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RIO, 23 ·(V1\.) - Somente I Acentuou que a Patrobràs
em setembro ou outubro vin-, espera fazer a concorrcncía

douro estarão concluídos os I para o fornecimento do ma

estudos determinados pelo terial da nova destilada,
proprío presidente da Repú- cuja capacidade .de instala

blíca para a instalação, no çâo caracteristica e localiza

Distrito Federal, duma refi- ção ainda não se encontram

naria destinada a aumentar delineadas tudo dependendo
a nossa capacidade de desti- das demandas e das forças
lação petrolífera" - decla- do mercado consumidor.

������� �u à ��e�a h�e"o 00- E�rew�� occl.�n�

� O uCOND IC IONADO" ! I ���; :���:t���:e:�e�0:��� ��::;: �!����::����1�:���
I > dadoa que tenham sido di- to bem, dá lucro e o Brasil

I:'
Pilhado, de uma assentada, em duplo flagr-ante, como autor confesso de mTI � vulgados a respeito da ques- tem nacessídade ele muito

crime de reponsabilídade e outro eleitoral, o dr. Jorge Komlnos Lacerda, gover- � tão. petróleo".
nador' do Estado, vice-presidente do diretorio nacional do Partido de Representa- � . _

ção Popular, médico e bacharel com várias passagens pela ... Câmara Federal,
'io OS HONESTOS ,tdA-O SERVEMao ser interrogado diante do. instrumento do delito, entrou cm estado de inge- > ,I'i .

�
nuidade - marca psicológica peculiar aos dílfnquentes primários, quando suhme- �,
'tidos às primeiras indagações do intíuérito policial. � Os boatos que corriam 011- rosa é essa. O dr. Cesar A-

No Rio, de indomável herói e campeador sans peur et sans repróche das ,!W- .. I
.

� rantías eleitorais, da verdade das urnas e da mantença do seu duvidoso diploma, > tem pela cidade foram eon- mim, com ela, inc UI seu no-

,. ': firmamos: o dr. César Amim, me entre os dos moços que,
, } condicínnador do Braco do Norte, à vista da prova delituosa, amolentou O'S gar- .. _ .

�
-

" brilhante figura da nOVA ge- apuramos, vao crgamzar-se
rões, abateu o penacho, humilhou a arrogância, despiu-se da ai-madura e, como ,- d f t

. .

� ração de valores catarinen- em' e esa do pa rrmomo es-
aquele espanhol que quería peloar com otro valiente, resurgiu transformado no

',ses, fora substituido na díre- tadual, contra os assaltos ao

� mais virgínso e ltríal' dos arcanjos, fcito de luz "e eordura, com OI coração, afogado' ',': cão do DER, em virtude de erário em benefício da poli-
, dc mansuetude e pureza, nos lábioS a prece súplica por "glória a, Deus nas altu- .

. .

d I d� � .haver resistido e se negado : t.icag'ern viera a e amora os

"
ras e paz na! terra aos homens de boa vontade", E falou à Imjnensa' "com a. voz :' a cumprir uma ordem do Se- condicionados.

,� leve e fugace - a voz de uma flôr, se acaso !iC flôr falasse": � cretário da Viação, sr. Arol- Esse movimento, ·subterra-
.. - Mas, Senhor dos céus - sussurrou - terei pecado por dar 500 mil cruzei- � do Carvalho. Essa ordem, se. neo. por ora, está ganhando
>. ros ao colégio das criancinhas, de Braço do Nortc?- � gundo as versões corrente, r-aizes e terá adeptos na Di-
> - Mas, Virgem Mater, - ciciou_- cometi erro em doar outros tantos 500

� seria a de fazer, �om o pes: retoria de Estradas, no Te-

� mil a um instituto que está no Coração de Jesus?
'

'I soaI e os veículos do 'serviço' souro, na Imprensa Oficial,
� - Mas, por todos os santos juntos - suspirou - empregar algung milhões !: da repartição um aterro par-Illa Penitenetáría do sr. Se-
� numa ponte de Intei-êsse evidente será algum mal? �, ticular, em Santo Amaro, ,nos bastião N� e em várias
.. - Mas, pelos meus dois diplomas - baliu - alargar estradas não é um bem? J _

t
J, terrenos de um sobra ude- outras repar-tíçõas.

-,
- Mas, meus colegas, os médíeos - cacarejou esverdeado - poderão negar "nista. Por enquanto: nossos pa-

a utilidade das mesas de operação e de salas de Ráio-X?
'

'1� hon-..., - Se há uma demissão rabens ao di'. César Amim.
E, concluindo, seráfieo e evangélico:
- Pois é disso que me acusam! Sou um marth- da administração! Ide. meus � OLHO DE GALINHA lAMBEM SERVEirmãos, jornalistas, batedores íntímoratns da verdade e desfazei as calúnias, que � •

.
I '

_

� eu vos acolherei na bemaventucança do meu reino e vos darei a gratidão do meu 'I RIO 23 (VA) T 1 e to d córnea de um ani�, Tesouro! '. '
- e

egra-1x
r a ,-

� .: Ima de �óquio t�a�smite a rr:al num o_Iho doe�te.
'

Tal
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. > informaçao do medICO Kuwa- nao tem SIdo possIvel, por-

� A beatífica versãOi dos fatos, dada pela farsa lacerdeana na Capital da Repú- � barat, da Universidade de que a cornea dum anilnal se

� blica somente poderia ter 'aceitação no bolso bem forrado e nunca na acuidade ,�Kelo, de que conseguiu, rel:'- lopacifica com o tempo. Há.
jornalística dos homens da imprensa carioca. A êles filIou um ,poder' mais alto, ',' tituir "arcialmente, a visita casos de cornea de ser huma-

,PJ' •

que não os .deixou ler o documento dc Braço do Norte !li analisá-lo e interpretá-lo :: de uma ploça de 14 anos, no tambem se opacificar.
fora do sentido místico e hipócrita, cínico e doloso, que ressalta esmagadol' e ': quase completamente cega,

- .....* ........·J·v.....................,.....,..�............•

d S ... O RISOagressivo das explicacões do governador barriga-ver e. e o exammassem, ao
'. enxertando-lhe uma córnea

RIO, 23 (VA) - O P,lác; cuIares e comunicaç:.ões da -

• - -

J.

I abrigo. de perturbadores sons metálicos, nele cncontrariam a demonstraçao arga-

'<' de galinha no olho

doente.,do Catete distribuiu hoj-e a secretaria da presidencia da
b'l'dnica de dois crimes: um eleitoral, outro de respon8a I I ade. Ouvido a proposito, o pro-

seguinte nota à imprensa: República como da ação dos... O ..[ d
"

.�
Explicou, por acaso; o sr. Rominos Lacerd:t, que os ,50 mil crU7.eJI'OS coa 09

.
� fessor MOUl;a Brasil, conheci-I,"Publica "O Jornal", em sua' dirigentes dos órgãos admi- I 1 t _-.

ao Instituto COl.'ação de Jesus, contrariando frontalmente a ei que l'CgU :lmcn:l '. do oftaImolog'ista, afirmou
eClicão de hO'je, um editorial nistrativós, sob constante e _..

d l' t •
- 0,;, as subvenções - ficavam CONDICIONADOS a candidatura umea o u(lems 'a l', que "há aproximadamente

'contendo graves acusações ao severa vigilância do c)1efe da ('
'T

�
Frcdolino Km·ten? Não! Não explicou. Mas o documento o COt!lpl"OV!l. ,eve o Si';

�:�. um seculo que a .ciencia pro-
governo, embora, sem citar náção. Se há, pois, nos caro' ,

" I i
- .

Kominos Lacerda a corag'em de dizer que as cl'iancinhas do Jur(llm de n 'anCla cura, em vão, obter no en-
nomes nem concretizar fatos, gos de' confia:rtça do governo, não re.ceberiam '1m só centavo dos 560 mil e�'uzeiros ammcia,dos em seu .favor. '

" ,

Na firm3 'disposição em que 'homens que 0_ .P9ss[l'!n ,des� � se o P.S.D. clh�plltassc a ii�eição, cm'!Í:PI'inÜ,) suas fí1!:llic1a\ e� ci\'i�'!1s'!"-l"':'(l! Não .:' - -, .-----__.-----

se encontra de não delxHT lustrar, sejam êlE)'s apontado,s l' 'teve essa c'oilie&'eni! 'MUg"';) doClunento quc":L§'fhôu o u1I6;,;t� E'tlt êss� ii CO'NlÜ-. �. CAlAR'{) 1�rIN1M'Onenhuma crítica sem respos- com provas capazes de pér- > ClONADO! ','
J 1 1'(1

.

ta o g.o.verno torna público, mitil' ao senhor presidente � Expôs o sr. I\:ominos Lacerda que os seus compromissos de fazer pontes e � RIO, 23(VA) - A presiden-
como já o fez em mais de

I
da República determinar o

i' alal'gar estradas seriam nulos se o candirlato da D.D.N. fôsse (}brig'ailo a sujeitar � cia da República reiterou ao

uma oportunidade, que rece- seu imediato afastamento".
a escolhal do s�u nome ao veredito popular? Não! Nã.� expôs! Mas o CONDICIO- .; ministro da Trabalho suas

berá como colaboração a de- :' recomendações no sentido da
t P

" -'

'o'
NADO o ,afirma. � .

d' t t tnÚI}cia documentada con ra eTegnnac,�ao a Referiu-se o sr. Kominos Lacerda às dUns ai)O,seniadorins que concl'lleria se .r remessa llne Ia a ao Ca e e

possíveiS d'esliz�3 d,t admi- � o candidato adversário" do situacionismo rctirasse sua candidatura? Disse que � das conclusões das comissões

nistração, a fim de tO'mar Europa � uma dessas aposentadorias ei'a justamente a dêsse candidato? Justificoú essa ,da salário mínimo.

prontas e energicas provi-
� concessão ilegal de benefício, à custa do erário, sem comprometer a dig'nidade e � Dl'eclarou da presidentet Jus-dências para corrigi-los e NOVA IORQUE, 23 '(UP);a a honradez elos médic,os que, em junta, examinam os aposcntandos? Não! A nada '. ,ce mo que eseja decre ar os

ordenar a punição dos cul· - O Reverendo ,Erwin Ju-
� se' referiu, nada ju'stificou. Mas assinou um documento, o' CONDICIONADO, do � novos niveis do salário mi-

paelos. 'Esta é ::l linha infle- raschel{ chefiará uma pere-
� qua'l consta êsse assalto ao Tesouro pelos intert'ssículos da U.D.N,

" nimo até' à fim da pi'oxima
xivel do gO'verno; ,da qnal grinação catóUea de 42 dias

� Esqueceu-se o sr. Kominos Lacerda ele que 0.5 seus dons de artista, as suas � se7.an'a. "Tudo deve ser fei-

o sr: presidente da Repúbli- à Europa, este verão. .. descaradas desculpas e as suas velhacas omissões valem muito apenas para 1'e- � to para que sejam resolvidos

ca não se afastará em' qual- Os peregr'inos americanos � porteres bem pagos e melhor industriados: diante da Justiça o CONDICIONA- ': os impasses e divergencias
quer hipotese, conforme vem visitarão os santuários da.. 'DO aparecerá como é, nu e cru, no seu conteiiclo l1uplamen,te criminoso. :' surgidas naquelas comissões,
acentuando não somente a-. França, Italia, Alemanha, i � a fim de que a medida não
través de seu� discursos, cil'-; Holanda e Inglaterra. seja retardada",&I�..._,._tiiJQ'iiJM_�"''''Ii1'\a...w_'''''_''.''..- .... tM_IM.....!-...rJiirJil'_",'*I_......�....,.�_IiI�iltI.''''..,J/iI�....._tiJII"'Q.�..�/.J-"__
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DIRIGE-SE PIO- XII A, UM CONGRESSO
SOBRE AlIMENTA(AO

,

CIDADE DO VATICANO, !venda e de mercados. Disse

23 (UP) - O Papa Pio XII; que a dístríbuíçâo . de ali

declarou, hoje, aos distribui-
I

mentes se tinha tornado ope

dores de alimentos, que eles I ração complicada, que exige
constituem um grupo bem lo concurso de, muito índíví

definido ",capaz" de exercer I duos r! prnríssões. Man,ifestou
consíderavel influencia na, o Papa que "ainda se exige
sociedade moderna em vista Ielo posto central': que ocu- do cliente mesmo a coopera

parn, Dirigindo aVpalavra ao, çào na organízação moderna

3° Congresso l�ternacionall do comercio �e ali�ent?s.
da Distribuição de Alimen-I Nos Estados Unidos, ja eXIS

tas o Sum'o Pontifice nassou 'te um serviço proprto bem

em revista o 'crescime;to da: desenvolvido a desempenhar
industrta, dos centros de: importante papel".

r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-

NA QUARTA FEIRA
Nerêu irá à' Câmara

RIO, 23 (VA) - O minis- da, tendo a Mesa, ém se

tro Nereu Ramos comparece- guída, estabel.ecid o horárto

rá à Câmara' no proximo dia para o comparecimento.
27, quarta-feira, às 15,00 hO-j DECISÃO ANTECIPADA

ras, para atender à convo- i O sr, Nereu Ramos, aliás,
cação relativa aos aconteci- cqmunícnra-se, pouco antes

mantos de 31 de maio últí-" de enviar o orício, com o de

mo, da greve dos estudantes. putado Ulisses Guimarães, a

O titular da Justiça, em 0- quem informou sua decisão

fício dirigido �1IAesa, ontem, de atender à convocação, 24

comunicou sua disposição de horas antes de se extinguir

,comparecer na data referi- o prazo de que dispunha.

JUSCELINO PEDE DENUNCIAS 00-
, CUMENTADAS

O Nerêu amea�ado
comer sapos! Quá, quá,
quá! E o Jorge de eo-

mer .cadeia! Quá"
quá!!! '.�

A pl:aia dos Zimbros é o despertava, mas de que

DOS' ZIMBROS" ai el:'IXIl�: O'8CO Ipetãculo
que nos aiTebata. que víamos. A 'visão do Pa-

último elo ila incomparável mergulhava em sono. pro-
,

va.· raiso, que o florentino.
cadeia de praias que guar- fundd. e sonhava. Sim, era Pela praia do MariscaI, imortal genialmente no.s

nece o caprichoso recorte verdadeiramente de sonho ,extraordinariamente larga descreve na Divina Co.mé-
da península inteiramente o cenári!) que nos enchia HERCíLIO MEI)EIROS

e inteiramente deserta, con- dia, empalidece diante da
abrangida pelo mumClpIO os olhos. O mar, tranquilo, it'empland� fascin:jdos, o vista que se desco.rtina, num
de Pôl'to' Belo e começa na muito azul àqtiel3. hora ma- mar revôlto e, ao fundo., a dia de sol, do alto do mor-

cidade desse nome. Reveste tinal, refletia a claridade ilha das Galés, rasa e co.m- ro. do Canto Grande. Ela
essa nraia o recôncavo for- do firmamento e alargava- prida, deslisamos, até seu excetde a tudo quanto se

mado· pelo lado sul da ter- se ao fundo na enseada de ponto terminal, , as pedras possa imaginar de grandio!..
ceira (Ias longas 'Sinuosida- Tijucas, cuja extensão não dos mariscos, onde um pes- soo

des que constituem ,aquela' escaparia à o.bservação do cador ainda jovem, que nos O' conjun�o policrômico'
península e aparecem no, Saint"HilaÍre. Irmanados acompanhava nesse per- de enseadas, praias, ilhas,
mapa eom a curiosa confor- na admiração do belo, la- curso, haveria de colher a- po.ntas e morros se oferecia
macão do naipe de paus. mentávamos sinceramente a queles delicio.sos moluscos ao olhar numa extenção, ui.
Suà's a�ias alvíssimas cir- falta insuprivel do Rubem, para o nosso almoço. Ei-lo tidez e variedade tais que
cundam a deSlumbrante en- umca, mas sensivel nota entregue à sua faina ha- nos deixava verdadeiramen-
seada que, dOo alto do morro dissonante na harmonia da bituaI, a mesma que a de te inebriados de beleza.
dos Zimbros, existente en- satisfação geral. ;;eu pai, a l)1esma que a de Mas, pouco a pouco, iamos
tre esta e a enseada de Pôr-

Rodando, agora, o Milton, todos os seÍts antepassados, distinguindo perfeitamente
to. Belo, avistamos, pela pri� fotógrafo da excursão, o com o chapéu característico, as tres gran(�es sinuoslda-
meira \"ez, por uma az.ula- Baldicero e eu, pela praia, desempenado, seguro nos des da península, a come-

da manhã de um domingo na ca�inhonete habilmente, 'I
movime�,tOos, clllado:, a en- çar por aquela em que nos

da Trindade. dirigida pelo coman'dante cher um enorme balai'o, ta- encontravamos, que forma,
Nada se parece com o al- Nunes Pires e orientados ' refa em que não despendeu ,com a ponta do Amendo4!t

vorôço que nos invade quan- pela solicitude cavalheires-
' mais de trinta minutos. e a ilha dos Macucos, eirt

do, infatigáveis. pesquiza- ca de Lfo Guerreiro., cicero- Resolvida, ,depois de re- frente', um estreito canal,
dores de maravilhas, desco- ne perfeHo, deixamos para tornarmos ao' Canto Gran- seguida, ao norte, pela que

