
a

Ediçâo de hoje 8 páginas

a apreensão da R!visla "Problemas"

Irineu Bornhausen".
Em Braço do Norte, o .g·overnador Jorge Lacerda, para conssguír a desis

tência do candidato oposicionista, assinou um condicionadó do qual constam,
também, duas aposentadorias, cl'iminosanledte asseguradas: a. elo candidato e
a do delegado de partido.

�

A diferença do professor Bornhausen, para o aluno Lacerda, é que aquele
não deixava a prova da sua ação eorruptnra e fraudulentn e que êste a deixou
irrefutável e confessada, no célebre e Ignobdl documento.

Se a Justiça, diante de fatos que, pela sua 'Fravidade e pelas suas consequên
cias, arriquilam os partidos políticos e anulam a essência da democracia, fizer
corno fez o Procurador Vitõr Lima, que será do regime? Que.. valerão Constitui

-
.. Não!'me Interrompa, que estou lendo o uiscurso doções? Para que o luxo 'de um Códi,go Eleitoral? Daí valerá o velho, conceito, anu-

'1
ex-diretor do Tesouro!lado pelas garantias do voto secreto, 'proporcional e direito: Govêrno é governo:
"O ESTADO" também vai puhlicá-lo, amanhã! Ele'A êsse poderá ser 'acr-escido outro, mais Invencível, ainda: Tesouro é Tesouro!

."., é do ·P.S.D.?

8IIJ�., Bt 1m __J_��'II�M�'��_�!���III���4iA����!!d!"�'�'Q��������C�a�l�e�a�b�o�c�a�!�E�c_'�d�a�U�.�D�.�N:.�!�!�! �(Cootinu�ão) aM���riod��deh"�'� M��ko da J��a, q��od�m@tid�, oou re0fi-
O SR. MINISTRO DA JUS- presidido ao Congresso corn-

!. -.
' � quis ressalvar a sua respon- cações, ou as interpretaçõesTIÇA - Não vim, 'Portanto', posto quase dos mesmos e_lc- O M·

·

I d J I- � sabilidade de Senador, 'no da nota presidencial que ata-
desmentir notas presíden- mantos .que estão aqui, não lnlS ro a US lÇ" �. �larg.ame�to do ínstítuto da calva a Oposição, acusando-n
cíaís. Vim dar a versão ver- poderia deixar de consídernr � -I ' Interpnlaçào. e íncrepandc-a de determi-
dadeíra, retira�o da ex- o apêlo que me faz o nobre

� :: I
.

A premissa estabelecida pe- nado fato. Tanto isso era
pressão usada os intuitos que

Líder Prado Kolly, porque na � !-Ilo nobre Deputado Prado justo que V. Excia. deu as ex-
lhe foram atríbuíâos. Isto reputo do meu dever prnsti- � I Kelly partiu de um príncípío, pllcações necessárias, aten-
� homenagem não apenas giar o Poder Legislativo, Pois I CaA!D'a'ra dos' Deputa'�.os

" I de Um postulado. que nao dendo, assim, à convocação.ãos parlamentares que aqui sem êle não vive e não lJros-! :' sustentei e não teria coragem () SR. MINISTRO DA JUS-colaboram na obra de en- pera nem o País nem a" de- '

': de sustentar. TrçA _ Dei as explicaçõesgrandecirÍ1ento da Nação, se- mócracía. (Muito Bem. Pal-:
I

" i .0 Sr. Garbrtel Passos - Dá necesárias, mas ressalvando,não ainda. à elevaçao com mas.) -

I � Exposlçãç do Exmo. Sr. 'Nereu Ramos � ;

V. Excelência licença para como Senador, a opinião que,

que se conduzia o_Sr. Prssi- O Sr. Prado Kelly - Mais � Ministro da Justiça, e as' interpelações � um aparte? defendo: que ia interpelação,dente da República na ,emer-. uma vez agradeço a dísposi- � feitas á S. Excia. com as respectivas • O SR. MINISTRO DA; JUS- a convocação dos Ministros,gência.
'

ção de ânimo de V. Excia. /.
na sessão d d" 27 6 56 � TIÇA _ Com muito prazer. no regime parlamentar, temNão podia eu assentir em Peço, entretanto, permissão � respostas" o la.

- -
.

" O Sr. Gabr-iel Passos _ Sr. um sentido, mas, no regimeque se continuasse a- dar para declarar que não pro-, ;- ,

. .. Mi
.

t e dat presidencial, tem sentido di-'I
-

m en cede a critíca de V E' - - - - - -

v�...." w k_·..·•· ·.·.·R·. ..; ln.Is ro, p3:rece-�, a
ferente. -Ressalvei a minha

aque as expressocs u s -

" XCIa.·· ......" & •

I vema, que nao há alarga-tido que não tinham, embo-, quanto ao. ato da Câmara
. menta. V. Excía., foi convo- responsabilidade de Senado�',ra Srs. Deputados, na quali- convidando-o a l?restar es- rentes. (Ppoiado.. Palmas), A veram envolvidos Deputados. diferem dos do requeríman- cado para prestar informa- tanto mais que a opiniãodade de Senador, pudesse dí- clarecímentos, AgIU bem' a tese que sustento é a de que! O Sr. Vieira Melo - Per-, to originalmente apresen-
I
cões sobre fatos que a Càha- que defendo

.

é conhecídn.zer: o Ministro da Justiça Câmara, e dentro de atribui- o Ministro da Justiça não po- 'mita-me díz. r que V:-Excia.,' tado à Câmara dos Deputa-' ra reputou da maior .ímpor- desde muito, de elementos.não pode ser convocado para. çõss constítucíonaís, quan?o, de Ser convocado - e a SU3-
I poderia ainda acrescentar dos.

. I tância, tanto assim' que con- desta Casa. Mas dei as exdar explícacôes sôbre atos em face 'da agresao sofnda tento como Benador, fiz a que esta foi a t:azão pela qual r o SR. MINISTRO DA JUS- vocou V. Excia., Evidente- plicações para que se nãoque não· Interessam ao Par- por vários dos seus membros, distinção - para explicar, a: Maioria ofereceu ao reque- TIÇA - Acrescentarei que,' mente, êsses fatos, em si, na pensasse que não estava co>lamento, quer na sua runção desejou .que o Govêrno vies�e Irases de ur�a nota prcslden- i ri�ento do 'n?bre DelJut.;1c!O na ocasião em que se vota- sua interpretação, no seu siderando, devidamente, aIegrslatíva, quer para o exer- esclarecê-lo quanto as medi- C 1_!t I pn.de ha expressoes que, AlIomar Baleeiro o substítu- va o requerimento do emí- desdobramento, comportam Oposição: para que se nãocicio da Sua funcão mais ár- clas� ,a fim de apurar respon- n�o atmgindo o Parlamento, tivo que está subscrito por nente ,Líder da Maioria,
.

o outras indagações, inclusive pensasse que aqui viera paradua - a apuração de respon- sabllIdades e processar 08 !lao podem abs,")lt�tamente, mim e pelo eminente Depu- nobre Deputado Afonso Ari- sôbre a quem pertencé a esconder a veJ:dade, tank)sabilidades em julgamento culp!l.dos. (ApOIado. Palmas). .mte�essar ao Parlamento. tad� Fernando Fl'rr3:1:i. Na nos ressaltava, de maneira responsabilidade dos atos mais que o que eu. sustentaVTI.político. O SR. MINIS,!,RO DA JU�- (MUlto �('m. Palmas). .. realIdade o que. dcseJ:1vu_!llos meridiana, a diferença entl"é que teriam justificado a já estava afirmado por par-Mas, embora t;enha restri- TIÇA - �. EXCla. tem 'Bzâ?, . Ma� nao defcl!do a t,ese .da I era um e3.clareCllnent�1.. sobre os dois requerimentos. E "O agressão poliCial. Nestas con- lamentarC's cujos nomes l'eções, como 'parlamentar, à como razao tenho eu. Nos IlEgalIdade ou InconstItuC10- os acontecImentos venÍlcados requerimento aprovado foi o dições quando V. Excia é feri entre os quais o do pró-extensão que se vem que- partimos de premis3as dife-I nalidade da convocação para nos dias 30'e 31. da Maioria.
'

convo�ado para dar e��as prio Líder da OposiÇã.O.rendo d<l1' ao instituln da in- rentes; havemos de chegar, I' prestar' ellclarecimento sôbre' Exatamentc' por isso é que Por cons,eguinte em ne- explicaçõe,s, comportam-se It.erpelação, eu, que fui para portanto, a conclusões dife- as ocorrências em que esti- oS têl'mos clp suLYltitutivo l?-huma contradiçãb caiu o nelas, perfeitamente, os! Conto na próx. ellição

Criminosos de
guerra

TOQUIO, 2 CU .P.) - Che

garam ôntem de manhã ao

porto desta capit.al 328 cri

minosos de guerra japoneses
libertados pela China Popu
lar após o comprimento das

respectivas penas. Foi esse o
'

segundo grupo de prisionei
ros nipônicos libertados. pela
China Comunista.

'.

Encerrado o inci
dente

xXx
Quando da realização de eleições municipais" em 1953, vários chcfes e ean

didatos pessedistas ü:Euxeram à direção do Partido a espantosa- notícia de um

novo processo de luta politíca, inaugurada pelo governador Il'inen Bornhausen:
o de conseguir, com ofertas as mais vantajosas, a desistência dos candidatos
adversárfos, nas vésperas do pleito.

-

A propósito, em editorial lançado em nossas colunas, a '19 de novembro ,I
,

daquele ano, escrevia o nosso diretor:
"Ouvimos, estarrecidas, as queixas de candidatos nossos,
de vantagens para cancelarem suas candidaturas. Para
obter isso, até com polpudas uposentadcrías jogou o sr .

.:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONALi-·········:·····.-··········..··_·-:-t Oaragla O 'oluro de soa 'amílle
;IL w�����/�M�RD

I c»: J:��i�AR�
••:.: ;�::,�::". ! f .

. Restauraote Napo II ir9' Ita.u���::���n:;!�o,n::'T:�t�t��o:o�:te6.·��� i;i�::
Olplomado pela Faculdade Na- DOENÇAS NERVOSAS E MEN- pai d•. .Hedlcma :UUlverli'!da<l� I. . -Bornbausen, no Estreito.
eícaal de Medicina da Unlver- TAJS:- CLlNICA GERAL' .

RIO' �1i1�r.:N�IRO· '/1 Rua Marecbal Deodoro 50. • ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
aídade do Brasil Angustia Gomplexos.. . ,,, . • 1 di h

.

.

E,,-Iute.-no por concurso da Ma- Insonia �·Ata(ues - Manias - Aperfelçoamento na l·asa de

J
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! seu' m erro,

ternidade-Escola t'roblemática afet!Va e sexullI. Saude São. l'4ig�el�' Desconto especial para os senbores viaJ·antés. Já dispomos de poucos lotes a venda,
(Serviço do Prof. Octávio Rp- Do Serviço Nacional de Dcen-z Prof. �ernando .Pauhno D'

..

'R F I' S h
. .

.

drigues Lima) cas Mentais.. Psiquiátra - do Internu por 3. ana,,! do o::.erviço .' .' irrgrr
a ua

.
e IP c midt _ 34 _ sala 6, nesta

• de Clrurgla _

-....." t 1
I!:x-interno do Serviço de Círur- Hospital-Colônia Sàrit-Ana... -..... 'japl a.

,ia do Hospital I. A. P. E. T. C. CO.tolSUJ!,1'ÓRIO -. Rua Tra- ·Prof..Ped;-o de Moura

do Rio de Janeiro jano, 41 - ,i)as 1"6 às 17 horas. OPERAÇOES
Médico do Hospital de Caridade RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE ADULTOS

e da Maternidade Dr. Carl�1l l39 'I'e l. 2\JOl DOENÇAS DE .��N-HORAS _._�----_........_------_.......;...-----

Corrêa
. CONSULTAS: Diariamente da.•

[JOH:NÇAS DE SENHO�AS -'- 7 - 9,30 no Hospital de Co1ri�

PARTOR _ OPERA�. �ES dade, das 9,30 - 11,30 110 Oon-

Cons: Rua João, Pinto n. DR. ARMANDO VALe. :�::::.iO à rua João Pinto 16 1"

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS ' RESIDltNCIA - Rua Duarte

Atende com horas marca- Schute"I, 129 - Telef. 3.288 -

das -!.,_ Telefone 3035.
.

CI' I I f t'l Florianópolis.
)08 Serviços ne ID ca

.

n an I
_ __ .._ .•._.

ta Assistência Municipal e Roa- DR. CESAR BATALHA DA
Fitai de Caridade

n, CLÍNICA MÉnICA DE Ch:IAN- SILVEIRA
ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista
- - Alergia._' .

CI(' d Ad lt
Consultório: Rua Nunes Ma- nica e u 08 e

nado, 7 - Consultas das 1ó às Crianças Baío X
l8 horas.

.'

'Atende com Hora Mar;.
Residência: Rua Mauchal -Gul

herme, 5 - Fone: 3783

DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
_ ADVOGADO �

. Escritório e Resi'dência:
Av. Rercilio Luz, 16

.

Telefone: 834(.. .

................."....

D � N TIS T A-S

DR. SAMUEL FONSECA •

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Búcal -

Protese Dentária
Raio. X e Infra-VermeUao

.-DIATERMIA
Ccnaultõnio e Residência: �ONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
Rua Fernando Machado, n. ti RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

FODII: 2226. !nOMICILIO.
Ccneultas.r .. da. 8,00 às. 11 ho- . ,OPERARIO _ VALDEMAR POSSAS -' RUA "3 DE

tas e das 14,00 às 18 horal '''AIO'' TR TO'
'Exclusivameme com hora mar- u CBECO), NO ES EI·.

cada.

�:.::u:' "L:EI.RA <EXIF.'8S$0' .flo·ri.anólolis· LI_a.DE AND ADA ENDEREÇOS ATUAtIZAOOS' ,bo. EXPRESSO'
CIRURGfÁO-DENTISTA' .

CONSULTóRIO Ediflcill
'

Partenon - 20 andar - aa1a
203 - Rua Tenente 'Silveba, l�
Atende diáriam.ente das II àJ
il horas
3as e 5as �as U a8 18 horal.

- 19 as 22 h01.aa.
Confecciona. uentadural e Pon-

es idóveis d. Nylon.
'

"RiO1fIar"
Anúncio mediante contráto. Rua Dr. Carmo �... etto. 99 A ('11 ida Andradas. 871-B
OS originais, mesmo não. pu-

idiclldos, não. aerilo devoJvidos. ,Fonea: 32-17-33 e 32-17-87 Telefone: 2-90-27
A direção não 8e re3J;onsabiUza Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"

pelos concr" . emitidos nOI ar-
" End. Teleg "RIOMARLT"

.

,

�g'OS a�8iJ

j
"

NOTA: - Os nossos servIços nas praças de· Pôrt(l

INFOl."...._;OES UTEIS . Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
.

agentes .'
,

Ó leitor encontrará,\ neata co- "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" .

luna, in1'ormações que n.;cesaita,
íià;"ameJ)te e dr imediato:

'

Jf)!lNAIS . Ti.lefo:le Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI�
O lJiltado .....•.••.••. ,. 1.O2� ,-Fones: 25-34 e 25-35 -"A G 'lZeta .. � � 2.656',·" "
Diário :lo Tr-'ie 8.1179 -. �. _

Impl'en.sn.Of", .AI ........ 11.688
HOSPITAIi0

ClIridade�
(Provedor) .....•......•••
(Port ..ria) .........•.• ' ••

Nerêu Rame8 .........•.•
Militar ; ....•; .

tião Sebastiãu 'tCa.a d.
Saúde) .

