÍl'ido os móveis e utensí-j ap_Iicação d?s. d�n�eiros pú-I Depois ... não há por aqui quem não sinta pelo que-sabem da falta de interesse

o que nenhum deputado teve coragem de fazer até
lIos arrolados. bhcos, o MIlllsterlO da Jus- ,rido bicho - uma lavada e enternecida simpatia!das autoridades pelas ini-

agora: pleitear contra os interêsses do próprio mu-
Foram requisitados, ape- i ti.ça sfabe ,� que tem e pre-,! Tenho visto sizudos cavalheiros, com rosetas na bo-CI'atl'vas de ordem privada nas' cIsa azer t

.

tom" I dnicípio que representa, como seja a divisão sem
.

.

·8lra e roupas serIas; e au oveIs so enes; e pesa osque visam realmente o pro- anuência da Câmara.
,..,.••••_ _ _._._._._ __._•......._•••••.._ _ �.,; eoletivos, e bondes elétricos, pararem, rápidos e assus-gresso sem objetivos .$lleito- Heróstrato, o E'feso obscLJro, não podendo entrar tados, para que Pancho cruze a rua com calma, fleugna'rais,

Colônia Sant'Ana
l1a- História por feitos de valor, incendiou uma das .ARTICULAM OS MARITIMOS A, GREVE

(, segurança! E há, mesmo, quem exclame, com um olho me·
maravilhas da arte universal - o templo de Diana. los o a mão no peito, um pingo de baba no canto daO deputado Alfredo Che-
Celebrizou-se, sem dúvida, pois I) seu nome já, re- bôca, ao vê-lo. passar, displicente, brincando com as ore-rem (PSD), pronunciou o
siste a dois mil e tantos anos. GERAL lhas à falta de bengala:discurso mais importante Com a atitudE do deputado Laert Ramos Viei- - EI Panchito! Ché! El Panchito! Que lindo y gua-da sessão, demorando-se na
ra, na escola política da sua terra já podem ser ann- RIO, 15 (VA) - A greve

I
paredista por todas as en- pc, caramba!tribuna mais de uma' hora lisados os célebres versos de Camões: dos marítimos encon�r�-se tida�:s que con�regam os Não reparo êsses exageros da ternura u�bana e dapara analisar a situação, a- "Se lá no reino escuro de Sumano em plena fase preparatona e mantJmos. TodaVIa, qualquer l'onsideração pública. Tôdas as cidades ostentam comotua I da Colonia Sant'Ana e

Receberdes gravissimos castigos, psicologica. Isso, pelo. me- definição só será dada após! crachás, as suas mascotes e os seus tipos de rua: Napo-da qual foi medico auxiliar
Lembrai-lhes que também dos portugueses, nos, é o que se conclui das a audiencia que 9s represen-; ics tem Lazzaroni; Buenos Aires: _ o Chacha-Faz;durante 6 anos. diversas ,medidas assentadas tantes das diversas catego-' o RI'o de Janel·ro·. _ a Mulata do Rancho '.Alguns traidores houve, algumas vêzes".

IDisse ·0 deputado pes- pela, assembléia Igeral que rias profissionais da clas�e E nós' mesmos, em Florianópolis, mais modestos esedista que o fazi�, tanto -' ontem à noite foi realizada pretendem .ob�er. do P�:Sl- I mais realistas, temos a' Tainha do Côrso _ mascote amo-para chamar a atenção dos ,--"" '��1""---""",
na sede do Sindicato dos Ro-. dente da RepublIca, audlen- l'ável e suculenta que o ilhéu adora com pirão... .;:d:��:c!::b�ic���s;;:o :�� g�:i�!OS�rac�: �ú��r�c�p�� Ci��!:i���t��ai�deres que o 1····---........··M._.Âlí·......UM·-·..POCO...._�··�6.�..�..'

seus devidos ter'mos e dian- marítimos do Rio e Niteroi. sr. Juscelmo,Kub!tschek �e I RIO, 15 (V.A.) - A Pe- ri e Tapajós, distante cêrcate de um discurso laudató- Varias assembléias conjun- mostre favorruv'el as suas rel- trobrás iniciou mais uma de vinte quilômetros ao sulrio pronunciado há tempos tas e de cada sindicato ,de vindicações, consubstancia- I
perfuração em Pioneira, na da, cidade de Aveiro. A son-pelo dep. 'Tupy Barreto a per si estão programadas até das na equiparação de ven-I Bacia Amazônica, localida-I da que está sendo emprega-favor do atual diretor da- segunda-feira vindoura e até cimentos aos dos servidores de no Estado do Pará, a da na abertura do novo po-quele nosocômio.

�, ' , que se chegue a uma 'tota� d� LOide_ Brasileiro e da cos-I quatrocentos metros da ço tem capacidaàe para per-O deputado Chel'em - fez homologação 'do rnovlmento tena.
,

"
.

.

confluência dos rios Cupa- furar até 3 mil metros.
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