, brimos, em nossàs ,peregri- trás o po.voado de Zimbros de, a ascenção do morro, termina na ponta das' Bom-

nações pelo, litoral, um novo e vamos na direção do de com essa incansável senti· com a do lVIariscal, do ou- costa. Encorltravamo.nQs, não sem alguma h�sitação, has, extremidade oriental

filão de beleza. Naquela Cauto Grande, situado na nela colocada à espreita do troo Mas, enquanto Q lado assim, numa pequena rua por causa do forte declive, da costa catarinense, e, fi

manhã irradiante a vista enco.sta dos morros que re- maná dos mares: ' o vigia' daquela saliênqa bordado que aproxima duas gran- encetamos a subida. À me- nalmente, por aquela ao

da praia: dos fimbro� teve, ma�:m. a extremidade d?' do peixe.
� _ .

i pela. praia do Canto Gran- ides p:aias: uma de mal' dida que o faziamos, qua,si norte da qual está situada

assim, o condao de lIteral.', sahencIa em percurso. A

I
Canto Grande nao e maIS de e ballha\do por um mar

I calmo
a outra de mar gros- a rastos, segurando-nos as a cidade de Porto Belo. Em

mente nos galvanizar, des-' m�dida que avançamos na que uma rua de casarío qUe tem a placidez �e um i soo Atônitos entre o fragôr I pedras e ,à vegetação rala tôda a sua extensão, avis

ljertando-llos, de súbito, do variaQão da paisa,gem, va- de!'so, estreita, de duas ou lago, o outJ:o, .a poucas cen� I do oceanO' e a qnietude do que o reveste, parando aqui tavamos, de um lado da es

inevitável estado de apatia mos mergulhando o olhar, I tres centenas de metros tenas de metros, festonado remanso a, doris passos um e ali, ofegantes, iamos sen- treita faixa que termina no

que acompanha sempre' os ora no mar, ora nas mon-. de comprimento, edificada pela praia 'do. Mariscàl, é, do outro, pensávamos na do ofuscados pelo. deslum- morro em que estavamos, a

viajantes ,madrugadores. Mas, tanhas, ao encontro das ao long;,) do paredão ferma" ,batido. por ondas que, dada I' cegueira 'daqueles que, ab- bramento de um panorama: praia de Canto Grande e'

cousa estranha, meid sono- qu:'lis marchamos, ora?o do a.li pelo. mor�o em qu.e' a relat�va ])roximidacle das; s�rvides _Pela labuta. quoti- ,su:pr�el1dente. E quando I
sua eOlltinuação, a de Zim

lento como eu ainda esta,:a lado de dentro da praIa, termma a smuosI�ade, e\h- duas grandes �pontas, qU,
e a! dIana, alI. nascem, VIvem e atmgImos o cume, a, uns

I
bro.s e, do out'1'o.,

,

a lll'aia
antes, tive a surpl'eenden- onde, no alto de uma ou ou- g-ando duas ,praIas: a ao en��rram". suO!: Ital've2i, as II:lorrem, mc.ap�zes pe sen- trezentos metros de.altura, do Mar�scal, e, além, for-
ie impressão, não de que tra eminência, deparamos mesmo nome, ,

de um lado, mau; amol,madas de toda a I I n' a grandlOS1Jade do es- niío podíamos acredltar no (.Contmua na 6a Pag.)

de

quá,

J
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avalanche de Fábricas de Automóveis Eraue-se um

Templo.$Batista

Fe�a de São João

I-!��::�:�:�:����:� 'W I! tista, no Bairro da Penitenciária.

� . � Como acontece todos os anos, a festa . tradicional
�

SEU PROS EM I
segue um programa extenso e variado, motivo pelo qual

� L A FOI RESOLVIDO. se antevê a afluência de milhares de pessoas àquele pi.
roresco recanto de nossa ilha.

GAS ENGARRAFADO ., 16,00 {) QUILO. '\
Os festejos obedecem ao seguinte programa:

� "HOEPCKE"·

�ESTÁ CAPACITADO A EFETUARTRANSfORMAÇÂ(} DE FOJ
� GÕES A QUEROZENE OU GASOLINA DE QUALQUER MAR�,
�CA PARA' CONJUNTOS lP-GAS \ .:

TEMOS - PARA PRONTA ENTREGA FOGÕES A GAS�
VISITE. HOJE 'MESMO:

,

Em face das injunções po reprovam a avalanche de fá

Iítícas, o Govêrno resolveu bríeas, principalmente, por

aprovar as pretenções da Re I que não há mercado para

nault, da General Motors f tanto automóvel. A .não se;'

da Merceda'Bens de constru- que as fjbricas comecem a

ção de fábricas de atomover produzir" apenas, 20%, de sua

respectivamente no R i f capacidade. Então, não se

Grande do S.ul, São Paulo e justificaria a construção de

Minas Gerais. De um país I tantas. Ao que nos foi reve

importador de cadillacs, pa lado, a Confederação Nacio
rece que Ue repente nos va- nal das Industrtas vai exa

mos transformar num cen- 'minar o assunto e encamí
tro industrial de automó- nhar sugestões aó Prestden
veis. Os entendidos, porém I te da República.

---------------�---------
.",,�
.;;:�

A MAIS ALTA
QUALIDADE

NÃO �ERÃO VENDIDOS O LOIDE E A
COSTEIRA

�;,rtr���_· <"�,.,.-� '"j)'<"!"'_"P'{"'�.'=���X'#�.�., ,"',�p, ''''''11"'�--. �i.J.� ,�"
RIO, 21 (V. A.) - Com re- por objetivo a venda ou a en.

lação às noticias que têm si trega de entidades perten
do divulgadas pelos jornais a centes ao patrímonlo nacio
respeito da orientação do go- nal, nem foram feitas por
vemo quanto ao Loide Bra- particulares quaisquer pro
sileiro e Companhia Costei- postas nesse sentido. "Trata
ra, o Ministerio da Viação es-. se apenas de dar ao Loide -

clareceu, em informação di- diz textualmente a nota -

vulgada pela Agencia Nacio- à construção naval uma 01'

nal, que não houve alteração ganízaçâo flexiveI adequada
alguma no programa anun- à natureza de suas atívída
ciado pelo presidente Jusce- des industriais e comerciais
Iíno Kubitschek, em sua men- O governo jamais cogitou de
sagem ao Congresso e em 're- transferir às mãos de parti
pettdos pronunciamentos pu- culares qualquer das duas
blicos do ministro Lucia Mei- empresas de navegação. As
ra. chamadas sociedades de eco-

A reorganização da Mari- nomia -místa são de fato do
nha Mercante - diz a refe- minadas pelo governo, que é
rida informação --' não tem o maior acionista".

, I

./ ....-��."" r �

Residência VeDde-�e '

CSNA) - No povoado de
"Venda das Pedras", na cio
dade de Itaboraí, distante
de Niterói apenas uma hora
e dez minutos, está locali
zado o único leprosário do
Estado do 'Rio. Abriga cêr
ca de 700 doentes de tôda a

parte do Brasil.

"Nessa Colônia, ergue-se
agora um templo batista,
que é o testemunho de uma
ob�a de fé e peDvetança de
um grupo de crentes em

nosso Senhor Jesus Cristo,"
informa o Pastor Elias Vi
tal, dirigente daquele tra
balho. "Essa igreja está
ajudando grandemente aos

internados com o seu pro
grama de evangelização, de
beneficência e amparo mo

ral", acrescenta o Pastor
VidaI. .

*
"Há bem pouco tempo,

realizávamos nossas reu- Iniões no salão de cinema,
que é um majestoso prédio,
mas com o tempo fomos ob
servando que ali não era o

melhor lugar. Convinha
construir um templo, o que
na rea1idade, vejo a ser le
vantado com o auxílio de
generosas ofertas de várias
igrejas e amigos", observou
o líder daquele impressio
nante trabalho. Assim, no
dia 18 de dezembro foi or
ganizada a "Igreja Batista
de Venda das Pedras".

4 tlDoido pelas
Metralhadoras

, /

(SNA) Em conseüên-

cia dos' distúrbios na f'ron
teíra de Israel e do Egito,
o Hospital Batista de Gaza
foi levemente avariado por
balas de 'metralhadoras, Ílo
dia 5 de abril próximo pas
sado. Os trabalhos de assis
tência médica, contudo, não

I
sofreram solução de conti
nuidade. Antes, se intensí
ficaram nessa ocasiao, pois
um rnlssionário-médíeo . e

duas missionâriaa-enfermet
ras trabalharam até as 2,30.
do dia seguinte, realizando,
além de outros trabalhos,
\onze

.

operações.

"O Diretor da Saúde PÚ·
blica nos fêz o maior elog-io
que poderíamos receber ao

dizer que nos considerava
como concidadãos", disse o

missionário-médico.

lCarlos Hoepct!._S!A. Com.ln�, I
i Sec. de Maquiúàs �

.

Eletrecidade �,
� .• ";- »:»

LOJA - FEliPE SCHMIDT .!
� Fones. 2.300 e 3.039. �

,c�,�T��:":'"";,;':�f.;��r��....J."".:l'.:.:�,:""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-Q��-';-�-�_'".r_-_.....-h_cé'';'�Y'''''''''''''_�';;_�j._"_'_;''_';�.�"",,_·,.,v}
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Vende-se. ótima -resídêncía a Rua Juca do Loide, 47
Coqueiros. (Seguir até o fim' da RUá). Informa-ções à
Rua Conselheiro Màfra, 24.

MULTIPLIQUE SEU CAPITAL
f

Vende-se em COQUEIROS, El:;TRADA GERAL, n?
1124, um grupo de nove lotes de terreno, pela melhor
oferta.

• �Jl.i.
Tratar no local com a sra, JACY MONTEIRO.

'

OETADO

[ljIIJ�I!J �111!t" �11J1 � I J :ti!Jtl
V. será. um das 400 premiadas mensalmente cam

pelo sensaCional
plano de
vendas de

r-:MPRANDO A VISTA OU A PRAZO PARA PAGAMENTO- EM 20 MEN.1_ . ;�LlDADES, SEM ENTRADA E SEM JUROS, O N05S0 PLANO LHE ASSEGURA:

:
O

- Concorrer imediatamente e durante vinte meses a

Cr$ 1.360.000,00 em premias mensais.

- Esses premias serão distribuidos entre 400 felizardos.
Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.'

- Mesmo no caso de ter sido sorteado, V. receberá o Colchão
de Molas DUARTE, ou poderá escolher outro artigo de
sua preferência: aspirador de pó, enceradeira, liquidi
ficador, batedeira de bôlo, refrigerador, rádio,
poltrona e sofá-cama, além· de muitas
outras utilidades de uso doméstico.

as bases dêste sensacional

plano de ecnno'mia que já bene

ficiou mais de 115 mil pessoas em todo

o Brasil, Nosso agente nesta ci

dade lhe fornecerá qualquer
esclarecimento sem

compromisso.

Êste é . O único pl.ano' no Brasil
com resgate integral em 20 meses!
(Carta Pdte_nie FedeFakn,O.l?B'l79) {,. .

,�. '_
,

IMPORTANTE: Mesmo que V. não seja premiado, receberá sempre o valor do 5elt

dinheiro em mercadorias de uso doméstico, referidas no ponto 3.

COMERCIAL E IMPORTADORA
.

(apilal reali...do S 10.000.000, - Aumenlo autorizado para UO.OOO.OOO,

Av. Gal. Olímp:o da Silveira, S94/393 - Séde Própria - S. Paulo

Av. Rio Branco, 14 - 20.!> anilar - Rio de Janeiro

AGENTES NOS PRINCIPAIS ESTADOS E CIDADES DO PAíS
Nas localidades onde. não existe agente aceitamos propostas de candidatos
NOSSO AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE: BR.tI.i::51LIANO DE SOUZA - RUaJ Vidal Ramos, 30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
.

,

SANTA CATARINA
A V I S O

A CARTEIRA DE PENHôRES' DA CAIXA' ECO·
NôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

senhores interessados que levará a leilão, no dia
7 de Julho de 1956

a partir das 15 horas, no prédio situado à rúa Conse-:
lbeiro ]dafra 60/62'térreo -- os objetos referentes a con·
tratos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

formados até . ,;

30 de Dezembro de 1955
Snr. João e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE�

l'ES, ANEIS, BROCHES, BR,INCo.S, MEDALHAS, PULo
SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, prae ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

4- exposição dos objetos em referência será inicia
de artifício

-

.f'.""""
da nos dias' 5, 6 e 7 de julho,. no mesmo local onde se

e ,
. encontram a disposição dos .interessados.

OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA
Diretor

LINAURA SOUZA

DIA 23

Chefe da Carteira em exercício

19 horas: - Recepção ao Festeiro,
.

Evaristo Nunes,
- Ladainha em louvor a São João com

a assistência dos �Snrs. Juízes
mordomos.

- Queima de fogos

20 horas:

23 horas:

DIA 24
8 horas: - S. missa seguida da bênção do sino

assistida dos Snrs. Paranínfns.
18 horas: - Procissão com a imagem de São

João.
19 horas: - Ladainha.

,

22 horas: - Queima de fogos de artifícios.
As barraquínhas continuarão até as

_ festas de São Pedro e São Paulo.

res.
._- _. -- -

,#iJtj,� ."�-:;tfJúl;.,*���''''''�''I ","...,���"�� ����. ilf·�J..'·-"'···''''D'1"' mr,-, ""nr"r..�'. ""t;'�.� .-l�"i)

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
DIA 29 FLORIANÓPOLIS

,8 horas: - S. missa seguida da bênção da ima-

Jgem de São Pedro E d i t a I19,30, horas: - Ladainha seguida de barraquínhas. . . ._ .

I
Afm� de que. sejam cumpridas as designações legais

DIA 1 DE JULHO
.

dos Estatutos, f icarn convocados todos os Associados
deste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária, em

8,30 horas: - Transladação da imagem de Santa, la convocação, será realizada no proximo dia 28 do cor

Rita de Câsaia da 'residência do doa- . "ente, com inicio as 8 horas, e, caso não haja numero

dor snr. Pompílío Fidelis para a legal, em 2° convocação na mesma data as 9 horas, para
Capela. úliberarem sobre, a seguinte Ordem do Dia:

9 horas: - S. missa seguida da bênção solene Julgamento e aprovação da Proposta Orçamentaria
da imagem. de Santa Rita. para o exercício de 1957.

Dunrante os festejos haverá: barraquínhas, quer- Florianópolis, 20 de Junho de 1956:
me.$sew; _leilão de prendas, massas, pinhão, melado, aipim, Antonio de Oliveira
batata, nurrasco, ba:r, fogueirá ·serviço de alto falante, . .p�·esidente''''''''':''!'''""",_'''''''_"""",,,,,,",,..........._.....c:1

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



3Florianópolis, Domingo, 24 ele junho ele' 1956.
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Transcorre hoje o aniver- - sr. João Batista Nati-
sário natalício do nosso pre- vidade
zado amigo e conterrâneo, - menino José Roberto

.' sr. João Florêncio de Oli- da Silva A
.

dveira, funcionário aposen- - sr. Guilherme Urban questão os salá-
tado.· - jovem Domar Rosa da

O distinto an iversarian- Silva rios
te que conta com vasto cír- FARÃO ANOS AMANHÃ: Alcançando a maior reper- leira, foi divulgada ontem a velmente, ontem mesmo, na até 1950, tendo sido promo-

culo de amizades, será por SRA. EDUARDO NilfO,- cussão, por se tratar, na rea- noticia da promoção a �m- oamara e no Senado, quan- wído, no decorrer desse perío-
certo na data de _ hoje alvo LICH ,

RIO, 22 (V. A.) - Os han- Iidads, de, ato que focaliza Gouthier. do Se fizeram ouvir, em pa- do, a Conselheíro e Ministro.

de significativas provas de A data de amanhã assina- carros consegui�am _firmar uma das mais salientes fi- baixador, do Ministro Hugo la-vras de aplauso à decisão Em 1952 teve a, SUa difícil

apreço e regozijo, às quais la a do transcurso do

ani-I
um acordo salarial, nao sen- guras da díplomacía brasí- "/:Cesempenhando atualmen- governamental, numerosos

os de O ESTA'DO se assoei- ve�'sário natalício da exma..
do necessarío o recurso extre- te as funções de Cônsul ge- representantes do povo.

am prazerosamente envian- sra. d. Orinda Silva Nico-
mo da greve. Na maioria dos ral do Brasil em Nova York' ° atual embaixador Hugo

do votos de felicidades. lich esposa do sr. Eduardo Es.tados os banqueiros têm o ministro Hugo Gouthier Gouthier iniciou sua carrei-
, feíto propo t

"

d E 15 20 B'FAZEM ANOS, HOJE: Nicolich, nosso prezado con- . _

s as paSSIveIS e níre e � � cehga ao ápice' de sua bri- ra diplomática como Cônsul
- sra, d. Paula Bitten- terrâneo e secretájrio da aceitação, esperando a nume- lhante carreira, no decorrer de segunda classe, em 15 de

court Leal, espôsa do sr, Junta Comercial do Estado.
rosa cl�sse que com um pou- hões O Imprés- da qual teve oportunidade de outubro de 1936. No ano sc-

prof. dr. Mário Linário A's muitas homenagens
co, mais de tempo de nego- demonstrar seus dotes de guinte ocupou seu primeiro

Leal, .resldente

em. B.lume-I'
de que será alvo a distinta cíaçõss, consigam o que po-' firmeza de carater e descer- pôsto, como 30 Secre,tário da

nau _

' aniversariante os de O ES-
deriam aceitar, isto é, trinta timo tínio do exercício da função Legação em, Bruxelas. Em

-:- sta. Alerynoê Batista TADO se associam, formu-j ����:�:l�' com um' minimo
RIO, 22 (V. A.) _ Não de- diplomática. Recentemente, 1939,

.

foi promovido para

Damasceno da Silva, filha lando votos de perenes feli- cidiu o Governo ainda se o o agora embaixador Hugo Washington, já então como

do sr. dr. Alfredo Damasce- cidades.
, empréstimo interno que pre- Gouthier atraiu sobre si a segundo secretário e, em

no da Silva e de sua exma, STA. OLGA MORAIS LIMA tende lançar será de 15 ou atenção do Brasil inteiro, 1944, promovido a primeiro
espôsa d. F'rancisca Noro- f Transcorre amanhã o an í- ... II

. O bilhões de cruzeiros, disse quando denunciou o contra- secretário, serviu elYi Lon- Segundá se informa, o Em-

nha da Silva

I
versário natalicío da gentil'

1 à reportagem um porta-voz bando de automóveis e a a- dres e Paris, até 1947, quan- baíxador Hugo Gouthier vi-

.

