
___ente o Governador
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o governador Lacerda, "dos seis I apresentados na

sem defesa para justificar i primeira ocasfâo.
sua assinatura e sua coni- O sr, Afonso Ghizzo achou

vência na monstmíesa frau� viável o acôrdo, podendo em

de eleit�r,al consubstanciada troca ser concedidos bene-

no CONbICIONADO fícios notáveis ao Munlcípio,
documento lúgubre I que Em reunião com S. Exela.,
atesta a aplicação de dinheí- alguns membros do PSD dls

ro públicos em benefício" cutiram as bases da paeífí

político da UD.N. - em cação, não tend? ch��aao a

recente discurso< gravado no um acordo sat-!_sfator1o. O

Rio e 'irradiado nesta Capí- PSD deu por encerrado o

tal, afirmou e reafirmou assunto. Entretant!l' ás 22

que quem o procurara para horas daquele In.esmo dia, o

is<'",..r�s'/�e--m,-, '-', t.JI"'--"e·';··I�a""���Legis I a,,'t -Iva ��:�����F�.����:�::: �:;::��:!���:';:::7:��;
,

'doNorte. Quis, com isso ati- cussão do assunto. Com a

rar tôda a culpa para os presença do sr. Governador,

adversários 'que enganarà pr-esidentes dos,. Partid�s e

�ova' Etonll·rma",a-o!do:e�xodo :·de�margina.,is. prOj·eto be�elic_iando na véspera. Enganou-se, alguns o�tros fOI resolvído o
1� � y..... _ _

� contudo. Antes do seu dís- acordo, vâsando umca c es-

as Prele'-.·uras ".de Sa-o Joaqu.-m ,e�"Bom :�.,Retiro. Providencla- que' curso, já o P.S.D; de Br�ço clusívamante o'bem da cole-
I

"""

"""r.! do Norte fizera distribuir tividade".
,

beneü"'.-ara� 'Ib.-ramalle Presidente Géfu,liO. O recurso um MANIFEs'rO, do qual Como resta evide�te, não
'" ri

se vê que o governador, roi o P.S.D. qu� procurou o

do P._ s.�D. .Outros assuntos. mais uma vez e aindaNuma governador para CONDI-
)

vez, faltou à verdade. esse CIONAU-SE, mas foi o go-
A sessão de terça-feira ma, passando por Ríachueío

fi n11 'I!I!WWiFIlJ/i••i_= $f -;_mtjJêi��_6�!&'1:@5 -. documento, que é longo, os vernador, por seu bastante
Última, realizada pelos nos-:muito contribuirá para, ne-

fatos são histotiados minu- cupíncha, sr, 'Afonso GUino,
sos deputados estaduaIs, foi i neficiar extensa e impor-

A'" " �

ONO IC10NAOO"
ciosamente. E', o seguinte o quem procurou o P.S.D. pa-

�:���::l:Sa�U�X��:r:ses:!ri�� I ���� ����n��r�a;e :i�ti��::
In�a o

' 'G�', . \
,

-- ::�i::���téd: ���e;;�I�� ;;at: ���O:�jet:e ;�oi�?:�desenvolvimento do Estado. I poupa�d� ec'onom�a aos CÓ-
NADO. por lei ,cdminoso, por-

Depois de lida e aprovada, fres públicos, ensejando um

,"Visando esclarecer ao �a- tanto.
a ata da sessão anterior .foi: melhor escoamento da pro-

bortoso povo de Braço do
lido telegrama do Prefeito, dução. Lembrou o fato de Desesperados com as Ieviandades do. .governador Lacerda, comprometendo-

'Norte sobre Os motivos, que
............................_�.

W"ldemar Sales, de Tuba-Iser bastante montanho,sa a se e comprometendo-os com o ',famigerado e' criminoso 'CONDICION,ADO deU

levaram o PSD a assinar um

drâo, confirmando tambem o:zona de Subida, dificultando Braço do Norte, os eternos vígtlantes fizeram, o sr. Afonso Ghizzo voltar àquele
acordo com o sr, Governador, ,V'a-o executar oisêxodo de favelados para Pôr- II estradas amplas, bem assim município para obter, de qualquer jéito, uma prova que disfarce e desclassíf i-

did tem torno da can I aura
to Alegre, o que atribúi "àl'que, existem planos estabele- que-as infrações ao Côdlgo Eleitoral ali cometidas 'pelo chefe de Estado.

'

única o Diretório do PSD 'acordos A'gr'lcolasfalta, de assistência social na
I
cendo um,a futu.r,.a .ligaçã.o

'

De poeta em porta andou o. tretegn prefeito araranguaense mendigando '
.

t
'

.., vem deelarac o segum e:
zona carbonífera do sul do com M,afra e Italópohs, via assinaturas de adversários para', à custa 'delês, livrar o- governador das penas d'"

h f Desde que foram marca as
RIO, 27 (V. A.) _ Q mi-Estado". Liçlo tambem tele- Presidente Getúlio, o qUE) da lei. Ludibriados, da primeira vez, pelo governador bacharel, os c e es pesse- .

d1 t t' it t ib
.

nst dov dess: t as eleições, o PSD, desejan o
nístro da Agricultura, gene-grama do juiz de paz de, Pa -, .cer amen e mm o con ri ui- distas repeliram as propostas e os guises dó sr. Afonso., demons ran o, (eSS3r e,

I
mitos agradecendo as con- rá para o progresso de Ibi-': que no. CONDICIONADO, cometeram. apenas, um. erro de entendimento. Aler- 'paz e harmonia, já fa ou em

ral Ernesto Dornelles, destg-,

candidato único, que eongra-
-nou o sr. Benedito Caetégratulações enviadas pela rama e Presidente Getúlio. O tados, agora, pela enorme repercussão do caso, não querem mais negócios e

t
oasa por ocasião da, instala- deputado Orlando Bertolí.] conversas enm os que se valeram da sua boa fé' para fugirem 'à; derrota. ' casse a família braç�or e�- Ferreira, chefe da Seção de
cão dacuela Comarca. encaminhou então ímportan- 'Ainda"lloje' o e,gré'gio Tribunal Regíorral 'Eleitoral decidir� do pedido de" se, independente e cor Fomento Agrícola

I
Federal

.'

t'
. - .

S tarí , 1
'

S díd f- díd t fi partidaria. no Amazonas, para servire proposiçao a ecre arra adiamento. do pleito naquele município. e a me I a O! co.nce I, a, como o os
,

,

Pt' rmente compaJ'e-
..,
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como execu.tor do acor'do dePROJETO BENEFICIA e laça0 eras 11 lcas,' espel'am, o P. S. D. reorganizará seus quadro.s em eaço o' 01' e e Ira as urnas
.

d I <

l' I b
'

'f'
, ceram à residência do sr.

fo....... ent'o ve:getal ,celebradaSÃo. JOAQUlpi E afim e promover um.a so u� com seus candidatos, na certeza de que aque e a tivo e !'avo povo rea ,Irmara S
LU

-

t d t
'.

S' t t t J t· Westphal os Srs. Otto. am-
e',ntr'e' o, Gr"'el'no da Unl'ão eBOM RETIRO çao opor una o assun o. a vitória pessedista, já. ali assinalada no último pleito.. e, en re an o, a us Iça A

'H
..

- .

I
;- .

1 d' t dI'
-

I paio, Daniel' Bruning e n�
antlele 'Estado,

"

I eleitor.al na sua respeitável decisao., JU gar nnpOSSlve o a lamen o a e elçao.,
,

"-,
, , <

d d 't ,gelO Sandrini, mcmbros da, Po'r outl-0 a,to,' deoümou oO primeiro orador da hor� O RECURSO. DO psn o P. S. D. lançará manifesto ausentando-se elas urnas e recomen an o o Vo. o
d F t D

�
�

do expediente foi o deput::t,- "em branco aos se'us conel$gionádos. 'pug'nará, a seg'uÍl", pela anula!)ão do 'pleito então já forma a Ire;
e �-

sr. Fl'aneísco Alves da Rocha
.

db Edmúndo Ribeiro RodJi- O députado Sebastião Ne- e impugnará o diploma do candidato nOtlí),eado pelos corres do. Tesoüi'o, através mocrática. Apresen a r a ln

I para executar ,os -trabalhos
I gues (PSD) que justificou ves, udenista, fôra pára a ,60. ato CONDICIONADO.'

'

.

uma lista de seis ,n�mes, do acôrdo lavrado entre o

importante projéto benefi-: tribuna para desenvolver, Noticias de Braco 'do Norte informam. que 'o' s�'. Afonso' Ghizzo, fracassado me��rtos dessa,�eps���a;�� !Ministério e a Prefeitura de
dando as �

comunas ele S�o 10l).go, disc,urso, .. logo dando na p;rhheira tentatj�a de obtêr docuÍnentos' qtl�>. i�{)l'Item o gov:en1àil�.,1.' 1.::10111'<111 \ te uep ,re, os qlUh,�;ld's , r
J Pôrto Alegre..!_, Para �rtieuJ�-

D .• �' . '..
"".., ' , '-1_ •

1· t l' �SD, S�I' eSCo I o o crn� :;�;<.c-ã.i:r�'dog .'si'l)::vlcel's �e' Jlorésh-Joaquim e Bom .Retiro: �- màlJcbâ-J.'é, •. eru ,-vL$tá -,fie:: .. d� ,cu*pàs�no caso (lo C,QNDtOlv1'lflf.H!, � Q'ttJ;; CQJ;nru.·O?nGli�t�'-é}s' Ix�t�::�e..'! aca(,o� '�, : '4, to< CO.ln..llrometeu.....sé i()s- �,,' ,"', ". ,"

pois ,(le d(�senvolver '.v�r:f-ils ! apaJlte�' qtl'ê. � o �etlC'i.JÕl ,;rta- ,cr' ,1fatlt'e�' ·pé§'::rl-'1:1i��$s.:7�� .�''tr J4.s-��:r, 1,,1 "í:t:, j,l)'",lf;'j} '! �r..t "tl1.b.;::tl1eaj�:n'�:f1il,:J:-(;...n ", ' ,a .e;: - .. . • '_,,,;
J

'

,-_, \ ii�cÍiltó ·ê,·l"e�lo.l'e�tamel1to no
con,sideracões, leu o texto da ram, imediatwmente. Aquele vi�iências;

., ' '., ... '...' ,c�.. ',waldo, �W('stP'h<:l .;��. a" �ml!\ "muiilcípiô-
.....

c;là:- ,c'apitál �gaú-,

l'esposta 2:1. feIra ,segllmte,. 1"
','referida proposição: deputado tentára acusar o Por outro ladó, Se ob:Üdo O adiamento do pleito; o P. �. D. so'licitàrá força.

dia 21 de maio pp.
.c :la.

Pro]' eto 11.0 PSD de estar 'contribuindo federal, para' gara·ntí-Io., tendO, pa,ta isso, d,Gcm,",.en, t,os que ;ttestam a necessr-
antesde' Nesse entrementes,Autoriza a abElr\tura para a desórdem do país dade dessa providência, pois a coacção ali já) está serido exercida até 'pOi' ca-

'dque fosse conheCi ,a a res-créd,ito especial para com seu recursü.' Mas logo pang-as da U. D. N., chefiados pelo conhecido Palhoça.
, t h I'posta do sr.' Wes p a a

M t"
, ,

t
'os fins, que especifica. vários deputados lhe per- E' c1otol'oSO que tudo isto esteja acontecendo em Santa Catarina sob o

Fl'ente Democrática lanço.u' a a ripé J,a es BArt. 1,0 - E' o poder 'Exe- ,güntaram s'e recorrer á Jus- ovêrno de um homem que se pact_ava 'das suas convicçõ�s democráti�as. O sr. .
.

no. dia 20 deimaio P1)·, um lha,
6 300cutivo autorizado a abl'ir, ti�a ,sei'ia estar perturbap- .Jorg·e Lacerda, d� fato, à p;rjmeira ,0110l'tuilidade, rcvelou-se o totalitário sem

antes do: lJrazo ,ll)ar,cado, para ,refinando' .,por conta da arrecadação do
I
do a' normalidade constitu- escrúpulos e sem compostura, capaz de todos' os ato!l!1 de servidão à V· D. N., da

'a resposta, ,à candu:latura docorrente exercício, o crédito cional. S�m qualquer Ió:gica qual, no Palácio, está sendo um jlobt;e títere.
. -

,
"

't t d 'b
i

d.'"especial de um milhão e qui;;. I
tentpu sofismar e logo fOi SI": .Frcctolino. Kl't�l' eu, en, Q

,arns lêlflOS
I t

- ,

\ '

aSSIm encerradas" as \n'1�o- I

, .nhentos mil. cruzeiros •...•• barrado pela argumen, ae,ao ID!h�Ul1rSl._' ,ciàcões. ,... ,J
. RIO, 27 (V, A.) _ A refi-

(Cr$ 1.500,000,00). precisa deis deputados da
,

DUA'S' I'M' nO·R·T/iA'N' T'ES" REUNI-'[S CO�11) Viu-se portanto' O' PSD"o.� .naria de Má.taripe, cwja ca-
Art. 2.0 -=- O �ota_l dêsteic:posiÇão '.que fizeram q!les- Pedido de ,infor- r r. 1;\' ". o"' lY' jjrigado :a' lançar o se1-l �ah: ,pacidade de 'produçãQ é decrédito será atnbUldo, em

i tao de fnsar que sempre I' ,

lidato. Registeadas' ambas as cin,co mil bàrris diários, está
pàrtes iguais, às prefei�rt�S I

respeitaram as decisões
. �a macões sobre a O PRESIDENTE JUSCELINO" -iandidaturas, começaraj,n :�s Ipl;oquzindo ,cêrca de 6.300

de São Joaquim e Bom e

l-I'
Justiça, nunca acusaram JUl-

.
, trabalhos políticos. declarou hoJe á imprensa o

1'0, a título de auxilio, para zes, e �e�embargadÔre� de

C
.

d A t' Cml:), 'surprêza Para o PSD, ,sr. Val'ter 'Cemailo, diretor
a construção ou reconstru- mercenarlOS como faZia a ruza a n I M RIO, ·27 (v. A,) - Por so- slao, o ministro' José Maria

no dia 8 do Mes c�reente, a Idos Serviços de Relações PÚ-
ção dos reEiPectivos e�ifícios, UDN.

C'
licitação do ministro da Fa- Alkmim fez '-demorada e�p',o- noite, compareceu á residen- blicas da Petrobrás para de-destinados à instalaçao dos O deputado Osni Regis; omunlsta ,zenda, o presidente J)lsceli- sição ,de medidas, cuja ado-

eia -Úo. presidente dO'�PSD; o pois ,as�inalar: ,

'

,. serviços,municipais. (PSD), logo em seguida re- I
no Kubitschek retuiitl na ção' se fáz 'urgente, vJsando

,r. Afonso, Gllizzo 'propondo _ "Dentro de dois anos,Art. 3.0 - As importancias

I
tomou a questão, dizendo que RIO, 27 (V. A,) - ° depu- tarde de ontem, no Palácio a acaute'lar. os"dnteJ�sses' da "1.ovam�nt� um' acôl'do. No porém, Mataripe estará pro-ref'eridas no artigo anterior nada .adiantava o barulho tado 'Ari' Pitombo solicitou das 'Lm'anjeiras aquele titll- Fazenda Nacional, j)rejudi!ca, �'�"

t I b'
'

. _.. I dia �eguinte. foi consultado o duzindo, trinta e se e mi a1'serão entregues às prefeitu-j dos órgãos, governamentais, ao Ministério 'da Justiça, in- lar, o Procurador-Gen:.l da d,os pelas lmportaçoe.!i, Ine-. . ".. "d' 'P'S''D
"

'·t d rI' dl'a"rl'o o que eqtll"vale a',• .' , '. ,I '
' , .'" dlteuorlo o i acel an os, s" "

ras mencionadas"desd,e. q,u,e'ldi�tribuind.o publ.icid.ade ca- forme: '1.0 - De onde a Republlca, o Procurador-Ge- ,guiares. ,,, '_.', ,'" ,

d'd, t d 'n 'q"
,

t tall'd de do pe't1'0'loo1 ' � .
'

, 'eSSe. como ca:n I a o' e co - uasc O a '- �

se compi:ometam a me Ulr ra aos cofres publlcos da Cruzada ,do almirante Peria ral da Fazenda, o. Inspetor I. Tamb;"m �a tarde �e .o�,!..l'ci1i 'ã' o� sr. Severino Som- �o' Reconcavo Baiano, que ,é
nas

,. con,.struções .ou. recons-. I C.aPitai. da. RepúbUca, procu-, Boto. tirou' os., recursos par.a da Alfandega e outras auto- ':tem, o preslde�te da Repu-. '.

aç o

b d' UDN 1m de' t'l b' ."
'

-

. . . I . '. , brio. 'mem 1'0 a e I quaren� a, nll arns.truçoes; areas sufiCientes .a 11 ando msmu�r _de com? deve, reahzar o II Congresso Anti· "Idades fazendanas, Na oca- ,'bllca, amda com o ,tltular da' I

instalação.doS.jUiZOs de dl-,dar-se.a decIsaJo. Fl'lsOU a. Comunista? 2.0 _ Quem liFazenda, manteve prolonga- ..
' '

•
,

l'eito, ao funCionamento dos

I nor.mahdade �o recurso ?,es- pagou' as despesas das dele-' da l'imniã@ . de ,que· partici- ,_ '1_

o.ficios de ju�tiça, das coleto� sedlsta, recebIdo .pelo 'rl'l.�u- �ações e1stran8eiras pn.:cn- ,param �a��ueiros, economls- VOLTA A 'ARr...EN- l-IN',A A AGIT'AR' SEnas estaduaiS e das delega J nal, com parecer favoravel tes ao 'Congresso? 3.0 _' Pensão ',espe.cial a tas e tecmcos, tratando de '\a -

Ci�S Ú�iC�OlíCi� entrega ,ct.as' ��b������a�;�, G���ls�asóR;� .. �:r�s f�:�:ún:�:e da�sÇ��:��� benef' I'CI'a' ri'o's· de' !::�s��,�Ogsl'a���,a��t��eSs��;:�l���; COM i� ,UMA' SER I E D E 'ATENTADOS'quantias pode 's.er c�ndlclO- constltUl 'objeto do seu fun�- de propalgancta qúe vém reà- merl<tÇl economlCO.
, 'i "..

