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{' I Na sessão de quarta-feira problema carbonífero do Es-

Ano XLIV

�j dá Assembléia Legislativa do i tado, uma C�.l.'ta dirigi,da à-

� Estado leu o DjPutado Paulo quela C?missao pelo llus�re

� N. 12.482 . Preis, que é, também presi- Bispo DlOcesan� de. Tubarao,
'

..
'

t d C
. - 'p 1 D Alflselmo Pletrull, dando

, den e a omlssao ar a- .' . .', '

·�.��_Q·_'_a"M·a·olV'-..!'''''.-'''''''_""",1. mental' Especial que visa dar, ínteíro a�Olo a campa�ha
Florianópolis, Sábado, ?3 de' Junh-o-d-e-1-9-5-6---'------_,_--�----{-;-r$--I-.00-·

-
.

I melhor encaminhamento ao' por um melhor aproveita-
::+ .• -- . ----'- .. - .- ....._._._-_._. Imanto de nossa hulha-.l1:egp.

'Ü apôío daquele Ilustre
.

:mW1rnali7!"nre me M�II_lii...·il7•••�.IIiiI•••rI7I11r••••••IIJ.!.t Prelado é tanto mais slgní
'ficativo; sabendo-se que S.

Excla. Revma., em sua moei
I dade quando' universitário
i de e�genharia, fez estágio
I
nas minas de carvão da Eu

i ropa. - Conhecedor, ,poihn-

II to, do problema carbonífero

em geral, e do nosso em par

I ticular, pois que o ligam la

'ç�s de respopsabilidade mo

ral e. social' à região do Sul

do Estado, precioso o pronun
ciamento de S. Excia. Revma,
que, temos certeza, ha de in

fluir num melhor atendimen-

Do Governador· Meneohelli
Ministro Nerêu Ramos

RIO 22 (V. A.) - 'De- Nereu Ramos afirmou sua nestos resultados para o .de

pois de manifestar a sim- I convicção de que, para o senvolvimento do. Brasil".·

patia com que encara os desenvolvimento do 'País, "é O telegrama do 'sr, lido I'estudos pará a reforma da fun.damental que a Nação Meneghetti ao Mínistro zía

Constituição, o Governador se liberte de um clima de Justiça foi motivado pelo
do Rio Grande do Sul, ar. insegurança e de preven- recebimento das "Suges-

! Ildo Meneghetti, em tele- ções que tem caractertzado tões parra a, Reforma Cons

grama dirigido ao ministro os últimos tempos, com fu-' tit1.1cional", .que lhe enviara
o sr. Nereu Ramos.

O GRANDE OBREIRO
O telegrama do governa

dor gaúcho termina suas re�
ferências à reforma com e�-
tas palavras: .

"Pela sua tradição na vi

da pública do país, seu co

nhecimento dos nossos pro
blemas e sua devoção ao re

gime, pode o eminente ami

go ser, no alto pôsto que

lhe cabe na República, um

'O'�ande obreiro dessa tarefa

de revigoramento democrá
tico"
•

Travassos e aconteceu

que o'Procurador Geral da

República, que ainda não

fôra confirmado no car-

. go, o fôsse, pelá Presí- .

dente Juscelino. Essa' ,

confirmação, feita sôbre
:

declarações levianas e

patranheiras do Gover-·

nador Komínos Lacerda,
foi resposta clara' e íne-

. Iudível do P.reS-idente. Di

,a��e, �el�5,J<�cr�S"�a(;,:);Fi[: !W
'éullstã'rtcÍas;-.. o Governa- 't

dor barriga-verde: ficou
em trajes menores.

E a su� amilharada
emissora teve que filU

dar de assunto e de de�

ATE O F1M DO ANO A PETROB,RAS
ESTARA' PRODUZINDO VINTE MIL

BARRIS DIARIOS
RIO, 22 (V. AJ - O presi- pacidade para perfurar até

dente da Petrobrás, coronel 3,579 metros, Na outra-perfu
Janari. Nunes, deu novas in- ração no Rio Grande do Nor

rormações sôbre a marcha te, está sendo utilizada .uma

das novas perfurações pio- son<lt com capacidade para

neiras iniciadas recentemen- dez ruil pés.
_ te pela empresa. Acentuou Dentro do atual plano exe-

no início que, embora ope-! cutado pela Petrobrás deve

rando com os mesmos equi- rá verificar-se o incremento

pamentos que 'o Conselho Na- (da produção do petróleo bru

cional de Petrnleo lhe trans- to a partir da media diaria

ferira, a Petrobrás conseguiu de seis mil barris, assinala

terminar nada menos de cín- da em setembro do ano pas

quenta e cinco pGlÇOS, ínclusí- ,sado, podendo se prever no
.

se exploratoríos, dentre os' fim de 1956 vinte mil barris

auais vinte e oito se revela-' díaríos. A Petrobrás conta

ram produtores de olco.
.

produzir no termino do atual
.

Depois novos póstos foram quinquenío quarenta mil

montados na foz dos rios CU-. barris por dia, proveniente
-ruparí e Tapajoz, cerca de apenas .dos campos petroli
vinte quilometros da cidade feros do. Reconcavo Bahiano ..

de Aveiro, na bacia Amazo- Esta produção será aprovei
nica, A sonda empregada tada pela refinaria de Mata

neste último ponto tem ca- ripe, com sua ampliação.

.üesnlvel
Certa emissora localt

ao revês de noticiar fa

tos, irradia desejos.
Desejou e anunciou a

demissão do Sr. Plinio

Comissãp Parlamentar Fran
cesa fará um levantamento .

PARIS 22 (UF) - A 90- .nro.pOl;cional
.

'dasr çomissões,
missão ele �suntos In.térnbs' OS :cóniu�listàs teriàfn ,dírfi't� .

da Assembléia Nacional, apr:>,- ; a um ou �ois r.e�resentantes.
vou, hoje, a; remessa de uma ,Os ,comumstas 'tem protesta
comissão de 7 membros para' do contra o uso de forças,
a Argelia, fim de instau-

I
armadas francesas para su

rar um in<'laerito. Foram ex-' focar a revolta dos naciona-
.

cluidos dà representação. os 'listas 'argelinos, declarada há

'depütados comunIstas, Nór- 19 .meses e pedem nego.cia
malmente, de acordo COril o ções imediatas para termInar

sistema. de representação com a luta.

APLlCACAO DAS,OWOTAS DO IM
POSTO DE 'RENDA PELOS MUNICíPIOS

O BISPO DE JUBARÃO APROVA A
CRUZADA DO CARVÃO

to do nosso futuro "Ruhr"

Pouco antes' da eleição de Turvo - que a U:·D'. N. pretendeu vencer arrom

bando o depósito das urnas e nelas substituindo as' cédulas pessedistas pelas
. 'ld.enistas - o� jOl'nais do. Govêrno do Estado embandeiraram-se em arco, anun
�ia:ndo a descoberta. de uma fraude escabrosa, de um pavoroso crime eleitoral.

Os três órgãos udenístas, Díárío da Manhã, Diário da Tarde e A Gazeta,
udíbrtados pelo clichê de um documento, falsificaclo e' imprestável,"atiraram-se
ao sr. Luiz Maragno, então, preí'eíto de -Turvo, denuneíando-o de autor de vêr-"
ladeira monstruosidade, de Inqualíflcával delito eleitoral. Acusavam-no, nada
mais nada menos; de estar-se valendo do cargo e dos dinheiros públicos para
assinar contratos pelos quais a Prefeitura melhorada várias estradas em troca

de apôio eleitoral dos moradores marginais ao Pártido Social Democrático.
,

Para melhor documentarmos o episódio, lembremos o que a propósito publi-
cou A Gazeta de 2 de junho de 1953: "

"O vereador Luiz Maragno, Prefeito de' Turvo, usando e abusando do
cargo, exerce á mais vergonhosa coacção 'sôbre o eleitorado daquela comuna.

Forjicando contratos por escrito, verdadeiras monstruosidades, promete me

lhorar estradas em troca de vetos para o Partido '�Qciàl Democrático nas

próximas eleições do dia 4. de junho e nas de 1954 e 195(j.
A U,D,N.,. pelo advogado Ramiro Ulissea, seu delegado no sul,' impetrou

um recurso, ao Juízo Eleitoral de Araranguá, chamando à responsabilidade
o Prefeito criminoso, 'que rasgou o Código Eleitoral.

Teria o Prefeito assinado nestes últimos dias dezenas de contratos se

melhantes ao contrato do clichê que publicamos. Terá que responder judi
cíàímente pelos seus atos criminosos que atentam contra :,0 sigilo do voto, a

maior conquista do' eleitorado brasíleíro. Teriam ciência dos. escabrogos
contratos os deputados Joaquim Ramos e Lecian Slowski, que

.

dirigem á
campanha pessadísta no sul do Estado".

-

Passados alguns dias, O ESTADO: depois de apurar, no sul, o que de, fato.

ocorria, respondeú às acusações das folhas governlstas com a seguinte nota,
inserida em sua edição de 9' de junho de 1953:·

.

"O caso. de um contrato .que teria sido teítotentre a Prefeitura de Turvo
e alguns partículares, está entregue à Justiça.

Deixemos, pois, que ela fale. Causa espécie, todavia, que .o documento
não apareça, de vez qus, juridicamente, cópia fotos tática, sem. orígínal, é

documento Imprestável. Qcorre, ainda, que' na própria fotografia, se vê o

sinal do truque, através de uma linha que separa parte do falsificado docu
mento, no qual' as .assinaturas Não estão reconhecidas por .notárto público,
Queremos Ver o documento original, com firmas reconhecidas. Sabemos,

-

de antemão, que, em 'Júízo, as assinaturas dos pseudo-contratantes foram
formalmente contestadas por êles.

.
-

Aguai-demos a palavra da Justiça.' Não vá o chumbo vira;: sôbre a cor

tiça';.
E a Justiça falou, absolvendo. de imediato os acusados da U. D. N., vittmaã

. d�.fa.lsif!c.açãfl de U�\ dooume'nto!)eV:àdo, a Juízo através, de. lima, fo�o:;;có,pia im-
'PJ��:tá�e:!t" ,se:m_ e, �ftte�t�idl!��$�e"",3J,J' i �'f�g�- t; s�,Jiue.;Q;'l.��n.p�ia;:"ltes . pu des:>

::"'t��"se'quer- reêdllire�ê'f a"sltrmaS;��os' denunciados. A denúncia.'falavá em centenas
de contratos� Í'!en}mID' f,ói exibido, á nãó., sel' a fotos�pia aludida, Igrosseiro em

buste, uue' não encontrou quem por êle se i'esponsablli�asse.
O 'suposto crime do sr. Luiz Marag'n6 é o crime verdadeiro' do' 'gove'rnador

Ko.minos Lacerda, agora praticado em Braço do Norte. Denunciando-o, exibimos
3l cópia fotográfica, autenticada por notário público e com as firmas devid'amen
te reconhecidas, do documento escábroso, cujo original' está em nosso. poder. Não�� J .

Desejou e anunciou, poude, aliás, o sr. Kominos. Lacerda negar sua assinatura aposta à p,rova do- cri-

:"aen·doD_aaSs. suas esfarr.apadas e misérrimas descúlpas falal'emos amanhã, anali-
CONDENADOS O·Sem substituição, .que us

;
srs. Nerêu Ralpo.s e Tei-

xeira Lott haviam lJedido Quel;emos hoje, apenas, chamar a atenção dos leitores para as atitudes da ASSAI..;TANTES DA
demissã9. Também eSses eterna vigilância: pensando, no caso, acima, dfl Turvo, ' valer�se de um. do'cu-

LEGAÇ'ÃO RUME-
almejos não foram aten- mento falsificado, quis levar à cadeia vitimas pessedistas, acusando-asl
didos. do mesmo crime que ag'0ra querem deferrder, porque praticado p�o governador NA, NA SUíÇ1\

.

lt'· do Estadci e provado por nós.' BERNA, 22 (U) - A CôrteA radio vo ou a nová

invenção e a outro dese- Os pessetlistas de Turvo, desde o primeiro momento, repeliram a acusação Federal Suiça condenou a

RIO, 22 (V, A.) - A Co- te, a saber: ao c'ondicionar Ó
e provaram, em Juízo, que não eram autores do documento apresentadO' comO' . - _

Pagamento das quotas do im- jo, a'nunciando que o sr. periodos de pnsao que vao
-missão de Justiça da Camara

Nerêu' Ramos se acha prova do crime. O governadOl' barriga-verde teve que confessar que a prO'va do desde 16 meses até 4 anos, e
-LUmou conhecimento, do pro- po�to de renda. à prova de

seu crime é verdajl!:ira. Cum p,rova falsa, � U. D. N.t· entreg,ou.' à Justiça os pes-. a' pena' de expulsão do paíst d exata aplicação no exercício gravêmente enfermo. A
jeto de autoria do depu a o, ant'erior, 'relativamente a 5$ natureza da mentira de- sedist.as de Turvo; a ela entregaremos; com prova Verdadeira, o sr. Jor,ge I{o- depois de cumpridas as sen-

r
.

Frota Aguiar, que torna obri- minos Lacerda. . .... t t J'ov ns! _.

d poi cento, destinados aos be- via, ,pelo menos, repug- enças, aos qua 1'0 . e
,

.

-�"�Tia as publicaçoes a re-

nl:fj"r>io.s· de ·ordem ruraL nar ao dono dá rádio, que ) �. rumenos anti-comunistas que�
""dO de beneficios de ord.em, /- I .. _5"· WFPZ777T?Ul ............. ' eXI'lados' neste país, assalta-

Q t t relator é Médico .. E alertá-lo do - -, ------, -

l'lIral l'ealizad,os no exerC1ClO uan o ao res o o
A

I d 'I 1'0.1 [ln

C A O GO' O S OTAGE
I' ràm a Legação da Rumània,(

anterior entre os docuinentos

ac[,a
que o projeto.é consti- s:::l:ic:o�one���eva:do. DENUN I � VERN : AB, M Visita à. C,hina Ver-no ano passado.

comprovantes de renda pelos tu l'onal e deve se,r aprova-
O chefe d'o, grlIpo, OUviuI d t b I orm s a intranquilidade ao lar

municípios. ' o porque es a e cce n ' a

E TERRORISMO NA ARGENTINA Ih./ Beldeanu, foi sentenciado a
Relatado o projeto, o depu-: ge ais de direito, financei!'o =::a��=���res r�:i�:�!:: . -'..

