
CONFIRMANDO N�'6�S CRITICAS
Udenisfa "a confiança do 'Inretortc confessa: �-·Cinc_o -",

anos não se realizam concursos!

Analfabetos admitidos péla' polificagem! fUB(!I�narlos sem moral! Salar.os· de fome !
,

'Os <,reformadore,,) seriam fichados na polícia! .' .

1
.

/.t P sto. de Arrecn cào d'êssts míseros funcioná- apenas considerando que eis a razão Excía., porque Bornhausen, ao Díretórlo r1:o
Ao t'l':,n.<:1llitir o cargo c e .10!l e nos o '" u- , .

t
�

U'- D âtíca Nacíoc, _
• ,.

nossos funcionários, fazem nunca descí as sarje 'as pa- mao emocra v

d E t dação. rios que, sentem a miserra
Diretor de Tesouro o ss a-

t
.

c l mílagres com os vencímcn- ra dar crédito aos crápulas nal, que, como disse, voluntà-
A· d

-

e' po sí bater-lhe as suas por as," � �

do, no .día 26 de julho .últi- ssim sen o, nao s -

,
'

., .

t m índícou e dr
T tos que percebem. que julgaram me repl'lmlr, rramen e e , \

mo, O SI'. Manoel ,R:)(lngues vel exigir melhor produção, que chegam ao esouro e
. . .

I
.

P curei reco.v
.

Eis a razão Sr. Governador quando ao contrano, mais qua sempre roc

de AI'auJ' o, proferiu o discur- nem tão pouco obter-se uma Coletorias com mil e um pro-
t 't h

-

pand esforC'

que sou taxado de mole, bem me enobrecem, pnrquan o e- n ecer n�� ?OU o '

50 que abaixo reproduzimos administração sadía. blemas?

I I
-

erífícío para bem mt.

f de, mais e outros Pejorativos nho meu nomy a z: �r e nao ços e s�, . .s.da GAZETA, de 2 do correu- Outro fator que considero Na realidade varías oram

"U� muito me enobrecem ao sou fichado na polícia. conduzir, dlgnírícando o par,
primordial: Existe neste Te- as comissões de Estados vi- -

,

ít h'
.

tte·N_ o e' como verã::> OS leito- SOul'O e nas Coletorias Iun- zinhos que tem -víndo a êate cieixar esta direção,_ porquan-I Quero pois, por vdespcdída, ti�o que mílí o. a vm e
c

l

a
I to si ser bom dentro dos li- externar os meus agradeci- três anos e meio, aos ex-S ..

,

ma' peça literá.ria. Mas. cionários que percebem um Tesouro com o fito de p ano- ,

I I
tá H íb t mures, u c - _"

. d
..

mites é defeito, que Deus me mentes a V. Ex�ia. pelas cre anos
_, s.r. eri er o u-

no seu estilo sui generis, é níl quinhentos e po.ucos. crU-IJa:m�nto
de ,ref?rma. a minis-

conserve' com' 'êsse defeito I atenções dispe�sadas, �em I se e dr. Júlio coe�ho, �e sou:um documento que deve ser zeiros, com seis e alto fIlhos. tratíva e técnica, nada en-

para o resto da minha vida, 'i como à S. EXCla. sr. Irmeu za, ao atual Secr.etallo da
lido, mórmente por partir de Que posso exigir de produ- contrando de anormal e

,__
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el�mento de int�ira conf'ian- .
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i�maisantiloDi'-
também, por confessar que � Rubens de .; �rio de S. C.tarinatinham absoluta procedên- � � r-

cia várias críticas que .tece- � Arrud. Ramos � � À no XLIV
mos ao governo do sr. Iri- � GERENTE � •• =:
neu Bornhausen,' continu-.. D' •

F \ :: �ando em tom menor, pelo sr. '. omlnlOS. � � N. 11.511 .
.

Jorge -Lacerda. .�" de Aquino " :: �
El'S as palavras do sr. Ma� � .: ": � -"':"" --:- ,

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

noel Rodrigues de Araujo:
"Foi o seguinte o discurso

d h' 8
,.

- Edição e oJe pagmas
pronunciado pelo sr. Manoel

, ., _

Rodrigues de Arauj o, ao dei-
U='_[•••••lIIIi*m-•.2i'WIiiMH-íl!·!i!l:ll:!!l.IIV.ryli�IiI§!'_ .

xar em data de 26 do corren- S:l!úirt,��".!i2li·�'iSre'•••zmngma!l!ilIl:e!"IIII••••••••II-_!Iíi!.....II_•.

·;�"r.::::��r:i:Og:aT:::'::,I'� IURVO E 8R.ACO 00 H.ORIEfação que tendo receJ)ldo a' .J

direcão 'dêste Tesouro das, V

r!lão� honradas de S. EXci:.: 'I No dia 26 de junh6 de 1954 eram presos e recolhidos ao quartel da Polícia

o sr. Exmo. Governador Ir!-, Militar, por ordem do governador Irineu Bornhausen, tr3nsmitid� .do Rio, .u!n
n-eu Bornhausen, p::>r indica::'"

. oficial superior, três capitães e nove tenentes, a saber: Major MauriCIo 8p�ldmg,
cao espontânea do Diretório de Souza· Capitães Rui Stockler de Souza, Salomão Be�erra de Arruda Çamara
da União Dembcrática Na- e Teseu Domingues Muniz; tenentes Elvídio Peters, Guido de Oliveira, ,Nunes,
cional, cônscio de qne sem- Onilclo Pinto de Oliveira, AYI'ton Spalding de SOU1.:l, Carlos Hugo.Stockler de

pre procurei corresponder :1t� Souza, Armando Firmino Cardoso, Paulo Cardoso, l..Iinor José Ruthcs e Lede-

'o dia de hoj e a 'confianç:l ny Mendonça da Rosa.

que em mim d"posital'am, fel- Antes, pelo mesmo motivo,
ço entrega neste mómcnto ela" Capitão Teseu Muniz.
direcão dêste Te20uro a,) Por que a prisão? Porque êsses oficiais, �lepois �le tentiuem, por ·todos 05

meu' sucessor, S1', Newton (l:J' meios, evitar e anular a reinclusão na Polícia Militar de um sargento dela ex-

Luz Macuco. cluido por incapacidade moral, nada conseguindo, lavraram seu protl'sto.
Sr. Governador, diri'gil' Podia o excluido voltar à Polícia? Não! O regulamento é taxativo: o exclui-

uma repartição como esta, r. � do por incapacidade moral, ou expulso, sob nenhum pretexto1 será reincluirlo

na realidade uma gt:_ancle in,] na Policia. Assim dispõe o art. 9, no seu § 7° o estatuto da cOI'po,raçâo.
vestidura para um funcioni- Po� que fora exeluido o sar'gento de referênç_ia? Porque rece'ptador e pecula-
rio, da qual, EU me nlilntlve: tário, além de ser, em AI'aranguá,.::a vergonha do Destacamento, na expressão
durante o período de um ano ele autoridade loca!, por wa vida desordenada e devassa.
e oito meSes. POl' que o governador lrineu Bornhausen mandou reineluí-lo" hwadindo.
Não é com cal'l'asquisl11J e anulando atribuição e eom}letêneia inequívocas e seculares ,do comanç1o t!:.t'

nem tão pouco c;:;m bondad�s Polícia Militar? Apenas porque o excluido conhecia o crime e as. autores da,

excessivas a que me tax8;- v!olacão das urnas de. Turvo. �

ram funcienário s�m m;j�:a.� 'Para �1Íxi)iar o juiz fr.audu!ento! P-ara livrar Afonso Ghiz�l'lt fl",e eompl'OIl,
e sem credenciais em SU[\S o sile!léi� ,;!l.i>.:_��allgl'nto M preço ,da rein.clu�ão desmo\'ali741ntl:'., par�! o menu]!'
criticns, cQmo os Sm's, �a�,:,II' escrulluloso' 'ôos govêrnos:

_
-. .

los Diniz, Alcides Hel'mog2-. O d'ia 2fr de julho, dé;ta d}! prisão dos militares achna citados; é para êles
nes Ferreira e outros desta I

e para a sua corporação uma data' gloriosa. Esses oficiais, politicamepte _de
têmpera que, corrigem ou cores divm;sas, receberam solidarÍedade de outros colegas de farda, OS quais,
elevam as pequenas fa:has entretanto, não foram 'presos porque o govêrno já andava alarmado e enver-

existentes no Tesouro do Es- gonhado com á repet:cussão do episódio.
tado. Na verdade, o govcrnador de Santa Oatarina, ao te incluir n:l P()lícia um ele-
Sempre' fui psicologo on mento indesejável nela e dela excluido depois ele processo e sindicâncja 111'1)-

minha vida funcional

�mali-,
cedida por prrioso e correto oficial, fizera-se conivente com crimes comuns e

sando até as pequeninas =, crimes eleitorais.
coisas e reconheço qu� o Passados dois anos, o p.'ocurador Geral do Estado, seguindo a mesn�a tl'i-

problema essencial a que 11 lha, faz-se advogado não da lei, mas do juiz prevaricador, social e morahnen-
sempre me debati até hoje te inválido, e em cuja vida só há um, traço positivo: o de aviador.
sem resultado foi a parte do I x X x

'

material hUl]_1ano.· .

A impunidade, como o mau exemplo, é fator de aumento criminal� A afir-
Esta Snl'. Governador, é macâo é corriqueira em 'penologia. Livres os autores da fraude, de Turvo, já um

muito falha, pois desde que dêl�s surge em Bl'aço do Norte, assinando com '0 governador Jorge Lacerda,

N
-

I··' d C f
Ao •

ocupei a direção dêste Te-=- outro ato de suborno e de coacção eleitorais. Para o pleito' de amanhã, em Ca- ao P'ar IClpara a
'\

00 erenCI8'souro, solicitci que fôssem noinhas, o- Secretário de Viação leva policiais à paisana, ea['ros oficiais, a,�eri-
'

promovidos concursoz, e que tes do fisco. ,

há cinco anos não existem. ' , Se a fraude de Turvo fôsse punida isso tudo não acontecia. O governador
. CAIR?, 3 (.UP) - Embora

I ' /. ve. De resto os eg�ipCiOs a-

O resultado, é quc por efei- do Estado não teria, por medo da j'ustiça, o tO'llete de assinar condicionadios ,amda nao haja nenhuma de-. de Suez. O presldente Nasser cham que Nasser ja ganhou
to.:; politicas são admitid()s imorais para que o '1'esouro pagasse a vitória prévia da U.D.N. O Secretário IJ claração o'fici:al Os meios po-I já declarou que não aceitará a primeira fase da batalha
f

. " 'd" .

t 'd f· líticos tem como certo que o, de modo algum essa medida com a decisã·Q das três g'l'an-UnClOnal'lOS com capaCl u- Aroldo Carvalho respeitaria a liberdade de vo o, ao reve!;> e con lar nos pare-
de intelectual fraca e até, eeres elo dr. Procurador Vitor Linia. E outros seriam os nossos costumes politicos. I'

Egito recusará o convite pa- de modo que não há razão des potências ocidentais de
qUélS= analfabetos, c o m.o ra a conferencia sobre a in-I para sua presença no concla- não rEcorter à força imedin.-
acontece muito principa!- Si _til; 751.,.,.. '"

:

i :�iI��-'�'��W'��t��'�P!::'iI1�"'���!!'.!�!!!D!!.�t=e�r�n�a�c�io�nalização do canal, ,. tamcnt� .

.mandando abr� inqu�.���,? 'ouvi que 'ignOrava"��ações�g�ras sobre os B-
to rigoroso para apurar as � � que ali acabara de chegar contecimentos.,Rua Delfina, 17."

, responsabilidadc3."
. _" O M·

·

I d JUS,tl·ça'
I. o Comandante da Polícia Mi- Depois de haver transmi-·

taCd:Oosrrt, °e'ssasebe1l:nnqOUSe'I�trOs. DademPt • Foi assim que, �m r�:vaçao .�. 1DIS ro a :: litarl, queI o �nfohrm�ra pdel,q�e tfidO aoA' J?obre Deputado A-
ao caso do Ginasio era '/ no oca' nao aVia o �Cla onso nnos; pelo trlefonenistrativo, determinado pelo Cruz, procedeu o Ministro da ': Espe:::ia!. A informação que f

o que me dissera o Ch�fe d�próprio Estatuto dos Fun- Justiça.'. 'na .. me transmitiu o nobre De- Polícia, �Ual·a. êste liguei no-cionários, tinha, de' acompa- Os inquéritos estào, prosse- � :' putado Afonso Arino.>, fôra -vamente, e S. Sa. então menhar pal'alelamente o inqué- .

d t
-

d cnt � C d D t:d "
.

tIl decl 1'0 r'b drito polic,ial a.ue eu J'á reco-
gUln o e frao o .an am o

I aAm'ara os
.

epula os �. Dque °t dseu edmlnten e co ega,
h

a u que aI aca ara 'e
que ti Lei determIna. I epu a o A au o Cardoso, c egar o DeputadJ Adautomendara verbalmente ao No dia.1°, r.ealizou-se aqui < .

'

'. tinha sido espancado por .�_ Cardoso, para se submet�r aChefe de Polícia.
uma sessão em que. vozes de .. < lamentos da Polí-cia Especial. I auto. de ,corpo de delito. Con-rvlas, saídos do meu gabin-=- todos os partidos se fizeran: I.

Exposição do Exmo. Sr. Nereu Ramos .. Passei ao Deputado Afonso firmava-se, assim, plena-te o s'enhor Chefe de Poli- ouvir na condenação às vio- � .. A'rinos a informacão do Che- mente, a informação que oci (' o Delegado da Ordem I' Ministro da Justiça, e as interpelações '\o .

3;,t, t· d

.

lências verificadas na sede I, .. .. fe de Polícia, de que ali não Deputado Ernâni8 SátinPOll Ica, lve o l?ra_zer e re- da União Nacional dos Estu- • feitas a S. J,i:xela. ,com ás respectIvas \
I. existia Polícia Especial mas transmitira ao .seu ilustreceber uma eomI�Sa!? de

ve-I dantes. .: respostas, na sessão do dia 27-6-56: :: I apenas Polícia Militar' e de Líder, � Sr. Deputado AfJn-,re�dores 9-u.e �h fora p.ro- Depois de ler êsse3 discur- � " . que o Comandante da Poli- so Armas.cu\ar o Mln�st!O da JustIç.a" sos, dirigi ao Sr. Chefe de 4.W.· w.·.·wu•...•-... .·.·�· _�_ _u· --.-.. .J. cia MI.·litar, que acabava de I, 'F ',,' 'tp 1 Dapos a .expos.çao que n� ca-I Polícia, no dia' 2, o seguinte chfagar do local, afirmava 01 preclsamen. � pe o �_mar� fizera o Vereador

cel-, ofício: que d-eixara a sede da UNE putado Af.onso Armas que ti-SOLIsboa.'
/

. _ ab.olutam t t '1' , ; ve conheclmento.do que estJ.-Expliquei a êsses vereado-' "Senhor Chefe de Polí- vam os representantes do Comando, de ácôrdo com as I mls..sao de restabelecer o trá- - en e ranqUl a, Ig- va ocorrendo na sede dares o que ocqrrera na minha cia: Povo nêles envolvidos. informações que lhe chega-, fego de alltomóveis, inteira- norandq, �onsequentement�, União Nacional dos Estudan-conferência com o Chefe de Renovo-lhe a recomen- Bem sabem os sl's. Depu- vam continuamente, achou, mente conge,stionado nas
a ocorrenCla que ao Deputa- teso Ao Chefe de Polícia re-

- Polícia e lhes declarei q_ue dação que lhe fiz ontem I tados, pelos debates 8:q�i Conveniente que pequena I duas alamedas da Avenida I �o Af�nso Armog fora leva- comendei na oportunidadeia renovar a recomendaçaü,' pelo telefone, no sentido de' travados e pe�a' exposlçao fôrça se dirigisse para a se- Beira-Mar. A presença de' a pe o seu no. re .. colpga atendesse' prontamente ll.�que podiam ficar tranqüilos solicitar ao Pro«urador-' que acabei de fazer, que o de da União �acional .dos! tropas. J?a-!,. imediações da' Deputado Ernam SatIro. nobre Deputado Adauto Car--e certos de que o Ministro da Geral do DistritB Federal Govêrno deliberou confiar Estudantes, afIm _
de eVitar, UN� fm mlcia!mente bem re-I Pondero';l-me o Deputa_do doso, iniciando o inquéritoJustiça cumpririE! o seu de- a indicação de promotor, às fôrças conjuntas' do Exér- qu� elementos. estranh?s a91 cebldl:l- e' seu �rabalho em Afonso Armas, e com razao, para (l,puração das respoma-''ver. I público para acompanhar cito, da Marinha, da Aero- melo estudantIl, que nele Ja proveIto do trafego deu rc- I que o fato não podia deiXar bilidades.O 81'. Vereador Celso Lis- Os inquéritos relativos aos' náutica e do Departamento estavam infiltradoS'; como I Isu.tados --:imediatos.

I de Ser- '. verdadeiro, uma w,z ,Tendo ,recebido a inform'l �boa, na Câmara a que per-' f�tos em que foram envol-: de Seguranç!'. Pública. a tare- aqui se �;alientoue, b�m. assim. En�,re três e me�a e quatro: que havia sido trn;nsmitido çãQ de que os fatos era'lnten�e, declarou, então, o se- Vidas. DeP1!-tados, vereada-I fa de �u3:rnecer a CIdade e no Se�ado da. Repubh�a por 1
e mela horas, te1efonou-I?e o por .um homem da ldoneida- v�rdadeiros, procurei comugu!nte: 1 re3, Jornallstas e estudan- os

S,uburblOs, para que, com VOZes, msuspeltas, a fIm de

I Depu,
tado Afonso 'Armas,! de mera I do Deputado Erna- mcar-me no.vamente com. (\"Aqui foi eleita uma co-' tes.', .

