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", Rio a peso de ouro, ensejaram ao Presidente Juscelino

� Ano XLIV, � confirmar o sr. Plínio Travassos na Procuradoria Geral da

� � República.

� N� 12.4 81 � , Pour bon entendeur a resposta do Presidente à falta

� � de eS���lPUIOS d� �r. Komínos Lacerda não .podía ser mais

·MJ"�.�.�••"nl".g••5 a.t"••.- o! categórica e positiva.

I As cabeludas mentiras das emissoras palacianas daqui,
estão dia a dia servindo para desacreditá-las cada vez

'mais na opinião pública.
I O propalado pedida de demissão do Ministro Nerêu

Ramos não tem a menor procedência. E' simples desejo
dos que mamam prestígio nas tetas do Tesouro, com do
cumentos assinados e tudo.

Edição de hoje fi páginas
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·Ó·Õ···sÉRVlÇõ-
NOVA YORRj, 21 (V. P.) - aparêlho levantou vôo, da! I parou de funcionar, após vío- proouraram afanosamente DE METEOROLOGIA DO BRASil
Um avião venezuelano, que larga pista, com enganosa fa- ,Uma hora e seis minutos lento estrondo. O capitão ajustar a hélice. Uma hora e �

voltava ao aeroporto interna- cílídade e sem qualquer es-" mais tarde, o aparêlho fora ;Plata avisou imediatamente a 28 minutos, depois de haver Faleceu ontem, em seu ga- Souza". Nascido em 23 de de-

cíonal de Idlewild, descarre- fôrça aparente. Em seguida avistado a 250 milhas a les-I Nova Iorque que virava de levantado vôo, o capitão Ian- binete de trabalho o diretor
I zemoro de 1893, permane?e.u

garido gasolina em pleno vôo, observaram-se na escuridão te de Norfolk, porto do Esta-' direção e pretendia regres- çava no espaço o tradícíonal do Servico de Meteorologia 22 anos, de seus 45 de servi

na luta desesperada do pilo- suas luzes de posição e, mais do da Virgínia. Foi, nesse
I
saro Durante os seguintes alarma de um avião ou navio do Brasil, engenheiro Fran- ço, naquele cargo. O sr.

to para o salvar, explodiu de tarde, tomou o rumo elo sul..momento, que o motor n. 2: vinte minutos, os tripulantes' em. alto mar. cisco Xavier Rodrigues de Francisco de Souza, era

madrugada e se precipitou
membro do Conselho Diretor

�::a�:��d����n�:�,���: Vamos importar I milhão e 800 mil tone- :�:��o:7:.:���!f:�:�:i��
mais grave acidente que re- tr

.

O
;i' ra Capital Federal'; da Co-

,�:�;:anOa<I:�����a da aviação iladas de trigo norte-a"merieanel �:.
"ftr ��s::�oded!s�O�p���iaor:��

Entre as vitimas figuram '-.-, iN -' �. cíonal de Seguro Agrário;

24 estudantes venezuelanos RIO, 21 (VA) - Durante I I Unidos. O Brasil importará M .- a.-•••'Y __ _ _.-.w.-.•.-.-. presidente da 'Comissão de

que voltavam à patría para uma hora, O' presidente da, tados Unidos, o ministro da, um milhão e oitocentas mil Estudbs; Orientação e Unifi

as ferias de verão. Até o tra- República, sr. Juscelino KU-! Agricultura, general Ernesto: toneladas daquele produto INSTITUTO POllTfCN ICO DE FLORIANO-. cação de Serviços e Informa-

gíco instante, o avião que bttschek, discutiu, no Catete, Dornelles, e seus assessores êste ano, Nem todas as di- ções Meteorológicas do Esta-

partira com destino a Cara- com o embaixador norte-a= econômicos, os têrrnos da re-; ficuldades foram ainda ven- POLIS do Maior das Fôrças Arma-

cas, regressava para Nova merícano, sr, James Dunn e novação do contrato de ím-
I
cídas, a fim de que o trigo das do' Brasil; sócio honorário

York, com um dos motores i sr, Amaral Peixoto, futuro portação de trígo dos Estados americano não chegue aqui A justa e patriótica pro- '-se se entre outras, as envia- da Sociedade de Geografia

funcionando mal. O cap, do

I
embaixador do Brasil nos Es-l I a preço mais elevado. I vidência do reeonhecimento I das pelo eminente e preclaro, do Rio de Janeiro, ex-presí-

�f�;:::lf��oiIf�AE�IOrdel de prisão contra luau Peruo ��:i��;lª����:jt::���� ff;:�;,�;�:�:ª��:�}g§�� ;f§�d�:��:�t �::::::��
que nada' havia de anormal I . lo ex-presidente Juan D. Pe- sentação incomunicável à do véto presidencial e a trans qual endereçou tão logo, o

L b
.

· com €sta medida de prudên- BUENOS AIRES, 21 (U P) 1'.011.
' I disposição do juiz criminal formação do projeto em lei, Iseguinte cabograma, recebido eo erlo lira

da, Os'grandes aviões cio ti- - Um aviso expedido ontem I O aviso pede a prisão do especial, dr. Maria. Reyna" por sanção do senhor Presí- com indizivel satisfação por
·

po "Super-Constellation" co-I pela polieía federal contem' "ex-ditador Juan ,Domingo' por crimes contra o Código dente da Repúbltca, f.oi todos os graduados: O CO
mo este, muitas vezes voltam' uma ordem de prísão contra Peron, determinando a apre-'Penal e por abuso de poder. acontecimento que encheu "Rio, 15-6-1956. rpo
em casos semelhantes, em- à.ii_iiãiiiiiiiii•••iiiiii!iiiinl e de satístacão a todos quantos Joi'nalista Ildefonso Juve- O deputado Leoberto Leal

_...r' 11 u:gwa;wMiW&* 4 .-

bora com um ou dois dos mo-
. I viram sempre em os forma- nal.. diz que a luta do PSD de

tores parados dos quatro que

I R' I EU' E. L'ACERDA!
dos por aquele conceituado Florianópolis. sánta Catarina contra o go-

possuem. estabelecimento de ensino Minhas congratulacões pre-. vernador Jorge' Lacerda é

Em Idlewild, os chefes de superior, por muito tempo zado amigo e demais ilustres' menos dêle do que do sr, Ne-

cozinha navíam recebido 01'- uníco no Estado, profíssío- membros Comissão extinto reu Ramos.

dens para preparar os ali- Turvo, no seu pleito anulado por fraude praticada com a conivência de riais competentes, exercendo Instituto Politecnico pela de- (Da. Tribuna de Imprensa,
mentos aos passageiros do próceras udenistas, entre os quais o então governador. Irineu Bornhausen e o

com reconhecida proficiência cisão do Congresso Nacional de 19 do corrente).

vôo 253 do aparêlho da Lína
.

deputado Afonso Ghizzo, revelou até onde o poder de subôrno, de desonestidade, elevadas funções técnicas determinando revalídacâo di-

Aeropostal Venezuelana. O de coacção, de cinismo e de corrupção chegou no período admínlstrativo de do Estado, ou estabelecidos plomas dos' graduad�s por'" NÃO HOU.VE
avião levava mais de 20 mil 51-56_ nas príncípaís' cidades .do iin- aquela Casa pt. Sa\ú:lações _.

litros de gasolina de alta Braço do Norte, na tntervencãn imoral e criminosa do sr. Kominos Laeerda, tcrlor e Capital, sempre con- Nereu Ramos",;' .,0 -' ......
-' �f'lI�If)',�f.t'E·" �.� .'/

..:-' -

'graduação e o cap. Plata deu é o mesmo símbolo degradante, sob o'régii!l1e sucessor ,e tleut'f.O'·,lej au.únh��;J� �I}�:>. c�itu.ao'O$. 'fel-rrdo 'O -edt'érIu ,."."" ". 'x x''" nl. [111
ordens para que fossem .des-j ttnuísmo, .. ...

l ., .'..... ��.... , -

" .�. ;._
" "�'>' ·e: '" � , ,_.�., '.'\ ,"i'-'..

'(;om que têm exercido as pro- Em agl'adecimento, foi di:' RIO,21(VA) O sr Nereu Ra-
. peJados, 'O'. que' é normal para

'.

P�ra não r�velar Os autores materiais e intelectuais" da fraude de Turvo, o. fissõ.es 'em que foram mere- rigido a S. Excia. o seguinte: mos, em nota a lmprensa,
diminuÍli 08 riscos de incên- sr. Bornhausen chegou à humilhação de reintegl'ar na Polícia" Militar um elemen-

, cidamente diplomados. "Dr. Nereu Ramos. cQntesta formalmente fe-
dia em caso de descidas' de to dela excluido por incapacidade.moral, depois da recidiva p'l'ática de contravel1- Providencia proposta na Dignissimo Ministro Justi- nha havido qualquer inci-

urgênçia. Mas, de repente, e ções e crimes comprovados. Para anular a decisão moralizante·, saltou po.l' cima ICâmara Alta do ,pais, antes. ça -:- Rio.
.

dente, quando esteve, ante�

apenas visível" contra o brilho de legislação quase secular e se fez segunda e última instância em caso único; I de 19�7, pelos saudosos par-I ll'ormados. Instituto Poli- ontem, no Clube Militar, afim.
da lua, quase cheia; surgiu meteu na cadeia a nata da oficilidade, indignada com a volta à tradicional COl'- lamentares Coronel Vidal técnico satisfação agrade.: de apresentar condolências
um feixe de chispas de algu-', por�ção do elemento que a desonrara em crimes contra a propriedade;. afronto.u Ramos e Artur Costa, que ti- ,cem eminente coestaduano' f '1' d. a ":1Tnl la o Gal. Alcides �_
,ma parte. E um instante de- a sociedade, enlameando-se na conivência pessoal com os arrombadores das Ul'- veram a satisfação de Ver- preclaro estadista honrosas tChegóyen. Por sua vez o

pois se viram ardentes lín- \ nas. Antes da punição regulamentar ao· miliciano indigno da farda, ao apl'üvado o respectivô proje- desvanecedoras cOJ:.lgratula- Ministro Gomes Carneiro,
. guas de fogo, sob o aparêlho.1 quartel comparecera o deputado. Afonso Ghizzo para pleitear do comando geral da to, hão lograra o mesmo a,n- ções :motivo reconhecimento em carta diVUlgada apenas
Prendera fogo a gasolina Polícia o esquecimento do pI'ocesso! damento na Camara dos diplomas. 'em tópicos, no Diário de No-

que estava jorrando dos tan- Assim agiram o sr. Bornhausen e os seus cupinchas para silenciarem o. dcpoi-

I
Deputados, passando para o Atenciosas Saudações. : tícias, dá' versão diferente a

ques das asaS. O capitão fa- mento revelador' da fraude eleitoral - crim.e ainda nãO' lmnido porque o Go.ver-

I
róI das cousas esquecidas. Farmaceutico Ildefonso Ju- que esse jornal deu ao su-

lou pela última vez, mas com, nador determinou ao sr..Procurador Geral do Estado o engavetamento. do pro- Agora, novamente propos- venal, Presidente Comissão". posto incidente.
•

Voz entrecortada: "arde a ga-I cesso! to pe}.o vlce-líder do P. S. D. • ...� •• - -. - ...... - - - ......... - - - ...... _

salina". Dois minutos depois, I No mesmo· estjIo agiu o sr. KOminos Lacerda, em. Braço do. Norte. 11'ineu, acu- Deputado Leoberto Leal, COl1- N-0-·M··E·A·-D-·OhA'"i-M··A··R-A··lnw.pw
...
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A-'--:à 1 hora e 32 minutos, o sado, teve vel'gonha de se defender e silenciou, consentindo. . . seguiu este não somente a
.

