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nistérro da Fazenda; está

relacionada com a n ac iona

l ização do canal de Suez,
'filS {; de menor alcance que

'fi tomada no sábado pelo
!
governo do Reino Unido. A

I
1 t

. '-

I
Inglaterra (e errmnou o

. embargo de todos os bens

I egípcios, quer se trate de

"
bancos, empresas ou in di

vit;uos. Explicou o Minis

tério que o acôrdo nãq afe
: ta os fundos pessoais dos
: egípcios, mas é' determina
! do como requisito para

I qualquer transação �m que

I
sejam partes interessadas

o governo egípcio ou a Cia.

do Canal de Suez, uma Ii-

I cenca do Ministério. Esta
ordem entrará em vigor, se

gundo o comunicado, "en-

quanto se determina a pro

priedade de' tais bens e se

esclarece a situação atual".

Florianópolis, Quinta-Feira, 2 de Agôsto de 1956
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Crédito
I�i;�primeiro
'Dlsco tidos icom o· Eximbaok problema,s rcoD�mlcos
WASHINGTON, 1. (U. P.) quedas de Paulo Afonso. de dólares mensais dur�nte

_ O crédito de 151.400.000 O custo do material que o ,o ano em curso. � ISSO

dólares, concedido ao Bra- Brasil importaria para ês-; acrescentam-se .

os Imen,sos
sil pelo Banco Export-Im- se programa é calculado em recursos .naturals do, p�IS.
port reflete o "otimismo" 300 milhões de dólares para Os peritos norte-america-

, ., ,. t t I
do Banco no que concerne os nO'iOS programas que te- nos saren am, por ou 1"0 a-

às possibilidades do' €lesen- 'rão início em 1960. do, a. rapidez com que. os

volvimento
.

econômico bra-I Êsses programas foram negociadores norte-america

sileiro declara-se nos cír- discutidos ne. ta capital pe-. nose bras.ileiros chegaram

culos finaneeiros desta Ca- Ilos dirigentes de Export- aos resu!ta�os an:lllc.iados:
it I Import e pelos membros da as negociaçoes, propr iamen-

PI a. . _

MEDIDAS ANTI·INFLA- missão Luc�s Lopes. te falando entre a missao

CIONÁRIAS De acôrdo com as esferas Lucas Lopes e o Export-Im-

O comunicado
.

publicado financeiras desta capital, o port Bank, nesta capital,

simultâneamente em Was- 'excelente crédito de que duraram cêrca de uma se

hington e no Rio de Janei- goza o Brasil nos Estados mana. Foram facilitadas pe

ra pelo Banco e pela missão Unidos, é devido 'a duas cau- los contactos "explorató

financeira presidida pelo sas: a pontualidade com rios" entre funcionários

sr. Lucas Lopes, cita medi- que êsse país honra sua dí- brasileiros e

norte-america-Idas anti-inflacionistas to- vida externa e o fato da nos, entaboladas durante a

madas pelo govêrno brasí- sua r;;nda em dólares, pro- fvis_ita a esta c�pital d? sr.

leiro, medidas consideradas vén iente das suas exporta- Joao Gou lart, vice-presiden

pelos círculos financeiros ções ele café, ter se elevado te do Brasil, em mala úl

como sendo as mais apre- a uma média de 75 milhões timo.

priadas para atrair capitais
estrangeiros ao Brasil.

"Enquanto o Brasil pros-

seguir em seu programa a�- VITI'MASti-inflacionista, seu cre-
r dito será excelente nos' Es- r BARRA DO PIRAI, 1 (VA) dos os socorros foram orga
t:qdos' pnidos";, declarou à

_ Grave desastre rerrovlá- nizados com presteza, e d012

"FI:an�e Press, uma �erso-I r�o ocorreu ,às �inco e vinte mortos já foram retirados de

nal idade norte-americana cmco da manha de ontem um dos' vagões. Há também

competente.
. I nesta cidade fluminense, grande número de feridos,

Essa mesma personalida- com o radípo R quatro, o cha não só adultos como crian

de afirmou que o crédito
I
mado "Trem dos bahíanos' ças. O hospital ele barra do

cuja concessão acaba de ser da Central do Brasil. Aquele Pirai acha-se abarrotada
anunciada "é o primeiro de. trem, que procedia de Belo tendo convocado às pressas

uma série" de empréstimos Horizonte e se destinava a todos seus funcionário�' qU'3

do Eximbank destinados ao 'São Paulo; estava parado à se achavam de folga. Falta

desenvolvimento econômico
I
entrada de barra,) do Pirai, ainda remover os escombros I

do Brasil. 'qUandO o trem .leiteiro ,F dois elo segundo vagão, entre cs

O crédito, do qual 100 I
avançando o. smal, roí chn- fluais se devem encontrar

ou-,milhões de .dólares .são des- � car-se com a c;aud:;) do mes- tras vitimas. 9 �rem_.� qua-_

tfriados às- �;:;tr'adas de fer-
I
mo- Dois

-

vagões fóram. de.�'- tI'O v�a'jà' geralmente su!)er-
. br '1 ". 10'U

_

es 1 troçados e chegaram a ser lotado de nordestinos que se
10 I aSI eir as, .m\ 10

I'
retirados fora da linha. T'o'" dirigem,para São Paulo,

para a reforma dos postes,
15 milhões para a aquisi- -----

.--.---.-------
------
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BOLSAS DE ESTUDO DO CONSELHO

milhões e 400 mil para o '

desenvolvimento da energia BRITANICO
elétrica, eleva a 200 lllilhões i O ÇONSELHO BRITANI- dos a pc.o, menos. um ano.

de, dólares .os empréstimo,� CO, por intermédio do Vice? No caso .de médico, _:ó SCl'ãé)
ate agora feItos pe�o Expol Consulado em Florianopolisy considerados os pedidos 'le

a�1d Impor� Bank ao Bra-
i comunicou à Diretoria de (juem se ocup� com o ensi

sl1.
,

_

. .
Cultura que está oferecendo no de Medicina ou Pesquisas.

N ()S clrculos fma�c�ll'oS i Bolsas de Estudos para o Os pedidos de inscrição de-

espera-se que os proxlmos ano letivo _ 1957 e 1958 - verão ser feitos até 10 de s�

créditos dêsse Banco se-
I
e Bolsas de Estudos de 3 a 6 tembro para o Conselho Bri�

jam (',msagrados à expan'-' meses, desde abril de ...,1957 :1 tânico, Avenida' hurchil, 129

são das instalações �hidrelé-

ljmarço· de 1958. 100 andar, Caixa Postal 2237,
tricas, na bacia do Rio Rio de Janeiro. A Diretoria

Grande na reprêsa das: O Conselho só concede .'1s de Cultura está a disposição, , .

"Três Marias",' no vale de, bolsas a possuidores de di- dos inter('ssados para qua-l
São Francisco e perto das' plomas univ('rsitários fo1'ma- quer outra informação.

ontem cnuncíodo é
de

o
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uma serre TURVO E BRAÇO DO NORTE
�

III

Construirá o"An
drea Daria II"
ROMA, 1 (UP) - O gover

no italiano aprovou hoje, um
emprestimo· à Companhia de

Navegação de um novo "An

dre Doria". Em sessão ao

gabinete, o primeiro minis

tro Antonio Segni autorizou

o ministro' do 'I'esouro, S'·.

Giuse'pPe Medici, a solicitar

ao estado o emprestimo de

que nsces síta a linha italia
na para a construção de uma

nova unidade ele luxo ele ....

!9.000 toneladas.SERIO DESASTRE; FAZ NUMEROSAS
Novos acôrdos

,

RIO, 2 (V. A.) - Está sen ..

do ul tímado o rela tório do

deputado Dagoberto Sales

sôbre a questão dos minerais
atômicos do Brasil. Nesse do

cumento, o cleputado paulis
ta chega à conclusão de que

o Brasil deve, o quanto antes,
suspender suas negociações
com o estrangeiro para só

voltar a faZê-lo através ele

novos acôrdos que não ve

rrham a contrariar às ínte

.�ê�ses nacionais' como ,os que
estão em VÍogOl'. '.

"

RISO DA CIDADE .. ·

agentes!

.,

- Compreendo, Dona Ude

nUda, compreendo! A sra.

não pode me ver! E tem ra

zão. .. por não ter razão!!!
Se tivesse razão, não tel'ia

, razão!!!

xXx

Diante disso e dep,is disso, não causam espeCle os condicionamentos, como
° de Braço do Norte, no qual o govêrno, por outro cami�ho, che..gou ao mesmo

l'(,sltltado do pleito anubdo (le Turvo. A espécie e diferente; o gênero, ° mesmo!

•
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'b l' � -..- """-"'- w�.. cão Foi, com tristeza, que Deputados'e professôres ti-
(Continuação) I

morar a atençao 80 re a - :-�;..-..... .. • ·.w_· ",._...·.· ·.·.���. ._._._. · ·,.ra...m.�.. _.
.

.

"_. ""
.

• • noteI, em palavras do Sr,. nham idel assistir seus alu-
O sr. Prado Kelly - Con- gun� fatos que .merec�m. se�' ..

.

J
� Presidente da. República, re- nos, cumprindo um dever de

sel).te V. Excia. um aparte,lanallsados .ma�s _obJetIva- � O MI·DI·slro- da . US'laça � fencia a elementos oposicio- professôres (' de parlamen-
8· M'

.

t· ? 1
mente e maIS mmuclOsamen� � J, • .

t N-'
-

t t E t d"dlO' InslRs.ro·MINIS'T'RO DA te
..
Antes de· che.gar a êle.s, '.. � nIS as. ao seI que razoes e- ares .. ssa no a, re Igl a pe- ,

J.
d d � rá tido S. Excia. para essa la Secretaria da Presidência,

JU8TICA - Com todo o pra- porem, evo acu. Ir ao apal- � na. .., suspeita,
mas V. Excia., cqm- na madrugada de 31, não po-

zer
- te do nobre LIdeI' Prado � :. pareee agora à Câmara, d,e- dia ter,.e não t=ve, o intui-.

O Sr Padro Kelly - Pre- Kelly, para diz2� a S. Exc�a, � �, .'. pois de tempo suficiente pa- to de atingir qualquer repre-l' ,.;' d que entre Os agItadores nao .. C A d D tdi'va.eço-p1e da dlSP_O�IÇ8iO. e
estavam, e nem podiam es- .. 8DlOrQ OS e'pu a os � ra que a PQ.lícia tenha chc- sentante da Nação,. porquc se

V. EXCl�. de pernutlr. a m-
tal', os que nesta Casa reprc- �. , .

. .: ,gado a conclusões, no inqué- êsse intuito pairasse na

terrupçao do seu .dlscurso sentam a soberania nacio- � ·,1 rito. V. Excia. está, portanto, mente do Presidente da Re-

par.a. prestar esclarec.lmento.s, nal. (Palmas). O repl'esen- 'I S N 'R �

I
em condições excepcionais pública, parlamentares da

f·: Exposição do Exmo. r. ereu amos.. .

bsolIcItando. a V. Excla. a.. 1-
tante da Naca-o, que neste ••• � de desfazer quaisquer duvi- ravura ch'ica dos que aca-

d Govern" - MI'nl'stI'O da Justiça, e as interpelações d t d b' d f"
-

t· d. neza" epOlS que o
.

v

momento ocupa transitoria- .. , RS e, ao mesmo empo, ar el e re e1'1r nao enam a _

colheu ou �ev� �.er. colhlt:lo os

I
mente o Ministério da Justi .. � feitas a S. Exeia. com as respectivas � ,I à Oposição a reparação que vertido, como advertiram, o

ele��ntos mdlclanos ou pro-
ça, não teria a deselegância '. respostas, na sessão do dia' 27-6-56. � ela deseja, menos por ela do Parlamento e Os Deputados

�ato1'1os refere�tes aos q�e de empregar a qualificacão .. ) I
que pelos seu.s, �evere� pe- de que êJ.es não deviam reco-

Insuflaram taIS acontecl- . t·
- � .

..
-

'1 raontes-Ra. cMonINscIlseTnRcIoa DnaAcIJoUnsal_.
lher a carapuça, mas seg'ui!:

mentos, que, na ordem de q�e emI?re�ou, se IVesse e�l .•- ...._-....--.:,........-;.................... o conselho daquele person2-
considerações

1
que v�mc'ex- �;r�o�:����� p�eg�leasl�ntant�sI· gem de Eça: "Rftirem-se dai,

pen?-endo, e;;c arecer a asa mais em nome da verdade, presentantes da NaçãQ. Aqui: oposicionist�. Esta voz é !l_do TIÇA - N�.o tem. o Min.is- porque isso não é para atin-
quaIS ?S agitadores Q-?e se Não há quem não notasse esto.u certo, do que em aten- mesmo o Sr. Deputado Fer- eminente LIdeI' da Oposlçao, tI'O da Justiça ? lmperab'!o gi-Ios".

_aprovelt�ram do.movImento que a referêricia a agitado- ção às prerrogativas dos re- nando Ferrari, cuja bravura o Senhor Deputado Prado d? ao Poder L€lglslativo, e as
.

estuda�tIl para VIsar a per- res na minha exposição, fô- presentantes do povo. Mas V. cívica me acostumei a admi- Kelly. '

_. �lversas . �ancadas .em q1:,le O �r. Fernan�o Ferrarl-
tUI;baç.ao da ordem.... 1'a acrescida de esclareci- Excia., com essa declaração, rar desde quando S .. Excia.1 O Sr. Prado Kelly _ Per- ele se. dIVide, e conslderaç�o Permite V. ExcJa. um apar-

O SR. MINIS�RO D!\- JUS- mentos que, desde logo, ex- acaba de desmentir, a bem ingressou nesta Casa, deéll1- mita-me V. Excelência... I �erecl�a; Quando se referlU I,' te? .

TlÇA - V. Excla. se�a aten- cIuiam os representantes da da justiça, as· acusações ir- rou que a nota da Secretar1a I O SR. MINISTRO DA JUS-' a OP<!sIçao � a element03 �e- O SR. MINI�TRO DA JUS-

did? po correr da mmha ex- OpOsição no Parlamento Na- rogadas aos oposicionistas da Presidência não envolvia, TICA _ Com muito prazer. lIa, nao
_

podIa ter em

mm'!'1Tl:ÇA.- Perfeitamente.poslçao. cional, porque não esqueci 'pelo Govêrno, por órg'ãos ou de qualquer 11!aneira, .acusa-I Õ Sr .. Prado Kelly _

'" já como nao teve, os comp?nen- O Sr. Fernando Ferrari _
O Sr. Prado K�lly. - ara-, que s0t: Senll:dor da.Repúbli- agências do próprio Govêrno, ções à Oposiçao q�e mtegra

I que estou sendo, s-m o dese-.'
tes do Congresso Nac.IOnal� É absolutl!mente verdadeira

to a Vossa Excelencla. ca e nao tena coragem de quando era grande a confu- o Parlamento nacwnaL
..

0 jar, citado. Agradeço as re-I Houve" portanto, uma m�er a declaraçao' que acaba de
O SR. MINISTRO DA JUS- I comparecer ao �ecinto de são nos espiritQs sôbre os 8en1l10r Deputado EmIllo I ferências de V. Excia. Que-' pretaçao que. reputo apal�xo- I fazer V. Excia. na qualida-

TICA - Prossig.o. No centro uma. Casa a que tive a honra acontecimentos suas causas Carlos, cujo destemor. todos i braria os padrões do estilo' nada, e�xergan9�. naqu:,las de de eminente Ministro da

�a 'cidade fico� a Policia Mi-I de presidir durante quatro e seus fins.' COngratulo-me nos �abitua,mos a .assmalar" p�rl�,ll}entar, seguido pela I,palavra� opropo::>lto de atln-I J.us�iça desta �epública bra ..

lJtar, corpora_9ao q.ue? I?ela, anos. . .

. . I com V. Excia., por e'Ssa eora- tambem f�z conSIgnar nos I OPQSlçaO, se, numa hora se- gir nobres representantes da slle1ra. V. Excla. se encon
sua preparaçao e dlsclplma, O Sr. �erelra da Sl�ya. - josa atitude, que reputo - Anais da Camara dos Depu-I dever de dar· reparação a i Nacão. Alg'uns dêles chega- i trava, quando chegara eu
de há mu�to, e mereci�amen-, Com ml!lta hon�'a e .dlg·l1lda: e assim deve��os �nterpretá- tados a declaração de que. quel� .não sofreu agráv?' ram a atribuJr o fato à cir-, çêrca d� �ma hora da manh:i
te, conqmstou a confIança e de. (MUlto bem, mUlto bem, la - uma retlflCaçao, em no- aqUela nota, de modo algu_m, I (MUIto bem). O Sr. Presl- cunstância de terem estado ao PalacIO do Cate te, num:1
o aprêGo de tôda a pop.ul�-, palmas). ,me ?o. Govêrno, das atitudes pOderia atingir a Oposiça?, dente da República tem da- na Faculdade de Direito, nas' sa�a contig·ua. Somente de
ção ela Capital da Republl-, O SR. MINISTRO DA. JUS- preCIpitadas de alguns de que, nesta Casa, no cumpl'l- quq', pudesse admitir que a � vésperas dos acontecimentos POIS que estive com o honra
ca. ,TIÇA -

.

:.: . para aqUI usar seUS agentes. (Muito Bem). mento de seu dever, fiscali ..

