
Cr$ 2,00

Censura à, imprensa

INTERCAMBIO DE FITOSSANITARISTAS
ENTRE O BRASil E A ALEMANHA

'RIO, 9 (V. A.) - O minis

tro Ernesto Dorneles dirigiu
se ao titular das relações ex

teríorns, solicitando provi
dencias para que se dê de

signação de técnicos alemã e:

que visitarão o Brasil de

I acôrdo com entendimentos

havidos em março último en-

EDE'N AO PO.VO ,BRITANI.CO PERON DEIXOU ONTEM O PANAMA' !�:e ;ae�te�:��: dea :e��:il:�

1- d C I' d "d
' fiM DE'RESIDIR NA V-ENEZUELA

.
rté:: ::2�::�c:�:::�im�nt�,

"A ques ao u a08' e e VI, a, ou' PANAMA,' (V PJ o antes de partir para cam_I:��'�:;::I�(:t:;,'à;:�:'�:�:��
ex-presidente ela Argentina, I cas: "Sou ainda- o presídon- Iristas das

_ duas. naç.ôEs. ha-

IOrle pa ra' lodos 0'0's"'.
I Juan Domingo Peron, partiu te constitucional da Repúb'i-I vendo enta� sido �ndlC�clo�
I rumo de- Caracas, às 2;50 da ca da Argentina, mas mo- os srs. Davl� Ferrelra Líma

tarde de hoje, viajando em mentaneamente. em recesso". e Jeferson Pirth Rangel, que
LQNDRES, 9 (U .P.J - O Palacio de' Bukingham, a· sem ele a Europa Ocidental e avião da "Linha Aerea Vene- Acrescentou' que "não vou já se dirigiram para Alema-

primeiro ministro Anthony fim de conferenciar com a os países Escandinavos não zuela". No aeroporto de To- por motivo algum. Apenas nha em junho ultimo.
Eden declarou esta noite que rainha Ellzabsth e, em se- poderão viver. Ponderou: "O cumen declarou para uma '1'0 .. porque desejo aproxímar-rne ' Levando-se em conta qu
o controle internacional di) gulda , falou pelo radio e pe-. Canal de Suez é a maior vía '

da de jornalistas, momentos mais do sul". os nomes dos elementos bra-

canal de Suez é "uma ques- la televisão. Disse que a me- '.maritima do mundo I O que j' .

__i1••· .iiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitão de vida ou morte para tade do petroleo do Oriente' o coronel Nasser acaba "de ta- I .

, I

todos nós". Eden esteve no Media passa pelo canal 'C que lzer é confisca-lo para seus.

TURVO E .. 8R ftC'O', 00 'NORTE-.------ _._--

proprios fins". Mais' adiante,"
QUER O DITADOR DA COLOMBIA FA asseverou que a Inglaterra!-

procurará solucionar o pro-I ,

IX

ZER DA TRAGEDtA DE CAll A'RMA blema pacificamente, apesar idas medidas de segurança

POLITICA que se -víu obrigada a tornar..

Edição de hoje 8 páginas Florianópolis, Sexta- feira, 10 de Agôsto de 1956
'--------------------------------------------------

CAL!, Colombia, 8 -(por Luiz ,tre foi intensificada n,a's últi- Sollderlza-se com '.-Jorge Mahecha, da U.P.) - mas horas. Em Bogotá, -a ca-

Noticia-se que a polícia efe- 'pital do país, dois jornais II

tuou varias prisões por motí- 'muito ligados ao governo pu- Nasser a colonis
vo da pavorosa explosão de blicaram as acusações for-

caminhões carregados de di- 'muladas pelo presidente Gus 'árabe do Rionamite, explosão .e�sã que l:e.- 'Itavo Rojas Pinilha �o senti

sultou na destruição de OIto do de que a explosão cons- RIO, 9 (VA) ____:. A CO\:Jnh

quadras do centro urbano de tituíu o resultado' .d e um' Arabe, residente no Rio, rea
Cali. j "a�aque traiçoeiro e crimino- i lizou, ?ntem, ��a grand� as-

Umas trezentas vítimas do so .
. sembléía, dccldindo mamfes-

desastre forani. enterradas: O total ele m-ortos rha�te-,Itar solidari:d�de integral ao

em duas valas, comuns, sem
I
ve-se em 378 e o de fendoS1 governo eg,lpcIO no C,asJ de

haverem sido identificadas.' e:u 954. Ent�etanto, .as auto-·,8uez. ,D�mmgo ha�el:a. um

Pouco menos de 100 cadáve-' rldadcs receiam que o total ato público no Auditório - da

res identificados foram re-I de mortos alcance 1.00Ó e o IABI. Anuncia-se que existem

clamados pelos respectivo::;: ie feridos 2.000. I u.� �ilhão .de. árabes no ter-

familiares para serem inu- ---- -. .

. rltO!,lO hrasileíro.

;�aa��� em sepulturas inelivi-l Não será permitido I
O d--,..,--Rio 9 (UP) - As outori-I caso o pao IIdadês cariocas vão novamen- Rio 9 (UP) ,.0 sindíca tco .

te reprimir os Excessos de 10- j'dos panificadores elo Distl'j- I'
A censura oficial sôbre as taç'ão nos cinemas. O· titu-

I
to Federal reunir-se-a hoje a

notícias em torno do desas- ,ar da delegacia de costu- tarde, em aS3embleia geral"
mes e divisãO, em renniã:>

I
afim de discuÚr o caso cl-:) j:

D' 'd d 'N'''''' l'ealiz;)da ontem ,com os pro- pão.,Por ouUo lado, ',o pre8i-: (

lVI. as as açoes
. )ri,etai'ios e exibidOres, �e ci�, de,n_�e d_� C(�.!��I cle;çlfll��� qH �i;�

l-' A
' . i lema, recomendam de qu� á' arahzaçao (lg fáJ:>llc'O do 1;'atmo- meHCanaS i .1ãa.-seja p:!rmitido nas salas pão, por parte el?S el?nos �." i

-NOVA IORQUE, 9 (UI')
i le projeção uma �o pesso� p.adarias, .·d.e�"rm1l1ara a ul-

j
A d' 'd 'd naco-e' latl'no-' m pé. Tambcm nao S2,'a tlma P03Slbl'ldade ele um en·-I·IVl a as

-
�

. .

t t
.

f" ,
. .

t '(I S mais permitida que 'o pubhco ten,dlmen') en re os pal1l

.-,
.

amcncanas em suas lc n a- -

. '.

-

t d re se s�nte nas escadarias. cadores e as autondades. '.çoes com OS expor a o s a- �

.

::2�aen��n���O�:c:n�t:��on� RUSSIA E JAPAO CONTINUAM NÃO SE
mais alto rtível desde setem-

::� �� l���:efl�;��,a °C��il����� ENTENDENDO EM SUAS NEGOCIAÇÕES
dados do Banco da Reserva MOSCOU, 9 (UP.) - O mi- briosas". Estàndo as duas

Federal de Nova Iorque. Em nistro do Exterior do Japão, partes num' impasse quanto
fins de junhCl, o credito a Mamol'U Shigemitsu, reJel- às questões territoriais,

dU-1fwvor dàs exportadores ame- tau, hoje, a alegação sovié- rante a quarta reunião das .

ricanos havia aumentado 'em tica de que as redamaçõ<;s negociações do tratado . (J�

três milhões de dolare3, al- territoriais do Japão, com re- paz, as delegaçÕes c,oncorda-I
.

cançando um total de 158,5 lação às ilhas Kurilas meri- ram na formação de comh" I
milhões de dolarEs. As cifras dionais, já tinham sido res01-

.

sões para estudar outros as-
I

da Reserva Federal são com- vidas definitivamente e con- suntos aiJ::rda ·pendentes. Am- i
piladas das transações ele 14 tra o país. O chanceler japo- bos' oS lados rej�itaram um'

grandes 'bancos comerclals �ês também sé pronunciou acordo que, Se baseia na sim-I'
qUe se incumbem de substan- contra a declaração do ml- pIes troca de embai'xadores e

cial paí'cela dos negocios fi- nistro do Extlrior da Russb, concordadam em continuar i
nanc liras relacionados com Dimirri Schepilov, de que (' negociando para' a elabora-',as exportações para a Ame- Japão deverá cumprir com '1s cão de um tratado formal de

rica-Latina. : decisões das "potenciado vi- paz.
,__�I�m��ItJIIiI.I���!lillII!!lÍLilBllI!r.IH••!ll!II.III••ITlB5�••�-�- ••••��._._I_I_I._.II

Continuação

Ica�,
outros patriotas como'�,.' politicas

Opo�cionistaslNação
a CapUal do Pa�

O SR ALIOMAR BALEEI;. nós, homens de bem, se sen- � . � comprometidos nas re- transformada naquilo que
RO:--

.

- h�m profundamente magoa- >�' O M·
·

t d J J. � centes eampaI).has contra acabo de descrever - uma
(Sem revisão do orador) - dos com esta nota, que. rep�- lOIS ro a US Iça o regime, o Sr. Ministro Bogotá -"e é do conhecimen-

Sr. Presidente e 81'S. eleputa-I t�mos ,,:bsolutamente mvell-
I

,
da Justiça se entendeu I to, de tôda a Casa. S. Excia.

t· I dICa ate o momento em que � I . com o Sr. Presidente da percebeu claramente que aelos, Sr, l\llinistrJ da Jus Iça. "
'"

.

I i' na I' República, que avocou a polícia se havia 'omitido n"O Regimento desta casa,'
V. Excla. nos prove qu_� rea: ( / -: oJ

permite ao Deputado autor mente � ::;>enhor �resldent_.. .... si, imediatamente, o co- dever fundamental de preve-
da convocaçào de Ministros, �a Repu�llca poss.Ula aquel,as � ç.aA.m·ara' do�. Deput'ad.9·s ..

mando d�reto das provi- nir os acontecimento3 quê
de Estado usar de quinze mi-I mformaçoes fldedlg�a� a. que (

_ �'
dências. Assim, reunido naquele instante ameaçavam

nutos para concordar oU dis- se r�porta a nota lqadlad::t � com o Sr. Ministro da transformar esta cidade num
cardar das respostas dadas I no dIa �O'. .

" .. Justiça e os dois chefes teatro de devastacões, e d�
por 8. Excia. Vossa Excia me DemaIs .dISSO; ó:e:;eJamos i: Exposiçao' do Exmo, Sr; Nereu Ramos

I
dos seus Gabinetes, etc.,

I
predações Convócou seus

vai 'permitir que eu inverta que '!_. Excla. espsclflque il � Ministro da Justiça, e as interpela'ções etc.... '

.' .
Ministros milit�res, não para'-

d d
.

h
. -

atuaçao a desordem de ca I '. 1
.

.-. substituir-se, como daqui foia ar em e mm a expOSlcao
.

, n ',.
-

I fêitas a S. Excia. com as respectIvas Dal conc.uo, Sr. Mm.ls�ro, i afirmado. no poder para ae de começo forneça os que- da p.olitico p��icionista com
I � " respostas, na sessão do dia 27-6-56., q�e, de co�e.ço, as provlden- instauração de um estado desitos a que se refere tam- as clrcunstncJaas de modo,
I �

.'

C> c�as de· pohcl!'lmen�o que de- sitio, mas para prevenir, combém outro dispositivo de nos- tempo e local em que essas,,. vIam premumr a cldade, quer a lj.rgência que o caso ree13.-sa lei interna e sôbre os quais pessoas ·se comprOl�eteram,' -"c,....................
!.- ..

.- �.� ,

c?ntra exces�os acaso com=- mava conseqüências', maisdesejo o mais minucioso de- na lut� contra? reglme.
.., ;. tldos pelos Jovens, qper por graves, não �penas para apoimento de V .. Excia. Ésses D�seJamos amda que V. dente da República, segundo quela natã oficial meneiona-' Palavras, que Vou ler, para outro:; excess�s �e parte das população do Distrito Federal.quesitos são exatamente ,9s E;xc:a. esclareça em que. se se lê da nota a que me re- va como responsáveis pelo que V. Excia. possa bem iden'- autondades pUbhcas, estavam como para-a de todo o Paísdo meu 'pedido de .cqnvocaçao

. dlstmguem os atos pratlca- I porto, incluia também o lan- .planejamento e execução das tificar o documentos: sob a responsabilidade de' V.
.

e se contêm no requerimento dos por Deputados de. �ut�os çamento de bombas no inte- medidas ameaçadas, queira. Excia., I T b' d'muito mais amplo do nobre partIdos e pe.los Opos.lClOms- rior' da Faculdatle de· Direito exibir o rol dos suo�lternos '.'Em face da agitação Ota o Chefe de Polícia e o
am em nesSe mesmo. l�-Líder da Maioria. Em resu-' tas, nos _refendas mCldent�s. da UI'liversidadé do Distrito que se excederam no coman-I que vinha sendo prepa- C mahd nt da Fôrca Po)i- curso do nobre Deput!tda Vl-'

_mo, desejo que Vossa Excia./ Gostarramos que V. Excla. Federal, na Rua' do Catete do, a,liás, assumido direta e raela na· cidade' durante I Ci�l do �ist�ito Federal Eram �ira .de �elo . e�tãd dtlto qu",completando as eXPlicaçõesj apr2sen�as�e Os element<?3 n. 243, o espancamento de imediatamente pelo Sr. Pre-I êstes últimos dias o Go-! as autoridadrs que até o 'dia epols. . os mel eu es da
dad�s à Câmara, minudencie de �onv�cça� dent:e. os qUaIS, vários �studantes, a alguns sidente da República, con-· vêrno deixara ao Depar-' 30, tinham o enca/go de pro- UNE, mform�,:a o General
aqueles fatos concretos, com as �otog.graflas,. C�elo que V. dos quals o Deputado Fer- formé o texto governamental, i tamento· Federal de Se- ver à manutencão da ordem ��efe _de Pollcla que, por SJ-
menção de nomes, pessoas, EXCla. VIl! na, U!hma Hora.e, nando Ferrari e eu assistimos especificando às providências guran,ça. PÚbi!ca a in ..

I
da segurança é da tranqüi- hCltaçao �o. nobre Deputadolocais', tempo e circunstãn- n_o CI'U�eIrO, o�gaos de put�h- na noite de 30, e também que tomou para apurar a' cumbencla de manter a lidade na Cidade do Rib de Adauto LUCIO Cardoso,. con-cias que fundamentaram a CIdade msusperto� �o .Gover- aquêles atos brutais pra-tica- culpa de cada um, assim co- II ordem, como do seu de-' Janeiro. cord�ra o Coron�l Urural M?--nfirmação do Sr. Prgsidente no, pro

..
',;a,., de eVldencla, de dos contra crianças, como ::l mo para aplicação :das puni-, ver, imdedindo que fôs-I � Em depoimento autorizado galha«:_s em .retlra� um dJSda República ou do Govêrno dramCltl01:dade fora do cO-.' jovem Matos, de que V, ções disciplinares e penais. •

sem ating'idos ou prejudi-' ouvido nesta Casa no dia 10 c�oques que lmpedlam a e�--cnfil'J:l, no dia 30, de que o. mum, ,acerca do modo pelo Excia., se ocupou, e contra Ainda, 0$ -' eselarecimen- I cad(')s os intrrêssés da I mostra que essas providên- trada dos e�tudantes na SeC1('
movimento das ruas era ex- qual se .pr03cessaram os fa-, parlamentares, tanto mais tosdos fatos Iigaelos às acu-' população. E neste sen-' cias policiais da responsabi- da sua. socledade e que ::1:\
pIorado e dirigido por políti- tos�.. 'quando tais crianças e êsses sações feitas ao Major Her-! tido, inst).'uções expres-! lidade de V. Excia. se malo- a:v�lan�he, formada na pre-cos oposicionistas. I Como a nota oficial fala parlamentares ,estavam de- mes da Fonseca Neto aqui: sas recebera o Chefe' de' graram. Quem o disse, Sr. clpltaçao cal? que os moçosE' certo que V. Exa., já ex-l num planejamento e execu·· sarmados. mesmo reiteradas pelo nobre' PO,lícia do Sr. Presiden-' Ministro foi o eminente busc!lvam a porta da rU::l,plicou à maioria que essas' ção de-medidas enérgicas e Se as violências brutais, e 'Deputado João Machado. te da República e do 81'.' Deputaâ� Líder da. Maioria. surglra.o �umulto dentro dopalavras não se referem aos decisivas para _extinguir a de todo desnecessárias, rei- - Sr, Ministro, V. Excia. Ministro da Justiça.'

_
t S. Excia. conta, no discurso

I qu:'!.l atmgldos foram .os 1'8-:Deputados oposicionistas que desordem até o amanhecer teiradamente prat!cadas ,con- conhece bem, e; por certo, tem 'Dadas. as proporçoes aqui proferido e ouvido d _
presentantes do povo que. ahaqui têm assento. Não ob,,- do dia, desejamos que V.' tra estudantes e parlamenta- em mãos, a nota' a'·que me assumidas ontem pelo, baixo de enorme emoçã�, se e.ncont�a:vam, como ,d.e I es,-tante, nós, oposicionistas, s'o- 'Excia. explique se .essas me- res de§armados,. não. se con- refiro, i1'radiada nO dia 30 e movimento explorado e que, regressando de Belo Ho- to Jornahstas e fotografo:;.

mos um Partido e atlém da- didas enérgicas diretamente tinham nas õrdens ê instru- publicada nos matutinos ctn afinal dirido p e los' rizonte, cêrca das 2230, horasqueles que têm assento nest.a comandadas pelo E,r. Presi- ções das autoridades que a- ,dia 31, que começa por estas I, agentes comunistas e de 30, eneQnt;t:ou o .qhêf.e. dá .

.'

A 14 dI' novembro de 1953, os recursos contra. a violação das urnas de Tur-

vo eram julgados no egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
.

.

Pelo voto de desejnpate, rec,onhecida a fraude, o pleito foi anulado.
Mas, além dessa decisão, todos -os Juízes do Tribunal - desembargadores

Osmundo Wanderley da Nóbrega e Hercílio/João da. Silva Mede�ros e drs, Adão

, Bsrnardes, Milton Leite da Costa, José do. Patrocínio Gallo'fti e Edmundo Accá

cio Moreira - determinaram que passado em julgado o acordâo, fossem de

sapensados do processo os autos do inquérito proeedído e remetidos' à Procu
radoria para apuração das responsabilidades criminais e punição dos culpados ..

