
.. �_._.�._._._._.�._._ m••� W;

I "O PAIS NÃO PODERA' VIVER SEMPRE�O mais anti,oDiáJ NO REGIME 'DAS IMPRO\llcACO-ES.�,.riO de S•.C.tarina� I veRr:n1aod07r' (v. A.) - ° Go-' po�erá
'

s�� �1� �dmi�'ável
Ano XLIV � Ildo Meneghettí instrumento de orientação e'

� :

"� . dirigiu ao dr. Lucas Lopes, planéjamento, estabeleceu-

� N. 1!.515 � secretário geral do Conse- do diretrizes firmes e se-

� � lho de Desenvolvimento, a guras. ° País não poderá,
..................,J'..........._............................. seguinte carta: realmente, viver sempre no

"Eminente amigo. Ténho rigime das improvisações,
Cr$ 2,00 recebido, com seus amáveis' das dispersões de esforços e

, I cartões, os trabalhos que os 'das frases vazias. E' tempo

f � I C �
8 PAISES PARTICI- grupos especializado� do: de se traçare.m e cumprirem

foArç.'a' e' ef'a �ar�
,

ao'Oito a'S
I PARÃO ,DA CONFE �ool���h�I::o�ae:��,V���I;;e�� 1��;::��v::.d;:�o��::J�S��lS�

RÊNCIA problemas fundamentais do tiça de dizer que à testa do

LONDRÊS (UP) _ Oito Brasil,' na presente quadra Conselho, vem produzindo

paires éom�nicaram oficial- de sua evoluçã.o. Ac�ed.ito êsse tão necess�l:io traba:
Damos, a seguir, a petição' tra os eleitores em geral, rem 'o candidato da sua pre- çõ.� Eleitorais possam, exer- mente que participarão da que, pelo sentido objetivo lho. E os relatórios publí

dos delegados do P,S,D. e do mais especialmente contra rerêncía. cer o seu sagrado direito de "conferencia de Suez" são dos estudos e pala qualidade cados são vivo' testemunho

P,T.E., requerendo forças fe-1os comerciantes e funcioná-I Nestas condições. os Dele� voto, segundo as normas eles:
. Austrta, Italia, Paquís- dos homens que estão à

I'
dessa verdade. Receba as

derais para garantirem .as rios, sob a alegação de que a gados de' Partido acima re- constitucíonaí.s e damocrátí- tão, Portugal, Turquia, Esta- frente dessa missão, o Con- expressões de meu aprêço e

eleições renovadas de 3 sec- votação não será secreta., .!f,eridos, vêm requerer a V. caso :dos Unidos, França, Holanda, selho de Desenvolvimento! o meu cordial abraço".
'

.

ções em Canbinhas. 20) Por outro lado, ,Excia., que se digne, com a Nêstes Têrmos, PP. Dererr- Suecia e �utros 6 países, Es-I __

o

- .,. -.� .,---

A Justiça Eleitoral deferiu motivos que envolveram a, u.rgência. q,ue se faAz n ecessá- manto. panha, Ceilão, Dinamarca, I ATE' DIA 15 PAR,'A SE DE'CIDIREM
o requerido. .

.

morte prematur� do, ver��= i na, .req_111sltar, a Forç� Fede- Canoinhas, 30 de julho de Japão, Niormanái?, Zelandia I
Exmo. Sr, Doutor JUlz dor ,Faury de. �lma, s�cnfl ,raI mdlspensavel.: �-fll1?- de, 1956, ,

e Noruega anunciaram que I PARIS, 6 (UP) - A com- conferencia Internacional

Eleitoral da Oitava zona. I cado em condições tragícas, e assegurar na eleíçân suple- I 'comparecerão, panhia do canal de Suez 01'- sobre o problema, do canal,
,

O Partido Social Democrá- mais, tarde, a �ropria mor.te m.entar já, mencionada, o I, Orty de Magalhães �acha-
'

.

_ I denou a seus runcíonártoa que foi convocada, a compa-

tíco e o Partido Trabalhista' de Adolar Wlese, �testam, I clima de .respeíto, tranquili- do - Delegado do PSD. ' I AUTOMOVEIS PO- não egípcíos que decidam até nhía recomendou aos seus

Bra�ileir�".pel.os seus D�retó-I e�idente�e.nte o chr_r.a de da�e e garantia, pa,ra que o�! João Colodel - Delegado' PULARES FABRI- 15 do corrente se continuam funcionários 'que se mante-

rios

Mumc.
ipais de Canomhas mtranqUlhdad� existente \ eleItores das refendas Sec- .do I;'TB. ,

"I
a tra.balhar para ela ou se nham em seus postos, até que

devida.mente representados nesta Z'ona Eleitoral, embora ----- '----,--- DOS NO BRASIL estão dispostos a atender sejam ordenadas as suas re-

pelos seus Delegados infra-Ihão est�jam sufdente.niente FECHARAM OS CINEMAS RIO,7 (V. A. - Informa- ordens egípcias. Mas visto fi tiradas,

assinados, conforme ,as . res- I escl�recldas as causas. e os se que serão lançados no
---- ,,-

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

pectivas credenciais inclus�s, motivos que
, d�termmaram , _

' mercado, em setembro pró- '320, CONGRESSO ,INTER'NACI:ONA-L D[
vêm respeitosamente expor essas lamentáveís ocorrên- BUENOS AIRES, 6 (UP) a decisão governamental, que . ..

t
'

- �
, 'I .

.: xlmel, os pnmelros au omo-

e finalmente requerer o se- eras. lOs proprietários de cinema raduzíram os preços dos m-,. '1
' , ,

d PANAMERICANISTAS' I' .
.

,-' veis popu ares naClOn'alS a '

guinte: 30) - Fmalmente, perma-I da capital portanha decidi- gressos, A redução abrange, . " ." I
10) _ A-fim-de ser reno- !necem, não resta dúvida, o ram suspender suas funções, ínclusíve os .preços para Os

marca _Roml - se�ta-
vado o pleito para ViCe-GO-! mesmo clima de intranquili-II· em sinal de protesto contra filmes" em cinemascops. que .estao sen�o fabricados

vernador do Estado, a ter dade c a mesma perspectiva. .

-- - ----

.

na Cidade paulista de Santa

lugar no dia cinco (5) de! d.e, coacção policial � .fiscal,1 MANIFESTAM-SE OS PAISES ARABES Ba�b:;�cu�� ::::e;rezentos e

::rô;��eP�:���sV�:d����i�:I� !���mdi�� ��!r:�tec:,�:l(��d:� !A'O LADO D'O EGITO'NA OUESTA-O DO cinquenta quilos e desen-

Valmhos e Pinheiros, exis- pleito de 17 de maio ultrmo,. '.
volve a velocidade máxima

tem motivos sérios e ponde-'e que, por si sós justificam,l SUEZ
de oitenta e cinco quilome-' RIO, 7 (V. A.) - Os de-

ráveis a intranquilizar e im�; agora, novamente a requísi-
'

'

l,tro8
horários, sendo pro- putados Newton Carneiro e

Pedir a livre manírestaçâo cão da Força Federal, encar-I 'WAHINGTON ,'7 ((UP) ._"\ recorressem à f .
_

duzido com setenta' por cen- Satnrnino Braga estão lide-

dos eleitores das respectivas nada na pessoa do grande'O baí dor d' A bi S
ça

d b' d OIC:;da alr ,to do peso, matérias primas rando um movimento, na'
-

. 'Gener I Henrl'q T" ,
em alxa OI a ra la a.l ma a, o em alxa 01' ec a- _ CA d Deplltados que

8eccoes, I a ue elxella
d't Abd 1 AI Kh 1 d "A' d

-

h I
e mao de obra nacionais. amara os ,

-

DE FATO: Lott, para gàrantir a livre : a,
h

� a

d
. da, e-Irou: �n: nao s� t egou abrangerá os deputados de,

) _ O ',' S' G • ,,-
rmanifestação da- vontad po-· e arou, oJe, epOlS e uma ,_ao uso a orça, e a

even-, A f d t
I todos os partido", a fim de

,ad d PErOtPldlO 1. � ',Te.
! p'uI r que .de sa f'r a

e I !;'isita ao Dep�rtamento de�' tualidade tambem não se a- ,sa ra e figOna 01' o 'S a J, surprcen-! a, ,'S o m , per- ,,, I . , .' "propor. oficialmente. ao go-

dentemente f,ez declarações'mitirá aos ·eleitore" escolhe- I Es�ado �u,e o seu g.overno a-, P!esent�u, Mas se sJ.rgm, en-I R:IO C. D. J.) _ Os tri- vemo a mudança da linl,a

'1..'1' f" d d
I pOla o Egito" na disputa com tao tera de ser conSiderada". .

I tpUu lcas, a lrman o e, que, ,
, O t b

-

I d I I
bcu tores es ão grandemen- de nos

..
sa poiítica e:derna. °

. , .

-- ----- o es e so re b cana c e
I

Ira tomar parte ,ativa na

R' t d SOb" d l'f' 'te preocu>pados com o trans- deputado Newton Carneiro
. . aClonamen O e uez. em aIxa 01' qua 11- I' ,

plerto, em favor da candlda- ,

·t
-

d " d d
'

' " porte da volumosa produ- disse estar convencido ser

'I
cou a SI uacao e ver a el-

tura do Sr, Henberto Hulse,
t

'

I ,I ramente critica", mas mani-,'SUBIU'O PREÇO DO ção de trigo do ano cor- inteiramente impo§sivel ao

atentando, desta, forn:a, ,c�n- I pe ro eo festou a cren a de ue "não' AÇO NOS EE UU rente. Ao que nos informou, Brasil con'seguir as van-

tra fundamentais prmClplOS I
,."

ç, q" -. •
.

•
,�

d 't· t·t
. I RIO' (C D J 0 Pre- se cheara ao USo da força, PITTSBURG'H 7 (U P ) porém, o M,inistro Dornelles, vagens que lhe são legiti-

emocra lCOS e c'Ons 1 UCIO-
. . .

�

I '

'

, "
-

,

nais da República, ferindo sidente pa R�pública deter- !Iz:terroga?9, s�bre �e a Ar�- A "United States Steel Cor-
o Minis�ério da Ag�-icultura mas nas, �egociações c�m

A .' minou estudos com vistas a I bla Saudita aJuda1'la o Egl- t; ,,, .

I
está cUldalldo deVidamente outros pa.lsres usando o SIS,

com esse pronunCiamento .

" "pora lon anuncIOu uma a - '- .

d
.

d 'I t ,.

d U"" passiveI l·"cionameflto· to, caso a rngla.terl'a' e Fran-'
t

.

1< do assunto, nao devendo, ha- tema' de .'trapalho aln a Vl-

con enave a ,eXpe'�LljlVGJ. e·... ' ,."'" t:·,,, "
...',,_:-'::_, __

' � ".

'_' , a

nOI!eço,
o a�o na.,l'!'

.

,-'" � ,,' ',.- :'", ' "": ;,',..'ti;'-§'.Íf.t'entlf
uma eleição rc;guLar, 'Teve-' de g-oasolitHl ql:le, � mici��l..ti)e# �T!\'D)\A r.iE·'M� ;A 4!::.:O,�p��'b"ra.ê;::-'i$�' éJ!i1..�.s,t1;.:';l'Ol' t�Íi.el.ij.�. �� ,'qL'\� ',':"!3��s:alt�F �{r n"lr�ollUWl;t; 'l' "",!:',

.

','

lando 'inclusive o propósito te as' estenderia apen-is aos PC, .t1.1,:.I. ufi,
'd

.

E .�..", m
. - ,

_
pOIS, na epoca oportuna, o que, classIflCa de f, mor oso e

, , .

RIO 6 (U) O DASPE
a. s ,iL, co t1nlcaGao e co .

, 'd l' t t'"
de abusar do pod,er ql1e lhe automeveis particulares. A.'

-

.

.

h 'd
'

t trigO sera escoa o. ' (18 'an e .

.. , .. mformou ao PreSIdente da. n
eCl a no momen o em que

fOI confiado pelo povo; ;medlda Visa, ao que apura-
R 'bl' d d' t 'quase a metade dos 65000 -

O O TIO DE TRIGO NOSb.) - � para a execução mos, abrir I)1ais ,um nov_o a :�:r �:m :r:;;:es���'b:�� trabalhadores da inÚs- REDUCA, D P1AN '

dessa polltica odiosa, çom vi- campo de econonna de dl- ,.

d I t·t t d S I tria, qlie estiveram "e gre' ,

,

d -.

I
cano o ns 1 u o o a, pa- ti!,

-

E E U Uslvel e �omprova a coaçao visas. ra pagamento de seus fun- ve durante CÍl,lCO, semanas,
'

do eleitorado ãesta Zona, já
,. • •

O RISO DA CIDADE--,-

c�oná:rios aquele Instituto, retomam ao trabalho, após
...

Se encontram, neste Municí- RIP (C. D. J.) - ° De-' Con.gresso americano, ofe-

pIo, inúmeros agentes do Po- ; ainda não pagou Os últi.mos um acordo: A alt�, prevista pa.rtamento de Agricultura rece pagamentos n.o total de

der Executivo, Secretário de
"...

es
aumentos concedidos aos ser- no convenio, entra-.:á em' . 't' UR'" 120000000

OR� 'd
- dos'EE. UU., anljnCIOU que a e "li" • , por

�����, e������!r,sú:�pc:;���;, G�J)RGJ)AEH1A? ! VAICorleDs EclaNuTnAiaD�·O-:._'O PREVsigl"DorEaNsTetEe"�?D'�A',o���Ae�LteE' _. ��ll��g;::n;��uç�� d::��� ;�aOnt:�:m a!:��I�to�:S, .��:
do. plantio do trigo, em 1957, I

sua cota de cultivo de ce-

Fiscais da Fazenda do Esta- I '
,

I'
d t

-

1

do, e vários outros elementós MANHA OCIDENTAL
corresponderão ,a sessen�a real:' exc� en e�, como o a -

d,e profissão ignorada, es- PASTI�HAS .

,�
, por cento da taxa de subsl- godao, tng'o, mIlho, arroz, .

A
dios de preços ao referido fumo e amendoim. �pecialmente contratados pa- v.�LD

-

o primeiro magistrado se

ra perturbar a livre manifes- DARTANT (4Iemanha), 6 chocou com um automovel cultivo. informa o "Herald ° p�gamento t�tal a é?-: Ir . :. \ '.

tação do eleitorado, dispon-'
.

" (UP) - O prEsidente da Ale- da e'Scolta policial, que freiou Tribune", em. despacho da- da agl'lcultor, s�r� de�erml- �}J/, � � �,.t:,,� 1\

do, inclusive de veículos ofi- .

manha Ocidental, dr. Tho- subitam:nte. O presidente tado de Washmgton. nado pela multJphcaçao da �'"
/ti �., '

ciais, desviados ele Sua ativi-, I dor Hass, foi �nvol�ido on- Hass sofreu ferimentos li-
' I taxa do Banco Rural; pela I

c--� ,I_'_, •••�

dade específica - elementos I tem num acit;lente de transi- _geiros tl(_ndo apenas o carro De acôrdo com o progra- cifra d� r-endimento. ?a área
,- '·Ve�ceste,_ Gali�eu!�

êsses criminosamente usa- to nesta cidade', quando o sofl'ido avarias de pequena' ma do Banco Rural, recen-I de cultivo estabeleCida pa- - GalIleu nao, mmha se-

des para exercer pressão 'con," ,carro oficial em' que viajava importância. ' I temente autorizado pelo, 1'a sua região. I nhora: Beribel'to Bulse!

- ...----�'-------------...,-----------------... ----

�o�ncias p�ticadas. Sem a .�������to da sua expomçao que já la em�sor� que, apesar das

apuração da verdadt, na for- � �' se ellcontra superado. Que- ordens no sentido de que fôsse

ma da Lei, nenhuma autori- "

O M··
.

d J 1&
" ria, apenas, consignar que o restabelecida a irradiação,

O Sr. Ernâni Sátiro - V. , I us Iça b t d E
A .

S' \_ t t· l' d'
-

dade, consciente do seu de- , lOIS ro a /. no re Depu a ornam a- um cer o lpO c,e Irra laça0
Exeia. me concede umapar-"

I

t· f
'.' 'f' d f t d d

t ver, pode abrir os olhos pa- 00 ' .. Iro, .aO re enr-se a conv,enl- 01, e a 0, ve a o por coa-

e, por gentileza,? -, � A . """d f t t d
-.

t' 'd
-

T t
ra um lado, porque ai e�tão ..

� li:
enCla o a as amen ,o e cer- çao e m lml açao, an o as-

O SR. MINISTRO DA JUS- -

a' t t'd d d
.

d'
'.

Deputados, e fechá-los, para n" as au Orl a es no ecurso' SLPl que o lscurs", por mim
TIÇA - Não é com gentile- outro, porquj! ai não estão'� � do inquérito, empregou a ex- pronunciado na sessão em

zas e com visitas, que nada Deputados. (Muito, b�m,):' C d D' d ',' pressão afastamento, não de- que a Câmara se ocupou des-
significam (muito bem) se- ,I

A·

ula OS
. -

E f
A

"·t
A"

Ad
Não! O dever de uma au- " alDara OS ep ri mlssao. o ez no proposlo sas, ocorrenClas, 80 po e ser

não o respeito a um velho e

� �
-

l' tr ·t'd
..

t
torídade é fechar os olhos, às '

,.

'

..
.

- nao pecu lar ao nosSO ansml 1 o, se nao es ou en-

gasto prot6colo, mas com P
,

d t 'b
'

d d' d'
pessoas, para apurar, atra- '

J ais - e con 1'1 Ulr
'

para gana o, nO omlngo., quer l-

atitudes firmes 'e decisivas
I

t t'd d
'

t
A

t d' d
que se há -de colhêr a verda� vés dos acontecimentos, a:' Exposiçâo do Exmo. Sr. Nereu Ramos � que ceI' aS au 01'1 a es que, zer, res ou qua 1'0 las e-

r�sponsabilidade daquelas ': .. em virtude qas funçõel3 que pois, porque a Rádio sofreu
de dos fatos.