_

avião envolto em chamas de- Kominos Lacerda procura explicações no apêlo à mentira e ao cinismo.. sua aprovação na Camara, X·ADOR NOS EE UUsaparecia nas águas tranqui- Pará o crime de Br,aço do Nort� valeu-se do mesmo cúmplice' .de Bornhausen, como lográra vê-lo aprovado \,. •

las do Atlântico. nos arrombamento.s de Turvo - o' sr. Afonso Ghizzo, deputado e( pi'efeito de Ara- pelo Senado.' ,

Onde tremulavam os refle- rang:uá. Foi êsse o comparsa que o precedeu, para conseguir, à cUJta dos di- ASSINADO ONTVetado o projeto pelo Pre- EM DECRE- Brasil e os Estados Unidos
"v.,; do luar, nas águas repen- nheiros do povo, que o candidato derrotado a prefeito de Braço do Norte, pela TO PELO PRESD'

'

sidente da República, não . I ENTE DA pelo que sua designação para
tinamente agitadas, pôde·-se V.D.N., ficasse candidato únicO'. O sr. Komino.s Lacerda organizado o. delito elei- REPú Iforam menores os SeUS esfor- .' _ BLICA. aquele' posto constitui a me-

ver uma mancha d� óleo com toraI, foi apenas' efetivá-lo com a sua assinatura - que 8 um bonão de lama na I A d,ços no sentido da rejeição do eSlgnaçao do almIrante lhor garantia de que as reIa-
equipamento, 1 a tas rou- dignidade do cargo que exerce e nas tradições que só che,garam ao seu antecessol'. , AIP' t I'véto, merecendo, porisso, de mara eIXO o para embai- ções entre os dois países te-
Pas e objetos pessoais das E' deslavada mentira que fôsse 'procurado pelo P,S.D. lJara fazer a barganha d t d'

,

I
I justiça, o reconhecimento xa 01' ex. ra.or mario e. ple-. rão' agora o, mais forte incen-

'Vítimas do desastre. O cap. imoral. Lá estava O' sr. Ghizzo, se� repl'esentante, negociando a. vitória da U.D,N. • t d
; por parte de todos os forma- n.po enClano ' o- BraSIl nos t1v.o.

Hancox do avião anfíbio que à fôrça dos co.fres tIo Tesouro. ,'dos pelo estabelecimento, os Estados Unidos foi concreti- I".W_••.J".h.�_E�a""",,,,,.�.AI'.."""""

escoitava o avião desastrado, Um acôl'do digno e alto não seria. p,rocessado senão entre partidos, à luz do d t
. quais lhe prestarão significa- za a on cm. com a assinatura Reg.ulamentadatestemunhou o ocorrido e dia. O que houve foi o poder econômico do erário, impondo uma desistência de

tivas homenagens, quando de do respectivo decreto pelCil
·

disse que "foi ·algo horrivel" candidatura vitoriosa em troca de duas aposentadorias, uma a conceder, de qual- 'd t J l'
I suá vinda à Capital. preSl en e usce mo Kubits- .RIO, 21 (V. A.) - Recebeu

O avião levantou vôo do quer jeito, com lei ou sem lei, e ontra a ser melhorada, da mesma forma e na mes- h k
"

I Tem sido inmeras as feli- c e . a sanção do presidente da
aeroporto de Idlewild, às ma base. O que houve foi ao coacção moral de um médico 8 bacharel, vice-p,resi- I

23,16 horas e a viagem até dente de um partido que se consagra à mo'ralização dos costumes' Po.líticos e ad- I ci�aç�es recebidas pela c,o. Ex-interventor e ex-�over- Repúbl�ca a Lei do Congres-

Caracas se faz em 7 horas e m.inistrativos, deputado reeleito e primeiro magistrado em Santa Catarina _ exel'- I mlssao dos formados, pelo nadar do Estado do RIO, em, So NaCIOnal que cria os con-

,

,'motiVO
do juste> e merecido dois quadriênios, >O sr. Amara.l.selhos Federal e Regionais de

meia. Transportava 64 pas- cida sôbre coesti!duanos nossos, mo.destos. homens do interior.
. reconhecimento dos diplo- Peixoto sempre se manifes- Química e dispõe sôbre o

sageiros e 10 tripulantes. Mais fracos do que êsses nossos correligionários só o governador que, por

'I mas por parte do Govêrno tau a favor de uma aproxi- '.,exercício da profissão de quí-
Vinte das vítimas são norte- servidão. à U.D.N" atentou contra a democracia, praticou crime de responsabniel.:t- ,Federal, devendo salientarem macão mais estreita entre o mico em nosso país.

:;��::::��:-�;:�E�:;:?!:i�����::i::!!OaE�:::���;j:�!�!:::!:�: 11111 m\al·or .mulla" de todos os' tempo"s\Com um cinismo de corar estátuas de .bronze o sr. Kominos Lacerda, sem N
coragem de aludir à compra de consciências a pl'êço de aposentadorias - indaga Ise é censurável amparar um colégio modelar e ajudar hospital e-casa de criançá?

.

Não! Não é. Se êsses auxílios visam especificamente às humanitárias finalida- Ilncurso n!l le,· de ImprtaDs8, um ]·oraallsta carioca
des das entidades, não são censuráveis ao julgamento de ninguém.' 9 ai U

Se essas subvenções se processaram de acôrdo com a lei que as rege - não sãO' fOI- C'otld�Dado a pagar mal·s de 260 blll-ões
censuráveis. Se tais auxílios representam concessão normal, inclusive "pelo seu

! 11
'.

vulto, a tôdas as entidades' da nesma natureza e organização das, beneficiadas dB crozalro.
_ não são. censuráveis.

11 11"

Igualmente nada de mais haverá em. o ,g'ovêrno do Estado auxiliar os govêr
noS municipais, quand� tais auxílios não são discriminatórios e decorrem de au

torização legal' da Assembléia.

Mas, doar subvenções ilegais, concedidas como parte de, uma barganha elei

toral, Bem �râmite pelos canais competentes; mas, adiantar dinheiros públicos
sem a prévia e devida autorização legislativa e condicionar isso à derrota" de

partido político adversário ; mas, assumir compromissos para o Tesouro, de apo- •

sentadorias sem condições de tempô, por favor imoral e não l)or dir'eito definido.

e sujeitar tais compromisso.s à vitória do, partido situacionista - isso não. é pro:
teger,hospitais, isso não é amparar crianças, isso não é auxiliar municípios.

Isto tudo. é mais' do que patifaria grossa e vergonheil'a inquaIilificável; é Cl'i- ,

me eleitoral; é crime de responsabilidade; é atentado ao re,gime; é falta de ga- �

rantida aos partidos políticos, destinados, como entidades de direito, à reaIiz�ção .. 1

da democracia.
.

americanas, inclusive uma

família: pai, mãe e dois fi

lhos,' Outra vítima era Ru-

berto Pena ROdriguez, comei'
ciante de Maracaibo e pro

prietário do Clube de Base7

ball "El Espalda". Iam. a bor

do também dois j avens pia
nistas californianos em ex

cursão artistica: John Pilla,
gerente da sucursal da famo

sa joalheria' "Cartier's" em

Cara;cas; vários chefes de,

empresas petrolíferas; uma

mãe com a filha, que 'el'a es

Perada na _Venezuela pelo
marido.' Os pianistas são

peorge Luiz e Dorothy. Ann

Witter, de 12 e 13 'anos de
idade respectivamente. O pai
dos pianis,tas precoces, aCa

brunhados pela dôr, declarou

que ambQs haviam partido na

,maior alegria depois de te':'

rem preparado um grande'
repertóri,o para a excursão

pela América do Sul.

Informa-se,
.

agora, que

RIO, 21 (V. A�) - Multa
equivalente n. cerca de quatro

ivezes o orçamento geral da

República foi imposta 'pelo
!jUiZ da Vara Auxiliar' do Ju-

1 ri aO jornalista Jorge Ferrei

'ra, da revista "O Cruzeiro"

por não ha,ver publicado a

defesa apresentada!'pelo sr,

Castelar Paim, oonforme re

tificàÇão pedida em juizo e

determinada.
A multa atihgiu a esse to

tal astwnômico porque, de
acordo com a Lei de Impren
sa, a retific:::ição, deve ser fei-

. ,cando a retificação o jorna-.
ta gratuitamente e no praso lista estaria sujeito ao paga
determinado, sob pena de menta da maior multa de to
multa de quinhentos cruzei- dos os tempos.
r,os pela falta na primeira' A retificação exigida pelo
edição, aumentada cem por sr, Castelar Paim se prende a

cento em relação a cada edi- uma reportagem publicada
ção supsequente,' na citada' revista e de auto-
A retif1cação solicitada de- ria do reporteI' Jürge Ferrei

via ter sido publicaclã a par- ra. Nela, o requerente é acu

tir de 1':1: de abril de 1955 e sado de haver utilisado em

seu atendimento, à esta altu- serviços particulares máqui
ra, não tornaria sem efeito nas e pessoal do Departa
a multa, mas apenas evitaria mento de ,Estradas de Roda

que ela crescesse ainda mais,' gem de São Paulo sem efe
e, dessa forma, mesmo publi- i tuar quaisquer pagamentos.

"':''.i

mE
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DR. WALMOR ZOl\IER.

GARCIA
OÚilolllado pela "Facllldade Na�
elonal de

.

Medicina da Unl';er-
.

aldadÉi do Braall _.

E"I-Iuterno por concurso da Ma
•

ternidade-Eacola
(Sen:iço do Prof. Oct6vlo �o

drlguea� Lima)
.Ex-Interno do Serviço de Clrur
ela do Hospital I. A. P. E. T. C.

.

do Rio de Janeiro
,Médico 'do Hospital de Caddade
• da Maternidade Dr. Carloa

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS _

PARTOS - OPERA�OES
Cena: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencoun D.

101.
Tel"tone: 2.693.

lUtDICO
Operações �,Doenças de Se

nhorall - Clínica de Adulto•• '

Curso de Especfalizaçãu no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospihl de Caridade. .

A tarde das 15,:;� hs. em dian
te ., consultório .á Rua Nunes
Machado 17, 'Esquina de Tira-
dentes. Tel. 2766. �.
Residência _ Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS � OUVIDOS _ NARIZ
• GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os Al:>ARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE

. Consultas _ pela.' manhã no

_HOSPITAL
A TARDE:_ das 2 as 6-

no CONSULTóRIO _ Rua dOI
ILHF1(t� n", 2
Rh ...1DJ1:NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2366.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

êIRURGIA 'TREUMATOLOGIA
. Ortopedia

COilsultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 dràr iajnente.
Menol! aos Sâbadoe
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

���
.

..

.:r'DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MtDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS -

Serviço eompleto e especiali'
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA _ HISTERO ..i..

SALPINGOGRAFIA _ METABO-
LISMO BASAL

.

ft'\dioterapia por ondaa curtaa

Eletrocoaglllação - RaiOl Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

l0 andar - Edificio do Montepio.
Horá·rio: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 horal _' Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MtDICA DE ADUL'lOS
1: CRIANÇAS

Consultório _ Rua João Pin
to. 10 - Tel. M. '169.
Consulta!!: Das 4 às 6 hOTa••
Uesidência i Rua Estevea ITI\-

nior, 45. Tel. Z.812.
'

CLINICA MÉDICA DE ADULTQ.S
E CRIANÇAS - REUMATO'"

LOmA

Consultório _ Rua Nllné's Ma�
chado, 17.
Horário das Consultas -'- das.

17 às 19 hora.s (exceto aos sá
bââosr
Resid,ênciá: Rua Visconde

})\uo Preto, 123 '-'- T!ll. 3659.

c O. S
J.o:)f{. JOS� TAVARE,�

IRACEMA
'DpENÇ..tS NÉRVOSAS E MEN

. TAIS - CLINICA GERAL
':An'gústl-a' - Complexos

Insonia ,- Atac,ues - Manias -

Problemática afetiva e sexual
" Do Serviço Nacional de Doen-
ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colõnía Sant-Ana.
CONSUJZ.TóRIO _ Rua Tra

jano, 41 ._ �as 16 às 17 horas
RESIDJ1:NCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. '2901 .