' , , , '

nada à fisc.aliz�ção pelo. ES-: dam,ento. Em meic'_ a vários liizando em todo'l? ,país? ,4�0 A d' d'" ( , BUENOS AIRES, 27 "',JU. pontra Ó' cap�tão .Mario Rob-
tado da execuça'o das obras.. apartes o deputado Orlando

- Pbr que ó altmrànte Pena pren Izes, a' .

Ip.�, 7;Urti� bomba explodiu bio, chefe do estaqo . maior'
Art. 4,0 - Esta lei, revo- Bédoli lembrou: "o recurso Boto não publica Os balance-

M "h' i j� :!fn I
' (,

"f'd'
I ontem ,�e manhã ná" �esi- geral" !ia' arm�da, O� ,oficiaisgadas as disposições em con- é normal, e mesmo um fato tes da Cruzada? 5.0 A ann a 'e, \"n �,i, sera pe,r1TI1 J O','dencia d�m �C,apit�? da ar- de friformação dizem que a',

trário, entrará em 'vigor na quotidiano e constitucionaL Cr�zada "recebe contribui-
,

"

"d""
,! mada, ne momento, em flue responsábilidade de tais. fa-data da sua publicàção,

'

'iEstã�,irdtàdos os dep�tados:çõ�s do g@v'eJ;'no ou de qual- .RIOt27 (V. ,�.)':- O p�e-:�o aurnento OJngOlestã? �end� ,apon��dos �i- tos cabe a peronistas'faná-
, I, udems�as porque se pIoc�ra i quer' Ministério? 6.0 - Qual sldente da RepublIca i envlOu>

,

"

.

, -'. ',iflais de' que gllup'dS tecrorJs- tic6s. Estes' estão reinleian-,PbOVInn"NCIA QUE BENE- bater as portas da JustlCa I
•

d f' h di'
.

ag m Co o Na RIO, 27 (V., A) - O presl-'.. t-· t' 's'i'f" d d 't t d s co-nt a per
�. U'1I'.

,
,. '.

- o numero e IC a o a mI- mens" 'e ao ngress -

d t ti: éOF'AP "f,'t .. d
.

".,:, iLas es ao m en rean o suas o oS a en a o '. r '

-,FICIARA' IBIRAMA E PRE- e nã'o se faz como eles que l;ante Pena Boto na Acao donal, acompanhada de pro-
en e a,', '

:
_8.. an "o' .a

jati,vidades erp tocjo 6 país. A sonalidades civis e militaresSIDEN'rE GETULIO : procuraram resolver à fôrça, Integralista Brasileira?
-

jeto de lei que concede pen- Tep?:'ta-gem, :declaro,u:' q�e' .,:(}, b��ba '�stalo�' �al 'casa' 'do' que c�labonún com o gover-Icomo no caso de Ja-caré- 'sóes especiais' aoS. b'ené�iciá- au�ento do pr�;Q ��H tll�O) capitão 'Francis'co1Poch, pou- no do, ge,neral Pedro M.am-
O segundo ,orador, deputa-. a�anga,_.o ?r��lema da elei- '"'-, r rios dos �pt'ertdfze§, Paulo plelt�ado por alguns;:. .l�tel'"€$-I ;

"f ""d ,_'! 'h( cer � Al- buru O objetiv,o é manter o
do Orlando Be'I"t'oll' (PSD) f cao preSIdenCIal, procUl'ando, ' "t 'L 'd' R'b' G sados não "s.étá',;' permitido' I!!O an es o ama� e

>' ',.,' .,

t 't' d
- San os, e 10 1 eira on-. "1"." _", }., guns dos seus amIgos mfor� PaIS em permanen e es a o

d
. I pelas armas ileg'ais do des t

'.
b 'd' 'vIstO que tem mstrucao a: - .,

1· ...
'

t
- U' I' t dtratou de questão liga a a

,. ,,' ,- �par e para dizer a anca a çalves, Ubaldo Hug.o Gonçal- . '..."'� Imaram que ele nao ,ViVIa a 1 ",e ensao. m e emen�o a
rodovia estadual Rio do' Sul-II r�speito à disciplina, rev'�lu-! udenista que' qUltnto ao fato

I
ves e Sebastião'Ahn,eida Gui- �'espelto 'd?

. p�OPl'lo' ,pres,I�'1 desde há algum tempo. A Jun'ta Consultiva, na qualP rt b "I tlente da RepublIcCj , , ", " ' '

,

.Blumenau, focalizando _o I clOn_ar e. e u ar o ,�als '1 "seria ,m,elhor compulsar os imarães, alunos
\
da, Escola,

..
'" '.

: I ,explosão d�t�r�i,nou a '.rup-, tem' a,s�e��o todos ás pa,l:tI-problema da sua retificaçao E:ntao, o. de'puta�o Osm Re-, J;esul-tados do pleito para I Piofissional Almirante, Fer-I " , . tura dos Cl'lstals e dos vLdros dos, aâmltlU que OS seus 111-: ,

e alargamento. O deputadO; g�s, contl�uou dIssecando o Pres�dente, cujos números,
.

raz, no Centro de Armamen-I: :,
'.

d!ls :jk:ri'étas>, n�b' Aavendd, tegrantes receberam armas

c:rlan�o. Bértoli, citou, _

,en- I ass:ll'�to" cI�a�:;jo sua formu�

I·
P01' si sós, são t�stemu?ho I

to da Mari.nha, fale'Cidqs e_:n I Dia,2 de Julho" ,i i para
a sua defes,a, Muitos

tao, varIaS dados e leu parte laça'O. �u�ldlco-proces sua ,1 .claro do esforço pe�sedIsta consequenCla da, explosao ., '. 'deles foram já ameaçaGlosde um Of.ício que .recebera dO: pon�o '�amco na bancada SI- (\m sufragar aquele 'nome". 'ocorrida no dia 4 de o,utu-I �
,

1/ ,., M'
, Em Salta; alg'Ün�' .desco-

I
pelo telefone. Alguns jorna-

sr. PrefeIto Municipal de1tuaclOmsta, que se encolheu ,E },embrou que ser�a melhorbra di') 1955, no Departamen-IJB ano Inlmo nhecidos . iFl�endiaram· ,u!n,listàs tambem foram amea-

Ibir�I;1a. a respeito do assun- i e �rocUl'ou d.esconversar :l- ,compara'r aqueles números' to de' MUniç?es d'�quele cen-I' RIO, 27 (V, A.) :- O 1\n�1s"', automovel;', 'qUê f,oi COI11?le-': çados. _9 'gover�o d�termíno.nto le.atlvo ao Plano Rodo-1 cu"ando o sI. Nereu Ramos com os Qutros, dados ao. troo 'As pensocs sao de., qua- ,tro' do Trabalho, sr. Paxslfal tamente destruido. O velCu, .proteçao espeCIal as embm
'viário do Estado.' Frisou o de "diabo" (sic)' e adiàn- candidato udenista, devida::: :trocentos crtlzeil'o:S hlensai,,; Bal'roso, declarou aos jOl:� lo 'pertencia a' José Maria' xadas. Fonte chegada ao

d.eputad� �essedista a neces-: t,m.do que a-os �essedis,tas. c,ai; mente' �raído. em_. n_o:so .Esta-I c�rrend6
" as.. _de,spes'as: �or �a1ista� acreditadõs .Jul1�6 I Saravia,' .dir)�gente � Parti-' IPartido. Radical ,info�'mousldade de exame atento do, tarmenses nao agradava

i do: Entao, ve�o o sllenclO e' a I conta- da dotaç'ao do Mlms- ao gabmete que os novos ,m- do Radical." " ' ''\> que esta sendo examlO�doassunto, mesmo �orq�e, no:muito o sr. Juscelino KUbits-, ba�cada. situacionista·' n�o Ité,rio da Faz.e,nda· (!e��í:t;ladaJ véis 'de ?al�rio m�nimo �erã� Estes novos ac:onteCimen- um pedido_�o gove_r?� pa-ra
"se� �ntende,r,. a llga.ça;o .

ela

I
chek. Ne�ta aItu�a, o dep�l-, qms AmaIS na.da ,com a trr..: ao pag{tment? de, 'P�l1�f??is: I fi�ados, dIa dOIS de, Julho tos oCQrre� depois do 'aten- a. formaçao de mlhclas dereiel'lcla e"tIada, VIa Iblra- tado EstlValet Pires pedIU huna! ' . '_" , "

"tas'.·'
'

,

.. i próximo. . tado, da semana ,passada, segurança.
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.<\0 PRIM�IRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZEN."\. mas'l oleo crú de 6 H; P.
DR. ANTONIO GOMES DE (, À SUA MESA i 1 gerador de 3 K V A

AL:M;;EIDA
_ Aproveite a oportunidade.

- ADVOGADO � ,

Escritório e ResidêncIa: _� A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-

Av. Hercilio Luz, 15

p�_I
do _em São João Batista Município de Tijucas Santa Ca-

Telefone: S34C.
,

oJ
t

••••••!••!•••••••"....
- d��;' II!IIA

' arma.

D E N TIS TAS '"DRél����!�D:N��:r�CA FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Clínica _ Cirurgia Bucal - '

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho I' '\..
Consultór�:A;E:::l�ncia: " �-,,�, nos VAPl"JOS -J.

Fo�:�'2�;��ando Machado, n. 6

'MI D�III',.tConsultas: daI 8,00 às 11 ho-
"/.

;;
%

ras e das 14,00 às 18 horea-
'

�;_o �

;;:-'}l ,»:;;.;
�

�. � s- �__
.

MÉDICO CIRURGIÃO Exclusivamente com hora mar-
." _,

'..... -s

Doenças de !:lenhoras - Par�oa cada. O t
'

f t d I F á'
_ Operações _ Vias Urlnána. Sábado _ das 9 às 12. I

Sl:l.... ,,�o no urno sera e e ua o pe as arm Clas

];!E'Hl::...::�iil:,';:':'�� .:,
I1RJLAURO CALDEIR\\. I

", '. , ,
, ,\ ,

' .. S�::;i�t���;,:����rna, sit!,adas às ruas Felipe

��:��::��l::�.b:��.!.�=:. coCJ;;/A4::;�I!it;,cl. tipress� 'fiarianópolis LIda .' vavi1���:F::�a�:n nf:������:.
alterada sem pré-

Partenon 2° andar - sala ENDEREÇOS A
Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmâcía

rartesidêncla: Avenida Rio Bran- 203 - Ru;;-Tenente Silveir.a, 15 .' TUALIZADOS DO EXPRESSO
co, n, 42. Atende diáriamente das 8 b

Atende cham'adol L1 horas.
Telefone: - 3296. 3as e 5as �as 14 as 18 horas.

_ 19 as 22 horas. T t C
I Confecciona Dentaduras e Pon- ranspor es de argas em G_eral' entre: FLORIANóPO-
es ivlóveis de Nylon. 'LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.
'

INDICADOR PROFISSIONAL

A D V O G A DOS

18AHCOdeGRf�ITO POPULARI'

e AGRiCOLA I I

RMo. cJ� 16 . '. ,

fLOR1ANÓPOL.IS - 5tó.. e�tõrln�

M e D I
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA
Diplomado pela Faculdade Na
donal de Medicina da UDlver

.idade do Brull
E;t-iuterno por COncurso da !\Ia

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
ex-interno do Serviço de Clrur
ela do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. CarI9a'

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das _:_. Telefone 3035.

c O S
SR. JOSÉ TAVARES

IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLlNICA GERAL
Angustia Com.plexos-

Insonia - Ata,"ues _ Manias _

Problemáttca afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. l'siquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUli-TóRIO _ Rua Tra

jano, 41 -':ítas 16 às ]7 horas
RESID:ti:NCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. 2901

DR. NEY PEE:RONE
MUND

Formado pelDaculdade Nacio
lIal 1111 Medicina 'Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aper:!eiç"..mento na "Casa de

Saudá São Miguel"
Prof. -"'ernando Paulíno

Interno por li anoll do 8erviço
de 'Cirurgia

Pro:!. Pedro de Moura
OPERAÇOES

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

.

7 - 9,30 no Hospital de Clolri

dade, das 9,30 - '11,30 no Con
sultório à rua J(ião Pinto 16 1°
IiIndar. , ...-",

RESID:ti:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.
Residência: ,

R.ua: General Bittencoun
101.
Telefone: 2.693.

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

.

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI",
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrt;o

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

agentes
,

.� ,............... . .

OFICINA MECÂNICA
DR. ARMANDO VALÉ

RIO DE ASSIS CO�SERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-
\

LHERIA, - MAQUINAS A VAPOR,
. I

CALDEIRAS E
Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos·

)rital de Caridade
n, CLíNICA MÉl>!CA DE Ch!IAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mz.
chado, 7 _ Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Mauchal 'Gui

lherme, 5 - F<>ne: 3783

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças l\aio X
Atende com Horà Mar

cada.
Felipe 'Schmidt 39 A Sa

ias S e 4.

T()DOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO.
...........................................DR. ROMEU BASTOS

PffiES
MÉDICO

Com prática no, Hospital Sio
Francisco de Assis e na f'anta

Câaa do Rio de Janeiro .

CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

Sexta feiras: '

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 _ 2° andar, apto 1 _

TeI. 3,00z.

...............................................-.- -.-.-.- - -

... A HORA DO

DR. J(1L10 PAUPITZ
FILHO TÔNICO ZENA

Ex-interno da 20" enfermaria
e Serviço de gastro-enterología
da Santa Casa do 'Rio de Jeneiro
i Prof, W Berardinellí ),
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

.igado e vias bilia>:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirelea 21.
Das 16 às '18 horas.'
Restdêncía: Rua Bocaiuva ZOo
Fone; 3458.

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEmA

- .\DVOGADO -
Caixa Postal 160 - Itajai

Santa Catarina.
----------------

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
ltitDICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
, Curso de Especialização no

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

AndJ;acle).
-,

Consultas _' Pela manhã no

Hospit..l de Caridade,
Ã tarde das l5,ô!:! hs. em dian

te no coásultô rio á Rua Nunes
Machado 17 Esquina' de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Poua Presidente

Coutinho 44. Te!.: 3120.

MtDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internal

CORAÇÃO _ FIGADO -- nINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rna Vitor Mel·

eles, 22.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

.' Rua Vitor Mei=eles, 60.
. FONE:: 2.468

Florianópolis _DR. MARIO DE J�ARMO
CANTIÇAO

CLINICA
de

OL:ijOS -, OUVIDOS _ NARIZ
E GARGANTA

1>0
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE!RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas _ pela

.

manhã no

HOSPITAL �

Á TARDE _ das 2 &s 6-
no CONSULTóRIO _ Rua dOI
ILHEr.1 n", 2
;REi:;)!D:ti:NCIA _ Felipe Sch

midt. 'no. 113 Tel. 2366:

HORARIO:
Das 13 às 16 hora••

Telefone: Consultório _ 3.416
, Reridêncilt: Rua José do Vale
Pereira 158 � Praia da Saudade
_ Coqueiros
___..". -� .._-----

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

CIRURGIA TREUMATOLOGlA
Ortopedia

Cousultõrto: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.7�4.

FLORIANÓPOLIS LTDA.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

GIRURGIA CUNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com moderno� métodol de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA _ HISTERO -

SALPl.'WOGRAFIA - METABO-
-

LISMO BASAI..
1t"\dioterapia por ondal curtal

Eletrocoagulaçáo - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.

'

Consultório: RUa Trajano, n. I,
l° andar _ Edlficio do ·Montepio.
Horário: Da·s 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
J)as 16 às 18 horas . - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom

powsky, 84.

DR•.LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Er.pecialista em moiéstial de

Senhoras e vias urinárias. ,

Cura radical das infecções,
agudas e cronicas, do apeulho
genito-urinário em ambol oa

sexos; .

Doenças do aparelho �ige8tlvo
e do sistema nervoso.

Horário: 10th ás 12 e 2% ás fi.

Consultório: R, Tiradentes, 12

_ 10 Andar _ }<'one: 8246.

Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Elplinha)
- Fone: 3248,

F
- 6° Avenida do Estado lG66/76'Rua

,

'I:Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIHA .

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 ("Depósito) ::I32/�6

25-35 (Escritóric� Telefone: 12-30
,

Caixa Postal, 435 End. ,Tel@Jr. "SANTIDRA"
End. Teleg.' "SANDRADE"

� O ESTADO
.... ,

ADMINlSTRAÇAO
Redação e Oficinas.' à rua Con-

1.....heiro Mafra, n. 160 Tel. S022

1- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A, RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D:a

AQUINO
Representante. :

Representl1çôes A. S. Lara.
Ltda

.