! a simple:; presença. dessa? evitar repitQ, qu� elementos d!lnd�-me notícia de que ha- ni Sátiro. Deputadó Afonso Ari�os, emmissão de parlamentares Convem advertlr os, �n- tr�pas2 se pusesse termo .a e�tranh.os ao .me!o estudan- VIa SIdo espancado o nobre I ' ,., . 'sua residência. Fui atendidopara ,ir ao ilustre e honra- carf'e�ad03 dos. inquerltos agltaçao que lavrar� e que tI- tll, m�llto_ maiS mteressad9s Deputad? Adauto _Car�oso. � Sr. �l nam Satlro - i por SUa excelentíssiima se ..do Ministro da Justiça, ,Dr.' dos dIscursos felto.s ontem v�ra o ponto culml�ante �o n�. agltaçao..,do que na pro- ResPon�il-lhe que nao tmha
I

MUltO obngado.
,nhora, que sabendo a finali-Nereu Ramos. Lá chegra- no Congresso Naclonal e dIa 3.0,,· �uando a cldad.e fl- pua causa. que. 03 e�tudan� conh�dimento do fato, mas, O SR MINIST dade de meu chamado tele-dos, fomos fidalgamente ,anteol1 t�m à noite na Câ- CoU - mtelram�nte paralIsada te� ,d�fendlam, mvad�ssem .0 9ue la p!,ontamente colher TICA _:_ O Sr li:? DA JUS-
fônico, pediu-me transmitis-recebidos por S. Excia., e mura do Distrito Federal." em seus mOVImentos. ,edlflclO da VNE e ah pratI- mformaçoes com o Chefe de lícf' d' Jfe de Po-
se as informaçõe .. ao Depu-justamente recebidos, - e Tive em mira chamar a Recebeu. ? Comanda�te c�ssem pr�vocações e desa- P_olícia e lhas .transmitiria osta quan o n:te eu a res- tado Raimllndo Padilha, ojustiça seja feita a S. atenção da autoridade poli- da Z�na. Mihtar Leste a m- �nos 9ue' vI�ssem. �o:nar a tao �o�o as obtlVesse. Tele- fri ' �omunicou-me q�e que fiz prontamente.Exc1a" - pois tomou as cial para a narrativav dos cumbencla de guarnecer a s�tuaçao maIS dlflCll. Tallfol1el Incontinente ao Gene- p

a, Tan tal' ,uma pess�a elS

necessári� providências, fatos tal como a enuncia- Cidade e os suburbios. Esse força Chegou tambem com a ral Chefe de Polícia e dêle
eCla mden et a UN� .a f.m1 de,

"

me po er ransmltlr Il1for:-

Fazenda; sr. Hercilío Deek s.

e por fim, aos maus colegns
do Tesouro e Coletorias que,
muito cooperaram para o

bom êxito de minha adminis
tração.
Faltaria com o dever,' �;i

não ressaltasse a cooperação
prestada pelos S1'S. Sub-D�-'

retores: Francisco Gouvêa,
Carlos Dominoni, Armando

Beck e Gustavo Lehmkuhl,
bem corno minha secretárin
Nérica Ferreira e ao 'I'esou

reíro Acácio M210 .

Tornando extensivo o s

meus. efusivos agradecimen
tos aos humildes barnabés
com quem convivi durante
vinte e três anos e meio e

dos quais sempre considerei

parte integrante de minha

família, eu apresento o mau

Adeus de despedida, passan
do a direção dêste Tesouro
ao meu sucessor, pedindo
que zele por seus funcionários
conforma sempre procurei

Flortanópolis, Sábado, 4 de Agôsto de 1956
--------�----�--------------------------------------

Cr$ 2,00

Importantes reso�
! RIO, 3 (V. A.) "- Noticiou�se que o governQ argentinc luco-es da SUMOCconvidou oS governos do Brasil e do Uruguai para uma

•
I conferência em que seriam estudadas as bases para a for- RIO, 3 (V. A.) - O Conse-
mação de um bloco de defesa do Atlantico Sul e que SE lho da. Superintendência da
constituiria exatamente dos três países. Adiantavam a� Moeda e do Crédito em sua
noticias que a conferência se celebraria em duas reuniões reunião de ontem, realizada'
sendo a primeira em' Buenos Aires e a segunda em Mon- no ,Ministério da Fazl:!rfda, re-

, teviqéu. "O Globo" informa que, efetivamente, o Itan1a, vogou decisão anterior, re

rati recebeu tal çonvite por intermedio do embaixador d,a lativa à e�evação
.

dos ágios
Argentina'.

.

mínimos, qtle não chegara a

,',�..�' Acreditam, porém fontes �emd !nformfa�as .qtueh�e ttra, ser p03ta em execução,
.. ta apenas de uma 'nova versao o que '01 feIo a em- A SUMOC resolvt::u tam
pos pelo Uruguai, não com o objetivo especifico da f,or- bém estabelecer melhores
mação de um bloco de defesa. Por outro lado, diz-se no condições para a exportação
ftamarati' que o Brasil se fará representar na conferen- da banana e aumentar os li
da, embora não esteja inclinado a discutir um pacto com mites das c,ontas poposi
referência ao Atlantico Sul, pois é clara a nossa posiçãe �os populares, nos bancos
�om relaç,ão ao assunto. particulares

.

para 200 mil
O pensall1ento do g'ovêrno brasileiro é -O de que U cruzeiros.

,!uestãci só deve ser debatida em termos geráis, com f

1ill'ticipação, dos demais países do continente, de acordo
:0111 os princípios pan-americanistas. Quanto aos demaL:'
'1ssuntos a serem ali tratados, relacionados com o apro
leitaménto do potenCial hidrG<-eletrico do Rio Uruguai c

lebá-te de, dete�minadas prDposições da conferência do P_H
>,ap�, 'nã-i;éxls� .,qualque-r '9gj€C!ão. "".4 -decisão do �Br.��
iuttnto' aó primeiro .item é uma' questão de -coerência' para
�o'm os "pont'Os de vista ,antes enunciados, contrarias à
'armação -de ,blocos regionais na America.

"

NÃO ESTA' O BRASil INCLINADO A
DISCUTIR' O PACTO DO ATlANTICÓ

zelar".

,/

já. havia sido l)re�O, no Clube flos Oficiais, o

ESTAO EM PRONTIDÃO NAVIOS
FRANCESES

Janio demitiú os

RP.. '. espª,ncado'res
RIO, '3 CtT. ÁJ � Infor'maEl

·elc 'São Paulo que o gover
nador

.

Jânio Quadros. demi
tiu uma guarnição inteira da

Rádio P[l tI'ulha daqu2la ca

pital por ter espancado um

pacato e i,nelefeso cidadã·).

Inteirado do fato pelos jor
nais e despacho: "A' segu·

rança geral civil - expulsar
da corporação toda ,3. gua l"

nição que tenha participado
do etime. Desejo poticias do
cumprimento desta ordem".
A penalidade deve ser ime
diatamente cumprida".

PARIS, 2 (U. P.) - O Ministério da Marinha divulgou
que os navios 'de guerra da principal frota francêsa, com

base em Toulon, receberam ordem de manter-se ele pronti,
� dão para levantar ferros. Mas não quis confirmar a notí
'"

cia de que maIs de vinte navios já haviam recebido ordem
de partir COl'n destino ignorado, provavelmente na dire

de Suez.

(Continuação)

•

; ..
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 4 de Agôsto de 1956

M É"D I

DR. WALMOH ZOMER
GARCIA

/

J)Iplomado pela Faculdade Na
.eícnal de Medicina da Uníver-:

"

sldade do Brasil
Ij;'(-Iutel'no por concurso da

ternidade-Escola
(Serviço do Prof, Octávio

drigues Lima)
�;x"interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeíro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade. Dr. Carlos

Corrêa
[JOENÇAS DE SENHO�AS -

PARTOS - OPERA': :!ES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencourt, n,

101.
'l'elefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Prancíseo de Assis e na, flauta

Ca ..a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
re les, 22.Te!. 2675.
'. Horários� Segundas, Qllartas. e
Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Seh

midt, 23 - 2° andar, apto i -

-reI. 3.002.
.

DR. HENRIQUE PRISCO,
PA'RAJSO

.

!\tÉDICO
Operações ,. Doenças de Se-

.

oboras -' Clínica de Aüultos."
. Curso de Especialização no

Hospital dos Servido.res do Ea
tado.
(Serviço do Prof. Mariano !de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospitel de Carldade.
À tarde das 15,i)!! hs, em dian

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

Coutinho 44. Te!.: 3120.

CLINICA
", de

OUVIDOS
E GARGANTA

DO

DR.. GUERHEIRO DA
FONSECA

OLHOS NARIZ

DR. ANTONIO MONIZ i

DE ARAGÃO
'CIRURGIA TREUMATOLOGlA

Ortopedia ..,
Co,.lsultório: J oão �into, 18.
Das 16 às 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.'

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
t;ERAL·PARTOS '

Serviço �ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO·
RAS, com modernos métodos"de
diagnósticos II tratamento.
SULPOSCOPIA ...:... HISTERO
SALPVWOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL I

lt"\dioterallia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Ralos Ultra
Violeta e· Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano; n.1,

l0 andar _ Edificio d'o Montepio.
Horário: 'Das 9 às 12' horas �

Dr. MUSSl.
Das 15 às 18 hora" - Dra

MUSSI
Hesidênci a: Avenida Trom-

powsky, 84.
----

DR. MAlHO WEN-·
DHAUSEN

CLINICA MÉDIC1, DE' ADUL10S
'E CRIANÇAS. .

Consult'>rio - Rua João Pin
to. 10 - Te!. M. 769.
Consultas: Das,4.à1l 6 ho.Tas.
Residência. Rua Esteve. .Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

4 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra

5 -' domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra'

.

'n - sábado (tarde=-c- Farmácia Nelson - Rua
Felipe Schmidt

12 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Sehmidt

18 --;- sába'do (tarde) '- Farmácia Moderna - Rua

,';oão ,Pinto
'.

, HJ' - domingo � 'Farmácia, Moderna �ua
. João

Pinto -

25 - ·sábado (tarde) � Farmácia Santo Antonio -

I-tua Felipe Schmidt, 4X

. _

26 .__ domingo - Farmáêia Santo Antonio - Rua
.

. . '-
'

__

'

I Felipe Schmidt 43
Matriz: FLORIANáPOLT� Filia): OURITIHA .

"

, .

R a P d R 43 T' n:V
.

d 'd 'R' B
O servlço noturno sera efetuado pelas farmac13s

, u a re orna, eneo [I.ua lsc::on e o 10 ranco S o A t' N
.

d'
. .

Telefones: 25-34 CDepósit,Q) 332/;;6 ��
n 0l�1O e oturna, SItua as as ruas Fehpe Schmldt,

25-35 (Escritót'ie \ Ttlefone: 12-80
'1 e TraJano.

Caixa Postal. 435' F.nd. Tel�g. "SANTIDRA" .

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
End. Teleg. "SANDRADE" yia au!orização dêste Departamento.

Departamento de ..saúde Pública, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d�cdmpl}ra, In'f?petor de Farmácia.'

INDICADOR P·ROFISSIONALi····�············c·········,,··....··.....,.1
cs:' J80S� TAV�RES

. DR. NE;U��&RONE I; "Restaurante Hapoll- J
OOENÇAS I�:���� E MEN- !:F:t�do J:!:!!CUi��t:er��:i:� I � - - � '1-
TAIS _ CLINICA GERAL do Brasil

IIAngustia Complexos .

RIO.DE JANEIRO ..Rua Marechal Deodoro 50.

IMa. lnsonia '-. Ataquea - Manias _ Aperfel\!oament� na "Uasa qe Em Lajes nu Sul do Brasil o melhorl
·

' . ' '1 Saude Sao MIguel"
, ,

t'roblematl,c.a afet!va 'l' sexua P f' d p r Desconto especial para os senhores viajantes.
Rc- Do, Serviço Nacional . de Doen- ro. J!ernan o au I�O, _

'as Mentais Psiquiátra do Internu por. 3 anu" do- Serviço ,

'fospEal.Colô;ia Sant-Ana.
' de Cirurgia, •••U _ " ,

• CONSU1VróRIO - Rua Tra- Prof. Pedro de Mou1'a

ano, 41 - ítas 16. às 17 horas. OPERAÇOES
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA. DE ADULTOS

['j9 Tel :WOl DOENÇAS. DE_ SENHORAS �,-_� _
, . .

CONSULTA3: l'iàriamenté das
7 - 9,30 M.. Hospital de Curi
dade, das 9,30 - 11,30 no .Oon-

DR. ARMANDO VALe.
" ':�!i::.iQ à· rua João Pinto 16 l°

RIO DE ASSIS RESID�NCIA __: Rua Duarte

Schutel, 129' - Telef. 3.288 -

Florianópolis.
------

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica' de Adultos e

Crianças Itâj'o' X ".,

.:

Atende com - Hera Mar
cada.

� Felipe, Schmidt 39 A Sa

Ias 8 e 4. i

HORÁRIO: I

Dás 13 'às 16 horas.
Telefone: Consultório· � 3.4111
Reridüncia: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade

Chefe do Serviço de OTORI- -�ll�O_S • _

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICk os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela' manhã no MÉDICO CIRURGIÃO

H1S�7t5E .; das 2 as ri _;_. Doenças d� !Jenhor�8 - I'ar�l"
. _ Operaçoes _. Vla8 Urinária.

no CON�ULToRlO - Rua dos
C de aper"i!i"oament'.t t'

ILHF' 1 n? 2
. urso

. ,"
."

.,.

in.� .D�NC[A � 'Felipe S�h longa prá�lca nos Hospitais de

id ° 113 T I 2365 \ .� Buenos AIres.
mi t n . e:. CONSULTóRIO: Rua - }t'elipe

Schmidt, nr. 18 (sohado). li'ONE
�1�

.

,HOR.ARiO: ,das 15 áSr 18 ho-
tas

'

I

Residência: Avenida Rlo' B�aD·
co, n.- 42•.

Atende chamadoa
Telefone: _ 3296.

�

DR. ALV'ARO DE
-

CARVALHO
MÉDICO DB CRIAm;.<\�·

'PUERICULTURA - PED1AT�lA
_ ALERGIA lNFAN'lTL

C')nsultório: -- Rua Th·ade .. · Anúncio mediante contrito. Rua. Dr. Carmo �,etto. 99
t·

.

I 9 Os originais, mesmo não pu-
e�c�idê;lcia: _. Av. Hercilio blicados. não seriio devolvidos. Fone&: 82-17-33 e 32-17-37

Luz n. t55 - 1'eJ. 2.5:10. A direção não se re3f,onsabilizÍl
.

Atende "RIOMAR"
HoráriO: - Dus 14 àd l8 bo'- I,elos' concr" emitido" nQ.,ar-· End. Teleg "RIOMARLI"

DR JÚl)lO DOIN cas dia'riamenta ;1<:08 9:.'8il '

'.'
,____ �

,. NOTA: - Os nossos serviços nas praças dE' Pôrto
VIEIRA �

MÉDICO INFm�...�.�OI!)8 .UTEIS·
. ,

Alt\grE>:, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

-ESPECIALISTA EM OLHOS DR. Nl�WTON . agt\lües
:mVIDOS. NARIZ E 8ARGANTA D'AVILA O leitor encontrará, ne8ta eo-

'rRATAMENT0 ,E OPERAÇÕES CIRURGIA fAERA!. h�.?a: informações que .n..ce8lita,
Infra-Vermelho - Nebullzação - I) nças de Senhora" -. Prodo· ''';t.�amente, dw Imediato:

Ultra-SQ�..
.

��gia _ Eletricidade .�1êdi,·a.
- JORNAIS Tl:olefo':ie Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANOFOLI"

(Tr.atamento de
_

sInusite leBl ConE'lltúrlo: Rua Vitllt Me.· O l:sl.ado ...•.•.••.... ,. '1.022 ·-Fones: 25�34 e 25-35 _

. oper�çao)
.

rel,,� n. 28 :_ Telefone: 3307. A. G'lzeta ., .. � '2.6116

,Anglo-retmoscopla - Receita

de.,
Gonsultas: DEls 16 lwra,,- elfl Di;;'rio :i[\ T'-ie '3.1179 --

_

Oculos - Moderno equipamento diante, ' Imprensa Ofi".JI .....•••. 1.688 /'

lIe Oto-Rinn����!:��gia (IÍnlce
���i�ê�fl��el��n�. �.:.22 lIOS�!�1!�.! �:0.�6'� r:M'.P''REtA NA�CJOLrAl' DE NAV'EG.A. ÇA-O'Horá·ri o das 9 às 12 hOTal e

.
'.

'

I Provedor) :.... .. .. '1: J I'iJ. 1'-\
daa 16 às 18 horas.' (Portaria) .........•.. , .•

Consultório: - Rua Vitor Mei-
DR. ANTONIO BATISTA Nerêu.Ram08 1.831' HOEPCKEr"les 22 - Fone 2675. Hilitar ............•..... 1.1117

Res. - Rua São Jorge 20 - JUNIOR tiao Sebasti.ão (Casa dI
Fone 24 21. Saúde) 3.1113 ;;;.r.• VI·o,.J..InTOB «CARLCLtNICA ESPEC3IALIZADA DE M�ter:Iidade Doutor Car- l' II IQUCRIANÇAS' los Corrêa 1.121

I T I N 'III R II 'R 10Consulta� das 9 ás' 11- boral.. CHAMADOS UIl· JIlI A

Res. I' Co-ns Padre Milluelinho. GENTES SA tDAS DE
1l1.· Corpo de Bombeiro! '.313

Serviço Luz (-Raclama-
ç,iles) •.•..... ;.......... !.40ti

Po!í.cia (S!!la ,Comissário.. 2.1i38
Polícia (Gab. relegado) .. 2.1194

DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE'
FILHO . TRANSPORTES

Doenças dó apal'elho respiratório TãO :.................. '.700

TUBERCULOS� . �"'u7,eiro d.o Sul ...•.... 2.1100

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA 'E RADIqSCOPIA Panair : 111111
,

M 'd' 'd Ad l't DOS PULMOES Varig ,..... 2:3211
Clinica e Ica e U os

CIrurgia 010 Toru Lóide Aéreo ....•......• 2.402

e Crianças Formado' pela FactlldaJe Naeiu- Real· ' ; . 1.177

C lt" R Nu- nal de Medicina.. ,Tislologista e S,·andin·avas
,
2.300

OI).su 01'10 -, ua
'fisi.ocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

nes Machado, 17. rêu RaMOS
'

Lu'!:......... .. %.021

Horá.rio das Consultas Curso de especialização pela M-agestic ,.. 2.276

S. N. T. Ex-interno e EX'�asBI'.· "Metropol ,3.141
das 16 às 17 horas (exceto tent.e -le Cirurgia do Pia. U'o:' La Porta -8.321

'b d ) Guimarães (Rio). i� Cacique '-449
'f t

.