A sentença do Tribunal catarinense, em recurso manif-estado pela U.n.N.,
subiu à apreciação do colendo Tribunal Superior Eleitoral, onde foi confirmada

por unanimidade de votos, Os membrós todos' do S.T.E. foram veementes no

recomendarem o cumprimento daquala parte do aeoi-dãn catarincnse tomada
por c��formidade de votos: a apuração das resporjsabílídades e a punição dos

culpados. •

Assim, sete juÍz('s do Tribunal regional e mais nove da Corte. nacional, de
terminaram que a fraude de 'I'urvn tivesse a devida apuração dos zespcnsá-
veís e a punição dos culpados.

.

.

Mais alto e "mais fortc que essa determinação expressa de dois tribunais
e de dezesseis juízes, falou o facciosismo do sr. Precurador Geral do Estado,
para garantir não só desobediência à sentença moralizadora; como _ainda para
evitar a apuração das responsabítídades e a punição dos culpados.

O sr. dr. Vital' Lima foi além, na sua servidão, à politicalha desonesta do
situacionismo conivente com o crime de Turvo. O juiz Varela, recidivo em frau
des eleitorais, já havia sido denuncíado p�rante _o Tribunal Regional. Essa de
núncia já havia sido aceita, quando uma questão de competência derivou o

julganlfnto para o Tribunal de Jus�iça.
Pondo-se ao serviç'O do lado podre, o ProcUl'ador' cIo Estado faltou à ética

para '�)m o seu colega' (10 Tribunal' Eiei�oral" atingindo, ainda, nessa pasmosa
<leselfgâpcia. o"'magistrado que acolher� a dellú.,ncia .. '

'.

, E�;kV!�4),S! a. .fustiça Eie�t.�l'al;. rJ..o .CMP, �'CUlUpi-ill l'U=Qf�e.u.i{l� ó''-�eu
1

devl)�: -1ii�·l"O.u.�OS� fa.t� Ofi:l'�Cew detiúncia
- contra o juiz l'espo�áve. por êl�s.

e recébe� essa denúncia.
. .

Derivada a comprtência do julgamento para' o Tribunal de Justiça, os fa
tos não se alteraram; o responsável não se dissolveu; a denúncia não perdeu
sua razão de ser, de novo, só apareceu no, caso a parcialidade in:,pontrolável dI)
proeura'aor Geral do Estado, para exercer um estranho poder de cassação e

com êle anular e revogar dois acórdãos unânimes.
.

\

Resta, contudo, à egrégia COI'te (le Justiça, examinar se, contra o parece'r
capcioso, nã!} cabem medidas legais, que lhe ilidam o absolutismo. Se inelutá
vel a atitude inconfindente do zelador da lei, do epÍsódio ficará uma dolorosa
lição a pedir socorro a-õs legisIador�s e obrIgá-los a uma categórica determina
ção legal que arme a/justiça de' recursos contra tais golpe's baixos e fatais. ..

ConfessaI' a necessidade de um dispositivo legal para esse fim específico,
é melancólico. A chpfia d.o Ministério Público devia estar ao abrigo de tal so

licitação, ora reconhecida como omissão leg·al. A ,altitude d cargo importa em

exercício resrrvado à mais selecionada elite, tanto de cultura quanto de vali
dade moral.. A decepcionada experiê11cia,. por davante, exigirá que os Tl'ibu
nais tenham sôml'e até os Procuradores Gerais o poder que êstes têm em rela
ção aos promotores faltosos e relapsos: o de forçá-los ao cumprimento «!o de-'

ver, ao respeito à lei, ao acatamento das. decisões superiores.
.

Scm isso a llaixão política continuará' a fornecer gazuas para que os cri
minosos desertel)} dll �deia e Ilersistam, livres � pod('rosos, a comprometer e

clesmoralizar as instituições.
A Hnpunidade dos responsáveis pela fraude de Turvo inspirou o condicio- '.

nado de Braço do Norte --: elos da mesma corrente de degenerescência.
Contra isso aqui ficam o l:egistl'o que fizemos e o. protesto que erguemos.

síleíros foram' sugeridos p,�

las autoridades da Alsma
nha julga o titular da A$ri··
cult�ra poder nosso governo
influir na indicação dos na>

sos visitantes.
Com esse propósito sugere

o gen. Ernesto Doi-neles que.
um dos elemanbos a ser de
signado pertença ao orgão
federal de defesa veg�tal
germânica, enquantó outro

seja integrante de um dos

aervíços de defesa estaduais,

357 pessoas na

vala comum
CALI, 9 (U. P.) - As auto

ddades anunciaram que fo
ram enterrados, na vala co

mum, os cadáveres de 357

pessoas, que pereceram na

terrível explosão de ontém.

No' anrítsatro, ainda se en

contram 90 corpos para se

rem identificados. Enquanto
isso, continuam os trabalhos
de salvamento na zona atin

gida e nos terrenos das pro
ximidades.
Até agora, a única comunt,

iação oficial do número de

vitimas foi a do presidente
Rojas Pinílla, que falou em

'mil, entre mortos e feridos.
'�03 meios autorlaados se in

formou que 'Os preluzos no

setor comercial e Industrtal
sobem a 40 milhões de dóla
res.

Barcos pésqueiros.
para o Brasil

RIO, 9 (V. A.) - O Minis
tério

-

da Agricultura Vem to

mando uma serie de medidas

em favor do desenvolvimen
to técnico e economíco do
país. Entre essas providen
cias' figura a autorização :l,

um industrial brasil�iro para

que man,de vii' fio jãp'�o, Es
panha·' e Italia quinze nov!1S
'barcos pe3queirós para uma
emprEsa a cujo patrimonio
os navios serão incorporadGs
findo o prazo de cinco anos

de autorização excepcional,
nacionalizando-s'e as guarn i-

ções estrangeiras.
r

I Com 21 anos

tédrático da Uni
versidade do

I RIo, 9 ���sil Empo,"ou-
se solenemente como ca

tedrático da Faculdade Na
cional de Arquitetura o mais
jov.em catedrático universi
tário brasileiro, profesSor
Mauro Viegas, o qual con

quistou a cátedra mediante
sensacional e 'brilhantissimo
concurso na Universidade do
Brasil. O novo. catedrático

te� aPenas 21 anos.
._--- ---------

Conto no �_róx. núm.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta- feira, 10 de Agôsto de 1956

PROFISSI01NAL
•••••••••

�
••

�
••••••�••••• aI

�; Darlota O Futuro de sua família
S DR. NEY PEI\RONE I·Restaurante Napolt ·

., .

J,DSl1: TAVÂRES MUND ' , , ; ,

- Comprando hoje mes�o, ótimos lotes, nas pra las

IRACEMA Formado peJfliftMullade Naelo , .

f : �e Itaguassú e balnea�·lOc.ou Junto ao novo Grupo Inneu

DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Dal dit M.edicina .lJD1Vt:C8ldad.. I : Bornhausen, no Estreito.

T.AIS - CLINICA GER:AL 1 do Brasil
. I Rua I\larechal Deodoro 50.

.

• ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
Angustia Complexo..: RIO DE JANEIRO

I I di h
.

Insonía - Atac.ues - Manias _:_t' Aperteiçollment� na "C��a ile Em Lajes, nu Sul do Brasil, o melhor!
seu :n �Iro. , .

Problemáti.ca afet.iva e sexual r Saud... Sao' Mlgl1e� Desconto especial para Os senhores viajantes. '1
Ja dispomos de poucos lotes a venda.

Do Serviço Nacional de Doell-, Prof. ..,,,rnand{\ Pau InO
. Dirigir á Rua Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta

ças Mentais. Psiquiátra do .. Interno por 3 aLv" do l'>erVlço .

.

Hospital-Colônia Sant-Ana.' de Cirurgia •••� - Capital.
CONSUM'ÓRIO. - Rua Tra-' Prof. Pedro de. Moura -.------------------------

jano, 41 - !tas 16 às 17 horas., OPERAQOES
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,l CLINICA DE ADULTOS

,

l39 Te! 2\J01 DOENÇAS DE SENHORAS
.

ÇONSULTA.3: I'iàriamente das

7 - 9,30 JlQ HOSpital de C.1ri-'

dade, das 9,30 _ 11,30 no Con-

DR. ARMANDO VALt-,' sultório à rua João Pinto 16 l°

andar.
RIO DE ASSIS .

, RESIDl1::NCIA - Rua puarte
Schutel, 129 _ Telef. 3.288

Florianópolis.

I \ �

D:I�:�F.�:��:;Á j

fyu.'fes\ li FI ii iá" ó p ui'SCONSULTóRIO Ediflciol
Partenon _ 2'!

.

andar - sala
203 _ Rua Tenente Silvei:r.a, 11)

. Atende diáriament.e da. 8 u·
II ,horas.'
3as e_ 5as �a8 14 as 18 hóra., FLORIANÓPOLIS LTDA. 25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio -

_ 19 as 22 1I0r.a.. Rua Felipe Schmidt, 4S
Confeceiona Dentadura.·e Pon·· T' d C ' F NúF

es Móveis dI> Nylon.
- ransporteil e argas em Ueral entre: LORIA O· 26 - domingo - Farmácia Santo .•Antonio - Rua

LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO Felipe Schmidt, 43
.

_--o�======" DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. I O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

::r."
.,('" StO Antoni0 e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,

O ESTADu" Matriz: FLORIANóPOLJ3 Fill·al·. CURITIIlA'
.

v', J. .'
. '13 e Trajano.

Rua Padre Roina, 43 Têrreo Rua lsconde d� RlO Brancl1 A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
Telefones: 25-34 (Depósito) J32/u6 't

. -

dA t D t t
21);.35 (Escritóric> \ T I f . 12-30

\:.;a au orIzaçao es e epar amen o.

Caixa Postal, 435
.

End. T:I:i�n�SANT[!)RA;' I?e�artamento de 8aúde Pública, em julho de 1.956

End. Teleg, "SANDRADE'"
Lmz Osvaldo d'Acdmpora, Inspetor de Farmácia.

INDICADOR
MtDICO

DR. W!\LMOR ZOMER '

SR.
GARCIA

Dlulomado pe la Faculdade Na
etcnal de Medici,na da Univer

sidade do Brasil .

E'I-Iuterno por concurso ds Ma�
ternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Ro.
.

drigues Lima)
�x-intetno do Serviço de Clrur

_gla do Hospl tãl I. A. P. E. T. C.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carhs

Corrêa
[IOENÇAS DE S,ENHOT{AS _

PARTO� _ OPERA �ER
Cons: Rua João Finto 11.

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

das -- T-elefone 3035.

RUA "3 DE

Viagem c,om
-

segurança
,I

I

e "rapidez !

80 N.oS OONFORTAVEIS MIORO-ONIBUS DO
-,

RAPIDO -;<SUL-B1ASI'LBIBO))
-

Florianópolis - Ita1at -- Joinville � Ouritiba
��

.. -rt.!�... ._.

liOli Deoaoro esquma da
Rua Tenente Silveira

•

Residência:
Rua: Gene raJ. Bíttencourt

roi.
Telefone: 2.693.

1)08 Serviços li" Clínlcs Infantil
Ja Assistência l\1unicipal eRos

�-ital de Carida.de
n, CLINICA MÉDICA DE CI.:IAN

ÇAS E ADULTOS
.

- Alergia -
Consultório: Rua Nunes Mil'

chado, ·7 - Consu ltas das 15 àa
l� horas.
Residência: Rua Mauchal Gui

lherme, Ó' - Fone: 3783

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

DR. CESAR BA.TAUlA DA.
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e

Crianças Raio X

Atenda com Hora Mar

cada."
Felipe Schmidt :19 A Sa-:

la8 3 e 4.
-,.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

AgênCia- :MÉDICO
Com prática no Hospital São
Franctsco de Assis e na ranta

Ce ..a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 _

ret. 3.00z,

DR. 'J(IL10 PAUPITZ'
FILHO

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

A D/V, O G & DOS

DR. JOst MEDEIROS.
VIEIRA'

.

_ �DVOGADO _

Caixa Postal 150 - 'UaJs' -

Santa. Catarina.

Ex-Interno da 20· enferma!'.a
e. Serviço de gastrQ-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
'Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospit.al mater

nidade V. Amaral.
.

DOENÇAS INTERNAS
Cor-ação, Estômago, intestino,

ligado e vias bi llaxêa. Rins. ,

Consultório: Vitor Meirele. 21:
Das 16 às 18 horas.
Residência: 'Rua Bpcaiuva lO,
Fone: 3458.

.

BORDADOS A MAO
/'

Eus,na-8� na RUI! Feliciano Nu+es Pires 12 .

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

----��---------------

.
j .

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

.l\-dmICO í'R. CLARNO G.
,GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor !{ei�eles, 60.

FONE:: 2.4118

..

Floriân,)polia::::'_ -
I Vende;-se OU arrenda-se o Pérola

DR. ANT�t��I��l\1ES DF.

Restaurante, sito 'à rua 24 de Maio,
_ ADVOGADO -'

•

.

���r�:���li: �:::d::Cla' 148 no Estreito - Informações no
Telefone: 33.4(..

te..····�·...····,.····1 local
D E N' TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA j
CIR'URGUO-DENTIST.A I

Clí:::oixt��!:�;:!��it::o -'1 OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICÃO
DIATERMIA 1

.. t

Consultório e .Residência:
Rua Fernando Machado, D. 6

. CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
Fone: 222D� 'RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO _ A

Operações', ,Doenças de Se
choras - Clínica de ;\,lultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Serv_idores do Es·
tado. •

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas - Pelá manhã no

Hoap its l de Caridade,
A tarde das 15,;;� hs, em dian

te no consultó:rio á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. 'Te]. 2766, I

Residêncià _ !!ua Presmente
Couttr tio 44. Tel.: 3120

L _. _

"

DR.: MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

'

..

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Interna.

CORAÇÃO - FIGADO -- lUNS
,- INTESTINOS

Tratamento moderno 'da
.

SIFIUS
Consultório - Rua Vltur Mel·

.

eles, 22. .

'

.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horu.

Telefone: Consultório - 3.4L6

Reridi'nda: Rua José do Valt'

Pereira 158·- Praia da Saudade
- Coquei roa

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARI'l
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de C,TORI
NO' do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS }'hRA
TRATAMENTO das DOE'NÇM
da ESPEC[ALIDADh;.
Consultas - pela manhã nr

MÉDICO CIRURGtAO
HOSPITAL Doenças de íJenhoras - Parto.
'li. T4-RDE' _ das ')2 as li -'.'

� Operações _. Via" Urinária.
no C_QNSULTÓRIO �,-_-:.P,ua do� r-,fu'l's�de' .a,pe,r��·'.çoament'J

e.

ILHFt'1 nO'. 2 'l.' '�; '" . • •

d
RE'::�D�'NCIA _ Felipe Sch � longa áUéa"" 119,. ·HospitalS e

. Buenos 'Aires.>
mídt nO. Í13 Te!. 2365. CONSULTóRIO:' Rua }<'elipe

-D-R-.-A-N-'f--O-N-I-O-�-1U-N-IZ Schmid t, nr. 18 (sobrado). }i'ONE
3[;12.

DE ARAGAO HORÁRIO: das lIi 6s 18 ho-

CIRURGIA oJ!���raATOLOGL\ rartesidência..:--Âvenlda Rio Dr.an-

COilsultório: João Pinto, 18, �o, n. 42.
Da1l 16 às 17 dlàriamente. Atende chamadoa·

Menos aos Sábados' Telefone: _ 3296.

Res: BQcaiuva 136.
Fone: - 2.714.

DR. CONSTAN'fINO
'DIMATOS Ccnsultas: dali 8,00 às 11 ho- DOMICILIO.

.

ras e das' 14,00 às 18 hora.

I M'Exclusivllmem.à com hora mar-
.

�PERARIO - VALDE AR POSSAS

cada. +'IAIO" (BECO), NO ESTREITO.
Sábado --:-das 9 às 12. .

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

ENDER,EÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
,

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTÔNIO :PIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGiA CLll\ICA
'/}ERAL-PARTOS

Serviço ,..ompleto e especiali·
zado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos dp

diagnósticos f' tratamento.
SULPOSCOPL\ _ HISTERO -

SALPl.'-IGOGRAFkA _ METABO·
LISMO í3ASAL .

lt'\dloterapia por ondas cllrtas

'Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violela e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n .. L

l0 andar _ Edificio do Monteplo
Horário; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas '_ Dra

MUSSI
Residência: Avenida Tl'om

. p'owsky, 84,
----

INFUh,,:'.o,.;OEI!I tTlEI8

DR. LAURO DAUR,\
CLíNICA GE'UAL

Ef;pecialista ,em moié&tial dto

Senhoras e vias urinárillb.
Cura radical das iufe"ções

agudas e cron.icas, do "perelho
genito-urin�rio em ambo. OI

sexos, ..
Doenças do aparelho Dige.sbvo

e do sistema nervoso.

Horário: lOJA. ás 1-2'f! 2% ás 1\.

Consultório: R, Til'�e.ate8. 12

_ 10 Andar - - F'one: 3246.
Residênci'll: R, Larerila Cou

tinho, 13 (Chácara do Etipall.ha \
- Fone: 3248.

ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinal, l raa Coa
,.'.heiro �rafra, n. 160 Tel. 1022
- Cx. I'ostal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

.AQUINO
Representante. :

R\lpresentllções A. S.' Lara.
Ltda
R(:l Senador Dantas. 40 - 1°

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rca 16 de Novembro 1128 6°
,,<lar .ala 512 _ São Paulo'.
Assinaturas anual' .. Cr$ 300,00
Venda avulssa ."., .. Cr$ 2,00
Anúncio.. mediante contr'to.
Os originais, mesmo não p.u

b Iicados, não serlio devolvido ••
A direção não se re:iJ;.onsabiliza

pelos concF" emitido.· nQ. ar-

'gOS a�sil

Agência: PORTO ALEGRl'� I"Riomar"
Avenida do E�tad(\ 16[6/76 Rua ComendaC:or Azevedo.!

64

Filial: SÃO I'AULO

Telefone:� 37-06-50 Telefone: 2-J7-!l�
AtendE' "RIOMAR"

El.d. Teleg. "RIOMARLI''''
DR. ALVARO DE.
'CARVALHO

MÉDICO -D'E CRIANÇAt
PUERICULTURA _ PEmlATiUA

_ ALERGIA nIFAN'UL
C-:lnsultório: -- Rua Tirade .. ·

tes n. 9. . .

Residência: -- Av. HerClho
Luz n. 155 -- ']'el. 2,530.
HorárIo: - Das 14 àd l8 ho·

ras diáriall!enw
._------

End. Taleir. "SANDRADE"

Aaêncla� RIO DE JANEIRO
"Rlomar"

Agêni'ia: BELO lIO�I
ZON'rE
"Riompr"

A 'enida Andl" ''\s, 871-B
..