, • me a
quatro anos .de prisão c' oito

tado Milton Campas conside- pa,a a bóa aplicação. dessa
catarinenses residentes LONDRES, ,22 (V, P.) - O de expulsão; Stan Codrescu,

xa-o incon_,tituc10nal em par-. fonte de renda municipal.
, BUENOS AIRES, 22 (V. P.) lheram, como par.te de uma, presidente da China Verme- 'quoe matou .a.o chofer Aurelno Estado, commentiras, I

I
fi

b -I·' que ferem até o espírito
- O Ministério da Marinha camp�nha de sa.botagen: e Ilha: Mao. �se Tung, e o pri� Setu, a três anos de prisão e

.

Ofl·CI"81"'S de pu 1-Pila rasl elros de solidariedade huma- informou que 'onttfn1 de ma- terronsmo planejada apos a melro mllllstro Chou En Lal cinco de expulsão; John Chi-

"I. nhã pessoas desconhecidas fracassada revolta. do dia 911 rec.eberam, hoje, a visita da rI'lu, a' dois e meio de cadeia\ na, sempre proverbial nos
LONDRES, (BNS) - Entre no� encontram-se dOlS repre- I

catarineuses. dispàraram contra a caSa do do co)\rente, : df!legação de deputados bra- é 'cinco de expulsão; e Dimi-

as diversas instituições rlo se�tantes do Departamen�o I capitão Mario. Robbio, oficial A�rescenta o Ministério da
I sile.iros, segun�o. anunciou. a

I
triu Ochiul que foi o primei-

Reino Unido destinadas ao Fe�eral de Segurança Pu- ,do Esta.do Maior da Armada. Marmha que os atacantes ,emIssora de Pelpmg. 1'0 a se rei1'der à polícia, a ,16

treinamento de oficiais de blica, do Brasil.

N
_., Os atacantes forám repeli- desapareceram quando eram

meses de prisão e tambem a

Policia, a "Hendon Training i �ão êles, o. D,:legado Luiz ao sugere a pror - dos e fugiram sem que resul- perseguidos pela polícia. Por
-

cinco anos de ostracismo. Os .

School", da Fôrça Metropo-, Pa�t�r .

de Ohvelra e o CO-.
_.

tasse ferid:os. outro lado, o vespertino "La
, 16 meses que' os quatro ru-

litana, é talvez. ��a das ,mif.sano Ivan. Vasques de

rog'acao dos man- Fontes oficiais afirl{llam te passada 'alguns desconhe- COMO PERON SE ,'menos já cumpriram, aguar-
mais famosas. TeClllCOS e pe- Freitas, os quaIS, desta for-. que êste é o primeiro 'de uma cidos f.izeram dispar�s �'DI�tra'REFERIA À IM- I dando o julgamento, serão
ritos que mais tarde gánha-

I ma) aten,dem ao convite e�- datos' série de atentados a figura.s um trem, �as pr�xll�ldades,PRENSA E AO ; descontados das penas rece,-
riam renome profissional, I viatio pela Scotland Yard as I de militares chaves· do regi- de,Buenos. AIres, atmg�ndo as I bidas.
realizaram ali o seu aperfei-I auforidades policiais brasi- RIO, 22 (V. A.) _ "Não é I me revol�cionário: �que cer- ja�elas, �as, f:lizmente, nin- PARljAMENTO I' .

.

.

çoamento. O

s.�Ú
Curso de

Ile�'as, que
assim' se beneficia- exato como dizem ·os' matuti:. tos peromstas fanatlcos esco-, guem sam ferIdo .

./ SANTIAGO DO CHILE, 22 O RISO DA CIDADE.. ·

concorrência . por parte de .rão com mai.s esta providen- nos que a comissão especial , , (UP) _ A ,comissão parla-
candidatos provenientes de cia tendente a estreitar

°ldo partido teria condenado a BRASILEIRO � NA CHEFIA ,DUM NOVO mental' que investiga as in

�h'ersos paise�, teve iníc�o I ,intercân:bio �,ngIO-bl'aoSi1eiro minha em:nda" - declarou filtrações peronistas no Chi-
este ano no dIa 11 do mesln�ls ��IS valladas esferas esta manha o deputado An- ORGA-O. DA "U'N'IA-O' PANAM. ERIC:A.NA le decidiu não incluir no
em curso, e entre seus alll- de atlvldade. tônio Horacio, autor da

_
. processo cartas trocadas en-

,----------------., emenda constitucional de WASHINGTON, 22 CUF) membro do se<:.retariado da' tre os ex-presidentes Peron,
PARALISADAS AS ATIVIDADES EM coincidência dos mandatos.- A União Pan-Am�ricana União. Já foi vice-ministro: da Argentina e Carlos Iba-

parlamentares. nomeou João de Oliyeira do Trabalho no Brasil e re- I nez deI Campo, do Chile. Mas

GERAL NA CAPITAL URUGUAIA E acrescétou: "Alem de
I Santos, delegado brasileiro, presentou o governo bra�ilei- isto não significa que as car-

opinar sôbre todos os pontos para vice diretor d� seu De- 1'0, como conselheir.o, na Con- tas não sejam publicadas. I
MONTEVIDÉU, 22 (V. P.) I propriedade do Estado, se· a refj)rma constitucional em partamento Econômico e So- ferência

.

Internacional do
I N.U:�a dessas émissivas, Peron:, '., �M�/

'

- Quase todas as atividades dedaram em greve também, cogitação não tem essa co- cial. 1 Trabalho de 1952, 'dIZla a Ibanez: "Meu caro a-I'
, � 'li,�

industriais e, praticamente, a' pedindo aumento de salarios. missão especial função deli-
. .

I ?e_ 1943-50: f.oi membro da .migo, não d�vemos temer os h,·�·�r: � '2 """
maioria dos meios de trans-: Apenas..algu;ns onibus e pou- �erati�a :-_ con,cluiu --: o que O cargo e novo e sua cna- missao, brasllelra de Aero- atáques Ida lmprensa J c do I ,__-.tIL" •

portes estavam, hoje, para- cos taxls Glrcularam pelas e, atnbUlça:p do mal,S alto ção reflete o crescente inte-:náutica nos Estados: Unidos. Parlamento. 'os cães ladraml _ Coragem, Udenilda! Vo-
lisados, nesta capital, ao se

I
ruas desta capital, mas as I órgão de direção do partido, resse da União pelos assuntos Foi professor de portugues, mas a caravana passa". Iba- cê pensa dem�is na de-

declararem solidarios oS sin-: casas' de negociaS, reparti-· isto é, o ,seu dir,etorio nacio- ecónomioos. '

, 'na Universidade Americana, nez respondeu: "Espero que _osição 'do Jorge, no

dica tos com Os operários das' çóes publicas e bancos fun- nal. Aliás a iID,inha emeNda O dr. Amos Taylor, dos Es-I desta capital, de 19.44-46. êstes conselhos não· me se- Rio!
industrias de .carnes que, de cionaram em sua maioria. não objetiv'a' a prorrogação tados Unídos, é o diretor do' Oliveira Santos tem realiza- jam dados pelo Presidente _ Nada disso! Eu penso
momento, estão no 41° dia de Os jornais, entretanto, não dos mandatos, mas a coinci- Departamento. Oliveira Sal).� do diversos estudos .relativos da República Argentina, mas .mais é na dec6mposi-
greve. Ao mesmo tempo os dade termina à meia-noite dência dos mesmos. isto é tos,' formado em direitq pelá aos mercados de algodã'o' e sim pelo meu grande amigo, ção dele, em Braço io
óperários de ferrovias de !éle hOje. coisa diferente." Universidade do �rasil, foi da banana. General Juan Pel'on", Norte!

Turvo e Braço �o Norte

brasileiro.
Felicitando o ilustre Pre

lado pela sua. atitude e pela
sua íníctatíva em prol da re

gião carbonífera, formula
mos votos que outros venham
a seguir o seu exemplo.
Todos Os esforços de em, nes
Todos 'os esroroçs devem, nes
ta hora, 'ser somados, em de

feza de uma das nossas maio

res riquezas. - Batalhar por
uma solução recional e de

finitiva para o nosso carvão
é empenhar-se pelo bem-és

tal" social e econômico de
Santa Catarina.

Em Roma a "MisSão
Eccncmica de Mi

nas
,. Gerais'

ROMA, 22 (V. P,) - Os

componentes, da delegação
. economica brasileira, chefia
! da pór João Kubitschet de

Oliveira, irmão do presiden
te do Brasil, foram recepcío
l1IaçlQs,-flela' ..Camara de Co

mercio Itll.lo-Brasilei,ra, . .em,

Róm�, hoje. A éfelega\#i:o che-
.

g-ou"a esta dapital, ontem à

noite depois de ter visitado

Verona, Veneza, Padua, Tu

ri�, Genova e Milão. A per�
manencia em Roma devera

I ser de, dois dias.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 23 de Junho de 1956 o .STADO

INDICADOR
MItOICOS

DR. WALMOR ZOMER �Hl. JOSÉ TAVARES
GARCIA .. IRACEMA

Diplomado Dela Faculdade Na- DOENÇAS NERVOSAS E MEN·
d.cnal d_ Medicina ela UnJver- TAIS. - CLINICA GERAL

.

lildade do 'Brull Anguatra Complexos
E'l-iuterno. po.r cencurs» da Ma- Insonia - Ata(,.ues - Manias -

ternidade-Eacola' Problemática afetiva e sexual
(Serviço do Prof. Octávio Ilo� Do Serviço Nacional de Doen-

driguea . Lima) ças- Mentais. Psiquiátra do
Ex-interno. do Serviço de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana.
gla do Hcsplta] I. A. P. E. T. C. CONSU�TóRIO - Rua Tra-

de Rio de Ianeiro jàno, 41 -"jJas 16 118 17 horas
Médico do Hospital de Cal'ldade RESID�NCIA: Rua !Jocaiuva;
e da Maternidade Dr. Cârkl. 139 Tel. 2901

Corrêa
DO�NÇAS DE SENHORAS _

PARTOS - OPERAQOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.

PROFISSIONAL.
lJlt. NEY PERRONE

MUND
Formlaáo pala Faculdade Nacio.
nal 11. }1edicina Universidade

do Braln
RIO DE JANEIRO

Aperteiçullimento. na "Casa de.
Saude São. Miguel"

Prof, �'ernandl) Paulíno
Interno por 3 an.,a do Serviço.

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADU�TOS

nOENçAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàrtamente das

7 � 9,3,0 no Hospital de Colri
dade, das 9,30. - 11,30 no Oon
auitório à rua .João Pinto 16 l°
"ndar. , .....
RESIDltNCIA _ Rua Duarte

Schutel, 129 _ Telef. 3.288 -

Florianópolis.

Residência:
Rua: General Bíttencourr

101.
Telefone: 2.693.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

DR. ,ARMANDO VALt
RIO- DE:ASSIS'

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hoa

.pltal de Caridade
n. CLíNICA'" MIllDICA DE Ch!IAN·.

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIa
chado, 7 ---: Consultas das Iii as
18 horas. \

Residência: Rua Marolcbal Gui
lherme, li -.F.me: 3783

.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MIllDICO

Cem prática no Ho.spltal São
Pranelsee de Assis e na ranta

Cesa do. Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório:' Rua Vito.r Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segondas, Quarta. I

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

midt, 23- - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.002.
'

DR. J(rLlO PAUPITZ
}'ILHO

Ex-interno da 20· enfermarsa
ê Serviço de 'gastro-enterolcgfa
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).

,

Ex-interno do Hospirat mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

iígado e vias bilia>:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Reaidêneia : Rua Bocaiuva 10.
Fone i

: 3458.
•

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
'MÉDICO

Operações .. , Doenças de' Se·
nhoras - Clínica de Adultol.
Curso de Especialização no

Hóspital dos Servidores do. EI
tado.
(Serviço do Prof. Mariano. de

Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospltal de Caridade.
A tarde das 11i,:>!) hs, em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado. 17 Esquina de Tira
dentes..Tel. 2766.
Residência _ 'Poua Presictente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Dceuças Internal .

CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
I SIFILIS

Consultérto - Rua Vitor Mel
eles, 22.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS '_ NARIZ
li: GARGANTA

DO
DR. -GUERREIRO·DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODEitNOS PA.RA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE

.
Consultas -e-r- pela' manhã no

HOSPITAL
A TARDE -�das 2 as ·15 �

no CONSULTóRIO - Bua doá
ILHE<: � nO. 2

- .

-.�,,,
RE�lDltNCI4\ - Felipe' Scih�

midt nO..113 Tel. 2361i. -

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas,

Telefone: Conau ltôrlo - 3.(111
Reridência: Rua José do. Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
_ . Coqueiros
__.....;;.,--- .._-----

MIllDlCO CIRURGIÃO
Doenças de Denhoru - Partoa
_ Op.erações - Vlaa. Urinárias
Curso de a.perf'eiçoament'J e

19n9a prática nos Ho.spitail de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua }'elipe.

Schmidt, nr, 18 (sobrado.). }I'ONE
3ú12.
HORÁRIO: das 16 ás 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.

DR, ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA' TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultôrto: João Pinto, 18.
Das 16 às 17 diàrlamente.
Menos a08 Sábados
Res: Bocaiuva 136.
Fo.ne: _ 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MIllDICOS

CIRURGIA CLíNICA
'lERAL-PARTOS

Serviço complete e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodol de
diagnósticos e tratamento.
SlJLPOSCOPIA - HISTERO -

SALPI1ITGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

1l."\dlo.terapia por onda. curtaa·
EJetroco.agulação - Raiol Ultra
Violeta e Infra Vermelhe.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

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

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18, horal _ Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GERAL

Especialista em moiéstiai de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das i.fecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambol OI

sexos.