- sra. d. Alcína Formiga, s�a..Olga Morais Lima, aca- ....·lnu
__

tÂ, do Ministério "da Fazenda, tividade dos co�trabandistas \1 do retornou. a Washingt�n. rá para a Secretaria Geral

viuva do saudoso conter- dêmica da Faculdade de .11
_

V' lue acrecentour nos Estad.os Umd?s, toman- Em 1948, veio para a Se�Ie- do It�marati, que se acha va-

râneo sr. Lindolfo Fermi- Direito, a quem felicita-
.
com • _, "Estanlos estuda'ndo o do as rnais energrcas e pro- taria de Esta�.o, onde fICOU g� ha algum- tempo.

ga

I
mos. assunto: sob a J�ut"�r�isão do. vzeit�sas ppovic1en�ias, _ n?, \ .'", _

.•
,

.

i;!;�!�;::�a ;.��:�::;; I :ut,a::ni:::,e��::�::: I
KO��Olr �:f:;��f:��?n;;;�B ���::;;�;It:�:�f� \�f0;:;;g""I:--r''':�mê't;�í�Ya;�,,:�:::::�c-;ifj;'.'-o��n·'�lc"&'ÇY.e��:�I;;�t··;:u';:'1oa1i��:��aj- sra. d. Joanoca Correa - sr. Eduardo Silva d massa de automóveis como I ' >.;:''4

pormenores esclarece ores ,,;"'1

Barreto, espôsa do sr. - sr. João Batista do empréstimo. o que pode- contrabando. Antes disso, i'!
Francisco Barreto - sr. Guilherme Gonçal- mos adiantar é que ,ainda porém, o Brasil tomou co-

.' '<fI

- sra. d. Joana Alves ves nhecimento d atividade di- ��-f_:�=�:::�:::�,�.:�-';:����;,�não foi dectdído se a opera- � �
f"Coelho - sr. Jorge Nacif I ·t· d H G thíer .

Firma conceituada, com boa .

reguesia, aceita re-

, ção será de 15 ,pu 20 míliiôes p orna ica e ugo ou ler
ib

. ,.

I ti
sra. Virginia '!Ribeiro através de várias' mlssoes, p'esentação exclusiva ou distn UlÇ�O umca l e ar Ig'OS

de cruzeiros". .

1"especialmente na ONU e co- dl)mésticos: máqllinas de lavar, geladeIra El etl'lCa ou a

___._ •
1 _ mo chef� do Departamento! quel'OZelle, enfim, todos os artigos para bazares e lojas

de 'Organismos Internacio-l de ferragens que servem pal�a
.

a venda a prestações.
nais, na Secretaria de Esta-: Yinanciamento ou participação. ..

do. �1f.,m��·
O ato do presidente Ku- ESTRELA LTDA.

bitschek, promovendo o mi- 1P5�� -:-"'"""'-'�
nistro Hugo Gouthier a em-! Avenida Alm. Barroso, 6 - g'1'.,602 - Te!. 42.0518

baixador, repercutiu favórà-!- Rio de Janeirp.

Agora, qualquer pessoa pode dizer "Sim". Você
também poderá ter um emprêgo rendoso. Você também
!loderá ganhar uma bolsa de estudos. Você póderá pos
suir também o justo orgulho dos que falam a prestigiada
língua internacional de nossos dias. Peça detalhes, do
!iOSSO novo

Curso de Inglês por Corre�pondêl1cia, .

enviando êste anúncio, com seu nO)l1e e ende.l'êço,. para: TOQUIO, 22 (UP) Uma
Escolas de Inglês GEORGE REED, chuva aparentem�nte radio-

Avenida 13 qe Maio, 23 - Grupo 2103 - ·Rio de' ativa caiu no 'nordeste do
.Janeiro. Japão, causando viva emo-

ção nos habitantes dessa re

gião. As populaçõe� de cer

tas ilhotas foram convidadas
a não usar essa. água como

bebida nem para suas ablu
ções como é costume.

1

SONETO
AFFONSO GQIMARÃES (1890)

"O' minha amante, eu quero a volupia vermelha
Nos teus bfaços febris receber sobre a boca;
Mính'alma, que ao calor dos teus labias se engelha
E morre, há de cantar perdidamente ltmca.

O peito, que a uma furna escura se assemelha,
De magicas florões o teu olhar me touca;
Ao teu labia que morde e tem mel como a abelha
Dei toda a vida. .. e eterna ela seria pouca.

Ao teu olhar, oceano ora em calma ora em furta,
Canta a minha paixão um salmo fundo e terno,
Com�o ganido ao luar de uma cadela espuria ...

<,

- Salmo de tédio e dor, hausteante, negro e eterno,
E no entanto eu te sigo, ó verme da luxuria,
E no entanto eu te adoro, ó céu do meu inferno!"

--:0:-'-
ANIVERSÁRIOS - sr. Osní Batista

JOÃO FLORÊNCIO DE - sr. João Cassio de
OLIVEIRA Amorim

- sta. Nancy Terezinha
da Silva Fernandes, fUha Rola
,ao sr, Capistrano Fernandes

- sra. d. Aloina Alves
- sra. João José Rodri-I

gues Correa
- sra. Francisco Berto

da Silveira

sra. Eli Konder Reis,
esposa do sr. Osvaldo Reis

menina Elizabeth No-
cetti

menina Terezinha de
Jesus Cidade

EPR,ESENTACÃO
PARA 'SÃO PAULa

Firma idônea e muito conceituada aceita represen
tações para S. Paulo escrever para PETTINAT-I - R.
Domingos de Morais, 1837 - S. Paulo (Do Sindicato dos
Corretores de imoveis).

Do Vou
SPEAK ENGLISH?

-

PRISA'O DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

P Il U LA S O O A 8 8 A D [ �·O S S
Agem directamente sobre o ap.

parelho dlgestivQ, evitando a pri·
são de ventre. Proporcioilam bem

eslar geral. facilitam a digeslão,
d�scongeslionam o HGADO. re

gularizam as lunc"ões dig,estival.
e (ozem desopparecer as enler·

midades do ESrOMAGO.
FIGADO e IN TESTINOS.

e�sa protecão S!!
contra as cárie&'

�sa sensa,ão exf1a
de frescor

-

���=======!!.::o.IJ.I'MORREU COM 150i.
- agorarlambém ANOS DE IDADE!

em tamanhos GIGANTE. FAM{LlA BELO - HORIZONTE, 22 (V'o
-

. A.) - Em PapagaioS, fale-

ceu' aOS 150 anos de idade
D. Maria J'oana da Silva
Tendo nascido em janeiro de

.

1806, na Fazenda de Rio
Preto, nL,n�a se afastou do

munidpio de P.a,pagaios.
Deixa 21 tetranetos, 38 trine

tos e numerosos bisnetos e

netos. Todos os filho.s de D.

Maria Joana da Silva morre
ram há tempos. Os netos já
se encontram no ocaso da

vida.

I��M�.J��'��W.,.
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PRONTA ENTREGA

TRICA
,

(
i

eum a. mesmas earaeteristlea's de
resistênela e durabilidade que fillleram
famoso o' SinKer 'rá, ma,is de 100 anos r

\

f: tal a qualidade da Singer, que milhares e milhares de
máquinas Singer ainda em perfeito funcionamento, foram
compradas há mais de meio século! Não ,se impressione
com ofertas tentadoras: - compre logo SING}i:R,
que será sua, de sua filha, de sua neta.,;

.

À venda em suaves prestações.

!

í
I
\

I
À VENDA NAS LOJAS SINGER DK TODO (;) BRASIL

�.:�.*.." "••.It... lioa.. l,oj. ';�:('�1;'
'{" �":: -w;

'� Rua Felipe' Schmidt. 84 - fl/rlan6polili
I� iV;4'lt;·,�;' .:.1 - ,,1'1' '." ,- ,'1 .
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Q NQME
GARÀNTE

Q PRODUTQ

---------------------------------� --_.. __._---------_ ...�----
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Promovido a Embaixador o Ministro H� Gouthier
missão em Teherã, como Mi
nistro Plenipotenciário, ) re

gressando' em 1953 ao Rio, de
onde . foi mandado para a

ONU, como' delegado-substi
tuto. Em 1954, como Mi,' , ,

foi designado para Nova

York, nas funções de Cônsul

Geral, onde . se tem distin

guido por uma ação firme e

altamente proveitosa aos in

terêsses nacionais, especial
mente no setor econômico.

Prorrogada
RIO, 22 (v. A.) - jgepois

das 11 horas, Ide ôntem, c-om

a presença de deputados su

ficientes na Câmara Fel ieral,
foi pôsto em discussão e� vo

tação o 'projeto de liCl mça

pFévia, tendo os líderes do

govêrno, do PTB e da DDN,
se manifestado sôbre o m',es

mo, terminand.o o plená .rio
por apr'ovar o substitutIvo da

Icomissão de Economia, q'ue
. pl'orroga a atual lei por ap e�

I nas seis mêses.

·1 ......�.....t"..........,.a......G*Q......_�._,�u•. ,.J

a ,para, fachadas
·CONSERVADO·P

à base de ciménto branco neve

Tinta impermeável super-protetora
em diversas côre�

PRQTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILIZA E CONSERVA

*.
• e o nome SIKA é umll.
garantia para o construtorCAIU NO JAPÃO

UMA CHUVA RA
DIOATIVA

SIKA S� ll.
Representantes e� todo o. BrasU.

Vendas dos p1'od'Utos Sika em

Florianópolis:
TOM T. WILDI & elA.

Rua D. Jaime Câmara-
Esq, de Àv. Rio Branco -' C. Postal 115

O grau de radioatividade e

considerávelo em certas re

giões. Por outro lado, os cien
tistas estabeleceram que a

radioati'vidade das poeiras
nascidas da última experiên
cia de Bikini .(21 de maio) é
tal que constitui o Umite do

que pode suportar urn of[a
nismo humano. Essas poeiras
se encontram atualmente nu

ma altura de 4.000 me,tros.

�

AVENTURAS 'DO ZE-MUTRErrA
�
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"O, Estado" Esportivo

Atual. Warner Pathé. Jor.
Preços; 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As - 10hs.
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
, Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.
Cil FARNEY - Vanja

ORICO - Grande OTELO
PAIXÁO NAS SELVAS
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

RITZ
As 2 - 4 - 7 - 9hs.

"CINE.MASCOPE"
Gilbert ROLAND

Olivia de HAVILAND em:

A FAVORITA DE FELIPE
Short Colorido. '�'

Preços: 18,00 ,- 10,00.
Censura até 5 anos.

.' UM��'tDOMINGO��CHEIO
PELA MANHA:' TORNEIO�INíCIO DE JUVENIS; À TARDE: INíCIO DO CERTAME DA DIVISÃO EXTRA, COM O JO�

GO GUARANI X ATLÉTICO; A' NOITE: CORRIDA DA F'OGUEIRA
tes do pebol florianopolita- A tabela

es.
tá assim

ela-I'
bes de vez que Avaí e Fi-j Os (quadros prováveis:

no estão na manhã .de hoje borada : �'gueirense foram para a Di- ATL"ÉTICO - Amilcar;
assistindo à, inauguração do 1° jogp Unicio à� 8 ho- visão Especial. Hildo e Cazuza; Osní Nerêu

um domín- campeonato, com' a impres- ras) - Paula Ramos x I O préliQ, entre os dois e Frederico; Anísio, Nilo,
cindível disputa do torneio Guaraní .I"" tricol?re� deverá ser equi- Batista, Luiz e Schitz. I
"initillm" da categoria. 'Dis- 20 jogo - Bocaiuva x l líbra.do e por certo apreseri- GU ..\RANí -:- Jaime; Vic
semos milhares de aman- Atlético ' , \. I tará muitos lances de sen- tor e Fausto; Siridakis,
tes e acreditamos não estar' 80 jogo - Avaí x Ta-man-I sação, tão do gosto dos, ex- Anastácio e'Anibal; .Sadi,
exagerando, porque é enor- daré ,'. pectadores. . . Zezinho, Nami, .Márío e ,R O X y
me o interêsse em torno da 40 jogo - Figueirense x/No torneíb de quinta-fei-' .Carhnhos.
sua realização e ser o in- Vencedor do 1°, jogo ra o Guarani impressionou. / À noite
xresso no estádio da rua 50 jogo - Vencedor do favoravelmente, em b o r a: Completará o domingo
Bocaiuva franqueado ao 20 x Vencedor do 3° jogo perdendo a luta inicial para esportivo a tradicional dis-

público. 60 jOgO - Vencedor do o Paula Ramos na dícisão
.

puta da Corrida da Foguei-
Teremos, sim, boas lu- 40 x Vencedor do 5'0 jogo. dos penalts, após havei' ra, prova rústica promovida

tas. Os futurosos "ases" do ", todos os anos na noite de
nosso pebol, envergando as A tarde . empatado 'no tempo regu- 24 de junho pela Federação
jaquetas do Atlético, Avaí, No período da tarde, com lamentar por 1 x 1. Com o Atlética Catarinense e com

Bocaíuva, Figueirense, Gua- início às 13,30 e 15,30 'ho- Atlético o mesmo não se a p�rti6ipação dos mais ex

raní, ' Paula Ramos e Ta- ras jogarão os conjuntos deu, Apresentou fMhas tre- perimentados fundistas do
mandaré querem ser cam- de aspirantes e profissio- 'mendas, caindo diante' do Estado. Novo e Le�tumbante
pões e para tanto darão o I nais, respectívamenter'<dan- mesmo Paula ,Ramos por I êxito de:rerá constituir a

máximo de-suas energias pe- do comêço à disputa do 3 x O. Esperam os atlética- sensacional prova que será

,
Iõ, triunfo das cor� que de-I Campeonato Extra de Fute-! nos a rehabilitação na 'tarde! presené iada por milhares
fendem. boI" êste ano com cinco clu- de hoje. I de pessôas. .

aC.8.D.[eovioD ao ,Conselho Técnicolde Remo lBUQ
:.�� para�reexame Oi caso:d�s elimjnatórias . O �:��f�f�::�:K�!�IS
RIO, 22 (V. à.) - O mo- baseada em fatos, levados I Almeida, relatando os fatos do a observar a' eliminató- As 4 - 7 - 9hs.

mentoso
-

assunto, da elimi- à apreciação da Diretoria, comunicados (leu inclusi- ria será efetuada "em me- Grace KELLY em:

natória do "quatro com" da CBD, que por sua teta- II ve a Ata do .Gongressc) lhor de três" (domingo, A JANELA INDISCRETA

pretendida pelos: remadc-j Hdads re;;o�ve� ql�e �ão ti- qu�, no Congresso Brasilei- quarta e sexta-feira) em Preços: 10,00 � 5,00.
res carrocas esta de tal mo- 'nha competência técnica pa- Iro de, Remo, de 1951, .fora 'águas de Florianópolis, e Censura até 14 anos .

do .prestigiado que' chegou Ira estudo da matéria fa-I aprovado que quaisquer re- em agosto vindouro. i M P É R I b
'

a �arar
r
a reunião da.Dire-\! ze?d� retornar ao' ?onse.lho i p:'es�ntaçõ€s naciol1i.as Fle� , REUNIÃO,DO .cONSELHO

tona da CBD, na, noite de 'I'écníco para que este jul- 1:1am efetuadas pelo srstema '. � -A;M.;\NHÃ
As - 2hs.

A
ontem, a fim de que seus gasse da 'necessidade ou 'eliminatório. Em face da resolução da

'. 10).1 MARTE INVADE

membros tratassem do as- não do reexame. EM FLORIANÓPOLIS,da" Diret,oria da CBD em -'reme- T����E7��I�P�'IRANO "

sunto. RESOLUÇÃO DO CON- Podemos adiantar, ter novamente o a�sunto '. 3'0) UM GOLPE DE AU-....................'!'..._._•••_._•••••_._._....._.....J"JY'.I'J.�......_......_•••_•••_._._••-.. E, a Diretoria da CBD, GRESSO . forma como se portou o para. reexame, o presidente ] DA:CIA í
por unanimidade, resolveu "presentes à' reunião es- Conselho Técnico na última do COnselho, Técnico de

Re-I
'

enca�inhú ao Conselho tavam além do presidente reunião, que o assunto será mo. sr. Arnaldo Costa, con- Preços : 8,00 _:_ 4,00.
r�

, Censura' até 10 'anos.
, Técnico de Remo a solicí- da Federação Aquática de reexarninado e com parecer vocará uma reunião extra- .

