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,. L b iDados biográficos da srta .. Marita Pi-

u lura a seja, nírevísta de. eo erto.. nhei M h d p id t d CI b
P

,

_ F' Pehcí I C
Iro ec a o, resi en e o u e

�edlo. para a orça. ehcía de hape- Soroptimista do Rio de Janeiro
co" Outros assuntos. E' filha do Dr, Dulphe Pi-j Presidente da Austrin, Dr.

nheiro Machado e de D. Ma- I Theoelor Korner, e feito mi-

Mais uma sessão, foi rea- está; sim, contribuindo para, pd,sterionnente fôra ef_etua-; ria Eugenia Pinheiro Macha-' nusíosos estudos dos diversos

lízada, quinta-feira última, que este mais se aperreíçoe.] da a reconstrução, o que, tal- ,da, Dr. Dulphe Pinheiro Ma-. problemas dos países visita

pelos nossos deputados es- tornando categóricos e in- vez, mais dispendiosa houves- i chado tem 'exercido' os mais' dos, em particular sobre a

taduaís, quando foram 'foca- suspeitos os pronunciamentos se sido e que a continuar as-I altos cargos no país, desta-
1
questão dos refugiados' de

lizados varias assuntos de populâres". sim � mesma sofreria, pela i cando-se o de Diretor �eral gu�rra, São. de sua autoria os

Iinteresse geral. terceira vez, nOV03 reparos. I do Departamento, Nacional artigos mais completos pu-

Inicialmente, foi lido tele- Prédio para força policial de, Disse que a iniciativa era I
de Imigração, Ministro elo blícados no Brasil a êssc res-

grama do deputado Olice Cal- Chapecó ,'louvável mas que o governo J Trabalho,
Indústria e Co- 'peito.

das a ser enviado ao Eng, ,demonstrava pouco ínterêsse mercio e Presidente do con-I Diretora Artística da Pon-

Colombo S�les, admrnístradm O deputado Lenoír Vargas em operar dita transferên-I selho de Imigração. E" mem-; tifícia Universidade Católica

do, porto de Laguna e cum-I Ferreira (PSD), f�i o últí- cia
_

e por ísso a�elava aos

I' br?, _há vari�s' anos, ?<1 Co-; do Rio de Jane�ro" == par

prímentando-o pelo seu tra-I mo
orador da sessao, doscor-. orgaos responsaveis para que missao EspecU.l 1 de Faixas de

I
te de suas atribulçôss, orga

balho em prol da sua recu- rendo, com pormenores, so- ,se não esquecesse o' assunto Fronteiras do Conselho de nízou o Primeiro Salão de

peraçào, já que até técnicos bre a questão ligada à .cons- que muito preocupa as au- Segurança Nacional. A Na- Belas Artes da mesma Uni

estrangeiros haviam se m'-:-I tI:u7ã.o de um pred�o, no mu- t�ridades daquele murucipro, ção dev�-lhe os ma�s relevan- versidade, re�li,zad� em 1954,

nltestado contra a, sua UtI- mcipio de Ohapseó que fora ja que tanto o povo, como tes serviços. POSSUI condeco- com a participaçâo de e

lização para serviços mm:íti-Ir:const,r,uido uma v.e� e d_�s- a propría .polícía seriam me- rações. de ,�iv'er:;Os países. mínentes �rtistas brasileiros

mos de, grande calado. FOI a-

r tI,nado
a fR,rça policial. A- lhor atendidos se melhor íns-f Manta Pinheiro Machado, e, es�ra���Iros: .

provado. díantou o orador que a trans- talado o destacamento da pelos lados paterno e matcr- FOl distinguida com o titu-

Foi também aprovado re-' ferencia daquela corporacão força policial. no, contra entre seus ante- lo de BENFEITORA INSIG-

querimento dirigido à dna.] ainda não se fizera e não �a- Não houve mais oradores e passados personalidades de NE da Pontifícia Uníversída

Julinha Oliveira Viegas A- 'bia a que atribuir o fato, a Presidencia convocou nova evidência na História do Bra- de Católica do Rio de Janei

morím pelo 1000 aníversárío Lembrou que quando da prí- reumao a ser realizada já síl, no Imperio e na Repúbli- ro, exerceu o cargo de secre

natalício, conforme nota pU-I
meira vez a edificação em nas novas instalações, á rua ca: Barão do Tieté, Barão de tária, Vice-Presidente (du

blicada por este jornal, na- i ,causa �ustou �ada menos que Dr. Nereu Ramos, na proxi- sous�, Lima, Min,istro Rodri- rante. d.ois anos),' eleita pot

Cluela data, a respeito do' 800 mIl cruzeIros, sendo que ma segunda-feira. go SIlva, que assmou com a unammldade, sendo, atual-

singular acontecimento.
.

Princesa, Isabel a libertação ..mente, Pres'idente" cargo pa-
, dos escravos, Antonio Gomes ra o qual foi reeleita, recen

Pinheiro 1yIach8do, seu avô, I temente, pela ·totalidade das

DEBATE ENCERRADO deputado que fez parte ela as.socia(las, (]epois de o ter

O primeiro orador foi o'

.

Primeira Constituinte e1:1 Re- desemp'enhatlo clmante um"

.deputado Enory Teixeira! O Ministroo da Justiça respondeu com brilho e exatidão pública dos Esbdos Unidos ano.

Pinto (PSP) que teeeu con-' à'3 interpelações que lhe fizel'am, anteontem, na Câmara, os do Brasil, '\renuncio Ayre:-;,

siderações gerais em torno da
I
deputados da oposição, Não se -furtando a examinar fatos General PinlJleiJ'o Machado,

cultura da soja e sua impor- e circunstãncias e a prestar amplos esclarecimentos sôbl'e um dos maiores vultos de

tância agrícola, alimentar e as providências -adotadas peJo Govêrno o Ministro da Jus- nossa Terra.

indus1rial. " I tiça fixou uma tese inatacável na sua correção e na &ua Falando seis idiomas e co-

Salientou o que se faz em !Veracidade _ a de'que nenhuma mediela punitiva pode ser nhecendo profundamente a t! . '-t
totrlO do assuntà em outros' tomada pelas autoridades antes de 'deyidamente apurados literatura de vários países, I' a n I�comu OIS as a
e.:;t,a(lo� do p::tís, onde já se' Os fatos, pois se há ,depoimentos que incriminàm êste ou Marita Pinheiro, Machado

N " Rpercebe�a grande iInportân-' aquêle agente do poder público, há os que os inocentam e, tem divulgado paI' meio de ereu 'ctmoc:
cia que sc deve dedicar ao ',por um dever elel}lent!1r de j'ustiça, deve-se antes ,de mais sua arte, a� ��cl:a�',a,çã.(), �s 1

J

aproveitamento daqiuela le-' nada apurar OS fatos, e as .responsabilidades para julgar obras dos l:>6etas liLI" flmell- RIO '10 (vrA)' _ ,

guminosa,
I
não só da ,culpa como da extensão da culpa. cas e da Europa no original, I v'd

',u
d

.

'b t'
As PI'O-

I .

'

. ., I I enClas e com a e ao ca-
No decorrer dos debates, o, A própria Câmara concordara préviamente com .essa aSSIm como a\pOeSla brasllel-

l' t,
.

t E t' v 1"A9 f
'
nUlllsmo ado adas pelo ml-

deputado Tupy Barreto en-, formulação do problema, ao tomar a iniciava de const.í- 1'a no x e1'101'_ ""m '(1'1 01 .

.

d 1 p' i I
-

t 'd mstrÇ> Nereu. Ram s, mel'e.,-

tau fazer "b18gue", ao que o tuir uma comissão parlamentar de inquérito (proposta pe- enVIa a pe ores (en e a

R 'bl' t- G 1
ceram um voto de aplaus,C) ja

dep. Heitor Guimarães, em la oposição), que investigará por oonta própr.ia 'os fatos epu Ica, en ao enera
A bl"

.,

E
. ' ssem ela LegIslativa de

aparte, expressou !Sua ,es- 'que por neçessitarem de investigação, não são líquid::Js e u1'1co GaspJlr Dutra, ao U- -

tranheza, tendo em vista a' certos pelo menos no que tange ao capitulo das responsa- l'uguai e à Argentina, tendo
Pernambuco e uma moçao :lê
'solidariedade ,e aplauso ao

seri'edade do assunto, salien- bilidades. Embora deputados dessem no plenário test�mu- sielo a única pessoa viVa Sô-
,

I
Governo do "Centro Cultu-

tando que não .se poderia di- nhas candentes sôbres violências policiais, 3J Câmara 'e, bre quem Juana de Ibarbou- raI Humberto de Campos"
zer jocosidades quando um mais do que isso, a, própria oposiç§,o não consideraram cla- rou, a grande "Juana de A-

do Espírito Santo,
assunto dessa naturez::! era 1'os ou esclarecedQres êsses depoimentos, a ponto de, at1'a-1mérica", escreveu um poe- A comunicação de'ssas de-
tratado. O deputado Enory vés dêles, indicar ao Govêrno Os responsáveis pelos aten- ma, o qual intitulou "Roman-

J Clsoes ao titular da Justica
disse que deixava mais uma tados da porta daUNE. 1 ce de Marita Pinheiro MJ-

foi feita, a primeira, pelo
,sujestão; ao governo, em-I Não 'se pode assim estranhar que o Govcrno chado" Em 1951, em Missão

deputado José Francisco Ca
bora não esperasse muito do não tivesse 'adotada medidas imediatas de pUlllçao, Cultural da Pontifícia Uni-

't t·' vel'sl'dade Cc'lto'll'ca cio RI'O ele
vaJ.canti, Presidente da As-

l5:,eu aproveI amen o, Ja que pois se assim procedesse, no calor de acusações e debates, -

-

d' t·· dI' d
'

·t JaIl"eI'I"o, l'ntel'pretou l)o"sI'as
sembléia perl1ambucana, 'e,

em sessoes passa as VIra a-, es ana agm o om eVlan ade e sem respel o aos direitos ,..

provadas outras suas inicia-
I

fundamentais dos cidadãos. brasileiras em Lisboa, Ma-
a s'egunda, pelo sr. Juliã-o

1" I drI'cj ZUI'I'ch Ba"le sendo que
Miranda Pinto, Presidente

Uvas pela Assemb ela e "o 'Na exposiçãü do sr. Nereu Ramos e nas suas respostas , " do Centro C lt I

govel'no nem ligou e nem lhe
I aos deputados interpelantes ficou positivado o anseio do nesta ,cidade pai�a o c,orpo do- .

u ura.

lembrou o nome" citando vá- ;Presidente da República e de seus auxiliares de zelarem cente e discente da Univei"si-I '-O MI'n'lste�rl'o dari03 projetos em favor do, pela ordem pública e fazerem amplamente respeitadas as dade, Paris e Roma, n03 iclo-

Oeste Catarinense. Frizou que I garantias constitucionais,' inclusiv,e a imunidade dos re- mas dos países visitados, Pe,-

sua Pl�eOCl!pa?� era elevar Ipresentantes d,o pov,o : a indepe�dência e ,autonomia do la primeira vez na história ela Justica colabora
o padrao nutntlVo do povo, Congresso NaclOnal. Nao se podena Ser mal& franco c Po- literatura do Brasil, foi apre- ,

'sitivo do que o foi o Ministro da Justiça, que pôs fim a um sentado um panorama com-

,com a E'seola Na- .

EntJ'evista de Leoberto debate ll'0 qual a exploração facciosa e a intriga subversi- pleto de sua poesia, desde a

va t,entavam colher elementos para a agitação e a mano- clásica à moderna, às Nações c,'onal de Ml'ls,'cao deputaelo Alfredo Che- bra divisionista. do ContinentE% Europeu, nos

rem (PSD) leu e come'ntou i O assunto está encerrado, no seu aspecto político, C0111 proprios idiomas,

uma 'entrevista do deputado o depoimento do Ministro da Justiça. O que resta a fa�er Em 1945, a convite do p�-l ,RIO, 30 (VA) - A direta-I
Leoberto Leal dada aO "Diá- é aguardar que os inquéritos mandados abrir pelo Poder dre. Leon:l Franca ,S:J., pn- na .da Escola Nacion�l, de'

rio Carioca" da Capital Fe- Executivo e pela Câmara dos DePutados cheguem a s,eu melro Reitor Magmflco ela MUSIca, solIcItou ao mm13tro

deral naquela data. A nota têrmo e apontem responsabilidades para que o Presidente P?�tifícia u:niversidad� ca-I ela Just�ça sua aqui�scência
importante daquela entre-, da República possa agir em consequência, comêquilíbrio e tollca do RIO de JaneIro e no' sentIdo de ser cedIdo, por
vista é a seguinte:: "Se a espírito de justiça. uma das figuras exponen-' mprestimo àquele cstabele-

justiça eleitoral julgar im- (Do Diário Carioca, de 28-6-56) ciais dos tempos modernos,' cin:C!nto de ensino um piano
procedente o recurso do PSD ingTessou na Comis.são da 1 "Steinway", de proprieefade
'e mantiver o mandato do JA' SOMOS MAIS DE 60 MILHO-E'S Campanha Pró-Universidade da AgenciJ. NacionaL O sr.

'governador Jorg'e Lacerda, C t'l' d N ta o Ica, permanecen o na I ,ereu, Ramos, a endendo ao

êste terá de responder por RIO, 30 (V: A.) _ Segundo Grande do Sul, com quatro Presidencia até 1951. Tam-! pedido, e considerando que

delito eleitoral, caso. seja o telegramas' do laboratóri-o de milhões e 782 mil ha�itante.s, I bem durante êsse temJ)o e a
I
o referido piano não está

me�mo constatado no, inque- ! estatística do IBGE, basea- Pe_:nambuc,o �om tre� m:- í convite do Reitor Magnífico, sendo, no momento, utilizado·
rit,J em andamento ,"Frisou' da na taxa méd'ia dó incre- lh?es_ e 910 mIl, ?eara, tr�s I

foi Diretora do Pro.grama em programas radiofônicos

m�i,s" q,ue a �reocupação �u- ::mento �demográfi?O ve�ifiéa- mIlhoes e 174 mIl, Parana, Cultural Radiofônico, da mes- do orgão oficial de informa

b,lclt:lrla na Imprensa ,cano-, do no ultimo penado mter- dois milhões e, 967 mil, Esta-Ima Universidade. ções, aUtorizou a sua cessão

ca e patrocinada pelo sr.. censitário, o Brasil, a 1.0 de do do Rio, ,dois milhões e 623 Em 1951, desempenhou as 'temporária à Escola Nacional

Jorge Lncerda pretende es- julho próximo, deverá ,te,:, mil. funções de Secretaria da Co- de Música, sob cuja respon-

conder aS "barganhas" em sessenta milhões de habitari.. O grupo mais numeroso,
I
missão de Seleção de Imi- sabilidade ficará, inclusive

que o 'mesmo se vê envolvido,' tes ou mais exatamente" formado por aqueles Estados grantes, que foi à Europa dar quanto à sua conservação, 3-
saEentando que o PSD recla- 60,080.341.

'

que, com população superior cumprimento ao Acôrclo assi- té que a Agencia
'

Nacional

mau a tempo, dentro dos! O Estado mais populoso é a um milhão de, habitantes, nado entre o Brasil e a 01'- volte a nece3sitar dele para

prazos legais e com docu- São' Paulo, que terá ultra- ainda não atingiram o se- ganização Internacional de seus serviços.
m2ntdção incontestável! Ter- passado de dez milhõe,g

,

de gundo milhão, compreende, Refugiados. Nessa qualidade: ---_;_--------
mina dizend? que "assim, vê-

I
habitantes ,em julho de 1954, pO,r ordem decrescente, Pu- esteve em Trieste, Itália, Sa n'�I'o'nadase que a agao elo PSD cata- devendo contar agora """ ralba, Santa Catarina, Ma- Austria, Grecia e Turquia, \;

:-ine:1se, r�correndo para a '10,5�5.000 habit�n\es. . ranhão,. Goiás, 'Piauí, Ala- Jornalista. Como e.nviada
J ustI�a,. afIm de que esta, no I Mmas GeraIS aparecera; goas, RlO Grande do Norte. especial do "Jornal do Bl'u

e�l'.l'CIC:O da� �l,as faculdade.s,! com oito milhões 403 mil ha-I Espírito Santo, Sergipe, sil", do Rio de Janeiro, foi a

dl1:nna as dUVIdas sobre a h- bitantes e a Bahia com cinco IMato
Grosso e Amazonas, si-, única representante da im

qUldU�jes, da" PI'O?Ur;�iamen- ínilhõe.s, 4�6 mil habitantes. tuam-se_ e�tre ?S Estados �e I pren,sa ?rasileira
p�esente aos

to elas Ulna�, ao mve� de es- As estlmatIvrus para o ter- ,populaçao mferlOr a um ml- FestIvaIS de Salzburg, em

tm' rlcsservin.lo ao regime" ceiro grupo abrangem o Rio lhã.o de habitantes. ,1951, tendo entrevistaclo o

Cultm:-t da soja

Congrafulações

RIO, 30 (V. A.) - O pre
sidente

'

Kubitschek sancio
nou a lei do Congresso Na
cional que prorroga por seis
meses a lei de licença prévi�
para as importnções de mer

(' ,,; clOl'ias li o exterior,

CONVIDADO O' BRASIL PELA 'UNESCO'
PARA DUAS CONFERENCIAS

INTERNACIONAL
UIO, 30 eVA) _ O Brasil, Educação elos Estados mem

I

assim como Os demais países bras com respeito ao 1110vi

I de fala espanhola' e portugue- manto educativo durante os

I sa, foi éonvidado 'pela UNES- anos de 1955-56,

CO para partícípar de, dois O segundo certame é a pro-

l, importantes certames mter- xima Conferencia r.atmo-A-

,nacionais. : merreana sobre Permuta de

\' I Publicações, que terá lugar,
O prímelro é a XIX Confe- no mês de outubro vindouro,

; rencia Internacional de Ins-I na cidade de Havana, Cuba.