R�:l Senador Dantas, 40
andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
ndar sala 512 _ São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ..........•.... Cr$
Semestre .,. _ , •..... Cr$

No Interior
Ano .. . . . . .. . . . ..... Cr$ 200,00
Semestre '.......... Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se re:'lJ,onsabiliza

pelos conceitos emitidos nQ9 ar

tigos a�sinados.

Filial: SÃO PAULO, Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Comenda�or Azevedo,'
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50
'

DR. ALVARO DE,

CARVAL}JO
MÉDICO D'E CRIANÇAS

PUERICULTURA _ PEDIATiUA
_ ALERGIA INFANTIL

C':msultório: _ Rua Tirade,,-

tes n. 9.,
'1'Residência: _ Av. HerC1 10

Luz n. 155 - Tel. 2.530.

HOI'ário: - Das 14 àd 18 ho

ras diáriamente

End. Telei'. "SANDRADE"
170,00
90,00

Ai'ência: RIO DE JANEIRO" Agência: BELO 1I0aI-
"Riomar" ZON'rE

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

":relefone: 2-90-27
\ Atende "RIOMAR"DR. JÚLIO DOIN

VIEIRA
.

MtDICO
ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NEWTON
C)uvrn'os, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'l'RATAMENTO :li: OPERAÇOES CIRURGIA GoERAI.
[nfra-Vermelho - Nebnlizaçio.-

D de -genhoru - Prodo·
Ultra-Som. ���?:s_ Eletricidade Médi�a

(TlIatamentoo e�: i!lnuslte lem
Conc'lltório: Rua Vitur Mei·

p .ç )
'relo;ls n, 28 - Telefone: 3307.

Anglo-retlnoscopla - Receita ile

I
C lt· Das 15 ltlfrall elAl

Oculos - Moderno equipamento
d' 0tSU as.

de Oto-Rinolaringolocla (ánlce laRn ':'d" .
- Fone 3 422

�

no Eataao) eSI encu'-=: "

Horário
.

das 9 às lZ hora. e
' Rua: Blun.enau n. 71.

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

DR. ANTONIO BA'l'IS1':Arales 22 _ Fone 2676. .

Res, _ Rua São Joree 20 - JUNIOR'
Fone 24 21.

INFORMAÇõES UTEIS
'O leitor encontrará, nesta co

luna, infofmações que n..cessita,
diàl':amente e M imediato:
JORNAIS Telefone
O 1:staao ..••.•.••...•.. 3.022
A GlIzeta .•••.. ,'o •• • • • •• 2,666
Di&rio :ln ,}�"'�I\e 3.679

Imprensa Oficial •....••• 11.688
HOSPITAlI9

CaTidade: ,

(Provedor) ....••..•• :... 2.314

(Portada) .........•...•• 2.036
Nerêu Ramos _ ,....... S.831
Militar 8.167
tlão

1 Se,bastião (Casa de
Saúc;le) . _ .. ,.'

, 8.158
Mlltel';1idade Doutor Caro
los Corrêa '. . . . . 1,121

CIIAMADOS UR-
GENTES

-Corpo de Bombeiros .,.. iS.S1S
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••.. ,. , ... " .. _ ... , . 2,404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
Policia (Gab. relegado) .. 2_594

COMPANHIAS-DE
TRANSPORTES

TAC __
�.700

�ruzeiro do Sul .•.•.. ,. 2.500
Panai'c .. , _ . . . . . . . . S 553

Varig _ , , .. , . . • 2:325
Lóide Aéreo ,.,

,....... 2.4IJ2
Real ., .... _ .. , . . . . . • • • .. 2.'77
Scandina.vas .•.. , . . . • . . . 2,800
HOTÉJS_
Lu"t- ... ;................ 2.021,
Magestic ..... _ . . . .. . • • •• '2.276

Metropol . _ . . . . . . . . • • . .• . 3.147
La Porta ,......... 8.321

Cacique _ . . • . . . •• •• . 8.449
Central............... ... 2.694
Estrela .... .- .. _ ...• - . , • .• 8.871
Ideal ........•..•,........ 8.6119
};STREITO

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLt,
·-Fones: 25-34 e 25-35

------------�,�

EMPRESA NACIONAL' DE NAVEG;�CÃO
- ,

HOEPCKE
�A'IO-MOTOR

'

«CaRL

25-6 27-6
8-7 10-7

21-7 23-7
3-8 5-8
16-8 18-8
29-8' 31,8

As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e ,do
P"io de ;'-aneiro, ás 16.00.

Tanto na Ida como ra Voltá o navio fará esct.\a nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à 8éd� da

OIS EWllrêsa, à rua Conselheiro Mafra, 80 - '1',�letone 22-12.

CLíNICA ESPJ)1CIALIZADA DE
CR1AI)I'ÇAS

Consu lta� das' ii ás 11 horal.

Res. li Cons; Padre Mirutllinho,
12.

BOEPVKB··DR. MARIO WEN�
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL'l'OS
E CRIANÇAS

Consultório _ Rua Joio Pin
to, 10 _ Tel. M. '169.

, Consulta!!: Das 4 às, 6 hOTaI.
R�Bidência i Rua Estevea Já

nior, 45. Tel. 2,812.

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA
f

ItajaíDR. :!. LOBA1'O
FILHO

Doenças do aparelh,o respiratóriO
TUBERCULOSIL

RADIOGRAFIA E RADIÚSCOPIA
DOS PULMOES

Clrlugia <:lo 1'orax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, 'l'isloloriBta e

'fisiocirurgií'i.o do }[ospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especlaUzaçio peJa
S. N. T. Ex-Interno e Ex-auIB

Consultório _ Rua Nanes Ma- tente oIe Cirurgia do Prvr. Ueo
chado, 17. Gutmaráel (Rio).
Horário das Consultas � das \

Cons.: Felipe Schmidt, 18 -

17 às 19 horas (exceto aos sá- Fone 3801
bados). Atenda' em hora marcada.
ResidêncIa: Rua Visconde de" Res,: - Rua Estaves Junior,
puro Preto! 12& - Tel. SÕÕ9. 80 _ 'Fone: 2181

Rio
20-6
3-7
16-7
29-7
11-8
24-8
6-9

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8
25-8
7-9

Fpo1is.

DR. EWALDO JOSÉ RA·
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

Disque .

o .STA.DO

••�:��:���.....Ii.�_��••�.�••,••�1H
I Restaurante Napoli
I Rua Marechal Deodoro 50.

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! ,

Desconto especial para os senhores viajantes.
,

•••y•...•.............eeee..................
\

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nl!"'es Pires lZ •

1l.oü:Deoaoro eaquina:da
Rua:;;Ten"nte ,Silveira

,Viagem'-- com segurança -,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS'DO
--

.BIPIDO-;snRRASILElió�
lFlorianópolia - Italai - Joinville - Curitiba

r�'... ._

Grande Oportunidade ,1
� - .-......___._ -,��-. ..... ;�-.....,.,...�-

V.ende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

3 maquinas RaYser irvi.ustrial zig-zag.
1 . maquina Vürcopp '-Je fechar camisas.
1 engomadeira I

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

'23 - sáJ)ado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra í

24 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse- .

Iheiro Mafra.
.

=10 - sábado (tarde) Farmâcía Nelson
Schmíd+

Rua Felipe

.- ",._ _ -.-.-_-_-_ ::.-.-.. _- -.-_-" _-_._�-_._-.w.,j

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

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

consultório dentãrio para .oEdifício "João Alfredo",
•

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolo,r - Pontes móveis e fixas -

Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

_

..Tf:AI �.��.
•

�•.h!' •
e .'

'!>' " -.".,J'
• Com ês�e vAlol!' V. S.

ó.bl"il"b. umÓ. contA que
ihe ..e"deri. juro com-

�: pensl:>dor
e

êSêfls5§êJ�$ElESa�lllI� levó.l"';' pó.l"ó. suó. residê"-

,
,I. ció. um lindo e útil presente:

umBEUS!l/MO eOFREde J4Ç10 aROMADO•.

APr'OCUI",!! hOje o NOVO

NCO GRICOL,A
.... fLoalANó� t7�.:.c:� CATARINA H.O·"

-

\

lira Tenis Clube'

Dia

PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS
Temporada de inverno

São João
23 - Sabado - Tradicional Soirée de' São

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Quadrilha - Pi
nhão - Amendoim - Queimada, laranja
cana de assucar etc. etc. Traje a caipira. '

Premios ao mocinho e a sinhasinha e ao

casal melhor caracterizado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de

-

mesas na Joalheria. Mu).ler, a

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

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

Nota

Dia 1° de julho
São Pedro

- Gra1J.diosa matinée 'infantil à
Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas â caipira, com
distribuição de premios para
meninas e menh!Os até o quinto
IUiar,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.1 Zury Hacb8do, e::::· \. i
II A'tONT�CIM�NTOS SOCIAIS I
I. •

. .
,•••••••••••••••".3•••••:

Casamento: - Realizou-se,' no dia 20, na cIdade,
'

(Ie Lajes o casamento do DIl. Graciano 'Souza com aba-a' ANrVERSÁRIOS
xiita srta, Neuza Arruda. A

\ coluna social �uJt:lprimenta ..
·

.

aos nubentes e dignas IfamíVas. 'I SENHORA CARMEN
x x x • RENAUX

Na ressacada do Jockey Clube o cavalo ,"Esperanto",I Nos altos círculos sociais
foi o vencedor do' "Grande Prêmio". Parabéns ao seu Ido vale do Itajaí e, especi-
proprietário. lalmente, em Brusque, onde

x x x
"

.reside, o nome fia exma, se-

Caubv Peixoto conquistou o público de Florianó-In-hora Carmen Renaux tem

polis: .significativa projeção não
• , -

d 1x x x .so em razao as exce sas

O cantor querido e mais caro do Braail, com sualvirtudes que ornam o seu

bonita �oz, simpática e elegância, conquistou o público :col'ação bonissimo, sinão
da Capital. Cauby prometeu em breve estar junto deste :ta�bem por fôrça de seus

povo que tanto lhe aplaudiu e adimirou. .elevados dotes de espírito e

x x x : refinamento social.

Miss Rio do Sul - encontra-se em nossa Capital a� Esposa de um autêntico
encantadora srta.' Lorena Haverroth, que no concurso r líder das clas.ses industriais
:\'liss' S. C. concorreu pela cidade de Rio do Sul. Posso

t+
do nosso Estado, o sr, Ro

afirmar caros leitores que esta encantadora jovem está � land Renaux, diretor e prin-
deixando muita gente pra fraz. f cipal acionista das grandes São Paulo, 1892.

x x x �indústrias Renaux e de vá-'
Vera Lúcia a graciosa e simpática cantora da Rá- irias outras importantes 01''''

dia Nacional do Rio, mais uma vez conquistou a admira- eganizRções de Itajaí, Blume-
cão e simpatia do povo Florianopolitano é uma das "Dez :nau e Rio do Sul, a distinta

,.JY. � _ �
_-;

.

Mais Elegantes do Rádio Brasileiro". Idama soube grangear as

x x x
.

.

' Imelhores simpatias e estima
Rádio Anita Garibaldi - Finalmente inaugurado sá-Ide seu vasto círculo de rela

bado, o confortável auditório da Rádio Anita Garibaldi, .ções sociais, que lhe Itribti
que contou com a presença de dois queridos artistas dolta merecida' e

Brasil. Vera Lúcia e Caubv Peixoto. afeição.
x x x i Transcorrendo, hoje,

Noivado - Com a graciosa e bonita srta. Maria do seu aniversário natalício, é
Rossi! Cominezi, residente na cidade de Paranaguâ, estálfora de dúvida que muitas

, de casamento marcado com o dr. Helio Freyre, Parabens l!lOmenagens serão presta-
vas noivos, da coluna social. Idas à exma. senhora Carmen

,

x x x . IRenaux pela sociedade de
"Plaza" - Dentro de alguns dias as elegantes da Brusque, onde o dístintoca

cidade poderão melhor se destacar, no luxuoso e confor-Isal reside e é conhecidis

�,á�el "�ar CO,I;,feitaria Plaza" situado no sub-solo do Isimo. e por isso .mesmo mais
Cíne Sao Jose .

. ll'j.dI?Irado e estl�ado.
x x x E com toda satisfação que

Aniversário - Festejou no dia 19 mais um aniversá- Inos associamos à alegria
rio o dr. Walter Wanderley, digno Diretor do Departa-Ique hoje, com mais intensi
rnento Estadual de Estatística. A coluna social cumpri- .dade, invade o lar do sr.
menta-o desejando sinceras. felicitações. i·Roland Renaux, para apre-
\ x x x

'

sentar ao digno ,casalas'
O sr. Luiz Fernando Soares, da Capital da Repú- nossos respeitosos para

blica, em vísita a nossa cidade disse ao colunista as Ibens.
mais bonitas palavras sôbre a cidade, socíédade e a IFAZEM ANOS, HOJE:
elegância da mulher catarrnense - Falou muito especi-.I ---' sr. Vitorio Zanetto, di-
a Imente, da simpática sta. Graziela Peixoto. .ligente Gerente. da Souza

x x x
,'. 1.C-rU Z . _.'

O " Sabino's Bar", recebeu em a noite 'de· domingo, I � si-, Altair Cartelan
;JS srtas que concorreram ao título "Elegante Bangú"l � sr. Homéro Natividade
(Jferecendo um fino cock-tail., Ernestina Brüggmann, a .da Costa, residente em La-

elegante 56, estava e;n companhia do sr. Arturo Bruzzo Iguna; .

'"..
• • • •••

!.tlU dos melhores partIdos para o ano de 56. Esta elegan-..
- sr. ArgemIro Cabral"

...., - ':' �

.•
�

� _ ...

te,r.eunião contou com � pre�ença da simpática Veralt'esidente em J.oinvi�e .

'i

AI. t
,I!!!!!!!!!!!!!!

O
�,

]..IUCIa e o elegante Cauby PeIxoto onde cantaram e fo-· - srta. Mana Aparecida, � I '. ri

�O n.'9 a
..

mm fartamente aplaudidos, pela elite que lá se encon-iEilha do sr. Oswaldo Rosa � � �
trava. .

Luz e sua exma. esposa d. �
. 1.

, x x x
' " ICatarina Souza Luz' �.."

'

�
FeRj-a de São Joãc: - Sábado no Lira Tênis Clubel ,- srta. Doris Sa�tos, fi- SEU PROBLEMA FOI RESOLV'·100 ..

animada festa �unina. O salão transformado numa casallha do sr. ,Farm. Eduardo ..... ..•
.' � �

oe palha pareCIa uma festa de roça, e os pares na tra-.Santos . � GAS ENG
,'. '

'

-'
, /,

,d�ciona! qu�drilha dançavam animad�men�e. O sr. Fran-: ----sr. Pedro Ferreira � ARRAFADO - 16 00 O QUilO >.
CISCO .MedeIros,' que acompanhava MIss RIO do Sul srta.•Wanderley, .Sargento da

�
�'
'.'. �

Lorena Haverroth, foi um dos pares mais em destaqüe. :Força Aérea Brasileira O DEPARTAMENTO TECNICO ESPEC IA.. LISADO
'

�
Notava-se o sr. e a sra. Orlando Goeldner, a sra. elegante: - srta. Ayr Cabral Ne- ,'. .• �

:ambém fez parte na quadrilha, o Presidente do Lira'e alves, diléta filha do sr. Ata- � "HOEPCKE"
;-

sra. dr. Osvaldo B. Viana un;voutro casal que estava para .liba G,. das Neves e sua ex- � .

�
a noite de S�o Joã? E assi� aquela animada festa pro-Ima. esposa d. Gumer�inda � ESTA' CAPACITADO A EFETUAR TRANSfORM.A·C

""

O D O
�

longou-se ate o ralar do -clIa., .C. Neves, e SecretarIa do �. ., A E F - �

Ca'1amento - Na cid:d: xde Tijucas sábado último,i��r�� T��x��:I�:i�;:i����o �� GÕES A QUEROZENE OU GASOLINA DE Q'UALQ'UER MAR �
·�asal'a:w-se Dr. José Américo, Bernardes e Wilm.a Silvai

- sr. Humberto Piccolo
.

,.
. .

-

�
a ,c?luna saciá I cumJ;lrimenta aos nubentes e dignas fa-:

- .sta. N_eli Gonçalves .CA PARA CONJUNTOS lP-GAS ,- �
l1�Ihas.

,

x x 'x I������t:,��;����ad:l��:u:.� � TEMO'S PARA PRONTA ENTREG OG- E G I.

Comentários - O sr. Fel�x, Foes presidente da so-I -: sr. Pedro Leão Ooelho,

� .

. A F 0. S A AS�
nedade Bloco dos XX em ItaJal, comenta que será em.antIgo empregado do comér-

'VI' I
.

breve a nova escolha das dez mais elegantes - O sr. :cio local; S TE HOJE MESMO
Fernando Sá, Deodoro Lopes Vieira e Norberto Brandi I -; sta. Ivette, filha do sr.

I 'I

�ão os mais elegantes da "Turma dos Acanhados". AsIManoel Mnrinho Ferreira � �
::���ir�a�l: P��:��:'5����.ea� p::�l��h�:" �:�� ��!�!�ISilvei�!�' ::g;����aB���t�� 1'1.Caril s Hoe�ct"'e S A Com ln'� �
fios ao III Congresso NaCIOnal de SerVIços' Pubhcos. O I " ' . ;-

�;a:!��:��i�?a"f::�Z�:�:,���t����=�:á7o 'O�!��n�:rê_M �
.

·

.