'

'que, efetivamente, devem ser 'i ,Ministro d,a Justiça, e as interpelações .. exercem, possam ter influ- impugnação; não partida de

O Sr. Ernâni Sátiro _ responsabilizadas. É isto o:· feita,s a S. Excia. com as respectivas � ência no desenvolvimente do V. Excia., mas de autol'ida-

Permite'1me V. Excia. um I que .se �stá fazendo, é isto ;:' respostas, na sessão do dia 27-6-56. • I próprio inquérito, sejam im- des subalternas que empre-

aparte? Sr. Ministro, é pre- que aCamara naturalmt;nte .: I � pe<:!id3;s de exercit�r essa in- garam, corno disse há pouco,

CISO nao co f d· pretendeu, quando rg'anlzou r ••_� '._"•• _..' �.�...... fluencla. caso se smtam, res.- ,a tecnica da coacão. Dese.io
_

n un Ir a apura- _, � '

•••�.-.- -..-.·�..,,·u·.·.·.·.·. - -, �, • -'. �'I '

-

çao das responsabilidades, I a Comlssao de Inquerito. •.
. ponsavelS pelos fatos mCrl- salientar êste fato, para que

para efeito de punição penal!' \.
. ,
'.!

'minados. Foi nesse sentido fique constando dos Anais,
- que só pode ser 'f,eita de- Ma;s passp adiante,

. G.lobo em qu� ela �e comu-, nham. Sido
A n:stab21eeldas. No dia s_eguinte,. sábado, que, eu tambem, no discurso não apena>: a exposição que

pois do processo regular _: FOl precisamente . d,ep'�ls ,mc,ava que fora obngada a; Esta clrcl.;lnstancla de�ons- pela. manha, recebi. n_o' meu que tive oportunidade qe pro- V. Excia. faz dos' pl'opositos
com aquela medida que todo

de .h�ver o. Deputado ,JO\l.O sair do ar no momento em tra, por ,SI mesma que SO por Gabmete uma comlssao de ferir nesta Casa na noite do Govêrno, como também a

Govêrno, empenhado e m Ag-I;'lp�no, �btldo do Gep.eral que irradiava discurso da- �quívpcé!. tinh,a sido ve?ada a ralialistas, acompanhada p�- dos" aconteciment�s, igual- nossa compreensão relativa

concretizar sua 'l'eprovação a
OdlllO a9Ullo que os estudan-I queIe nobre parlamentar. lrradlaçao dê um discurso los. Drs,_ Herbert Moses, LUlZ mente empreguei a palavra mente a ela, para que, a qual

autoridades violentas tem o
tes deseJavam,. e aqt2s de re-I Imediatamente pedi à pes- parlamentar, porque as rei- GUlmara�s e Manoel Ba�ce- afastamento, que em muitos quer tempo, possamos diri

dever de praticar e que é a
tornar .ao recmto da UNE, sO,a que perto de mim s� en- tera�as recOl:nendaç,õt;s do los, Presidentes' das entlda- t:asos e uma decorrencia na- gir-nos a V. Excia. a fim de

de afastá-las imediatamen- I que os fatos s� deram. I '.. Governo, por mtermedlo ,rio des de. classe, que me fôra le- tural da própria iniciativa reiterar providên�ias efeti-

te. (Palmas).' t
p:or consegumte, ,o�, acon- con�rava!, .

na ,oportumdade Ministro da Justiça e do Che- vaI' a mesma reclamação da do inquérito. Quanto ao .caso vas, no sentido de não se re-
, teclI_nentos se precilP_rt.aram, I hav_ra var�os vlSlt�ntes, que

I
fe de Polícia, eram de que os Rádio Globo. E eu lhes escla-' da Rádio Globo, de,sejo agra- produzirem os episocU o s

O SR. MINISTRO DA JUS-
e r:os temos que venflCar a ouviram toda a mmha con- discursos parlamentar,es nã,o reci que as instruções do 00- decer a V. Excia. os esclare- consternadores da censura à

TrçA _ Li ,isso no brilhante razag por que tal se deu. Is- v,ersa pelo telefone, essa
•

e podiam S' r censurados. A vêrno eram no seI?-tido de cimentos que traz ao plená- liberdade de pensamento.

discurso de Vossa ,Excia" I tg, sim, deve s�r apuraC!o de-II'
as �utras 9u-e dÍlrante 3;que-1 única exigênçia. que se lhes q'ue os discursos parlamen- rio, e, ao mesmo tempo, soli- O SF•. MINISTRO, DA JUS

nesta Sasa, e que rlão con-' yldamente, pal�. que nao se� le dia eu tivera - que h�a;s- podia fazer pra; a <!e que tares não podiam d·eixar de citar "à;s autoridades poli- T_IÇA - Ouvi, com a aten-

'venceu o nobre Líder da
I J�m resp�nsablhzadps e pu- se para o Chefe de Pohcla. trouxessem a autonzaçao das ter livre transmissão, não ha- ciais, sobretudo da censura çao que me merece, o aparte

Maioria, defensor da mesma I n}dos aqueles que nao devem I Enquanto
a pessoa; �igava pa- vendo ordem alguma para se- do rádio, subordinadas, de do nobre Deputàdo, e lamen

tese que sustento. ,

.. ,se-la. �:b�aChefe ge �oh�la, 'e_u re- Mesas das respectivas Casas. rem ve'dadas as irradiações.,eerta maneira, a V, Excia., i to que, só hOje, me chegue ao

Os inquéritos é que de,v,em Devo ainda dar rápida ex- Rádi daI p�oPl'la redaçao �a Não houve nenhuma detel'- O que ocor:rera fôra eviden-' que tomem na devida conta e : conhecimento o fato que do

apurar as. r:;sponsabilidades. I plicacão, pois o meu te,mpó de quOe asO'I'roraadiaccoo-mcsuntiincahÇaamo �iI}ação n_o s,el!ti<!o d� prg�- temente 1.llll. equ,ívoc_?, t::tnto �a devida cau�e�a as afirma- ! seu aparte consta, porque,
Uma demlssa t t' t d Ab

c blçao da lrradla?aO de �1:S- que, em .dOlS ou tres minu-' 'bVqS �eremptonas que Vos- 'respondendo a' um telegrama
verdade seja �PU��de:, �U::lO� ��oe:r:ueSc�omana °Râ.�i�e g16�� sido restabelecida·s. 'Não tive cursos de paI lameI}tal es, tos, se tanto, a irradiaeão se Ila EXCla. acaba de formular 'do Presidente do Sindicato
ralmente .muito maior casti-' e determinou vários I)l'otes-I tempo, ncss,e 'nter'ial<l, tão por.que, Se l�ouves:s,e!,nao es-, restabelecia.

. .

da tribuna, porque realmen- das Empresas de Radiodifu-

go. do que a que pode deter- tos nesta Casa, e.m co.n- pequeno êle foi, senão de re- ta�l�< cu aqUl na q:uahdade ;Ie .' te,. Sr. Ministr?, em�ora cu são do R. de Janeiro, o sr, João
romar um proce.s�o-cri�e, !>- sequência dos acont�cimen-! celier pelJ telefone algumas �mLtro da JustIç�. (MUltO. O .�r. Afonso, �llnos saIba que, mu�tas vezes os Calmon, eu lhe reiterava por

.

marca da pumçao ficara, tos do dia 31. gentilezas de uma senhora
b m. Palmas.)

_,
,��u me en-,Permita-me V. Excla. g?ve�na�tes nao são respon- escrito aquilo que havia de-

ma!lchando a carreira da au-
I

No dia em que aqui falou o' cuja id.entidade não pu;
contro pela celte�a .de que o O SR. MII;l'IST�O DA JUS- save'lS, diretos pelos atos dos clarado aOs radialistas, na

tO�ldade, que pode_ter cum- nobre Deputado Adauto car-I de estabelecer e já a Rá- pens,a�ento do Plesld�nte �al
TIÇA - POls nao. seus' agentes, posso" informar presença dos três presidentes'

pndo .seu dever, nao poden- doso, recebi· na minha r,esi- dio Globo me comunica- Repupll(:a nunca v�nol:l em O Sr. Afonso Adnos - v'Ia, V. E�cia., em virtude do das ,entidades de classe.

do, POIS, ser r,esponsável pelas dência telefonemà da Rádio que as irradiações ti�
relaçao as prerrogativas par- Exc�a: !De perdoará que vol- c?nheciroento de circunstân-

va lamentares.. '

te, mlcla1mente, a um aspec-, mas ocorridas dentro daq'ue- Continua ••••f.J..

Edição de hoje 8 páginas
---------------------------------------------------

Florianópolis, Quarta-Feira, 8 de Agôsio ele 1956

MUDANÇA DA PO
LÍTICA EXTERNA

DO BRASIL

COPENHAGUE, 6 (U P) - Amanhã começará na pa
pital dinamarquesa o trtgé
símo segundo congresso in

tsrnacíonal de Panamerlca

nístas. Mais de trezentos e

cinquenta cientistas de mais
de trinta e cinco países par

ticiparão desse conclave, pa
ra debater a questão raçíaís,
Iínguístlcos e culturais dos

continentes das Americas do
Sul e do Norte.

ONIBUS ELETRICOS
NO RIO

RIO, 7 (V. A.) -- ° pre
feito Negrão de Lima de
terminou hoje a abertura de
concorrencia públ'ica para a

im!)lantação de sistema de
ônibus eletricos no 'Distri-
to Federal, com aproxima
dame,�te 110' mil metroB de
l�ede aérea e f01)!ecimen--,

,

6:"ité-26ff-VM�1ií"". its' pfli- '

postâ'S serão: 'recebidas até
8, de outubro proximo, es-
,tando as obras orçadas em

oito milhões de cruzeiros.

, Gontinuação

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



-----_

INDICADOR PROf-ISSIONAL·i-�··········�····�·····_····"······"-:-·7 Garanta o '_toro de sua Família
DR. WALMOR :'O:E: 1 CB: �OS� TAVARES

DR. NE�U��KRONE ! I Restaurllnte Napoll f " -' Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas pl'ai,as
GARCIA IRACEMA Formado peP�'aéut'lade Nacro I � Q

_ de -Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Diplomado pl'la Faeufdade Na· '(�ENÇA:S NERVOSAS E MEN-, nal d. lIIlediciua lJnlveUIÚj"n': Bornhausen, no Estreito.
cicnal de Medicina da Uníver- TAIS CLINICA GERAL !' do Brasil. I' óti tuníd d d It 'd I'

'-
dstdade do Brasil Angustia Complexos ,

'

..

RIO DE JANEI�I? '. Rua Marechal Deodoro' 50.' , :
.

d: 1mb� opor um a e e evi ar a esva orrzaçao e

, E-.r·iuterno por concurso, da Ma· lnsonia - Atac,ues - Manias -. AperfeIçoamento na \ .Casa oe

I Em Lajes, nu Sul do Brasil, o melhor! .• seu m erro,
ternidade-Escola ' r'roblemâtica afetiva e sexual r Saude São !JII.1,,"uel" Desconto especial para' os senhores v)·aJ·antes·. : . Já dispomos de poucos lotes a venda.

(Serviço do Prof. Octáv.lo Ro· Do Serviço Nacional de Doen-i Prof. ,1"ernand(' 1'aullno.. • D'
. -. ,

R F I' S h iddrigues Lima) ;as Mentais. Psiquiátra do: Internu por 3. aL","! do �ervlço., fJ .' .rrrgtr
a ua e ip c mi t 34.- sala 6, nesta

I!:x·interno do Serviço de Círúr- Hospital-Colô.nia Sant·Ana.·' de CIrurgIa ••• ..,•••••••••••_ Capital.
gia do 'Hospital J. A. P: E. 1'. C. CONSUl!;!fóRIO - Rua Tra-! Prof. Pedro de Moura

---------------:-,..----------0-do Rio de Janeiro jano, 41 - i.9as 16 às 17 horas.! OPERAÇOES
Médico do Hospital de. Cavidade RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva.. CLINICA DE ADULTOS
'e da Maternidade Dr. Cart-s 139 Te!. 2!JOl ,DOENÇAS DE SENHORAS

Corrêa CONSULTA3: \ l'iàriamente das

[JOl;:NÇAS DEl SENHO'{AS - 7 - 9,30 no Hospttal de Oart-
PARTO c:: - nPKRA �"'� dade, das 9,30 - 11,30 no Con-"

Cons: Rua João Finto n. DR. ARMANDO VALÊ- ::��::.iO à rua João Pinto 16 l°

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS
"

RESIDtNCIA - Rua Duarte
Atende com horas marca- Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das - 'I'elef'one 3035. .ros Serviços ó" Clínica InfantiL F���ópolis.
Residência: la Assistência Municipal e Hos- DR. CESAR BATALHA DA
Rua: Gene cal Bí tce ncour-c n .).:it31 de Caridade

I
101. :LíNICA MÉDICA DE Ct.:1AN., SILVE RA -s,

�elefoné: 2,693. ÇAS E ADULTOS' . Cirurgião Dentista
_ .._-- .. -.

- Alergia -

Cli
.

a d Adultos e
DR_ ROMEU BASTOS Consultório: Rua Nunes Mil.

. me e· ,

-hado, 7 -- Consultas das 11) às. Crianças Raio X
'; PI'RES' ,8 horas.

.

Atende com Hora Mar.
MÉDICO Residência: Rua Marechal Gul- .

Com prática no Hospital São Ihel'me,'1) - Fone: 3783 cada.
Franclseo de Assi� e na ranta' Felipe Schmidt 139 A Sa-

CI!'Ia do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA DR. J(IL10 PAUPITZ lae 3 e 4.

.
CARDIOL'OGIA -------------

Consultório: Rua Vitor Mei- FILHO
te les, 22 Te!. 2675.
Horários: Segandas, Quartal e

Sexta feiras :

Das 16 às 18 horas .

Resi'dência: Rua Felipe Sch
midt, 23 - 20 andar, apto 1 �

l'eI. 3.002.

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

_

.

RUA "3 DE 5 - domingo -t-r- Farmácia Esperança � Rua Con-
,sélheiro Mafra

11 - sábadG (tarde - Farmácia Nelson - Rua
. Felipe Schmidt

L
.

12 -:::- ,domingo - Far�ácia Nelson - Rua Felipe'

,,['t ] '1 Sehinidt
. a r,. 18 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

':oão Pinto
19 - domingo - Farmácia Moderna --Rua João

Pinto

,
25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonib -

• !{ua Felipe Schmidt, 4:-!
�l'ransporteb Je Cargas em Geral entre: FLORIANÓFO·

.

26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua
Lis, PôRTO ALEGRE., CURITIBA. 'SÃO PAULO, RIO

. Felipe Schmidt, 43
.

DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE. I O serviço noturno será efetuado pelas farrriácias
StO Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano .

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
"ia autorização rlêste Departamento.

Depártamento de .::laúde Pública, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d'Ac<.mpora;, Inspetor de Farmácia.

z Floria.nópolis, Quarta-Feira, 8 de Agôsto de 1956
___.c___ .. .

\
,-�__ '�'--..._' ----..:.._

,

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

----�--------------,------------

Vi�gem com' segurança
"

e' rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �lICRO..ONIBUS DO

RAPIDO :-;80L-88111Llllo-;--
lta1af - Joinville - CuritibaFlórianópolis

-'
--

eaquma da
SilveiraAgênCia: nUIi Deoaore

Rua Tenente

-- o\DVOGADO -.

Caixa Posta) 160 ItaJa'-
Santa Catarina.

Evsina-st: na Rua Feliciano N l' .... es Pires lZ:

.,P E R O LA

A D V O G A DOS
Ex-Interno da. 20· enferI)'1al'ia

e Serviço, de gastro-enterologia
da Santa Casa' do Rio de Jeneiro
,Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospitat mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, ,Estômago, intestino,
ligado e vias bilia�es. Rins.
Consultório: Vitor Meirelu 21.

. Das '16 às 18 horas.
Residência: Rua ,Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

BORDADOS A MAO. ,.DR. JOS2 MEDEIROS
,VIEIRA

DR. HENRIQUE PRISCO
PA'RAJSO
1\-t:Jl:DICO

Operações "Doenças de .Se·
nhoras - Clínica de Adultos.

.

Curso de Especialização no

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

Andrade). ,

Consultas - Pela mànhã no

Hospítal dé Caridade.
A tarde. das 15,:;!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - 'P.ua Prestuente

Coutinho 44, Tel.: 3120.

DR. MARIO DE LARMo.
CANTIÇAO

i'R. CLARNO G •

GALLETTI
.... ADVOGADO -

Rua' Vitor Hei�ele8, 60.
FONE:: 2.4118

. Flori,mõpolis =: - -'1 Vendei-se ou arrenda-se o Perola
CLfNIto É�\�R�ANCAS)'

. DR. ANT���I��MES D'F'

Restaurante, sito à rua 24 de Maio,
ADULTOS - ADVOGADO -�

cORAofde�:;h�le��aI__ lUNS ���r�����Ii� ��::d:;Cla' 748 no Esfréito - Informacões no
- INTESTINOS

-

l'eh'fone' 3;�4;:.
. . ,

Tratamento moderno da ,••••••••••••••••�••, .loca ISIFILIS .

Consultório - Rua Vitor Mel·' D E N l' 1ST A S
eles, 22. • DR. SAMUEL FONSECA

HORÁRIO: '

Das /13 às 16 horas. CIRURGIÃO.DENTISTA
Telefone' Consultório - 3.415, Crínica -' Cirurgia Bucal -'•

Reridí\n�ia:
-

Rua' José do Vale Protese Dentária

Pereira 158 _ Praia da Saudade Raíoe X e Infna-Vermelhe
DIATERMIA

- Coqueiros Consultório e Reaídênctar--=--- -'

Rua Fernando Machado� D. fi
Fone: 2225.

CLINICA
de .

OLHOS' -
.

OUVIDQS - NARIZ
'. E GARGANTA

.J DO
DR., GUERREIROr'@Á

FONSECA,
COéfe do Serviçc de �TORI.

NO do Hospital de Ftortanõpohs.
Possue. a CLINICA os' Al:M.RE·
LHOS MAI& MODERNOS PARA
TRATAMENTO' das DOE<NÇ.(\S
da ESPECIALIDAD]!;.

.

Consultas � pela,' 'manhã no

HOSPITAL
" �

A l'ARDE � das 2 as 5 T
no' CONSJJLTõRIO - Eua dos
iLRf"'- ,,:é �

,

, RL ;bt�CIA' :_' FeliPe.:' Seh>midt' .no. Ú� Te!. 2365.. ,

DR�ÃNTÓNIO MONIZ'
DE Af{AGAO

CIiWRGlA TREUMATOLOGIA
, . Ortopedia
C,(hlsultório: João Pinto. 18.
Das 15 às 17 dlàriamente,
Menos aos Sábados
Res:' Bocaiuva 131)�'
Fóne: - 2.714..