'

paixão politica, ·através de
-

do dia 30 aconselhando c as-
I do Sr. Presidente da Repú-

O dispos�tivo de, seg_uran- de eXpl'CS2�0 qu�,' �e qual- O SR. MINI.STRO DA JUS- za Ç>s atas do G�vêrno, Há.' quaisquer órgãos do Govêr-, sistindo �eus alunos, naquela blica foi que Sua Excia. e os

Ga, preyençao e repress�o es- qu�r maneIra, atmglsse, ;J,- TIÇA,� AqUI �esmo, nesta por�m, Sr
.. PreSIdente, _

voz
I no, pusesse em suspeição a, hora difícil. Quando a nota! circunstantes souberam da

tab�lecldo revelou-se efIcaz e queles quE.:, como eu, tem .a Ca�a, logo depOlS dos acon-'maIS expreSSIva do qu� eS-1 correta atitude que meus I na madrugada de 31 foi re� I presença dos Deputado;;;
deCIsivo. Em pouco tempo e preocupaçao nobre de serVir teclmen�os, algumas vozes sas: é a de um dos maJOres, correligionários e o partido digida estêve no Palácio do Adauto Cardoso, Bilac Pinto
sem sacri�ício de vidas, era � Nação e aos .seus grandes pr�stÍ'g'i��as se levantaram, p::rlamentares que por es�a I pü-lítico a qu� pertenço te- Govêrno o nobre Deputado e Aliomar �a.leciro na �acu!
restab�l�clda a o�dem e a mteresses. (MUlto Bem).. pala afl�m<:r que � nota _u Cam,ara tem .passa?o .. OUVIU

I
n?�r:1 assu.mldo nest� fase, Sr. Fernando Ferrari. S. Ex- dadc de DI:elt? da UmverSI-

tra�qu:hdade na CIdade e nos O Sr. Prado Ke�ly - Agla- que V
..
Excla. se lefere n�o a

_ Camar�" dele propno, q.ue dlflCll e agItada, da VIda re- celência pOderá testemunhar dade do Dlstnto Federal.
subu�'bJOs. . deç? a d�claraçao q,ue V. pretendIa - n,em. podena nao �onslQer�va abrangida publicana. Não poderia, Sr. que, lá, nem se uer se sabi IFe,lta esta smtese,. devo de- Excla. esta fazendo a Casa, pretender - atmgu' os re- na Imputaçao a bancada Ministro, aceitrer a increpu- ainda que aq�êles nobre� Conto na pl'ÓX. edição
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M É D

DR._ WAUlOH ZOl\'rER
GÃ.I�CIJ\

.

__

Diplomado ne la Faculdade .Na
clcnal de Medidna da Uulver

sidade do Brasil
E'I-hltet"no por concurso da

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio

drigues Lima)
Ji:x-interno do Serviço de Clrur
"ia dI) Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl"s

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO�AS -

PARTOS -- OPERA �ES
Cons: Rua João Finto 11.

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

das - Telefone 3035.
Residênci a:
Rua: Gene ral

10l.
Telefone: 2.693.

Bittencoun n,

DR. ARMANDO VALÊ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
Ja Assistência Municipal e H08-

FitaI de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE Cl.;JAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consu ltô r!o : Rua Nunes MIO
hado, 7 -- C"nsultas das 16 às

18 horas,
.

l'esluenda: Rua Marechal Gur
h e rme, () _ Fone: 8783 /

DR. J(ILJO PAUPITZ
..'ILHO

Ex-interno da ;Wa .enfermal:.1I
"Ser'viço de gastro:enterologia
la Sap',R Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Bernrdinelli}.
Ex-intei-no_ do Hoaprvat mate r

.ndude V. Amaral,
DOENÇAS INTERNAS

Co raçâo, Estômago, intestino,
iígado e vias bilia�e8. Rins.
Co nsu

í tô rio : Vitor Meirelea 2%.
Das 16 às 18 horas.:
B, .. s idê ncia : Rua Boeaíuva ZO.
Fone: ;H58.

DR. MARIO.DE LAR�·tO
CAN'fIÇAO

MÉDICO
CLINILO ')E, CRIANÇAS

ADULTO'S
Doenç ...s Interna.

CORAÇAO - FIGADO -- lUr.ib
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFII.lS

Consultórto' - Rua Vitor Mel
t>l�R. :�2"

HOEÁRIO: /

[Ias 13 às 16 hOr6 ,.
Telefone: Consultório _ 3.4fli
Reridi,ni'ia: Rua José do VaI ..

Pereira 1:>8 - Praia da Saudllde
-- Coql1dros

UR. CONSTANTINO
- DIMATOS

M�:DICO CIRURGIÃO
Doenças de Denhóras - Part....
_ Operações - Vi�8 Urinárias
Curso de 'lperi'i!içoamllnt·, e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua l<'eli.pe

'ichmidt, nl', 18 (sobrado). }"UNE
:\[,12.
HORAJ{iO: das 16 is 18 ho-

Florianópolis, Quinta-Feira, 2 de Agõsto de 1956

---------

DILCESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Cltníca de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Hora Mar

cada.
Felipe Sshmidt 39 ASa-

la� 3 e 4.·

.\ n \' o G A I) O S

--_ .._---------._---

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

Viagem com -segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

RAPIDO �SDL-8R4SILBIBO-;�-
Florianópolis - !taiaf - Joinville - Curitiba

...�
--

esquina da
.Silveira

e

AgênCia: nU,", Deonoro
Rua Tenente

DR; ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -�

Elscrit'é.rio e Residência'
Av. Hel'ciJio Luz, 15
T .. lefone· 334C

t••••••••••······�···

D E N T 1. S TAS
nu, 8A)tUEL I<'ONSECA

CIR Uuo IAO-DENTISTA
Clínica. _:_ Cirurgia BU"l!al -

Protese Dentál'ia
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA -IConsultório e Residência: CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
!tua F,�rnando Machado, n. li RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

Fone: 22w5. ! DOM'ICILIO.
c. nsu ltas: dali 8,UO' às 11 bo- I OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS

ras e dali 14,OU' as Ui boraa

1
.

"

Exclu.ivamema com hora mar- dAI? (BECO), NO ESTREITO.
cada.
Sábado -- das II b 12. .. ..

INDICA,DOR PROF--ISSIONA,Li·i)'············"�·�····G.�•••••••

"7�! Oaraota- O Futuro de sua -tamUle
Cf); J�se TAVARES

DR. NE�u��KRONE I; Restaurante· Napoll '1-' �. Comprando hoje mes�o, ôttmosIotes, nas pr�ias
.

IRÁCEMA Formado ':peiP PlIcuJdade Nacio- ; t '

ce Itaguassú e- balneário, ou Junto. ao no:,o Grupo Irmeu
iI('ENÇAS NERVOSAS E MEN-, nal d. Medicina Universld!lcte ( t ! Bornhausen, no Estreito.

,

. TAIS r: CLINICA GERAL.: _ RIO t'EBJ��IRO I : Rua Marechal Deodoro 50. t ótima oportunidade de evitar a' desvalorização de
Angustia - Complexo. --

. . .. , • � d' h '.
I

Ma- [nsonia - Ata(,ues - Manias -, ApertelC;oament� na. (.�,8a lIe
•

. Em Lajes, til) Sul do Brasil, o melhor! j seu :n �1l0.
Pruhlemática afetiva e .sexual r Saud". Sao Allguel

I Desconto esneelal para os senohores viajantes .
t Ja dispomos de poucos lotes a venda.

Ro- Do Serviço Nacional de Doen- Prof. J:"rnand" Paulmo
.

>" '" f\ D····
/

R F Ii S h idt 34' I
M

.

Ps'i 'tr d Interne po-r 3 ali...... do l:;arvlço . II IgIr a ua e Ip c mI - - sa a 6, nesta
\,!,s entars. srquia a o

C" ......._..--....___.... C it 1
Hospi ta l-Co lôn ia Sant-Ana. .

de rrurgra _....... ..o•••_@r... ilP.�611í1�......,......O... _,apI a ..

CONSU:bq'óRIO - Rua Tra- Prot, Pedro de Moura

j an o, 41 _ i.llas 16 às 17 horas. OPERA�õES
.

_

iU;:S�DENCIA: Rua -Bocaiuva, CLINICA DE ADULTOS

1�l9 Tel. �!:iOl DOENÇAS DE .��NHORA,S
CONSULTA.3: Diàrtamente das

7 - 9,30 no Hospital de Guri
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 l°
aDdar.
RESIDJ1:NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 _ Telef. 3,288 -

Florianópolis.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
�:ÉDICO

Com prátic<t no Hospital São
Pranciseo de Assis e na f'anta

Ce"a. do Rio de .laneiro
'

CLINICA MÉDICA
-

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 TeI- l!675,
Horários: Seg andas, Quartss I;

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residêncla r- Rua Felipe' Seh

midt, 23 _ 2Q. andar, apto 1 -

1'el. 3.00z.

DR. HENRIQUE PRISCO
Pl\R-ATSO
�IÉDICO

Operações ' ., Doenças d .. Se
nhoras - Cl inica de Adultos.
Curao de Especialização no

Hospital dos Servidores do E�-
tado. .

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas .:.. Pela m'mhâ no

Hosplt=l de Caridade.
A tarde das 15,;;� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - �un Presmente

Coutir ho 44. TeI-: 3120.
----

CLINICA
de

OLHOS - CUVlDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GlJEaREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de c-roRI
NO do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS P.,>Ri;
TRATAMENTO das VOE�ÇA!'
da ESPECIALIDAD.b
Consultas _ pela' manhã n('

HOSPITAL I
�

A TARDE - das 2 as r.
no CON:"ULTÓRIO - P,ua dos
ILHF' 1 nO. �

Rb._.. DltNGlA - Fehpe Sch
midt .no• n3 Tel. 2366.

DR. ANToNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

.

CIRURGIA TREUMA'fOLOGiA
Ortopedia .

._

Coüsultório:
.

João Pinta.. 18.
Das 15 às 17 d'lúl'ia ""H1 te.
Menos aQS Sábados

.

Res: Bocaiuva 135. :

Fone: _ 2.714.

DRA. WLADYSLAYA
W. MUSSI

e

DR; ANTONIO DIB
MUSSI

M�DlCOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço \Óo'mpleto e especiali
zado das DOENÇAS J)E SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos p tratamento.
SULPOSCOPIA _ HISTERO -

SALPL�.GOGRAFIA - METABO-
LISMO .lJASA.L

1t'\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
'Consultório: Rua Trajano, n 1,

10 andar _ Edificio do Montepio.
Horário; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom,

powsky, 84.

-pR. JÚUO D01N
VIEIRA

ras

Residênda: Avenida Rio Uran-
'0; n. 42.

A t"nd�- cllamadoa
Telefone: - 3296.

DR. JOst MEPEl.ROS
VIEIRA

. _ \DvonADO
Caixa Postal 150

lnota Clltarina.
ltaja'

--------------_--_.----- �-,,--_._-

DR. LAURO DAUR:\
CLíNICA GEltA!.

Er,pecialista em moié�tial
.

df-

Senhoras e vias urinárias.
Cura radic:a} das i!1fe"çôes

aguda's e cronicas, do I1perelho
5'cniw-urinário em a�o. OI

'5CXOS.
lJ .. "nçHs do aparelho Digestivo
do sisLerna OE!l'VOSO.•

Horário: .10%, ás 12 e 2'h ás Ó.

COJisult.ódo: R, Tira.:!elltes, J2
1 (' Andü r - - l;'one: 3:!4ô.
f{"sidência: R. Laeerl)" . Cou

.inho, 1;\ i.Chácara do EllpUnba!
- Fone: 3248.

__ .._...,-_ ...----

DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO DE CRIANÇM'

PUERlCUJ}:'URA _ PED1ATalA
_ ALSRGIA lNFAN11L

C')nsultório: -- Rua Til'adet.·
tes n. 9.
Residência: -- Av. Hercillo

Luz n. 155 -- ']'�l. 2.530.
HorárIO: _ Daa 14 às 18 bo

,'as diáriament.3
-------- --------

'i'R. Cl.ARNO G.
r.ALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor 'Hei-eles, 60.

1!'ONE:: 2.4�:8
.

Flori"n�'jlolia -

DR. LAURO, CAL.QElRA
UE ANDRADK

CIR lJ ltG IAO-DENTISTA
C0NSULTóRIO Edif1ci\l

Partenon _ 2° andar _ 8ala
203 - Rua, Tenente Silvei);a, II.
Atende diáriamente, dai 8 à»

11 boras
:las e óas -as 101 aa 18 horaa,

-- UI as 22 l.oras.
Confecciona Dentaduras e Pon

. tlS Móveis dI> Nylon.

.._-,-- ._-_._-_ ..__._ ...._--

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

(ie Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO- DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com' o S'_·. Adão

I< erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro 'Preto 123, ou pelo
i'one 3559.

----- ------"----'-"----,---

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

ti� AGRíCOLA I I
-

RM.a, o:J�, 16
.... I

F:LORlANÓPOLIS - 5�6.e�l&rln6.

Grande Opor,unidade

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

O ESTADO

AmUNISTRAÇÁO

BORDADOS A MAO - .

Vende-se -p01;" motivo de .mudança 1 fabrica de ca

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

.

3' maquinas Rayser ir .,,·strial zig-zag.
1 maquina Vürcopj, _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

11",DS.

1 oléo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha

do em São João Batist3. Municipio de 'I'ijucas Santa Ca
tarina.

FARMÁCIAS DE PLANTA0
7 - sábado (tarde) - -I�armácia Moderna,- Rua

.Toão Pinte
8 - 'do)uingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto
14 � sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _'

Hua Felipe Schmidt, 43
15 ....:... domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Séhmidt, 43
21 - sábado (tarde) - Farmácia. Catarinense -

Hua -Trajano
22 - domingo - Fal'mácia Catarinerise Rua

Transporte.:: de Cargas em Geral entre: FLORTA};'ÓPO
LIS, PoRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO RI() rrajano

.... , '

28 - sábado (tarde) - Farmácia NoturnaDE JANEIRO E BELO HOR!ZmlTE.
"

M�DICO NESPECIALISTA EM OLHOS DU. NEWTO'
ClUVtnOS, NARIZ E 3ARGANTA D'ÁVILA O leitor encontrará, nesta co-

TRATAMENTO E OPERAÇOES CIRURGIA CJlERAL' luna. informações que n.wcelsitar-
[nfra-Vermel�o - Nebulização -

Doenças de Sen!\orat _. Pr,u:to· l;',,·:ah.ente e d, imediato:

Ultra-So,!, . logia _ Eletricidad..l M éd"'8 10RNAIS T�lefo:le
(Tutamento de _SlRUslte lIel1' ConC'lltl)1'io: Rua Vittll Me; O L:stado _ ,. 1.022

oper�çao) rel�s n. 28 _ Telefone: :l:l07. \. '�'lZeta :.... 2.61S6
Angl9-retinoscop1!l - Receita de

I
Consultas: DllS 15 bora" eu: Dif.l'Ío -1[' 7' -1e 8.li7'··

Oculos - Moderno eQulpnmento d'ante In'l)renSe O� .. _ II .•....•. 1.688
.de Oto-Rinolaringologia (única

1

Resi'dêncla: Fone, 3.422 1I0SrITAL_
. no--Esta�o,), Rua: Blimlenau n. 71. Caridad.. :

.

HoráriO das 9 as 12 horaa e I Prcvedol') .....•. ,...... 2.314
das 16 às 18 boras,'

.

I Portal·ia) ,.,.... 2.036
Consultório: _ Rua Vitor Mei-

UR. ANTONIO BATISTA Nerêu' Ramos·............ 8.831
r les 22 _ Fone 26'15. 11ilitar , " -. 3.167
Res. - Rua São Jorge 20 JUNIOR "ao Sehastião ICasa de

Fone 24 21. Sa úde) 3.11i8

CLtNlÇA ESPECIALIZA_DA DF. M'ltet':1idade Doutor_Car-
CRIANÇAS \os Corrêa _ , 1,121

Consulta� das 9 ás 11 boraa. OIAMADOS Uit-
Res. (" Cons Padre Migulllinho. r. EN.TES·

/

C01'PO de Bombeiro! ..•. '.318
Serviço Luz (Raclama-
ções) ..•.....•......... 2.404

Po!ícia,(Sala Comissário.. 2.038

LOB."TO
,Polícia (Gab. l'elegado) 2.694

DR. !." COMPANHIAS DE
.

FII.HO TRANSPORTES

f)oenças do apal'elho respiratório TAC ..........••..•••• '.700

TUBERCULOS� �TuzeiTo d'b Sul ...•.... 2.500
DR. EWALI;>O ,SCHAEFER RADIOGRAFIA E- R,\DlOSCOPIA Panair., 1II'li1'

Clinica Médic_a, de Adultos DOS PÚLMõES 'Varig 2:8�1S
Clr.urgia <lo 'fora!. Lóide 'Aér,eo ,......... 2,402

e Crianças fll,mado pela FaculdaJ.. Na('i,,· Real ............•.•••••• 1377

_ Consultóriô _ Rua Nu- nal de Medicina. 'l'isiotlígista e Seandinavas 2.300

·I'isi.oclrurgião do Hospital �". IJOTÉIS'
nes Machado, 1�. ri\u RSl1IIl>s LUl: .. -

.

Horário das Consultas _ CUTMIl d(; espedalizac:ão pela Magestu,' , .

S. N. T. 1'!x-interno e E-s-a88i.- .Metropnl , .

das 16 'às 17, horas (exceto tent .. 'le Cirurgia do P�,.f. Ueo/, II !,orta ,., ,,- .

aos sábados). G:iim"rji.es ·(Rlo). :_, .Caelque .. , ........••..

Residência: Rua Viscon
r.on,_, Fdipe Scbmid�, 18 _", CE,entrlal .

-

I_Fone 3801 stre a , ............•

.
de de Ouro Preto, 123 -:- Alelld" em hora marcada. Ideal , �.' _,_ ••

'" 1 3':59 JI,." : flua Est�ve8 JUDi(,,·, rS'IIlEI'l'O - o

1 e. ,) . l,(I �'(,(l<l.' lllil. Disque , •...

DR. MARIO WEN.
DHAUSEN

CLINICA M�DJCA DE ADUL10S
r: CRIANÇAS

Consult!irio - Rua João Pin-
.to, 10 - Tel. M. 769.' .'

,.,

ConsultaM: Das 4 às 6 horas.
R�sidência. Rua Esteves Jú:

nior, 45. Tel. 2.812.

Rua Padre Roma, 4� Tél'J'fO
TelefOnes: 25-34 (De;-,f)l'lito I

25-35 (Escritórip \

Caixa Postal. 4:lfi
End. Teleg. "SANDRADE"

Redal:ão e Oficinas, à rua _(',;On-'
,,'beiro "drra, n. 160 Tel. 3022
- Cli.. 1'08tal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
CArente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representante. :

P.epresentfções A. S. Lara.
Ltda.. .