Mate'r:.fdade
..

Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiroll
Serviço Luz (Raclama-
..çõés) •••••....•......••. 2.404
Po!ícia �Sala Comissário.. 2..038
Polícia (Gab. l'el!!gado),... 2.1194,

DR. !: LOBATO COMPANH-lAS DE
FILHO TRANSPORTES

Dü�nça8 do apal'elho respiratório TAC ...........•..••••. ",700

TUHERCUI.OS� 'rl)�piro 110 Sul .•...... 2.500

DR. EWALDO SCHAEFER l1ADTOGRAFIA E oRADlOSCOPL<\. Panair 11161

Ad I DOS PULMõES Varig .. , ; 2:825
Clinica Médica de.. u tos Ló'd A' .. 402C;r1ágia <lo Tor.as I e ereo............ "-. .

e Crianças Formado, pela Facu IdaJe Nael .. - Real ;.......... 1.177

üonsultório _ Ru-a Nu- nal de Medicina. 'fisiologista - ScandinavBII .......•.... 2.300

·Cisi.(lcirurgião do Hospital Ne- HOTtIS
nes Machado, 17. rêu RamoS Lu'1O ,. !.021

Horário áas Consultas _ Curso d,{!' especialização pela ,Magestic 2.276.. As partidas de Floril'!-l1ópolis são ás 24.00 horas, e do
.

S N l' Ex-int.erno e Ex-aula- .Metrop'Ol 3.111' "ia de .:o'aneiro, ás 16.00.
das 16 às 17 horas ,(exceto t�nt,,' <I� Cirurgia do Pr"f. Ulr0r. .! ,ro.rta .:........... 8.321

aos sábados) 'Gllimarães (Rio). t) ii ,aCique 8 '.449 T t na Ida V lt
.

f á I

. '." Con" Felipe Schmid�' 18 _'" Central.................. 2.694 an O como ra o a o navIO ar esc!'.a '1108

ResIdência: Rua Viscon-; Fo�e SSOI 'Estrela :........

s.8711'J>ortos
de São Sebastião, I1habela e Ubatiíba.'

de ele' 0111'0 'PTeto, 123 .. ,I Afend� em hora ma:r,cads.. I�eal "...................... 1.6'9.. Para melhores informações, dIrij�m-se à séd� !l�
9

. Res,: - Rua Estllves JuOlC>r, i.STREIT.O 11:
A •

C Ih' M f '1' 1Te!. 3fí5 .
t
80 _ b"OIlG: 1lI11. DillqU. .;" ....... ""... Uo ómpresa, & rua onse elfO a l'a, 80 - 'a .foll. 22�12,

Residência:
Rua: Gene ral Bittencourt

L01.
Telefonei 2.693.

Redação
-

• Oflcinu, à rua Con
u'.heiro Mafra, n. 1�0 Tel. 1022'
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A, RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUI.NO
Repreeentantel:

Repl'esenbçi'ies A. S.. Lar.'.
Ltda
R(:I Senador Dantaa••0 - 6°

and,lr.- .

Te!.: 22,5924 -�Rio de Janeiro.
Rua 15 de Noyembro 228 tio
"-f'er .,,1,,' 512 _ ... São PalJlo
Assinaturas anual ., Cr$ 300,00
Vendà avulssa .. '.... Cr$ 2,00

DR. ROMEp BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis IS na fanta

Cesa do Rio de Janeiro
CLINICA Mli:DlCA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
'Horários: Seg andas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 à3 18 horas .

Residência: Rua Felipe Sch·
midt,. 23 � 2° andar, apto 1 -

l'el. 3.0011.

cada.
Felipe Schmidt 39 ASa:"

las 8 e 4.
DR. JÚLIO PAUPITZ'

FILHO
A D V O G A DOS

Ex-interno da 20& eniêrmal'.a
e Serviço de gaat ro-entero logia
la Santa Casa 40 Rio de ,Jeneiro
Prof. W BerardineUi).
fõ;x-intei'no do Hospital mater

nídade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Eatômago, intestino,
figado e vias bi liaxea. Riu.
Consultório: Vitor Meirelel' 21.
Das 16 às 18 horas.

.

Reaidência: Rua Bocaluva 10.
Fone: 3458.

DR. Jose MEDEIROS
VIEIRA

_ WV:OGADO ,....

Caixa ,Po.t�l 160 - Itajll'
Santa Catarin••

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

...

DR. HENRIQUE PRISCO
PAUAJSO
!\1ÉDICO

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

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

Andrade).
-Consultas - Pela manhã no

Rospihl de Caridade.
A tarde das 15,:>� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira-'
dentes. Tel. ,2766. .

Res idência - Rua Presidente
Coutír; ho 44:- Tel.: 3120.

.DR•.CLÀRNO G.
"" • 'GALLETTI
.... ADVOGADO -

Rua Vitor Mei:eleÍl, 60.
FONE: :

\ 2.4il8
Florianópoli. rr:DR. MÁRIO DE LARMO

. CANTIÇAO
.

<,

.. ,MÉD'(CO
CLiNICO DE CRIANÇAS
,.. ADULTOS'

.

Doenç�ã Internal, .

:OR.AÇAO _ FIGADO -- mNS
- IN1'ESTINOS

Tratamento móderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel
eles, 22 •.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horaa,

Telefone: Consultórió - 3.416
Refidí�nda: Rua José do Vale

Pereira 158 +-. Praia da Saudade
- Coqueiros

.(;LINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

, DO
'DR. GUW.aREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de C,TORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS. MAIS MODERNOS ·PhRA
TRATAMENXO das DOENÇAS
,da ES·PECl.(\.LIDADE.

Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
1\.. TARDE - das 2 as 5 _.:_

ao CONSULTóRIO - Rua d08
'!LHF' 1 na; 2

R1.. D1l:NCIA � Felipe Sch
m idt nO. 113 Tel. 2366.'

. DR. ANTÓNIO MoNIZ
DE AilAGAO

,CIRURGIA TREUMA1'OLOGlA
,

Ort.opedia
Co ..sultÓrio: João Pinto, 18.

Da,s 16' às í7 dlàriamente.
.

Menos aos. Sábados
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

----- -� �------------

DR. ÇONSTAN'flNO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de üenhoras - rarto.
_ Operações - Vias Urlnárla�
Cursó de apej'f'ciçoamllnt'J e

longa prática nos HOJIpitaill de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua )'elipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'qNE
3G12.
HORÁRiO: das' 15 -ás 18 ho-

ras

l'iesidênqia: Avenida Rio Bran

co, ii. 42.
.

Atende chamadol
Telefone: - S296�

ADMINISTRAÇÃO
'.

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

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. LAURO DAURA
_ CLíNICA GERAL

Er,pecialista em moiéstiaa, d.

Senhoras e vias urinárills.
Cura' rádical das. infecções

agudas e cro!licas, do IIpeJ'elho
genito-u ri nário. em amOoa oa

sexos.
, Doenças do-aparelho ·Digestivo
e do sistema nervosO.

Horário: 10% ás.12 e -214 ás ·fi.

Consultório: R. Tira:!entes. 12

_'10 Andar -- F'one: 3241).
Residência: R. Lacerela Cou·

tinho, 13 (Chácara do Espanha I

-' Fone: 8248.

e

na. ANTQNIO DIE
MUSSI

MÉDICOS
. CIRURGIA CLíNICA

GERAL-PARTOS
Serviço ...ompleto e especiali

zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos " tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPUWOGRAFIA - METABO-

I LISMO .í3ASAL
lt'\dioterapia por ondas curtas

fiTIetrocoagulação - Raios Ultra
Vioteta e Infra Vermelho.
'Consultório: Rua Trajano, n. 1,

l0 andar .:__ Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
nas Ui às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84:

DR. ALVARO DE
,CARVALHO

MÉDICO D'€ CIUAN.çA�·
PUERICULTURA - PEDlATillA

_ ALERGIA INFAN'l'lL
C')nsultório: -- Rua 'firlldeb'

tes n. 9. '

'

.

Residência: _- Av. Hucllio
Luz n. 156 -- 'l'e!. 2.530.

H'orÁl'Io: - Das 14 às 18 ho·

,'as diáriamente

.�

DR. JúliO DOIN
VIEIRA

.; MÉDICO. WTON
ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NE .

0UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
TRATAMENTO E OPERAçõES CIRURGIA GoERA!.
In-fra-Vermelho � Nebullzação - Doenças de Senh�r8[ _. �r�1cto.

Ultra-Som. logia _ Elet)'icldade Med"'a
(Tr.ata·mento de

_

sinusite .em ConClltól'io: Rua Vltu) Mej·
.

. oper�çao) reltls n. 28 .:..... Telefone: 3�07.

Anglo_-retlDoscoPla - R�celta de

I consu.ltas:
Dlls 15

11.
OTIN elll

Oculos - Moderno eqUipamento d'aÍlte
.

Jle Oto-Rin,olaringologia (úniclt
I

Resi'dênda: Fone, 3.422
.

.

no Es.t"do,) ,

_ Rtla: Blumenau n. 71.
.

Hor4rio das 9 às.... lZ hOTaI e
,

da� 16 às 18 hOfaS.
Consultório: - Rua Vitor Mei-

DR. A.NTONIO BATIS.1'A
r�.Jes 22 - Fone 2675. .

.

Res. - Ru'a São Jorgá 20 - JUNIOR
Fone 24 21.

'.81'1

2.114
2.086
S.881·
1.1117
3.163

CLíNICA ESPECIALIZADA Dl!:
CRIANÇAS

Consulta� dlls 9 ás 11 horal.
Res. fi Cons. Padre Miu:uelillho.

U!.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE AIlUL'lOS
r: CRIANÇAS

-Consult1rio - Rua Jóão Pin
to.-10 - Tel. MI: 769.
Consu1ta�: Das 4 ·às 6 hi)'ra•.
Resid-ência. Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

M1.:S DÊ AGOSTO
.

\

� _ sábado (h..rde ) :;- Farmácia Esperança _ Rua
Conselheiro Mafra

5 - domingo _

Fa.rnácia F;�perança - Rua Con-'
selheiro Mafra

11 _ sábado (tardJ _ Farmácia Nelson ,-:- Rua

Felipe Schmidt 1

12 _ domingo'- Fârmácia Nelson _ Rua Felipe
. ,

.

Sehmidt' ,

.

,1 >;. � f
18 - sábado (tarde) - Farmácia M'oderna _ Rua

.;oão ,Pinto
\

19 _ domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João
Pinto

25 _ sábado (tarde) --,- F�rmácia Sànto Antonio -

Rua Felipe Schmidt, 4X'

26 _ domingo _ Farmácia Santo Antonio _ Rua

Filia J: CUJHTlUA
. Felipe Schmidt, 43

'

R lia i'i�conde do Rio Branco I .. O ser.viço noturno s.erá efet,uad.o pelas farm�cias
)32/�6

8tD Anto�!O e Noturna, situadas as ru�s Felipe Schmidt,
Ttlefone: 12-80 43 e Trajano.

F:nd. Te.]pll'. "SANTIDRA" A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
.

,,;a autorização dêste Departamento._
Departamento de ,:jaúde Pública, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d'ACdmpora,. Inspetor de Farmácia.

Viagem com s�gurilnça
»:

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIDUS DO

RIPIDO
.

,(SUL-BRASILBIRO)
Florianópolis. -:- Itata! - Joínvllle �. Curitiba

AgênCia':
. _.

l\UtL Deoaoro esquina da
Rua Ten�nte :Silveira

.

BORDADOS � MAO
J!]lIsina"se na Rua Feliciano NI1�eí!. Pires 1.Z.

PÉROLA

Vende·ase ou arrende-se o. Perola
Restaurante, sito à. rua 24 de Maio,

.

748· no Estreito - Informacões no
t

local

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICAO
. t .

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transporte.:; de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO·
LIS, Pô'RTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORiZONTE.

Matriz: FLORIANóPOLk
Rua Padre Roma, 4.3 Tt>rrl'f)

Telefones: 25-34 (Depó�itn I

25-35 (E8critórip �
Caixa Postal. 435

End. Tele,. "SANDRADE"

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO. ALEGRF.
"Riomar"

,Avenidi do Eshd(\ 16Gô/76 nua 'ComendaC:or Azevedo. I
64 f

Telefone: 87-06�50 Telefone: 2�.17-R3
Atende "RJOMAR"

Eltd. T:>leg. "RIOMAULI"End; Tele,. "SANDRADE"

A,incia: RIO DE JANEIRO, Agência: BELO umn.
·'Rlomar" .

ZON'rE

EMPRE�A NACIONAL UE NAVEG,�CÃO
'.'

HOEPCK�
1

lfAV·IO-·MO·TOB �(CaRL
ITINBRA'RIO

SAlDAS D.

HOEPGKE·
J D A VOLTA

Fpolis. ltajai . Rio
20,6
3-7
16)7
29-7

'-11-8
24-8
6-9

. Santos
21�6
4-7
17-7
30-7

1?-8

25-6
8-7

21-7
3-8
1.6-8
29-8

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

Zl)-1'5

7-9

I.) IIl'1't " ! 50 •

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, . prestações mensais

(te 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 S1;. Adão

l' erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
.i'one 3559.
--------._-------------'

18AHCOdeCRfblTO POPULAR

I. ,e AGRicOtA '. .: I I
.

RM.o.cl� 16 '.. I

. FLORIANÓPOLIS - 5�ó.. e�ró.rlnô.

Granda Oportunidade
Vende-se p.or motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

'3 maquinas Rayser irr1'-strial zlg-zag.
1 maquina Vürcopj; .. e fechar camisas.
1 engomadeira
-1 maquina de virar colartnhos com 3 jogos· de for-

lUas .

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

do em São' João Batista, Municipio de Tijucas Santa Ca
tarina.

FARMÁCIAS :.IDE PLANTA0" ,

TÔNICO ZENA

1\.0 PRIMEI�O SIN;' )E FRAQUEZA, TÓNlCO ZEN.\
"'-- dUA MESA!

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Den tista

: Comunica aos· amigos' e clientes que mudou o

con�ultório dentário para o Edifício "João Alfredo",

I esquina Jeronimo Coelhó - Cons. Mafra 1° andar
sala 16" onde continuará atenden'do no s�guinte ho:
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratam�Ilto in4010r - pontes,móveis e fixa,s -
Pivots - Dentaduras an(1�ômicas e cirúrgia'.

..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Sonêfo an:Jigo

Senhora, adoro-vos! Sois a alta gloria
Dos sonhos todos deste culto puro!
Por vós, sabeis, milhões de vezes, juro.>
Hei perdido da paz a trajetória,

Vós não guardais, no entanto, na memória,
"De minha velha dôr o vulto obscuro:
Pois se. chorando, vosso olhal procuro,
Dizeis que é morta nossa antiga história ...