D' }C ti di t
.

d I d
' t Heit .(! '1' 1" t" I díná

.

I As - 8hs '

- esrstiu a Ire oria o ce ona, evera es real' em tacão carioca a fim de ser -Santa Catarina, sr. ei OI' .aavcrave .Ó: a enrnma oria. ; ar mana para amanhã, às
'o '

.

C'Avaí do concurso do centro- nosso país na próxima 3alre�zaminada.' Ferrari, o sr. José Alves Nesse caso, podemos adian- 17,30 hs., do, órgão técnico 1__) FRI:r-:EIA - A or-.

médio Zé Gaucho, devido o feira enfrentando no Mara- JOSÉ -ALVES CONVEN-

1
de Morais, sr. Arnaldo Cos- tal'

que. pelo que nos foi da- 'da entidade mater I
tesa do Oriente.

alto preço do passe, do joga- canã ° Fluminense. CEU ta, presidente do C. T,. ten-
,,',

"

.

2'0)A MASCARA DE DE-'

dor que pertence ao Palmei- * 0)(. 0)(. A 'exposição feita pelo do o Diretor de Esportes O ALDO' lUZ QUER ENFRENTAR AOUI lVIITRIÚS
ras (Blumenau) e que é de - Além dOS' catarínenses 'presidente do Flamengo, sr. I Aquáticos da' entidade ma- '

.'

Preços: 8,00 - 4,00.
25 mil cruzeiros. e cariocas. os paulistas e' José Alves de Morais foi' ter, sr. Carlos Osório de AS GUARNI,CO-ES. DO VASC,Q E" FlA- ��:.;;_�.;�!..w

* * * gauchos estão organizando 1 ......O.O••••••8•••••••••••••••CiI•••••c•••t9.G�
" do� Rio, fazendo o convite

- O extrema 'canhoto' seus "eight" afim de com-, PARA PO�R U'M' PARADEIRO NA VIO
"

_ MENGO, ,A 7 DE, SETEMBR.Q para se fazerem represen-
Nanico, atingido por Anibal petirem na Lagôa Rodrigo -

no cotejo de 4a feira, deve- de Freitas em Meados do
tal' naqueles tipos de bar-

rá ficar inativo pelo espa- próximo mês contra Cam- LÊNCIA NO FUTEBOL BRASILEIRO, Convites também às Guarnicões ���o�f�i��n�:�::' iU�m��,l:��
ço de 15 dias. bridge.

rt
'

sa de, todo ,o país, a fim de
* * * * 0)(. * RIO, 23 (V. A.), - A. Co- Para exemplificar, pü:de- P II t 'h'missão' de Justiça da C,a- mos figurar um caso 'prati- 'au IS as e ,.auc 'as' "., evitar explorações".' 'Disse f�

- O "player" catarinen- - Deverá .,.estar no Rio, ' ainda o sr. Hosterno à 'SPOTt '-....
se Leônidas te� �'arantida' terça-feira prÓxima, o sele- mara aprovou, ontem, 'por co e enquadrá-lo no projeto. Em entrevista concedida. também 10s paulistas e gau- I Press.a suà presença ne comando cionado de basquetebol da unanimidade, o parecer do Se, numa partida Palmei- a �lma agêr'rcia noticiosa e chos, pois pretende dar uma I
do ataque bras'ileiro, hoje União Soviética que reali� deputado Croacy de Olivei- ras x' Corinthians um joga- d�vul�ada pe.lo "Diário �a\ s�tisfaçã.o ao mundo espo_r- hista��A�e?:O�o�respon
contra 'os urug�ai6s, pela zará uma Jtemporada no ra (PTB gaucho). ao proje- dor alvi-negro atingir o ad- noea , do RlO, .o desportls- tIvo naqo!lal com relaçao dente acêrca das afirmacões
Taça do Atlântico. Brasil. Seu quinteto é con- to do deputado Vasconcelos versário, provocando a pa- ta Eurico Hosteruo, presi- 'ao "quatro com".

, dos remadores Schmitão e
-

*' * ,*'
,

.siderado um dos melho'res' Costa (PS:q mineiro), que r,alisação das atividades es- dente do Club� _,.de Re�atas I . Acrescentou o sr. Eurico Hamilton' sôbre a questão
O Espanhol, de Bar- � do mundo. regula os acidentes sofri- portivas da vitima, durante Aldo Lüz" desta Capital de-I! Hosténo "q�le esse pega' da eliminatória do "quatro

.. "

dos por jogadores"" det fute- este periodo, dividirá com claroh .,L ser pensamento da
I "tira-teima" ,ha' de tl'l'al'- com" pedidas pelos rema-

r FUTEBOL [M TODA' PARTE boI, obrigando-os ao ressai- ela as suas gratificações d�ret{)ria qLle presid� con-
I qualquer ,duvida sôbre o dor�s caí'iocas e negada pe-

I: cimento dos danos causados normais, "bichos", etc, fi.- vldar de �odo espec1al os

I
melhor c?njunto brasileiro lo Conselho Técnico da

NO extérior'
,

: vembro de Jaú x XV de aos adversarios. O parecer caudo, ainda, seu clube tes- clubes canocas Flamengo e" e com direito a ir a Mel- CBD, o sr. HoMerno, disse
Bueno.s Aires � Itália x Novembro de Piracicaba. I

do sr. Croacy de �)ljveira foi ponsavel pelo pagamento de Vas'co da Gama a partieipa- ! bourne. Quero declarar que mais: Não só confirmo tu-
Argentina'

"

. Rio' G. do Sul ,- Nacio- favoravel ao proJeto. todo b tratamento mediéo rem, c�m suas guarni,ções' para a Regata; In'terestadual do que êles disseram, como

No país
•

nal x FI�l�iano, Internacio-' O
. proj�to foi longam�n- que se fizer necessario. de "quatro com" e' "oito" a qlle me refe:ri, por êstes também reafirmo que se-

RIO - Brasil x' Uruguai, nal x Cruzeiro, Aimoré x te �lscutldo. Al�uma� obJe-
,

das regatas intere_êtaduais dias, após a devida licenca ria a mais clamorosà injl1s-
no Maracanã, pela Taça do Renner' e Flamengo x Grê- taç�e� foram feItas a �ro- O projeto deve figurar na que' o clube alvi-rubro pro-I da Federação Aquâtica de tiça que lhe pC'''Iia fazer a

Atlântico. mio. pOSlçao, mas, apenas a }rtu- Ordem do Dia na próxima moverá mis aguas da baía: Santa Catarina para, a sua um conjunto de comprovada
Belo Horiionte - F. C: Paraná - Agua Verde x lo de col�boração, s:m que semana. Ocorrendo isso, se- s'ul no :,dia 7 de setembro' realização, será oficiada aos, capacidade técnica como é

do Porto x América Minei- Rio Branco, Palestra x Atlé- seus efeItos, e prrnclplOS rá . imediatamente votado vinclo_uro, com, o concurso clubes Flamengo e Vasco, o nosso".
.

tico, .

Caramurú x Monte fossem anulados. A Comis- pelo plenario. Calcula-se --.,.--� -!.I__� _1'0
,

_

lt
"

d t dA" (jontinuação da 5a Pag.)
São Paulo _ Campeona'� Alegre, Jacarezinho x Ope- sao, ressa a-se, pOSSUI re- que, en 1'0. e um mes, Ja

35.263 C
to Paulista, de Futebol _ rário e Guaraní x Ferrov-iá.. presentantes ,de tod0s os esteja' no Senado afim de

partidos, que sempre fazem sofrer nova discussão e vo

questão de indicar os me- tação, ,de acordo com os

lhores valores juridicos de tramites normais do meca-

seus, quadros. nismo legislativo.

Nas vitrines dos estabelecimentos de móveis A MO
DELAR, à rua Trajano, 33 - foram expostos ontem

alguns grupos para salas de visita de belo estilo e fino
acabamento.

, De dia para dia mais se destaca a preocupação,
da referida firma ,em dotar a nossa capital de um mo- 'ORDEMderno e completo estabelecimento para o lar.

M()biliários dos mais caprichados estilos, tapeçarias, \

l'efrigeradores Brastemp, liquidificadores Valita, pia
IlOS Brasil - 'rádios-vitrola - tecidos para: decoração,
p.orcehnas, cristais, colchões Divino, poltronas Drago,
são alguns dos artigos que integram o referido estoque.
1--:. .. pelo que' sabemos, mais outros artigos ali serão

clentro, de ,um lou-vável"afan- ,de sel·vkJcad,a.
a, sua n:umerosa .freguezia.

Sim, teremos, hoje, um noite assistinemos à monu

dia esportivo completo. Pe- mental córrida rústica de
la manhã veremos em ação São. João.
quasi uma centena de garo- I, Sem dúvida,
tos na disputa do torneio, g9 cheio.
"initium" de juvenis. À tar-

. ,
Pela manhã

de Atlético e\Guaraní volta-, Considerada pela Fede
rão a empolgar suas "tor- ração Catarinense de Fute
cidas" com mais um choque bol obrigatória doravante a

de emoções. I disputa do certame de ju-
E como complemento, à ven ís, .milhares de aman-

,VENCERAM OS FRACOS!
r •

.

No Rio, ante-ôntem; reunido, o

Conselho Técnico de'Remo da Coníede
ração Brasileira' de Desportos, decidin
do o rumoroso caso da$,'eliminatórias
pleiteadas pelos remadores do Vas,co e

Flamengo que desejam de .todas as ma

neiras evitar a ida do "4 com" catari
nense às Olimpiadas de Melbourne, re
solveu voltar atraz, atendendo a�s cario
cas por três votos contra 'dois. E para es

pauto de todos os presentes à reunião; o
C, T. R· decidiu que as eliminatórias se

jam todas realizadas na Lagôa Rodrigo
de Freitas. E, acreditem se quiserem;fi
cou decidido que se o nosso "4 com" qui

.
ser participar' das êliminatôrias terá que
viajar para a Capital Federal às suas

custas.
Santo Deus! ,

I

r!
I

I

I 'DIVERSAS NOTíCIAS

Portuguesa de Desportos x rio.
Juventu!?, Ponte Preta x Nesta Capital - Atlético
Taubaté, Ferroviário � São I x' Guarani, à tarde e Tor
Paulo, Linense x Portugue-' neio-início de juvenís, pela
sa Santista e XV de No-' manhã.

I

BELíSSIMOS GRUPOS ESTOFADOS

IMPE'RIAL

'-,

"

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

As 2 - 7,30hs.
Cil FARNEY - Vanja

ORICO - Grande OTELO
PAIXÃO NAS SEL-VAS

As - 2hs.
1°) UM GOLPE DE AU

DACIA
2°) O VAI;E DOS CA

NIBAIS
3°) MARTE INVADE A

TERRA 7/8 Eps,
Censura até 10 anos.

As, - 7,30hs.
:I.0) O MANTO DA PER-,

DI'ÇÁO
2°) ATAQUE DE BRA

VOS

Benedito de Oliveira Vaz _

Estr. Paraíba do Sul
Toskio Nakamura
Aimores, 637
Vicente Santoro - Rua Cas
tro de Carvalho, 133 '

Tetuo Kaigawa - Av. Ma
noel Parada Carvalho
M�ri.a Tereza/Roberto Bress
ChlnI - ;Faz,enda Pontaninho
Antônio .Murasse - Rua Sta
Catarina, 42 .

.

José Sanches Peres Jr. Rua
Amazonas, 550
Laur,:_sto Cânçlido do Lago _

/Pensao 'Pereira '

,. Campos do Jordão 2.500,00

Três �ios '2.500,00
OQ.163 C

12.263 ,C

12.863 C

02.863 E'

04.363 D

15.963 C

01.36� C

Rua Tupã 2.500,00

Valentim Gentil 2.500,00
r

Valpáraizo 2.500,00

Vira,douro

Votuporanga

Vo.f;uporaÍlga

3.000,00

PROCURA ..SE 3.700,00

2.500,00
Prof. Francês, recem-chegado da' Europa, procura

Ema éasa grande para alugar. Cartas ou referências

para o Prof. Jacques Moussempes no Hotel La Porta.

DOS ADVOGADOS DO BRASil
SecçãQ de Santa .Catarina
SEGURO COLETIVO

.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secçao de San
ta Catarina, comunica aos interessados no 'Seguro Cole

tivo, ([ue Q prazo para inscrição foi prorrogado' até 30
do corrente.

Altamil'o Silva Dias � pelo
1° Secretário

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 24 d,e junho de 1956.
� ............�.;u..-",�",,,,._,,, ,,,,,,_c _

Título

(

07.663

28.863

07.663

20.863

21.063

18.963

09.263

02.8.63

15.063

33.863

14.563

00.063

19.263

28.363

21.263
.

28.763

,
.

, .

04.263

31.263

27.863

00.363

04.763

02.763

01.163

03.763

07.063

05.863

34.863

05.963

02.363

22.163

16.463
34.163

06.063

07.763

21.363

01.663

05.363

12.663

32.863

10.763

01.763

32.763

16.863

05.063

01.963

28.163

03.063

20.363

22.463

28.063

09.663

28.563

26.463

21.1363

19.663

15.463

29.863

19.963
23.663
08.063

06.363

02.963
05.463
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17.963

30.263

,

02.063

03.563

13.663
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13.563

02.763
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E
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C
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C

C

C

E

C

C

C

C

C

C

C
C
C

E

C
C

'C '

C

C

PJ

E

C

C

C

C

D

Cidade

Adamantina

Adamantina '

Andradina

Antonina

, Apucarana

Araçatuba

Araçatuba

Araçatuba

Araraquara

Assis

,Avaí
Barretos

Bastos

Valor do
.(- prêmio

2.500',00

2.500,00
,

, 3.000,00

2.500,00

2.500,00 •

. 2.500,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500;00

2.500,00

2.500,00

20.000,00 \

(

3.000,00

BeÚt Vista p((;aiZO 3.000,00

. Bernard. Campos 2.500,00

Braúna

Caçador

caçapava

Campinas

Canela

Casa Branca

Cássia

Cataguazes

Curitiba

Curitiba

Curitiba
Dois Irmãos

Duartina

, Florianópolis

Franca

Frigorífico

Gália'

Getúlio Vargas

Guaianazes

Guarulhos

Henrique Lage

Itaí'

Itapevi

3.000,00

3.300,00

3.300,00

2.500,00

5.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00

3.00,00

3.3.,00,00
2.500,00

2.500,00

2.500,,)')

2.500,00'

2.500,0@

3.300,00

3.300,00

Itaquaquecetuba 2.500,00

3.300,00

Itú

Itú

Itú

,Jacarei

Jequíé
Jequié

Jequié

José, Bonifácio
José Bonifácio

Jumirim

Jundiaí

Limeira

Limeira

Lucélía :

Macedônia
Mairinque
Marlngá :

Martinópolis

Matipó
Mirassol

3.700,00

2.500,00

2.500,()o

2.500,00

2.500,00
2.500,00

'

2.500,00/
:3.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

3.000,00

2.500,00
2.500,00

\

Mogi das Cruzes 2.500,00

Mte. Azul Paulista 2.500,00

Monte Castelo 2.500,00

Niteroi (rs) :3.000,00

Niteroi (rj) :3.000,0<il

,Niteroi (rj) 2.500,00

Niteroi (rj) 2.500,00

Niterol' (rj) 2.500,00

Niteroi' (rj)
,

2.500,00

Nova Granada 4.600,00

00.263
16.363

01.163

11.963

27.463

09.063

11.663

31.763
14.163

01.163

09.263

08.763

06.163

15.563

25.463

17.363

04.063

20.163.

29.663

01,763

01.663

20.563

30.663

08.663

35.163

14.963

28.963

29.563

.:

21.763

03.663

25.863

17.463

06.863

21.463

34.763

30.463
29.363

31.463

03.263
21.1153

12.063

33.263
�

23.463

01.463

33.063

17.163

26.663

02:163

24.263

17.448

08.053
07.053

17.484

14.053

04.053

10.053

09.053

12.053

09.163

35.563

35.363

35.463

32.663

09.763

24.563

�4.663

24.763

32.063

32.563

16.963

09.263

03.263

03.163

04.663

04.963

04.863

19.863

11.763
-

02.163

09.163

08.763

22.263
-

E
C

D

C

C

E

C

C
C

E

C

D

D

C

C

C

C

C

C

E

E

C

C,

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

E

C

A

A
A

A

A

A

A

A

A

D

C

C

C

'C

C

C

C

C

C

C

D

E

E

E

E

E

C

D
C

C

C

C

Aracy Becker
Werno Hanchau - Rua 15
ue Novembro
Nelson Antônio Barreto
Av. CeI. Junqueira, 189
Sebastião Doro - Rua Tra
jano Machado, 435
Conceição, Trinta Rua
Américo Brasiliense, 467 '

-Abener Maciel Rocha - Rua
Preso Roosevelt I

Margarida Chlda - Av. Bra
sil, 842
Hisao Ronda - Av. Brasil, 1

,
Maria de Lourdes - Rua'
F'ernándo Costa
Euclides Negrini - Estação'

Nazareth Soares Martins -

Rua Gal. Rondon, 64
Alceu Camilo da Silva - Vi
la Bel
Alfeu de Campos _ Rua Ja
ne Conceição, 328
Adriano Bueno de Almeida _

Rua São João, 2.141
.