Id V lt ,. f â
-

1 '�aos sa a os .

Con�' Felipe Schmidt. 18 ...3' Central 2.6114 a 11 o na a como r a
,

o a o na" 10 ' a r esc1' ,a 'lIJ.

Residência': Rua" Viscon- Fo�e' 3801 _
Estrela '.-'; �·.-.�·".S71

tportos
de São Seóbas.tião, Ilhabe!ii. e Ubatuba. .

de de Ouro Preto, 123 - �.. Ate. nd.\l em

�hO.
ra-. m.are.ada.. I?e.al "".'..66'9. Para melhore.S iIi.formações,. rlirijàm"-s,e à.' séd� da

""""'......."..,.._
. Res .. : - l{UI., Estlrw:�.,.Junl(\l'. ),�TREI'fO " .,� "�,' t;' • ,.

Tê!: 3559. l80 _. li'one! 2IQ.· DISque "" "... 011· mvt:esa, à rua \'Joll'selhelro Mafrl1, 30 � Ttl:l$:foJlO: 22�J2,
. ,

Vi,agem tOm segaril.oça
,

e rapidez'
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIDUS DO
.

RA'PIOO ---;;SOL-8B1SILBIRO»'
1)08 Serviços de Clínica .Infantl l
ia' Assistência Municipal e Hos"

FitaI de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia - ,

Consultório: Rua Nunes Ma-
hado, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
·

Residência: Rua Mauchal Gui
iherme, 5 - Fone: 3783

Florianópoli8 - Itaiaf - Joinville·� Curitiba
.oI!';"

'- -

��JI ...

Age"neta nali'Deoaoro eequma da
.

""',.' .

.' : Rua Tentlnt(t .Silveira
a

mi. J(TLlO PAUPITZ
FILHO ----��----·�---l-,�----��----------------__--------

A D V o G A D o 8
Ex-inter-no da 20· enfermaria

e Serviço de gast ro-entêrologla
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
'Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospit.al plater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, inte"tino"
figado e vias hí liazes, Rins.
.Consultó r!o: Vitor Meir.lu 21

<
Das' 16 às 18 horas.

•

Restdência: Rua Bocaiuv. 10.
· Fone: 3458 ..

DR. JOse. MEDEIROS
VIEIRA

_ �DVOGADO -

Caixa Postal 1110 -"' ltaja'
Santa .Catarin••
--'

Ensina-sé na RUM Feliciano Nl!"'eS Pires lZ.

·DR. Ct.ARNO G.
'GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Flori<mópolia -

'"---------'---- Vende,-se OU arrenda-se o Perola
Restaurante, sito à rua 24 de Maio,
748 no Estreito Informações no

local-

PÉROLA
DR. MÁRIO DE LARMO

CANTIÇAO
DR. ANTONIO GOMES DE

·ALMEIDAMÉDICO
CLiNICO .DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doençcs Interna.

;ORAÇÁO - FIGADO _. lUNS
·

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei�'

, eles, 22.
'

.-, ADV,GADO -�

Escritório --e' "nesidência!
Av. -Hercilio Luz, 16
Telefone: 334C . .'
......................

D E N T .,8 � A S
> .DR. SAMUEL FONSECA

,€IRURGUO.DENTISTA '

A
' -,.,

Clínica Prot�?!r�:��ári!UCal. - -OPERARIO VOSSA DISPOSICAO
Rai08 X e Infra.Vermelho .

. ,

DIATÉRMIA .

Consultório e Residência: CONSERTA-SE FOGõES ECONOMICOS. SERVIÇO
Rua Fernando' Machado, n, II RAPIDO E ·GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

Fone: 2226. .'
,. IDOMICILIO. .' _

'Ocnaultas r' dali 8,00 às 11 hO-,' OPERÁRIO - VALDEMAR POSSAS
ras e das 14,00. à. 18 hQral J O"Excluaivamente com hora mar- dAI (BEC(), NO ESTREITO.
cada,

"

Sábado - dali 9. às 12.
.

\
�__,....;... � _.._._

fxoressG. FI -�rianúp tlr� .·lt�a,�
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

DR. CONSTANTINO
DIMATOS RUA "3 DE

�,� ..

O ESTADÔ

"Riom;>r"
A 'pllida And l,!,. R71-B

Telefone: _ ·.1n-�7'
Atenrle "RIOMAR"

DR. LAURO CALDEIRA
. DE ANDRADA

.

CIRURGIAO:'DENTI!iTA '" ,

.

CONSULTéRIO - i:.di!lcio'�· fPartenon -'- 2° andar .�. BJlla'
203' - Rua Teneuté'" SilveiDa, l.� \

, Atende diárianumte dai 8 �àJ
LI horas, _ t

3as e_Jias �a... 14.•• lS_horal.
- 19 as .22 ilólal.

. .Confecciona Dentadura•• Pon·
es .Móveis de N;ylon.

" )

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral-entre: FL"ORIANOPO
tIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

1 DR. LAURO DAURA'
CLíNICA GEHAL

Er.pecialista em moiéstial dI!

Senhoras e vias urinári8s.
Cura ,radical das infecções

agudas e cronjc.as" do fl.perelho
genito-uri'nário em ambo. OI ADMINISTRAÇÃO
sexos.

Doen�as do aparelho Digestivo� .Reda!:ão e Oficinal. à. rua Con-
e do sistema nE<rvoso. 'L' M f 160 T I 1022
H .' " . 1011 á 12 2% ás li, ,.,,,,elro ara, n. e.
OI alio;. lO S

, e_; l'
_ Clt.' Postal l.39.. .

Consultol'lo: R;. Tua __et!tes.· .2 Diretor: RUBENS A. ,RAMOS
- 1° Andar _. Fone: 3240. G' DOMINGOS F D.
R 'd' '. R L'; �Aa Cou. erente. •

eSI encla" .
. a e.·" '

AQUINO
tinho, 13 (�hacara do Et>panha) .Representante.:
- Fone" 3248. .Representfções A. ,S. Lara.

Ltda
Ri.·). Senador Danta•• CO, - 6°

al)dnr.
Tel.:·22·5924,- Rio de Janeiro.

_ .Ru1l. 15 d'e .- Novembro 228 11°
n,1?� .Ala 612 � São' PA111n

'Assinaturas anual .. Cr$ 300,00
Venda avulssa .... ,. Gr$ 2,00

FiUal: SÃO 'PAULO Agência: PORTO ALE(mF.
"Riomar"

Avenida do .Estad{l 1666/76 TIua- ComendaC:or
64

Azevedo. I
I
ITelefone: 37c06-50 Telefone: 2-17-83

Atende "RTOMAR"
Elld. Té"leg. "RJOMAHLI"I
Agência: BELO HORI

ZONTE

End. Telei. "SANDRADE"

Alêncfa: RIO DE JANEIRO
"Rfomar"

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

BOIPCKE·,
I O A VOLTA

..'

Rantos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8

Hajai Rio
20-6
3-7
16-7
29-7
11-8
24-8
6_9

�n-15

7-9

F.poJis.

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

25-6
8�7

.

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

As l)arti,gas rle Flo:-i:mópo!is são ás 24.00 horas, e du

".io de �:aneiro, ás 16.00.

•

I) .�'t"I"'.

Oar80t8_ O foturo de sua Família
__; Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias

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

- '
'

ótima oportunidade de evitar a desvalorização
�

de
seu dinheiro.

Já dispomos de' poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip. Schniidt -= 34

Capital.
sala 6, nesta

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

de Cl'$ 500,00. Situados entre Agronômica e 'I'rindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
l'á acesso a futura Uníveraidade

ÓTIMO EMPREGQ DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o S�:. Adão

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

I
BANCO de C�fI)ITO POPULAR

I'

,� AGRíCOLA • I

'R.v.o.��, 16 .

. . I

FLORIANÓPOLIS - 5ió..<?Õ.IÓ.rlnÓ. .

Grande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

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

mas.

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

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

FARMÁCIAS DE PLANTA0
M1l:S DE AGOSTO

/
TÔNICO. ZENA

"\0 PRIMEIRO SIN.' - lE FRAQUEZA, TONICO ZEN.\
..__ .:lUA MESAl

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consultório dentário pal'a o Edifíc·io "João

mudou o

Alfredo",

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

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -
. -··Pivots - Dentaduras anll,t,ômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manueê Ferreira de Melil tária cepresente um reflexo,

Sempre
'

se ouviram no um índice, uma prova da

Brar i ' queixas contra a tr í- prosperidade da vida eco

buta .ão. Admite-se que, em nômíca.

parte, 'provenham elas da Não sendo assim, será a

inamistosidacle, para se não penas uma encenação artifi
.dizer da hostilidade, que se- ciosa, armada à custa de ex-,

para ,do físco o contribuinte, cessivas imposições fiscais

desde que um e outro exís- I contra as energias debilita-
1 tem no mundo. das de> organismo contribu-

O fato, porém é que qua- inte.

se sempre sobram razões ao É comum ver-se nos tele

contribuinte contra o fisco, gramas, da imprensa, como

que pouca atenção dá à jus- nos relatórios anuais, que

tica f isca].
. tais ou quais Estados, após

I '0 progresso humano, que regularizar os seus paga
" tem aperfeiçoado tanta cou- mentes, guardam determina

sa, não conseguiu burilar os '1 '8 sornas disponíveis "em

I métodos de tributar e arre- caixa", Mas também é co

cadar ; e em países como o mum ler-se que nesses mes

nosso, novos e com uma evo- mos Estados ou Municípios
lução econômica atropelada,

I

se manifestam queixosas da

pode-se dizer que, em tal "voracidade do f'isco" as

matéria, a estagnação roti- .1�sses produtoras.
neiro e completa. Quase sempre, o segundo

I No instante em que se a- fato_é a explicação do pri

i lastram protestos contra a melro. O saldo deixa de ser

nova onda de aumentos das uma decorrência lógica da

tarifas, quê ameaça propa- bôa política tributária, que

-rgar-se a todos os Estados, se exerce num plano de con

seria talvez vantajoso mo- sulta à capacidade impositi
ver uma campanha insisten- i va do org'�tnismo c�ntribuin
te tendo por fim conseguir I te .e, pois; num plano de con

que o bom senso prepondere -:iliação de interesses, para

na função de tributar. tornar-se expressão de uma

i Ter10s leis proibitivas de fiscaljdade desorientada,
certas' incidências fiscais compressiva e estiolante.

'que a experiência reconhe- Por lei, é proibido o im-

ceu danosas; são essas leis, posto interestadual, vale di

porém, burladas, porque ta- zer, taxar a produção circu

xações se criam com desig- lante entre as Unidades da

ser retirada nações diferentes para o federação. Mas continua a
,

mesmo vedado finalismo. ser, por todos os desgover

I Vê�se, pois: que a coação nos administrativos e artí-

legal não é suf'ic iente. Não f ícios fiscais, onenada a ri-
I

se poderia, tentar, então, o. queza agrícola. em poder do

I'reeurso de chamar à cons- produtor, uma riqueza quê
! ciêncIa do êrro, por um es'::. ainda não chegou a com

fôrco pertinaz de esclareci- pensar aquêle que a produ- r
,

J

mento e de compreensão, os ziu, mantendo-o aguilhoado
,

que persistem no desvio da à cupidez gos intermediá-
Por ocasião do recente diretriz que a lei maior tra- rios.

aumento que tiveram os ça e impõe? .

Não há, por certo, contra

funcionários' da Caixa Ca- Não sejamos tão pessimis- 'senso mais iníquo. Adminis

tarin ense, face sanção da tas, ao extremo de descrer trar ou tributar, do modo'

Lei 2745 pelo Presidente da de uma possível reforma. como Se faz, é levar o esmo

República, o Sr. Prof. Ary Vamos acreditar que todos recimento e o desestímulo

Mafra, agr-adecendo as a- sejam providos de um atila- aos que se dedicam ao labor

pera.tura, _f"orç�u . o,. povo. � l2.�'9�l�1�ar,', }s>_pr��sas, .' g�1Sa':'1 tençJles
djapensadas. pelo mc:ü.� e ,.�ª'triotismo, e que da terra, principalmente se

Jhos+pera enfrentar o 11'10 reinante, . propj-létarlõ cda Churrasca- o erro proceda, antes, da .s'fío� .pequenos e· modestos

.._._ .,.p. u..- ,._-.,. - �.�w _ _.� .- w.-�_·_·'

-

. ,O estabelecimento mais visado pela preferência dEl"" ria- São J;.orge, assim ce ex- formação defeituosa dos di- produtores.

� ;Júbli�, tem sido "A Modelar",' incontestavelmente, a.' pressou. , I rigentes- locais, que se im- Sabemos todos corno é di

� p.os�ui�o:·a .do maior e _mais moderno sortimento de ar-I N�s os da Caixa Econô-
I
provisam .para ,?S pontos, fícil, como é cheio de agru

� uzos proprros da estação.
.

I mica banqueteamos-nos na por a rranjos polItIcos e. gol- ras.e decepções, lavrar'o so

� I E não poderia sel' de outra forma, tendo-se presente' Chl1rrascaria São Jorge. O ,I pes demagógicos, porque a- lo, plantar e colh·er. Quem se

� s·�r de todos conhecida, a "Çigantesca. Liquidação de tratamento que nos dispen- 'I inda ninguém aqui se espe-
I
decide a cultivar a gleba

� I
Jjlverno", que ora vem realizando o popular magazin e Oq sou o proprietário e seus cializa em administrar, ou, tem._que I enfrentar embara-

� ! enormes descontos que vem concedeNlo. I auxiliares nos deixou ex- mesrr,o, vale por se encane-
I

fOI .,iam _ta: falta de ter-

� 1l:sses ,descontos são conforme se seguem: I tremamente satisfeito e cer- cer no trato de tão difícil 1'11, barata, excesso de inse-

� 35% em tailleH'rs tos que "um bom churras- arte
•

I
tos _e pragas, excassêz de

� 30% manteaux - malhas e saias ,I co", SÓ na Rua Frei Caneca,
I

transporte, peJ'-ÚrÜl de cré-

:. 20%" casacos 2/4 e para crianças com o compa11heirismo do Po<ier-se-ía recorrer, por- dito; etc.'
..

................w..-..·.· • a��.·�V ·a· W ·........-.r'w.·... 15%'" sobretudos - capas u paletós esporte : do proprietário da maior tanto à tentativa de mos- Não basta. Surge-lhe ain-

12%' " peles churrascaria da Ilha, o M.á- trar.�lhes o absurdo das prá- da o imposto para acabar de

I?entro da atual contigencia' de inBação e caresti�s, rio ComichollL ticas que seguem e que fa- levar.-Ihe o que penosamente

Temporada de primav-era esta é, sem dúvida, a df:l'radeira oportUl;idade de se COill- talmente �cabarão pot' pro- produziu. Reflitam as auto-

'r.rar barato. vocal' efeltos e resultados rid�dees.tespecialmentel do

I desastrosos para a econo- interior, nessa compungen-

I
V E N D E - S E mia do país e para as pró- te realidade. Em vez de a-

I
A�JTOlVIOVEL MORRIS 52' prias rendas públicas, nas niquilar, defendam a produ

Vende-se ou troca-se por três esferas institucionais. ção;. em vez de desalentar,

I
outro de menor preço, um Um dos velhos males dos .incentivem e facilitem o pro

I Morris Oxford perfeito, tudo
I
nossos proGessos orçamentá- dutor.

. ( 0"·'!6üal, pneus banda bí'an- : rios c,msiste na preocupação A prosperidade de seus 01'-

1,1 ca. Ver à rua Padre Roma, I
quase exclusiva de se ma- çameLto.s só terá consistên-,

A data de hoje recorda:nos que:' 31 '
.

."
_ I jonr

contínuamente a. re- . ica e. legitimidade, e dela- só
em 1849, na Fazenda do Marquês de Giuceioli, I .

d b·t'· I_______
.

I
coita d,e.um mo o ar IrarlO poderão justamente desva-

em Mall'liolli, na Itália, faleceu Ana de Jesus'
nl'bel"l'o, A11I'ta Gar'I'baldI' I

• e cmpulco. tendo por esco- necer-se, quando espalhar-

M" d ,,_"i 'd
a "Heroina dos doi8', SALAS

J
po aeumu-lal' saldos que se

.

se 'na p,rosperidade da eco-

un os - n:lSCI a a 30 de agosto de 1819 em : d"
-

I
'

h
'.

' I anunciam como prova e nomla e na segurança e

o

�ar. c. �mado Morrinhos, então_pertencente'. I capacidade administl·ativa. bem�e�tar dos· que Jlabu_
ao umCI'plO �e Tubarão, neste Estado;. i �xc.lllsivamente par� es- Ora para que o saldo se- tam:, ao serviço dela, no

em �866. depOIS de haver prestado os melhores cntorlO, aluga-se, conJl1l1to ja legítimo. preciso se faz chão não rar ás '0 "_

serVIços ao Br '1' G .. d p.,
.

. d d I P t t. I
.' , , o per e mos

.

lj,SI, na uella o aragual, mor- e u;:ts sa as. on o ceu la, que a prosperIdade oreamen- pito ...

re, no .RlO .d� Janeiro o grande médico o dr..sli.la .de frente de uma resi-I
-

FranCISco Prazeres de Andrade Pertence; dencJa, Tratar com Sr. Lau- "

T
-

ro, na Agencia da Real 'I

•

a trans,pissão de um dos seus melhores pro-

pAoel�·Ot\e'ilaesf·oneN.ão se atende

I
P A R T I C I P A ,e A- ogramas. a HORA LITERARIA, sob a direção .

do seu 'dealiú,dor, o consagrado poeta Lourival ITAMAR DA COSTA: XAVIER
Almeida;
em 1945, chegada ao Rio de Janeiro do l;avio
Pedro I, em (1\]e vieram de regresso da. Itália, '

o Esquadrão de ReconheCImento Cia. do .Q. G.
" e Cia. de Ma1lutenção da FEB.

