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de hoje, 12 páginas Florianópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1�56 crs 2,00
Edição de mandioca, bem como a

preciavel quantidade de ou

tros produtos que interes

sam a economia daquele
Estado sulino.
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•
• II I g�mtes c:e�ltos para rodO�la3l caÜll:mensese: O Estudante em Marcha

ants de 1° de outubro, foi
"

Ao anunciar a liberação') guintes créditos para rodevías catarmenses:

CR$
WALTER UNHARES tro Acadêmico XI de Feve-

autorizada pelo Governo dos i Secretá:�lo do Comércio, s:'.!
_

Depois de ' um agradável rei ro, A constituição da cha-

Estados Unidos, segundo um Sinclair Weeks, afirmou que
Construcao da ponte sôb:e o rio Uruguai, à período _ de férias, reter- pa é a seguinte:

t I
.

1 A t
I

r encn de exp taçâo I altura do Passos .Goíano ..... v
. . . . . . . 1.200.000,00

namos às páginas desta fo- Presidente: Má\r,�io Coâ-
e egrama c a sapres on em

.

as IC
-

S 01',' se-
. d T'

. BR2 C .itíbanos 240000000
expedido de Washington. Irão concedidas desde que as

Estra a aio -, ..�-
UlI I ano" .., lha para rioticiarmos as no- laço;

I encomendas sejam aprova- Estrada, Dona F'rancisca
: .:".

4.800.000,00 vídades no meio acadêmico 1.0 Vice Presidente: Nal-

das pelos Ministérios da Saú- Base Aérea d.a I�ha .de .S. Catanna a Cidade
de nossa Capital. I dy Silveira;

A S F A l T A N D Q.. E S T R A D A SI'
de dos países inteNessados na

I .

d� .FlorIa�oPOhs : .:':':'::
600.000,00

- x - 2.0 Vice Presidente: Helio
' .'

compra da vacina Do Distr'Ito Major e Bottexburgo (Tijuca) .. 600.000,00
O assunto mais em evidên- Peixoto;

11" D',ls 20 ponte novas, 8 já -'-----

.

.

_
Da esta.r.a de. Palhoça ao Núcleo Colonial. de Al-E i o (U P ) , 'I

.

00 O cia é a eleição que será rea- 1.0 Secretârío : Mélio
" .,

.

se encontram prontas e 12: Coml'ss'a-o de ener Amtopo.. IS :
600. O, o

O presidente Juscelino l s

di t d f
-

dc cons-
.

. - Reconstruçao da Ponte de Laranjeira (Cabe- lizada brevemente para re- ves;

Kubitschek voltará a inspe- em � lan. a a ase e c�ns- I
.

i çudos, Município' de Laguna) e soalha- novação da diretoria do. 2.0 Secretário:

clonar 'as obras da Rodovia trução, ficando COI1CIUldas I

g ia atem ica mento da mesma para adaptação' do Centro Acadêmico XI de Fe- Stoterau;
Rio-Belo Horizonte, no dia' tôdas em novembro. .,

tráfego rodoviário, inclusive rampas de veruiro," da Faculdade de 1.0 Tesoureiro: Hário Bo-

14 de setembro próximo, a' Washingtonv Ll (U. P.) acesso das suas cabeceiras 2.400.000,00 Direito. Para este pleito nessi;

partir das 15 horas - qu an- A Comissão' de Energia Atõ- Reconstrução e pavímentação zío trecho mu- mov imentam-se os três par- 2.0 Tesoureiro: Maria de

do desembarcará de avião Isaac ROjas convi- mica dos Estados Unidos 'i- nicipal doa Estrada da Base Aérea a FIo=- \ ti/dos acadêmicos que ope- .Lourdes Piazza;
-

em Lafaite, rumando em au- berou mais 55 patentes para rlanópolls ..........................•. 1.8.00.000,00 ram na esfera'daquele esta- Orador : Augusto Wolf;

tOI?óvel para � Capital mi-. Jade a visite r o uso publico, elevando a 990 Estrada da Serra do FaxinaI -'Praia Grande 480.000,00 belecimento de ensino supe- Biblíotecár-io : Flávio De-

neira. J. o total das patentes da AEC DR - Araranguá - Mapítuba - trecho en- rior. tanim;
Os trabalhadores da 1'0- U'

autorizadas para licencia- tregue a Scde de Sombrio e o Passos Jo- -
_ x _ Conselho Fiscal: Rudy

via - para cuja- conclusão ruqual mento. i sé Inácio •............................. 1.920.000,00 A União Libertadora Aca- Mauer, Ivan Shmidt e Ro-

o Chefe do Govêrno fixou a Montevideu, 11 (U. P.) - Uma patente se refere a Rodovia Frederlco Westphalem - Vicente
dêmica, agremiação liderada meu Kochvicz.

data de 1.0 de fevereiro de O govêrno convidou o vice- um aparelho indicador do Mondaí
,

-............ 2.400.000,00
por Túlio Gondim, atual Pre-

1957 - já' somaram, desde a presidente da Argentina, a nível de rádioatividade na O expediente de liberação dessas verbas já foi enca- sídente do Centro IX de Fe- Ga-nhe Ma,·s .,
sua posse, 63 km. de pavi- visitar o Uruguai l!0 próxi- água, especialmente a ra din- mínhado ao sr. Minist�o da Viação e Obras PÚblicas. �ereiro, já decidiu que não .'.
mentação dos 260 que falta- mo dia 25. cão Beta. -<, \ .

c-oncorrerá com chapa, pró- Vendendo Casemíras e

vam graças ao emprâgo ele Tambem enviou i-dêntico As outrns são de n ..ature-
, ." ,

" -'
-

PIi-a; âev�ndo apoiar ,» Par- Linhós pelo Reembolso Pos-
6�0 'veícuí�'s,

c

entre �1áqui- con�ite a u'ma' representação ZS"!lo!>b.:.r�e(ÚVaeT���s���l��f�iV:e- lt::�'�J{tR"IA ·i;E''. i'�•. O'O·:�'i.)'�MER-O_' D' ;t'M''O�-R�fjO'S- tido de Rrenóvação Acidêmi- tal! Tradicional firma de
nas e caminhões, que esta- das fôrças armadas; da Ar- >: I.: IJ - L'.) 'V nu [' II ca ou a Aliança Indepente S..}Janto, admite Agentes,
belecem um récorde brasi- g'entina e do Brasil, para que reator neu�rônico de resfr:ia-

.

NA EXP"'l'O'S' - O DE CA'll
'.

:a.
.

Idando
excelente comissão e

leíro no setor rodoviário. pa!'tkípem do desfile que se mento a gas e outra reativa .Á Sob a presidencia do aca- belo mostruarió g·rat.is. 'l'E-
O QUE" FOI FEITO """"tJ'v,nl'a' Ile"SSe dl'a' data do I a um processo para a obten-

. d" '('0 IIelv'ldl'O Velozo es CIDOI.! LASCO C
'

• cl':: " Calí, Colombia, 11 (U. P.) Até' agora, a última cifra eml
. -

'"
- alxa

Ao assllml'l' o Govêrno, o n'lI11'vel';a'I'1'0 da lleclaração da : c.ão de urânio de rochas de teve I'eunl'cla a Aliança ._

�-
- Circulos chegados às al- de mortos anunciucla autori-

. __ o

sr. Juscelino Kubitschek en- _independência. fosfatos. tàs autoridades do pais acre- zadamente, embora não de Independeent.e Acadêmica, Greve no Cear'acontrou retificados e pavi- I A I B para tratar da in-

FECHADO O "INTERMEDIO" ditam ,que se elevam a 1.500 modo oficial, é de 1.097 mais I
. ..,

.

mentados 270 km da Belo .

'os mortos causados pela llft" ainda continuam sendo reti- dicação dos nomes que for-

Horizonte-Rio faltando re- 'mar a-o sua chapa para con
A idade minima apara o vo�'o'Sa explosão de- têrça-fei- ',raelos dos escombros pedaços

I
c, • �

,

t

-

tl'fl'car e IJavimentar 260 TUNIS, 11 ("DP) - "A po- as lelçoes do Cen 1'0

'r casámento da mulher tuni- ca últim:l embora nuncn. se de corpos humanos. ,

correr e. .

km. Dêstes últimos, n.tual- ligamia está abolida na u- A dA. li F llad d
t sina, previsou o primeiro mi- DOSga conhece-r o numero.

ca emICO 'a aCll (c e e

mente, J'á se acham pavi- nisia", anun.ciou duran e d· '.

D' 't
H b'l nistro, foi fixada �-a í'5 anos exato pois os restos que são A variedade e em geral o Irei o.

mentados num trabalho aee- sua aloéução o sr. a 1) .

O I I d
._

f'
, .

1 t d Aos 20 anos, toda tunisil111 retirados das ruinas estão de pequeno tamanho dos peda- oca a reulllao 01 a

1 d 1 6 63 km BOUl'guiba, preslc en :;) o
C

.

I de�ra o c e meses,
.

, torna-sc totalmente livre pu" ,I mm.lo despedaçados que ços de cadáveres que são re- Associação omercla

com capa asfáltica defini- Conselho.
l'a a escolha do seu e·�pos·� ( Ih d

. "" FloTianOIJo!-is,
-

gentilmente

I
� v dio é passivei determinar co i os entre as rumas Lor-

ti:,u ..1;0 m,esmo. tempo, po.- O sr. Bourguiba disse que p,oderá dispensar o conssen- quais pertencem a uma' só nam impossivel dar um cál- cedida pela sua diretoria e que fixou os novos níveis

rem, .la esta o leito reguIUl'l-I' d '.
de s· te conselhos de timento do seu mandatário culo exato sôbre os mortos. contqu com boa afluência. de salário minimo. Parece �

d f· 't' epOlS c pessoa.
.

zado (traçado e 'I�I IVO
Iministroo o gCi. erno havia' legal. ..- No,decorrer dos trabalhos que o movimento é de cará-

��:r�� e��70 j)�:�t�sess�� ��;:i��d�s:at�1��or;::S:1� ��� pe��:�Ia�e�;�ito oa;�i��l�� ACABOU A POLIGAMIA NA TUNISIA r�:i :!:e:\::�ç: ����i�i����� �:l�tal�:���c� f�:nt!r�:i���.�
obras de drenagem; 150 já latlvo ao casamento, à p:Jli- que tinha de repudiar sua BOGOTA', 11 (UP)' - O nal "Intermedio", aparente- Libertadora Acadêmica, ten- tão principal daquele estabe-'

têm concluída a s'ub-base, gamia e ao clivOi'clo.
.