Vendo-me assim, porém, a vós prêso,
Mesmo sofrendo o insulto do desprezo,
Ao invés de, altivo, vos provar rancor,

Quisera, agora, para meu regalo,
Ser, ao menos de vós gentil vassalo,
Já que não pude ser vosso senhor.

, ELMO ELTON

nes,'brilhante Oficial do E

xército, servindo de há mui
-to 'no 140 B. C. sediado no

ANIVERSÁRIOS
DR. OTHON D'EÇA
Transcorre na data de ho-

Estreito.
Às muitas homenagens de

que será alvo as de O ES-

je o aniversário natalício do

nosso prezado amigo e dis

tinto conterraneo sr. dr.

Othon D'Eça, uma das mais

expressivas culturas de nos

sa Capital,

•

I Compre hoje para nao

pagar mais caro amanhã
I .

"-
No clima em que atualmente VIvemos, on de a' infla-

ção 'impera com absolutismo; quando diariamente lião
se ouve falar em outro assunto que não seja aumentos

e mais aumentos a asfixiar ainda mais a nossa já tão

.ombalida economia doméstica, a afirmativa gue encerra

o título desta nota, representa uma verdade incon.testá
ve!.

De fato, registando-se alterações de prêços quase,
que dlarlarnente, pratica ato de sã economia tôdo aquele
que compra hoje aquilo que necessita, pois o certo é que
ao dia seguinte pagará mais...

'

Infelizmente essa é a verdaddra situação em que
se debate o País. Todavia, contrastando o regime inf la

ciouár!o, "A Modelar" vem realizando sua amplamente
auunciada "Liquidação de Inverno".

Justifica-se. pois, plenamente o estrondoso sucesso

de mais essa útil e valiosa realização do conhecido esta
ce lecimento. Enquanto por tôda parte ouve-se a "antipá
tica" voz de aumentos, é ainda, na liA Modelar", que St

;,f de adquirir os mais úteis e modernos agasalhos pró
prios da estação com descontos verdadeiramente ímpres
s ionantes.

UltiDlQ ,Moda· Causou .bem estar
WAESHINGTON, U. P. -

o pras idente-Eisen hower de
clarou hoje que a reumao

dos presidentes americanos,
no Pa.iarná. lhe C.lllSOU pro
funda satisfação pessoal.
Acrescentou Eisenhower, em
sua en crevista coletiva, que
a conferencia na sua opi
nião, foi muito vantajosa, e

espera que no futuro pos
sam ser realizadas reuniões
similares, em benefícios de
todos os interessados.

Em ótimas condi-
coes
,

WA�HINGTON, U. P. -

O pres iden te Eisenhower
submeteu-se hoje pela ma

nhã a um exame físico; e

seus médicos chegaram a

conclusão de que está em

ótimas condições. O major
general Sny.der, um desses
médicos, em resposta a uma

interpelação dos reporteres
assegurou que Eisen hower
poderá desenvolver uma

campanha eleitoral tão ati-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

va agora, como antes de so

frer o ataque de ileite.

co-

iressas mornas são aconse

lhados umn ou duas vezes

por �emalla. As aplicações
locais de cremes ou pomn
{:lS desempe11ham um papel
preponderante quer na con

servacão da cutis como no

tratamento de muitas das a

fecções que aparecem n�L
oele das pessoas velhas.

Negociacões '.- Bir-,

mênle - China
RANGOON. U. P. - o

governo Bh'manes iniciou
ne'gociações com a china co

tllllni,�U), a respeito da inva
são do território da Bírma
n ia, por trolJa� comunistas
chinesas. O governo bírma
no diz que. "Não podemos
deixar de estar gravemente
preocupados por esta ques
tão. Nbs, a situaçã onão e

tão grave como indicam as

notícias publicadas no exte-
rioi'."
---------�-

�ALIVIA��
A TOSSE DO
FUMANTE

Que allviol ... ··As novas
Pastilhas Vick combinam os

"medicamentos complOvados de
Vick VapoRub com o nOw

'f.. an�ptico penetrante (:Qf4miuml Eficazes!
�!�te'u!
:�)'� �"'�
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, '

Quem, domingo passado,
foi assistir à preliminar de
Avaí x .Estíva, de 'Itajai, fi
cou penalizado, vendo o
Treze de Maio com 8- ele:
mentos em campo, à mercê
do seu' adversário, numeri-
camente superior. ,_'
Nunca; em toda a sua vi

da esportiva, o "Treze de
Maio" entrou em campo com

8 jogadores. E, por que, en

Üijo, domingo passado. se
apresentou dessa maneira?
A história começou uma

sexta-feira, às 20 horas,
Outra adesão valiosa foi quando o Departamento de

a rio jornalista Hugo We- Futebol da Capital, real i-
bel', .correspondente desta zou uma reunião com os'

folha em Joinville e. sem Clufíes Amadores da cidade,
favor uma das mais robus- para antecipa» uma rodada
tas inteligências da ím- do campeonato.
prensa da "Manchester" Es vista disto, nova tabe
quiçá do Estado, que, em la foi organizada e o Treze

cart� ao �oss9. diretor.' es- I de Mi);',O teve o seu compro-.
portivo, jornal ista Pedro

f
misso marcado para sábado,

I
Paulo M�chado expresso�. dia 28, às 13,30 horas, com

'I
seu desejo de

perten, c�r a parecendo ao campo,' da
ACESC como correspon-

I F.C.F. nêsse dia e hora
dente naquela cidade. , aprazados.
Como se vê, a ACESC vai I

Entretanto, uma desagra-
de vento em pôpa.' , dável surpreza os aguarda-

va : o jôgo. segundo o Sr.
Waldemar Nazário, anun

ciando da janelinha dá ar-

quíbancadá, havia sido

transferido, por obra e gra
ça do Departamento de Fu

,tebol da Capital. Não só
nós demos com a porta fe

chada, mas, também, o âr
bitro da partida e a patru
lha da Polícia Militar. O
único que não foi surpreen
dido com esta transferên
'cia fO"i o Postal' Telegráfico.
Que o di-ga o seu Presiden-,

te, irmão do "de cujus" do
O.F.C ..

Sem uma comunicação
oficial, "arbitràr-iamente, o

jÔgO foi 'transferido para

domingo, dia 29, quando ri

partida marcada para êsse
dia era, São Paulo x Taman-

"Duousque Jan
dem /Catilina"?Vai de vento em popa a A.C.E.S.C.

MAIS UMA REUNIAO, LEVADA A EFEITO TERCA-FEIRA OS QUE COMPARECERAM DUAS VAUOSAS ADESOES
1

Mais uma reunião da As- bum andamento da imprensa sard Filho, Nilton Pereira, Não resta a menor dúvida portivas dos jornais desta,sibilizou. Declarou mais ,o
socíação dos Cronistas Es- esportiva escrita e fala- Fernando Lírihares, Lázaro que a nova Associação dos Capital "A Gazeta" e "Diá- jornalista Helio Milton Pe

portivos de Santa Catarina da em sua nova fase. Nova Bartolomeu, Milton Filome- Cronisbas Esportivos de rio da ·Tarde". O brilhante reira que espera organizar
foi realizada terça-feira, reunião est)Ç marcada para no Avila, Mafra Filho, Ary Santa Catarina está desti- confrade que é nosso cor- um grupo de elementos da

,no� ,

escritórios da 'frans- _u próxima terça-feira, quan- "Millen da Silveira, Edgard nada a conquistar o maior respondente na cidade de' crônica de todo o Vale do

portes Aéreos Catar iriense, do se espera o encernamen-. Bonnassis da Silva, Clâu- triunfo -de todos os tempos, Blumen au, onde desempenha Itaj�í afim de fazer voltar
sob a presidência do [orna- ; to d-os trabalhos da- orga- ,dio Olinger Vieira e o reda-I a julgar pelas adesÕes va- altas funções na Delega-' à atividade a Associação
lista Ilmar C.al:v�lho, sendo

I
nização ,do� e�tatuto�_ e a tor desta folha, Pedro Pau- i Iiosas que vem' recebendo cia Fiscal do Impôsto de: dos Cronistas Esportivos>do

na ocasrao iniciada a ela- sua aprovaçao. A reumao de .10. Machado. Honrou a reu- os seus organizadores. Renda teve palavras de in-' Vale do Itajaí que dará to

boração dos seus estatutos;' terça-feira compareceu os' nião com sua presença o in-I Ainda sábado esteve nes- centivo e aplausos á inicia- � do o apôio à ACESC para
prolongando-se os traba- : seguintes cronistas: lImar fatigável desportista sr. ta Capital, honrando-nos tiva de dotar Santa Catari- i maior fortalécimento da
lhos até altas horas da noí- iCarvrtlho:, Sebastião BOIL- Luiz Fiuza Lima, digno com a sua visita, o dr. Hélio .na �a+ sua ass,o<:iação dos

I crônica esportiva' escrita e

te. Como nas reuniões ante- ,nassis de Alb-uquerque, Nal- 'j1ÍJ.·�sidente da Federação Milton Pereira, ex-preaiden- cronistas esportivos, e ao falada barriga-verde.
riores notou-se a disposí-

i
dy Silveira, Jorge' Cherém, Atlética Catarfnense e dire- te da Federação Catarinen- mesmo tempo prometeu dar

ção de todos os cronistas' Hamilton Alves, Luiz, Luiz tor-superintendente 'da T. A. se de Desportos Universitá- todo o seu apôio p�'a o

,esportwos de colaborar com Osn ildo Martinelli, Humber- C. rios e que durante vários, maior êxito do empreendi-
sugestões valiosas para ó to Mendonça; Waldir Gri- VALIOSAS ADESõES anos dirtgtu as secções es- mento, o que muito nos sen-

,_"".-..,,�,--------,_--'--,-', -�- ---------------

I

avia0 �a fAO trará á �uarnição carioca
Resultados da décima pos na frente de Ga:vião da

' i DIA 9 NESTA CAPI TAL OS GUANABARINUS
quarta reunião extra - Gávea, já que. êste deu a,

�
Todavia, cumprindo seu

oficial, domingo 29 de [u- notar, nos 200 mts., finais, ;
RIO, (V. A.) - A Força não se poderia esperar se- da equipe metropolitana no

I
uma terceira disputa esta

dever para com o público
.

A' B '1'
. -', ílio que nunca fal dia 16, à tarde, já que sen- será realizada na manhã

lho. sua violenta passagem por erea . rasi erra- mais uma nao o aux -

esportivo de Florianópolis,I 'I b t por par te da Fôrça Aé do as provas eliminatórias, '

Precisamente às 14,'75 Paraná e Adesivo, vindo a vez va.� co a orar com o, re-, ou - ,- I' que não poderia se priv-ar, .

d
.

d' B' '1"
,

t "dl'spllt'-'das' dI'as 12 e 14, e, do dia 16, na Bahia 'Sul de
hrs. foi dada a saida do chegar com corpo e meio na mo, pois tu o Hl Iea que l�ea raslelra, mormen e ..

da preliminar, o Treze de
"d d t '''ta de pI'OpOI' 110 caso lle necessidade de Floriano,'polis.l0 páreô' Aza Negra; sain- frente do 30. ser� consegm o o, aVia0 quan ') se r"

'

-

Maio adentrou, em campo,
do bem, ponteou por pouco Rateio: - Vencedor 1; que' levará a Florianópolis cionar máÍor desenvolvi- inferiorizado numeliicamen-

tempo, já que Excelsa, pas- Cr$ 40,00, dupla 24; Cr$ os remadores cafiocas para mento, ao desporto daspU-, te.

sando, comandol1 o lote até 31,00. as eliminatórias brasileiras lamentas. A PRIMEIRA lNSCRICÃO PARA OS Ainda nestas condições,
a altura dos c,em metros fi- lO Anotámos, o seguinte: para os Jogos olímPicos"1 SEGUEM DIA 9

I esbulhados em seus direi-

nais, quando PeaJ:iirú, bem Gavião da Gávea não dei- GENTILEZA' - Dês:::a forma a delegaçã'o
JOGOS DE INVERNO tos, colaborou 'com a F. C.

dirigido, avança velozmen- xará de bre,ve mostrar as Sento um esporte amador, carioca deverá seguir' no '

, F., que, sem quCÍ'er reco-

te e vem, atingir o disco de Suas qualidadtis de cam- ond�e tudo é feito à base do dia ,9 ou 10, -estando na
nhecer o absurdo d.a trans-

chegada 'com meio corpo peão, visto sua melhora de esforço. e abnegação dos dependência da designação Já deu entr,ada na secre- o presente momento um to,- ferêncla, lhe iJIlPUnha uma

na frente' daqnela;' e um e domingo para domingo. ,I desportistas, olttra coisa: su,perior; sendo 'o retôrno taria da FAC, o ofício da tal de dez. Espera a FAC, cQ!ldição bem amarga.

'meio �a -de ,Night 'King.
-

A largada do 40 páreo I

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

A. Desportiva Portuguesa,
I
que dentro de 15 dias tJ' Em véspera de aniversá-

p'�gÔU Peabi'r6 'C�$ '22,00 deu-se no instante preciso I ",

O NVllE
solicitando inscríção para dos os c-Iubes legalizem a rio, so'fria o Clube trezista

e COl:h' Exéelf1a Cr$ 5S:,oo d;'1B 16 ,hrs e 50 ,minutos, NOTICIAS DE J I, " os jogos de Inverno, de Fu- ! sua situação, solicitanr10 uma derrota, ,que lhe foi
Na saida do 20 pár�o, no- com 5 minutos de atraZo tebol de Salão. O primeiro

I
inscrição afim de serem eh- imposta mais pela Federa�

tamos, 'logo de início, Lour- da hO:'a oficial. Ajnaurá ,(,Do correspondente HUGO Weber, clube a tomar tal iniciativa
.

borad�s todos os assuntos ção, _do que, propriamente,
dinha tomar a dianteira e destacou-se até a la. curva, é uma das grandes expres-

í
referentes �s sensacionú" pel'o Postal Telegráfico.

perseguida 'por Kalonga, quand,), por dentro, em lu- Especl'al para "O ESTADO sões dó futebol varzeano e' disputas de inverno, que Re_presentamos, naquêle
lutar' pelà primeira coloca- ta pela primeira colocação,

•

'"

possue em suas fil�ira;s' deverá apontar ô primeiro ,domingo, os verdadeiros pa-

ção até o _chegada. A dupla passam Sereno em 1Q e Es- - VALEU A REAÇÃO j �o An_érica � C., a que� cracks de renome, como:
I
clube campeão nesta moda- lhaços, pois, com 8 jogado-

foi fOl/mada com Uru,bicí.J terlina em 20: �'a segunda PARA O CAXIAS F C: pertence o l}1a�or. nume.Io Claudio, Toinho, Amante" lidade. Dentro de alguns res, fizemos muita gente til',
visto a surpreenclenté en- curva Esterlina alcança Se- Caxias e América F .G dis- de -ações no pnmell'o perlO-l HÜLSE Mata-Gato etc., se- ',dias, a AAC atravéz do seu cOm o coração sangrando
trada dêste' nos cem me- reno e com êste lado a la- putaram na tarde de, do- do: �u�.dro: Caxias.:.C: :- i 'gun�do .seu�

. d!rigen.tes, a: Depart�mento especilizado em véspera de aniversário.
tros finais, que se achan- d�, luta até a'

,

metade da ,mingo, no, estadio' Ernesto PUCCllll, Maco e Iv?, Hel.lO, eqUIpe luza ira dedlcar-<;e, colocara em exposição os A F.C.F. nunca deu cQisa
do"coloçado em últi�o; lu- reta final, desde entãó, Es- Schlell'm Soori.t:'hO, um dos, Cleusón e Hoppe; Fllo"Sms-' éom afinco nos treinamo'!-' trofells a serem disputados, alguma ao Treze de Maio.

gar, veio ainda alcanç�r- a terlina destaca�se com pe- dois classicos citadinos da so, Ribas, 'Joel e ,Sl!nha_ç'o; I

tos', tão logo a cancha ci':�, e que segundo consta terão 'Entl'etanto, ;pela passagem
2a, ,colocação com meio quena vantagem, e vem atin- rodada pelo certame esta- Amérjca ,F C: -', Bosse; I

FAC, fique devidamente como homenageados todos do seu 90 aniversário, a en

corpo atrás de Lourdinha la gir a chegada com meio duai da, di-visão especial de, Mazico e Ant�ninho; �eceu, I aparelhada' para as dispu, os Presidentes de Fetlera- tidude mater catarinense en

cabeça na�fre�te de l{alon- corpo na frente de Sereno e profissionais.' Peleja assis- Sou:a e

lb,.ralm; G�lvota, tas do '10\ o esporte. Al�i:'!