'

ANDRÉ NILO TADASCO

_ s.ra. Lindomar Car-

doso Garcia, espôsa elo sar- - sr. Jaime Costa As sucessivas ondas- de frio que estamos enfrentan-

gento Hugo Garcia da Po- - sta. Marina SOUZ!1 CO, e oriundas da região setentrional, constituem um

lícia Militar - sr. Grahan Bell Gan_1i'lagrante
desmentido aqueles' que não acreditavam no

_ menina Eleonora, fi- zo Fernandes rigor da atual estação.

lhinha do sr. Lourival Lis- sr, Paulo Dud Sch-' Tendo .se fe:to sentir alguns dias de c1ima ameno,

bôa, funcionário da Firma norr I
estava certa a nossa população, que o inverno de 56 já
havia terminado. Todavia, a queda acentuada da tem-

Florianópolis, Sábado, 4 de Agôsto de 1956
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Sociais
Pálida loura

PALIDA' 'LOURA

Oh esta... era de um louro esplandoroso,
De olhos meigos, azues, crepusculares,
Crespo de raios, como o azul dos mares,

Quando o sol bate ri'ele inda em repouso

De uma brancura de jasmim sedoso,
Corno envolta de aromas singulares;
Ningu ern advinhava os seus pezares,

Ninguem. r . nunca lhe soube a fundo o gozo.

Nunca a dor lhe entolvou o rosto lindo

Nunca disse a ninguém, que precisava ...

Viam-na sempre pal ida e sorrindo

As vezes - quando estava só - rezava;

E acesso alguém, que um dia a achou dormindo,

Viu-lhe um rovario, que entre as mãos rolava

LUIZ DELFINO DOS SANTOS

(Transcrito do jornal "MATRACA" editado no Des

terro 110 dia 26 de Abril de 1886)

..•..--:----

Carlos Hoepcke SIA e de

I'
sua exma. espôsa d. Valda

Dias Lisbôa
- srta, Diamantiva Al-

- dr. Lauro Severiano ves
Rupp, advogado , -' sta. Leoni Maria Ma-
- sOro Celso Tertuliano chado

Cardoso, da Marinha Mer-' -- sra. Leonidia Miranda

ANIVEHSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:

cante Freitas

.�
..
,

'.
"

�
�
..
�

PartiCipação
ODILIO GOULART

:e:

DIVA 'l'ELEMBERG GOULAR'r

Participam aos parentes e pessôas de suas

relações, o na::cimento de seu l?I'imogenito,
ODILlO GOULART FILHO, ocorrido dia 1°

dp (;01:re[1te, na. Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

, -�\-=

no Metropolifan

,

O balet' "Offenbach in the Underworld", apresen
bndo Ruth Ann Koesull '(à esquerda) como ,tA Debutan
ie", John Kriza (ao ce·ltro) como "Sua Àlteza Imperial"
e Nora Raye (à direita) como a "Atriz de Opereta", uma
oas novas produções d,) "Ballet Theatre" durante a tem

� orada de primavera c!e 19G6 do "Metropolitan Opera
dOllSe" ele Nova York O coreógrafo foi AnthonY'Tudor
(' o balle" foi adaptad(1 a seleções da música de Offen
Lach.

,
,

ULTIMA MODA Gorreçj·o que' se inpõe

,...

assim

op O rtunidade
se « mprar -barate

.:

� A. derradeira
de

Vh·urrasoarla
São Jorge

HOJ E NO -PASSADO
4 DE AGOSTO

I.

VENDE-SE
Uma casa de material

com 8 peç;:ls, tendõ 3 quar
tos. Travessa Santos com a

Cruz e Souza e Malária.

'"j)reço 220.000,00. a dinhei
ro. Tratar na mesma.

I PENSA0

1 Alu�'a-se quartos com re

feições. Rua General Bitten

court, 43.' ,
- ....-- -�
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.a�la 8a_0$ �� 8ooaiuva'
COM O JOGO ENTRE O TRICOLOR (lIDER) E O AURI-CElESTE (VICE-lIDER) PROSSEGUIRÁ, HOJE À TARDE; O I

CAMPEONATO DA DIVISA0 EXTRA DE PROFISSIONAIS
Em obediência à tabela que seu antagonista muito

de jogos do Campeonato da dificilmente se deixa aba

Divisão Extra de Profissio- ter.

nais, hoje, à tarde, no tapete Como um dos conjuntos
verde do estádio da Praia

I
mais homogeneos da Capital,

de Fórã, bater-se-ão Paula o Paula Ramos pisará a liça,
Ramos e Bocaiuva. I hoje, como favorito da cá-

. I
tedra. Está em forma o tri-

O anri-celeste, que não' color prajano e muito espe
foi fe liz no seu jogo de es- rançoso de render o bastan
tréia uo certame, tendo per
dido para o Tamandaré por

2x1, voltará hoje ao estádio vFUTEIDL·TENIS
da F.C,F. para um novo e CI

grande compromisso, talvez ...

mais dificil que o primeiro, 7
pois seu adversário não é ou- -

c:::. �.

tI'O senão o'Paula Ramos, '-

vencedor do torneio "initi- .ia
um" e Iider juntamente com c:::a

o Tamandaré.' Lutará o clu
be dos marujos pela reha

bil'itação, / mesmo sabendo

Domingo passado" no cam

po da Penitenciária do Es
tado realizou-se

.

uma boa.
disputlJ, futebolistica em

que foram contendores Cru
zeiro e Espe-rança,· êste
constHuido por reclusos. A
vitória bastante cavada pe
los dois conjuntos, no fi

nal. sorriu ao Cruzeiro pelo
escore de 3x2, jogando com

a seguinte formação: Wil
son. Bacuna e Norzinho;

é'néxo á Serraria da Indu�trol'a d M d' C t·
Pitoco (Itamar), Genbho e

< � e a eiras a annense o.
. .

Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere- ! Rob�r to, Walmlr, Maurmo

cendo a preferencia de seus freguezes
. (OdIlon), Gertz, Osni e Pau-

PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
linho.

RECEBEMOS TIPOS NOVÓS DE, PREÇOS BAIXOS
--------- ....

ESPECIAIS PARA CASAS DE, MADEIRA.

A Diretoria do Fluminense

Vende-se a casa, 'estilo bunglilow, sita à rua Artista ,�,c" tem a honra �e, convi
mttencourt, na 32, nesta capital, com 12 peças e com SOarIRvE'ES' para partI:IPar d�
-, I

.

t 1 t d
.

d"
que reallzar"se-a

.mp o qum a con en o Jar 1m, canteiros para horta e d' 4 d
-

t
.

,

f 'f
.

la e agos o, as 21 30 hs
arvores rub eras. Tratar 'com o Sr. José Carvalho à rua d d " .' .,

r.' Ih' o M f' 2
�na se e - ·os VeleIros da

l,onse eno a la, 1, sobrado, ou pelo telefone na. Ilha" g'entiLmente cedI'da pe-

2136'(.

Florianópolis, Sábado, 4 de Agôsto de 1956

PROVA C I C L t S T I C A '

_ __,__

ANUNCIADA PARA 7 DE

TURFE EM FLORIANÓPOLIS ��l��g�!R�uroi� q:oess: ���'
F. D.

clistica Rosa Neto está rea-

Embora, o daslúmbrànte rar-se aos demais
lizando in tensos prepara-

cenárro natural, apreclãdol D�s cé�tenas de agrade-I
tivos pa�a que sua prova

semanalmente pelos ama- cimentos que semanalmente �e ped�hsmo, anunciada pa

dores .ao turfe, contendo mO-I' dirigidos, diretos e indire-
r a o dia 7 cte setembro do

dific�ç�es artificiais que se. tos a individual e coletivo, cono��te ano. venha a se re

mulbrlIcam, de. dia para. a uma assistência que as-
vestir do maior sucesso. Es

dia, para maior prazer pro- sídua comparece às reu-
peremos.

porcionar aos assistentes, niões e convícta colabora
e o enrêdo continue sempre para a diminuição do tempo
o mesmo, apenas com pe- na concretização dos planos
quenas alterações, mas que, da Diretoria, não se pode
não raras vezes, não deixe ria déÍxar de aquí,_ também
de ser o dito; muito con- expressarmos o elevado
fundem e muito dificultam gráu de satisfação que vêm

. ao cronista uma díssertã- sentindo, sobrefnarieira, os

ção, que venha agradar e Diretores do Jóquei, que

at��ue !l��S nã�aSsesa�;�ne ao��:it��o� :n;:::�;d::���: ;:;o���;=:
Se não fôra a culta e d ig- das reuniões extras e ofi

.:

.

.

na assistência, seleta, edu- ciais, bem como a aqueles
cada c amável que se mul- que cooperam de diversos

ES-PORTES EM NOVA TRENTO POR ISSO, FLÁViO-tOSTA DEVE FAZÊw �\�!�a ��e�;:ni��r;a:: :���� ;�Osd�:st��:;a;esb;'i�hf)ar��::�
(Do Correspondente Elias �.011lmlO e. a

'

pressã�, do,
.

LO ATUAR HOJ E CONTR'A' OS TCHECOC risos encantadores, as fa- so do já real Jóquei Clube

Dalri)
-

. . r .ivantes cruzmaltinos s�m. .'lo ':�., . ..�..', .-_..
,

' " .:)
I c;s .

belas : .róseas e os
o

ar- de Saiita Catarina.

�oi r�ahzado d.ommgo I pre fizeram alarme de sua � �el.eç�o brasileira e�l\ no 20 t,empo como_-aeonte,c�u I
tísticos ,ba,les,. �ue ?r.na- Vários foram os protes-

ultimo, dia .29 de Julho o superror idade : Perron, Val- tará- hoje/no colosso do Mail,·como E dson, Santos, DeCIO mentam a perfeição f'isica, tos dos Senhores Turfistas

encontro amistoso intermu-' dir e Deco na linha média
I racanã para dar combaté a� ,

e 'Zizm}Ío.. I que só a natureza soube no serem avisados da sus

nicipal �ntre os conjuntos' sairam-se a contento, sen-
I scratch da Tchecoslovaquia.

I A imprensa especializada presentear ao belo sexo, das pensão da próxima reunião,

do Vasco da Gama, de Blu- I
do que Valdir

.

destacou-se
I
Todos os catarinenses espe- carioca assim se referiu ao prendadas senhorinhas_ da mas, o que não poderia dei

menau, e HÜmaitá, desta I pelo seu trabalho de apoio
I ram e confiam em que o téc- "Tanque Negro": "Parece nossa socie'dade; se não fô-, xar de ser, porquanto que

cidade, terminando o prélio e defesa sendo mesmo apon-
I
nico Flávio Costa conserve entender-se melhor com Zi- ra as virtuosas senhoras em touos os jóqueis dó 'Bra

com o placard de 3 tentos I
tado como o melhor homem! no comando da ofensiva na-

;
zinho e conhece o jogo de qU€ se salientam e impõem- si I, em homenagem ao Jó

a zero em favor do time neo-I do time neotrentino; Deco: cional o nosso Leônidas,
'

Ferreira como um livro se a valorizar o ambiente' queei Clube Brasileiro, fo·

trentillo.
'

muito esforçado esteve à cuja atuação no treino de aberto. Fez trinta e cinco que cultiva a sadia educa- ram suspensas tôdas as reu-

_

O eSP,etácylo q�e Vasco e . altura de suas possibilida-; 4a feira
. s�lr?reendeu pela minutos magnificos. Um go- ção social, moral e de apre-

I
'

Humaíta proporCIOnaram a I des. No ataque: Ulderico sua ,combativIdade, :
sendo Llço e um par de grandes sentabilidade, dificilmente .niões, para ceder as genti

boa assistência que compa- um tanto fraco, Toni um' autor de um dos tentos em j'iros que realizou ficaram terian��s, semanalmente, pa- lezas dos conv.ites destina

receu ao Estádio. local, foi jovem cheio de vida e en.-I notável
.

arre�esso, o .que como das melhores coisas ra ler,' algo que versasse sô- dos aos diretores de todos

de um .raro bnlho tendo 1 tuslasmo, tornou-se o arb- fez com que fosse poupado do ensaio". bre a g�'andiosidade da� reu- os jóqueis, a assistirem ao

proporcIOnad� lances de Ilheiro da. tarde,
I

com2'
nlOes do Jóquei Clube de. Grande Prêmio Brasil. Nes-

grande emoçao e um certo. goals e Jogou uma das
Santa Catarina. Sim, são tais

I
ta, Santa Catarina far-se-á

equilibrio de forças, Iutan-' Juas melhores partidas;
personagens, que com o mes- representar nas pessoas do

do com vontade os dois: Piazza com bom desempe-' A NOVA DIRETORI,A DO ESPORTE mo cenário e o mesmo en- Senhor Presidente e mais

conjm1tos, tendo o time vi-Inhão, marcou o ultimo gõal rê.do, encahtam e animam
I

dois diretores. Aos dignos

sitante resistido todo o! da tarde, e o fez de modo CLUBE TREZE DE MAIO uma nova assistência. Fa-' representantes, com respec-

transcurso da primeira eta- sensaeional; Osvaldo com'
zem-na multiplicar-se e nun� tivas senhoras, auguramos

pa, e grande parte do pe- ótimo trrubalho de ligação Recebemos e agradece- 20 Secretário - Joaquim ca deixam atingir ao pónto feliz estada na Capital da

. riodo final, somente ceden- foi um jogador entusiasta mos o seguinte. ofício: I Costa .

- de saturação - porque a no- República e favorável in�.

do a luta nos 20 minutos' -e muito 'colaborou para o "Florianópolis, 27 de ju- 10 Tesoureiro Edgar va assistência personifica- :ercâmbio, de interêsse ao

finais, onde o time alvi-ce- triunfo final. Pépi excelen- lho de 1956 Rutkoski se e assenhoria-se do pal- 'nosso Jóquei, com os Dire-

leste local pôde conquistar
I

te ponteiro esquerdo, com limo. Sr._Diretor esporti- 20 Tesoureiro Artur co. E quem representa, su- toreJ:l daqueLe.

.õs tentos que lhe - deioam a bo:1. velocidade proporcio-
I vo do jornal "O Estado" Nascimento gestionado fica' pela beleza I

.

Agu�il'demos as novas, as

vitória. I nou t:onstantes perigos par Nesta I O�ador -- Ari Silva e a magestosidade do papel, que esperamos serem boas,

O periodo inicial o placar ra a meta vascaina. No ar- Lev.o ao conhecimento de Conselho Deliberativo que ,àesempenha, gozando e a reunião de domingo -pos-

não foi movimentado, ter- co, lVIflestro esteve a con- V. -S. que, em data de 16 do Herminio' Silva, 'Walter dos mesmos direitos e sen-' terior, com a participação

minando, assim em branco. tfmto cc/rrente, foi eleita e em- Borges, Conrado Momm, Ma- tin.do as mesmas obriga- I de no'''os puros-sangue a

Na segunda fase do cotejo I possada a nova Diretoria noel Marti',s, Josué Fort-, ções na reciprocidade dos
I
compeLirem nos l?,áreos.

aos 26 minutos' de porfia, No time do Vasco da Ga- do E. C. I'Treze de Maio", kamp, A-l,bi Pereira, Celio' deveres que o leva a mistu-[ Até lá colegas turfistas!

Toni abre a contagem, para na; Gui foi sem 'dúvida al- para o período de 1956/57, Soares, Flavio -Felix, João

dai a 4 minutos após, isto guma o heroi da equipe, .ficando assim constituida: Zomer e Fausto Correa.

é, aos 30, colocar de novo 'mas defesas empolgantes, Contando com o apôio in-

o placar em movimento, as- seu arrojo nas intervenções PreSIdente -- Naldy Sil- dispensável de V. S., formu-

sinalando o segundo goaI. al'l'ancou numerosos aplau- veira lo, na oportunidade, protes

Eram decorridos 38 minutos, sos da torcida. Na defensi- ViCe-Presidente - João tos de elevada estima;e
e a p2-rtida ia chegando ao va João como zagueiro e

Andrade da Silva consideração.

seu fír.al; !Iuando Piazza Baiano centro médio foram 1° Secretário -- Edgard Naldy Silveira

em magnifico giro aumen- as meihores figur,as. No Fortkamp Presidente"

tou para 3 o placar, selan- ataque apenas Maneca e

do deste modo a sorte do Grespo sfliram-se· a con

encontro. Foi um jogo que tento.

sendo. mesmo entre dOIS Local: Estádio !'Dr. Ader

·conjuntos varzeanos agra- bal- R da Silva". Juiz. Sr.

dou muito pela sua movi- Vitório 'l'ridappali, com boa

mentação e seus lances conduta. Renda; de C_r$ ....
que impolgaram ao nume- 1.600,00. Quadros: Humai-

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

'roso público que estava tá: Maestro; Martins e Al-

assistindo ao
-

referido. ,en-' do; Perron, VaI dir e Deco;
contro. E uma simples ;na- ,Ulderico, Toni, Piazza, Os
lise da conduta dos dois valdo e Pépi. Vasco da Ga·

conjuntos com os seus res- ma: Gui; Daniel e João;
pectivos valores !levemos Orlando,' Baiano e Aldo;
destacar no tin:e vencedor Tico, Maneca, Cido, Grespo
a briosa conduta da zaga e Almir.
do �umaitá formada por Preliminar; Aspirantes
Martll's e Aldo, que estive- do S, R. Humaitá 7 x Aspi-
ram :ifl uma tarde if-lspira-I rantes, do Vasco da Gama
eh, e mesmo sendo forte o ; F. C. 2;

te para conservar sua pri- Vamos presenciar um ton e Jacy,' Fernando, Som-
.

t 13 3-0prran es começara as ,

vilegiada posição de co-Ii- bom match na tarde de ho- bra, Vale' IOI'O, Pitola e Gua- h
. .,

I'oras e o jogo prmcipa as

ler. O técnico Francisco Ca- je, com paulaínos e boquen-. rá. 15,30 horas,
rioni tem sido infatigável ses tudo empregando para 'p A! reços : rquibancada-
no preparo dos seus pupí- levar de vencida a sensacio- BOCAIUVA Milton; Cr$ 15,00; geral 10,00; mi-

naI jornada. Jackson e J3onga; Início,
f
litares não graduados 5,00:

los e logo mais espera atuem Quadros prováveis: Nilson e Walmor; Waldir,
dentro das suas verdadei- I Cobra, 'I'rombone Adili 's h h it t

I
1 10 e en oras e sen 01'1 as erão

ras. �o�sibilidades técnicas PAULA RAMOS -- LeIo; Zacky. I entrada franca na arquiban-
,e f isicas. ,Nery e Cláudio; Danda, Zil-' A preliminar entre os .as- cada.

'

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

.

IA50UETEIDL . VI LA

..