mlllhar. governo fechou ontem o jor- mente porque a direção do. do o assunto provocado lecimento, para evitar a en-

130 jú estão com o material �

,

diário havia protestado con- grandes debates. trada de trá'balhadores que
de b'ase definitiva na pista;

I

Geogr fos d I'odo O mundo � tra' U discriminação exercida Acadêmica. deveriam, fazer o turno ma-

105 já têm a base campac-.
. a

.

e· contra aquele ·orgão pelos 0-" Em conversa com integran- tutino. Entretanto, cêrca de

tada; e 84 já têm a pintura' .... d b I' ficiais da censura. tes dt) Partido de Renovação
asfáltica. I InICiaram os seus e a es I.Guardas policiais fora� .c�-I Acaldêmica conseguimos a-

O QUE FALTA
" RIO, 11 (VA) - Com

umal
contou com a presença do lo:ados em volta do edlflclo, purar que o mesmo não acei-

Os trabalhos estão pro- conferencia sobre "O Pro- reune nesta Capital cerca de Ministro das Relações Elxte- Nao �e sabe qu�nto te�po I tau a aliança proposta pela
gramados matemàticamente b1ema da Energia no Brasil, mil geografos de 44 países de, riores, sr, Macedo Soares, do durara a suspensao do Jor-I União' .Libertadora Acadê-

e serão concluídos (com as- pelo engenheiro Plinio Cata-Itodo o mundo. " :Presidente 'do IBGE, sr. Ju- naI.
mica. ,

,falto) mais 32 km em agôs- nhede, foram iniciados on- As 10,30 horas foi inaugu�' randir Pires Ferreira c altas I "Intermedio" foi criado, Na reunião de ante-ontem

to; 44 em setembro, 44 em tem no Ministério da Educa-Irada, tambem no Ministerlo autoridades. A Exposição para sUbstitúir o jornal libe- realizada pelo Partido de

outubro, 22 em novembro, 22 ção, OS debates do XVIII Con_ da Educação, a Exposição reune contribuições de 18 ral HEI Tiempo", que foi sus- Renovação 'Acadêmica fo

em dezembro e 33 em ja- gres20' Internacional. de GeJ-IG ografica e Cart�grá:fica paises tilhiados à União penso pe10 g'oilrnO há um ram escolhidos seus.candida

neiro. 'grafia, que presentemente I (Setor Internacional)., qUe Geografica Internacional. I ano. tos para as eleições ao Cen-

NOVA IORQUE, 11 CU P)

_ A liberação dá venda d'l

vacina Salk para '0 exterior,

podendo atingir a sua expor-

I tação um milhão de doses
---------------------------------

Rogério

Rio, 11 (U. P.) � Despa
chos procedentes de Fortale

za dão conta de que mil ope
rários da fábrica "Santa Ce-

cHia" encontram-se eTij. gre

ve. em virtude de não ,esb

rem seus patrões cumprin
do o decreto presidencial

cem operários conseguiram
furar as vigilância, entran
do pelas portas laterais e

assumindo seus postos. Os

grevistas permaneceram vá
rias horas nas imediações
da fábrica, reti1'3:1do-se.pOI'
volta das oito hor'as, para a

sede de seu sindicato e, pOs
teriomente para a justiça do
trabalho.

,

--------- -._-------�-------------

(Continuação) ,doS pelo auto de corpo de de- i�������..�
Reporto-me, Sr. Ministro, lito._ , .' . _

'
.

. '.

ainda, às fotografias da úl··
I Sobre �ss.a mateI la..de f�.

'iI O M·
·

I d' J la
.

�
tima Hora e do O Cruzeiro. to, Sr..MmIst_ro, desejO ouv�� InlS ro a US l"'a "

Lá se vê 'o nobre Deputado V. EXCIa. aS�lm �omo e�pe5" V :.:::Adauto Lúcio Cardoso cer- que V. EXUla. amda _dIStll-
cado por mais de oito ou dez bua um POUC? de luz so�re oS na
soldados da Polícia Militar, cantos que �lcaram maIs. v��- � �
todos êles de bastão em pu-

lados .na bn!hante eXI?oslçao � C'aAmar'Q d D t d '.

nho, desabaladamente carrc-! que amda hela pou.c.o, ElVemos < OS e.pU a os, �
gando sôbre aquêle nosso' a fortuna e OUVI!. � ..

cO�1p�nheiro que, até pela I V. Excia. se precupou com :' �
_propn� .

nudez do flagrante, oS estudantes Aliás, sôbre a �
Exposiçao do Exmo. Sr. Nereu Ramos �fotograflCO, estava desarma-I conduta dêles temos, tam� .. Ministl·o da Justiça, e' as interpel�ções ..

do, p!oteg:ndo a cabeça com
I

bém, o· depoimento do pró- � feitas a S. Excia. com as respectivas .,
as maos sobre a nuca.

.

I prio Líder da Marioria, rc- .. respostas, na sessão do dia 27-6-56. �
Daí então concluo, Sr. Mi-, conh�cendo que êsses rap�- � ..

�stro, que oS elementos :le zes nao abusaram, d� �anel- _ ·.w ·.·. -1
mformação de que V. Excla.' ra alguma. M?-s V. Excla. es-j

.

di�Plmha não foram verda- q�eceu-se dos pumildes fo- .

" .' . .
_ ._

delros e que o comandante da tografos, pobres homens que, dente que as maqumas contl- mente, ? �mlstro da JustI�a,
F&rca Pública e o Chefe de a trôco de sacrifícios imen- nham.

.

grande JUrlsta como V. Excla.
iPolícia procurai'am veicular sos de eConomas no pão de! Espero que V. Excia., ho- há de por' certo adotar, pa
aquela notícia absolutamente cada dia, reúnelJ1 vinte,_ qua- mem público, também, se ra o· ressarcimento dêsses
falsa e pela qual se tripudia- renta ou cinquenta mil cru- leJ?bre um. pOl_lco 90S hu- humildes compatriotas, inde
va ainda sôbre os deputados zeiros para comprar uma. mlldes e diga a Naçao que pendentemente de açôes j,u
ofendidos, declarando que te-

.

máquina e que todos êles,' providências foram tomadas di<tiais deles contra o teSou-
riam brigado com os estu-' uns oito nove ou dez, as t�- para a apuração dos crimes ro. .

dantes e então, como o ilustre veram despedaçadas, da ma - praticad'os contrã êsses pro-
Deputado era um ancião, mira a mais brutal, pclos eS·- fissionais, crime de dano ou OutrO ponto, de fato, 81'.
tombara e aí wfrcra os feri'- birros da polícia, que, assim, de outra natureza, assim cO-'1Ministro, que desejo ainda
mentos que foram constada- C!uerinm fugir da prova evi- mo as medidas que, natural� ver esclarecido por V. Excia.

r
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, DomiJ;lgo, 12 de Agôsto de 1956

..

Reaídência:
Rua: Gene cal

LOl.
Telefoné: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES'

•
l\1ÉDICO

Com práticl1 no H.ospital São
Pranclseo de Assis e' na ranta,

Ca ..a do Rio de Janeiro
.

CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
re les, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 20 andar, apto 1 -

,1'el. 3.00�.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO

"- lhÉDICO
Operações �,Doenças de Se

nhoras - Cllníca de Atlultos.
Curso .de : Eapecialização n.�.

Hospital dos Servidores do Ea-'
tado.
: (Serviço dó Prof. Mariano de
Andrada).
',. Consultas - Pela manhã no

Hospitvl de Caridade.
Á tardé , das 15,;;� hs. em dian

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

Residêllcia - l'!ua Presl<leÍlte
GoutiI.ho 44. Tel.: 3120.
�--

CLINICA
de

OLHOS -' OUVIDQS ,:__ NARIZ

.
E GARGANTA

D0 -'

nR GUE.'1REIRÓ DA

.1-, .,,: ��ONSECA
. Chef,e" do Sei'viço de �TORI.

NO do.'Hospital' de; FlorianópoJi,s
PÓ�Slle a- CLINICA os ,APARE·
LIlOS'�MAIS MODERNOS P.',RA
TRA'r-AMENTO das_ 'DOENÇAS
da ESPECIALIDAD�-:""_'__' _

Consultas - pela manhã 11('

HOSPITAL,
Á TARDE·- das 2,. as 5

no CONSULTóRIO - ·Pua dos
lLHF 1 na. �

R:B.� Dil:NCIA - Felipe :içh
midt ;0. 113 Tel. 2365.

---

D:à�ÁNTONlO MUNIZ
DE AaAGAO

CIRURGIA. TREUMATOLOGlA
.

Ortopedia
COds.uItÓrio: João PInto, 18,

tlas 15 às 17 dlàriamente
Menos nos Sábados
.Res: Bocai uva 1;1""
Fone: -.2.714 ..

'

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

, e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

MÉDICOS.
cmURG1A CLíNICA
GERAL-PARTOS .

.

Rerviço ,ompleto e especiali·
�ado das DOENÇAS DE SEI'mO

.

RAS, c.om modernos métodos de

diagnósticos " tratamento.
SULPOSCOPL\ - HISTERO -

SALPl�GOGRAFIA - METABO,
LISMO llASAL .

1hdioterapia por'ondas curtas,

Eletrocoagulação - Raios UltJ;1I

Violeta e Infra Vermelho.
COl'l'sul-tói:io: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edificlo do Montepio.
Horário: Das, 9 às 12 hor!ls -

Dr. MUSSI.
J)"s 16'

..
às . 18. b,ores - Ora

MUSSI
Hesidência: Avenida' Tlom

pcwsky, 84.
-.,_ .. _ ...�

DR.
'

MARIO< WJ!;N
DHAUSEN

CLINICA Ml1:DTCA DE ADUL'lOS
E CRIANÇAS

.

Consult'lrio - Rua João Pi.n
to 10 - Tel. M. 709.
Ccnsulta�: Das 4 às 6. ",o1.'all.
Residência. Rua Estevea Já-,

nior, 46. Tel.' 2.812.

i"R. eLARNO G.
GALLETTI P'E' R O LA_ ADVOGAIf'O ....:. I

. .

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

Rua Vitor Mei:-eles, 60. mesas recem conr rruida com 2 predios e vendem-se tarn-
FONE:: 2.4i:8 ., bem só as maquinas constando de:

..

Flori,mópolis := __ Vende-se OU arrenda-se' ,O Pérola 3 maquinas Rayser ír-" 'strial zig-zag.
1 fuaquina Vürcopj, .e fechar camisas.

DR. ANTAOLi'l'M,IOEIDGOAMES DE
i 'R,est'a:u' raníe, sl"t·o-·a' rua 2'4 de Mal"o, i engomadeira

_
'

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-
- ADVOGADO ,.�.