Franêisco Toledo stellá
Rua S. Frsco, de Assis, 895
Henrique da Silva - Rua V.
Silvano de Lima, 6
Fernando Cruz Filho - Rá
dio Instaladora \

João Francisco Corrêa - Vi
la Milhorarzi
Elson Bacini - Av. José
Cândido Carnéiro,' 556
Edvaldo Sabino da Silva -

Rua Pedro Velho, 861
Nei Moreira de castro _ Rua
Itapé, 161
Omar Kínd ein - Rua Con
ceição, 139
Nilce Fenaciano -'- Rua Bra
siliano de Moraes, 424
Antônio Lourenço Calescura

�_- Rua Banca Bonfim, 11
'Adalberto Martins dos San
tos - Rua Amélia Teles, 45
Ricardo Silveira dos Santos
_ Av. Maúa, 1.855
Adolfo Rosa Brand _ Rua

T Altino Arantes, 180
Maria José Terezinha Mal
vezzi _ Rua Barão Rio Bran
co, 229
Antônio Bonfim - Rua João
Pessoa, 65
Herivaldo Vieira dos Santos
- Rua Duque, de Caxias
Pedro G. Avelã _ Fazenda
Santa Eliza
Manoel Marques - Rua Pa
tos, .129

I Ramica Miguel _ Av. da
Saudade, 2.215
Mário Liberatori _ Rua Per-
nambuco, ::\87

.

Waldavino Gonçalves _ RU:l
Garibaldi, 209
Felisbela de Leo _ Rua Pru
dente de MOrais, 1.5�0
Alha Aparecida Cais - Rua
Cap. Salomão, 1.023
Benvindo Ferreira dos San
tos - Barreirinho '

Hermes Isaías de Lima
Rua Prof. Sud Menucci, 165
João Bastos de Magalhães -

Hua Vieira Ferreira, 113
Tasso Rezende - Rua Silva

r .Jardim. 30
Maria José Gouveia -Souza -

. ,.

Pça. Dr. Guido Maestrelo, 1
Osvaldo Mori - Rua' 110,
n.89
Manoel Oliani - 'I'rav, 7, n.
23 (Vila Prado)
Gualter Rocha Guimarães _

R. Almirante Barroso, 91-12
Arcídío Pasqualino - Rua
Djalma Dutra
Fernando do Carmo Barbosa
_ Banco do Brasil
Sergio Teixeira da Silva
Rua Preso Roosevelt, 111
Augusto Caldíní - Rua 7, n.
17
Cacilda Goncalves - Estra
da do Congo: 1.288
José Manoel - Av. São João,
1.248
Sila Bregela - Rua Pera
Correia, 371
João Pereira dos Santos
R.

/ 1,). Amélia Gonçalves, 25
José Angelo dos Santos - AI.
Gabriel Monteiro Silva, 1.875
Francisco Alcizo Martins Ro
meiro - R. Fr-anclsco Igna
cio, 559'
Reinaldo Garcia - Rua Pi-
nheiro Machado, 39 ,

Adelino Ferreira - Rua Jus
tiniano Rocha, 11
Ida Oonceição - Rua Jará,
6
Utíyama Itiji - Rua Itapu
ra Miranda, 58
Palmira Mesquita Meireles -
R. Pe. Benedito Camargo,203
Sílvio Ferreira - Rua 2, n.
35
Manoel Freitas Menezes
Rua Duarte Azevedo, 352
Joaquim da Silva Jr. - Rua
da Consolação, 710
Kimi Akioka - Rua Ytaqua
'quecetuba

. Salvador Farina - Rua San
ta Clara, 334
Maria e Wilson Baldim
Rua Guaicanga, 77
Irineu Fernandes - Rua Sa
lete, 495
Satochi Nishioka . - Parque
D. Pedro II, 384
Hisao Takeda _ Rua 3 Ir
mãos,270
Neide Raposo - Rua oons.
I Lafaíete, 214

,

José Perugini - Rua Caran
dirú, 120
Alberto de Groce - Rua João
Rudge, 334
Lidia de Almeida - Rua Braz
de Arzão, 90 - c/2
Octávio Eneas,Júnior - Estr.
do Mandi, 2.393
José Roberto Mathias
Estr. Velha São Miguel, 320
Décio Piagentini - Rua Ca
tarina Oortez, 22
Ricardo Carvalho - Rua Pe
dro Vaz, 62
Casa Paroquial
Cláudio Co�nez - Rua Izac
Pacheco, 129
Irani B. de Paula - Cine
Palas
Adélio Martins Rua 48,
n. 34
Maria Tereza SU8va - 4 A
Avenida, 336

5--...........---

DRA. OLGA DE MORAIS
LIMA GARBELOTTI
A data de amanhã as

�inala ° aniversário da
exrna, sra. dra, OLGA DE
MORAIS LIMA CARBE
LOTTI, advogada no forum
da Capital e digna esposa
do sr. Gabriel Garberlotti,
inspetor do Serviço de Ex
pansão do Trigo. A distinta
aniversariante que é dotada
de belas virtudes cristãs,
será, por certo, muito cum

-prtmentada- pelo circulo de
suas amizades.

--------_.
,

_ NoVO Hamburgo 3.000,00
Novo Hamburgo 2.500,00

,Novo H0rizonte 3.700,00

NoVO Horízonts 2.500,<;10
Olímpia

,
2.500,00 ,

Oswaldo Cruz 3.000,00

Oswaldo Cruz 2.500,00

Oswaldo Cruz 3.300,00
Oswaldo Cruz 2.500,00

Ouro 3.000,00
\

Petrópolis 2.500,00

Píraluí

Piracicaba

Píracícaba

Piracicaba

Pirajui

25.000,00

3.700,00

2.500,00

Contemplado

Angelo Pasquarellí - Caixa
Postal, 901 •

Koke
-

Kawano Av. Rio
Branco, 901
Jerônimo Augusto Miranda
_ Rua Wanderley Alegre
Edmar Vicéntini - Fazenda
Liberdade Altinópo!is
Antônio Dassie - Rua Cen-
tenário Altinópo!is .

Luiz de Mattos - Av. Ber-
nardino de Campos, 535 ' ,

'

Amparo
José Alli _ Rua Sergipe,
840
José Alves de Mello - Rua
Antônio Mendes
João Maria de Andrade
Caixa Postal, 366
Victório Rezek � Rua Mare
chal Deodoro, 47
Kiyoshi Matzumoto - Pôs
to São Paulo
Walter dos Santos Es:galha -
Rua Májor Mendonça, 35
Oswaldo Zavarize _ Av. Vi
cente Jerônimo Freire, 553
Norberto Ferreira - Rua Pi-
ratininga, 448 ,

Cidônio Esgalha. - Rua Ba
rão do Rio Branco
José Soares dos Santos
Rua 28, n. 464 I

Yukiyoshi Mori - Rua 18 de
Junho
João Arlindo dos Santos -

Rua Bancial, 420
José Lopes - Rua J. Reis
Filho
Akira Omori Av. Barão
Rio Branco, 34
Ivo Brzezinski - Av. Barão
Rio Branco
Gustavo pantaleão Pereira
_ Rua 7 de setembro, 30
José Mauro Andrade Padova
ni - Rua Adalberto Maia, 45
Theodorníro dei Souza _ Rúa
Oswaldo, Aranha, 235
Valdomiro de Santis _ Av.
Dr. Nogueira Lima, 261 ,

Kilda Cunha de Pádua
Rua CeI. João Cândido, 3
Licínio Ribeiro _ Rua Joa
quim P. Ramos, 106
Bisuo Hayabe - Pça. Rui
Barbosa - Taxi 2432
Rosalina Goncalves dos San
tos - R. André de Barros, 649
Benedito de Souza Moraes -

'Rúa Rep. Argentina,' 4.449
'

F. Alfredo Wendling
• José Brandão Musolino
Pça. Redro de Toledo, 156
Alípio Strehelin - Rua Ste
fano Buckío, 110
'Antônio Galvâo Dias _ Rua
Major Duarte, 69

.

Solange Simões Borges
Vila Silva, 26
Celso Moretti - Bco. Brasi
leiro de Descontos
Inge Mayr � Rua Alexandre
Brumatti
J'üão Leite Filho - Rua da
Estação, 96
Adelino Rocha Jorro - Av. )

Guarulhos. 4l8-A
João Horvath - Rua Raul
Rego, 17
Odilon de Mello Moura - R.
José Silveira' Mello, 232
Manoel Moreira Albuquerque
_ Rua D. Pedro, 25
Leolino dos Santos _ Largo
da Matriz, 55
Eridano Del Campo _ Praca
Padre Miguel

"

Leonelo Vecchi _ Fabril Re
denção
João Victor Spinelli - Rua
Santa Rita, 660
Aurélio Alves Moraes - Rua
Campos Salles, 339
Valmir da Silva Mirante -

Rua Lelis Piedade
Cezar Sena _ Rua D. Pedro
II,

o

Laudelino Bastos Damasceno
_ Rua Costa Britto, 33
:t\lberto da Silva - Rua Ma-
ríana

.

Cláudio Rodante - Rua XV
de Novembro, 341
Catarina Rossiti Goldoni -

Rua Manoel Novais, 160
Hermínio .Cestaroli - Esta
cão
Benedito Germano - Rua
Cunha Bastos, 831
Vito José Abatepaullo - Rua
Otávio Lopes, 587
Primo Bertelli _ Av. Inter
nacional, 2.160 '

Maurício Alexandre
Basilide Chagas - Estação I

José Acácio _ Rua Marcílio'
Dias

\

Vicente Moreira _ Rua Tte.
Casemiro Dias, 7
Genáríe Campelo
Joaquim Cardoso Rua
Campos Sales, 719
Ituko Takata - Rua P. Fran
co, 70
Nabor Fausto David - Rua
Cícero de Moraes, 68
Odoni Bi8roli _ Rua Lucé
lia
Eugênio S. de Araújo - Rua
Itaquí, 613
Arlete Defante Guerrante ,

Rua Marques do Paraná, 253
Rosa Oranis da Costa Mata
-_ Edf. IAPI - 5° andar
Laura Erthal - Rua CeI. Mi
randa, 6
Irakena Magalhães Menezes
- Secretaria de Segurança
Maria Clea Moraes Guima
rães - Rua Dr. :rJ!uich, 340
Aline Marau.es Pinto - Rua
Joaquim Távora, 286,

,Preceito do Dia
2.500,00

2.500,00 ' UM HOMEM PREVENIDO
VALE POR DOIS

Poços de Caldas 2.500,00

Poços de Caldas 2.500,00

lodlspensavel O
Aumeoto
LONDRES (B.N.S.) - A

necessidade de incrementar
o uso da energia para es

timular a produção de gê
neros alimentícios, foi o

, tema central do discurso2.500,0.0' de abertura da Conferência
Mundial que, com a presen
ça de 3.000 representantes
procedentes de 52 países,
está .sendo realizada atual
mente em Viena. Sir Harold
Hartley, presidente da or

ganização desde 1950, disse
que o aumento da popula
ção mundial torna a neces

sidade de alimentos, o pro-
2.500,00

I
blema primordial com que

R· d J
.

2500 se defronta a humanidade.10 e anerro- . ,ao
- Sir Harold mencionou, tarn-

2.500,00 bém os, perigos que podem
Sta. Rosa Viterbo 2.500,00

' derivar. 'da- uso impróprio
que o homem, para modifi-
car o ambiente que ° 1'0-'

deia, venha a fazer da no-
2.500,00 ,v.a energia de que dispõe.

. Ao iniciar seu- discurso,
sir. Harold havia afirmado
que "estamos vivendo em
uma época de rápida expan
são, mais rápida, infeliz
mente, na indústria do que
na agricultura, pois os gê
neros alimentícios constí
tuem atualmente a neces-'
sidade básica doo mundo."
Disse também ° presidente
que !1 energia nuclear mul
'típlícou os recursos mun-

o

diais de fôrça motriz; "res-
'

tam ainda, contudo,
acrescentou - muitos pro
blemas a espera de solu
ção".
A Grã-Bretanha está re

presentada na conferência
por uma delegação compos
ta de 400.membros, entre os

quais dirigentes das indús
trias britânicas de eletrici
dade.

Pongaí

Pôrto Alegre

Pôrto Alegre

Pôrto Alegre

�ôrto Alegre
'.

Pôrto Alegre
,

Pôrto Alegre

Pôrto Alegre

Pôrto Feliz

Potirendaba

Preso Bernardes

Preso Bernardes

1° de Maio

Promissão'

Ribeirão Preto

2.f$00,00

5.008,00

3.000,00

, 2.500,00

'2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.,;>00,00

3.300,00

2.500,00

2.500,óO

2.50P,Oo

Ribeirão Preto 2.500,00
i: J,

. Ribeirão Preto 3.300,oJ

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto
r"

Rinópolis

Rinópolis

Sacramento

São Caetano

São -Carlos

São Gonçalo

's. José Pinhais

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

São Leopoldo

S. Jo� Rio Pardo 2.500,00

3.000,00

São Paulo

/

S. Miguel Paulista 2.500,00

18.000,00

São Paulo 3.600,00
,"1.1 ....

São Paulo 3.600,00

São Paulo

São Paulo

Bebedouro

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo.

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São :raulo

18.000,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3
..700,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3.300,00

,2.50.0,00
, 2.500,00

São',Paulo 3.300,00

São Paulo 2.500,00

São Paulo 2.500,00
__.... . ...

São Paulo 2.500,00

São Paulo 3.700,00

São Paulo

São Paulo
I

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Roque
São Simão
Sorocaba

Taubaté

Três Corações

Três Corações

3.QOO,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00
'l.600,oo
i.500,00,

2.500,00

20.000,00

2.500,00

No indivíduo que não é
vacinado com proveito e

nunca teve varíola ou alas
trim, a vacinação dá sempre ,

resultado positivo. Se as

vacinas' não "pegaram", de
ve

\ tel: ocorrido alguma fa
lha na operação ou emprê
go de linfa ineficiente.

'

Se não estiver imuni
zado contra a varíola,
pela doença ou pela va

cina, submeta-se à va

cinação até que a va

cina "pegue". - SNES.

VENDE SE
Casa o

de, material nova,
com três quartos, sala, ba
nheiro, cozinha

.

varandão.
I

.

Rua Juca do Loide - Co-
queiros..
Tratar à Rua Conselhei

ro Mafra 56.

•

PERDEU SE
Domingo de manhã, ocu

los verdes de grau. Pêde-se
a quem o encontrou 'entre
ga-lo a Maria do Carmo Du
tra Av. Mauro Ramos 86,
que será gratificado.

Gasa Coqueiros
Alugo à Praia da Sauda

de 332.
Tratar Mauro Ramos, 129

telefone 3489.
.�.-------.-_-.-.-.-..-_-.-....-_-.-�.............