":relefone: _ 'JO-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo �,ettfl. 99
'Fone&: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teles; "RIOMARLI"
'NOTA: '':''_ Os nossos serviços nas praças de PÍlrto

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agelltes

:.: ·DR. JÚLIO DOIN
VIÊIRA
MÉDICO .

ESPECIALISTA EM OLRM DR. NEWTON
':>UVIDOS, NARIZ E 8ARGANT.!I. D'AVILA ,

'rRATAMENT0- E OPERAÇÓE� CIRURGIA GERAI.
{nf�a-VermeIlio - Neb�lIzação -

Doenças de. Senhorat _. ':'r?cto.
Ultra-So� .

. logia _ Eletl'icidade Medl"a,
(TJ:atamento de

_

8Inoslt.e 8eTl Concllt()rio: Rua VitHt Mel'

. oper�çao) l'el"s n. i!8 - 'releione: 3307.
Anglo-retlDoBCopla _ R?ct'lta

d.,
Consultas: Dlls t5 bora. em

Oculos -. Mod�rno ..q.Ulpa�..nto
1iante, .

.te Oto-Rmolarmgolog18 (uniu Residência: Fone, 3,422 .

.

no E8t,,�r,) Rua: Blumenau n. 71."
. HoráriO das 9 as 12 horas r .

.

daa 16 às .18 horas,

.Consultório: _ Rua Vit.or Mei

reles 22 _ Fpne 2(i76
.

Res. _ Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

o leitor encontrar', nelta co

luna, informações que nwceuita,
dià.�ament& e d, imediato:
10RNAIS T�lefoue
O Usbdo , ". 1,022'
'" G 'lzeta .,....... • • .. • • 2.6116
Di'rio oir. T "i. S.1)79
Imprensll O:h" .11 ••.••••• 1.688
HOSPITMl!

Caridade:
(Provedor) 2.814
(Portaria) '.. 2.086
Nerêu Ramos .• /.......... 8.881
Uilitnr 1.167
�áo Sebastiãu' (Casa d.

Saúde) •.....•......... S,l118
M.�tl!r:1Ídade Doutor Car-
los Corrêa ....••.• ,... 1.121

CIIAMADOS UIt
GENTES

Corpo de Bombeiro!
Serviço Luz (Raclama-
ções) .••........•..•..• 2.404

Po!íeia (Sala Comissário.. 2.(}38
Polícia (Gab. l'elegado) Z.694

DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE'
.

FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC ..........•..•••••• '.700

TUBER.CULOS� �ruzeiro do Sul .•••...• 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..••.••••••••••••• IUI
, DOS-PULMõES Varig .: ....... : ........ !!lu

Cirurgia <io Toras Lóide -Aértlo ••••..•••••• 2.402

·e Crianças For-mado pela FacllldaJe Naciu- Real . . .. . ..•.•.•• ,..... 1.17'7

Consultório _ Rua Nu- naI de Medicina. Tisiologista e SH�an�inavas .....••••..• 2.S00

'Cisi-ocirurgião do UosJlit!1l Ne· OTEIS
nes Machado, 17, réu Ramos ,Lu't .

Horário das Consultàs Curso dê especialização pela Magestic ............•...

. S. N. T. Es-interno e Es-aul.- ,Metropol ...........•....
das 16 às 17 horas (exceto tente <le Cirurgia do Prvf. Ueo,; a �orta .

aos sábados).
.

Gulmarãell (Juo,)' M !CaCIque õ..

. 'Con�,: Felipe SchmIdl;, 18 _' Central .•..•••.•.••.•. , ••

Residência: Rua Vlscon- Fone 3801 Estrela " ..

d_e de Ouro Pret.o 123 -
f Atende em hora marcada. Ideal ..

,
. Res,: - RuI.. Estp.vel Junie,r. lESTREITO

.

80 -- l"()Oo; 21'" • Dillque " ..

"RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"

._---------_ .. ..:.:.. _ ..._-

DR. ANTONIO BATIS'!'.'\.
JUNIOR

IMPRESA 'NACIONAL Df NAVEGACÃO
,

HOEPCK�
UlI. 'N"VIO-MOTOB «(CaRL

.

JTINJllRARIO
SAlDAS DE

ÇUNICA ESPECIALIZADA ,DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 horal.
Res.- f" Cons Pudre Miruelinho.

12.
.

. DR. MARIO. WEN
DHAUSEN

CLlNICA MtDICA DE ADUL10S
I: CRIANÇAS .

Consultiírio - Rua João Pino

to, 10 - Te). M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 boras.
Residência, Rua Esteve. Jú

niar, 4,5. Te!. 2.812.

BOIPeIE')
, D A V,O L TA

FpoJi!l. -Uajaf Rio Santos

� 6-8 11-8 12-8
16-8 18-8 24-8 'Z:HS

29-8 31-8 6-9 7-9

DR. EWALDO SCH,AEE.ER
Clínica Médica de .Adultos

Te!. 3fí59,

2.021 .-

-2.276
3.141
3.32: "io de ':"aneiro, ás 16,00.

::::: . Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escrJa nos

8.S71 Slwrto" de São �ebastião, Ilhabela e Ubatuba.
1.6111 ,I, Para melhores informações, dirijam-se A iéde da

o� �mIlrêB!\. à rua Conselheiro Mafra. 30 ...;_ TI!,l&tOlJ� 22-12

As partidas de Flol'ianópolls são ás 24.00 horas, e do

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

{Ie Cr$ 500,oQ. 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 ê vendas com o S1:. Adão
Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
;'one 3559.

•.
8A"COdeC�fI)ITO

POPU1.ARIe AGRíCOLA ,I I

. �t1�,16 ,.,
.

-f'LORlANOPOLIS -5Io..eãlàrln6, .

I
.,Grande Oportunidade

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas recem conatruída com 2 predios e vendem-se tam

bem só as maquinas constando de:
.

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

mas.

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

do em São João Batista Município de Tijucas Santa Ca
tarina.
-------------------

.... "-'.

FARMACIAS DE PLANTA0
M:fl:S DE ,AGOSTO

4·- sábado (tarde) - Farmâcia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
5 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra
11 - sábado (tarde - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt
12 - domingo - Farmácia .Nelson - Rua Felipe

Schmidt
IS - sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

';oão Pinto
19 - d'omingo - Farmácia Moderna - Rua

Pinto
João

TÔNICO'--ZENA

1\0 PRIMEIRO SINf." ')E FRAQUEZÁ, TONICO ZENA
.b. SUA MESAl

.

..····......· .......·········-..-..-··....· ..

l
..

v··i
...

W·
......· .........................

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes' que mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",

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 cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÁ P'ÔSStVEL o REJU
vENEscIMENTo PELOS I

EXTRATOS EMBRIONÁ
RIOS?'

Os que _ acompanham as

I crônicas a respeito do pro
blcma do rejuvenescimento

,

do corpo humano, certamen
I te já ouviram falar no cien

'I tista Brown-Sequard que,
em 1889, fez á Sociedade de

Biologia de Paris uma co

munícaçêo s;bre o emprego,
de extrat6s de certas g'lan
dulas masculinas para com

bater a velhice.

Foi, Sem duvida, a ,pri
meíra comunicação científi
ca e o mais interessante é

que aquele experimentador
praticou em si próprio (aos
setenta e dois anos de ida

de) os referidos ensaios e

obteve otimos resultados.
Pretende-se demonstrar ho-

je em dia, e isto 'á luz dos
conhecimentos 'atH.ais, que
grande parte do exito foi I
alcançado pela sugestão I
mas, o que ninguém pode i
contestar é que a auto-ex- !
per iência marcou época e

,

constituiu um ponto de par- Itida para os demais pesqui- ,_
zadores. I
Tambem uni ponto muito

discutido a respeito dos es

tudos, não só de Brown

Sequa rd como de outrosei:
errtistas que lhe seguiram é

I'111€ foram empregados ape
nas hormouios sexuais quan-Ido não são, esses, certa-

mente, os un icos responsâ
veis pelo aparecimento da
velhice. Tinha-se assim, por
tanto, um tratamento in

completo, posto que real i
�aêlo por Tntermedio de uma

rn ica glandula. As teorias
le Voronoff que vieram lo

(0 após constituíam, 'como
n inguem ignora, em enxer·

tal' no homem, glandulas

Plortanôpolis,
_-

<
\

Sexta- feira, 10 de Agõsto de 1956

SONÊTO
NIDOVAL·REIS

De preto assim como você costuma
vestir-se sempre para vir me ver,

trazendo em si a essência que. perfuma
esta alma triste, exausta de sofrer ...

Não sei porque algo me diz que alguma
funesta coisa vai me acontecer;
De preto assim como você costuma
vestir-se sempre para vir me ver.

Olhos fechados... Derradeiro sono ...

Flores. .. Corôas... De você nenhuma

lágrima quero no meu abandono ...

Uma visita sim, terie prazer;
De preto assim como você costuma
vestir-se sempre para vir me ver!

ANIVERSARIOS !
'FAZEM ANOS HOJE: _ I- sr. Pedro Goulart,
funcionário das Casas Per

nambucanas
,_' sta. Carmem Nancy

Vilela, filha do sr. Haroldo
<

Vilela e de sua exma. espõ
sa d. Carmen Lentz Vilela.

- sra. Eva Natividade,
espôsa do sr. Danton Nati

vidade
- sr. Pedro Gonçalves

Bruno
sr. Lauro Otávio Cúr-

?tooo/ ALIVIA
'A TOSSE
E A DOR DE
GARGANTA!

cio
sta. Alei da Ferrari
vva, Palmira Fera-eira

da Silva
Zanenl Souto',- jovem

Figueira * Realmente medid,uJÍs! sexuais .de enormes maca.As Pastilhas Vide combinam ,

'osmedicamentoscompro.vados cos Mas tambem aqui a tá-
de Vick VapoRub com o novo

mpeu tica vinha de uma sóantlsséptico penetrante Ceta"aiumt . JIsto é que é anllio! ;landula. Nada fICOU de po·'
B.x�rlmente as Pastilhas Vickl ,�·si.tivo. ,-Digamos"" ..de. -pas'

, Eficazesl Saborosasl � " , .. '_, -

.':e, ,sagcm que a tendencia mo-

derna é por inteiramente de

lado as tentativas de resol-!O r.."."e.-':_"'_",,,I,,,,,���..,.-_._...m�__u.....!Ia.a-...
·

ver o problema, do rejuve
rescimento humano com en

xertos de glandulas de ani

mais. Mesmo os métodós de

Dartigues e Leon Binet uti
'Izando a implantação sob
'1 pele. de cristais hormoniais
não se afasta, em suma, da
mesma tecla ou seja a bus
ca do problema nos hormo
nios genitais. Uma terapeu
tica, digamos assim, Unila
teral. Pensando nessa par
ticularidade óu melhor, nes·
sa lacuna, apa�eceram re

centemente trabalhos de Ulli
'experimentador chamado
Ischlondsky destinados a

reequilibrar não só um uni
co sistema glandular ma�

sim, o conjunto de toda!.
1S· glandulas do organismo,
Para esse fim o referidlJ

pesquizador utiliza extrato:>
de tecidos embrionarios d()

baço, figado, cerebro, 01'.'"gãos genitais, medula os

sea, etc., aos quais chama '

de hativadores hormonais"
é que possuem

,
um efeito

, \ geral sobre todas as ceI li
las do organismo. E uma

ideia um pouco mais com,

pleta do que a de outro,

experimentadores tamberr,
da l}1esma opinião de que f

velhice é causada por um

desgasto das glandulas. Se·
rá ela, entretanto, realmen
te eficaz para resolver (>

eterno problema da juven
tude? Ou apenas mais uma

teoria entre centenas quo
aparecem todos os dias?
Ainda é cedo para um jul
gamento e -"só o tempo -po,
derá responder.
NOTA: - Os nossos 'lei

tores poderão solicitar qüal
quer cemselho sobre o tra
tamento da pele e cabelos
ao medico especialista Dr

)
Pires, à Rua Mexico, 31 -'
Rio de Janeiro, 'bastando
enviar o presente artigo
deste jornal e o endereço
completo pa:ra a resposta.

- SI'a. Arla lz iza Sales

Osório, cspôsa do 81'. Ald í

mi r Osório
- sra. Mar!a Madalena
., M'

. I
.. Piazza, esposa ao sr. aarro

I---Piazza

DOCES fi TORTAS
- sr. Ub iratnrn Reis e

Silva
-- sra. Filomena Gi-onffi
- jovem Ari Francisco

._

Borgonovo Doceira ospecial izada em
-- vva. Eraclides Leal de í'ôrt(l Alegre, aceita enco-

Medeiros nenc'_:"�s tlt, doces. enfeites,
- sr. Oswaldo Shón .

c.;'t�;g e p:ldins pura qsa·
- sr. Antonio Evangelis- l'.t" 'O", h8t.izHrlOS f' ::tnh'er-

ta fários. Ru:t Feiiciano
- sr. Cláudio de Vicenzi :'{'I:1pq Pirp,-\. 12

ULHMA MODA

FilME SOBRE.A VIDA DE SANTO�
DUMONT.

QUE

HOJ E NO PA�SADO

filine obedeceí:á a um rígíd.;
roteiro, que irá desde' a ín

rancía de Santos-Dumont at:"
à data do seu desapareci
mento, ocorrido a 23 de julho
de 1932 na cidade de Santos.
A película mostrará todas

as experíencías do inventor P.

começar pelos ensaíos ini

CIaIs com os' seus, frageís ba

lões, em Paris. Daí partirá
para a fase dos dirigíveis e,

fínaimefite para os doS prí-
o msíros voos em avião.

, .

S. PAULO, 3 ("X) - Como
parte das comemoraçôes do
"Ano Santos-Dumont", está
programada a realização de
um filme sobre a vida do in
venttor patricia,' que deverá
ser rodado n,p Brasil e na

França com capitais brasilei
l'OS e franceses -':'esta a in

formação que n03 prestou o

prof. José Nunes Vilhena,
membro da comissão.

i- .

10 DE AG"OSTO

Adiantou-no> ainda, que

A data de hoje recorda-nos que:
.

em 1630, os holandêses com grande; fôrça, ata

cam e tomam a trincheira que Luís Barbalho

estava construindo no Buraco de Santiago, à

margem direita do Beberibe. :foram l�gO expul
sos des:s")sição pelos bravos de Matias Ide Al

buquerque; _ ','. .
.

em 1632 faleceu o e*-governador do RIO de Ja·
-,

1 d Reais exércitos,neiro e tenente-corone os
'

Martin de Sá;
e� 1793, os Federados de Marselha, entrara�
em Paris. cantando "Chant de Guerre de larmêe

du Rhin", que ficou "conhecida cerno a Ma rse-
--

lhesa"; ,

'

__:_ - em 1823, nasceu em Caxias, Maranhão, o grande
-

poeta, Antonio Gon çalves Dias;
. . .

em 1837, no Ceará, nasceu Antomo 'I'iburcio

Parreira de Souza, General ' do, Exército, heroi

de Itororó, que veiu a falecer em '28 de março

de 1885;
em 1849·, no combate Carovi, faléêeu o célebre

caudilho' :Gumercipdo Saraiva;
em 1917, faleceu em Petrõpolis, Q sr. Miguel
Lemos, uma das mais destacadas ,figuras do

culto ao positivismo no'Brasil;
.'

em 1943, o então general de divisão João Batís

ta Mascarenhas de'Morais, responde ao Gene

ral Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra,
aceitando o convite que recebera 'no dia anterior

.

.para comandar a Fôrça Expediciõnária Brasí
.

'-.. Ur�, efu.. ope.raçõ'�s ,d.I\�.u�l�r: na Europa. .

.

,� � '_- .... ,
� � ,.r ,-' Andre''N1To 'Fadasco

I•••••••••••••••••••••�$••••••••••••••••••••

Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ, a

gaz engarrafado.' DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis
ta pode ser igualado com as melhóres marcas mundiais.

Unico fogão fabricado no país, com forno completa
mente isolado com lã de vidro.

Distribu�Jores exclusivos, IRMÃOS GLAVAM.
Rua: João Pinto, 6 - Tenefone, 3531.

��&.e•••G••••••e••co••e .

BOM EMPR1WO
Grande Organização oferece ótima oportunidade ao

cargo de Inspetor.
_ Os candidatos deverão possuir além de bôa instru

ção geral, conhecimentos de máquinas e motores e ter
bôa apresentação.

Os interessados deverão dirigir-se por carta à re

dação dêste jornal, indicando idade, instrução, ocupa

ções anteriores, 'referências e pretensões.

AVÓ! MÃE!' FllHAt·
TODAS DEVEM USAR A

li_l[tl�i�l'iljl.B
(O REGULADOR VIEIRA)

À mulher evilarâ dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
.

Emprega.se com vanlagem pa'ra c�m·
baler a" irregularidades !ias funçoes
periódicas das senhorós. E calmanle e '

regulador dessas funções,
'FLUXO.SEDATlNA. pela sua com·

provada eficácia, é muilo receilada.
Deve ser usada 'com confi�nça.

. 10 DE AGOSTQ
Início dos festejos em

honra de SANTA FILOME

NA, a princesa mártir. Ha
verá Missa vespertina na

capela desta grande Santa,
em Praia Comprida (São Jo·
sé), as 19 horas, com Co
mun'hão geral.
Onibus de ida e volta. Santa Filomena concede
Santa Filomena passou- aos seus devotos, favores

pelos seguintes martírios: de todos os gêrieros: cura

Foi açoitada públicamen- os enfermos; ampara os que

te, em Roma, a mandado do sofrem injustiças, concede

imperador Diocleciano (pa- paz às famílias, converte os

gão), a quem a príncipe impenitentes e obtem para
mártir não quis desposar, as mães grande felicidade

por ter consagrado sua vi- no nascjmento de seus fi
da a Cristo; resiStindo à lhos.
êste martírio, que lhe dei- Invoque a grande Santa
xou o corpo numa só chaga, e confie no seu poder junto
foi atirada no rio, Tibre, a Deus.
sendo salva por dois anjos.! Visite-a no dia 10 de ages
Arrastada pelas ruas de Ro- to.

ma, foi cravejada de dar-
�'"
.�L:

dos; caiu num profundo so

no e acordou perfeitamen
te restabelecida. Enfurecido,
o imperador mandou dego
lá-la. Morreu a 10 de agos ..

to, numa sexta-feira, às três

horas da tarde.

A Comissão

,.·Missa· '.Votiva
BODAS DE OURO

Stlvino Elvídio Carneiro da Cunha e Consuelo Richard
Carneiro da Cunha.