Doenças do aparelho. Dig.. tivo.
e do sistema nervoso.

Horário: 10Y� ás 12 e 2'h ás 6.

Consultório: R. Tiradentes, 12
_ l0 Andar - Fone: 32�ti.,
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do. Elpanha)
- Fone I 3248.

,

DR. ALVARO DE
CARVALHO

-

MÉDICO D'€ CRIAN(:Ad
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFANTIL
C->nsul'tório: _ Rua Tirade,,-

tes ·n. 9.
'1'Residênc.ia:_ - Av. H.rel 10

Luz n. 155 - Tel. 2.630.
Horário: - Das 14 àll 18 ho

ras diál'iamenteDR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLH.oS DR. NEWTON
:>UVIDOS, NARIZ E GARGANT� D'AVILA
'fRATAMENTO li: OPERAÇOES' CIRURGIA &ERAl.
lnfra-Vermelho. - NebuUzas:ão - Doenças de Senho.raL - Pro.cto-

Ultra·Som .

lugia _ Eletricidade Médl....
(TJ:atamento de .Inu.ite lem Conc'ütório: Rua VituI Mei-

• oper�ção.) reles n. :J8 - Telefone: 3307.
Anglu-retinuscopla - Receita de

I
Consultas: Das 16 hora. em

Oculos - Mo.derno equipamento d' t
de Oto.Rinolarinlro.logia (6nJect

\ I�e:i'dência: Fone, 3.422
no Estado) R . Bl

.

naU n 71
Horário das 9 às 1! ho.rBl e ua. ume .,

da. 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Vitor Mei-
DR. ANTO'NIO BA'l'ISTÃNles 22 - Fone 26715.

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

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS ,

Consulta, das·9 ás 11 horal.

Res. " Cons. Padre Milruelinho,
12.

DR. .MARIO WEN·
DHAUSEN

CI.INICA MÉDICA DE ADUL'l'OS
E CRIANÇAS

Consultorio _ Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. '769.
Consulta�: Das 4 às 6 houl.
Residência i Rua Esteve. Já

Dior, 45. Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do. aparelho. respiratório.
.' TUBERCULOS:t:l,.

RADIOGRàFIA E RADH)SCQPIA
; DOS PULM6ES .

CU'urgia do Torax
Furmadu pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tillolocllta e

'Ci8kleirurgião do HOlpital Na-
rêu Ramol

Curso. de especialização. pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-asall
tente ole Cirurgia do Pruf. UKo.

, Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 18 -

Fo.ne 3801 .

Atende eIno h1lra Il\ar_c.!!.d�� _

Re$.i::..,.- Rua Esblves Juniol',
80' �":F'ilil.: 2111.

<� :\;,'�h1�'t,:

DR. EWALDO -JOSÉ RA

MOS SCHAEFER

CLiNICA MIllD1CA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO·

LOGIA

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

17 às 19 horas (exceto aos sá-

ua��l����i�.;i";�«í':,';:Y!SCO l� d�. ·.·ti li
puro Preto, !.2!k-:f>i::Ir!!I. :-2559.

• 'i,

"'-":\i��/ ";;.

I'
8AHCOde CRf�ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA . I I

Rv.à.��.16
.. ,

FLORIANÓPOI.JS - Sró.. eõr4.rIM.

.................•....•....�..... . .

OFICINA;' MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A, VAPOR, CALDEIRAS E

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.
f

.

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos

Crianças Baio X
&tende. com Hora Mar

cada,
Felipe Schmidt 39 A Sa

.as 8 e 4.

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

.......................................__ _
.

••• A HORA DO
.;- .

TÔNICO ZENA
A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
-

VIEIRA
"DVOGADO

Caixa Postal 160 - Itajai
Santa Catarin!l.

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

":Pelefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

DR. CLARNO' G,
GALLETTI

- AD:VOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

"

•

<\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA TONICO ZEN�\
,

'
. À SUA MESAl

....

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO �

Escritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 15
Telefone: 334C.

t••••••••••••····�····

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -

Pro tese Dentária
Ralos X e Infra·Vermelh.o

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado., n. 5

Fone i 2225.

Co.nsultas: das 8,00 às 11 ho-

ras e das 14,00 às 18 horal. �

Exclusivamen�a com hora mar

cada.
Sábado -- das 9 às .12.

D';. LAURO CALD�IRA I
DE ANDRADA"

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflcio

.

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

\ Atende diáriamente das 8 à.
ll'-.horas.
Bas e 5all �as 14 as 18 ho.ral.

- 19 as 22 horas.
. Confecciona Dentaduras e Pan-
es mÓveis d. Nylo.n.

'

Expresso. Florianópülis Ltda .•

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPR'ESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes. de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO·
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA,' SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

O ESTADO
Matriz: FJ�ORIANÓPOL1S Filial: CURITIlM.
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua 'Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) J32/�6

25-35 (Eacritórfo) Telerone : 12=30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

ADMINISTRAÇÃO
Redaeâo e Oficinas. à rua' Con
r.'beiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
_ Cx. Po.stal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS \

Gerente: DOMINGOS F. Da
AQUINO

Representantes:
Representeções A. S. Lara.

Ltda
'

Rt:'3 Senado.r Dantas, 40 - 6°
andar. .

Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 lio

andar sala 5Í2 _ São. Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano "' Cr$ 170,00
Semestre .

N�' i�i�;I�rCr$ 110,00
A&"ência: RIO DE JANEIRO

Ano .•.. . . • • •• . . • •• Cr$ 200,00 ''Rlomar''
Semestre ...••..... Cr$ 110,00 ._.,..,,,--

Anúncio mediante contráto.
Os �riginais, mesmo não pu

blicados, não lerlío devolvidos.
A direção não se re�r-on8abiliza

pelos conceitos emitidos nQa ar

tigos a�8inados.

..

Filial: SAO PAU1.0 . Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

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

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. '''SANDRADE'' Elid. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37�06-50

Agência: RELO lImu
ZON'fE

Rua Dr. Carmo l-ietto, 99
Fonea: 82-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes

f "'3
INFURMAÇOES UTEIS.

O leitor encontrará,' nesta co.

luna, iY)formações que n;;cessita,
diàl'!amente • d, imediato:
JQRNA'IS

.

Telefone
O L:staâo ..•••••••...••• 3.022
A G.I1zeta ..••••.••.••• • • 2.666
Diário -lu T'-1e 3.679

Imprensa Of:;1;�JI •••.•••• 2.688
HOSPITAI�

Caridade:
(Provedor) .•..••.•.••.•• 2.314

(Poriaria) ..• � .•.••••• '" 2.036
Nerêu Ramos ..•.....•.•• 3.831
Militar •......•....•....• &.167
I'ão Sebllstião. (Casa de
Saúde) 3.11i3

J,hter:tidade Doutor Car-
los Corrê!! .....•. ,.... 1.121

CHAMADOS UI!.-
GENTES

Corpo de Bombeiros ..... 11.313
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••...•.......•..•• 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.fr38
Polícia (Gab. relegado.) .. 2.1194

COll1PANHIAS 'DE
TRANSPORTES

TAC ...........•..•••• , '.700
�ruzeiro do Sul ••••••.. 2.500
PlÍnai:r .......•...•..••.. 3 553

V?rig .:
"' .. :

2.:325
LO.lde Aereo . . . . • • 2.402

Real ...:................. 1.1177
ScandinavllS ... .•..•.•.. 2.300-
nOifÉIS
Lu''[ ............••....•.

Magestic .............•.•

Metropol ...............•
La Porta .. ; ····

Cacique ............•..

Central ····· .

Estrela ..•......•.....•••

Ide·al .......• -

..••..•. ; •.•
):�rrREJTO

> Dia quO .•• '4 ii •••• f ...... � • , •

"RODOVIÁRI? RÁP�DO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI') I

·-Fones: 25-34 e 25-35

,---------==

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
HOEPCKE·

)

�AvtO-MOTOR '(�CIRL
ITINJilRARIO

SAlDAS DE
I D A VOLTA

Fpolis. Itajai 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 30-7
3-8 5-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 25-8
29-8 31-8 6-9 7-92.021

2.276
3.147 As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e dO

3.321 Rio de ,,'aneiro, ás 16.00. I
:::�: Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escl'.1a '!lOS

3.371 'portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
1.6119

r
Para melhores informações,' dirijam-se à sMEI da

011 1 EmVl'êtlá, ii. rua. Conselheiro MafrA. 30 - T�1�oDe-:22-12.

A/"
""x:;,;(f-�:>

. :.1'

(,}:",;::'_",:

... �.M � ..

-=::-1 l!;:';�� �=. - __ o -' -,o

ii Restaurante Rapoli ,
Rua Marechal Deodóro 50. IEm Lajes, na Sul do Brasil, o melhor!

.

� Desconto especial para os senhores viajantes.
I

•••Ye v ..

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

,,----�-----:------------�-------)------------------------..-'.

Viagem com segurança
e rapidez .

,

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

.RAPIDO---;SUL-BBIS1LElI{O��
�FlorianópoIi8 - Itala! - Joinville - Curitiba

.

��r""'-'·.!.--
.� \.. ��.:...u--_' -�

'_.

Age""ncía e l\uulDeoaoro e�qui,na�da
•.

..._ Rua�Tenente ,SIlveIra .

I I Grande Oportunidade �

I

Vende-se por motivo de mudança
-

1 fabrica de ca

misas recém construida com 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

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

mas.

a. 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 Municipio de Tijucas Santa Ca
tarina.

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

'selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança Rua Conse-

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

Schmíd+

O Sb.... ':0 noturno será efetuado pelas Farmácias
.Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe
Schmidt, 43 e Trajano.
A presente ta'bela'não poderá ser alterada sem prê

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

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

....•.",. _._ _ _._._._ _-- - ............". _._ .."

A·V I S O
Dr. Wilson J•.Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

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

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -'
Pivots 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno
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 sinhasiriha e ao

casal melhor caracterizado e ao bloco'
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Mulhn', 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 IOde julho - Grandiosa matinéE! infantil à

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

e tnen5:nos até o quinto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ER'1'ADO

J

Florianópolis, Sábado; 23 de Junho de 1956
------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------_.�------------------------------------

�

VOtE SABIA. QUE.Assembléia Le(gislativa
DISCURSÓ DO �EPUTADO i ;ztvá-�a, criando os �eios e,
EDMUNDO RODRIGUES, DO promovendo as medidas que

PSD, PROPONDO A CONS objetivem a sua expansao

'I'RUÇAO DE UM POSTO DE No caso da suinocultura rlo

SUINOCULTURA' PARA O rescenté de Urubici, que o

MUNICIPIO DE SAO

I
caboclo promove às' suas ex-

JOAQUIM Pensas, inspirado tão sómen

Senhor presidente,
•.

te na grandeza. do rincão na-

Senhores deputados. tal, deve o Estado assisti-Ia ..

Representante do Municí.- Esta assístencia pode e de-

pi-o de São Joaquim, eleito' .ve ser ministrada de díver

pela legenda do Partido So- sas maneiras. Mas, delas, as

cial Democrático, a minha sinalo duas, que me parecem i
passagem por esta Casa" eu primadas: a primeira lé a '\

a quero marcar com uma íní- melhoria do rebanho; a se

................................--........ ciativa que se me afigura dr gunda, a sua defesa. Aquela

largo alcance e do maís alto se faz mediante o forneci

interesse público. menta de examplares de ra

No município de São J011 ça boa, adatável às círcuns

quim, o distrito de Urubicí, tncias do. meio. Á segunda, se

onde exercito a minha pro- promove por, uma assistência

fissão, se destaca por uma veterinária oportuna e etí

'RIO, 21 (V. A.) - Por íní- varíada produção agrícola. Ó caz.

cíatíva do governo de Per- homem catarinense que na- . Ora, entendo que
....
ómsnte

nambuco, um navio de pesca que!e recanto da pátria e do é possível o apuramento da
.

japonês tipo Trawler deverá Estado amanha a terra dadí- raça e a defesa sanitária do

realizar pescarias ao longo do; vasa, é falto de recursos e rebanho, se se transferirem

litoral nordestino Para abas- de meíos de expansão de ao distrito de Urubici, os

""'

tecimento da população de sua. atividade. O Poder PÚ- meios indispensáveis à exe- __

'.

l�SI)-APL"
Recife. A fim de conseguir a blico tem sido avaro em car- cução desta tarefa. O Fôsto .,_='.,.....!��___;;;;;:;;;::::!!::=--��;....------=-

necessaría autorizacão o mi- real' para o meu município de Suinocultura, centro téc

nistro da Agricultura diri- os favores que a outros. con- nico de onde se irradiarão

gíu-se hoje ao ministro da cede. Sem estradas, sem as- ensinamentos, é o de que I

Marinha, esclarecendo que sístêncía técnica de qualquer precisa aquele próspero dis

depois daquela operação o natureza, 'vai o caboclo pro- tríto. Não me furto em pe

moderno navio será íncorpo- duzíndo e ampliando as sa- di-lo, Como resultante do astrônomico 'agro atingido nos

rado à frota pesqueira nacío- fras. Como falece a esta Assem-

I
leilões das bolsas de valores, pelas m-oedas estrangeiras

nal,
..

.

.veríríco, agora, com prazer, bléia a ínícíatíva de promo- deatinadas a cobrir as importações, certas mercadorias

'que o distrito de Urubicí, até ver a criação de tal estabe= i práticarnente desaparecerão do nosso comércio. Desapa
...�................."..... há pouco entrosado na ex- lecimento, quero ter a honra recerão ou só poderão ser' adquiridas pelos milionários.