DR. ARMANDO VAU:
"RIO DE· ASSIS

Dos Serviços de Clínlea Infantil
da Assistência Mu'nicipal e Hos

)iital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
..,... Alergia -

Consultõ'ríor .Rua Nunes MIa

dia'do, ;71'- Consultas das 16 às

18 horas. " .' ,

"" Resinêneia: Rua .Marechal Gui
therme, li .:_ Fane: 3783

DR. MÁRIO DE LARMO
CANTIÇAO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Interna.

CORAÇÃO _ FIGADO -- UlNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
.

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor -Mei-

eles, 22.
'

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horaa.

Telefone: Ocneultõrto - 3.415
Reddência: Rua José do Vale

Pereira 158' - Praia da Saudade
_ CQqueiroB
_._.

. DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRJJRGIÃO
Doenças de, lJenhor:-. - Par!oJl
_ Operações - Vllll Urinária.
Curso de aperl'aiçoamllnt'J e

longa prática nos Hospitais de

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua }'elipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'ÚNE
3ú12.
HORÁRIO :".da. 16, ás 18 ho-

ras
d R' DResidência: Aveni a 10 ran-

co, n. 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.

-----------

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GElt,AL .

Especialista,em moiéstial' de

Senhoras e vias urinária.s.· _

Cura radical das lafecçoes
agudas e cronicas, do ,lIperelho
genito-urinárió em amboa oa

sexos. , .

Doenças do aparelho Dige8tlvo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 1'>.

Consultório: R. TÜ'adentes, 12
_ 10 Andar -- �'one: 324ti.

Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
_ Fone: 32411.

p

DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO D� CRIANÇAS .

PUERICULTURA - PEDIATiHA
_ ALERGIA INFANTIL

C'lnsultório: - �ua Tiradel<-

tes n. 9.
'}'Residência: - Av. Hlrel 10

Luz n. 155 _ Tel. 2.630.

Horárlo: _ Das 14 àd 18 ho·

ras diáriamente

DR. ANTONIO BA1�IST:A
JUNIOR

CLtNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultár das 9 is 11 hora•.

Res. i' Cons. Padre Miguelinho,
l2.
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Rio Santos
20-6 21-6

25-6 27-6 3-7 4-7
8-7 10-7 16-7 17-7

21-7 ' 23-7 29-7 3Q-7
3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 25-8

2.021 29-8 31-8 6-9 7-9
2.276

A t'd d FI
' ,

l'
- ,

2400 h r1
.

3.147 s par 1 as e ol'lanopo.1S sao as . oras, e "o

3.321 IRio de ':"aneiro, ás 16,00. .

:::::. Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esctJa .nos

8.871 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
8.6119 Para melhores informações, dirijam-se à séd9 da

06 lfimprêsa, à tua eiro Mãi:a: 80 - Tel�one 22'12,. -_"""'''''''',.._._...,.,.,.-..........

DR. CESAR BATALHA DA'
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos

Crianças R.aio X
Atende. com Hora Mar

rada,
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

A D .V O G A DOS

DR. JOS€ MEDEIROS
VIEIRA

_ .\DVOGADO -

Caixa postal 160 - Itajai
�allta Catarina.

INDICADOR---PROFISSIONAL
DR. NEY PEKRONE

MUND
Formado pela Faculdade Nario
,11.1 Uct Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aper:tu�"..mento na "Uasa de

Saúda São Miguel"
Prof. �'ernando Paulíno

tnteruo por 3 an<>ô do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
úPERAÇOES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: l'iàriamente das

7 - 9,30 no Hospital de Ourí

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultõrto à rua João Pinto 16 1°
.ndar. ��
RESIDtNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR.,'ROMEU.�BASTOS
,Y,: ! "-pIRES.,

'

'. ,

.

'MB�ICo ", ,,'

Com ,prática n6. H08pital' São
jt'ranclséo>,'de 'X8IIi:s

.

e na fanta
CIl"á do Rio" de' Janeiro

CLINICA MÉDICA:' -..nu -'J(fLlO PAUPITZ
, CARDIOLOGIA,' "

,-'" .

Consul�ório: �ua' Vi'tor 'M�i-, ,"-
.

FILHO
reles, 22 Tel. 26757

.. ,

Horários: Segandas,.'Quartal a
. Ex-interno da 20a énfermar.a

Sexta feiTall': ' .'- ,::;é"viçQ de gast.ro-euterulogia
Das 16 às 18 heras la Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch. Prof. W. Berardinelli).

midt, 23 - 2° andar, a_pt. 1 - Ex-interno do Hospi�al mater-

'reI. 3.002.' .idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

DR. HENRIQUE PRISCO Coração, Estômago, intestino,

PARAISO .Igado e vias bttía-es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.

,

Restdêncía: 'Rua Bocaiuva 10.
Fone : <1458.

MÉDICO
. ·

....1

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NEWTOJII,
)UVIDOS, NARIZ E GARGANTA D'ÁVILA
'rRATAMENTO .li: OPERA�OES CIRURGIA GlERAI.
(nfra-Vermelho - Nebul.lzação - D çall de Senhorai -. Prllcto-

Ultra-So� ���ia _ Eletricidade M édka
.

(TlI:atamen.to de' .muBlle .em Conc'lltório:' Rua Vil"l Met·
C!l!eraçãll) eelols n 28 -' Telefone: 31\07.

Anglo-retinoscopia - ReceIta de

I
Cons�ltas: Das 15 horali eUl

OenJOI - Modernjt equipamento d' t
de Oto-Rinolarhigolocla (úJilccr l�e:{dência: Fone, 3.422

.

,

no Estado) .

Rua' Blumenau n. '11.
Horário das 9 às 12 horal e __,:.,_.--------:--

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

Nles 22 - Fone 2676.
�tes. - Rua São Jor.rl 20 -

Fone 24 21.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doença. do aparelho respiratório
Tu'BERCULOS�

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DR. EWALDO JOSÉ RA- DOS, PULMOES

EFER C,rurgia <lo Toras
MOS SCHA Formado pela FacuhlaJe 'Nado-

nal de Medicina. Tiaiolnciata e

'n.ioclrurgiáo do H08pltal Ne-
rên Ralllo.

"Curso de e8pecializaçio pela
S. N. T. Ex-Interno e Ex-aui.

tente ,oJe Cirurgia do Pr..f. UEO
Gulmarãel (Rio).

Cons.: Fellpe Schmidi:, 18

Fone 3801
Atenda ·em hora mar,lla.da., .

de 1 Res.: - Rua EstWvel Junio!',
'80 - Fone: 2186 I

DR. CI�ARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolia -

�-----------------�

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av, Rercilio Luz, 16

Telefone: 334C.

� �.8.'

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -'

Protese Dentária
Raios X e Infra-VermeUao

DIATERMIA
Consultório e �esidência:
Rua Fernando Machado, D. 6

Fone : 2225.

Consultas: das 8,00 às 11 ho

ras e das 14,00 4,8 18 horas
Exclustvamenvs com hora mar

rada.
Sábado - das 9 is. 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflció

Partenon _ 2° andar _ sala
203 - Rua Tenente Silvei];a, 16

Atende diáriamente das 8 às

11 horas.
,

3as e 6as �as 14 as 18 hora•.
- 19 -as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

es ;vióveis d,. Nylon.

O ESTADO
....�;

..ADMINISTRAÇãO
Redação e Oficinas, à rua Con

r.�heiro Mafra. n, 160 Tel. 3022
_ Cx. Postal 139.. ,

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DB

AQUINO
Representantel :

Representt>ções A. S. 1-ara•
Ltda

I�t:·J. Senador Dantas, 40 _ 6°

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capitl!l

Ano .........• • . . .. Cr$ 170,00
Semestre .....•....• Cr$ 90,00

No Interior'
Ano • • • . . • • • . • . • • •• Cr$ 200,00
Semestre ...••....• Cr$ 110,00

.

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

bJieados não serilo devolvidos.
A dir�ção não se re�r·onsabiliza

pelos conceitoA emitidos nos ar

tigos a�sinados.

':'3
INFORMAÇõES UTEIS

.

(> leitor encontrará, nesta. co

luna, informações que n�cessita,
diàriamenti e d, imediato:
JORNAIS Telefone
O Dstado ..•..•.••.•...• 3.022

A G.llzeta ..••......••• • • 2.666
Diário �n '" -iII. 3.579

Imprensa (lfi".JlI ••..••.• 2.688

HOSPITAIIiJ
Caridade:

�Provedor) ....••..•••••• 2.314

(Portaria) 2.036

Nerêu Ramol .........••• 8.831

Militar .•....••.......•.• 3.167
l:iáo Sebastião (Casa de

Saúde) .....•.......... 8.153
MlIter:lidade Doutor Car-
los Corrêa .. ,......... 1,121

CHAMADOS ua-
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• iI.n3
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••.•...........••• 2.404

policia (Sala Comissário.. 2.(138

Polícia (Gab. relegado) 2.1194

COMPANHIAS-DE
TRANSPORTES

TAC ..

�ruzeiro ao Sul .:••....
Panair ......•....•..•••.
Varig ............•.. , •.•

Lóide Aél'eo
'

.

Real .; ......•....•••••.•

Seandinavall ••...•.•••.•

HOTÉIS
Lu'!: .. , .......•.••••••••

Mageatic •.....•....•.•••

Metropol ......•...••••.•
La Porta .•...•.•.••• ••••

Cacique, .••....•.•.•.•.•
Central ....•••••..•. •··· •

Estreia •..•••• : .••••.•••.•

Ideal ......•••••• ; .••••
,
••

ÉS'fREITO
- ....

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

OFICINA MECÂNICA
/

CONSERTOS DE FOGOES, FORNOS, SERRE-

MAQUINAS A VAPOR,LHERIA, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

,

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

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

••• A HüRA DO.

TÔNICO ZENA

.<\0. PRIMEIRO, SINAL DE FRAQUEZA, TüN!CO ZEN�\
À SUA MESAl

Expresso Florianópolis Uda.
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transporte" de Cargas em Geral entre: FLüRIANÓPQ
LIS, PôRTQ ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO, HORIZüNTE.

Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITJB.A
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) �32/;;6

25-35 (Escrítôrío) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Fi1ial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
''Riomar''

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-83
Atende "RIQMAR"

End. Tele,. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMAItLI"

Telefone: 37-06-50

Ajtência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

Agência: BELO 1iO�I
ZüN'fE
"Riomar"

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

Rua Dr. Carmo l-ietto, 99
Fone:!!: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIQMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NüTA: - Qs nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrp", �io e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
.

'.700
2.500
3653
2:325
2.402
1377
2.800

Fpolis. Itajai

"RüDüVURIO RÁPIDO, RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO, FLQRIANóFüLI:_
,-Fones: 25-34 e 25-35 -

.... __._----

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
)

HOEPCKE
dAVIO-MOTOB «CARL

ITINERARIO
SAlDAS DE

BOBPCIB'�
I D A VOLTA

o 8STADO

� ��••••••••�e••••e••••_ �

c:. (.......� .... '
,

?,
"� ._- ��-_., .. _ --

.
-,. :

�!�!����d��! Napoll· ;
Em Lajes, D3 Sul do Brasil, o melhor! •

Desconto especial para os senhores viajantes. i
...� _ ..

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires 12:.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
__ o

• BAPIDO�SDL,.BllSILÊIBO-;;--=-
tFlorianópoliB - Ita1ai - Joinville - Curitiba

.......�'!.off"-_s�

.� � .:..-..,--�---_. ".

Age"ncía • l\,UH�Deoaoro e8quina�da
• Rua.;,;Tenente ,Silveira

J I Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

3 maquinas Rayser ill,l"strial zig-zag.
1 maquina Vürcopp ·_.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

mas,

1 oleo crú de 6 H. P,
1 gerador de 3 K V A

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

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

.