'Dulce Augusta Carneiro da Cunha Cabral, Sylvia
Amélia Carneiro da Cunha, Céliã do Rosário Carneiro
da Cunha' Fragoso e Eliana Cabral Cherem convidam
a todos os parentes e amigos para assistirem a missa

que, em ação de graças, pela passa-gem do 500 aniversá
i'io de casamento de seus pais e -avós, mandam celebrar
no próximo dia 11, (sábado), às 9 horas, no altar do Sa

grado Coração de Jesus, na Catedral Metropolitanà.
Antecip\::lamerite, manifesta;m';Je g:ratos,a. todo�

quantos comparecerem a êste ato ,de 'reconhecImento
crIstão.

P A R T I C I P,A ç Ã O
MIGUEL VALENTIM e :MARIA JÚÚA DA SILVA

e JOSÉ DE SOUZA e MARIA DE SOUZA participam
aos parentes e amigos o noivado de seus filhos Onor
Valentim é .Maria das Néves Souza transcorrido no dia

5 do mês em curso.

NãO perca seu tempo em
demorado cursó de éurso

Aprenda a cortar em 10 minutós pelo famoso méto
do "O Corte de Ouro Lutterloh".

.

Assista as demonstrações gratuitas ,de manhã ou

de tarde' dia 10 e 11 de agosto no sobt-ado da loja
Eletro-Técnica, rua Tene�1te Silveira 24 e 28 e adqui
ra o seu manua!.

Quem compra' uma maquina Elgui nesta loja ga··

nha lO manual como presente.

1 á começam as tardes frias e chuvosas. Aproveite seu

(ardigan do ano passado e lhe dê uma nova versão, cos
turando pequ,enas pérolas conforme a sugestão de RO-

,SANNA. Fique muito iJi.teressante e diferente.

IlUll "arolch"l O.MO'o. J41" '." C!"J",

ft'.i.:!CJlAMA., PJtos'-'lJlU

AVENTURAS DO -.L E�:viUTRE,TA

I
..iA'aR.ICAj/ DE .y

S\JRPR�AS
'WALDEMAR"I

I

o
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Paula Ramos e. Boeaiuva "em No·vo �CoDfroDto
NA NOITEDE HOJE ()PRELI>Q AMISTOSO

Parece que os boquenses não se conformaram com os 2xO de sábado,' Assi'm é que resolveram' convidar o Paula Ramos
par�- um 'novo Match, desta vez de, carater amistoso, sendo aceito pelo tricolor praiano. A peleia está marcada para hoje,

�

à noite; no estádio da Praia de Fóra
....................+++.�••+++ {> � + � .,. +.................................. +�. .. ..
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·_TURf-=-.,[ � NOTíCIAS DE JOINVILlE

.

ASOUETEIDL . VE LA

(Do, correspondente Hugo Weber,
para "O ESTADO", especial pela IAC)
- JOGOS ABERTOS DO

[NTERIOR: - Como já
adiantamos em correspon
dencia anterior, prepara-se
1 representação desta cida
de para concorrer aos pro
cimos JogOS Abertos do In-

Acontece que alvi-negros e

alvi-rubros que tem uma

tradição a zelar, contam
iom um saldo negativo de
Jontos que poderA se agra
var, desde que não haja
cautela e maior eficiencia.
Destes dois clubes, é evi
dente que o Caxias F C es

tá em condição mais melin
drosa, uma vez que perdeu
dois cotejos em seu pro
prio campo contra o Paisan
du e Olimpico, e um ter
ceiro, em Blumenau, contra
o Palmeiras.
- A.C.E.S,C.: _: Reper

cut.i-u agradavelmente nps
meros esportivos locais, es

pecialmente da cronica es

portivá local, o movimento
de soergirimento da ACESC,
.encetado pelos cronistas
ilhéus, bem como teve sim
patico reflexo a escolha de
Ilmar 'Caryalho, para a pre
sidencia da Associação dos
Cronistas Esportivos' de'
Santa Catarina,
- A,C�E.J,: - Em élei

ção realizada domingo pela
manhã, foram escolhidos os

novos mentores da Associa
ção dos Cronistas Esporti
vos de Joinvil!e, para a ges
tão 1956/57: Presidente _

Hugo Weber; Vice;.-presi
dente: Werly'-Taborda Wer
neck; Secrétário: - Wal
dir Ribeiro e Tesoureiro: _
Hilario Miller, Para o C�n
selho Fiscal foram eleitos:
- Léo Cesar, Jota Gonçal-I

'

ves e Alvacir Rosa. O ato
da investidura dos novos
diretores está previsto pa�'a /
o proximo dia 2, na sede so

cial, Edificio Brasil Libano,
3° andar sala 3.

==:_=� 3 *(1 : �

',L,:i."Amnla 'Hea�ilitaçãO �o, Onze· Nacional·.-4 x l �:�i:��:!:i.:::�:::�:�:�:
Hi" I' '

voleibol (masculino), xadrez

CAIU NO PACAEMBO O SCRATCH DA ·I····.. ·••••••
..··�····································.......... :i::l::nt�m�:�I��71�0)e. PC;;�

TCHECOE$LOVAOUIA. - ZIZINHO E i REPlO 10 DR. HEITOR· FERRIRI �:::::t::i'::: a�v:���::
PEPE, COM. DOIS TENT05 CADA,' OS I Ao regressar hoje do in-. dito no "hal!" do :'Hotel .chegarmos até a sede do trar numa fase intensiva

- Iterior do Estado, ?nde me
I Rex,

onde' se ,enco�tr,ava Botaf'ogo; não faziamos a gradativa,

ARTILHEI'ROS DA_ 5ELECÃO BRA.SI-·· lencofrtrava em �ervlços pro-Ihospedado, no dia- seguinte pé ou por automovel de'
'A

, > Ifissionais, tive conheclmeu-] ao da regata, que o sr, José aluguel;
- ESPERADA RE-

'lEIRA Ito da carta do sr, Dr. Hei-! Candido 'da ·Siíva "havia 9° - 'qual a indignidade PRESENTAÇÃO DA CA-

•• tor Ferrari, Presidente da I errado"; que pratiquei e quando pro-
PITAL: - Como programa

O
..

t
. I P (2) f 'A

. di, dos preparativos .

par'a' a
conjun o nacionai, com epe oram os marca-.Federação quátíca e' 20 - provar que- o sr, curei destruir o Remo cata-

o ataque parcialmente' mo- dores do onze .nacional quel.san·ta Catarina, dirigida ao
I
José Candido da' Silva," te- rinense; ida da representação de

d I d f t f G I Ed J.oinville aos Jogo; do In-difíca .o, "O tou a e ron ar- ormou com I mar; son.jornal "O ESTADO", na nha me procurado - como 10° - jesminta o sr, Hei-
se com o scratch tchecoses- e Newton Santos; Djalmalqu_al 'procurou desmentir o· chefe da delegação que éra tor Ferrari, não ter procu- terior, tem a

. organização
lovaco, desta vez no estádio- Santos, Zózimo e Formiga;lque afirmei àquele jornal,' _.;: alguma Vez para _sª,bei' rado Q sr. Eurico Hoster- em mira a realização de co

do Pacaembú, logrando uma Canário, Zizinho, Gino, Lui-Itambem por carta, o que se: ao menos, se tínhamos con- no, dia após o seu' regresso tejós amistosos com equi-

rehabilitação ampla p�lo zinho e Pepe, Ipassou com a delegação do seguido hotel ou não, a não do Rio, e daclarado-lhe que pes de expressão, Assim, co-

escore de 4x1.

Zi.zinho (2) e Para-bens!

IGlUbe de Regatas· "Aldo ser na hora de nossa chega- Iria oficiar 0$ promotores mo já está confirmado, de-
,

. Luz", no Rio de Janeiro,
I

da ao Galeão; quando- ratí- da regata internacional, em verá exibir-se no Palacio

............"'•••�AQ.� � QIIoIIi)............
por ocasião da regata in-

I

ficou o pensamento do sr. termos energícos, exigindo dos Esportes, defrontando a

MELHORIA NO TENIS .cATARINENSE I' ternacionaI' com Cambridge·1 Mario Filho- .e ,membros da uma reparação. seleção de Joinll-ille,' uma

Em primeiro lugar quero CBD alí presentes para a Florianópolis, 9 de agos- representação de 'basket e

Em dias do mês passado Tenis Clube deverá fazer' "

f" t d 1 -

I d
,-.oo

to de 1956 Yo�ei da capital. Estes jo-
houve na Capital : Federal uma série de melhoramentos

. a�Ul rea lrll_1ar
.

u o o que: j recepçao aos ou qnos;.. Moac'.yr.--I.guatem·y ,da SI'I- gos,- ao que se. sabe, serãó
.

.

d d
T disse em mmha carta �ao., 30 - provar qual a Ul1lca

o Cãmpeonato Infanto Ju- preparan 0 três 'qua ras. , P d P I M h d J 'C d'd disIJutados ã 18 e 19 dp
,

d'
-'.

t'd
,SI. e 1'0 au o ac a o.' vez que o sr.. ose an I o veira . . 'oo.

venil de Tenis onde, entre 11) ,lspensavels tas Pdar ID�s. DD. Diretor, Esportivo '<!,e dá Silva, tenha posto 6. seu
, ..

éorreiite.OO
133 competidores que dis- E pensamen O· a Ire-, '

, I "-l.' I· "-.J.
.

f,,- .'..
t QU '1 d·

.

d+"O CERTAME ESPE-

Putaram em dive�sas 'clas- tbria do Lira' T. G._,'intciar "O Estado�, .

com (r� açao I,�\ltompvel f�ara- liu�sp.:,or a�' as. ISpeus.ti. o .C.··,I,A,.L.". E O,S, .CLUB.R",S LO-
. '...,

.

, '. ao n08S,0 trflt.amento· na ·ca- os rem,ado,lttls; - 't" '.f1l '

"�-
ses, Santa Catarllla, obteve aumento de sua sede lllStl-

't I f d 1 d d'
�

,

.. Apurou a nossa reporta- CAIS: - Caxias e América
, _ ' .

- pi a e era" e segun o .e-. _.. ,

o tltulo de Campea na -elas- tUllldo.(t casa do tel1lsta que f'
, I d I 4° - il!2íer _qual os rema- gem que o player avalano

','. , .. I -,' - ," sa lar possa qua quer os .'
, '

"

'A .

se de lllfantls femmmas de tera mstalaçoes COndignas. d t'
. dore.s ou membros da

em-I'
El1lslO esteve na Imlllericla

. ' rema ores que par IClparam ;" '- '-

13 a 15 anos e o de VICe-I dos demais clubes que com. d' t'
-

b
.

. bal.lr.ada que ,possam ates- de ser dispensado do clube,
.

f
..

-1
-

I
-

I
a compe Iça0 e em assim

"d d d'
-

dCampeã nas duplas emUll-. e e mantem re açoes espor- J' R
-

t b tar, a gran e e Icaçao o

I
só

esca.pando
ao castigo por

. '..

I'
' o sr, ose osa, que am em .

FASC'"nas da mesma categoria., tlVas, .

.

I
h d' representante da' . interferência de seus com-

.

. . . _., nos acompan ou, Izerao.,f
.

Nota-se um reJuvenescI-I POI' mformaçoes sabemos
. t" d

.

f'
. naquela ocaslao; panheiros, os quais fizeram

. . - 'I' , ,con rano o que a Irmel
d

.

t'
-".

mento das quadras tel1lstl- tambem que taJal, que

I d -'t t t
5° - a me esmm Ir nao

I um apêlo à diretoria do
, .

-

I .
.

, a recep.çao, ra amen o por " '

,. " ,

cas de diversos clubes do possue no Clube' Guaram
t d t d' haver o sr. MarIO Filho, em' AV81 no sentido de per-

,
. i . ,par e os promo ores aque-;

"

. b'Estado que pratlcam o te- uma das mais 'belas sedes, I ' t d
..

S' J 'C _
presença de varlos mem ros

I
doá-l'o da falta cometida,

I ' I a I ega a e· o I. ose an
C D f' d

-

hnis, trazendo a esperança I do Estado, esta sendo apare- d' 1 d S·l t
da B" a Irma o nao a-. dando-lh.e mais uma Opol'tu-

.
. IC o a I va, represen an-

" L" 'd I . "

-

.

de que as cores catarlllen- Ilhada, com duas quadras. te da FASC junto a CBD. I
ver o Aldo uz· SI- o

con-Imdade,'
o que fOI aceito, fl-

ses tentam ainda mais

rele-I' que
pouco faltam para se-I D't"

vidado para a regata, cando estabelecido poren1
.

-

I o ISSO; passo ao assun- _

'

. vo no futuro. . rem mauguradas, Ignora- t
,.

I t' 6° - nao termos gasto I' que na primeira falta o jo-
-, -

'

I o prmc.lpa que me ·raz a >. JO-O AC 'C'IO CI
-

Haverá em breve o Cam-. mos a sltuacao atual do -C.
t'

, -

d cerca de 01'$ 80.000,00 para
I gador será sumariamente A

_

A. DRAO
.

"

"
.

. I esse pres IglOSO orgao a .

d' '.

peonato Aberto de todas as N, MarClllo Dias. ',. aten er despesas de pas- dispensado. Portanto ande :e:
. ImpI ensa, . ,

t d' .

,t " , SENHORAclasses a ser reall�ado em Blumenau que tem um
I REPTO ao dr. Heitor Fer- j s�gens e es a ,a, m;POtI adn- dlreltlnho, Enísio,

Joinville que servira de ba- dos mais faustosos e orga- ,

.

.

d'
- d' Cla essa na maIOr par e a- Participam )Los parentes

"
, rarl, com a con Iça0 e

AVA'I' F CLUBEse para a seleção da nossa :11zados Clubes ·de Tems o
b d t' da pelo Governador Lacer-

, "I.
e pessoas de suas relações o

_ ._,

f

'.
a an onar os espor es aque- .

t- t
'

representaçao ao Campeo- I abaJara - possue qua- I'
_.

d
. da, sendo que o cu-sto das eon Ta o de casamento d.e

,

-

. e aue nao pu er provar o .

C f'lh-nat0 Brasileiro. tro "courts" em pleno fun-
-

f',. . I passagens (quarenta e tan- - sua I a LíGIA, com o se-
,

-
.

C'
'

' que R lImou,
")' onvocaçao h E

.

Ano passado houve o :lOnamento. O T, ,Boa VISe
I 10 d

.

t H'
tos ml! cruzeiros conseg'U!-

.

. ,P. 01' .MíDIO AMORIM VI-

B 'I'
-

d J' 'II' I b
- esmm a o dr. el- ,

dI' D' H't D d d p' DI'SSI'MOCampeonato Sul rasl e_1- ta e omvl e e um c u e
tor Ferrar}, não me haver

as pe o proprlO r, el 01' e 01' em o sr,' resl" ,. '.

1'0 Infahto-J'uvenil entre elegante e sua pitoresca sé-I • ._-•••••._:.�N....__-.-.- i F�rrari; dente, convoco pelo presen-

Paraná., Santa Catarina e de COl;ll magnifica piscina e pital e das 3 citadas cida-j 7° - que não passou a
I
te Edital, os sócios do Avaí

Rio Grande do Sul, qüe se três excelentes e bem trata-li des onde mais se pratica o,' maioria dos remadores dor- I F. C" para a Assembléia

réalizou em Pôrto Alegre. dos campos está em periei- dificil esporte branco, San- mindo no chão, por duas. Geral, que será realizada'.

Este ano será ele rea- ta .,,'lituação de igualdade ta Catarina poderá figurar: noites, em quartos de em-I no dia 19 do corrente; às 10

'lizado em, Curitiba e, em com seus co-irmãos. ·1 sem deslouro no concerto. pregados do aotel IPane-, h.oras
da manhã e�, sua Sé-

1957, FIqi'ianóp·olis·· será a Assim capacitada mate-
I
dos demais. Estados da Uni- ma; de Social, à Praça XV, nú-

séde de tal empr�endim�n- Irialmente e co� bôa equipe ão,' I 8°:'_ qU,e para treinar- Imero 15, com a seguinte Or-
to, - Fara tal fim o LIra humana no conJllllto da Ca-I A. ·A. V. mos e no dIa da prova, para dem de Trabalho:

.._-- a) Eleição do Conselho

APROVADOS OS ESJATDTOS DI I. C. f. S. C. :�ii:�':!�:�" do C"n"lho

F C estão apreensivos com

as performances de suas

equipes no certame espe
cial da Federação Catari
nense de Futebol, muito
embora reste ainda um

grande numero de jogos do
turno e o returno ínteiro.

PARTICIPAÇÃO
FIRMINO VIRíSSIMO

BERNARDINO

Biguaçú, 2

'SENHORA
Participam aos parentes

e pessoas de suas relações o

contrato' de casamento de
seu filho EMíDIO, com a

senhorita LíGIA .MENDES
CIDRÃO.

LíGIA 11 EMíDIO
.

Confirmam .

de agosto de 1956

:e:

.

Vende-se
Vende-se uma .. casa na rua Crispim Mira, aceita-se

automóvel em_ troca,. Tratar das 2 as 5 na portaria do.
Lapoda Hotel com D, Edith .

Na reunião de terçà-feira, do C0mo secretário o jor- lh'idos como membros os no- rDuarte, Souza J.únior e Lá- Não havendo número le-

nos, escritórios da Tra,ns- nalista Luiz Osnildo Marti- mes. de João Luiz Neves, zaro Bartolomeu.· gal, a Assembléia será reá-

portes Aéreos Catarínense nelli, sendo na ocas�ão apro- Hamilton Alves e Jurge Che-I Vários oradores fizeram- lizada, meia-hora após com

(TAC) estiveram reunidos, vados os estatutos da As- rem, Na próxima terça-fei- i se ouvir congrátulando-se
I
qualquer número,

uma vez mais, os milita.n- sociação dos Cronistas Es� Ira, nova reunião, será reali-I, c.om
o sr. Presidente pelo I Florianópolis, 3 de agôs-

tes da crônica esportiva _es- portivos de Santa Cata- zada no mesmo local, quan- término. dos trabalhos da to de 1956. .

crita e falada da Capital, rina e logo após constitui-' do se tratará d6 registro confec_ção do� estatutos e Milton Filomeno A'vila

sob a presidência do jorna- :d,o" o Conselho Fiscal da en- : dos estatutos, bem c_omo Ade : s�la aprovação,. tecendo elo- Secretario Geral.

lista lImar Carvalho e ten- hdade de classe, sendo es- outros assuntos de mteres- glOS calorosos a conduta do
-

. ",., .