'tração da madeira, se enca- de indicar ao Poder Público Entre essas mercadorias devemos citar os casacos

minha tàmbem para a suí- do Estado, através o pronun- ce pele.
nocultura. As tradições agrí- ciamento desta Casa, que a- Trata-se de um dos artigos 'mais clássicos mais

colas renascem com promís- tríbúa ao distrito de Urubi procurados e mais desejados -pelas senhoras. 'I'rata-se
sara intensidade. E', de um cí, no' seu programa de assís- r igualmente de um dos poucos e.rtigos do vestuário femi

lado, o trigo lourejando em tência ao interior, um Pôsto nino' que não está sujeito às variações da moda. Sempre
fartas safras; é o arroz, se de Suinocultura. foram como sempre serão consrderados como o agaza
espraiando nas terras planas Em face diste, apresento fi lho mais prático,' mais confortável e mais indispensável
e húmidas; é o milho grím- seguinte indicação: à elegância.
pado nas encostas; é {t' ba- "Que, ouvido o Plenário, "Ainda está em "tempo" ... conforme' diz o título

ta tinha, a abóbora, a batata manifeste a Assembléia Le- desta nota. Sim ainda está em tempo para serem as pe

doce, o aípím, a mandioca, a- gislativa, ao Exmo. Sr. Gover- les adquiridas nesta estação de inverno por preço ra

presentando na díversiüca- nadar do Estado, e por meio zoável, Ainda existe na Á MODELAR um regular esto

ção � .na variedade, o empe- dêste ao Exmo. Sr. Secretá- aue cujo preço não foi alterado ; cujo preço ainda é o

nho magnífico de uma raça rio da Agricultura, o interes- mesmo do comêço da estação., Terminado êsse estoque a

de fortes, em criar uma na- se do Poder Legislativo em alta será inevitávelmenta grande. Astronômica mesmo.

cão rica e poderosa. ver criado e instalado õ Pôs- Será uma alta correspondente a elevação do seu custo

A, criação de porcos assú- to de Suinocultura do Distri r.a importação, cada ve'z mais onerosa e. difícil.

me já, nesta altura, tal re- to de Urubicí, no Municipio
levância que não me posso de São Joaquím". H e•••o_ a. éa•••••

furtar ;_egl. tra.z.e:t:. ..a""est Ca-" '«ESPtll'1) -C'iihtar, para
-,

êste "; o,.. , " -.;' -,'

"

'"'
-

sa, uma palavra de. satisfa- empreendime'nto, com o a- P A R T I C I P A C A- O
ç�o e, por via de conscquên- P?iO do sr. deputada Antô- I

'.

ma, um apelo. mo Palma que por certo in- Francisco Evangelista e Neusa C. EvangeÚsta, têm

O Governo do Estado se sistirá, junto, ao Governo () prazer de participarem aos parentes e amigos o nasci

não pode a1heiar à iniciativa pela necessidade desta pro� menta de seu primôgenito LUIZ FRANCISCO, ocorrido

particular. Antes deve coad- vidência. ,.
a 22 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,
!,ésta Capital.

Florianópolis, 22 de junho de 1956 .. \

RIO, 21 (V. A.) - Dia 30

os tribunais das regiões elei
torais - informa-se - fa

rão retirar do seu ficharia

todos os títulos já emitidos,
iniciando assim a primeiro
de .. [ulho o novo alístamento
nos termos da Lei 2.550, de

vinte e cinco de julho de

sr. Artur Luz Festejou ontem, o seu 70 1955, e de acordo com as íns

S1'. Manoel da Silva

Isn.iver.
sarío n�t�lício, � i�- truções elab?radas. Pelo

T.ri-Morais teligente menmo Sérgio bunal Supel'lor Eleltoral.

- sta, Alda B. Preis, fi- Maurício, filho do SI' Fran-. Os .portadores ' dos" atuais

lha do sr. Paulo Preís, Ide Kowalski e de sua exma, es- .títulos poderão apresentá

Criciúma; posa d. Iv.ette Kowalsk. Jos, ?ara substituição" c�.�
é -suas respetivas zónãs, fazen
do-.os acoqlpanhar de três fo

tografias 3x4 cen'tiinetros,
com a data. Os que ainda não
são eleitores, alem das' foto-

23 DE JUNHO grafias, deverão apresentar

A data de hoje recorda-nos que: certidão de registrq 'civil ou

-""'\ em 1641, os revolucionários de Pernambuco, equivamente documento de

\chefiados 'por Aml}Qor de Araújo, empenharam- que conste sua nacionalidade'
se nos primeiros combates com as tropas ho- brasileira e certificado de

landesas do Coronel Haus; quitação com o serviço mili':

em 1827, desembarcou na Ponta dos Castelha- ··tar.·

nos, na Ilha Grande, um destacamento do Corsa-

rio argentino "Presidente",' sendo repelido por

alguns milicianos comandados por Bento José

Gomes;
em 1865, no Rio de Janeiro e nos EsÚtleiros do

Arsenal da Marinha, foi lançado aó mar o Cou

raçado "Tamandaré", alí c<T.tlstruido· juntamen
te com outros navios;
em 1866, em. Pisa, na Itália,. contando 56 anos : Como acontece todos Os a

de idade, falecell Pedro Rodrigues Fernandes nos, terá início, sabado, dia

Chaves, Barão de Quaraim, natural do Rio 23 prolongando-se até o dia

Grande do Sul onde era Chefe <lo Partido Con- 24, oS tradicionais festejos

servador;
juninos.em comemoração ao

_,

.

em 1870,' na Bahia, faleceu o. bravo Marechal dia de São João Batista.

de Campo Alexandre Gomes de Argolo Ferrão,
Contará os festejos, para.

Visconde de Itaparica, nascido na mesma cida- seu maior brilhantismo cóm

de em 8 de Agôsto de 1821. Foi um dos bravos uma banda de música, servi

de Itoror6, a 6 de' 'Dezembro de 1868, onde foi ço completo de alto-falantes,

feridó. Ao entrar naquele Combate disse _com
bar, barraquinhas, etc.
Para tanto,' prevê-se o a

resolução, empolgado pela grandeza da pugna:
_ "vejam col1).o morre um General .Brasileiro";

fluxo de milhares de pessoas,

em 1946, no Hotel de Caridade desta Capital, q.ue para:, lá se dirigirão, a

faleceu Oscar Horácio Camisão, um dos poucos.
fUTI de tomar parte nos mes

descendentes do Coronel Carlos de Morais Ca-.I mos.

misão, heróico Comandante da Fôrça Expedicio- !
n(tria que escreveu a empolgante "Retirada da 1.------------,Laguna"; C S
em .1948, na Loja Maçonica "Ordem e Traba-

UR O DE FERIAS

lho", em_ Florian?p.olis, fo! !naugurado o

retra-,
NA FACULpADE DE

.to de Oscar HoraclO Camisao. Fp.lou no ato o FILOSOFIA
Prof. Clementina Fausto Barcelos de Erito,
sendo o retrato descerrado por pessôas da, famí

lia do homenageado, presente. Falou, também,
se associando às homenagens, em nome da Lo

ja "Regeneração Catarinense" o respectivo Ve

nerável dr. Ylmar Corrêa. Agradeceu, em no

me da família, o sr. Clito Dias, já que elementos

.

da família, por emocionados, não o puderam
André Nilo Tadasco

\

Socia s
o Ausenfe

/ CELlNA FERREIRA

O ausente insinuou-se como a sombra,
amarga sugestão de coisas findas.

O ausente à todo instante comungado
não se .dissolve nem talvez morresse.

Antes se recupera, tal prodígio
da essencia bem falada à eternidade

O ausente se renova e consumado,
fertilizando campos de memoria.

Estende seu dominio desde os olhos

às
.

�oisas não sabidas daflembrança.
E fuma seu poder. sem torre. e flamula,

sem marco e sem fronteira, sem limite,
e Se torna senhor ode latifundios

nas intocaveis terras do meu corpo.

("Poesia de Ninguém", Minas Gerais, 1954).

sta. Adelaide Silva;'
menina lYan, filho do'

Tenente José Valéria Gou-

ANIVE�SÁRIOS

DR. LAURO C. DE
ANDRADA vêa e sua exma. esposa d.

Orlandina Jacques Gouvêa
- sr. Evaldo Schaeffer

Filho, filho do sr. Evaldo

Schaeffer, funcionário do
Departamento das Munici

palidades;
- sr. Ernani\Ferrari
- menino Marco Auré1io

R. Noronha, filho. do sr. Ivo

Noronha e de sua exma. es

posa d. Lucy Rodrigues No-

ronha; _
J

- sr. Dirceu Gomes, des

tacado elemento nos meios

esportivos do Estado e -pes

soa muito relacionada nes

ta Capital.

Aniversariá-se hoje o nos
se prezado conterrâneo dr.

Lauro Caldeira de Andra

da, cirurgião-dentista e pes

sôa muito relacionada na

sociedade e nos meios cul

turais de nossa Capital.
FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. João Alcino de Oli

veira, funcionário do Mi

nistério da Marinha
- sr. José Vieira Dutra,

funcionário da Alfandega
nesta Capital;

.

- sr. João Zenon Bandei-

menino
x x

SÉRGIO MAU-
RíCIO

ra, comerciário
- sr. João Carlos de

Campos, contador
.

da Pre
feitura de Criciuma;

sr. João Baptista. Sa-
bino

", ','"
.

'!'_-.-.-....-_-...-.-.-.-_.,.---_....._-.-_-...
- ... ,._-.._-.-.-.,._-........-.

...-..-.."!-,.-...�

NO-HOJE

...................Cl......_._•.,PI•••�t;.

CLUBE DOZE DE AGÔSIO
CONVIT'E

,

A DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO

tem o prãzer de convidar os componentes do ,"Blocos

dos Acanhados", "Grupo do Arrotário" e demais associa

dos qUe desejarem tomar parte nas danças da Festa de

.São Pedro, a se realizar em a noite de 30 do cprrente, a

comparecerem a sua sede social, às 19 horas, do ,dia,25
<lo corr_ente, acompanhados de seus pares, pa'ra o pri
meiro ensaio da "Quadrilha", orientado pela competen
te direção ê' gentileza do sr. Francisco Medeiros.

Melhoria do Ensino
Primário

-_"
'

RIO, 21 (V., A.) - O mi

nistro da Educação e Cul

tura, sr. Clovis Salgado, con
cederá, amanhã, uma' entre
vista ·à. imprensa, devendo,
na oportunidade; auncíar o

seu programa de ação, vi

sando o maior ·desenvolvi

mento e amplíaçâo do curse

primario em todo o país, e as

medidas urgentes que serão

tomadas nesse sentido.

lncorpéredo à lro
ta Pesqueira

Ainda está em femp.o•••

No.vos titulos elel
torais

•

A6RADICIMENTO E _ �1ISSA-
GERALDINA GERALDO ROSA

(DADÁ) •

A família de Geraldina Geraldo Rosa agradece as

dl:lmonstraçõ,es de pezar recebidas por ocasião do seu

falecim,ento e convida seus parentes e amigos para as

sistirem a missa de 7° dia que por sua alma manda cele
brar 2a feira, dia 25 as 7 horas na Igreja N. S. de Fátima
LO Estreito. Desde já agradece a6s que comparecerem a

2SSe ato re_ligioso.

,---_._---

Vende-se Casa I
Vende-se a casa pré-fabrica-da à rua Juca do Loid

�2� e os dois telTenos ao lado, situada na melhor praia
de' Coqueiro. Dispôe de todo o· conforto, tendo tres quar
tos, sala de estal', sal.<t de jantar banheiro, casinha e

!;arage.
Tratar pelo telefone 3023

Jesta de São Joã.o
em- 81'0 vsrmehlo

Soirée Dansafe e Leilão
Ameri�ano

VENDE-SE
BODAS DE �'RATA

Vende-se lotes a longo prazo sem juros entre Agro
'iOmica e Trindade: (Estrada geral). Pagamentos men

sais Cr$ 500,00.
Informações com o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis

Gonde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559.
3anda de Música, etc.

I
'............-..-w-.-......-..�-,..•..-,.��.............g.......,....�..........

Alcione José Osta e família e Jane Schmid't Gui
mar.ães, têm a satisfação de convidar aos parentes e

pessoas amigas, para assistir no dia 25 do corrente a

missa que mandam c.elebrar às 7,3-0 horas no altar' de
Nossa Senhora, na Catedral Metl'opolitan�, .pelo 250
aniversário de matrimônio de João Paulo Guimarães e

Nelly Schmidt Guimarães.'

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

Promovida em prol da "C,AMPANHA DO 'ÁCASA
LHO", ,por uma Comissão de senhoras espiritas, reali
<:ar-se-a no Club Lira, a 27 do corrente, ás 20,30 horas,
l11na soirée dançante e Leilão Ámericano das seguintes
l;rendas: _1 bonito casaco de peles; - aparelho de chá em

I orcelana; 1 abajourt de cabeceira; 2 aparelhos eletri
LOS; 2 cestas tipo Natal e' muitas outras utilidades inte
ressantes.

A Comissão convida, pois, todos 'os sócios dos Clu
bes locais, e os. que d�sejarem prestigiar com sua pre-
;�ença essa festa de caridade. \_,

EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade ao
Senhor �esus dos Passos e Hospital de Caridade, previ
no aos mteressados q)le até o dia 28 desde mês, às 12
horas, receberá esta Irmandade e Hos',Jititl, na sua Se-

Durante o mês de julho
em nOSsa F&culdade de Fi

cretária, proposta, em 'cartas fechádas, para o forneci-

losofia será
..

t d
mento de todos os artigos necessários ao seÍJ consumo

Gurs
.

t
. mdll1lSI·ra

o �1l1 durante o semestre de julho a dezembro do cOlTent�
o m enlllVO a mgua

m., <,no.
'

ternacional auxiliar, a cargo C' t" 11 d
.

de "profesoro aprobita" de onsl� 01'10,
;
e Junh?' de 1956

Esperantista Kluzo de Floria-
' Jose' Tolentm� ?e Souza

nÓJ,Jolis.
Secretal'lo A Comissão.

As inscrições poderão ser .�'!iI ,!ir�
--------------------'-------

feitas diáriamente das 14 às
/'

�. ,��.

;Oac��::��, naàs��:et�:i:êV:: IA'VENTURAS DO�ZE;_MUTRErA
Júnior n. 179, devendo o

. -

_ -_ -

'

candidato 'escd�her OI horá
rio de sua preferência. Ap

aulas serão dadas a partir de
2 de julho, segunda feira, 1
vêzes por semana (2as, 3as

48s e 5as) em turmas da�

9, 10, 19, Úi e 19, 20, horas .