FARMÁCIAS DE PLANTA0
sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

Rua Conse-

Farmácia Nelson Rua Felipe

o. s�....�o noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

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

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

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

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho _:.., Cons. Mafra, 1° andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho-

.

rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.
Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Lira· Tenis Clube
PRO,GRAMA-DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

,
São João

Dia 23 - Sabado - Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do C'oronel 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 surpreza - Re

serva de mesas na Joalheria MulJer, a

partir do dia 11 -, Cr$ 250,00.
Nota São convidados os associados para o pri!

meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca

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

horas.
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

e men�nos até o quinto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VQCE SABIA QUE,

m8�rl�Dlados em SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
�oleglos Batistas . FLORIANÓPOLIS
(SNA) - Mais de 1.0.0.0.

E d
I

I'estudantes de diferentes I t a'
país-es estão matriculados

f sejam cumpr-idas as designações 'legais
em universidades e colégios A im de que - w

,_los Estatutos, ficam convocados todos os Associados
batistas de Texas, informa

deste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária, em
um portavoz daquela país:

la convocação, será realizada no próximo dia 28 do COT-
Referindo-se à influência -

-ente, com inicio as 8 horas, e, caso. não haja numero
cristã oxercida sôbre êsses

legal, em 20 convocação na mesma' data as 9 horas, para
jovens, citou-se êste exerr:- r'elíberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
plo.: "Quand'o missionários .

Julgamento e aprovação da Proposta Orçamentariabatistas chegaram' ao Lí- OS ·TERttAn.S QUE \/EfTE'M ,DEPUTADOSpara o exercício de 1957. IY!V IV Jbano, em 1948, encontraram
Florianópolis, 20. de Junho de 1956.

:at�s��an��d�eil�7a ���{: Antonio de Oliveira E SENADORES À VENDA, AGÓRA EMPresidente
sido fundada por um fotó-

FLORIA.NO'PO'LISgrafo libanês que estivera
nos Estados Unidos. Um .�
consagrado membro da Ter-

<,"O' .-enaculo»
.,

Não ha muito tempo que uma apuração realizada
ceil·a Igreja Batista de St. l' "

nas duas casas dos representantes do povo, constatou
Louis, Missouri, convidou-o

C R-bl" M""
.

a na ao lue cerca de setenta por cento dos deputados e senado-
para assistir ao culto de sua om a I I '.

res adquiriram ternos já confeccionados, os quais, dada
igreja. Chegando ali, ouviu.

:1 alta classe e perfeição de' côrte e acabamento se im-
a 'mensagem do Evangelho "

punham à preferencia.
e aceitou a Cristo como Sal- .,sEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO

Além do acabamento e linha elegante de seu córte,vador. De volta ao Líbano,
f impunham-se os referidos ternos pelo preço sumamente

Contou a seus amigos a his- Sabendo, prfmeiramente. r isto, que nenhuma pro e-
, i asoavel, tão rasoave I mesmo qne .o seu custo não atin-

tór ia de Jesus e Seu amor, cia da Escritura provém de particular elucidação; por-
g-iu o preço médio só do feitÍo comum num bom alfaiate.

conquistando-os para CrÍ's-' que nunca jamais qualquer profecia foi dada por von-
Êsses ternos, na sua grande maioria, são da afama-

to. Pouco depois organizou tade humana, entretanto, homens. falaram da parte' de
da marca DUCAL, cuja exclusividade de venda em Flo-

uma igreja batista". Deus movidos pelo Espírito Santo. (II Pedro 1 :20,21).
rianópoiis pertence aos estabelecimentos "A Modelar" e�..._w.._.N Ler II Pedro 1:15-21.

22 DE JUNHO A INSPIRACÃO das Sagradas Escrituras foi uma .

f'abr-icados pelas "Confecções Sparta SIA", do Rio de

CODclolra'm O das manifestações do Espírito Santo. Na noite anterior Janeiro.
,

. Ainda ôntem tivemos a grata oportunidade de veri-
A data de hoje recorda-nos que:

.

•
f. sua crucificação, Jesus predisse a vinda do Espírito f' I t t 1'1 d d

..

C T 16 r.car pessoa men e, an e a qua ic a e as casimiras, a
em 1552, chega à Bahia o pri�eiro Bipo do ,urso eo DICO �anto e á obra que Êle faria.

t belesa dos padrões e o esmero inescedivel do acaba-
Brasil D. Pero Fernandes Sardinha, o

1a1
ao

\'
,Os. discípulos não entenderam o que Jesus es ava "

. .' . A

1 t depo nau
'.

proce randq-révelar 111es Quandó porém o Espíríto San- mente, o quanto e merecida a fama; ql!"l gnsam esses
P t ga qua 1'0 anos -

... .
..

J..l . ,,-. , , L
.

"A M dI" .. :.:- d b 'Iregressar a or u
'..' .

, (SNA) _ Nos últimos 'lo. .

A A •

d dE' -ít ternos.· o e ;,),1, '-eS:L<4 _ e "-Pal'a em; -']l'efu' be -O' sorti-
fragou ao largo do baixio d: D. Rodrig ��nd� anos 24 mulheres coucluí-:

Io -f'a leceu sobre eles, sentiram o po .�_r. o ,S.pUl o. � "-,' t j ,-,.' '.:
.

.t
- .

devorado pelos índios com tôda a sua c itíva ; _, ..
'

... '}' íconas
� .

'Se ',E!Xper1lTIi:mÚll'mOS o "batismo do Espírito Santo rr.en o que apresen a.

.

d
-

Alb pa pela' ram seu curso reo ogi estaremos aptos a realizar a obra da construção do Rei-
em 1614, Jel'ôlllmo e uquerque. U· idades de Copenha-
segunda vez do Recife para a conquista- o Ma- lllve��rhus mas somente

1.0 de Deus aqui na terra.
ranhão Vai por terra até Rio Grande d Norte, gue e, ,

d d Quan:ao nos ,submetemos inteiramente à vontade

c�m o fim de ir levantando nos lugares ]f onde 3 delas fora�. °r: .:�ap::toe de Deus, Êle habilita a falar a outros a respeito de suas

'passasse o .maior número possível de ínq;s, que exel rce�
o �lllll� el�inamar: relações com Cristo. 1l:1e utiliza-nos' para trabalhar na

levaria consigo indo os navios es.perá-lanaque- ra na greja - a

I'
Escola Dominical e na Igreja. Encontramos gôzo em

c

ca: uma exerce a cape ama
+estemunhar em-todos os tempos e lugares, pelo nossole ponto;

A d m prisão' outra, o pasto- ,.

S tem 1633 atacada pelos holandeses, a an o e '..
I' . e

viver, o poder do Espír-ito an o.
,

S k 'la Can rado numa Igreja lvre,
de Seg.uismundt Von c o�pe, a Vl -

uma terceira, � capelania'
ceição na Ilha de Itamaraca, rendeu-s ao

Od·
.

f .

pe.
,

em ense, m orma o -

migo, embora os esfo:ços. de seu
riódico "CHRiSTIANIS-

pitão-moI' Salvador Plllhelro. Os
6 casaram-se com pastôres,

zaram-na Vila .schkoppe;
d '. têm funções

em 1667, AntÔnio de. Albuquerque belho,
.

o e as emms

velho, brasileiro, comendador da orden1Ie Cns- eclesiásticas fora do pas-
rt t()rado."

to, donatário das Vilas de Carhetá e uma, no-

meado govern::l.dor e capitão-geral -do ' tado do .- - - ••••_ ........

Maranhão e Grão-Pará, toma posse o cargo

na cidade de São Luís, em substitui o a Rui

Vaz de Sequeira, e exerce-o até 9 d unho de

1671 ;
em 1839, Laguna, neste Estado, foi etomada

pelas fôrças republicanas do Rio

Sul;
em 1874, foi inaugurado o serviço d telégrafo
entre o Brasil e a E�ropa;
em 1890., proclamada a república

.. _

vembro de 1889, cuidal'-am da sua e stltmçao,
cujo projeto foi assinado nesta dat pelo Ma-

rechal Deodoro da, Fonseca.
..J:.

André Nilo ·pIJ.SCO

;s_��;������;� IPreceito do Dia FESTA �E��O�JÃI tATISTA
1 '. LUZ SOLAR E ANEMIA I CAPOEIRAS

.

O organismo necessita de I A COMISSÃO DE FESTEJOS DA CAPELA DE

Festa Junn"lna luz solar para formar a he- !SÃO JOÃO BATISTA, DE CAPOEIRAS,' .convida a to-
moglobina, substância,. a' (!os os fieis e devotos do Santo Padroeiro, para os g'l'an
que se deve a c�r vermelha I des festejo� que ,serão realizados nos dias 23 e 24 do

.. _ a ·.·a·.·.·.· _· m.� ·............. C O N V I T E do sangue. A pahdez comum: corrente mes de Junho, sendo observado o seguinte pro-

I
Pro mode qui todo mundo sabe, os dono do Arraiá entre os habitantes das ci�

,

grama:
do "Barriga Verde", os Curoneís Tibúrcio Pafúncio e dades, em grande número Dia 23 Às 19,30. horas - Novena. A seguir ser-
Mané Cambará, vem cum os arrespeito divido, incunvidá de casos, resulta da perma'- viço de barraquinhas, leilões, ofereci-
as arrespeitaveis famia dereita, prá arrastá os pé no dia nêl1cia em lugares onde não mentos, cavalinhos e fogos.
i'a gracia de 22 de junho, qui é o dia do consórcio da entra a' luz do sol.. Dia 24 ,- Às lO. horas _:_ Mis"a Festiva.
eumadre Joaquina Felisberta e do cumprade Pasqualino I Aproveite os benefícios

.

Às 16 horas - Procissão da Imagem de
I 'J'orquato.

.

. da luz solar, não só con- São João Batista
.

Os noivo serão arrescepicionado cum um'a festança servàndo aber,tas por-' Às 19,30 horas __.__ Novena - A seguir:
na fazenda do "Barriga Verde", qui é a querência do tas e janelas da habita- barraquinhas, leilões, cava'linhos, ofere-
pessoá. A entrada, pro mode de não ce errá, é a da sanga ção e do locar de traba- cimentos e fogos, em grande escala.
(10 doutore Hercílio Luz, aquela qui passa asdispois do lho, mas também, pas- ,

Abrilhantará os festejos a BANDA DE
pontilhão. U traje é di dumingo. � sando alg'um tempo ao MUSICA "AMOR À ARTE".

Os meio-arisco e os piá é mió ficá em casa, pro mo- I ar livre, dlàriarnente. éapoeiras, 20. de junho de !jl56

J,a da não ;"'umudá o DaJagado "Sé Po,vinha"; - SNES, '1\ COMISSÃO

.._................ �........-w-�.--................-h..---.--

AVENTURAS:��'D·O ZE-MUTRETA
Vende-se Casa __��_'

......""';,

Vende-se a casa pré-fabricada à rua lca do Loid
220 e os dois terrenos ao lado, situada n:�elhor praia
,de Coqueiro. Dispôe de todo o conforto, teP tres. quar
tos, sala de estar, sala de jantar banhei cosmha e

!;'arage.
Tratar pelo telefone 30.23

Sociais
'Purlficação .�

. ALMIR RODRIGUES BENTO

Oh meu Deus, Senhor e meu Pai ...
,

"f"Os sofrimentos me glorí icaram i

Os sofrimentos choveram sôbre minha

e inundaram meu coração,
para que, depois. dêsse dilúvio de dôres,
a vossa luz se fizesse sôbre mim.

I

fronte

Ainda não estou puro, meu Senhor.
Trago ainda no espírito
algumas arestas que precisam ser polidas.

Mas um dia ...
Um dia, serei puro como uma esfrêla
e poderei receber na vastidão do meu seio

a imensa ternura dos voss<?s olhos,
a gloriosa humildade do vosso Amor! ....