Rl J, Senador Dantaa. 40 - ISo
"ndnr.
Te!.: 22-5924 _. Rio de Janeiro.
Rt!a 16 de Novembro 228 lio

nrl,,� .ala 512 - São Pauln
Assinaturas. ar:tual ... Cr$ 300,00
Venda avulssa ... ". Cr$ 2,00
Anúncio melliante contrato.
Os originais, mesmo não pu·

blicados, não serão devolvidos •

. A di reção não se relJ,onsabiliza
pelos .ccncr" emitidos nOI ar

\:!os !l�8iJ

INFUh ......_;OE8 'UTEIS

Trajano
FíJial: 'CVHlTTRA

-

I
29 - d.omingo - Farm�cia Noturna - Rua Trll;j�no

R ir' - d dR' B' O serVIço noturno sera efetuado pelas Farmaclas
_UI) .

t!lconJ3;/.?6 10 rance Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe' Sch-

T I f' � 12 'lO
I :nidt, 43 e Trajáno.

te e one. -u
A t t b I

-

d
-

lt d
'

End. Telt>{l. "SANTIDRA". pr�sen _e a" e a nao po era ser a -era a sem pre-
.!U autorlzaçao deste Departamento ..

Departamento de Saúde Pública, em junho de 1956.

Agência: POnTO Al.Ef.Hl':
- Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácias.

EL'IIWll··St na RUd Feliciano NI'�es Pires 12 .

�--IP E R O LA

Vende,·se ou arrenda-se o Perola
Restaureníe. sito à rua 24 de M,aio"
748 no Estreito Informacões no

,

local

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICAO
,

RUA "3 DE

FLORIANOPOLIS . LTDA.

Matriz: FLORIANÚPOU';

Filial: SAO 'PAULO
"Riornar"

Avenida do :ij:stad(\ 16GG/76 Rua ComendaC:or

A1.evedO'j64
Telefone: 37-06-QO Tel.efone:_ 2-.'7-33

r\teride "RIOMAR"
.End. Tele,. "SANDRADE" Elld. T<>leg. "RIOMAHLI"

Alinda: RIO DE .JANEIRO
. "Rlomar"

Agência: RELO HO"XI
ZON'fE
"Riomar"

A ellida Andrada!l, 871-B
.

Telefo;l�: 2-90-27
Atende "RfOMAR"

Rua Dr. Carmo �,ettll. �9
Fone&-: 32-17-33 e 32-17-87.

Atende "flIOMAR'"
End. Teleg "RTOMARLf"
NOTA: - Os nossos sen-iços nas praças de Pôrtl

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efctuadoK p_elos. n08SO'
agentes

.
.

"RODOVJARIO RAPIDO RIOM4R"

Consultem nossas tarifas.--EXPRESSO FLORIANúFOLI'
,-Fones: 25-34 e 25-35 -

EMPRESl. NACIONA.l DF NAVEG,�CÃO
- ,

HOEPCKE
�i'lo,.r40TOB «CaRL

ITINERARIO
SAlDAS DE

HOEPCKE ..

I D A VOLTA

Itajaf Rio
20-6
3-7

,

16-7
29.-7
11-8
24-8
6-9

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7

.

12-8
:/;:)-15
7-9

Fpoli!!.

25-6
8"7

21-7
3-S
16-8
29-8

27-6
10-7
23-7
5-8
18-8
31-8

l!.021
2.276
3.141
3.32,
'l.449 T t

-

Id" 'V I
"

2.694 Ul) o na a como ra o ta o navIo fara eSCI"a 'l!)�

s.87llPortos
de, SãlJ Sebastião.' llhabela e "t:batuba,

.

••61S9 Para melhor!:'!'! rnf�rmacõP,!'I, .1irijam-"Se à s(>f!Q da

OI!
"'" nrg."lI. (I l'OU ("r,D;J(Jllwii'(; MaJl'!\ aI) --... - '1'"J",inof 'no 12

. -

As pal'tidas de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do
,ia ele' ':;:1n�iI'(,), ás 16.00,.

Rua

,
'

.-_ � � ._ - :."r.-t. -
"' w. ���

..-. A HORA DO

TÓNICO ZENA'

J

'\0 PRIMEIRO SIN: JE FRAQUEZA, TOUICO ZENA
.

1:lUA MESA!
.........-.;w...............•......•...•

'A··V·TIO
....··.........· .....-.........................

Dr. Wilson J. Bleggi '

Cirurgião Dentista
Comunica aos amigos e eli-entes que

, consultório dentário para o Edifício "João
mudou o

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 1 o �tndar-'
sala 16, onde continuará atendendo n<Yseguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas. .

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas
Pivots Dentaduras anat.ômica� e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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I Nas _instalac:ões dr; Faculdade de Filosofia, à Rua

jEsteves Júnior, gentilmente cedidas pela SU:l Diretoria,
rea lizará o Senhor Má) ia Livramento Mor itz, um Curso

.As sucessivas ondas de frio que estamos enf'rentan-
.

(le Decoração do Lar, com o propósito eminentemente

do e 'oriundas da região setentrional, constituem um I C'ultural,_'.!J_e fixar um 'nivel de bom gôsto, no que se refe

f'lagrante desmentido aqueles que não acreditavam no re à decoração doméstica.

mesmo, são os limões que
rigor da atual estação. I As aulas real izar-se-ão, conforme a conveniência

adquiriram notoriedade, pois Tendo se fe;to sentir alguns dias de clima ameno, das pessoas inscritas; das 9,30 às 10,30, ou das 14,30 às

está se celebrando no país esta.va cert� a nossa população, que o inverno de 56 já 15,30 horas; o Curso funcionará às terças e quintas-fei

o cen tenário da indústria
havia terminado Todavia, a quéda acentuada dá tem-lIas, e terá a duração -ce dois meses, podendo tôdas as

cítrica. Para comemorar. o ?l'ratura, forçou o povo a procurar, às pr éssas, agasa- informações complementares serem fornecidas na Fa

acontecimento, o magazine
lhos para enfrentar o frio reinante. ruldade de Filosofia, das 15 às 20 horas (te!. 2683), ou na

Macy's enfeitou-se. todo com
O estabelecimento mais visado pela preferencia do Itua Padre Roma, 121.

Limoeiros e está disposto público, tem sido "A Modelar", incontestavelmente, a Sabemos, ainda, que após esse Curso e de acôrdo

não 'somente a vestir seus
pnssuidora do maior e mais moderno sortímento. de a rtí- com os seus resultados se realizará outro Curso, especi

freguezes de amarelo limão g'os propríos da estação. a.ment., destinado aos Serviços das Missões Culturais

como tambem de fazer a de-
E não poderia ser de outra forma, tendo-s.e presen- que a Diretoria de Cultura está atualmente organizando.

coração de seus lares se ba-
te ser de todos conhecida a "Gigantesca Liquidacâo de O Departamento Nucional .de Endemias Rurais, Cir--

sear também no mesmo ma-
Inverno", que ora vem realizando o popular magazin e os cunscrtção Santa Catai ina, iniciará neste Estado o ser-'

tiz. O amarelo é, realmente, éflorm.es descontos que vem concedendo. V!ÇO de vacinação contra a Febre Amarela, a partir do

a CM mais popular para, a
Êsses descer-tos são conforme se seguem: dia primeiro de Agosto próximo.

decoração este verão e, no
35% em tailleurs

departamento de venda de
.

30% " manteaux - malhas e saias
.•............................·J"w,w......... ... .-JVO-J'V".....,..,."..,.........

�:Ci��S u!O�g;�:de:t:�!����. i��" �������d��4� �:;�s í.:i�:i:;ós esporte IViSa�DOS O dr.:·:Mérlo de Ollvel-
para comprar artigos. de tõ- 12% peles 'I I , I b I d'

·

das as tonalidades de ama-
.

J?entro da �tual continge.ncia de inflação_ e carestia, ·ve r-a erre ra,' c e- e 8 ClreUDI-

.rel;�ra as compradoras que
���r ebasl�:::o�uvlda, a derradeira oportunidade de se com-

I

cricãoldo Departamento RacloDa]
acham que o Macy's está exa �: de· Endemias RurGls, 0mgerando o ênfase no amare-

G "

lo foram postas outras co- :r(l..._(��')....o,....o.....()....o-o.....o o:-.o. Suntil 1�1Jtarl·na
IC·easdaàdselpJaaI.tdaimSPeOnStioÇ.ãOE' deme_ I�'! Zury Machado e ',e

Vu
'

,

,
Considerando que c 'surto de Febre Amarela Silves-

vemos confessar que há mui- J . -, ... tre que assolou vários Estados, acha-se apenas para li-

_ s:::·::���:::--;:·�:� ���, ��r�s�Il��;:�e��: �:e:: Itl
� -

.contec-I""-m·enC
............

to-s-
...

" -"DS�O'-_·C·'1·8 I·S
�

II '�:��:eC�:!�:l: �7t:�t�'�l�:n�_e���ie�:i�:���a�0��!r�:
,0 comercio local cidos para decoração que é

N cretaría de Saúde do Estado e as Prefeituras Mun icí-

_ sr. Naldir Carreirão, um dos mais procurados, f('....0c:::-'30_l -o....o__()�
país objetlivando facilitar por tôdaa as fÔrmas ao seu al-

ian cái ia pois estamos na �stação em Ballet cance o p ena êxito de sua taref'a..
.

_ sr. Cássio Augusto Ma- _ sta. Marlene Carvalho que as donas de casa se dis- Depois da temporada do ballet clássico com Tatiana
Para melhor esclarecimento informa. o seguinte:

zolli menino Ricardo Luiz, põem a fazer retoques na de- Leskova, Oleg Biiansky e Mireíll« Briane, tivemos outra
1 - Uma vez contraída ,� doença não existe trata-

_ menina Iara-Regina, filho do sr. Alcides Cláu- .cOl·aç:'ío do lar, adquirindo temporada com Antônio de Cordoba e suas companhei-
mente especifico para a mesW3;,

filhinha do sr. Irajá Gomí- dia novos forros para os teci- ras de arte em um bonito e alegre Ballet Espanhol. An-
2 - A vacina é a única proteção contra a Febre

menino Narbal, filho do dos e novas cortinas. tônio de Cordoba, já famoso pelos filmes como Sangue e
I:marela,

sr. Anastácio José Cássio Esse interêsse está bem Ateia, ao lado de Rita Haywort conquistou aqui da se-
3 - Tôda pessoa acima de 8 meses deve ser vací-

_ sra. Augusta M. Trilha, visível na mania atual de leta e distinta p.atéía que ocupara o Teatro Alvaro de
nada.

.

espôsa do sr. Alvaro Trilha acolchoamentos, seja" o a- Carvalho os maiores aplausos. Mais um acontecimento
4 - Não produz reação e,l]-em afasta o vacinado de

_ sra. Eloá Rupp Gonza- colchoamento de verdade social marcado rela temporada deste brilhante corpo de
suas ocupações habituais.

ga
sejam as imitações, de três ballet, O Teatro totalmente tomado..pela HOSS:l elite nota.

5 - Não ha contra indicação para a vaéina e não

_ menina Maria da Gra- _ menina Marilene filha dimensões, que são baratas. v a-se as sras. e srtas 11S mais eler'antes dando a nota
tem resguardado.

ça Ferreira, filha do sr. do jOl'l1alista Alvaro de Car- Esses tecidos-, ou qualquer máxima as sras Dario Croscia de MOl'aes, Dr. Fulvio
- 6 - A vaçinação é inteiramente gratuita.

Francisco Ferreira valho outro estampá do, podem ser- Luiz Vieira, Dr. Aujor Luz, Srtas Sandra Co�iho de Sou-
As equipes de vacinação da Circunscrição Santa

_ sra. Selva Alval'o Gen- _ sta. Ivone Campi, fi- ,ir para dar uma aparência Zft, Rainha do CJoarme e Beatriz Luz eleg·antíssima. De-
Catarina do Departamento Nacional de Endemias Rurais,

til
.

lha do maestro Orlando mais elegante aos móveis. mos esta elegante temporada ao Prof. Salvia de OI"
l'eaJizarão, neste ano, Reu trabalho nos município,; de

lvelra
"1

. , l' B'
,

N C
_ sra. Maria de Lourdes Campi, rtffiidente em Itajaf Outra idéia muito inte- que 'muito tem se esfm"çado nesta parte aqui na Ca-

l L', orlanopo IS, Iguaçu. ova Trento, amJ_)Qriú, Brus-

Horn Carvalho Silveira I _ �ra. Maria Fagundes 'essante é a de se usar es- l'ital. (.jue, Bom Retiro, Joaçaba, Concordia, Cámpos Novos e

_ sra. Hel'ondina Pam- Mongllillot puma de bOl'racha como re-. --:0:-- !,tuporanga.

plana _: S1·a. Jandira Brito Gou- e-h-eio. ..E,' -S;e'õ'·t\Js . nml'et'i'a'Í-s' .• 'il',.... '{Gril-l-il-R�ofh��7--cl.a,·GoNif'eita:i·ia· 'p'la:z-a' . 0'''' ,-
..

l.�"" _Esta Circuuse�ição agra·dec·� tôda. [l; coopel;ação pres-

_ dr. Vidal Dutra Filho vêa, espôsa'do sr. Nivaldo empregados forem tingido�, � direção dest� agradavel e re;ruintado ambientf.jtada às equipes em trabalho. f

_ ·sr. Willy Gc;lll1er Gouvêa . ·.;om
.

os corantes de alta i
que e o Plaz�, dommgr:: ofereceu L:OS seus frequentado·

quahdade da General DYes- ,les uma bOl1lta apresentação de bailarinos famosos.
tuff Company, podem ser le-

I
Completamente tomado o ambiente por uma seleta assis

v�dos com fl'eql�encia, pois I �,encia, �otava-se os cat.ais Dr. Percy Borba, Dr. Polido
nao correm o riSCO de se I �o Santtago: sr. e sra. Dr. Julio Coelho de Souza. O Dr
lesbotarem. Os acolchoados

I L.enon GarCIa, dançava com a elegr.nte srta. Suzy da so

feitos com algodão em ra_I�'ledade
de Tubarão. Dr. Zani Gonzaga. e srta. Erotides

m asão mais difíceis de se- .Vlendes, dançavam animadamente. O sr. Luiz Daux t�
l'em manejados e devem ser wava seu uisque discretamente. Claudete Vieira Miss
lvados a sêco. I rlorianópolis, dançava com o sr. Norberto Brand.
Macy's está vendendo' Conversavan1 seriarnente os noivos Hamilca Scherer

çrande número de 'estampa e a srta. Lelia Mezzono.
los com desenhos de flores, --:0:--

(ue se prestam maravilhosa- Do Rio:

mente ao acolchoamento, não
,

Em conforbvel C01:stellation da Panair viajou para
lbmente quando se trata de l'"ufoopa o Dr. Roberto J',1.attos alto funcionário da Prefei.
;ecidos amarelos, mas de tm'a do D. F. Viajou tambem para Europa o casal Depu
lualquer combinação de lado Leoberto L,�.11. O simpático casal Irineu Bornhausen
�ores. Alem disse o grande . iaja pela Europa e enl uma das cidades enc.ontraram

\ nagazine tambem apresenta c famoso cronista Ibratin Sued acontecendo unI jantar.
'lma ampla colecão de teci- .

--:0 :-->

dos com motiv'os· tipicos ar-I Bar

lllÍtetônicos de muitos paí- Rosino Reys domingo cantou e. dançou no Sabino;s
ses, outra expressão popular Bar. A ,dançarina espanhola Rosano, apresentou-s no

't I' 't' I
e

,
nm � em voga nas artes

de-I
!3!mpa �co. e aco hedor Sabino's Bar, quando reunia ali

'or�Jv�s. uma distinta e seleta assistencia. A famosa dançarina
Os decoradores, inspirador encantou a todos os frequentadores do Sabino's Bar.
em viagens, poàem fazer 'I' --:0:-- .

destàcar cada· aposento de Comentarias: - Neste fim de semana notou-se a

uma casa, com o emprego de :alta do jovem Fred Germano Unger, nas reuniões so

tecidos, repreilentando pai-' ciais da cidade. A srta Arlete Gonçalves espera pelo Dr.
,agC!ns exóticas. E os habi- I-loberto Mattos que está na Europa. Terezinha Pedrosa

I LEOPOLDO ALEIXO, DA
I
MARIA· ,JULIA DA. LUZ

tan!es de Nov,a York po- ':.' i a.mais legant� do !estival do Cine Sãq José, quando
I SILVA

Idel'ao ter se qUIserem, es- leste]ava o- 30 al1lversa-rio.
:e: participa o contrato de

tampados representando a
SENHORA--"" ,casamento de sua sobrinha

vida noturna da Broadway
- �-�,- participam o contrato de Marlene com o sr. Waldir

cenas de viagem ao redor do c�s�mento de ,seu filho Wal- ,Veloso da Silva.

mundo ,até o Extremo 0- P A R J J C I P A C A- O .

dlr com a srta. Marlene Te-I I

_
,

rezinha Ferreira. 'Estreito, 26�7-56.

ITAMAR DA COSTA XAVIER
:e:

EURY CABRAL XAVIER
Comunicam aos parentes e pessoas de suas rela

f:ões, o nascimento de' sua primogênita, Yara, ocorrido a

18 de julho, na Casa de Saúde e Maternidade São
bastião.

I

o J:S1'AOO

Florianópolis, Quinta-Feira, 2 de Agôsto de 1956

Sociais
Contraditoria,

ALBERTO SOUSA

Eu não suporto mais, minha senhora,

Tantos misterios, rais contradições.
Ora me cobres de caricias, e ora

De vís apodos e de maldições.

Ponhamos, pois, sem a !11enor demora,

Ponto final em nossas relações.
Parto ... Vou conquistar, mundos em fora,

Novos afetos noutros corações.

Não é que o amor tenha acabado. É certo

Que ele se estende sobre nós, tranquilo,
Num resplendor astral de céu aberto

Mas é irrisorio isto que sempre vejo;
Tu só me queres quando eu te repilo
E me repeles quando eu te desejo!

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:

eles
- sr. Agapito Iconomus

- sra. Angela Romano

Wsky
sr.

Shondmank
Heinz Werner

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

Ultima�Moda

SACONY apresenta para as meninas que gostam de
\'estir bem, essa bonita saia em estilo "sarofan'�. Cor

)Jinho justo, e s9ia berll franzida. For dentro uma blusi
I ha branca, bem simples e graciosa. (FOTO TRANS-

WORLD)

••••••••a••a .