Allaialari'a
SoOt3 ' Cetarlna'
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS
Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João, Alfredo, sala

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Florianópolis, Domingo, 24 de [unho de 1956,

U!;ç'
madas' pelas duas-outras tuado no alto (to edificio. A estrada de acesso àque
saliências da península, a Na larga varanda envidra- Ia praia sobe e desce a pri:
enseada das. ll,ombas e a de çada que correria ao longo meíra sinuosidade da penín
Porto Belo. tinhamos, por de todo o último andar da sula de Porto Belo, cor

fim, diante de nós, no orí- vila, o príncipe, na compa- I rendo por entre dois mor
ginal, aquele extranho re- nhia dos convidados - se ros cobertos de espessa ma

corte da nossa' costa que não fosse, um' solitário -

.

ta' virgem. A praia, nao mar e que, crescendo sôbre
tanto me intrigava quan- desfrutaria, a qualquer ho-

I
obstante a grandiosidade uma pedra, é segura 'por

do, desde os bancos do gru- ra do dia OUI da noite, um daquelas que já haviamos uma raiz que se enterra a

po escolar, eu o observava dos mais belos panoramas I visto, apareceu-nos,· àquela regular distância td:o tron-·

figurado no mapa. Na, en- do universo. Poderá a mais; hora, quatro \ da tarde, es- co. Começava. a escurecer

seada .de Tijucas\ cuja rtca das imaginações eon- i tandoo sol já encoberto pe- quando, depois de apertar
imensidãb agora alcànçava- ceber, conterâplados dêste los morros que deixáramos mos a mão honrada e ami
mas inteiramente, divisava- mirante sobe�to, o nascer li para traz, como algo dife- ga de Leo Guerreiró, em

mos, Iongínquas, em isua do sO'I, os poentes de fôgo, [rente, A areia muito bran- preendemos a viagem. de re

extremidade sul, as locali- o luar, o crescente fino e ca, contrastando com o gresso de uma excursão,
4

dades de Canto dos Gan- claro, de que nos fala o azul forte do mar da en- que, por todos os motivos,
chos e Ganchos de Fóra, e, poeta, essa foice de ouro seada, aveludado, proxuno foi a mais extraordinária
no alto dos morros, ao 'Pé na campo das estrelas, que à ,p,raia, pela sombra dos até agora realizada.
dos quais elas nos apare- parecem debulhadas pelo morros, e a cl'áridade azula- Porto' Belo é um viveiro

ciam, duas ígrejinhás que céu na agua plácida da en- : da do céu sob o efeito aín- de belezas. Suas praias,
de tão alvas resplandeciam seada? . I da dos raios solares que os suas ilhas, suas enseadas,
sob o efeito dos raios sola- Mas outro companheiro, I transpunham, empresta- pela variedade dos recor

res cqmo duas I -estrelínhas cujus pendores pela inte-; vam ,
à paisagem inexpri- tes, pela r i que z a de

de . piáta. Em pleno oceano, gral satisfação das alegrias mível. doçura. As. vagas, matizes e pela félicidade
à nossa frente, a ilha das da vida não eram ignora-

I

encrespadas por leve brisa incomparável com que fo-
I . ,

Galés, a Deserta e iR d� dos, intervem logo:.' de nordeste que/ começara ram dispostas contituem
Arvoredo. Um, pouco 'adiare- - As praias dos Zimbros J soprar ., ao cair da tarde, uma 'prodigiosa suscessão
te de' nós, em baixo, distin- e da Mariscal, lado a la- se desfaziam fragorosamen- de maravilhas. Mas a pro
guia-se bem a arbortsaçãe do, com mares diferentes, te na praia e -de encontro digalidade da natureza nes

cerrada da ilha dos Macu- constituiriam um balnearío aos rochedos das pontas te trecho da- costa brasilei
cos, parcialmente encob�p-I ideal. No �Ito dêste morro que. encerram' a enseada. A ra só é comparável ao aban
ta pela ponta do âmendolltl se erguerra o hotel monu- praia . das Bombas tem es- dono a que fpi inexplicavel- �

e, à regular distância des- I mental, Um funicular de se nome até encontrar es- mente relegada. De certo,
ta, mais para fora, os pe- acesso ao hotel e outro des- carpas baixas dispostas nu- passar-se-ão dias, pas
nedos de São Pedro. Vol- te até, ii ponta do Amen- ma extensão de algumas sar-se-ão meses, passar
tando-nos para o norte, al- doim, -onde se localizaria a centenas de metros, depois se-ão dezenas e dezenas

cançavamos, ainda, desva- primeira ala .do cassino, das quais passa a chamar-se de anos e Porto Belo con

necendo-se no horizonte, a que teria um passadiço sõ- praia das Bombinhas. Es- tinuará esquecido" como ho,
ponta de Itapocoroi, além bre o. estreito, para a ou- ta, que nos pareceu mais je, I como ôntem,· como há,
de Itajaí, e, olhando para o tra ala,' na ilha dos Macu- larga e ter as areias áin- séculos, por que não haverá,
sul, era a praia dos Ingle- cos,· completar.ianu o iSiste- da' mais alvas que a de nem príncipes da Grau
ses, a de Canasvieiras e a ma de comunicações. Monte Bombas, é prvoada como Ventura, nem banqueiros,
de Ponta Grossa que se Carlo, Quitandinha, Deau- aquela e testona um recôn- nem reformadores que se

destacavam no norte da ville,· Miami,. Biarritz, Mar cavo mais fechado. Havendo emocionem diante , daquela
ilha de Santa Catarina. E, dei Plata, desapareceriam a tarde "àvançado, o croma- dádiva sem par da nature

fenômeno maravilhoso, en- perto dessa nova. Meca dos tismo dos tons era ali aín- za. E, enquanto permanece
tre a praia dos. Ingleses e pHvUegiados da Terra. A d� mais suave. Um, pouco mos encerrados entre as.

a ponta do mesmo nome, co- enseada de Zimbros veria alem da praia de Bombí- quatro paredes da nossa ro

mo emergindo
.

de entre a tremular nos mastros de nhas, a pequena enseada tina diária, respirando o ar

brancura das dunas, ao luxuosos Yachts, ancorados da Sepultura, bordada pela viciado dos' ambientes f'e

fundo, numa visão fantas- nas suas aguas tranquilas, I praia do mesmo nome, cons- chados, ou as emanações ve-

. magéríca, su�gia a massa as band�iras. de todas as titui refugio seguro. Todas nenosas d�s yeic,u�o� a mo- Icinzenta das ilhas das Ara-. ,nacionalIdades. , I essas praias .
guarnecem a., to!', os raios ,iPunflCadores

nhas., - Uma colonia de fé- i grande enseada das: Bom-: jio astro-rei c�nti�ua,r�o a

Era meio dia. O sol dar� rias, � maior tlo Brasll, in- .bas, entre a ponta de Por- se, derramá! em jor,r5l1'j�sô-
dejava, ·,sôb,re �ossas ca�e�· :te!rompe.

-. um' ou�ro,,'qüe lto Belo:e a que tem aquele :1'b�ê'aqüefRj '. p:�niü�õJa;1 �·Í�-: I .,.
,.

ças, mas nos nao o sentia.... nao perdia oportunidade de 1 nome, esta na segunda gran-I· mmando um,' cenarro, mI- I:" ,O EST A·D·O
-

mos. Só tinh�mos olho� pa- se da: ao pr?s�litismo..' Uml:l] dê saliência da peninsula. 'guR1ílyel �ue S'e ·�el'siste .�",!i[:'/." .

:IW " �,.
ra ver, extaslados, coloma de ferll;ls p�r..� ope:·1

de Porto Bel.o. , I �����r'. 'oc�lt� peta �ort.ll�:�. ;,1" .:.'c l,Rals a�ngo. dlarIO de

neirinhos brancos qUe a rários e suas famIlJas e Mas querIamos conhecer de uma crlmmosa mdIfe-� Santa Catarma.
brisa formava' no mar e qu,� que se deveria, construir ainda naquele dia a Caixa rença"

. ,. i
.

Leia e assinem.

desapa·reciam na linha, da nestas praias incompara-l d'Aço e, graças à boa von-
. HOJE' -'E -A····M-.-A·.··"N·H.A-

-

NO PASSAD'O-
.'---

horizonte; agora extraordi- veis. Ao longo delas seriam tade do comandante Nunes
_

rtáriamente recuado pela mo':'tadas milhares de ca-' Pires, que, longe de se' es- 24 DE JUNHO
altura em que estavamos, I

sas p're-fabricadas. Arma- quivar, 'nos animava a pro�- A data de hoje recorda-nos que: .

ii limpidez do azul e os ma- .zens de abastecimento, tan- seguir, para la nos encami- em 1503, foi descoberta ::). Ilha que se chamou

ravilhosos recortes da cos- tos quantos j,ulgados neces- nhamos, . atravessando, de São João e hoje conhecida com o nome de seu

ta, um todo que se diria sários, espalhados pela co� volta, a saliência de· Porto descobridor Fernando de NOl;onha;
disposto e combinado ex-· lonia, ldespreocupariam' a Belo e, rodando, depois, pe- em 1645, João Fernandes Vieira, mandou afixar

p.ressamente
/

para a con- sua população flutuante. 10 lado em que. ela forma a editais chamando as armas Os Pernambucanos

templação. Olhando do ai- Não sendo exagerado esti- enseada do mesmo nome. na luta contra, os holandeses;
'\

to, a diafaneidade do mar mar em cem mil o número Nessa mesma margem é que em 1645, Amador de Araujo e Domingos Fer-

era absoluta. As esca.rpàs de veranistas que--as praias 3e encontra a Caixa d'Aço, nandes destroçaram um contingente de holan-
de alguns trechos da costa de Porto Belo podem com- que outra cousa não é se- deses ch�fiados por Wenz�l Smit, das forças do

ofereciam-se aos nossos portar de cada vez, e, le- não uma profunda enseada Coronel Hendrick van Haus; ,

olhos em fila. dupla,. disfin- vando-se em conta a dura- naquela sinuosi�ade. Ain- em 1819, derrotado por José .Abreu, em Itaco-

guindo-se, nítida, a que cão de um periodo de fé- la era dia quando. ali che- \ robi, a 6, foi o general Andrés Artigas aprisio-
corria sob 'fi. agua. Na do- ;ias, não· é desarrazoado gamos. Acredito que não nado no Passo de San Izidro; no Uruguai pelo
bra do 'recôncavo do Cano' conçluir, mesmo excluindo haverá acid�nte geográfico Sargento Joaquim Antonio de Santiago, do Re-

to G\-ande, precisamente do os meses frios, que um mi-I que se revista da originali- gimento de Infantaria de Santa Catarina. Ar-

lado em. que o morro sôbr,e Ihão de operários �oderiam dade com que se apresen- tigas nascido em Missões, no Uruguai, de ori-

o qual nos· encontrávamos, passar anualmente por elas. I ta o da Caixa d'Aço. É um gem guarani, era filho adotivo do general José
se ergue como um penedo, Houve ainda quem aven- I retângulo de agua apa-I Artigas e faleceu quando. prisioneiro no Forte

viamos, la em baixo, as tasse � idéia de se centra- !Irentemente perfeito, entre de Santa Cruz, no Rio de Janeiro;
gaivotas, em graciosos pi- Iizar ali a industrialização tres morros, tendo de com- em 1859, travou-se a batalha de Solferino, en-

quês, apanhando, certeiras, da pesca, mas contra isso I primento ,duas vezes a lar- tre Austríacos e fran,cêses, durante a qual o

pelXes'que" desco;briam do se insurgiram todos. Nada Igura e os lados mais lon- .protestante Jean ·Henri Durant se sentia ins- O R A ç Ã O
aIto. EmoCionados, não f,- menos indicado para a in- gos constituidos de escar- pirado a criar, como criou, uma associação de � Nosso Pai, oramos para q}le o Es.pírito Santo esteja
lávamo!'!. O· noSso silêncio dustrialização \que aquele pas escuràs e rasas, en- socorms . aos feridos de guerra, que é hoje a .;;empre presente em nossos corações. Usa-nos para di-

era apenas perturbado pelo tocai. As vantagens de or- quanto que, um dos dois me- Cruz Vermelha; zer a outros do teu amor e despertar - nêles o desejo de
Wilmar e o 'João, os dois dem economica, por mais nores é a abertura da en� em 1895, em Campo Osório, defendendo· um ide- 1 dver cristãmente e virem a ti para que suas vidas se-

pequen�s guhis que cor- avultadas que fosselD, de seada e· o outro é constitui- aI, morre o almirante Saldanha' da Gama. jam lev.edadas pelo teu amor. Em nome de. Cristo Amém.
riam de um lado p,ara ou- modo algum justificariam o do de uma pequena praia --:0 :--

iro
. 'entretidos com 'os fol- sacrificio daqllelas riquis- e 'rochas. A profundidade 25 DE JUNHO PENSAMENTO PARA O DIA

gu�dos próprios da ida- si�as belezas naturais.
,

dessa piscina monumental, A data de hoje reco da-nos que: 1 Esforçar-me-ei para influenciar àqueles com quem ;-
.oItle. , Emudecemos., Novo si- que é grande em qualquer em 1631, o ,capitão Luiz· 'Barbalho por deter- PU tiver conta hoje, a se tornare'm seguidores do Cami-

Alguém, impelido por in- lêncio se fez. Ruido só C) ponto até a proximidade de minação de Matias' de Albuquerque, atravessou '!lho,: da' Verdaâe e da Vida. .

.

sopitavel desejo de expri- dos .dois meninos que se di- qualquer margem', permite o Beberibe e desalojou os holandeses do Per- H. B. MILWARD, Josnalista (New Yor!k.)
mir o· que pensava .sôbl'e·a ,vertiam agora com uma a ancoragem de navios de rexil em 'Olinda; --:0 :--

melhor maneira de 'desfl'�� carangueJeIra, encontrada grande calado. A conforma- em 1637, partiu do Porto 'de Recife, uma frota. SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JUNMO
tar' a felicidade que exped� quand,o saía de. uma fenda. ção simétrica da enseada holandesa de nove embarcações com 1200 ho- Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; quem
mentava, não _. hesita em Imersos na conteJ1lplação, e o revestimento uniforme mens, sob o· 'comando do coronel . João Roen, perder a sua vida. por minha causa, êsse a salvará.

despertar-nos daquêle êxt�- oprimia-nos o pezar de ser- de suas margens, dão-lhe com o fim de se apoderar da Portaleza Portu- (Mat. 9:24). Ler Lucas 10:23;;28.

se.
'

, mos forçados a abandonar a aparência de obra àrtifi- guesa oli Castelo de SãõJ,orge da Mina, na Cos- I PARA salvar os israelitas, Moisés desistiu de tudo e

_ Se algum, príncipe da aquele cenário, que, tão cial. Por isso mesmo, o ta da Guiné. A praça era 'fortíssima e poderia 'devotoj1�se inteiramente a seu povo. O segrêdo de seu

Gran-Ventu·ra tivesse· co- poucos, por certo, se aven- verde escuro da vegetação ' ter resistido vitoriosamente ao ataque. Mas as- sucesso foi que êle seguiu com zêlo a orientação de Deus.

nhecimento da' existência turariam a descortinar. Mas cerrada. que a cerca e a pllt- sim não sucedeu. Logo, que chega, ocupa Koen 'Ainda que se julgasse incompetente para a tarefa, êle
de um recanto como êste, urgia deixá-lo. -E foi do�i- cid� lacustre de suas aguas um Monte chamado de Santiago dispara alguns )'oi obediente a Deus, Entrou em cooperação íntima com

ele, por certo, hav:eria de natlos pela mais profunda plum.be.as nos induzem à tiros e intima o governador que se renda, o que Deus que o amava, bem como a todo o Israel.

adquiri-loLpara erguer aqui melancolia qUe empreende- ilusão perfeita de uma har- se efetuou a 29 de agosto, voltando depois Koen Que devemos nós 'fazer em resposta ao amor de
no alto a sua vila. Uma mos a descida. Prov.avel- moniosa conjugação da obra para Pernalpbuco; Deus por ,nós e por tôda a humanidade? O primeiro pas-

auto-estrada circular daria mente nunca mais a IJossa do homem com a da nature- em 1850, foi promulgado o código do Comércio; '<;0 será tentar viver vidas pur_as nÓ ambiente antagôni-
acesso à garage �ubterrânea retina fixaria nada que de za. em 1874, começou no lHo Grande do Sul, a re- co que nos cerca, Também devemos usar tôdas as oportu-
aberta na rócha sob o pri- longe se aproximasse daqui- ,Deixando a Caixa d'Aço volta dos Fanáticos de Muckers, dirigido por nidades para sermos cortezes ri Dondosos para com os

meiro pavimento do. paIã- lo que ali haviamos vis- lpela estrada que margeia I João Jorge Maurer. Entrincheiram-se no bos} outros. Acima· de tudo temos que procurar conduzir pes-
cio. Dessa garage, por um to. a costa, vamos olhando a

I que de Fari'abaz, município de São Leopoldo soas a Cr·isto, ajudá-Ias a receberem sua graça salvadora,
�evador interno, o prin- Retemperados por um re- ilha de João da Cunna, que I e só foram vencidos no dia 2 de agosto. Em um : e encorajá-los a viver vidas de comunhão com ::::>eus.

cipe se transportaria pa- confortante çaldo, de tainha, à esta é .paralela e enche' dos combates foi morto o comandante doas for-I Estamos prontos a morrer para o eu para que viva-
ra os andares superiores, na casa de João Cecílio dos I com �a su� massa verd� bôa! ças do governo, coronel Jenuin.o de Sampaio, imos para f\eus e os homens? Contribuimos para realizar

:se não quisesse se utilizar Santos, situada no povoa- I porçao orlental da bala: de I que rora dos mais distintos comandantes de' llma sociedade cristã, somente' 'quando nos perdemos a

'do helicóptero que o dei- do ,de Zimbros, seguimos
I
Porto Belo. Na praia "do: batalhões de guerra do Paraguai; Inós ....níei'tmos, sem reservas para ganhar os homens e sal-

vas�() pa.ra a praia das,J;JQJIlP!lS A.,r!lgá, u�,... pouco .. a!lJes 4�, .,�
André Nilo Tadasco

.

var as suas almas.
.

-

.....""'...._,....."

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

,

retornarmos-aquela cidade,
detivemo-nos a admirar um

verdadeiro prodígio, a fa
mosa figueira de grande
porte, inclinada sôbre o J\

voe
.

..desconto

•..np ,Barri'
o peitilhé verde dos valorosos soldados _9-0
Império, que popularizou os .catarinenses,
inspirou também êste vôo � homenagem da
Real-Aerovias : o "Barriga Verde" ! Vôos diá
rios em confortáveis Douglas De-3., com 25%
de desconto*, Dois horários a escolher ... tripu-

,

lantes atenciosos... impecável serviço de bordo.
A neg6cio ou a passeío.; vôe no "Barriga
Verde" e conheça Florianópolis - de praias
maravilhosas e deslumbrantes belezas naturais.

Escalas do
"Barriga Verde'4

Pôrfo Alegre
Florianópolis
Curitiba.
São Paulo
Rio

• DeaI:onIo aprovado pela D. A. C. sôbre a. tarifas dos luxuosos Súper-Convair 3"0.

·10 anos

d. real serviço·
ao Brasil

.

PASSAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmidt, 34 - Tel. 2377.

..