I ções esportivas, Comandan- tendeu de fazer-lhe ,um ver-

ga.
" 4 na de Amam·á. tida por numeroso publico Rene, Bastmho, Euchdes e

da .1\,.'1 l;','Dortiva 1>ortugue- te da Força Publica, Pre- dadeiro "presente de gre-

A grande ,slirp'l"êsa da: tar- Pag'c.u Esterlina êr$ 17,00 que vibrou durante os no- Izidoro. A!'bitrage� de B�- sa, jú I "n; o Departamento feito da Capital, além da go":
de, fo/){alonga, ;.que, aó in- e Com Sereno Cr$ 43,00. venta minutos com as em0- nedito Campos. Renda: Cr$ de Futeból de Salão da Copa Governador Lacerda, Um direito ofendido, é um

verso de domingo anterioí�, I Conforme programação, ,ções 8presenta:das, nas al- 44.17,0,00, éons�derada mui- FAC, assegurado a prese:, 'que deverá ser conquistada direito' que reclama justiça.
_. veiº�!Ies{te} rtlQ$,trar uID __botn

:
não 'cl)rreram os cavalos; ternat;vas do embate. Pri- to boa._ ça de outros clubes corPo; pelo vencedor dO"l_primeiros E o Treze de Mttio, injusti-

deserivolvilpento de corrida, I
no 10 páreo; Cigano e no m,eiro registrou-se a aber- - ARQUIBANCADA DO Bangu Força P'ublica, Ele- Jogos de ln'verrío de Futebol çado e ofendido, clama aos

muito assustando os' apos-
'

40; Marreca. tura. da contag�m por inter-I AMÉ�IC� F ?: �o� um
.trotecnica, Po�tal, Univet- de Salão à ser disputado' em poderosos da Federação:

tad0re�i:
" I O roovimen to geral atin - medlO de Bastmho, aos 22 grandioso baile I eahzado sitários, etc" perfi1zendo' a;á Florianópolis. JUSTIÇA! ! !

Pagou a ponta n.1 Cr$ .. giu a Cy$ 85.000,00 minutos da primeira fase, e I
no proprio salão de festas,'I, Ou, .... é o caso de se pêr-

15,00
-

e a dupla 12 Cr$ 29,0(C Cómunicamos: _;_ A Di- depois o' empate, no tempo! no interior - do magesto'so e l.·..-..J"._·...I"..·M..• ...:.-_. .........• ............�.·_·.·_.-:.-..·............�. guntar: "�uous<iue tandem

No 30 páero, n� distância i'etol'ia do Jóquei Clube, em c��plpmentar por i.nterme-! amplo edificio da arquiban-I ,'-', '

'

'

,..,
Catilina abutere patientia

de 1.30C), mts., repetiu-se 'o Homel;agem ao' Jóquei Clu- dlO de Joel,'�o� � mmutos .e; cada, deram-se
,,' �or encer-

I CAMINHAO F�8 nostra"?
,mesmo' 'de domingo passado, be Brasileiro; pelas festivi- o tento de v!tona dos alvI- radas 'fts ,festIVIdades do j ,',

' . Naltl�y Silveira

.istp :é, até a 'segunda cur- dades' do Grande
," Prêmio negroi'., as'sinalád() pelo mes�·' América 'F -C, pela :inaugu-',

..' -,

ya, hajam visto .que até li,Brasil,'
resolveu suspender mo Joel, aos 22 mimItos. O ração ,!;la referida arquiban- Vende�se- um cQm, menos de 70 nÍil. Bem calçado.

, 'l1esta, 'Panlllá: dominou fol- 'a fel�llião, de domingo pró- triunfo do Caxias, F C foi cllda, '�u'.io ,'ato inaugural, 1I,'lotor Roquete. Brequ� a ar. Talvez o mais, b'ém conser
,

gadamente a ponta, quando, : ximo, 'outrossim avisa, que' c;onquistado merçê da r,ea- como l'eportamos, foi'proce- ";ado, de sua cla:sse, em todo p País.
','

Ro�sin"nte, por dentro, pas-
I

para' 'a pqsterior extrearão ção empreendida, depois de di�o,�êlo góv.�rnador do' Es� I Preço: 650.000,00. Facilita-s.e uma parte
sa a distanciar-se, aican- ..

'

n0s -pareos, novos puros- I ter ,permitidO inicialmente tado; quando de sua. recente mento. Tratar ,no Depósito das Aguas "Santa

ahegacla com 2 Cá:l'- sangue.. 'o comanclamento, da pútida visita ã esta e i'd."t de.
J -

I "TIl Floriáliópofis - Rua 14 de Jl;lho, 540.

Um de 24 x 32 no antigo loteamento Maykot. Situa-

GUARNICAQ M'ISTA' CONSTITUIDA· PO R REMADORES DO VASCO E BARROSO ção' excelente. Tem luz, Agua encanada � instalação.

PORTO ÁLEGRE, 2 (V. Floríanópolis, a fim de ser' do Vasco da Gama, Walter Participarão das provas de
I

Um 'de 10 x 28 situado mais adiante, tambem em boa

A.) ,,,_ 'Está marcada' para escolhido o four com timo- 'Karl, Manoel Amorim e ti- Ftortanópolis guarnições sítuacão:
d�into: às 10' horas, a' neiro que representará o

'

moneiro Roni Souza, do Al-: ,I '

'I
r

_ P1'.ovà-',}nal:a a escolha . da Brasil em _o: Melbourne. À, mirante Barroso, e uma' catarinenses e uma carioca, 'I'ratar à rua Almirante Lamego, 157 ou pelo telefo-

guarn.igão gaucha, que vai provaj serâ "disputáda ,por' guarnição do Náutico União. 'além dá gaucha. 11Ie,.28}8.
disputar .a eliminatória um conjunto misto" .constí-] " .' ,'"

olímpica de 12 e 14 do cor- tuido dos remadores 'Eli És-, __.;___� ;:_ � .,__-o'- -'--..._

�e�teTU�;�' :�ua�al�:IP:�O;;����sc;:ef�:ein, lUm

Vende�se

.
- , , .

�. au[ �� .. na�- � Imlna Ofll�
'. TERRENOS EM BARREIROS

,
\

daré, conforme a nova' Ta
bela.

do pàga- Aluf;'a-se quartos com re-

Catarina", ' feicõés. Rua General Bitten-
,

, co�rt, 43. "
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o .ESTADO·

Pelos ,Municipios
DE· TUBARÃO

lJuink SUPERA QUALQUER
OUTRA TINTA.

..

..•• •

••
..... �

�

..�
••
••
••
•• ••

••
••Apesar de ser a tinta ideal para

a caneta Parker, Quink tam-

bérn melhora o funcionamento

. de qualquer outra caneta-tin-
..

teiro. Por que? Porque Parker

Quink é a única tinta que con-

térn solv-x. Solv-x é o novo-in-

gredíente .exclusívo da Parker

que, acrescentado à tinta, íací •
•
•
•
•
•
•

mentação e atuando sempre -

..
-

como agente de limpeza. e

••
•

lita a escrita, evitando a sedí-

VENDIDO O BALNEARIO que a Companhia Siderúrgi-' ELEIÇÕES EM BRACO DO

DA GUARDA ,ca Nacional, n�o mais go- NORTE

Com a morte de José Ri- zasse da isenção de ímpos-
cardo Comelli, proprietário' tos, SE ndo revogada a lei. Realizou-se no dia' 30 de

das famosas águas da Guar- Assim, aquela pagou a junho, a eleição para Prefei-

da, iniciou-se" o inventário maior contribuição isolada' to e Vereadores, no muníeí

Paralelamente a êste, corria até' hoje conhecida, isto é pio, r'ecentemente criado, de

uma ação de investigação de .Cr $422.000,oJ, num.só dia. Braço do Norte: Dado. o acôr-

paternidade, com petição .de do firmado pelo PSp e ÚDN·

herança, de cinco' filhos da. TRI-GEMEOS NO para um candidato úníco,
companríeíra do velho 'Co- HOSPITAL houve grande desinteresse

melli, de nome Geraldina. A
.

pelo pleito.
ação foi julgada procedente, . No Hospital Nossa Senho- Dos 4.000 eleitores, apenas

em sucessivos recursos, até ra da Conceição, desta cida- 2.542 votaram. Foram eleí

o Supremo Tribunal Federal. de, foram trazidos de São tos:

Novo inventário se iniciou. O Luiz, município de Imarui I
Prefeito - Fredolino KUl:

herdeiro filho Irineu Comel- onde nasceram, os trí-gê-: ten. 1.661 votos. Vereadores:

li vendeu' sua herança para mEOS Maria Amélía.. que pe·1 Roberto João Tenfen, a!,ga
os industriais Santos Gu- sou 1,300 kgs.; Maria das Arruda, Adolfo Boíng, Da

gliemi e Diomicio Freitas, Os Graças, com 1,400 kgs, e Ma- 'niel Bruning e Augusto Be

quais já possuíam, por com- ria Salete, com 1,300 kgs. cker, pela UDN e Turibio

pra, um crédito do espólio São filhas do casal Amelía Schmidt e José Schmidt, pe

do dr. Chenaux. Agora re- Faust Cardoso =: José Rau- lo PSD..

centemente, o dr. Oantidio lino Cardoso.
do Amaral e Silva, Juiz de A mãe passou bem no par

Direito, vem de conceder ad- to, mas, após alguns días,

judicação aOS referidos se- sobrevaíu hemorragia, es· Suspensão da cen·
nhores, herdeiros cessiooá " tando já completamente cu-

rios, que depositaram no rada no Hospital. As mení-
S

.-

Banco do Brasil, avultada nas estão na íncubadelra ura I
soma. sob os cuídados médicos do LIMA, U. P. _ O

presi-INa posse' das famosas á- pediatra, dr. Firmino Co1'- .dente Manuel Prado Orde-
guas, os srs. Gugliemi e Frei- de ira e vão passando bem. nau a susnensão de todas
tas, já contrataram para r Os pais estão casados ape- censuras aos meios de co-

I
-

um grande planejamento de nas há cinco anos, já pos-Lmunicação restabelecendo I
Guarda, o engenheiro Jo�é su.ndo três out�os filhOS,! assim int�gralmente a li-'
Fernandes de Andrade Jú- .cndo duas menmas e um berdade e o segredo das co

níor, _autor de todo pro}eto rapaz.
_ ., I munica ões. Ao mesmo tem-

de Sao Lourenço, em Mínas ,I A mae dos trí-gêmeos tem ç; .

téri d
.

t
.

.

.

.

., po, o mlU1S ena o lU enol'
Gerais. O dr. Andrade ja SI' apenas 25 anos e de comple ..

f h
.

I
encontra na Guarda, traba- 'I xâo franzina.

ec ou o .lo�:na governamen- I

lhando ativamente, para 3-
tal La NaClon,. alegand� Cl.ne 'Ipresentar, no menor prazo ASSUMIU O JUIZ DA 2a o orçamento vigente na? in-

possível, um, grandioso PIa-I' VARA clue verba para este f im e

no, que será executado íme- - o pa is já possu i um diário"
diatamente, pelos atuais

pro-,
Vem de assumir as redeas I

oficial. ---------.-�----------�---"------

prietários. ..
da 2a Vara da comarca

.

de l
.

T b
- IM'

-.

f' Esquadrias pára pronta entrega
O projeto será completo, u arao, o dr. João Marcon- anelra mil!'S fi .'�- T'

. .

d d
.

incluindo piSCina, engarrafa- dt s de Mattos, que véío pro.

"D- E' B 'l'"
.

_. \5. 1pOS espectais para casas e .ma. eira.

menta de águas, etc.' i movido da comarca de La- Ilguna, Com' a nova lei, que
•tA. g ,� lU' , iI'NOVA DIRÉTORIA DA AS- elevou a comarca de Tuba- LONDRES, U. P. _ o ex- l· elen e .�, .• :Ao

SOCIAÇÃO COMERCIAL E:rão: à quarta entrancia, jft,ministt'o da defesa da, Gr.an ! Cd�,a.·.. d. � Esqu .drias ,_o __._.�i�":.
INDUSTRIAL I ��tao em pleno funcionamen-I Bretar.ha, �r.1manuel Shll1': WASHINGT'ON, ,2 U; P.',,,.... � As _ Shs,

I to os dois juízes. Na· primei- \
well, declarou no� comuns O governo norte arnerica-

Na recente eleição, pro- ,ra vara, que é .do serviço cí- q.ue a "':'Incapac1dad: da
no encerrou hoje a dístri- comunica a transferencia de sua L-aja para. a

Arturo de CORDOVA em:

cedida na Assocíação Comer- val, o dr. Cantidio do Am�-I França para . cumprrr as
b

.

a-o ela vacina salk contra nUA MAX 'SCIÍRAMM, 168 ALUCINADé)

d 1'1
• -

t' d bilj
U1C c P 10 500

c:al e Industria.l e ,!,ubâr�o, :�. e Sl,V� e na segunda. suas obngaçoe.s, e� a e 1 i-
a paraiisia infantil pelos 01'-

r n éxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense reços: ,00 _

, .

fiCOU a nova díretorra assim crrme e feitos da Fazenda, atando 3:.org·amzaçao do tra- 10'- "d" Opl'na o go- Ltda." Onde, neste novo endereço, espera continuar mere- Censura até 18 anos.

. . d M' I
A .' , .! ..aos ,e e1 a1S.

constltUlda: r. aI condes. tado do atlantJco' norte. Sbl- I" •
(1endo a preferencia de seus freguezes .- '.

Presidente: José JeLmias ! well d;sse que sob os pontos verno que as empresas co� PORTAS E JANELAS PAR.A PRONTA ENTREGA ��"•. 11"'1
.