Pi�'�TICIPACÃO
•

MOACYR COELHO
:e:

HILDETH d'ARAUJO COELHO

participam aos parcntcs e pessôas de suas relações
o nascimento de sua fIlha Jane, ocorrido no dia 27 de

Julho de 1956, na Maternidade Dr. Carlos Correa.

Florianópolis, 27-7· 56.

ft derradeira oportunidade de,Curso de decor(lçã:o do lar

se comprar baralo

Aluga-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, garage,
Se- quarto ,de empregada e demais dependencias, com tele

Ifone. Tratar pelo fone 3631.

lConselbos
para o lar

Gracieia Elizalde
Da Globe Press

NOVA YORK - Quase
tudo pode se tornar celebre
nos Estados Unidos. Agora

HOJ E NO PASS�D_O
2 DE AGôSTO,

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

A data de 'hoje recorda-nos que: \
em 162f:, partiu da Bahia a esquadra de D.

Fradique de Toledo, que luwia libertado a Ca

pital do Brasi., do domínio holandês;
em 1635, cheg-(.u à Alagoas com os restos do
Exército de Pernambuco, o general �atias de

Albuquerque;
em 1645 por ordens de Fernandes Vieira foi

capturado pró:ximo ao Monte das Taboc.as, o

Jesuita Manoe' de Morais, que se fizera calvi
nista e casara mais de uma vez. Era natural
de São Paulo', onde nasceG em 1586, e morreu

em 1651;
em 1829, o Mllrechal de Campo Felisberto Cal
deira B!'ant Pontes ,(Marquês de Barbacena)
representou D. Pedro Í no seu consórcio com d.

Amélia, em Munich;
em 1875, surgiu o Primeiro número do Jornal
"Gazeta de Núticiàs" no Rio de Janeiro;
em 1'914, a Alemanha apresentou seu "Ultima
tum" a Bélgica,

\

VENDE-SE
VENDE-SE' um negócio

"'EMPÓRIO E CONFEITA
RIA" sita .nesta Capital, à
Praça 15 de Novembro es

quina da rua Fernando Ma
chado (Ao lado do Edifício

::..�.��..��:�;�:.........--.... I
:..

VENDE-SE

André Nilo Tadasco

PARTICI-PACÃO

A l U G A -'S E

:. AVENT.URAS os

Por motivo de mudança
três casas de madeira e um

terreno para construir. Rua
Afonso Pena - Estreito. I

Tratar a Rua Conse,lhei-
1'0 Mafra 35 sala 6.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I "Para que milhares de individuos pratiquem a cultura física é necessário que uma centena faça esporte. i
i Pare que cem i�dividuos pratiquem o esporte é necessário nue dezenas se especializem. Para que essas deze- i
i nas se -espetiaHz�m, é preciso ,qúe ,alguns atlétas sejam- capazes de pratic,ar-'proezas:extraordinárias".

-

!
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\ ,,(Pala'vra,s' do Berêo Pierre Coubertin, restaurador dos Jogos Olímpicos da antiguidade) ,�
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Dentro de 30 dias a FAC litado o ingresso dos

promoverá os sensacionais interessados em tais com

jq�os de inverno que será petições mesmo para os

patrocinado pelo Departa- não filiados. O Comando da
menta de Futebol de Salão Força Publica por nosso

da mesma. Os clubes .pode- intermédio comunica que a

rão solicita� inscrições jun- I
cancha daquela Unidade es-,

to a FAC, 'seri do possibi- I tará a disposição dos que
,

desejarem praticar exerci-

dos deste 'esporte diaria
mente' no período diurno.
Por outro lado foi inaugu
rado a poucos dias o campo
oficial da Eletrotecn íca,
devendo os, interessados en

trarem em entendimentos
com os seus Diretores, nas

Lojas Eletrotecnica afim de
; efetuarem treinos ou jo
"gos. A partir da próxima
semana já estará o estadium

da FAC a disposição, uma
vez que pretende a Entida
de Máxima colocar ainda:,0 :AVAí EM, FÓCO OS CAMPEONATOS DA CIDADE' EM NÚMEROS

Vinte e três partidas fo-l e Tamandaré 2 x �tlético f 2° lugar - Guarani e 3° lugar - Avaí 2 p. 1" esta semana as traves, apa-
AVAl LIDER lNVIC'J'O confortável 'onibus. Assim. ram até agora efetuadas em

11. Tamandaré, 2 p. p. .

I' 40 lugariJ Atlético, 3 p, relhando aquele local para

Apesar
.

de jogar desfal- os 'interessados deverão pro- .disput.r dos certames cita- Classificação ,30 .lugar - 'Atlético, 4 p, a pratica -deste esporte. Pa-

cada de quatro titu'lares, curar o' sr. Carlos Abreu na dinos da divisão', ,extra de 1° lugar :_ Paula Ramos p. p, 5° lugar - Ouaraní, 4 ra a temporada extra ofi-

contra o Estiva, domingo Séde Social, à Praça XV, . profissionais, aspirantes,
I
e 'I'aman daré, O p. p. Gols a favor: 'I'amandare p. p, cial denominada .iogos doe

. passado.. o Avai permane- altos do Bar I�osa. O preço amadores e juvenis. I 20 lug'ar - Bo�ai,u:a, 2 10, Paula Ramos 5, Guara- 6° lugar - rr:amandaré, inverno � pensamento da

ceu na liderança, ao abater da passagem e de Cr$ .... Eis alguns números: ,30 lugar - Atlético e .ní e Bocajuva 3 e Atlético 2 6 p. p., .
,

FAC homenagear o Exmo.

o seu adversádo pela ,�flI}- 150,00.
" \

I Guarani," 3 gols contra : Paula Ramos Gols a f'avor - F'iguei- I Sr. Governador do Estado,
tagem de 3 a 1; junto CÔll). O BICHOS AOS JOGADORES DIVISÃO EXTRA 1 Artilheiros 1, Boca iuva 2, 'I'amaridar

é

rense 12, Atlético e P-. Ra- Prefeito da- Capital, Cmte.

Paisandú, exatameiÍt-e seu Os jogadores avaíanos fo-' .Jogos realizados 10sní (Atlético) , 2 4, Guarani 5 e Atlético 1G. mos 9, Bocaiuva 7, Avaí 6, da Força Publica, bem como

antagonista de domingo, lá ram gratificados com a im- Atlético 2 x Guarani 2, Vico (Atlético) 1 Guaraní 2 e 'I'amanda.ré 0.- todos os Presidentes de Fe-

em Brusque. portância de Cr$ 100,00, a 'I'amandar
é

2 x Bocaiuva, 1,
I
Sadi (Guarani), ,. 1 AMADORES Gols contra: Figueirense O, derações Esportivas da nos-

RODRIGUES o ARTILHEI· cada um, como 'prêmio pela Paula Ramos 2 x Guarani O Zezinho (Guarani) . '... 1 Paula Ramos 2, Atlético e sa Capital. O Departamento
ROILHEU vitória frente ao Estiva. ' , : Zacky (Bocaiuva) 1 Classificaçâo Bocaiuva 3,'-Avaí 6, Caura- de Futebol de Salão da

Conq_uistando' mais um HOJE TREINO'
-----

\Vermelho CTamandaré). 1 1 ° "lugar - Po'stal 'I'ele- ní 7 e Tamandaré 24. FÀC, solicita a todo,' cs

tento, o de abertura da con- Preparando-se, para a r�'-
M' Nenem (Tamandarê) .. 1 gráfico, São Paulo e Ta- Proximos íosos clubes interessados, que so-

tagem, o"Tank 'avaiano, per- sensacional disputa da lide- I "ampeoes os _ I· Duarte (Tamandaré) .. 1, mandaré, O p. p.
•

Profissionais, e aspiran- licitem com urgenc ia : as

maneceu na liderança dos rança domingo, frente ao , Ii Odilon (Tamandaré) .. 1.' 2° lugar _:_, Austr ia, Co, tes - Sábado - Paula Ra- suas inscriçõ,�s para os jo-
artilheiros corri cinco ten- Pa isandú, treinarã coleti- nelras I Jacy CP. Ramos) 1 leg ial e Treze de Maio, ::\ mos x Bocaiuva. gos em apreço, para que,

tos conquista-dos. vamente hoje (quinta-feira) O Campeonato Brasileiro Guará CP. Ra�lOs) 1 p. p. Am,�,dores �, do;ningo, à, sejam elaborados todos os

DOMINGOEM.-BRUSQUE à tal�de, no Está,dio da rua
Juvenil de Basquetebol dís- Goleiros 3° lugar - Ipíranga e tarde (preliminar) � Cole- preparativos da sensae io-

'b�ndo�,' <!ontlnuação' "I ao Bocaiuva, o Aval F. C.,- de- putado em Belo Horizonte Clóvis (Guarani). 4' Vendaval, 4, p. p. !tial x Austria, nal temporada que marcara

Campeojrato. -"É�peeia,l ',de. baixo das 'ordens do coach
encerrou-se sábado tendo os Domi (Atlético) : .. :' .. 4 .Gols a favor: Postal 10, Juvenis - domingo, pelalo surgimento em nossa ci-

Profis'i3ionais; .to clube 1'1.1- Saul Oliveira. I

mineiros sido proclamados Hélio (Taman,da,ré� .... 2 Tamandaré '9', São Paulo 53, manhã - Paula Ramos x) dade, do esporte que ('('.:1-

mará em condições especial ! campeões e vice-campeões os Milton CBocaJuva)' ", :.. 2' Treze 6, Ipiranga e, Venda- Bocaiuva e Figueirense x' quistou um impresaion a rte

de à-ssociados, para Brusque, TATÚ' CONTUNDIU-;;-8E I
cariocas.

I \',', I Inícib �ôf-h'1'uvà-J, .>€Il'b-":';""': ...,v.al :2" e�A:,'IJ"ttri�a".e _Colegi�J' 'Guaraní. I
numero de simpatizantes em

onde enfrent�rá ao Pais�n- ,O arroja?o ar��e.iro Ta-
I Para' o cotejo de sábadO: 15 m ..;" ...

'

.. '.". I '. �. '-'. O 1.- Gols co�,tr�::' São ��Ül? .-••••••_......._.........�• .,_..........�n;••.,.._.".,' todos os cenü'os esportiv,os
dú, a nova "vedete" do fute- tu, ao pI�atlcar dlflCll defe- com os Tchecoslovac,Os, o se- LeIo CP. Ramos)' ....,;. 'o 1" Postal ,e Tamandare ':2, .

I do Brasil. '

.

boI de Santa Catarina, tani-
, s� contra o Estiv�, �ontun- lecionador FI,ávio Costa a-I Árbitros

, ,Vendaval, e. Colegial,�, 'r:re� " V E N D E - SE! Dentro de alguns dias �e-
bém LideI' Invicto. Este co- \ dIu-se na

p,erna
dIreIta, es- presentou a llsta de convoca- Gilberto Nahas .. 2 vezes

lze
e AustrIa. 7 e Ipn",anga , rão expostos os trofeus bém

tejo vem polarizando as
I
tando sob cuidados médicos, dos que, é a seguinte: : Gerson Demaria .. 1 vez 8., - VENDE-SE úm negócio como publicaremos a rela-

atenções gerais, prevendo-se
I

porém é certa sua presença" CARIOCAS - Edson, Hé-, Lauro Santos . ':.. 1 vez
' JUVENIS \ "EMPóRIO E- CONFEITA-! ção dos clubes que sistema-

porisso uma rend� record
I
contra TO Pa,isaild'ú, l,i�, Canário, ��.ôn�das � .Fer-l Exp�lsões

-

.
I' ,', Cl,�ssificação. R�A" sita nesta �api:al, à

I
tiCamente fore� se inscre-

.

na Cidade Industl'lal.
. I

NANICO DEU SHOW re.Ir.a, do �mellca, �l�m,
ho, Luiz (Atlético � MIl.ton e 1°

...
l'llgar ,- B,.ocalllva

e Praça 15 de, Novembro es- vendo para as dIsputas sen-

ESTREOU ABELARDO .' Toda a Cr?nica Espor�,i- Zozlmo, �llton .e DeClO .I�: Waldir (Bocaiuva)' I Figueir�nse, O p� P', . ,quina da rua Fernando Ma-
I
sacionais da temporada de

Estreou dom4ngo ,contra va, te�e elogIOS, a,O end\>a- do Ba�gu, Paulmho, B.ehm, Penalidades máximas ' �o luga�" - Paula Ramos, ehado (Ao lado do Edifício inverno de Futebol de Sa--
'-

'

d t
.

"d NeVava do Vasco' Nllton , 1
I
d S I" A' ',.'

, I
"

o EstÍlya" a mais nDva aqui- ,bra o pon 'el,ro-esquer o -3.- '. .' • Nenem, do, Tamandare, I
p. p. :

a u mellca. ',Ião .

. - .

.

t
.. I' d elnpenhoS��eD�, �B�do�, . -

...---.----.-�-----------------------
Slçao avalana o cen ro-me- nIca, ,pe o seu es

. . '.
'

V contra o BocalUva: conver- ,

,
. ClOVIS, do Flummense; e e-

.

dia Abelardo" proce�ente, frente ao Estiva.
I d d C t d R' tida em gol

'

, 'u o o an o o 10'
•

do Aliados de Lages.
I ,CAMPAN_H�

,DO CAMPO PAULISTAS _ GiImar e Lui� Zacky, do Bocaiuva, con-

LOTA'ÇÃO A BRUSQUE ,
A Cormssao de Campo, zinho do Corintians' For- tra Q Tamçllldaré: conver-

No sentido de oferecer a! presid:da pelo Dr. Carlo�'miga' e Pcpe, do 'santos; tida em gol.
oportunidade para seus tor- Loureiro da Luz �"emetera Djalma Santos, da Portu-I / Classificação
cedores, apreciarem ao sen- 10 seu trabalho, vlsan�o. a I guêsa de D:SPoftOS; e Mal.!·l ,10 lugar -,

Bocaiuva e \,
'

sacional jogo de domin'go em construção de seu EstaclJO. rinho, d,o Sao Paulo. ' Paula Ramos, O p. p.

Brusque, a Diretoria do Oportunamente voltaremos

Avaí, resolveu fretar um ao .assunto. /

--�-----!._-_._-_ .._-----'-- ----

.,

BRASIL X TCHECOSlOVÁGUIA. SEN
SACÃO DE . SÁBADO NO MA:RACA'Ni�

" , ,

,
'

A NOVA DIRETORIA DO HENRIOUE
LAJE F. C. RIO.31 (Y A,) � Ator INYICTO O SELECIONA- \

" D() TCHEÇ'O· , IDiretor do Estádio - Ma- cida brasileira tera enseJo
Recebemos' e agradecemos de cO]1herer o selecionado "Sabe-se que' os ,tê�ecos I

o Beguinte ' ofício do clube, 'n9cl Antun,es A

'

tcheco de futebol. Pela pri-' praticam ,bom futebol, 'Hm' ,

acim$l-: ,
. Orador - João Correa de

meira, vez, este conjunto dQs mel'hores da Europa.'
",Lauro, Muller, 113 de Ju- Bittencourt

t
• d I Isto já foi observado nos

lho de 1956. Conselho Fiscal - Plínio a ,uara em grama os su

B d S'l João Medeiros americanos, fazendo no Bra-. cotejos anteriore's e recen,- \

• Prezados Senhores. . alva, ,
, " temente, na temporada da,,

,Apraz-nos levar ao co- Artur F. Jung, Ugero Lu-I '1 d' d" . ,

t
.

, CBD pelo' Velho Mllndo,"no,-,

D"
.,

'

�O t
SI. OlS os ClIlCO co eJos

nhecimento de VY. SS., que ciano, JOlllSJO a aneo,
.

t.. d'
'

,

P' t J b V I t contratado::,. A es rela ' os tou-se ter sido este ,o me�
a _Diretoria do Henrique La'- Jose m er, aco o pa o.

"t d Ih'
'

f
C". TCr ltl I

europeus se dara na nOl e e 01' conjunto que en ren-

ge Futeból Clube, para o e eC1l1O r: o lausen.
d M O d

D t
J

-,

t J 'd'
. sabado, no gramado o a- tam@s. marca 01' em

ano de 1956/57, ficóu assim' epar amen o url ,lCO -

- b
.

., .

D M 'I L b- M d racana, havendo nova par- ranc9 foi dos maiS Slglll-
onstituida' r, anoe o ao . e. .

.
'

e. ' '

I tida, n.a nOIte de 8, no Pa- fica'tivos, adiantan.do-se que
Presidente ,--' Dr. Edgar Queiroz ,

.

S d
. caemblll. . se os europeus Jogarem as-

C lh d Sá '�Procuradores - e emr
oe o e '

'

sim no Brasil, dificilmente
10 V' P 'd t Wal Fernandes, Hildebrando

.

ice resl en e - -

Os tch�cos., que tiveram os npssos poderão resistir.
ter Holthausen

S tt C 'I G" II
festiva acolhida por parte Por suá parte os tché'cos se

20 YI'ce Presl'dente co e a.r os Jazo a. 'd d" t t'\'
At " ,s d

- lOs, ,ngen es espor IVOS e mostram animados e espe-
Ad lb t S k '

eUClosas au aroes , - 'I' d
. h'a C1' o pec

/ I'
,- .