Quaisquer informações po
derão ser obtidas pelos tele
fones 3.513 (manhã) e 3.627 l'(tarde).

i·

- ...

��.--=.--_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 23 de Junho de 1956
----�--�-------------------------------�----

4
orrvrsa O

DOlDi.nuo' a 8ensacionar Corrida
.

da Fogueira
CINE s�,o JOSE

As - 3hs.
Judv- CANOVA em:

U�A GAROTA INFERNAL
No Programa:
Noticias da Sem�na. Nac.
Preços: 11,,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 19,30 - 22hs.
Espetaculos Promovidos

pela Sociação dos Funcío-

.

nários Públicos Estaduais.

Os co�unt"I�����ª�� e 4vaí de Novo na ,Liva ��;����!: :����
Figueirense. voltarão ao es- vado quarta-feira à noite, a ESTA TARDE NO ESTÁDIO DA PRAIA o ataque esteve inoperan-I compar�cer a� "stadíum" ,I Noticias da S�mana Nac.

tádio da Praia de Fõra, na ítõrí t F.
te. .' da Praia de Fora para não Preço Un ic . 20

.

tarde de hoje, para a dís- ;�:i�:ns/::l:nceg:leaa:a d� DE FO'RA A SEGUNDA PELEJA DA' es�: alvi-negros também perderem um confronto co-

I Censura atr18 ���·s
puta da segunda partida da quatro tentos a zéro, esco-

�

certos de que volta-, mo poucos.: onde não falta-'
.

"melhor de três" pela posse re que embóra um tanto "M.ELHO'R DE TRE�S" PELA' TA'C,A OS-
rao a vencer; desde que seu rá técnica e combatividade

I
.

da taça "Osni Mello": exagerado, em t dí
conjunto se exiba como na 'por parte dos dois conjun- -

.,'- ••
'

31:.par e ísse , {últlma part ida. o 'I
tos .antagonístas. - :;;-� ...

........••••••••• • oNY • ••• _� '

NI' MELLO" Quem vai 'lucrar é o pú- Os conjuntos; salvo mo- l-

O ASP'E'.·CTO HUM.ANO DO'JORNALISTA
-

. .blíco que verá um jogo de vdificaçôes, serão êstes:
As 4,30 - 8hs.

proporções verdadeiramen-! FIGUEIRENSE _ Son-
"CINEMASCOPE"

f
.

f
-, Gilbert R-OLAND

o que OI o racasso do mo sucedeu no "Dia do Fu- te assombrosas, com dois. cini; Trilha e Almiro; Aní-
.

ESPORTIVO "onze" ,alvi-anil diante de tebol" quando o placard gigantes em luta titânica! bal, Adão e Walmor ; Plá-
Olivia de HA�ILAND em:

um quadro cuidadoso e acusou 3 x 2 para os "az- pelo triunfo que para o Fi- cido (Toinho), JulinÍlO, Ca-
A FAVORITA DE FELIPE

José Brl"gl"do oportunista que foi o Eí- zurras". Na noite' de 4a gueirense significará a poso vallazzi, Torrado e Ceça.
II

gueirense. feira não poude o Avaí exí- se do precioso troféu e pa- AVAí - 'I'atú: Waldir e
I technicolor de luxo

H· t
�

"

I t bí
.

d d
.

dé A'
.

E
' I No Programa'.

oje es arao em u a no- Ir o seu ver a erro po e- ra o vai uma nova parti- nísio (Guido); Marréco,
vamente as falanges dos rio dada a desorganização da. Zé Gaucho (Enísío) e Loló· I

Short Colorido.

dois velhos rivais e certos de seu triângulo final que I Eis porque os aficiena- Eernando,
.

Nilson, Rodrí- Preços: 18,00 - 10,00.

estão os avaianos de que se apresentou tremenda-
I
dos do esporte das multi- gues, Amorim (Bolão) e Ja- I· Censura, até 5 anos.

vencerão 'o embale tal co· mente falho. enquanto que, dôe, não devem deixar de có (Nanico). ;rtl}.S =
�

ir!.
.

As.- 8hs.
10) Cine Reporter. Nac.
2°) O MANTO, DA PER.

o
DH;,ÃO - Com: Scott Brady

I 3°) O HOMEM DA CAI·

Vencido o Bocaiuva no jogo final por lxl
. ����� pam���i�i. Totó

Presente um público pe- Os quadros i-PAlfí.A RA- Ramos x Bocaiuva linhos; Nerv e Danda; Leô- Preços: 10,00 - 5,00.

Entretanto, o jornalista queno, realizou-se, quinta- MOS - Waldir; Nery e Juiz: Gilberto Nahas

I
nidas, Zilton e Jacy; Wal- Censura até 14 anos.

esportivo não deve ser co- feira, no estádio da F. C. Danda ; Mauricy, Zilton e (fraco). dir, Sombra, Ney, Valério e

1-; ..
' (

locado entre os deuses. E' F., o tornJio I "initium" do Jacy; Joca, Sombra, Valé-
.

�o tempo : Ix O pro Bo- Guará.
.

••_:. ,KiJ
humanov.profundamente hu, Campeonato da Divisão Ex- rio, Ney e Guará. GUARA- calU.va, gol de Zack,Y. I BOCAIUVA Girasol;, ',I!!!!III�"
mano, sujeito, .consequente- tra de Futebol, participando NY - Jaime; Victor e Fmal: 2 x 1 pro Paula í Nelson e Bonga ; Sombra,!

'

mente, às falhas naturais as esquadras do Paula Ra- Fausto; Siridakis, Anastá- R.amos, gols de Ney e Wal-I Wilson e Walmor; Henri-I As 4 - 8hs.

da especie. Não é infalivel, mos, Bocaiuva, Guarahí, cio e Aníbal; Sady, Zezinho, dír.
o

I que, Cobra, Trombone, Adí- 1°) Cine Noticiario. Nac.
Houve tempo em que o não é profeta, não é genio. Tamandarê e Atlético, sen- Nami, Mário e Carlinhos. Os quadros: : Iio e Zacky, I 2.0) O VALE POS CANI·

jornalista esportivo era con- Precisamos compreender is- do proclamado campeão o
,
2° jogo: Bocaiuva x Ta- PAULA RAMOS - Car- Renda - Cr$ 1.440,00. i BAIS Com: Johnnr

siderado um pária da vida' to. Trabalha, como todos Paula Ramos e vice-cam- mandare
'

_ ......, ..,... - ,.._ _ I W��sr�;-�e�OLPE DE AU-

��e ���f:�::· in�í�����a��� �;���e:õe��e ;��:a: ��!:�� �e!�r�ç:ooc::�;�a���se�� ��� ,��:�oN:!�Ou�a�:��a��lo;� DEZ REMOS PARA O CI RI ALDO lUZ 'DACIA - Comi01ari Lane.

deria ser lançado a esse vo'lvimento do país. Tem o rioni e êste sob a orienta- O pró Bocaiuva, . ENFRENTAR CAMBRIDG'E 'I' TE4RO)R �A7/R8TEEp<sI.NVADE A

trabalho espeCializado, sem seu setor de atividade e ção do sargento Romeu.

J
Goleador: ZackY, no 1° .� ,

necessidade alguma de íns- ninguem pode dizer, sem Todas as pelejas agrada- tempo. Esta' tomando' vulto a E '" ti t tar i Preços: 8,00 - 4,00.
spor IS a cu armense:

trução mais apurada nem cometer injustiça, que elé ram pelo entusiasmo e von- Quadros: BOCAIUVA - "Campanha dos dez remos" Contribua para a Campanha
Censura até 10 anos.

de cr iter'io de observação não seja util ao esporte, à tade dos litigantes, sendo Girnsol ; Nelson e .Bonga ; organizada pela diretoria dos Dez Remos, com que os

e de julgamento. Q'ualquer 'grande coletividade espor- de destacar-se a conduta do Sombra, Wilson e Walmor; do C. R. Aldo Luz no, senti- teus cop., terrâneos Hamil-,' U. ,AJ�&�X I�.�.,�.... ,

um servia para o jornalis- tiva, ao país, finalmente. tricolor praiano que real- Henrique, Cobra, Trombo- do de concorrer m-elhor '.I. -

, de
ton, Chicão, E'dson, SadY, lIj

.mo esportivo, porque, pen- �astatque. se atente para a �;n�eoneJ.�!to Pho::�����so e �eA'RAE?ílio eAzaCkYt·.TAMNANl.! equipado à regata de julho Kalil, Gleno, Vi�ela, Osman I' _,,_.,._ ..

' i51
.

·

/ Impor ancla que o esporte
- rgen mo; oe próximo frente a Universi- e Moacir farão frente à As 5 8h

sava-se, era prescindivel tem hoje na vida das nações dotado de notável espirito e Jaime; Itamar, Demoste- dade de Cambridge, na La- I
'

'I
. - s.

ter cerebro para tratar de do globo, Basta, particula- de luta. Bocaiuva e Guara- nes e Xaxá; Duarte, Mari- gôa Rodrigo de Freitas. Até guarnição de Cambrigde, na
,J�hnn Y WEISSMULLER

jogos que se resumem, em rizanqo, observ,ar' o prestk pi também convenceram pe- nho, Vermelho, Ney e Jair. ago'ra conseguiu a direto- Lagôa Rodrigo de Freitas� ,,�mVALE DOS CAN
,

ultima análise, em dar pon- gio extraord-inário do esp.or- lo entusiasmo de seus va- 3'0 jogo - Paula Ramos x ria do campeão sul-ameri- a 15 de julho, para maior ,; _' .

IBAIS

tapés em bolas ... Grave in- le em geral, e do futebol, lorés: Tamandaré e Atlé-I Atletico cano quatro remos doados glória do esporte bárriga- ENO Prtograma:
justiça, essa, porque os especi.almente, na vida do tico' neces'sitam de melhor Juiz:' S i I van o Alves, pelos esportistas Eurico verde. Dá-lhes os remos que

spor er na Tela. Nac.

pioneiros do jornalismo es- brasileiro. Tal pormenor entrosamento, o que se es- (bom) Hostel'no, Osni Mello, Anto- eles trarão para o nosso Es- Preços: 10,00 - 5,00.

portivo do Brasil eram tam- serve para situar, sem exa- pera venham a conseguir Tetupo regulamentar: 3 x nio Luz (Nico) e pelos fun- ltado a maior vitória já al-
Censura até 10 anos.

bem homens de inteligen- gero, l,l/importancia que o através de um melhor trei- O pró Paula Ramos cionários do Banco do Bra- 'cançada por uma �uarnição
cia de atividade dinamica, jornalista esportivo, c,omo lamentO.. I

Goleadores: Valério (2) sil. : brasileira!

d� �bservação agud:;t, de cri- aque'les que exerce'rn ativi- Os jogos e Sombra.

���o c������:d�. v�:Sj:::� �:i��i!���t!�� nOe�adi�c: �� Gu1:r!��0
- Paula Ramos x r M��la(;ro�al��;UL�erYRA� VOLTOU À PRESIDENCIA DO DEPAR-

�\��a b�r�o,s:e�;::mi;erf�� ��;��s!i�o "i�;:e���am�!la� (b��r Gilberto Nahas �::yd;a;J:cea�ni::�br:.il��lé�, TAMENTO DE FUTEBOL O SR',' JÚLIO
mado como um ramalhete, da" porque consideramos

I
Tempo regul�mentar: 1 x rio, Ney e €i,uará. ATLÉTI- -

.' .

um pequeno molho de fio- inadequada impropria, er- 1, gols de Valério e Carlí- CO - Amilcar;· Hildo e 'CESAR·INO DA ROSA '

res, referir-s'e a um jorna- rada mesmo. Só pode haver nhos. na decisão de pena- Zazuz'a; Osni, Nerêu e Fre- ,

'

lista espol'tivo com desdem, "imprensa escrita". E' pos- lidades máximas venceu o derico; Anízio, Nilo, Batis- Atenden_do. a :um convite O retorno do esforçado

esquecido de que o valor sivell que estejamos equi- Pau�a Ramos por intermé· -ta, Luiz e Schitz. do presidente ,da F.C.F., sr. ()sportista à frente do D. F.

do homem não se afere pe- vocados de modo �ue a 10- dio de Valério.
.

4° jogo (final) - Paula Osni Mello, acaba de vol- foi recebido çom grande sa-

la aparencia nem pela vai- cução seja um recurso de
tal' c, presidência do Depar- I

dade que possua. As apa- eatacrese.
' tamento de Futebol da Ca- tisfação pelos clubes da ""_.-..�_ _•••_-_-�

renclas podem iludir, mas .

l'itúl c sr. Júlio Cesarino 'metrópole barriga-verde que

o verdadeiro valor se afir- -Todas estas considera- AMANHA O INICíO DO CERTAME EX- e1:cL H.o:sa. lo têm no m'elhor conceito.

ma inexoravelmen�., a des- ções vêm a proposito da

peito' de opiniões especio- tendencia, que ora se ob- TRA GUArl-ANI X ATL'E'TICO
sas. serva da parte de certQ... de : �j.

grupo vicejante no esporte,
Naturalmente, como acon- de sempre atribuir" à criti

tece em todas as profissões, ca jorrialistica intuitos mal

em J qualquer atividade, há i sãos, como se Íosse possível
elementos de diferentes ni-

I
uma orientação permanen�

veis de capacidade. Nem
I
temente tortuosa de orgãos

todos os individuos nascem
i
de imprensa reputados, por

(, para alcançar relevo· na vi-,' que, ocasionalmente, um ou

" da. A o propria. natureza da outro elemento se desvie
,/
'\ personalidade humana é dos princípios eticos da

í bastante variavel, não se nossa profissão. lNão há

) podendo exigir que na pro- ninguem que . nos aponte
'fissão jornalistica haj.a uma uma coletividade qualquer,
exceção. Nela, talvez mais por mais reduzida e unifor

do que em muitas

profis-I
me que o seja, sem indivi

sões, 2, vida é sentida mais' duos que possam, esporadi�
intimamente.

.