Fernandes. Vice - So).on AMPLIAÇãO DA USINA I de vista militar do pacto do 'merciais poderão efetuar RECEBEMOS TIPOS NO-yOS' DE, PREÇOS BAIXOS I !Costa Neves; 1° Secretó,rio: TERMQ ELETRICA latJânt:c,o, está �e tOl'lla?do' essa distribuição de manai- ESPECIA� PARA qASAS DE MÃ'DEIRA.
.

I 17.__:_:!_1!.:.I
Hercilio Zapelin.i; 2° dito:

i der>loravelmente débil. ra mais �fíciente.
Dr. Ataliba Cabral Neves; A Companhia. Siderur1�ica I '

Tesoureiro: Raul 'Corrêa ele Nacional, vem ampliando a ----�._--._----�---

Souza. sua usina termo eletrica de II Capivarí, que. hoje fornece
EM GRANDE ATIVIDADE O emrgia para todo sul cata-

I'rinens::
e Para .Flori,anópo lis

.

e Joinville, com todas as ra-
'

O sr. Waldefhar Sanes" mificações no norte do Es-

Prefeito do Município, que
I t::ldo. i

tomou posse a 31 de Janeiro Assim já se encontra há
_ Teye grandes proporções, das as providencias. En·

o desastre ferroviário ocor- quant0 as turmas tratavam
p. p., vem trabalhando, em um mês nesta Cidade, um

t rido às cinc0 horas e vinte de 'remover os escombros
grande ativitlade, não só na ecnico frances, montando

cidade, como em todo ,o muni duas novas caldLÜ'as, que :1- e cinco minutos da madru- para letirar as vítimas, o .

cípio. jeionarão o grande gerador gada de hoje na linha da pronto socorro e a �an:a ca- MANIFESTA-SE SÔBRE O CASO SUEZ
Assim é que, mal tomou. de 10.000 l(VA. Este foi en- central do Brasil à entrada sa de Barra do Pn'a! C011- I

"

posse, já inicipu o calçamen- comendado na Suissa e e·5- desta ddade fluminense. O vocavam todos seus funcio- I O PRESIDENTE DOS E E U U
to da Avenida ROdovalh0, tá' sendo fabricado para en- trem R Quatro conhecido nários que se encontravam • • • •

uma das mais largas vias pú- tregua em breve. Ficará a,3' como Trem dos bahianos de folga. Essa medida I'e\'e- WASHINGTON, U. P. - coletiva, que' muitas nações Uma motocicleta marca

blicas da cidade, que está· sim, a Siderurgica com qua- "porque foi cria·do para o lou ser acertada, pois logo O presidente Eisenhower do' mundo se encontram di- "Monark" dê 6 IIP ano

com a metade pronta. Conse- ·tT.o grandes caldeiras, para transporte de
. nordestinos começaram a chegar levas declarou hoje que o contí- ante de um grande proble- 1955, com 1.400 quilometras

guiou rasgar a hvenida pa- <tcionarem com facilidade no pe;'curso de Belo Hori- de feridos. Segundo as ul- nua trafico eficiente do ca- ma, em consequencia da· a- 'd
, 'per.corl'l . os com sid-car

raleIa à via ferrea, que parte os turbo-g2radores. zonte para São Paulo, es- timas informações, o pron- nal de suez confiscado pelo ção egípcia que é impQrtan-. de ah�minio adaptado ver e

da casa do sr. Francisco Mar- tava parado no sinal, quan- to· socorro atendeu a qua- te parr. todo país marítimo tratar na Ca'Jitania dos
ghetti (Chico Béta) e passa CASAMENTO

I do 1'01 violentamente abal- renta destes e a Santa Casa Egito, é vital para os Es- e talvez para os outros PO,rt03 de Florianópo!is com

pelas re3idencias dos .srs: Ta-
H l'

roado pel>ü leiteiro F Dois. á sete-r:ta. Dentre os escom- tados Unidos, Acrescentou o tambem.
.

o funeionário José Lima.
balcain }:o'araco, Aggeu Me- ea lzou-se. nesta cidade, Os dois ultimas vagões' do bras foram rp.tit;ados até a- presidente, num_

a e.ntrevista I _ _,deiros, etc. o enlace dos Jovens Dr. Mar- I
"d f' I t gOl'a t1'eze corpos, adml't1'n-

--,,-------.------------

t· h Gh' N t' Irapl o lCaram comp e a-

Na' Avenida Acacio Mo- ln o 1ZZ0 e o, com:l t 1 t· dI' d' do-se" possi'b1'11'dade de a-
.

ge tl'l h' h M'
,men e e es roça os. me 1a- ...

reira, alargou todo um grari- n sen onn a ana HA-'- tamente tanto a central inda haver Il1tâis tres ou
de trecho e continua até a rena Anhoff. i· ,

.. '

ponte do Rio Capivarí. Ad- O noivo é filho do sr. João· quanto as autondades de quatro mortos.

quiriu 'um caminhão novo. Gl1izzo e a noiva do sr. Fl'e-I -----

Construiu varias ruas em 0- dolino Althoff, ambos da I

ficinas e na cidade e aten- alta soci:dade local. I "MEDIDASdEu a todo interior, colocan- Na Casa dos pais da noiva,
do saibro em todas as e8t1':1- ico1'DJpureceu grande· número
das. Espera o Prefeito Wal- ele pessoas amig'as, a quem
demar Sanes arrecadar este foram servidos finas bebida$ LONDRES U. P. _ O se- navais para restabelecer o

C $ 8 000 E doces, �algado
'

O
.

.,._

,

ano r . ,00. m com- s. Jovem i cretal'lo do departamento domínio internacional do ca-·

posição amigável, conseguiu par recebeu ri::os presente�.1 d i d J h F t '

,,-,c� ,,�,�---:-,� i e es a o, snr. o n os e1 nal de suez. Transcorre hoje o aniver- ,

.; t " .f "':�J.$�iJMgjjjl Dunes prometeu hoje à Grã- ---"""--- - ._-_. sário natalício da galante 'e

�"I Brctailha o apoio norte Ame· inteligente menina, IGARA
I

____-----------------w ricano a "medi.das firmes na Em I :";k_� ....... 1 a A� EDITE NOCETTI, filha di-

I II LllUVa O I lIU-
leta do,-sr. Sidney Nocetti e

I disputa
do suez. Contudo, o

ma do Pa'ls de sua exma. espôsa d,.Alai-
snr. PuHes se manteve' de de No(;etti.

-

'fazer o mesmo no que' se re- LISBOA, U. P. _ A Sra., A al',iversariante que con-

.

! fere ao emprego da força. Kubit>,chek, esposa do pre- t t' 1 d
.

I a com vas o C1rcu o e aml-

PelA lição de seus comp�rientes Anslge· i Por Ollb'o htdo, fontes dem' sident? do Brasil, chegou. zades receberá na' data de
sina _ Beladona - Piscldia e Rama- � informadas dissHam que o . hoje a esta cidade, proce- hoje,' estamos· �ertos; as

mells. n PLUXO-Sl!DA'1'INA alivia pron-
i premia' Eden advertiu que I dente de Madrid. A primei- mais carinhosas: manifesta-

tamente as collcas·utennas. Combate as -. I .

ra dar,a do Brasil permane- -

dçoes e .apreço e regozijo,
.

lrre&Ularldad�s das funçOes periO<lieas a 2'ra-" Bretanha está dis- cerá dois ou tres dias na às qUf,is nos associamos
das senhoras. 'I posta a agir sozinha pela 'capita: portuguesa; em com- c'om votos de felicidadés ex-

!: ealliUinte e regulador dessas funç6ea. . força, caso seja preciso ado- panhia de sua filha Marcia, tensÍvos à sua digna famí-'
tal' medidas militares, ou,' de doze anós. ')i3:

Experimente Quink Permanente,
indelével, hoje mesmo.

Quink. .. a única tinta que contém
c:( solv-x ... fabricada pela Parker,
A. o nome mais famoso em ins-

•• .

trumentos de escrita.
•................ �� ....•...............•••••••••

PREÇOS: 2 onças - CR$ 20,00 - 32 onças - CR$ 130,00

Re'_'resentontes exclusivos paro Iodo o 8rosil

COSTA, PORTELA & CIA ..

,

.... Av. Preso Vorgos, 4�5 -'8.° andor - Rio de Janeiró
.

'S,ta: Catl'rina -. Machado & Cio. S.A .• Rua Saldanha Marillho. 2 ; Florlanópoll. -

Q2·12P
.,

Clube 15 de OutubroDE GRANDES PROPORCÔES o DE�
,

SASTRE NA _BARRA' DO PIRAíPREFEiTO
DIA 4 _ SABADO

BARRA DO PIRAi, 2 U. P. bal�r.a dQ. Piraí adotaram to-
Grandiosa soil'ée cúm concurso de danças.
·Prêmios aos vencedores
Mesa: 50,00.

FLUXO - SEDATINA'
. Alivia as colieas uterinas

).

'Vf�gen&i2D I R ÉTA S
L- !t. __ ,..I"';'_'_"'"_', •

FLoIiIAH6potii>� BtO Ás ,3a,s.
FPoi:.J$��$:."ÁiitÔ�lliO .!' \ 4".
III'OW-�1."�tJ.ilITIB�':;Rto: AOS SABS.

SSÉRytÇÔS' AÉREOS. .

ÇRW;�EI.RO:'.P.o·SOL
IGARA EDITE' NOCElTTI

'.' . ''', '.

;.:. -,.c,' ",-"._,,-"':��:,;r·;,,,,,,

5

\ �O 'OS'_,�\ J E
As 3 _·Shs.

Rossana PODESTA
Sob a Direção de EMILIO

FER�ANDEZ em:

A RÊDE
.

No Programa:
Jornal na Tela. Nac.

Preçps : 11,00 _ 5,50.
Censura até IS anos.

I ill·.'
As 5 _ Shs.

"CINEMASCOPE"
Dorothy DANDRIGDE

Harry BELEFONTE em:
CARMEM JONES

technicolor de luxo
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac .

Preços: lS,oo _ 10,00.
Censura até IS anos.

As _ Bhs."
José FERRER em:

UM COMEÇO DE VIDA
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços : iO,oo _ 5,00.
Censura até 14 anos.

Iii·'.
As _ Shs.

Roc:k HUDSON _ Jane

WYMAN _ Barbara RUSH
SUBLIME OBSESSÃO

technicoJor
No Programa:
Repo rter' Na Tela. Nac.

. Prcços : 8,00 _ 4,00.
Censura até 14 anos.

As _ Shs.

10) . O TIME MARAVI

LHOSO _ Com;,. 9s Glo

bettrottes
20) O POTRO INDOMA-

VEL _ Com: Ben Johnson.

30) O DRAGÃO NEGRO
� 1/2 Eps. _ Com: Rod

Cameron..
No Progrllma:'
Jornal Na Tela. Nac. '

Preços: S,oo _. 4,00.
Censura até 14· anos,

_____________-----r.

VENDE SE

.VOCE SABIA flUE.

Mos I?€C{M
NASCIDOS, O
CEP€-B� PESA
Ct=I?cA D€ 3'!O

.

úR4MAS 1570 € � /I
.

ÓLI,.:Rr,4 PIIRTF 00
P€50 Oé VM LERE·
BI?O 4{)(Jt 7'0 IVO

.c/M 00 Tét:)C€IRO
ANO, O PÊSO E'
TR€S VF?ES /H1I101<:,
E DEI-'>r_')/S CRESCE
-tINDA tVlA!5 I<ÀI>IOII·

.

NlI-NTé-. dTINGE O

Pi I?IVO {;r:.SENVOl V/·
ME"" TO EN7-/?E oS-

16 f. OS 70 4IYOS
1'0'/1 VEl HICE ,/?FOUf· Q( t
SE 4 SUA MA S'S4 ,o �
QUE �z OrMINUIR I( .

SUA. cliPAÔOAOE OE
rRAB.4/._IIO. '

/

FIRMES NA DISPUTA DE
SUEZ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6Florianópolis, Sexta-Feira, 3 de Agôsto de 1956r'I ESTADO

,..

PROGRAMA DO MES

/

AGóSTO

o mês de Aniversário

DIA 11 -- Grandioso Baile comemorativo à pas-

sagem do 840 ániversário, abrilhan ta-

do pela Orquestra uruguaia de Pe-

oro Burgo.

Observação: Encontra-se na Secretaria do Clube,
a lista dê 'inscrjção à disposição das gentis seriho

.

rinras que quiserem debutar.

.. '��t"' -_ '�.x -�...\
.:..:.......::.

Ill(lHIJil!rtfi'l(I"rpl\. f: rll ;Ft"J' I 'f",j�1f
.

'.- '-�('U' _.R

LIRA, TENIS�CLUBE' C�urr 1carla
<

.

- �ao Jorge
(O CLUBE DA MOCIDADE)

Por ocasião do recente

PROGRAMA DO Mtl:S DE AGOSTO: aumento que tiveram os

Lia 4 - sábado - "FESTA DO ALGODÃO", gran- funcionários da Caixa, Ca
diosa soirée elegante, que con- tarin.ense, face sanção da
tará com a participação da Raí- Lei 2745 pelo. Presidente da
nha do Algodão' Brasileéro, Se-, República, o Sr.' Prof. Ary
nhorita Lígia Beatriz Carote- Mafra, agradecendo as a

nuto, que apresentará maravi- tenções dispensadas pelo
+hoso desfile de modas. Artísti- proprietar!o da Churrasca-

I ca decoração, cujos trabalhos ria São Jorge, assim ce ex-

serão executados pelo sr. Eduar- pressou, \

do Rosa. Reserva de mesas na Nós os da. Caixa Econô-

Relojoaria MüI1er. mica banqueteamos-nos na

Dia 18 - sábado Soirée, com início às 22 horas. Churrascaria São Jorge.' O
Dia 26 - domingo --.-:Brilhante' Tarde - Concêrto - tratamento que nos dispen'lDançante. Aguardem, maiores sou o' proprietário e. seus

detalhes sôbre essa, surprêsa! auxiliares nos deixou ex

tremamente satisfeito e cer-

-tos que "um bom churras
co", só na Rua. Frei Caneca,
com ri companheirismo do
do proprietário da maio I

churrascaria da Ilha, o Má
rio Comicholli.

PARTICIPAC"AO
t

MOACYR COELHO
:e:

HILDETH d'ARA-pJO COELHO

participam aos parentes e pessôas de suas relações
i) nascimento de sua f ilha Jane, ocorrido. no dia 27 de

julho de 1956, na Matúnidade Dr. Car'los Correa. V E N D E. - S E
.

Floriánópolis, 27-7-56. AUTOMOVEL MORRIS 52

,
Exclusivamente para .,es�

critorio, aluga-se, conjunto
1

de duas salas. Ponto central, I
sala de frente de uma resi- !
dencia. Tratar com Sr. Lau- !

ro, na Agenc-ia da Real
I

Aerovia�. - Não se atende 1
por telefone. '\ I

••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••�
Vende-se ou troca-se por

outro de menor preço, um

Morris Oxford perfeito, tudo
original, pneus banda bran
ca. Ver à rua Padre Roma,
31.

PAR-TICIPAÇAO
ITAMAR DA COSTA XAVIE�

:e: �

EURY CABRAL XA�IER
Comunicam aos parentes e pessoas de suas rela

ções, o nascimento de sua primogênita, Yara, ocorr ído ia

18 de julho, na Casa de Saúdee Maternidade São Se
bastião.