..........ee•••.w

_ menino Franklin, filho
do sr. Rodolfo Borba
_ menino Ivaldo B-rasil
- sta. Adêliá Lauth
- sta. EH Silva

'

_ sta. Maria da Glória

ANIVERSÁRIOS
DR. POLIDORO ERNANI

S. THIAGO
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do nosso pre

zado conterrâneo dr. Poli

doro Ernani S. Thiago, ilus- Pereira
ire facultativo e· diretor - sta. Leatrice Revere

da Faculdade de Farmácia - sta, Ib Maria Siridakis

e Odontologia deste Estado. - sta. Nilsa Gerber
.

O aniversariante, que go- - sta. Urbina G. Simões

za de vasto círculo de ami- - sr .. Osní Raffs

zades, receberá, por certo Capitão Miraldino

na data de hoje as mais ex- Dias, do Exército Nacional

d - -sr, João Baista Dutra
pressivas provas e apreço
e regozijo, às quais os de - Sub-tenente Bruro Má

O ESTADO se associam rio Cechinel, do Erército

prazerosamente. Nacional, em servço .no

FAZEM ANOS, HOJE: 14° B. C., onde goza e ge-

_ jovem Airton Dias rais estimas.

.....................oee iIl«'l�-a;QfBcí�!;�

H OJ E NO PASSA'DIO

FLUXO - SEDATI
7'
I
I

-�"\
.

Alivia as colicas ute.as

Pela aoio de seus componentes alge-

.sina - Beladona - Pl.&cldia. eaina.
mells. a PLtJXO-Sl!lDA-TINA allvpron·

tamente as collcas uteriDas. Conte as

lrreaulàrldadt:s da.s funç6e$ pO<licas
das senhoras.

:t calmante e regul&dor. dessulll96d,

ResIdência Vend��e

Tabela de Pagamento 'do
.rle Junho de 1956

Intercambio
Anual A

mes
.) unho' Dia 23' - Ministério da Fazenda; Poíder Judi

ciário e Tribunal de Contas.
25 - Demais Ministérios

" 26 - Procuradores de Ativos e os que não
receberam nos dias acima.

27 - Aposentados Definitivos.
"28 Aposentados Provisórios e salârio

família, procuradores
Procuradores de inativos e os que

(SNA) - Vinte pregado
res, dez americanos e dez

inglêses, tomarão parte no

30Q Intercâmbio Annal de

Pastôres, patrocinado por
entidades de seus países.
Declara um dos líderes dês
se programa, que o inter

câmbio em aprêço tem fei
to "uma significativa con

tribuição para u'a melhor

compreensão entre nações e

igrejas".

"

"

"

"

" " 30.

Julho
não receberam nos dias acima.

2 - Pensronistas militares.
3 - Pensionistas civis.
4 a 15 Os que não receberam nos dias pro-

" "

príos. •

•••••••••••••••••••••••••eê)eo••�••••Q.oe••e.

IRMANDADE' DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS' E HOSPITAl DE CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO
ORAÇÃO De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos ,Passos e Hospital de Caridade, previ
no aos interessados que até o dia 28 desde m�, às 12
horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na' sua Se
<;retái'ia, proposta, em cartas fechadas, para o forneci
mento de todos os artigos necessários ao seu· consumo
dUl'ant� o semef)tre de julho a dezembro do corrent�
ano.

COnsistório, 11 de junho de 1956
José Tolentino' de Souza

Secretário

Querido Senhor, 11ão' trocaríamos. o Espírito- Santo
uem por tôdas as riquezas dêste mundo. Ajuda-nos ,a
conservar puros os nossos' corações para que o Espíritó
Santo nossa habitar em perfeita· harmonia com nosso es

)JÍrito e nosso corpo. Em nome de Jesus. �mém.

PENSAMENTO PARA O DIA

VENDE-SE "Uma vida vazia pod'e ser feita frutífera pela habi

tação do Espírito Santo."
WJLLlAM BROADHUnST, ProJlutor de Petróleo

(OIdahoma)

Uma cua na AVffii�
TrompowskY nO. 52.
Tratar na mesma.

Vende-se ótima residência a Rua "Ju

Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua).
Rua Conselheiro Mafra, 24..

o Loide, 47
à

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

DOlinoo·a Sensacional' Corrida �da' Fogueira
.' "O Estado' Esportivo

,

".

QuatrolaiZero no "Derby"
'Diante de um Avaí. -, lrreccnheclvel. poude ri Figueirense construir a goleada Torrado (2), (avallazzi e Tri-
lha (penaly), os marcadores - Amorim perdeu penalidade méxíma - ,Expulso Enísio

Ilhéu
Positivamente anda sem presentou o que o público ra linha do conjunto avaia- Figueirense. Seu triangulo

sorte o conjunto do Avaí, zosta : muita correria pelo no, como Tatú, Wal(!ir, final apesar da ausencia de
embóra o últimos', reforços ;ramado e duelos eletri- Gu ido : e Rodrigues falha- Laudares 'esteve impecável.
de seu plantel profissiona- zantes entre jogadores.' Co- ram, este último deixando- Dos médios salientamos
lista. mo acima, dissemos, impe- .se assediar constantemente Aníbal e no ataque ninguém

,

Ainda anteontem, enfren- l'OU o jogo brusco, motívan- 'pelo zagueiro Trilha, o que deixou a desejar,' sendo de
tando o valente e adestrado .do a saída do gramado de tornou quasi impotentes os louvar-se o desempenho de

ssquadrão do Fi�l!eirense, dois' elementos: Nanico e ataques à meta de Soncini. Cavallazzi, verdadeiro es

seu tradíciorral rival, o "on-' Adão, além de ligeiras con- P�ecisam Os avaianos chu- pantalho para a defesa con

ze" comandado" por Rodri-, tusões em outros.' O médio tal' a gol de qualquer dís- traria. No Avaí, o trio-final

gues tombou vencjdo '/pela' �nísio foi de todos o mais tancia como fazem os ra- esteve Irreconhecível. Os
goleada' de quatro tentos II violento, mas somente nos" pazes do conjunto campeão. ,médios em plano regular e

zéro, 'depois de um emblte instantes fin-ais foi expulso 'Gostamos da conduta do I a linha de frente embora
em qu,e .foi indisêutjv�l a, do gramado. Deve o novato

superiorid:(de técnica do 'ti-" árbitro Gilberto Nahas usar

me oriéntado por Nelsoh de energia para coibir tais
Garcia.

"

'

abusos, impondo a ordem
A pugna de quarta-feira no gramado com a repreen

que reuniu uma vez mais são e axpu lsâo dos que
os dois tradicionais mas' usam e abusam de recursos'

sempre leais adversários e ilícitos condenados pelas
constituiu a primeira 1)ar- leis esportivas.
tida da "melhor de três" O Figueirense foi senhor
em disputa da taça "Osní da situação do princípio ao

Mello", não teve a assis- fim e como sempre muito
tencia que se esperava, seno, cuidadoso ante as investi
do fraco o movimento das das adversárias, marcantdo
bilheterias do estádio da

rua Bocaiuva. ' e apoiando o ataque que

Apesar das tremendas por sua vez demonstrou ser

falhas das duas equipes, dos mais perigosos. Assim

principalmente o Avaí, bem é que bastaram algumas

coma do [ego violento e por falhas de vulto da reta

vezes desleal posto em prá- guarda "azzurra" para que

tica pelos dois quadros, o a pelota fosse arremessada

aspetáeulo noturno de an- às redes sob a guarda de

teontem agradou, pois a- Tattí. Eleme�tos de primei- CAPELA DE SÃO JO BATISTA
BAIRRO DA PENIT (IÁRIA

Festa de São

As 3 _ 8hs.
Scott BRADY.,- David

BRIAN em:

O MANTO DA PERDICÁ-O
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 11,00 _ 5,50.
Censura até 10 anos.

As 5 _ 8hs.
"CINE,MASCOPE"

Gilbert ROLAND
Olivia de HAVILAND em:

A FAVORITA DE FELIPE
II

technicolor de luxo
No Programa:
Short Colorido.primeiro tempo. Aos 4 mi

nntos da segunda fase,
Waldir falha e Torrado com Censura até 5 anos.

o caminho livre aumenta a I -

-

difere�ça e PO�lCO depois, lr!5i' �)!�
decorridos dois minutos, �I� �.iI..
Cavallazzi, com um potente - -

pelotaço eleva o escore pa- As _ 8hs.

ra três. Nos últimos mínu- Nicole BERGER
tos Guida comete foul em Edwige BEULLERE em:

Cavallazzi e o árbitro man- AMOR DE OUTONO

da executar um penalty No Progra-ma:
contra o Avaí, sendo bem Cine Noticiaria. Nac,

sucedido o zagueiro Trilha Preços: 10,00 _ 5,00.
que assim encerra a golea- Censura até 18 anos.

da: 4lx O.

ff":';�"
BERGEN, Noruega,' 19 tadio "Khréns Mindes", nes-

(U. P.) _. O atleta brita- ta cidade.
'

'

nico 'Gordon Pírte, correndo' Pirie cruzou a 1inha de

em pista encharcada pela chegada 25 metros à fren

chuva, estabeleceu novo. re- te de seu, rival, o atleta

, Z Vladimir, Kutz, da União

carde mundial para os 5.000 Sovietica. Kutz havia per

metros. Pide percorr)p. os'' 008 �l'l1 <llu<uJ � OP!J<lU'I1Ul
5.000 metros em 13 mm., metros antes da linha de

36,8 seg., na pista do Es-: chegada.

revelando qualidades técni
cas nós passes, pecou pelá
falta de finalizadores. Ja
có merece figurar como o

melhor do team vencido,
pois foi o que mais com

bateu e o que menos falhas
apresentou.
Marcha do placard _

Aos 5 minutos, com o Fi
gueirense no' ataque, Tor
rado chutou fraco e raste�
1'0 de' boa distanciá, falhan
do Tatú que enguliu au

tentico "frango". Aos 7 mi
nutos Rodrigues é derruba
do por Almiro dentro da

pequena área, não hesitan- Os quadros atuaram as-

do o árbitro em apitar fal- sim ionstituidos:
ta máxima contra o Figuei- FI UEIRENSE __:_ Son
rense. Amorim é o encar- cini ;Frilha e Almiro; Aní

regado da sua cobrança en- bal, 'dão (Julinho) e Wal
vianda a pelota às mãos do mor; p.'oinho (Plácido), Ju

arqueiro Soncin i e, perdendo Iinho'[Çl'oinho), Cavallazzi,
excelente ocasião para em- Torr o e Ceça.
patar a luta. Aos 8 minu- A Í --:- .Tatú : Waldir
tos Julinho atira de fóra

I
(Gui,) e Guida (Morací);

da área no angulo .direito
' Pere (Marréco), Enísío e

do arco de Tatú, mas o ten-
I Loló; Fernando (Mello),

to ,é bem anulado pelo : Nilso Rodrigues, Amorim
árbitro .que acusou impedi-I (Morei e depois Betinho)
menta de Ceça. Termina o e Na o (Jacó).