[trucão Pública, a realizar-se Esta conferencia permítná o

em Genebra, Suíça, de, 9 a exame dós acareias e pi-a.tí-
17 de julho proxímo, e que 0;- cas vigentes relacionados
bordará todos os

'

problemas com a troca de livros, e ado

relativos à inspeção escolar, tará planos de trabalho que

ao ensino das matemáticas permitam um maior íncentí

no ciclo secundaria e ao en- vo a tais operações. Prel.mí
sino gratuito, e procederá ao nnrrnente serão realizados
exame, das informações en- seminários preparatórtos no

viadas pelos Ministerios ele Brasil, Mexíco é Panamá.

COMPETENCIA
';

PRESIDENCIAL PARA
COMUTAR PENAS E MEDIDAS DE

SEGURAN'CA
" ,

RIO, 30 (V1\) o presí- nunciamento elo professor
dente da República aprovou Noé ele, Azevedo, que n expre

o parecer do consultor geral são "penn.s" foi usada em

Gonçalooves Oliveira, que opí- "sénticlo amplo e compreen

nau favorávelmente à com- sívo, tanto das penas pro

petencia elo chefe do governo prramente ditas como das

para indultar e comutar não medidas de segurança". pois
SÓ penas como medidas de I "se o" presidente pode co

segurança. A materia versou'mutar ou indultar "penas"
sobre a interpretação do prc- que, representam "o prínci
feito constitucional que arma pal" no nosso sistema de. re

o executivo com o poder de pressão à criminalidade po

"conceder indulto e comutar de, necessariamente indultar

pena", ficando assentado, de e comutar "medidas de scgu

acordo com o extenso' pro- rança" por que estas figuram
na nossa legislaçãp como

função complementar dasData Venia
Quando do julgamen

mento, no egrégio Tribu

nal Reg'ional Elf'itOl'al,
da representação lIo p,

S. D. solicitan(1o o adia
mento do pleito de Bra

ço do Norte _ o i1usü'a

do dr, Procul'aclor Regio
nal substituto, como con

clusão do seu longo, lu

minoso e filosófico pa

recer ol'aI, sustentou que

o CONDICIONADO, o cé

lebre instrumento lIa

coação c do subôrno go

vernaI, era :lllenllS um

acôrdo, uma aliança de

partidoS.
Data venia, não nos é

possivel aceitar essa f-l)s

f()l'.eja,n.t� conrlusão, que

ag'ride a letra' expl'essa
da lei,
A direção estadual do

P. S. D. autorizou o dire

tório municipal de Bra

ço do Norte a fazf'l' ali

anças com outros parti
'dos. As df'marches, nes

se sentido, não chega
ram a bom termo. A

própria U. D. N., depois
de oferecer uma lista de

6 correligionários seus,

para dentre eles ser es

colhido o Prefeito, vetou

o candidato que as ou

tras facçõe$ aceitariam.
Vendo a impossibili

dade de acôrdo ou ali

ança, o sr. Jorge Lacel'da
afastou o candidato do

P. S. D. e o seu delega
d'o no município, inclu

indo-os como beneficiá

rios no ,CONDICIONA
DO.

Essas questões, todon

via, são questões de fato

e não de dil'eito e por

elas o nobre dr. Procura
dor substituto não po
deria excluir a existên
cia de uma aliança,
mesmo sui generis, no

caso do plcito de on

tem.

Se, entretanto, consi

derasse o art. 140 do' Có
digo Eleitoral, de lo,,�'o
observaria quê, no CON
DICIONADO não havia
aliança alguma. A Pl'Ó
pria reclamação do Dire

tório Regional significa
va falta de aquiescência
àquela barganha imo

ral. A ausência, de co-

mlssao interpartidá r i a
era outra marca lcgal a

impossibilitar a vida de

aliança.
Se, sem condições exi

gidas POl; lei, houve a�

liallça, essa aliança, a

ceita pelo (11', 'Procul'a

do)', era uma aliança ile

g'al, promovida sob ba
Res ele olleração comer

cial, paga pelo TeSOlll'O,

penas, como acessaria
relação aO principal".

em

Posse na Acade�
mia Brasileira' de
letras
RIO, 30 (V. A.) _ o� dois

novos "imortais'" estão. com

as datas de SLla posse já fi

xada no Petit Trianon, Alva-

I [O Lins tomará p-osse dia se

I te de julho seguindo logo em

I seguida
-

para o SeU posto de

I cmbaixador em PortugaL
� José Lins elo Reg::l entrará na

I
Academia em nov2mbro,
quando regressar da viagem

, que. Qí'a c·mpreende pela Eu-

ropa.

Prorrogado o regi·,
me Hcenca com o

- ,

·exterior
RIO, 30 (VA) '_ O presi

dente Juscelino' Kubitschek,
sancionou lei prorrogando
até 31 de dezembro de 1956,
o regime ,de liCença paTa o

intercâmbio comercial com

o exterior, nos termos esta
belecidos na lei n, 2.145, de 29

de dezembro de 1953, altera
da pela lei n. 2.410, de ,29 de

janeiro
\

de 1955.
'

Aquisição de 12
•

navIos
I RIO, 30 (V. A.) _ Estão

I
sendo ultimadas as provi
dencias governamentais pa
'ra a imediata aquisição de

I doze navios carg'ueiros para
o Brasil. Nesse sentido o pre
sidente da República autori-

I zou, hOje, a ida aos Estados

Unidos, do capitão de Mar e

Guerra, Fernando Saldanha
Gama Frota e do superinten-"
dente da OOll'lpanhia Nacio
nal de Navegação Costeira,'
os quais ali tratarão dos por
menores para a compra dos
referidos navios,

Mantido um veto
! RIO, 30 (V. AJ - O Con

I gresso Nacional manteve o

I v,eto do presidente d::! Repú
i blica ao projeto de lei que
fixaiva em seis horas o dia
de trabalho dos cabineiros.
Durante a sessão noturna clp

ontem, na qual se decidiu a

quele ato do chefe do gover
no, a diretoria do Sindicato
dos Cabineir-os e grande nu

mero de seus associados, en
cheram as galerias' e os cor-

J redores do Pala cio Tir:1den
teso
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! Sábado - 30 de Junho, até amanhecer grandiosa
I FESTA DE SÃO JOÃO
, Churrasco: Queimada: Bandínha de música e
uma imensidade de surpresas. Um casamento e um
desfile de modas da roça, quadrilha, e '0010 noise.

Prêmios aos mais originais
-

Reserva de mesas na Secretaria ao preço de
Cr$ 100,00.

,;

,\
I�

Florianópolis, Domingo, ]0 de Julho de 1!Hi6
���������������=��

o Je8TADfJ

"',\
\.\

.�.
,

.:..J

OS rrUOLOS DO EDIFíCIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

I
'VIRÃO MESMO OS CIEN-

TISTAS RUSSOS
DOCES fi ·TORTAS

.....,� ,........,. • • ",..- � a,j.JlI.u,,;JÍ'.u�ta..,. ·ril'·J".·.-J'JAfa..w.;-Iroceiru especializada em LPôrto Alegre, aceita enco-

E 1'1!1 Ih'mendas .de /�oces, enfeites,
\

. SpeCla j'pa ra a mu erortas e pudins para casa-
,____ ,

mentos, batizados e aniver-I 1Ih,_
. .

'

sarros. ,- Rua Feliciano Graciela Ehzade
Nunes Pires, 12 .

da Globe Press
NOVA YORK - Ao apre-

sentar às minhas leitoras as

duas receitas abaixo, que
devo à gentileza do Institu-
to de Economia Doméstica
da General Eletric, q!lero
aproveitar a ocasião para
tambem lhes dar um conse

lho: não deixem de experi
mentar, se tiverem ocasião,
o fogão "Liberator" G. E.,
modêlo 1956,' que tem tôdas
as vantagens. inclusive for
nos [completos.
E,' agora, passemos às re- ra elétrica. Misturam-se' as

ceitas:
Soufflé de Brocoli

2 colheres de manteiga
2 colheres de farinha de

�
Deverão chegar ao RioA V I S O de Janeiro, nos primeirosA CARrEIRA DE ,PENHôRES, DA CAIXA ECO-

dias de agosto próximo, dezNôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos
cientistas da União Soviéenhdres interessados que levará a leilão, no dia

7 de Julho de 1956 tica, que participarão ?o
. ',.,., . XVII Congresso Internacio-fl partir das 15 horas, no prédio situado a rua Conse-

I d G f' O I. ,

bi t f t
na e eogra la. conc a-helro Mafra 60/62 terreo - os o Je os re eren es a C0n-

I' t' d Iratos de JOIAS E MEIWADORIAS emitidos ou re- ve, _que
d
con �ra cdom .e te-,

I gaçoes
e mars :

e trín aformados ate
30 de Dezembro de 1955 países, será instalado no dia

9 de agosto encerrando-se ae. não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE-
18. Segundo nos foi revela-TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, ,PUL- .do na Divisão de Atos InterSE IRAS, e RELóGIOS de diversas marcas, de ouro, pra- nacionais do Itamaratí nãota, metal cromado, 'lÇO etc, e objetos diversos.
há nenhum obstáculo à vinA exposição �(,,:l objetos em referência será inicia-

da nos dias 5; I) � 7 de julho, no mesmo local onde se
da dos cient�stas.

.ncontram a disposição dos interessados.
OSNY DA GAMA LOBO D'EÇA

Diretor>
LINAURA SOUZA

'Cautela n? '7996 emitida
pela Caixa Econômica Fe-

j CO�PLEX6 DE INFERIO-
deral. I RIDADE
....,..,...__.Iv·.......................,..-...J". Os pais nunca devem lan-

par em rosto dos filhos de
feitos físicos que êstes te
nham. Nem mesmo convém
lembrar-lhe essa condição
desagradável. Quando o fa-

PERDBU-SE

Perdeu-se carteira da Cai
xa Econômica Federal de
Santa Catarina, n.: 4042 -

1 a Série. Pede-se a pessoa
que a encontrou entregá
la na Caixa Econômica.

i{"I"'·:I:II�:ID.e... iI.!
Alfaiataria
Sonta Calarl.n:a

Vende-se lotes a longo prazo sem juros entre Agro-
nnmica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men- ,A ELEGANCIA PARA HO-
sais Cr$ 500,00. MENS E SENHORAS

Informações com o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis- Rua Jerônimo Coelho n. 1 -
conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559. Edifício João Alfredo, sala

Chefe da Carteira em exercício

Perd

p 'É R O lA,
Vende-se ou arrenda-se o Perola

,

Restaurante, sito à rua 24 de Maio,
748 no Estreito - Informações no

local
•••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••�

V·ENDE-SE

nilha
1/3 de farinha de trigo
1/2 colherinha de sal
xícara de noz picada
claras
1/2 colherinha de fer
mento em pó.

Mistura-se a manteiga
com o açucaro pouco a pou
co, e ajuntando-se a essên
cia de baunilha e o caldo de

'

cereja. Mistura-se a fari
nha de trigo com o fermen
to e o sal, misturando-se,
depois, com a manteiga, e'
batendo-se tudo, na batedei-

1
2

1/2
3
2ALUGA-SE

Aluga-se, uma sala para
escj-ítórío, com "entrÚI-a in
dependente, a rua Vídal
Ramos 30. Tratar na mes-

ma,

cerejas e as nozes com essa

massa. Bate-s-e as claras até
que fiquem duras e cobre
se tudo com olas, Coloca-se

O nosso organismo neces

sita, permanentemente,' de
certos elementos índispen
sáveis à sua constituição :

ferro, sódio, potássio, cál-

numa forma untada e leva
de se a forno quente durante

cerca de meia hora.

trigo
3/4 .de xícara de creme

leite
1 colher de cebola bem

picada
1 1/2 xícara de queijo" n•••

zem, concorrem para que a
ralado I ingerimos.criança passe a se conside-

3 ovos Áprenda a organizar os '

rar inferior às demais e per- 2 xícaras de brocolis co-', seus cardápios, íncluin-ca a confiança em si, to1'-
zidos e picados do alimentos que con-.nando-se, assim, prêsa do

1/2 colherhiha de noz mus- tenham snbstâncias ne-
que se chama "complexo de

d cessárias a seu orga •

inferioridade". Derrete-se a manteiga e nismo. - SNES.'Se seu filho apresenta misturá-se com a farinha _de .".. -. _ �_. -.-_••.,...__..-.. ...........

algum defeito físico,
trigo, ajuntando-se o cre-

procure incutir-lhe, com
me de ,leite. Leva-se a fogo

habilidade, a convicção
lento, mexendo-se, até quede que isso em nada lhe

torne mais es-
di

. .

id d a massa se
Im,mUI a capaci a e.

A' t -se a cebola e
_ SNES.

� pessa ... jun a
,

o queijo e mexe-se ate que o

queijo se derreta. Bate-se

ligeiramente a gema dos

ovos, jogando-se nessa ge

ma um pouco da massa

quente. Coloca-se na massa

quente e mexe-se bem. A-

junta-se o brocolí, depois a

noz muscada. Bate-se a ela
ra dos ovos e -ajunta-se à

massa do brócoli. Coloca-se
tudo numa caçarola untada.

Leva-Se ao forno,' e deixa-se
durante uma hora, ou até

que uma faca ,enf�ada. no

1
.....(t••O••••••••••OCDO••O��S••09.�.OO8l"oestS

meio do souff'lê saia Iimpa.

Bolo de Cereja e noz �

. 'Vende-se Casa

cio, magnesro, manganês,
fósforo, iôdo, cloro, cobre,
enxofre etc., os quais, são
tirados dos alimentos que

Vende-se
Um terreno de vargem, com ótimo pasto e área para

plantar contendo 2 cachoeiras correntes, todo cercado de
arame 2 casas com chacáras, medindo 200.000m2, situado
r.m Jordão, Município de Biguaçú, Vêr e tratar com o

j.ropríetárto sr. Miguel Pedro dos Santos, em Canto dos
Ganchos, no mesmo município.
••••_••oe••••••••••A*�.�.5�eo0.e.e••••••3••�

1/3 de xícara de manteiga Vende-se a casa pré-fabricada, à rua Juca do Loid
?20 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia'1 xícara de açucar, , ,

1/2 xícara de leite dê Coqueiro. Dispõe de todo. o conforto, teiido tres. quar-
1 vidro de 4 onças de ce- tos, sala de estar, sala de Jantar banheiro, cosmha e

. I '

rejas ao marrasqumo ,!;arage.
3/4 d", colherinha de bau-' Tratar pelo telef-one 3023

--------,--------------�

Lira Tenis Clube
(O CLUBE DA MOCIDADE)

SABADO -- DIA 14 UE JULHO - SÁBÂDO

MONUMENTAL E MARAVILHOSA FESTA, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS À NOSSA SOCIEDA-
AS REPRESENTANTES DA GRAÇA,' BELEZA E ENCANTO DA MULHER CATARINENSE

.

'u

ôiríe: '81 i��ef'
fiE

PARTICIPACAO
,

Francisco Evangelista e Neusa C. Evangelista, têm
o prazer de participarem aos parentes e amigos o nasci
mento de seu primôgenito LUIZ FRANCISCO, ocorrido
a 22 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,
nésta Capital.

Florianópolis, 22 de junho de 1956.

A CONSAGRAÇÃO MÁXIMA DAS .LINDAS E GRA ::;lOSAS SENHORITAS
TULO "MISS SANTA CATARINA; 1956" .

RESERVA DE MESAS NA RELÓJOARIA MUL�ER

QUE CONCORRERAM AO Tf-

Lavando .com Sabão

\?irQem Espe.cialidad�.
·da·.'�Ola. YIIIIL IIDUIRIIL-Jololllle (••rclfreulslr,ada) j""

ecoDomiza,..� fempo� e din,he�ro
-------------------------:.,---_.,.��.-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.... , "'''''''''''h 'M.__=. "��'".• ,_�_,,.
Florianópolis, Domíugoí 1,0, de

--- ._--_.�---'":'_":'_-'------

PREPARADOS PARA LIM- '1 sorcina, sublimado, enxo-

PEZA B TlU,rrAMENTO f re. '

r .' I
DO ROSTO Certas peles manchadna, I

Dr. Pires. isto é, com sarda� e panos' ,

I A pele humana é de na- 'requerem um' tratamento
\

, tu reza diversa e sobretudo claieatlvo o qual poderá ser I'em certos lugares expostos; feito com preparados ii ba-]
, '

como o rosto e as mãos, ela se de peridrol e agua exige- J
sofre mudanças vartáveis nada,

Icom o sol, vento, etc, Por Um rosto en rugado neces-

eSSe motivo a pele deve ser sita de produtos contendo

1-cuidada individualmente hormonios r. vitaminas,'
pois não é possível a e-xis- Qu:mdo a natureza da pele
tência de um produto que fór 01e08a podem ser usa

convenha a todas as espé- dos sabões sulfuI'o�oS e 10-
cies de epiderme, Qualquer ções contendo alcool, eter,
pessoa, aliás,' com alguma Para as peles neutras ou

observação, poderia conhe- normais basta.,o Uso de dia
cer as caracterfsticas de cerrnin a pura e um bom sa

seu próprio caso e escolher bão , de toilete. E pOI' falar
em' seguida, o preparado mos em sabão convem dizer
adequado que deve usar, De mos que sendo o mesmo o

u� modo geral, esquemáti- produto geralmente esco

co, iremos citar adiante lhido para a limpeza do
uma or ientacão qUe possa, rosto é necessário antes de
embora por

'

alto, orientar usa-lo saber certos fatos _

•••_ ..-..J'. _•••�••••� � J'V'__ .i'J" WJ'>. Q-��...,..

os que nos leem, Sendo as- que iremos expôr. Quanto Di:;-
,

sim, as peles secas e quebra- mais sêca f'ôr a pele tanto TRANSFERIDA A HOMENAGEM AO INOLVIDAVE�
d iças dão-se bem com a va- mais delicada e sensivel é a ESTADISTA DU., HERCILIO LUZ

salina, glicer-ina, e a Ianoli- ua c.una.da corriea e tanto " Conforme fôra amplamente anunciado, deveria rea-'

na, Esse tipo de pele tam- nenos sabão 'súá preciso lizar-se na 5a feira ultima, atravez o programa "Gente

bem se beneficia com o uso para sua limpeza, 'de 'Santa Catarina" da Rãdio "Anita Garibaldi" e sob o

Para a de agua para a lavagem des- ' It:Jatrocinio exclusivo dos estabelecimentos "A Modelar",
. de uma vez qué nela sejam Ao' contrário, quanto a homenagem ao inesquecível estadista Dr, Hercilio Luz.