O jornalista camente embora, divergir
está em contacto permanen- da orientação geral estabe-

te com a realidade. Quan- lecida. isto porque todos

do se trata dum jornalista somos humanos e onde pre

esportivo, temos de reconhe- valece o criterio humano,

p. que �,�ç �e �ncontra prevalece tambem a rela

vegu:).do nh 111Il1\l da mas-' tividatle ;,de todas' us coi-
...

fi;compa,nha
'

\ .

ri cri nt'"4m.ti5'-_���.r _ \ __�� .t'"".

cotidianos.

"pari passu" Os aconteci
mentos do esporte. Ele dá
colorido 'às manifestações
esportivas, acoroçoa o en

tusiasmo popular, contluz a

opinião, elucidando a' tor
C;ida" promove o interesse
pelas competições, denun
da os males que afetam o

organismo esportivo, con

corre para o progresso das
ccletívidades sustentantes
do esporte, enfim, é um

obreiro incansavel do bem

Bem relevante
/
é o papel

\ da imprensa e do radio, já
agora tambem o da, televi

são, no que concerne à edu

cação do povo. Daí a impor
tancia que tem a diretriz

seguida por qualquer des
sas poderosas fontes dê in

f. rmação e' divulgação. Num
país corno o Brasil; .a tare

fa educativa é gigantesca e

se multiplica a cada ins

tante, exigindo, por isto

mesmo; os maiores cuida
dos daqueles que se dedi
cam aos místeçios de infor
mar e orientar o publico;
aos que se entregam à alta

responsahílidade da criti
ca ou aos seríos problemas
de comentar coisas e fatos

\

esportivo,

As - 8hs.
l°) Atual. Atlantida. Nac.
2°) ATAQUE DE BRA·

VOS - Com: Dan Duryea
3°) GENTIL TIRANO -

,Com: Robert TaYlor - te-
chnicolor

.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

VENDE-SE

- América x Racing, o jo
go programado para hoje no

Maracanã.

- Já se encontra em Búe-

POSTAL lElEGRÁFICO -_J 7 ANOS DE
EXISTENCIA

Uma casa 'na Avenida
Trompowsky nO. 52.
,Tratar na me'sma.Com o prélio entte os

conjuntos do Atlético e Gua,

raní,. será iniciado, amanhã,

no estádio da Praia de Fó
ra o certame da Divisão Ex-
tra de Profissionais.

nos Aires o selecionado ita
liano que amanhá enfrentará

* * ;c, o scratch argentin9i ml-

- O' F. C. Porto, em seu ciando assim sua tempora
segun'do jogo, contra o Vas- da na América do Sul.

co, foi novamente vencido" * * *

pelo escore de 2 x 1. Amanhã. - São Paulo x Nacional, ,
o campeão 'luso emfre'ntará l\é o cartaz de hoje em Mon-

'

o América Mineiro, em Belo ,'tevldéU.Horizonte. 'lf * ,x·

* ;c, 'lf _ Duarte, eX-Clffensor do
- Teixeirinha e Peti-uski, 'Atlético e Avaí, acaba de

�
c� a .participação dos qua-

atacantes do Clube Atlético ingressar no Tamandaré, Amar,hã', pela manhã, no dI'oS do Aval, Figueirense,
Carlos Renaux, renovaram cujos conjuntos obedecem a campo da rua Bocaiuva, Paula Ramos, Bocaiuva
seus contratos por pu;tÍs'uma orientação do técnico Braú- dar-se-á a disputa do tor- AtlMico. Guarani e Taman�
temporada.

" �, ,'."

j'lia Silveira. neio "<Iinitium�' , de juvenís, ,da�é.
'

, O Postal Telegráfico Fu· maior,es forças, do pebol
tebol Clube completa, hoje,' a,mador do Estado� sendo
17 anos de util e proveitosa verdadeiro celeiro de cra··

existência. ques.
Pertencendo à Divisão de É seu atual presidente o Vende-s.e 2 éasas na praia

A ado d F C F .. t' t G 'Ih Ad I de Itaguaçú, sendó 1 d.
m res a . . ., o e"por IS a UI' erme a -'

simpático grêmio dos Cor. berto da Silva a quem en.
madeira 'e a outra de má'

reios e Telegrafos já foi viamo,s cumpriment"os pela ,terial, esta em conclusão.

campeão da categoria, aliás data tão grata para o nosso
Vêr no local. Tratar pelo

'd t n d 't b I Tel. 2622 no hOl'ário de 1�'
merecl amen e. r. uma as 11.1 l' g,.

�

, as 15 horas. J

Vende-seNOTICIAS DE TÔDA I PARTE

"INITIUM" . DE JUVENIS, AMANHA
PELA MANHÃ

Alfaiataria
Santa Catarina
A ELEGANCIA PARA HO-

MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1-'
Edifício João Al'redo, sala
17 l° andar.

'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5 Florianópolis, Sábado, 23 de Junho de 1956
_____..�I_'__�...._--_ .._---

o .STADO
, .........� ..w_

Sábado, Dia 23, As 23 Horas

Espetacular BAilE DE SÃO JOÃO, com Ratoeira Quadrilha, Queimada e um Milhão de Surpresas, Além da Á'pnisentação de
.

Famosa e Querida Dupla Caipira Res.erva de Mesas na RELOJOARIA MÜllER

. SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
Uma casa na 4venida FLORIANÓPOLIS

8 horas:/ - S. missa seguida da bênção da ima- TrompowskY nO. 52.

E dgem de São Pedro Tratà�' na mesma. i t--a I
19,30 horas: - Ladainha seguida � barraquinhas.

'

DIA 1 DE JULHO ._.............-•••-.-.-.-.-.-.-.....-.-••-a-a-lli.
Afim de que sejam cumpridas as designaçõés .legais

8,30 horas: - Transladação da imagem de Santa V d
.

(;OSt E��a��tos, ficam convocados todos os Associados

Rita de Cássia da residência d I 8n e .se ,(.;s � lU lC�tO pal:a a �s.sembléia Geral Ordinária, em

dor P '1' F'd l'
o (oa- ,'l convocaçao, sera realIzada n-o proximo dia 28 do cor-

snr. ompl 10 I e IS para a "ente "om
. . .

8 h
C I .

' ,. lUIClO as 'oras, e, caso não haja numero
ape.a. .

.

� _

Vende-se 2, casas na praia l�gal, em 20 convocação na mesma data as 9 horas ara9 horas: - S. r�llssa segUIda da b.ençao _

solene de ltaguaçu, sendo 1 de úliberarem sobre' a seguinte Ordem do' Dia'
' p

da Ima�em de Santa Rita. Im�.?eira e a outra de n::a- Julgamento e aprovação da Proposta O�çamentaria
.

'
. , . I tellal, esta em conclusao. para o exercício de 1957.

:OuTII�n_te os f:steJos havera:
. ba:raqumhas, �u.er-, Vêr no local. Tratar· pelo Florianópolis, 20 de Junho de 1956.

, < .me�H��s" .1eüao qe Ptelldl1s, ma��MI, PIIl?aO, .UHlla,d,o, aIP!ffi,.1 T.eL26.2.2 ll.Q hm'ário, de 13 Antonio ·de Oliveira
batata, churrasco, bar, fogueira, servIço de alto falante, as horas. Prest(llmte;

EDITAL

os interessados incertos e

desconhecidos. por editais
de trinta dias, bem como o

Sr. 'Diretor do Patrimônio
da União, por precatória,
em Florianópolis e o Sr.

) representante do Ministé-

FAZ SABER a todos rio Público nesta Cidade.

quantos interessar possa o Protesta-se provar o ale

presente edital de citação, gado com testemunhas e

com o prazo de trinta dias, vistoria, se necessário. Dá

de interessados ausentes, se a presente o valor de

incertos e desconhecidos, Cr$ 3.000,00 para os efeitos

virem ou dele conhecimento legais. O assistentq que es

tiverem, que por parte de ta assina tem sua residên

Frederico Diamantino To- cia nesta Cidade, onde re

maz lhe foi dirigida a peti- cebe citação. Nestes ter

cão do teor seguinte: - mos P. deferimento. 'I'iju
;'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- cas, 30 de junho de 1955.

reito da Comarca. Diz F're- (a) Claudio, Caramurú de

derico Diamantino Tomaz, Campos." Em dita petição
solteiro, lavrador, natural foi exarado o' seguinte des

dêste Estado, residente e pacho: - "A., como pede.
domiciliado no lugar Oli- I 'I'ijucas, 10-7-55. (a) Clovis

veira, dêsta Comarca, por Ayres Gama - Juiz de Di

seu assistente, quer mover reito." Feita a justificação
a presente ação de usuca- foi proferida a seguinte
pião em que expõe e re- sentença: - "Vistos, etc ...

quer a V. Excia, o seguiu- Julgo por sentença a jus
te: - I O suplicante é pos- tificação procedida para

seiro, há mais
.

de' trinta que produza seus jurídicos
anos, por sí e seu anteces- e legais efeitos, desde que • �__;.__ _

.

sor, .de um terreno situa- apreciada dentro do fim a

do no lugar Oliveira, dês- que se destinar, como pro

te Primeiro Distrito, com va. Procedam-se as citações
quinhentos metros de fren- devidas. P.R.!.. 'I'ijucas,
tes e dois mil setecentos e 15/6/56. (a) Francisco José.

cíncoenta' ditos "de fúridos,' Rodrigues de Ol iveira." E

_ ou sejam 138.150 metros para que chegue ao conhe

quadrados, - fazendo fren- cimento de todos e ninguém
tes em terras de Luiz So-a- possa alegar ignorância,
res ao Norte e fundos no mandou expedir o presente
Travessão Geral ao Sul; ex- edital que será afixado na Pro mode qui todo mundo sabe, os dono do Arraiá

tremando a Leste em terras sede dêste Juizo, no lugar do "Barriga Verde", os Curoneís 'I'ibúrcio . Pafúncio .e

de Germano Martinez c a 'do costume, e, por copia,
Mané Cambará, vem cum os arrespeito divido, incunvidá

Oeste em ditas de Diaman- publicado "
UMA VEZ no :�s arre�peitaveis fa�ia dereita, prá arrastá os pé no dia

tino 'I'omaz _ II _ A re- Diário da Justica e TR�S I a gracra de 22 de Junho, qui é o dia do consórcio da

ferida posse
.

pertencia a' VEZES rio jornal " O Esta- cumadre Joaquina Felisberta e do cumprade Pasqualino

Diamantino 'I'omaz, pai do do" de Florianópolis. Dado I'
'I'orquato.

. - . . .'
suplicante, , que já a pos- e passado nesta cidade de Os noivo serao arrescepicionado cum uma festança

suia há mais de trinta e 'I'ijucas aos desoito dias .r.a fazenda do "Barriga Verde", qui é a querência do

cinco anos, e tanto a 'posse do mês' de junho do ano de II�essoá. A entra.d�,. pro mode de não ?e errá, é a .da s.anga
do supl icante como a ._an- mil novecentos e cinquenta co d.ou�ore He�c�llO, L�z, aquela qUI passa asdispois do

. eis. Eu (a) Gercy dos i pontilhão, U tr aJe e di dumingo.
terior, de seu pai, sempre e s ,

o datilo- Os meio-arisco e os piá é mió ficá em casa, pro mo-
faram pacíficas e in inter- Anjos, Escrivão,

ruptas e mantidas por am- grafei, conferi e subscrevi. de de não incumudá o 'Delegado "Sé Porvinha".

bos com ânimo de donos (a (a) Francisco José Rodrí-

não ser uma pequena di- gues de Oliveira - Juiz de

vergência surgida entre An- Direito. Está conforme o

tonio Miquinoski e o supli- original afixado na sede

cante, .há um ano, aproxí- dêste Juizo, no Iugar do cos,

madamente, por questão de tume, sobre o qual me re

extl\emas, o que, aliás ficou porto e dou fé.

-::iacificamente' sanado entre Data supra. O Escrivão:

ambos). - III - Em vista Gercy dos Anjos.
do exposto quer o supli-
cante legalizar a sua pos-
se sobre o referido imóvel,
de conformidade com o dis

posto nos artigos 550 e 552

do Código Civil. E para o

dito fim requer a designa

ção do dia, local e hora

para a . justificação exigi

da pelo artigo 455 do Códi

go de Processo Civil, - na

qual deverão ser ouvidas as

testemunhas Jóão Batista
Cezário e Sebastião Reis,
lavradores, o primeiro resi

dente e domiciliado
.

no lo
cal do imóvel e êste resi
dente e domic.iliado em

Santa Luzia, desta comar-Ica, as quais comparecerão,
em Juizo, independentemen. I

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.

te de citação. Requer mais
que, depois da justificação,
seja feita a citação dos
atuais confrontantes Luiz

Soares, Germano Martins e

Diamantino Tomaz, residen
tes no local do imóvel. De-

.

Edital de citação, com o

prazo de trinta dias, de in
teressados ausentes, incer-

tos e desconhecidos.
ser citadosverão tambem

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 ... '

Uma propriedade com 10.000 m2 com duas casas,
lima de material e outra de madeira com luz elétrica,
l'ostO. água corrente, muitas frutas, café e ótimo terreno

para Granja. Situada em Alto Roçado - Municipio de
São José.

Tratar na mesma, com E'rico.

fESTEJOS DE SAO JOÃO
A Diretoria do Botafogo F. C., de Jose Mendes, telI} o

grato prazer de convidar V. S. Exr,(a. família para assis
tirem as festas juninas que o mesmo levará ef.eito no dia

23 às 19,30 horas, e dia 24 às 16 horas.

Fi!�"""""",""'""'-"De.s�d,e já ª,,&rad��JIIlentol
AfpIRETORIA

A V I S O

._

A CARTEIRA DE PENHó.RES DA CAIXA ECO-

INOMICA
FEDERAL DE SANTA CATARINA avisa aos

senhores interessados que levará a leilão, no' dia
'

7 de .Julho de 1956
.. � partir das 15 horas, no prédio situado à rua Conse
lheiro Mafra'60j62 térreo -- os objetos referentes a c�n-
tratos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re
formados até

30 de Dezembro de 1955
e não pagos até aquela data, constítuldos de ALFINE
TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS MEDALHAS PUL

�EIRAS, e RELóGIOS de diversas �arcas, de OUI:O, pra-
C d t " I L3;, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.
asa e" ma er la nova, A exposição nos. ob i etos '. t f ,� •. - ".. ...

com três qúartos sala'

ba-']",....
..... J em e er encla sera micra-

. , . <, < «a nos dias 5 6 e' 7 de julho n' 1 I dnheiro, cozinha, varandão.. '
'.'. _ �

o mesmo oca 011 e se

R J d Loid C
encontram a disposição dos ínteressados. .