Vilela treinou no "4 com" bolafogoerise---'-
o ALVI NEGRO E MAIS O FLAMENG O E o VASCO INTERESSADOS EM TÊ

LO COMO DEFENSOR
Publica o "Jornal dos 1 do "quatro com", e apesar

Sports", do Rio: de se achar um pouco pe-
"O remador catarinense sado, assim mesmo desen

Walmor Vilela, que veio ao volveu um bom
.

rendimen
Rio- para' a "Regata Inter- to.
nacional" e aqui ficou, trei-
nou' na manhã de domingo, ,ASSEDIO
no Botafogo.

-

O remador
-

que tem sido

� rem�dor "barriga-ver- assediado por vários cJub�s I,de ensaIOU na sota-voga! da metrópole, ainda não se

decidiu, porém, ultimamen- mantinha intenções' de ficar

te-tem sido visto na garage
I
no Rio até novembro pés-

. I'
,

alvinegra do Sacopã, o que soas ligadas ao Vasco FIa-
I'

,

leva a crer suas preferên-. mengo e Botafogo trataram

cias, porém, sempre, com I '

negativa do próprio rema- em captar as' preferências
dor, que não ficará no Rio..de Vi.ela. Porém, a conti-

FLAMENGO, VASCO E nuidade de Vilela no Saco-

BOTAFOGO :
pã credencia � Botafogo pa-

Sabedores de que Vilela ra seu clube no Rio".

Vende.se Casa

Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casas de' madeira.

A

Casa de Esquadrias
çomunica :;. tra·nsferencia de sua Loja para a

RUA MAX SCHRAl\fl\,", 168

. Tratar com Guarino Todescato na oficina Damiani.

----.-----------�------- ,_ ---

PROCURA-SE PARA ALUGAR
Família inglesa ·pi·ocura casa para alugar, com

üm contrato de dois anos. Não faz ,questã� que esteja
situada na zona central. Tratar nu Cabo Stfbmarino ou

: elo 'telefone 2982.
'

O ESTAD(}

BONGA, capitão da equipe
boqufnse

NOTíCIAS DE
TODA PARTE

* * *

A RENDA DO CLÁSSICO
BRUSQUENSE -- A ar

recadação do choque-rei' do
f'oot-bal! de Brusqus, entre
Paysandú e Carlos Renaux
não foi das jnelhores, send�
apurados vinte mil e nove
centos e dez cruzeiros,
quando em Joínville o clás
sico América x Caxias ren

deu mais' que o dobro, ul
trapassando a casa dos 44
mil cruzeiros.

* * *

WILSON SILVA NA Dl
REÇÃü DO COTEJO AVAí
X PAYSANDú -- O Avaí
acaba de indicar para a

direção de seu encontro de
amanhã em B'rusque com o

PaYsandú, o árbitro da Liga
Blumenauense, sr. Wilson
Silva.

ISNEL POSSloVELMEN
TE -- Notícias que nos che
gam d8 São Paulo.dizem que
se tem como provável a es

tréia do médio 'catarinense
Isnel na equipe do São Pau
lo, domingo prOXlmo, no

amistoso que o tricolor rea

lizará em Bragança contra
o Bragantina, local.
SUL-AMERICANO---- FE.

MININO DE BOLA AO
CESTO - Em Quito ini'cia
se hoje o Campeonato

.

Sul
Americano Feminino de
Bas�et-ball, jogando- os "fi
ves" do Brasil e Perú. _

RUSSIA 2 X ISRAEL 1 -

Em partida de futebol rea
]izada em Tel Aviv, a sele
ção da União Soviética der
rotou a seleção de Israel
por 2x1.

NA VÁRZEA

FLUMINENSE F. C .

Ca�panha pró-sede pl>ópria

C O�N V,I T E

,la sua digna Direção,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OETADO

ClN�,:A�,3!h�SE I
Arturo de CORDOVA em:

ALUCINADO
No Programá:
Atual. Atlantida. Nac,

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

I O ,contrato legali-::
.:r '

A respeito da denúncia fel- lizada pela Prefeitura, nOS

1 As - 8hs. I
ta pelo vereador Gercino Bíl- moldes do .edítal de 18 de fe-

Rossana PODESTA -
va alegando de ilegal o con- vereiro do ano próximo pas

Sob a Direção de' EMILIO \ trato feito entre a Prefeitu- sado.

FERNANDEZ em:
. ra Municipal de Florianópo- Cabe transcrever, para Co-

A R1i:DE
lis e a Compagn íe Genérale nhecimento da Câmara Mu-

No Programa:
de Fours, o sr, Prefeito Mu- nicipal, o art. ,5° ela citada'

A G R A D
-

C I M E N T O
Jornal na Tela. Nac.

nícípal, Dr. Osmár Cunha, Lei:

'I t .

,

enviou ao Presidente da Câ- "Os contratos a serem

��
Preços: 10,00 - 5,00. m d V d

I
ara e erea ores, o se- lavrados ficarâo na depeno

Generoso Ildefonso de -Ohveira (Lozo), filhos, ,Censura até 18 anos. guinhe ofício: dência da obtenção do fi-

� f;Enros e noras vêm de público, agradecer ,sinceramente
'Gabinete do Prefeito, em nancíamento nacional e

.?0S Exmos. Srs. Dr. Wilson Paulo Mendonça, Dr. Hen- I
..

pi.,'_._.111.'a'.�. l° de agosto de 1956 ,6 entrarão em vigor a

rique Prisco Paraiso, Dr. Danilo Freire Duarte, as 11'-
_.,,_ ��___ Senhor Presidente partir da data do registro

, ! mãs da Divina Providência e Enfermeiras do Hospital Acabo de receber o reque- de prioridade cambial na

extra-se- de Caridad d t idad I
. .

h As 4
. Bhs t ríment d V E

.

d d
.

. 1 e es a Cl aue, pe a manerra carm asa com
'-. ' o e . xcia., an 0- Superintendência da Moe-

,que trataram de sua sempre lembrada espôsa, mãe e 1°) O BRADO DO PERI- me conhecimento da delibe- da e, do Crédito ou -orgão
A coisa sideral não é tão

. .

"GO C Gílb t R 1 d
-

d C'
sogra, Carlota de Oliveira, falecida a 28 _de julho- p. p.,

- 'om: 1 er o an .
- raçao essa amara, por pro- equivalente".

que não mediram sacrifícios, tudo fáz'endo com a maior' 2°) O 'POTRO INDOMA- posta do Vereador Gerc!ino Diz, mais, o art. 7°, da

toa vontade e máxima presteza .para salvâ,la. Outros- VEL::- com: Ben Johnson. Silva, no que diz respeito -10 Lei 238:

s.im, estendem seus agradecimentos aos Exmos. 81'S. Dr. 30) O DRAGÃO NEGRO recente contrato celebrado "Não, caberá qualquer

te'ria, no Universo, fornece essas composições inexpli- I'd
. por esta Prefeitura ·c m a díreít 1'(

" mundo Rodrigues e Dr. Alfredo Beck, da Vila de tJr).l- - 1/2 Eps. _:_ Com: Rod, o - rela a rec amação ou in-

vária forma de agrupamen- câveis , .. essas desharmo- hicf, bem como também, penhorados; agradecem ao 'S'1'. Cameron. .; _ iCompa'gni� Cenérale de Cons denização, por parte das

to e nucleacões, para perrna- nias do todo, em benefício T 'EI' E
"

N'o Programa : Itru,ction de Fours. 'f·irmas contratadas, SI' "a
_

,I)se ' Ias e· xma. Espôsa, e a todos aqueles que,de"
rt

necer nas suas' compensa- d'uma mecáni-ca de conjun- 'I Nac'
Lamento que o referido re- execução do serviço, no .to-

qua quer forma, auxiliaram durante a enfermidade ou Noticlas da 'Semana.

ções mútuas de energia con- gado de campos que desafia f t "'1
presentante do povo que duo do ou em parte, não puder

.

. I '
con 01' aram-nos em tão doloroso transe, acompanharam Preços: 8,00., --:- 4,00. rante tr I 'I"'" t

densada e energia dinámJ-' bôas .anál ises. E astronomia
- es egrs acuras em ser feita, a falta do rínan-

.

I
o féretro, enviaram corôas, flores, telegramas , etc.

.

Censura até 10 anos, t
-

la. (Ê,ste ptobléma é exaus- não está mais em jogo de ,..' - L amado assento nessa Casa, ciamento nacional ou por
,

.

A todos, "um Deus lhe pague". t h
'

tivo e não' pode ser tratado '.hi. p ó t e s e s, semelhanças,
' '� &

,.' .i eu a interpretado de for.- exigências .que não depen-

f senão -por teorias matemá- igua.lda.des e outros floreios
.�, j·t.ãn ,palllO--�"B'6m"H_e_t_Í�_'_'_-_.��.-_.__..;...�;...-!;�',o ···ap._''''--T�,J!1,·"..-�tl,·.•:.l'À

.

.oi
ma tão duvidosa e tâo-facclo- 'dam da decisão do Muníci-

ticas de prnfundidade.). silogísticos. E as provas fo-
.

. �.I::---
sa o empreendimento que' pio."

d t 'f' t âti
esta prefeitura pretende rea- A alegação -de que o fato

Qua n d o, reserva amen e t0gra lca e ma ema Ica, pro-
-

d
.

t b DR Fu'LVIO ADUCCI
lizar: Não foss:,m as sobe- vem sObrecarl'ega,r as ffl'nan-

. assentei um ponto e VIS a vas evident.es, em pouco .<. As 5 - 8hs.
.

, ,I MY"'SA DE ANIVERS' RIO
jas razões de fato que leva- ças muniCipais é absurd.1-,

cartogr áfico do sistema so-

,I provam
ainda. \

.

_

::;' A José FERRER em:

lar, _ (Elementos para uma, Considero, pois, como ba- I Alayde Alvim Aducci convida aos seus parentes e UM COMEÇO DE VIDA
ram a Municipalidade a ela- ridícula e intempestiva. To,

eartogl,'afia do Universo, I se para movimento de inves- pessoas amigas para assistirem á m(ssa de 10 anl·ver'sa'.' P 10 5 'I b?rar um plano p:3,ra SJlu- das as obras a Serem execu-
• reços � ,00 - ,00.

I
ClOnar o problema da limpe- tadas dependem do financia·

apontamentos, não publica-I tigação, o nosso sistéma so-: rio de. falecim.ento de seu. inesquecível marido Fúlvic· Sensura até 5 anos. za pública da cidade, há ain- menta do Banco de Desenvol-

.dos ainda) _, caí n'úma das lar fração do sistéma este- A,duccl, a realIzar-se no dIa 8 do. corrente na Catedral d t'd
I

,
_. __ '-__ ... _ _ I a, o sen 1 o industrial da vimento Econômico ou órgã,

mais' intrincadas resultan- lar da Alpha-Centauro. ��etropolitana, no altal do Sagrado Coração de Jesus

11���;1:W1
br .. ,1 1

,

.

.' .....

I; I
.

o a que,' proPlcla,ra à C_api- I
equivalente e a

amortiz.aGãotes: Há sistémas de sisté- " A fisio-qu'ímica estelar i:s 8· hOl'as da mEmhã, s�ndo oficiante Monsenhor Frede- I!J: '� tal t
-

1IP!1I1IN1111ii,..1Iii
Ca a:mense clrculaçao de de;> capital e juros será rea-

mas planetários. E ésses a- revela os elementos de su- 'lico- Hobold. r. novas nquezas e d 1

I
-'

. .. .. , '" ,c, e canse izada pelos próprios r, ndi-

ponÍ<.lmentos me foram le- perfície locais. com alta per- Antecipa- agradecimentos às pessoas que comparp. ,gumte, maLS ,um elemenlo mentos da usina, O Municl-

va,_ndo a um rumo que adial1- centagem de certeza, mas

I
terem a ésse ato de pi(cdade cristã.

' As ,- 8hs. de progresso e de desenvol- pio não arcará para a con-

��� ��:t:n�:tr!�a o��;a
se l:� ��o X;c1l�r��;�I;t�:�eel:=Ú� "

V E N D E _ S E -.\-----. �;LADE;;�----- I
D�?b�� ��J�����"d�: Vi�:;��enta o dito ver��- ����ss!��a ��:a s���ec��;��

menor .limite que 1 ano _ mesmo otImIsmo. I Richard Todd. 'dor que o contrato foi cele- gue as finanças mumclpai',.

luz multiplicado pelo valor E, por isto, ás vezes, me
Por motivo de mudança Vende-se uma. Marca .2°) A LANÇA ESCARLA- br��o de forma ilegal, con-

I
Pelo contrário, a industria-

d d d t
" .

t t
.

t
uma; geladeira modélo co- TE C J h B ti tranamente q d'

-

I
.

e e ao qua ra o, em, o pergunto lllSl.'l en emen e: , '.' "Chafupion", 7 pés 'b'
'

< - om: o n en ey, ao ue lspoe o, ização do lixo, nos moldes a

mesmo centro gravitatório. Como é possível fazer afir-
merclal marca: BACELI,

cu lCOS,
I No Programa: artIgo 162, da Lei Org'ânica

I
ser executada ocasionará

Ora, levando ao plano as-Imativas ,de ordem físio-quí-I' forra�a de �ço 1l10xidavel. abertura aberta. A, tratar Esporter na Tela. Nae. d�s Municípios. A afirma- I
economia de p�ssoal, higiene

trc::-,5,:lico, pode ser dito que mica, (mecânica, biológica), ,Tra"ar a Rua General
neste Jornal. Das 14 às 16 hs, Preços: 8,00 -:,.4,00. ?liLO, carece de fundamento: e proQução de adubos e ener-

�

I t
.

I' d t f d I' Blttencourt 97 ·"ensllI'a ate' 14 anos. '

JUJ:!dico' e, de, pronto, deve g'l·a.
'

o :::';0 per enCe ao mesmo para a em a a mos era a ,. v -

. "

d AI T ? S f�
I

ser repudiada. .Não há, no I Deixo de reconhef'cr a 1'1,,-'
ce:-_tro gravltatOl'lO a - erra. e ao menos osse I'

- -

fi'.-Celltauro, Independente possível uma pesquisa de
c�so :m e.speeie·, qualquer galidade arguidá pela Câma-
vlolaçao ao preceito legal, ra por carecer a mesma de

dê:3te sistéma estelar Sol- profundidade no astro ou na
.

't I

,Alj}ha-Centauro, cada um estréIa requerida, para' con-
aCIma CI ado, porquanto l1ão,fundamento legal ou juridi-

:-se, trat� d.e eoncess�J .de ser-I co. Caberá ao Poder Judiciá-

dêles carrega um sistéma firmar os elementos de su-
.

bl '

VlÇO pu ICO, emprestimo ou, rio decidir da matéria, a

p'a;:ticnlar, alguns su,b-sis.- perfície, ainda seria aceitâ�

I'
favo t!

.

vell.
. ,�a p:ssoa-�a ural ou

I
quem poderá a Câmara rl'-

tém8.s, n:um conjugado me- Jundlca. E um SImples con- correr, se assim o quiser.
cânico quâsi impossível de Nisto, inegàvelmente, re-I :ra�o de, constr�ção e insta-I Valho-me do eni?ejo para

ser repetido na mecánica ar- .',;idem·as reservas dos que se ", .açao de uma usma de indus- apresentar a V. Excia cs

tificÍ9.\. Assim é que o Sol dã� a estudar a astronomia.

PR'OG'RAMA DO ME�S trialização .do lixo, nos' têr-,'meus protrstos de el�vada
subordina um sistéma de Medid&s, cálculos, altera- mos da LeI aprovada por es,

.. estima e aprêco.

planetas, 'os plm:etas sisté- ções estruturais, estão cer-
sa .Egrégia ·.CâmaFa, sob o n·1 OSMAR CUNHA - Prefei

ma de satélites, alguns d'é- tas, eiTidentemente certas,
238 e puellcada no Diário to MuniCipal.

les, e também sistéma de co- mas o comportamento local"
Oficial do Estado, de 19 de Ao Exmo. Sr.

metas. Cada satélite um sis- permanece dentro' d'uma es� I
setembro dó ano -

pro�imo Vereador Antônio p, Após-

téma de meteóritos, cada quisita equação em térmos:
passado, tudo de acôrdo com tolo, DD. Presidente' da Câ-

meteórico um sistéma' de x; equação cujos térmos são I A G ô S T o. a concorrencia pública 1'ea- mara Municidal - NESTA,

partíc ulas, .. Jâ a estréia incógnitas para alcançar um IAlfa de Centauro traz um resultado ,incó_gnito. ,
s'istema estelar. E um sisté-

ma. triplo, até - onde se co- V E N D E S E I
nhece: A Alpha-A, ou Pró- \

_
xima-Centauro e Alpha B, Uma motocicleta marca

mant�ndo uma distância mé- "MOiJal'k" de 6 HP ano i
dia de 23' unidades astronó- 1955, com 1.400 quilometras'

micas e a estréIa de Innes percorridos e()m sid-car

ou Alph�-C, distante 11.000
.de ah;minio adaptado ver e

u.a. E isto não é o mais no-
tratar na Capitania dos

tável: Um númem magnífi-
Porto,;; de Florianópolis com

o fundonário Jos'é Lima.
co de estréias tém o m�smo
apex que o Sol, parecendo
qUe tod,os, ordenadamente e

com velocidades paralelas,
percorrem uma trilha side

:al .exata ,determinada, uma I
orblta maJor talvez, em tôr- !

no d'um centro de gravida-
I

de não identificado. '
,

Êsses, .os menores precaI- 1
_"Mi__w.II�

·Você �

se lembra. ••

1 ••·ilJ
As 4,30 - 7,30hs.
"CINEMASCOPE"

Dorothy DANDRIGDE
Harry BELEFQNTE em:

CARMEM Jo.N�S
technicolor de luxo

Preços: �8,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

.: 22 - hs. �

Artui-o de GORDOVA
Delia GARCES em:

o. ALUCINADO
, No Programa :

Cine- Reporter. Nac.

Preços: 11, 0.0 5,50.
;. Cênsura até 18 anos.

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

No enterro de Stalin a 9 de março de 1953, Georgi M. Malenkov (perto do caixão) h;lUV.Qu.o Dit�dõr soviético co

mo "nosso mestre e lider", o maior gênio da Humanidade;" e afirmou que "a política de Stalin viverá pelos sécu

los afora' e a posteridade agradecida louvará seu nome como o fazemos agora", Mal se passam três anos, Malenkov

_ rebaixado de Primeiro Ministro da, URSS para ministro das Usinas de Fôrça, juntou-sé a outros líderes sovié-
.

tícos na. alegação de que "Moscou está 'pondo em ordem sua casa e eliminando os vícios do regime de Stálin." Ou

tros lideres da União Soviética são aqui vistos (da esquerda para a direita): chanceler 'Vyachesla'V M. Molotov .. (re

C'I"ntemente demitido); marechal Klomenti E. Voroshilov; Lanenti P. Beria, chefe da NKVD, Polícia Secreta Sovíé

tíva, que foi denunciado como "agente imperialista" alguns meses mais 'tll:rde e depois foi fuzilado após um -julga-

mento secreto. .