A TODOS OS CLUBES DA
CAPITAL

A A.A.Barriga Verde ofe

rece a todos os seus irmãos

a sua sala d'armas e os

mestres de Armas da Polí- TORNEIO ABERTURA DA

cia Militar para ministra� TEMPORADA
rem aulas de esgrima a to- 'Chegou ao �osso ,conheci-

�'os aqueles que queiram ad- menta qu� - os esgriwistas
_

quirir conhecimento sôbre o estão em franca atividade

MULTIPLIQUE SEU CAllTAlSÃO PAULO, 20 (V. A.) espírito que requer para ser
assunto. para que se realize por ês-

,

'

, A .'
_ RespTmdendo a uma en- útil na formação do indiví-

É do interêsse das dire- tes dias o tornêio de ÁBER-, lA
,

P f' '1 s ver ORADA Vende-se em COQUEIROS, E8TRA.A GERAL, nO PI'ecl's"-se
-

para casal a'
quete sôbre futebol, o Bis- duo. re Iro ml veze

todas de outros clubes ci- TURA DA TEMP . ....

d S- PI' h d d apazes cor
•
".

d' 'd 1124, um grupo de nove lotes de terreno' pela melhor
l'lla Fell'pe SchmI'dt, 23, 20

po Auxiliar e ao au o, ' um pun a o e r -

tadinos formarem dentro de Êste tornêio sera m IVl U"'

Ih L
. d' d' t 'a's de lIma bola do d

'

"

fI oferta. aIIdaI', apto 1, dI' a' I'l'amenteMonsen 01' ' ourelro ',e- ren o a I
-,

sellS elementos equipes de ai tén o corno arma 9 0- ATT'
� I"

'. ' . Tratar no local com a sra. JACY M�, EIRO. das 8 a's 9 e das 13 -a's 16
darou que, bem, orientado, que ye- os OOlOSOS o que. e

esgrima para que se possa rête. Concorrerão os- esgn-

deve-se aprovar a p,rática pior, ou ocupados em. ml�- mais tarde disputar amisto- mistas 'que quiserem, bas- II horas.
esportiva do quê fôr con- teres perigosos. ,A l�r�Ja sos entre clubes, e dêstes tando inscrever-se. CLUBE DOZE DE AGÔ O "

Exige-se referências.,
" I

veniente para os f;ins enun- nada tem a opor a pratIca torrÍêios, escolher �sgrirrtis- _ !ts inscrições p�derã0.lser Pag'a-se bem.

ciados, bem, como, reprovar ,de desportos dedicados a
tas catarinenses que repre- feitas na sala D armas da C O N V ITE- J" .,.••.,.•••••-. ...............

os esportes que dêsses fins sentem nosso EstadO' nas" Polícia Militar. A 'DIRETORIA DO CLUBE DOZE;LE AGOSTO Alfal'alarl'a'N d' f cultura física sempre que' 'd' 't" d 'dar' os co'mponent� do "Blocos
.se afastam. o caso ,0, �� . . ,. ;._ cOl-:'1petições Nacionais. Convidamos e pe Imos a 'em o prazer e convI

'

?
,

tebo'l, por exemplo\.._ e lm- seJa feito IaclOnal e mteh, Clube'Doze e Lira, já pos- cooperação de todos Os �s- dos Acanhados", "Grupo do Arrotário" e \� ais associa- Santg Cgtarl·n'8portante citar,' que todos gentemente. O fu:.ebo�, �OI suem suas" eq"uipes, têm con- g).·imjstas ,catarinenses, JO- dos qUe deseja,rem tomar parte ,nas danx, da Festa de Ir �

os colégios de padre q1lle exemp.lo, pode apIlmoI.ar a i
corrido em virias campeo-,' vens, r velhos, veteranos, São Pedro, 'a: se realizar em a noite de 30 fi) corrente, a;

têm espaço suficiente para morahdade,
..

a hones�ldade atos rivalizando-se em r'eumáticos, desistentes etc. comparecerem a sua sede social, àS' 19 h(fs, do dia 25

10�aJ:izaç�0 de• .,um �am1l9 � o �avalh�I��I�mo. �Sao as-, �enhidas Jutas, eus valo- Procura-se um tal de do corrente, acompanhados de seus pare\:; par,a o pri-,
.. hão hesitaram, 'em,' fazêclo.' p�ctos pOSltLvOS .'def)se es- ' -

C"�' r
_ NagiJ5 l'eda1:or do p:aHteiro, ensaio. da. ",Ql!adrilha",. orientado rIa competen-

, "

d" t,' d> ',porte tão, difundido entre res, Chamamos a ençao pa
POPEY g'en"tile:r.u

do sr.

Fral1CiSC�liros."
,

.

e i�spDr e sa lp, '.

Ira o .JockeY, Club, Iate Cluc
pratLeado .

" ' 'i
•

SENSACIONAL: 36'8" PARA OS 5.000
METROS ' RASOS: ,

,I , _,.' • - 1

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

VANTAGEM ,PARA" A' C:AP,ftAL:;
�o corrente ano disputa' I

Paula Ramos 4 x OHm

ram os clubes da Càpita pico 4; .

nada 'menos .
de '30,cotejos ': ,.;'\vaí 2 x Olímpico 2

intermunicipais, 'conseguin- 'c. F:igueirel).se O x Palmei-,
do vencer 13, perdendo 9 e, ras O «

,
. Iempatando' 8. Eis os resul-j FigueÍl;ense 1 x Palmei

tados dos jogos entre clu-" ras 3
'

bes da Capital com os 'do in- Avai 1 x - Paysandú 3
'

terior do Estado, de '10 de Paula Ramos 2 x Comer-

janeiro a 17' do corrente: ciário 2'
"Não formaremos, sele- Avaí 2 x Seleção de Ita-

ção, pois esse "oito" cata-
Atlético 4 x .Irpbituba 3 jaí 2

'

'''Como' presidente da' Fe- -rínense, .que .vem
.

para a
Avaí 3:x Tiradentes O Figueirense 2 x Sadia

dera-çãó'A'quatica de Santa_ luta com os l,nglese;;, per: Figueirense 1 x Imbituba (Concórdia) O

Catarina, '. reafirmo que o tence 'a um, so -clube, que_e 1 Paula Ramos 4 x ltauma

nosso ,"oito" VIra ao Rio o Aldo Luz'"e n�le estarao Avaí 3 x Imbituba' 1 (Siderópolis) '1
disputar COIl). Cambridge, a os camgeões. sul ,��:nca- Paula Ramos 1 x Imbitu- Avàí 1 x Carlos Renaux

almejada prova, na raia da nos do quatro com;, Ja que ba 2 6'
Lagoa Rodri-ge de Freitas'�, faziam p�r_te anter�ormen�e Figueirens'e 4 x Imbituba Figueiren?,!e 2 x Carlos

. disse �aó' repó;rter o sr. Hei- da guarlllçao que mtervelO
1 Renaux O

'

tal' Ferl'ari, uma dás figu- na competição Noturna". Boc'aiuva 3 x Imbituba 2 Paula Ramos 2 x Tira-

ras de dir:igentes mais nova CAMBRIGDE Avaí 1 x Imbituba 3 'dentes 1

do cenário nacional. "A vinda promovida em
Guaraní 4 x Minerasil Guaraní,4 x UniãB (Tim-

boa hora por JORNAL DOS
(Urus.) 3 bo) 5

O MAIS FORTE SPOR'r,S de remador,es in- C A" 2 M '1' D'as '1Figueirense 2 x omer- vaI x arcl 10 1

"O oito outrigger cata- gleses trouxe exatamente ciário (Criciuma). O Figueirense 1 ,x Caxias 1

rinense, que virá para o ,aquilo que exatamente pre- Paula Ramos 2 x Marclio Avaí 3 x 'Caxias ?

confronto ,com os ingleses é "cisá ,o remo brasileiro, que Dias (Itajaí) 3
.

Figueirense O x Estiva 2

o mais forte conjunto que é o confronto internacional, Figueireni;le 2 x Comer- Guaraní 1 X Tirandentes

poderiamos armar, é o mes� como centros de maior de-
ciário 1

mo "oito" que se exibiu pe- senvolvimento técnico co�o
rante o público ,aia 'famosa é, sem duvida a Inglaterra.

regata "Noturna"",""', e para A par da comemoração do

uma regata internacional de seu jubileu, deve-se ao JOR- i'

tal magnitude' não poderia- NAL DOS SPORTS esse

mos faltar com o nosSO grandioso passo que a CDm

apoio nosso 'entusiasmo � petição internacional que

nosso esforç.o';, adianta tanto falta ao remo nacio

ainda o dirigérite catari- nal". - concluiu o presiden
te da F. A. S. C.".

OS CATARINENSES E A PRÓXIMA
VINDA D'O ':OITO" DE CAMBRIDGE A partir do dia 23, começarão s festejos comemo

rativos da festa de São João, na ca: a de São João Ba

tis'ta, no Bairro da -Penitenciária. \

Como acontece todos os anos, tradicional

segue um programa extenso e varia, motivo pelo qual
se antevê a afluência de milhares d, essoas àquele pi
coresco recanto de nossa ilha.

Os festejos obedecem aq segui, programa:
DIA 23

Publica o ."Jornàl' de

Sports", do Rio:
.

OS CAMPEõES

Snr.19 horas: -- Recepção ao

Evaristo Nunes.

20 hOl'as: - Ladainha em louv
a assistêncià dó
mordomos .

23 horas: - Queima de fogos
DIA 24

a São João com

Snrs. Juízes e

artifício

8 horas: _ 'S. missa seguida bênção do smo

assistida dos Snrs, Paraninfos.
, 18 ,horas: - Procissão ,

com aitragem de São
. João.

19 horas: � Ladainha.
22 horas: -- Queima de fogos artifícios.

As barraquinhas c itinuarão até as

festas de São Pedr São Paulo.
DIA 29

8 horas: - S. missa seguida dilPênção da ima-

gem de São Pedro'
_ .

19130 horas: - La_dainha seguida �barraqUinhas.DIA 1 DE JULHO'

8,30 horas: _ Tran,sladação da i em de Santa
Rita de Cássia da rãdência do doa
dor "snr. Pompílio idelis para a

Capela.
9 horas: _ S. missa seguida 'c] bênção solene

da imagem de Sant'iIRita.
D-lllll�ante os festejos haverá: bar{quinhas, quer

messes,',léÚã6: de prendás, massas, pinhãé-l11elado, aipim,
batata, churrasco, bar, fogueira, sel"Viço e alto falaI).te,
3ánda de Música, etc.

.

�

2 4-

F'::7' 7,--,:."?-·-' -:,J.'!.J"--;��::-:::r .����
...,..._WJ'I...'"_-.....,m.........,._..._..·ayQ·....·�·......,...-...•..·IIM...:Jj..,...-...,...u.,.I1,I..-t..

-.--'

ESGRIMA
bê, Cl'ube 15, Cluhe 6, Ve

.J'ei�os da Ilha e outros, pa
ra que' sigam o exemplo dês

se d6is--veteranos.nense.

..............�•••••�•••••••�•••••••eoo.c
••

N,ÃO SE OPÕfAO FUTEBOL A IGREJA

Preços: 18,00 _ 10,00.

As _ 8hs.
Keith LARSEN _ Peggie

CASTLE_�m:
DESTINO INPLACAVEL

technicolor
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

GLORIA
As _ 8hs.

Dan DURYEA -- Francis
GILFORD em:

ATAQUE DE BRAVOS
No Programa:
Dine Reporter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura atê 14 anos.

João

As - 8hs.
1°) Reporter na Tela.

Nac.
'

2°) KING KONG;- Com:
Robert Armentrong.
3°) UM GOLPE DE AU

DACIA _ Com -: Alan Lane.

4°) MARTE INVADE A
TERRA. 7/8 Eps.
Preços: 8,00 _ 4,00.
Cine Noticiaria. Nac.
----'-- .. ------_

VENDE-SE
Casa de material nova,

.

com três q�al'tos, sala, ba
nheiro, cozi.nha, varandãó. '

Rua Juca do Loide � Co
queiros .

Tratar à Rua Conselhei
ro Mafra 56.

PERDEU SE
Domingo de manhã, ocu:

'los verdes de grau: Pede-se
a quem o encontrou entre

ga-lo a Maria do Carmo Du
tra Av. Mauro Ramos 80,
que será gratificado.

. Casa Voqueiro8
Alugo <à Praia da Sauda

de 332.
Tratar Mauro Ramos, 129

telefone 3489.