L "F t' b I' serao a vo e varias ome- ram brindar aos braspeiros
S t';· G I' 'Zaca ,��er1rl�'ue age u e o I '_.'
ecr� an9 . eJ'� -

-," <

,1 -, ,�' I nagens, estao alOjados no com boas exibições:' ;

rias Bati'sta da Silva Clube, '

h t I N M
" ,

PaI"a se' t'er" mel'hol'" l'm-'
\b 1, R f' d >S

o e ovo unao, na praia
1'0 Secretãrio ';-- Abady 1 a[lY1'O SU ,mOt' � . ouza-_. do' Fl�mengo. Ontem, esti-

, Rufino de SouZla
' ecre ano " ' , .

d M, '

'W' I H lth
. ,veram no estadlO o ara-

20 Seàetarjo "_:__ Teofilo' a ter, o ausen
canil,' presenciando Vasco

J Presidente em' exereicio'''-
ung , ';;"

" ','
x Botafo�o, devendo no de- ternacionais, Os tchecos não;

Tesoureiro' GelaI - An-.
__�_.__ , __'_

correr da semana visitar a' perderam nenhum. Alem do
'

tonio BrandI i "

,
' i empate com os brasileiros i

1'0 Tesoureiro - Jovino
. A l U' G'A' . S E CBD e CND, participando em Praga, tiveram a seu'

Gonçalves de Mello ainda do jantar que a enti- favor o triunfo sobre os'
2° Tezoureiro - Waldir Uma casa de madeira na d?d� nac�onal lhes .oferece-I hungal'os, pO,r 4:x2, em Bu�

i

Souza Rua São Vicente de Pau\a ra na noIte de dommgo, no . dapest. batendo ainda, a )
Diretor' Médico I, Dr. n. 26 fundos. Informações Automovel Clube. Na se-

I
Suiça por 6x1, em Genebra.-'

.Enéas Senão na Rua Francisco Tolentino gun,da-feira então, dia 6,,1 Isto pai" .si só serve para.'
DI·r.etor dJ Es,:pr"te 12 D ·t

'.
d R F

. � 't I b '1 t d I
-!1 , epo.Sl.o e oupas el-, ru�arao ,para a capl a an-

, aqlL! a .ar o �o erio e

cate7.!,Sórgio Soma' tas, delnmte. l gana oeste tUlle,

.
.

-.
.

pressão do valor desta. equi-
pe, .podemos adiantar que
em três compromissos in-

", ,

";'T� .",_,,,
_......._ __ �' -...� ��""\'W:L_",.'_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 2, de Agôsto de 1956

V.ocê se lembra. ••

O dr. Níels BoIV', eminente físico dinamarquês, mrcrou a pesquisa em tôrno da estrutura do átomo. por 'volta
de 1910. Nesta foto; o dr. Bohr faz experiências com uma câmara de Wilson. Em 1920, fundou o Instituto de' Físi- .

ca Teórica de Copenhague que, antes da II Guerra Mundial, era o' maior centro mundial de físicos. atômicos. Al-'

gnus anos mais tarde, aos 37 anos de idade, o dr., Bohr foi homenageado. com o Prêmio Nobel 'de Física' em reco

nhactmento por suas pesquisas sôbre a estrutura dos átomos. e a radiação que dêles emana.'
-À 14 de setembro de 1948, fo�am abertos os alicerces da sede permanente das Nações Unidas num terreno de'

9 hectares em Manhattan, 'diante do Rio East, em Nova York. A construção' dn edifício foi terminada 4 ano>

mais tarde. Os edifícios que se vêm são, da esquerda para Ia direita: o 'edifício, da Secret�ria, ele 39 andares, o Edi

.fício de Conferência e o Edifício. da Assembléia Geral' (a estr�tura com uma cúpula). ,A sede da ONU é 'visitada to-

dos os anos por milhares de turistas americanos e estrangetros. Os. dois grandes edifícios que se vêm ao fundo.
são (à esquerda), o Empire State Buíldíng, de 102 andares, o maior edifício do mundo, e o, Chrysler Buildíng, de

77 andares. '\.
'

Aos 25 anos de idad,e, sir' Winston Churchill foi cor;espondellte, de guerra na Guerra dos Boers para o "Lon

don. Mor-ning Post." Entre as experiências que teve contaram-se -sua captura e audacíosa fuga de um campo de

prisioneiros em Pretçría numa carroça de. feno' a 12 de dozembro de 1899. Desde aquele dia,
.

sír Wmston, � maior es
tadista da atualidade, conquistou proemírrêncía em inúmeros setores, inclusive na literatura. Autor de mais de 30

.

livros além da história completa da II 'Guerra Mundial; foi homenageado com o Prêmio Nobel de Literatura há
três anos..

Cinturão Florestal

I.r

I

. (

'\�

"0 julgexneh1o:
.deHouer"

'

===J.

VQCE SABiA - QUE,

VENDE SE

k
;,'

.

'l:)
CON.SULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & SOHIi:SON

"mãmà" e "papá' aos 12 mê
.ses de idade, como êsse mo

". -nento encàntador poderá". �hegar mais' cedo ou bem
o,ds tarde·" Entretanto, fe
vará ainc}a algup1 tempo até.
conseguh"· pronunciar uma

,érie de palavras seguidas e

'lÓ estará falando, realmen
';e falando, depois de 3 anos

de id::"de. Meninas, nêsse se

�o'r, são geralmente mais
'wecoces do que seus ir
'llãozinhos e as pequeninas

Churrascaria
São Jorge'

Vende-se ou twca -se pOÍ'
outro de meno' preço, um.

Morris Oxford perfeito, tudo
origlnal, pneus banda bran,

ca,. Ver à rua Padr� �oma,

�--.._---.-_- WD.W
PENSÃO

I'
·

.

As -_ 8hs.

Aluf:'a-se quartos com re'-
.

10) O BRADO DO PE

feiçõe:;.. Rua Ge'neral �itten- RIGO _ Com: Gilbert Ro-

court, 43. land .:._ technicolor
20) ESCRAVOS DO RAN-

COR' -::- Com: Jorge Mistral
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: ,8,00 -; 4,00.
Cen:;;ura até 18 anos.

cl� eads vêz .

Por ocasião. do recente
aumento..... que tiveram os

"uncionários da Caixa Ca
:arinense, face sanção da
Lei 2745 pelo Presidente da

República, o Sr. Prof. Ary FALECIMENTO � I

Mafra, agradecendo as a- SR. FELIPE DAURA

senções dispensadas pelo Causou profunda' conster-
ll'oprietario da Churrasca- .nacão em nossa Capitãl, o

'ia São Jorge, assim ce ex- fal�cimento do sr. Felipe
:Jressou. DaUl'a, ocorrido anteontem
Nós os da Caixa Econô_' em sua residência

I
à Rua

'ni�a banqueteamos-nos na. Bulcão Viana.'
'jhurrasc,al'ia São Jorge. O Alto comerciante em l).os�
�ratamento que nos dispen- sa Capital, proprietário 'da
\011 o proprietário e seus Casa Oriental, gozav� o ex-

uxiliare's nos deixou ex- tinto de gerais estimas.
'Temamente satisfeito e 'cer-' Seu sepultame�to ·ver.if i'
;os que "um bom churras- COU-Se ontem as 9 horas no

'0'\ só na. Rua Frei Caneca, cemitério de Itacorobí, com

:Om o companheirismo do grande acompanhamento.
10 proprietário da maior À família enlutada nos-

'hurrascaria da Ilha, o Má- sas sinceras condolências.
,-{o ComichoI1L

. Sabe O que é o

Coyote? .

É um bandido do Far
West-? Um nersonagem
lendário, bondoso, jus
ticeiro e romântico? O
COYOTE é admirado

.
por mulheres, homens,'.
jovens e velhos ... Vo
cê será um de seus

adeptos e am.igos. S'e
você é curioso e gosta
de aventuras, hão dei
x.e de c o n h e c.e l' ,O
COYOTE .. , Não se ar-

1:"'e p e n d e r-á.. Peca O

COYOTE;' a' nov� t;e-
vista' mensal de êxito
internacIonal, nas ban
cas de jotnais. Slla lei
tura o entusiasmará.

(MANUEL FERREIRA DE � a Praia de Fóra, nas colí-

l\'IELO) . i nas _!lue se estendem para t

Nos planos de desenvolvi-: um e outro lado, no vargedo
anento urbanístico pondera- do Itacorobí, nas ondulações
do e estudado que vêem sen-' de capoeiras, nos terrenos :i

do posto em prática enas mais' volta dos Aeroporto, etc. há

diversas cidades do mundo e Ilargas áreas onde seria de:
snhrr tudo, nas grandes ca-

I aconselhar, por tôdas as ra- i
pitai3-l atribuí-se sempre zões, a plantação. de blocos

grande importância ao ]:)0.-' florestais rriais ou menos

eX-Ivoamento . florestal na perí-
I tensos, aproveitando bem tô

feria urbana e, quando posc..l das as possibiligades exísten-
,

sível, em áreas -mtervalares '
tes para êsse efeito, para,

no próprio interior dos aglo-\maior realce paisagístico. 'I-

merados. Asseguram-se dês- Esta obra de amor e devo-

se modo não SÓ certos fatores ção pela árvore, que seria de I
. essenciais. de embelezaI?en-1 amor e. de devoçã_o pela .nos- !

tq, e r.ec_relo_ P?,ra. as pOPula-1 sa CapItal, deyena_ r,e.a)l.z�r-·Ições, como alguns dos ele- se, naturalmente, por colal;>o- ,

mentos
.

de maior importâr:-I raçào estreita entre o EstadD! Icia para a higiêne dos nu- a Cârp.ara Municip,al, o go

cieos demClg,ráfiCOs �ais con-I vêrno fe�eTal e os :ruloprietá- i
centrados. E uma lel de ra- rios. Sena oportuno, para I

cionalização urbanística qu� êste fim, que se constituísse'
nã� pode ser sacrificada a �í uma entidade como o Co

quaisquer outros motÍ'vos ou mité <l'Amenagement de la.

considerações acidentais e
I
Région Parisel1ue,

\

que está �
-

que cumpre respeitar de tô- desenvolver uma bela. e pres-' •.1:-"-.-_.......,":
.�� .--.! ".:...:::::... • _;,das élS circunstâncias. : \ tigiosa ação de dei sa doI'· .'

Não se pode dizer que tão cinturão florestal de Paris WASHING1;'ON, D. C. - 14 de maIO de 195G - A

importante aspecto do pro- Gi'clças ,a ê:;se' organismo,' tele-yisão norte-americana tem algo para qualquer ,�os�o.
gresso rácional, da cidade te- .apÓiado �elos serviços do Es- Um programa musical excelente foi a :['ec�'nt� estr�la da

nha sido esqueCidO por est'1s tado e' municipais e firman· pova opera "O JullSamento de Rouer". Elame Malbm f�z
pruragens. Mas a verdade ri do-se na bó� vontade privac c' papel ,de Joana d'Arc perante'a Inquisição. Os demaIS,

que até agora o que se reali da e no apóio da opinião pú� oa esquerda par!1 a direita, sào: H�lgh Thompson! como

zou não passa de uma got.a bl�ca, estão sendo protegidos _BisP9 C'auchon; P�l1l l!kena:_ comô o ca.7c�:eir�;. e .Chesna oceano. eflcazl1).ente e fomentados ·os 'ter Watson, como .....F!el Jüllao. Este ploglama fOI tele,
Como seria motivo de sa- repovoamentos em núc!e:os

'\.isionado em cores e em preto e branco.
tisfação e d� confiança 'para flOl-estai� que en volvem a Cio

a nossa gente ver 'crescer de dade da Luz, como os de Sa-'
ano para -ano soberbos ma- int-Germain, Mendón, Ver

cicos de· arvoredo que iriam' sailles, Chantilly, Ermenon
co'nstituir no futuro' um belo: vHle, Compiégne e, em espe
e salutar conjunto florest�l i

cial, a magestosa floresta de
de higine e recreio em área I\Sénart, seglindo n:JS comuni- � "

....
- �

.escolhida lá· pcià Estreitó, ca explêndido artigo publi.- � -= �
-'.'

cüntribuindo :para o bem-e:>-I cada em "Le Te�.ps". E tra
tar da labOrIosa populaçao I ta�se de uma capital em que
dessa parte da nossa Capita!! I subsistem com todo o e:plén-
E mesmo na ilha nãp faltam dor OS "Bois" de Bclogne e'

(�,(_ ::;",-:�,".(� ..).::terrenos apropriados para I ele Vincennes, os inúmer')s --.. -1:- "',\ ysolução dêsse prob:ema de ]aJrdins densamente revesti- - :p � �
-

.

..=á;' .:::::::::. =-

1(( '�,ordem urbanísthca, s,e nao dos de �rvoredo .do interior '; ..._» ..... .

���_
\

_também tUl'l.'stica. d� cidade e os pequ:.nos par- ---- ��
, -

N
.' ;;::-. ---� .�

, .".< _../" .$i L�
05 EI..UU. .funclonam um milhào de "estado-

.

námetrot; ", para dettomóvei6. DepoSL ta-se uma I
mo�da num dêsSBS aparelho'5 para poderesta.·_ ,'idona,. O Carro' dur-ante um tempo de.terminada..

, Q apilrelho indicara quando o 'tempo terminou.
'

Deixam.anualment.e,um-luGl'O total cle un� 'IS mil-

'4 Itll'ie'Ô de ddIárB ....
"'" :IIIIIIIi$ aJlllllllia

tie
0-:. 9uadr��;-'n���:�ái5 ,.,.

,4;� IIIoderno'5 lião de iJr;O eSmiJl

tar;Jo de porcehlllil 'P"eCt1..

Na , verdade, não se 'p-ode que� particulares, se:npre àl'
dizer que' 'tôdas as áreas da boriz...'1.clos, que a re�amam el:i1

cintura' .de ,Florianópolis e quas::; tJdos os bairros.
.

muitas do interim da sua Iperiferia �rpana te�ham. si- �Em Florianópol�s uma a

do aproveItadas devldament.e çao como esta sena bem dig
para a·def.esa ela árvore aindl1 na de aprêço, do Estímulo 0

subsistente e para a,planta·- da solidariedade de todos G.-;

çào de.' novos núcleos flores- nOSS03 conterrâneos. A v.alta
t�ii; 'que embelezariam a ,ci.:.. 'dos novos' quarteirões e até j
dade e ,contribltilrlflm pa'ra a dos existentes, dev�ria sér
sua melhbria. sanitária. Mes:- aproveitado,' metro a metro:'
mó sem falar� nas Praças 15 todos' ós terrenos. cÚsponív'e13
de Novembro e Gctúlió Var- para a plantação de' árvores.'
gas, porque as menos atingi- É êste u.m indício de vé-da i
das; (;omo o�Morro gü Antão, détra civilização que entre
cuja s'Ülução escajvada não nós"tem sido longamente (s

se afigura fàcilmente defen� quecido, sacrificado a ou-!
sável sob o .aspecto estético t'ros interêsses injustifica-

I

-ou qu�lquer outro, há nume- veis, quando não 'a um des- a-d�m-ir-á-v-cl .

sérvig'o. : que, lhe

rc:!n zonaS urbanas ou à mazelo .�e111 desculpa,4 como' terão, prestado.
volta elos seus núcleos de ha- sÓ� 'ser o caso dos pinheiros, i Aqui dei�amos �·a idéia, na Uma motocicleta ;narca
·bitação onde poderiam ser Lance-se, pois, um vig�ro-: cer,trza de que encontrará o"Monal;k" de 6 HP ane.

\ plantaDos' vantajosamente &0 coletivo ele' defesa e fo-' apôio e a cooperaçã':3' de1955.' c'om 1:400 quilpmf)�ros
ar·voredos 'pujante;;, não só menta ela árvorej"sob a égidc quan:tos; acimé} das pai'xõespercorrido'l com sid-car
para, o purificação elo, ar, dos Poderes" Públicos ___:_ e Pftssoais ou interêss6s dema;-de ah;min'i o ad::q.ltado ver'e

mas,,; principalme�te, 'para pode ,ter-s2 como certo. que 'gógicos, dnceramente dese-tratat· na CalJitania dos
propor.cionar abrigo nos dias as gerações f\lturas ficarão jam trabalhar pelo b:m claPortoa' de Florianópolis com
de c�nícula. Entre' o Centro mais gratas às de hoje ,pelo coletividade ilJ;1ôa.:_:. o funeionãl'io José Lima .. '

, .:''-

".FALAR E·, ANDAR" Evas já estarão tentando

O principal a. se lembrar, prosear aos 16 mêses en

enquanto espera por aquele quanto que os meninos ain

momento glonioso em que da esperam uns 2 mêses.

') be/)ê pronuncia a primeira Entl'ebutto, 'não pense que

palavra ou dá o prímeíro sua criancinha é retarda 'só

-nassinho incerto, é que não oorque não "ohedece a êsses

há (data fixa' para êsses horários.

i,'.1c.ontécimentos. Cada bebê Adianta muito pouco ten

'I
é diferente. Cada bebê exe- tal' ensinar palavras novas

cutarâ êsses milag�es q'u�n- .10 seu pimpolho. O tempo
" do a natureza tiver dito .que se perde é .enorme e é

"pronto"> Alguns bebês são oem posstvel que a insis

.verdadeiros prodígios e an- Lên.cia em que êle pronun

dam aos seis mêses de ida- de 'ldetel'minada \palavra
I de. . . e �ôbre perninhas apenas 0., irrite e o torne

it b 'b'
.

al tel'mo"o e recalcitrante. A'mUI o am as, por sm. �

Outros se, recusam a dar Jimples regra que governa

um pass inho siquer, 'até te-I
essa situação - e qu�lqu:r

I rem passado seu primeiro a- ,situaçào semelhan:e e: nao

n iversár!o. Uma bôa média,. <force'___' apenas de um bom

I t�rada er:_tre 1.5?0 crianças, exemplo e elogie o pro��es-,
Si'!.O 13 meses de Idade, sendo 80. ". 11I,t" I',,�

I que alguns pequenos pre- Tente falar de modo sim-

I guiçosos esperam �té tere:"' pies e cl�r? � a cr-iança l<?-
I alcançado 17 meses,' ou go estara Imitando. Quan,-

I
mais.

.

do o pequerrucho-. estiver
, Não force seu filhinho a lutando com uma nova pala
andar, só 1'>ara "contar van- vra, seja paciente e tente

tagem' às outras mamães. descobrir o que êle quer

Se o pequerrucho ainda pre- .dizer e depois repita a pa-

fere engatinhar, é' sinal de lavra na conversa, para

d�e seu .corpínho ainda não' 'seu pequenino ouvido se

está apto a executar os mo- acostume ao som. Não o ré

vimentos necessários. Você preerida por êrros na pro

ooderá, realmente, prejudi- núncia ou gramática e não

cá-lo físicamente, se forçá- �aia no hábito horrível e ri
lo' a: ficar de pé sôbre per- dículo de falar com êle na

in ihas bambas, e uma que- mesma linguagem infantil.