/

O couraçado alemão "Almirante Grai- Spee" queima ao largo da eosta uruguaia depois. de �,er dinamitado .por

sua trípulação a 17 de dezembro de 1939 . .Incapacitado de prosseg_u.i� comb_atendo .com três cruzadores' britânicos,

o "Graf Spee", de 10.000 toneladas, se refugiou no porto de Mnntevídêu, entao neutro. Quando recebeu ordens de

partir ou ser internado durante o resto da II Guerra Mundial, a belonave se movimentou para o canal do Rio da

Prata e seus tripulantes a puseram a pique. Os, tr-ipulantes do "Graf Spee" fugiram para a A,rgentina_onde foram

internados.
-

.,

I

A cidade de Nova York 'rendeu tributo às repúblicas da America Central e do Sul a 20 de outubro. de 1945 ao, re-

batizar "a Sexta Avenida como "Avenida das Americas." Juan Antônio Rios, primeiro Presidente do Chile a visitar os

ELE. UU., co�o chefe elo Ex�cutivo de s�u país, foi h'ospecle de honra ,nas eerímontas.
" - , : -[-'-

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

m �i� I �n!
�ços da astronomia
lar.

A. SEIXAS NE!fTO
II

Admitindo sistémas de sís
, témas planetários fácil e tão ordenada que se

preste a iántasias. O que

maravilha o astrónomo sãoA descontinuidade da ma-

•

O mês' de Aniversário
•

D!'A 11 Granaíoso Baile comemorativo à pas-
/

do pela Orquestra uruguaia de Pe-

sagem do 84° aniversário, abrilhanta- .

dro Burgo.

Observação: Encontra-se n{. �ecretaria do Clube,
a lista de inscrição à disposição das gentis senho
ri'1ras que quiserem debutflT.

Viagens· Dl R É TAS
flORIAN6rOl1S, - RIO Ás, 33.'
fPOlIS�-5. PÀUlO-RIO !' \ 4as.
JlrOLU.!. tURITIB�-RIO AOS SABS,

'�JERXjÇOS 'AÉREOS ',;

it:Df:JZEIR "'Defsu:";,'_, , '

.
� .-� .

., .

i y

!. ".

j

5

vaCE SABIA QUE

\

SENSACIONAL-!
BRINCADEIRAS �- MúSICA - Cr$ 2.000,00 em

.r.rêmios :- em "DIVFRTIMENTOS J-7".
Domingo, às 20'nóras no ;:uditório . da GUARUJA.

Um _patrocínio de "r <\RLOS HOEPGKE
Indústria S. A."

,
. Comércio e

AGRADECIMENTO"-f-M ISSÃ---
Viuva Záh.ia Daur-a, filhos" genro e noras, irmãos,

cunhados, sobrll1hos e netos, sensibilizados agradecem as

T:lanifestações e pezar de conforto recebidos no doloroso

<tl'anse porque foram a�aladós co:n o súbito falecimen-'
ia, do seu querido e in$squecivel

" FELIPE DAURA
cutros�im,

�
co�vidam'" atÍs, demais parentes e pessoas de

H�1as relagoes par aassistH'em a missa de 70 dia qlfe Se
I a rezada no dia 6 de agosto, 2a feira, na Catedràl Me.
Lropolitana às 730 horas, pelo que antecip!1ll) seus sin
feros agradecimentos.
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'"' ESTADO

,ECONOMJA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDO'i3
EL.ÉTRICO

.����
I'MEÁSÃO e CHUVEIRO

--='�--......._

Capacidade 30 LITROS

• Construido �nteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.
• Játo abundante na ternoe

ratura .desejada,

o MIS'l'URADOR DÁKO. de ,:

lagem instontaneo, permite O

mo.ior esço!o de çrcduocões de
..... �

TEMPERATURA.

Os melhores vinhos dr' Tubárão

FELIPPE

Branco e -tínto

Distrtbuidore.t
Irmãos Mendes & Cia.

Rua Cons. Mafrá.199 - Fone 3797

P A I� T 1·C.1. P A ç A O)

i ..

Vende-se
Um de 24 x 32 no antigo loteamé'nto Maykôt. Situa

ção -ex�elente. Tem IUl. Agua encanada em instalação.

Um de 10 x �8 si-tu�do' mais adiante, também em boa

sítuação.

Califórnia, com

em Berkeley .e

na Caiifórn la, e

lamas, em Novo

" CONFORTO absoluto
Grande ,ECONOMIA

,i

J '0,.,
/

.� ...

0'," :
�. t.:.;...

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 à' 1.000 litros

/

Fobricodos- nos 'i!>Ol
horízOIlta. e vertica'.

':.:

• Construção s6lida. sendo a caixa interna de COBRE fi'

revestida de material altamente ISOLANTE' (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular. Inteiramente blindada. <tf

• Controle auto.máti,co de temperatura gQt'_Ti�OSTAT�
que groDQItiQN Ql'1llde ECQNQMJA. »::

,,_ _::::::'=-:_ '-

. ""�1�"��!��:',;· -(/'-.--..
"

,�e�o QU& -,Aü_iCA

instalações

Não"costifui perigo
a�'«poeira radio-ativa»

RIO, 3 (IPS) '---:,'0 cien- bas atômicas ou de hidrogê- possível e dentro de algum- ,

tista' norte-americano Er- l1i�, antes que "o f'al l out" tempo' deverão estar voando I Aluga-se uma casa com 2 quartos. 2 salas, garage,
nesto Lawrence, inventor, do dessas explosões pudesse' os primeiros aviões movidos I

quarto, de empregada. e demais' dependencias, com tele-

cíclotron, disse que não representaf um motivo de). fôrça_ atômica; If:me:'Trafar pelo fone 3631. ,

MOACYR COELHO constitui perigo para a Hu- preocupaçãc. Por �utro la.-l--',-· .

:e: manidade a chamala "poei-: io no emprêgo pacífico da I ' "'-

HI.LDETH d'ARAUJO COELHO ra radio-ativa" (fall out), energia nuclear também não

participam aos parentes e pessôas de Suas relações consequente das' exploflõe� existem os -problemas que e-

o nascimento de sua filha Jane, ocorrido no dia 27 de nucleares. xageradamente estão sendo

julho-de 1956, na Maternidade Dr. Carlos Correa. crmnciados. .A questão do

1' 'Flórianópoli-s, 2�-7·5'6.
.

O sr. Lawrence encontra- "ljxo atômico", por exemplo,
,.,�. '.3e atualmente nesta Capí- .isto é, do material que de-

tal, aqui tendo chegado à, pois de usado nos reatores

I'bordo do porta-aviões 'Fran- passa a ser radioativo, se-

TERRENOS EM BARREIROS klin 'D: Roosevelt". É êle rã" resolvida pela química.
'considerado uma das maio- Já está sendo estudado um

res autoridades em física
nos Estados Unidos, diri

gindo o Laboratório da Ra

dia ção da Universidade dá

meio de dissolver inteira-,
mente tais resíduos, sem ser

necessário, armazenar em

poços 'profundos- ou nas pro':
!

.

fundezas oceânicas o mate-
!

cia.l contaminado, O mundo
está caniinhando na Er� A-I
cômica, e esta deverá ser de

prosper-idade e feli�i.-â,ade.
Navios e Aviões At'ÔíiJicos

,

.

_',.< ", "- .: I,
"Der.tro em breveL .pros-"

seguiu o .�iéntista � tere-I
.

mos navios 'de superfície

IIbertada .em tais explosões é movido a energia atômica,
mínima e inofensiva à es-· Os Estados Unidos já pos

, pécie humana. Poderiam ser suem dois submarinos atô-

e�plodidas milhares de bom- micos, num dos quais, O>

';Nautilus" tive oportunida
de de viajar. Existem outro�
seis "submanínos encomen
dados. Por outro lado, o Con

gresso já está discutindo
as verbas para a eonstruçãc
de -porta-aviõE:s e cruzado- I

res atômicos. Não existe
mais problema técnico nêsse

I

se:ltido, e a construção de

tal'S ll:1vios é inteiramente
_________

- possíyel. Também está sen-

do estudada pela Marinha
,

norte-americana a possibili
dade de constrllção ,de avi

ões atômicos. Isso é maIS' di
fícil, devido ao peso do re.a-_

tor é ii necessid::tde de pro

teção da tripulação da ae

ronave conü'a-racljoativida
de. Mais difícil mas não iro- ;

Liverrnore,
em Los A
México.

Tratar à rua Almirante Lamego, 157 ou pelo telef'o- "O que se publica sõbre

ue 2818. -' os- perigos das experiências
com ai.mas nucleares são no-

ticias alarmantes e éxage-'
radas. A radio-atividade, li-

Vende-se- por motivo de
.............................I" �.-.. �.a.w..,a ...-J"��. mudança um grupo .estofa-

CAM IN tilÃO 'F-8' . �f�, j:::iod�l:�����. ��:��tó�
. , outras p.�ças. .

Vende-te um com menos de 70 mil. Bem calçado. Ver e tratar na Bocaiuva

l\tlotor Roquete. Breque a. ar. 'Talyez o mais bem COJ;lser- 210'

'Jado, de sua classe, em todo. o País. IPreço.: 650.000,00. Fac,ilita-se uma parte do paga
.nento. Tratar no Depósito das Águas "Santa Cátarina";

.

,:!m Florianópolis - Rua 14 de Julho, 540.

Por motivo de mudal'l'ça.
três casas de ma9�ira e um

,I-terreno para' ,construir. Rua
Afonso Pena - Estreito.

I Tratar a Rua Conselhei�
ro Mafra 35 sala' 6.,

ClulJe 15 de· Outubro
t- ·���::... :·r�.

1�$i"SE
DIA 4 - SABADO

/ ",

Grandiosa soirêe com concurso de danças.
Prêmios aos jvencedores
Mesa: 50,00:

VENDE�SE

\
,

,.�'�_'!O • .;.;;
.�;

I «NO tendculo)) .

I Com a Biblía nil Mão-
S,',BADO, 4 DE AG-OSTO

", v.,

/

Considerai cerno crescem os lírios' do campo. (Ma
teus" 6:28). Ler Salmos 96:1-9 ou Lucas 12:22-27.

CERTA OCLSIÃO cheguei a 'uma grande cidade: e

.udo de taxi da estação para o hotel, notei um lindo li-

!rio crescendo. onde antes Iôra um prédio.'
/

I Investigações' posteriores levaram-nos a descobrir

que há muitas �ualid�des de .lírios, e que êles crescem

Iros
lugares mais variados, tais corno : nas fendas das

montanhas rochosas; às margens de correntes mansas;
'i:os pântanos alcalinos dós desertos do oeste. Êles cres-

cem normalmente onde outras f lôres não são encontra-

'I (�as. Éle'l tomam o lOdO. de um meio nocivo e transfor
mam-no em fragância e beleza.

I Naturalmente, os lírios crescem 'também sob 'condi
..

ções mais favoráveis, mas Jesus devia ter pensado das

I qualidades .raramente m:nc,ionadas destas belas fl0J:e,s
I quando pediu aos seus discípulos que estudassem os lI
l i ios para uma compreensão da maneira pela qual deve

l1'nos dar testemun do do evangelho.
ORA'ÇÃO

I Abre os nossos olhos, querido Pai, para vermos as

'oportunidades que temos de mostrar a beleza e a f'ragân
da da fé em teu filho, até mesmo num ambiente sórdi
do, onde comumente não há nem beleza nem fragância.
Em nome do Mestre.

PENSAMENTO PARA O DIA'
Aquele que faz bom uso de 'lluaiquel' material que'

a vida coloca em suas mãos é um artista.'

Ray H. N ichols (Texas)

PARTICI-PACAO,,

MARIA JULIA DA LUZLEOPOLDO ALEIXO DA
SILVA
:e:

SENHORA
participa o contrato de

casamento de sua sobrinha

Marlene com o sr, Waldir

Veloso da" Silva.
participam o contrato de

casamento de seu filho Wal
dir com. a srta, Marlene 'Te-

"

Estreito, 26-7-56.rezinha Ferreira.

A' ii {�A srL U ;J 1-\ f r

\

-

Lavando ,com Sabã.o

'Viraem 'EsjJecia lidadê�
dl:f Gla. TI"IIL. "11'DDI'IIIL�JoID,llIe (liJarcaireglstrada)

ec'oDomi�8"8e �empo.:.e 'dinbeiro'
"'_:_

"---='--:-:7- -,-.--.--'7"-
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Rota livre Belo Suez· até
emprêgo·.daJôrca

LONDRES, 3 cu. P.! - �s 'quele organismo internaci,o- i tante, o apóio m�scovita não i ' _
'

"Três Grandes ocidentais nal. , ,"" ,111. abrange uma açao capaz de (�NA) O ti abalho dos, SNA) - o- novo templo

con'cordaram hoje em enviar
I segundo consta, o Egito,! conduzir a hostilidades aber-' Batlsta� do Sul dos, Est�- da Igreja Batista em Beirut,

ao Egito urna advertência seria também convidado a' tas com o Ocidente. ' dos Um�o� ��s Ilhas H,avaI- Líbano, que tem capacidade FAÇAMOS DE RUI UM

imediata contra qualquer, tomar parte nessas conver-I NOVO, CANAL.
' I anas f�I .ll1l:1a?0. na _epoca para tOO pessoas, foi inau- SÍMBOLO DO BRASIL!

tentativa de criar obstáculos sações. LONDRES, 3 CU. PJ - O, em ql1" missionarros nao po- gurado, 'recentemente, na
De Campinas - a cidade

ao movimento de navios pe-I Não obstante, Os Estados marquês de Reading, cmi-I diam ir para a China, devi- presença da Presidente da que arrancou da pena genial

lo canal de, Suez, recente-
I
Unidos e a Grã-Bretanha, nistro de Estado dos Nego- do a certas situações cria- República do Líbano, do de Rui Barbosa uma das

mente ,nacionalizado pelo querem negociações.> alegan- cios Estrangeiros, declarou l'das antes e durante a II Embaixador americano e do suas mais formasas páginas

governo do Cairo. I do que os manter a Russia hoje à tarde, na Camara dos: Guerra Mundial. Secretário da Junta Batis-
- "as andorinhas de Cam-

Ao mesmo tempo, as três, afastada dos navios da União Lords, que em face da na- Atualmente,' há. um, forte ta de Richmond junto ao 0-' aínas" - partiu o grito de

potencias continuaram, estu- ,Soviética representam pro- cionalização do Canal de trabalho alí, que já se es- dente; dr. George W. Sa- oras il idade para consagra

dando a maneira de "Inter-
I

porção minima do tráfego

Isuez,
pelo Egito, seria enea- tende por seis ilhas, por dler. ;ão pública do nome daque

nacionalizar" o discutido ca-
I
que se utiliza do canal.

•

�ada pelo governo britanico onde estão espalhadas 19 Comemorando fato 'tão te que foi e será a 'maior ca-

nal. CONCILIATOItIO O ENVIA- a possihílídade de abrir um igrejas, devendo-se ressal- auspicioso, a igreja real i- oacídade cultural do Brasil

Fontes bem informadas DO DE IKE novo canal indo do golfo de tal' que diversos "pontos de zou uma série de conferên- � uma das maiores de todo

disseram que a declaração Por outro lado, o sr. Ro- Akabar ao, Mediterraneo, preg':aljão" existentes, .

em cias. O terremoto. que aba- ) universo., _

de advertência, redigida em,bert D. Murphy, enviado es- através de Israel. breve serão organizados em lou o país, no dia 16' de I
O professor Paulo Man-

termos ,ener�icos, estará I pecíal .dos .Estados _Dnidos O ministro .respondía, �s- igrejas. março pI.p., .não ocasionou zabetra Albanaz pelo Rota-

pronta amanha. Para dar- para dISCUtIr a questao do sim a lord Hoare Balísman, 'Y Clube da progressista ci-

lhe maior peso, as potencias! Suez vem procurando, até ex-ministro conservador, que
1ualqner avaria, mas afetou

, GRANDE O MOVIMENTO ' ti d do
.

d Jade paulista, lançou man i-

ocidentais adotarão tõdas as agora, averiguar precisamen- apresentara uma proposta "TER-
'-, a lLU e

.
o povo, crran o

medidas necessanas para' te sôbre o que pretendem OS nesse sentido. Lord Reading
DE TURISTAS NA uma rica oportunidade pa-

.esto a ,ser éncaminhado a

opor a força militar a .qual.;.: brttanícos e franceses, ao declarou: "no momento são
RA SANTA" :a a divu Igação do Evan- .odos os Ratarys do país, a-

t· d E·t d t' bl
. 5elho.- iroveíí.ando a comemoração

quer tenta iva o gI o
_

e mesmo empo em que pro- os pro, emas Imediatos que (SNA) E 19
. I

fechar o canal à navega- curará acalmar-lhes .0 animo estão sendo examinados. Mas 1
- • m 55, o no- PERIGOS QUE DESAFIAM' do "Dia de Rui" e dêste ma-

� ção. i a respeito do problema qu� o govêrno estudará igual-' vo .Estado de IS�'ael experi- O MINISTE'RIO CRISTÃO rif'esto ex!raimos as justí-

SUSPENSAS TODAS AS RE- fez surgir movimentos, em mente medidas a 1011'00 ter- mentou sua maior fase tu- SNA) - Os pastôres dos
f icatív as: -, "Cada país se

MESSAS DE ARMAS 'ambos 03 países.
I
mo e não deixará de levar rístíca, quando aproximada-: .emplos . modernos ei1fl'en- faz representar por sua ban-

LONDRES, 3 CU. PJ _ O PItEOCUPADA A RUSSIA �em conta essa proposta entre Ir_Iente 50 mil visitll�1tes es .arn perigos tão grandes co-" deíra, seu hino; sua língua.

primeiro-ministro Sir Ant- LONDRES, 3 CU. PJ - A I tôdas as soluções passiveis".! tiveram naquele pais. Para mo os que se depravam aos ".ários dêles podem, além

hony Eden ordenou hoje á União Soviética fez saber hO-1 O ministro recusou respon-I íncreicentar o turismo, o pr'imitlmos cristãos, disse o
disso, ser representados por

suspensão de vendas de qual": íe, de forma discreta, ser der aos numerosos pares quelgovêrno israelense cuidou Dr. Jerald C. Brauer Deão .um nome, o nome de um-dos

quer tipo de armamentos ao partidária da solução inter- Ipediàm esclarecimentos sô-' de construir, bons 'hotéis da 'Facuidade 'I'cológíca da
seus filhos, cuja glória te

Egipto, e anunciou que a nacional para o grave conflí-
I
bre as medidas cogitadas pe- com ar condicionado

'

e es- Universidade
'

de Chicago, nha chegado a tal elevação,
Grã-Bretanha recusa aceitar to do Canal de Suez. )0 govêrno. tradas ,bem pavimentadas, ao se rlir igir à turma de for-
o crmtrôle pelo governo do Uma alta fonte da Cortina '\ 'proporcionando também ôni- mandos o recém-findo ano
Cairo sõbre o Canal de Suez. de Ferro declarou que tal so- bus moderníssimos, automó-

, ,.