Moiber · pingadas algumas gotas de 'I' mais oleosa fôr a pele, tan-II Infelizmente, motivos de ordem técnica �p.ossibi-
.FARj\O

.

ANOS AMANHÃ ,I .

I'
tintura de benjoim, na do- to mais espessa a camada Iitaram a efetivação do programa, o qual será iradiado

,

Gracie a Ehzalde se de uma colher das de ca- cornea e tanto mais neccs- n a proxirna 5a feira, às 20 e 30 horas e pela mesma

1_ sta. Zen ilda Maria Li- ,

Da Glo?e Pres,s fé para cadla dois litros, sano será o uso do sabão, emissora,

ma
NOVA YORK - A recei-

Qtndo se, está em face Observa-se na pratica que
ta abaixo de uma "salada d t

_ sta, Yeda Izabel Matos eu· a cu I'; que possua as 'pessoas morenas pos-

_ sta. Nair Melo
em forma", que}, como tan- p01'OS dilatados aconselham, suem a pele com uma cama-
tas outras, devo à gentile-' tai

,

lf t d I
__ sta. Ieda Pires Gomes se o anmo, su a o up o da coa'nea fina e, desse mo-

za do Instituto de Economia di'
,

tassi d
' I

_ sra. Ophélia Cunha e a Um1ll10 e po assio e o, as pessoas morenas de-
- Doméstica da' General Elec- t

'"
- ,I

_ sr', Arnaldo Clârio - >\1', Juran dir. Linhares. ou 1'0" corpos com as pro- vem empregar mais sabão, F' d' R' d J 'b I' id 1-

tr i C
'

uod I
'

,
< Irma o 10 e aneiro esta e ecr a a on zos

T t m an i rIC ompany, po e ser priedades adstringentes, sendo o contrario nas pes- I
T

•

, ."
'" • o

, ranscorreu on e o -

d N h' t d t d! I Ilc;nos, procura mais algumas .representàções de artigos
Iver'sa'rl'o nata.licio da me prepara a em qualquer co- a lpO ese e ser no a a soas ouras, I ,

.

-

, ,

,
...

-

d I NOTA O· I it i rJara o atacado de ta praca e para conCOrl'enClaS publIcas,
i nina América Lúcia Cardo- zinha, desde que disponha a Plfesença . � cravos ou

i ,- :,_ s no,s�os el o- flcm coda propl'Ía QU a b;se, de comissões

So, filha do' sr, Francisco de UIl" refrigerador elétrico. pontos pretos sao recomeri- res poderao 80bCltar qual- "I" Calota b' E
'

h S dI
.'

N t t
- d"" I

. I - S por o seqUlo a rlc e mayeI' Caixa Pos-
dos Santos' ,Cal'doso e 'de o en an o, nao quero el- davels as avage�s 'conten- i quer conselho sobre o tra- tal 1893Rio.'

,

sua esposa dona, ,Maria CaI'- xar de aproveitar a ocasião do ag'tw morna, e borax em- I tamento
.

da pele e cabelos ii
doso. para ]'ecomel!dar às minhas quanto que se houver eSPi-/ ao medico especialista Dr, , _

leitoras que não deixem de nhas convem dar preferen- Pires, à rua Me�ico, 31 -

\
,,- .:t.. �onhecer as 'modernas co- cia à" loções' com, alcool e RI'o de Janel'l'o, ba�tando el1- N M d d M d-...'I'••.P..".ia-..............�.vr;....M

•

...._"':.....�...........--............��·.·.�.·... zinhas americanas com e- canfo�'a é -preparações sulfu- viar o presente �;tigo des- O. UD _o a
.

_ 0, a,

I •. 'P'
'

E 'T� C
'quipamento G, E" que fa- 1'osas� ao lado de sabões an- te jornai e o endereço com- ,',

• ..;:;:
J

'

cilitam de maneira tão tissépticos como os de re- pleto para a resposta, J
.

f' M· d
,

ose ma en o,nza lados. A pelica "broftdtail"
• • ,_. .'. • '"CeJ;lt\lad-a os tI'abalhos do- • ·.·.·.w.�.·.·.· ·.·.· ·.·.·.· -.u .; ,.............. "D' 'G'l b 'p

, i,

,

, a o, e ress é um' novo cotn\o ')w�parádo

�_�i��O��to, vamos a recei- "Encontr'o· COm as M' I·sses·.t_:
- NlTOV-A :-ORK - Com a para contrastar' com o be-

ta.
.

.-
.

, pa avra 'elegância" pode- zeri'o ou camurça, O couro,
I

I se sintetizar;) tendência da de avesUuz dá as bolsas
, 1 xícara de repolho pica-

I
.' ti, ;!."it do

Florianópolis - conhecerá, dentro de mais alguns ,moda de outono, no que· diz uma belíssima superfície,

'.' . .A.,Y,I�O�. A,OS �,E.,�"N,HO,RES 'I EMPR.EGA,DORES {<as, tôdas as lindas e graciosas senhoritas que :con'�or- respeito às bolsas, A sim- como acontece com o couro
_, ��, ,,-'

_

- 1 xícara de cenoura ra-
'

,'. "Ficam- .<1s:' S':1'I1fõfes "Empregadores vmculados ao .. lada
] eram �o t�tulo "Miss Santa Catarina, 195�", V.êrri ela,s plicidade e ,a .feição do�i.- invertido de bezerro, aca-

I,A,P,E.T:C:·;�sados 'd-e qlle; nh conformi.d-ade da le.t.ra "3/3 d' d',' ,dlls maIS diferentes recantos da terra catannense, tôdas nant;Q, focalIzando-se o m- bamento lançado 'nos Esta-
.. " d

,.

t' 25 dDO' "B Xlcara e aipo plCa- t rl, "b ' ; d'
, t ,A 'Ih t

A

C , ,
o ar IgO " o. ecreto n' 30,319, de 5 de junho de do I'

,

','" '���;T��o ,c2�.��;;., ....��z,�.e a m��ld_� e .ql�e,_lhe� deu elesse,,;na SI ,ue�, cor, dos"Unidos nesta prim:we-
]956, que aprOV�L Ô l�eg'ul'amento do SERVIÇO SOCIAL 4 Ih'

',_ l\ltolIã é�tnt):",'i,-�:s",._"".. ' --j..�-,< -,_*._-_ �.. c�ntextula e contraste, Ara, más; que promete cüusar

r,'URAL ('S SR) t'd d t" b'
" co eles. de lllmentao S

-

"]\i'T'" t-d' l. "," 'Ih t "t'd d'" -

.fi. , , , ; en I a e au arqUlca, su ordmada ao picado' ..
era� ,as :l,�ses apre�en a as a, IlOssa SOCIedade I:OV� oSI, tle, a e nl 1 a e:", : a'm·da malOI', sucesso;, qU,it:ldo

NOnÍstério da Agricultura, criada pela Lei nO 2,613, de 1 Ih d '

1']11 magJ1lflca souee que esta sendo cannhosamente pre- ,lmha" retas, que pOd,em serlo.te�p<il estlV,er nnls 1.1'10,

?" ii' 'I
'

b
co eI' e açucar d 'I L' T

' Cll b
' " h" t'

'

-

t'
, ','

--:;� .Ie setem 1'0 de 195G, estão obrigados a contrib\tir pa- 1 Ih' 1 I 't'
para a pe o Ira ems u e, e que' sera realIzada ,em 011Z011 ais ou ver ICaIS, E, ,nl;1tuI'almente, êstá

&
'

co ' el, c e ge a ma 114 d J 1'"
" .j. b' d

'

, r;:t ,,o fB:vIgo SeCÍal Rural com ,0,3% (três décimos 'por . Ih d' 'I"
'. e u "o prOXlmo, '

mas. que "am em eyem ser muito em vpga a carnuI'ça,

t- )M� I .1 d Ab t I I'
I 2 co eres .e agua frIa C h 'E l'th D

' , 'I' fI'n
'

h' t' ,

'

'2t>n '0 ' :ca c,u�a os 80 re o ota dos sa arios, sem limites, 1 1/4 d,
,

.

on eeemos, aSSim, C1 onm, a maravI hosal e as como uma os la, qUe. êste ano se apresenta
I I t' d

e x\cara de suco '

"M'- S t C t,' 1956" b' d' N '

f'
A •

pagos h1eX;sa men ,e aos seus emprega os, a partir do
, de tomate :nelga ISS an a a �llna, ,

, em como as . emaIs o que se re, ere a cor, com um melhor acab:1ue:1to,

r:oi:rente mês de junhp, e que deverá ser recolhida atéo' de I :xdez,as do nosso Estado:, Ed.la Rupp, ,de Blumena,u; desta"',na-se, e !J.tr e, as novas Ao mesmo tempo, ,o couro,'4 colheres de vinagre' I t 1 d d
, úitim0 cl,ia do mêS' segLiinte ao da prestação dos servi- YÍ11ho ,I An,e ,l�e Bachmann, de JOlllvIlle; Hd,a SIlva, d? Ita,laí; ona I a es OI cmzento es-· de bezerI'Q... claro acetinado

(,os" olri"lg'atorialJ1e�t,e com as contribu�ções
.

de'pI·êvi� 2 Ih' d
,
b I I d

ManlIa Petermann, de Brusque; Ehzabeth Cavmati, de curo, não somente em cou- também está se,n,do muito
.' co er e ce o a ra a a m b'- R't M h t' d 'lb"'" M"

,.[ �

t b'
'

déncia IJ,ormalmente devidas ao Instití.Jto, sujéitas, apÓs 1/2 Ih" h d" I
ül aI ao e 1 a a o a, e lrama, ais ,amda: tere- 1',oS, como alr em em teci� usado pal;a bolsas, Cada no-

, -

d I Ih'
'

co enn a e sal d' I" t d d'os 'llsad'os
'

't'd
' . ,

a explraçao o pl'a-zo (e l'eco lmento, a Juros, de Móra 1/4 d Ih" h d
}1'(lS o agra ave prazer ae rever as encan a oras senho- < para ves lOS, va estação parece tl'azer 'no-

.

05"� '(
,

. ""A" e co eun a e mos- ,'t L H tI (M" R' d S'
" As ·t'ol1all'c1,ades d

'

, ,"

(1c , ,:;0- melO por cento), ao mes, '

t. d.
A'

lI.
as orena avero 1 _ISS 010 o 11.1, que .la esteve

' o marron vos melhoramentos no aca-

A:vis�mos, outrossim, que a partir de 10 '·de julho' 1 �'t� da sdeca, t' ,conosco no fabuloso Baile de São João, no Lira), e a lin- a,parecem fortes e variadas, bamento dos tinos de cou-

," "d
'

'b
' - ' ., pI a a e pllnen a do 1:1, I' t- b -, t' d' 1 C abrangendo d d t " ,-,

plOXlmo V1l1' 'ouro, ·as contrl lllçoes ,normalmente 'devI-
. ,reino, (: ou�a que ao ,e�l lepresen a a .graça ca,J:Il0ça (a a-' es e o om I'OS Ja.conhecldos, assim co-

(:as a esta Instituiição não serão recebidas, sem que se Deixa-se o repolho, jun-
ptal: Claud�.�.e V������._...._. __ "_... ,_ .. �_:,

'

_

.

.c...:_" , qtiasde ',dourado
d
até o car- mo lIla ,ap,resentação de no-

ia.çam ac,_om.panhal' da �ntribuição ,pertencente ao Ser- taIi'�ente
.. _. rega o, passan o pelas to- vOS E,fi. g;ânde parte, isso

S
-

R I
. ... com as cenouras, o na'l'd d' I

. .

VIÇO oClal ura,
.

,la es cane a,
-

se deve atribuir às pesqui-
FI

' ,

]' 2 d
'

h
aipo e o pimentão, n uma A

• C' "II ' O vermelho arando, o
'

onanopo IS, 7 e ,lun o d,e r956. mistura dê acucar A vina- V'SO � OS a,o'arl'cu _ orDs sas ,Científicas realizadas

Lau
'

G d AI 'd
.. Y 1 Q t;. azul escuro e o verde vivo I b t" d G

nano omes e mel a
gre, durante !lma hora. A-

nos a ora 01'105 ,a ene-

Assistente-Delegado O centro de criadores de canários de Santa Catari- são apresentados nos mati· l'al: Dyestuff Compàny,' on-
em exer'cI'cI'O'

,\ molece-se a gelatina com Pft, fará real,izal' nos. dias 22 a 25 de julho do co1'rent� zes mais brilhantes e parti. '

água fria, Esquenta-se o
;' de os tecnic_os projetam e

-
_ [,no, a sua 3a" Exposição de canários, patrocinada pela culawnente elegantes num e'xperl'm t 't

suco de tomate, ajuntando-
"

,
en am n,ovos me '0-

, _.-.r�."'.""""""'''''''''.�• .J'' �aa.''''''''''''''''''_';''''''''''''.''''''•••'''''''•••''' Secrebria da Agricultura, novo feitio chamado "anti- dos para curtir e tingiI' o

se, a gelatina, e mexendo.-se, Os senhores sócios que desejarem participal' da Ex- go" ou "provincial": O ma-' .ouro.
ate !'[u� se dl�solva, Del�a-Il!Ôsiçã(\ de canários, deverão dirigir-se até o dia 30 do tiz negro 'jaspeado do fei- Tecidos.' novos também

�e .e:f�laI', ,. at�i, que , �d�,Ul�a I corrent�
à, Secretaria do C, C,, C" af�1l1 de promover o tio provincial apresenta 1.1111 estão muito em voga para

,.eLt,. t:spe.,su. ", E::;COI I e-::;e )'espectJvo registro, sem o qual não poderão figurar feitio que não é 'de tessitu· bolsas, As bolsas de "tweed"
J caldo das verduras e 3,- no concurso, ra, mas, ""tem a aparência, estão sendo muito usadas
junta-se a mi"tura do toma- ',Florianópolis, junho de 1956 graças ao que se consegue com, vestidos simples, Ou-

I
te com caldo de limão, ce- Walter Moritz um lindo feitio para ou to tros tecidos que têm tido
bola, sal e pimenta do 'rei- Secr'eta'rl'o ,Gel'al no d

'
. gran e aceItação para bol-

" ��I:m�Jl��a,�s�/, 2 t����o ellldlllell'� I-----P-A�-R·
....

T "I"'C--',--p J!---C-;::;
..

·O
.. ·· .. - -'_-' A tessitura tem g1'anÔt, sas são as flanelas, a lã,

.

,
"

A,' destaque nos couros granu- qua.c]riculada, o jersey e o
xa-se esfriar 'no refrigera-'

.

I
' feltro, As peles e.ríginas

se com verduras.
,

I Waldemar A., de Souza e Osva)\dina G, de Souza
continuam sendo altamen�

---,_--________ :e:' te, apr.ecíadas especialmen-
Viuva Apolônia Simanes Giray te as peles de leopardo, foca

"O ESIADO participam o contrato de casamento de seus
e raposa, do mesmo modo

Otília Maria de .souza e Antônio Giray que o visão e os tecidos fin-

Otília e Antônio gindo 'pelica "broadfail".
Conconendo com a camur

ça, encontram-se o cetini, o

veludo, a casemira e o fail-

le�
,

liôfíshi
....

tôitIS
Doceira ellpeci'a!i.zada em

Pôrto íAlegre, ac(dta enco�

mendas, de doces, enfeites,
o:t;tas .e :ptidins para casa

; .mentos, batizacI'os e aniver
sários. '� Rua Feliciano

:, N��es Pi�es., 12 . '

SONETO

,.,:.�, .-

o J:STAIiO

. Quando êle foge eu tardo; e na tardança
Se 'os olhos ergo'a ver se inda aparece,

,

Da 'Vista se me perde e da esperança. ......'oa'. no 'cIIIIId. 5,..
,

Catolino
fIlO n$lS & elA. UI"

'roço Ba,ão d. Ga.CIGIIO, 61.C,P'
• - Tal. 208 - PONTA GRGSSÀ

Ed, do 'a,anO

"iotlens tiguropó
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LI�OISIER", "LOUIS LUMltRE" \

"CHARLES lELlIER" • "lIENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe

f

,

COtdPAGNIE M'nRITIME .DES. CHnRGEURS REUNIS
�' .-

'Ag,entes:
.

Blumenau· Rua 15kJe Novembro, 870-s/2
. Florianópoljs - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville • Rua Max Collin, 639
Também informações em t8das as

agências de viagens

CAMõES

Oh! Como se me alolíg_a de ano em ano

A peregrina cão cansada ]1Iil)lha!
"

Como se� enc·urta e como 80 rim caminha

Este meu breve e vão' discurso humano!

Minguando a idade vai, crescendo o dano,'
Perdeu-se-me um reJllédio que inda tinha �
Se por experlêncín se adivinha

Qualquer grande espel'l;mça é grande engano.

'I _

Corro após êste bem que nao se alcança;
:"l'o meio do caminho me falece
l\l:;l vêzes caio e perco 8 confiança. ,

M ......II!>�(,'(i)l��OG)e&I)QI9I '

�� "

F'IZERAM ANOS O�TEM sra. Adelina Faria
_ m�niÍlO Antonio Ro- - sta, Henedina Oliveira,

meu Moreira Pilho, filhi- Professora na Palhoça
nho do sr, Antonio }!, M, e - sta, Rita Nunes ,Pi-
de d. Gilza Cunha nforeiira res, funcionária Federal'
_ sta, Hilda Rocha Bitten-- - 'stae- Lenilda-1Vlaria
,cot;rt residente em Lag-una

- .sta, Maria oswaL4in;t
- sta.' Salvatina Espíndo-

--,--------�

FAZEM ANOS HOJE

,

Ispeci'al

la
- sra, Maria Tessete Dal

Solar.