I
da. nessas condições, poderá

..
Isso drtamente não ajuda

vssustá-lo de' tal modo que o desenvolvimento.
ie recusará a andar por Não esteja corrigindo· o
nais tempo ainda. coitadinho condnuamente.
A fala é outra fase do de- Nada desanima tanto .uma

senvolvímento que não pode criança, que está tentando
ser apressada.' Seu pequeno dizer uma frase Inteira, do

prínclpe herdeiro pode mui- que ser interrompida de

.o bem começar a dizer pois de .cada palavra. Dei
xe que faça o seu discurso

zínho, e.' depois corrija uma

pa lavsa. � um� palavra só

\--_���7T-"-,---"-'-"

VENDE:SE
A�TTOMOVEL lVlORRIS

_______
/ -;w

VENDE-SE
Uma casa de materia'Í

com 8 peças, tendo 3 quar
i

tÓ". Travessa Santos com a

'Cruz e Souza 'e Malária.
Preço 220.000,00. a dinhei
ro. Tratar na mesma.

•

ID!ma
CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs..

José FERRER .em :

UM COMEIÇO DE VIDA
No Programa:
Nornal da Tela. Nac.

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

(pll·ItJ
As 5 _:_ 8hs..

"CINEMASCOPE"
"Pré Estreia

Em Beneficio do. "Clube

do Cinema de F'Iorianópo
:Iis
Dorothy DANÍnÚGDE -

Harry BEL�FONTE em:
CARMEM JONES
technícolor de luxo

Preço único: 25,00.
Censura até 18 anos.

�1'-SI ( li:!.,$LP, _

As - 8hs.
CleoHugo, ,HAAS

MOORE em:

ISCA DE AMOR
No Programa:
Cin e Noticiaria.

Preços:' 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Roc:k HUDSON - Jane

WYMAN - Barbara RUSH

SUBLIME OBSESSÃO
techn icolor

No ':programa:
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até '14 a'nos.

As - 8hs.
Dean

. MARTIN
LEWIS em:

A BAHBADA. DO BIRUTA ..

'

52

Jerry

technicolor
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
\ Censura até 14 anos.

SALAS
....�

Exclusivamente para es-

cr'itorio, aluga-se, conj un to
de duas salas. Ponto central,
sala de frente de uma resi
dencia. Tratar com Sr. Lau
ro, na Agencia da Real

AerClvias. Não se ateríde

por telefone.

VENDE�SE
Venãe-se por motivo de

mudança um grupo estofa
do, jogo de copoa, dormitó
rio, .raqio'- Eletrola Zenith e

outras peças., I

Ver e tratar na Bocàiuva
210

..±nnrnrWfilfjíijMiíWTTZr' ey'wW!!ift,,-mWfj"jiífiat.lt,iijl!íjjA
,i!

.... -

...
-.

__---_
..

_-__._---

... Declaração
���"

.

.co!!". a presente, tornó público que, a par
tir de �5 do 'corrente mês, deixei de gerir os

destino_' da' Emprêsa Distrib'uidora de Revis
tas "EDIR", (atual propnetária elas banc�.s·
�.A Fav0r-}ta"). por razõe� de orôem i'eligiosa
e moral.

OWmN

(a.) Oldemar Veiga Magalhães

--
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a_ 401$ .JaRota_
, A. SEIXAS NETTO rá futuramente. A or\gem causas primárias. composição laminar. Por e- mecânica, desde a queda a

QUINTA-FEIRA, 2 DE AGôSTO I perde-se, porque êle é um! Fiel a um ponto de vista feito de rotação do eixo do '90 gráus dos eixos planetá-'
'Elevo os meus olhos para os montes. (Salmo i21 :1). PONTO DE VISTA CARTO- cstág.i() descontínuo. do que para

. investigações e estu- Espaço, E, em redor do eixo !rios sôbre . as órbitas até:-t
Ler Salmo 121 ou Hebreus 7:25-28. GRAFICO DO SISTEMA, teria sido; é matemático que dos, - (ponto de vista 'que do Tempo, T, os planetas se-Iretrogradação do movimento

FOMOS a Dargeel ing para ver as grandes monta- SOLAR êle seguirá descontínuo, por- pode, sem dúvida alguma, rão atraídos à massa solar orbital. Em face disto, levo

uhas 'de Deus, elas porém estavam cobertas de nehli- , Não se pode remontar às que é função de qualquer a.- estar formidávelmente erra- e, por último, se desintegra. a considerar .que o sistema

na, Alguns .amígos sugeriram uma ascensão de' 2 dias origens primeiras do- sístéma gloremado de matéria a des-' do), - tenho que : O Cam- rân, compondo um sistema solar é, subordinado ao' síste
até um lugar de cêrca de 12 mil pés de altura a fim de ,planetário solar, permana- contínuidadc, e, dentro d' po solar, C, pode ter a for- nebular de pó cósmico. Por- ma binário Sol-Júpiter,
satisfazermo o nosso desejo. De modo que arranjamos cendo . tudo, ainda agora, e uma certa margem, ímpre-"ma esférica, considerando-se tanto, o Tempo, T, tende a

um guia e partimos. A estrada que teimámos descia. pr i- talvez, perenemente, 'no ter- visível. E esta margem per- como isótropa até a comple-, diminuit· e o Espaço, E, ten- Portanto, dêste modo J€

melro dentro de um 'vale profundo e depois subia um reno das hipóteses. Para eví- manente do imprevisível é :3
•

ta exaustão do campo de' de a tomar a forma lãminar ver, acredito que as causas

monte escarpado' O dia inteirinho seguimos
.

o nosso tal' estéreis e anti-cientifi- geratriz dos mistérios que força magnético-gravitacio-' e desaparecer. O que retar- primárias continuarão íntn

guía pela neblina. No dia seguinte continuámos a nossa' cas di?r�ssões de problemátí- dão oportunidade a arquite-' nal do Sol. O Tempo, T,' da êste acontecimento final cáveís para a ciência experl

ascensão. E" fomos subindo, subindo, subindo... Ao en-
ca logística, resumo essa des- tu rações fantasiosas. . . E

.

perpendicular ao eixo de' é uma fôrça anti-gravitacio- mental. Por isto, quem fe;::

d
..,

d
. conhecida origem planetário- bem revela isto a grandiOsi-I' esparo ou equilíbrio do sis- nal que opera no sistema '0- estudos de estronomía não

tar ecer, repentmamente, passamos as nuvens da ne-' I' . C h
..

'

.,

-

hli I d' I P
"

d
"

f t
so ar. on ceemos O'slstema dade, a agilidade do pensa- tema, encurta-se propnrcín- pondo-se à atração central, se pode lançar às grandes

ma para a: uz o so. 1'0XlmO e nos, a nossa ren e, I AI'
erguia-se como uma tôr re a terceira montanha mais al-

50 ar como e e o, e, e l�o�et- mento humano. Mas isto já I
nalmente à distenção ,do sis- fôrça que não deve ser con- navegadas de filosofia que

.

.

. mos prever, com um irm e pertence a outra ordem de tema de energia E. O eixo de fundida com o índice centrí- cabem a genialidades maio-

�a. do mu�do. Os l�ngo;, raios do sol formavam um arco� tolerável de certeza, eomo se- pesquisas: A filosofia das' equilíbrio das massas plane- fugo. (1) res que os míseros experí-
11'IS em. torno, de nos. A presença de Deus se nos tornou

'
,

. ,

I tarias, (satélites, asteróides. Dal se conclúi uma coisa, mentadores de ôlho e cálcu-
muito real durante aquêles momentos, quando conterm."

'

I
cometas e demais massas importante: Os eixos plane- lo.

piávamos de perto e em silêncio um mundo resplan de- INSTITUTO DE PREVID1!:NCIA E ASSISTÊNCIA DOS existentes no sistema), es- tários sofrem abalos díver- E, então, é seguirmos com

cente e encantador elevado acima 'da neblina. SERVIDORES DO ESTADO Itá no centro Ep, sendo o Sol sos, quando o ponto de equí- o que sabemos para apren-
Na jornada da vida, temos, também, de atravessar

'

S, excêntrico. O sistema pia Iíbrio do sistema planetário der mais ...

dias sombrios em que a visibilidade é difícil. Nós mes-
.

O Deleg:ado do Instituto de Previdência e Assistên-1netário equilibra-se em Jú está em Júpiter, resultando (1) - Extr. de "Elementos

mos não vemos nem um palmo diante de nós, mais Cris- CHli dos Sel:vldores do Estado em Santa Catarina, de 01'- I
piter, J, quando todos os pia. catástrofes locais e o siste- para uma cartografia do

to, o nosso guia, conhece o caminho. Êle nos conduzirá aem Superior, comunica para os necessários fins, que o I nesta estão do mesmo lado do ma solar pode modificar sua Universo", - do Autor,

através das nuvens negras de hoje para .a luz do solcde l��r. DÉCI? MOREIRA CASTELO BRANCO, foi demitido I
Sol, o que impede a: dísper

amanhã. nas funçoes de Corretor de Seguros Privados do IPASE, I
são dos planetas por fracio-

não se responsabilizando o mesmo Instituto por qual-! namento do eixo geral das
_

quer ato oriundo do citado ex-Corretor. I órbitas. O. Tempo, T, compr-í-
Florianópolis, 20 de Julho de 195G Ime as órbitas planetánías até

colocá-Ias sõbre o eixo de

! equilíbrio, Eqi, quando, então
todo o sistema tomará a

. (�NO teodCUIO))

(om a Biblia na' Mão

ORAÇÃO

Zaca-

ó Deus, suplícamos-t., que nos guies durante êste
dia. Ajuda-nos a erguer os nossos olhos para o céu a

fim. de podermos contemplar um pouco do esplendor de
tua glória. Abençoa-nos com o teu poder sustentador tão
necessário à nossa jornada terrena, Pedimos-te em nome
de Jesus, que nos ensinou a orar: "Pai nosso que estás
nos céus ... Amém".

Léo Alberto Ramos Cl'UZ
Delegado ASC por O. G. M. não justifica o cartaz que a

LONG-PLAYS EM FO-orquestra possui e o suces

CO: "ORQUESTRA MELO- SO qUI:: as melodias já fize-

DICA DE LYRIO PANI- ramo

PENSAMF�NTO PARA O DIA

CALLI" com Lyrio Panicalli

I
e sua famosa orquestra de rias e seu conjunto acaba

.. cordas, composta pelos se- de gravar na R. C. A. Víc-
.

I guintes instrumentos: 14 tor um LP, corri
.

músicas

violinos, 4 violas, 3 cellos, portuguesas em ritmo de

3· fláutas, 2 baixos, harpa, fox. sendo as seguintes: Ai
,I oboé, 2 clarmetes, trompa, Mouraria, Perseguição, Ro
I guitarra, piano, clarone e sinha dos Limões, Ilha da

bateria. Madeira, Lisbôa Antiga,
, Nasceu êle em Queluz, São Canção do Mar.; Foi Deus',
Paulo, onde iniciou sua car- Canta Lisbôa,

'

reira artística vindo em O tango "Estrêlas na La-

1938 para o Rio de Janeiro, ma" e o samba "Mande no

tendo ingressado na Rádio. tícias' é o novo disco que

Nacional, permanecendo até Nelson Gorrçalves vem de

hoje . Lyrio Panicalli não é gravar na RCA Victor.
somente orquestrador como Na Polydor, Carlos Fi

também compositor, um dos gueiras gravou "Outra vêz",
melhores do paíz. na face n? 1; e "Uno!" na

I face na 2.
.

As múaicas da face nO 1 CONSERVANDO LPS:
são: "CIDADE MARAVI- (segundo' o "Correio da Ma-

LHOSA", marcha de André nhã") 1 - Não toque na

Filho. Ó que salva esta me- superfície gravada do dis
lodia é a apresentação ja co, poís, por menor que �eja
que- o arranjo é irregular, a camada de gordura deixa

pois não é aquela marcha da por seus dedos facilita
r-itmada que estamos acos- rá a aderência da poeira.
tumados a escutar. E' uma 2 - Antes e depois de to-

i
das faixas mais fracas des- cal' o seu LP, limpe a super
te LP; "ENCANTAMENTO" fície gravada com um pano
música lenta' de sua autoria, macio, ligeiramente umede
dá continuidade as melodias cid o em água limpa. Não a-

i A orquestração e a apresen- credite em escôvas ou almo-,
tação estão ótimas o mes- fadas que são recomendadas
mo acontecendo com as f'ai- como próprias para limpeza
xas seguintes:' "PROMES- de discos.
SA", samba-canção de Cus- 3 - Retire o LP do enve

tódio Mesquita e "VÁLSA lope segurando o disco pe
DE UMA CIDADE" do sau- las bordas e pelo 'orifício
doso Ismael Neto ,de parce- central.
ria com Antônio Maria. 4 -, Quando sentir som'

. A face nO 2 inicia com o rouco, estridente ou
-

a1'ra

samba-canção de Fernando nhado, verifique a agulha:
Lobo e Antônio Maria "NIN- estará gasta ou fora de po-
'GUÉM ME AMA" com um sição.

,

boIp arranjo do já famoso Por hoje é só, voltáremos
sucesso de Nora Ney. A se- em breve com outros LPS,
guir temc!;s "SAUDADES para criticálos ou para elo-,
DE LAMBARí", valsa bas- giá-Ios.
tante interessante e origi
nal, da autoria dé Luciano
Perrone. As dnas ' últimas

melodias, são de autoria de

Lyrio PanicaIli: "OS 3 VA

GABUNDOS", fantasia, mas
que, juntamente com Cida

de' Maravilhosa, são as mais
fracas faixas do LP; e "MA
GIA" valsa que serviu de
fundo musical ao bonito poe-,
ma qlle Ghiaronni fez para
o dia das Mães. !

O s(,m é regular, apresen
tando alguns defeitos técni
cos. Enfim, é um LP que

NOTAS SOLTAS:

Pedirei hoje uma visão do alto.
_HeeG••••••••••.,•••••e••••e ,

..

"

PROGRAM� DO MES
'Vende-se

Uma bicicleta, em perfeito
uarca Monarck.

estado de conservação, .0

Tratar com Guaríno Todescato na oficina Damíáni. AGOSTO

O mês, de Aniversário

LIRA TENIS..,CLUB
(O CLUBE DA MOCIDADE)

PROGRAMA DO M1!:S DE AGOSTO:
Lia 4 - sábado --:- "FESTA DO ALGODÃO",

'diô"a soirée elegante, que con

tará com a'participação da Rai
nha do Algodão. Brasileiro, Se-;
rihorita Lígia Beateíz Carote

nuto, que apresentará maraví

lhoso desfile de modas. Artísti-I
ca decoração, cujos trabalhos I

serão executados pelo sr. Eduar-Ido Rosa. Reserva de mesas na

Relojoaria Müller. IDia 18 - sábado -- Soirée, com início às 22 horas. I
Dia 26 - domingo Br ilhante Tarde - Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores Idetalhes sôbre essa surprêsa!

D!.A. 11
..

Grandioso Baile comemorativo à pas-

._ . ,

sagem do 840 aniversárío, abrilhan ta-

uruguaia lef-pe�l)' �"".

do pela Orquestra

dro Burgo.

Observação: Encontra-se na Secretaria do Clube,
a lista de inscrição à dísposleão-das gentis senho

rinras que quiserem debutar.�"
'

.,

.. �

ALUGA-SE

ECON0MIA absoluta
Grande CONF0RTO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

comunica :;,. transferencia de sua Loja para a
.

RUA MAX SCHRAMM, 168
pnéxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense
Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere
cerido a preferencia de seus freguezes

PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
'- RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS

ESPECIAIS PARA CASAS DE lVUDEIRA.

,._

AQUECEDOR EÜTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 ii 1.000 litros

AQUECEI;)OA

ELÉTRICO'

��4.-
IMERSÃO ti CHUVEIRO

.--=---_

Uma casa de maneira n.a

Rua São Vicente de Paula
n. 26 fundos. Informações
na Rua Francisco Tolentino
12. Deposito de' Roupas Fei
tas.

C"p�c;dade 30' LITROS

• Construido ir.teirilmcnte de

cobre,

.. Aquecimenlu ultra ráçidC},

� Játo abundanlf.' na tempe·

ratu/a de;ejada. Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casas de mad;ira.

A
o MISTU'1ADOR DÁKO, de .,

log&m instontonea.' permite O

meior Escalo de .filfoduações de

fEMPERA TURA. _Casa de Esquadrias

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 2 ele Agôsto dc 1056 'I

:r;:' Indicado nos casos de fraque:!!3,
palidez, magreza e fastio, � porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Lícitína, Gli
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc"
de ação pronta e eficaz nos -casos de
fraqueza. e neurastenias. Vanadiol é
in!;\içado,para homens, mulheres. crían- lntencões maléVO� la'�' d·O'ças, sendo sua fórmula conhecida pelos J
grandes médicos e está licenciàdo pela '

, j
Saude . Publica.

'

costarriouense /

O Ministro de Ixer- '�--_"- . -,_.. ...._
GUATEMALA, 31 (VA) - o Congresso guatemalteco

, "cstá estudando um pedido de rutura das relações diplo-

cito emericano em
.e ::-');)iílJ9_��®Ge$1I8•••••••�••••••••••••••••••••• lmátícas entre este país e a Costa Rica. Segundo se afirma,

, aqui, são notórias a intenções malévolas e de hostilidade
,

Berlim INAUGURADA DURANTE A, ULTIMA do governo do presidente José Figueiras, da Costa Rica, pa-
ra com o regime de Castillo Armas da Guatemala.

M������e 3�x���it�')dOS E� GUERRA,· TROUXE A EMANCIPAÇÃO
;:�Z�id�n�:�\:::�:e�� B:�� DO BRASil' NA IMPORTACAO DESSE

. ,

lim Ocidental. Brucker, em

PRODUTO'curta alocução, afirmou que

RESERVAS DE MESAS PARA SABADOS e os Estados Unidos continua-. BE'LO H�ONTE (Bel.

I
Vfi.LLO - sas que a produção de arame

DOMINGOS DAS 22 HORAS EM DIANTE, rão �. cumprir os Seus com-
press) _ A fábrica de arame farpado da Companhia tem

•
SERÃO FEITAS MEDIANTE A CONSU�A- �I

promISSOS para �om a �ur�- farpado de Monlevade foi 9 feito anualmente para o país
II çÀO MíNIMA DE Cr$ 50,00 POR PESSoA.