OPERÁRIO _'À !VOSSA 'DISPOSiÇÃO
CONSE'RTA��E FOGóES ECONÓMICOS. SERViÇO

RAPIDO E GARÀNTIDO. ATENDE-SE CHAMAUO A
Consultas: da� 8.00 às 11 ho- DOMICILIO.

ras e das 14,00 ai 18 horas .

"

MÉDICO CIRURGIÃO ,Ex'clusiYamen�e com Do!'a mar· I OPERARIO -:- VAI!.íDEMAR POSSAS

)oenças de üenhoras - PartI'" cada.,'.
.

tlAIO" (BECO), NO ES'1'REITO.
_ Operaçõel'l - :�as Urln�rla, ',.� Sábado - das 9 às 12.

.

. Curso de ap'er.éllçoam�n�J e

'Ionga prática 111.08 I(ospltall de , -----,----,r
...-----·· .

Buenos ,Aires. ." ...!.
• , DR. L4URC) CALDEIRA � t��l.

1 t' . ., ,.

i�����r�;,ó1����O�r!�:). ���� , �IR?u!�!����I!T.\ fyP r:t sS tiA'- f11ri a no p J Its
HORÁRiO: dai 15 'S 18 ho· CONSULTóRIO Ediflcio'

ras '"
,
.'

Partenon - 20 andar - laIa
.

F.N:DEREÇÓS ATUALIZADOS DO. EXPRESSO
, Residêntia:

. Avenida Rio Bran· 203 - Rua Tenente Silveillll, 16

�o, n. 42. Atende diáriamente da. 8 à.

Atende ·chamado. 11 hóras.
Telefone: _ 3296,' �3as e 5as �a8 .14 a8 18 hpra•.

,
- 19 as- 22 1I0r.a••

,

Confeaeiona Dentadura. e Pon·
es Móvei!!, d.. Nylon.

DR. CONSTAN'rINO
DIMATo,S

, "

FLORIANÓPo.LlS LTDA.

------�-------------

ADl\lINISTRAÇAO

. . � �

:') ,ORA. iwilJADYSLAVA
"" ' w..1 MUSSI

�'
..

'
". '_,:. /.

--

" ,
. DR.! A;N.TONIO DIB

'::: MUSS.
'- MÉDICOS

I
,

. CiRURGIA ,CLlNICA
.

,}ERAL�PARTOS
Se'rviço ,-o.mpl,eto e especiali

zado das DOENÇAlS DE .SENHO
RAS, com ínoder.n:os .. métodos de

. diagnósticos fi ití'atamento.
mJLi!oSGOPlA'- HISTERO -'

SALPl.�i:l:OG'RA1fIA - ,MET.,..'\BO
LISMO .3ASAL

't'\diotlirapia por ondas curtas·

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e ln,fra Vermelho.
'Cónsultório: Rua Trajano, n. 1,

l° 'andar - Edifício do Montepio.
Horário; Das 9 às 1� horas.

Dr. MUSSI.
Das 11) às 18 hores - Ora.

M.lJ:::iSI
Residência: Avenida ·Tléom

powsky, 84.

_ DR. LAURO DAURA
CLíNICA: GERAL

Enpeçialistà em
. mo�é5tila. d.

,enhoras e .vias urmárl8L!
'Cura raJiéal, das infe'l:çõ.es

.

agudas e cronicas, do
. aperelh'o

.;enito-urinário em ·ambo. QI

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

O ÉSTADtf" -t;r Filial: CURITIHAMatriz: FLORIANÓPOLI2
'Rua Padre Roma, 43 Térrêo
Téle!'ones: 25�34 (Depósito)

25-35 (Eilcritõrip \

Caixa Postal. 435
_

�nd. Teleg. "SANDRADE"

Rua iTisconde do Rio Branco
)32/:6

TI-lefone: 12-80
End. Tel!>"••"SANl'!DRA"

-;exos.

Doenças do aparelho Digestivo
Redação e Oficinal, à rua Con-

do ·slst.ema n.,rvoso,
,'h' 1\'1 f 160 T I 1022..

,." 10'1.
'

12 c 21.4 ás � •. '� elro ara. n. ,e. '.

HOl'uno: 7'J as
.

- 1"',"
_ ex. l'oatal 139

Consultó,'io: li:. 'l'1l·a;!entes . .I2 0'-' t . RUBENS A R�MOS10 Andar _ .. 'Fone: 3'24tj.
.

, ',de o,r,. .

:d', '. R L 'ercta Cou, (,"rente: DOMINGOS F. D.
Resl enC!3, . ii

. AQUINO
nllo, 13 (Chácara do Eupanha �

Representante.:
Fone: a248.

. Representllções A. S. Lara.
Ltda
Rl::l ,Senador Dantas. CO' - 5°

.andar.
Te\.: 22-6924'- Rio de Janeiro.
Rua 11) de Novembro 228 5°
""Ar qalB 512 - São Pau'"
Assinaturas anual ,. Cr$ 300,00
Venda avulssa • '.' .. , Cr$ 2,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não lIerAo d�volvidol..
. A direção não se re31'orusablliza
pelos" conc.·· emitidos nQ. ar·
,",os absÍ1

A)!Í'ndn: PORTO A LEGHF.,'I .

"Riomar" '.

. ( - i
'A.venidll do E:ltadC\ 16n;176 Rua Comenda�(Jr A1PVedo.

64 /

Filial: SAd rAUL"

Telefone: �7-06-5(l Telefone ..: 2-.17-33
AtendI' ··RlflMAR·· �

Elid. T��leg. "RIOMAltLl"
DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDl(�O 0'€ CIUANÇM'

'UE�ICUL'J'URA - PEDlA'l'íl.IA
- ALEReaA IHFAN11L

C>>tlsultório: �- nua Tirader"
tes n·. 9.

.

"1'Residência:' --I Av. �ercl lO
Luz n. 155 -- ')'el. 2.6:10.
HorárIo:.- Das 14' às 18 ho,

.'as diáriamenta
._'--'-- -- _.__._---

E.nd. Tt!leg. "SÁNDRADE"

A&êncla: RIO DE JANEIRO
t'RloDlar"

A",ênds,: Bl\LO HO}lJ
Zo.NTE
"Ri·om,.!'''

A 'enida And, l,R. 871-B
Telefonp' _ .•0-27
Atende "RlOMAR"

Rua Dr. Carmo. �... �ttl1. (\9

Fonea: 82-17:..33'e 32-17-:17
,
Atende "lpOMAR"

Enrl. Teleg "RIOMARU"
NOTA: - Os nossos serviçoR na8 praças dt' Pôtto

Alegrp. 'Rio e BelÓ Horizonte. são efetuado!/! pelos 1)O!\SW
,. i .

'agentes

DR. JÚllO",DOlN
VIEIRA
MÉDICO ,

.

T'( NE�PECIALISTA EM' OLlIOS DR. NEW .)

JUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'rRA'rAMENT,)' E OPERAÇOES CIRURGIA f'.oERAL
{nfra.Vermelho - Nebullzaçio - Ooenças de Senhora. _. Procto·

,Ultra.So� logia _ Eleb·icldado!. Méd"'a .

(r>:atamento da ..;smuslte .e� <::oncllt,')rio: Rua Vltlll. Me',·
'. oper�çao). ,'el"5 n, l!8 -' Telefone: :��{O'l.

Anglo·retinoscopla -:' .Recelta .

de

I Cons.ultaa: DlLs 15 l".,ra.\ ero

Oculos - Moderno equlplUlll'nto diante. .

,de Oto·Rinolarinll'ologia (ónice Residên(:ia: Fone, 3.422 .

.

no Esta�o,l ,

Rua: B.lllmen8u n. 71
HoráriO 'das 9 'as 12 boras e _. _

dae 16 as.18 boras,
Consult.ól'io: - Rua Vitor Mei·

DR. ANTONIO BAT.IS1�A .

rl'les 22 - Fone 2676. •

Res. - Rua São Jorge 20 -. JUNIOR
' .

Fone 24 21.
.

':"1
'I'

O leitor encontrará. neata ço·
lu na. informações que n,;;celllita,
fii\,'amente e d, imediato:
JORNÁIS T�lefo:Je
,) b:stado ; " 11.022
>\ G'lzeta · i..... 2.656
Pií.rio <lI''''' ie 8.579·
.Imprensn CL,_ II ,....... 1.688
IWSPI'fA�::

Carida�.. :

, Provedor} .......•.••..• ,2.314
.( Portaria) .. , . .'.,... • 2.086
KPrêil Ramos , �. 11.881
1lilitar : �: .. 1)67-,:
I ao Sebastiãu j CBIIa de
Saúde) 8.153

D.É M�ter:tidade Doutor Car.·
'os Corrêa ...."...... 1.121

C II AM A DQ.S (fll.
Gf:N'fÉS

Corpo de Bombeiro!, .. .s . .u't
Serviço Luz (Raclama-
ções) .:................ 2.404'

.) Po!ícia (Sala Comissário.. 2.()'J8·

" LOB "TO
Polícia (Gab. I'elega_d_o�)�'.�.__,?_,6_9_4DR. --..� COMPANHIAS DÊ

.

FILHO, TRANSPORTES
Doenças do apal'elho respiratório '1'AC ., '.' '.'. . . . . . . . .• • • • '.700'

TUnERCULOS§. . �rnzfliro 00 Sul ' 2.1\00

DR. EWALDO. SCHAEFER RADTOGRAFIA E RADIOSCOPIA l'an!lir :· !.'1I525f'".. DOS PULMõES . Varlg ., OI

Clinica Médica de Adultos Cirurgia tio 1'orax
"

Lóide Aéreo 2."02
e Crianças Formado pela FacoldaJe -Nncl... Real .... , ......•...•••.•�' 1.1)77

C.ons.ultório _ Rua' Nu- nal de Medicina. 'rlslolnglsta e Seandinayas ,
2.30.0,

Cisi,ocirurgião do HOllilital 'IIe-, HOTll;I-S "
,

nes. Machado, 17. rêu Ramos
" Lu't, '.................... 2.021 .

II'
- I M t·c

.

,.2:276'0 • As parti'das de Florianópo.Iis são! ás 24',00 hor.as, e doHorário das Consultas _ CUrRO de ,especia zaçao' pe a . ages 1 ,., •.• , ••••••••••

d 16' 17 h (' t
S. N. T. Ex·interno e ElI·aaell· Metropol "'."........... 33·.�42r11· I �io de. :,'aneiro. ás 16.00.

as as oras exce O" tentl' 'II' Cirurgl .. do Pr"f.' UrO!, ,a �or.ta '.................
01

aos sábados). I
, ,Gulmarãe,s' (RI�). fi Caclq,ue ............••.• 21·.64!� Tanto na Ida como pa Volta o navio farã escr1.a �(J!!

Ru'a .' COM' Felipe Schmldt. 18 �,. Central.................. iN

Residência: Vlscon-
I Fone

3801 Estrela; , ...•..• ,.....

11.11711'
portos de Sãu Sebastião,. I1habela e Ubatuba.

de' de Ouro Preto, 123_-, 'tend9 em hora marcada.
.

Ideal ó •••••• ' •• ,1.6511' .

Para melhores informações, dirijam-se à sé(h� da
IRes.:. - RuI. .,Estp.ves Juni·...r. J.:STREITO � - ,

C Ih' M f 30
•

T j f 22 '0Tel. 3Fí59. 80 _ F'ono: 2111' Disque .•..•..•...••••••• 00' 'T.l.nresR. a rua
.. ,onse elro a rEI" ,

'. - .e 9 .011. ,- 'Ço

"RODOyURIO l'tAPIDO RIOMAR"
.

Consultem nossas tarifas. EXPRESSq FLORIANÓrOU'
•

I .-Fones: 25-34 e 25-35 -
,

dAVID-MOTOB f(C'IBL'
.

ITIN.RARIO
SÃIDAS DE

.'�' _...- .:c

EMPRESL NACIONAL DF NAVEGIAÇAO
HOEPCK�"

Fpoli�.. !tajai Rio Santos

CUNICA ESPECJALlZ�DA
.CRIANÇAS

Conslllta� das 9 ás 11 b,?ras.
Res. l' Cons. Plldre Migullliu)ho,L2.

DR,' �!ARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MJl:DICA DE ADUL1'OS
E CRIANÇAS

Consult.'irio ' - ':Rua João Pin
to. 10 - TeI. M, 769.
Consulta�: Das 4 às 6' hOTal.
Residência. Rua Esteve. Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

I DA 'v'O L T A

16-8
29-8

6-8
18.8
31-8

11-8
24-8
6-9

12-8

:::0-15

7-9

Grande Oportunid,áde

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
rie Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Universidade'

óTIMO. EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o s".'. Adão

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

._----_--

18AHCOdeC�f�nu P'OPULARIe AGRíCOLA' .

. ,- I
.

RM.a,��,16 u: .'
FLORIANÓPOLIS - S�ô..('6r6r1nô, .

I
1 fabrica de ca

e vendem-se tam-
Vende-se por motivo de mudança

misas recem construída com 2 predios
bem só as maquinas constando de:

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

t:t'.3S.
,

1 óleo crú de 6 H. P. '

1 gerador de 3 K 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-
tarína,

.

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

FARMÁCIAS �DE PLANTÃO
�s DE ·AGOSTO

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

pi_I. "_ COJ
,'/ ',ASI ·�l*- " OUIIAHTE-TODO llIIA

.

/"" aos. ,"APeJOS �;

�,="
I

"TÔNICO· ZENA
.

1\0 PRIMEIRO SIN/ ')E FRAQUEZA, TOUICO ZEN.\
.1;0. SUA MESA!

.

Dr. Wilson J. Bleggi
Girurgiãa Bent-ista

Comunica aos amigos e .. clientes que
consultório den�ário para o Edifício "João

mudou o

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

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pivots - Dentaduras anatômicas e cil'úr,�ia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,I '_ Da Giobe Press

COCEIRAS NO ROSTO r NOyA YORK - Hoje,
,

I

! apresento às' minhas leito-
r to rnexi

Dr. Pires. : ras um pra o mexicano, mas

A coceira íocaliaada no
aconselho que, para prepa

rosto é dos assuntos que me- rá-la, usem 11m utensílio de

rece uma atenção' delicada cozinha bem 'americano, a

pois nada mais anti-estético frigideira automática G. E.,

do que o ato de coçar a to- pois terão muito menos tra

do instante, 0, que demons- balho e o resultado será

tra não só uma falta social muito melhor.

como tambern de higiene'l "Huevos Ranchetos"

corporal.
'

I 1 xícara de cebolas pica-

Que vem a ser a coceira? das

É uma sensação particular: 1 xícara de pimentões pi-

toda especial e de definição cádos

dificil, senão impossiveL! 1 dente de alho amassado

Ela por si só não mostra) ,3 colheres de manteiga

mudança alguma para o la- I 1 colher de farinha de O prato deve ser cornbí-

do da pele, sendo aceitavel trigo nado com as salchíchas me-

que seja um sintoma de'. 3 Y2 xícaras de massa de xicanas, que podem ser pre-

doença e não .uma enfermí- tomate pnradas da seguinte manei-

dade propria, definida. As
r 1 colherínha. de sal ra : para quilo de carne de

causas que a produzem são Pimenta à vontade porco especialmente prepa-

'. I 1')

A data ('le 'hoJ'e recorda-nos que:

as mais var-iadas possjveis." ,w ovos rada para salchicha, ajun-
"

Algumas vezes é um pro-ti 1 xícara de queijo "mus- ta-se um dente de alho
em 162G, Bento Maciel Parente autorizado por

cartas d� Felipe II da Espanha e IV em Por-

cesso de alergia ou seja uma
\ sarela" cortado em peque- amassado, 1 colher de pi- ,

, t.ibí l id d t
'

b
i tugal, ía icia a exploracão da Ãmazonia "

mcornpa I \ I a e oda es- nos cu os menta malagueta e 1 colher

pecial que o individuo apre-
Cozinham-se bema cebola, de vinagre.'

em 170�'. Bartolomeu Gusmão, fez a primeira

t f
�

esperiência da navegação aérea;

sen 'a em ace de um pro- .L:::,�,> _ .

em 1821, na Bahia, -nasceu Alexandre Gomes de

duto cosmetico que está

'""

usando mas, tambem, cer-
Argolo Ferrão, mais tarde Visconde de Itapa-

tos alimentos, remedios e No MUD-,do _ da ,Moda'
rlca. Era filho do Barão de Cajaiba. Faleceu na

até mesmo perturbações ...

mesma (:dade om 23 de julho de 1870; ,

d

em 1841), o ca.dtão Ribeiro Soares, com 60 ho-

.......C:.AH
nervosas po em. provocar

, reações que se traduzem no
Josefina Mendonza I acontece quando são usa-

mens derrotou 300 rebeldes junto ao Parnaiba :

ANIVERSÁRIOS ceI. Sylvio Pinto da apàrecimento' de coceira.
Da Globe Press I dos corantes de alta quali-

em 1882 em Montevidéu, faleceu o almirante

CORONEL JOÃO ALVES I Luz, brilhante Oficial do Algumas molestias, como a "NOVA YORK - A cos-
I

dade da General Dyestuff
Francisco' Manoel Barroso da Silva, Barão do

MARINHO Exercito Nacional urticaria, podem mesmo ori- tura em casa está se to1'- Company. A experiência tem
Amazonas e r:lotioso vencedor de Riachuelo,

T d
' 'I t

I d la E t d
r
d

'

t d t
. quando da Gu li ra com o Paraguai. Nascera, em

, ranscorre na ata de _ sr" Nicolau Teixeira, gm a- a, anto no rosto como
nan o popu r nos s a os emons ra o que os eCI- \

hoje o aniversário do nosso funcionário' da, Firma Car- no corpo. As mucosas, al-
I
Unidos, por diversos motí- dos tingidos, com material

Lisboa à 29 de setembro de 1804, vindo para o

t
-

.

I
U dI' f t dai d GDC

-

d
Brasil muito jovem;

,

ilu s re arrugo e distinto
I
los Hoepcke gurnas vezes', são tambem vos. m e es e o a o as a ,sao e grande re-

conterrâneo, �r. Coronel I
_ sr, Hélio Moura, escrí- atingidas, principalmente a:f,r mulheres .

disporem de um �istência' ao desbotamento
em 1900, faleceu Q tenente coronel Emílio Car-

João Alves Marinho, ex- turário do Banco do Bra- da boca, laringe, etc. e ne�- '�ouco mais de :;mRo. Em
I
a luz solar �u à lavagem.