· .. �
.._ee.._....•...---..-f LAVADEIRA I t Sec� de

..Ma�uinas e Eletrecidade �
P A R T I C I P A C· A- O Precisa-se para casal à � ,

. �
"

I
rua Felipe Schmidt, 23, 2° � LOJA FELI

'I.

Francisco Evangelista e Neusa C. Evangelista, �êm ���al'8 à:P!. e1'd�!à��a�:n:� � r 2 300-
, PE SCHMIDT �

o prazer de participarem aos parentes e amigos o nasci- horas. I. I fOneS·' e 3 039 �
mentQ de seu pl'imôgenito LUIZ FRANCISCO,' ocorrido Exige-se referências. �

• • •

(

•
.

_..

c.:,. it� '>.
a 22 do corrente, Maternidade Dr. Carlos Corroêa, Paga-se bem.' ;-

..
na ..."",. � • •••• ..,._._._...u...*.·J-�.&_.. ;,lI'�.� �

..,...· �· ,..·1M .,...a.afll ..a .......,....••
' -.-w-...

J,ésta Capital.
Florianópolis, 22 de junho de 1956.
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O PROGRAMA "GENTE DE SANTA CATARINA"
HOMENAGEARÁ HOJE, A MEMORIA DO SAUDOSO

PRESIDENTE HERCILIO LUZ
Cumprindo su� elevada finalidade de ressaltar pe

rante a opinião pública os 'valores mais positivos de

nossa terra, o vitoriosó programa "Gente de Santa Ca
tarina" homenageará hoje, através as ondas da ernís
"ora "Anita Garibaldi' , a figura saudosa do grande' pre
sidente Hercilio Luz.

Esta grande iniciativa, que tem o patrocínío exclu
sivo dos'<estabelecimentos "A Modeler", vem merecendo

gerais aplausos, visto que a homenagem de hoje recairá
sobre uma personalidade de maior evidencia na histó
ria política e administrativa do nosso Estado.

Como dissemos acima, o programa "Gente de Santa
Catarina" estará hoje no ar, através da Radio "Anita

Garibaldi", às 20 e 30 horas.

Manhã ,de primavera. Quem não pensa
Em doce amor. e quem não amará?,
Começa a vida A luz do céu é imensa ...

A adolescencia, é toda sonhos. A.

O luar erra nas almas, Continua
O mesmo sonho d'oíro, a mesma. fé.
Olhos q-ue/emos sob a luz da lua ...
A mocidade é toda lirios. E.

Descamba o sol nas purpuras do ocaso.

As rcsas morrem. Como é triste aqui!
O fado incerto, os vendaveis do acaso ...

Marulha o pranto pelas faces. L Festejos na capela de
São João

"Prometem revestié-se de horas; ladainha seguida de

grande brilho os festejos de barraquínhas.
São Pedro e, Santa Rita. de, Domingo, às 8,30 horas
Cásaia que serão levados a será procedida a. transladá
efeito amanhã ê domingo, ção da imagem de Santa
na Capela de São João, no I Rita de Cássia da resídên
bairro da Penitenciária. .1 cia 'do doador sr. Pompílio

Fidelis para a Capela e em

seguida haverá missa com

benção da imagem. A noite

barraquinhas, com muitas

,

A noite tomba. O outono chega. As flores
Penderam murchas. ,Tudo, tuelo 'é pó.
Não mais beijos' d'arnor, não mais amores ...

Oh sons de sinos a finados! O.

Abre-se a cova. Lutulenta, e lenta,
A morte vem. Consoladora és tu!
Sudar ios "rôtos na mansão poeirente ...
Craneos e tíbias de defuntos. U.

ALPHONSUS DE GUIMARAENS

e

'Viogens (I buropo.
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos: �

"LAVOISIER" "LOUIS" LUMIÉRE" r
,

, \
"CHARLES TELLlER" e "LDENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe �

,.;utliMWIWHliiiMitltjijluBtijiIHfi@Wfi

",$f;�'
,,'

..

�
.

'

... '

�
'-J

� ,

./! I. � por SINHA"CARNEIRÕ cl:)
CONSULTORA DE 1I1GIENE ,INfANTiL .D'A �OH�SON ,.,QIfI15011t

"OS PRIMEIROS SAPA-

1
mos do pé. -Os resultados

TINHOS" (I) desfavoráveis !São numero-
. sos: "olhos

l
de peixe", ca-

Não se pode dar demais los; unhas encravadas, ar
atenção aos primeiras - e cos fracos, pés chatos.

próximos - sapatinhos do Antes .de começar a an

bebê. Mas, infelizmente, ês- dar, o bebê não precisa de
te -fato é ignorado muitas cobertura para os pézinhos,

.

vêzes. Considere que o pé a não ser nos dias irias. No
é um membro complicado. verão, pés descalços ofere
Contém 26 ossos e uma in- cem uma importante super
finidade de músculos e ten- fície cutânea de transpira
dões. Um sapato errado po- ção, que ajudarão a manter
ele deformar o pé da crian- o bebê refrescado e confor

ça, Quando. os sapatos fo- tável. Quando a temperatu
rem muito pequenos, muito ra o exige, poderão ser cal

pesados, muito largos, de- çadas botinhas de lã ou sa

formados, velhos ou aperta- patinhos de couro fino e

dos, a. .pressão ou. friC1;ãu mole, que não, .amarrem o

pode desequi l lhrar comple- pé,
.

tatnente o delicado mecanis- Entretanto, com aqueles
tão esperados primeiros
passinhos, o problema co

meça. Os primeiros sapati-
nhos devem ser de couro

macio, com uma ,sola mais

dura, de I1ns 3 a 4 mms,
sem SR lto. Botinhas são pre
feríveis. A solá deve ser

suficientemente dura para
prote�er o pé das asperezas
do chã'(>, mas ao mesmo tem

po flexível, principAlmente
na reg'Iao dos dedinhos.
Quando o bebê chegar na

idade de dar corridinhas, as

solas deveria ,ter rins 6 ou

7 mms, com um salto de
1,5 a 1 cms.

Os pés transpiram muito;
por isso escolh& sapatos
bem ventilados. Sapatos
pouco ventilados, impedem
que o suor evapore, irritan
do os pés e, fazendo-os co

çar. Além disso, essa umi
dade proporciona -excelente'
ambiente para mico�es, c,o

mo pé de atleta. Se essa

erupção cutânea surgir nos
. pés do seu filhinho, consul
te o médico imediatamen
te.

Os cuid.ados com os pé
zinhos do bebê também são'
'importantes. Ao lavá-los,
remova a pele morta que
fica entre os dedinhos, uti
lizando para isso um pali
to com ponta' de algodão
(dê,sses que já vêm pronto).
Enxügue bem os pézinhos,
principalmentE' entre os de
dos. Para· a limpeza das
unhas, aqueles palitos pron
tos são também muito
úteis.
Cortes, esfpladuras, fô

lhas, p.parecem de um ins
tante ao outro nos pés de
uma criança ativa. Faça um

exame diário e verifique se

não estão irritando o bebê.
Trate dos ferimentos nO'1'

malmwte. Áreas vermelhas
ou bôlhas' significam que o

sapato não está servindo
como deve:
Na próxima Sema.na, tra

taremos daquela parte im
portantíssima que diz res

peito a como se deve com

prar os sapatos, 'para que a

criancinha não ande com

calçados que apenas pare
çam servir.

Agentes:
Blumenau· Rllia 15 de Novembro., 870-5/2
FlorianÓROlis,- Rua Felipe Schmidt, 391
1oinv.ille . Rua Max CoHin, 639
_'-Também informações em tôdcs as

ag�ncias de viagens

P'E R à L A
AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

,

",..,--- ---_ - .- -.-: _ .-_...;._---:.-.-.-_ J'wl'••_•••�---.-.-..-.-...,..,

Vende-se ou arrenda-se o Perola
Restaurante, sito à rua 24 de Maio�
748 no Estreito - Informações no

local

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,"

olimiuatórias/:nesla :Capitól
,

-_'

,� w� Os cariocas talvez não sa-

biam que há uma antiga re

solução no Conselho Técni
co de Remo da Confederação
Éi"asileil�a de Desportos que
determina que as elimina
tórjas, quando ,solicitadas,'
devem" ter P,�i' lacaIos do
minios do campeão bras i-

, < '

, "./ , • '� leiro. Ora" sendo a guarni-

Polarizando as· atenções do País' Inteiro o êhó�i'JU�D DE' DIREITO ED��,!rr= da 'r�::}��i��I�1t��[�r
qUe de ,domin00' entre italianos e brasileiros ., Es�;o�sl�:ucsCe�ntat:eas�.o TI?n�c;r'�teo;:.,' :r�i;�:;'��::�:��{{::;�; �::á:�:���:l:� �:t:a��!ii��

"'lI "" P'" _,'... editais de trin�a dias, bem' \to. Desta forma não irão
O jogo que domingo será êxitos f'inanceíros de todos este há pouco' excursíonou 'E' grande a procura de' desconhecidos, com o prazo como do Sr. DIretor do Pa- ,\ao Rio os nossos e sim vi-

realizado no Estádio do Ma- lOS tempos. pelo Velho Mundo. ingressos para o jogo, es- de, trinta dias. tri�ô?io da Un,i,ão,. po: pl:e- i Irão à ilha os flamenguistas
racanã entre os seleciona- Justifica-se o grande in- Fala-se que Newton San- perando a C.B.D. que a

'

catória em F'lor ianópol is, e vascainos ver se conse-
dos do Brasil' e da Itália es- terêsse reinante ,o fato de tos talvez atue no lugar de arrecadação de domingo no O Doutor Francisco José e do Sr. representante do I

guem quebrar a invencibi:
tá empolgando toda a Capi- t�r sido o "onze'" peninsular H�lio' e que Didi revezará Maracanã se aproxime da Rodrigues de Oliveira, Juiz �inistério 'Público nesta lidade da gloriosa guarní
tal da:: República, devendo o vencedor do nosso sele- éom Zizinho na meia. O nos- casa dos cinco milhões de de 'Direito da Comarca' de CIdade; todos para contes- ção aldista, legitima repre
resultar num dos maiores

j
cionado por 3 x O, quando só Leônidas te;" sua presen- cruzeiros, Hoje 'e amanhã', Tijucas, do Estado de San- tarem a presente ação den- sentante do país nos Jogos

çà assegurada no comando .em duas turrnas.j.es Italia-
I
ta Catarina, "na forma da tro do prazo de dez dias, Olimpicos de Melbourne.

da Ofensiva, de vez que vem nos desembarcarão no aero- lei, etc... de conformidade com o dis-
'

agrada�do - a Flávio Cos- porto do galeão, procedeu- posto no artigo 455 citado, .;.............__.�....U....,.�·��G·.......5·.�oh"...

ta. tes de Buenos Aires. FAZ SABER a todos - sendo, afinal, reconhe-

,�_..:_._. quantos interessar' possa o cido o domínio dos Reque- NA VA'RZEA.....� '! --.-.. _ __ presente edital de citação rentes sobre o referido' imó-
de interessados ausentes; velo cuja sentença lhes ser- Domingo último o conjun
incertos e desconhecidos, virá de título hábil para a to do Internacional excúr
com o prazo de trinta dias, inscriçãç no Registro de

I

sionou a Ribeirão da Ilha,
virem ou dele conhecimen- Imóveis. Dá-se a presente o onde defrontou-se 'com o

to tiverem, que por parte de valor de Cr$ 3.000,00 para quadro do Bandeirante, 10-
Ponedano Ribeiro e Eroti- os efeitos legais. Protesta- cal que venceu por quatro

BARCELONA, Espanha; O guarda-vala brasileiro es- des Ribeiro lhe foi dirigida se provar o alegado com tentos a um, isto devido à
26 (U. P.) - O quadro do I teve preso durante 48 ho- a petição d atear seguín- testemunhas e vistoria, se péssima atuação do árbitro
Botafogo, do Rio de Janeí- ras, saindo 'da prisão dire- te: - "Exmo. Sr. 'Dr. Juiz necessário. O signatário local que prejudicou como

1'0, deixou à- noite . passada tamente para o aeroporto, e de Direito da Comarca. - desta ,tem sua residência quis o conjunto visitante
esta cjdade, viajando em foi ainda obrigado a pagar PONCIANO RIBEIRO e nesta cidade onde recebe permitindo que os rapazes
avião especial. depois de ter uma multa de 2.500 pesetas. ,EROTIDES RIBEIRO, bra- citação. Nestes termos P. do Bandeirànte usassem de
permanecido 10 horas no Seis outros players bras i- I sileiros, solteiros, o primei- deferimento. Sobre os selos jogadas ilicitas. Marcaram:
distrito

-

policial em virtude leiros Natero, Mario, 1'0 operário e a segunda de devidos, lia-se: ,Tijucas, 7 Zéca (3) e Mauto para os lo-
dos incidentes verificados profissão doméstica, e am-,;_&le junho de 1956. (a) Clau- cais e Maurilio para os vi-
no ultimo sabado na partida Quarentinha, Pampolini, bos naturais dêste Estado, dia Caramurú de Campos." sitantes. Os quadros : BAN-
contra o Barcelona. A equí- Neivaldo e Domisio - tam- residentes na' cidade, de Em dita petição foi exará- DEIRANTES - Mário' Di.
pe brasileira foi expulsa bem foram multados em Joínvíle, querem mover a do o seguinte despacho : -

co e Nica' Acácio Jacó e
..............- _

- - -•••y; aos 63 minutos, quando ven-. 1-.500" pesetas. Afirma-se, presente à'ç,ão de usucapião "A., designe o Sr. Escrivão' Arlete; Mauto; Acart, Zéca,
cia a partida por 2xO, devi- tambem, embora sem confir- 'em que expõe-m e requerem dia e hora, no local do cos- Waldir e-- Roca. INTERNA
do um incidente provocado mação, que seis defensores a V. Excia. o seguinte: ___: tume, para a justificação, CIONAL - Armando' Ca
pela arqueiro Amauri e que do Barcelona foram multa- I - Os suplicantes são .pos- feitas, as devidas intima- nhoto e Galego'

'

'Carlos '

terminou em conflito geral. dos em igual importancia. seiros, há mais de vinte e ções. 'I'íjucas, 7-6-1956. (a) E'rico, e Zequinha; Pache
cinco anos, por sí e seus Francisco José Rodrigues quinho, Lili, Milton, Maurí
anteeéssores, de um terr,eno de Oliveira - Juiz de Di- lia e Culica. Na preliminar
situado no lugar "Sertão do reito.':, Feita a justificação entre os quadros secundá
Perequê", município de Por- foi exarado. o seguinte des- rios venceu também o Ban-
to Belo, desta Comarca, com pacho : - Vistos, etc... deirante por 2 ;_ O.

'

352 'metros de frentes e Julgo por sentença a jus- Domingo o Internacional
fundos que se, acharem __:_ tificação retro, pro:edida c�ntinuando suas atividade�
ou sejam 85V!l80 metros nes,tes autos de Açao de na varzea, medirá forcas
quadrados; - fazendo fren- Usocapião requerida por com o Continental no carn
tes nas cabeceiras do Rio Ponciano Ribeiro e Erotides po do extinto Tiro de Guer-
Perequê. e fundos no Tra- Ribeiro, para que surta seus ra,

'

vessão Geral; extremando devidos e jurídicos efeitos. Luiz Alves da Silva
ao Norte em terras de José Citem-se, por editais; na

Raim�nddPd?a ,Stilva ou 'csomlll,fOtr�a 4P5r5evdistac' np'oc§ 1° :do A L U G A -·S E·quem e"
í

reí p e ao u ar 19O o. , ., os in-

com quem de direito. II ._1 teressados incertos; pes- Aluga-se uma sala para

dç O referido imóvel pertenceu I soalmente o Representante escritório, com entrada in-
60 a Alexandre Silveira, avô i do M. Público e, por preca- dependente, à rua Vidal

materno dos requerentes, e tÓ'ria, a ser expedida para o Ramõs 30. Tratar na mes

do, tendo o mesmo falecido há Juizo de Direito da la Va- ma.

go 30 anos," seu :tHho Egídio ra da Comarca de Florianó-I��:í���r:O�n���: e�:'c:��; ;���s, °d;r. �;;l:i��n�� S��'I
'

P E R DEU .. S,-E
do a posse do referido imó- l União. Custas afinal. P.R.I..
vel.' Em 1940 Egídio vendeu

I
Tijucas, 25 de junho de

dita posse a Izaura Martin.s 1956. (a) Francisco José
e, há seis anos, aproximada- Rodrigues de Oliveirá
mente, Izaura a transferiu Juiz de Direito." E para

aos Requerentes; e tanto a I que chegue ao cOl1hecimen
posse dos requerentes como, to de todos e ninguem possa que será gratificado.

'de seus' antecessores sem- alegar ignorância, mandou'
expedir o presente edital

que será afixado na' sede
dêste Juizo, no lugar do cos

tume, e, por cópia, publica
do UMA VEZ no Diái"io da

Justiça e ']'�ÊS VEZES no Tratar Mauro Ramos, 129
Jornai "O Estado", de Flo- telefone 3489.
rian?}Jolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas,
aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de mil no
vecentos e cinquenta 'e seis.
Eü, (a) Gel'cy dos Anjos,
E!crivão, o datilografei,
conferí e subscreví. (a)
Francisco José Rodrigues
de Oliveira - Juiz de Di
reito. Está conforme o ori
ginal afixado na sede dêste
Juizo, no lugar do costume,
sobre o qual me reporto e

dou fé.