I
pa, tambe�,. apos a _cnaçao IPrimeira a funcionar e 'é a Em 1940, quando se ínau-

I
• L I de. u�

Exército Alemao. Os maior que existe no Brasil gurou, a fábrica de arame

=:J �=:::ra-:::Jí :::rr;:3i-rari#lr#l@'fjii3G primeiros quadros das novas
I

. d o dia 14 de farpado de Monlevade pro-
F r=Jr� EJJ;= r= r=E E E

- -

-

Fôrças Defensivas da Repú- na.ug�ra 1:40 �m plen de
,
"'

'

blica Federativa deixaram
malo �, ?, duz.iu qUan�idade pouco su

.G.,ut.Gsoeeo$S;o••••G••••••••••e............ . _. ssnvolvímanto da ultlma perior a mil toneladas. No

excele_n�: tlmpreSSa? Junto

I
guerra mundial, a instalação entanto, com o seu desanvol

aos V1Sl an es amerlCanos. da fabrica de arame farpado' vimento paulatino, a produ
: de Monlevade teve por obje-' ção 'veio crescendo até supe
.

tívo emancipar o país dos rar, a partir de 1,940, o índí
fornecimentos . estrangeíro» ce de seis mil toneladas a- ASSEMBLÉIA PERMA-
nessa capítulo básico de nos- nuaís.' NENTE DE GREVE
sas necessidades, assim co- ;
mo contribuir, de maneira A produção de arame rar- De conformidade com o

decisiva, para o progresso da pado .da Compan�ia tem s�do que determinou a
-

quarta
economia agro-pastoríal na- �:mtlda nesse �Ivel, devf�do i sessão da Assembléia Per-
-cíonal. a enorme procura, para 111S. mariente de E;reve convoco :

O Brasil ainda não está industriais, que se .regístra ara dia 31 do' corrente'
inteiramente emancipado da no tocante a outros tipos de �es à� 20 horas, na PoliclÍ-
produção estrangeira no to- arames. nica Professor Eurípedes

Icante ao arame farpado,
1,

Espera a Belga Mineira a
. Garcez do Nascimento, a

cujas necessidades em' nosso construção de sua nova Tre-

país são consideraveis. No filaria na Cidade Industrial quinta sessão da Assem- Presidente em exercício

. EXAMINARA�O FINANCIAMENTOS NO,
-

entanto, a contribuição nes- de Belo Horizonte, para in-
/'

.

'

se sentid� oferecida pel;'Bel-
1

cluír o aumento da produção
--�------ ',-,--

BRA'Sll' so Mineira tem sido marcan- 'de arame farpado no esque-
,

. te, podendo calcular-se em ma geral de ampliação da

WASHINGTON, 31 (UP) - Além dos creditas iniciais : milhões e economia de díví- linha de trefilados.

para compra de equipamentos fcrroviarios e portuários, o 'I'"
banco de exportação e ímportação concordou também em

.- w.·.·.·.·__.·.·ww.·_·ww.-•••ww·_·•••- .••-..- _ <»__."'J

examinar outros financiamentos ao Brasil. Segundo o co- I '

.

munícado conjunto, emitido pelo banco e pela missão bra- .. BANHA AMERICANA A Cr$ 27,80 NO
stlairu, êsses programas visarão o desenvolvimento d,a pro-

I
'

dução de 'energia eletrica, dos transportes aéréos' e _ter-
" "

' RIO' ',..;"{;�"
.

restres, da indústria e da agricultura. Abrangerão tanto »_ ./"..-.._ - ••..-..-.._ ..........

programas públicos, quanto particulares. I RIO, 31 (V. A.) - Três mil toneladas de banha que a
I CdÇf_'__._::::F..: u -�;!f 3)'

_,....�

�NA.YO--··./"P
.......

OD---·E·..-R--A·.·-;-�-S·. ..-,E
....

R-·--·F·--A----B·
........

R--'·C·..-,A--·D·..-..-O·
....

,·
......

D-,O··w
.......

lnvadiram a Bir- ,COFAP comprou recentemente nos Estados Unidos, vão

SENSAC":"I-"ONAL ,
.,

chegar nos primeiros dias' de agosto. O produto, segundo
'

Icolhemos, será revendido a'o consumidor carioca por vinte '.

TIPO BISNAGA' mânia e sete cruzeiros e cíncoerrta centavos ou pO\,lCO mais. -

RANGOON, 31 (UP) • .._� w..G..- w_ ..- __.-_ _- _.

RIO '31 (VA) - O gabinetc do presidente da COFAP
Centenas de soldados chi-

distribuiu uma nota, advcrtindo que o pão do tipo bisnaga
neses comunistas invadiram

I ENCAMPACA-O DO CANAL DE SUEZso poderá ser fabricado e vendido na qualidade chamada
.

.

'

.a 'Birmania. ao longo de um

Ipopular, com preço tabelado.' Assim, a bisnaga de meio ,

b l-trecho. de Oltocentos kms. no
I NICOSIA, Chipre, 31 (UP) _:. O cruzador Britânico

guiLo só pode ser
-

vendida a sete cruzeiros no a cao ou
tI'

t d· T a d um
Íl'onteIra nordes e. A egan-

I "JAMAICA", chegou ao pôrto de Nicosia, procedentc el.e
Sete cruzeiros e setenta para en rega a omlcIlO, e

d a' frontel'ra na-o se
-

.
. o que a- Al d .' d d . t··

.

d' t t d
.

'1 q latorze e quinze cruzelros respectIvamente. Os . .exéln na, e On e se I e II ou lme la amen e epols que
qm o a l , cha demarcada os vermelhos .

' .' -

h'
-

speciai cujo preço é livre não poderão ter o forma-, .,
'

'. o presldente �asser anunclOU a encampaçao da compan la

paes e
. . ,s" Ja penetraram mal� de cem do Canal de Suez. A oficialidade britânica do "JAMAICA"

to de bIsnaga. k t ··t
.

b' '" ! •

,
.

•••••••••••••••••••••�
ms. em ern ano lrmane... de oito 'mll toneladas se reeusou a fazer qualquer decla-

N"·A!!80··E·S·T··A!l°D··E··P·Rd·O··NT IDA-O A 6a FROTA
'o primeiro minis,�ro u�a: râção sobre a pe0isã� do governo egípcio com respeito a

• I
Hfliv convocou o gabmete bn·-. Suez.

WASHINGTON, 31 (U. P.) _ O Departamento de Es- manês para uma sessão de

t d A d d t· h je que a 6a Frota dos emergencia, afim de exami-
a ·0 e a �ma a

.

esmen lram, .0._, '.
'

nar a situação'.' p' N b IEstados Umdos estlvesse de prontldao para a possIvel eva � I - �. • rêm IO' O e
cuação de americanós da zona do Mediterrâneo, caso se,

' .

agrave consigeravelmente a crise de Suez. Mas, ambos_ in- H' a u'menta-formaram que as ordens permanentes' que têm as forças aViam -

navais fariam com que a frota estivesse. de prontidão em RIO, 31 (V. A.) - A Gonvite do Instituto de Biofisica

caso de se apresentar tal necessidade. Um oficial de Im-! ,do O prec,O do e do Conselho Nacional de .Pesquisas, visitará o Brasil, de-

prensa do Departamento de Estado declarou que não' ti-I I vendo chegar ao Rio no diá -11 de setembro próximo, o

nha qualquer informaçãb a !respeito. ACl1escel1'tou qu�, no que
I ea'fez'l nhO

I professor Edgard Adrian, Prêmio Nobel de Medicina, pre-
diz respeito ao Departamento de Estado, desmentIa a no-

I
I sidente da "Royal Society" e "Mastcr" do "Trinity College

..
ticia. O "New York Herald Tribune" em primeira página I CAMPINAS, 31 (VA) A of Cambridge". Além do Rio de Janeiro, onde pronunciará

,publicou a notícia.
-

i fiscalização da prefeitura' conferencias, Lord Adrian visitará a Bacia Amazônica e

• .......................�_"V'V'o...............w�__........ ..- ..-__J".-.....•••__w·........�·.I'''''.... ..-..-.... agiu -energicamente contra os Estados de' São Paulo e Bahia. Nesta capital, o ilustre

OS EE.UU, DARIAM APOIO' �AO PLANO 'os chefes destét"cidade -pau- cientista deverá s�r agraciado com o título de "DQutor
lista, que por conta propría Honoris Causa" da Universidade do Brasil. O promotor

ANGLO FRANCES ,haviam aumentado o preço 'Adrian é famos0 Pelos seus estudos sobre fisiologia das

-. do !!afézinho de um cruzeiro' sensacões e mecánismos fundamentais do sistema ner�

LONPRES, 31 (U. P.) - Informou-se que numa das' para um e cincoenta. Com vaso, 'tendo' sido dos primeiros cientistas a empregar a

conferencias de hoje, com os deleg·ados da França e In- essa intervenção, foi restabe- técnica eletrônica para a determinação das característIcas

glaterra, os Estados Unidos se mostraram
.

dispostos n, lecido o preço anterior. do funcionamento dos nervos.
'

apoiar o plano anglo-frances para as�egurar o uso livre: 1$.e•••••••l!e$..Ij;,�Q0Q,Q{,<IilGe*�0."•••C.G(Ul;e-CGG•• \

e eficaz d,o canal pela navegação mundial, tanto na paz I, _ ,- "-. , ,.

como na guerra: Diplomatas qu� _aco�lpanh.am as nego-II' VENDE-SE ! J K convocou seu Mmlsteno
ciações, revelaram que a proPoslçao VIsa cnar uma auto-

I

• ,
�"'_"''''''''U''V''''''''''''''__''''''''''''''''_'_''''''''V'.J......�............-__..........'"W

ridade internacional, int-egrada dos países' que mais 3e, Uma casa de material' RIO, 31- C\TA) - O presidente Kuqitschek convocÇlu n

utiliz�ni do caDal. 0- próprio Egito seria convidado a pal'� c<tm 8 peças, tendo 3 quar- M1nistério para· unia reunião às seis horas da tarde de

ticipar da confel:ência. Por outro lado, Londres e Was- tos. Travessa Santos com a hoje. Normalmente; de acordo com o novo sistema adota-
-

hington são contraríos à presença da Russia nessa organi- Cruz e Souza e Málária. do, o presidente SÓ receberia hoje ,os três- Ministros Mi

zação, pois seus navios representam menos de um por J?reço 220.000,00. a dinhei- litares bem como os chefes de policia e elo ,Estado Maior das;
cento no tráfego pelo canal. 1'0. Tratar na mesma. Fôrças Armadas.

ÊJ@eJFAr:=bf3É"3""@"�rf3.êE� I Perdendo os freios

·�.;I. Conf(rl't�'8': ri'� Plaz'a·· �I� ':��:��i�lp�!�!���
i'

JJ - u � co que descia a ladeira do

� I Bom Gôsto perdeu os freios
.'.. FONE: 3063 "disparando ladeira abaixoli III até descarrilhar, invadindo

l'l uma resídencía. Nad::t menos

de quarenta e duas' pessoas
ficaram feridas, sendo ainda
grandes Os prsjuízos.

MAGROS -E

,Y A N A D I O L

Horário
l
11DE ,2a A 5a FEIRA - DAS 14 HORAS À 1

DA MADRUGADA

6a FEIRA - DESCANÇO SEMANAL
COLETIVO

SABADO - DOMINGO e VÉSPERA DE
FERIADO

DAS 14 HORAS ÁS 2 DA 'MADRUGADA

ORQUESTRA DIÁR.IAMENTE A PARTIR
DAS 22 HORAS

Atenção

lANCAMENTO DA PRIMEIRA CENTENA
DE'AUTOMOVEIS, 70% NACIONAIS'
S. PAULO, 31 (VA) - Está anunciado para setembro

o lançamento da primeira centena de automoveis nacio

nais, fabricados em Santa Barbara do oeste. Trata-se de
.

carros pequenos, pesando apenas trezentos e cmcosnta

quilos, e com sctenta por cento do peso em matería pl'i�
ma nàcional. Por outro lado, uma fabrica de Botucatu

anuncia que vai inicillr a produção de uma serie de aviões

teco-teoo. Os aparelhos serão inteiramente ,nacionais, com

exceção do motor. Tambem já está projetada a fabrica-

ção de aviões bímotore s.
,

•••••es.Ge�.es&.�o�.&$�••••••••••••••••••••

de física visitará bre
ve o Brasil

Estão sendo pro cessados 'por ata
carem um bairto I

ARGEL, 31 CUP) - As autoridades rrancesas revelaram

que varlos fuzileiros senegalêse , do exercito trances. e2-

tão sendo processados pelo ataque a um bairro ela cidade.

Aqueles Militares queriam vingar a morte de um camarada

assassinado no mesmo bairro, e abriram fogo sobre todos
os muçulmanos que encontra.vnrn além de saquear as casas.

--------------- -'_.

presidente

TERRENOS EM BARREIROS
Vende;.se

Um de 24 x 32 no antigo loteamento Maykot. Situa
ção excelente. Tem IUl. Agua encanada ém instalação.

Um de 10 x 28 situado mais adiante" tambem em boa
s ítuação.

Tratar à rua Almicante Lamego, 157 ou pelo telefo-
11 e 2818.

EDITAL DE CONVOCACÃO
,

bléia Permanente, com a

seguinte ordem do dia:
,I - Para saber do enca

minhamento da pos
sibilidade de an u la

Iação das matrícu
las.

2 - Assuntos Gerais:

Curitiba, 25 de Julho de
1956.
Almir I. Salache

.Os melhores vinhos ·dp Tubarão

FELIPPE

Branco e tinto
Distrfbuidore-r

Irmãos Mendes & Cia,
Rua Cons, Mafra. 9.9 -, Fone 3797-'

�"
BRINCADEIRAS -- MúSICA - Cr$ 2.000,00 em

nrêmios - em "DIVERTIMENTOS J-7".
,

Domingo, às 20"'hóras no auditório da GUARUJÁ.
Um patrocínio de "CARLOS HÓEPCI<:E�
Indústria S. A."

Comércio, e

•

PROCURA-SE PARA' ALUGAR
Família inglesa procura casa para alugar, com

'1m contrato de dois anos. Não faz qu'ef)l::ão que esteja
situada na zona centra!.· Tratar no Cabo Submarino ou

',elo telefone 2982.

CAMINHÃO F-a
Vende-se um com menos de 701 mil. 13em calçado.

Motor Roquete. Breque a ar. Talvez o mais bem conser

"ado, de sua classe, em todo o País.

P,reço� '650.000,00. Facilita-se uma parte do paga
mento. Tratar no Depósito das Águas "Santa Catarina",
�m Florianópolis :_ Rua' 14 de Julho� 540. ;,
----------------...,...,-----

.�;j1,�
Vendellli.se' ,Casa

Vende-se a casa, estilo bung:;low, sita à rua Artista.
Bittencourt, nO 32, nesta capital, com

-

12 peças e com

':.mpló quintal contendo jardim, canteiros para horta e

árvores frutíferas. Tratar com 6 Sr. José Cúvalho à rua

(;onselheiro Mafra, 21, sobrado, ou pelo telefone nO.
2667.

iiiilifillllil�>,' ,

,

""00 N"r.(I"d O.04�... ,.J. 1,••:4., "'. ��� IONlS .... ,uu U·I' ,..�. ""'oJ...., \
(E.LL'...".JI. PROSF..... P4JlA1IA .

Lavando �com Baba0
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Iôda a máquina oficial do Estado está sendo empregada contra a candidatura Miranda Ramos. Do qovernador aos secretários d'Ista.
do, chefes de' reparticões, em comitivas e carros oficiais, todos procuram garantir votos para o -candidato uden ista derrotado a 3 de
oufuro. Luz eletrica: cobertores, aposenta�orias" pontes, estradas, hospitais - tudo, prometem por conta do Iesourol

----------------------�--�

, Estalistica da "Pelroteum Press Service" aumentou NOVO ACIDENTEu!��i�'�� �}��ViÕ'S
:

'

a pro'duça-nde, pel,ro' leu no B·ra's,·I·
. ,,���',;t,(��o�.:;dO �::;i:'4:�� �i;;a;o��'�::o:\�

U .