.

los Jordan, nascido em 19 de julho de 1838.

comandante da Policia, pre- sil SIA ses casos provoca tllmefa-! grande parte, porem, o fato, O ,entusIasmo de MIS,S _ -»_

André Nilo Tadasco

sentemente na Reserva Re- _ sra. Adelaide Freitas ções bem dolorosas e mesmo deve ser atribuído, aos for- 'Cartel' em face do êxito 'das

muuerada. _ sta. Maria de Lourdes graves quando situadas na ;le?edores de artigos usadOS\: exibições de Macy's talvez

Como comandante da Po- Silveira· gargahta. 9uando a coceira �a costura, que procuram, I
tenha mesmo _

se excedido'

lida Militar do Estado pres- _ menino Fernando Luís do rosto é muito forte obrí- Isoladamente ou em con- j um pouco,' quando aconse-

tou relevantes serviços ao Sal'valho ga até mesmo a passar as .junto, estimular a costura, lhou àquelas que diziam não

Estado e a Nação, merecen- _ sr. Walter Rosa unhas energicamente nos no lar. ! ter tempo, .para costurar:

do por isso na data de ho- _ sr�. HEda Cabral Brug- logares atingidos, ,dando' Assim, por exemplo, o "PI endarri os tecidos com

je as maiores manifesta- manll
isso inicio em aigumas oc'a- departamento de tecidos do fita adesiva ou com gram-

'Ç5êS de apreço e regozijo, SIOes, a um processo de ,grande
.

magazine
.

Macy's pos!" A verdade; porém, é

por parte do seu grande nú- _ sra. Olga Vieii'a Silva
.

erisipela que !'lode ir' até 0- apresentou, reêentemente,. que apresentar um vestido

mero de amigos e admirado- _ Prof, Heidée Carneiro couro cabeludo, o que e com o maior êxito, quatro COficluído num modêlo vivo,

res. Ia Cunha sempre serio. exposições de mQdas que com informações sôbre mol-

Os de O ESTADO qUe o _ tenente João da Fonse-_ Em relação ao tratamen- denomin,,?u "Faça você mes- des �e tecidos facilménte

tem na conta de um gran- ca Dortas ta" a pi'Ímeira, cmsa\,;u::.fa- m.,a'�1 'ca«u; -urra ,das, 9,�is "ac.es�y,ç.i;s\:�"h�.opst.it\li .�um�-:�'

de amígo, abraçam-no efu- _ dI': Abelardo Arantes, zer ê um alergo-dia'glílostl'co apresental)'dlil tecidos de ,fa� ,forma po�itiva de incenti:

sivamente, com votos de fe- Tuiz de direito afim de que possa determi- bricantes diferentes, pa- vaI' o gôsto pe.]a costura.

litidades.
'

I - menino Gitahy Ribeiro nar qual a substancia que
drões dif�rentes, e modelos!

,
_ sr. Bolivar Costa, des- _ sra. Rosalina Bento produz a sen'sibilisação. Es-

dos mais famosos costurei-,I
__;,_-----

tacadO' funcionário do Ban-I Carvalho,
esposa do sr. Enio, se exame é feito em qual- ros do mu'ndo.

co do Brasil em Curitiba Carvalho quer laboratorio, por meio
A venda' de al'tigos de procura-se

de pequenos testes intrader- costura alcançol<! tal procu- P
,,'

'_
' ,rocm'a-se moça maior

mkos. Uma vez descoberto 1'a que nao se pode duvidar
10U se::hora, disposta à tra�

o agente que está provocan- q�e mulheres que há anos, balhar, como vendedora, na

do o choque alergico, nada nao pegam numa agulha re- Praça ótim t 'b
. -

mais do que suspende-lo. solveram, de repente, se I Reca:do" aa' re rI Tlllçao't
t, f

- .
:;, rua enen e

Hoje em dia ha uma forte Ians ormar em costureI- Silveira nO 29 ( b' d

tendencia em pensar que as ras
" I I'"

so la o sa-

•

I h nO 1).

coceiras, quando localis�- Às mulheres' cuja habi- ' '

das particular.mente tio ros- lidade na costura não é ' ..aa.38a®(J.OOe••.•••tI. � P' A' R- T I C I P A C A-'O
to e no couro cabeludo, se- agente, quer' porque sejam

.

jam provenientes ou do ma- principiantes, quer porq�e PREFEITURA MUNICIPAL EMELIANO PEIXOTO Vva MÀRIA ADELINA DE

'terial com que é, feito o tra- tenham perdido o treino, a
DE FLORIANóPOLIS :e:

vesse�ro ou, então, de cel:-
consultora da M:,\cy's,' Miss

.JOSÉFINA PEIXOTO SOUZA E SILVA

tos produtos de beleza (in- Virginia Carter, dá o con-
O Povo de FlorianO'polis, Participam aos seus pa- "

clusive as tinturas para os
selho' de começarem com o

por seus represcntantes de· rentes pessoas de P
.

t'd d
creta, e eu sanciono a se

_

e suas re- ,artlcjpa aos seus pareD-

cabelos e os esmaltes de �CI o a equado j e -um fei-
guinte Lei:

laçoes o contrat� de casa-
j
tes e pessoas de suas rela-

unhas). Os 'tratamentos tIO igualmente adequado; m.ento de su,a fdha Osval-
I
ções o contrato de ca'samen-

.. .
Art. 1.0 - Fica prorroga-

classicO's fundamentam-se pOIS �sso s1gnifica meio ca-'
dma com o sr. Joaquim Ca- to de seu fI'lho Joaqt/ll'm Ca-

do até 30 de agôsto corren I
-

na dissensibilização, desin- minho andado.
bral b 1

te, O' prazo de pagamento
. ra com a srta, Osvaldina.

toxicação e sistema
I
nervo-

Na opip.ião de Miss Car- lt
Osva!dina e Joaqlll'm

_

- sem mu a, do i�posto prc'

so simpatico. Externamente ter, o tecido adequado,' é dial e territorial, devendo
Noivos

pouco ou nlj,da adiantam as aquêle "que obedece". observar-se prazó maior S<�ln

_ ...,.• ...,._.,��_u..-_.-._",. ...

fricções ou aplicações. Em "É preciso uma costurei- pre que exigir a observância
;0

todo caso indicam-se a pas-
na excepcional, para fazer da Lei n,o 12. �

ta de zinco e mentol assim' um belo vestido de um te- Art. 2,0 - Esta Jei entrará �
como os pós inertes, talcos cido barato" mas, se entre- em vigôr na data da sua pu- ,��mentolados, etc. ,garmos um bom tecido a, blica;ção, revogadas as dis-

NOTA: - Os nossos rei- I uma costureira am'adorà, posições em contrário.

tores poderão solicitar qual- tenho certeza de que' ela
Prefeitufa Municipal de

quer conselho sobre o tra- conseguirá fazer um belo' FlorianO'pólis,
3 de agôsto de

•
tamento da pele e cabelos I

ves:ido".
1956.

ao medico especialista Dr.
.

Contudo, Miss Cartel' sa-
Osmar Cunha

Pires, à Rua Mexico, 31 =t' h�nta. que, a facilidade de
,Prefeito MUl�icipaI

R. I m -,
Publicada a pr'esente L�i

10 de Janeiro, bastando en-, aneJo nao e o único cri-

viar o presente àrtigo deste J tério para se saber se um
no Departamento' de Admi-

t
.

d
'

nistração aos três dias do

jornal e o endereço comPle-1 ,ecI o e bom .ou não. A côr mês de agõsto do ano de mil

to para a resposta.
e um outrp critério de gran- novecentos e cincoenta e W S·

'

_ _
_ de importância ,do tecido seis. f"

erner p.r,ll1gmal1lJ. e Senhora têm o prnzer de

DOCES B TORTAS nãO' se desbotar É b
.ICIpar o nascImento de sua .filha Katia, oCOI'r'}'do

.

.
• 'Q que As elina Dias Mourão '>8 7"

-

, na maternidade Dl'. Carlos Corréia.

o estampado continua em grande evidência. Aqui está MOVE IS
um� criação pal'a o seu vesti9_o estarppado. Inter�ssan- I

te decote em V. Saia hem ampla e mangas raglan. Per-, Vende-se à Rua Clemente

'tence á coleção de BT!JST. ando Co, (FOTO TRNAS- I Róvere' 65, por motivo de

WORLD) ,viagem, tratar na mesma.

Fiorianópolis, Quarta-Feira, 8 de Agôsto de 1956

Sociais
Traquina

Com vestido de bi anca mussolina,

A fnda trança negra der-raiada,

Sem joia, ou brinco, ou flor, sem nada,
Era de urna riqueza peregrina.

Tinha a idade' da aurora essa menina.

Magra e forte, serena e descuidadai
-Cada pé n'um.. concha nacarada ...

,
'

Tinha na fronte desmaiadas cores;

Dava de um anjo a tímida lembrança, ..

Das' azas 'dela ouviram-se rumores.

Como uma borboleta, que não cansa,

Tornava à casa n'um cergel em flores ...

Lembrava ainua a virginal creança.

LUIZ DELFINO DOS SANTOS

(Transcrito do jornal editado no Desterro, "MATRA

CA" no dia 12 de Junho de lR86).

....�.-•••ÍII.

UlTl'MA MODA

l"lRMADA A EXCLUS�VIDADE DA GRANDE MARCA

,REFRJGERADORES BRASTEMP

Uma das máximas preocupações da firma proprie

pimentões e'alho na manter- tária dos estabelecimentos "A MÔDELAR" sempre foi

'g:a, ajuntando-se, depois, a 1'0 senti�o de pc-ler apresentar, à sua freguezia, produ

iadnha de.' trigo e os tem- I b;s
de P. ordem. Isso é amplamente ,confirmado pelas

peros. Conserva-sé em �OgO I �'�'an,de� marcas da. sua �b�oluta exclusividade e entre

brando, durante .10 rmnu- I·t.� quais p�demo� situa- a lmha Probel, com os seus afa-
'

tos, depois coloca-se' numa
mados sofás-cama, colchões Divino, etc. Pelos produtos

fôrma de assar. Quebram- Drago com as SP:1S insuperáveis poltronas-cama do mes

se os ovos no môlho, com
DtO nome. Pelos pianos Brasil. Pelas bicicletas Ciclone.

cuidado para que as gemas
Pelos móveis das mais afamadas fábricas nacionais, etc.

não se quebrem. Colocam-se
etc.

'

cubos de queijo entre os Agcra mais -ima das mais conhecidas e consagradas

ovos, levando-se a forno marcas acaba do se incorporar aos artigos da "A MO

quente, até que os ovos fi- DELAR": o refrigerador "BRASTEMP" da grande ih

quem bem duros. Graças ao
dústria BRASM0TO'R de São Paulo, cujo conceito se

contrôle, de temperatura
e.tua no plano mais .destacado entre os melhores do seu

'da frigideira automática gênero.

G. �., essa operação é exe-
Estão portai-to, de merecidos parabéns Os clientes

cutada com facilidade.
dos acreditados estabeiecimentos "A MODELAR", pois
:' li' terão oportur'dade r de comprar, dentro da alta ca

racterística de cooperação facilitária e máxima boa von

tHd,e, os melhores refrigeradores montados no país.

1 Conselhos, ' de':
·Belez,a

Especial. pa�a_ a mulhe,·r
Gracíela Elizalde

Df ceíra �speciaJizada em

'ô,·to Al!!gre. aceita enco

mencas de doces, enfeites,'
ortaR e' pudinR para casa

mentos, batizados e aniver

sários. Rua Feliciano
\JnTlP" PirPR. 12 .

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

'�'

I

PÂl�Al)U
8 DE AGOSTO

VOCE SABIA QUE .'.

Participação, I
ODILIO GOULART �

:e·.
�
�

DIVA TELEMBERG GOULART 00

� �articipam aos parentes e pessôas de suas,
"

, r�laçoes, o na-:,cimento de seu primogenito �
� ODILIO, GOULART FILHO, ocorrido dia 1� �
�

do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. �
,...,..................,.............. ".- .

�

p AR·f fêípÂfÂ-(f--'-"-'v
,

par
em

-,.
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GUARANI X TAMANDARÉ, O JOGO u DOMINGO PRÚXIMO' PELO {AMPlDNATO DA DIVISA0 EXTRA DE, PRQFISSIONAIS
:.

•

J
\ •

_--' -rA� []"_ATA_'_ÀD_'_T_UR
n.

�

�--,L"!!,,,,!!����,
�.�A-SO-U-E-TE-I-D-L;::::iII·V-E�LÃ

Segundo apurou a nossa ], margem os pequenos de

reportagem, o Departamen- talhes que poderão mais
to de Futebol de Salão da tarde .vir 'a prejudicar o

FAC, marcará em reunião brilhantismo dos sensacio
a ser efetuada na proxima riais jogos. Assim, torná-se
quinta feira dia 9, a data indispensavel o compareci •
oficial para o inicio dos mento de todos os interes
sensacionais JOGOS DE sados na proxima reuniao

INVERNO. Nesta oportuni-: da FAC, a ser realizada
\ dade estarão reunidos to- naquele local no dia- e ho

dos os representantes doi'! ra já designada.
Clubes interessados em par-
ticipar do monumental Tor- Antecipa-se desde Ja, pe-
neio Aberto, afim de discu- 10 movimento que vem des-
tirem com as autoridades pertando entre os' despor
da FAC, não só o regula- tístas, o sucesso, indiscu

n:e�1to, bem como todos os tivel da monumental inicia-
pormenores do grande em- tiva da FAC, que por certo

preendimento. Os Dirigen - viverá novamente os seus

tes da Entidade Máxima, I grandes dias, ao ser inicia
discutirão com os prcprios da mais uma grande tem

representantes dos Clubes porada esportiva, através
interessados todas as reso- .dos JOGOS DE INVERNO
luções, para que não fique de Futebol 'de Salão.

• 'J.

FUTEIDL·TENI5
V
c::a
..
e:::
•

'.
c::II

...
•

-
c:::a

Ficam convidados os srs. Vende-se em estad<t_ N0-

Forçl:l Polidal, Universita- sócios desta Sociedade, pa- v o,, Atende-se das 10 horas
0, s campeonatos da cidade e Guaraní x Tamandaré .

b ASSEMBL' "A GERALnos, em como de outros ra a E� .

às 11 e das 14 às 17 horas.
mais o certame da divis,ão Es�ecial �e profissi�nais '1' int�l'essados- que procuram OR'DINÁRIA, que se reali- Avenida Hercilio Luz, 187.
especial prosseguirão com os DIa 15 (a .tarde) . .

regularizar com urgenc:{a zará no dia 12 de agôsto do _ _

segúintes encontros: Nesta CapItal -

FlgueI-I'as suas situações junto ,a corrente ano, às 10 horas EMPDI'"EGADAde Juvenis rens.e x Palmeiras (Colegial
I

em sua sede social em Ca-', "

Pia 12 {pela manhã) . e Ipiranga farão a preli- I Entidade Maxima. Como se poeiras, ,de acôrdo com o Casal com dois filhos pro.'
Bocaiuva x Avaí minar)

_. . ,. I npta; está praticamente as- art. 50 do Capítulo 20' dos cu�a empregada para ser-

Figueirense x Atlético Em JomvIlle - Amenca x: segurado o exito da grande Estatutos, para eleiçã0 da I viços domésticos, menos la-
Amadores Avaí. , I iniciativa da FAC, que por nova D�retoria �

que �-egerá vaI' roupa, paga-se mluto
Sábado (à tarde) Em Brusque - Carlos Re- 'certo logrará exito absolu- os destmos desta SocIedade bem.
São Paulo x Tamandaré naux x E�ti,va .. I , ..' no período 1956 e 19'57.

.

Exige-Se referencm.
MIGUEL VflLENTIM e JOSÉ DE SOUZA 'partici- TI'eze de MaI'o x Venda Em Ita a M 'I t-

.

J I arcI 10 o com o seu pnmen'o cam- Capoeiras, 3 de agôsto de � Tratar, na parte da ma-
, ;;am a08 parenteq' e amigos o noivado de seus filhos I D' C' Iva las x aXlaS ,peonato extra-oficial de Fu- 195.6 nhã, à Praia das Saudades"

Onor V't!entim e Mari� das Neves SOHZ" tI'an co 'd E t d f
.

t E Bl OI'
.

.,. s ,rn ,o . x ra ' e pro. e aspli'an es m' umenau ---'- ImpI- ,tebol de Salão, denominado João Navegnntes Pires, n. 272 .

.:10 dia 5 do mês em curso. i "'Domingo (à taI'de), co x Paysandú JOGOS DE INVERNO. Prp,sidente. _

dr#)êé!r#Jr#lêêêêêêr#ir#Jr#ir#ir#Jr#lr'#Jr'#JEJ3@r§I@@@@r'§Jr:§Jêêêél.r§lé1r'#Jr#ir#ir#Jr#Jr=ll3êêrêE
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DE, VO�f .MESMO; ..
UMA PAREELA DE ESFORÇO EM· PRÓL DO PROGRESSO FUTEBOLlSTICO DA CAPITAL IN

GRfSSANDO, 'CQMO ASSOCIADO; NOS CLUBES DE PROFISSIONAIS' E t MADORES OUE MAIS DO QUE NUN
CA NECESSITAM" DO TEU APOIO!

'. "
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-

"

�����:���!�:�::::�::!:��:�:�@êê@@�@��êêê@S�

Sensacionalmente· superado um· recorde· de
.

20 anos·
,
BERLIM, 5 (U. P.) � O do por três cronômetros. A pou de torneios nos Estados I N. da R. - A marca de Estados Unidos, em 9 de

a.tleta no.rt�-american!:) Wil-I velocidade do vento foi d�� Unidos e �a Europa. Depo!s ,10 s, 2/10. foi estabelecida julho de 1948; e E. Mac ,D.