PENSA0

A]..u.ia7se quartos com re

feiçõ.e�o'":&4a' General Bitten- .

court," 43. -"�-
.

TERRENOS EM· BARREIROS
Vende-se VENDE-sr

�.

Uma casa de material
com 8 peças, tendo 3 quar-,

I
tos. Travessa Santos com a

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

Um de 24 x 32 no antigo loteamento Maykot. Situa
ção excelente. Tem lu,>;. Agua encanada em instalação.

Um de 10 x 28 situado mais adiante, tambem em boa

r-ituação.
Tratar à rua Almicante Lamego, 157 ou pelo telefo-

11e 2818.

I

SALASPARTICIPAÇÃO
LEOPOLDO ALEIXO DA MARIA JULIA DA LUZ

SILVA
participa o contrato de

casamento de sua sobrinha
Marlene com o sr. Waldir
Veloso da Silva.

:e:
- SENHORA

p�rticipam ,o contrato de
-casamento de seu filho Wal
dir com a srta. Marlene Te
rezinha Ferreira. Estreito, 26-7-56.

Lavando com Sabão
\?iraem ESpecialidade
da

-

Gla. 1mIL .IDOSIIIIL-JoIDJllle (lIarea!rllulstrada)
�"""'�",...__...__.__�-"�eGoDomizà"'8e' �empo� t dinheiro

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

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

--._-._----

«Nô:teodCUIO)
Com a Biblía na Mão

P A S S AD_O
3 DE .AGÔSTO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1645, travOll-s� a Batalh� ,d� Monte .d�s. Ta- SEX'fA-F.I<�IRA, 3 DE AGôSTO

.

bocas, situado hoje no D'!lI111ClPIO de Vitór-ia, o I
N� dei

'. .

d
.

I t d'. I . ao an eIS anSIOSOS e COIsa a guma; em u o, po-
primeiro comb1ate dos Flllsurgedntes v�e:'nambuca- l"pm, sejam conhecidas diante de Deus as vossas �eticões,
llOS comandar os por < ernan o 1-elra, con- I

_ '� , • �

"

••

.'
- .,.

dr f'or der d .

. pela oraçao e pela súplica, com açoes de graças. (FIlI-
tra os holan rses, que oram errot.a os,

4 6) L' F'I' 4 4 9),. 'B b penses:. er 1 ipenses : -. .

em 1818, fOI concedido ao Marques de ar ace-
O nosso barquinho a motor tinha esta reputação:

na General Caldeira Brant) , e outros; privilé-
com sol, com chuva ou com tempestade, nunca falhara

gio para a introdução e emprego de barcas a
n o socorro de. um doente. Mas, em uma de nossas via

vapor nos .rios e costa da Bahia;
Visconde gens de retôrno, depois de ter socorrido a um enfêrmo,

em 183(;, no R:o de Janeiro, f'aleceg o
defrontámos com uma tarte tempestade no rio, e justa-

da Laguna, Tf:n'ente-general C.adas Fr-ederico mente no momento em que chegámos ao lugar onde o

. rlo desemboca no mar, as ondas. estavam mais fortes ain-
de Lagoa Santa, em

da. De modo qUE' erguendo-se uma onda mostruosa, 'bateuda Guarda Nacional, contra o barca e' encheu-o de água enguiçando-lhe o mo-

Lecor;
em 1842, deu-se a tomada
Minas Gerals, pelo Coronel
ManHeI Antonio Pacheco;
.em 1845, em Recife, (Pernambuco), faleceu o

Viscónde de Goiania (Bernardo José da Gama)!
que tomou parte nas lutas da Independência e

integrou o célebre Gabinete de 7 de Abr il;
em '1857, foi criada a Comarca de' Jardim, na

então Província do Ceará;
em 186G, o dr. Manuel de Freitas, 10 Vice-presi
dente do Piauí, assumiu o Governo da Provincia;
em 18G7, travou-se o combate de Arroio-Hende,
em o qual, o Br iga.deiro Andrade Neves perse

gui'u uma coluna paraguaia do Major Rojas,
completamente derrotada ;
em 1887, o Conselheiro Manuel José Gomes Re

belo Hovta, e:s.-presidente de Minas Gerais e

antigo Deputado .Provinclal, faleceu, nª- cidade
de -Santa Barbara;
em 1944. foi desi.gnado pelo Interventor Fede

ral neste Estado para elaborar a consolidação
da Legislação de Terras de Santa Catarina, o

Sr. Desembargador Henrique da Silva Fontes.

Sem velas e sem remos, íamos sendo levados a es

n.o e ràpidamente par.i o interior do maf agitá do. Sem >

perda de tempo, Capatao, o velho marinheiro tomou o

comando. Mandou Umbur i amarrar o leme de modo que
é:e não pudesse escapar. A mim, êle disse: "Doutor, dá
�ll(, a tua capa. Pega o balde, esvazia o barco, e ora como

.inmais fizeste em tua vida". Êle subiu até a ponta do mas

tro, onde amarrou a mmha capa, de modo a que ela pu
�esse apanhar algum' vento. Começamos "logo a nave

V<H para o litoral e finalmente chegámos ao nosso pôr
'o.' Jamais me esquecerei das palavras de Capataó por
r.casião daquela tempestade terrível. Êle exclamou: �'A�
quele que fêz as ondas é maior do que elas",

ORAÇÃO
Querido Deus e Pai, ajuda-nos hoje a gloriar-te

_

em

tôdas as coisas. Revela-nos �a tua vontade. Aumenta o

�l:)SSO amor e a nossa lealdade a ti. Dá-nos a fé vitorio
,'[I. Suplicamos em nome do nosso Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
É Ilimitado o poder da oração sincera.

����,"ji" .� .. -e> ....
·

....1lIIill
, ��--"',-� ..� __ ,�,w__��-_��J

-,

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

Uma bicicleta, em perfeito estado de conservação,
narca Monarck.

Tratar com Guarino Todescato na oficina Damiani.

:ME�-,�tl,P\�' t�l.t.; , "I :t"j",,!,,:',e, �.'
------�_ ...

AFINAL AUTONOMIA
CARIOCA

pelha a verdade. '!:odos nós,
nascidos ou não neste peda
ço de terra mais lindo do
mundo, paraíso que a natu-_
reza criou para gáudio do

homem, estamos jubilosos.
sim pela autonomia do Dis

trito Federal.
es- 'I'ôdas-as unidades da �e-

--------

'deração brasileira já 'vl{a
viam conquistado o direito
de escolher os seus dirtgen-

- .

tes máximos, mesmo aqueles
que devido a guerra, passa
ram a ser terr-itório de
contrôle direto do Governo
Federal. Só o Distrito Fe

deral
, permanecera sem seu

direito político. Enquanto
cidades das menores, com
menos de 50.000 habitantes

Os mdhol'es' vinhos dfl Tubarão

FELIPPE Júbilo natural aquele cm

que o carioca se viu envol.
vida. Dizer-se que só os po
líticos o festejaram por in

teresses partidários ou dou

trinários, dizer-se que o ca

-ioca é indiferente não

Branco e tinto

Distribuidore l

Irmãos Mendes & Cia.
Rua Cons. Mafra. 99 - Fane 3797

de Janeiro, a mais culta, a

mais adiantada, a mais de
senvolvida cidade do país,
a .Capital da República, com
cêrca de 3 milhões ,de habi

tantes, não possuia êsse di
reito. Era uma injustiça à

popu lação riense ..

Depois de tantos anos de
lutas políticas, depois de
um real futebol numa linha
de passes, chamada "tíco ti
co nó fubá" em que a bola
passa de um para outro jo
gador, mas não acerta o

"goal". o projeto da autono
mia levando anos a fio pas
sando da Câmara para o Se
nado c do Senado para a Câ
mara, chegou o dia da sua

aprovação final.
.! Só em 1960 o Rio de Ja
:' neiro escolherá o seu prefei-
to, elegerá o chefe 00 seu

executívo. Ainda temos que
1
esperar algum tempo. Mas

i
a autonon:Íia está càncedi�

I da e o carioca ficou jubila
I 80 CO!11'0 fato.

i Agora é penSár num ho
mem llue possa dirigir a

PrefeItura com acêrto, que
I
possa dar ao Rio o que o

Rio merece!

--"'_._._---- -_. __ .. -- .. _- .. ------ -�-----
-------- -_ --�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

,
() ESTADO Florianópolis, Sexta-Feira, 3 de Agôst« de 1956

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

o SECRETARIO D�ESTADO AMERICANO Carne da Argenti-
EM LONDRES < '

na pare a Grã-Bre-
LONDRES, (UP), O se-, Suez. Dulles deveria ter íní-

cretárío de estado norte-a-" ciado a seguir uma conreren- tanha
rnertcano, Foster Dulles che.,.: cia com os ministros do ex-

I

gou hoje a Londres, e decla-
I
terior �ngles e frances, mas BUENOS AIR�S, 2 (U. P.)

rou à imprensa que vem por. adiou esse encontro para a - A Junta Nacional da Ca1'- 'Iincumbência especia1 do pre- ,ta�de,. afim d� informar-se
I
ne autorizou o embarque,

sidente Eisenhower, devido a primeiro com seus assessores, ssm precedentes, de 24.000

grande importancia que este
I

sobre tod.,9s os pormenores toneladas de carne vacum

atribue a crise do canal de da, situação. resfriada, com destino a

Grã-Bretànha, durante o I_'_- mês de outubro próximo,' e
de 23.000 toneladas, em-'se - -..,..-__._----- _

RÉNTES tembro, .,..:

NÃO PODERAO PERMAN'EtER INDIFE- '-----,- EMBARGADOS BENS DO GOVERNO 'S,[NSAlCIONAL!
CIDADE DO VATICANO, 1 naeões unidas não podem Guarnecida a Em N'OS EE UU(UP) - O Observatore dela opec;manaanlecdt'e,r sIu'nedzifs,Ceretnraten,sS'f'osr� ba

a'

ad
.

d E at

�

I .

- a' a BRINCADEIRAS --. MúSICA - Cr$ 2.000,00 em

IX a O
'�.- prêmios - em "DIvFRTnVrENTos J�7".

Dorneníca.. orgão não oficial mar num instrumento da'
_

.
" gl O LONDRES,;t (V.' P.) - mar uma posição a respeito. I' Domingo, às 20T6ras no .niditório da, GUARUJÁ.

do Vaticano declarou ontem política nacionalista do Egi- P
..
,.

I F . ri" d 'A U" d "CARLOS HOEPCKE - Comércio eem a ris
,OI recomen-da �o,�as :,e:tnpre- embaixada do Egito em m p.!'t�rOClnlO e i.

que os países do mundo e a�' to.
sas de navegaçao da Ingla- Londres disse hoje que ha- Indústria S:- A." "

-,

PARIS, 2 (UP) - A policia' terra que não pagnem di- via solicitado aos bancos I..............................,..��.....,. .rerorçou a guarda de embai-I reitos à nova autoridade ingleses e franceses a aber- . ------_,..,---------

@êr#Jr#Jr#lr#Jr#ir#Jr#lrÊl'êê@êr= x.ad� �? Egito, para. eVit.ar ati egiP.cia
na zona do 'Canal

PROCURA-SE. PARA ALUGAR,•

< I POSsI�Ihdade de alguma a- de Suez.' Essa proposição tura de contas em ,nome.

. gressao extr,emista. " . -}3artim do g·randê' -C�liselho da empresa nacionalizada, i

C f·ti. P i I o� gu�rdas-extra fo,ram Britânico de Navegação, que apesar da ordem de bloqueio"

On e I' a rln' '8'"za
. e-nvI�dos a embaixad�, na é a associação dos arma- dos bens decretadá pelo f Família ingle�a procura casa para alugar, com

:.I .

' .'. , ,avemda de lena, no baIrro do 'd' .

1 E
'.

Informou o em-
um contrato de dois anos. Não faz questão que esteja

. U . ,..' ',Arco do Trillnf�, 'qua�do se,' ���:� ��!he:el:va:�� �r!�:iI� ;�������, que', até' agora,
sftuada na zona central. Tratar no Cabo Submarino ou

observou uma mtenslficação: ,_ _ çelo telefone 2982
do r n't" tI'

'

,to negoClacoes com o gO- nao teve qualquer resposta "
.

-, esse Imen o Popu ar pe-, .' ;: '.

.,

I,I�. nacionalização egípcia do :erno mgles, a fIm de to-, dos ba,ncos.

I
,;,... _ N -:. _ -.. ....

'canal construido pelos ,fran- �
, , .

.

ceses.

iNSTITUTO DE :P.REVID�NCjA E ASSISTtNCIA DOS', CAM INHÃO F-8
i�'�1;+C>'

'

I Vende-se um com menos de 70 mil. Bem calçado.
SERVIDORES DO ESTADO Motor Roquete. Breque a ar. Talvez o mais hem conser-

, " \lado,' de sua classe, em todo o País.
O Delegado, d�_ Instituto de Previdência e Assistên- , Preço: 650.000-,00. Facilita-se uma parte do paga-

Uma casa de. madeira na eia dos S,e�'vidores. do .�stado em �antà Catarina, de 01'- mento. Tratar no Depósito das .Águas "Santa Catarina",
Rua São Vicente de pa�la,làem Superior, comunica pua os necessários fins, que o ,�m Flotianópolis - Rua 14 de Julho, 540.

.

n. 26 fundos.:: Jnibrma"Ções
I ;::j':, DÉCIO MOREIRA CASTELO BRANCO, foi demitido .

-

�.
.._.,__ ,__ ..

na Rua Francüi'co Toléntino das funções de ,Corretqr ,de Seguros Privadôs do IPASE, '

12. 'Deposite de Roupas 'Fei� ni'(ó se responsabilizando o mesmo Insti�uto por qual� ,

tas. quer ato oriundo. do citado ex-Corretor.
.

,"Florianópolis, 20 de Julho de 1956

V E N D E S E'
,

Uma motocicleta mar.ca

"Monark" d(: 6 HP ano
RESERVAS DE MESAS PARA SABADOS e 1955, com 1.400 quilomeh:os
DOMÚWOS DAS 22 HORAS EM DIANTE, percorridos com sid-car
SERÃO FEITAS MEDIANTE A CONSUMA- dI'

.

"d t d
I çÃO MíNIMA DE Cr$ 5Q,00 POR PESSóA.

I t:a;a�"ml�io ��;it��ni�. ve�o: Aluga-se uma casa com 2 ,quartos; '��' salas, garage,
I

.
.

( I Portod. �e,F.lorlan?po!Is cpm quarto de empregada, e demais depend�naia's� C0m tele-
êr#JêêJ##lr#Jr3r§lrêi,QêJêêr#l_êE o.fUll.l:lOnarlO' Jose LJma. .fone. Tl:ata.r pelo fone 3631.