(,NO tendeulo»
Cóm ii Biblia na Mão

DOMINGO, 24 DE JUNHO
O reino dos céus 'é semelhante ao fermento que

uma mulher tomou e escondeu em três medidas de fari
Ilha, até ficar tudOo lev.edado. (Mat�us 13:33).-Ler Ma
teus 13 :31-35:

O REINO DOS CÉUS, disse Jesus, é como o fer
mento, como o 'levêdo. Nesta parábola' 'êle fala de três
medidas de farinha, o suficiente para tÔda a famí(lia. A
farinha sêca, sem vida, é inapetecida até que Jesus in
troduz na parábola uma mulher simples e anônima. Ela
faz o qu\_qualquer pessoa pode fazer - traz o fermento
c coloca em contato com a farinha sem vida. Para pro
duzir resultado, o fermento e a fadnha precisam ser

postos juntos.
Hoje, a Igreja, bem como outras organizações cris

'"fis, têm o poder do fermento. A farinha que necessita
de levêdo, está esperando - vizinhos com crianças pre
,!isando da Escola Dominical; amigos ao nosso redor, •

precisando estímulo em sua fé; pessoas carecendo do
toque da mão de Cristo, o Salvador, para transmitit-lhes
vida. Que estejamos alertas .para esta coisas e façamos. a
nossa parte para colocar nelas o fermento do poder do
Evangelho de Cristo, que transforma as vidas que com

Ede entram em contato.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO FlorianóPõÚs, Domingo, 24 de junho de 1956. '7

O BRASILEIRO QUE DEU objetivo comercial. .S.antos
ASAS AO MUNDO. .. Dumont, não, sempre fez ás

\ suas demonstrações públí-
Quem assiste. televisão, cas.veom o sentido de tor-

tem bôas vantagens: os nar os seus inventos
.

de
acontecimentos mais mar- utilidade do povo.
cantes do Rio, do Brasil e Esta omissão no .estran
do mundo se assiste confor- ge.iro da grande contribui
tavelmente sentado em pol- ção de Santos .Dumont pa-,
trena, em roupa caseira" ra a aviação só é devida à
bem à vontade. Só que, falta de propaganda nossa

quando os programas não lá fóra. Nosso cinema tem
muito atraentes ou que a procurado temas para mos

gente esteja meio cançado, trar o Brasil através da ar

o sono vefl'l correndo .. � te cênica, por' que não ,se
, Aparecem filmes que nos filma a vida do "pai da
cinemas nunca se viam. aviação"? Seria filme para
Na maioria instrutivos. Ou- distribuição em todo o

tro dia vimos um muito .in- mundo, mostrando o que o

teressante sõbre a história brasileiro fez, pela aeronáu
do avião. E aparecia desde tica.
o primeiro vôo no mais pe�

. Terrios,; aqui .

museus de
sado que o ar dos ir·mãos, Santos Dumont, por que os

Wrigth, 'até a era do avião nossos escritórios comerei-
à jato. Filme bem edueatí- ais' ou embaixadas não o fa- t'
vo e ilustrativo. Mas com zem mas nos diversos paio.
uma grande f'alha, para nós ses ónde ternos representa
'brasileiros: nem uma refe-', ção diplomática? O mundo
rência simples que- fosse precisa saber que foi um

ao nosso patrício Santos brasileiro que deu asas ao

Dumont, o pioneiro da díri- mundo. E aqui . entre nós,'
gibilida�e, e que 'fez a pri- na televisão ou nos cinemas,
meira prova com o mais pe- deveria-mos, através da
sado que o ar. A controver- censura, não deixar sêrem
sia vem se arrastando. Os exibidos filmes que contém
americanos' cyêm que .os a. história da aviação, in
irmãos Wrigth tivessem si- completa, sem referências à
do os pioneiros. Mas êles positiva 'e enorme contrí
fizeram prova secreta, com. buição de Santos Dumont .

••OG••••o•••�••�ao&Qo�••••••G.e••••0••0••0..

ED!TAL
EDITAL DE �RAÇA o ítenta e dito metros

(88,m); fundos, com ditas
O Doutor Eugênio Trem- de Acary Bilva, extremando

powsky TauJois Filho� Juiz por ambos os lados com ter
de Direito da Segunda Vara rás também de .Acary Silva,
da Comar'La q� .FIOl:i�nó; .sendo que as linhas laterais
po1is, Estado 'de Santa ,C�- medem a -extensão de oito
tarina, na. forma. da lei te.' centos "metros (800,m) .mals

'Viagenso 6uropo
Pelos 4 novos e luxuosos ,transatlântic�s 1·

"UIVOISlfR", "LOUIS LUMltRE":
"CHARLES ULUfR" e uLafNNfC'·�

. Camarotes de 1.° e 3.° dasse �
__
.... _)

•WM1IiIwH!iiitli,jtjHIIH@iiHtjjlii)li�t
Agentes:

Blumenau • Rua 15 de Novembro, 870·5/2
Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville· Rua Max CoUin, 639
Também informações em tadas as

agências de Viagens
.
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em ,gasolina e' .Iub'rificantés·!
As alegrias que v. tem com o seu carro' começam no seu

bom funcíonamento. E a segurança dêsse funcionamento V.

obtém com a primeira marca em produtos de petróleo: ,Essa!

palavra em servi�os!
.: I.� ; •

.\ v..
.

'1. �:.�., ...•• ..'.';�/!!O'

...Serviços Esso que dão vida ao seu carro! O Seu Revendedor
Esso é um homem especialmente treinado para servir com a

máxima solicitude e eficiência!

ou menos,· ou seja a

FAZ .SABER aos que o área de sete mil e quatro
presente edital virem ou dê- cent· s metros quadrados;
1e conhecimento tiverem (7.400,00ms2), aproximada
(expedido nos autos nO 644, mente., 'Tem-Se acesso a eg

registrado às fls. '22v. éÍo 'se terreno, por meio de uina
ljvro na 4, que digo nO 4 de servidão, o qual registrado
inventário de bens por fa- no 20 ofício de registro de
lecimento é(� Manoel João imóveis desta comarca sob
.Cardoso e d. Maria Luiza n? 4.648, às fls. 137 do livro
Cardoso, que se processa na 3 C e foi avaliado na im
perante êste Juizo e pelo portância de oito mil cru

cartório de Órfãos)
.

que zeiros (Cr$ 8.000,00). E
atendendo ao que lhe foi para qUe 6hegue ao conhe
requerido pelo inventafian- cimento dos interessados e

te e tendo _em vista ao mais ninguern possa alegar igno
que .dos autos consta, auto- rância, mandou expedir o

rizou a venda' em hasta pú- presente. edital, que será
blica de todos. os bens do afixado na sede dêste Juizo,

.

/-espólio, que serão levados a no lugar do costume, e, por
<

público pregão de venda e ._._. .....__� . --- .-,- _._ _

,::�e:��l��' l:ni�e:êr:��: ����;a:��l!�C��� .ru: MINÉRIOS ATOMICOS E OURO EXTRAr�l' O PRÊ(O DA ERVA-MATE
acima' das respectivas ava- Oficial" do Estado e três DOS POR NOVO PROCESSO

'

liações, pelo porteiro dos vezes no jornal "O Estado" .

_.

'

_ ! RIO (ARGUS-PRESS) - 1 preço FOB, por cem quilos
auditór-ios, ou quem suas

I
desta capital, devendo a : A safra de erva mate de !para a erva mate cancheada

�. _Izes fizer, no dia trinta e I primeira publicação ser fei- 'Grande inferêsse em tôrnc das 11956, conforme determinou ( OC-l e CB-l dos Estados do
,

'um de julho do ano em cur- ta com antecedência, pelo
I
Instituto Nacional

.

do Mate, Paraná, Santa Catarina lO
so (31-7-1956), às 14 horas, ,menos, de vinte (20) dias, e nesqusas nos Estados do Paraná e
no local em que se realizam

I
a terceira no dia da venda, I ! Santa .oatarína, será feita nr Rio Grande do Sul, destina-

as 'vendas em hasta pública. ou se neste não for publi- LONDRES, - (B. N. S.) - que se possam comprovar as período compreendido entre tia ao mercado argentino, e-
determinados por êste Juizo, I cada' o jornal, no da edicão O Departamento de Pesquisas posslbilldades com�rciais do; 1 de junho a '15 de setembro rá de US$ 21,50.
à praça Pereira e Oliveira, anterior, na forma da (lei. Científicas, e Industriais in processo em questão. Os 1'e·. A exportação terá início:3 O Instituto do Mate fixou
em frente ao prédio do Tri- 'Dado e passado nesta cida-' formou que o Laboratórtr sultados preliminares des- \

partir de 1 de agôsto. No Rio .'

,b�mal de Jll.st_iça, nest� C:- de. de :r:lorianópolis, aos de- !Britânioo de Química está pertaram grande ínterêsse Grande do Sul, a colheita co-I em US$ 23,50, por cem qui- �
pital, Descnçao e_ avahaçao zoíto dla� do.mês de junho

I. atua.1m.
ente se dedicando ar entre os produtores de ouro. meçará a 1 de junho, prolon- los, FOB, em qualquer pôr

I
dos bens que serao levados de um mil novecentos e cin- : estudo dos métodos de sepa-j gando-se até 30 de setembro

I'
to de embarque, o preço da

à. .praça : UM TER�ENO coenta e seis (18-6-1956) .Irar os metais alcalinos raros

E-ST&00 I No Município de Venâncir erva mate cancheada MB-!
sito no lugar, denommado Eu Waldem irn Simões de em parte devido aos ínterês- O L FI. Aires, o corte será antecipa- produzida em Mato .Grosso e

Capão, distrito de Ratones AI'meida Escrivão Ó· datilo- ses relacionados1 com a ener- O mais antigo diário dei'
do de um mês. No Estado' d'e i no Município de Fóz do Igua- jI �!�!���1.desta comarca, fazendo grafei e subscrevi. gia atômica. I Santa Catarina. Mato Grosso, a colheita sera : cu, destinada ao mercado ar ;.

frente no Trave?são, coI? E�gên.io 'Trompowsky Tau� I Segundo se a!irrna: gr�n Leia e assinem. feita até 15 de outubro.
' O' gentino. (A. A.)

terras dos herdeiros de VI- lOIS FIlho - Juiz de Direi- de parte dás ínvestígaçôes
'

cente Melilo, onde mede to da 2a vara. 'Irealizadas durante o ano de'
....·a·...............a·.....•••.....-....a...._.,_..·....a�...•..ia·.............................................. 1955 'relacionaram-se com a; !!!!!!!!i!!!!!!!!=!!!!!�_!!!!!�!!!!!�����=�������!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!=�IiI'..�ez�===="'.�

extração e recuperação dOi MO'T'ORES DllEeEL' ....urânio e tório dos depósitos
I . /fi; iii

minerais de diversos pontos
Ida Comunidade Britânica de I

Nacões. Os' estudos realizados,
'a pedido de' uma ,companhia i
de mineração deram origem
ao aperfeiçoamento de um

processo de cloretação direta

para a extraçâo do nióbio e

Nanádio do mineral obtido

I
em algumas jazidas de Kênia.

I Êste trabalho e a produção
; de compostos. puros, para
.

mais tarde extrair metais em
: estado de pureza interessam
I
grandemente à Comissão de

I Energia Atômica .

�oi' aperfeiçoado um novr

i sistema
' de recuperar ouro

das soluções de cianureto, fi
J
qual "pr'omete introduzir uma
mudança radical nos méto-I
dos de extracão do referido' MATRIZ: R,UA VISCONDE DE.INHAÚMA, 37. C. P. 360� -1l�IO

-

. I' fiLIAL, PRAÇA IGUATEMI MAR,flNS, 132 - SANTOS - S, PAPJLO

I
metal". O relatório declara, \ .'.

'. ENDEREÇO TELEG�ÁF'CO: "A N S A L V A li C O ,,-

em co'ntinuaçãQ que �erão �
.

_

_

necessárias ainda' investiga· ! - UMA ORGANIZAÇAO CO.MPtETA.�EM MOTORES DIESEL E A GAsoLiN,4 PARA BEM� SERVIR! .I.

- fi �iira�='iãi5 BãiV'DFZ "$f' ii'iiQl&-Mii!iêi515?ãii5E5 --a-t� $ti 'iBrw, pr
.

PARA TODOS OS FINS

• Robustos
• Econômicos
• Fácil manêio
• Grande durabilidade

Ein motores desta classe não compre
sem conhecer detalhes do SKODA

,tipo 1-S110-R

UM MOTOR PARA GRANDES SEitVIÇOS!
Representantes e.xclusiv.os para o Brasil,

.

melhor . parada! \-.

A qualquer hora... em qualquer' lugar, uma

parada 'no Seu Revendedor Esso assegura-lhe a

alta qualidade dos serviços e produtos Esso e

'AtU1s que fazem V. 'dírtgír sempre satisfeito'!

DOCES E TORTAS
Doceira especíallzada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
ortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver�'
sanas. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12

.....

JS HPJrSOO : RPM
,.

Extinção do expe
diente 'aos sábados

. RIO, 21 (v. A.) - o DASP,
ao que' se informa, está co�

I gitando de adotar, em cara

'I' ter' experimental, um novo
horario- nas repartições -pú-

: 'I' ,blic.as f�derajs, de '�at;Ieil'a a

. extmgUIr ,o ,expedIente aos

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o PSD pede 'adiamento, do pleito de Braço do Norte
,

o P. S. D. de Santa Cata- custa dos dinheiros públicos
rina dirigiu ao egrégio Tri- gional do Partido Social De-'peitosamente, expôr e reque-Tquererite foi lesado no seu l 14 - E espera, confiante, rio Regional requer seja - e, também; para que o

bunal Eleitoral a seguinte mocrátícc de Santa Catarina, I rer: . direito de concorrer, em nesse Egrégia Tribunal, de adiado o pleito do município Povo possa escolher livre-

petição: infra-assinada, de I

acôrdo,' Egrégio Tribunal. igualmente d e condições, vez que lhe cumpre, nos casos I de' Braço do Norte, marcarido mente os seus candidatos, co-
Exmo. Sr. Dezembargador com os poderes que lhe ro- 1 - O dia 30 do corrente mês com o candidato CONDICIO- de urgência como é o atual,

I para
o dia 30 do corrente, pa- mo é da essência mesma da

Presidente .e dem�is mem- ;ram dele,gado.s, em

reunião1foi _o designad? _para a re�l�- NADO, cuja campanha eleí- determinar providências pa- ra data que possibilite ao Democracia e como quer e

b�os do E�regio �l'lbunal Re· 'ide 28 de �alo de �954, con- za?ao das elelço�s muruci- toral poude ser feita baseada ra a execução da Lei - .CÓ- Partido disputa-lo sob ga-!manda a Lei, entregue à

gtonal EleItoral. forme ata ja remetida a esse .pais - de Prefeíto e Verea- inclusive na circunstância de digo - art. 17, letra "u". Irantias efetivas, fóra do re- execução da JUS,TIÇA ELEI-

A Mesa do Diretório Re-'Calenda Tribunal, vem, res-
t dores - no Munícípío recem- não ter adversário e, com is- Diante do exposto - su-.' gime de subõrno, de coação TORAL.

l-criado de Braço do Norte. so, conseguir compromissos prídas 'pelo Egrégio 'I'ríbunal
'

e de corrupção implantados- I
- N. Termos

-----...;.----------------.....-- 2 _: Dentro d6 prazo legal do eleitorado. as deficiências da presente naquela -Zoria Eleitoral pe- P. Peferimento
I foram registrados, além de 12 - A atitude do Gover- petição � a Mesa do Díretó-cIo Governador do Estado, à

:$.O � candídatos a Vereadores, 03 nador; por outro lado, não só

H'uestra S'en-ora,' de c candidatos DORVALINO LO- desajustou e desagregou o co-

I• CKS, para a diputa do cargo Iéglo eleitoral do Partido So-

de Prefeito, pelo Partido So- cial Democrático, como re

I cial Democrático e FREDO- presentou in que s t i o n a-

'1-' 'asu n'C"Io'n 'I
LINO KUERTEN pela União v e coação partida não de
Democrática Nacional. simples, mas da mais alta

3 - A propaganda eleito- autoridade do, Estado.
, IraI estava' seguindo normal 13 - Sem garantias morais

Othon d'Eça : ! e entusiasticamente o seu para exercer seus \direitos �
...........� ! curso, quando apareceram no I suas finalidades na competi

I município agentes do Govêr- ção que deveria ser democrá-

,

36° I no 'do Estado, chefiados' pelo tíca, o Partido Social Demo-
21 de março. - Quarta,-feira. _.!. Saiu tudo ao contrá-l sr. Affonso Ghizzo _ Depu- crático espera não ser esbu

rio: - não passarei a Pascoa em casa: os meus ouvidos Itado e Prefeito de Araranguá lhado pela fraude prévia, pe
terão de ouvir, na fina claridade da ressurreição, os sinos, _ conhecido p�s suas ati- lo subôrno comprovado, pela
repicando, em torres estrangeiras, sob .céus estrangeiros! tudss de soba eleitoral e cele- coação violenta e irresponsa-

Já não via procissão de' Passos - retido em Posadas; brizado já no doolroso epísó- vel, que o Tesouro pagará,
. já não verei a do Senhor Morto: - dois atos místicos e dia do. plettó fraudado em não' como auxílios, ajudas e

consoladoras que me conduzem, cada ano, entre saudades Turvo. subvenções ao município, a

e recordações de creaturas queridas, a um velho tempo na 4 _ Através, primeiro de hospitais,' a educandários,
minha velha casa. inculcarem que o candidato mas em troca específica da

Desde quinta feira, na véspera da Paixão, que cessa- pessedísta. não venceria de vitória CONDIC}ONADA ao

vam os sons festivos e sonoros dos órgãos e dos sinos: forma alguma o pleito, pois, Partido. que habita o Poder.
apenas as matracas batiam! teria contra si toda a fôrca I '