Firma DO, Rio' "de Janeiro

Santiago
- sr, Evandro Cord�iro
- sr, Ary Wag.ner'

,

- sr, Ney CaI'valhoc
.:_ sr. Plínio Corsini
- Juli� Fll.rias "f
- sra, Cél'a Lau� ":i

',L 1

PA RA:' 'O

o mais antigo diádo
Santa Catarina.
Leia, e as�ir;em.

confirmam
Estreito, 28 de junho de 19�6

E

PRISÁO DE VENTRE

P;flULAS� OLQ ABBADE Moss

tratamento com o

As vertigens, rosto quente, faltá de
ar; vomitOs, tonleiras e dores de
cabeça, 'Il maIOr parte das vezes,
são devidas ao mau funcionamen,
tô do aparelho digestivo e conse,

quente' prisao de' Ventre As
Pílulas do Abhalle !\Ioss sao tndl
cadas no tratamento da Prisão cu·

Ventre e suas manifeslações 'e
!ias Angiol'oJites Licenciadas pe"
,Ia ::;;1 ulle Publica, as Pilulas :lo
Abbade Moss são usallas-por mi
Ihafes � Pessoas, Faça o seu

uso das pllnJas do Ábbade Moss.

de

,� ,'1\1�ga-se uma sala para
escritório, com, en'trada in
dependente, à tU'a Vidal

_ Ramos 30, Tvatar na me8-
_

I 'ina.

O leite pode conter o, ger
me da -febre tífica, Mãos do

FEBRE 'TIFICA E LEITE
/

AVE;NTURAS, DO ,ZE-MUTRÉTA'-
ordenhador, vasilhame, ad

junção dágua, móscas, etc"
são a·, causas mais comuns •

dessa contaminação, A fer
vura destroi os micró,bios
que se eílcontram no leite,

,

Só beba. leite que tenha
sido fervido - ,8NES.

!
.....

w·Perd;u-:;;·��,
( Cautela· nO 7996 emitida
! pela CaiX:à ,EconÔmica Fe-
dera1.

)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, l° de Julho de 1956 o ESTADO
...._----------- _._---,---------

Truiual, Intensivamente os Catarinenses
VISANDO A REGATA DO DIA 22 COM CAMBRIDGE NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS TREINARAM COM INTENSIDA
DE OS REMADORES DO C.A. ALDO LUZ A GUARNICÃO COMO JA' NOTICIAMOS SERA' rNTEGRADA POR MOACIR
IGUATEMY DA SILVEIRA (TIMONEIRO), HAMILTON CORDEIRO, FRANCISCO SCHMITT, I 'ÉDSON WESTPHAl.t ,.SADI
HERBER, GLENO SCHRER, dSMAN- BOABAID, WALMOR VILELA E KAlll·BOABAID. OS QUATRO PRIMEIROS REMA
DORES SÃO OS MAIS ASSIDUOS' NA. BAIA SUL, PORQUANTO ALÉM DE CONCORREREM A' ALUDIDA REGATA, TE
RÃO NO PR01XIM.Q MÊS ELIMINATÓRIAS COM OS CARIOCAS.

.'

\

Esportivo
HOJE-EM TODA

PARTE-o Estado" Nesta Capital
Pela manhã - Torneio

- inicio de juvenis
oÀ' tarde - Guaraní x

Atlétic0
Em Itajaí

Torneio ..início da Divi-

são Especial de Profisslo-

í iro e ulr8ní inauguram oi! [ I fa
o público esportivo pre- dois bons conjuntos que' tal' êste ano as honras do são Avaí e Figueirense. ,GUARANÍ-- Jaime; Víc- tra vigorarão os seguintes

senciarâ hoje à rodada ini- procurarão iniciar a dispu- Campeonato. 1 "', 'I'
tor e Fausto; Siridakis, prêços:

cial do Campeonato da Di- ta com o p�' ?ire!to, colhen-I ,. . . I Os conju_?tos . provave�- , An�stácio -e
. Ani,b�l; Sadi, I .

Arquibancada - Cr$
visão Extra de- Profisaio- do

uma.
vitória tao do

agra-I
O pubhco aficionado do: mente atuarão aSSIm constí- Zezinho, �alll, Mano e Car- 15,00

nais que deixou:de ser rea-, do de suas "torcidas", 'SãO' esporte-rei precisa presti-' tu idos : linhos.' I Geral - Cr� 10,00
l'izada- no .ültímo' domíngô dóis quadros aguerrídos., e [g iar a disputa do Campeo- I .

Militares não graduados
devido ao estado impraticá- nato �xtra de Profissionias I ATLÉTICO - Amilcar; O jogo principal começa- e crianças, - Cr$ 5,0'0
vel da cancha. dotados de bons valores do que desta vez não �onta. com �ildo e Caz�lza; O�n.í, N�- Irá. às �5,30 horas e a preli-I Senhoras 'e senhoritas não
Sim, logo mais veremos "soccer" florianopolitano, a presença dos dOIS maiores reu e Frederlco : Al1lSlO, NI- 'mInar as 13,30 horas. pagarão ingressos na arqui-

em ação Atlético e Guarani, todos desejosos 'de conquis- do pebol metropolitano que lo, Batista, L ..1Íz e Schitz. I Nos jogos do certame ex-" bancada.

nais

Hoje, finalmente" será' nacional: desforrar-se do
realizado, tendo por local o

I
amargo revés sofrido em

colosso do Maracanã, o: Milão diante dos mesmos

grande cotejo entre as se-j "ases" peninsulares pelo es
l�õf'8 do Brasil e Itália. core de 3xO, por ocasião da

O iriterêsse dos brasilei-' excursão do Brasil ao Ve
ros em torno de um cotejo! ího Mundo h{\ poucos me

de seleção nunca foi tão ses. Calcula-se que as bi-
intenso como agora, quando lheterias da maior praça
se espera venha o "scratch" dé'sportiva do murudo ar-

RIO, 30 (V. A.)- Na: re
cente temporada que efe
tuou por gramados do Ve
lho Mundo, .os alvinegros
realizaram cêrca de vinte e

dois jogos, portanto mais
\ um do que da temporada

Brasil:e 'lIaUa, sensacão de:hoje no Maracanã (::;�:!o���:F;:J!a:::r::
1 ! ram fora, cêrca de três me-

recadarão aproximadamen- rJunto possivelmente será: ses n�da menos -de sete

te cinco milhões de cruzei- êste: Gilmar; Dja lma San- 'I paises, obtendo neste .jo
ros. I tos e Pavão; Zózimo, For- sos saldados, quinz-e 'vitó-

O nosso conterrâneo Leô- miga e Hélio; Maurinho, Zi- 'rias, ao lado de três empa
nidas voltará a comandar a

I zinho, Leônidas, Alvaro e tes e quatro derrotas em

ofensiva dOI Brasil.' O con-I Ferreira. saldo dos ma.s produtivos.
,

OS JQGOS REALIZADOS

No Rio

Seleção do Brasil x Sele

cão da Itália
i

Em São Paulo
Corintians x Jabaquara

. Em Porto .A:legre
Grêmio x Nacional

Em Hamburgo
Floriano x Flamengo

Em Caxias do Sul
.

Juventude, x Aimoré
Em Curitiba

Coritiba x Esportiva
Operário Ferroviário x

Rio Branco
Monte Alegre x Guaraní
Em Belo Horizonte

Cruzeiro x Siderurgia
No Exterior "-

Em Buenos Aires - Flu
minense (Rio) x Boca Ju-'
niors (local).
Em Lima - Flamengo

(Rio) x Universitários (lo
cal).

6raD�e entusiasmo e,m'llajai
REALIZA-SE, HOJE, NAQUELA CIDADE o TORNEIO-INICIO DA DIVISÃO ESPf�

CIAL DE PROFISSIONAIS

'9SCAR- E ODilON COM PASSE LIVRE
Os dianteiros Oscar e em clube que berrí'<entende

Odilon, este do Figueirense! rem. Vários são os grêmios
e aquele do Imbítuba, con-

seguiram "passe" livre dos desta Capital e do interior
seus clubes, estando em interessados nos seus con

condições para ingressar cursos,
(

Escolhida para séde do Carlos Renaux e Paysandú, 1° jogo --: 12,30 horas -, 60 jogo .:_ Vencedor do
pr imeíro torneio-início do' Q� Brusque; Palmeiras e Avaí x Olímpico ,10 x Vencedor do 20 jogo
Campeonato da Divisão Es-' Olímpico, de Blumenau; I 2° Ioso - 12,q5 horas -I "

pecial de Profissionais, a
I América e Caxias, de Join- Palmefras x Ca.�as 7° jpgo �,Vencedor ao

cidade de Itajaí estará en-I ville e Marcílio Dias e Esti- I 30 jogo - 13,20 horas - 30 x Vencedor do 40 jogo
galanada hoje, com a pre- va, locais. ,Estiv:. \x Figueirense I 8'0 jogo - Vencedor do
sença dos conjuntos mais I 4° jogo - 13,45 horas - 5° x Vencedor do 6° jogo
eategortzados do Estado De acôrdo com o sorteio América x Carlos Renaux
pertencentes ao Ava! e Fi- procedido, a tabela do "iní- i 50 jogo - 14,10 horas -! 9° jogo � Vencedor do
gueírense, desta Capital, l tium" é esta: Paysandú x Marcilio Dias : 7° x Vencedor do 8° jogo.

A CAMPANHA BOTAFOGUENSE NA
EUROPA FOI DAS MELHORES

o "CARTAZ" DA
ITÁLIA

RIO, 30 (V. A.) - O sr. do o Fluminense ou o Bota

�

José Alves de Morais, pre- fogo. A s!!guir, o quadro
sidente do Flamengo, decla-] português deverá :enfrentar

panhol 2; Botafogo O x Va
lência 1; Botafogo 1 x

Oviedo O; Botafogo 3 x Vi
go O; Botafogo 4 x Córdoba
3; Botafogó 2 x Barcelona
O. ALEMANHA ....::_ Botafo
go 4 x Rot-Wcíss 3; Botafo
go 3 x Nuremberg O. FRAN,
ÇA - Botafogo 3 x Racing
O; Botafogo 2 x Havre O;
Botafogo 5 x Troves 1; Bo
tafogo 1 x Rerms 1; :botafo
go 2 x Lens O; Botafogo 4
x Sedan O. HOLANDA -

Botafogo 3 x Ste. Etienne 3.

A Itália é um
- das maio

res potências futebolistlcaa
do mundo, 'pois foi campeã
do mundo em 34 e 3&e cam

peã olímpica de 1�6. Seu

periodo de ouro foi 1934-39

quando disputou 30 jOgOS
consecutivos sem ,perder,
recorde batido recentemen
te pelos hungaros com 32 (o
recorde de pavtidas invictas
consecutivas no exterio'l' ca
be ao Brasil: 13).

CALENDÁRIO 'INTERNACIONAL
PARA 1956-

NILTINHO AINDA ESTE
Mt:S

O atacante Niltinho que
reapareceu no ano passado,
constituindo-se no ponto al
to do ataque do Avaí, ten
do há pouco se transferido
para o Figueirense, como, já

Com o jogo .de domingo divulgamos encontra-se con
frente ao Uruguai. totalizou � tundido. 'I;'od�via espera o
O' Brasil 157 jogos, com 88 I Depa.rtamento médico do al
vitórias, 42 derrotas e 2711 vi-negro fazê-lo estrear ain-
empates. da êste mês.

.

' I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dia 1-7-956 Brasil x . 1'0, em principio.
Italia, nó Rio de Janeiro A C.B.D. deverá disputar
(Maracanã)

-,
as eliminatórias para' a

Dia 8-7-956 - Argentina "Taça Jules Rimet" ,(Cam
x Brasil, em Buenos Aires peonato Mundial), com as

(Campo Racing). r seleções do Perú e 'da Vene
Dia 5-8-956 - Brasil x zuela até 31 de dezembro

Tchecoslovaquia, no Rio de de 1957, em datas a serem

Janeiro. escolhidas pelos in teres
Dia 8-8-956 - Brasil x sados, com seis meses de

Tchecolosvaqula, 'em São antecedencia.
Paulo (Pacaembu) , Jogos amistosos - Exis-
Observação: no dia 5-8!.' tem 4 compromissos já as-

56 haverá, no Rio de Janei- sumidos pela C.B.D. a sa

ro, a disputa do Grande bel': um jogo com a sele
Premio (Joquei), o �.o jogo ção da Inglaterra, um com a

com a seleção tcheca pode- seleção de Portugal e dois 1 ' A petizada em peso es- . A ordem dos jogos é a se-
rá ser antecipado para a com a seleção da Austria, tará no estádio da rua Bo- guinte :

I

noite de 4 de agosto. todos no Brasil e a serem I caiuva na manhã de hoje, 1 ° jogo - Às 8 horas
Campeonato Brasileiro de realizados no segundo se- torcendo a valer pelos clu- Paula Ramos x Guaraní

Futebol: de 2-12-1956 a 17- mestre de 1957, devendo a bes de sua predileção. E'
I' 2° jo.go - Bocaiuva x

2-1957 C.B.D. fixar, co.m antece- que hoje aquela praça de

I
A1.lético

CAI,ENDARIO DE 1957 dencia de seis meses, as esportes será palco dos jo- '

A' l U G A S EA C.B.D. terá, obrigato- datas e locais. gos do torneio-início de ju- 3° jogo - Avaí x Taman-
-

riagellte, de intervir no CALENDARIO DE 1958 \venis promovido pela -F. C. 'daré
Campeonato Sulamericano E' o ano da Taça do Mun-- F. com o concurso dos clu- 40 jogo _ Figueirense x Al.ut?�-se uma sala p�ra
d F t b I L· (P I ' ..' escn ano com entrada lll-? u e o, em lma e- I do, em Estocolmo. A C.B.D., bes Aval, FIgueIrense, Pau- i Vencedor do 1° jogo I dependente, à rua Vidalru), marcado para a se- I em fins de 1957 apresenta�á la Ramos, Atlético, Bocaiu-I 5° jogo - Vencedor do Ramos 30. Tratar na mes-gunda quinzena de feverei- o seu calendário de 1958. va, Guaraní e Tamandaré. 2° x Vencedor do 30 jogo lna.'

Os jogos realizados pelo
Botaf'ogo foram os seguin
tes: BÉLGICA, - Botafogo

(

O x U. D. A. 1; Botafogo 2 x

Norkopping O. INGLATER
RA - Botafogo 2 x Fu lham
2; Botafogo 3 x Plymouth
2; Botaf'ogo 2 x Burnely 2;

rou à reportagem que o! o São Paulo, o Flamengo e Botafogo 3 x Brentford 2;
Benfica estreará no Rio, lo Porto, que tambem retor- 'HUNGRIA - Botafogo 2 x
em sua no�a temporada, no li narâ ao Brasil, após a visita Seleção Húngara .6. ESPA"
próximo dia 14, enfrentan- a Caracas. NHA - Botafogo 2 x-Es-

I

O BENFICA DIA' 14 NO MARACANÃ
\

,

88 VITÓRIAS DO
BRASil

Vende-se,
Um terreno-de vargem, com ótimo pasto e área para

plantar contendo 2 cachoeiras correntes todo cercado de
60 jogo - Vencedor do arame 2 casas com chacáras, medindo 2ÓO.OOOm2, situado

40 x Vencedo:' do 50 jogo. (,m Jordão, Município de Biguaçú. Vêr e tratar com o

A entrada é franca nos p'oprietário sr. Miguel Pedro dos Santos, em 'Canto dos
jogos de junnís.

. Ganch('s, no mesmo município.
w••••�vv�8 o r

Vende-se Casa/

Promote empolgar á "Hinc�a�a"
Yende-se a. casa pré-fabricada à rua Juca do Loid

?20 e os ?ois t�rr�nos ao lado, situada na melhor pnaiade Coqueiro. Dispôs de todo o conforto, tendo tres quartos, sala de estar, sala de jantar banheiro cosinha e
(:;arage.·'

. ,

Tratar pelo telefone 3023

DI'SPUTA-SE ESTA MANHÃ NO' ESTÁDIO DA F. C. F. O
TORNEIO INIC�O DE JUVENIS

..·····ac.e..········."•••••••o .

VENDE SE
'Vende�se lotes a longo prazo sem juros entre Agro-''lomica e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men�!:ais Cr$ 500,00.
Informações com o sr. Adão Ferraz D'Ely Rua Vis

(;Onde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3;!i5'9,
'

1
'
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Escritores e PersonagensDE PITIGRILLI Chessman, o novelista que.] transformou-se cm uma ir- resumem o 'ctrama
, ocupa -a cela �úmero 2455; landeza do sendo passado, .de cada artista:

BUENOS. AIRES, \Af;'LA) declama períodos como, ês- descreveu numa língua ar- "Eu já sei qual será meu
.s. Desde que as físicos en- te: cáíca lugares, casas, ncgó- fim: serei assasainado pela
sínaram ao mundo que' a "'- Ser condenado à pena cios já desaparecidos, mas machadinha do, estudante
matéria não .existe, e que os capital! A lenta ação da que provam ter existido, e Raskolnikoff".
diferentes corpos simples sentença sôbre a .psique é falou do pertcdo que trans
não são outra coisa que dis- tormentosa e terzível. A ce- corre entre o morte'!' e o

tintas cargas' elétricas. . . I la enobrece algumas vêzes,' renascer de uma nova vi-
Desde que a "quarta di- mas a maioria das vêzes da. -

, CINE SAO JOSEmensão" explica o inexplí- desgraça. trá homens, que
cável. . . venderiam o pai e a mãe O livro, no qual o hípno- As - 10hs.

� Desde que me disseram emtroca de outro dia de vi- tizador descreveu as pro- SHORTS - DESENHOS,
que o' f'\}tu!;,2. está já no pas- da. prias experiências e trans- - COMED�AS
sado, e o passado deve a- Outra vez sempre em so- creve os' relatos' e as idéias Preço Uni'co: 5,50.
.contecer ainda, e que as coí- nhos, disse: de uma mulher que chamou Censura até 5 anos.

sas que foram e aquelas que - Os criminosos mais as- das misteriosas \paragens As - 1,30hs.
'

I.serão são nossas contempo- tutos escapam à execução, e longínquas' do tempo, cons- Silvana PAMPANINI em:
"râneas, desde que os ho- não é veressimil que minha ti,tufu um êxito de livraria. CANÇõES DE MEIO
mens de ciência, no quadro- condenação ii morte sirva Mas, enquanto os direitos do " SECULO "

negro e no.Jaboratórto, des- de exemplo aos outros. "autor estão-se -aproxímando technicolor
mentiram aquilo que em 'pena de morte não é nenhu- do milhão de dólares, o com- No Programa :

teoria e experimentalmente ma função educativa, e a pilador do livro está-se ena- Repórter na Tela. Nac.
me haviam ensinado meus ameaça não detem" a mão morando da morte, e seu Preços: 11,00 - 5,50.
velhos mestras, começo a daquele qUe está para co- único desejo é reunir-se As 3,15 - 5 - 7 - 9hs.