.ua uca o ,OI e - 0- OSNY DA GAl\tfA LO' ,
, .

querros,
. \

.

.l BO D EÇA
T ' .' R C

. Diretor
ratar a ua onselheí- LINAURA' SOU

1'0 Mafra 56 ZA
. Chefe da Carteira em exercício

('NO tendeulo»
..

Domingo de manhã, ocu- (0-m a BI·bll"a n M"_los verdes de grau. Pede-se ."" a ao
a quem o e�controu entre-I SÁBADO, 23 D� JUNHO
ga-lo a Maria do Carmo Du- I Então entrou também o outro dí 'I h
t A M R

.

I

'
� ISClpU o, q�e cegara

ra v,, am:o.. amos 86, prfmeíro ao sepulcro, e viu e creu. (João
que sera gratIficado. IJoão 2?:1-8..

20':8). Ler

.

I
DEZ ANOS depois de ter eu pertencido ao corpo

C
' I� • c.ocente de um colégio, encontrei-me com um rapaz la
asa uoq'nelros I tino-americano que fôra meu aluno. Tinha êle então re

to_mado aos Estados. Unidos. Perguntou-me por que eu

Alugo à Praia da Sauda- nao Ih� falara de minhas convicções religiosas no tempo
de 332. cue fUI seu professor. Respondi-lhe que eu teria toca-
'I'ratar Ma uro Ramos, 129 co no. assl:nto com prazer se êlé tivesse mostrado qual-

telefone 3489. <J.uer l�teresse: Então êle me disse que a minha vida o
tinha influenciado para aceitar a Cristo. .

. D,ez anos mais tarde, eu visitei. o seu país natal e

. f�u hospede em sua casa. 11:le é hoje 'um grande nego
('ta�te, As tentações para viver uma vida mundana são
muito .grandes. Tenho imenso prazer. em testemunhar a
sua �t�tude corajosa e cristã e sua firmeza de princípios
e. pr:-_bcas de alta moral. Tem dado seu apoio a um mo

Vlme�to para o. est�bele.cimento e mantença de um grande numero de Igrejas evangélicas nacionais.
O Mestre andava -fazendo o bem. Vale a pena cada

�'�m d: n?s lembrar que nossas palavras e ações exercem
influência para o bem ou para o mal sõbre cada pessoa
com quem convivemos.

� "�'l.:, '.;'_':
w' �

PROGRAMA DO MES

-.TUNHO-
,

.

i �.

Sábado - 30 de Junho, até amanhecer grandiosa
FEST-A DE SÃO JOÃO

Churrasco: Queimada: Bandinha de música e

urna imensidade de surpresas. Um casamento e um

desfile de modas da roça, quadrilha e pelo noise.
Prêmios aos mais originais
Reserva de mesas na Secretaria ao preço de

Cr$ 100,00.

_/

ASSOCIAÇAO A. "BARRIGA VERDE"
VENDE SE

'Festa Juriniria
CONVITE

CAPELA DE SÃO JOÃA BATISTA
"

BAIRRO DA PENITENCIÁRIA

Alfaiataria
Santa Catarina

Festa
.

de São João COZINHEIRA E
, lAVADEIRA

,
A nartir do dia 23, começarão os festejos comemo

I
rativos da festa de São João, na capela de São João Ba
tista, no Bairro da Penitenciária.

i Como acontece todos os anos, a festa tradicional
segue um programa extenso e variado, motivo pelo qual
se antevê a afluência de milhares de- pessoas àquele pi
roresco recanto de nossa ilha.

Os festejos obedecem ao' seguinte programa:
,

DIA 23

Precisa-se para casal à
rua Felipe. Schmidt, 23, 20

andar, apto 1, diàriamente
das 8 às 9 e das 13 às 16
horas.
Exige-se referências.
Paga-se bem.

19 horas: - Recepção ao Festeiro, Srir. João
Evaristo Nunes.

20 horas: - Ladainha em louvor a São João com

a assistência' dos Snrs. Juízes e

mordomos.
Queima de fogos de a1'tifício A ELEGANCIA PARA HO-

DIA 24 . MENS E SENHORAS
8 horas: - S. !"i�sa seguida da. bênç�o do sino IRua Jerônimo Coelho n. 1 -

assistIda dos Sms. ParanInfos. Edifício João Alfredo, sala
18 horas: - Procissão com a imagem de São 11 'Z 1° andar.

João. .".",.._.,_ ·_..- w

19 horas: - Ladainha.
22 horas:

23 -horas:

VENDE-SEQueima de fogos de artifícios.
As barraquinhas continuarão até as

festas de ,São Pedro e São Paulo:
DIA 29

CONV'ITE
FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

CAPOEIRAS
A COMISSÃO DE FESTEJOS DA CAPELA DE

. SÃD JOÃO BATISTA, DE CAPOEIRAS, convida a to
c!os os fieis e devotos do Santo Padroeiro, para 01; gran
des festejos que serão realizados nos dias 23 e 24 do
corrente mês de junho, Sendo observado o seguinte. pro
grama:

Dia 23 - Às 19,30 horas - Novena. A seguir ser

viço. de barraquinhas, leilões', ofereci
mentos, cavalinhos e fogos.

Dia 24 - Às 10 horas - Missa Festiva.
Às' 16 horas - Procissão da Imagem de
São João Batista
Às 19,30 horas - Novena - A seguir:
barraquínhas, leilões, cavalinhos, ofere
cimentos e fogos, 'em grande escala.
Abrilhantará os festejos a BANDA DE
MUSICA "AMOR À ARTE".

Capoeiras, 20 de junho de 1956
A·COMISSÃO

CAIXA ECONÔMICA) FEDERAl\ DE
SANTA CATARINA

res.

ORAÇÃO
Querido Senhor, encaminha nossa vida para um

('u�so Que nos habilite a conduzir outros no caminho de
Cristo, por palavras e atos. Que participemos da aleO'ria
Que v�m àqueles que trabalham na tua seara. Em n�me
de CrIsto. Amém.

PENSAMENTO PARA ,O DIA

Deus tem uma missão para eu realizar hoje.
UALPH L. NE1WING, Editor de livros (Pennsylvania)
----------------

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I �

"-'MO__"_'� NOSSA CAPITALIASSEMBLEIA LEGISLaTivaI .Nuesllr:suSneC�I'oOnra de I Duas grandes tnícíatívas p",aO:::\:'U:::�ãO ,,_. o Mllllstro d�edrêu :ur8dilCtel-t 91!,1õoia .s8nt'Atua. RI,e-M,. _Itã,o. �endo, esperadas com ans�edade pelos il�éu�. A. prí- tirado OI Je I o para cons Dlçao par.omen a'f a Im• meíra sera a abertura do maior bar de Flonanopohs ou 'I.

d
.,.

t IOthon d'Eça I'seja-mesmo uma boite completa. Trata-se do estabelect- de lovesllgar o caso oa marginais ca ar neuses em
............. menta da dlnamíca firma Daux, que está ultimando a el:- P t 4' I O t tg�ntissima instalação daquela confortável cas�, q.u� nao or O

.

agre. o ros assoo os.
"35° rica a dever nada em confronto com os mais visitados A sessão de quinta-feira Tesouro está, como dizem os coisas da, Assembléia, a se-

Para a tarde o tempo secou e houve alguns riscos de, pontos de reunião social do sul do país. última,. na Assembléia Le- cronistas sociais, levando guinte tirada' do deputado
sol debaixo' das nuvens.

')
A segunda é a confortavel churrascaria de que já de-

gíslatíva, evidenciou o deses- "decididamente" a melhor! Tupy Barreto: "a Petrobrás,
Uma !imosine limpa e iuzidia, ainda cheirando à tín- mos noticia, sita à rua Traj,ãno, montada Corri todo o ca-

pêra do govêrno pela pésst- Convém registrar ainda, pa-
I
senhores, é uma verdadeira

ta nova, e um motorista de natural

e.
honesta cortesia, le- pricho e qu� ce�tamente propo.r

danará a todos verdadei-
ma administração que vem ra que figure no Pitore,s.c.o. da,s.!marmelada"!varam-me' ao Parque Caballero. 1'0 prazer, nao so pelo conforto que apresenta como as de- mantendo à testa dos ínte-��"Arvores redondas, algumas palmeiras, vivás e alegres, mais ínovaçõss ali caprichosamente instaladas e mesmo
resses catarinenses.

'
,, __ .__

-

.'
_

e águas mansas, delicadas, onde os reflexos adormeceram até certo ponto, luxuosas na sua
.. apresentação. Inicialmente, foi lido te,te

numa ternura sossegada. Lugares apropriados para verão e inverno e um par- grama do Ministro Nerêu Ra-
O rio emoldura a paisagem e a tranquilidade que des- que arborísado, que foi inteligentemente aproveitada no

mos agradecendo a solidarie
ce dos céus transparentes, ainda com flócos de nuvens de- próprio terreno. dade da Assembléia no caso
penduradas, isola a criatura de si mesma: e uma paz muí-] Realmente dois estabelecimentos que muito virão do fechamento da Liga de
to fina e muito doce enche o coração de contentamento e, contríbuír para aumentar a já movimentada vida noturna Emancipação Nacional.
delicia.

. .

I da Capital. A iluminação em ambos os citados pontos de
Depois, leu-se requerimen-

Alguém, mais artificial e frívolo, diante daquelas ar- encontro da família florianopolitana será um outro motí- to do deputado Sebastião Ne-
_,:' vares, dás pontes bucólicas e dos pilares com vasos 'de vo para nossos antecipados aplausos. ves solicitando retirada da

plantas coloridas, acharia uns ares versalheanos no Par- Assim, Florianópolis, já conhecida como a cidade dos proposição que pretendía a

que cab'ãUero. Eu, porem, prefiro o Paraíso nos primeiros bares, contará com' mais duas casas elegantíssímas, si- criação de uma Comissão Par- ,-

dias da .criação, antes da serpente e da maçã, quando a tuadas no coração da Cidade. lamentar de inquérito para FACULDADE CATARINENSE DE FilOinocência. do homem transmitia às arvor�s, às alfombras . Estou colhendo alguns dados para breve anunciar aos investigar o/casü dos favela-
,/

.

-

-

verdes 'às águas e até às pedras rudes e grossas - um ar leitores destas croníquetas, um grande acontecimento pa- dos catarínenses-
.

em Porto
-de 'vh-�inal divindade e despreocupado isolamento. ra nossa terra e que Pela iniciativa, constituirá por certa, Alegre. SOFIAAntes do jantar o dr. Correia continuou a sua disser- mais um indice de nosso progresso.

. O deputado udenísta ficou
tação erudita e pausada sôbre o' tupi-guarani: Por enquanto, nada mais, porém, vale esperar... muito agastado porque viu i .,,,, �

- As duas línguas têm algumas variações prosódícas, Até aqui, boas notícias. Muito boas mesmo, mas, vale derrotado Seu telegrama ao INSTITUTO DE ESTUDOS rá devidamente celebrada,
como por exemplo...

.

olhar o reverso da moéda.· Prefeito Brizzola, na sessão FRANCÊSES realizar-se-á um Seminário
Eu'pensava no Max; ia seguindo- () Pequeno vapôr, es- Anunciou "A Gazeta", que dentro de 15 dias, segundo anterior. de Estudos Francêses desbi-

cutava-lhe o ruido molhado das rodas, o giro l-ento do promete o presidente da COAP, serão tabelados o preço e Com a chegada do Profes- nado especialmente a Pro-
motor, o borbulho da água raspando o costado do bar- o pêso do pão em nossa Capital. , COLôNIA SANT'ANA sor Jacques Moussempes, li- fessôres do ensino secundá-
co. ..'

.

Já era tempo. Ainda hoje, comprei alguns pães de dois csnclado em Filosofia e di- rio; o programa está sendo
- O Y e o B nas palavras... cruzeiros. Nenhum deles pesava mais de 100 gramas ... e Duas longas e precíosas plomado pela Escola de Ci- elaborado e as inscrições en-
Um automóvel parou .na calçada do hotel: era o Ri- alguns fazia pena ve-Ios. Desmelinguidos, como se h?uves- horas foram ocupadas para ências Políticas, que a Dire- contram-se abertas na Se-

cardo. " sem sido amarfanhados e meio crús! Não é mais possível. discutir um simples ofício do cão de Relacões Culturais' do I cretaria da Faculdade a par-
- Até lõgo dr. Correia ... Depois eontínuaremos ... Tem de haver uma providência que venha por côbro a se- diretor da Colônia Bant'Ana Ministério d'as Relações Ex-Itir da presente data, no ho-

tudo'muito interessante'. � • melhante caradurismo. Assim não póde 'C' não deve con-
e relativo a dois discurs-os teriores . juntamente com a rárío das 14 às 18 horas .