DIA 11 DE JULHO A CHEG�DA DO
,BARCO DE CAMBRIDGE'

�"-
RIO,' 26 (V. A.) O .Vasco, onde será desencai-

"outrigger" com que os re-l xotado, ficando, à espera
madores da Universidade dos remadores que viajando
-de Cambridge competirão por via, aérea chegarão no

na Regata Internacional do dia 17.
dia 22 de julho na raia da óTIMO BARCO
Lagoa Rodrigo, de Freitas O barco de fabricação
será embarcado no próximo britânica apresenta �ma ca

dia 30. racterística muito ao sos-

O barco inglês será des- to das direções técnicas ca

pachado no navio "Para- ríocas, apresentando 'uma

guai Star", devendo chegar confecção que lhe dá derrtro

no Rio possivelmente no dia dágua um rendimento dos

12 de julho indo díretamen- mais apreciáveis pela for

te para a Sede, Nautica do mação do casco.

FISCALIZARA' 'O GOVERNO OS· CON
TRATOS DOS CRAQUES DE FUTEBOL

'J
�,.

RIO, 26 (V. A.) Em, de meios pára diminuir o

varias países da Europa, as', enorme deficit orçamentaria
luvas e gratificações dos para 1957, passou a voltar

jogadores profissionais de a sua atenção para aquele
futebol são taxadas forte- setor. Alguns funcionarias,
mente pelo governo dos pai- por esse motivo, foram de

ses a que pertencem. O Im- signados para fiscalizar

posto de Renda não t�m con- com mais eficiencia a trans

templação,' obrigando clu-
bes e jogadores a um pa- ferencià de jogadores, fi
gamento nem elevado 'das cando, assim, praticamente
transações por eles, efetua- assentado, que os clubes,
das. qaundo cederem jogadotres
Na Italia, há dias, á jus. a estes, ao receberem luvas,

tiça teve ocasião de se pro- vão ser obrigados a pagar o

nunciar sobre O assunto. que é de lei ao Fisco Fede

Depois de uma analise de- ral. O fato está despertando
morada do problema, o Tri- grande curiosidade nos

bunal italiano decidiu con- meios fazendr,rios, mas de

tra o Torino, que, assim; te- ve ser pOl'lto em pratica ain�
rá de pagar, ao fisco daque- da este ano. A inovação, no
le país uma' vultosa

-

impor- llllClO, vai causar· alguma
tancia. contrariedade a jogadores e

Sobre o assunto, podemos clubes, mas é ,coisa natural

noticiar que o Ministerio da em todos os paises em que

F·azenda, que se encontra a o aparelhamento fiscal está

b.raços ,com um_problema convenientemente, estrutu

tremendo, que é a Procura. rado.

TABELA DO 1'0 TURNO DO CERTAME
AMADORISTA,

. JULHO

4 - São Paulo x Ipiranga
4 - Vendaval x Postal Telegráfico
8 - Tamandaré x Austria

15 - Treze de Maio x Colegial
21 Tamandaré x Ipiranga
29 Treze de Maio :l_{ Postal Telegráfico

AGôSTO
5 Colegial x Austria

11 - São Paulo x Taniandaré
11 - Treze de Maio x Vendaval
15 - Colegial x Ipiranga
18 - Austria x Postal' Telegráfico
18 - Tamandaré x Colegial
26 - Treze de Maio x São Paulo

SETEMBRO
2 -- Austria x V'endaval
7 - Postal Telegráfiéo x Ipiranga
8 - Treze de Maio x "Austria
8 - Colegial x São Paulo
i5 - Postal Telegráfico x Tamandaré
15 - Vendaval x Ipiranga
16 - São Paulo x Austria
25 - Vendával x Tamandaré

SEM DATAS

DETIDOS E MUtTADOS OS JOGADORES
DO BOTAFOGO

ELABORADA A TABELA DO TORNEIO
, INICIO, DA DIVISÃO ESPECJAl

B:F�;
A F. C. F. elaborou a ta- 5° jogo - 14,10 horas -:-

'bela do torneio "initium" Paysandú x Marcilio Dias.
da Divisão Especial de Pro- 60 Ioso - Vencedor do

fissionais, marcado para o 10 jogo x Vencedor cio 2° jo
proximo domingo em Ita- go.

jaí e que é a seguinte:. 7° jogo - Vencedor do
10 jogo - 12,,30 horas � 30 jogo x Vencedor do 4° [o-

Avaí x Olimpico. , go.
20 jogo - 12,55 horas - 80 jogo - Vencedor

Palmeiras x Caxias. 5° jogo & Vencedor do
30 jogo - 13,20 horas - jogo.

Estiva x Figueirense. 9° jogo _,.. Vencedor
40 jogo - 13,45 horas - 70 jogo x Vencedor do

América x Carlos Renaux.
'

,

jogo.

Domingo de manhã, ocu

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

ga-lo a Ma'ria do Carmo Du
tra Av. Mauro Ramos 86,

os ITALIANOS-NO BRASIL6a FEIRA
Originalmente o o!nze

italiano deveria partir
quarta-feira para o Brasil,
mas os planos foram altera

dos, e o selecionado conti
nuará treinando no "Hindu
Country Club", no suburbio
de Don Torquato.
E' passiveI que os "az

zuni' realitem quinta-feita
uma partida treino contra'
um quadro do River Pia te.
Sabado, no Rio, haverá um

jogo final de treinamen
to.

Os italianos deverão em-

BUENOS AIRES, 26 (V.
A.) '- O selecionado italia

np está determinado a rea

lizar um esforço supremo,
domingo proximo, ,

no jOgO
internacional de futebol
contra a seleção brasileira,
para recuperar o prestigio
que perdeu domingo, nesta
Ca.pital, a ser derrotado por
1 x O pelo selecionl'j,do ar

gentino .

I

pre foram pacíficas, contí
nuas e ininterruptas e exer-'

,cidas por todos com "animo
domini". - III - Em vis
ta do exposto querem os su

plicantes reg'ularizar a sua

posse sobre o referido imó

vel, de conformidade com a

lei 2.437, ,de.7 de março de
1955 que modificou o arti

go 550 do Código Civil, e

para o dito fim requerem a

designação do dia, lugar e

hora ;para a justificação
exigida pelo artigo 455 do

Código de Processo Civil,
-- na qual deverão ser ou

vidas as testemunhas Anto
nio, Agostinhq

,

Etur e Au
gusto Palma; residentes no

lugar "Sertão !.'lo Perequê",
desta Gomarca, - as quais
c'ompareceri\o, independen
temente de: :ci,tação. Reque-

Gasa Coquei ros
_ Alugo à Praia da Sauda
de 332.

Luciano Marmo, �o tecnico
dos italianos, e Affredo Fo
ni, treinador, ordenaram
treinos diarios, até a par
tida da equipe para o Rio
de Janeiro, sexta-feira pro-

barcar no avião da "Alita
lia" que deiXará BuetlOs
Aires sexta-feira às 9,35 ho"
ras da manhã.xima.

HELENO QUASI UM INDIGENTE
e que por várias vezes en

vergou as jaquetas cebeden
ses está hospitalizado em

Barbacena, quasi na condi-
.

"

Segundo notícias chega
gas de Belo Horizonte, o sr.'
Bias Fortes,. governador de
Minas Gerais, determinou ii

direção do Hospital de Bar
bacena que preste ao ex-jo- ção de indigente. O ato' do

�e���rH:�:��ên��aF;�!!��e� ���:�sol�f�'!es e t::;e:c��l: I: ,·Re8�f:lêD��� Vend,e-$�
Heleno de Freitas, o antigo favoravelmente nos meios, '

Vende-se' otIma resldencla a Rua Juca do LOlde, 47

ídolo do futebol brasileiro esportivos 'de tode o país. I CoqueirQs. (S�guir até, o fim da Rua). lnformações à

__ _ - ---..A" .. - - -....................... Rua ConselheIro Mafra, 24.

Alfaiataria
Um terreno de !���me::�o�asto e área para \V E N D E - SI 1St C t len8plantar contendo 2 cachoeirns correntes, todo cercado de I Vende-se lotes a'longo prazo sem juros entre Agro- an 3 8 ar

m'ame 2 casas com c)1acáras, medindo 200:000m2, situado ,wmica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men-' A ELEGANCIA PARA HO-

HJ1 Jordão, Município de B:i;guaçú. Vêr e tratar com o sais Cr$ 500,00.' ,', MENS ,E SENHORAS

p'opl'iefário. sr. Miguel Pedro dos 'Santos, 'em Canto dos Informações com· o sr; Adão Ferl'a, D'Ely" R"t!a :V:is-.i Rlla J.j.:\l:.QniWQ Ç,gelho n. 1 -

GiL}} conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559. JQão Alfl'ep
,

Data' supra. O Escrivão:
Gercy dos Anjos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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festa JUDloa DO flTeleRte do
Diabo»)

Com a animação dos anos anteriores, serão reali
zadas nos proximes dias 30 de junho e 1'0 de julho, nos
galpões da Sociedade Carnavalesca "Tenentes do Dia

bo",. animadas festas junínas, a cargo do grémio daquela
prestigiosa sociedade e .com íníeio

, marcado para as 20

horas, Ficam convidados todos os socíoj, e exmas. famí
Iias para as festas que s.erão animadas com excelente

orquestra.
As mesas deverão ser reservadas com antecedencia,

com a exma. senhora d, 'Maria Machado, à rua Bento

Gonçalves nO 14 ou nos Galpões da sociedade.
�·-....

--lrRttlENlS1tD·BE·'··_·�*�_._.�
O CLUBE DA MOCIDADE

Programa para o mês de julHo:
Dia 10 - Domingo � Baile Infantil de São Pedro,

•

das 16 às 20 hs., com distribuição à ga
.

rotada de rapadura e puxa-puxa.
Dia 8 - Domingo - Soirée /' Mignon, das 19 às

24 hs. . .

Dia 14 - Sábado - Soirée das Misses, com início
às 23 hs. '

Dia 28 :._ Sábado -. Soirée dos Radialistas, com

início às 23 hs.

,

"HÁ SOLUÇA0 PARA - O

RUSH?" ,.'

'Quando o crepúsculo co

meça a cair sôbre f Rio,
inicia-se verdadeira �bata
lha do carioca para retor1

nar à casa. Problema ape

nas dos cariocas? Não. São

Paulo também possui o seu

"rush" e outras grandes ci

dades do mundo sofrem do

mesmo mal. Nesta hora da

tarde, quando o comércio
fecha, quando as reparti
ções públicas encerram seus

!�xpedjentes, todos os q�e
trabalham durante o dia,
têm avidez de volver ao

lar, para o descanço justo a

fim de retornar no dia .ime
diato à nova luta.
Não há então nenhuma

condução que chegue. Os

bondes, os ônibus, os lota

ções, os trens, as barcas, as

lanchas passam repletos.
Gente se apinha dentro dos

coletivos, expreme-se dentro

dos trens suburbanos. E

quando então, acontece cair
1 forte chuva sôbre a cidade

Ce sempre acontece chover

na' horinha exata do pes
soal que trabalha sair do

seu mister), no momento em

que todos deixam o labor, a

coisa bem piora. Nem taxis,
nenhum veiculo chega pa

ra atender aos que têm

pressa de rumar ao seu

lar.
Não é só no Rio, porém,

que isso acontece ..

'

O "rush'"
existe em toda grande me

trópole; Mesmo o "metrô"
que é a solução adequada
para o transporte nos cen

tros de mais de 1 milhão de

habitantes, não chega:
Por isso achamos bem in

teressante a idéia - aliás

já tentado em outro tempo
- de escalonamento de ho

rárlos. Se as repartições co

meçassem mais cedo o seu

expediente e o encerrassem

mais cedo, às 5 p�r exemplo.
Se o comércio começasse
mais tarde um pouco e fe

chasse às sete, enquanto os

escritórios cerrassem às

seis, haveria uma divisão·
mais racional dos que de
mandam ao trabalho e pre
cisam de condução para ida
e . volta ao labor cotidiano.

Outro ponto que. precisa
ria também uma doutrina

ção é arnulher que sai para
compras ou passeio e 'que
retorna, sem necessidade ao

lar, na hora de maior atro
pêlo.

O escalonamento melho
raria, não há dúvida. Seria
prático o! governantes se

deterem no assunto. Prático
e urgente.

centralize os
dados de

sua contabilidade
no Registro Visível

I

KARDEX
para o livro
RAZAO

f.;'
�

�
• • Um porta-fichas para

cada conta e,.-oIIew re_

gistros,
• Os porta·fichasformam
um quadro indicando.
automàticamente dados
de vencimentos e contas
atrazadas.

• Economia' de mais de
50 % de tempo para
lançamentos e consul·
tas do livra .Bazéio e

.

HOJE NO .p A S S A DO
28 DE .TUNHO

A data de hoje'-recorda-nos que:

em 1697, o capitão Francisco de Souza Fun.dão,
com 160 so\dados e 150 silvícolas, retomou aos

'francêses o forte de Cumaú ( ou Macapá);
em 1720, nos arredores de Vila Rica, Minas Ge

rais, deu-se uma insUl'reição c<mtra o sistema
de cobl'ança do imposto do ouro. Quando êste

movimento foi dominado deu-se a execução de

Felipe dos Santos, a 16 de julho do mesmo ano;

em 1822, o Povo. e os Milicianos da Cachoeira

(Bahia) dirigidos pelo coronel José Garcia Pa

checo tomaram a canhoneira Portuguêsa que

desde' o dia 25 disparava contra a cidade, sendo

então este o primeiro combate travado quandro
da guerra da Independência, na Bahia;
em 1850 no Rio de Janeiro, faleceu o chefe de

divisão Jacinto Roque de Senna Ferreira, que

foi ministro da Marinha e diretor da Escola de

Marina. Distingiu-se em vários comb:;ttes no

Rio da Prata e comandou a Flotilha no Uru

guai;' .

em 1913, faleceu o dr. Manoel Ferraz de Campos
Sales, que fora Presidente da República do

Brasil no período de 1898-1902.

André Nilo Tadasco\

Preguiça. e fraqueza
VA-NADIOL

MOCAS DESANIMADAS r
HOMENS SEM ENERGIA,

'

N>1o é sua culpa!
t a fraqueza que o deixa .cansado. pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atra!a a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VANAOIOL

aumenta os g I o b u los sanguioe<lS e
VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto deliéioso e pode

ser usado em todas as idades. .

Esq. de AV. Rio Branco· C. postal 115

•

_._l

CINE SÃO JOSE , O R I U L A' S �����:��r4f.:��r����!� .:���!�
festividade em louvor a São Pedro a realizar-se na

Igreja Matriz de N. S. do Parto, no proximo dia 1° de

Julho, domingo, as 8 horas com missa festiva e sermão
1',0 Evangelho e nos dias 28, 29 e 30 do corrente as 19
horas haverá um tríduo de preparaçãD' e convido tam
hem os irmãos a tomarem parte na comunhão pascal
1,0 dia de São Pedro, sexta-feira ás 8 horas.

�

Esperando o comparecimento de todos muito agra

deço.
O. convite é extensivo ao Apostolado da Oração e

aos fieis em geral.
Waldemar 'Demaría

10 Secretário.

As 3 - 8hs.
" Téla Panorâmica"

Barbara STANWICK
Fred MacMURRAY em ;"
NO REINO DAS SOMBRAS
No Programa:
Cine Notíciarío. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

I2I�Z

Itl··..wm

DE PITIGRILLI I higienistas que assinalam

BUENOS AtRES (APLA) � os danos do alcool e da ni

_ O diretor de ·um diário, cetina ínsini ando .

a sus

preocupado em ímpressio- peit�' de. que o' delírio al

nar mais do que em edu- coolico e o cancer dos fu

cár' o gôsto ,de seus l,eitores, mantes são i�vençõe� �e al

recomendava a .seus cro- gum subversivo decidido a

nistas: "De dois em dois ou arruinar a indústria vitiví

de três em três dias, publi- nícola .nacional e -os fabri

quem a notícia de que aqui �antes de tabaco. O :médico
As 5 _ 8hs. ou alí um homem ou uma ignorante 'e bonachão que

Alberto TAZAZZI mulher atingiu a bela ida- diz "jogue fora todas essas

Roswitha SCRIMIDT em: de de cem anos em perf'ei- gotas e essas pílulas, coma

O HOMEM DA CRUZ tas condições de saúde, em o que gosta e livre-se de mé-

No Programa: .plena atividade e com uma diccs e farmaceuticos", se

.

d S N br ilhante lucidez mental. tem a fortuna de que uma
NOtiCl.ai a . emana. ac.: c

Preços � 11,00 _ 5,50. I' Semelhantes notícias. des- úlcera gástvica cicatrize

Censura até 14 anos:
I congestionam o fígaJo e por si só porque estava' des-

.

derramam no ânimo dos tína.da a cicatrizar, •
terá

-S' dA

II
leitores um' pouco de oti- demolido, num círculo de

rJ�. PJ i �l � •.
,

mismo sem saber que estão ignorantes, toda a ciência

_____ jI _. aplicando os cariomes da- médica, desde os aloés dos
-

As _ �8hs.
-

que jornalista, .tódos os diá- tempos bíblicos até a ter-

Zachary SCOTT _ Peter : rios do mundo e, de um mô- ramicina. O caso de �inQn
LARRE em: I

do especial, as revistas. p�. de Lenclos, .que na ldad�
A MÁSCARA DE ra famílias re�etem ao infi- em que as se�.tloras se. ado�.