·"Na,_ 'J.:éla Pa'norâmica"crer,' pirandelliano ' tardio, meter um delito.
que o verdadeiro é falso, Num cárce.l'e ch�lénoJ est.á a ela logo. A única razão Montgomery CLIF'r

qué o que é .não é, o , real, presa Georgma ,Sllva Gi- que o impede do suicídio é Jennifer JONES em:

e o imaginário se mesclam menez. Tambem ela está es- Q fato de poder chegar no QUANDO A MULHER
numa diabólica anarquia, crevendo um livnq sobre o além e não-encontrar a mu- ','

' � ERRA
como aquela que pinta o episódio que a conduziu do lher. Da, organização celes- Preços: 11,00 - .5,50.
Apocalipse e o assinala co: salão do Hotel Crillon de te sabemos pouco, e as ir- Censura até 18 anos.

mo anunciador do fim do Santiago à câmara mortuâ- .andesas de 150 anos passa- - -
. .

mundo.
'

I
ria de seu amante dfinfHiel't el' 'dos': tambem são capazes de

'

'I� '�JI�',:,,"II�,,,'.1,Há dois anos, o autor de desse mesmo salão e o e não comparecer 'a um encon-
_ =-_, , __

uma 'famosa novela de am- Crillon à' prisão correcional troo ' ',' �'�
,

biente egípcio 'se sente per- de Santiago. A descrição 000/ :Ás' 2' -e-e- 4 ----' ,7 -:- '9hs.,

I ' ,

." d
'

"CINEMAS'COPI5"seguido por seus persona- que faz de sua víãa e re-

gens, e em plena crise' de clusa é realista. A prisão Vivos ou mortos, Imagi- James STEWART
, loucura 'está internado no não é enobrecida, vaudevil- nâríos ou autõntíeos; os per- Catty O DONNEL - .Alex . ,

ma;i���il�'de uma série de': �i�;�:ta cl�:p���!a�:�ie m�: �:a:Oe:�i:t:, I�� ��e�a;am�� NI��LC���O ,CAPITÃO R.:����n��d�s oeX�,�g�!1�s ú ",fiI1' ;,rM/· $r�II",'.livros sobre a arte de fazer documentos, e ás compa- turgo, terminam por amar- -LOCI\:HART
,

""",-,:.>,:.:,:,;""",,_'- U��:�:.:f.tj�_

',.
amigos, de obter simpatia, n'heiras são descritas sem gar-lhe a vida, Flaubert so- technícolor

, ' "

de tel' êxito na vida, de retoques, en�belezamentos, freu pelo destino jde sua No Programa: MATRIZ: RIJA VISCONDE DE INHAÚMA, 37 : c.e, 3608 - RIS> DE JANE'.
cujas páginas emana' um eufemismos, tanto que es- Emmá Bovarv ; Alexandre Desenho Colorido. 'FILI�L: PRAÇA IGUATEMí MA�TINS, 132 _ SANTOS � SAO PAULO
balsâmico perfume de otí- sas companhei ras de re�lu- Dumas chorou, pela morte Preços: 18,00 - 10,00. '

ENDEREÇO TElEGRAFICO:
1/

ANSAlVASCO"
,

mismo, é levado a uma ca- são, que tambem têm certa 'de Aramis; Guido de Vero- Censura até 10 anos. '1 UMA ORGANIZAÇÃO CQMPLETA EM MOTORES DIESEL E A GASOUNA. "ARA 'EM SEI""
SR de repouso para enferm�ldignirlade que as tonif�a e na adoeceu pelo, desgosto I c� _

I �������������������������-���"��'��'������I
dades nervosas - chama-se: é uma hoãra defender, Jura- que dera a Mimi Bluette, el' fri i ii -1. ':.,assim os man rcomios de lu-'ram matá-la. A pobre escr i- Sem Benelli ctissG uma vez

I �rMl·,." ,I\_,:-'#r '
.

,

.. _
/(xo -,e no delírio recita, com tora chegou a um pacto com a um amigo: "'! �� E O dI'''

_

uma entonação de ironia suas perseguidoras: "Espe-
. I" ,

ks -7 2hs.
,�, Ja. Xp sl�ao e "i;lna-rlo�'que dá calafrios às enfer- 'em que eu t.-\rmine, a últi-

.

- Posso te descrever, 10) A, VAliSA ETERNA

'I"
,

meiras, tOGOS seus postula- ma página, e depois farão como será mmha agonia. 1_ téchnicoJol' . A diretoria do. centro' de Teremos oportunidades de H:rcilio Ríchter, NicanorI, -dos da arte de ser feliz. de mim o que quiserem"; A Verei em torno de meu leito 2°) O GRANDE DESEJO criadores de cànârios de rever �s bélos canários fri- Oonti Milton Campos, An-
Em uma. cela de um câr- escritora é uma rediviva Ginevra, Neri, Giannetto, - technícoloi; .

.
,I Santa Catarina, sob a presi- zados parisfenses, os famo- tonio-Salum. Juvenal Mel:'

cere norte-americano um or-ineesa Sheberezada, que os persenagena de minha Preços: 10,00 - 5,00. I dencía do esportista 8J.'. sos roller de côres verme� quiades de Souza; JOl'g.e\, condenado a mo�·te escreve �om o prestígiO de seu re- "Ceia das Burlas", qU!) exis- Censura até 5 anos. Anibal Clima:::o Filho, está lhos, avernre!hados, neva- Joswiack, Alécio Nappi; ,NI- ,

.

llfu livro, tendo cemo título lato intel'rompi<lo todas' as tiam antes de mim num ve- As - 7,30hs. i organizando' 'à já tradicio- dos, cobreaqos, rosados, lo Laus, Saul e Walace Ga-
o' número da cela, e as so� 'uanhãs no momento mais tho livro, e aos quais ;u. dei Montgomery CLIFT

�l' nal exposição de canários, raios, laranjas, damascos pela, José Abreu,' Enéas
mas vertiginosas recebidas belo � Sheherezada é a vida, tirarido-os das pagmas Jennif!)r JONES em: patrocinada

-

este ano pela etc., e, os celebres de canto Guimarães, dr. Fulvio Po-como"'diréitdé áuto-raiS" per: verdad'êira .�h:ve�lt(Jl'a ;-,€1.0. ,as,�bib�ipt.�,Ç;�ê .�;l�a�)�váj�Lo.s QUANDO A MU�HER Secretaria da Agricultura. , mavioso (pluta) o hanbur, Iéngui, ;M[anoel .. 0.,Farias,mitem que êle pague advo- "suspense" consegue a luz !ias gambiarras. RecI- ERRA-, Tendo e_omo local o sim- guês: Ismil Birmaker, , este sóciogados v.ersadissimos em to- manter viva a curiosidade tarão comigo a últi_ma cena NL Pro�rama: patico Clube 1'5 de Novem- Para o pleno êxito desta' criador -e 'Tes'id't'!nte no Rio:'das a's malícias processuais de seu terrivel sen.:o�" e con- de minha vida., ,Repol:tel" na Tela. Nac. bl'o (ex-Democrata)' g'entil- expOSlçao, já conta esta' de Janeiro, e outros tan-
e· que adie de seis em seis servar a propriá vida. Tam- ,Numa carb recentemen- Censura até '18 anos. mente cedido por sua digna' sociedada com alguns sócios tos.meses a morte na câmara de bem nossa Georgina luta

I,te'
vendida' em Paris, num "

' '--

diretoria, ser�/ inaugurada cl'iadúres para concorrer es- Dando cumprimento ao
gas 4a p�:is.ão de Silll Quen- com sua pena contra a lá- leilão púbÜco de al�tógrafos • '.!'I.lJZ"".J dia 22 de julho, prolongan- te importante certame co- programa que traçou desdetino Também êle tem as mina de Gill�tte ou o chuço Dostoyevsky escrevia a uma ... : -�.. do-se até o dia 25 do mesmo mo: Anibal Climaco Filho, sua funldação, a Diretorianoites atormentadas, não que alguma companheira te_ mulher estas palavras, que Y?lL = -

'

mês. Helio Cidade, Walter Mo- do' C.C.C.S;C., mais' uma vezpelas assomb)'ações de suas aha escondido entre seus As - 2hs., Como grande atração, es- ritz, ,Maurilio de Sales dará oJ)0rtunidade ap nos-vítimas, nem pela visão dos cabelos. '1°) O PERGAMINHO FA- ta sociedade promoverá um Cimbrà, Joãp,Machado (Ra- so povo, ,como' aconteceuJ'lll'zes que o condenaram, Alguem que não é escri- '.; I TIBICO '.
t d �-

Ali
·

t
· ' ' �oncurso Ja c,o� �I! ? co� tinha), Hel1rique A. RU- nos anal!. an�eriores, paranem do verdugo que derra- tor hipnotizou uma mulher

,ala arla
'

2°) O SEGRERO' DO DE-
mqmeros ,cananps lllSCl'l- gelfus. Aquino Silva, Wal- que assista mais uma ver-mará me�o. vfLsO de ácido � lhe ordenou qlie revivesse LEGADO' ,

... tos e' div'el'�os premio� "que dir Berreta, Altarir Pires, I dadeira exposição de belassulfurico sobf,é o cianureto :dgumas fases de sua vida Santg Cetarln'a' 3°) MARTE INVADE A eril breve serp..o expostos em
I
Raul Stuart, Zamzibar, Lins, e variadaa especies de ca-

para fazer manar a morte, Lnterior. O eiperimento já Ir TERRA 9/10. úma das vitrines do comer- Fernando Lopes Ag�iar, I nârios.mas pelas fantasmas de fôra feito pelo coronel Ro- Preços: 8,00 - 4,00.' cio local. ' '

suas teorias e de suas :;han, e fala dele Charles Ri- A ELEGANCIA PARA lIO- Censura até, 10 anos. .-...-,pg�"-"-"-_""-"""""",••_",,W__"""""'r
idéias. chet em seu volume sôbré a � MENS E SENHORAS As _ 8hs. I' '

Um guarda encarregado !Metapsíquica.
A mulher, A LôBA CI'ubll It'.léti"o

I

d T' d d ",. de transe, 0- Rua Jetônim6 Coelho n. 1 -
Cam': Ettore Manni. 'u II} li

.

a V!gl anCla :.os con ena-' numa ,eSpeCle
Edifício João Alfredo, slIIa

C
• 'dos a morte mforma que bedeceu o hipnotizador, Y PORTO DA TENTAÇÃO a' t'arl,floDtíe ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Com: Ramon Armengod. 'O �
,

No Programa: -Domingo - Tarde dan- A fini de fundar a Escola Técnica de Agrimensura,
Cine Noticia,ri(). Nac. çante' com . início as 15,30 convoco os engenheiros sócios da Associação Catarinen-
Preços: /8,00 -, 8,00. lJoras, em sua sede social

se àoI!' Engenheiros, ,conforme estabelece os Artigos 54 e

Censura até 18 anos. "Deln:ario".. _, 1 55 dos Estatutos, para reunião ein Assembléia Geral
,

Estao conVidados os so- l':xtraordinária à realizar-se dia 12, de julho, quinta-fei-ti

'_I':I�,',
'cios e admiradore�. .'

: rn, as 20. ho:a�:. tia séde d.êsta Associação.
2'!_� I

A dlret:na I Florlanopohs, 28 de Junho de 1956
, " •

. -_ I David da Luz Fontes
'., ' -- ,"

,

Presidente

l'
.

t
. i

m enol'

--------------------�/-,-'

,

\

��
k

'h� ,.

PROGRAMA DO MES

f'
j
.

'marítimos a óleo

,DIESEl., ,

. '

uma tradiçã'Q
a serviço da'
Q,rn:tadore.
bra'sire'ir04

(

cqm
ele
J J

r, eI u to r.

,ve/ocielacl,e
a/ 120 HP

I

I

•

,

;�E$p,EelA,IS pará. p.sca -

•• ryiços ,'d.
r 'e"h o q u e'-'-

-

t f a n s·'p � r t .' I
marítimos e fluviais

\

�,

ASSOCIAÇÃO 'CATARINENSE DE ENGENHEIROS

As'2 - 4 =- 7 - !)hf,l.
Cyl FARNEY - Vanja P�RDBU-SE

ORICO - Grande OTELO Perdeu"se carteira da Cai-
em: xa Econômica F'ederal de
PAíX.�O NAS SELVAS Santa Catarina,'n. 4042 -

'No Prográma: ' 1� Série. Pe(!e-se a p�ssoa
Atual. WarnerrPathé. Jor. que'a encontrou entregá-

5° x Vencedor CIro 6° jogo 'la na' CaJxa Econômica.
Precos: 10,00 :__ 5,00.•

éen�ura até to anos.

Vende-se estado de novo

j em: preço de ocasião.

I' No Programa:, Ver e tratar com Alfredo

I
Atual. Warn'er Pathe. Jor. Westphal
Precos: 8,00 - 4,00. Felipe Schmidt nO 60 -

Cel1�ura até. 14 anos.
,
telefone 3577,.

/

,
,

J
I

- JULHO-

Sede Urbana
, I

Uma alegre tarde juvenil
Gl:andiosa Fest� de sãõ Pedro

das .16 horasa partü'
. As - 2hs.

10) 'O SEGREDO DO DE
LEGADO
-"-30) MARTE INVADE A

TERRA 9/10 ..

30) PERGAMINHO FA

.
TIDICO
Preços: 8,00 - 4,00.
Censlll:a at� 10 anos.

As - 8hs.
Cyl FARNEY - Vanja

ORICO - Grande OTELO
PAIXÃO NAS SELVAS

�,":' ..

Dança
:, �" T ��,�:-4

Muito Divertimento

Barraquinhas,

Lindas' Prendas

\

, X,'Aviso aos Canarícullores
O centro de criadores de canarlOS de Santa Catari

)1,:1, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do corre!lte
flno, a sua, 3a. Exposição \ de canários, patrocinada pela
Secl'et9ria da Agricultura.

Ós sen'hores sócios q�le desejarem participar da Ex
posição de canários, deveTão dirigir-se até o' dia 30. do
(!onente à Secretaria do C. C. C., afim de promover ,

o

�'espectivo l'egistro" sem o qual não poderão' figurar'
'

Vendedo�t�es
Interiores
�. Admite-se para v.enda de
bijouteria, mesmo não sen'
do do ramo. Escre'{er para
DAMA Ltda. Av. F. Roose
velt, 126 - Salas 30.8-9 -

Rio. indicando atual, ativi
dáde .

no concurso .

, Florianópolis, junho de 1956
Walter Moritz
Secretário Geral

PARTICIPACÃO,

',.
---------.�,------------

Prelefc
Waldemar A. de Souza (> Osvaldina G. de Souza

:e:

Viuva Apolônia Simanes Giray
, ' p�rticipam o contrato de casamento de' seus 'filhos

Otília Maria de Souza e Antônio Giray

OÜlia e Antôl\iQ
confirmam

Estreito, 28 de junho de 1956

,
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Flo ·i:mqp.oJis, Domingo, l° de Julho _de HH')6 6

,

,

.. i Grande Vitória parI8l!e'.'ar' dtJMao li (C?ntinu�çãO' da, 8a Pag.) mentos ,COr�1U':i,istas procu- os. fatos �e reproduzissem a

,

, tadores nao estavam, E: nem rassem se infiltrar entre os minha ,.íl.�ltud� seria a mes-
,

'podiam estar, os que aqui estudantes, bem como 'res- ma _ jamais gostei das cor;
SABAIjlO, 30 DE JUNHO '

• nesta Casa representa a so- tabelecer o tráfego que es- .tezias protocolares, pre-
, �'I '

I beran ia nacion-al". Houve' tava paralisado; firo revelar nos meus, atos
,

Ç0ll1q.nãQ,pO'4e o .ra�o:produzi.r fruto de: si mesm?, palmas no plenârio e o' mi- Lembrou um telefonema o apreço ao Parlamento, às
se nao p�rmanecer na vídeira ; assim nem vos o podeis I

nístro acre centou : recebido 'pelo sr. Afonso imunidades parlamentares,
IJa�, se não permanecerdes em mim. (João 15.4). Ler

-.,- O representante da Arinos, no qual o' repre- e não vir aqui fazer uma

João 15.1.-8. Nação, que neste momento sentante da UDN comunicou visita de cortezia que não

ocupa transltortamente' o que o sr, Adauto Lucio Car- exprime êsse mesmo apre-
No meu pomar, tenho notado que as árvores que'! Ministério da Justiça, não doso acabava de ser espan-I, ço,produzem, 'I:l-1ais abundante messe de frutas, ano após teria a ''deselegancia, de em- cado, às' 4 horas daquele O sr. Flores da Cunha

auo, e que menos sofrem com as tempestades são aquelas
pregar a qualificação que «íía, l!lOl" elementos perten- participou dêsses debates,

cujos galhps, sãC!l ljgados ao tronco em ângulo reto. Aque-
empregou, se tivesse em centes 'à ',Policia EspeciaU -ern tgrno da cortesia parla

las cujos ,galhos �stão l_igados em ânguJo agudo, geral- mira atingir representantes Ignorando n , que se, estava mental', para ressaltar que
mente êstê 'se quebram com as tempestades 'levando .con- da Soberani,a popular. Não passando rem relação àquele o ministro Nereu Ramos já
sigo parte do tnonco. ", ,

'

há quem ignore que a re- parlamentar, procurou CO-I
havia dado lprovas

.

hastan-
Nossa produção, Q!'.) fru,t.os na vida cristã é insign'l- ferencia a agitadores, na municar-se com o general tes de quanto respeita e de

ficantc se não tivermos coragem desustentar nossas con- minha exposição, foi acres- Magessi. Este também de
I
seja ver respeitadas as ímu

vicções e confessá-las em têrmos positivos, em ângulo cido um esclarecimento, nada sabia. Afirmou, porém, ,nidades parlamentares, lem
reto. Por que somos nós {tacos em nosso' testemunho? Se-

que desde logo excluía os que na sede da União Na-I brando o caso do deputado
rá por que nossa lignção com a Videira não é muito for- representantes, da Oposição cíonal dos Estudantes não Tenório Cavalcanti, quando
te? no Parlamento Nacional, tinha ele{nent� ;da,PE; ia'! teve sua residência cerca-

Se quisermos quê, nossa: vida seja produtiva e torje, porque não equeço que sou �nviar um emissário àque- I da. Embora adversârío po-
será necessária uma união. perfeita com Cristo.' um senador da República e la entidade. 'Ato, continud, l ítico dOI dep, Tenório Ca

não teria' .coragem de com- entrou no. gabinete do-Che- valcanti, não deixara o sr.

parecer ao, recinto, de uma," fe 'de P..o1icia' o comandante Nereu Ramos, de tomar tõ-

_

' ", ,

. .
Casa que tive a honra de, da PE, qrte diss� ter deixa-, das as providências para

_. QuerJ�o P-ai. qu�:emos Ser .r.amos.<la v�rdadell'� ��- presidir', durante quatro do a sede' da UNE tranqui- que suas imunidades fôs

deIr�. Que nO's�a uruao _-cO'm Cristo. seJ� para que facI!-1 anos, para aqui usar de la desconhecendo a agres- sem respeitadas e. assegu

mente enfretenios as tempestades da vida sem destr?ir, uma 'expressão de qualquer são sotrída .pelo sr. Adauto radas, teNdó também compa
nossa capac,i_d'al!.e de dar frutos. Fortalece-nos na fe e maneira '_ acreditém, aque- Lucio Cardoso. recido pessoa.lmente a Dú-
110 serviço par�, honra e glória, de teu nO'me., No' espírito les que como 'eu têm a preo- Tão logo soube da venda- que de Caxias.