'148
.

E' I f
'm':Js.

��Tii����li� i�;:d:;Cia: ,'. 'n�
.

streito - n ormações no 1 oleo crú de 6 H. P.
T�lefone: 334C 1 gerador de .3 K V A
.................,.•••

�.J. local Aproveite a oportunidade.
�, � N TIS '1' AS, A tratar com .o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-
DR. SAlIUEL' FONSECA \

_ _......,._� .:.-

/

,
do em São João Ba,tist8, Municipio de Tijucas'Santa Ca-

CIRURGIÃO-DENTISTA,
. ,

i ta.rina •

Clínica -: Cirurgia Bucal
Protese Dentária

Raios X e Infra-Vermelho
DIATERMIA

Consultório e Residência:
Hua Fernando Maéhado, n. 6, CONSERTA-SE FOGõES ECONÔMICOS. SERVIÇO

Fone: 2225,
RAPIDO

o

E 'GARANTIDO. ATENDE-SE· CHAMADO. A

Consultas:, dali 8,00 às -11 bo- DOMICILIO.
ras e' das 14,00 às 18 )loral

I OPERAR
.

POSSAS
MÉDICO CIRURGIÃO Exclusivameni;é com Iiora mar- \

10 .,..- VALDEMAR
.

O ças de "enhoras - Parto. eadll.
� tIAIO" (BECO), NO.;-ESTREIT().

_oe�peraçõelilu _ V�al!' U.,.lnárl�1t Sábado. -- das 9 às 1,2..
Curso de aperi'illçOam4!nt', e

longa prática nos Hospitais de
"

'Buenos Aires.
.

I
DR. LAURO lCAL;DEIRA

CONSULTóRIO: Ru.a l�ehp� t DE\ÃNDRADA -

Schmidt, nr. 18 (sobl·ado). 1"ONE
CIRURGIÃO-DENTISTA"

3r,12 'RIO Ed'fl
.

'HORA.RiO: das 16 ás 18 ho- CONSULTo - 1 Chi
. Partenon - 20 andar - sala

ra�i . d' '1 • Avenida Rio I1ran-' 203 - Rua Tenente- Silveba, 15

,'0, ��I 4;�(
a.

Atende diáriamente da. 8 à.
.

Atende ehamado. iI horas,
_" 1 f . _ 3296. 3as e 5a8, �as 14 as 18 horaa.
.e e one.

_ 19 as 22 horaa.
Confecdona Dentadura. ê Pon

es Móveis d.1II Nylon.

FARMÁCIAS Dr PLANTÃO
M1!:S DE AGOSTO

4 - sábado (t�rde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro 'Mafra

5 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra

11 � sábado (tard"e. - Farmácia Nelson -, Rua

Felipe Schmidt
.,

.

t 12 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe'

[Ipfefsi' FWiônáp�Iis Lrda. S"h��d'_ ,ábado (1"00) - Fa,mãda Moderna - Rua
';oão Pinto

F.N�EREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
.

,19 _ domingo � Farmácia Moderna _ Rua
Pinto

.'

25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio -

:Rua Felipe Schmidt, 4:�
.

Transportei! de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO, 26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, mo

,'FeliPe Schmidt 43
DE; JANEIRO E BELO HOR!ZO�IT�. 'r.O

O ser.viçe':potu.rno será efetuado pelas farmácias

Matriz: FLORIANÓPOLI� Filial: CURITmA �3 A�to�lO e NotuIlla, situadas às ruas Felipe Schmidt,

Rua Padre 'Ronía,.43 Térreo R,ua ViséOnde do·Rio Branco' e raJano.
_',

"

T 1 ç s'·. 25-34 ID �ósito) -'32/�6
A presente tabela uao podera ser alterada sem pre-

e e .. one. . \ et), J -

't'
-

dA D
25-35 ('Escritóril'\ T ... lefol1e: 12-30

y.a au orIzaçao este epartamento.

�,.��:f:: }feaf�!�c':.a,i6: 1_.!:. �::2 Caixa Postal,' 435 End. Tel!'!",. "SANTIDRA"- Departamento de ,saúde Pública, em julho de 1.956

_ ex. Postal 139. End. Teleg. "SANDRADE" Luiz Osvaldo d'ACdmpora",Ins-petor de Farmácia.
Dir�tor: RÚBENS A. RAMOS ."-------.---- .. _.- -0---'

(}p,rente: �����gos F. D. FiJla): SAO PAULO Agênda: PClRTO ALECIlF.ji ..
_ .......... • ...... _

Representante.: "Riomar"'�

p�1.1Lt�:,prese�pções A. S. -Lar•. Avenida do Estad(\ 16(6/76 Rua C,omend6a4Lor Azevedo., '

',' 'CO t
Rl..':t Senador Dantas, 40 - 6°

I
-

S III"ndar. Telefone: 37-06-50 ATteenledfpon.e'R: T20",]li,1:7A-3R3.,' .

I/
-

,A'
' ,

.

,)

� i
Te1.: 22-5924 ",,-, Rio. de Janeiro. -

_

-

Rua 15 de
.

Noven.bro 228 6°
n<lHT qal" 512 - São Paul" End. 'rtllei. "SANDRADE" EM!. 'relego "RIOMAltLJ"

* \jAs�inaturas anual .. Cr$ 300,00
-, _

_ OURAI'fTE TODO DIA
o

Venda avulssa ,.Cr$' 2,00 AaenAceia' RIO' DE JA'N'ETnO Agtl.II"l·a· SEr o TlO'.,!I / � /
. Anúncio mediante contrAto.

• •

"Riomar"
..� ......

ZON�rE
h -

r

',I " n-os ,\lltf)�JOS f:.�;,Os originais, mesmo não pu- "Riom"r"
. <

lllicados,' não serão devolvidos,

it
A direção não se re:'lf.onsablliza Rua Dr. Carmo ��ettn, 99- A 'enida And?" ''\s: 871-B

�f'
\

"elos conc�" emitidos �QI ar- Fonee: 32-17-33 e 32-17-37 , Telefone: _ JO-27
<;;: ,

gOS a�sil
Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"

:� � �

�,::. '�,
__

,

'1',INFUh,,� ....ÇOE9 Ul'Ela End. Téleg "RIOMARLI" -

,
.

NQTA: - <Os nos!'os serviços na!! praças dé Pôrto -J
Alegrp, Rio e Belô Horizonte, são �{�tuados pelos nossos -"".---.;.....--.--.-------

'

-

agentes ,;
·.·,;,· ....J..tv. _ ;;-_�__w_ _ ...............

"J A HORA DO

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

INDI'CADOR 'PR()FIASSIONAL'·�··············:··:····S•••••*••••

"":�
.. Oaranta O 'Futuro de

M t<: D ;1 C os'
. DR. NEY PEKRUN,E _I, Restaura'nte NapoJI I

DR. W t\L:\IOR, ZOl\fER BR. JOS� TAVARES ._ MUND j' .

.

,.' "..
� � Comprando hoje mes�o, ótimos lotes, nas pr�ias

. GAnCIA
.,

IRACEMA J'ormado p"lf'�MJu,u..u.é �aC10 : 1 '" ,

.' t �e Itagua,ssu e balnea�'lO, ou Junto ao novo Grupo Irineu

Ulplomado p.. la Paculdade Na-. DOENÇAS NERVOSAS E MEN-, oal de ._Medlclua Unlveul\1I1Uti I f Bornhausen, no Estreito.
eícnal de Medicina da Unlver- TAIS - )�.LINICA, GERAL, 'i' - ." do B�a!lil

. I: RÍla-1l1�j.echal Deodoro 50.
"

.

ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
sldade do Brastl Angustia - Complexo.' - RIO DE,.III;,tNEIRO .•

_. .. : d"
,

E'l-Iutel"no por concurso da Ma- Insonia - Ata; ues - Mimias - Aperfeiçoamento nL. "l:asa I ae
.

i
'Em Lajes, 'n6 Sul do Brasil, o melhor!' ,

seu lnheiro.
ternidade-Escola -

'Problemát�ca afet!Va e sexl1,al;
- Saud"" São 141gU�1". .

Desconto especial para os senhores viajantes. ' Já dispomos de 'Pouco,s lotes a venda.
(Serviço dÓ Prof. Octávio RC)- Do Serviço Nacional de Doen- Prof. L'�rnan,d(' l':ul�no . I � .Dh-ig ir á Rua Fêlip Schmidt - 34 - sala 6, nesta

drigues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do J!'tCl'nu !,or 3, an�� o ervrço
"� _ -••c

·

f' it 1
.

�x-interno do Serviço de Círur-, Hospi tal-Cnlônla Sant-Ana. �e Cirurgia ,
.. 'Japl a ,

gil. du IIospital 1. ·A. P. E. T.hC, CONSUl\;:róRIO _ Rua Tra- Prof. Pedro de Moura ----,-.-----'--
do Rio de Janeiro" jano, 41 - Jfas 16 às 17 horas

, OPERAÇÕ�S) ---�-"-�------

l\'ji'dico do Hospital de Ca:�'idade, R,ESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA 'DE_ADULTOS ./'
e da Maternidade. Dr. Carl'l8 139 Tel 2901 DOENÇAS DE SENHORAS "

,

Corrêa, ,

..

CONSULTAS: Diàriamente das

[JOENÇAS DE SENHO�AS _ ,7 - 9,30 no Hospital de Colri-

PARTO� - OPERA: lES , dade, das 9,30 - 11,30 no', Con-

Cons: Rua João Finto 11. . DR. ARMANDO VALÉ- aultório'à rua 'João Pi\to 16 l°
áDdar. "

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

Atende com horas marca- �. -Schutel, 129 - Ti!I�f. 3.288 -

d T I f 3035 -. . ,

.

f 'I'�' Florianópolis.as - e e .Qne. Dus Serviços ue Chnlea In anti

la ,Assistfnciu Mun!cipul e HOIl- DR. CESAR BATALHA DA'
B'

- "I tal de Caridade .

.

.

Ittenconn n :Lf",UCÃ MÉDICA' DE CldAN- SJLVEIRA .

_ ÇAS E ADULTOS· Cirurgião Dentista

ConsultÓrio�le�!� Nu�s Ma- Clini�a de Adultos e

hado, 7 -- Consultas das 15 às Crianças Raio X
8 horas.

. Atende. com Hord Mar-
Residência: Rua Maucha,l GUI- 1,

'hel'me, 5 - Fone: 3783
' 'cada. "

'

Felipe Schmldt 39 A Sa-

Ias 3 e 4.