DEMITRIUS nito os exemplos famosos: nam com o tít.ulo de bisavós

11bsen.,-
que.. '.". Q'&

__76_ anos sê fazia delirar os minoristas
"No Progràma : •

'" .,_ . ,

.

enamora nas termas de Má- de París e os marechais de
Cine Reporter. Nac.

5 riem);)ad' dê uma jovém ; França, dá incremento à s
Preços: 10,00 - ,00. '.

d Ih
.

fGoethe, que aos 82 escreve Iautas ias as ve as que' a-
-Censura até 18 anos.

o segundo Fausto e- pede a zem loucuras, alteram a

mão da adole�cente Ureika idade de nascimento no pas

Lentzow; Catão o Censor, saporte e deixam roubar ÜJ

que aos 80 tem um filho; o cotar de pérolas nos clu
velho 'armenio 'ao qual nas- bes noturnos.

As - 8hs. .

ce uma terceira dentição; Nossa sensibilidade re·
Cil FARNEY - Vanja .;. partir das 15 horas, no prédio situado à rua Conse-

, Chevreul, que .se matricula cepti':a faz confundir a ex-
ORICO - Grande OTELO, -; as

heiro Mafra 60/62 térreo - os objetos referentes a cem-

em:
na Universidade; Vitor Rll· ce?ao com a regra, o c o

r:-atos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

PAIXÃO NAs SELVAS go, que �rodigaliza suas aCld�mtal �.om o costume, a
j formados até

. atenções à criada .Blanche; maça de Newton com todas

I 30 d D b d 1955No. Programai: G' V d'
'

III as mncãs que caem das ár- _ .

e ezem ro e. .

Atual. Warner Pathé. Jor. lUseppe er 1, que ..,om- -

_ e nao pagos até aquela data, constJtUldos, qe ALFINE-
põe o Falstaff, e Ticiano vo:es e se vao a�odrecer r:o I 'I'ES ANEIS BROCHES BRINCOS MEDALHAS PUL-.

t A ta
- chao sem dar OrIgem a leIQ , , , , , '

que pm a a presen çao
"b' 't

_ .

�

SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, pra-n� Templo na veneranda so re a gravl 'acao Ul1lver· . .

.

1 1
- ta, metal cromado, aço etc, e obJetos dIversos.

idade em que os ve hos sem saE.· _

f t
A exposição dos objetos em referência será 1111Cla-

fantasia e �.em originali· • u nao nego os a os que, d' 5 6 7 d
.

Ih
.

1 1 dh t t·
úa nDS IaS , e e JU o, no mesmo oca on e se·d:tde sobrevivem co)11 uma recon eço au en lCOS, e o . . _ .'

O l't t' t t
. ..ncontram a dlsposlçao dos ll1tel'essados.

wida esteril a si mesmos. s el 01' era ceI' amen e mela
OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA

As _ 8hs. eaçadores de curiosidades, dúzia de cada categoria Diretor
Martine' CAROL _ Jean 'que em geral não fazem ou- para me sugerir. Devo as-

LINAURA SOUZA
CLAUDE PASCAL em: tra coisa que meter a tesou· sinalar, contudo, o perigo Chefe da Carteira em exercício
CAPRICHOS DE UMA ra num jornal velho, ·dis· que constituem para nossa

MULHER tribuem consolos aos paIS linha de conduta \ na vida

technicolor dos rapazes reprovados, esses
t
casos esporádicos ·aos

No Programa: citando Napoleão, que foi quais temos a tendência dei
J'ulgado por um Idé seus atribuir universidade eReporteI' na Tela. Nac.

Preéos: 1000 _ 5 00.

j'
profef:\sores como sem a constância. Mesmo os ho·

Cen;ura até 18 a�os. idoneidade necessária para mens mais avessos aos pa·
o serviço militar. No futu· radoxos verbais sucumbem

.- -

WJ
1'0, leremos que Einstein foi à sedução / fios paradoxos

. �Idt�ell' I, qualificado d.e "estúpido" vividos, i'eai,s, históricos.

:=='1_. ' na eSf!ola prImarIa, e que Diante de mil casos em que
.

. -- aos 14 anos chamaram-no o 'quinino fez descer a tem·

As _ 8hs. à ordem porque fazia a peratura, o caso que ten·

1'0) DESEJOS PROIBI.. seus mestres perguntas sem de a se generalizar nas

DOS - Com: Charles Boyer sentido. Esta notícia é feio simpatias dos que tocam de

2?) PERGAMIN� FA- ta para entreabrir a jane-I ouvido, dos diletantes, dos

TtDICO - Com: Glen la ao sôpro da esperança, superficias e dos improvi-
Ford _ technicolor em todos os casos em que sados, é aquele em que o vos.

No Programa: há um cretino que seja uma quinino não funcionou. Toda A prova? Existem cole·
Atual. .Atlantida. Nac. , negação, para as doutrinas nossa atenção' gira em tôrno ções de anedotas desde (J

P
.

8 8 literários e para as l.maté· do que sai do comum, por- século XVI. Mas, que digo '!reços: ,00 - ,00.
Censura até 14 anos.

rias científicas e experimen_ que o comum e o habitual A primeira '1. compôs Ate·
tais. A histólÍa do famoso não· interessam a ninguém. neu, um grego nascido no

rapaz que apanhou um aI· A chamada prudência dos Egito, no século III: "O burlescas dão nauseas na
finete. e que com eSse ges· velhos, a saheCloria dos ho- Banquete dos Sofistas". E: segunda página, as confor
to chamou a atenção de um mens de bom senso, objeto há, no comercio, dicioná· mistas a· provocam na pri
ba�1queiro psicológico qUE de mofá da parte dos irregu- rios humorísticos: Bierce, meira. Se as anedotas pican
lhe deu um emprêgo, dá es- ilares, provem da observa- Claraso, Mariódllac, Proven- tes' desencaminham, as his·
perança a todes os malogra· ção e da conclusão de -que o zal, ·Pitigrilli. dos quais tórias magnanimas, quando
dos de encontrar também certo não- é o que acontece exalta aquele aroma cálido· servidas em doses exces
êles no caminho um .benéfi-· uma vez de dez em dez anos, que sai das g!J.rrafas de dro· sivas e sem ingredientes
co alfinete, em lugar da mas o que se verifica vin- gas de Oriente Médio e da que as diluam. ofendem tão
maldita casc?. de. banana, te vezes por dia em nossa África do Norte, feito de perigosamente a verdade
ou da casca de melancia de vida. O caricaturista -

é, en� gengibre, benjoim, canela, corno as outras. Estas têm
que são atopetadas as ruas tre .todos os artistas, o mais açafrão, qUe depois de dois o resultado de nos fazer
do mundo� O velho, que de- divertid.o, e entre' todo's os minutos provoca nauseas. gritar como a "Putain Res-

Vende-se 2 casas na praia. clara ao reporter "Não me cultóres da arte figurativa Bastà\ler duns 'páginas se· pectueuse" de Jean Paul
de Itaguaçú, sendo 1 de privei jamais de beber vi· é sem dúvida o !Dais refIe- guidas para se ficar atur- 'Sartre: "Faz vinte e cinco
madeira e a outra de ma- nho" e "Desde quase um xivo, o que mais pensa, o dido. Ao contrário de to
terial, esta em conclusão. século fumo ininterrupta- mais concfud!:'nte, mas sua das as outras coisás deste
Vêr no local. Tratar pelo mente", arris(;a-se a des- arte nãQ' resiste à crítica mundo, que postas uma ao
Tel. 2622 no horário de l� I mentir pOl' um instante os

.

de um mestre de desenho, lado da outril, uma em ci-

Preços: 8,00 - 4,00 .

Censura' até i4 anos.

u. '��B·il
______ .·1 fi ·

VENDE-SE

•

FESTA JUNINA
O Iate Clube, convida todos os seus. associados e

distintas f'amílías, para assistirem as festas juninas
que fará realizar á sua Séde Social, no dia 29 do cor

rente mês, às 21,00 horas.
Traje: A caráter
Obs.: Servirá de ingresso, a carteira social ou o

talão do mês de junho.

CA,IXA ECONOMICA 'FEDERAL DE
SANTA CATARINA

A V I..S O'
A CARTEIRA DE PENHôRES DA CAIXA ECO

NôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

enhores interessados que levará a leilão, no dia
7 de .Tu1ho de 1956

,

preocupado pela verdade. 0-" ma da outra, se somam, as

escritor qu.e vai contra a anedo()tas e as definições es

corrente, anti-conformista e' tranhas têm 3 curiosa pro
extravagante é, na literatu- priedade de se degradarem
ra, o que na alimentação reciprocamente até se anu
são os molhos picantes, os larem.
antepastos, mais ricos em

·conteudo pictórico' do que
em hidrocarbf)l1os, substan·

cia� proteicas e vitaminas.
Mas não se pode alimentar
apenas -de antepastos, não
se pode saciar a sêde excluo
;sivamente com os aperiti-

xxx

Não se tome esta decla·
ração minha contra o curio·
so e o absurdo corno uma

retratação. Prefira-se aque
les relatos irreverentes às

coleções de mâximas morais
cheias de retórica e d·e bom
senso, que têm a pretensão
de regenerar o lllundo e de
ser um g.uia turístico para
as ilhas m?ravilhosas da
virttíde. Se as histórias

anos que me enganam com

as mães de cabelos brancos,
com os herois da guerra, e

- . "
com fi nrrçao americana ...•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I

I
I

6 � FloÍ'ianópolis, Quinta-feira,. 28 de Junho de 1956

-----"..-�------.
"-"

«NO tendeulo))

Cóm a 8iblia na .Mão

.

ORA-ÇÃO

Querido Senhor, nós nos sentimos tão incapaz! Con
tudo ajuda-nos a .dedícar-nos a ti, respondendo ao teu

chanradc...s;;bendo que contigo tudo é possível, nós nos

, çolocames à tua disposição. Toma-nos como somos, mol
da-nos conforme o t�11 querer, enche-nos do teu Bspí-

. ,Jijto Santo e ,\1sa-nos no teu serviço. -Rogamos-te em nome .

de Jesus, Amém.

l· .PENSA�ENTO PARA· O DIA

Eis-me aqui, envia-me a mim." (Isaías 6 :8).
,MILDRED FARR�LI, Enfermeira (.�ennsylvania)

(A :MEMORIA DE ARTHUR RIM-BAUD)
-.i<;

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASil
Secção de Santa Catarina

SEGURO COLETIVO

I
A Ordem dos Advogados do Brasil, S,ecção de San-

ta Catarina, comunica 'aos intere�sados no Seguro Cole
tivo, ..flue o prazo para inscrição foi prorrogado até 30

do cnrrente.
'

,

Altantiro Silva Dias - pelo
.'

10 Secretârio

,
.

MUlTIPUQUE" SEU CAPITAL
Vende-se em CO�UElROS, ESTRADA GERAL, rio

1124, um grupo de nove lotes\ de terreno, pela melhor'
oferta.

. ,

Tratar no local com a sra, JACY MONTEIRO.

......
'_

. "

,,'
'10m &Ia foi... CIiu·,. '1ifI

tEUC&A_iI'ROSU ,,�'i I� ..,...,..-

o .'I'üIO

)

I
"

j'
.'"

..rr'���·-��._··
Sábado - 30 de Junho, até amanhecer grandiosa

FESTA DE. SÃO JOÃO
Churrasco: Queimada: Bandinha de música e

uma imensidade de surpresas. Um casamento e um

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

Cr$ 100,00. /

QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO
O Senhor lhe dis�e: "Que é isto que tens na tua

mão?" (1!:x. 4:2). Ler I Cor. 1:25-31.
QUANDO Moisés ouviu o chamado de Deus, ao la

'.\0 da Sarça Ardente, deu muitas desculpas para não

obedecer. Como Moisés, nós dizemos: Que posso eu fa
zer? Qu'em me daria crédito? Não ten-ho dons especiais.

Então Deus -diz : "Que é isto que tens na tua mão?"

Que é que tens que pode provar o poder de' Deus na tua
vida? Tens uma profissão? De-ixa a tua fé respladecer
ali. Tens um lar? Haverá, por ventura, lugar melhor pa-
ra: Deus mostrar o seu poder? Tens tu um dom especial? ' ,,7 ,,� b- í

.

ri'edica-o ao Senhor.
-

",'
,

. v"OCé' sa la' que...
, ,Tudo que Jesus tinha: em mãos no.f'im-da sua-car
rêii.'a era uma cruz de madeirá. Por ventura,' disse Deus:

"Qtl.e. pena!" Nãõ, antes com ·efeito disse: "'Se uma cruz
é tudo;c,que os homens colocam naB_ tuâs mãos, então' ela
se tornará em instrumento de redenção para todo aquêle
que -crer:"

SINDICAlO DOS ARRUMADORES DE
flORIANÓPOllS

Edital
"

4fim de que sejam cjJ.mpri.das as designações legais'
<los Estatutos, ficam 'ConvÓcados 'todos os Associados
{�este Sindicato para a Assembléia, Geral Ordinária; em

. la convocação, será realizada no proximo dia 28 'do cor

;"ente, com inicio as 8 .horas, e, caso, não haja' numero

lega], em 20 convocação na mesma data as 9 horas, para
telil:!erarem sobre a seguinte Ordém do Dia:

Julgamento e aprovação da Proposta Orçamentaria
para �o exercício' de 1957._

Florianópolis, 20 de Junho de 1956.
'.

'

Antonio de Oliveira
Presidente

•••••w_.wtjq••••�.� � .

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA'

Chefe da Carteira em exercício.

• COMUNICAÇÃO IA Associação Helenica de Sta. Catarina, tem a honra
de comunicai- ao público em geral que, Sua Exia. Rev. D. i
Irincos .

Casimatis, Bispo da América do Sul com sede em j
Buenos A,yres, designou o Rev. Padre Panagiotis Paleolo-I
gos, formado em Teologia pela Academia TEOLOGIA de I

Kalki (Constantinopolis)
.

para vigário da Igreja Grega
I

Ortodoxa em Sta. Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul,
com sede em Florianópolis.

Tendo Chegado à esta Capital' no dia 20 do corrente,
,

onde oficiara provisoriamente a Rua Felipe Schmidt n. 45,
sobrado.

t._
....

,

_

_ -"'_ ..

,

r�·
!'IIprf.�nlando O Novo Modêlo "12'0"

I
�,

1 '-"- ...� --- ..

'1
\
I�

I

,,I

'M,:y,I�.,

A qualidade tlo DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

t20. se faz notar em todos os serviços que êle

i'éaliza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa só
•
máquína, eficiência e presteza - à altura das' cres
centes exigências dos trabalhos de escrttórío - e a

famosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

I;.lfoduz cópias perfeitas. oferece grande simplicidade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

e elegante e � protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma
_

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

le. no rncrnento que lhe seja mais conveniente

\_

r-

Venele-se V E N D E'- S E
Casa de material nova,

. O Grêmio dos Contado
com três quartos, sala, ba-

randos de 1956, avisa que o

nheiro, cozinha. varandão. sorteio da maquina Singer,
R_ua. Juca;' do to�de - Co-

que deveria ser pela Lote-
querros. ria de São João foi transf'e-
Tratar à Rua Conselheí-" rido para o dia' 28-8-56.

ro Mafra 56.

Uma casa na Avenida
'I'rompowsky nO. 52.
Tratar na mesma.

VENDf:-SE
Uma Harmonica Italiana _ _., .....

marca Scandall] com 120 .

�r�i��ni!�· ::.g. M;���u��� Ve,nele-se DOCES E TORTA
mos 192 - Na parte da

ma-,
•

nhã.'
.

-

Um Gabinete Dentário
ê....._.-.........·-·-·...-.·.·......�· completo, 'Equipo, Cadeí-

O EST A DO, ra 2 'pistões, Armário. ins
Ij IA trumental.> etc. usado, po

O mais antigo diário de rém em ótimo estado. Preço
Santa Catarina. de ocasião.
Leia e assinem. Rua Nerêu Ramos, 38

A V 150

Doceira especializada em

Pôr to Alegre, aceita enco

mendas de' doces; enfeites,
ortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver-
.

sâr íos. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12

.
.

A V ISO' -. .

,

A CARTEIRA DE PENHôRES
•

DA CAiXA ECo-I r-;-'-- -,NôM,lCA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa.aos .u
\.'.,.,

enhores Interessados que levará a leilão, no dia .

Im\. _

7 de Julho de 1956 "

,
.

_

. /"

fl partir das 15 horas, na prédio �ituado à rua Conse- -e ....
, "d

�- - _-

dl
" �.;I

heiro Mafra 60/62 térreo __;_ os objetos referentes a. con- 'prD uto 19no Jeatos de J�IAS E MERCADORIAS emitidos ou re- ,1 . .
, ..

.

,

..'

formados ate !' d'O mundo'
....

.

30 de Dezembro de 1955
_ .

.

,

e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE-

jTES, ANEI$, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL
SEIRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, pra
ta, metal cromado, aço etc, e objetos diversos.

A exposição dos objetos em referência será InICIa

da nos dias 5, 6 e 7 de julho, no mesmo local onde se

.neontram a dísposlção dos interessados.
OSNY DA GAl\fA LOBO D'EÇA

Diretor
LINAURA SOUZA

A Diretoria
"' -;. _ "" -. - -.._- _

Uma propriedade com 10.000 m2 com duas casas,
uma de material 'e outra de madeirá com luz elétrica,
i.1ostO. água corrente, múi,tas frutas, café e ótimo terreno

,Jara Granja. Situada em Alto Roçado - Municipio de
São José.

Tratar na mesma, com E'rico.