,

de Crfsto, oramos. Amém. cupação nobre de servir à de, pois no gabinete do che- Superada' essa fase dos

INacão e aos seus grandes' f_e de Policia já 'se achava debates, dos' quais partíci
interesses _ ofensiva à o parlamentar agredido pa- P<u'3f'! ainda os deputa�os
Oposição. ra sublpet.er-se a exame de Ari Pitombo e Aarão Stem�

O senhor P,rado KellY corpo' de qelito., 'detf:}l:minou bruch, o ministro voltou a

congratulou-se com a ',decla- a abertura' imediat� de um focalizar detalhes da toma"

'racãô do ministro Nereu inquérito, 'Essa' informa'ção da d�s depoimentos, sôbre

Ra'mos, que 3<inda le.mbrou foi. dada 'aQ dep.. Raiinundo os 'acontecimentos da UNE"
,

'ThO'mas I{. Pru-gh, fazendeito (OhiO')
I os pronuí1c.iametl�os dos de: Padilha, p@is' estava ause;n� para :frisar, adiante:

, DOMlNÇO, 1° DE JULlIO 'putados Fern1lngo Ferrari te 'o sr: Afónso Arinos. VERDADE DOS FATOS

I e Emilio Carl'ós, que- decla- ,'RESPEITO, 'ÀS _ Não vou negar que

PO'�tà��o, ide. (Mat. 28:19h Ler MarcO's 13:9-13). raram. 'qu� a 'nQ,ta·p'�es-id.en- IMUNIDADES ", houve violências, não vou
,

I ... . .� ., . ,I cial, a nota da Seclietaria �O sr. ,Ner,eu ,JiamQs:, dªn- negar. que houve ferimentos,
Quando DaVI Llvmgstone trILhou as reglOes mospltas dã Presidericia, ,sobre ,os do sequ'enc\a à SUl:l;' exposi- não vou negar, aquilo que

da Africa, êle viu os males do tráfico de escravos e lOS
-' aconteçimentos '-:,'e'is'so no çã'o, ltevelo:u l

qlle" estivera:; todos sabem. Agora, o' que
male� Q_a!'l práticas pagãs. Contudo, prosseguiu sempre

I

auge dos déba'tes na .-época no Catete, "Juntamente com, é' preciso é apurar por que
pára a frente, sempre 'para o alto. ' I travados na çaIlÍara, �,não os srs. Apo-lônio' Sales, pi'e-, essas violências ocorre_ram

,Os soldados que acamparam n�s iijIas dO's mares do ,envolv,ia, êm' qU4�qúer ma- sidente' do Sena,do, 'e ,Ulisses e_ 'q,.ual ,o responsável por
Sul, na II Guerra Mundial, foralll\ alimentados e suas vi- ,� neira, a, responsjl.bilidade Guimarã�s,' pr�s'idente, da elas. Não é com gentilezas
nas foram poup,adas pelos nativos, descendente do povo I da Oposição.' ,(io ;Parlamento Camara 'dos De'putados. O 'e com visitas que ;nada sig-
cue era ,-"anibal, não muito tempo. Estes canibais foram! Nacional.

'

, pr�sidenté' dá R,epúQ!iça, nificam, senãO' o respeito. a'
(:onvertidos por mi'ssioná�ios, �O'mo John �aton �ue tra-" A;o. ,pedir o sr. Prado após ouvi-los, declarou que um velho e gasto protocolo,
balhou no meio deles por lougps anos. MUltas vezes sua J{elly uma reparação para a em ,seu gOverno as imunida- mas com atitudes firmes e

vida esteve em perigo.'
, .

'Op�sição, assim respondeu des parlamentares sexiam déCisivas que há de se co-

Alguns de' nossos mission4rios. y,ir.a'm o petróleo ser o ministro da Justiça: respeitadas, não pqdê'ndo' às lhêr a verdade dos fatos.
(;onduzidõ em veículO's incômodjos 'para o interior da Chi- i _ O GO'verno ,não, pode altas au,torid�tdes," s'e� res-, 'Intervindo, o sr. Ernani

Ina, para- ser' queimado em srial'l"lâm.:padas. "Pof'lque não

'ofe,recer reparação 'a quem, ponsáveis por, atos,

pr,atica-Isat, iro, sustentou,
3:

.
tese, de

7)odemos nós tambem levar a, l�z,(H:}'evaBgeIJlO, onde qu'er não sofreu agravo., I dos por elementos do PO-, qU,e' o govêrno devI� afas-

que as �,ompanh�as de petióleq pen-et(rem?" perguntaram -TROPAS MILITARES I der., ',' -�
-

'tal' imediatament>4s auto-
,

{.. les. ,,' "

'.

( ,N-AS RUAS
, .

.

O sr. Erp.a:q.l 'S_ái;i�o::��es,e- í. r�dad��;�c�sada:('1e :\!_iolen-
'

Pa�ieitte e c.orajQsamente'l com v,igor ,e esperança:, Com a chegada de Belo lando sabeI: dO'dnI'lustro f cm. O ,mmlstro respondeu:
I'S missfonários, ,através dos 's�culos, têm sido desbrava" Horizonte do sr. Juscelino qual o responsávei- por a-I :Os inquéritos é que de-'
dores d,e"ca,mif.Ihos nov@s' pa�r� que O' reino de Deus se Kubitschek, e��!icbu 0" sr. queles. ,éspanc'ainé�to,s na'l �.em' apurar as l':sp�nsabi
estenda pel(o,'" mimd,o e entre" ?�,' ,homens. Nereu 'Ramos fOI uma, reu- UNE, mdagou" em aparte !Idades., Uma demlssao, an-:

'nião
.

efetuada no Cátete, do s'r. Nertu "Ramos; ten� tes que a vel:dade' seja apu-'
-ORAÇ.t\O

'

com a presença, dentre ou- do êste declarado que o res- rada é moralmente muito
NossO' Pai, nós te a:g:rad�çelnO's as Sagradas Escri- tros, do ministro da Justi- ponsá�el não e�a absoJuta- mv.ior do que a que pode

I
juras e a vida dos'pl'egoeftos g'!le pregaram, enstnaram, ça, do êomandante da Zona, ,mentê:- o 'gen(lt:;tl Odilio qeterminar um pro(ie,sso.

le viveram a tua ver�ade, dhl1após dia. Que mO'stremO's Militar do Leste, ,do ,chefe, penys.'" Discursos, foratp ctiIne. '

nossa gratidão; rece\Jendo êste, ev�ngelho e ,fazendO' tudO' de Policia e do pr9prio pre- pronuÍlciados na' sede da� "A INTERtt(rp.ÇÃO DE
uara espallfar as bO'as novas I à tO'da a criatura, até os, sidente da República. De� ,quela entidade elltudantil" ':', DISCURSOS '

confins da terra. PO'r amor (de, Jesus. Amém � .. pois de ter' sido feito �rri tendo os, subordinados do Já no final de sua expli-
estudo ,da situação, ficou' comandante da Zana Mili- cação, o sr. Nereu ,Ramos
resolviQo que '0 comando tal' do Leste procurado não abordou ,o caso da "Rádio
fosse entregue ao general intervir, permaneeendo os Globo", onde, segundo co-

..Denys, já que a situação soldad€)s do lado de fora. O munic,ado que recebera em

pjorava a cada minuto� sr. Ne�eu Ramos disse, �n- seu gabinete" no momento
Assim sendo, o coman- da, que, sôbre os fatos, de- em que o sr. Adauto Cardo

dante da Zona ,Militar do poimentos os mais insus- so pronunciavà sêu discur
Leste colocou as tropas nas peitos estavam em cantra- so de protesto pelo espan

ruas, com a finalidade de dição. camento de �úe foi vítima,
res�uardar os direitos da De rigor, portanto, que a irradiação daquela esta

população, bem como evitar esperássemos 'o término do ção fôra interrompida. No
Nas ilhas Salomão, úm missionário foi visitar os danos desastrosos. Mas com inquérito para então conhe- momento pediu par:;!. ligar \.

l,ontos de pregação. Qllando êle e seus cqmP!tnheiros, as,. providencias adotadas, cer as' verdadeiras respon- para aquela radio e

pari
o ---------------.------,---

l;ativos convertidos, chegaram a Qntang, Java, viram a or,dem foi logo restabele- sabilidades, a fim de' que a chefe de Polícia. Enqua tô'
ramos espalhados pela praia: Era o sinal de,' qUe havia cida. Ju�t:iça, cumprindo o seu a ligação telefônicá' era >ei-,. �._.-�"':-'":::" - -- .........,.--.�."..w

rerigo de t.entar penetrar na ilha. O 'mis�ionár'io achou INDAGAÇÃO FEITA, AO dever, dêle conhecendo, pu- ta para o genera� Magessi,
que seria melhor servido à caus:J, delCristo não tentar GENERAL' na os que devem ser puni-_ o sr. Nereu Ral"0s ';'rec'eheu
descer naquela ilha. Passando a examinar qs dos e não puna os que não um chamado da 'fRadio

Dois professares que estavam com êl�, um de Ton- acontecimentos 'Verificados devem ser punidos. Nã,o se- Globo", no qu�, da própria
ga e outrO' de Samoa, lhe imploraram que os deixasse ali. na União Nacional dos Es- ria possível, porém _' e aí redação da ep1lssor;." fôra

Repugnava-lhe a idéia tle colocar seus amigos em perigo tudantes; ,

o ministro da a razão por que não quis informado qÍ1e 'a interrup
que êle meSmO não estava dispollto a enfrentar. Sugeriu

IJUstiça disi;le que leu todos. vir aqui espontaneamente, ção havia sido restabeleci

que orassem primeiro antes de tómar uma atitude defi- os -discursos, pronunciados· apesar da consideração que da. Frisou qüe so pO'r um'

11itiva. No dia segui;nte de manhã, �ncontrou-os com i: pelos ,deputados vítimas dos deva a esta Casa, que me êquívO'co fôra ,'aquele dis
mesma

\ disposição; entãO', o missionário deu-lhes um atentados., pO'liciais. Acen- deu um pvestigio imerecid�), curSo interrompido. À 01'
barco e provisão e seguiu viagem.' tuou 'que, imed,ifüamente, mas que é'um dos florões da

I
dem do govêrno é no senti-

Por dias e dias, aguardaram os acontecimentos no' enviou ofício ao general minha carreira política - do de que os discursos de
seu barquinho aberto, auxiliaaos por um ,nativo que ila- Magessi, chefe de Policia, que eu me oferecesse para parlamentares não sejam
dava, trazendo-lhes cocos. / recomendando qtie pe-disse, vir à Calmara sem' poder interrompidos, pois, dO' con-

Lavrou 'na ilha uma epidemia, d�zimal1do muitO's' de ao procurador geral aa Re- dizer tôda a verdade, a in- trál'Ío, êle não, estaria na-'

seus habitantes. Os sacerdotes pagãos atribuiram, êste públicá a designação Ide um teira verdade, já que só Ó quela tribuna.' ..,
,

mal ao tratamento ,que o povo estava ,dando aos missio- promôtor de sua confiança, inquérito policial pode apu- O sr. Afonso Arinos apar
nários. ,Estes foram convidados I

a d'es�mbarc!l.-r. Dentro para acompanhar o inqué- rã-la. E assim agi por que teou o orador solicitando,
ue pouco tempo, o povO' de Ontang, Java, tornou-se cris- rito policial, que hávia sidO' julgava e julgo ainda seria que o sr. Nereu Ramos rei
{fIO. insta'urado, tleselegarite de mirrha parte terasse as providências na-

Fez uma, advertência aos tal, atitude.
, quele sentido, pois, sem,

membros daquele inquérito, A esta altura, o deputado culpa dêle, outros elemen

para que lev'lssem em con� Odilon Braga observqu que ,tos subalternos. não sabem
ta as orações pronunciadas o ministro

-

poderia ter com- cumprir aquela.s ordens. E
tanto na' Camara dos De- pareéido, senão neSsa quu- citO'u como exemplO', o seu
'putados como na Camara. lidade, pelo menos como' se- discu'rso, que sÓ f.oi ir:radia-/
dos Vereadores. nador da Republica, a :tlim do três dias depois de pro-
,Mais adian te, afirmO'u de se solidarizar cO'm

-

os de- 11unciado.
o sr. Nereu Ramos que, in- putados envolvidos ,nos MISSÃO DAS FORÇAS
terpelando o g.eneral Odilio acol1Íecimentos da UNE. ARMADA S
Denys sO�l�e os fatos da Respondeu o ministro que À certa altura da exposi�

, UNE, respondeu o coman- já havia explicado os moti- ção do sr, Nereu Ramos, o

dante da Zona Militar do vos pelos quais não quisera deputado Alberto' Torres
se;u chamado para Leste que havia mandado comparecer e frisou: 'perguntou se o Govêrl}0 se

tropas à sede daquela enti- CORTEZIAS havia demitido; quando

'Idade estudantil com a firra- PROTOCOLARES mandou as Fôrças Arm!:1-das
!idade de evitar ql{e ele- � Não compareci _ e se á rua, a 31 de màio. 'Coube

,

, «NO· t,eDilculo))

Com a Biblia' na
\ iRistro Nerêu Ramos

A sessão foi então sus

pensa para um descanso de

quinze minutos. Na reaber
tura, processaram-se as .ín
terpelações, tendo faldo em

primeiro lugar, como autor
da convocação, o deputado

Aliomar Baleeiro, Inscreve

l'a�-se para 'as' interpeia
ções além do sr, Aliornar
Baleeiro mais os dezessete
seguintes deputados: Rogê
Ferreíra, Gun�'el do Ama

ral, Alberto Torres, Bruzzi
de Mendonça, Josué de Sou
za, Colombo de Souza, Cha
gas Rodr igues, Celso Pe

çanha, Medeiro�s Neto, OS,
cal' Carneiro, Castilho Ca
bral, Ernani Sátiro, Sega
das Viana, Flores da Cunha,
Fernando Ferrari. e Frota

Aguira.

ao deputado Armando Fal
cão dar a resposta jncisiva
ao representante udenista,
invocando o espírito do art.

77, da Oonstituição, que diz

-que as Fôrças Armadas são

responaâveis pela garantia
da Pátria, das instituições
e da ordem.

PENSAMENTO PARA O DIA
r

Se 'minha vida está fort�niente ligada com <0ristoi
'possO' conservar-me isento da corrupç�o do mundo e meu

testemunho será frutífero. \

-.-

/'Líra, Tenis ',Clube-
D.ia II:! de julho _ Grandiosa matinée infantil à

, Caipir�," das 16 às _' 20 horas.
'

,

I>esfile de modas 'á caipi,ra, com' ....

'distribuição de premios para
meninas e"'menhlOs até o quinto
lugar.,

'

PENSAMENTO,PARA O DIA /

[)lJ1MJfTE rODO mA

,fiOS. \lAPl"JOSA grande missão dada por CristO' significa abrir ca-

rolinho. '

.. '. Virgie B. Moss, doméstica (Kentucky)
SEGUNDA-F�IRA, 2 DE JPLHÚ

r

Ele desi&'nou doze" para estarem cO'm êle,e- J),Iill;a O'S

enviar a pregar. (MarcO's 3:14). Ler Marcos 3:13-19.;

'. >

. "-

•.. A HORA DO

TÔNICO ZENA

-\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICa ZEN.\.
I A SUA,MESAl (

,ORÀÇÃO
,

I Nó� te 'damos graças, SenhO'r, pO'r aquêles que foram

piO'neirO's em levar o evangelhO' dO' amor de CristO' e sua

I edençãO'. Que nãO' nos esqueçamos da nO'ssa responsabi
]idade de dar, trabalhar e O'rar pelO's mensageiros do
evangelho em tôdas as pàl'tes do mundo, entre homens de
tudas as racas. pO'vos-:"e línguas. Em nome de Cristo.
Amem.· ,

A V I S O

PENSAMENTO PARA O DIA

Dr. Wilson .T. Bleggi
,

Cirurgião :Dentista
COl11U:�ica aos amigO's e clientes que mudou 0,

consultÓrio dentário para o Êdifíció "João Alfredo"
,

, ,

e�quina Jeronimo Coelho _ Cons. Mafra, 1° andar,

CO'mo discípulo dO', Mestre, ouço
servir a sua causa e o seu reino.