DR. JÚLIO DOIN
,'. V,IEIRA

E:';PECIALI:i!DIC�M OLHOS DR. NEWT'oN
1UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'rRA1'AMENT!) E OI,'ERAÇOES CIRURGIA G.ERAI.
,(nfra-Vermelho - NeboUzação --. Ooenças de Senhoral _. Procto·

llltra-So�
,

. logia _ Eleb'Ícidade Méd"'B
(T_atamento d�

_

SinUSite le1l\ Conc.,Jtório: Rpa VitÚl' Mei,
.

. oper'!-çao) rel"s n. :!8 - Telefone: 3307:
Anglo-retmoscopla - R!celta de

I
Consu1tas: .oDas

.

15 hora" "elO

Oeutos, - Modt;rno eq�np",,!ento diante..
'

Jle Oto-l,tinolarmgolog1a (unlcCl Residência-: F'one, 3.422
no Estado,) Rua:' Blumenau n. 71-

Horário das 9 às 12 hOTas e
,

dae 16 às 18 horas. -

Consultorio: - Rua Yitor Mei,

reles' 22 - Fo·ne 2675,
Res. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.,__

O leitor encontrará, naltar co
luna, informaçõeª que n.;ce8llita,
clià.!amentll e d, imediato:

_

10RNAIS t T"lefo::.e
O L:stado ...• � ••• , •• , ,. a.01l2
,\_ G'lzeta .,,:.; .... ,.... 2.6&6
Oi'rio �� T'�"e 8.&'19
Imprense Ofk II .• ,..... 1.688
HOSPIT-Al!(}

,

Caridade:
(,Provedor)

.

(Portaria) ..

Nerêu l(am08 ......•.••••
Militai' ......•... : .

Nio Sebastião tCasa de
Saúde) ..... '"......... 8.163

DE M ilter:lidade Doutor Car-
10s Corrêa ..... ; ....... '1.121

CIIAMADOS UIl-
GENTES

Corpo de Bombeiros ..•• iS.lilll
SE\rviço Luz (Raclama-
ções) ...............•.• 1l.404

Po!icia (Sala Comissário'.. 2.1138
Polícia (Gab. 'Pelegado) 2.694

DR. 3. LOBATO COMPANHIAS DE
-

FILHO
.

TRANSPORTES

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

TUBERCULOS� .
�Tuzeiro do Sul •. , •....

DR. EWALDO SCHAEF'ER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair· •. , •..••.• , •.•••••

.

DOS PUT'MOES Vl'rig '. .

Cll'nl'Ca Me'dl· ...a de'Adultos u
L"d A''- 'Cirul'gia <41. ToraI: .' OI e ereo .....•. - ..••

e 'Crianças Formado péla FacoldaJe oNad,.- Real .; ; ••.•

nal de Medl·cina. 'risiolo'"sta e Seàndinavas .......•....

Consultório - Rua l'I.TU o'" HOTÉIS;'"
-

'fisi-ocirurgião do llospital Ne-- '-

nes 'Machado, 17. rêu RalU<JS LUl: _ .........•....•.•..

Ho'rá-rio das Consultas -;-., Curso d� especialização pela Magestíc .

, . S. N. T. Ex-interno e Ex-asala- "Metropol ., '.' .

das 16 as 17 horas (exceto ·tent�, <te Ci-rnrgill d.o Prt;f, Ult0i: ,a" �arta .

aos sábados). J,' -, Gulmarãell (Rio). il aClque ..

Resl'de'n'c1'a '. Rllà V�;·· Cons,: Felipe Schmidt, 18 ._Ii Centr.al .

,

lSCOn-o,,, Fone 3801 '. EstÍ'�la ' ••...

de de Ouro Freto, ,]23'''_:: Atende em"hora, marcada.
" I��al-� , ; ·

, �

L . Res,: - RuI. Estp.veil .JunlClr, ,l,�TREITO:reI. 3559. • ,'80 � Fone: ·�I'" ' ...018Qu·e ." .... , ...•.... �....

, .-..._. "'" e ::r.ri.P.........

Via:gem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONF'ORTAVEIS MICRO-OMIDUS DO
.

RAPIDO '��SDL-líill,SlrIIlo);
c-

. Florianópolis Itaía' � Joinville �. Curitiba

AgênCia:
......

._ r�1 _ �.. (

Kllü Deoaoro esqums da
Rua Tenente Silveira \

,

DR. J(fLIO PAUPITZ
FILHO _-

-------------------------_ f--------�,�,�---------- ---------
A D V O G A D"O si

DR. JOSÉ MÉDEI.R'OS'
VIEIRA

-

Ex-interno da 20· enfermaria
e Serviço "de gastrc-enterologta
ia Santa Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Ex-Interno do Hospit.al mater

iidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS.

Coração; Estômago, intestino,
igado e vias hílta-ea. Rins.
Consultório': Vitor Meirele. 21.
Dás 16 às 18 horas.,
Residência: Rua Bocaíuva 10.
Fone: 3!ií8.

'

�. BORDADOS A MÃO
_ .\DVOGAOO

Caixa Postàl 160 �

.Santa Catarina.
----------------

""<:l.,:; .. .,.._�".
Enaína-ss na Rua Fellcíano Nu+es Pires 12,

ItaJa'

DU. MARIO DE LARMO'
CANTIÇÁO

MÉDICO
CLiNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
OQenç,.s Interna.

CORAÇÁO ,- FIGADO -- !UNS
- IN'l"ES'qNOS '

Tràtamento moderno da

SIFIUS, .

Consultório - Rua Vitor Mel.
eles, 22.

HORÁRIO:
. Das 13 às 16 hora '.

Telefone: Consultório - 3.416
Reddi\r.da: Rua José- do Va,Je

Pereira 158 - Praia da ,Saudade
� Coqueiros

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICAO
,

'

DR. CONSTAN'fINO
DIMATOS

RUA "3 DE

FLORIANóPOL}S LTDA.

Conllliltem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANórOLI'
·....:.Fones: 25-34 e 25-35 --

.

DR. LAURO DAURA
CUNICA GERAL

ELpecialista em
. mo�és;ti(ll df

"'en�O!·as e vias urlnárllll..
_

Cura raJical das irlÍe,'çoes

agu das e cron.;clls; do flperelbo
.;enitÕ-urinário em ambo. OI

le�)�)S�nças do aparelho Dig�8tivo,
e do sistema n(,rvoso. '

Ho"ário: 10'1. is 12 e 2lh ás li.

',Co�sultório: fi.. Tira�entes, 12

,10 Andar --'l"on.e: 3241:L

Residência: R. Larerrl.a Cou,

dnho, 13 \ (Chácara do Eupanha)
.

- Fone: 3248..

'1

o ESTAb(J

ADlUINISTRAÇAO

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO D'E ÓUAN(:M'
PUERICULTURA - PEDlATiUA
, � ALERGlcA.INFAN'l'lL
C�nsultório: -- Rua Til'adeh-

tes n. 9;
H'}'Residêilciá: -- Av. '" crel 10

Luz n. 155 -- 'l'el. 2.530.
.

Horáno: ,- Das 140 às 18 ho,

.·as diáriamen_to _

"RODOVIÁRIO RAPIDO RlOMAR"

I D A VOLTA

2;314'
2.086
11.881
1.l1S'I EMPRESA NACIONAl Df NAVEGI�CÃO

,
,

HOEPCKE'

�AVIO·MOTOB «CIRL
ITINBRARIO

SAlDAS D.

DR. ANTONIO BA'nSTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA
CRIANÇAS

Consu1ta� das 9 ás n hOTaI.
Res. " Gons. I'udre Miguelinho, DOEPeME)1"u.

Rio SantosFpolis. 'Itnja!'.700.
2.500
'11161
1l:l!26
2.402
U'I'l
2.300

J6-8
29-8

6-8
18-8
31-8

11-8

24-8
6-9

2.021
2.276 As partidas de 'Fiorianópolis são ás 24.00 horas, e do
3.141
3.321 do :-de ':"aneiro, ás 16,00.
8.449 'l'�rlto na Ida como pá Volta o navio' fará escl'la n(J�

::��11·,)()rt..o�..

de

...
São �ebas'uão, I1habela e Uhatuba..

.

,

1.669 ,Para me]hores� infoi'mações, dirijam-se à séd9 d,,-

08 'l!jmprêlila" à rua Conselheiro Mafr1\, a!) -- TulitoIl� 22-1?

sua Família,

18AHCOdeC�f[\ITO POPULARI.

, AGRíCOLA . I I
v _

. Rv.o:v�,16.
.. ,

,

FLORlANOPOLIS - Srô..eôió.rtnô.. .

VE N D E SE
Lotes a longo prazo sem 'juros, prestações mensais

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

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informrr'ÇÔés e vendas com o S>:. Adão

, Ferraz d'Ely, R�a Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
:;one 3559.

Grande
.

Oportunidade

João

TÔNICO ZENA

-\0 PRIMEIRO SINl.
�

')E FRAQUF;:ZA; TOUICO ZEN.\
.

.ti. SUA MESA!
...........·,,··........................···...............

À·
..

\lT
....

sô
...�.....·,;......:··...............

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista'

C'omunica �os amigos e 'clien,tes que mudou ('

consult(>rio dentário·para o EdifÍcio "João Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 and�r,
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 cirúr,q-ia.

\.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ItSTADO Floi'i::tnópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1956
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I, Flol':,:m'ópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1956

COÁseJb8s de ' iBelez'a 'I� .:'
�:f

.

É POSSIVEL READQUIRI� \:�r:
A MOCIDADE COM A IM-, i\:: "'':''';';';';'''''''''''''.'''''''''';''

PLANTAÇÃO DE CRIS'fAIS :?:::.
HORMONAIS?

.

oe

-ULTI,MA .MODA .

I

W1l"* ! '''I!!!!].Y�����''2" fel ici-

':"':':':':':"""""'':''':'<'::<::::.::}::; i
- sr. Joaquim Sandoval dudes.

"

;: ::::/:::t"-' Natividade da Cesta, da Ma- sra. Wladislawa W. L�Ius-
... :. .

:

rínha Mercante e à .dísposí- si, esposado do .dr. Amtonio
ção do Conselho Nacional Dib Mu·ssi.
de Petróleo, integrando uma' - dr. Enory 'I'eixeeira
das guarnições especias Pinto.
- menino Newton. Cunh.a. I -- sra, Sabina Silva.
- sta.· Maria Sulamita - sr. Valter Cerqueira.