S ..8. cisa PRD" .�
- ';.i'i

RUA DA QUITA'NDA. 46.1° AND.- TEL. S2�2033 � I
C. RAMOS S.A.· - COMÉRCIO E AG:t:::NCIAS.

Rua João Pinto, 9 Florianópolis - Santa Catarina

. I
I

/

� Lavando com Babao

�i'Qem ESllecialidade
da Bla. :rllZIL� ·IIDOIIIIIL-101n'11I8 (••,cIEreglllrad,p)

.

economiza,.,se tempo.;.€: dinheiro'"
'

1
.---_. --� ----_.

. \

/

-
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EXCEPCIONAL RENDIMENTO •.. COM MAIS

EFICIÊNCIA E ECONOMIA!

lâmpadas ... que 1rJall PHILlPS!

Mais duas lrsíru
ções

RIO, 26 (v. A.) - A SU
MOC está para expedir mais
duas instruções. Uma se re-

I

fere ao aumento dos áigio's
mínimos que, como salienta
mos em nossa resenha ante
rior, terá início com dólar de
50 cruzeiros para a primei-

_,
ra categoria.
A medida foi anunciada

oficialmente há mais de um

mês, com o fim específico de
evitar operações triangula
res, com a compra, a preços
reduzidos, como ainda ocor

re, de ágios sôbre a área de

moedas fracas. Mas ao que
sabemos, .as autoridades mo

netárias estão receíosas e de
que não venham .os novos

ágios mínimos (majorados) a

causar o efeito desejado.
Isto porque é esperado, tam
bém, um aumento dos ágios
da área de moedas fortes,
em face da procura. Contudo,
ao que .se diz, fl indústria na

cional já 'está de acôrdo com

a anunciada majoração dos
ágios.

r

.

Preceito do Dia
A ÁGUA, OS DENTES E

AS GENGIVAS
A saliva, além de concor

rer para o bom aproveita
menta dos alimentos prote
ge também a bôca e os den
tes. Quando se bebe pouca
água há diminuição de sali
va, o que acarreta acidez
ibucal e pode permitir a

ação de germes causadores
de doenças da bôca e dos
dentes.

Proteja seus dentes e

gengivas, habituando
se a beber água no in
tervalo das refeições.
- SNES.

.'
.

•

lâmpadas
fluorescentes
PHILIPS

LONGA VIDA

nos 8a·ncos e' Escritórios •••
... beleza, confôrto nos ambientes

e, acima' de tudo: eficiência

para os que trabalham!

Isto pode ser obtido com
'

as' \1�mpad3s fluorescentes PHILIPS
- realmente de "Longa Vida"!

Em côres apropriadas a cada

ambiente, as Iâmpadas PHILIPS

proporcionam claridade

uniforme: luz difusa, confôrto,
durabilidade e ECONOMIA I

Use sempre os Reatores,

Receptáculos e Starfers

PHILIPS, para obter .maior
\

rendimento, eficiência l
durabilidade nas

instalações de luz

lUMINÁRIAS PHllIPS - Para
maior embelezamento ;os

ambientes, instai. os

Luminárics .PHllIPS, com
_

lâmpadas 'ILONGA VIDA": ) <.

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

Lira Tenis Clube
.

.

'r i:" (O CLUBE DA MOCIDADE)
� I

SABADO :_ DIA 14 UE JULHO --=-�SÁ:BÀD(j' I

MONUMENTAL E MAWAVILHOSA FESTA, NA QUALSERAO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA
DE AS REPRESENTANTEej DA GRAÇA, BELEZA E E'N��TO pA MULHERl�ATARINENSE

oirle a� 'i�,e�"
A CONSAGRACÃO MÁiXIMA DAS LINDAS E GRA JIOSAS SENHORITAS QUE CONCORRERAM AO Ti

'l'úLO "MISS SANTA CA'É'ARINA, 1956"
RESERVA DE MESAS �.A RELOJOARIA MULLER

A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASilFesta·Caipira

,ou Aldo Luz' SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR'DINÁRIA

O glorioso CJube de Regatas "Aldo Luz", manten

do a tradição, oflérecera. aos seus associados no proximo
dia 29, rios salõe� da So'eiedade Atiradores de Florianó
nolis a Avenida -Mauro R.."lmos, com início às 20 horas,
�im �nimado baile a caipíra, transformando os salões

-da prestigiosa Atiradores num autentico arraial. Nada

:faltará alí durante os festejos, pois o sr. Pedro Pa

.rucker e sua esposa, festei,I'os escolhidos este ano, vem se'

(<(flmerando, nada esquecendo, desde de o pinhãó, amen

<-I�aim, batata doce, melado, quentão e etc., até' o casa

znento na roça, até pitoresco ,esse que terá como-noiva a

gentil sanhcrínha' Zulma Clinllaco e noivo o sr; Humberto

Climaco ambos <animados caípiras. Bem secundados pe

lo impa�avel ",ffi€\stre de cerim�mias" sr, Waldir Brasil,
flue fará o discurso ,de praxe. Para. maior brilhantismo

(ia festa, serão oferecidos valiosos mimos a dama' e ca

valheiro que se apresentar mais original. Uma bandinha

de musica abrflhaatarâ. e animará as danças, tudo dei

xando crer num exíto aibsoluto na tradicional festa pro

movida pelo Clube' ililo s�r. Eurico' Hosterno,
Somos gratos ae co}wite que nos foi I endereçado e,

::prometemos estar la 1W <l�rrai'al" do Aldo Luz. I

------ 4--- ------------------._---- !

V'eDd��8e , \
Um terreno de vargem, com ótimo pasto e area para

'ajlanitar contendo Z. cac,h�,roras correntes, todo cercado de

'::1 rame 2 casas com ehaeãeas, medindo 200.000m2, situado I
-e.rn ,rr,Qlndã(,}� Munfêíp10,_l�,e Big;uaçú. Vêr e tratar com o i

1-l',ClP!l:,j,�t.íTio sr. Miguel P�d,ró' dos Santos, em Canto dos

Ganc1ws, no mesmo município:
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y. � : : �1 O C:eOBE' DA MOCIDADE
i Pr�grama pa,r� o :ni�s dejulho:

,.. Dia 10 _ Domingo _';_' Baile Infantil de São Pedro,
das 16 às ��O hs., com distribuição à ga

rotaC(a de ra.padura e puxa-puxa.
Dia 8 - Domingo ;__ S'biréel Mignon, das 19 às

24 hs. .: .,/ .

Dia 14 - Sábado -- ,Soirée das Misses, com início
às 23 hs.

Dia 28 - Sábado - Soh';ée dos Radialistas, com

,
início às 23; hs,

.. I ;

Terceira Convocação
São convidados os Senhores Segurados da Equita

tiva dos Estados Unidos do' Brasil a se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária em Terceira Convocação
na Sede Social na Avenida Rio Branco 125 setimo andar
às dez horas do dia onze de julho de 1956 a fim de Deli e,
herarem sobre a Seguinte Ordem do dia:

A _:_ Reforma dos Estatutos da Sociedade.
B - Interêsses Gerais.

Rio de Janeiro 21 de junho de 1956.
,
Enio Carvalho de Oliveira - Diretor no exer-

cício da Presidencia.
.

Galdino do Valle Filho - Diretor.

VOCÊ SABIA� QUE ..

,�,

�-

1 Saudação dos Ba- FALECEU O AlMIRA'NTE KING, 'QUE
tisfas Russos COMANDOU AS FROTAS ALIADAS

PORTSMOUTH,. 26 (U P) ,que teve cO?heCimento do
Faleceu no .hospítal naval estado de saude do seu pa.l.
desta 'ci:dade, aÓ�i'77 anos de I O almirante teve uma he
idade, o almirante Ernest rnorragta cerebral em agosto
Joseph King, da armada nor-

I de 1947, mas continuou no

tc-americana. King coman-
I

serviço ativo na administra
dou, na última guerra, as ção da Marinha. Foi ele o

forças navais aliadas contra: primeiro oficial naval norte
as marinhas . de guerra da 1

americano que desempenhou
Alemanha e do Japão. Os

I
simultaneamente os cargos

médicos atribuem seu passa- 'de comandante em chefe da
menta a um colapso cardía- frota dos Estados Unidos c

co, O almirante King deixou chefe das operações navais,
sete filhos, um dós quais, o posições para as quais foi
tenente Ernest King Júnior, nomeado depois da agressão
que veio de Washington logo japonesa a Pearl Harbor.
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.
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(SNAJ A Associação
dos Batistas" da União se
viétíca enviou, por ocasião
da Páscoa e através da
Aliança Batista mundial, suas
saudações a todos os seus

coirmãos espalhados pelo
mundo, O Dr. Theodore IF.
Adams, presidente da A.B.
M., respondeu à saudação.

CONVITE
A DIRETORIA DO CLUBE, DOZE DE AGOSTO

tem o prazer de convidar os componentes do "Blocos
dos Acanhados", "Grupo do Arrotârío" e demais associa
('OS qUe desejarem tomar parte nas danças da Festa de
São Pedro, a se realizar em a noite de 30 do corrente, a

comparecerem a sua sede social, às 19 horas, do dia 25
do corrente, acompanhados de seus pares, par1!.- o prí
melro ensaio da "Quadrilha", orientado pela competen
te direção e gentileza do sr,. Franeísco Medeiros.
<I"'ta......._-_.._•• - - - -

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

Trabalho M�todista
(SNA) - Embora as por

tas da China tenham sido
fechadas às missões cris
tãs nestes últimos seis anos,
devido ao contrôle político
dos comunistas, a Igreja
Metodista continua a tra
balhar entre os milhões de
chinêses "livres", radica
dos em Hong-Kong e For
mosa, bem como em diver
sas regiões da Malásia, in

forma um porta-voz daquela
Denominação.

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

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

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

c<?nde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559.

Os Metodistas mantêm
duas Universidades em For
mosa e uma em Hong-Kong.
Novas igrejas têm sido or

ganizadas nesses dois setô
res nos �últimos meses. A
"Vila WesleY", em Hong
Kong, obriga 500 refugiados
procedentes do Continen
te.

Oaranta O Futuro de soa 'amUta
- Comprando hoje mesmo, ótimos 'lotes, nas praias

de Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen, no Estreito.

ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmidt � 34 - sala 6, nesta

Capital.

Assistência ·Social :: Vende-s·e Casa
Vende-se a. casa pré-fabricada à rua Juca do Loid

?20 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia'
de Coqueiro. Dispõe de todo o conforto, ·tendo tres quar
tos, sala de estar, sala de jantar banheira, eosínha e

!;'arage.
Tratar pelo telefone 3023

(SNA) - A "Cidade de
Meninos de Lívrnmcnto",
.no Rio Grande do Sul, é
uma instituição da Igreja
Episcopal, fundada em 1945,
e que abriga hoje 50 meno
res, informa o periódico
"Cristianismo".

Residência "VeDde-�e
,

Vende-se ótima, residência 'a Rua Juca do Loide, 47
Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua). Informações à
Rua Conselheiro Mafra, 24.

Localizada em uma chá
cara n.os subúrbios de Li
vramento, possui um pré
lio espaçoso e está cons

truindo um grande pavilhão,
que tornará possível rece

ber mais 100 meninos. Além
de escola, a instituição dá
a seus abrigados trabalhos

I de carpinheiro, agr-icultura
e apicultura, e vai montar

I uma fábrica de mosaicos.

V.E N IJ E - S E

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I "Nliêsirã-Se"Hora"il a UON queria «depor) u Prefeito de
l'Asuocioo ·1 conP.����9a��o?p,2 saffiu�or?���d�gad�o-: A�!9,i��U?�Çd�,gadO

Acáció Bittencourt, para o representação udenísta. Bittenêourt foram transmi-Imandado de segurança
-

ím-
Othon d'Eça

\

/

I cargo de Prefeito de Cambo- O Prefeito Acácio Bítten- tidos os seguintes tclegra- -petrado contra minha posse.

.............. riú, derrotando ali as situa- court não correu para a ím- mas, i Nesta oportunidade agrade-
ções estadual e municipal, a prensa fazer fitas e duvidar Dr. Rubens de Arruda I' ço sensibilizado sua valiosa

39°
F •

U. D. N., pelo dr. Wnfhdo da integridade da Justiça: Ramos cooperaçã-o profissional.
Não gosto de visitar cemttéríos, museus ou pantenns: �Curlin - o mesmo que ras- pontestou 'o mandado, pulva- Florianópolis Saudações cordiais.' Acá-

deixam-me sempre uma vaga sensação de, outra mundo, I pou os cofres do D. É. R. - rizando a chicana do dele- Camboriú - 26 - Tenho' cio Bittencourt _ Prefeito
de abandonos, de frialdades, de destinos interrompidos ,i foi impetrado mandado de gado udenísta - o qual, satisfação comunicar preza-'Municipal. \
e de heroismos com chumaços e iodofórmio... segurança, "i para efeitos de -, processo

I
do amigo que M. M. Juiz Co-

, Esses depósitos de cousas mortas, catalogadas e 'com I Sem razões para recorrer administrativo, se acha em marca denegou mandado se
, , .

etiquetas, desatualizam o homem e o fazem sair do seu' do pleito' e com todos Os lugar incerto e não sabido. gurança impetrado por Pe- ,Con'versandoinstante para viver outras eras" no meio de outros fantas- 'prazos esgotados, a eterna O M. M. Juiz da Comarca, dro Sautt Junior contra,

mas e de outros seres! , Ivigilância pretendeu, atra- decidindo' o feito, denegou a posse nosso Prefeito Acácío I Cássio Medeiros

.

Mas Asunción, C?�O Paris, tem o se� Paute?n d� losj vés �,o mand��o, depôr o segurança impetrada e aca-Í Bittencou_rt. . . .

'

Escarninha a nota "Pipo-
heroes: como o Inválídos, guarda também carcaças ílus-] prefeIto escolhido pelo povo, bou com a pretensao .dos I Saudaçoes. GUl A. Vieir'a '

eas", publicada no jonial
tres e OSSOs eminentes - .na verdade iguais a qualquer, afim de que a Prefeitura derrotados de Camboriú. Presidente Câmara Muni- "Itajaí", do. sr. Paulo K. RIO, 27 CV. A.) - Ãprovei
carcaça ou a qualquer J ossada anônima apodrecendo numa "passasse às mãos do vereá- A proposíto, ao nosso dire- cipal. Bornhausen, a respeito do' tando uma denuncia, dois
vala! .1 Dr. Rubens de Arruda chefe do partido seu alia- investigadores prend e r a m

Fui vê-lo: é um edifício de arquitetura eloquente; e, Ramos

I
do: em flagrante o proprietário

de certo, uma bela e magnífica construção: reproduz os cambori� - 26 ' Com "E o Plínio vai bem, nhri- dà fábrica denominado "In-
Invalidos na sua fachada e na sua alta cúpula. máxima satisfação comunico gado! Sbrenamente comen- dustría e Comércio", na Pe-

Atravessando o pórtico, pisamos logo um chão de prezado amigo e correlíglo- do os juros do dinheiro dos nha, Washington de Souza,
mármore. Ao rundo, o altar" de Nuestra Senhora de l'Asun- Itrouxas, que lhe pagaram pa- de 28 anos, que, utilizando
cíón: imagem de devota reverência e esplendor, de face, _- _-••••_ -

r ra se eleger com a '·.maioria matrizes devidamente pre-
meiga e consoladora, humilde e Simples nas suas roupa-I labsoIuta". '\ paradas, falsificava a barra-
gens raustosas e ricas. ,. • Instituto Politécni-; Sempre foi a�si��� sne, .cna para; freio de marca

Trouxeram-na os colonizadores aqueles .homens que Plínio e seu partido usados norte-americana "Lackhe-

misturavam a cobiça e a fé nas suas aventuras e que, ge- Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Junho de 1956
CO de F lorla no'POII"S co�o cer�as frutas citricas, ed.". Instr�indo o. flagrante

mendo OU cantando, arrancaram o Paraguái do barro cru ,
. ; que depnís de darem todo roí apreendída .grande quan-

em que o Senhor o escondera. Reunem-se hoje, às 20' ho- 'seu sumo são. jogadas fóra. .. tidade de borrachas para
De um círculo de grades torneadas, de fino mármore, O MA'GICO DA AGRONOMICA ras, no salão terreo d� Clube Mas bôa parte da agremiá- freio jl\ prontas e' matrizes.

pode-se ver, lá em baixo, na cripta silenciosa, um ao lado 12 de Agôsto, Os formados ção quê herdou a, filosofia ,---'''---

do outro, cobertos ambos pela bandeira nacional, os esqui- Não. raro, aparecem pelas cidades do "íntartor pelo Instituto Politecnico de do integralismo, está de A l U G A S Eres agaloados do general Estigarribia e de sua leal e forte e mesmo nas grandes capitais, os conhecídos carne- Florianópolis, afim de trata- acordo. em servir de joguete
companheíra.. Iês, vendendo suas bugigangas ou Seus preparados rem em' definitivo das festi- nas mãos dos mais espertos. Aluga-se uma sala para

Estigarribia, vencedor da Bolívia e vanguarda em to- contra esta ou aquela dôr. Quase sempre, se fazem vidades em-regozijo, ao reCo- E esses com muita habilí- escritório, com entrada in-
das as batalhas ao Chaco, morreu numa estupida queda aenmpanhar de um lagarto ou de uma cobra,' pa- nhecímento dos diplomas dade, vão subindo as esca- dependente, à rua Vidal
de avião: talvez um' argueiro no carburador, qualquer ra melhor atrair atenção. do. público, Com a pre- pelo Govêrno Federal. das do poder. Ramos 30. Tratar na mes-

dessas cousas mínimas que ensinam ao homem, desde tca- sença do lagarto e com uma varinha magica, E se uma ou outra vez, ma.