DUBLlM,J>AlCO DO CONCURSO INTER- �ssociação Filaté-!NACIONAL DE SALTO lice de Sanía Cataw
DUBLIN, 1 (UP) _: Chega- bmsileiros está despertando a Iram a capital írlandeza os particular interesse entre os nna

cinco membros da equipe hi- criadores Irlandeses, que No dia 25 do corrente foi.
pica brasil2ira, que partící- vêem nisso uma psrspectíva eleita a ne , a diretoria ela As

pará do concurso ínternacío- de vir ,o exercito brasileiro a socíação Filatélica de Sant.,1
nal de salt03, a realizar-se comprar futuramente, .alguns Catarina para o ano social
na semana vindoura em Du- reprodutores neste país. 1956-57, assim constltuida :

blin. A visita dos cavalheiros. Presidente Dr, Felix.
SChmiegelow I
Vic€-Pre3iclente - Evald.,

Mosimann
1° Secretário - Dr, Clo-SOLICITARA' APOIO PARA, ACABAR

COM A 'CRISE DE SUEZ
vis Deruiz Beduin
2° Secretário. Edgar

Tasso Schneider
10 Tesoureiro - Osny Pin-

to da Luz 'I
2°- Tesoureiro - Francisco

Miguel da SÚva I
\ Diretor de Trocas - Vi-,
torío Zanetti' I

.

Diretor de Oarímholngía

--IJosé Ferreira da Cunha
Diretor de Munismática --

Dr. Paulo Tavares IDiretor de Sede e Propa
ganda - Dr, Carlos Bastos:
Gomes

.

I
Diretor da Secção Juvenil

BUENOS, AIRES, i (U P) intercâmbio comercial até o - Arlindo Pena

_ O ministro da Fazenda, sr. estabelecimento de um con- A posse está marcada pa-

Eugenia Blanco, anunciou a � vento geral. ra o dia 6 de agasto proxi-

conservação de cpnvenios de,
"

mo, às 20 horas, na sede da
,

bi s com os países limi-l Exph20U tambem ,que a Associação.
�::res °da Argentina, os quais nov3: politica cambial �rgen- No dia '4 de agosto terá lu-
.- plicados durante o tina provocou alguns mcon- gar uma churrascada de con-

, ser ao a

I
.

t
'

bí
período de três meses. venientes no ln, ercam �o fraternização,
Afirmou o sr. Blanco que" nOl'mal e que, por este m?tl-

deuoís das conversações com' vo, procurou-se um regrme

.' 0311países Iímítrof'es,' decidiu- : transítorro, a fim �e,. não in

se implantar esse processo ,terromp�r o comer CIO com

provisório, que facíljtará o. esses países.

Ir
- .

"A'IiM ;"564 _B�Le�_���d���T�a���:�
. .." ton Luis agradeceu, prorun-

IMPETROU MANDADO DE SEGURAN- e�t�e��� :����na�� �e����
.

,CA CONTRA O SA,LARIO' MI,N'IMO
de Preparação de Oficiais dd I
Reserva de Belo Horizonte,

, ,

'A t
..

de para que servisse de para-
RIO, 1 (VA) - Mais uma vos mveis. o con rario .'

firma impetrou ao supremo outros impetrantes, essa tír- ninfa à turma do corrente

t
-

1 ano. Mas lamentou não aten-
tribunal federal novo man- ma entretan o n� a ega a

dado de segurança contra o inobservância do prazo �e der pois disse que seu díscur

ovo salario mínimo. Trata-. sessenta dias, entre a publí- so teria de ser, fatalmente,
n

'cacão e a entrada em vigor, uma análise da situação a-

se de uma fabrica de roupas,! assím outros erros que te,ria� tual, e há muitos anos que

tíd f resolveu guardar amai" ab-
que alega uma serie de Vícios, sido come 1 ,os .na propria 1-

-

d
-

do nlvelS soluto sílêncío sobre colsa,
'havidos na fixaçao OS no- xaçao s '.

da política.

PARIS 1 (UP) - O prí- Suez. O chefe elo governo

melro ministro da França, sr. I cham,?u hoje o embaixador
Guy

M.O
llet, deverá solici- II trances

no Egito, onde �r
tal' ainda hoj e o apóio da as- mando Du Chayala, e reuniu

s�mbléia nacional, para me- se com os ministros para es

didas energicas -na crise ele tudar a' situação.
.

ARGENTINA CONSERVARÁ 'OS CON
VENIOS COM1lS VIZINHOS

Não aceitou

,

<:

----------------,

Horário,
AlUGA-S�DE �a A 5a FEIRA - DAS 14 HORAS À 1 '

DA MADRUGADA,
. "

6,a FEIRA - DESCANÇO SEMANAL
COLETIVO

-

SABADO - DOMINGO e.YÉSPERA DE
FERIADO

DAS 14 HORAS ÁS 2 DA �ADRUGA:DÀ'
ORQUESTRA DIÁR.IAMENTE A PARTIR

DAS 22 HORAS

Atenção'

à";.l./
--<;

l.

Nenhuma, à primeira vista. Parecem, irmãos, são quase

iguais. Entretanto, !lpesar das aparências, um dêles é puro

sangue, .excelente corredor, ió 'levcntou vórios prêmies.;
.. E os freqüentadores do Turfe sobem qual é a diferença.i

Tamb'ém em gasolinas, compare! E comparando, V. saberá aqual é a diferença:
.

SÓ AS GASOLINAS SHELL CONTÊMm (!Jm .

,* Potente n.· 40.637

l.e.A. não é nenhuma íór-
"

I.C.A. elimina os Curtos-
mula misteriosa. Circuitos, pois neutraliza os

I.C.A:(Ignition ContraI Addí- resíduos condutores de ele

tive) impede a Pré�ignição. _ tricidade, 'depositados por

não deixando. íncandescer os . qualquer tipo de gasolina
dépós�itosprovenientes d,· .. nos e1��rodos das veIs.§.;

.. -c�
combustão interna.>

Paro' o motor do .eu carro, O
diferença começo quando V.
enche o tanque com gasolino
Shell .. Cf única que cqntém I.C.A.

com

,
,

fO COMPARANDO}portanto, em qualidade,
. ,

•

.. '\ !

Vende.se Casa
, Léo Alberto 'Ramos Cruz

De)egado ASC

Vende-se a casa, estilo bungalow, 'sita à rua Artista
Bittencourt,

�

nO 32, ,nesta capital, com, 12 peças e com

: 'lmplo quintal contendo jardim, cánteiros para horta e

'árvores frutíferas. Tratar com o Sr. José Carvalho à rua·

i{;ons�lheiro �afrà, 2i, sóbrad'Q, ou pelo' telefone nO.
2667. .,' .' ,

1--:.....·_..-·......_-.............-....--�.·;.:2..:...........�_.v........... - �....

----�-------------------------�.------------��

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



ARMADORES DE NOVE -NAÇÕES PRO
TESTAM ,CONTRA A DECISÃO DO

GOVERNO EGIPCIO

•

G ta Ih It
.. · O GOVERNO DEFENDERA' NA JUSTICA

. aze I· a ajaiense AVIGENCIA DOSALARIO MINIMO
1-A Del: gacía de P�líci� de .sern a luz do sol da. líberda- r E Itajaj �ão está fora ;:LJ

'

Itajaí, cada vez que e felta a. de, uma .outra guerra, guer- mapa-rnundí. RIO (V'A) - O "
.

tr d T' b 11 .

.

I
.

t·
. , I '·t

. .

t
'.,.. rmrns 10 o ra a 10 an uucrou

Isubsftituição do respec lVO ra tão antiga quanto a pro-
.

Se nos 1 ajajenses, en rc- 1-' . A

d f derá t J ti
. A

,
. I ., - '. t

1 oJe que o gove'rno e en era peran e a llS ·1('.a a vlgcn-
responsável, passa para PlO- I pria Humamdade, uma ou-

I
tanto, .,nao tíverrnos OU rDS!

.

d
' .

d '1"
"

.

t' d h
LONDRES, 21 (U. P.) - Os armadores de 9 na- 'res mãos que as anteriores. tra guerra contínua, e essa motivos mais alt� para: lu- �la os novos lll_vels o sa an� rrummo, a par Ir

.'

e 0-

\:jes marítimas protestaram, hoje, pela nacionalização E' essa uma afirmativa que I não' conhecerá tréguas :
ou I tarmos contra bestas-feras, je, Gom? �etermI�ou o respec�Ivo de.creto do. �l'esldente

do canal �e Suez, p,el? Egit�,.e de�lararan: que o �anal,se pode fazer, apreciando-se,armisticios: _ a guerra con-Imotivos. d� .ordem moral, �e �:� Repu��lca '. FOI esta a manifestação do min istro Par-

�eve continuar artéria mar ítirna in tarnacional e inde- a personalidade dos xerifes e tra a violência. lordem juridíca, etc., apegue-,"Ifal
Barroso.
A' •• •

J'endente para evitar que "se. torne [nstrumento de poli- I
a atuação de cada um dêles mo-nos, pelo menos, às nos-

- "O governo está tomando todas as providencias

i ica nacional".
!
nesses últimos anos.

_.

I
sas modestas posturas mu- ,para a defesa do salar ío mínimo perante o' judiciár-io em

Uma resolução aprovada, em reunião urgente da: O atual CORONEL DUAR- Inicipais, que ordenam sejam face do mandato de segurança da Federação das Indús-

Câmara Internacional de Navegação, qual if icou a medi- 'TE PEDRA PIRE? foi uma Barbosa êoncalves recolhidos ao Curral do Con-! rt'Í�s do Rio de Janeiro contra a ?a:a ,d� vigência da lei.

ela do Egito de "violento golpe contra a confiança mun- empolgante exceçao. Homem
.'

,
.

selho os animais soltos nos. Evidentemente, coube ao meu Ministér-io a defesa dos

c.ial" no caráter internacional do canal.
.

bom, edúcado, democrata,
. Q

·

'N to lugares públicos .. ,

I
t.raba.lhadores e, assim, o 'Ministério do Trabalho com-

Gs �ove países, cujos navios passam pelo . canal de inteligente, instruido, ,sim- e uel rOl e Itajaí, 31-}-56, 3a. f. parecerá ante o Supremo Tribunal Federal apresentando

Suez, são Estados Unidos, Reino Unido, França, Norue- pies, como titula�' .da repar- __ �. I' suas razões a fim de derrubar o intento patro_nal. Para

ga, Bélgica, Holanda, Austra lía, Nova Zelândia e Cana- .
tição policial Italaíense, de- Visitaram-nos, ontem, no��

-

.;;'so as nossas razões ,já estão sendo preparadas pelo dr.

,:1[.. A resolução ressalta que os acontecimentos referen-. 'monstrou ,sempr�, em ger�� i sos prezados .confrades, .S1'S. Novo a pa rei ho de Caio Tácito, consultor jurídico do Minísterio .do Tra-

:t:s ao canal são '''nas atuais circunstâncias, principal- uma compre�nsao esclareci ,Barbosa G?nçalves, �a im- halho.
.

.

mente questões dos governos", mas que os armadores da d�. su�s lmp�rtantes e
I
prensa carlOc� e Querroz Ne-

I. t I E' preciso acentuar que, na propalada atitude dos
. .' - raspeítávets nmcões. Claro to do Paraná onde exerce sa vamen O " di t d t· b Ih d . 1

• '. .

acham que devem deixar inscrita sua reaçao- e as com- _. '. I' _'.
. SIn ica os e Ia a a ores em re açao a greve que rea-

, .. .' que nao fOI perfeito. Teve fa- alta funçao na secretaria de '1' " ". d h de
plieações consequentes ao comercio irrternacional. .'

t Ih ' . LONDRES,2 (U. P.) - Os zarram caso o ,"",UpI ema esse gan o e causa aos pa-

_________ . __ ._ .. _._
...

lhas. Errou. Gontes ar- e

as" Segurança
Pubhca.

t l' e futuro submarino S
: uões não é dir izida contra o poder executivo mesmo

.

f
. - orém seria .' ·t C�-

a ua s s . ," "'. '

lmp;r elç�es, � " .

di- .

Ambos Vl�l �m noss.a
1 i. ! da marinha britânica dispo- I

porque não' existe problema de refixação . de niveis e

n_egar-\h- a proprra CQn iPltal:m m.lssao" espec_la, 1- rão de um novo aparelho �e s im apenas contra a classe patronal. •
c

çao humana, com suas con- IJgada a revista Plantão Po- salvamento que atua desde I
..

tígêncías, com sua� fraqu�-lli�iaT', �rgão d�stinado ..

"à profundidades superiores
,_

li I
O GAL ODlllO DE'NI"S PERMANECEzas,

.

com se�s seno.es. Sena Idlvul�açao ,da ,vida pohClal,600 metros.'. As trtpulações 1- ..' .

-

..

despír-Ihe as carnais roupa-
I naquilo que ela pode apre-. dos submarmos afundados j

gens. Seria dá_:-lhe �zas �e I
sentar de nobreza, de renún-: poderão escapar ràpidamen- RIO, 2 (VA) - O Presí- ção no Congresso os jorna!S

anjo. E isso nao serIa. malS : cia, sacrifícios e devotamen- te um
-

após o outro em tra- dente da República assinou se ocuparam exaustivamm
um elogio. honest.o, e slm u-

I
to à causa pública", e, t�n�-' tes de imersão, flutuando até lontem o decreto adiando, até te nos últimos dias ..

ma est,:plda �ancatura. I bem, visando_ �o necessar:o a superfície mediar:te c.ondu-I o limite de idade, a perma-
O entao MaJor PE�RA ��-l"elo de ligaçao entre a polI- tos de l�na que sa� hgados nência na ativa do Generil Manifestações de ag'rado

RES entr.etanto, era lllv�r��- I
cia e o Povo, para realizar, as escotrlha� de sal�amento I de Exercito Odylio Denis. Ao O general Denis tem reC2-

velmente um homem c.lvlll- em níveis elevados, um inter- do submanno. Esta sendo
mesmo tempo foi o genernl bido inúmeras manifestações

zado. Polido. De class�. E câmbio de cordial entendi- agora ineorporad� um siste-
I Denis n�meado, por necessi- de agrado pe!a aprovação ela

era, como delegado, alem de mento entre as duas forças". ma que proporclOna ar a dade de serviço Comandan- lei que permitiu mantê-lo no'
cav,alheiro, uni �omem . �e I Em nossa ,redação os dis- tripulação antes de tentar o te da Zona Militar de Lestc. serviço ativo d� Exercito.
boa. vontade. E nao era hlP�- I tintos co1,egas mantiveram salvamento. O general Denis " denria Dêsses pronundiamentos,
crita. Era incapaz de pratl- cordial palestra, devendo, ser' transfer'l'do para a Re- b

N
que a rangeram as gúarni-

cal' atos de bêsta-fera. De nestes dias, estabelecer con- ão gosta ram os serva a zero hora de hoje, ções do Rio,. de Minas Gerais
tarado. De lombrosiano. Ou, tato com as autoridades 10-

liPerdendo,
'-em consequência, e do Espírito Santo, ressalta

simplesmente, de totalitário.' cais, mormente as cta po-
•

americanos não apenas o Comando d'1 a homenagem que lhe foi
De bronco, de rombo de bes-, lieia civil e militar e da Pe- Zona Militar de J..este como

I

prestada pelos sargentos
tun!o. De ignorar_:te. De atra- nitenciária, POis Queiroz Neto RIO, 2 (V. A.) - O -texto a sua propria situação no subordinados ao QG, da

-

Zo-

sadao., De boçalao. De um é sub-diretor do novo esta- da declaração do Govêrno Exercito ativo tendo-se' al- na Militar Leste, que lhe le
capadóciO campam�do: belecimento penal de Curiti-I argentino pela qual 'se con-l terado a sua' posição p)r varam, incorporados, sUJ,
PEDRA PIRES, nao Ign.ora- ba.�, vida o Brasil e o Uruguai fôrça da lei ontem sanciona- palruvra de simpatia; inter-

va a existenclã de uma cons-I _'. a celebrar "em Buenos Aires ',da pelo' Presidente da Re- pretada pelo sal'gento Ecl-
tituicão Federal, nem de um A I" d A I

--.