Soares de Oliveira - sta. Marrza Sabino.
� sta. Ulda Conceição - sta. Maria de Lourdes.
- menina Ivanica Frai- - sra. Nair Jorge Moraes.

ner - sr.IEdson Machado.
-- sta. Olga Lehmkhul - sr. Zanzibar da Silva
- sra, Altair Barbosa Fernandes.

I

Marçal
'

FARÁO ANOS ÁMANHÃ
,- sr. Cels'o Gevaerd [dr, Bráulio Jacques
. ...:.... sr. Alvim Elpo Dias
- sr, José Testa
- menino Ewaldo Luiz

Lente:
-menino Nilson. Borges

Filho
- menina Marilda Touri

nho
menina Sônia Maria

Ortiga' .

- sr. Euclides _ Tortato,
industr-ialista,

FAZEM ANOS HOJE
OT1'O RENAUX

Festeja hoje, .na cidade de
.

Brusque o seu aniversário'
.natalícíó o sr. Otto Renaux,

. ".1 um dos mais destacados ele-
A�. , ,

..;./l" :'. mentes da vida industrial no
: Vale do Itajai.
-;

Filho do saudoso Consul

desc.ato
- sr. Silvino Russi
- jovem Nivert José Deb-

Galibam . Da� minas de c�rvão
LOUIS UNTERMEYER

Senhor, nós não gostamos de queixar-nos
Têm de ser, as minas, como são -

-

Mas - há a chuva, a chuva a fazer charcos;
Mas - há o frio, o�rio � a escuridão!

Senhor, vós não sabeis-corno isto é -

Nrclara luz do céu sempre envolvido,
A ouvir .. dos meteoros' o .zunido,
Quente, do sol. que tendes sempre ao pé.

sta, Maria Helena To-

Senhor, se' vós tivesseis tão somente,
Presa ao barrete a lua, por lampião,
Havíeis de c_[,tnsar-vos, certamente,
Cá em baixo, no escuro e umido chão.

l'llSSi.
- jovem Percy Kajetz
-- sta, Ilza Damiani
- sra. Maria de Lourdes

de Bett
- jovem .Luiz Fernando

Sobre nós, um negrume inda maior;
E carros a arrastar, quase de rastros.
Se quísessejs, ó Deus, por nosso amor,
Atirar-�os uma mão-cheia de astros!

�:uimal'ães
-- sta. Cléa Jeni

J\

.- jovem Luiz Hamilton
-- jovem Jaime Furtado
-- sra. Adelaide Lobo A-

maral
- sr. João Mansur Ellas.

,uI cerra e.speclaJ rzaua em

Põrto . Alegre, aceita enco

men das de doces; enfeites,
ortas e pudins para casa
r-tenros. batiza tios p aniver-'
sârios. Rua Fehciano
Nunes Pires, 12 ,

EMPREGADA
.

�'

Casal 'com dois filhos pro
curft' empregáda para ser

viços domésticos, menos la
;var roupa, paga-se muito
bem.

Exige-se referencia.
Tratar, na parte da ma

nhã. à Praia das Saudades,
n.272.

lminuto
com

KOIõYNOS
lhe dá

vaCE SABIA QUE

essa.protecã.o extra
p_nra as cá,..i�

-

essa sensa,io extra

def'rescor '

-

DO <I.E-MI:JTRE-TA
-----

VARIZES?
USE

HEMO-VIRIUS
l.iQUIDO E POMADA
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A
NA MANHA DE HOJE, COM O CONCURSO DOS MAIS �XPERIMENTADOS P EDALADQRES DA CIDADE, A FEDERA;AO ATLETI.CA CA-
TARIN,ENSE PROMOVERÁ A P.ROVA DE RESISTÊNCIA DO CAMPEONAJO CITADINO DE CICLISMO, tOM O PER CURSO DE 50 QUI-
LÔMETROS. E GRANDE O .ENTUSlASMO QUE REINA NA CAPITAL PELA ,SENSACIONÀL PROVA

'

,.\ '\

Em sequência ao Cam- I

peonato da Divisão Extra gramado como favorito. nhuma vitória lograram nas cerram hoje seus compro- esperam, fazer o conjunto fazendo tombar o pelotão
Os "bugrinos", 'que ne- três pugnas disputadas, en-

I
missas no' turno ,e para., tanto realizar sua �elhor par-tida, ! orientado pelo veterano

de Futebol, o Departarnen- I

to de Futebol da F.C:F. fará
realizar, hoje, à tarde, em
seu estádio, sito à rua Bo
caiuva, o encontro Taman-,

daré "versus" Guarani,
Vitorioso nos dois encon

tros que, disputou, frente aos

conjuntos do Bocaiuva e'

Atlético, o "on�e" atv'i-ru-!
bro do Estreito

'

vem �ivi-, I

dindo com o Paula-Ramos
as honras do pôsto 'de, "lea
der" e esta tarde pisará: o

FUTE.DL ·T�NI5
V

IJ

MILHARES ,-DE AFEICOADOS DO ESPORTE REMíSTICO VIBRARÃO NAS MANHAS DE HOJE E TERCA-FEIRA COM
AS PROVAS ElIM'INATÓ,RI�S QUE INDICARAO O "QUATRO COM" que IRÁ, ÀS OLlMPIADAS DE' MELBOURNE
REPRESENTAR O' BRASil �,CARIOCAJS,- GAUCHQS E CATARINENSES BEM PREPARADOS E CO�FIANTES ,,- FA-
VORtTOS OS, NOSSOS RAPAZES OJTRAS NOTAS

!

Embóra o Conselho Técni- i

co de Remo da C.B.D. hou

vesse inicialmente indicado
o "four" com timoneiro de JSanta Catarina, constitui-.
do por Alvaro Elpo, timo

neiro; Hamilton Cordeiro, Ivoga; F'rancisco Schmitt,
gota-voga; E'dson Westphal, I
sota-prôa e SadY Berber, I
proa, para representar o I

país nos Jogos Olímpicos; de
vez que foram os "rowers"
acima aludidos os únicos, .

... fl)__

:."�,:�i;�'::It���'::�-::�
I

Agua rn ição do Aldo -luz,
..

êaIiipeã doCõlitinente, Que
�1:a;��.:.éal�:a��mea�o�:�lado�

I

maiores possibilidades reune para vencer as elimina- 40AN'IVERSÁRIO DO C. C. CAlCARA
Vasco e Flamengo acharam I

I

,",' ,." "
,

.

que deviam ser efetuad�s I ' tórias. ,,: �:';'.'
I
... i{:, O Esporte Clube ?,aiçara, I primentos pela da.ta augu-

provas eliminatórias. Para I ': oi' _' ... ,,�' fundado por uma plêiade de rando-lhes prosper idades. J 1••••••••c••••":J3$e>••
.Isto lutaram e as obtiveram, : esportistas do distrito de

tendo o Conselho Técnico à guarruçao orientada por com a baía sul, local das fendendo o Aldo Luz. Ante- .3aco dos Limões, já é uma

marcado as datas de hoje, 'Adolfo Cordeiro. provas. Grande número de: ôntem, Walmor Vil�la este- associação vitoriosa e' por

3� feira e 5a feira, esta em CHEGARAM 5a FEIRA OS aficionados aéompanhou o ve no galpão do alvi-rubro e lemais conceituada nos

caso de empate nas duas CARIOCAS •
treino do misto carioca que

I
com o reserva da guarnição -neios ligados ao futebol

primeiras todas nesta Ca� Precisamente às'13,30 ho- deixou execelente impressão carioca formou um double rienor de nossa terra. Fu�-

pita]" com a participação, ras de 5a feira pousava no revelando estar em plena que serviu como "sparr ing"

I
dado em 12 de agôsto de

também, dos' ganchos que aeroporto "Hercil io Luz" o forma técnica e' fisica. do quatro carioca. , 1952, entra hoje no seu

vieram representados por possante avião da Fôrça I TREINARAM OS RE- À DELEGAÇÃO CARIOCA, juínto ano de lutas espor-

um misto Vasco-Barroso'. Aérea Brasile-ira, conduzin-I SERVAS Sete pessoas compõem a tivas e para comemorar tão

Todas as três guarrnçoes elo a delegação carioca. To-, Walmor Vilela, como se 'delegação carioca, a saber: grata data a diretoria do

disputantes 'tem possibili- dos chegaram bem dispos-
I
sabe, é o "rower" reserva Silvio Augusto, timoneiro; tricolor limoense levará a

dades de vitória, principal- tos e eonf'iantes, rumando! do "quatro com" catarinen- José Carvalho, Nelson Guar- efeito, na noite de hoje, hos

mente a nossa que é cons i-: a Seglúr para o LUX- I se. Ele que possui o titulo da) Ruy Koper,e André Ri- salões do Clube Corintians

derada favorita pelos pró- HOTEL onde' ficaram hos- de campeão sul-americano cher" remadores e mais Catarinense, em -Pantanal

prios gauchos e cariocas. pedados. Às 16 horas dois I de "double-skif" esteve re- Guilherme, remador

sUPlen-,
um ánimado baile.

Vai o "quatro com" bar- deles estiveram no galpão centemente no Rio e embi>". te e também massagista; Agradecendo a gentileza

riga-verde encontrar, dois do C. R Al-do Luz apron- ra· assediado pelos clubes Osmar de Sousa, o popular do convite_ que nos foi en

competidqres ge respeito, tando o barco vascaíno gunnabarinos principalmel1-. "General" das g�'andes jor-' dereçado para participar da

pois tanto ,carioGas como '''PauIQ' Frontin" para o en� te (\ Botafog'o qUe tinha co-, iladas do remo carioca e
I
festa, queremos' levar' ao

gauchos, se não conseg'ui- saio do dia seguinte, às

91'
mo certa a sua aquisição, b:t')1sileiro, que 'veio como' presidente João Heleodoro

rem os l'auréis pelo menos horas, Gl'üando pela pri;rnei- pr8ferin permanecer nesta timoneiro suplente e 'mem- Ferreira e seus abnegado�
saberão c]:.1l' muito trabalho' ra vez tomaram 'contacto "ilha dos casos raros;' de-. pro do COll'seiho ,.!écnico auxilia;es ,os nossos cum-

. FiTI�Jmente é chegado' o !
dia tão ansiosàlI).ente aguar- :

dado pelos afícionados, qual
seja 'o da realízação da ,pri-

'

-rnelra
.

prova eliminatória'

para a escolha do "quatro
I,com" -que Irá.,a Melbourne -

como representante do Bra-
,

sil nas Olímpiadas. E é

mais do que justa a expec

tativa na Capital pelas pro

vas de hoje e terça-feira na

, baía sul, de vez que é a pri
meira exibição dos cario- I

cas em águas de Santa Ca

tarina. Como os maiores ri- '

vais dos . catarinenses, os I
metropolitanos e, os gauchos

vieram dispostos a�evar a '

melhor nas pugnas' náuti

cas. E confiam nas suas

possibilidades, assim como I

t
. f'

I
os ca armenses con Iam na

força, dos seus musculos e

nos 'conhecimentos técnicos

que lhes deram os cetros de

bi-campeões do país' e do

Continente.