Iie J. Wiltiams estabeleceu· 0,7 metros por segundo, E que lhe disseram que havia em 20 de Junho de 1936, por Bailey (Inglaterra), em Bel

um novo recorde mundial provável que o, novo recorde batido o recorde' mundial, Jesse Owens, em Cricago. grado, na Iugoslávia, em 25

para os 100
.

metros rasos, seja homologado oficialmen-" Williams ainda não .quer ia Posteriormente" Haroldo 'de agôsto de 1951, iguaJa
com 10 segundos e 1 déci- te, pois a prova foi cronorne- acreditar. Disse que duas Davis (Estados Unidos), em ram o recorde de Jesse
mo, no Estádio Olímpico de trada por' uma comissão' vêzes fêz os lQO metros em Compton, nos Estados Uni-

Berlim Ocidental. Williams independente de juízes ale- 10,3 segundos', 'e que acre- dos, em 6 de junho de 1941; Dweis, porém nenhum atle

participa do Torneio Mi li- mães de atletismo, e vários' ditava ,pode� reduzir êsse L. B:- La Beach (Panamá), I
ta, até agora,' havia conse

tal' Internacional de Atle- peritos do Exército dos Es-: tempo a 10,2" "porém não a em Fresno, nos Estados I guido superá-lo. É inegi.,v.el
tísmo, que se realiza nesta tados Unidos. Williams se'10,1".' I Unidos, em 15 de maio

....

de

I
mente o feito mais sensacio

Cidade. O recorde anterior, dedicou ao atletismo em i TINHA MAIS DE VINTE ,1948; N. H. Ewell (Estados nal
'

do, and no atletismo

dos 100 metros, foi obtido 1945 e desde então partici-I ANOS
,

I Unidos), em Ilinois, rros mundial.

por Jesse Owens, , com 10,2 ---'-.--- -------

segundos, em Chicago, no

ano de 1936. Desde; então,
êsse recorde foi igualado
várias vêzes, porém nunca

superado até hoje. Williams,
de raça negra, tém 24 anos

de idade e' atualmente pres-
ta o serviço militar em Fort RIQ, 6 (V. A.) - Basea- jximú,. cO,fi as Regiões assim Ocorrendo empate de pon- jogos perdidos, na final,
Konox, Kentucky. do no pedido das Federa- I constituídas : tos ao fim do segundo jôgo, pal'a' apuração dó campeão.
N_.\O,FOI'AJUPADO PELO ções do Norte'�, relatado P Região - Amazonas, será disputado um terceiro, Isto porque, o selecionado

, VENTO' .' pelo 'sr. Abrahim Tebet, foi Rio Branco, Acre, Gúaporé, para decisão. que perde dois .pont�s em

O jovem atleta quebrou aprovado o novo Regula- Amapá e Pará; 2a Região - AS FINAIS
" empates, faz mais vantagem

o recorde anterior na se- mento do Campeonato Bra- Maranhão, Piauí, Ceará, A série final sera cons- do que aquêle que perde
g;unda série. Seu extraor- sileiro 'de Futebol, a ser Rio Grande do Norte e Per- tituid:i' de um: torneio de 2 dois pontos num jôgo - e,

dinário tempo foi registra- iniciado em novembro pró- nambuco; 3a Região - Pa- turnos, pelos quatro fina- neste caso, ganhará o que
I DIA

raíba, Alagoas, Sergipe, listas, com tabela sorteada: empata,
Bahia e Espirito Santo; 4a um jôgó em cada sede sen- Taça "Brasil", de posse
Região Mato Grosso, do .f'acultado a realização Lransltôr ia, e taça "José Má-

.SANTO,S E SÃO PAU
..
LO AINDA INV,1(- Goiás, Paraná, Santa Ca- de vários jogos num só 10- i-ia Castelo Branco", de

tar ina e Estado do RiO.. - cal se houver unanimidade posse difinitiva, ambas para

,TOS E NA PONTA,' Não foi organizada ainda,jt' 'dos Í�teressadês" o campeão; a taça definitiva
tabela (pelo me�os' f�i o Ú� do'� ponto�� m�is ori- terá, em cada ano, o nome

SÃO PAULO, 7', (v":J A.) - Após os: resultados da que ficou dito, na reunião .ginaiâ' do Regulamento é 'a de um Vulto do futebol, vivo
,tfttima rodada �'Pl:tlni�i�as 3 x Portuguesa santista 2; de ontem). Quatro f inal is-' novidade da contagem de ou morto. '

'

'Portuguesa de D. spôrtos' -3 x São Bento 1; Juventus 5 x tas do último campeonato
Nacional O; Santos 5' x .Íabaquara O; duaraní 2 x No- paulistas." cariocas, minei-

:'oeste,2; XV de -Ia ú 3 x Linense 2 e Ferr-oviaria 2 x Pon- nos e gaúchos, ,indicados
te Preta 1 -'- ficou .sendo a se�u!nt:_à;situaçã6 dos �on- por. s�rte!o, disputarão a� TATAN O FELIZ GANHADOR DO GP.
correntes do 1'0� neto de Classificação da F'.P.Fi, '"po.r semi-finais, cada qual com' ,.

pontos perdidos:' "

' lo vencedor de uma Região. BRACIL Recebemos e' agradece- t Duarte won

loS t S" PI' l' Os Josos do grupo semi J J 'mos o seguinte ofício: Secretário
.

- an os e ,10 au o ,
-

2.0 .; Palmeiras , .'. . . . . . . . . . .. 3 finalistas serão disputados" O Grande Prêmio Brasil.j no Tatan que liderou a "Florianôpclfs, em 23/7/ Dias da Silva

3.0 - Corinthians e Portuguesa de Desportos .. 2 �_:n melhor de 4 pontos; .um I prova máxima do turfe bra- prova do principio ao fim. 1956 '

' I Tes?ureiro
4.0 _ Juver.tus . 6 Jogo em cada sede, facul- .sileiro, foi disputado domin- Em segundo

lUgar. ChegOU,'
Senhor redator do "O

ES-,
Vicente

5.0 - Ferroviaria e Taubaté :..... 8 tada a realização d�s dois' go pela ?4a vez nó Hipódro- Adil, nacional, em 30 Nino tado" Técnico - Airton Tomé

6.0 � São Bento, Jabaquara e XV 'de Piraci- jogos numa sede, por acôr-
I

mo da Gávea, triunfando Luie e
.

em 40 Mangangá, Nesta de -Souza
,

caba ; ...•.. : , 9 do homologado pela CBD. �
,

desta vez o cavalo argenti- venc!=dor do ano passado. � Tenho a grata satisfação i Conselho Deliberativo

/' �:� = ��ar��íJ��·.·e·p��t�··P;�t�··:::::::::::: �� Já,' SO·II·,C',· lteu I-n s'crl-çalfW·o ol�: r�:L::�J�fZ���:�� ����:���;i:,L;�: Anj"9p - Linem,e' e PortUguesa santista 12
10.0 _ Noro'?Ste e Nacional 13 1956, o Ícaro Esporte Clube, Valho-rlle do ensejo para

PROXIMOS JOGOS

POSTA'
'.

L' TE LEG'RA'F'ICO qC��:eo:t�O�!:i:��é��a��rb,��: ��r:���r::�s :;t:r�:;i��S,Sexta·feira (dia 10)
,

NO PACAEiVIBU - Portuguesa 'de Desportos x E. C.
"

.

"

.',', c:lndo sua Diretoria provi- com as melhores saudações
"'.foroeste ' A

' s6ria assim formada: esportivas.
1,

. Federação Atletica de JOGOS 'DE INVE "'NOA. de mento EspecI'alI"ado dafi
,

"
. PresiÇlente - C a l' los Antônio Dias da �ilvaDomingo (dia 12)

.

' Santa Catarina, recebeu co- Futebol d.e'·Salão. O, Clube FAC, receber ainda esta .

O C
' , Secretário"N PA AE1\1BU - Corithians Paulista x S. E. Pal- municação do Clube Ama- Postalista foi o segundo a semana todas as demais

meiras dor Postal Telégrafico, so- aderir as disputas em apre- in.scrições. Emquanto escre- CLUBE RECREATIVO "12
EM CAMPINAS - L..A. Ponte Preta x Guaraní F. C. licitando inscrição para os ço, esperando o Departa-; vianÍos esta nota, notava-se DE SETEMBRO
EM VILA' B�LMfEO - Santos F. C. x São Pau- grande movimento nos Clu- Capoeiras

lo F. C.
' ,

bes Bangu, Eletrotecnica, EDITAL

l!aq!� �RtCICABA
- E. C. XV de Novembro x Ja- OS PRÚXIMOS ENCONTROS

EM BAURU - E. C. Noroeste x A. Ferroviaria de
Esportes

.

NA RUA COM. SOUZA - Nacional·A. C. x, C. A. Li-

ESTREARAM VITORIOSAMENTE OS CES
TOBOUSlAS BRASILEIROS

Em Quito
.

(Equador) te
ve início, sábado, perante
um público cauculado em

10 mil pessôas, O VI Cam- Brasil e do Pé'rú, triunfan
peonato Sul-Americano 'de do as nossas cestobolístas
Basquetebol Feminino, seno, pelo escore de 54 x 36.

do protagonistas ' do prélio
inaugural as seleções do

Contagem de derrotas no Campeonalo
Brasileiro de futebol -----,--,_ ---.,,---

HOJE, NO PACAEMBU
BRASIL

"Versus"
T.CHECOESLOVAQUIA

26 O FESTIVAL DO ESPERANÇA
F� C.

Prosseguem animados os

preparativos da diretoria

do Esperança F. C. para le
var a efeito com o maior
êxi co possivel o seu festival

futebolístico, anunciado pa
ra o dia 26 do corrente no

campo 'da Penitenciaria.
,Oportunamente publicare
mos o programa dos jogos.

O íCARO ESPORTE CLUBE TEM 'NOVA
DIRETORIA

Antônio

Jordelíno

j
I

. '---''';_--\

VENDE�S'E
FOGÃO TIPO NIPA.

GAZ DE QUEROZENE

:rense

EM S. CA�'J'ANO - A.A. S. Bento x E.C. XV
Novembro Jaú

EM TAUBATÉ - E.C. Ta'ubaté x A.C. Juventus

P A R T IC I P A ç Ã O '

procura-se
Procura-se inóça maior,

ou ser..hora, disposta à tra

balhar, como venq,edora, na

, Praça.' ótima retribuição.
Recados à rua Tenente

,

Silveira nO 29, (sobradó sa

la nO 1).
,

-

GELADEIRA
Vende-se uma. Marca

"Champion", 7 pés cúbicos,
abertura aberta. A tratar
neste JornaL Das 14-às 16 hs.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-Feira, 8 ,de Agôsto
.

de 19'56

Não há formas graves de pOliomielite no Brasil
A COMISSÃO QUE FOI _À cional da Criança; Dr. Is- clarou à raportagem o Dr. mostrem portadol:es de qual

ARGENTINA VISITA. O �ar Fernandes e Dr. Fran- Newton Potsch. "Atenção quer dos sintomas de polio-

MINISTÉRIO DA SAuDE CISCO Mauro Guerra Terra, especial nos mereceu o es- mielite.
.

CONCLUSõES E SUGES-' do Instituto de Neurologia tudo dos anarelhos cientí- A .Comissão de médicos

TõES' da Universidade do Brasil; ficos, tais como os pulmões- entregou, .
ao Ministro da

"Grave emoção na sala, RIO (Agência Nacional) Dr. Osír Cunha é Dr. Ruy de-aço, câmaras oscilantes, Saúde, professor Maurício

A duvida adquire corpo. Os'
- O Ministro 'da Saúde, de Castro Sodré, da Secre- couraças respiratórias e ou- de Medeiros, minucioso re

jurados se retiram para, de-
professo!' Maurício de Me- taria-Geral de Saúde e As- tros mais indicados e de latório de suas observações

liberar e voltam. O Presi- deiros, recebeu a Comissão sistência da Prefeitura do maior êxito no tratamento e pesquisas na vizinha Re-

dente do Tribunal de Juri de 6 médicos recentemen-' Distrito Federal. destas. formas graves de pa- pública Argentina .

te chegada de Buenos Ai- IMPRESSõES ralísla infantil".

res, onde esteve estudando "Nossa Comissão. foi à A POLIOMIELITE NO

n .epidemia de poliomie.lite Argentina estudar a epide- BRASIL

c seu tratamento, mia de poliomielite, com o O Govêrno Federal tomou

A equipe médica era for- »artícular objetivo de ve- tôdas as providências cabí

mada pelos Srs, Dr. New- rificar o tipo de tratamen- veis, das quais se destacam

ton Potsche Magalhães e to alí empregado para as rigorosa observância nas

Dr, José de Medeiros Tei- formas clínicas denomina- fronteiras, acompanhando

xeira, do Departamento Na- das respiratórias" - de- se clinicamente aos que se

Cultura.'em pilulas
DE PITIGRILLI ve it OI' Nor", acredite pu

BUENOS AIRES (APLA) não. Por seu mérito, apren

_ Se a cultura é aquele demos que a Calífornia -há

bem da Providência que a uma sequóia de 6.000 anos

civ:Iização difunde ,por meio de idade na qual uma fami

das escolas, dos'museus, lia' cavou um alojamento

das bibliotecas, . do jorna- com geladeiras eletricas, que
.

lísmo e 'da opinião, parece- o klexografia é a arte de

me um ato de justiça recor- deixar cair na dobra de

dar a cultura em doses ho- uma folha de -papel umas

meapatrca distrfbuida pe- quantas gotas de tinta e

los jornais de todos os pai- tirar profecias de figura

ses. através de meios diver- simétrica que se forma

tidos, que fazem cócegas no comprimindo a tinta; que o

amôr próprio e põem o lei- medo ao 13 se chama tris

tor em competição consigo cadecaf'obia, e que a colhe

mesmo, com o seu eu da vês- r inha que, em meio á cons

pera, Por toda a parte, la- temação do comensal ti

menta-se a "campeonite", mido e a hilaridade dos ou

exasperação maníaca do es- tros, se derrete na xicara de

porte, que leva à trombose café deve seu comportamen

de coronária durante os to cômico á presença do

treinamentos, do infarto bismute que, unido a outros

,durante a prova, à morte metais, forma uma combina

précose depois de uma sé- cão soluvel na temparatura

rie de triunfos, Quem não da xicara de café.

pode participar llOS matches, Muita gente,
. diante de

encontra nos cafés aqueles um termo desconhecido, pre

degradantes maquinismos fere perguntar o significa

de moeda que inclinam a do a um semelhante do que

juventude sôbre um campo recorrer a um díclonárto.

de futebol mecanico, mane- Uma coluna instituida há

jado por manivelas em que r poucos anos no "Readers

se colocam bolinhas rígidas IrDigest"
- "Enriqueça seu

de côrcs diversas, e sôbre vocabulario" - contribuiu

os aquis dois adversários para o melhor �onhecimen

gastam o tempo e a energia to da lingua e para evitar

num fervor entusiasta, co- confusões entre palavras

mo se fossem o adolescente que se parecem. É fácil nas

grego que fez a carreira línguas neo-latinas, confun

de cinquenta e dois quilo- d ir "transação" com transí

metros para' levar a Atenas ção", e emfrancês, um acen- sobre uma ,n .ição que sem I

a notícia da vitória de Ma- to agudo ou um acento cir- um mínimo- de esfôrço se I
ratona. cunflexo podem fazer de desvaneceria de nossa me-

Nossa saudação, p�s, "pecheur" um pecador ou mória.·
I

àquele senhor condenado a um pescador, e como somos I
vinte anos de cárcere na todos, uns mais outros me- Uma ginástica saudavel e

Cidade do Cabo por haver! nos, uns imaginativos, nos mortificante é fazer um

I

matado a mulher e que en- I deixamos atraiçoar facil- pouco de "foting" contidia-

cheu suas jornadas de ócio mente pelo
:

som das pala- no nas paginas de uma en

e rl.e clausura inventando o : vras, A palavra "camaleão" ciclopedia, de um "momen

"puzzle", as palavras cru-, sugere-a imagerr; de um aní- to" ou de um dicionario.

zadas, Dentre todos 0t jo- I mal grande, entre o bison- Quantas coisas sabemos de

gos de tipo íntelectualístico, I te dos Estados Unidos e o maneira inexata, nebulosa e

o "puzzle" é o mais resis- I dragão de um biombo chi- .incompleta l Quantas

vezes-,tente à evolução da moda e
I
n ês ; as palavras que ter- pronunciamos o nome de

á sucessão de manias, Espe- I minam em "ito", como o pi- uma rua_, mesmo daquela.em

rando o noivo no café ali a
I rita, fazem pensar numa vivemos, sem indagarmos

."'girl-friend" que tarda e! enfermidade aguda, e a "ta- se Drake foi um guerreiro, I�u� talv�z não venha, ou'o tantas ia:' parece alut:ir a um quimico, um poeta ; ]

ônibus que terá sofrido uma algo asiático, legendario, quantas vezes comemos os

"pana"; o encher as casi- �isterioso" quando é uma tras sem saber que são la

nhas com o nome de cinco região muito mais vizinha melibrâquios ou' caracois

letras do dramaturgo norue- de nos do que se acredi- sem reconhecer nelas os

guês (Ibsen),_ ou a cidade ta. gastrópedes de nossos dis-,

de duas letras de que par-" O conto-teste, que é um tantes anos de ginásio!'

tiu ,Abraão (UI') para con-
I
relato interrompido do qual; O "quiz" que nos obriga à

duz ir sua tribo à Terra de se deve adivinhar o final e consultar um esquecido co

Canaã, apredern-se coisas o porque, habitua a' racio- I mêndío de zoologia, se não'

imprevisiveis e úteis, para cinar, Eis uma amostra: I nos faz homens de ciência,

ajuntar às que tinhamos Num tribunal dos Esta-' nos obrigará ao menos a

aprendido ontem; o rio de dos Unidos. está sendo jul-' retroceder pelas sendas flo

duas letras quê passa por gado um ho�em acusado de ridas de nossa juventude e

.Berna, as três letras que em ter feito desaparecer sete nos ensinará que os livros

latim querem dizer "Eu", .e I mulheres. O advogado de I
de estudantes não se lan

o monossílabo "Da", .que em defesa termina sua arenga, çam fora apenas tenham'

russo significa "Sim". O I dizendo: "Senhores jurados, terminado os exãmes e 'va-:
escritor Tristam Bernard estão para condenar este lem muito mais do que nos

'

fêz se popular perante um homem porque nenhuma das pagariam nó sêbo se os ven

sector do público por ha- sete mulheres reapai'eceu. dessemos- a peso,

ver comp,ilado um manual Mas, que diriãm se ao me

de bolsQ sôbte a técniça -de nos uma unica dessí'.3 sete

resolver as "mots cl'ois�s" mulheres Aparecesse nC.lte "extrema-mente
quase tanto como se tinha momento diante dos senho-

feito f_amoso nerante outro res? A convicção que têm t
" i

outro sector por suas nove- se, transformarill, radical- repousan e ..