_.
escolar daquela Instituição.

Eden deu essa informação luçao não prêjudicaria a so-

M t
r

t
veis de aluguél, 'rápidos

, a n em seu pon o
� "O ministerto hodierno

perante a Camara dos Co- berania egipcia sôbre o ca-, trens, além de 'excursões,
muns, que a aplaudiu, apos 'nal, e acrescentou que a I

é, de certo modo,' tão difí-

I d
·

t I espC>i.'rtes
e atividades cul- cil como o dos pr

.

d'
,

. ter- .sido revelado um plano I
Russia participara dos tra-l e VIS a

-, Imen'os las

franco-britanico para criar balhos' para ,solucionar o
turms. da igreja, "disse êle. "Os

uma ,organizacão internacio-'problema do trafego interna-!" I
ministros de hoje não são

_,
::I! L BELO CONTRA A TI- '

nal destinada a assegurar o, cional por àquela via de co- LONDRES, 2 CUP) - O
BIEZA ESPIRITUAL

mart.irizados QU lançados
livre transito pelo Canal de munieações. Iprimeiro �inistro Eder: _de- CRISTÃOS"

DOS aos leões. Todavia, conside-

Suez, em tempo de guerra ou I A referida fonte declarou clarou, hOJe, que a Gra-Bre- rando-se a sutileza de qqe

de paz. Para a concretiza-
I
que, nas conversações, pode� I tanha continua . mantendo

(S:i'TA) O'· se revestem os constantes

ção desse pJano, a Grã-Bre-1riam intervir "as potencias seu ponto de vista, de que c.,' �.,
- �mb31xac1oJ pCl'igos atuais, po'de-se di-

.. _ I. ca aI d S
-

d 'p'
do" Estados Ullldos na E,

tanha e a França sohcItaram'mteressadas". C.01110
alterna- n e uez nao po e

�r-l'-'
. zer que enfrentam maiores

o apoio total dos Estados "tiva, aS conversações pode- manecer sob o controle ab- tlOPla" dl�cursand? em ulJ1a l'Íscos. A absol:ção de certas

I
' 'sol t d

.

t-· confer'encla, na cldade de - Vende-se a casa, estilo bungalow, sita a' rua Art'I'sta'
Unidos.

,

riam ser realizadas nas Na- u o e uma so po encl'l.·1 . " . '.
'

atividades eclesiásticas em ["tt t o 3
.

A,MPLIAÇAO DAS DEMAR- ções Unidas Eden fez essa declaração de- Mmeapohs, dlsse que o d t " t d
. .

',} encour! n 2, nesta capltat, com 12 peças' e c,om
�. I . C,' t'"

e llmen o o cultIvo espl- ". I
•

t I· t d
"

d'
.

CHES" A insinuacão faz pensar POlS de entrevistar-se com I 11S ]�l1lsmo esta perdendo ,'t I d
. �.

.mp o qum a con en o Jar 1m, _canteIros para ,horta e

. . . t " I'
- [1 Qa e a asslstencla com-' , f t'f' Tr" t c.' ,- ,

Fontes diplomáticas infor- que a Russia está preocupada o secretano de Estado

Foster!
elIel.o em a g'umas esfeI:as I t f'" '.

,arvores ru 1 elas. 'a ,ar com o 01'. Jose Carvalho a rua
,

D 11 I 'd ,. p e a aos leIS o raClsmo r< Ih' M f 21 b d
maram que a primeira me- com a, possibilidade de que u es. (a Vl .a, porque mUltas cris- ., t'" I'

'
."

' "onse elro ara, J so 1'8, o, ou pelo telefone nO.
I 1-- d"

. . -
o ma erIa lsmo e o mdle- "667

dida a ser considerada diz o atual conflito se transfor- ,aos, lssoc:am a rehglao de 't' - '...
'" .

respeito a uma imediata ex- me numa luta em grande es-
_'�••••••"'••_W••••"'••••""."""•••••".._._

• seu viver cotidiano. Decla-. [en. Ismo, sao os prmclpals

pansão das discussões que se ca'la e condu?a ao emprêgo i 1'0U a.nda o dr. JQseph':--:8i- ;���o� queijdes:�ia� �<:, m.i-
l'ealizam em Londres, a fim da :liôrca. ,

. ",", � VENDE SE mo-nSCll, que i;rês"tãõ�õ?"se-"'- ,�' ne ·-me, eruo, segundo

de que nas mesmas figú.rêm:�-À""-m"7sma 'fõnte' disse (i'ue'�'
'_

_
tores em que a influência ���nsamento do pr. Bt�uer.

tôdas as potencias maritimas Iurrião Soviética "simpatiza" Uma casa de material- cristã tem decrescido; IH
OLA DOMINICAL AM·

que se utilizam dó canaJ. O' com a luta pela Ífld�pencien": com 8 peças, tendo 3 quar- trabalho na educacão'
BULANTE

objetivo de tais negociações
t
cia egipcia que desenvolve o tos. Travessa Santos com a "clas;c 'intelectual;;.

e n,

I
SNA) � Em Kristian· "�

(O CLUBE DA
"

seria o .estabelecimento'da-'presidente Nasser. Não obs- �l:UZ e Soúza e Ma.lári�.
.

Falando partlcutarment( �:nd, Nor:lega, o Exército .11.il'';'''' \,.
MOCIDADE)

. teço 220.000,00. a dmhel- sôbre o setor escolar, asse- � . Salv,a.çao obtev1 grande', PROGRAMA no M�S DE AGOSTO'
co. Tratar na mesma. ' ' ". eXlto, Criando uma escola .',

.

velOU que mUltas de ,nos- d "__,j I
DIa 4 - sabado - "FESTA DO ALGODÃO"

.

sos I" . omml",a ambu lante em
,-

.
" gran-

, (,0 �gIOS, orgalllzados fins de' 1954 'Nos b'a' diosa soirée elegante, que con-

por e'lt dad I" t'
. Irros

:
1 < e�, ec eSlas lcas, nov "

tará com a participação tia Ra'-
substItuem, frequentemen- _' os. as cllanças se acham 'h d A

_ . .'
1

t d· t "

tao dlf:tantes das escolas do-
n a o 19odao 'Brasdelro,< Se-

e, no'! laS a UalS o lugar nhor't L" Bt' C
de' c 't I' minicaI:s que não podem fre

I a 19la ea rlZ /arote-
UI oS pe o campo de es-

. ,-

nuto t
' .

't t· . quentá-Ias. O Exército d
,que apresen ara . maravI-

paI ,e, que em passarlo a re
,e lhoso d f'l d d t'

ceb � ," _ i'- Salvação alugou um ônibus
es I e e mo as. Ar Isti-

e1 a plll1Clpal atençao .

que vai d� bairro em bair� ca
_

decomção, cujos h'abalhos

1'0' a celebrar cultos para as
serao executadqs pelo sr. Eduar-

crianças. Durante o "
.

_

do Rosa. Reserva de mesas na
pIlmel R I' .

M"n
1'0 ano, 23.800 crianças fre-

'

,

e oJ�arIa u er.

queIltaram fi: escola ambu- ma 18' - sa'baclo S
. ,

I t A··
-

• Olree, com início às 22 horas.
.a� e. l11iciativa foi logo
Imitada em outras cidades
'da Noruega, informa o pe
riódico "Cristianismo".

'�'

com�o
.l.

l
<c

Nfi Mundo Batistai
I'
I
FIRME O PROGRESSO DO

I 'l'RABALHP BATISTA NAS
ILHAS HAVAIANAS·

INAUGURADO cNOLíBANO
,

INAUGURADO NO LíBA
NO LM NOVO TEMPLO

BATISTA

que possa fazê-lo lídimo re-"

presentante da sua pátria,
Camões para Portugal; Cer
-vantes para a Espanha, Lin
coln para os Estados .Unidos, -

Bolivar para a Colômbia e

a Venezuela, Sucre para a

Bolívia, O'Higgins para o

Chile, San Martin para a

Argentina, Artigas para o

Uruguai, são exemplos fri-

santes.
'

Não paira a menor dúvida

no espírito de nem um só

patriota de que o mais ge

nuino }'epresentante .da na

ção brasileira seja Rui Bar
bosa. Doloroso, porém: é

confessar que é .um nome

que está esquecido ... "

Rui está realmente f'ican-
do esquecido das novas ge

ràções.r-Um movimento dês

te jaez que coloque a; figura
do grande brasileiro -que as

sombrou o mundo com sua

sapiência, mais em contacto
com o povo, deve ser ampa

rado, venha ele de onde vier..

Façamos de Ruí um símbolo

do Brasil!

lima bicicl�ta, em perfeito
narca Monarck.

estado de conservação,

Tratar com Guarino Todescato na oficina Damia:oi.
,�.:;....rrW' - I

"

•...'-r;-.'II••
'

iI'il!'�.'·'11 "---__... �'",

Vende.se, Casa

,

LIRA TENIS CLUBE

AMEACA AO ALGODÃO BRASILEIRO
, ."

". PENSÃO
,

\

RIO, 2 (V. A.) - O algodão brasileiro está tão Alú[a-se quartos com re-

�,meaçado, pelo México, quanto o nosso café, pela Co- feiçõeE-. Rua General Bitten
lômbia. Segundo publiL'ação do Banco Nacional do Co- court, 43.
:nércio Exterior, do México, o 'Govêrno dêsse país es-

tada disposto a aumentar as exportações d� algodão
para o Japão, Alemanha e Gr:ã-Bretanha. A R�vista de
Bolsa de Mercadcrias �e São Paulo informa da possibi
lidade de uma perda de 30 milhões ,de dólares, por par
ie do �rasil, em sua receita de cambiais em 1.956. A

idormação da Revista da Bolsa de Mercadorias de São
Paulo é baseada em decisões da Comissão Consultiva
internacional do Algodão, em sua reunião. em Was
hington.

.,*,���,,-,,�. -"-,,:
,- ;

SENSACIONAL!
1����i��:-:MÚSrc:;;��
r,remlOS -'em :'DIVF}RTIMENTOS J-7".

Domingo, às �O"'"tbl'as no ;;.uditório' da GUARUJÁ.
Um patrocínio de "i': <\RLOS HOEPCKE
!Hdústriá S. A."

Comércio e

"

H'
..

; ·

'orarlo
-----:--'"--___;_------- -_,

Dia 26 t- domingo -- Brilhante Tarde � Concêrto -,

Dançante. Aguardem '" maiore�
det�lhes sôbré essa s,urprêsa!

. '@êêêêêr#ir#i_r#J@êêêr#lr=:
li

Confeitaria Plaz8
,

PROCURA-SE ,PARA AlUG.AR
,
t

FONE: 3063

Faml'll'a I'nglesa pr�cUl'a casa para alugar, . com
'Im contrato de' dois. anos. Não faz questão que -esteja
f>ituada na' zoúa: -c'(õmtral. Tratar no Cabo Submarino ou
',elo telefone 2982.

AGÓSTO

Atenção

,

" )iNSTITUTO DE PREVID.€NCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERvmORE§ DO ESTADO

,

O Delegado do Instituto de Previdência e Assistên
(;la dos Sel:vidores do ,Estado em Santa Catarina, de 0"1'-
àem SuperIOr comulll'ca 'par'a

".

f'
c: '"

'
,

'

' os necessarlOs 1I1S, que o
.. l. DECIO MOREIRA CASTELO BRANCO f

.

d 't'd
'c'a f -

d '

"
01 eml 1 O

'. l� S unçoes, e CQrretor de Seguros Privados do lpASE.
nao se respop.sabilizando o mesmo Instituto por qual�
quer ato oriundo do citado ex-Corretor.

Florianópolis, 20 de Julho de 1956

Léo Alberto'Ramos Cruz
Delegado ASC

O mês de AniversArioDE �a A 5a FEIRA - DAS 14 HORAS À 1
DA MADRUGADA

6a FEIRA �. DESCANÇO SEMANAL
COLETIVO

SABADO -- DOMINGO e VÉSPERA DE
FEEIADO

.

DAS 14 HORAS ÁS 2 DA MADRUGADA
ORQUESTRA DIARIAMENTE A PARTIR

DAS 22 HQRAS

mA 11 ?ranaioso Baile comemorativo' à pas-

� sagem do 84° aniversário, abrilhanta

do pela Orquestra
-

urugtlaia de -Pe.-

dro Burgo;

Ob.s�rvaçãu: Encontra-se"na' Secretaria do rcí�be
a. lista de inscrição à disposição das g�ntis- senho�
rmras �u� ,quiserem deb'utflr. _

_,

r

"
uma salas, garage,

'CIependencias, com teIe-

Al U GA - S E
/

•
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Força Federal
paralgarantir o pleito de Canoinhas

RIO, (E) - O Superior 10H - Cumpre me levar C0- Específicas v-g exercendo as- tem vg julgo mais prudente Almeida, Juiz Eleitoral pt".

Tribunal' Eleitoral, acaba. nhecimento V. Exeia. que de- sim pressão contra eleitores vinda Fôrça Federal vg para I O referido é verdade e dou

conced�r fo�ça federa� para legados PSD e PTB vs. Drs. vg mais especialmente con- maior tranquilidade eleitores I fé.

g�r�nt:r . Plel,�o caI:?mh��. Orti Machado e João Colo- t:a comerciantes e _funci:má- vg de vez. que polí�ia Milit�r I .

Secretaria do Tribuna� Re

Ministro Presidente ja otí- deI vem de requerer a este nos vg sob alegação de que vg de cuja honestidade nao gíonal Eleitoral, em.F'lortanó

c.i�u ao Gal. Teixeira Lott So- : Juízo Fôrça Federal para re- votação não está secreta pt 'levanto dúvidas e nem sus- I polis, 3 de agôsto de 1956.

licltando essa força.

I
novação eleições de cinco 3- Faz:m ainda referência a peitas vg sentir-se-á tanto'

gôsto pt Fundamentam pedi- morte do Vereador Jaury de contrangida virtude tratar-I Helvio Viena - Chefe da

O pedido I do afirmando promessas pró- Lima e postartormente a de se de autoridades estaduais 2a. Secção, subst,

,
O pedido fora feito pelo prio Governador de que to- Adolar Víese pt Muito em- pt Estou encaminhando ofi-j

.

.

.

dr. Juiz Eleitoral, como se 'vê maria parte ativa pleito vg bora pedido me tenha sido dío recebido pt· Respeitosas Visto:

da certidão abaíxo: i bem como de já se encontra-" entregue no anoitecer de on- Saudações J. P. Mendes de Solon Vieira - Diretor.

CERTICO, a pedido ver- rem interior munícípío vg, ----.----..
.

•

. bal do delegado do Partido' nos locais onde funcionarão •••8•••' ,
Social Democrático, dr. Ru-' secções eleitorais secretário. .�
bens/'de Arruda Ramos, que:Viação Obras Públicas =Vg': Duas e"po'cas

:
é o seguinte o teor de um te- elementos Policia Militar Es-I I

f

Iegrama do dr. juiz eleitoral tado vg a, paisana vg Fiscais I i
da 8a. Zona (Canoinhas) , li- Fazenda vg e outros elemen,-II •

do na expediente da sessão tos de profissão ignorada vg:. O Vice-Presidente da República pode candidatar-se e fazer campanha :
do dia 31 de julho último: especialmente contratados I política? Pode, desde que não haja assumido a PreSidência nos 3 meses an- I
"Exmo. Sr. Desembargador para perturbar livre mariifes-: teríores ao pleito. E se assumi-la? Aí não poderá mais. Por que? Porque se •

P.res�den.t� Trir;egelei - Fl.o- tação eleitores vg dispondo:: torna inelegível. E por que se torna inelegível? Porque a Cpnstituição o de- I
rtanópohs SC - J 41 oansí- inclusive de, veículos oficiais I. termina. E por que a Constituição o determina? Para' evitar que os chefes t
nhas se _ 55 _ 220 _ 31 _ desvíados de suas atividades. de Executivo Joguem o poder que dispõem nos pleitos. I NOVA YORK, 3 (U. P.) - Espera-se que sejam asst-

, ,. O Vice-Presidente da República, no Brasil, é cargo com função mais • nados ainda hoje 'os novos' contratos de trabalho c�letiv(),
....................,.. .._,.__,..., _ .�_.�.. ,.,. �_;.: parlamentar do que executiva: O Vice é o presidente do Senado. Embora I destinados ii encerrar a greve dos trabalhadores do aço.

'. ! • -

presida a Câmara Alta não exerce, nela, funções executivas. : Ontem à noite anunciou-se que o sindicato, dos metalúr-

ASSOCIACA"'"O DOS SERVIDORES DO DE: OS membros do parlamento podem fazer campanhas políticas? Podem.

"

gicos havia chegado a um acôrdo completo, com, a Uníterl

J -I I Lívremente. E os governadores? Não. Por que? Para não jogarem nelas [I
Stars que tradicionalmente toma a iniciativa nessas nego-

"

,PARTAMENTO NACIONAL DE
•

...
·1

poder de que dispõem: os dínheíros públicos: a policia: os agentes do fisco; I'. cíações. Calcula-se que a greve na índústrta do aco cau-

as promessas e compromissos de cargos públicos; aposentadorias; enndleío-
sou' prejuízos de dois biliões ou dois mil milhões d"e dola-

d
res ao país.