CI
...
C

. -;

-,
c::a

'<���----------����
•ATLETISI1I1�E"

'credenciado para servir co- I Flamengo 'e os demais são

mo �uiz de p,artida. D� dele- defensores do Vasco. Certame de Juve-gaçao . faz parte ainda o I OS GAUHOS ,_ '

nosso confrade, do "Jornal Embóra tivessem an un-
I •

dos Sporte". e "Diário Ca-
I
ciado que vieram 5a feira,

I nls
doca", jornalista F r e d

I
sórnente no �lia seguinte os I Na manhã de hoje, em

Quarteroly que fará para
I

rapazes do Rio Grande do continuação ao Campeonato
aquelas folhas 'a cobertura' Sul viajaram para esta Ca- Citadino de Juvenis, serão
das eliminatórias. pital, em aVIa0 da Va:rig realizadas as seguintes par-
Segundo soubemos, Sil-, que aqui chegou às 11 horas. tidas:

vi o, Carvalho" Rícher e Trata-se também de lima Às 8 horas - Bocaiuva x

Guilherme pertencem ao guarnição mista. constitui- Avaí
(Contínua. na 9a Pag.) I Às 10 horas - Figuei-'

rense x Atlético
�•••••••••••

_
••••�í ••••••••••••••••••••••0..... I A t d

'

f

EXISTES, POPEY'., o_eu ra a e_ ranca. nos
(

_

Jogos do certame de juve-

A
'. , I nís. ,

..... esgrima e o meu des- em repouso a pena rústica
porto. Quando do seu cres- um tanto rombuda, mas que
cimento se trata, eu nunca ouvimos o canglor da trorn
me poupei, Pcpey, e isso eu beta bélica anunciando o

escrevo e afirmo. surgimento e a' entrada na

Meus votos agora, são de arena dêssé campeão desco
que tu também não se poupe, nhecido, por isso Iestos a

Pnpey, ,e fiques certo são presentarno-nos, e ao campo
sinceros, pois regozija-me a para o combate viemos.
tua entráda atrevida e pro- Mas ... Deus meu! onde es

vocante o quê faz augurar tá êsse adversário que on

im campeão de bôa têmpera, dê se esconde? Desafiou-

Lançastes à liça, que, di- me? Eis-me aqui ! Em guar
Iamos de passagem estava da, pois, senhor, ou eu vos

há tempos deserta, a luva ataco!
lo desafio. Embainhada es-I.ava a minha velha espada e

RIO, 9 (V. A.) -:- Segun- 'havendo naquele país nada

(o revelação feitas por ele- menos de dez mil clubes e Uma casa à Rua 24 de

lento da delegação techeca 450 mil praticantes, vindo a Maio, Estreito, n'Ü 288. 'I'ra

-!Ue se encontra no país, o seguir o futebol com 5.500 'far à Rua Machado de Assis

ssporte nacional da 'I'che- clubes e 170 mil pratican- 1123, no Estreito.

coeslovaquia é o ciclísmo, tes.'

FESTIVAL EM HOMENAGEM AOS-=
MOTORIST,AS

FAIXA BRANCA

t O CICLISMO O [)PORTE NACIONAL
DA TCHECOESLOVAQUIA

Bráulio. Conseguirão?
QUADROS PROVÁVEIS
GUARANI - Clovis; Si

.ridakís e Fausto ;,Filomeno,
Anastácio e Anibal; Sady,
Zezinho, Dedeco, Mário e

Carlinhos .

1
TAMANDARÉ - Hélio'

Pavão e Erasmo; Abelardo:
Bráulio e Jaime; Duarte,
Odilon, Vermelho, Ceça e

Nenem.
A preliminar , terá' inicio

às 13,.30 horas (aspirantes)
e o jogo princÍpal às 15,30
horas.

--- : )« :�
+Novo recorde bra �

I '

.sileire
Na pista do Fluminense,

o 'atleta carioca Sebastião
Mendes, treinando para as

Olímpiadas, estabeleceu no

va marca brasileira para os

i 3.000 metros rasos, com o

: tempo de 8'43".

Censelhe Técnico
da F. C. F.

Com a saída do esportis
ta Moacir Romais Pinto
que se demitiu das funções
CIé presldents do Departa
mento Técnico, o sr. Osni
Mello, presidente da F. C. F.
'nomeou para substitui-lo o

secretário do mesmo,' sr,

Waldir' Mafra, ficando a

secretaria a cargo) do sr.

Heitor Borrata, '

VEND'E-SE

-�_..•.............�

Lêia mais notícias -,

esportivas na 9a página.

Em homenagem ao "Dia

I' Duque
de Caxias

do Chauffer", que ama- 13,30 horas, - F'luminen-
n hâ transcorre, o Volante se x São Pedro'
F. C. fará realizar, hoje, no I 13,50 horas -. Tesouro J(

campo da Vila Operária de

J. Limeira ,',
Saco dos Limões, o seu

grandioso festival, cujo pro-
I

14,15, horas
grama está assim, órgani- F. C" x Sandú
zado:, 14,40 'noras - Estiva J(

9,0"0 horas -

Curitiba-, Olaco Bilac '.

nos x Duque de Caxias ' 15,05 horas -,Avante J(

9,30. horas - Botafogo x I
Saudades

Nacional
,

'

I 15,30 horas - Interna-
, 10,00 horas - Imprensa x cional x Independente
América PARTIDA DE HONRA
PARTIDA DE HONRA I 16,00 horas - Ferl'oViá-

10,30 horas - Ipiranga x rio x Flamengo .

,
,

�

D.O.F.
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MOTOR,ES DIESEL -'''1Consideradá livre' a tadus ..
-

. trlaltzaçãu do xíste
betumtaese

-

.

.Mas a refinação de petróleo
de qualquer origem é mo

nopólio da Petrobrás Deci
suo unânime do Conselho

Nacional de Petróleo .

PARA rODOS'OS FINS

• Robustos
• Econômicos

_

• Fácil man�io
• Grande _durabili�ade

Em motores desta classe não compre
'sem conhecer detalhes d� SKODA

tipo 1-S110-R

UM MOTOR PARA GRANDES SERViÇOS!

I.

Faça -. BIRBI EL�'RICaMENT�I.
com' o novo e revolucionário

barbeador elétrico

- a máquina q�e
barbeia o ,Brasil'

110

.220

volts.

E GOZE
DESTIS VINTAGENS!
• Barba mais

.

rápida e perfeita I

• Barba muito
'.mais econômica I

'. Barba sem irritar
ou ferir a pele!
• Barba mais simples ...
mais moderna, mais
.(Katka muitas vêzesl

r �._: ��� :'�,,�
.

f
!

,-

tlm produto da IMPORTANTEI

MELAR' Com poucos dias ·de

prdtica, V:verd que
MIRIM é indispensdve:IallutatÜ11S Eletromeclqlcas LIda.

Ali. Rangel Pestana, 271
--� a'nd .• C.P. 6937 - S. Paulo

para uma barba

perfeita I ..._/

r ,

Óidribuidor exclusivo paro Iodo o filado. R. G, do Sul I

- STRASSBURGER-BRODT LTDA.
Av. Alberto Bins, 1036 • rORTO ALEGRE· R. G. c"1

•
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PRI S AO DE VENTRE

6 Florianópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1956 " ESTADO

Resenha econômica.
/

por entidade.
SUEZ: NENHUM REFLE
XO EM NOSSO MERCADO

Mais automóveis Onibus elétricos serão

Parece que o Brasil foi des- fabricados em São Paulo

coberto, agora, para as in- São Paulo (C.D.J.) --:- De

d Ú stl1ias automobílisbícas. regresso de sua viagem aos

Reriault, General Motors, Estados Unidos, o sr. Bruno

Mercedes Benz e várias oUJ Grassi, da "Trolleibus Atlas'
tras emprêsas estrangeiras S:A. informou que essa em

já têm estudos e propostas prêsa obtivera nos EE.õ UU.
encaminhadas ao Presidente licença de. fabricação' de
da República, para instala- duas poderosas empresas fa

ção de fábricas no Brasil. bris, para a produção de São
Agora é a "Borgward" - ale- .

Paulo, de onibus eletricos.
mã - que encaminha, tam- Todos passos iniciais nes-

. bém estudos' e propostas
se sentido já foram conclui-

para in talação de uma in-

dústria automobilística em .dos, Os trç,!Jeibus brasilei-
Barra do Piraí, Estado do ros, que deverão estar em

Rio. No início, a fábrica pro- circulação dentro de um ano,

duzírá apenas caminhões: 5 terão 90 porcento de mate

mil anuais nos quatro pri-_ rial nacional. A produção baixas foram sentidas parti-,
meiros anos.ve 10 mil a par- mensal, a princlpio, será dé cularmente nos papeis das

tir de então, com' 6,por cen-Lzü veiculas.
' companhias petrolíferas que'

�P, no. máximo, de peças e I Cofé nos Estados Unidos -transportam seus produtos

acessor ios importados. ,Continua elevado o volu- pelo Canal de Suez. Somente

Aumento do Consumo do me das importações de café tres dessas companhias, con-'
Cacáu nos Estados Unidos - ao sideradas as mais importan-

R'e�istrou;,se um aumento qiie nos foi informado no tes - British Petroleum,

no consumo do cacau, nus I. D. C.'. Calcula-se em mais Burman Oil e Shell ---: per

dois lados do Atlântico, in- de dois milhões G<e sacas o deram 80 milhões de libras.

tonmam notícias procedentes total do café importado pe-
No Brasil, porém, não são

de Londres. Embora lenta, é los americanos durante o feitos negócios em Bolsa

de,'anerar-'se que a melho-
- I com aI t

.