\
J. E. Poppings, editor ,Austrália)

\.'

sala 16, onde cO'ntinüará atendendo no seguinte ho- r'

rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.
,

-

\ Tratamento indolor _ Pontes,móveis e fixas �

,Pivbts _ 'Dentaduras anatômicas e. cirúrgia. ,

"''''d'!i'<l�,��". +_._.__ .� . � i'" ;g; .1. ,

\ .
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floriarl.óp'o]is, 'Domingo, .10 de Julho de 1956
------------�--------�-----------

UlZO 'DE DIREITO DA rem mais que, depois da

COMARCA DE TIJUCAS. justificação, seja feita a

citação dos interessados in

certos e desconhecidos por \

�ditais de trinta dias, bem

COlÚO do Sr. Diretor do Pa

trimônio da União, por pre
catória em Florianópolis,
e .do Sr. representante do

Ministério Público nesta

Cidade; todos para contes
tarem a presente ação den
tro do prazo de dez dias,
de conformidade' com o dis

posto no artigo 455 citado,

,FAZ SABER a todos - sendo, afinal, reconhe

[uantos interessar possa o cido o domínio dos Reque
sresente edital de cit�ç'ão rentes sobre o referido imó

le interessados ausentes, velo cuja sentença lhes ser

acertos e desconhecidos, virá de título hábil para a

.om o prazo de trinta dias, Inscrição no Registro de

rirem ou dele conhecimen- Imóveis. Dá-se a presente o

.0 tiverem, que por parte de valor de Cr$ 3.000,00 para

Jonciano Ribeiro e Eroti- os efeitos legais. Protesta

les Ribeiro lhe foi dirigida se provar o alegado com

,ueticão d oteor seguin- testemunhas e vistoria, se

1!: _:"Exmo, Sr. 'Dr. Juíz- necessário. {O ,signatário
�r

-

le Direito da Comarca. _ desta tem sua 'residência

>ONCIANO RIBEIRO e nesta cidade onde recebe

mOTIDES ,RIB'EIRO, bra- citação. Nestes termos P.

:ileiros, solteiros, o' prirpei- deferimento. Sobre os selos

'0 operário e a segunda -de dev{d'o�," lia-se: 'I'Ijucas, 7

irofissão doméstica, e am- de junho de 1956. (a) Clau

ios naturais dêste Estado, dio Caramurú de Campos."
-esidentes na cidade' de l'Em ditá petição foi exara

roinvile,
•

querem mover a do o seguinte despaého: _

rresente ação de usucapião "A., designe o Sr. Escrivão

em que expõem e requerem dia e hora, no local do cos-

a V. Excia. o seguinte: - tume, para a justificação, �
[ _ Os supncantes são pos- feitas as .devidas intima-

seíros, há mais de vinte e, ções, TijUêâs, 7�6,r1956., (a),
cinco anos, por si, e' seus Francisco, José ; Rodrfsues ' ,

antecessores, de um terreno de Oliveira _:_ Ju'iz de Di

situado no lugar "Sertão 'do reito." "Fe�ta ,a, justificação
Perequê", município de Por- foi exarado o: s<eguinte des-

;0 Belo, desta Comarca, com pacho: __:_ Vistos, etc ...

352 metros de frentes e Julgo por sentença a jus-
fundos .que se acharem'� tificação' retro, procedida A RAINHA ENGANOU�SE
)U sejam 851.480 metros nestes autos de Ação de CONFIRMA SE O EMPRESTIMO
:ruadrados, --:- fazendo fren- Usocapião requerida.. por Realizou-se em Hycte I' I!�ranta O 110turo d� soa F °I-

" i
.' -,

tes nas cabeceiras;' .do Rio Ponéiano Ribeiro e Erotide� rPiamrokn' ia�memLohnodmreeSn'.agUemma acoes-.
Uu eJ r. ' v, aml Ia, I AO EXI'MBANK

Perequê e
-

,fundos no 'I'ra- Ribeiro, para quesurta 'seus
,

vessão Geral; extremando devidos e Jürídicos ef'eitóe" 300 condecorados com a I _ Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias TORONTO Canadá 28 (U"n "br '1' t
'

'J.O Norte �ih t.erras de' José Citem-se, por editais" na ,�'Cl'uZ da Vitoria" a mais I de' Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu 'P) _ Heni:� Bord n p
.. ! did IaSI erro por oma� me-

Raimundo da Silva ou com forma prevista no § 1'0 do . .

' c

R' h E t
_

it
' '. e, resl-1 1 as para combater a Infla-

alta distlnção n:ilitar 'da I
,OIn

_ a.usen, no, s ,reIO. I d�nte da Brazilian Tractíon ção.
quem de direíto e ao Sul artigo 455 do C.P.C., os in- _Inglaterra. Nessa ocasião, a o.tlm� oportunidade de evitar a desvalorização de Ligth and Power Co" domí- I O sr. Borden dísse ante a

com quem de direito. II ,_:_ teressados incertos; pes- 'R
.

h El' seu dinheiro.
'

'

, '

O referido imóvel pertenceu soalmente o Representante am.a izabeth II mante-

II J' d' de jioucoa Jo
nada por interesses canaden- .Junta Geral de Acionistas da

ve animada palestra com o
a ispomos e poucos lotes a venda. ses elogiou ontem o gover

I
emp .:' t

o AI d e SI' lv 'e ira avo
A

do M Público e pOI' preca D'
..

'R F li SI"
' '" ,- resa que o a ual governo

co, exan r "

'. ,
-

enfermo pensand.o tratar-se rrrgrr a ua e IP c irní dt _ 34 - sala 6, nesta I d B "1 't'
'

materno dos requerentes, e tôria, a ser expedida para o,
'

..

c

Capital.
'-:----"...---- I � rasi es a procurando

lendo o mesmo falecido há Juizo de Direito da la Va-
de um d:sses her OIS. Mas

, I
criar um ambiente economí-

30 anos, seu filho Egídio ra da Comarca de Florianó-
ele esclalece�l que, era ape- IíenunciedO novo

co favoravel.aos investimen-

Alexandre Silveira em ato polis, o Sr. Diretor do Ser- ?as u� guaI dadol de au-
, I tos, e,strangeu·os.' ,Frisou con-

30ntínuo continuou exercen- viço do PatrimÔllio da
comoveIS, sem qualquer con-, ll'RA T'EN'IS CLUBE escandalo na' ,

' I tudo, que ainda é muito pre-

io a posse do referido imó- União Custas afinal P R I d�coração -=- ferido em ser- 1II,maturo dizer se se podem ou

" ". •
,

,

•

"

"

• ...

VIÇO Oc
-

vel. Em 1940 Egídio v()ndeu Tijucas, 25 de, junho de ". o;'reu, apenas, que
'

FIBAN I nao superar' as tendenci'as

lita posse a Izaura Martins 1956.
_

(a)
,

Fi'un(;isco José
um polICIal, observando

a-I O CLUBE DA MOCIDADE
.

I inflacio,nistas no
-

Brasil e

� há seis anos, aproxi:(Iiada-, Rodriglies de' Oliveira _

quele homem manco, de 64 RIO 27 (V A) A d'
,aumentar as exportações.

mente, Izaura a transferiu Juiz de DE'eit,o." E, para
anos, resolveu pô-lo em

fi-I Programa para o mês de J'ulho:
- d' B

.

d'
-

,

Ire· I udenista. Também eSSe

la numa cadeira de rodas' t
çao o anco o BraSIl de-I

' ,

aos Requerentes; e;tanto a ,que chegue ao',conhecimen- O' _

t' h' t'
" Dia 1° _ Dorringo _ Baile Infantil de São Pedro, n,unciou á Policia a desco-I -----.-----

t t d td·
engano a e oJe es a, pro- d 16' 20 h d"b

. -, b t d
I

posse dos requereu es como�, o e, o' os 'e uIRguem poss� d'" N' _ pi' as as s., com Isb'I Ulçao a 'ga- er a e nova falcatrua na

Id t' I'
,.

d
vocan o rISOS. ao no a- t d d d F B 'DEVE AGORA UM

e seus an ecessores sem- a egar, IgnoranCIa, man ou I
.

R 'I '

I '

: 1'0 a a e rapa ura e PH�'l-puxa. ; } AN, envolvendo a mesma '

pre foram pacíficas, contí- expedir. o pres�flte edital
acJO ea, e c aro .. , Dia 8 Domingo _ Soirée Mignon, das ,19 às' quadrilha do escândalo dos', SEXTILHÃO .

fluas e ininterruptàs e exer- que seri :tlix�do': na s�de 24 hs. . .•. .... .... ....
francos franceses. O alcance I S. PAULO, 27 (V.A.)

cidas por todos com "animo' dêste Juizo, no lugàr do cos- NAVIOS CONTRABAN- Dia 14 _ Sábado Soirée das Misses, com início "agora, se eleva á vuitosa so� A multa imposta ao jorna-

domini". _ III'- Em vis- cume" e, por cópia, publica- DISTAS EM MARANHÃO ,às 23 hs.
'

Ima de cento e trinta e um�1ista Jorge Ferreira ("O

ta do exposto qu'erem os su- do UMA VEZ no Diário da S. LUIZ, 27 (VA) _ Re- Dia 28 - Sábàdo :_ Soirée dos
I

Radialist3.s, ,com; milhões de cruzeiros, figu- ,

Ci'uzeiro" - SP) :pela Jus-

plicantes regularizar a sua Justiça e TRÊS VEZES no ,�u}taram infru'(�feras as

I
inicio às 23 hs. .

rando ainda desta vez, como' tiça paulista vai serl revis-

posse sobre o referido imó- Jornal "O Estado" de Flo-! buscas realizadas pelas àu- ntcusados, Jaime stanzionti ta, a pedido do advogado de
'

vel, dê conformidade com a l'ianópolis. Dado e passado' tO,ridades alfandegarias no
� _ • ·�· *.· · ·ti·�·u· ·.-. Madruga, Julio Matos, pre-

I defesa.
'

lei 2.437, de 7 de março de nesta cidade' de Tijucas, 'local onde, segundo denun-'I sidente do Banco Borges, I Jorge mandou um econo-

1955 ,que modificou o arti- aos .vmte e seis dias d� mês 1 ci�, se. en,contrava um navio 'Residência Vende-�e Manoel Figueiras bem como' inista fazer os calculos e

go 550 do Código Civil, e de Jl,ll1ho do ano de mIl no- 'mIsterIOSO que só atracava todos. os demais que foram; chegou à conclusão que de-

para o dito fim requerem a vecentos e cinquenta e seis. às caladas da noite e por Vend�-se ótima residência a Rua Juca do Loide, 47 arrolados no processo dos' ve Cr$ 635 sextilhões ao Es-

de�ignação
.

do dia, lugar e Eu, (a) Gercy dos Anjos, ali passou mais de três dias. Coqueiros. (Seguir até o 'fim da Rua). Informações à francos franceses ,alem, de! ta4o. Com ,a saida d�' nova

hora ,para a justificação Escrivão, o datilografei, O barco, ' em referencia, Rua Conselheiro Mafra, 24, outros c.ujos nomes não" a.-: edição' da revista, a quan-'
eXigida pelo artigo 455 do conferí ,e subscreví. (a) motorizado e de grande, ca- I

parece,ram, naquela ocallião. tia dobrotl: passou para

CÓdigo de Proc�sso Civil, Francisco José Rodrigues pacidade, o mesmo que' ---,
A administração do Banco _C�'$ ,1 setilhão e 270 sexti-

_ na qual deverão ser ou- Je Oliveira - Juiz de' Di- transportou os três auto-: ',dÓ Brasil já. apurou, inclusi- lhões.:

vidas as testemunhas AJüo- n;ito. E�tá conforme ,o �ri-I m�veis par� o porto das Ar- • OPERA'RIO A' VOSSA DI'SPOSICA-O (ve,
como agIa a quadrilha e

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

nio Agostinho Etut e�Au- gmal af�xado t;la, sepe dest�; ralas, segumdo depois para:
'

," ,t
no correr desta semana soli� R l,eA'

gusto Palma,' residentes no JU,izô, no lugar do' costume, ! Paranassll, proximo a Ar-' CONSERTA-SE FOGÕES ECONõMICOS. SERVIÇO I citará, oficialment� a coope� , "'-:

lugar "Sertão do Perequê", 'lobre- o qual me reporto e' raias. RAPIDO E GARANTIDO. ATEND�-SE CHAMADO A I ração da delegacia de Rou- 1,)0. AqORDEON SCAN-

desta Comarca, _ as quais dou fé.
'

I Toda a mercadoria desem. DOMICILIO. I �os e Fa�sificações p�ra a
I

DALLI, DE 32 BAIX�S, FQI

comparecerão independen- Data supra. ,O Escrivão: .
barcada se encontra ,desa-

' OPERÁRIO - VALD.EMAR POSSAS RlJA "3 DF.. mstauraçao do processo bri- TRANSFERIDA PARA DIA

temente d'e cita�ão. Reque- GerC'y dos ,Anjos. I parecida. MAIO" (BECO), NO ESTREITO. I minaI. 28 DE AGOSTO.

-------------------------��------------

H O J [1 r. ,,� NO P'ASSADO,·
30 DE JUNHO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1722, partiu de São Paulo em busca das Mi

nas de Ouro em Goiás, Bartolomeu Bueno da

Silva (filho) � o Anhanguera;
em 1828, em Camaquã-Chico, o tenente Joaquim
Teixeira Nunes derrotou um destacamento ar

gentino. Este mesmo oficial de Mílicia, como

tenente-coronel serviu no Exército Republicano
do Rio Grande do Sul; tomou Laguna em 1839,
venceu em Santa Vitória e foi derrotado em

Curitibanos e Arroio Grande, onde morreu em

combate a 28 de novembro de 1844;
em 1836, os farroupilhas ao comando de Bento

Gonçalves atacaram pela primeira vez Pôrto

Alegre, sendo repelidos pelo marechal João de

Deus Menna Barreto;
em 1885, nasceu o general Amaro Soares Bitten

court, que, como tenente-coronel, comandou o

segundo batalhão Rodoviário, sediado em Lajes,
neste Estado;
em 1887, o Imperador Pedro II e a Imperatriz d.

Thereza Christlna partem para a Europa, co

meçando neste dia a terceira regência da Prin
ceza d. Izabel, que terminou a 22 de agôsto de
1888!

ANDRE' NILO TADASCO

EDITAL

:dital de citação de Interes

�dos ausentes, Incertos e

,esconhecidos, com o prazo
de trinta dias.

'O Doutor Francisco José
�odrigues de Oliveira, Juiz
le Direito da Comarca de

�iju'cas, do Estado de San

a Catarina, na forma da

ei, etc ...

•

ri
•

lubrific,antesl
". I 'I

-W�il;i���
1em

Esse prazer que V. tem, ao dírízír 'o seu carro tOl'l'.-.b- •
'

mais prolongado quando V. prefere Esso, s, primetrá mIIl'Ga
em serviços e produtos para o seu carro.l'

'

•

I pi.1laYi"�3 em servi�os I
·

"�'i� ::';{;�
o seUdR.evc,nde?ol� Esso está sempre em dia com os serviços ",8 , '_ d
03 pro utos que (ao vida ao seu carro: Esso! O Seu Revendedor

'

,,'t)'!,
Essa realmente conhece o assunto e nêle V. pode confiar semprei

a melhor parada!sem ... é a parada no Seu Revendedor Essa onde V

recebe serviços perfeitos, como o Serviço Essa de

Lubrificação, que fazem V. dirigir sempre satisfeito I
•

,,,

j
I

OI
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22 de março. - Quinta feira. - O Max regressou:
despenteiado, as calças arregaçadas, os sapatos molhados
e sujos de lama cinzenta. Contou-me, em palavras curtas,
o seu comprido caminho.

Logo em Mbopiquá a primeira pedra: - arrancar de

um indio velho dois cavalos.

:ncl�i�eel�o�u:���i�e todosos meios clássicos da sedução,:A IRMANDADE DE N. S. DO PARTO HO-
Depois, abrandar com. roletos de Cana dôse esses ter-t MENAGEIA O DR. OS'MAR CUNHAríveis cavalos paraguaios que mordem os estranhos, como I

os cães da guarda; e, sob esguichos intermitentes de chu-
H'

. .

f tl. '. .

1 .. oJe, apos a missa e,s iva
va por atálhos maís curtos e por iSSO piores, cmco eguas I

.

d N S d P t'
, ,na greJa e ,. . o ar o,

de terras inundadas, entre pontas de pau, buracos e tron-:
aquela irmandade prestará

cos estatelados.
" I ao ilustre prefeito de nossa

Duas horas de repouso em Wolledan e de novo, desde
C ·t 1 íd h.

I api a, mereci a omena-
ás 3 da madrugada,

_

estêros, mato enxarcados e as ll�len- 'gem, fazendo descerrar nas
SaS' e abertas extenso�s d� agua, rumo a :uerto RosariO "-I depsndencias da mesma um
onde ao, clarear do dia armaram o seu bivaque I

retrato de sua excia.
O Nelson - excelente viageiro, acostumado aqueles' A solenidade contará esta-

desconfortos do Alto Paraguai com tempo máu, cantava �
c ,

m03 certo, com a presença
ria enquanto o Max praguejava com furor.

de altas autoridades, civis e
Mais um puxão no tempo e o' pequeno téco-téeo ron-

cando no céu de Asuncíón ao meio dia, já um sol doirando

as arvores e Os telhados.
- Mas trouxemos o alemão. Foi mesmo no instante:

ele estava de viagem para Concepcion, naquela madrugada.
Que sorte, hein?

_ Sim, que sorte V. voltar sem arranhões, E tudo

mo nas novelas de Carl May!