ENDEMIAS RURAIS i
'na ;���� coisas tôdas são d� conhecimento 'de qualquer ginasiano. Só as I

:' ignora, et pour cause, o jornalista Jaime Arruda Ramos! ;
Recebemos com simpatia a' cessídade .a baixo custo. . ...Quando, em Ü)50, seguiram para o Oeste, afim de fazerem campanha, ..

n.otí:ia da fund�ção da A'sso-I A novel :Associação, com politíca, conforme anunciamos em manchete, os srs. Nerêu Ramos, Udo 'Dee- :
ciaçao dos Servídores do De- sede na Capital da Repúbli- ke e Armando Simone Pereira, nada os impedia de fazê-lo. Ncrêu, embora ,
partamento Nacional de En- � ca é administrada por uma Vice-Presidente, não assumira a Presidência nos últimos 3 meses e era can- •

demias Rurais de âmbito' Diretoria Executiva, que orí- didato. Antes de candidatar-se fizera consulta ao egrégio T.S.E. E a res- :
nacional, destinada a congra- : entará as Secções estaduais, posta fôra a de que era elegível. Será que as decisões do T.S.E. só são certas :
gar todos os servidores atí-. que por sua vêz, orientarão e louváveis quando interessam ao sr. Jorge Lacerda? •

vos ou não, do D N E Ru. : as Secções municipais. O dr. Udo Deeke não exercia cargo público e era candidato. Também o I
Entre outros fins, destina-l dr. Armando Simone Pereira era candidato e não e�ercia função pública. •

se a Agremiação a prestar; Contando o Estado de San- Quem não foi, quem não saiu de Palácio, quem não fez porque estava :
assistência-médico-jurídica e: ta Catarina, com grande nu-

- impedido de fazer campanha política foi o dr. Aderbal Ramos da Silva, en- :
promover atividades sociais e'mero de runcionáríos, do tão governador do Estado. E as eleições correram lisas e .puras. Para isso I:

TEGUCIGALPA, 3 (UP) - quarta feira. Além de serem

esportivas entre seus asso-' D N E Ru, por certo acolhe- - disse-o o Presidente do colendo T.�'.E. _ concorreu dicisivamente a ati-
A declaração do estado de Si-I probídas 'as reuniões 'públi-

cíados, além de apoiar-lhes' rá com viva satisfacão a' íní- tude do governador, que presídur'to pleito como em vardadeh-o magistrado. • tio na província de Morazan

I'
cas e ser obrigatório o sal-

financeiramente a divulga-
I
ciativa d.e_ seus colegas- da Outra ,voz, de inegável autoridade para depôr, qeclarou também, em en- : pelo prazo d� 20 dia,s é a úni- vo conduto para as viagens

,<ião de trabalhos de ordem
I

capital feleral, formando fi- trevista à imprensa, que o pleito fora correto e democrátic-o: o sr. II;ineu I ea medida especial até ago- dos moradores locais, o intêl'-

técnica e literária, assim co- leiras ao lado dos mesmos no Bornhausen.
"

I I ra �omada Pelo governo de
I
ventar da provincia poderá

mo proporcionar
I condições Objetivo de fortalecer sua

I De fato, no pleito, não houve nem queixas nem protestos. Um só r,ecu;:_- • Honduras em consequencia ainda exercer a .... censul'a da

pa f
.

t d t" A
. -

t d
. i o sub' l' a T SEdUD N t d' 1 d

• do fracassado levante de imprensa e do radio.

ra o o ornecrmen o � ar 1- ssoclaçao ornan o maIS s' u c o ...: o a , '. . con ra o Ip orna e deputado do sr. Nerêu •

gos necessários de uso pes-I numeroso o seu corpo So- Ramos. E êsse, conhecido por Bela Peça, 'teve decisão denegatória unânime.. :
soaI e gênero de primeira ne-Icial. Assim foi a eleiçào sob govêrno pessedista. Depois vieram os pleitos sob : 'REPATRIAMENT,O DOS MORTOS DE
----.-,-,-, ----,---- -' regime udenista. Vieram, como símbolos, Turvo .fraudado e Braço do Norte •

16a CIRCUNSCRICAO DE RECRUTA- condicionado. A'violência e a coacção, em C��oinhas, no momento, já �Xigi- : PISTOlA
._

.

' _,
"

ram fôrça federal para garantir a eleição de amanhã. ' " : _ ,

MENTa "O-FICIAIS DA RESERVA"
Com a eternl\'- vigil�ncia vieram Os processos do Juiz Varela e as solida- • 'RIO, 3 (V. A.) - Hoje as ponentes da comlssao de re-

riedades ao Sargento Mário, impunes e premiados. Vieram as subvenções e : quatorze horas reunir-se-á a patriamento, que é constitui-

os auxílios às Associações Rurais e a outras entidades pagas nas véspera.s das - comi2são de repatriamento da de generais e presidida

I.
urnas, não Pelas_ coletorias, mas peLos presidentes -dos diretórios da U.D.N" : d::fs mortos de Pistoia para pelo marechal Mascarenhas

como o demonstrou', �a Assembléia, o deputado :Antônio Almeida. E vieram :'1 �studo e escolha, dentr)'l os de Morais, que escolhera, por

I
coletores entregando dinheir,os público" aos chefes da U.D.N., para os gas- : cinco jáselecionados, de três sua vez, o trabalho que deve-

tos da campanha, como ficou provado no proc�sso dos ,deSfalques de Chapecó. : d03 trabalhos j,á devidamen- r� figurar como responsável

I De fato, a U.D.N. é um partido que sabe o que quer. Está nessa triste his- • te desenvolvidos e apreserr- pela construção do monn-

• tória das eleições catarinenses. : tados à referida comlssao. mento nacional aos mortos

I -

• Posteriormente, ou melhor, de Pistoia na Praça do Con-
,

. ,

Maj6r Chefe 'da ••••••••••!!••�••••••••�.03�:�,fjj�".,"'.., ......� ...""�'�I-:)1t$•••••••!,••••o•••a••••!I até o fim dêste,mês,' os tra-, gresso. A reunião será i'eali

balhos selecionados serão' zada na sede do Museu Na-

postos à apreciação dos com-' cional de Belas Artes.
'

Concedida

"OFICIAIS DA RESERVA"

Para receberem a carta 'patente de oficiaif1 R/2, soli

cita a 1611.. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILI,

,TAR O comparecimento à sua 211. Sepção 'dos seguintes ci

dadãos:

.

OLAVO NOGUEIRA' DOMINGUES CELSO CASSOU,
JOSÉ, GARCIA MACHADO, RAUL DE ABREU BACELAR e

JOÃO BOSCO PONCIANO GOMES.

(a.) JOSÉ MIRANDA BARCIA

1611.. C. R. M. Festa do algodão;
Eduardo Rosa, famoso e

fab'uloso decorador dos n'os- I

sos melhores salões e das
SAMDUAUMENTO DOS VENClMENTOS

Do funcio�alismo pÚblico civil e -�ili
tar do Estado do Paraná�

nossas maiores festas, reali-,
zou um verdadeiro triunfo Estive ontem por honra ,e rnodestia que Se apresenta no

�om a sua decoração "Festa graça do ofício fazendo li- envolucro da sua imputável
do 'Algodão", para o Lira

I
geira visita ao nosso Samdu. personalidade, mais Ee acen-

Tenis .Club�. " _I Confe�so do prazer com
I
tua pela .confissão de fazer

Logo maIS, quando 'Ü nos�
I
que o fIZ, ultrapassando em se disciplo e, seguindo a ca-

30 mundo social se �eunir no, estimativa o justo prêmio'minhada, sem temer verêdos

para �s 'elementos ,gradável Clube da Colina de reconhecimento tecidos
I
e encruzilhadas, do se'U mag-

)ara apreciar a graça e o en- 'pelos que já -conhecem a vul .. Inânimo chefe _ e' particular I�anto de Lígia Beatriz, a tuosa obra filantrópica que amigo Dr. ,José Sette de Bar

Rainha do Algodão Brasilei- imortalizou o grande presi- ros que incognitamente, per
ro' q�e' ,prestigiará C'om sua dente Getúlio Vargas. corre, sem esta,ndalhaço pu-Iadoravel presença a soirée Não bastassem oS ines ti- blicitório, todos os rincões

1.600,00, 3.80.0,00 2.200,00 137,50%,
desta, noite, apresentando. maveis préstimos a causa do solo Pátrio semeando o I

1.700,00 3.800,00 2.100,00 123,52%
3ensacionail desfile de mo- pública, com espe.cial mençao bêm e a caridade no afã dé

I
1.900,00, 4.500,00 2.600,00 136,84%" das, todos verão o fruto do a classe pobre; não sastifi- querer êste Brasil cada vez

I
2.100,00 4.700,'00 2.600,00 123,81% trab,aUlo maravilhoso reaH- zessem. os' atendimentos com mais de plena saúde, opulen- '

2.400,00 5.000,00 2.600,00 108,33%'
zado por Eduardo Rosa. presteza e eficiência a sua to e promissor.

2.600,00 5.500,00 2.900,00 111,54%
A "Festa do AI�odã.o" equipe de jovens e ilustres Parabéns Samdu.

2 800 114,23010
marcará não somente novo facultativos tôda vez que so-

. ,00 6.000,00 3.200,00 'f(

3.600,00 7.500,00 3.900,00 108,33%
triunfo d9 Lira, como tam- licitada a sua intervenção;

4.100;00 9.000,00 4.900,00 119,51%
I bém de Lígia Beatriz, essa não obstasse a expontaneida- •

4.600,00 10.000,00 5.40Ó,00 117,39% ,H�da representante que nos Ide dos seus dedicados fun- "Cock-tal'I',' a' L'lg,'a I,'
10 I

manda o Rio Grande do Sul, cionários ,nas suas esclareci-
5. 0,00 11.000,00 5.900,00 115.68%
6 100 1 O O 96,620;'0

e de Eduardo Rosa, que deco- da's lnformaçõ�s,; não hou- Bt'
I

.' ,00 2. O ,00 5.500,00 I' ea rlz
I

Coronel . . . . . . . . .. 7.100,00 13.000,00 5.�00,00 83,09% i rou com elegância e fino vesse enfim êsse conjunto de
. i

As percentagens foram calculadas sobre aument' gôsto os salões do Clube da empreendimentos em favor O Departamento Social do

de vencimento sem levar em conta o Abôno de ;mergênci: Colin.a. . . ,

da causa, coletiva, tem ainda,
I
Lira Tenis Clube realizará

HOJe, as 23 horas, no LIra, o Samdu, sector de Santa amanhã, às 1730 horas no

vai cair algodão. Quem

nãOjCatarina,
o merecido qui- luxuoso salão da ConÚltaria

acr�ditar é só ir até lá para n��o. congratulatório de, �2r, Plaza, elegante "cock-tail" à
ver. . .. " dlngldo .pelo famoso medICO encantadora senhorita Lígia

Dr. Almlro da Costa Batn- Beatriz Carotenuto, Rainha
, Ilha d Algod- B '1'

RIO 3 (V.' A.) - Informam de Belo Horizonte que o O d' .

'o ao. raS1 eIro e gran-

.
/'

. . , . s russos pe em
Moco amda no desabrochar d t

-

d ','

faqmr bra:sllelro Iookam e, desde ontem, as dezoito horas 'I d
..
t-

. .,

t
e a raçao a SOIr ee que o

.. _
_'

a eXlS enCla Ja empres a :1,- Clube da Colin apr t'
do dia vmte e tres, o novo campeao mundial de jejum e LONDRES 3 (V P) !\.

'
1 t

.

d
'

.

a eseu ara

d 1·· t·t 1 t· S'lk'
-, .,.

.
-

- que a au arqma e amor a na noite de hoje. I'

e sup ICIO, 1 U o que per encIa a 1 1. Ha cento e dezes- radIO de Moscou disse esta
I
human'd d b 'lh d

.

.

d' I k
"",la e o 1'1 o a sua Para o referido "eock

seIs las 00 am permanece enterrado numa urna de noite que "não há motivos
I

intell'g'ência dl"l'n' t t··
-

vidro.
'

I .. I
a h IS ra .lva e tall", que tem o patrocínio da

" "

para que haja a�sledade ou o fulgor do s:u entUSIasmo Confeitaria PIaza e dos re-

Na .tri-gesimo-segundo �lia da prova bateu o record qualquer' nerVOSISmo n a profissional na sequôncia' t t
.

nos estiletes da morte, permanecendo vinte e seis J:loras
I
questão do canal de Suez". moral de pertencer a �sses Ple�,en an es

. n�sta "C�Plt�1
,com t"l'-ês estiletes en�errados no corpo, um na !;loca, outro Manifestou seu comentarista patriotas Para quem a hon- �e Rlon M�rl�O e. Blscol

no pescoço e o terceIro, no braço. Aos cem dias costurou! que nada está colocando em radez é um princípio li' tOS Duchen , I es?ectIvamen
a boca c m'li hadi' .

s gl a- e, Germano Stem S. A. e

o n e aço. " pengo' a hberdade de transi- do e a lealdade um dever ue' ..

'

No, centesim.o - decimo - segundo dia sagrava-se to já que o 'Egito está tá e d'
.

1
.

d
q G. dé\. Costa PEreIra e Cla., S.

mp
-

1
'.

,.

I
' ,o S ISClpU o e segum o a ca- A estão sendo convidadas

ca eao su �merlcano e n�s cent�sim?-decimo-quinto ar- interessado quanto os anti� Quando da palEstra ue" .

r�batava o tItulo de campeao. DeVIdo a sua extrema debi- gos proprietários da compa-' tão magistralment? dl'gnl'fql'ca Personalldades do nos s o

lldade pretendept' I
- mundo social, pela direção

,

.

. "
"

..

ermanecer na urna" a e atingir cento e nhia em incremental' a sua os que lh� escutam, Pela�im-
v,ànte dias. renda l-"d I 1

do Departamento Social do
, P lill ae e c e expres3ão c na 'clube' Üra,

O Governo do Estado do Paraná, vem de encaminhar

ao Legislativo, proposta de aumento dos vencimentos do

furici,onalismo civil e militar, variando aquele entre 30 a

106,67%.
'

E' o seguinte o aumento proposto
Polícia Militar daquele Estado:
Postos VencimentejVenc. pro-

atuais postos
1.500,00 2.700,00

Diferença Per-

centagem
1.200,oQ, 1'lO,ÓO%Soldado .

Soldado Mú�íco es

pecialista
Càbo ; .

3° Sarg. . .

2° Sarg. .': ;'.

1° Sarg .

Sub�Tte. , .

Aspir. Ofic .

2°, Tenente .

1° Tenente- .

Capitão .

Major .

, Tte.-Coronel

FAQUIR MINEIRO BATE O !'RECORD"
MUNDIAL DE JEJUM

",,;'

SERIA ADVERTENCIA AOS GU.ARDAS
RODOVIARIOS

SÃO PAULO, 3 (V. A.) - O comandante da policki ro
doviária paulista expediu um aviso dizendo que a 'fllnçó\,)
do guarda rodoviário não é preparar rlagran tes e a u tua

ções, mas sim prevenir e aconselhar os motoristas. Por Í$

so, fica expressamente proíbído manter as motocicletas �tl
condídas em desvios nas estradas. Pelo contrário, dsverâo
ficar em pontos bem visíveis, para, o devido efeito psicoló
gico sôbre os motoristas. Termina o comandante dizendo

que o guarda rodoviário deve evitar que sejam cometidas.

infrações, prevenindo assim' .,aciden tes e não apenas se·

guír no encalço dos ínfratores.,

EDEN EM CONFERENCIA COM O
MINISTERIO

LONDRES,
.

3 (UP) - O nacional sobre o Canal de

primeiro ministro Eden reu- Suez. Mais tarde E,den c::m-'
niu esta manhã o mínísterío ferenciou com os chefes dos
para -díscutír os preparativos 'Iestados maiores do exerci

militares da Grã-Bretanha,! to, da, marinha e aeronaútí ..

na proxíma conferencia inter' ca.

CONTRATOS DE TRÃBALHÓS
COLETIVOS

INTERNACIONALlZACÃO DO CANAL DE
,

:SUEZ
PARIS,,3 (UP) - O gabí- rem tomadas pelo governo elo

nete trances esteve reunido
I

sr. Guy Mollet, caso o gover

hoje pela, manhã, em sessão no eglpcío recuse aceitar a

extraordinária. Foi aprovada' Internacionaàízaçâo d-o ca

uma- serie de medidas a se-j nal de .Suez.

ESTADO DE SITIO EM HONDURAS

Os jornalistas palacianos, para, fugirem às respos
tas prometidas, atiraram-se cçmtra esta despretensi,o
sa secçãozinha e enchem linguiça até o artigo chegar'
na medida.

pergunt.am de lá se cartas anônimas valem, con

tam, fazem fé, merecem respe,ito, aqui na redacãl).
Não! Tais cartas aqui também vão para a cesta. Nem
as lemos, se 'não trazem assinatura. Mas a do Colono

para a redação, estava assinada. E foi publicada com

pseudônimo. Nela, as censuras diretas, não eram a

Igreja: eram ao sr. Irineü Bornhausen. Eram ao se:r
g,ovêrno, que desviou para o� políticos e para os p�
dres, OS jeeps que o governo federal do saudoso Pr,esl
dente Vargas mandara adquirir para os agricultores €

colonos. �ssa _verdade, eomprovada pela relação dos
beneficiados com os jeeps, foi dita pelo meu amigo
COlono! E' mentira que os chefete,s udenistas e 0'8 pa
dres hajam recebido os jeeps destinados aos agricul
tores? Não! E' verdade'.

Que é 'que o agricultor Luis de Souza fez com o

seu jeep? Us'ou-o em benefício das suas lavouras? Au

xiliou a batalha da produção? Deu-lhe a final'idade pre-
,vista pelo Presidente Vargas? Nada �disso. Recebeu-o

'

baratinho e' passou-'o nos cobres por alto prêço! Em

vez de combater, com êle, na batalha da pr,odução, o

que fez foi trair êsse obj�tivo e auxiliar a inflacão.
O caso

1
poderá, contudo, inspirar-lhe um p�oj eto

de lei moralizadorà; obrigando a entrEga das enc<)

mehdas aos donos e não aos amigos. E não será de

espantar. A lei que regula -o uso dos carros oficiai3
não ILda dr. Aroldo Carvalho? Não está êle, lá .

em

Canoinhas, com jeeps, carros' o�iciais, soldados i:t

paisana, f�scais de fazenda, etc., etc, defendendo a

invencível sr. Heriberto Hulse?

���·GUILHE El
"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