I
se da classe, .. jornalista lImar Carvalho à

COVARDE AGRESSAO SOFREU EM TU- I Na reunião de terça-feira frente da entidade,

,.,. ,

'. i compareceram os
.
srs. 11-

BARAO O ARBITRO G�_�SON D�MARIA I :;�l' �::!����fi: L�i:ld�s����. 8anhou a la provaSegundo soubemos, o áx- rOVIarlO, o classlco do fut�- velra, Jo�o �UlZ Neves, GIl- 'I Quito 9 (UPl _.:_ O Brasil
bitro Gerson Demaria, juiz boI sulino, e horas depoIs berto Oliveira, Maury.Bor- derrotou o Paraguay ontem
de primeira cate'goria da fora assistir a um filme,

'.
ges, Mafra Filho, Dalmiro_.a noite, por quarenta e oito

F,C.F. foi ag�edido covar-, I d
' Mafra, Rui 'Tibúrcl,o Lobo, a quarenta c cin�.a, em pros- Pessoa fez as tres voltas Sem

d t 'd d' d T !termlllado�o qua elxou o, P d P 1 M h d H Iemen e na CI a e e u- e 1'0
.

ali, o ac a o, u- soguimento ao sexto campe')- uma falta, registrando 'o tem-
,

.d' 'd
cinema e na rua recebeu a I

>-

bárão; por seis 111 IVI uos
'd d

berto Hubert, Milton Filo-! nato feminino sul-america- po de vinte e nove ·segundos
estupI . a e coval' e agres- , 'I

' ,

tendo à frente o plaYer do -

.

I
meno A VI a Hamilton Al- no de baskteball. O primelro e dois quintos. As honras do

Hercílio Luz de nome Erna- são, segundo suas déclara-. ves, Ary Millen da Silveira, tempo terminou com a con' segundo lugar foram dividi

ni, Demaria havia dirigido ções a uma folha desta Capi- .
Humberto Fernan,do �en: I' tagem de vinte oito � deze- das entre o Brasileiro Men:-

o prélio Hercílio Luz x Fer- tal.
.

.

. .[ donça, Jorge Cherem, Jose
I nOVe a fav,or do BrasIl., nezes e o rngIes Herry.

Clube Itoze" de luuslo
- � .

.

DIA 15 - No Campo da FAC, às 20 horas, a tra
dicional disputa de basquete 'entre os

qu-adros titulares e juvenis do Lira
Tenis Clu,be e ,Doze de Agôsto pela
conquista de duas belas taças come

morativas ao 84° aniversário do' Vete-
rano.

o Brasil derroto,o··M--·o'v-e "s' . C'I"mo de
,o ParagU8Y .....

« �

Dublin,9 (UP}_- O Brasi- polis S •./A.leiro Nelson Pessoa, montan-
do o cavalo relincho;, ganhou

ASSEMBLÉIA DE CONVOCAÇÃO
a primeira prova internacio-

Moveis Cimo S/A" Ruy Brandão e Octavio Cabral,

nal do concurso de Dublin, na qualidade de fundadores de "Moveis Cimo de Flo

rianópolis S/A.", tendo sido o seu capital !ntegralmente
subscrito, convidám todos os subscritores a se reuni
rem às 14 horas do dia 14 do mês de agosto 40 corrente

'ano, no prédio nO 33, da Rua Conselheiro Mafr'a, nésta

Capital, para em assembléia resolverem sôbre a consti-

tuiç�o da Sociedade,
.

Florianópolis, 8/8/56.

Floriaoé ..

11'
-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Resenha econômica
.c: ".

';'�f-���� ,

-

»u-z 'i iflIn .�{(,;. 'l", ",'\I( \ ;,'ii, "

I , �' fia '1
�AI- BtB a mB�

;._-_
..• _ -�--

INVESTIMENTOS ESTRAN-. 'I,Agricultura que as laVOUl'i:13

GEIROS Rio (C,D,J.). As, feito alusões ao fato, já es- de trigo aprasentam-se em

, verções de capitais estran-
i
tá pràtícamonte decidido a otímo estado, prometendo;in

íros no Brasil oon tinuam realização da. "Marcha 'da Imuito' boa safra. Entre Os
ge - .,

t P d -" b R' d J tá
!

m franca ascençao, ja en- ro uçao so re o 10 e a- rnunícipíos em que es a s'en-;
,�o atingido no pnmeir,o �e- ne.iro, caso não �ejan: os a-Ida cultiva�o o trigo C01� êx�-;
mestre dêste ano 90 ml�hoes gr�cu�tor,es a_tendIdas �s SURS I to salientam-se os d� SaoMl-,' l. "

de dolares. Ésse total e su- reínvíndícaçôes, especíalmen- guel Arcanjo, Avare, Itape-
I

perior em' 30% !,O do mes- te, ?� peq�en�s produtores" va, Fartur Paragua�ú Pau -

i
mo periodo do ano passado. Dírrgtr-se-âo eles para a COl:- lista, Palmital, Campmas, en-

As maiores parcelas foram pital Federal, com seus ins- tre outras. ,

das seguintes amprêsas: Fer- tr�m!:.ntos às costas, afim de FEIRA "-DE NOVA YORK

bwerk Hoechst, ,Bayer e Men- pedir.maior assistencia ü- _ Conforme já foi notícia-

nesmann (Alemanha); Pllil- nanceira e social. A ','Marcha do; realizar-se-á no proximo
i

típs (Holanda); Ferrari ,(It�,- da Produção" será

organiza-I ano,
de 14, a, 27 de abril, a

I

lia) e Merck jriternatíonal da pela 'FARESP. Feira de Nova York, de gran-l
..

-Harv'éster e Union ,Carbide PRODUÇÃO DE' TRIGO EM, de ímportancía, para o co- L
(Estados Unidos). I SÃO PAULO

'

mércío e a industria de todos 'IPRODUTOS AL,IMENTICIOS Instalou-se a 31 de Ju-: países ocidentais, O Bras.I,
(PRF:'ÇOS) lho passado, em São Paulo,

I

podemos informar, já adqui-j
_ Segundo o Mínísterio da sob os auspícíos da Secreta":' riu 25 mil pés quadrados, que,

A·gri.cultura houve alta no ria da Agricultura, a Me.:;a '�serão veídídos aos interessa � I
preço do arroz, do feijão, 'do do Trigo, destinada a foeali- dos brastlaíros. O valor de I
milho, amendoim, da batata, zar os diversos problemas cada pé quadrado é de, US$ ,

da mamlÜÍla e da cebola, no que envolve a cultura do trí- 4,$$ e o Govêrno braeileiro

mês passado, Enquanto isso, go no Estado. Por outro 1<1- os venderá a Cr$ 45,00 por
• houve baixa de preço do al- elo, informa a Secretaria da dolar,

godâo e do café, Com rala- ,SETEMBRO: MÊS DAS NOIVAS' E -i)ONAS':"DE-";;" 1
ção do arroz, o aumento foi

ICASA!!!<de oito cruzeiros para o saco
I, '" A

em casca, e 20,50 para o pro- Desp�rtou o ,mais. intenso interêsse a notícia 011- I
duto beneficiado; o feijão foi tem publicada, neste Jornal, da instituição pela A Mo

majorado em 8,80 por saco, -delar, do "mês dos enxovais" durante setembro pró"
'O algodão em caroço baixou ximo. .

6,770 por arroba, com a co- Dentro das muitas iniciativas comerciais' dos sim-

taçào media de 147,00. Para páticos estabelecimentos A Modelar, esta, agora noti-
o café, a mamona e o milho ciada e que é a de proporcionar às noivas e donas de
as alterações. foram diminu- casa uma oportunidade de adquirir os respectivos en

tas. xovais em condições de preços bem abaixo do normal,
'CONVENÇÃO DE COMERCIO representa uma das mais louváveis e que alcançará
'EXTERIOR 'por certo, maior repercussão .

.

',
- Em Novembro próximo, O telefone da nossa Redação bem como i:la A Mo-

deverá realizar-se em São delar não deu folga ,ontem. Senhoras e senhoritas de
Paulo a primeira Convençâo
de Comércio Exterior, que tôdas as camadas sociais queriam 'saber quais os ar-

tigos que serão vendidos com desconto 'durante o proreunirá, na Capital bandei-

t d 1 .ad d mercío gramado ,"mês dos enxovais", Para atender essa curio-
ran e, e ega os o co

id d
"

I
- dA' t'

'

:
t d . e exportador de RI a e vai ai uma re açao esses ar igos :

Impor a OI "

I (I' .er ie) R dtodas as unidades da federa- Rou�a branc� ingerre i, oupa e �ama, ,roupa
ção. É tanto maior a oportu-, de mesa, toa�has de rosto e banh�, roupoes. Tecidos

� nidade do conclave quanto, para decorações, tapetes e passadeiras.
Se sabe que a 31 de dezembro

I 'São realmente a�t;igos de .máxima utilidade quer

termina a vigência da lei de, na formação dos enxovais para noivas quer para. o "re-

licença prévia.
'

I fôrça" dos, enxovais das donas de casa.
. ÁGIOS MINIMOS A g- t

II

de,- A_s entidades comercíais
I

eDer I a a omica p o e mQ-
do PaiS, por mensagens en-I' •

f'
'"

dviada� ao Mínlstro da Fazen-, di Icar' a estrutura a
da, "te� d�nton�trad? apro-I t •• . _ -'.
vaçao integral a ultima re-I c'vll'-zaçan; .a�,1:, ., __ .\

P solução da SUMOC, voltando I ",' V'

atrás no que se relaciona ao

aumento d03 ágios mínímos. NESESSÁRIO'" INSTRUIR 'genéticas para aceloraçào
-ARROZ PARA TRINIDAD AS NOVAS GERA:ÇÕES IdoS processos de mutação
- Consulado do Brasil SÕBRE OS PERIGOS E BE-. nos vegetais e nos animais"

em Por of Spain informou NEFÍCIOS D A ENERGIA
1

Lembrou, também, os estu
ao Itamarati que 'Ü govêrno NUCLEAR - SINTESE DE' dos sôbre a influência das

I "

de Trinidad abriu concorrên- CONFERÉNCIA DO PROFES radiações penetrantes no de-
cia para' a aquisição de duas S O R J O iAQUI M CQSTA

I
'senvolvimento dos embriões

mil, toneladas de arroz bra-· RIBEIRO
I
e' na formação de monstros e

sileíro, a serem pagas em li-
I

. A','

1)
i
a utilização da ação estr relí-

bras esterlinas. RIO (Ag:nCIa NaclOn,a, '-:: i zante dessas radiações para

IPORTOS RIOS E CANAIS Falando sobre "'Ener,.gIa Ato!
tín:

-

dI' t'"

'. -", � I'
a ex mçao e a guns mse os

:___ O Pr sident da R pu- mlCa e Educaçao a profcs- ,

blica envio: Pl'Ojeeto de l:i ao sôr:s �eunid�s na XII dcorl� I no��vcoe�r;ndo sua palestra o!E---t-'----d--
-- --.-

d I d C INEMASCon�J:lesso 'Nacional, conce- f�!enCla Na�lonal �e E uc�, Prof, Costa Ribeiro; referiu- 5 a sen (I remo e a o
'

,
"

,

dendo crédito de 65 milhões çao, �� Capital bal�n�, o s ..
se ao emprêgo do sadioisóto-

'

�.
'

'

,.

-

,

.

d 'ros pa a fazer fac JoaqUlm Costa RIbeIro" do
t t t d t

.

O Mu eu NaCional '

,

e cruzeI r e
C nselho Nacional de Pes- pos no ra ame,n o os umo S ,', I .-,a deGpesas resultantes de vá- o

" ,IrES profundos, bem como ao '

rias obra;;, ser,viços e traba- quisas, �lsse ,qu,e o advento I seu dia·gnóstico e 'localiza-' "

! CINE 'SA-O JOS'E-lhos de q.ualquer natureza, na energIa atomlca represen- -

f' t NOVAS SALAS SERÃO INAU Além de suas inúmeras ex-
.

. ", d' ," Iça0, nzou que se orna nc-
� contrat d s pel Departa ta o mlCIO e uma nova e1<1, ,.

f
-

d ,GURADAS PARA NOVAS E p.osições 'permanentes. O MU'I' a o o,
-

• l' 0.'" -r P' '_ cessana a ormaçao as no-
mento Nacional de Portos capaz de p. JVO�a:I mo� 1.lca

I
-

d' -t IMPORTANTES E X P O S 1- seu costuma realizar eXPosi-,1 A" 3 _ 8hs.
,

•

" •

c ,

Õ s substanciais na estru-
vas ge�açoes me lan e um!), 'f

RIOS e GanaIs" I ç e
, "'� ,

" 'educaçao adequada, que as ÇÕES 150 MIL BORBOLETAS ções. ten:lporárias sôbre' os, A história apaixônarÍte
EXPORTAÇÕE� DE CAFÉ tura da Clvlhzuçao tecnologl- i strua em relação 'aos peri E COLEÇõES INUMÉRAVEI,S �is variados ássuntos, exis-' de um aven'tureiro irresis-.

'"

- .' � i
ca de nosso tempo. Salien-

n
, ,

-

DE PLANTAS E PEIXES tindo ali todo um mundo d,= t' I
'

I
.

- As exportaçoes mundl- ' , I goS e aos benefIcIOs de ener- "Ive e sem escrupu o, C;,iJOais de café, alcançaram, ano
tou que a,o novas armas nU- -g'ia atômica. RIO (Agência Nacional) __ surpresas a que, comumente, Ih l' t:r- -

1 t ' ", - I amor as mu eres (ISPU a-
Passada, Ci total de 33 mi- c,eares r2presen al,U um pe.-, O Mu"eu Nacional está pas- o pubhco nao tem aCess'1."

I d t' Não haverá sessão cine-,

b
",

-, . I vam com oucura e esa 1-Ihõ2,S e 350 mil saca,s sendo rIgo para a propna so reVl-
. sando por grandes reformas ..

Trata-se das seçoes tecmcas
A d I f'

. matoO'ráfica'

ência ela espécie fato êsse '"
d t, l' 1 O"

nos, to as, e e mglll· '"
a participação do Brasil da'v c

,

'

'D' t -d 8' devendo inaugurar dentro de e an 10PO ogIa, ZOO_O",Ia e,
. Id d t m n r um s es rUI US b t

.
' A' amar e a todas enganou. "ordem de 13,695,782 sa'cas, que eve e er I. a ' e

-I dois anos 14 novas salas, nns, a anlCa. Nessas dependen- "
'

,

E fôreo internacional 'ho senti '

,

'

t b Ih
"

t J
Jorge MISTRAL - GUl-m segundo lugar situa-se a - ,

t
II _ quais se realizarão d,iversas cla� dO ,ra a o e ln

ensod: lhermina GRIN _ 'PedroC?lombia, com' 1),866,891 sa-
do de evitar-se. � poss�bil,ida- ,qua'r elrOeS exposições de anatomIa com vana o. uns se ocupam __

"

.

cas, Em terceiro e quarto lu- de de um confhto atom.lCo: I . ' ., par'ada, etnografica e outras, pequisas do laboratório, 011- VARGAS - Boby CAPO -

gares colocaram-se a Africa
I Disse o

\
Prof, Costa �lb:l- Cah ,9 (U�). - O p,reslden- destacando-se uma sala, que tros na montagem de esque- TRIO CALAVERAS em:

Francesa e a'Africa EquatQ- ro que no plano economlCO �e t�oJas pmll�a dIsse qUd,e será mobiliada como era nCl letos, outros no serviço .de BURLADA
rial Britânica, com perto de aparece a possibilidad� de a. e� o momen o, ,passa� ,e época de D, Pedro II. O ])4u- taxidermia e outros no pre." ;";[0 ProgTama:

.

dois milhões de sacaiS, localização de uninas atômi- mil, etn�rte morto,sf' e dfendos, seu Nacional, situado na ]?aro das exposições. Todo Esporter na Tela. Nac.
FEDERAÇÃO DAS COOPE� ,cas para' prDduzir energia os pa �IO as sac�l lca os" na

Quinta da Boa Vista, cons- êsse trabalho é fcito anôni-' Preços: 11,00 - 5,50,
RATIVAS elétrica independentemente tragedIa de Cah. Como se

titui um dos atrativos da Ca- mamente, sem que o pu'bliCO_1
Censura até 18 a,nos.

d d·
- .

f' noticiou, sete ,caminhõeS mi- a f ra nas s 1 s d p
_

- Rel,lnidos na CorHedera- as con lçoes geogra lcas, pital, sendo fundado em " o, a a as ex 0-

çao Rural Brasileira, os r�- tornando possível a industria li,tares carr�gados de exp1o- 1918 e continuando atraNés sições calcule o quanto de I

presentantes das organiza- lização de novas áreas, es- SlVOS explodlU na �adrugada dos tempos a despertar gran esfôrço e dedicacão custa iI,' ,

Ções cOOPerativistas de torlo
I

pecialmente em regiões sub-
I
de ontem em CalL A explo- de interêsse do p.úblico, Ins-. equipe' de fimcioriários esp(;-!

o País adotaram as primei-' desenvolvidas e nm países, são, destruiu oito quarterÕes. talado na antiga residênch cializados' do Museu, onde ge
ras resoluçõe.3 no que con- em face de crescimento eCf)-

I
O president_e d� Colombia fez imperiai, O Museu foi vl-sita- fazem ás mais variada� es

cerne à organizacão de uma nómico acelerado, como ') a declaraça,o numa mcnsa- do durante o ano passado quises e se guardam carinho

'Federação das c"ooperativas. Brasil. D�sse que os recurSõ3' g?m de condolencias ao go- por 255 486 pessoas, umas iu- samente o resultado de tra

,Tr.atou-se, tambem, de ques- do nosso país são de gran'le' vernador' da ,provincia de teressadas simplesmente em balho longo e pàciente. Só,

t� tÕes ligadas ao Banco' de importância; ,sobretudo .Ii) ,Valle de' Canca.
, conhecer um mU3eu, outras numa sala, por exemplo, es- i\lo Programa:

,Crédito Cooperativo, unico depósitos de tório e a possi-I '

. :para observar objetos anti- tão colecionadas cêrca de " Cine Noticiario. Nac.
A hestabele;},cimento em tO,do 'o bilidade de sua utilização nos O - g'os e ainda outras para rea- 156 borboletas, havendo noti-· Preço�: 11,00 -:- 5,50.
s -,,8 s.'