. no aeroporto de Mafra, em nentes Antonio Chagas e

Santa Catarina, com um Silva e Carlos Ar iel Meló
aparelho da FAB, no qual Miranda. O acidente verif],
morreu o ten. Domicieno -cou-se sôbre o campo de
Augusto Araujo, outro de- tiro, no lugar "denominado
sastre fatal se 'registrou ho- Capim Macio, falecendo
je, na base .de Natal, no Rio ambos os oficiais, e ficando
Grande do Norte; rouban- destruidos os aparelhos. O
do a vida de mais dois ofi- Mlnisterío 'da Aeronáutica
ciais da Aeronáutica. Eis providenciou a remoção dos
a nota que o Ministerio da corpos para 'as cidades, on

Aeronáutica expediu às 18 de serão sepultados, deven
horas, a respeito: -o minis-

I
do o tenente Antonio Cha

tro da Aeronáutica lamen-" gas e Siíva ser conduzido
ta -inf'crmar que recebeu do pará Belo Horizonte.. e o
comandante da base aérea tenente Carlos Ariel Melo
de Natal um df�pacho tele- Miranda para' a cidade de
grafico dando noticia ,de Erechim, nu Rio Grande
haver ocorrido hoje, dia 31, .Sul",

,

\

'�V�{��-l (UP) :_ To- 365,000,000 de toneladas mé- Unidos foi calculada em ','" americanos. a produção no

dos os países latino-america- tricas. 174.000.000 de toneladas, ou 'primeiro semestre do ano, em ,

nos produtores de petróleo A Russía, a China e os de- seja, um aumento de 5,2 por curso, comparáda com a do

B
'

��;::n:�::�:stí:�à n�;tra��� ::�ta;:�essu:o��:���;�o'a�o f���ri.o�oa t��e�����á ::tl:� i;���df�i:corresponclente em., US"Ca·�8Smelros seis meses do ano. em mesmo período em 16;4 por 7,643.000 no primeiro sernes- México - 6,700,000 de

curso, segundo revela em sua ccnto, elevando-se assim a tre de 1955. '1955; Argentina - 2,200,000,
edição correspondente a a- 47,000,000 de toneladas mé- 'contra 2.154,000; Peru

gosto a. autorizada revista trícas. Quanto aos países latino- 1.16-0,000; 1.143,000; Equa-
"Petroleum Prcss .. Service". A produção total do mun- americanos na zona dos Ca- dor, 240,000, 225,000; Chile,
Segundo calculas publicados' do subiu nos primeiros seis, raíbas, a Venezuela se des- 240,000 contra 143,000; Bo

pela revista, a produção de
I

meses de 1956 a 412.000,000 taca com uma produção' em lívia, 190.0.00 contra 153,000;
petroleo dos países livres au-

I
de toneladas métricas, con- :0,000,000 de toneladas, con- Brasil, 165.000, 119,000; Cuba

mentou em �,9 por cento du-
I

tra 376.0"00.000 no mesmo pe- .ra, 54.559.000 no mesmo pe- 40.009, 19.000. �

rante Os seis prímeíros me-
I

riodo do ano passado. iodo do ano passado; em se- O Oriente Proximo figura
ses deste ano, chegando a A produção dos Estados �uida surge a Colombia com com 90,189,000 toneladas mé

l,050,000 toneladas contra ., tríeas, ou seja, um aumento

1,795,000; e em terceiro lugar de 13,4 por cento sobre as .:

.om 2,000,000; Trtnídad, con- 79,512,000 toneladas que pro
.ra 1.714,000, duziu no primeiro semestre
Nos demais países latino- do ano passado.

o comandante em cha

fe da imprensa governis
ta pelo que escreveu on

tem na Gazeta, ficou
muito sentido com o fa

to de, em carta acolhida

pelo Fre::hando, encón
trar uma verdade f! um

palpite, nas seguintes
palavras:
"Os [eeps restantes

foram cedidos aos pa-,
dres. De certo para o cul

tivo das vinhas do Se-
Osvaldo Melo nhor",

PRIMEIRO DE AGOSTO: SURPRESAS - A Cidade Nó' primeiro período. eS-
amanheceu triste, Sem sol: Nuvens. grossas caminhando tá a verdade: os jeeps
apressadas no Espaço, levadas pelo vento -sul fresco, E de-

que sobra�am dos che-
pois, outras tristez-as, cá em' baixo, piores, porque doloro- ,fes e chefetes udenistas,
sas, afetando ainda mais a já trtstíssíma condição da exis-

nem esses Iorarrr ter, às
têneia nesta terra de peregrinações torturantes. mãos dos colonos, embo-
, .: As oito horas entramos no Café, Surprêsa. 1\ chícar-a

ra todos fossem a eles
-com-saré pera metade, subira de um cruzeiro e cincoenta destinados por decisão
-centavos para DOIS CRUZEIROS. Pedimos, ·então, um ca- Florianópolis, Quinta-Feira, 2 de Agôsto de 1956 do saudoso Presidente
fezinho menor, servido naqueles dedaes. Tambem passára Vargas,
de um cruzeiro para UM E CINCOENTA,.. Esses jeeps restantes,

Pedimos pão. Isto é, pedimos para pagar é claro. Di- SANCIONADO POR JUSCELINO O ,conf�rme relação que já
minuira de tamanho, Desmelínguíra. Menos de ·100 gra- 'publicamos; foram des-
mas. Custo: dois cruzeiros, Pagamos pensando em coisas "PROJI=...TO DENIS" viados de colonos para
que não se pede eScrever... padres. Se, no' caso, há

Entramos numa loja perto, Queriamos qualquer objeto RIO, 1 (V. A.) _ O pre- de expedir um ato decretan- falta de respcíto, isso.
que nos faltava. Enquanto esperávamos pelo troco, um sidente da República" logo do o adiamento da sua per- não estará na notícia, no

:--gr?lÍl_Pinho: uma �álinha ou :n:esmo um palito de matéria
que recebeu .hoje à tarde manencia no serviço ativo comentário, mas no fato

plástica, vm�os tres moças samdo, chorando.
os autografes do Senado

I
do Exercito. Sua vaga, po+ , mesmo, no-desvia,

- Que e que houve?
sancionou no mesmo mo- rem, será considerada aber- Censurar o êrro não é

- Despedidas, por causa do SALARIO MINIMO! E
t

.

t de Teí d t d id h' errart-« Errai' é praticar, ,. ,

"

.

I
men o o proje o e ei o a para o eVI o preenc. 1-

acrescentou o mformante: hoje de varias casas comerciais
C N

.

1 t o erro! O Colono da
muita gente vai ser despedida. ong�'esso aciona

/ q�e men o. •

carta, posto para trás pe-
Gente pobre, Gente que ajuda Os pais e- muitas vezes perml.te ao chefe. d,o g.over-,

f
' los políticos udenístas e

'os írmãos.v:
.,

'no adiar a trans .erencra pa-

I d pelos vígários, reclamou
As moças, lágrimas .eorrendo pela fa_ce, olharam para ra a Reserva remunerada nterrompi O a preterição. Não quis,

traz com um adeus e soluços despedindo-se das coleguí- de oficiais, generais das
todavia, quanto aos [eeps

nhas, que tarabem tinham os olhes marj,[ados.. fôrças armadas até o' limi- RIO, 2 (V, A,) - O tra-
v

f f
.,

S P 1 abatínados, dar-lhes ocu-
Havia .' assunto .para um bate-papo mais caloroso, te da permanência na "ati- ego errovl�rIo , au o -

,

A
'

t " I' Santos esta praticamente 'pação política. Daí por-
mais veemente. Entrámos a conversar. Alguém. atira uma va. ll1 egra ua nova ei,

I
' que, sem dúvida, adian-•. I d f' I paralísadn em consequencíabomba, Cabeça de negro, legítima". E' que havia na prc-, em sua re ação mar, apro-

c

tou que eles, decerto, se--
f ít doí did d t

' .

d
.

b h' I S da ruptura dum dos cabos deei ura OlS pe I os e aumen os, Um para. passar a car- va a tam em oJe pe o e- I -

d t. d d f.. riam empregados 'no ser-
d

- .

d'
, '1' d tIl d

.

d
.

'd ascensao a es I a a e el- ,ne ver e a m31S OlS cruzeu'os o qUi o o preço a ua e o na o, \'al repro UZI a na re-
t J d'" d' viço do Senhor. O juizo.,

t d' d t' d" I . 1'0. San os - un lal. A !an-
o�, 1'0, pe m o para aumen ar mais OIS cruzelros no pre- senha do nosso serv)ço par- t ' 't

-,
�

" como se vê, é respeito.so.
ço das pas�agens de' onibus! !! I'lamentar.. I ���ali:eda �o� �,\aç:�eg,e�: Meno.s edificante foi o

Era· o fim, E ..'
_

n a c a
, -

,

, ' '. .

m consequencla, o ;rene de cabos de aço da Inglater-' que aconteceu à epoca da
A porta do Cafe, o homem com a calxmha de pente e ral Odilio Denys que deve-' " dist!!ibui_cão dos citados

, ,

.

, -, " , ra, o que so devera ocorrer "

nafta_lma no. narIZ da gente, pedindo, A segUir, aquele as- ria passar para a reserva t
.

t d' jeeps, quando o palacio
'd

.

f t d d t' "t t' h
' , " dentro de rI!). a las, Essél.Sl uo requen a 01' o Pon o. - em um roqum o al pIO remunerada no dia dois de demora trara' grandes p se' encheu de zelosos cu-

ve'l'nh,o?,"
. re-

"

t t t t·
,

ras do interior. A' medi-- i agos o en ran e, con ll1uara juizos para a economia pau-O_sol encolhera-se por detraz .das nuvens já ameaça- no co�ando .da Zona MI'II'- da que iam saindo, um
doras. 'd, lista, que conta com aquela

tal' Leste, para o que
�

o pre-' ferrovia como unico meio grupo de udenistas, pos-
Lembramos o Evangélho, Lá está: - Mateus na pala- ,tado à 'ft'ente da Casa

vra do Mestre: _ Nesse tempo muitos hão de se escanda-'
sidente da República, de para fazer chegar ao porto
acôrdo com a 'nova lei terá de Santos às cargas pesadas, Rósea, ia concluindo:

lizar e trair-se uns aos o.utro,S, e uns aOS outros se odiarão.". _ Aquele vem. risonho!
E '�epois: - "E por. se multiplicar ,a ini.quidade; r�sfria,�- NA-O SERA-O MODlfIC·ADOS OS AGIO'S Ganhou jeep! Mas o o.U-·
se-a o. amor da maior parte .dos homens" Evangehsta Cl.,' .' .

.

tro está carrancudo! _Fi-
tado - Versículo 10 e 12 (título: no PRINCIPIO DAS DO- ;

.

cou na mão!
RES"

'

'.

. 'I MINIMOS x X x

Leitor, estamos vivendo êsse tempQ. '

, I O dr. Vavico; da ,Dire-
.... , .. ".... ..,..................... ." ... O>

./0> ...... �
RIO, 1 ev; A.) - 'D9 ga- ,t�mente di'Tulgadas no Rio

toria Distribuidora de
Crônica triste para você, bem' o sentimos, porém, ve- binete do Ministro da Fa- e São Paulo". Terras, desde os tempos,

racissim�. ,_ . '., '.

i zenda recebe�o� a seguin- i _::::_ .______ de acadêmico tem fama
O dla e'sta tao cheiO de angustia, la no alto, aqUi em te nota: "O mll1lstro da Fa-

O t
'

. I de jovem esperto e -sa�

b.ai"\), por toda a par,te que só cois_as tristes_ podem sair da

I
zenda desmentiu hoje que recrutamen O na I' bido. Costumava não

pena que busca motlVos no coraçao lanceado pela dureza se cogitasse da modificação. perder caravana de es-
desta vida.

" .' .

dos ágios mínimos

resuI-l Inglaterra tudante que saisse em

c?m�çam a ca�r uns ,pmgos de chuva. f tante da decisão já antiga, p excursão. E, muito em-
LagrImas do ceu, talvez... do Conselho da SUMOC e

LONDRES, 2 (V. -,) -:
A

bora sem folgas. nas fi-
'. _ .

. Cama�a d9s Comun; 3(:� ma-!

Mosco,u 'promete
cUJa execuçao. sua excI�. 'nifestou ôntem à noite pe-' �anças, era nesses pas

sl.lspendeu. AfIrmou o ml- la continuação, por tempo
I seios o que mais apro-

t d F d I veitava e melhor se dims 1'0 a azen a que, ao, indeJinido, do serviço mili- I·

d
' .,.._, ·

t
'.

d vertia: Certa vez, co,m

OJU a econo'mica· con rano o que se pro-' tal' obrigatório para os ho-I. I d'
-

d C Ih I, ,

" apenas 20 cruzeiros napa a, a eClSao o onse o mens. Uma proposição da
MOSCOU, 1 (UP) A são frutíferas para ambas as que elevou os ,ágios míni- bancada tr�balhista, que su-

carteira:, incorporou-se a

URSS está pronta a conceder partes porque baseadas na mos, será revogada, não 'geria:o termo do 'serviço mi-
uma embaixada de enge-

a sua ajuda econo.mica a to- igualdade total das eX13orta- tendo, pois, quarquer fun- litar por etapas, foi derrota-
nheiros de Curitiba, que

des aR povos que se lib.erta-; ções e iI1?-portaçôes e n� ,re- damento as nO,ticias recen-' da, por 308 x '240 votos, Em
I'
visitou Salvador, na Ba-

ram do jugo colonial e que gularidade -das soluções f'i- , hia. Co.m aquélas curtas
I ---- seguida, o legislativo apro-

deseJam assumir a sua inde- nanceiras. 'I divisas, o. dt'. Vavico pas-

pendencia economica, Isso se I
" Peron processado �

���no���m��'�:e����o��e, g�� I
seou a valer; foi a bai-,

aplica em primeiro lugar ao
j C- f

.

"

B .J BUENOS AIRES, 2 (V. P,) acordo com Os aliados, a uma i
les vários, nos qu�is só

Egito e a todos os países ára-I, omerenCla, rasl· _ O ex-presidente Juan Do- 'politica, de redução das for-
bebeu uisque do bom; ex,,-

be "
eve hOJ' e de ma

' ' ' perimentou os melhore'3s - escr u -

mingo Peron foi denunciado' ças militares nos limites das
nhã o .jornal "Izvestia":' 1- Uruguai - Argen- em juizo por crime de sedu-'necesidades defensivas ;a::eSmd�sB::r;:r�ae�,tpa::DepOls de haver fnsad,o I

-

d f" t
'

t I
/.

.

çao,
-

e que 01 pro agollls a
gou cinema e la,nclies pa-que, C9�cEd�ndo a su� aj;tdait:na a menor Nelly Rivas, Na epo-,A,"nda na-o fOI· parae nomI q ele pa '

,

ra grupos de encantad.o-co Ca a u s lses, a "

ca em que' tiveram lugar :'\s
URSS

- ,- .' I ras conterraneas de Mar-na() Impoe nem l:nP<2-- . RIO, 2 (V, A.) - O Itam'�- relacões entre Peron e Nel- S drá jamais condições p_olíticas rat,i confirmou ôntem à noi- ly ti�ha ela 14 anos.de idade O ena o ta Rocha; aumentou o
, seu enxoval d� ternos,e economicas que im�ortem, te a - notícia de 13. Aires na loque é considerado crime RIO, 2 (V, A,) - Não tem gravatas e camisas; deem atentado a sel/-s ,inte�es- qual são convidados o Bra-, pelo Código Penal argentino, fundamento a natícia vei- vo.lta, ficou 10 dias na. ses nacion,ais, insiste' o. jor':. sil e o Uruguai para a uma O pronunciamento de Púon culada p o r determinad'! Capital Federal, fazendonal

na.
s grandes �anta�ens C?nferência �ripartida na C.'1- foi feito pelo j.uiz Ernesto I emissôra carioca de que já. outro tanto e outras tan-que re��esenta, para os E_S- p�!al argentma. Nessa reU- Gonzalez, O mag!-strado ain- tinha sido enviada ao Con- - tas.tados aI_abes a m�n,utençJ.lO nJao, segundo um porta voz' da decretou a suspensão do gresso a mensl).gem pr-opondo· Ao reg:t'essar � Curitibad: re��ço,s C?�erClalS

�

corn do Itamarati, seriam discuti- patrio poder dos. pais �e Nel-I a indicação do sr. Álvaro deu, um balanço nos seuso�
. p�bes. s.oclallstas, �ssas cdas as ,I:>,ases,par::], a seguJ;'ap,,- ly, José M,aria Rivas e M:1- Lins Pa,"a embal'xadol' �enll-f

'

"I'
,

I" haveres: sobravani-Ihe,1'e. agoes, rJsa o
.

zves�ia'!) ça 'elo Atlâ1íWco Sul. ria Sebastiana Rivas, IJort'\,l'gal,' ainda, 914' ci'üzeiros!!!

NOSSA CAPITAL

Recebi, há, dias, uma carta e estampai-a aqui.
Ontem, pelo jornal desligado da oposição, fi

quei sabendo que o Colono que me escrevera, não es

crevera! 'E que a epístola fôra forjada, simulada, fa

bricada,' aqui mesmo na redação!
Não serei, porventura, suficiente para receber car

tas, vez por outra?
Se não sou, só me sobra sair por aí a parodiar

, Nora Ney: .

"Ninguem me escreve,
Ninguem me epistola.,,"

x X x

Como publicassemos decisão do egrégio Tribunal

Superior Eleitoral concluindo pela elegebilidade do
Vice-Presidente para-o Senado, não nos podendo acu

.sarern de forjar o acórdão, saem-se com esta:
.

"Publicam decisão judiciária em questão de- inegl
bílídades, aplicando-a, a seu -talante e' ao sabor dás
con veniências, tentando provar que o vice-presidente
da República pode fazer campanha, Isso porque não

conseguem esconder a participação do sr, Nereu em

campanha passada".
.

Boazinha! Com que então aquele que pode candi
datar-se a um cargo eletivo não pode, fazer a sua Cam

panha eleitoral? Se é elegível não tem todos os direi
tos dos demais candidatos? Pode registrar sua cha

pa, mas não pode anunciá-la e propagá-la? BoazinhF1.!
x X x

•

Ando pensando (m comprar uma Casa. Mas se

me aplicarem a teoria udenista, poderei comprá-la,
sem dúvida. Só o que não poderei é morar nela!!!'-

'x X x·

Especificamente, na correlação de direitos, 'quem
pode o mais, pode o menos, diziam os romanos, em

latim, .Variando a fórmula, o guará comentou ontem,
em bom português:

"

- Quem pode beber cerveja, pode ir lá fora!
x X x

.

Por duas vêzes, a primeira em manifesto irrespon
dido em 1935 e depois em cntrevista, dez anos passados,
o dr. Agripa de Castro Faria arrolhou a boca dos que
o acusavam levianamente. O manifesto ficou sem re.:;

posta. A entrevista tamben!.
Mas as leviandades voltam de quando em quando.

"Se trai -;. disse êle na entrevista - t�ai os generais
traidores que traiam meu partido". E provou,

x X x

O primeiro, outra VeZ agora acusado, já é desa
'parecido, O segundo, dr, Renato Barbosa, por certo
terá nas colunas do jornal do sobrinho Volnei, espaço
para a defesa, Ele é do lado de lá.

x X x

Para combaterem o dr, Miranda Ramos, não ces

sam as mais enérgicas providências (:io situacioni3mo,
Só em Aririú prometeriam gastar milhões com a luz
elétrica, E para lá seguiram, de uma só vez, 300 cober
tores. O governador, de avião, em luzida comitiva, foi

"

ao Oc»te fazer propaganda de secção em_secção. De
pois de tudo isso, os jornalistas escrevem que o dr,
Miranda Ramos está abandonado!'

_

I

ImagInem que fariam se não estives5e abandona-
do? No mínimo um comflito mundial!

I

Se o assistidissimo sr. Heriberto Huls_e precisa çle
governo' inteii'o e mais dos cobertores para enfrentar
o abandonado dr, Miranda Ramos, que candidato é
êsse?

Essa lógica deles é mesrp,o o riso ela cidade.
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