COZINHEIRA E
lAVADEIRA

A ELEGANCIA PARA HO
MENS E SENHORAS

Rua Jerônimo Coelho n. 1 -;
Edifício João Alfredo, sala

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado, Dia 23, Às 23 Horas

Espetacular BAILE DE SAO JOÃO, Com Ratoeira Quadrilha, queimada e u m Milhão de Surpresas, Além da
.
Apresentação de

Iamcse e Querida Dupla Caipira Reserv� de Mesas na RELOJOARIA MÜLLER
NÃO SE ESQUEÇA: o Baile de São João é uma das Maiores· Festas do LlRAI

.......�!..!..!..!..!-«,..H!'"!$-+:..!..!..!..!..!..!..!..!..!..!..!..:..:..:..:..:..:..:..: :..
• •
••••
•·+ !••!..!�!H+ �:>.<I'>.lI·+.·� .+ "' ��.� � � +. !..! ·M·..• ·•.• ·.++·..• .J.

.. ., .., � T, ,.. ,.. ,..,..,..,..
' <oi>,.. '4I'. +_+ iii.+_ ,_, _,.,_,+_�+_ + � '"

Revisja

JUIZO DE DIREITO DA seja feita a citação dos
- ,Expoen te

COMARCA DE TIJUCAS. atuais confrontantes Luiz Já está circulando em to-

Soares Germano Martins e do o país a edição corres

Díamant.ino Tomaz, residen- pondente ao mês de junho

tes no local do imóvel. De=
-

'da Revista "EXPOENTE",

verão também ser (citados o conhecido mensario de

os interessados incertos e "leitura para todos", apre

desconliecidos. por editais sentando, como sempre in

de trinta dias, bem como o teressan tes trabalhos sôbre

Sr. 'Diretor do Patrimônio geografia, curiosidades his

da União, por precatória, tóricas e artigos sôbre pes

em Florianópolis e o Sr. quisas científicas.

representante do Ministé- Entre os artigos deste

rio Público nesta Cidade. número, destacamos os se

Protesta-se provar' o 'aie- guintes: - "Os Indios Ka

FAZ SABER . a todos gado. com testemunhas e lapalos", fascinante traba

quantos interessar possa o vistoria, se necessário. Dá- lho do sertanista Willy Au

presente edital de citação, se a presente o valor de reli que relata suas obser

com o prazo de trinta dias, Cr$ 3 ..000,00 para os efeitos vações sobre a vida e os

de interessados ausentes, legais. O assistente que es- costumes desses selvícolas

incertos e des<:}onhecidos, ta assina tem sua resídên- ainda pouco conhecidos e .

virem ou dele conhecimento cia nesta Cidade, onde re- com os quais esteve em

tiverem, que por parte de cebe citação. -Nestes ter- contacto; "Os mistérios dos
(

Frederico Diamantino To- mos P. deferimento. 'I'iju- cultos secretos"; "A terra

maz lhe foi dirigida a peti- cas, 30 de junho de 1955. vai se chocar um dia com

cão do teor seguinte: __:_ (a) Claudio' Caramurú de um planeta:"; "O Brasilei

;·'Exmo. Sr. Dr. Juiz. de Di- Campos." Em dita petição 1'0 precisa viver mais !",

reito da Comarca, Diz Fre- foi exarado o seguinte des- Uma impressionante estatís-
I

derico Diamantino Tomaz, pacho: - "A., como pede. tica; "O calendário Positi

solteiro, lavrador, natural Tijucas, 1°-7-55. (a) Clovis' vista", estudo do dr. Alber

dêste Estado, residente e

. tá Lohmann; "Deve a mu

domiciliado no lugar Oli-. AY1'es Gama - Juiz de Di- lher fumar e beber?"; "Cau

veira, dêsta Comarca, por lrel.·to." Feita. a. íustírtcação
sas das doenças do cora

seu assistente, quer mover f'oí proferida a segumte ção"; "Habitam o planeta

a presente ação de usuca- sentença: - "Vistos, etc. .. Marte seres superiores a

piao em que expõe e re- Julgo por sentença a jus- nós ?", trabalho que se

quer a V. Excia. o seguin- tificação procedida para apoia em dados científicos

te: - I O suplicante é pos- que produza seus jurídicos e nas últimas observações

seíro, há mais de trinta e legais efe·itos. desde que astronomicas, eescrito pelo

anos, por sí e seu' anteces- apreciada dentro do fim a conde Aúthos Pagan o : "Pó

sor, de um terreno situa- que se' destinar. como pro- de haver amizade entre as

do no lugar Oliveira, dês- va. Procedam-se as citações mulheres?"; "Importancia

te Primeiro Distrito, com devidas. P.R.I.. 'I'ijucas, atual do teatro de amado

quinhentos metros de fren- 15/6/56. (a) Francisco José r:s"; "Uma original entre

tes e dois mil setecentos e Rodrigues de Oliveina." E vista concedida pelo poéta
cincoenta ditos de fundos, I para que chegue "ao conhe- 'Raul Bópp "na qual são
_ ou sejam 138.150 metros' cimento de todos e ninguém abordados os mais variados

quadrados, - fazend? fren-j possa alegar. ignorância, têmas s?bre a no.ssa litei'a

tes em. terras de LUlZ 'Soa- ; mandou expedir o presente tura, alem de muitos outros

res ao Norte e fundos' no I
.

assuntos, todos de cunho

Travessão Ger:al ao Sul; ex- ,edital que será afixado na educativo, completam a re

tremando a Leste em terras sede dêste Juizo, .no lugar vista EXPOENTE de Ju

de Germano Martinez e a do costume, e, por copia, nho.

Oeste em ditas de Djaman- publicado UMA VEZ no Editada em S. Paulo, EX

tino Tomaz. - II - A re- Diário da Justiça e TR.t:.:S POENTE tem a sua redação

ferida posse pertencia a VEZES no jornal" 0- Esta- instalada à Rua Xavier de

Diamantino .Tomaz, pai.1 do do" de Florianóllol!s. Dado Toledo, 110 - 1° andar.

suplicante, que já a pos- e passado nesta cI�ade .de
suia há mais de trinta e Tíjucas, aos desOlto dias

cinco anos e tanto a posse
.

do mês de junho do ano de

do suplica�te .como
a

an-I
mil novecentos e cinquenta

terior, de seu pai, sempre

foram pacíficas e in inter- e seis. Eu, (a) Gercy dos

ruptas e mantidas por iam- Anjos, Escrivão, o datilo

bos com ânimo de donos (a grafei, conferí e subscreví.

não ser uma pequena di- (a) Francisco José Rodri

vergência surgida entre,An- gues de Oliveira - Juiz de

tonio Miquinoski e o supli- Direito. Está conforme Q

cante, há um ano, apl'oxi- original afixado
/

na sede

madamente, por questão de dêste Juizo, no lugar do cos_

extremas, o que. aliás 'licou tume, sobre o qual me re

pacificamente sanadoi entre porto e dou fé.

ambos). - III - Em wista Data supra. O Escrivão:

do exposto quer o supli- Gercy dos Anjos.
cante legalizar a sua pos-

se sobre o referido imóvel,
de conformidade com o dis-

posto nos artigos 550 é 552

do Código Civil. E para o

dito fim requer a designa

ção do dia, local e hora

para a justificação mugI

da pelo artigo 455 do Cód-i

go de Processo Civil, - na

qual deverão ser ouvidas as

testemunhas João Batista
Cezário e Sebastião 'Reis,
lavradores, o primeiro resi

dente e domiciliado no 10-
.

cal do imóvel e êste resi-
dente e domic.iliad� em

Santa Luzia, desta Comar
ca, as quais comparecerão,
em Juizo, independentemen·
te de citação. Requer mais
que, depois da justificação,

EDITAL

Edital de citação,
.

com o

prazo de trinta dias, de in

teressados ausentes, incer-
tos e desc�nhecidos.

O Doutor Francisco José

Rodrigues de Oliveira, Juiz

de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de San

ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

TURISMO NORTE
AMERICANO

WASHINGTON, 20 (UP)
- O Departamento do Co
mercio informou, que os

norte'-americanos gastaram
1,614 bilhões de dolares, no

anO' passado, com viagens no

exterior, e que "os dados pre
Hminares indicam que eles
gastarão mais do que isso no

corrente ano",

A V I S O
."

O MELHOR JURO .

··5%·
O Grêmio dos Contado

randos de 1956, avisa que o

sorteio da maquina Singer,
que deveria ser pela Lote
ria de São João, foi transfe-

•
rido para o dia 28-8-56.

, VENDE-SE'-.,.

DEPOSITOS POPULARES

BANCO ..•. i lERíCOLA'

�'���:i�ij�
Vende-se 2 casas na praia

de Itaguaçú, sendo 1 de

madeira e a outra de ma-

terial, esta em conClusão.
Vêr no local. Tratar pelo
Tel. 2622 no horário de 13

as 15 horas.

Lavando com Sabão

'Viraem ESJ;>ecialidade
da Gla. TIIZIL,. IIDOSIBIIL-Jolnlllle (1IIIrcl�r8glltrBda)

economiza-se tempo�
$C dinheiro

•

"
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'

to; .�
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. .,;
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SÔ OS REVENDEDORES

.•....

m,DfM� GASOLINA

COM
I'·

'atente n.o·40.637

\

Os automobilistCls tJrasile.iros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pela SHELL,
é exclus,ivo das g(JSolinas vendidas nos

PQstos SHEll.

Incorporando à gasolina as vantagens do

fosfato tricreciliC:o, que elimina a pré

ignição e as falhas nas valas, ICA tornou

a gasolina SHEll a mais ,poder,osa que
."

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolina nos próprios de

pósitos, carros e vagões-tanque da SHELL.

Quando reabastecer seu ãcarro, ,� o

esqueça:

...........

,
/ "q " ;'" .1t�,,,�

somente as gasolinas SHEll catttêmO[ig
,

Só OS REVENDEDORES SHEll VENDEM GASQUNA COMDtfJU
';-4' � J

,
...

, ;. I

"<, .-

.
,

f
.f-.__ . ..-:i..... .....-._

• --,
• .,...1"""-

./
..
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VENDE-SE VENDE-SE
Vende-se lotes a longo prazo sem juros entre Agro-

'IOmica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men- Uma propriedade com 10.000 m2· com ,duas casas,
sais' Cr$ 500,00. uma de material e outra de madeira com luz elétrica,

Informações com o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis- 1,osto. água corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno
conde de Ouro Pt'eto 123. Ou pelo fone 3559. : IJara Granja. Situada em Alto Roçado - Municipio de
�"""""�""""�'_-.-.J"..I"�."""""", São José.

MULTIPLIQUE SEU CAPITAl
Tratar na mesma, com E'l'ico.

s�0Ã� '1'I1CI:;"
fi·. ..,

Esp ECIAUOAOE

--:----------------------�_.--
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Em Braço do Norte o P.S.D. venceria o pleito municipal, marcado para o dia 30.

Já o vencera da última vez. Desta, entretanto, irão ,poderá competir com o Tesou

ro do Estado, posto à disposição. da U.D.N., '�elo condicionado - estarreeadcr
documento assinado pelo governador Kominos Lacerda e pelo' deputado-prefeito
Afonso Ghizzo, e cuja fotocopia autenticada oferecemos ao povo de. Santa, Cata
rina, para que julgue os processos da democracia udene-Iacerdfsta.
Eis o documento que passa a denegrir as tradições' de honra e de dignidade polí
tica dos governadores catarinenses até 31 de janeiro -de 1951:

VENCEU O TESOURO!

Florianópolis, Sexta-feira, 22 de Junho' de 1956

I '·Nôêstrã
.....

senõrã-iieii-I . ·I'lsuncioD II Olhou d'Eça . :
1............ ....•.......!

34°

Capitulei diante da curiosidade: fui ver o Museu His
tórico.

Mas. .. nada de mais: sempre a pesada solidão de tons
de poeira! E salas frias e ímpassíveís como as salas de

museus e as catacumbas!
Em tudo um cheiro de cousas paradas! E movimentos

que enregelaram e enrIjeceram, de repente, entre rodas e

engrenagens, Aqui e ali; sob uma luz anêmica, canhões

baços ou côr de ferrugem, ferros confusos e retorcidos, e

pedaços de madeira em que a decomposíção adormeceu,
entorpecida pelo ácido fnico!