Pa' t peraçoes tras dependência uma col,�,,_' t' 14
10) HOMENS lNDOMA'-

•

IS, seg.un.do se ,afirmou, que moderno,s I'ea oreS s�per-re-·
,

líza� estudos e ,assistir .con- _" ,
CerH',ura a ,e anos,

•
- ca' 1 d' ,VEIS,-, Com: JOh,n Paynevem asslstmdo concretamen- generativas, ,

,A _ _ -ferencias, que a11 se reahzam - ? �nume�ave e ,pantas, í 'tt: as organizaçõe,s Coopera- Setor Biológico e Empreg-o militares pedódicamente, '.,
eXIstindo au_:da uma :das me-

,.
- echlllcolor

• tlVas. .' � de Radioisótopos
" I Atualmente estão aberts,s Jhores coleçoes de PeIxes exis I r.' 20) O VALE DO MEDO

MARCHA DA PRODUÇÃO Sôbre as aplicações das �UltO 9 (UP) - �s. �<)rçrt2 ao publico cêrca de 30 sala,>, tentes em todo o Brasil. '4"J-!l i hvr.. ·'1-
Com: Rex Alen.

�OBRE Q RIO radiações penetrantes na bi') leaIs a_o go�e.rno. mlclaram nas quais os visitantes enconl -. -.
L' 30) O DRAGÃO NEGRO

Embora' a: Federação logia e na medicina disse o operaçoes ml11tares, contra o'> tram uma grande variedade . ___:_ 5/6 Eps. Com: Rod Ca-
das Associações Rurais do Professor Joaquim Costa Ri- rebeldes de Manabl. Um co ... de exposições, documentários O EST'ADO .

. As - 8hs, I meron.
Estado de São Paulo ainda beiro que estas -de grande'munkado oficial declara que fotográficos e coleções de

I'
Gina LOLLOBRIGIDA No Programl:\::

n�o. se tenha manifestado efeito tanto 'em relação aos forças de terra, mar, ar con- Objetos antigos, inclusive ma, O mais anrigo diário de em: Cine Reporter. Nac.
Oflclalmente sôbre o assuntiJ, tecidos e às células vivas co- 'vel'gem ,sobre Ma;nabi p(1ra nifestações de arte indígena,.. "anta Cata1'Ína. A IN;SATISFEITA Preços: 8,00 _ 4,00.� tendo apenas seu presidente mo el1'! relação as alterações dominar a' insumação, . I O Outro Lado, do 'Museu I Leia e assir:e No Programa: Censura até 14 anos,

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

iguais. Entretanto, apesar das aparências" um dêles é puro

sangue, excelente· corredor, já levantou vários prêmios;
E os freqüent�dores do Turfe sabem qual é o diferença.

Também em ga�9Iinas,' compore! E comparando, V. saberá qual é a diferença:
.,

só' as' GISOLlNIS SHELL CONTÊM [!.� !'J
* Patente n,· 40,637

-I.C.A. 'não é nenhuma fór-
mula misteriosa.

I.C.A. elimina os
1
Curtos

Circuitos, pois neutraliza os

resíduos' condutores de ele

tricídade, depositados por

qualquer tipo de gasolina
nos �létrodos das velas"

I�C:À. (Ignition Control Addí
tive) impede a Pré-Ignição•

não deixando incandescer os

depósitos provenientes da

combustão interna.
Para o motor do seu carro, a

diferença começa quando V:

enche o tanque com galo.lina
Shell. (I única que contém I.C.A,

!portCinto, .em qualid�de,
"

.

Iso COMPARANDO.
"

•

Jornai na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

lilfilt�

As 5 - 8hs.
John HALL em:

,

OS OLHOS DA SELVA

As - 8hs.

Betty HUTTON - Ralph
MEEKER em:

MAIS UMA VEZ PERDÃO
technicólor

Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até lL1 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta- feh:a, 10 dé'ágôsí,o de 1956
*" ESTADO

6
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i PlaR,o Nacional;. �a _

Industria
Automnbltlsllca �;i- �,�:� __

Aprovado' P6Io�8ov8'rno. !ederal':1J '-p·�oii�aÍD�. da .

I Willys-Overland do Brasll·..I. A.,_ a prlm�lra _.Ii1d.�s�. _>

I . 'tria Qualificada para a sua,�.'oo,Dcrt'liz8ç,�O�,,� �
'Recente decreto do govêr- r� bili ti ' .Iídads f�Zetm Jdus "aov'etl:ctuUllJ

. f d , 1 estabeleceu as di-,.p Ir odutos automo 1 is ICOS que conquis ou e o o
no e eI a "

,

't'l d d "

ratrtzes de 'um vasto plano
I
desde 1902. Durante a II �u("r mais u 1 o .mun �_.

'd Iíz cão da indústria au- ra mundial, e desde essa epo-, Programa de produção total
e rea 1 aç

, ; ..,

J W'n S A B' l'I tomobilística em nosso país. oca, dedicou-se, prtncípalmen do eep-: I ys . . no I às I

i
Os problemas decorrentes da te, à .pr�duçã-o da linh� Jecp, í

. � Wi1lysOv.erlando do Br�-
.

I ,A
.

de divisas restrin- constttuída pelo. fallloso Jeep síl S. A. desenvolve atual- 1calenCla, , ...-

tíd '

! gindo as possibilidades de Willy,s,. a caminhoneta rural, me�te e�fordços ,no sen 1 o lia

I importação de maquinaria e Jeep, a caminhoneta de en-
i
reahzaçao :. um progr�ma

ii equipamêntos
de custo ele - tregas Jeep e vários outros, de. e�pans�� .

progressiva,

vadicsimo, constituiam-se em veículos especializados. Atn-, cuja lmpo� ancla. supera �.
obstáculos pràbíoamente ín- almente .a Wi1Iys Motors, tudo o que ja realizou, �ulml .'i
tr sp níveis à industrializa- Inc., é a maior indústria mun nando com a completa mdus
ran o

- t •

j'
-

d a tI

cão progressiva do nosso par díal de veículos com tração tría izaçao o pro u o em ..

1- que automobüístlco. Impu- na� 4 rodas.
.' . 11960. _ A

nham-se medidas de apoio E norma tradicional da A aprovaçao desse p�ogra-
I

incentivo agora efetivadas conhecida organização auto-Ima, o primeiro a ser apre

'�om a inici�tiva do. sr. Jusce- mobílistíca, encorajar vigoro-, sentado ao governo' federal,.
i
lino Kubitschek.

-

; samente' a índusjrtalízação apó� a instituiçã� d� "Plano

I -
'dos seus produtos no exte- Nacional da Indústria Au-

I Os primeiros resultados do rior. Total ou parcialmente, tomobilistica", possíbílíta a.

"Plano Nacional da Indús- os veículos Jeep-Willys es- Willys-Overlando. cio Brasil
tría Automobilística" já se tão sendo fabri-cados no Ja- S. A. receber, fia Wjllys Mo

fazem sentir, Sob OS auspí- pão, India, França e Argen- tores, Inc., tôda a maquí-'
cios da Willys Motors, Ine, tina. Linhas de montagem naría e equipamento de uma

ele Toledo; Ohio, EE.UU. e de vê� operand-O, ainda, no Mé- completa e mecanizada fá
sua subsidiária naquele país, xíco, Oolombla, Filipinas, In- brica de motores a gasolina,
Willys":Overland Export Cor- donésía, Austrália, Africa do que dentro de 14 meses en-'

poration, acaba � Wi1lys,...O- Sul, Israel, Turquia, HOlan-1 trará em .atividade. Ter�'
verland do Brasil S. A. de da e Dinamarca. 'I uma capacidade, 20.000 uni

receber a aprovação do gO- Estabelecendo contrato com dades por ano, trabalhando
vêrno federal para um Iargo a WillysO�'land do Brasil um só turno de 8 horas diâ

programa de produção índus- S. A., desde' 1953 vem sendo rias. Pi. eficiência dêsse tipo
trial do JeeP Willys que in- montados e difundidos, na de motores tem sido provada
clui a construção, em curto medida das possibilidades de em todos os países, sendo,
prazo, de uma fábrica de mq importação, os veículos Jeep, pelas suas características, 'O

i tores' a gasolina. em nosso país. ideal para operação no Br�
WiIlys Motors, Inc. e sua Atuação da WlIIys-Overland silo

.

I posição no mercado mundial do ' Brasil S. A. no mercado A indústria entregará, pois,

I· A Wi1lys Motors,' �nc., com,
-

nacional ao mercado, dentro de, pouco
sede em Toledo, Ohio, Esta- Fundada em 1952,. a Wil- mais de um ano, os primei-

t dos Unidos, .vem fabricando lys Overland do Brasil S. A. ros Jeep "fabricados no Bra-

..
-------------------'------

- possui fábrica que ocupa. si! e espera estar habilitada,

«NO tce··o�.mdCaU�OB'.�lbl"la· na�M-ao�' Em .dol·s p.'loneta's ,��60�a:��,e�st��� �:rna���,����u;ira���osd�sO�:í�����'d:
. I Paulo, com moderna lânha linha Jeep. .

de montagem, onde passou a Expensão da indústria bra-
,

empregar, 'gradualmente, p:;-I sileíra de autopeças.

f I lar ças e componentes de fabri- A .iníciatíva, ora em mar-
SEXTA FEIRA 10 DE AGôSTO'

.. elipse, e tanto az ca cu
'" .

b f"
..

1
-

, . A Seixas Netto marcianos necessitariam de, A t 'h' a cação nacional, em substítul- cha, vira ene iciar, sensrve
E'· t convosco todos os dias até o fim do

I
sobre um como ou ro, a

- ... .", t
.

d' t " daeIS que esou.
observação: Logo 'os instru-I dA

.

d Lta ca.o aos ongmals ameqcanos men e, a nossa ln us na v

28 20) L M t 28 '16 20
.

, ,'.. oorrespon encw' e resu - _
" -

t ' f'mundo. (Mat. : . 'er a. .
-

.
.

III mentos astronOllllcos de ob- corresponden te3, na propor - autopeças, que encon I ara

SHUNGU JOSEPH tinha úm ministério feliz num,a Cálculos que permanecem s:rvação já existiam ,e .n�o I dO�ãí o entender que os cál- ção' de 50:0 do. �eso do veí-: dor�vante nova,s
.

e
..

muito
comunidade rural do Congo. A congregação er.a agra�a- d e artl'fl'Cl'OS mate-I sao novos?, Isto é uma hlpO- I

-

d s artl'fl' I culo termmado. '

maIS amplas P6Sslblhdades
d 1:rr al'm nev9a os

I
. cu os nevoa os e o· -

.
" .

tvel e êle contava com um bom corpo e o . eI�os; ,e ma'tl'coS tese de história Mas o fato i
.

t 't.
'-

pro
O Jeep-WIllys mereceu am de desenvolvImen o, com a.

f d d
.

ClOS' ma ema ICOS sao -

. _ .
,

. _
,disso recebia os frutos ,das pessoas trans arma as a

Di�se anteriormente que é que o telescópio data de
f d b" d pequizas pIa aceItaçao do consumIdor aphcaça.o de seuS pIodutos,

d
'

I I·' , -' I . . . un as o I as e , .. ..

t
.

d' 't "

.

. I t s)comunidade. Era, enfim, um lugar agra ave.
os astrómos conhecem quási 1590, e algum obscuro astro- "aureoladas pelas imagens brasIleIro, prmcI�almen e (como m us llas corl.c,a.a

Mas sua igreja precisou dêle em �m �ampo novo, que perfeitamente bem a me- � nomo teria calc'ulado Martê. I
d'histórias e fantasias de nos .trabalhos de campo, o�- no

. palrque
automoblhstlco

e difícil. O trabalho lá dem.andaria mUltas VIag.e�s e �s, cânica de superfície do Uni-,O m:smo tel'ia sido, a PI:O- narrativas oráis. de a sua robustez e versatl- naClona.

frutos de seu labor s�riam d�ros de .g�n,har. Sena mUl-
i verso .próxi�o, �galático),;g�e�sao. �e. Bode. Ha mUlto

I O probléma do Universo --

to ,difícil a manutençao da vIda famlhaI. S!lUngu teve
para eVIt�r 'aflrmatIvas cate-, g�mo anommo. _Mas a �um�- Ipróximo' é mais complexo -----. -

AUXILIAR ESCRITóRIO
II'berdade para escolher: iI' ou ficar. ! góricas extra--cálculos. E as 'llldaçle, .para nao c.onslder.a-I que essas estruturações. As 1 t'-

'

Precisa-se moça, datilografa, já com a guma pra 1-
- Suas pr'l'meiras palavras foram: ,"Eu não sou bas.- .resultantes dêsses cálculos ,lo, .arqu.lte.ta f.antaslOsa.s hIS-. coisas acontecem de modo h

.

C' P,
. .

h d d ca de escritorio. Carta do próprio pun o a alxa os-
tante forte para aquêle trabalho; êle vai além das ml- alongam-�e �ais que �ual-, tO�·.las. E IstO a umam· a e�, algo diferente e não cabe à

tal 42.
h 'b'l'dades" Estas nalavras soaram-lhe como quer pessoa leIga possa lma-,Dvlxa de lado verdades con 'astronomia afirmativas den as pOSSI 1 1 . ! .-

• ,
.

,
.

d t d
'

recusa; então êle acrescentou: "Mas eu irei porque seI ginar. VIu-se. que_ apreclan-
I
seguIdas a estu os rocan 0-

largos VÔOs d' imaginações.
C

.

t estará comigo e 'êle será a minha fôrça. do uma estruturaçao planeta-
I
as P?r a�suntos novelescos

I Já sabemos muito, masque S��n;u tinha razão. "Eu n�o sou bastante forte ria poder�a, e� mesmo; se:n que encantam: ..
não tudo, e nêste tudo resi-

·1 t b Ih "S Ale penasse que era não teria. conhecer maIS astronomIa I A astronomIa
. vem, desde de o romantico nostálgico.

para aq_ue e ra a o. ee. AdI d
.'

iliz ção '
...

, C" r· Cri'sto é a nossa fôrça. que o nascer e o por Q so, os começos a CIV a 'do infinito que tanto lmpres-sIdo �ha�do!" rlsto e a or;�t'.,e.. t' 'os aSIla pre- cair' em largas considerações-l-sofrendo artifícios de mate-'siona a humanidade. '

Êle dIZ' "Ide E qua.ndo pd ImoS sen 1m

I
. " "t·· d'

.

n t' .. ,. .

sôbre causas prImarIas, se-, ma loca, sen o os maIs o a-I . _

sença.
. ,,' i ',�L�?0i,�t!trf: I' ��aCi��n��st:::e�eE, f;�:�q���: ;��lo:e��i�������.P!O�'����ro:� I EP I LÊPT ICOS

O R Á - ç Ã O . I l' d 1 tbre essas causas primarias, dação orbita os pane as Vários enfermos ataca-
.

. . � podem ser lógicas sem tra-
I
visíveis por epicíclos, n'uma dos d'êsse terrívei mal, dán-

Querido Pai, hoje nós temos q�e fazer declsoes. Se-
zerem um mínimo de eerte- � genial estrutura geo�étrica. � do 2 a 5 ataques diários,

ria mais fácil e mais agradável fIc�r. onde. estamos � za. Portanto, afirmar é 'um, Não o po�i� explicar dêsde a, ficatam compietamente res-

continuarmos a fa�er o qu.e temAOs feito. AJuda-�o�, o assunto bas�ante reserva�o I
sua poslçao de o,bservad�r I

tabélecidos na clínica pri- EDITAI, DE CONVOCAÇÃO
Deus a tomarmos com CrIsto todas as nossas declsoes., em astronomIa, quando nfto terreno, apresentou um artl- vada do professor ·Américo ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ1UA
Nós te agradecemos porque lemos a c�rtezil de co�tarmos ,h� .cálculo .�e base e �epeti-llfí�10 para

. explicá,-l�s �o I Valéria, da Faculdade de Convoco todos os sócios deste sindi.cato le c0l1.vido
com a Sua fôrça Em seu nome suphcamos. Amem... ,' cao de fenomeno eqUlvalen- ,ecu noturno. O menta· nao., Medicina do Rio de Janeiro, d'

., .

ssemble'l'a gel'al extra
. _

/' .. tI' os emaIS comercwrlOs, para a a -

- te. .' . ,es�a, POIS, no P o omeus as- depois de terem feito uso
ordinária a" ser realizada dia 11 ( do corrente as 19,30Mas, COIsas acontecem que tronomo, mas no Ptolomeus durante quatro meses do! '

.

d
.

l' t 't ' T" 14. -, I., . . horas na sede socral o 'SlI1C lca o SI a a rua 1 aJanodeixam mterl'ogaçao: Por geometra. conheCIdo espeCIfICO Anhe- '
_",. .

.

tôda decisão exemplo: o.nde Swift fOI bus A astronomia moderna di- piléptico BARASCH. Essás.1° andar, a qua_I. obedecera a segull1te ordem do dra.

'cal' ·os elementos dos satéli- latou-se demais para apehr pessoas há 48 meses não' 1°.:_ Reforma dos estatutos;
.

,

NEWELL S. BOOTH (Congo. Belga) 'tes de parte, tão exatos, mai� nos artifícios g·eo�étricos-ma.:fazem uso do medicamento, I 20_ - Segunda, ?isc�ção do aume�to .s;alanal. :-
- �de um século, precisamente, temáticos, mas amda con-' sem apresentar, contudo, a! Nao have)�do numero l�galn� pllmella convocaçao

! 151 a�os, antes de Asaph serva. o. artifk�ó .de Kepler i mais ligeira ma�:',?�s,ta�ão. a s�gu�da sera efetuada trmta mmutos apos, com. qual-
................................I' .I'__ �

Hall te-los descoberto para a das orbltas ehptICas. o.ra,' epiléptica. O AnhepIlephco quer numero.

� astronomia moderna? Onde um artifício assim precisa! BARASCH é' de ação pron-. Florianópolis, 7 de agosto de 1956

�� rD�L�!·I:�'?·'»L�fTa-O
Titius, B-ode, Wolf foram tempo para ser abstraído �a e eficaz, fazendo desa-' Paulo Malty - Presidente
buscar Os elementos da pro- das convenções de cálculos. parecer gradativamente e' ',_ --

gressão das distâncias. pla- Enquanto isto, tecem-se his- de maneira definitiva. os procura' se [I!II,,!w!"l'I�PIl�I netárias? São cálculos, sem tórias. E mais fácil ao uso' ataques epilépticos e a sua
-

l' I . Procura-se ,moca maior,
oe DIVA TELEMBERG GOULART. J. dúvida, mas que permanecem comum as-·'Órbitas e lpticas i indicHção é absoluta no tra-·· >

'.