�p mês de agosto. Em I
compa- I

os vares :s _rangelros;
ria alcançada continua com

ração com o volume do café e nessas condições o fato

OS níveís atuais de preços, 1dquirido em julho, que foi nenhuma influencia determí
embora o presente aumento

de um e meio milhão, resu l- mercado fi
de atividade da indústria de

confeitaria tendo ocorrido ta um aumento de quínhen-

princlpalment'e em produtos tas mil sacas no abastecimen

nos quaís -se emprega mui- to de café nos Estados Uni

to açúcar" e pouco ou nenhum dos. O total dos estoques

.cacaii. disponíveis, ali, sobe ainda

Reservas de Petrôleo a mais de três milhões de

cambio oficial para aquisl
ção de livros e revistas cien

tíficas até o fim do ano,
num total de 20.000 pesos

- Não tiveram maiores

reflexos junto aos' círculos
financeiros, desta Capital e

de São Paulo, os acontecí-'
mentos ligados à questão do
canal de Suez. Como Se sa

be.la decisão do govêrno egí
pcio provocou na Bolsa de
Londres (e em New York)
prejuízos calculados em 100'
milhões de esterlinas. As

na América Latina sacas,

Divulga-se que, se se re- Frutas argentinas e 'brasi-

gistrar, no futuro; o desen- 'leiras

volvimento essencial às ne- Enquanto, aqui, a CA:CEX

cessidades do povo, a Amê- anuncia que será 'Jlés;tabele

rica Latina utilizará, em ..
cido o leilão de ..pivisas ..para

1975, uma quantidade de a importação de f'rutas da

energia três vezes superior Argentina, o que ocorrerá
a que é atualmente consumi- possivelmente ainda esta se

da. Por outro lado, tudo in- mana, de outro lado o Ban

dica que até aquela data a \0 Central 'da Argentina ado

produção obtida das centrais tõu novas disposições com

���r:!�t��:�� ���'�d��i�i�:� �:�Z:od! ����I�a�ãeO :ceô�;� Ivis8
.....
aos' E,m'pr_egadores I Medida beaéííca para a pro-

petróleo se elevará, segun- com o novo regulamento, foi _-

I��s o�;léC���:�- �i���O�.u�e:� :��ii:!C;��a � i�:!��Ç;�t�; INSTITUTO DE APOSENTADORIÂ' E ;ENSÕES DOS
I d�ção ·de�:trigO nacional

utilização, todavia será de bananas de pr-ocedêne ia bra- MARITiMOS, Instalação de uma Rede de letores será inteiramente de

dois milhõe� de barris diá-I s�leira, pOi,s agor� os reque- . . _

Delegacia em. Florianópolis I Silos Coletores com Capaci-l fabricação nacional, repre-

rios, o que demonstra a ne- rimentos so poderão ser apre Contn�U1çao para o �ervI?o_ Social Rural (S.S.R.) ! dade Inicial de 200 Mil T_o- sentando sua construção,

cessidade imperiosa de re-I se?tados no início de cada ..... _ _ _ _ _ _ __ _ _
de acordo com as disposições do Decreto n? 39.319, neladas - Determina o Pre- I

além de economia de divisas

correr-se a todos Os meios tr imegt.re, elevando-se para I' -O·C-.·E·Sn)r .0·
...

8·
..

T
..

··'···8· de 5 de j_Ul}ho do corrente ano, que regulamentou a Lei' sidente /da República Ime-I' estímulo a uma indústri�
no sentido de explorar as �O por cento as indeniza- D t n? 2.613, de 23 de setembro de 1955-;Iaço saber aos se-I diata Construção I nascente e de significativo

reservas petrolíferas, que cões das licenças não \utili- Doceira especializada 'em nhores. empre�ador�s, que ao Institut? c.a�e arrecadar, Rio. (Agên.cia �acional) iriterêsse Para a economia.

são imensas. .adas, Pôrto Alegre, aceita enco- a partir do mes de junho p.p., a contríbutção para o Ser- - VaI ser imediatamente Iniciativa Auto-Financiável

Papel de imprensa na Algodão na "cortina" mendas de �doces, enfeites, viço Social Rural, calculada à 'base ,de 0,3% (três decí-
'

instalada na região tríticola De acôrdo com os planos

Amazônia . O relatório d-a:'Comité ortas e pudins para. casa- mos por cento) sôbre o total dos salários mensais pagos
I

do país uma rêde de silos elaborados pelo Serviço de

O govêrno do Estado do Consultivo In ternacicnel do ,n:e�tos, batizados e a�i�el'- 8.0s seus empregados, a qualquer .título e sem observar
I

coletores com capacidade de Expansão do Trigo, a rêde

Amazonas comunicou ao go- rlgodão informa que a pre_l;::nos.
Rua Pelíciano limite. I armazenar 200 mil tonela- de silos coletores é auto-fi-

vemo federal seus propôsl- caução e, consumo da mal-
unp!'! Pires, 12 I A contribuição em questão, que é devida a partir de das, devendo entrar em fun- 'nanciável, pois a arrecada--

tos de instalar uma fáb(ica vácea, nos paises da "corti- junho último, deverá ser recolhida juntamente com aque-
I
cionamento dentro de oito ção pnoven iente das taxas

de papel e celulose na 'Te- na de ferro" registra, tal, !tIS destinadas ao seguro subsequente áquele a que as mes-
I
mêses, conforme determina- de armazenagens, beneficia-

grao, visando o aproveita-
.

corno nos demais países, pro o último dia do mês subsequente àquele a que as mes-' ção do presidente Juscelino mento e expurgo poderãoser

menta do manancial de ma- gressivo aumento. Os obser- mas corresponderem, na guia habitual de recolhimento,! Kubitschek. Essa rêde de si- recolhidas pelo Tesouro Na-

têr ia prima a lí existente. A vadcres da Russia, presen-
modêlo DA-37, discriminando-a no campo 10 ou 11 da

I

los pré-fabricados e desmon- cional para cobrir o capital

"Papel S. A.", com capital tes a Região de Washinton, mesma. táveis visa principalmente dispen dido. A instalação do _

de 400 milhões de cruzeiros, apresentaram relatório sô- Florianópolis, 9 de agôsto de 1956. ao amparo da safra de trigo novo melhoramento será in i-

espera produzir anualmen- bre a situação algodoeira so- Ataliba Gonçalves das Neves e à disciplina do transporte dada imediatamente, ,endo
"te 24 mi'! toneladas de pa- viética, pelo qual se cons- Delegado' entre as fontes produtoras ponto de partida para/a so-

pel linha d'agua para, a tata acentuada expansão pro I

e os centros de distribuição lução do problema de ensi-

imprensa e 12 mil toneladas dutora. Em conjunto, os pai-
ou de transformação no Iito- lagem e armázenamento,

de papel comum. A p"rodu- ses

-

comunistas produziram ral, sendo coisa completa- pontos vitais para o. aumen-

ção inicial de papel de linha cerca de 8.950.000 fardos. I l-mente,à parte de grande rê- to da produção do trigo na-

d'agua proporcionaria, anual O BANCO CENTRAL MO-' \ de que está sendo 'financü;�- cional, com o qual· nos li-

mentE), ao país, uma eeono- DIiFICA O REGIME DE IM-I ., I da pelo Banco Nacional do bertaremos da dependênC"Ía

mia de quatro milhões e 800 PORTAÇÃO DE BANANAS I 1 i
Desenvolvimento Econômi- estr.angeira.nesse setor, além

mil dólares. _ O Banco Central, de I ': I· co, na qual estão previstos de conseguirmos considerá-

Buenos Aires, informa "El -"_�. :i
t silos elev�dos, de çoncreto veis economias de cambiais.

Fábrica de caminhões Mundo"" adotou novas dis-

PR OGRA.MA DO M'Ei'S armado com enorme capaci- Deter�inando providências
Parece estar definitiva- poslçoes com relação ao in-

dade de armazenamento. En urgentes nesse sentido, o

mente, assentada a instala- tercambio comercial. D e quanto esta última deman- Pl'esidente d a República

ção de uma fábrica de ca- acôrdo com o novo regula-
dará mais tempo para ser

I
assinou ato recente conce-

minhões em São José dos ,menta, foi modificado o re-
DIA 12 - As 20 horas: Jantar de confrªtemi- concluida, dependendo ainda. dendo a necessária autori-

Campos. A possibilidade de gime automatico para a im� zação entre os membros da DiretoRia, de importação de materiais, I. zação ao Ministério da Agri

instalação já"mereceu a portação de bananas do Bra- I Conselhos Deliberativo e Fiscal, e as- a rêde de pequenos silos co-
.

cultura.

aprovação integra'] do Minis sil, pois agoí.-a os requerimen saciados em geral.·

tro da Viação e o sr. Jusce-' tos para a importação dessa Inscrição na Secretaria para o jantar

lino Kubitschek está propen mercadoria só poderão ser preço individual Cr$ 125,00.

so a dar o seu "aprovo". A apresenta,dos no início de ca

fábrica deverá produzir, até da t"rimestre, tendo sido ele-

1963, cem mil veículos anu- vadas para 20% as indeni

ais, trazendo um equipamen- zações das licenças não uti

to no valor de 10 milhões de lizadas. Essa mesma resolu

dólares e invertendo no país, ção determina que o zinco

imediatamente, dois bilhões em folha para fotografos se

e 700 milhões de cruzeiros ia incol'por'ado ao mercado

e· mais dois bilhões no pra· livre de importação, estabe
zo de 15 anos: Inicialmente lecendo ainda, para as ex

poderão ser produzidos ca- portações de sub-produtos
minhões de seis toneladas! oleaginosos, que

_

a isenção
de capacidade de

.

carga e, I de 10% de retenção sôbre o

posteriormente, caminhões tipo do mercado oficial co

leves, caminhões Diesel e} mece a vigorar desde 29 de

carros de passeio. A emprê- 'maio, Finalmente,\ estende
sa assume o compromisso de

;
às bibliotecas de institutos,

atingir até 1960 um ·coefi-
t

associaç'ões, etc.. existen

ciente de nacionaJ-ização de tes em 10 de abril de 1956,
85% do pêso do veiêu lo. �- a cOncessão de divisas ao

Às 20 horas: Bin go em benefício do

Clube, com valiosos brindes que se

encolltram expostos na vitrine da Sec

ção Je Máquinas da Casa Hoepcke
Preço do cartão Cr$ 50, JO.

i

Vende-se
DIA 14 -_

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

automóve� em troca. Tl;atar das 2 as i5 na porta'ria do

Lapada Hotel com D. Edith.

DIA 15 No Campo da FAC, às 20 horas, a tra

dicional dJsputa de basquete entre os

quadros titulares e juvenis do Lira

Tenis Clube e Doze de Agôsto pela
conquista de duas belas taças come

morativas ao 84° aniversário do Vete�

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

P Il U L A·S O O A B 8 A O E M D,S S
Agem directamente sobre o ap'

parelho digestivo. evitando a prl,

são de v�ntre_ ProporcioOlam bem

estar geral. lacilitam a digestão.
descongestionam o Fl-GADO, r e· •

gula!l:z,am as funcçôes digestiva •.
e fazem desapparecer as enler.