,ro, que ele não pode contíar em asas 'postiças - e, uma realízam eles truques interessantes. Fazem desa- Dona Julinha muito raramente, aparece
'--"�

grande vida esmagada entre engrenagens retorcidas e fu- parecer moedas, mudam o naipe de uma carta de alguém que tenta reagir, que
megantes. baralho, trocaÍn a cor da agua, e de dentro de um Há, marcando a data pretende projetar seu parti- Noivado:Nas paredes em redór, em pequenas catacumbas, as saco, retiram toda sorte de coisas. Fazem verda- de hoje, em nossa soete- do, sacudindo-o da inercia e

ossadas de Caballero, Rivarolla, Dias ... outros' velhos ge- deiros milagres, utili�ndo-se, apenas de uma va- dade, um fato que mere- 'da canga, que só foi feita Cherem-.Bley'ernerais da guerra-grande. rinha e de um saco. Dão espataeulos gratuitos em
ce relêvo: um aníversá- para os de mentalídada de

IE sôbre um, pedestal, lavrada como um relicário - <J praça publica, em troca apenas" da venda de umas rio. Mas um aniversário escravo, então êsse ingenuo, E' com satisfação que o

urna com os OSSOs incertos e esrarslados de Solano Lo-pes coisinhas baratas. diferente e emotivo: o 'ainda não politizado, é for- nosso jornal registra o con-

- o Carai-guassú ou, segundo a gramática da Península: Contrastando com os pobres camelôs que tra- 1000 aniversário da ex- çado a se afas,tal'... trato de casamento, ocorrido
- Grande Chefe e El Supremo. ,

balham de graça, -temos os grandes' mágfcos d,'i' ma. sua, JuHa Oliveira O partido do snr. Plinío, a 26 do corrente, na cidade
Haviam sido trazidos, dias antes, cm procissão e sob cartola, que atuam nos tsatros, cobrando caro pe- Viegas de Amorim, viuva possuidor de' um programa de Campos Novos, do dr, 'Dib

um docel de discursos, da cova de Cerro-corá, no Aquída- las mágicas. do saudoso co.nterrâneo que nada deixa a desejar, Cherem com a srta, Mara
ban-níguí, até aquele recanto florido da, Plaza Monte- Acontece, porem, que um novo tipo de mágíco Ernesto Viegas de Amo- foi desvirtuado. pela amhí- Thibes Bleyer, elementos de
vidéo. vem de aparecer no cenário eatarlnense, diferente' rim. ção. destaque de nossa socieda-

A luz que desce do alto zimbório é descorada e triste. '.do' camelô e do talepata de teatro. Aqueles se exí- A �ra. Julinha, como é Ho.je é igual aqueles que o de. .

Um cheiro de velhice e de morte mistura-se \
ao lugubre bem para ganhar dinheiro. Este, para dá-In. Tam- conhecida, nasceu pre- ,sigma. combatia a vinte a-" O noivo" advogado form:'.-

e merencóreo misticismo que vem de baixo, daqueles tles- 'bém não. usa a tradicional vaI'inha. Sua mágica é cisamente há um, século nos. ." do pela Faculdade de Direi-

pojos escondidos em columbários, guardadoS em caixas de feita somenté com um saqui'nho dourado e tili- quando ,D, Pedro II regia E por ser o. que é, os seus to local é filho do sr. José
páu, hirtos e sêcos c�mo as múmias.

"

tante. . .

o Brasil. Nasceu aqui, aliados es·carnecem. I Rosa Cherem e de Dna., Zal-
O silencjo bolorento e a penumbra letal mat:wam' to- Este no.vo',mágico, habita ,o palácio da Agrono- na então Desterro; sen- De A NAÇãO, de j fa Cherem, comerciantes es-

dos os Bumores da cidade, todas as claridades que o céu I mica, em Florianópolis. É inteligente, habilido.so. do. fiUÍa de José da Cos� , Blumenau) tabelecidos há"'vários anos

mandava á terra para a vida das plantas e a alegria d�s- e otimo psicolo.go. Conhece bem o ponto fraco de ta Oliveira e de sua es- em Florianópolis, onde des-

cuidada dos ohmens. seu público e por isso, realiza com um saquinho., posa, sra. Maril!- da Gló- frutam de larga estima. O

Um contrito Padre':Nosso diante da Virgem por aque- milagre que lhe não daria a conhecida varinha... ria Xavier de Oliveira. dr. Dib Cherem exerce, atu-
las almas que a guerra e o ódio ,enegreceram, e de novo

- Como bo.m artista, não trabalha só. Uma trupe de No dia 3 de outubro 'Desligou-se do almente, o cargo de DiJ;etar
a caBe Palma, o grande e espalhado ar, o ruido comunica- extras, o acompanha

\

para que o "serviço" seja de 1857, o 10 Tenente da do Departamento Jurídico
tivo das tur,bas, as substâncias vivas' ,e criadoras palpltan- perfeito. Armada IAlvaro A�usto PSP da ,Prefeitura de, 'Florianó-
do e fremindo em túdo: - n�s multidões aPfessadas que Este' no.vo, e aperfeiçoado discipulo de' Mesmer de Carvalho e sua sra., I

:. I polis e é integrante da ball-

batem o asfalto na grande luta,e na granpa competição; atuou domingo último, eIÍt Braço do. Norte. dona M;;rcelina Clara de Em ofício dirigido ao pre- cada do, Partidq Social De-

nos acenos brandos dos.laranjé,lis >que dão s�nibra ás ru�s O espetaculo co.meçou às 21 horas e só tel'lni- Melo Carvalho levavam- sidente do, Partido Social mocrático na Câmara Muni-
e se estendem, como galuchos' verdes, pelas calçadas; nes nou alta madrugada. na ao batismo, na velha Progre s s i s t a, desligou-se cipal, sendo ainda colabora-
tranvias elétricos qug acendem lumes no alto das alàvan� De fato., o dr. JOl'ge Lacerda,' no'tabilizou'-se ig'reja, niatriz., A 5 -de se- 'dessa a'gremiaçãQ partida'- dor de nossa imprens� es-

cas; nos autos l,ento� e reluzente� 'q'!le desli;zam, quase s�m na arte de iludir. tembro de 1885 contraiu ria, o sr. YOLDORI ALVES crita e falada.

ruidos; nas crêspas luminosidades que faíscam sôbre.o, Talvez ()_udine custasse mais a se desvenci- matrimônio com Ernesto que; no Diretório Regional A srta. Mara é filha do Sr.
dôrso ,amorá"el do rio,. onde y,e_io_ �dormecer, cheia de paz, lhar de 'uma corda, que o ilustre Governador dos Vieg�s de Amorim,' ilus- vinha ocu})ando o cargo de Silvio Neves Bleyer, ex-Pre-

uma vela clara. ,seus adversário,s po.litico.s. Mostrando-lhes um sa- tre ,membro' do Conselho 2° Tesoureiro. feito da cidade de Camp�
Respirei fupdo, já agora, alegre homem do meu tempo, quinho cheio de mat�rial sonante, cohseguiu ador- Municipal da cidade do. O sr. Yoldoti Alves, que Novos e pólítico dos mais

amando tudo'quanto' existia à minha volta, fôssem pássa- mec,er a todos. E falando baixinho aos ouvidos de Desterro. O casal teve fqi fUndador da ALA MOÇA conceituados e de Dna Hen-
ros voando, ou plantas florindo, ou bichos ameando, ou cada um, i� dizendo: -: Àqui tem Uni milhã,� para quatro, filhos: Jocelin, ,'da populismo adhemarista riqueta Thídes Bleyer, escri-

os meus semelhantes sorvendo, com egoismo, o seu café. as obras da Igr�ja,; tem cento. e cinquenta mil pa- falecidO', que foi casado em nOSsa capital e, suplen,. vão do civel daquela próspe-
E deixei-me 'viver plenamente a 'vida que se alargava' ra a compra do car,torio; tem dez mil para a apo- com a sra. Mercedes Ri-, te çl.a mesma legenda. I ra comarca.

,

em tôrno a mim e a tudo envolvia, cheia de sol, de borbo- sentadoria do escrivão; tem setecentos mil para a beiro; Narbal, tambem Perde, assim, o P. S. P., I Ao fazermos êste aligeira-
rlnhos fo"rtes !'l triunfais e ,que, esplendente e, vitoriosa so- ç�mpra de um aparelho de Raio. X para o Ho.spital; já desaparecido casado mais um dos seus ardorosos do registro, enviamos ao jo-
bre a morte e as cousas inanimaq.as que se alinflavam, 'I ,tem quinhentos lpil p�ra a construção de uma co.m a senhora Heliete companheiros de lutas em jl vem par nossas melhores fe-

numa pompa macabra e lugubre" num depósito de mortos' ponte; tem cem mil .de gorgeta e' mais uns duzen- Brüggmann; C�ovis, ca- Florianópolis. licitaçÕes.
chamado Panteon - multipItcava-s,e, sob todas as formas tos mil para c<!,nstrução daquela e;strada ... etc sado com a sra. Matilde 'I

.' '

de creáção, em fôrça, calôr, coloridos e movimentos! 11
etc. E a força, hipnotica daquele, saquinho., foi Roque, residente entre ·�· .;,- .J".· �· ·.-.·_•••M·M� "••••••-. �.- ...

E tomando o meu confortável refresco no VER'l'úA, tremenda. Nin,guem ,te�e força de reagir ou de di- nós, e funcio.nário do Es-

nó meio d,e alegres rumores e de músic,as ligeiras"lamentei zel' alguma coisa. Ficaram quietos até que um tado; e Laercio, �gual- OBRIGATOR�EDADE DO TRANSPORTEaquela vã tentativa de prolongar a existência material' das ainda sob a influen'ljia do ,saquinho, falou: - "Si mente falecido, casado

criaturas, com ácidos, etiquetas e números, além do túrnu- "o é 'para o bem de Braço do No.rte, então. não hav'erá co.m a sra, Madalena DE MALAS POSTAIS PELAS. '

lo e <;ia sua 'era. candidato de oposição ao. Governo". E todos ba- Torres. Seis netos e seis
E' um'a eternidade temporária, que depende de clo- tel'am 'palmas.' bisnetos tem a veneran-

EMPRESAS RO'DOVI
'

RIASrurêtos e desinfetantes, recheiada de algodões e pós de O' dl'; Jorge Lacerda; realizou, assim, um ,v�rda- , da aniversariante, sen-, ,'A
quin� e com eg'ca:ras escondidas sob esparadrapos!

' deiro. milagre'. Ning'Uem lhe fará oposição em Bra - do aqueles Fernando, \.
Tornam apenas mais lenta e mole a obra fatal dos

'

ço do Norte. Conseguiu, num perfeito passe de ma-" Norberto, Maria Alice:
vermes e dos tempos, que um dia roerão, enfim, aquelas gica, realizar uni negocio por atacado., Benedito Antonio, Wa-

peles, já secas e desmancharão aqueles ossos escui.·os, mr;;..:
' Ago.ra, os sinos da vila, badalarão mais alto, les,ka e Magda.

turados e incompletos.
' ,

mas a co.nsciência de muitos, nunca mais Se levan- A sra. Julinha' pal'tici-
_IDai á terra o que é da terra! :2. disse-nos Ó S�nhor! tará. pou ativamente da vida
Não há eternidade para à materia vil: só é imortal o (D' A bnprensa de Tubarão, de 16 do corrente). social do Desterro. Foi a

espírito do homem e aquilo que 'ele criou pela sua fantasia, primeira dama a dançar'
os seus sofrimentps e o seu amôr! i , . J

' �
,

,

no Clube Doze de' Agos-
E enquanto o garçon repetia 'Ó refrêsco gelado, pensei'

DIMIN"UIU A IM:,PORTA'ÇA-'A DE C,A" F' 'E'
to, fundado em 1873. Seu

no velho Sal()mão: com,o esta'va ,certo ,no seJ,l pessimismo U' saudoso marido. foI um

quando ,afir:mou, já farto dos arômas de sandaIo do selJ; -' dos fundadores da tl'a-

serralho: vaidade de vaidades! é tudo. vaidade! I,' "PEI,OS,E,EI UU'I EM· MARCO' E·ABRIL diCEimonal sociedade.�
a'Nós também temos, ,no Brasil, os Imperadores em. I:.

, cOqlemoraçao
súlfito de amonia e, numacãixa de vidro,).1o cemitério

: WASHINGTON, 27 CU:' P.) imwortações de produtos' a.l.i- 'auspiciosa dátà', a famí

de S. João Batista� recheiado- de panos e' resguardado da _:_ (> decrésci'mo da reme'sga méntícios em bruto declinbu .

lia: da veneránda senho

ponilha pelo clorêto de zinco, um Marechal de Ferro!... de café vet�e foi 'fator �n:- em 71 milhõ"cs do total' ae, 'ra faz celebrar, hoje, às,
Mas de nada valerão, é certo, Os gránulos de quina e, portàntê em 9% do dechmo março qué foi de 2'15.300;000 '7 ho.ri:1S, :Qa Cátedral 'Me-'

os ácidos fênicos: - memento. ,homo, quia ,púlvi� �s't et in nas importações de março 'aJ de do'hp.:e,s. As· -imppr,:_tações' tro'politana, missa voti-;
pulve�em reverteris!

" , ' ",

abril, segundo . anunciou o de café verde represéntaram ,va� 'pará ,a qual {convida!
Assim ouviu o nosso venerável· pai Adão na manhã Departamento de Comércio. 67, milhões de' dolares no não só' seus 'pae'erites,

em que perdeu, para sempre, por impaciênCia, curiosidade Acrescentou· \Iue o valor das: deqlínio geral de abril. m'as,� com 'm.�itá.jnspir��
e gula - a deliciosa vadiação' do Paraiso.,' ,,' importações, em aJ;lril", foi' A importação do" , ção; o povo' ;em ,geral;

de 997 milhões de dolares, tambem baixou de 16' para pois, de fato, a eferuéride
enquanto em março foi de

112'
mÍlhões <te ciolare e 'a .j éL gratíssima a, todos', Of?

1 bilião e 71.700.000 de dola- remessa de material em bru- nossos círculos �ociais. !

RIO, 27 CV. A.) - Pela cantil Suiça", situada em res. .., I to sofreu ullia recluç,ão. de Associando-nos, jubi-

primeira Ivez em sua histo- Santo André, nos arredores Entretanto, as importações uns 15 mill;l.ões· de dola�es. Iosa é:'. réspéitosament�
ria econômica o Brasil vai de São Paulo. O comprador de abril, deste ano foram em As, importações de cpore, às homenagens 'á ilustr�
Irealizar a ex�ortaçã:o de' bi- será o Uruguai, que fez a en-112% mais elevadas que

,

no ent.reta�to� su-bira:m, de ,2 -e dama, levamos-lhe Os

cicietas fabricadas nas ofi-. comenda. de duas. ·centenas
i me.smo mes_ d� a�o passado." m:lO _

mllhoes ,p�ra qqase 121 nossos cumpdnHm tos,
brasileiras da "Mer- daguele tIpo de velCulo., . tA mformaçao ,mdlca que, as mlIhoes, em abl'll. extensivos á' sua família.

Camboriú 1 Pr[meiro vôo sem

escalas Londres-
Moscou

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

LONDRES, 27 CV. A.)
Efetuou-se o primeiro vôo
sem escalas de um avião a

jato britânico, do Reino Uni
do a Moscou. Atendendo a

um convite do marechal Bul-
ganin, o Ministro da Aero

náutica, sr. Nígel Birch, e,

outras altas autoridades da
RAF eram os passageiros do'

Comet II.
-----'

Ienes para freios
'Made ln" Penha ...

O artigo citado da LeiRIO, 27 CV . .!\..) - C.omu-;
nica-nos a Diretoria RegÍo
nal dos Correios e Telégra
fo.s, nesta Capital, para ciên-:,
cia dos interessados, que o

'art. 1.0 da Lei 2747, de 13 de

2747-56 revogou, apenas, a,

gratuidade naquele trans
porte obrigatório a qual foi
estabelecida pelo parágrafo
Lo' do art. 2.0 e pe)o art. 6.0
letras "a", "b" e "c" do De

março último, não revogou a creto Lei 3.326-41.
o.br,igatoriedade de' as em- I Nessas condições todas as

presas rodoviárias transpor- empresas referidas que ex

tarem as malas postais 'es- pIoram o tráfego rodoviário
tabelecida pelo parágrafo continu'am obrigadas a ,trans-
1.0 do art. 6 do Decreto Lei portar às malas do correio,
n. 3.326, de 3 de julho de mediante a remuneracão do
1941. pêso total dás malas''.'

Com a prova do subôrno, da coacçâo e da fraude
que o

\ gOv�rnador 'encomendou, _condicionou e assinou,
lá em Braço ,do Norte, OS jornalistas do Palácio mete
'ram":'se num sapal sem saida.

f

E' por isso que só avis
tam sapos e mais sapos por tOdos Os lados.

Na verdade o que pretendem, com essa inflacão
sapenta, é que o povo distraia sua atenção lá do Br�ço
do Norte, pnde o s1'. Jorge Lacerda fez, contra a Demo
cracia, o mais verg'onhoS'o 'dos trabalhos d'e SAFA ...

, GUILHERME, ,TAL'

"Bicicletas brasilei r-as p,a-ra�o Uruguai
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