I
nevoados. Esses calculas são de 'Kepler que colocar o Sol,. tamento da epilepsia, seja ou se.-:hora, disposta à tra-

� Partioipam aos p�n'entes e pessôas ,de suas
b Ih d dora na.

't perfeição de trabalhos ma- e� posição ��cêntrica à� ,ar-I inicial, essencial ou crôn!- a ar, como ven e ,

relações, o na,::eimento de seu prImagem o,
temáticos, de astronomos bItas planetanas. E o artifICIo .ca. Vende-se nas farmá- Praça. ótima retribuição,

I
O'DILIO GOULART FILHO, ocorrido dia 10! mais antigos que nossa Civ:- kleperiano é dos mais notá-I cias e drogarias, ou pelo Recados à rua Tenente
do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

'lização de 6.000 anos? E, de- veis, porque um círculo eX- Ireembôlso. C. Postal 4104. Silveira nO 29 (80brado' sa-
. pois os cálculos de satélites 'cêntrico é equivalente_a uma Rio. ,ra nO 1).
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NOSSA A.GÊ�A DARÁ AS IN�ORMAÇõÉ:S NECESSÁRIAS
PARA .�,�� �Ua. bcrCL l/iLzg�
T/JAHéPORTEC,I_f!f_f!feATA�/HEIfCE�" -_.-.

p����!����Jgu.1 py.��i?' Ed-'��dança
mas horas diárias em ca- uma geladeira, modêlo co
sa de pequena família. i mercial marca, BACELI,
Falar Rua éonselheiro ; forrada de aço inoxidavel.

Mafra N° 150 das 9 às 11 I Tratar à Rua Gerier:;1.1
horas. Bittencourt, 97. \

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COM�RCIO)DE
FLORIANóPOLlS

PENSAMENTO PARA O DIA

'Deus dá-nos fôrça pnra cumprirmos.
certa.

,

Lavando�com Baba0 t

'Viraem ESJ;>eci.alidade
da' Cla. TITOL. ..IOUIlAL.:.....Jol.lllle (1IIftlafr8lIatrada)

'; ecoDomiZ8� jempo� t dinheiro I
I

.----: ----.----------� ..--- .•_--
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINÁRIA

. F'EDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SAN- PELA PRIMEIRA VEZ NA

TA CATARINA ,AMÉRICA, DO SUL O IM-
PORTANTE CONtLAVE -

EDI'l'AL DE ELEI'ÇõES O 'tEMÁRIO ELABORADO

Rio (Agência Nacional -

Cêrca de mil geógrafos vão I
reunir-se, pela primeira vez

na América do Sul, em agôs
to próximo, por ocasião cÍo
XVIII Congresso Intennacio
nal de Geografia, que se.rea

l izurâ nesta Capital, dando

prosseguimento à série de

reuniões iniciadas em 1871
na cidade belga de Antuér

pia, sob a denominação ofi
cial de Gongresso de Ciência
Geográfica. O 'Gongresso
vem sendo preparado há três
anos,

.

estando assegurado o

êxito, porque não só geogra
fos brasileiros trabalham
nesse sentido, como tambem
homens de diferentes atívi

I
dades intelectuais e cienti
ficas se reunem em tôrno

.

I dos organizadores do-certa-

-_..,.,------�-.....,----
I
me. Todos estão dispostos
a tornar memorável· êsse
XVIII Cçngresso Internacio

-

nal de Geografia, bem como

a oferecer uma acolhida ·das
mais carinhosas aos seus

participantes procedentes de
tôdas as partes do mun

do .

Foi por ocasião do. XVII:
Congresso, realizado em

Washington, que ti. Assem
bléia Geral aceitou o con

vite do Brasil para que o

Rio de Janeiro fosse a sede
do certame íntemacíonal
no. ano de 1956.

O 'T:EMARIO DO CON-

A Federação do Comércio do Estado de Santa Cata

rina, pelo seu Presidente abaixo-assinado, vem, de acôr

do com as instruções baixadas com a Portariá n? 11, de
11 de fevereiro de 1954, do Ministro do Trabalho; In

dustria e Comércio, e na forma do disposto no Capítulo
IX da Port{tria nO 48, de 8 de abril de 1952, convocar os

Delegãdos aos sindicatos filiado� junto ao seu. Conse

lho de Representantes, para se reunirem, na sede social,
à rua Saldanha Marinho n? 6, 20 andar (Edifício Scheid

mantel), nesta Capital, no dia 19 de agôsto;' às 15 horas,
a fim de se proceder ao reconhecimento das credenciais
respectivas, .e consequente abertura, em seguida, do pra
zo de 24 horas, para registro de Chapas as eleições da

Diretoria, Conselho Fiscal e .Representantes junto à

Confederação Nacional do Comercio, e respectivos su

plentes, que se realizarão no dia 20 de agôsto de 1956, às
17 h�ras, no mesm<} local, ficando, desde já esclarecido

qu�, não havendo quorum legal para o pleito, êste se

realizará no dia imediato, 21 de agôsto de 1956, às 17

horas, com qualquer número,
Florianópolis, 8 de agõsto de 1956.

CHARL.ES EDGAR MORITZ
Presidente

.

Casa de.Esquadrlas
°omunica a transferencia de sua Loja para a

.

RUA MAX SCHRAMM, 168
-néxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense

.

Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere-

cendo a preferen�ia de seus freguezes .

• PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
RECEBEMOS TIPOS NOVOS DF; PREÇOS BAIXOS
ESPECIAIS PARA CASAS DE llÀDEIRA.

PARllCIPACAO
•

EMELI:<\NO PEIXOTO Vva MARIA ADELINA DE

.TOSÉFINle:PEIXOTO I SOUZA E SILVA

Participam aos seus pa-
rentes e pessoas de suas re- �. Participa aos seus paren

lações o contrato de casa-' tes e. pessoas de suas rela
rnento de sua filha Osval- ções o contrato de casamen

'lina com o sr. Joaquim Ca- to de seu filho Joaquim Ca
hral. i bral com a srta. Osvaldina.

Osvaldína e Joaquim
Noivos

A perspectiva que o pro
ximo conclave abre aos es

tudiosos dos 'problemas geo
gráficos são as maiores,
tanto pelo valor dos con

gressistas, como principal
mente, pela Importância dos
t.emas que' serão debatidos
pelos técnicos. 1J!sses proble
mas estão agrupados em

treze seções e são os seguin
tes: I - Cartografia e Fo
togeografia; II - Geomor-

'-- '""""" .&.- _,..____
I fologia ; II - Climatologia'

__ -.....I t ,

IV - Hidrografia; V Bío-
.grafia; VI":" Geografia
Humana' - Temas Div�r
sos ; VII - Geograrla da
População" e do Povoain��
to; VIII - Geografia Mé
dica; -IX - Geografia Agrá
ria; X - Geografia da In
dústria, do Comércio e dos
Transportes; XI ..::... Geogra
fia Histórica e Política'
XII, - Metodologia, Ensi:
no da Geografia e Bíblio

g!afia; XIII_ - Geografia
Regional.

�

Além das reuniões de de
bates e estudos os partici
pantes do Gougresso terão
oportunidade de fazer inú
meras visitas 'aos recantos
dá Capital e de outras cida
des brasileiras, estando pro
gramadas diversas excur-

.Wenner Springmanu e Senhora têm o prazer de par
ticipar o nascimento de sua filha Katia, ocorrido em

�8-7, na.rnaternidade DL Carlos Correia.o limitelde uma ciência Yot�t,t_N�P� ..
'0 f d i· IId' � t �d I GAZ DE QUEROZENE

, pro essor e geogrª .la. eIXO\1�,on;�m,� e J,v/�t���::��e-l,::i�c!�o���
- responder e de ganhar 400!lmll.� às 11. e das 1� .às 17 horas.

. !boi _.�"'__ Aven lda Hercil io Luz, 187. :e:

RIO 8 (VA) - A cidade na. Um professor de geogra-: muladas. __ DALVA RUSSI SIMAS PEREIRA

sQube "ontem de uma derro- fia não estaria de modo ne-l Cientificado a respeito, o EMPREGADA participam aos parentes e 'pessoas de suas relações
ta que a d�ixou contristada, nhum obrigado a respondê- professor Otavio de Medeiros . � 10 naselme.ito de .'eu f i.ho FRA.�·.rCISCO, ocorrido no dia
tão abatida talvez como a la e seria incabivel enquadrá- i concordou prontamente 'em Casal com dois filhos pro-

\ 4 de agôsto de 19.56, na Maternidade "Carmela Dutra".
deixam certos resultados do la, por exemplo, numa pro- voltar ao programa "O Céu é

, I cura empregada para ser- Florianópolis. 4 de agôsto de 1956.
futebol. O professor de geo- va oficial destinada a pro- o limite". Impôs, entretanto, .

I
I viços domésticos, menos a-

grafia que a empolgou, ce- ressorss formados nessa es- uma condição: que todas as

lebrizando-se em poucas se- pecialidade. _ i perguntas doravante feitas var roupa, paga-se muito

manas como um genio que A questão, como se vê, é abordem temas de Geografia bem.. .

já era de sua .propríedade e mais do que' oontrovertída. O Fisica. Politica e Humam.!
EXIge-Se ref'erencía.

que a nada deixava sem res-, sábio da televisão, sábio den-: Além disso, na oplníâo do �ra,tar, �a parte da ma

posta, dentro de sua mat.éria ,.
tro de seu J!\].mpo de estudos, professor e fato tambem re-

I
nhã, a PraIa das Saudades,

_ êsse prof'asscr Otávio de pode assim renunciar ao conhecido pela -patrocínado- : n. 272. I

Medeiros, já aposentado e de premi-o ainda aureolado pela ra, havia 'um erro de revisão�' -- ---.--.------ .....
-.----�

memória prodigiósa -, na I simpa-tia e admiração popu- na ficha que se encontrava' MO'VE ISnoite passada silenciou nos Ii lar, e com um certo orgulho
I
em poder do animador' J:I Dia 18 - sábado Soirée com l' ,. ,

22 h
. I' R OI t -:-', meio as oras.

"ecrans" da Televisão, antej, ge não ter sido derrotado, Silvestre, por isso que não Vende-se a cua emen e'

uma pergunta que tanto ti- plenamente, dentro dos seus coincidiu com a resposta da-' Róvere 65, por motivo de

nha de importante quando I conhecidos limites, que estão da.
. I

viagem, tratar na mesma.

de duvidosa: "Qual é a den- bem fincados na terra, na
- ---------. - ..,----- ----

sidadc dó planeta que-pisa- superfície da terra, como es-
SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE

mós ?" Não sabia. Deixou por tabelcce a metodologia geo-
FLORIANóPOLIS

isso de abiscoitar quatroçen- gráfica. ...

t03 mil cruzeiros, áo mesmo RIO,. 8 (VA) - O Professor

tempo que decepcionava a Octavio
.

de ,Medeiros - um

generosa "torcida" a seu' fa- dos cidadãos mais geniais Convoco todos os sócios deste sindicato e convido

vor. Decepcionava e revolta- que tem aparecido no Rio de os demais comerciários, para a assembléia geral extra

va, tambem. Pois a opinião Janeiro no, que diz respeito

I
ordinária, a ser realizada dia 11 do corrente as 19,30

geral foi que a pergunta não ao conhecímente humano - horas, na sede social do sindicato sita a rua Trajano 14
.

saiu só da algibeira para sur- voltará a defrontar as cãme-. 1° andar, a qual obedecerá a seguinte ordem do dia:

preerider o velho professor. ras da TV-Tupi, segunda-11° - Reforma dos estatutos'
-

Saiu tambem do limite ... da feira ;_r�xima, para respon�1 20_ - Segunda ?iscução do �ument� .salarial. _

geografia. ,Foi o assunto da �.cr, p ei guntas sobre ?eogra� I
Nao havendo numero legal na pr imeíra convocaçao

llQite, onde quer que se che- na Geral. Conforme e do co- a segunda será efetuada trinta minutos apos, com qual
gasse. Nos bares, nas reda- nhecímr nto de todos, no últi- quer número.
ÇÕ2S de jornais, nas ruas, nos mo programa "O céu e o lj-, Florianópolis 7 de agosto de 1956
l�res. mite", o professor Octavio

I p' I M lt P"d t
Ouvimos, então, duas au- de Medciro3 deixou de rc;;-'

au o a y - resl en e
.._ _

toridades em geografia. Fo- ponder a terceira púgunta I

.I.M· '·1$''. SA'
.

ram unânimes em considerar que lhe fora feita, sobre a.

a Pergunta sO tolCÍ'áveI den- dcnsidad2 da· terra .em rela-I
tro dessa ciencia por c'ausa ção a densidade da água. E.
do equivoco em que iaboram quando 'isso aconteceu, hou-

I

certos compêndiüs, desses ve uma contristação gel'al. I Dr. Affonso Marià Cardoso da Veiga, Senhora e

I. '!.. para quem a geografia é -u- Nãô obstante, uma vez que Filhf:ls convidam os amigos de seu sen;lpre lembrado so-

ma especie de enCiclopédia o excepcional programa pa�
I

gro, pai e' avô, EUGÉNIO MACHADO DA LUZ, para a

onde tudo -cabe. O professor trocinado por Helena Ru- missa que em intenção a s�'a boníssima alma mandam
Fábio de Macedó Soares Gui- binstein cleixO'u de ser, na' celebrar às 7,30 horas do próximo dia J1 (sabaqo), na

marães, s\ecretário-geral - do' verdade, um simples aconte-' Catedral Metropolitana. '

Conselho Nacional de Geo-' cime'nto restrito a. televisão, I Antecipa'damente agradeoem.
grl!lfia a�ha que o assuntá para Soe tornar uma atraçiio

.

-------.-,

"d?nsidade da- terra" é do coletiva" não havia outra al- P A R T I C I P A C A- Oâmbito da Geofísica, antes fIe ternativa. Venceu o desejo
.

.

.,

pertencer à GeogI:afia. O pro-I do,.3 telespectadores. Foi tI)- CARLQS MORITZ �

fessor Orlando Vàlverde, tam
I
mando ,consideração' est-as �:e:

bem do Conselho de Geogra-I CiI:cul1stâncias, que Helena DIVA DELAITE MORITZ
fia, foi �ais taxativo. ". Em� I Rubinstein decidiu pela ànu- participam �os seus parentes e pessoas de suas rela-
bora conSIderando a pergun- i lação do programa de segun-. ções o nascimento de sua 'filha TÂNIA MARA, ocorrido

ft� como tendo sido de boa- 'da-feira passada, pondo fim' no dia 6 .de agôsto de· 1956, na Mátemidade "Di. Carlos
e, achou-a de carater peri- às controversias que surgi-' Corrêa".

'

férieo, 'na geografia moder- Iram sobre as perguntas for-I Florianópolis, 6 de agôsto de 1956

PARTI(IPA·(AO
•

.P.l\ R J I C I P,A C Ã O
FRANCISCO SIMAS J?EREIRA

sões.

LIRA TEMIS CLUBE·
(O CLUBE DA MOCIDADE)

PROGRAMA no Mf:S DE AGOSTO:

Dia 26 - domingo - Brilhante Tarde - Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores
detalhes sôbre essa stirprêsa!

DIA 14

zação entre os n:embros da Diretorkt,
Conselhos Deliberativo e Fiscal, e as-

sociados em gêral. '

I

Inscrição na Secrétarhi para o jantar
preço individual Cr$ 125,00.
Às 20 horas: Bin go gn;l benefício dó
Clube,'com valios0s ,àrindes que se

encontram expostos na vitrine da Sec
ção L:e Máquinas :da C'llsa Hoepcke
Pre�o do cartão Cr$ 50, uo.

, -

--�"

PROGRAMA DO MES
DIA 11

'-
Às 22,30 horas r. Grandioso e tradíclo
nal Paile de Gala do 840 aniversário
abriihantado peia orquestra do Club�
e com a participação da maravilhosa
Orquestra uruguaia de Pedro Burgos.
Encantadora decoração.

-

ORSERVÀ'ÇõES: 10 Reserva de mesas

na Secretaria a Cr$ 100,00 20 Encon
tra-se na Secretaria do Clube a lis
ta de inscrição à disposição das gen
tis senhorinhas que quiseram debutar.
As 20 horas: Jantar de confraterni-

\

DIA 12

'_

GRESSO

.1
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Numa louvável iniciativa da, nossa Prefeitura, a cidade está sendo abastecida em abundância de peixe a Cr$ 15 ,00 o quilo, Deve-se
isto ao esterco lo SJ. Prefeito Osmar Cunha, que providenciou a, dragage'm .do canal até o mercado e firmou scôrdo com barcos pes-
queiros, par� que' abasteçam as banccas de pescado de 1 ai. qualidade ao preço dtado, �'

Nasser vai chegar a Moscou
no dia da Reunião de Londres

,
.

Preparalivos (Militares Franco-Britânicos Resultado
D�a! /9�oovaçõ;,sd�e

MOSCOU,9 (UP) - O pre- dres, hoje coincidiu com a
I

Notícias de .Washington (es- momento. I N§,o se explicou porque cc Secções HeribertolM.
sidente Nasser, do 'Egit�, de-

I

chegada de 3 porta-aviões
I
ta semana, dízíam que, ele-; Entrementes, o Ministério fazia tal' declaração nestes Aririú 1. • • • • • • • • •• • •••• ,., •• I 114 I

verá chegar a Moscou no dia britânicos ao Mediterraneo mentes da frota francesa do do Exterior publicou hoje ou- ! momentos. Lebon Régis , , . . . . . . . .. . I 118 I
16 deste mes, data em que se

I

oriental, em caminho para Medítarraneo poderiam unir-' tro "esclarecimento" dizendo, A Rússia ainda mantém- Maravilha .. ', . . . I 160 I
inaugura a Conferencia de: Chipre, com reforços para a! se ao contingente britânico.' que a intenção da Grã,-Bre-: se em. s,ilencio sobre o convite Linha' Famoso ' ,. .