Ias hl '

t'
,

t) U M P R O D U TOS O U Z A ." "'" I,' _'7

c ImOlTlS lcas e a come- mente, e as convicções qlle

-

_�i�i��s P;��::�o�afé�� ��: ���l:����� S�l;i:da�e��tl�:� Pi:���': u��;an-doopr:g�,��! DOCES fi TORTAS LIRA TEMIS CLUBEvida suplicou à mulher qtie nhores, olhem para ali, á ma de perguntas da televl-

lhe levasse dois óculos: direita; aquela porta se a- sã.o Ita!iana, em que os pre-I Dl.ceira especializããã' em I
"Resolverei iãiavras cruza- brirá de urrr minuto e uma

mlOS vao dobrando c_om ca.! r?rto Alegre, ac�i.ta enco

das", e se apagou, buscando das mulheres que se supõ':! da r.õv� r�spo�ta certa, E�sa menc:ls de doces, enfeites, I
entre as horizontais e as qu.? ele havia assassinado r,e,velaçao e feIta pelo COl'- ,)rtas e pudins para casa

verticais as palavras do entrara para dar seu teste- ,respondente do j.9rnU;,I La- mentos, batizados e aniver

enigma. Não foi a morte de munho perante os senhores. I st�mpa .

em Roma, Assegurn sários. Rua Feliciano

pm heroi nem de um místico Olhem bem! o. JornalIsta que o sumo POn- \lunes Pires. 12 .

!�ia 18 - sábado - Soirée, com início às 22 horas.

mas foi a morte de um sá� "Pesado :;ilêncio. .

tlfice adia _de m e i a I

b'
hora ua o aç t V' - -

riia 26 - domingo'
la, "E o advogado grita tri-

s r ao:p.o urna as : __ _-.._ _._...

Para os conhecimentos unrante; "Senhores torJos t�rças feiras, Ctuando é irra-

d "d d

' dlado esse programa e que' MOVE I5as cunOSl a es do pa1Ssado vir:1.ram a cabeça para aque- 'd "t
,.

d
' .

conSI era ex r,emamente re

e o presente, contrlbm la poria. Ehtão, não estão pousant" o 't

.

R'
". I s mlnu os que

lpley com os desenhos sin- absolutamente certos de pás a d' t d' tl'-

t 't·
, .

: I s lan e a e eVlsa)

e Ices e Os comentarlOS

re-, que
uma daquelas mulheres depois de um d' d 't

"

--,
St 'd 't't I d "B l'

- 1
la e ln en.�O

Iml os ln 1 U a os ele .. nao pusa reaparecer. E, en- trabalho,
.

- -�

() ESTADO

tão, como poderiam ,
em sã

consciência, condenar. meu
cliente ?"

anuncia: "O acusa-do é con

denado á morte por unani

midade".
O leitor deve explicai

por que. A explicação é da

da pelo proprio jornal em

alguma-s linhas impressas
de cabeças para baixo em

outra página: "Porque um

jurado havia observado que,

,enquanto todos olhavam pa

ra a porta, o' acusado não

01!10U. Ele pois, estava cer

tõ de que nenhuma mulher

reapareceria,"
O "quiz" é a coluna que

pergunta se a "tundra" é

uma moeda turca, uma arma I
sul-africano, uma espécie I

de canoa da Pol inesia, uma

aranha venenosa, ou um

terreno gelado, e nos obri

ga a fazer um esfôrço. de
I

memoria e de vontade: É
I

I bid dar i
I

sa loque recor arramcs

95 por cento de que temos'

lido, ouvido, visto, se tives- !

semos fixado com mais in- I

sistencia a atenção. O di-
I

vertimento "enriqueça ;eu I
vocabulár-io" é, como dizem

os qurmrcos, um elemento

fixador de nosso consciente

Lavando�com
.

Baba0 .

-V>irgem ... ESJ;>ec1ialidade
di CI.. 111111. IIDDI'BIj�-JoID,llle (1IIrcafreglstrlda)

���_,�___ economiza,..., �empo.:. e dinbelro
______

-

__ ' __ '_

i

------;' _" _ .. _

,

..
-.

--

,isto é verdade _ A estéruc de .Cristo Redentor, .no

Corcovado,-mede, incluindo .o pedestal,' 3-8 m. de altura, pe
sando 1.145 toneladas. Na altitude em que se encontra e de

braços estendidos, que têm 28 m. de extremo a extremo. dos

dedos, é a maior do mundo.

isto lambém:-j2,verdadé::'--
'" •

'" '. w�

I em cada 5

\

!
fumantes prefere

Cigarros

li

n I
-

(O CLUB:b DA MOCIDÀDE)

PROGRAMA l>O M.tS DE AGOSTO:

Brilhante Tarde· - Concêrto _

Dançante. Aguardem maiores
detalhes �ôbre essa surprêsa!

Vende-se à Rua Clemente
Róvere 65, por m'otivo de

vi.lgcm,· tratar na mesma.

5

CINE SAO JOS'E
As 3·- 8hs.

I ··I.Ja Téla Panorâmica"

Betty HUTTON - Ralph
MEEKER'em:

MAIS UMA VEZ PERDÃO

No Programa:
Cine Repórter. Nac.

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

., ••.••
As _5 - 8hs.

Johnny WEISSMULLER

TULONGA, ILHA
CONDENADA

No Programa:
,

.

Jornal na Tela. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.

.

Censura até 10 anos.

: tJ 1�S- (>J.!.
As - 8hs.

Humphrey BOGART

Au-Irey HUPBURN - Wil

liam HOr.;DEN em:

SABRINA

No Programa:
Reporter na Tela, Nac.

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

As - 8hs.
Lew AYRES' - Gene

EVANS em: ':

EXPERIÉNCIA mABO-

LICA
Nci Programa s

Cine Noticiarío. Nac.

Preços: 8,00 - 4,oQ,
Censürá até 18 anos.

As 7,30 - 9hs,

"Sessão Popular"•.
Silvàna PAMPANINI em:

O FANTASMA DO
CASTELO

N o Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 3,50 -:- 2,00.
Censura até 14 afies.

As - 8hs.
"Sessão Popular"

Silvana PAMPANINI em:

O FANTASMA DO

CAST�L'o
No Programa:
AtuaL Atlantida. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00.
�

Censura até 14 anos.

Matou o próprio
filho

Palermo (Sicilia) (UP) _.

A justiça acusou o bandido

,Siciliano
.

Salvato Plsciotta

de ter envenenado seu pro-

Iprio
filho'Gaspar, Trata-se

do homem que traiu e ma

I
tou o re\ dos bandidos sici

lliános, Salvatore Giuliano,

lOS bandidos se achavam

prêsos nos c\lbículos. do xa

i
drês, quando iPisciotta ser

,·viu uma xicara de café_ en
.

venenado aO filho, Dizem as

autoridades que agiu por vin

gança pessoal, cujos motivos
não . foram imediatamente

expl1cádos.
'

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

-----------------�"�
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j«NO:teoclCUIO»'
.

4Pllrf�lçoam8nlO
Com a Biblia na. Mã�o d� �OSIDO 8eçuo·
QUAnTA·FEIRA, 8 DE AGÔSTO,'

' darlo braSileiro

·'0\" M un 'do'
"

'B'
�

a't'l-.'ta ·'>:"-Navio ,"Duque\'�" .

;' , ,..n ,:,-,� ,

'

'� , �, "

,.' ,_ "'fI!;",', CONQUISTAM O 'pus,ueo EUROPEU,
m-��,� '!'�;;"'i�;.��:v�l""- �:,i'�:.t;� (oi tã� �ume:'o- .: ...rle��.st� i _;_

_ ARTIS.TAS BRASIHIROS
RES DE SÃO PAULO E) iam anos para se obter um sa qué'3:r"Ú'abalho não pôde Alexandria 7. (uI» De I

PARANÁ ' dêsses 'campos". ser efetuado no interior ,d;;t I
acordo com o programa u -Nova York 7 (UP) - In- -ca de Berkshire. Eleazar de

(S�A) -.A Ordem do� ,CONV�RTE.SE ,AO CRIS· casa. '

_

'Inaivo ,escol� Brasile.iro D�- formam d� Lenox, no esta�ICarvalho regeu a orquestra
'

Pastores Batistas do Parana fIANI::;MO INDIGENA DE "Outras portas estao se
I
que de,Caxias p��tlU h�Je, � do de Massachussetts, que o

I sinfônica, de Boston, enquan- O
e a de São Paulo escolheram PRIMI'FIVA TRIBO abrindo, "informa um cor- enoe:rando su� vísíta de CIIl-, regente Brasileiro Eleazar to sua esposa tocou como

êsteâ mês para realizarem (SNA) _:_ ° Rev. H. Jesse respondente. Co dias ao EgIto, A unidade de Carvalho e sua esposa, a solista, Ambos foram mui- O mais antigo diário

os seus Retiros. Lawrence, presidente da Brasileira rumou agora para' pianista ,Jocy de Oliveira, to 'aplaudidos por um pu- Santa Catarina.

Assim é que a primeira, Igreja Metodista da Rodé- COMBATE À LlTERATU· o Marrncos. 'atuaram no festival de musí. blíco de seis mil pessoas,

nos dias 10 a 17, reuniu-se sia do Sul, efetuou o pri-. RA PERNI'CIOSA NA !1T."..��.--� ..<�("
._-. ,�,':.f'.��u-';;;;-

em Curitiba, tendo como se- meiro batismo de um afr i- SUí'ÇA
de o Instituto Filadélfia. cano do "Vale Sangwe",
Especialmente 'convidado onde missionários estão tra

para ser o pre!etor, apresen- balhan do desde 1949.

tau uma série 'de interes- ° novo cristão é membro

santes mensagens o Dr. Pa- da primitiva tribo Baton

ge H. Kelly, prof'esor do Se- 6'a. Essa tribo está se reti-

minário Batista do Rio. rando do, Vale, que será ral, parece ter sido recebi-

Em São Paulo, nos dias 24 inundado quando o rio Zam- da com larga compreensão

a 28, estará reunida em Re- besi fôr -represado em Ka"dt J�:p,.r )�arte das' autorídadês

tiro a modelar .Ordem dos ba. '

"

:c'ivis/' informa o periódico
Pastôres Batistas daquele iv.1issionários que foram "(j}ij{sjianismo". ,

N:t,;I'�êàntão de Solcure fo
Estado. É, sem dúvida, a àquela área a convite do

• • - A

chefe da' tribo, organizaram ram tornadas medidas efica-
maior organização no gene-

P
,. Iuas escolas ali, zes p'ara a proteção da ju-

ro em nosso aIS, pOIS con-

ta -com a cooperação .atíva AVIAMENTO EM ventude. Os tribunais apoio

de cêrca de 100 pastôres., TUBARÃO am os esforços das -autori.:

Será preletor o Dr. Lívio C. (SNA) Notícia chegada dades civi�, puni_ndo severa- í
Lindoso, professor do Se- de Tubarão, Santa Catarina, mente as infrações d�s re.,
minârio Batista do Norte diz·nos que o trabalho ba. guIamentos referentes a ma

do Brasil. tista naquela cidade está I
téria. Os livl;eiros, os ven·

DIFíCIL A'REALIZAÇÃO r'ecebendo um 'impulso mui. dedores ambulantes e os

DE UMA CRUZADA DE to animador.
" 'concessionários de bancas

BILLY GRAHAM NA UNI. Para alguns, a obra na-
foram obrig;:tdos a dar a·

ÃO SOVIÉTICA qucla localidade não logra- tenção às prescições em vi-

(SNA) - São quase ,in. ria êxito, diante da indife- goro Foi po'sta à disposição

superáveis' os obstáculos a, l"ença do povo para CGm o
da polícia e dos comercian�

uma visita do 'evangelista Evangelho. Todavia, o Es. tes uma lista das' publica·

Billy Graham à Rússia, dis- pírito do Senhor vem ope. ções proibidas. ,

se 'um líder batista da União rando maravilhas ali,' de tal

Soviética, o dr. Jacob Zhid- maneira q!le reêentemente

kov. duas famílias inteiras teve·

° Dr. Zhidkov declarou laram gralide interêsse pé.
que havia se encontrado las Boas Novas, pedindo i Vende-se uma. Marca

com o evàngelista em Lon· mesmo ,que se realizassem, "Champion", 7 pés cúbicos,
dres no ano: próximo 'pas· .:ultos ,em suas residências. ,abertura aberta. A tratar

sado, e dtscutido o assunto Em um d!!sses cultos, a :neste Jornal. Das 14 às'16 hs.

de sua cruzada na Rússia,
..

mas que nenhuma decisão
fôra tomada.
Quando instado pelos re

pórteres a que explicasse o

motivo do impasse, explicou "

que na Rússia não há audi
tórios adequados para uma
campanha, do porte das e:(e· J '

tundas pelo Dr. Graham. I f)ia"Os campos eSP9,rtivos",
'

dL:!se o Dr. Zhidkov em res-' Dia 26 :_-, domingo
posta a outra ,indagação, I
"estão nas míips das associa. I

"

.'

"". ,

.: I Basta ao dia o seu próprio mal. (Mateus 6:34). L�r
Mateus 6 :31·34 •

" ÀTUALME:K,TE U1'1a das fraquezas das pessoas é
' pedir aborrecimer, to err.prestado. Quantas vêzes nos di·

"",em para não at ":"vess;,>.rmos as pontes antes de atingi
lIas! E quantas vêzes nos aborrecemos sem necéssidade!

1'01' isso alguém já .díece : "Hoje ainda não é o amanhã

'e jã estamos aborrecidos a respeito do ontem".

! Quando amor, toamos aborrecimentos sôbre aberre
I cimentos, 'a carga torna-se cada vez mais e mais pesada

I; o que era no dia anterior. Elbert Hubbard, um inspi·
rado ensaísta americano, escreveu certa vez, a propósi

I

'to que Deus nos dá diàriamente a fôrça necessária para

'suportamos os al-orrecimentos de cada dia. No, tôpo das

�ificuldades de hoje Deus não espera que empilhemos as

r'e ontem e aque-as qUI) julgamos ter amanhã. Em uma
/ 'r'�asião ou outra temos sido culpados de fazer [r.sta-

mente isto.

, Mas é um mal par' � nós ? arrastarmos ' dia a dia, e

'"em parar uma carga inútil de velhos aborrecimentos.

Esta carga desvia a nossa atenção das coisas importan-
'tE:S e positivas. U�:1a carga tal extravia os nossos esforços
'<Ie um trabalho s ignifí cativo para o nosso Mestre . .cristo

Ipoàe libertar-nos dêste mal se buscarm�s a sua aj,uda.I'

I E como resultado. as nessas vidas tornam-se mais frutí·
feras para 1l:le.

sÓ, ; ,_ t.J;jlJDt:J
......-1

,----):-..�,

ORAÇÃO

Nós te damos graças, nosso Pai, porque tu és o nosso

refúgio e fortaleza. Pedimos o teu perdão pelas muitas
vêzes que temos acumulado as nossas dificuldades e

aborecimentos. Guia-nos e dirige-nos em tudó o que fi

zermos para aumentar a utilidade das nossas vidas a

a teu serviço. Em nome de Cristo. Amém•.

I "Z�;:;4����
I PENSAMI<�NTO PARA O DIA

"�,_-- '

I Deus nos dá hoje o seu auxílio para as ::�:�s�'
c uldades de hoje,

. MtARLYS MIDALEDITCH (Colúmora Britânica)

FRANCISCO SIMAS PEREIRA
:e: '

DALVA RUSSI SIMAS PEREIRA

j ,
participam aos parentes e pessoas de suas relações

o nascimento de seu ü,ho, FRA��CISCO, ocorrido no dia

4 de agôsto de 1956, na Maternidade "Carrnela Dutra".

Florianópolis, 4 de agôsto de 1956.

CURSOS DE ESPECIAL].'

ZA'ÇÃO PARA PROFES·

SORES E ,ADMINISTRA·
DORES - JORNADA DE
ESTUDOS PARA DIRETO-

RES DE COLÉGIOS
RIO (Agência Nacional)'

- A Campanha de Aperfei
çoamento e Difusão do En

sino Secundário, vai patro
cinar uma série de inicia

tivas visando o aproveita
menta do período d� férias
para cursos de extensão e

aperfeiçoamento, debates e

jornadas 'de estudos, 'se

gundo revelou a Imprensa
o sr. Gildásio Amado d'íre
tor da Divisão do Ensino
Secundário.
Já foram programados

dois cursos para professo
res de física e química, es

tando acertado que o ter
ceiro 'curso de física será
realizado em São José dos

Campos, no' Instituto, de
Tecnologia .do Ministério
da Aeronáutica, já estando
para o mesmo inscrito 42

professôres. Quanto .ao cur

so de química, 'será real i
zado nesta Capital, sendo,
destinado a 20 professores.
CURSOS PARA SECRE·

TÁRIOS,
Visando o aperfeiçoa

mento crescente do pessoal
de administração dos esta
belecimentos de ensino, se

rão realizados também' cur
sos de especialização para
secretários de colégios, nas

cidades de São Luiz, For
taleza, Natal, Recife, Ni

terei, Belo Horizonte, Juiz
de Fora,' São Paulo" São
José do Rio Preto, Goiânia,
Rio Grande do Sul e Dis
trito Federal. As conferên
cias dêsses cursos estarão
a' c�o de inspetores de en

sino, professores e técnicos
de' educação, sendo os esta

giários submetidos a seis
horas de trabalho, compre
endendo aulas, palestras e

visitas a estabelecimentos.

"

'ESTADO,
de

T,eia e assine

(SNA) - A ação de pro

testantes e católicos junto
aos departamentos federais,

e cantonais, a propósito da

luta contra a literatura imo-

GELADEIRA

LIRA TENIS CLUBE

)

'.

-� . '-
';II!'_'

'1
_ � ""_!.' V - _ =

" «-' '. <.. "..
'"--]i
� -

"" � ..

���NOSSA AGÊ�A DARÂ AS INFORMAÇÕÉS N-ECESSÁRJAS
PARA.A '_ �u.a. �a... lIiag�
rIMHGPONTEC;lER_E__�.e�TA�/HEHCE�

(O CLUBb DA MOCIDADE)

PIWGRAMA i>O M:ll:S DE AGOSTO:

,

18 -\sábado' - Soirée, com início às 22 horas.

1_ Brilhante T'arde - Condrto ..:...

Dançante. Aguardem maiores

detalhes sôbre ess'a sU'jÍprêsa!
./ I
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Florianópolis, Quarta-Feirá, 8 de Agôsto de '1956o ESTADO

o PROBLEMA DO CARVÃO
Reunião para discutí-Io

este é o -tínico plano no Brasil
�.����._ �'1'_,ê��_.·i��7l/>"" .. )\�t��� .