Código de Processo Penal ... 1 .oglca e es .. ld1ma l'(,ubnião a fim de est�-IPública, e de cuja tramita- mundo Martins.

� I ar as ases para organl- ..........--�-_....................................._._........._._.......�................

Não desconhecia qUe o sen-
_

Está faltando espírito
zar a defesa do Atlântico Itido da velha sentença ___, de equipe nas explora-

X SED LEX" Sul, foi entregue ontem ao
.

".DURA LE , .' va-I ções políticas da impren- I

1 t chanceler Macedo Soares, i
lIa tanto para o. de l�lquen c,

I
!la palaciana. f

;omo para 03 cldadaos em Fácil demonstrar. No ca-
no Itamarati,' pelo Embai-!

;eral, como para o próprio I
. so 'da eleição do sr. Heri- I dor argentino Felipe Espil. :

delegado. .' I berto Hl\lse, garantida Ess(' convite, que causou I

Durante sua gestão, nern pelo sr. governador na surprêsa em WaShington,�.
;)01' omissão, e muito menos sede da U.D.N., 'onde ju- -foi divulgado ontem· em

901' ação sua, er�m os presos rou elegê';lo de mangas Buenos Aires, pelo subsecre- I
seviciados. Eram' confundi- al'regaçadas,- os jorna- tálio de Esta,do das Rela-

ios os homens mQralmento IJstas se afirmam e se ções Exteriores da Argen-
'falidos com os fora da lei. negam nas Pl'oprias in- tina, que documentou a im-
::>u era desrespeitada a dig- trigas. portância. a êle atribuída
üdade humana do cidadão. De comêço disseram pelo Govêrno argentino len-
)u se desconhecia êle que que o candidato da Fr�n- 'do-o no Salão de Recepções
era um brasileiro igual a te udenista venceria fá- do Palácio de San Martin �

qualquer outro perante a cil porque a maioria das Ministério das Relações
Lei, ou que era, em última secções a serem l'enova- Exteriores ___: onde ·geral.
a�álise, indiretamente em- das estava localizada em

bora, um mandatário do po- zonas decidida e total-
vo, pago por êste, com' o di., ,mente favoráveis ao si-

I nhelro dês te, para. servi-lo, tuacionismo. De nada va-

ipara garantir-lhe a seguran- lel'iam esforços em con-
I
ça públi�a, a tranquilidade trário.

J individual, a paz coletiva. Depois acharam que
Não era ele um covarde. sustentar isso era bur-

Não afetava, quando capan- rada, pois, se veneessem,
TEGUCIGALPA, 2 (U. P.)

d l-A intentona revolucioná-
guea o pe o cargo ou por não poderiam atirar o sr.

seus milicianos, uma valentia Miranda Ramos contra o

pessoal que, longe daquele ou P.S.D.!
. dêstes, ·não pudesse ter. Aliás Passaram então a ba-
'nunca andou capangueaoo ter a tecla de estar o

'de qualquer maneira. Com éandídato aliancista a-
I
sua hombridade, sempre hon- bandonado dos pessedis-

. 'rou suas calças masculinas. tas.
I PEDRA PIRES Joi, como Mas, de permeio, es-

Como já a,nunci�mos, o : delegado, fator de bem estar queceram-se do que ha-

juiz J. J.
_
Cabral falou para a comunidade. Nunca

I deu motivos para sobressal
! tos, para inquietações, ou.

para constrangimentos.
Inimigo declarado e intran
sigente e sincero de viQlên
cia . .A�igo da ordem. Do di
reito. Da Lei.

Os outros delegadOS dos
últimos anos, salvo parciais
exceções, salvo diferenças em

alguns aspectos do feitio in

dividual, tem sido o contrá
rio do que Se disse a respeito
do ex-delegado PEDRA PI
lES.

Se DEUS quiser, nas pró
xim;:ts "Gazetilhas", daremos
notícias das violências poli
ciais últimamente perpetra
das aqui em Itajaí.
Nesta era que se seguiu à

Segunda Grande Guerra

Mundial, em que todos os

homíms de boa vontade lu
tam por um ...mundo novo e

melhor, não há mais lugar
para truculencias totalitá
rias.
Os motivos da instituição

do Tribunal de Nuremberg
não podem 'ser esquecidos.
Os ideais que foram sua ra

zão de .ser não .devem ser 01-
vidados.
Em qualquer lugar da fer

ra onde vivam homens li- .

vres ou homens que lutam
I

pe,l liberdade e que não'!
compreendem a existência

FlorJanópolis, Sexta-Feira, 3- de Agôsto de 1956

��;f

Exportação para
Portugal

RIO,- 2
.

(V. A.) - Ne.stes

primeiros cinco' meses' de

1956, Portuga1 importou do

Brasil 6.928 tonelad.as de

mercadorias no valor de

31.971 mil escudos, das quais
.

se destaca 31 toneladas de

pele,s e couros, por 664 mil
escudos, -e 15 toneladas de
fumo em Iôlha, no valor de
317 mil eseudos.
Em contrawartida, o mer-.

cado brasileiro absorveu 1.682

toneladas de mercádorias
portuguêsas no valor de ....

17.645 mil ,escudos. Destas
destacam-se 14 toneladas de

aguarrás, 485 toneladas de
breu, 174 'toneladas de COn -

.

servas de peixes', 75 tonela
das de azeite, 2.834 hectoli·

tros de vinhos.

Festa da indepen
dência da Suica

,

Festejou a Suíça, a data
de sua Independência. Foi

com a realização do Primei-.
1'0 Tratado de Confederação,
no remoto ano. de 1291, que
iniciou a Suíça sua vida co

mo nação.
País que tem sido, nos

tempos contemporâneos, um

exemplo de organização e de

convivência pacífica com oy

demais pOVOS, oferece a Suí

ça ao mundo também um

admirável modêlo de opero·
sidade e coesão cultural. N.
dia da sua Festa da Indepen
dêneia, a nação helvétic,
recebeu do -

povo brasheir�
as demonstrações de sImpa
tia é amizade a que faz jus
pela SUa atividade construti
va sempre voltada para
bem comum.

Foram expulsos
CAIRO, 2 (U. P.) -

prilpeiros ,correspondentes
estrangeiros expulsos do Egi
to, desde que se intalou o

atual regime, segundo uma

agência semi-oficial, perten
cem aos diários londrino�
"Daily Express" e "News Ch
ronicle" -- Sefton Delmor e

Ray Hardy, por "procurarem
'obter informações militares,
vinculadas' à segurança na

cional". Em Londres, o

"New,s Chranicle", COnfil'-l'mando a exp�lsão de Hardy
e Lelmer, dIsse que o pr.i
meiro, vinha trabalhando'
"com dificuldades, submeti-

'

dO a uma estreita' censura
I

oficial", m�s que "todos - os

seus despaChos foram inde
pendentes e imparciais, ele

I

acôrdo com a melhor tradi-,'
ção do jornaUsmo". I

8usca·�Ús
, !-

Todos cooperam! E'

de ver! '0 maior' coope-,
l'avista, contudo, � o Te

souro. Ainda no sábado
.último, no seu bonito
carrinho a,marelo, cha

pa oficial, com gasolina
oficial, motorista rece

bendo diárias oficiais, lá
se foi rumo às eleições, o

deputado Mário Brusa,
Secretário da Agricultu-
ra.

No dia 6, passado o

objeto de serviço, voltará.
Lá do Vale, no Oeste. E

dirá, sem dúvida, que foi

plantar batatas e não
colher votos. E dará, com
certeza, uma entrevista
ao ór�ão da I'esistência
contra as imoralidades
administrlttivas do pas
sado e do futuro, in

formando que VIU gea
das, preg'ou a mecaniza

ção da lavoura, a poli
cultura, a extinção da

sauva, etc., etc. O cro

nista e_sportivo diria que
o il�stre proceJ' udenp
agrícola suou a blusa ...

x X x

Ainda a propósito do

registro, no Tl'ibunal de

Contas, de certo contra
to que ali passou raspan
do por 4 x 2, nossos

1 e ,i't o.r e;s f 1. c a r a m

c u I' i o sos de' saber
quais os argumentos do

juiz Vieente Schnelder,
para votar contl'a a mo

J'alização defendida pe
los juizes Stoeterau e O
lavo Erig.

Os

duas vezes: a P para
votar com o relator; a

2a, para defender, de

qualquer jeito o registro
impugnado com razão e

justiça. pelo juiz Stoete-
rau.

Nessas sustentação afir

mou que êsse registt,o'
era até desnecessário,
pois que o D.E.R. tinha
autonomia e que não ha

viá raZão alguma' para
ser exigida concorrência
pública.
O juiz' Schneider, ao

votar, dirigiu-se para o

seu colega J. J. Cabral e

indagou:
Tudo quanto V.

. Exa. disse é a expressão
da verdade?
E'!
- Então eu sigo o seu

voto! !!

COM OU SEM PARTICIPACAO DO
.

' ,

EGITO, HAVERA" CONFERENCI.A
LONDRES, :� (U. P.) - As três grandes 'potências.

J�i�p�tais decidil'él� h.'.ie realizal�' mesrpo' a. conferência
rnuncha! sôbre a inter"lacionalizacão do· ·Canal de Suez
ainda que o EgitO reC,lse participar dO's trabi\lhos. O
'[.,residente do E;).ito coronel Gamai Abdel Nasser de�la
rou, nur;r ,violéntissimo discurso em Alexandria que seu

pOYj) ·ate a morte ,defenderá os seus direitos sobre o ca

L:ll.

'viam escrito, .e acusaram

os pessedistas de esta
rem usando os veículos
do Senai: "Jepps, camio
netas, etc., tudo com

chapas :particulare�, ,es
tão ou não

.

estão nos

municípios do antigo
Chapecó, a serviço do

candidato Miranda Ra-
mos?"

Depois, .
voltaram de

marcha-ré outra vez, pa-
'ra dizerem que o P.S.D.
saiu do páreo!
E insinuam até que o sr.

Nereu Ramos devia estar

.� aqui, na campanha. Se
-êle viesse, .0 eéu desába
ria! Claro que não pode
nem deve vir. O Ministro
da Justiça não pode fa
zer campanha política.
Hª- um impedimento-mo
ral que o proibe, como

proibe ao governador. A

diferença é que este não
respeita essas restrições,
como não respeita os di
nheiros públicos, esban
jando-os criminosamen
te nos interêsses da
U.D.N., como atesta

-

o

vergonhoso condicionadJ
de Braço do Norte.
Como se vê, a lógica

dos escrevedeiros agro
nômicos é móvel e contra
'ditórik:

-

(liz, não diz, re

diz, desdiz, .

mente se assinam os trata
dos e os acordos:

30 mortos e 60
feridos

ri.a, liquidada pelo' govêrno'
na manhã de hoje, deixou
30 mortos e 'cerca de 60 fe ..

ridos. Esta informação foi
colhida aqui em femte autori
zada. Mais de 400 homens

. formavam no pessoal do

quartel que se sublevou peh
madrugada. O primeiro ba
talhão de infantaria, empre
gando morteiros de pequeno
calibre e metralhadoras, ata-
cou os sublevados, dominan
do-os horas depois. O quár
tel foi quase totalmente des
truido. A' tarde, voltou a

narmalidade à capital.

Novas armas

atômicas
WASHINGTON, 2 {U. P.I

- Em seu relatório semes

tral, a· Comissão de Energia
Atômica anunciou que os

Estados Unidos produzem
atualmente diversos tipos de
armas atômicas e termo
nuclear-se, segundo "pi'inciT'
pios novos". Mas não deu
outras precisões. O relatórIo
salienta que os Estados Uni

dos, n9 decurso dos Ültimos
meses, tornaram-se o maior
produtor de minério de urâ
niQ "entre as nações do'
mundo livre".
/---------------------

Novo embaixador I
,

RIO, 2 (V. A.) - Inforn;'l
va-Se hoje na sala de im

prensa do Ministério das Re

lações Exteriores que o �ü
vêrnq da Belgica oncedeu í"Agreement" ao embaixad(:�'
Hugó Golithier para chefinr
a representnção diplomatj(:a

-

do Brasil em Bruxelas.

. Em O Jornal, do Rio, de terca-feira última, li a

seguinte noticia de Santa Catarin�,
_

LOGO APO'S ter o governador Jorge .La
cerda assinado o decreto instituindo os nO"; Js
niveis salariais no Estado,. os preços dos ge
neros alimenticios nesta capital subiram as

sombrosamente.
A banha está sendo vendida e,m lata de 2

quilos, por Cr$ 120,00; o açucar está custando
18 cruzeiros o quilo, o feijão é vendido a 20
cruzeiros o quilo; a cerveja custa Cr$ 16,00, �
guaraná Cr$ 11,00; a agua mineral Cr$ 5.00 a

garrafa. Por outro lado, o preço do leite Con
tinua custando Cr$ 4,00 o litro, uma vez que o

chefe do Executivo estadual não permitiu que
ele fosse aumentado.

A população catarinense está alarmada
com os aumentos constantes de tôdas as uÚ
lidades publicas.

E' opinião. generalizada, quê se a COAP·

estiyesse controlada por elementos indicados
pelo governador Jorge Lacerda, não haveria
novos aumentos nos gener03 alimenticios.

.Ao contrario do ócorrido com os generos
de primeira neces3idade, o leite continua sen

do comprado a 4 eruzeiros o l�tro, graças. aos

esforços do chefe do Executivo estadual, que,
não permitiu no aumento do preço do referi
dó produto. Esta capital está sendo muito bem
abastecida de leite, cuja produção aumentJ!1
.de cerCa de 20 a 25 por cento.

Notável, pois não!
O ,aumento aqui, Para ser obstado, exigiria apen::ts

uma providência: a de- o Governador Jorge Lacel'tla
indicar os membros da COAF!

Tal e qual as passagens dos oníbus da Palhoça,
que sob o secretário indicado pelo mesmo sr. -;Jorge
Lacerda deram um vasto pulo, com churrascote e tu
do! Por que a COAP indicada pelo sr. Bornhausen não
diminuiu os prêços? ....

Em matéria letal, isto é, leitosa, a Capital vem

sendo suprida, pelo Estado, -de menos de 15% do con':
sumo e do necessário: 1 litrinho por família que tem
cartão de racionamento, um dia sim, um dia não!

Mas, lá para a graciosa e gratuita imprensa ca
rioca vivemos aqui tomando banho em apôjo a .-1
cruzeiros!

' ,
,

.

Leram bem a notiçia daqui mandada: "A capital
está_ sendo muito bell\ abastecida dé leite, cuja pro
duçao aumentou -de cêrca de 20 a 25 por cento".

.;
O mais' interessante, na noticia acima, não é 8,

patacoada do leite: é a desonestidade dos outros prc
dos citados.

O da banha, por exemplo, está
aqui! A noticia elrvoll para 60!

É assim que eles se defendem!

entre 40 e 44,

I
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