.......:. Até logo. Se quiser o v.ocabulário procure a Libre- tínuar. Por outro lado, o açucar está daquele jeítniho.. . anteriores do deputado Alfre- Embaixada de França. no Em 10 de agôsto terão íní-
ria Zamphiropolos, ..• Vale a pena, armazenado, escondido e o que anda por aí não vale na- do Cherem sôbre a situação Brasil e a CAPES enviou pa- cio, ministrados pelo Profes-

da. Escuro e ruim, embora de preço alto. O milagre, po- daquele nõsocômio. ra a nossa Faculdade e para Sal' Jacques Moussernpes, as
:x: :x: rém é feito lá fóra. Em Montevidéu, por exemplo, com- Sem atender a qualquer a Associação' de Cultura aulas dos cursos regulares da
x pra�se "NOSSO AÇUCAR A RAZÃO DE DOIS CRUZEIROS sentido de elegâncía parla-I Franco-Brasileira vão. reor- i Associação Cultural Franco-

Regressei meio fatigado: o dia hoje foi de tinta bran- E CINCOENTA CENTAVOS O KILO". Como póde ser ex- mental', pois o deputado Che-' ganizar-se OS cursos Públi-1Brasileira, com as mesmas
ca, cheio e corrido: fui a pé até ao. caes, andei perdido lI>liCa,da essa coisa incrivel? Somente pela falta de escru-

rem não estava presente, .

o I cos que esta entidade estava'
I çondíções de inscrição e em

a procurar a calle Palma, minha agulha marea�te, ate .pulol
.' . _

sr. Tupy Barreto quís dis-!realizando. Ihorários que serão oportuna
que um benemérito' automóvel me levou novamente aol Os preços sobem día a dia, E querem a colaboração do cutir 'o assunto, afirmando I Está projetada a criação de

',mente divulgados. Os cursos
hotel e a tetos seguros. povo, evitando excessos. � que exc.�ssos _pode. �az�r .

o po.vo, que por lá vai tudo muito i um Instituto de Estudos atuais serão suspensos para
Depois... passeio ao Parque Catallero, lição d{\ gua-,coitado! Como póde ser SI os que la es�a.o_mlhonan.os am- bem e que não há problemas Francêses que servirá

jUnta-,férias no dia 23 do,colTente.
raní e Ricardo - desta vez Coração de TIgre, com doses da querem cada vez mais e mais, sacrífícanqo a vida dos. e os CaSOS que aparecem são'mente à nossa Faculdade de Também brevemente os

altas de Asuncíón, e escadarias a. trepar, e exaustivas e 'cons,umidOreS? " , . , . logo resolvidos. Filosofia, à Associação Cul-
I
Serviços Culturais Francêses

arrastádas posições para o cimo dos monumentos! Agora mesmo fm estlPu�a�o o salár'ío �Immo. Esse tural Franco-Brasileira e enviarão livros que, com os
- Ufa]. Só aquela escadaria! Antequera deveria estar aumento. como todd's, os demaIS aumentos serao engulídos �parteado por algúns

quaisquer outras corpora-I já existentes, formarão o'.

.

t deputados da oposição, 'como . -

num 'logar mais cômodo. imediatamen e.

sempre deixou-se logo ir�itar ções interessadas na 1;}ifusão núcleo da Biblioteca do Ins-
O Ricardo tem uma ternura amorOSa por Asunción: e _O que vale é que o povo ainda se nutre de 'um prato da cultura francêsa. A partir tituto, discos, filmes e outra

t b t b 1 ondl'mentado sem motivo plausível, o quequer mostra tudo! que lhe cus a ara o, em ora a gumas veZes c de 14 de julho, data que se-. numerosa documentação..

,. , lhe foi extremamente pre-
- Sim Ricardinhõ querido, Mas ... ' as perninhas, dé- de. mais, .. o boáto.

, ,
l

t t "prato d judicial, pois falando conti-
poiS de tanto degrau! Questão de piedade....

.

liguaria que faz a gen e esquecer ou ros . s o
• nuamente em país de ladrões

- É .. � é ... V. ainda não viu a coluna 'qe Itororó? dia".<.
!e assassinos, lhe são lembra-

- E isso não podia ser amanhã?

I bdos 10g·Q Os casos esCa rosos
- Olhe, mais uns intsantes. Vamos aproveitar e'sses "

em que anda metido o atual
restos claros da tarde.,.

OS 'INDUSTRIA'IS 'D'O OESTE CATARI govêrno catarinense. E pro-E arra.stou-me ao monumentó dudIa vitória paraguáia .

,

.

.... _

,.
\

I curando atingir os seus cole-
na g���r��gr��i�:' f�chada quando 'me deixou à porta do NENSE AGRADECEM AO MINISTRO �:��a�oo�o e:te�u�h� ��;:::�hotel.

I
Tupy Barreto deu marcha-

Vamos jantar, Ricardp! - convidei meio mole, NERE�U ré, retirando projetos �e sua
com as pernas amuadas.

: autoria, isto por pressao go-
- N.a-o. A Cléa não me pode esperar! Iremos continuar .

CIAC-O COMER 'nefl'cI' S p ra as classes 'pro .
.

dA ASSO "A -, o a
.

-

'verilamental. Ontem, fazen o
amanhã. "CIAL E INDUSTRIAL DO, dutoras do Oeste Catarmen-

o que costuma isto é, fazer-Sê
- Piedade! Mais monumentos, Ó Ricardo Sem

ne-!'OESTE C�T.ARiNENSE, �n_' se. de único defensor da ordem e
nhum coração? viou ao MmIstro da JustIça, Valemo-nos da oportunida- da moralidade pública, viu-se

x x
.

Sr. Nerêu Ramos, o seguinte: de para apresentar a Vossa
em maus lançóis quando o

x Joaçaba, 13 de junho de Excia. ilustre deputado Estivalet
Nã<O concordo com o Ricardo: Antequera é a. coluna

1956. Pires, pronunciando villran-
.

t 'f' 1 t .

d
- Estou autorizado, por instrumento passado embanal com um anjo em pose fo ogra lca, a perna evan a-

Ofício _ 56./33. Atenciosas Sau açoes. te dl'scurso, relembrou essas .

. ,

cartório, pelo meu ilustre correligionário Prefeito deda e uma trombe.ta na mão; Itororó - tambem e a co-
, Exmo. Sr. Euclydes, Selvino Grando, passadas atitudes, esfriando

Lages, a negociar com o Governador do Estado .o bemluna com a figura magna ela República erguendo uma Co- Dr. Nereu Ramos Presidente,
o ambiente situacionista di- .

F'l d 'lf' geral do Município e a sua paz política.rôa, ao pé do .clál)sico -..leão, como em Londr.es, na .1 a e la, DD. Ministro da Justiça e ante da arg'umentação arra-.

t d Tomando por base os índices de Braço do Norte,na Argentina, em todos os monumen os em que se pe e
Negócios Interiores zadora apresentada pelo.

I' d f 1· Idade . ofereço ao Governador a renúncia do prefeito lagea-a. um bicho feroz as qua ldades e orça, coragem, ea Rio de Janeiro - DF� deputado pessedista. E, no fi--

,

t
�

h M'
í

t PI
·

no e .0 compromisso de uma {frente única em tôrno dae decência que deveriam pertencer somen e aos omens. Sr. Ministro. InlS ro
.

en,lpO" nal de tudo, o deputado Bar-
d d d Ih m eleição de um substituto uderiista, nas seguintes bases·:Eu já estou cansado, na ver a e, e ,ver mu eres e Acusamos o recebimento de reto acabou por confessar

1 d b t i·
.

Ih de m to entr os dedos' • •

d 1 I'
1°. - Subvenção, em dinheiro contado, de ... ; .....camisa a, e arre e nglD e ga o a' . e ,

sua carta de 1° do corre'nte, t e srae que de fato não entendía na-
1· t d' d encla rio Cr$ 500.000,00, para cada uma das 85 instituições as-e cavalos empinados, e bugres 1'0 Iças, am.an uas, pa res, bem como .do telegrama de'

'

da do prctlblema científico '

d sistenciais - casas 'de ensino, e abrigo, hospit.a-is, ma-militares, onça:s,_trombetas 'e bandeiras, numa gran e
2-3-56, à propósito da soli- abordado. anterior.mente Pe-.

.

ld d ternidades, creches, berciários, asilos, .orfanatos,mistura positivista, no cocoruto ou nas fra as e monu- citãção desta Entidade para RIO, 22 (V. A.) - Chega- lo deputado Alfredo Cherem�, -

d' existentes no Município;mentos de cantarja e bronze. .

que ·V. Excia. intercedesse:rá ao Rio no próximo la
que, sem qualquer ofensa ou _

t· b t 2°. - Pav�mentação asfáltica das estradas quePara esses jardins zoológicos comemora lVOS as a ? l'unto ao Sr. Presidente do 26, a bordo do nav�o "Au- crítica de ordem pessoal, ha-.....
. ligam Lages aos distritos de Anita Garibaldi, Bocaina,Rio de Janeiro. Banco 'do Brasil S. A., no

I
gustus", o ministro plempo- via tecido considerações de

Campo Belo, Capão Alto, Cérro Negro, Correa Pinto,Para mim o mais belo bronze de Asunción é o grupo sentido de ser mantido o
..

li- tenciário do .Estado., de Is-, ordem médica dos doentes
d�

. I h I Indios, Painel e Palmeira;plástico da plaza Indepen enc�a. , mite de aplicações da Flhal rael no BraSIl, '\ An Roc e, mentais..

t b' d
.

I 3°. - Construção, em cimento, da pista do aero-Éle é o Parag.uai no seu instm o de so erama, e m-
em Joaçaba, face ao início fi.gura de. re.nome nos., meios I E o. deputado Tup'y Barre'- .

d . pôrto e desmonte do Morro Grande ao nível indicadoquebrável altiv,ês, de liberdade, mesmo para fazer, quan o
das operações da Agência em dlplomatlCos, tendo la ocu-I· to teve de ouvir mais, no '

h I pelas autoridades do Ministério da Aeronáutica;assim ,o queira, as suas revo.luções de vinte e .quat.ro oras.
Caçador" para a qual fôra pado o cargo de primeiro, sentido de que procurava 0-

t h t h t t I I 4°. - Canalização, também. a cimento, do riachoAli, sim, ali não ha 1'0 ma: - a ar e, lS ona,' a ra�
I transferido parte do limite. secretário da l.egação de s-

cupar o tempo de uma as-.

t t dR" , Cará, em todo o perímetro urbano;dução em bronze d� um ,emperamen o e uma aça. Desel'amos manifestar a V. rael em Moscou e, depOIS, sembléia propondo votos de
.... I 50) - Oonstrução de um moderno estátUa - fute-

� l� 1;. \ h"",..;�� Excia. os' a.gradecimentos Chefia�? a seçã� .de, r.elações aplauso para diretores' deI boI, teni,s, volei, basquete, prstas de corridas, patins,
-----......------------------- desta Associação pela aten- culturals do Mlmsteno çl� repartição, o que, além de

I
piscina, etc. _ em terreno doado pela Prefeitura;ção dispensada ao nosso pe- E;xterior �e seu paí�..F_Dl tudo,' é anti-reg.'imental, sen- 60. _ Aumento do potencial da Usina do SaltoATA'CADA A CASA no CHEFE' DO dido, bem como pelo êxito de tambem

.

dIretor da dIvlsao do a primeira vez, desde a

.

IJ
. suas providênCias que resul- .ra. a �urQ,'p,a ?c.ident,aI, do Constituo inte, que se enca-I

para 35.000 KW;
- 7°. - Pavimentação asfáltica _ das estradas esta-

ESTADO MA' IOR DA ARMA'DA
taram na m.anutenção do li- mesmo MmlsterlD. E casado minha uma proposição des-

duais no MunicípiO;.

mite . de A:gência do Banco e tem um filho de quatro sa natureza. p deputad.o Es-
80. _ Construção de um edifício para a Prefeitu-nesta cidade, com reais be- anos, ·Yonatan. tivalet Pires, rebatendo as

ra, conforme planta a s.er fornecida..ARGENTINA óutras considerações de "01'-'.

. !b-l .. ;
;

-

".
'

, - Tôdas as exigências acima consultam os interes-dem pessoal- proferidas pelo
ses mais caros do Município e nenhuma delas podedeputado Barreto, voltou a
ser confundida com solicitações de ordem pessoal.'empolgar o plenário, dizendo Aguardo resposta, Para assinarmos o condicio-

que a oposição sempre cum-
nado! I

�:;:aa c;;fi::�i:!S�!O�to�u:�. írO- r1n:pija&��
governo e que ninguém im

pediria esses pronunciamen
tos, mesmo' que isto muito

desgostasse o situacionismo,
que anda por aí a fazer dis
cursos prometedores, viagens IIcontínuas à Capital da Repú
blica sem qualquer objetivo
administrativo e promo1ven-!do vergonheiras eomo o caso'

de Braço do Norte, onde

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

Florianópolis, Sábado, 23 de Junho de .1956

..

CLUBE DOZE .DE'SETEMBROBUENOS' AIRES, 22 (V. P.) comunicado dado pelas au-

- Pistoleiros não idEjntifica- toridades.
CAPOEIRAS'

dos, segunda se informou Ao verifiaar-se o ataque, a
C

.
.

A Diretoria do Clube Doze de Setembro de apoel-oficialmente, fizeram esta polícia chegou ao. local e \ .

S'.

l'as tem a subida honra de convidar os Srs. SOClOS e lm-
manhã, bem cedo, disparos perseguiu 'Ús atacantes que,

l'uatizantes, para a tradicional' festa. junina a rea Izar-se
de armas de fogo contra a segundo se presume,' conse- ;10 dia 30 do corrente em seus salões com inicio às 22
residência do chefe do estado guiram fugir, pois o -comuni-

Cl bI horas, em beneficio da construção da sede do u e.
maior da Armad.a, capitão: cada diz que eram pessoas .

I
. .

Haverá casamento, quadrilha, ratoelra, aranla, PI-
Mario Robbio. não id.entific:adas.

t'
.

Também illfqrma o comu,.. !�hão, amendoim, quentão e premios aos pre�en es' que
,

L d rl'al's se destacarem em seus trajes caipiras.A agressão ocorreu às seis nicado que" ,nenhum os � �

• Ve'nda de uesas e ingressos:1 na sed, e do Clube.
horas da manhã, Foi prati- 'ocupantes da' residência de "',I.

f· CONDUÇÃO. PARA FLORIANóPOLIS - Ao ter-
cada com armas de Cano lon- Robbio ficou ferido. A re erI-

go Ue foi tambem imediata- da residência se encontra �m minar a fe�a haverá condução para o centro da Cidade.

e���t���f!!Ict.���1��d����' os: ;�bl;�o�O:��)3����i:flde dos Capoeiras, 20 de junho de 1956
A D18E'fOR.JA

'ti" " -',
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