Homenagem a

Santos Dumont
A propósito do tão discutido problema do carvão, re-

cebemos o seguinte ofício:

Florianópolis, 6 de agôsto de 1956.

Sr. Diretor: ,

I - Constítuíu a Assembléia Legislativa do Estado

uma Comissão Especial Externa, com o objetivo de entro
,

sar esforços e encaminhar gestões no sentido de melhor

'encaminhamento do já antigo problema carbonífero, de

Santa Catarina.,' ,
,

II - No desempenho de/sua missão já esteve a ci

tada ,Oomissão por duas vêzes, na região carbonífera, on

de realizou reuniõt s com os homens do carvã� bem como

'estabeleceu contacto, entre, aqueles industriais, e o Dr. Vi-

tor Peluso presidente da Comissão Estadual de Energia
/

-

,RIO, 6 (V. A.) - Todos .:;&
aviões brasileiros, comerclaís
ou de turismo, desde que es

tejam em condições de, vôo,
estarão no ar no proxímo
dia 23 de outubro às 16 ,ho
ras te 45 minutos, em horne-

-

nagem a Alberto Santos Du
enont, Na revoação comemo

rativa do primeiro vôo do
pai da aviação, partdcíparáo
também duas replicas do his
tórico 14 bis, que estão sen

do construídas por equipes
do Instituto Tecnológico Aé
ronáutíca de' São José dos
Campos e do Campos dos
Afonsos.

Elétrica.
.

III - Para ainda melhor entrosamento. dos es-

fôrças' que se vêm desenvol vendo, nos diversos ,setore3, com
o objetivo de se obter final e justa solução para a índús
tria extrativa do carvão, ligando-a, inclusive, ao problema
da energia 'eléV:ica no Estado, promoverá a Comissão Es

pecial Externa uma reunião, que se realizará no recinto

da Assembléia Legislativa às nove horas do dia oito pró
ximo. Estarão presentes à 'citada reunião homens do car

vão e representantes de várias 'Associações Comerciais e

_ Industriais, Deputados, Prefeitos, bem como, o presidente
da Comissão Estadual de Energia Elétrica. . .. ; .. .. . ...

IV - Tenho, pois, a mais viva satisfação em convi

dar para a reunião acima referida à órgão de imprensa e

divulgação que dignamente preside, afim de que o -povo de

Sa:hta Catarina possa tomar conhecímnnto, de um lado,
, da situação angustiante em que se encontra a indústria

carbonífera e, de outro, dos esforços que se vêm empenhan
do no serrtido de estabilizá-la, através de um aproveita
mento racional e criação de fontes de consumo .locais pa
ra o nosso carvão, o qU2, em última' análise, representará
largo passo no sentido da redenção econômica e social de

uma grande parcela do nosso Estado.
E, tanto mais importante a presença dos órgãos de

divulgação, quando, corno última etapa de nossa jornada,
iremos à Capital da República, já então devidamente en

trosados e sincronizados os maiores ínterêsses do Estado

e de suas classes obreiras e produtoras, afim de solicitar

e reclamar o amparo oficial na salvaguarda' ele nossa eco-
-

nomia 'e bem estar social.
V - Apresento-lhe, ao ensejo, a certeza de meu

especial aprêço, certo ele que a imprensa desta Capital
saberá cumprir o papel que Ihe está reservado,' de órgão'
da própria opinião pública.

DEPUTADO PAULO PREIS - Presidente da
,

Comíssâo Parlamentar Especial

M,ais provas
-

RIO, 6 (V. A.) - Estêve
com o Ministr-o da Justiça, o'
Coronel Luna Pedrosa, Di
retor da Uivisão de Pollcía
Política e Social, com o ob

jetivo de apresentar ao Sr.
Nereu Ramos a documenta
ção apreendida em poder do /advogado comunista José GE'
raldo de Oli veíra, pelo Inspe- ,

tor Vasconcelos, quinta-fei-!
ra última. De regresso ao seu'
gabinete, o Coronel Pedrosa;
determinou' fôsse feito ofício
ao Juiz da gR Vara Criminal, :

solicitando a juntada de tais!
documentos

.

ao pr1JCe8�O I

contra a ,,,imprensa Po�u� i
lar", em andamento naquele,
Cartórío,

V E,N D E - S E

CONFERENCIA REGIONAL DE GOVER
NADoREs

Por motivo -de mudança
uma geladeira, modêlo co

mercial marca, BACELI,
forrada de aço inoxidavel.
Tratar à Rua .General

Bittencourt, 97.

.e•••••••••e�a>�aa@itc;�'1'Q••••••••••••••••••••c

Viagens> DJRÉTAS
flORIANÓPOLiS, '_;_" RIO ÁS 33,'
fFOLiS,-$. 'PAULO-RIO !', \ 4".
fPOllS,!. CURITIBIi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEJR 0.0 SUL

gre, em da ta a ser fixada

EDITAL

.,
_.- .._-��----�--_._-'------ _____ '_,_ ....�T •• __ ._. ._

.

� ió foram benefitiudns pelos plorÍo� de
, .

I fEIRA DO llR
com mais de 50 milhões de' cruzeiros
de premios, em 10 anos de.etlvidcdes

\

As' caracterrsticas inéditas dos nossos planos
de economia possibilitaram a mais de 115 mil

pessoas, em todo o Brasil. receberem premias
de valor efetivo, que em 10 anos de nossas ati.
vidades ati,ngiram importância superior a 50
:nilhões de cruzeiros.
Êste ,tato é 'motivo de re..g-osijo para �nós que
temos contribuído para o' confôrto e a fellcldcde
de inúmeros lares brasileiros, l evondo-Ih e s

cqutlc que mais precisam, através de planos de
economia sem precedentes.

"

.

Deputado msn OMEGIA - Diretor·presidonte

MaRIANO FIUSTO FERRARI - Dire"tor vice-presidente

ONOFRE DUaRTE DO PATEO � Di�etor-Iuperintend"nt.
JOst DUARTE DO PlTEO JUIIOR - Diretor·tesoureiro

· EMPREGADA
PôRTO ALEGRE - 6 (V. oportunamente. Informa-se,

A.) � SegunElo informa -a que o' SI'. MéJ.1,efi,'.l:letti ta.l:;vez,· - �, .. . -:l.o � � __ ......
'T�

, -.'
.r reClsa-Se para Iimprensa vespertina, o Go- conferencie com, o Sr: Jànici'

'

...

a gu-

vernador Ilda Mennghettl, Quaelros, ao ensejo da
I

via-
- mas horas diárias :� ca

após regressar do Rio, para gem do, Governador gaúcho
.sa de pequena família.

onde seguirá na próximo dia ao Rio. O encontro serviria' 'Falar Rua Conselheiro

10, promoverá uma reuniao 'para a elaboração' do temá- Mafra N° 150 das 9 às

lI, "iJP"t -lIg'-r'a'-,d'-e"c-,"'I',m"-eu"10-'.
;

'e' 'MI·ssa'dos governadores de São horas. II
Paulo, Paraná e Santa Ca- rio da reunião de Pôrto Ale- --1----------

tarina, .com a finalidade de gre, figurando como prínci
examinar os principais pro- pal assunto a .ser tratado 'a

blemas relatüvos ao desert- ligação ferroviária;' em bitola W_Uilli
volvimento econômico, dos larga, entre às capitais pau- ,

Estados sulinos. A reunião lista e gaúcha.
será realizada em Pôrto Ale-

'DIA 14

\,

'"

it. '

I,

com resgate integral em 20mesii'
•

,__�t>'i',c""I<",.�,���l\.�'··'i:::_'

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

,nHASILIANO DE SOUZA

MARIA SILVEIRA VIEIRA

,

.

Hoepcke

"

,'A CONHECIDA SOPRANO GENY SClO
WITZ BICCA CANTARÁ PARA AS,

E�COLAS
Hoje, no Teatro Alvaro detes, que muito agradarão aos

Carvalho, às 17 horas, 'realí- estudantes e a quantos tive
zar-se-á o interessante COn- rem o prazer de ouvi-Ia. As ..

cert-o da conhecida soprano sim, teremos na primeira
gaúcha' - Geny Sclowítz parte' - músicas napnlíta
Bícca - para um auditório nas; na segunda parte
de escolares. músicas brasileiras; na ter-
Trata-se de um espetáculo cei parte - músicas clássí

de nível cultural e artistíco cas, com trechos de ópera.
de grande relêvo e de alta fi... Além dos estudantes, pode-
nalidade educativa. , rão assistir ao grande con-

A insigne cantora dividiu cêrto tôdas as pessoas que se

o seu programa em três par- interessarem.

----------------------------- �,

VIV'ER !l�MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestação, devem usar ,

SA_NGUENOL
contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo Cálcio, Arseniato é Vanadato

de sódio r
�I

OS PÁLIDOS, DEPAUPE'RADOS. \,E S G O T A O O S. MÃES QUE J
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQU inCAS. receberão a toni-

Vvo.
<

F'laviar.c Geraldo 'Vieira, filhos, irmãos, cunha
'soor iuhos, si-isfbtl izados agradecem as manifesta

ções e pezar de conforto recebidos no' doloroso transe

porque foram abalados com súbito falecimento de sua

querida e inesquecível

-��ee•••�.�••••••••�
\
e muito especialmente agradecem as atenções e carinho

PENSÃO
I
dispensado pelos médicos Dr. Walmor Garcia e Hernan i

.

'DE DIREITO DA d d
'Polidol'ô Santiago, outrossim convidam a todos para

JUIZ�, I e� bom esta o e conserva-
I Aluga-se quartos com re- 'assistirem a Missa de 70 dia que mandarão celebrar no

PRIM�IRA EVARF'LAODRAIANCÇ-, d:scos, u�ado, em bom estfa: feições. Rua General Bitten- I
d�a 9 (Ç}uinta-felra) às 7 horas na Catedral �etropo-MARCA D

,
o- çao, porem' usada, que 01 court: 43 lit/ , . 'I. ana.

POLIS aval'iada em 2.500,00 (dois I I
'

rEdital de Primeira Praça mil e quinhentos cruzeiros). � ��������������������������'��������
, \ '

com o prazo de dez (Hl) 2; - Um rádio, marca Em-

dias; pire", modêlo R.V.M. 54,
O DoJtor Eugênio de oito válvulas com toca

'I'rompowsky Tau- do de conservação (novo),
lois Filho" Juiz de' que acho valer, digo,' ava
Direito da 2a. vs.: Iiado Judicialmente em ....

ra, em axercicio Cr$ 5.000,00 (cinco -mil cru-
do cargo de Juiz de zeiros). 3. - Uma máquina. •

Direito da P, Vara para permanente, à óleo,
da Comarca de FIo- elétrica, sem marca, em,

rianópolis, , Estado bom estado de conservação
de Santa Catarina, e funcionamento, usada, que
na forma da lei, foi avaliada em' Cr$ 5.000,00
etc., (cinco mil' cruzeiros). 4. - '

FAZ SABER aos que o Uma mesa de' manicure, em
I

,

presente edital de' primeira pés, de ferro, niquelada, no-
"praça com o prazo de dez va, em bom estado de con-

(lO) ?ias virem, ou dêle servação, avaliada em .... j'
conhedmento tiverem que, Cr$ 1.000,00 (hum

-,

mil cru,,;
no dia dezess�te (17) do zeiros. E para, que chegue
mês de agôsto próximo vin- a0 conhecimento de todos
douro, às\14 horas, à fren- mandou expedir.,o. 'presente
te do Palácio da Justiça, edital,' que será afixado no

sito �esta Capital à Praça! lugar de costume e publi-
.

- Perelra e Oliveira, o Ofi-' cada na forma da lei. Dado

c�al de, Justiça, em exercí- e pas,;ado I)esta cidade de
CIO, dêste Juízo, levará a Florianópolis, aos trinta
público pregão de venda e dias do mês de julho do ano

arremátação a quem mais de mi, novecentos. e cin
der e o maior lanco oferecer coenta e seis. Eu, (as).
s6bre' a quantia d� Cr$ .:.. Hygino Luiz Gonzaga, Es- /

13.500,00, valor dos bens' crivão, o �ubscrevi. (As
penhorados à Nede Gados' sinadc) Eugênio Trom
Silva na- ação executiva que, powsky' Taulois Filho, Juiz Ilhe move José Augusto de' de Direito dá P'. Vara, em

Fariab, sendo ditos bens' exercíeio. Ios seguintes: 1. - Uma bi- C�nfere com o original.
cicleta, marca Monark n.

I
Escrivão do Cível da la.

19,59.00, nova, sem farol, Vara.

_/ �

PROc;R'AMA DO MES
DIA II - As 22,30 horas: Grandioso e tradicio

nal ráile de Gaia do 84° aniversário,
abrtlhàntado pela orquestra do Clube

, e com a participação da maravilhosa

Orquestra uruguaia de Pedro, Burgos.
Encantadora decoração.
OBSERVAÇõES; 1'0 Reserva de mesas

na Secretaria a Cr$' 100,00 200 Encon�
tra-se na Secretaria ' do CI'ube a lis-
ta de' inscrição à disposição das gen
tis senhorinhas que quiseram debutar.

DIA 12 -- As 20 horas: Jantar de confraterni-

zação entre os :rr.embros da Diretoria,
Conselhos Deliberativo e Fiscal, e as

sociad'os em geral.
Inscrição na Secrefaria para o jantar'
preço individual Cr$ 125,00.
As 20 horas: Bin go em benefício do
Clube, com valiosos brindes que se

encontram expostos na vitrine da Sec-

DR. FúLVIO ADUCCI

MISSA DE ANIVERSARIO
AI�yde Alvim Aducci convida aos seus parentes e

pessoas amigas para assistirem á missa de 10 aniversá
,rio de falecimento de seu inesquecível marido Fúlvio
Aducci, a realizar-se no dia 8 do corrente na Catedral
.]I,�etropolitana, no altal do' Sagrado' Coração de JesHs
i:;; 8 horas da manhã, sqndo oficiante Monsenhor Frede�
rico Hobold.

que compare-

.

� ")..
_04 MOUlch.l a.oJ ....,ca.14J. 1.- d"d ..,./�_ ..... \

FOIU.·S..� 41... c;.Jae " 4.... '\
G:J31T1" ru.t:� "80.� : .li

�_ .. __ . _ _,.;.;..:.-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PJ;lEZADO JQRN.ALISTA ,�ARBOSA GONCALV,E8
MUlto embora o arguto rp- na passeio pelos bairros da Mas seria interminável pros- quirir por êsse .preço eu pa�'maior e única realísacão do

porter se apressasse em ler Ag onê d S d .
. .. .'

.
.

sua carta ao microfone da L'
r

_

omica le o cont ?S seguír! .

. . garel,. de imediato, a 500 Jovem governador que"derro-

"Anita Garibaldi" dei-lhe imoes, ne es encon rarra O colega, ao citar olígar- cruzeiros! Feito? Se, porvan- tou o dragão!
'

.acolhída prazerosa' ,e deJ?o- as seguinte� realizações go- quía, ,rePetiu, sem o saber, turà, n�o conseguir nenhum, À falta de espaço e de tem-

cratlC�,_fazendo-a publícar vemamantaís:
.

'v-elha frase feita, aludindo pagará as corridas do auto- po, cordialmente, o I

na edição de.onteJ?: .

_0 _ Um Abrigo de Meno- aos Ramos. Ouviu por cer- móvel e fiéará com dados
'

IQuando a 11 latejei em dú-
res, com centenas de interno's ' , 'h fOI' ·t t·

ld terí t líd t·
to, que Nereu e o c e e. 1- mui o suges lVOS sôbre a Rubens de Arruda Ramos.

VI as: ena res 1 o seu ar 1- b d
. .

b
'.

t I o

. rou a os ao VIClO c ao a an- gar({ilÍa sui g��erls es, a., que,.go "Um jovem governador e .'
- '

Ih d
-

ld "?
dono), esta na oposrçao e nao no

�=�=um ve o ragao venci o. 20 _ Um Hospital para do- lt d liGovêrno! O cancela e {) 1-
'

���-:' !��s iSS�eEd;��������i eriças infecto . contagiosas, garquia envolve o de pequeno
I

aparelhado como os rnelho- número na direção dos negó-.
da sua pena. Não na conhe- Ires do país; cios públicos. E Os Ramos,

3° - Uma penitenciária em Sant,a Catarina, são ou- ipossibilitada ao regime ria 'garcas divergentes. O sena

laborterapia, em substituição dor Saulo Ramos é traba
a uma cadeia grande; lhista, O senador Nerêu, Mi-
4°· - O grupo escolar Ge- nístro da Justiça, é pessedís

túlio VaI'gas, padronízador :ie ta. O líder do govêrno, depu-
unidades dessa natureza; ,tado Laerte Ramos Vieira, é

S M O U5° - Um castelo encanta- udanísta. Ao mesmo partido, A
.

do e nababesco, para a resí- há 20 anos, pertence o [orna-
.'

.

.

: .

'

dêncía do Governador. lista Jaime Arruda Ramos,
As' quatro. primeiras obras, chefe da Imprensa palaciana. '

tôdas de conteúdo humano e Em Lajes, berço da olígar- Estive ôntem por honra e mais de plena saúde"opulell-

social, datam dos tempos do quía, <até há pouco o chefe graça do ofício fazendo li- to e promissor.

personalismo e,goista! ,A úl- anti-Nerêu era o CeI. Aristi- gcíra visita -ao nosso Samdú. Parabéns San'ldú.

tíma, a mais cara de tôdas, é liano Ramos. Um mimo de Confesso do prazer com Aldo Fernandes

� única que o Dragão de La-j()ligarqUia, essa família desu- que fiz, ultrapassando em es- (Reprcduzido por haver sai-

jes se recusou a construir! nídtssíma em matéria polí-: timativa
o justo prêmio' de do com Incorreções).

Vê o talentoso confrade. tica! 'reconhecimento. tecidos pe-

que' sua vontade de fazer I 'A democracia dos oligarcas los oue já conhecem a vultuo

j�sti�a já não deve estar

sa-"
também merecia do atilado sa obra filantrópica que

tIS reíta. ,. jornalista um paralelo com a
imortalizou o SMI,doso pre-

No continente, bem próxí- dos ("eternos vigilantes".
sidente Getúlio Vargas;

n:�' e�contranl . �uas Colo- I Aderbal R. da Silva, o úní-
.