Inversões
estrangeiras

militares, além dos membros RIO, 30 (V. A.) - Divulga-
da Irmandade' promotora. se que a Superintendencia da

O Ilustre prefeito, que, por Moeda e do Crédito não co

sua capacidade administrati- gita revogar a instrução 113,
va, impôs-se há muito, no ce- que dispõe 'Sobre a entrada
nário barriga-verde, dando, de capitais estrangeiros. A

incremento ao embelezamen- quele orgão estuda, sim, no

to de nossa terra, por isso, momento, o aperfeíçoamen
nada mais justo do que as to daquela instrução a fim

manifestações que lhe serão de permitir que o Brasil pos

prestadas. sa receber maior volume de

investimentos, de que neces-

ESPECULAÇÃO DESENFREADA NO CO- ��:t�.ara o seu desenvolvi-

MERCIO DE REMEDiaS Quanto ao assunto do re- Depois de chamar a contas o Ministro da Fazenda, 'que,

desconto, continua sendo 'e- replicou esmagadoramente num discurso memorável, a

• . UDN, rracamente alumiada pelos lanterneiros, reincidiú,
-. RIO, 30 (VA) - O deputa- e a ganancia do lucro tacíl xamínado por técnicos do

Io paranaense Oliveira Fran- 'possam levar a nação às cul- 'governo de modo a serem es- convocando o ministro da Justiça para ínflingir-Ihe novo
,

I
(:0 apresentou à Mesa da Câ-I mínâncías do desespero e da tabelecídas medidas de com- castigo no plenário da Câmara. Não sabemos como expll
mara requerimento para que, miséria social, generalizada bate à inflação. Este' ponto cal' a reincidência, dos chefes udenístas, que se atiram à

x
sejam solicitadas ao poder e-

I
pelo habito costumeiro da' vem merecendo o maior cuí- luz dos debates como mariposas, queimando as asas. Na

Havía pouca gente na Catedral, hoje de manhã, du- , '. I d d" h f d
.

d
.

f' 1, xecutivo duas informações especulação sem limites .e dado e atenção das autorída- ver a e, esses c e es preservam-se o risco e um me ave

rante as pontificais. seguintes: "Sabe o governo sem controle do Estado, I des monetárias. ridículo, mas movimentam os 'seus mosqueteiros, quase
E' verdade que a 'nave da igreja é duma imensidade

::la República pelos seus ór- jsempre OS mesmos, repetindo as mesmas bobagens com ares

imponente e fria: feita para multidões continha apenas,
gãos competentes, que nestes APELO PARA QUE O MARECHAL MAS de mestres e sabichões.

naquele instante, pouco mais de uma centena de mulheres
ultímos trinta dias subiram

' ,', -

Não sabem, os pontas-de-lança, que uma comoção po-,
de mantelete preto ou embrulhadas em chales de longas

)S preços dos produtos far- O pular é sopa para se tomar quente, O tempo esfria as pai-
franjas, e homem ajoelhados, de mãos cruzadas ao peito,

.nacêutícos no comercio 'a CARENHAS DE MORAIS RETORNE A xões, o cotidiano retoma os seus direito's , as causas obscu-
rezando baixo e de vagar. varejo, alcançando a especu-

' ras vão se esclarecendo ao poucos.
As cerimônias haviam começado. ação um aumento de cem CLUBE MILITAR No dia 31 de maio, os acadêmicos e principalmente Os
As sinetas ressoavam nos intradôrsos e altas de fundas ' •

i,colegiais usavam as imunidades próprias de uma juventude101' cento por unidade?

Iabóbodas: o vulto do Arcebispo, de mitra reluzente e bá-
Sabendo o governo da Re- .

o
" ardorosa e atropelavam os bondes, interceptavam as linhas,

culo dourado, entre cirios e díaconos que se moviam com
pública, pelos seus

(,
orgãos RIO, 30 (VA) - O general tídade e retorne ao "eu seio : devastavam as campainhas e as cortinas dos veicules do

precisão e rítmo, destacava-se, de pé, sôbre o fundo ílumí-
[competentes tamanha alta Segadas Viana, novo presí- com seu, diploma de presi-Ifamoso polvo canadense, O protesto contra o aumento das

nado do altar-mor: sacerdotes, de paramentos brancos, dente do Clube Militar e seus dente hono,rari,o. _

O ge.neraljpassagens repercutia agradàvelmente no seio da população.10 comercio de lucro ilicito c -

abriam o sagrado lívro ou oscilavam os turíbulos de prata, de remedias, quais foram as companheiros de diretoria re- Segadas Viana. nao quiz dar ks coisas iam nesse caminho rsclamando uma íntsrven-
donde o incenso subia, 'espalhado e fôsco. O' latim da 11-

:nedidas tomadas em favor .companhairos de diretoria infor�ações sobre a sua deli- ção suasóría dos Poderes Públicos, quando a Políti�á., até
turgía mesclava-se, cá em baixo, aos murmúrios leves e

da desprotegida economia
solveram fazer uma visita ao beraçao, co�o se excu#,ou I então aquietada, interveio para tirar sua casquinha. O

contritos das orações em guarani. marechal Mascarenhas' de com as seguintes palavras:' caso não estava reclamando a inteFvenção dos ilustres de-)Qpular? .

t'
.

Uma dormência espiritual criava dentro de mim uma
Justificando tal requeri- Morais" a fim de peair ao va- "O caso para mim, es a en-

putados, sendo que êsses Pais da Pátria têm o gôsto de es-

impressão de isolamento; dava-me a sensação de que es-
nento diz o seu autor: "Es-

loroso comandante em chefe cerrado. Por outro lado, tra-
i tal' presentes onde algum eleitor os possa lobrigar em ple-

tava num mundo diferente, fóra da minha época: - cu da força expedicionaria bra- ta-se ,de um assunto do clu-'
na pose demagógica. Para encurtar razões: os dep'uta:dos I

tá em jOgo, sr. presidente, a
t t d

'

. era um paraguaio de Francia e que se refugiara na Igreja ,aúde do homem' do povo,
sideira que retire o seu pe- be, que sÓ pode ser ra a o,' chegaram à Casa do Estudante comboiados pela d'2'sordem.

Para esquec-er uma existência sem desejos e sem esperan- dido de demissão daquela en- dentro dele". Ipor mais que os diretores do 2:rêmio estudantil afirmassem�ão é possivel mesmo sem �

ças, cheia de amargas incertezas. )oliciamento administrativo

ESTARIA DEMISSIONARIO O DIRETOR ia total exclusão de suas atividades em face dos interêsses
Francia passava, carrancudo e pesado, sob o palio, já

que se permita que a volupia �
políticos ou partidário, os mosqueteiros udenistas quiseram

ruminando a sua ofensiva humanista contra a igreja. Sa- dar a nota da insubordinação às ordéns policiais.
cerdotes e militares, em grande gala, caminhavam á frente; I A

;

d
'

DA CARTEIRA DE CAMBIO Quando OS marmotas, aos brados, desacataram os ho-
nos altos campanarios os sinos repicavam e a multidão, I sSlna OS novose, mens que cumpr:iam ordens de seus chefes, estabeleceu-,�e
batendo no peito, rojava a face de terror sôbre as lajes" um rápido sururu do gênero dos que são comezinhos nos
polidas. importa ntes acôr - RIO, 30 (VA) - Está de- ................-_-..-.-.-.-.-.-..- ....- ...-.-.-.-.-'"

I campos
de foot-ball. Viu-se logo que a modicidade do epi-

O tirano desaparecia nas trevas: agóra era Carlos

Imissionário o diretor da Car-

M
.

39
" 'Sódio não daria para o dia seguinte. ,Mas havia uma lTlÍ-

Lopez, outra Catedral e outros tempos. A figura torta e dos atômicos teira. de Câmbio do Banco do aIs tecnlCos ,nhoca no anzol da UDN; fôrça se�ia, portanto, que a me-

execrada do Actuario, com a sua pauta, tambem mergu- BraSil, sr. Paulo Pook Cor- gera tentasse a pescaria.
lhara nas aguas eternas, com um pedaço de corda em tôr'- WASHINGTON, 30 (UP) 'rea, afirmou" "Ultima Hora", da VARIG I Eis_ aí o tema (27 dias pass�d?s.) .

da tertúlia sôbre oS

no do pescoço e a lingua negra de fóra. Tambem não se Novos e importantes acordos O referido jornal assim ex-

I
cachaçoes que afrontaram os pl'lvllegiOs parlamentares -

viam os dois corvos do Ditador pousados sôbre o muro... atôm,iéos acabam de se.r as:- plica a causa do pedidO de no tapete da discussão. Nenhum dos protagonistas poderia,
Ja se podia pensar um pouco no dia de amanhã, menos sinados pelos Estados Unidos demis,são que teria sido for- Em solenidade que se,.,rea-, sequer mostrar' uma equimose ou um arranhão, Todos ale-

incerto ie mais seguro. informa-se de boa fonte, com mulado ontem em carta ao 'lizou no auditóri� d� Escola I gavam' que tinham sido surrados, se bem já não se recor-

Mas, em seguida, com outras vestes e outros temores, o Canadá e com a

Dinamar-I
titular da Fazenda. ' VARIG de AeronautlCa, em

dassem como as coisas se passaram. O resultado fatal de
de novo a multidão se ajoelhava; e ao 'lado do Arcebispo, ,ca. "Os rumores circulantes a- P?rto Alegre, rec:�era:n se�s I tanta inápcia foi que os bravachos ficaram �o estado de
que êle mais tarde mandaria lancear, Solano Lopez, rebri- J-ulga-se saber que o pri-I presentavam 'três motivos diplomas de habihtaçao 39, gelatina, sem saber bem porque tinham convidado o sr.

lhando de alamares e condecorações, as botas de coura- meiro' acôrdo prevê a possi- para o pedido de demissão: novos mecânicos de man'l-' Nereu Ramos para dar-lhes uma esfrega oratória, 'em regra .

ceiro batendo o ladrilho, o cenho fechado e ríspido de Ce- bilidade de trocas de infor-I primeiro,' seu estado de saú- tenção de aeronaves que I Os nossos honrados colegas do "O Globo" não se es

sal' romano - atravessava ,com lentidão e pompa a naVe mações entre os Estados U - de; segundo, a recusa em comploetaram o curso respe?- queceram de correr o pires das opiniões oposicionistas. Um
enfeitada, seguido pelos seus ministros, os seus gen(�rais, nidos e o Canadá, no que, conceder câmbio especial de

tivo no corrente ano. A ESCO-' achava que Nereu pão sabia ou não podia dizer a verdade.
a sua claque faustosa e bárbara. concerne à realização e fu�-I viagens a �arlamenta�'es pa- la VARIG de Pôrto 'Alegre lo professor Baleei:o, geralme�te grosseiro : leviano� desta

Um murmúrio corria, depois, na turba, fazendo baixar cionamento de reatores ato- ra o extenor; terceiro, a
que pertence à rêde de uni- ;vez conteve-se e fOl apenas leViano. Um outro abstev'�-se de

os olhos ás senhoras' de nobre coturno: - cercada por micos destinados à

proPul-1 questão
de câmbio especial dades de ensino mantidas interpelar porque esquecera os quesitos.

grandes damas e os dois filhos, uma bela mulher, inso- são de na'vios e de veículos solicitado para a importação sob regime de isenção pelo I Assim, a vitórÍa do sr. Nereu Ramos não poderia ser
lente e loira, de chapeu florido e 'amplas anquinhas de terrestres. Esse acordo seria, de dois "Goya", destinados ao

SENAI, r,ecebe anualmente mais compLeta. _Evidentemente a p�lícia �ndou mal, dan
rendas, aparecia nas tribunas: --:- ,era a Madame Linch, a semelhante ao concluido úl- ;Museu de Arte Moderna de

alunos provenientes de to- ido uns empurroes em uns cavalheiros imprudentes que
.Inglêsa, como a chamavam por desprezo. timamente entre os Estados São Paulo".

dos os Estados da União pa- �não queriam cumprir ordens, sob alegações c0I?-fusas. Tra�
'As sinêtas retiniram: regressei a mim mesmo: o Arce- Unidos e a Grã-Bretanha. I Adianta "Ultima Hora!' q\le

'. ltava-se, porém, de representantes do povo ansios()s por
bispo, revestido, sob o pálio, erguia a custódia de ouro. A O acordo com a Dinamarca Os quadros esquivaleriam, em ra os di'versos cursos manti- alargar e agravar a deS'Ord'em, levando-a à conta dos' estu
procissão descia, lenta e ritual, do altar-mor. Os latins do tratará unicamente da ces-I dolares, a três milhões e do por aquele emprêsa de dantes. Entretanto, a borrasca da .Praia do Flamengo
Hynum subiam, claros e festivos: - Plange ling'ua glorio- são, àquele país, pelos Est'l- I quinhentos mil. E que o sr. viação aérea gaúcha. E' esta amainou. logo que o Prefeito tomou medidas apaziguado
si. Corporis iIIlysterium...

• dos Unidos, de urânio "235" Paulo Pook Correia teria con- a quarta turma de MecânicL' ras, com grande decepção dos ilustres deputados, que, à
As campainhas emudeceram e nas ,grande's tôrres os enriquecido, bem como da I siderado que essa taxa seria de Manutenção de Aeronaves fina fôrça, queriam transformar alguns bofetões em con-

sinos calaram a sua voz feita para mover os fiéis, afugen- troca, entre os dois países, de jmuito mais interessante se que a VARIG diploma ,e en- flagração nacional.'
tal' as pestes, vestir' as festas de alegria... informações referentes aos,' aplicada para importar qua- trega à aviação 'comercial do Eis aí como acabou mais uma av,entura do bonde da

E lentamente, quasi sem ruídos, a imensa nave foi fi- reatores de potenCia. tro sondas para a Petrobrás. País. , UDN e da lanterna do seu reboque.

RIO, 30 (V. À.) - Assim entre a classe, com o fim

O Jornal notícia a presen- de deturpar o movimento,
ça do Mínístro Nereu Ra- com serios prejuízos para o

mos ;a -"tribunà da Câmara: povo. e o govêrno.
Inicialmente, o ministro

da Justiça analisou a ati- OUTRO CAMINHO
tude tomada pelos estudan-
tes, os quais foram entu- Tinham os estudantes,
siásticos em seus protestos, alma sempre aberta ás ma

salientando, que o aumento nifestações de idealismo e

sancionado pelo ,Prefeito generosidade, .indisf'a.rçavel
Negrão de Lima era por to- direito de levar ás autori

dos os títulos -justificavel. dades, por meios legais, a

Todavia, apesar do entu- sua opinião adversa a êsse

siasmo que reinava entre aumento. Não foi, .. entretan

a mocidade estudaritil, ele- to, o caminho que entende

mentos reconh�ci�amente I ram de se�uir: desatenden

comunistas se infiltraram do advertências � conse-

lhos de mestres eminentes e

prec'laros. Não é, toldavia,
de estranhar que tenham
assim procedido.
- Não tenho duvida em

aceitar a .afirmaçêo gene
ralizada de que isso se deu,
não por iniciativa, vontade
ou determinacão dos uni
versitarios mas pelo' con
t.eudo mesmo do movimen
to que havia de ser, como

foi, aproveitado por agita
dores que mais não querem
que forçar no país um clima

permanente de intranquili
dade, na esperança de pode
rem surgir na crista dos

acontecimentos,

PRINCIPIO DA AUTO
RIDADE

riio"êSiiã:-SeH"õFã"de"i
i l'lsuncion::):!: l.�i
I Othon d'Eça •

............. . �

° ministro Nereu Ramos,
depois de ressaltar oujros
aspectos do clima emocio
nal que dominara a cidade
naqueles dias, clima de que
procuravam se aproveitar
os agitadores que nada ti
nham a ver com os estudan
tes, e, ainda de descrever
as providencias adotadas
pelas autoridades, que
frisou - "nem por um mi
nuto olvidaram que no mo

vimento estavam envolvi-.
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dos estudantes, quer dizer, te" - assim se referiu á
a propria sociedade brasi- atitude assumida pelo pre
leira, no que ela tem de sidente Juscelino Kubits
mais esperançoso e vibran- chek ;

Orientou-se o senhor' EXCLUIDA A OPOSIÇÃO
presidente da República pe- A esta altura da exposi
lo nobre e elevado propósi- ção o deputado Prado Kelly
to de, mantendo o principio deu o primeiro aparte, pe
da autoridade fundamental dindo esclarecimento sôbre
à existencia de qualquer os agitadores que se apro

governo, pôr têrmo, sem ou- veitaram do movimento es

tras quaisquer providen- tudantil para visar a per

eias, à intranquilidade e às turbação ida ordem, tendo
desordens de rua com a o ministro esclarecido que

presença, de forças suf'i- essa interpelação seria res

Cientes em todos os qua- pondida no correr e seu

drantes da cidade, sobretu-1 discurso. E, adiante, em

do nos postos mais' sujeitos resposta ao leader da UDN,
à ação depredadora e sub-lo ministro Nereu Ramos
versiva que deformaram o declarou que "entre os agi-
movimento dos estudantes. I (Continua na 6a Pag.)
-----_ .. - _" -- ---'-----------

TIRO PELA CULATRA
A convocação dos Ministros geral para o escândalo, o

à Cmara dos Dâeputados não êxito parece racíl- No entan
tem oferecido maiores vanta- to, face às provas documen

gens à oposição. Pode-se tais, sustentadas pessoalmen
mesmo dizer que vêm sendo te pelos homens que 'foram
inteiramente desfavoráveis às alvos de acusações infunda
suas especulações. E' que os das, o panorama se modifica
titulares das Pastas compa- radicalmente.
recem muito bem informados O comparncímentn dos Mi

esmagando todas as acusa- nistros ao Congresso, ao con

ções. Ainda há poucos dias trário do que imaginartam
vimos a vitoria do sr. José Os oposícionístas, tem sido
Maria de Alkmim. Agora foi útil ao regime e fortalecido
a vez do sr. Nereu Ramos. claramente a posição do Go-
Uma coisa é fazer damago- verno perante a opinião pú

gia c insinuações. Outra, bem blica. E' que dos debates to

diferente, é enfrentar a rea- dos chegam à conclusão de
!idade dos fatos. A verdade se que os mais' altos colabora
impõe sempre de forma es,- dores do Presidente da Repú
magadora. Assim, quando se pública, fieis às suas díretrí
pronunciam discursos cheios zes, estão honrando os cargos
de alusões, explorando o sen- 'e servindo dignamente ao

sacíonalísmo e a tendencía país.

Florianópolis, Domingo, lO de Julho de 1956
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