Caminha-s€ escondendo os rumores nas solas dos sa

patos; a imobilidade empalhou a, vida: môto, pó e odores
vagos de velhas gavetas abandonadas ou velhos satãos sem

janelas. ,,.,.._

,

As p�iras, que viram tanta claridade e se enche
ra-fit'-de todos os ventos, descoloridas e mortas, pendem
esfarrapadas e tristes para um chão roido e gasto;

E por sôbre tudo um ar de múmia que entenebrece e
I

esvasia a pobre alma de todo o contentamento e de toda
a esperança.

Um museu é um depósito em que se recolhem, em con

serva, pedaços da história com etiquetas, números e catá

logos para os turistas enfartados do seu tempo.
E', na verdade, o passado com inseticidas e poaíras.
Graças que o dia reluz, aquecido por um calor sereno,

arejado pelo 'vento que vem do largo rio e traz nas pontas
macias aromas .desconheci�os. " I

Vou aproveitar esta vida ca de fora, restaurar o meu:

humôr e o meu HOJE com tôdas as suas maiúsculas, os'

seus estrépidos e as suas imperfeições' deliciosas. IAmanhã, então, irei ao Panteon: estou -com o meu ins

tinto de besbilhotice à flôr dos olhos ; quero ver aquelas ma- i

ravilhas lúgubres que o patrtotísmo, em Asunción, como no

resto deste vário mundo, cria e adôrna 'com panos dou

rados, tíbias lívidas e carcassas,

Depois. .. ponto final em cousas do passado.
Cumpridas, com respeito e unção, os meus deveres de

sócio efetivo do Instituto Histórico de Florianópolis
um largo mergulho em Parque Caballero e San Bernar

dino: paisagens claras e civilização com fios elétricos e

champanhe gelando em baldes de metal ...
20 de março. Terça feira. - Max seguiu para Mhopí

quá, parapeito' sôbre o rio Paraguai, acima de Puerto

RO-jsario, no fundo do país.
Viajará toda a noite, sem cabine, num convés incerto

I

te atulhado: está chovendo e uma névoa fria e opaca es

conde o rio.
De Mbobiquá, Se tudo correr em linha reta e sob bons

ventos, baterá para Wolledan em qualquer condução: -

bicho, canõa, carro de bois, carr,eta... o que houver e te

nha assentos, pés, rodas e caminhe ...
Estou um pouco trânquilo: ele vai com um ex-tenente

do exército paraguáío - Nelson Ayalla, funcionário do
Escritorio Brasileiro: um excelente e bravo rapaz que
fala o guarani, conhece o país e entende bem o português:
'-- cursou o Realengo e possue um largo, afetuoso e agra-]
davel sorriso.

Nelson é bem o paraguáío de velho cunho, corno, .alíás,
o paraguáío que a gente muitas veses encontra em toda a

parte, até mesmo entre as plebes: côrtes, discreto, leal ao'
seu terrunho e duma natural e agasalhadora hospitalida
de. Largou as dragonas numa dessas revoluções de que fa

la, com penacho altivo, I'Union.
- Então? Por que abandonou tão cedo o exército? -

perguntei-lhe, com a chícara de café no ar.

Estávamos na psnúmbra : adocicada do Gabinete de

Ricardo Pinto.
Nelson fixou-me um curto momento, sorriu e me res

pondeu no SeU português sem tons pesados:
- Tudo acontece, mesmo que não se queira.
E calou-se. Não insisti. Não seria delicado. Compreendi

os seus escrúpulos nacionais.
Vai ser essa uma viagem para ser contada em livros:

penosa e com imprevistos espalhadas por toda a parte: o

Paraguái está inundado, a região é de campos baixos, ex
tensos banhados, imensas planuras desabitadas e palus
tres,

Há tigres no Chaco e os jacarés são perigosos? ___:

perguntei, apreensivo ao Ricardo.
O meu amigo sorriu, sorveu o resto do seu café e in-

dagou: I

- Você se lembra da resposta de Jonas Ali, no Cairo?
- "No, Mossiú! .sõmente o crocodilo chega-se ao pé de

Mossíú et le mange! ... "
- É assim, hem? Que os céus sejam clementes!

AGENTES COMUNISTAS
RIO, 21 (VA) - A polícia tido de promover toda sorte

comprovou que os estudantes de greves e desordens entre

indú e colombiano, recente- 'os estudantes sul-ameríca

mente expulsos do Brasil pa- nos. As instruções estavam
ra Montevideu, traziam Ins- contidas em íngles, trances,
truções moscovístas no sen- russo, chines e castelhano.

CAIXA PRÓ-FUNDOS
Formatura,,8acharelandos de Diréito

DE 1956.
CONVOCAÇÃO

Assemblé.ia Geral I
Ficam convocados todos Os quintanistas para a AS-I

sembléia Geral, a realizar-se hoje às 18 horas, n,.o .IO,.cal \de co�tume.
PÜnio Fl,imzoni Júnior - Presidente. J

Assembléia Legislativa
REJEITADO O TELEGRAMA'O governo com maquínárta
- CRITICA AO PREFEI'.rO I alheia!
BRIZOLA - ENERGIA ELE'- O deputada Ivo Silveira
TRICA - O GOVERNO SE (PSD) deu um verdadeiro

.

APROPRIA DA MAQUINA- "shaw" com o: seu discurso
RIA DO NUCLEO ANITAPO- de crítica ao governo pela
LIS - POSTO DE SUINO- apropriação de maquínáría
CULTURA PARA SÃO JOA- pertencente ao Núcleo Co

QUIM - OPERARIOS DA Ioníal de Anitápolis. O depu
LUMBER OUTROS AS- tado de Palhoça, com a iro-

SUNTOS nia que lhe é earncterístíca,
demonstrou c-omo o governo

estadual está retendo má

quinas e caminhões que de

veriam estar trabalhando

naquele núcleo, não dando

seguer a mínima satisfação
ao caso. Insistiu em que sem

pre fez justiça para solução
dos nossos problemas, -mas

não poderia silenciar dian

te deste flagrante desrespet
to à propriedade, pois que
eram fundados os receios de

que esses 'veículos estivessem
trabalhando noutros setores.
Então o deputado Estivalet

Pires, em aparte, noticiou
que uma dessas máquinas eS

tivera fazendo campanha po
lítica em Chapecó!
E o deputado Ivo Silveira

emendou dizendo que um ca

minhão estava funcionando
numa Diretoria

_
de Estradas

de Rodagem e que uma má

quina moto-niveladora ainda

não devolvida se achava nas

qficinas eliol Estado, no Es,
treito, em condições precá
rias! A bancada oficial ouvia

essas acusações com verda
deira humildade e o dsputa
do pessadísta esclarecia fa
dos os fatos ligados ao as

sunto, deixando o governo es

tadual em pessima posição e

sem defesa possível.
Depois, o deputado Ivo

Silveira enviou à.Mesa pedido
de' informações referente à

situação dos operárias e Ser

vidores na estrada Florianó
polis-Laguna, no trecho Pau
lo Lopes-Penha e que será
encaminhado às autoridades
competentes,
Posto de Suinocultura para

São Joaquim
O deputado Edmundo Ro

drigues (PSD) pronunciou
belo discurso, explícando, sua
situação de suplente na Ca

sa e seu interesse pelos pro
blemas do município de, São
Joaquim, que representa. Ci

. tarinenses) que, por um dos tau fatos ligados à criação
seus diretores, se colocára à • de suinos, terminando por
disposição do deputado para 1 solicitar das autoridades es

cooperar, pelo seu departa- taduaís a instalação de um

menta de publicidade na di- posto de suinocultura em
; fusão das notícias ligadas a Urubici.
êsse problema e que consti- Brevemente, daremos na

tuirá, por certo, mais um íntegra, o trabalho daquele
passo para a emancipação e- deputado.
conômica do nosso Estado. O deputado João Oolodel
A Seguir, o deputado Preis (PTB) enviou à Mesa tele-

encaminhou requerimento graba a ser remetido ao sr.
.

para que se envie telegrama Presidente da República, no

II ao Presidente da República 'e sentido de serem atendidas
,ao Ministro da Aeronáutica as Ireivindicações dos operá
! afim de liberar verba para rios da Lumber, empresa que
! a continuação dos trabalhos. está sob o controle das nos

I da construç�o. do campo de sas )fürças armadas, em Ca

I paus?
de enciuma. noínhas. Lembrou que estí

I FOI aprovado, também, vo- vera vendo de 'perto aquela
to de pesar Pelo falecimento situação e que não poderiam
do gal. Alcides Etchegoyen, mais Ser proteladas as pro-

; com apoio de todas as ban- videncias. Seu telegrama foi-
cadas. I aprovado.

, I
.

I P. M. F.
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, aviso aos ;

: Interessados, que no dia 30 dêste mês termina o prazo, im-
prorrogável, para pagamento sem multas, dos impostos
Territorial, Predial e Atos da Economia do Município e

I
taxas de Límpesa Pública, referen�e ao primeiro semestre
do corrente ano, na forma da Leí.n. 26, de 26 de Maio de
11956. .

.

i _ Fi�dO. o prazo a�ima, os aludidos impostos e taxas se

r rao recebidos acrescidos da multa respectiva.
I Departamento da Fazenda, em 20 de junho de 1956.

(Ass.) Reinoldo Alves - Diretor.

Uma das notas importan
tes da sessão de quarta-fei
ra, da nossa Assembléia Es

tadual, foi a rejeição, pelo
plenário da Casa, do telegra
IT!:a proposto pelo deputado
Sebastião Neves e que deve
ria ser enviado ao. prefeito
Lionel Brizola. A proposíção,
que tanta celeuma causara,
foi derrubada, diante dos

têrmos iPoUCO aconselháveis
em que' estava redigida. Co

mo se sabe, o telegrama era

uma crítica à carta que o.

prefeito gaúcho escrevêra em

resposta às declarações do
governador catarinense e

que diziam estarmos '''nadan
do em dinheiro".

Carvão e energia elétrica -

Aéroporto de Críeíuma
° deputado Paulo· Preis

(PSD), voltou a tratar de

assuntos ralatívos ao carvão
e ao fornecimento de energia
elétrica aos parques indus
triais do nosso Estado.
Membro da Comissão da

Assembléia 'encarregada de
se dedicar ao estudo do as

sunto, frisou o deputado pas
sedista que essa comissão tu
do está fazendo para auxiliar
a solução do caso. Lembrou fa

tos relativos à instalação da
, futura termo-elétrica a ser

construída no sul do Estado

pelo governo federal e que
virá solucionar em gran.de
parte o problema. Disse que
estivera em contato com o

dr. Victor Peluso, que. repre
senta o ponto de vista oficial
do Estado sobre o assunto e

que o mesmo expusera o oti
mismo com que estão se de
senvolvendo Os trabalhos,
para os quais está já reserva

da a quota de 130 milhões de
cruzeiros afim de tornar as

providencias iniciais.
Agradeceu a gentileza da

TAC, (Transportes Aéreos Ca-

Se o sr. Kominos Lacerda, no caso do recurso do
P. S. D., tem tôdas as razões que estão na razão, por
que não espera na decisão da mais alta corte da Jus
tiça Eleitoral?

Para que essa canalização do Tesouro para a im
prensa carioca, que não dorme de touca e não prega
prego sem estôpa?

Será que o sr. Lacerda nâoconfla na honestidade
dos Juizes do Tribunal? Será que teme que eles se

vendam em troca' de aposentadorias polpudas? Será'
que ele p'ensa que a parte adversa terá tido a cora-

I

gem de tentar subornar juizes?
Será que êle entende que no superior estão roma

nosks, antenores, 'oldebrechs e urbans?
- Se tem razão que espere - raciocinam 'os homens

de bem. Mas esses racíoeíníos valem cada vez menos nu

ma terra em que dois Govêrnos, nos últímos anos,
pregam o culto. dó Bezerro de' Ouro como fé última
decisiva e salvadora!!!'

'
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