As surdas e queridas matracas de pau, que a gente do Govêrno do Estado, esses • ......·_o!'..-,.·A-J".·�·�·.....•••.........•••.....

comprava por duzentos reis, numa pequena marcenaria agentes, 'autorizados pelo Go-I '

.

ch�i.rando li. cola e a taboas serradas, à esquina da rua verna?or do Estado, Dr. Jor-Ia dl-Ie renca'I'rajano com a 28 de Setembro. ge Kominos Lacerda, leva-I
'

À noite �e se�ta-feira, .ai�da co� uns restos de calôr ram ao/�. Dorvalíno Locks
e a lua no ceu, sala a procrssao, multo lenta, ao compasso propostas várias, para desís- O jornal que, não ten-
comovedor da marcha fúnebre, marcado pelo bombo en- til' da sua candldatuzg em do ligações com os par-
ftlitado com um laço de chepe. , benefício da candidatura tídos; deve tê-las muito

À frente, depois da cruz com o sacristão com :5' matra- única do candidato' adversá- fortes e muito íntimas
ca, o sudário, os Profetas com as suas escadas, os Evangc- rio, da u. D. N. com o Tesouro, pois cada

lhistas, a Verônica de preto e wéu branco sõbre o rôsto, e 5 - Viajando p�sterior- edição é uma verdadeira
as tres Beús no fundo dos seus 'capuzes prestas e pontu- mente para Braço do Norte o poliantéia contra a opo-
dos. Governador Jorge Kominos sição e seus homens-

Em seguida, sob o pálio, o esquife dourado coberto por Lacerda, no dia 10 do corren- tentou, ontem, parafra-
um pano rôxo com flores de ouro. ' te, ratificou pessoalmente as sear nosso artigo Cor-

Guarda-o o Centurião, magro e alto; de capacete em- indecorosas propostas dos rupto e corruptor, rever-
plumado, cheio de arrogancia e de incredulidade,' batendo seus agentes, consubstanet- tendo-o sôbre elementos
com o conto da lança na rua juncada d'alfazema e de do-as em subvenções e pro- pessedistas, entre os qua-

mangerição. messas de ordem vária, inclu- is os srs. Joaquim Ramos
Em, tôrno, o povo emudecido e contrito, as promessas sive a de proibidas vantagens e' Luiz Maragno, ex-pré-

cintilando, frementes e claras, nos pavios 'das velas .de cê- pessoais ao candidato - que feito de Turvo.
ra; e aos lados, na ponta de mastros curtos e enverníza- seria aposentado com polpu- Aceita, pois, ,A Gazeta
'dos, que os rapazes carre.gavam empinando-as ao ventre - do vencimento - e o Vice- a nossa afirmação, de
as lanternas oscilante e luminosas e que foram as mi- presidente do Diretório, que que, quem .usa dos dinhef
nhas supremas aspirações de menino de família. teria sua aposentadoria me- ros públicos para barga-

Em certas ruas, todos Os anos, havia ataques nervo- lhorada, vantagens essas nhar vantagens politi-
sos de senhoras, grandes prantos partidos de algumas [a- imorais e ilegais. cas, seja corrupto e cor-

nelas com lumínarías piscando no alto. 6 - A prova do alegado ruptor.
A ctdade vivia largos momentos dê contrição e reco- está no documento anexo por É o caso do sr. Komi-

lhimento; mas, depois que entrava a procissão, na vend& fotocópia 'devidamente au- nos Lacerda em Braço do
do Dominoni, ijue ficava àO esquina da Praça com a rua tenticada por notário públi- Nl)rte e não é o caso d!,s
Fernando Machado, era fatal uma briga da poliCia com co e na qual se lê que as li- sr. Maragno em Turvo.
soldados do 30 d'Artilharia! beralidades do Tesouro do A acusação. feita a este,

O Centurião! Morava numa casinha baixa, à rua 16 Estado para com o MuniCípio e outros, - e não ao sr.

de Abril: era um: mulato espigado, com uma virg�Ia de e para com as pessoas acima Joaquim Ramos, ausente
cabelos /na ponta do queixQ, o peito em arco e uma leve indicadas Hca'vam sob um no Rio à epoca do do-
giba às costas derreadas, CONDICIONADO A CANDI- cumento fOl'jicado pela

Chamava-se Militão e foi êle, até morrer, o detestado DATURA úNICA DE FREDO- U. D. N. - foi ajuizada
ofIcial romano. LINO KUERTEN. como queixa cl'ime, pelo

Cónsiderava-se uma figura tão insepará,vel às ceri- 7 - Referendado o contra- sr. Ramiro Ulisséa, dele-

mÔllias do Enterro, como aquele "colega" que, nas estam- to criminoso, inclusive pelo gado udenis.ta.
pas da Via Dolorosa, de capa vermelha e capacete doura- Governador do Estado de Em juizo o sr. Mara.gno
do, vai logo atrás do Cirineu.

,
Santa Catarina,' Dr. Jorge e seus pompanheiros acu-

Confessava-se no' sábado e comungava, muito cêdo, na Kominos Lacerda e pelo seu sados' :íHlIlverizaram fl!l-
Capela do Santíssimo, quando .os sinos da.,Matriz repica- agente, sr. Affonso 'Ghizzo, minantemente a imputa-
vam alegremente à Aleluia! Deputado à Assembléia e ção caluniosa, mostran-

Dizia"-se 'que era remorso: - aquele papel, que ó Militão Prefeito de Al,"aranguá, o can- do que o tal !locumento
representava com um realismo duro e uláu, feria:-Ihe a didato registrado pelo Parti- não passava de p'apelu-
alma ingênua e doce: - reconciliava-se com a sua cons- do Social Demo;rático reque" cho sórdido, condensan-
clencia e o Divino Mestre, ,cujo corpo, cheio de sangue e reu em data que o documen- do grosSelrISSlmO tru-

cheio de chagas, êles ólhara com desdem pagão, como to mostra, a d�sistência da que. A U. D. N. não teve

competia a um oficial da Vigéss'irria Coorte aqwli'telada sua candidatura - como se sequer a petulância ele respirat6rias.
em Jerusalem., vê da certidão junta. re�orrer da sentença ab- I .

Bem. Estou mesmo velho. ando a ,viver das códeas sê- 8 - O Partido Social De- soIutória, que esmagou a

cas do passada! 1 mocrátko foi assim derrota- sua acusação falsa, ba-
Desde Libres que a v,iagem me está saindo pelo fôrro. do pelo Governador do Esta- seada em documento

sempre pelos caminhos mais longos, como se fossem o� do, através do ÇONDICIO- contrafeito.
caminhos da floresta! ,NADO e à custa dos dinhei- Sôbre o processo man-

O destino anda a brincar de lobo' máu! ros do er,ário, imoral e dolo- dou a Justiça, que se fi-
o x x samente empregados para zesse eterno silencio, co-

x fins eleitorais, visando inte- 11\.0 quer a, praxe judti- '

• Ao diretor deste matutino
Saí ontem .à noite em ,cabelo, como dizem os portu- resses eleitorais, em favor do ciaria. foi enviacle o seguinte agra-

'

guêses, e desfriei-me. A noite estava fria e vinha um ven- candidato situacionista. É com essa calúnia re-
.' decimento:

to úmido das bandas do rio. 9 - Esse fato, único sem pelida e com esse proces� , .

Devo ir a Buenos Aires: não quero complicações com i dúvida na historia político so passado em julgado,,: Florianópolis, 20 de junho
a sanidade argentina: chegam as to'rturas das' pautas partidária do Estado, por sô- 'que A Gazeta quer acusar

lâe
11)56.

aduaneiras: a longa espera, ,o risco de giz-que é a

isen-II bre constituir crime definido pessedistas para defender Ilmo. Sr. \.
ção, a ruas e aliberdade! pelo art. 175 ns. 20 e 27 do o sr. Kominos Lacerda, Dr. Rubens-.-de Arruda Ra-

Alem disso estou a espirrar a todo o momento: não Código Eleitoral, comunica: réu con'fesso de crime

-, n10s,posso prestar atenção à horq e ao lugar dos meus espir- prévia fraude e evidente coa- [ eleitoral e de crime de DD. Diretor de "O ESTA,
ros! E isso me inquieta e alarma! ção à votação, tornando�a

\
responsabilidade. Contra DO" - Nesta.

Sou latino e li o SATIRlqON: preCiso saber se êsses anulavel, na forma do art. este último !l sr. Kominos . Prezado senha).',
espirros sao de bons eu de Il_1aus augúriosl 124 do citado Código. Lacerda já tem garantida Em' meu nome, e no de

Tenho de' passar no Banco do B:r;asil para compra,r '10 - 4. conduta corrupto- defesa: obr�gar os seus meus colegas catarinens'es.
guaranies: - llm guarani está valendo, sem espalhafatos ra do Chefe do- Executivo' e deputados na' Assembléia

I que prestaram o Serviço Mi-
e sem tabelas ete cambio, um cruzeire e sessenta centavos. do seu principal agente do

I
a negarem licença ,para litar no 10 Btl. de Polí,cia do

Antés valia uns magros trinta centavos, em moedas de suborno, pondo o poder eco- a Justiça julga..::!o.! 'Exército, na Capital da Re-
aluminio dourado... " nômico do Tesouro a s,erviço

'

O Povo que medite sô- pública, ve'nho agradecer-lhe
Chove, desde a madrugada, em todo o Paraguái; é o I do partido oficial - retira do bl'e a diferença dos casos o envio do seu prestigioso

começo do outono; amare�ecem os plátanos; pela tarde, Partido Social Democrático, ,de Turvo e de Braço' do jornal durante todo o tem-
por essas larangeiras densas e floridas que adornam

asl,e,starrecido
e tomado de sur- No.rte. po em que lá ficam08, e tam- ,

ruas da cidade, uma ou outra cigarra ainda canta, por- presa, condições de disputar Acresce que, neste ulti- bem comunicar-lhe que fo- i

q�é há uma ilusão de estio entre as folhagens. I normal, leal, democrática e, mo município., o P. S. D. mos licenciados, não mais I
O,
s norte- americános agoJa es.tão orientando as

fi-lllegalmerite
o pleito de Braço venceu a eleição Munici- sendo necessário .a remessa

nanças do país. Dirigem o ;Banco do Paraguai e valoriza- do Norte. -

paI e que em TUl,"V'O ia qe seu matutino.
ram a moeda nativa: - vinte guaranies por dolar' é um 11 - De fato, ao impacto sendo roubado pela frau- Mais uma vez grato, dcse-
bom sinal, de pan-americanismo... do episódio escabroso/coni o de udenista, que arrom-

I
jo-Ihe pr,osperidade 'e subs-

Os gipões 'verde-oliva correm sôbré o asfalto ou, en-I cancelamento do registro de bou o deposito das úrnas crevo-me

tão, um calilac magestpso e luzidio, co� uma lentidão pe� I seu cand,ida-to nas vésperas e violou-as. Anulado o atenciosamente
sa,da ,e rnan�_has ,cl!g�� de, J,ll'\ltorJ}le�. �,�al�-; do :Qle!t9, e ,pela� causas de- pleito, na renovação sem I Wald,myr' HYl'Oitho deI

iPtonstradas, o Partido fraude: 0" P. §; D. 'vene(!u;
.

Prâ Netto

.........

Vice-

de junhoFlorianópolis, 22

de 1956.
CELSO RAMOS-,

presidente no exercicio da

I presidência.
J\OAiO DAVID FE-RREIRA

LIMA - Sesretário Geral.
RUBENS DE ARRUDA

Florianópolis, I
RAMOS, - Secretário.

_�__
ROBERTO OLIVEIRA

Domingo, 24 de junho de 1956. Tesoureiro.
'

Querem a anexa

cão do Distrito .Fe·
, '\

deral ao Estado do
Rio

RIO ,23 (VA) - Vai ser en
viada moção de alguns depu
tados fluminenses ao' gover
nador Miguel Couto, solici
tando que início entendi
mentos para a anexação do

Distrito Federal ao
,

Estado
do Rio. A 'autonomia recen

temente concedida ao Distri

to Federal suscitou a ques
tão, consíderandô o Sr. Hí

palito Porto, um dos autores
da moção, que a cidade do
Rio de Janeiro, ou seja, o

território onde se encontra
atualmente a Capital da Re

pública, pertence, de fato ao

Estado do Rio. Os parlamen
tares fluminenses receiam
ainda que, com a possível
mudança da Capital para
Goiás, ,o Distrito Federal ve
nha a, constituir um novo

Estado.

/

Novo Aparelho de
Respiração Artifi

cial
NOVA YORK, 23 (DP)

OS "Batrow Laboratories,
Inc." estão demonstrando no

Segundo Congresso da Fede
ração Mundial de Fisiotera
pia, nesta cidade, um novo

salva-vida eletronico, que
dá respiração artificial às
vítimas de afogamento.
Uma pequena vareta de vi

dro' aplicada ao plexo-solar
das !vítimas desfecha peque-'
nas pulsações eletricas, /que '

fazem mover o diafra'gma
com radide� neéessaria ao

controle da respiração.
O aparelho tambem prome

te ser util nos Casos de en-

venenam'ento com gases, as
mas e outras dificuldades

Agradecimento a

"O ESTADO"

./

MARIA VENANCIO CHEREM
(D. BELICA

AGRADECIMENTO E MISSA

Filhos, Genros, Noras, Netos e Bisnetos de MARIA

I
VENANCIO CHEREM, vem por êste meio agradecer. aos '

'nobres facultativ-os Doutores José Tavares Iracema, 'Ivan
Bastos de Andrade, Polídoro Santiago e Vítor Mendes, pe
la maneira com que se empregaram e pelo esfôrço dedi

cado afim de dar tôda a assistência necessária à extinta,
ao Senhor Amírr-Sallum, que solicitado atendeu pronta
mente, aos Senhores Alcy Silveira e Vidal Vieira Dutra e

demais pessoas que auxiliaram naquela triste ocurrência,
enfim a todos quanto lhes confortaram assim como aos

que .enviaram telegramas, coroas, cartões e acompanha
ram até a última morada.

Outrossim, convidam a todos os parentes e amigos pa
ra assistirem a; Missa de 70 dia que pela intenção da Alma

de sua boníssima Mãe, Sogra Avó e Bisavó, mandam cele
brar no proximo di� 27, quarta-feira, na Catedral Metro
politana às 8 horas.

Por mais êste ato de Fé Cristã, confessam-se suma

mente gratos. .

_ .. - .... --_. "_--- ..__ ... _ --\-_.-.

DECLINAM AS EXPORTACÔES DOS tE.
. \ t \

UU. PARA A AMERICA LATINA
,--

WASHINGTON, 23 (U P) rvendas para a America La
- As exportações noi:te-a�' tina. Fixou que o total das
mericanas para as 20 repú- i vendas às referidas rapúblí
blicas latino-americanas de- cas, durante o mês.i-atmgtu
clinaram em quase 50 mi-

I à soma de 299.300.000 de do
lhões de dolares, em abril, 'lares com relação ao mês de

com relação a março, segun- .março que foi ,de 346 milhões

do o relatório apresentado, 'e meio. As cifras registram
hoje, pelo Departamento, de, lima redução .nas exportações
de Censo do organismo CO"

f

para o Brasil, Colombia, Ve:
mercial comentou que a bai-: nszuela e Argentina. As ven

xa naS exportações durante o: das ao Mexico, entretanto,
mês foi devida princ�pal- aumentaram de 67.600.000
mente a uma estagnação nas pal�a 74.400.000.

É verdade que o então senador Francisco Gallotti
tenha ido ao Senado de muletas. Fê-lo duas vezes:

uma parn votar a extinção do partido comunista e ou

tra para apoiar projeto de aurileÁto de subsidias.
ba primeira vez foi levado por dois imperativos

de ordem pessoal, como já teve ocasião de explicar pe
las mesmas colunas que hoje o agridem: repelir as,

ame�ças de agressão e até de morte que os comunis
tas lhe fãziam por cartas e telefonemas e' opôr seu vo.,

to ao ,voto dos senadores udenistas, defensores extre
"mados da legalidade e da continuidade do' partido
comunista.

Da segunda vez foi solidarizar-se com a maioria
do Senado. O projeto do, àumento tinha sabidamente d
voto de mais de 30 senadores, contra apenas 3' ou . 4

,da U. D. N. :_ os tais que quedam loucamente a aprq
vação do projeto, mas votaram contra para .receberem

elogios da imprensa e fazerem a sua média eleitoral. O

voto do representante catarinense, que estava de acõl'
do com o projeto, não era necessário. Comparecenclo
ao Senado e votando, o dr. Francisco Gallotti foi lo
go em se.guida procurado por dois representantes ude
nistas - os únicos 'a votarem pelo aumento - cujos
nomes, no momento não nos ocorrem, mas que faci!
será apurar., e por eles abraçado com aplausos assim:

- Você deu tremenda lição 'aos nossos COlegas de

paDtido, que somente votaram contra na certeza da

aprovação do aumento! Você tinha tôdas as descul
pas para não vir votar o projeto. O seu nome apare-'
ceria amanhã na imprensa entre os dos herois que
não aprovaram o aumento.

- Eu fiz - explicou-lhes o nosso conterraneo -,
apenas o que voces dois fizeram: estando de acôrdo
com 'o projeto não quís ser hipócrita.

Claro que a' lição desses tres senadores - um pes
sedista e dois udenistas - �ão I>ode ser apreciada pe
la turma dos condicionados!
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