' I 129 ILondres sobre o futuro de
I eventualidade

de uma- crise 1 ,A frota francesa já

está.1ti!nha
"é que a disputa sobre, que .l�e foi formulado pa�a Descanso

'

I 187 I
Suez. A noticia foi dada a em .Suez. ,

'

I
pronta para zarpar' da \ basE, ,J Canal de Suez se re�ollva/partícípar da Conferencía Linha SantlOj. Fé . . . . . . . . . . .. I 96 Iconhecer em fontes egípcias. '

- naval de Toulon, a qualquer ;Ja.cificaments".
. ,

de Londres, no dia 16 deste. Barro Preto ... " . :. . . . . .. ., .. r: I 61 I

���e o::r��a��;m�,e��:�oc�n�:.. ','Senador Vilac" 'Cap'�llan·la do's Por''los' ,d'o Esla'do
'

�:{���í �r���� ..':�.:':, ·.·.·.:'. 1 �� 1
um "não" egípcio, 'em res- Rio 9 (UP) - O plenario Pinheiros ,.......... I 92 I
posta ao convite formulado, da camara Municipal apro- i .," Valinhos . . . . . . . . . . .. . I 103 I
pelas três potências ocíden- i vou ontem uma mensagem

I •
,

Viaduto Leão . ... . . . . . . . . . . . I 7 i

:':��'iZ;;��� :mC�nof:�����aa 1: �; n:e::����o ������c� �.���'Soltcltsu dispensa, ó capitão de mar e guerra Ruy. SOMA , : -1-.2-22.i'de agosto, na qual se díscu- diretora se dirija ao p�esl-

G d M I O I
-

t'- 'bA é t' I
.

tirá a ínternacíonalízação do dez:t.e do congresso n�cional, • e e o. novo cap fao am um 'ca ar Deuse AI"
-

F-
- •

Canal de Suez. A negativa solicitando a aprovaçao de, Depois de IVárias anos de res, é com pesar que o' ve- acrescerá de novos méritos a
.

lanCe rança�seegípcios fez acompanhar, de I
uma emenda constitucional zelosa e profícua administra- mos afastar-se do nosso con- sua brilhantíssima fé de ofí- ....b. Esta semana marca o reinício das aulas 'da ALLIA.l':-

uma informação oficial, se- mandando considerar "sena ..

ção à 'frente da Cápitania vívio e do nosso meio, 'onde cio:
"

CE FRANÇAISE (Associação de Cultura Franco-Brasilri-
gundo a qual o presidente dor Vilac" salvo renuncia,' dos Portos neste Estado, '() conquistou largo círculo de Para substituí-lO( no carg-o ra: de Santa Catarina).' ,

,

GamaI Abdel .Nasser cliega-, todo cidadão que tenham'
nosso ilustre conterraneo amigos e admiradores, pelos de Capi,t_ão dos Portos do E:;-" Os cursos serão realizados das 19,45 às 21 horas e se

rá a Moscou em 'visita ofi- "exercido 'o cargo de presíden Capitão de,Mar e Guerra inestímáveís serviços prestfl.;- tado foi designado o Capitão rão assim destinados às pessoas ocupadas durante o dia.
cial, no mesm.o dia, do inicio, te da republica. ' ,lRUY Guilhon Pereira de M-e- dos" à Santa ,Catarina. N'1: de Mar e Guerra Norton J;>e- i Para informações 'e, inscrições, -dírtjam-ss ao Diretor
da, Conferencia de Londres,'

-'--�-

110 solicitou dispensa do ele- Capital Federal, segundo" a-i maría Boiteux, também ca- da ALLIANCE �RA�9.,AISE, Monsieur JACQUES MOUS-
dentro de .uma semana, a I Ixecutados -

,

vado cargo ao exmo. sr. Pre- puramos, o ilustre oficial a,,- tarínense e tambem brilhan- SEMPES, que se encontra no "Bureau" da ALLIANCE' nocontar de amanhã, i sídente da' República, que o sumirá outras elevadas fun-' te oficial da Marinha brasi- Ginásio Barriga Verde, rua .Ferreira Lima, às terças quar-
A notícia veio de Moscou e NICqSIA, 9 (U. P.) - Fo-

atendeu por ato de 10 do cor- ções, nas quais, por cento, leira. ':tas e sextas, das 17,30 às 21,00 horas.
'

Nova Delhí, enquanto o E- ram execut!,d�s, esta �a.dru- rente, publicado nç Diário
gito permanecia em silencio. gada, os tres Jove�s ctpríotas Oficial do dia 12.

, I condenados pelos ingleses por I M·l·t brl t nr 1 1 ar 1'1080 e exa J o

MOSCOU ACEITOU O cnme de sabotagem. Foram,
lment d e dev'

I " cumpnmen o ' os s us e-
, CONVITE i

eles, enforcados, ao �esmo I "

'

,

'- 'tempo, no patíbulo da prisão

8Ci:!�S�U�U�, :o;��� ;;;V��i��'�:�trt��edeIU���.OS���.c�a�:;�� r '

u,s'ca p,rI Saceitará o convite para
. to-, as 2,45 horas

", FOI. mantida -'.
'mar parte "na Conferencia' em segredo a lde�tIdade d?S -,

Internacional de Londres sô- verdugos para evitar repre-
,

bre o :Canal de Suez, mas .ra-
'

salias.
."

Segundo alega�ões do

rá reservaS sobre a lista dos I
, sr.. Irineu B<trnhausen,"

países convidados.
•

I Reator atômico na confirmadas pelo seu su-

,

Ao que se, diz, o ministro: ,', cessor, ao deixar aquele o

das �eIaçõe� 'Ex�eriores, sr.
'

Unl'versl'da.de de governo legou a êste 37

Chepl1ov, tena feIto uma de.:., milhões de cruzeiros dis-

Iclaração neSse .sentido, ,-on- S Paulo poníveis no Tesouro.

tem, aos embaIxadores .da. Sôbre essa herança � tem

França e Inglaterra nesta' RIO, 9 (V. A.) _ Aprórvando havido ,muita conversa e

t 1 muita dúvida.capi a " ' '". o esquema organizado pelo
Parec-e, por outro lado, que ministro da Fazenda, o presi- De real existe isto: ,o

o governo soviético não le-, dente da República autorizou sr. Laéerda, por� conta,

'vantou nenhum probleJIl,a o pagamento d::! dotação r:le dêsse saldo do exercício

particular a propósito da in- s2tenta e cinco milhões:ie -anterior abdu alguns
t

. ,. -

d C 1
I créditos, totalizando 'pou--

,ernaclOnallzaçao o ap.a. cruzeiros destinados à Unl-
Pessoalmente o I?r. Ch�pi- 'v'ersidade de São Paulo. Com cos milhões.

lov disse aos representantes a referida dotação, será eXe- Depois passou a rea-

t
. , bastecer verbas por con-da, imprensa es rangelra, on- cutada naquela Universidade

tem, em'uma recepção ná.'€m um plano de trabalho, no' ta do excesso de arreca-

baixada da India, que o go- 'qual 'está incluida.u instala.- dação do corrente ,exer-

Verno soviético tra'nsmitirá ção de um reator atômico. cício.

t
.

b' I
Por que teria abando-

�::�i:�,sP�:ll��Oaod;�:-���i:��
I'
-�--

-B--a'nca�-rl'os naelo ós saldos do exer-

48 horas. / '

, '

cício anterior? Por que

'" , ", -, Estabelecimento Ba'ncário não aplicou, antes de ou-

PREPARATIVOS FRANCO- com Filiais no interior, tem tros os 37 milhões da he-

R TANICOS '" . , 'rança bornhauseana?B I ",vagas para funclOnarios com

prática de todo o serviço. A pergunta é indiscre-

LONDRES, 9 (UP) - A I Cartas para 'Caixa Postal, ta. Não terá resposta, co-
reunião conjunta dos mem-; 5 -, Fp,olis" garante-sê ª,b- mo tãn-tas outras. Mas

bras do alto comando navaL soluto sigilo aos cartelidatos não parece que os 37 mi-

b,ritânic'Ü e franS,es em Lon-! que se apres'8htarenÍ.' I' lhões acabaram muito,
_-- -

I
de vereda? Confirma-se,

Edilal' doe ConVOCação !�:::::��i::':�d:7efi:;
tício e inexistente.FE;DERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS lNDUSTRIAS

DO ESTADO DE. SANTA CATARINA O qUe o sr. Bornhausen

Em cumprimento '�o despacho do ST--:-, Diretor Geral do
teria deixado,· de, exato,

Departamento Nacional do Trabalho, exarado no proces-�
seriam contas a pagar no

so MTIC 135 410/55, CONVOCO o Conselho de Represen-
valor ele 37 milhões mul-

tantes de�!a Federação para reunir-se às 9 horas, do dia tiplicadas por 4, no mí-
nimo.12 do corrente, na sede ,desta entidade, à Rua Tenente Sil-

;,

veira n. 15, 2° andar, nesta Capital, a fim de deliberar sô-
Como as matemáticas

Palacianas são muitobre a seguinte,
'

compl�cadas, aguardemos
resposta à nossa' pergun
tinha, que não é daque
las que tenham o eéu
por limite ...

'ORDEM DO DIA:

A FíresteneA prcpesttc de UDl Prcteste
E,tceito, 8 de Ago,tf�q�em,oi,���'!!!�?,a obter de direito e -De i ve� gPla�tar1956. Im2�t�, a MAGNIFICA im-; fato, ,o ytulo de d�ut?r, em

I
SerJD uel'as

, . pressao que espe�a'ya. Como ,1armaCla, C_?q1O e> flzera oI AKRON (Ohio) 9 (V P),Ilmo. Sr. Farmaceutíco
Você deveri saber não se nosso colega, do Rio do Sul. " : ' ...

(Dr) Carlos Henrique Me-
reveria ,

"I
'

-,

'
- Anuncia a companhia de. , tratava de' nenhum comicio, Voce que e moço, por que " ' .

'

deíros. '-t d'
.

t
-

'-'f?
. borracha Ftrestone Tlr'e and

, e nao e3 an o inseri o para nao o azo
Rubb co.v a:

'.
Blumenau,-' Sâudações.. falar: não deVé ria tê-lo fei-I De que nos adianta Sr.' .

er O. que v � cnar no

Recebi um exempl r do', .' . Brasll uma plantaçao de 1'e-a ,to infringindo o
'

protocolo, Farmaceútlco Carros Medel-.. . . .

seu jornalsi�ho ,

'O FARMA- co�n o tratamento de assun� I ros sermos .. tratados DOU- i rm?Uel1'aS, cUJa superflcle
CEUTICO côrreS'po dente ao ." I '

.'
, . .

' sera de 1.200 hectares no, ,n 'to " mpl"tamente, dIverso. ,TOR por deferencla -gentlle- . ..

-'
, -L' PRO ,0., " I "prmclpwmes erp. curSe. 1 o seu -

No mesmo jornal em qu'e za ou convencionalismo, se,
'

,

TESTO FA�M�?EUTICO e você estampa o seu PROTES- : não possuimos tal qualifica-' b ��cla��.� o t· Brron Lara,dele estou mtehado. Oportu- TO, por não ter sido' conside- ,tivo expresso em o nosso di- I' e�, pre 1 en e a comx:a-
namente, algo �he, direi, em I rado DOUTOR encontra-se

I

ploma?! . I nh.la, que
. e.ssa plan�aç�o:

resposta. Agora; tenho muito
notíci da ap�esentação à I Diga tudo de mim caro co'- ,cuJa. sUPerflcle total atmgll'�

que-fazeI'es' na-o me' sobr<> I
a

,.

'

'

I depOls a 5.000 hectares sea. ", Câmara dos Deputados de lega. DIga que sou quadrado .

' ,

,

.

,

tcmp'o para tI'ataI' de assun- '.' . I
' , SItuada perto de Itubera no-

m' proJ'eto no sentIdo de' ser, chato ou redondo' mas por I
.

_ :.
t d someno' l'mportanc' l'a lU, '-' .' . loeste do BraSIl. Começara ;}o e

,

" .

dad o tltul d" Dr. a todo favor nao me chame mdevl-. "

Pelo 'seu PROTESl'O, vOCêl'f 10 d, oroEs� la Su eridr. dame�te de DOUTOR.::- produzlt�de�tro,de dez anos
. - .

ar na o p o P I e empregara eventualmentemaIS uma vez se revela m-
Quer dizer que, oficialmente, I Farmaceutivo Ildefonso:, '.'

,

!lado de vaidade morbida f 't· (, t
'

J I I perto
de 1.000 operanos. For-

,

'

"O armaceu lCO, exce o vo- uvena"
Que lhe faça bom proveito o ")'

(.
d

-

'DOUTOR',
.

I neoera borracha a grande fa-
, ce , aln a naoe.

brl'cad' "F'ser DOUTOR' por conta pr0- S- 1
' .. 't "

e pneus que a lres-
, I e- o-a, uma vez o proJe o

"t T''pria Por que ,você nãe> 0(' d
�

t'd'
-

O, ,ESTADO I
one Ire and Rubber Co."" . ,

. aprova o e conve!' 1 o em .,

matric�la na Faculdade Na -I lei " ,

I POSSUl, em S. Paulo, bem co-

ciona� de Farmacia da Uni-
.

'd l'
O mais antigo diário de I' mo a outras fabricas de pro- .

. . ,Os Guar a- lvros, como vo- �

t C t
.

t .

versidade do Brasil e defen- I, b t b
-

f
�an a a arma.

I
du os de borracha, sItuadas

d t'" f" o D' I ce sa e, am em· sao or�a- Leia e assim! em outros lugares do Brasile ese, como o lzera L, dos por Estabelecimento Su- " ..
G�mbala, afim de �er D�. de: perior, e, nenhum dos que
'fato, com a obtençao do !'es-

compareceram ao Banquete
pectivb titulo?! Vocé se re.-

me in terpelou � propo,sito d�
vela rí-spido, indelicado, do- não ter, sido distinguido com
entio, e tudo isso, simp�es- o tratamento de DOUTOR!
mente por�ue' no seu cartão Eu, meu caro e ríspido ca
da cardap�o do Banquete �o lega, contiruo de ser o hu-

,�r. Leo,be�to �Leal, con:o, ;}- j mUde Boticário, sem preten
c::mtecel a 110S elos demaIS co- sões ao d utorad _ uma
1
-,

t t
o o,

egas, nao encon rou o r�� I simples n.ulidade doentia, re-tamento de DOUTOR. De n,t-
qu rend um p"iquiátr _

'. . e o � a,da lhe adlantou a mmha ex-,
como você port ntos<lmente

l' -V'I ti "e"",
P l.caçao:, oce a� la e, e� en� ,proclama, em o seu jornal.de que e DOUTOR e nao �aj Não obstante, até' além fron

l::da �ue lhe' demo.v� do �1= ,teiras, há qu�m teime em
1_�ltO a tal

hO,nrana.
Nln I reconnecer na. mi h humil-,

1
., n a

gllem
.

re�,�mou, �l.nguem, de pessoa, vis'umbres de al-

fxcet? �ove. Que

dl:\lam.,d01gum 'entendimento.,. A ês
seu lm1l.tado saber da Clen-

ses entretanto peç que não.

f t· t t'
,o

Cla armaceu ICa e anoa
I
m� ironisem, chamando-me

prosapi�, .luminares que f�-, indevidamente de DOUTOR ..

ram humIldes, como o quen- ,Caso Contrário serei briga-

LdO e sau�oso mestre dHei.tor ;dO, apezar de' já 'aY�nçado
uz '� o nao_ menos �au 08'0 e em idade, estudar bastante,quendo Joao' Med€lrqs, que

'

nem era form�do, sendo que ---'_ --------

'àquele, embora e!l1inente Mobl'II'zaca-o na,professor, não se considerava
.,

,
'

I DOUTO?!
'

.

S
'

,

Lamentavelmenté, você pro-j í ria
I cU:'o,u .

fazer alarde de u�ll Damai.lco '9 (UP) - Foi de�
eplsodlO que, pela �ua absUI -

i cretado a mobilização geral
dez e extemporaneIdade, es-; da Siria, segundo anunciou

,
tá ,causando hilariedade a hOje um porta v,oZ'

'

oficial.
I m�ita gente, pois, "o tornElU! Ao mesmo tempo foram ado-

,• Pí�liC�, Pelo seu jorn.fL�sÍl�h(), tada� medidas d� preca'uções'
e JJOUTORES seus amIgo" o para 'frutrar qualquer ten

,levaram para �8 _

colunas :e i tativa de Israel, de desviar
A GAZETA, edlçao de hOJe'.' as aguas do Jmdão, O 'minis
Acho que ,você devVia, t�r-se I

tro da defesa' Siro, fala,ndo

Iconte:ntado eom -a atitude. a imprensa, disse, que existe
: qU,

e tomou, ,procurando trl:l:ns- o temor de que Israel se. aproformar o.Banquete, em CO�1- veitará da atual' crise de Su
gresso de FarmáÜ'iá, com o gz para reiniciar as obras d? Iseu, extemporane6 discurso, desvio das aguas. do Jordão.

t

1° � Apreciação da questão sus,citada no processo
MTIC' 135 410/55 e deliberar s'Obl'e as medidas cabíveis.

Não havendo número legal na la. conlvocação da reu
'niãà supra .citada, o Conselho de Representantes se retl
nirá 'em 2a. convoçação, no mesmo local e diâ, às 10 horas.

Chrystaldo Catharinense de Araujo - Delegad'o

ASSOCIACAO -tATARfNENS E DE
t

MEDICINA'
Assembléia dos Delegados

x X x

Para o Rio de Janeiro.
'viajou novamente o. go
vernador Jorge Lacerda,

- aproveitando a ausência
(le diploma do -Vice He.,.
ribel·to Hulse.
Na Capital Federal s.

exa. dirá à imprensa que
Santa Catari'na não pre
cisa de auxílios federais,
que o Tesouro está afo
gado, de dinheiro e que o

.eite continua a 4 Cl'U

zeiros ...

De ordem' do Snr:"Presidente convoco os Snrs. D-ele
,gados desta Capital e do interior Para a Assembléia dos
Delegados a 'se realizar no próximO_dia 31 de agôsto, às 20
horas na sede da A.C.M. à rua João Pinto, 18.

,"

Florianópolis, 8 de agôsto de 1956.
'

- Dr, Wilson Paulo Men"c1onça
Secretário-Geral

Plorianôpolís, Sexta- feira, 10 de .Agôsto de 1956
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" A coincidência dos mandatos eletivos não era 'te
se pacífica nos meios políticos de Santa Catarina.

Os gQvernistas, em tese, manifestavam-se contra.a
unidade dos pleitos. Para êles o ideal seriam eleicões
isoladas, com o máximo de 15 secções 'no mesmo ·dia.
Seria o ide,al' para êles, que teriam tempo de sobra pa
ra locomoverem a máquina administrativa e assinarem
os condicionamentos!

Acontece, entretanto, quê 'até os pr6ceres da situa
'xão aderiram decididamente à cOinci,dência dos man-
datos, com um só pleito de ii em 5 anos.

.

A nossa reportagem ouviu diversos líderes' udenis
tas" perrepistas, põpulistas e democratas' cristãos, quc
lhe ce).llfirmâ,ram essa reviravolta ideOlógica.

E a Causa revelada por todos foi singular:
- Chega de foguetes! Chegá de ro�eirism�!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