,Não bastassem os Inestí
mas dignas de visitas: numa Co membro da oligarquia no

máveís préstimos a causa pú

estão os -ínsanos mentais, govêrno quando de eleições blíca, com especial menção

que viviam acorrentados pe- 'gerais, presidiu-as exemplar- a classe pobre; não satisfi

las cadeias, sem tratamento' mente como verdadeiro ma-
zessern os atendimentos com

t t
' " prnstesa e eficiência a sua

9U, ra adas como animais; gístrado, no depoimento do
noutra, os hanseneanos, que exmo. Des. Presidente do equipe de jovens e ilustres

propagavam alarmantemente Tribunal Eleitoral. O próprio
tacultatívos tôda vez que so

a molestia. São duas cidades,
I
candidato adversárío elei-

licitada a sua intervenção;
dois monumentos de assi'3-' to governador, não se dedíg-

não obstasse a expontaneída
de dos seus dedicados funcio- dos da "lar!la" dos poços pe

tência cristã e de solidarie- nou de declarar à imprensa
- ' nários nas suas esclarecidas trolíferos' oU do carvão mi-

iade humana. ' Ambos tam- que o pleito fora livre e de-
. informações; não houve,'se neral. O Departamento, a'-

Jem datam da era do per- mocrático. À justiçá, eleito
,e'Mim êsse conjunto de em- través de um programa de

sonalismo egoista e oligar- ral não chegou sequer uma
,
.' , preendimentos em favor da 11 anos, avp.liado em 87,6 NOVA DELHI, 6- (UP) - O tro lado, Nehru declarou que

ca. reclamação. O governador,
N

.

t
' causa cole,Uva, tem ainda, o' milhões de doiares, provou ministro Nehru declarou, a decisão da Indl'a d'e par·tl·-

o m eirior, em Lajes e dando ao C'argo a medida que -

'

'

Samdú, _seetor
'

de "'Santa Ca- que eSsas fontes podem for- ma reunl'a- 'c m' o d"
.

d
.

f
Joinville, maternidades1'" êle deve ter, não se f.ez cabo

nu o' o s 11'1- clpar a prox1ma con eren-

eleitorál e não deixou o Pc)- tarina, o merecido quinhão neCer combustíveis sintéticos g,ente3 do partido do con- cia de Londres, dependerá da

congràtulatório de srr diri- norte-amedcanos, que Os u- '!!:resso, que a política da' In- resposta da nota /-que envl'o,u
lácio. 'Não houye requisição

,�

gido pelo famoso médico Dr. tilizarão ser adaptados ou dia na crise de Suez é gran- à capital ing'lesa, pedindo es-
de força federal para garan- t'

8
'

AlmirQ da Costa Bat;llha. proje adas para os· aprovel- de pela necessidade a evitar clarecimentos sobre os pro-
-

, tirO uma só secção que fôsse. t

us\'ca'.� I s
Moço ainda no desabrochar arem. o emprego da força. Por ou- positos daquela reunião.'

Essa lição de âemocracia, da existência já empr,estaI,
•

deu-a um dos que sua pe- I EDMUNDO SILVEIàquela autarquia de 'amor >à,
-

na tacha de truculentos, -b,i- '

Itleres sem flama, e quejandas
humanidade o brilhq da sua RA DE SOUZA

,bobagens.
inteligênda a;dmirtistrativa. -Em-,Blumenau, onde resi- ,(

e o ful�or. do �eu entu,sia�-l dia h,á longos anos, veio a

Já sob o r,egime dos atuais mo profIssIonal na sequencla I falecer anteontem nOSSO es

poderosos, temos comprova- :noral de pertencer a esses' timado conterrâneo, sr. Ed
das as conivências oficiais na �-ª'triot�s para

..qU�'� a h�n-I mund? Silveira ?e Souza, en
violação de urnas para do bo- I adez e um pI mClplO sagra- i genhelro eletreClsta.
jo delas fazerem desaparecer do e a �.ealdade um dever i o. extinto deixa vlúva

.

a:

as cédulas oposicionistas, que se nao mede.,
, '_ I exma. sra. Ester FormIga Itrocadas por votos em prol Q�ando da pa�es�ra. q,ue tao Silveira de Souza e oS seguin-.

do situacionismo. Faça ,o co- magIstralmente dlgruflCa os
I tes

filhos: Vitor, fiscal do

lega uma reportagem sobre,a que lhe ,escutam, pela sim- impôsto do consumo, nesta
graude do pleito de Turvo e fi-

•
plicldade de expressão e na

i
Capital; Edmundo, residente

ca'rá decididamente_ edificado modésta que se apresenta BO
I
em São Paulo; Ester, casada

com os processos peIos quais envólucro da sua imputável' com nosso colega José de Di

aqui são vencidos os césares personaHdade, P-lais se ac,en-' niz; Marina, casada com o

"
de opereta! i túa pela confissão de- fazer- sr. 'Rafael Digiacomo; Dina,'

, Apure o que houve, em, se discípulo e' seguindo a ca-' casada c'om o sr. João Pas

,pleito recente, no município I minhada, sem temer verêdas' qualini; Lourdes, casada com

de Braço do Norte, e verá a e encruzilhadas, do seu mag- 'o sr. Bernardo Schrann e se- j

vergonheira dos métodos em-I nânimo chefe e par,ticular nhodta Jàndira.
pregados pelo jovem gove.rna-, amigo ·Dr. José Sette de Bar- I Muito relacionado nesta
dor co�tra o partido do velho Iras que in,cognitamente per- 'Capital, a notícia do seu de...,,'
dl'agão! ,',corre, sem estardalhaç-o pu- saparecimento foi rec,ebida

Será ocioso continuar. Nin- blicitóriQ, todos oS rincões, com ,viva :consternação.
'

'guem lhe nega, caro colega, o, do' sólo Pátrio semeando o I A', família enlutada apr-e
I direito de tomar os rumos Ibem e a caridac;le no afã de sentamos nossos cumprimen
I'que lhe aprouverem, na poli- querer êste Brasil cada vez tos de profundo' pezar.

\��ea :od�S!�:eo� �on!��tà��:� MAIS UMA 'PARA 6 CONSORCIO-'REAl
'sem ouvir o que nao quer.

I Pode o ilustre reportei' turi
: bular à vontade quem bem
entenda. Mas, sem protesto
nosso, quando incursionar
Pela agressão, pelos remo

ques e pelas leviandades con

tra nós, não!
Aí, mais alto' que a liber

dade de doil'ar seus inte

ressículos, s� ergue o nosso

direito de defesa.
Já terá observado, a estas

alturas, que estou de pleno
acôrdo com o seu pensamcn�'
to a respeito do ,saudoso Pre
sidente Vargas e do governa
dor -Moisés. Lupion. Div,ergi
mos, apenas quanto a Nerêu
e Jorge.
Este último jata-se de ven

der o leite mais barato do

mundo: a 4 cruzeiros o litro.

��r�,es�:�:egoJ�a'se�o��v:;:'; TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE
parado para Os problemas an-

gustiantes do momento, mas COMUNICACÃO
operosissimo para os interes- , ,

•

ses da politicagem. l!:sse caso

' A '(RANSPORTES AÉREOS CATARINENSE avi-

do leite é típico. I'a a seus clientes amigos e favorecedores que iniciou, de

Se lhe sobrar tempo fare- 7 de àgôsto corr,"nte, sua linha diária para Porto Alegre,
mos, a combinar, uma repor- via Laguna e Tut'>arão, sendo que às terças, quintas, 'e
tagem e; um contrato: saire- dábaclo as escala,s' se estenderão até Bagé.
mos juntos, antemanhã, a vi- Par'l. maiores deta:i1es, pedimos aos interessados
sitar os Postos de venda de J'igir-se às 'nossas agêricias, no, interior, na capital
leite a 4 cruzeiros. Cada li- Estado, estamos às órdens à rua .Felipe Schmidt 24,
tro que o ilustre colega ad- ':efones 3700 - 2111 -- 2500.

•

cia.
Do seu dono, eauseur ter

rible, argumentador cauda

loso, reporte r cíumanto da
nobre e difícil profissão,
testado de experiência, li

do e viajado - confesso
que esperava mais e me

lhor. O seu artigo desa
credita-lhe a agilidade men

tal e pontilha de retícêncías

aquele poder de penetração
de reporter, com que a acui
dade de sua prosa o arma no

julgamento de quem o escute,
mesmo pela primeira vez.

Aquela sua reportagem n.

1, em Belo-Horizonte, foi pa
rar à cesta, porque, ao revés
de dados objetivos sôbre o

incêndio focalizado, conden-
,sava página. acadêmica.

Acredito, entretanto, que
nela nem os bombeiros, nem
o fogo, nem o prédio sinis
trado, nem as companhias
de seguro fossem tratatíos

)efn termos literariámente

pejorativos e até ofensivos.
A 'reportagem publicada na

Gazeta de sábado, repete o

erro da sua primeira produ
ção profissional, com a agra
vante çie agressÕoes inj ustas
e azedas a entremeá-la.
O reporter não apurou fa

tos: 'rab'i'scou elogios; , não

confrontou dados: teceu lo
as, à falta deles; nada ave.:

riguou, nem
.

doe leve, mas

afirmou categórico; ·não pôs
sob a analítiéa curiosidade

profissional nem m�smo os

ângulos sôbre os quais es

creveu colorida síntese.
Como aquele estudante

muito ,vivo que, solicitado a

responder a· derivação d.a,

palavra campainha, deixo�
,

de lado campanula e foi, de

ouvido, a o tintinabulum

tintainha, campainha - !l,

Sua reportagem foi de outi

va, baseada ,em aparências
ou informações contrafeita,>.
Se a finalidade era aplau

dir a uns e d'esfazer de ou
tros, muito bem!, Usava de

um d,ireito, tão líquido e in-
contestável quanto o nossa

de atiçar-lhe um busca-pé.
Mas Se .visava a dar a Ce,sar
o que de Cesar é, dentro do
suum cuique tribuere', que se
eStuta à primeira aula' do

primeiro ano do curso jurídi
co - o reporte r não podlá
passar o processo ao cultor
do direito sem instruí-lo com

as provas da acusação e da
defesa.

�

Ouvindo apenas uma das

partes, faria justiça por de

mais r*pida e barata.

Que,r o ilustre confrade al

gumas informações do "regi
me' -feudal e' oligárquico de

Iontem, cheio de pernonalismo
egoista, minaz, corrosivo?

Àqueles tempos Santa Ca

tarina classificava-se em, pri.
meiro lugar no setor' do En

sino primário, aclamada pe
los congressos pedagógicos.

.

De 1951 par,a cá a illstrução
pÚblica f.oi politizada pela
U. D. N., e o nosso Estado an

da remisso, de cerra-fila. Em
dOGumento oficial, datado de

1955, o Govêrno confesllava,
alarmado, que a percentagem
de reprovaçqe's, nos grupos

escolares, subia de 50%. De

zenas de centenas de pro

fessôras pers'eguidas, demi'
tidas e transferidas tiveram

por substituta:s protegidas
semi-amalfabetas da politi
cagem. As consequências fo

ram êsse colapso na Ensino,
que antes ,era motivo de justa -

afania pOl;a os catarinenses.

Aql)eles tempos,' reuniões
rodoviárias congratulavam -,

se com os senhores delJaraço
e cutelo por darem à nOSsa
terra as melhores estr,adas
do sul do Brasil. Hoje o sis
tema dos transportes barri

gas-verdes. ,à,tlpende <lo En

genheiro Sol!\,:�' .

'

Se o ilustf"e' 'colega tomas
se um taxi e desse um Peque-

'.o Independente � no

vO semanário, nascido no

Estreito � com o ingênuo
entusiasmo dos novatos,
reclama, a colunas aber-=

tas, contra 'o uso e o

abuso dos carros oficiais.
Cita até alguns números
dos automóveis que des

respeitam a lei que os

próprios udenistas apre
sentaram à Assembléia e

ali foi aprovada peja
maioria pessedista.

O maior infrator dessa

lei é no momento quem

por ela mais se bateu: o

o seu autor, sr. Aroldo
Carvalho, Secretário da

Viaçao.
Corre, a propósito, que

um elemento do govêr
no. ao chamar a atenção
do Secretário para as

infrações contra a lei, te
ria recebido a seguinte
explicação, seguida de

g'ostosa' gargalhada:
- Essa lei é JTÍinha!

Já a repudiei! Esqueci-a!
Ressuseitá-la-ei quando
voltar à oposição!
Dian�e disso, o Inde

pendente, ao gritar con

tra a desobediência e ao

citar a lei n. 314, de 18 de
outubro de 1949, está
apenas fornecendo pal
pife para o bicho!

x X x

o govcrnador Lacerda,
ao divulgar a receita do

Estado, escondeu a dos
meses dc janeir�, feve'rei
ro e março.
Por que? Porque, como

tínhamos anunciado, a

al'recadação desses me

ses foi feita, em parte,
em dezembro, pelo sr.

lrineu Bornhausen,' que
adiantou o sjnal em

mais de 50 milhões.
E os 37 que diz haver

deixado, classificou-os de

saldos! Quietinho e bem

comportadinho, o seu

sucessor engoliu o sapo.
E Se achar ruim que se

mude. E' só o sr.' Hulse
assumir e verá que não

precisam mais dele. Nel!1
para :>àpear ...

Florianópolis, Quarta-Feira, 8 de Agôsto de 1956
'-- --"_---

OS \ NORTE-AMERI-'
CANOS RECOR'-'
RERÃO AO PE
TROLEO SIN-',

TETICO
WASHINGTON, 6 (UP)

O Departamento do Interior
informa que Os suprimentos
norte-amenícanos de' petro
leo poderão ser, em futuro

proxímo, zuplementados por
combustíveis' sintéticos obtí-

S. 'PAULO, 7 (VA) - COnS- Desta maneira, o atual
,

ta nos meios comerciais da Consóréio Real Aeroyia s se-'
cidade, que foi realizado um rá aumentado. com a inclu
los maiores negocias do' são da NaoCÍonal. Torna-se !is
ano. Trata-se da ,compra de 'sim a Cia. do Corcundinha.
jO% ,das ações da NacÍlonal

'

Transportes Aéreos. E' com- uma das maiores compa
prador o 'Cmdte. Linneu Go- nhias do m�ndo contançlo
mes, fundador e principal di- com mais de 100 aviões e ce�'

rigente da Real S. 4. Trans- Ca de 200 cidades serão eg-

portes Aéreos. caladas pelo consórcio Real.

Loteria 'do' Estado
RE�nLT4DOS DE ONTEM

5.4í8 -' Cr$ 400.000,00 - Blumenau
5.129 � .cr,$ 40.000,00 - Joinville
3.179 - Cr$ 30.000,00 - Florianópolis

1,0.878 - Cr$ 20.000,00 - Chapecó
8.740 - Cr$ 10.000,00 � Blumenau

TUFÃO DEIXOU UM MllHÃO' DE PES
,,/'SOAS DESABRIGADAS NA CHINA

COMUNISTA
HONG KONG, 7 CU. P.) são naturais da provinda

- A radio da China Verme- de Chekiang. Disse, que
lha disse esta noite "que 38.00 casas foram destrui-
1.930 pessoas pereceram e das e que mais de um mi
outras 1.200 saíram feridas lhão de pessoas estão desa
em consequencia do tufão brigadas. O tufão, que acoi
da semana passada. Acres- tou a região quarta-feira
centou que todas as vití- passada, avançou terra a

mas, até agora conheci.das,. dentro procedente do mar.

FACULDADE CATARINENSE DE
FilOSOFIA

Debate sôbre literatura catarinense
No próximo dia 16, quinta- nense, conforme o que mais

,[eira, pelas 20,30 horas na largamente desenvolveu no

.eds da Faculdade de Filo- seu ensaio publicado na 1'8-

sofía reallzar-se-á um deb'.t-' vista "Sul".
te sobre Literatura Catari- -I' Em stgüidà 'os assísten
.1ense. tes discutirão o assunto con-

O Professor Osvaldo Mello' forme fôr de sua opiníào.
"ilho exporá de início as suas

I

Espera-se o comparecimento
.déías sobre conceito e ex-I de todas as pessoas interessa
tensão da Literatura Catari-. das no assunto.

APOIA O EGITO NA NACIONAlIZACÃO
, ,

DE SUEZ
BAGDA', 6 (UP) - O Ia-

nacionalizar as companhias,
que funcionam em seu terri

tório. Em Belem, no Líbano,
o presidente 'Camille Cha

moun advertiu que qualquer
medida admitida contra o

Egito fará com que '0 mun

do arabe suspenda todas- as
suas relações com o ociden
te inclusive comerciais.

que, considerado como o me

lhor amigo da Grã-Bretanha,
no mundo araba, anunciou
onc.atments seu alpôi'O ao

Egito, na, disputa do canal de
3uez. A declaração oficial do
governo do .Iaque diz que
todo país tem o direito de

DEPENDERÁ DA RESPOSTA DE UMA'
CONFERENCIA DESUEZ

\

E oS candidatos vitoriosos teriam trocado os se

guintes telegramas:
Fr,edolino Kurten

Braço do Norte.
Comunico também' fui eleito mesmas condições

prezado correUgionário.
Heriberto Hulse.

Hel'iberto lIulse
Florianópolis

Parabéns. Tesouro aguentou
Abraços. ,

Fredolino Kurten.
xXx

'Outros condic;onáclo�?'

.
.

Outros telegramas:
GuUherme Tal

Florianópolis
Barra do Aririú - Promessa, governador Lacerda

não era somente luz elétrica.esta localidade, mas tam
bém 'água encanada, caso U.D.N. vene'essc m'esmo por
um voto. Povo confia cumprimento palavra governa
mental.

Zé Porfído.

Zé PorfLrio
Barra do Aririú

Povo que confiou até agora, de agora por frente

que desconfie. Peço avisar meus netos ou 'bisnetàs da.:.
ta inauguração luz �' água.

Guilherme.

Presidente, U.p.N.'
Floria:nópolis

Adis-Abeba - Vitória' Heriberto por 40.000 votos'
'Ou mesmo por 400 em eleições isoladas, representa de
finitiva consagra.ção popular meu' govêrno. Quando'
àssumirá êle govêrno Estado? Recomendem Rup'P,
Wanderley, Antonio Carlos batalhar,em 'continuacão
atual lei eleitoral afim facilitar vitória slogan ';êle
voltará 60". Preço liberdade eterna vigilância.

Irineu Bornhausen.
..

I'
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