IXlidade. do f S r O M A G O.

FICADO e INTESTINOS.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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,

De PITIGRILI discussão, quando, de repen-

Buenos Aires - (Apla) -
.

te, voltou a luz, O jesuita
Um diãrio parisiense suge- tinha ido trocar os fusíveis.

I
O· it "driu um plebiscíto entre os jesui a era um e-

franceses, intitulado "O brouillard".

Francês Visto pelo Francês', Não sei a que época cor

para determinar qual a ca- respondeu êste episôdio ; ho

racterística principal e do- je em dia, os religiosos an

minante deste povo, e as res- dam de motocicleta _e os ir

postas são as seguintes: mãos são excelentes adminis

"Débrouillard", 1.574.089; tradores dos bens da co

resmungão,'-.. 1.485.969.; á- munidade, discutem com o

vida de liberdade, 1.359,763,.. fisco, sabem mudar uma ro-

Vêm, em seguida, em esca- da de automóvel e descobrem
la decrescente, inteligente, com uma só olhadela qual o

corajoso, trabalhador, glu- ponto do carburador em que

tão indivualista, patriota, se deve dar aquela meia vol

conversador. Conversador só ta na porca que lhes permi
conseguiu meio milhão de vo tirá reimciar o caminho

para seu lugar de meditatos.
"Débrouillard" figura na ção, de educação e de carida

cabeça dos outros atributos, de.

Para aqueles que não têm O clero, francês, ávido de

uma familiaridade excessi- simplificar as coisas, está

va com o francês' de todo para abril' cursos religiosos
dia, e só conhece as palavras por correspondência, desti

consagradas }10S clássicos, nados àqueles que, incura

darei uma explicação do si- velmente tímidos e decidida

gnificado desse vocábulo, mente hostis, não ousam

que se não está ainda no di- abrir seus corações 'a um

cionário da Academia Fran: orientador espiritual. O. epis
cesa tem o direito de nêle copado alemão já' instituiu
entrar, mesmo que não fosse um serviço espiritual pelo te
mais do que para estimular lefone. Qualquer pessoa que,

os pontífices de outros idio- fiel ou incrédulo, sentir ne

mas a cunhar um objetivo cessidade de libertar-se de

equivalente, tão pitoresco, uma dúvida,.de adquirir uma I
eficaz e veloz. "Debrouil- certeza de ordem mística ou I

lar" é o homem que sabe se metafísica, pode, agora, no

desenvolver nas situações outro lado do Reno, discar

complicadas, que com uma um número no aparelho te

centelha de ima.ginação e um lefônico, -e pôr-se em comu

golpe de audácia sabe desem nicação com um doutor. em-
.

baraçar o próprio caminho teologia. O clero francês jul-
das dificuldades burocráti- gotÍ que esta forma de opos-

cas, que- entra de g]-'aça on- talado automático é extraor-

de se paga, circula onde é d ínariàmente moderna e ori-

proibido, desarma com uma ginal, mas considerou .' que

frase feliz ou. um rasgo de carece de amplitude e huma

"esprit" as mais enfando- nidade. É dificil abrir o pró-
nhas severidades, sabe con- prio cpração diante de um

sertar um aparelho telefôni- tubo de ebonite. É mais fá

co sem molestar as senhori- cil lançar. as próprias dú-

. tas de "reclamações", cons- vidas, o próprio drama sôbre
I

. trai um aparelho de rádio uma tolha de papel de

car-Icom um pedaço de galena' e ta, em que uma palavra im

um pouco de fio de cobre, e própria pode ser corrigida,
acha mais econômico cos- um concedido mar expressa- I

turar uma sola de sapato do pode ser retificado. To

que confiá-la ao sapateiro. dos aquêles que, por motí-
I

"Débrouillard" é o estudan- vos pessoais' e insondáveis,
te que, Se está preparado não frequentam a. igreja e

IInas Cruzadas,·e se o profes- não compram os livros de
\

sol' de história o argui sôbre piedade, ou pensam que as

a Revolução Francesa, sabe prédicas, embora difundam

leva� sua arguição para Go- tanta luz, não iluminam o I
dof'redo de Bulhão, Saladi- intrincado nó de seu proble-Ino e o Santo Sepuleiro, e 'ma, poderão escrever, con

adotar aquela suficiência servando, como se estiver I
qué"' basta para cumprir bri- do lado de cá do confessio-I
lhantemerite O próprio desti- nano, e um sacerdote sem

I
no e atingir

- aquêle "áurea rosto, como se estivesse do. les que, odiando o próprio
mediocridade" que celebrou outro lado da gelõsía, lhes. cor-po enfermo e' impuro, in
o Poeta. "DébrQ,uillard" é dará um arrimo e uma orlen- clinam-se sôbre a própria
sinonimo ele" inteligência prá tação. Estabelecer-se-á, as-

I

alma, buscando uma díver
tica. sim, uma espécie de eonver- são. As palavras de Jesus.

Uma noite, quatro religio- sação amistosa e confiden- expostas pelo 'Divino Mestre
sos, um beneditino, um capu cial, será como um púlpito a na linguagem do povo. Seus

.

'I' d d
_ I '

chin lio, um dominicano e um dom,lC,1 10, e �u,e escerao,
I sublimes conceitos traduzi-

.

jesuita, reuniram-se ao re- benef_Ico� e ,e�IÍlc�ntes, os
i dos em paragões tomados da

dor de uma lampada elétri- sermoes ll1dlvldua�s adapta- I vida corrente e de exemplos Programa para o dia do ca iuva Esteves Junior
ca e liam o breviário. Em de- dos a cada necesslda�e., I cotidianos. Suas lições prá- CHAUFFEUR 13 de Agosto' Av- Rio Branco Padre

RO-I
'Tenho a honra de comuni-

terminado momento, a luz se Não menos "debromllard" I ticas de moral 'a propósito As 6 horas
-

ma Alameda Adolfo Konder c�r a V: s. que e!eita a .n?�aapagou,. porque s� ínterrom que o dera francês é o da adúltera e do mau admi-I Salva de treze rojões r-r-: Ponte Hercilio Luz - Diretoria que ha de dir-igir
pera a corrente. O capuchi- clero norte-americano. Está nistrador são documenta- As 8 horas Rua 24 de Maio - 3 de Ma- os destinos desta Assoéia-
nho disse: construindo uma igreja no ções indeléveis do sentido Missa solene na Catedral ia - Gaspar Dutra - Hen- ção durante o período de 13
_ Eu não preciso de luz, valor de quarenta milhões de prático que guiava o louro Metropolitana; rique Boiteux - 24 de Maio de Agosto de 1956 a 13 de

porque sei o breviário de dólares, provida com um rabino da Galiléia. As 10 horas - Ponte Hercilio Juz - Agosto de 1957 que ficou
côr. "self-service" '" restauran-

, '. . Mesa de doces para os fi- Felipe Shrnidt - Praça 15 assim constituida:
O beneditino propôs uma te automático sem garçons Sel�s ?lSClpul,os atuais,

lhos d� sacias, na Séde; (lado da Prefeitura e Cate- Presidente - Julio Cesa-
conversação sôbre a subli- - e uma lavanderia elétrica, que iluminam com luz flo-

As 10 horas dral. rino da Rosa (reeleito)
midade do gesto de Deus um serviço de banhos e du- �'esc�nte �s fachadas .das Partida de futeból, no As 19 horas Vlce-Presídente - Arão
que, na origem da criação,

I
chas e um cabeleireiro para Igre�as e m unSdamt de feIlx�s Campo da F.C.F.; I Inauguração do retrato do

di "'F l"·. homens e senhoras e um ga- lumll1osos os· an os escu PI-
h 'assocI'ado I'nI'cI'ado l',e' fLlnda-'Isse: aça-se a uz.'

.

'

_.' I
�

,
,

,.

d As 16 oras' L

O dominicano sugeriu um binete de consultas medICas do,,, no .marmo.le gobco �s Procissão de São Cristo- dor da União, sr. João Clau-
exame erudito da origem di-I

e dentárias. ca�edr.als, e pIlotam a pro-
vão, com o seguinte itine-' dino .da Rosa.

vina das causas e da mate- E também esta me parece pl'lO blmoto� para levar a p.a
ral'io: As 19,30 horas

rialidade tangível e

intangí-I
uma idéia excel:n.te ..

Serão la_vra de Fel aos se.lvagens, Saida da Catedral - Pra- Posse da 'Diretoria.
vel das consequências. desmentidos os 1l11mlgos de nao fa�em outra �olsa que

ça 15 de Novembro (lado do As 22 horas
O jesuita não estava. Deus que sustentam que a -traduzI�', c�rr: melaS moder-

Palado) rua Tiradentes - Soirée para os associados.
Apenas tiveram tempo os Igi'eja é o teatro dos pobres, no� e cle�t�flCoS, sempr� de

Bu!cão Viana _ Mauro Ra- Fpolis 10 de Agosto de'
três primeiros de se pôrem o j'efúgio dos mortos de fo- OrIgem dlvma, Se�s ensll1.a- mos _ Demetrio Ribeiro 1956, I

-

de acôrdo �obre a ordem da me e dos desnutridos, daque- mentos eternos i lmutavelS.
Rui Barbosa largo do Pala� . Julio Cesarino da Rosa

-.iliiiiiiii�miililillR"""IiIi�"�"Ii""iiiiii�iiiiliiiiiiilill' \

I
---

-- cio AgronQmica, volta, Bo- Presidente
,

VENDEDOR VI,8JftNTE
Necessitamos para o E�tado de Santa Catarina. Deve residir em cida

de chave e ser relacionado junto aos ramos de Secos e Molhados, Fer-

ragens, Garagens, Postos de Serviço.
. .

Os interessados deverão pi'QCUl'ar o Sr. Nelson, segunda-feIra, dIa 13

d� corre�te no Hotel Trocadero, em Joinville' - munidos de fontes de re

ferências e' todos os documentos a-fim-de serem entrevistados.

•

! r�ul ir
""

•

A MAIS IMPRESSIONANTE CONQUISTA
EM 21 ANOS DE

.

APERFEiÇOAMENTO DOS LUBRIFICANTES I

o NOVO ESSO EXTRA MOTOR OIL
"FAIXA DOURADA"

lubrifica r!
r'

O'� Essó Extra Motor Oil :'Faixa Dourada': assegura MAIOR
PROTEÇAO" para qualquer carro a qualquer temperatura I

Qualquer motor obtém grande proveito'da "maior proteção" exclusiva
do Novo Essa Extra Motor Oil, "Faixa Dourada", não importa a marca do
carro, nem a sua idade!

_ 'Assegurando lubrificação perfeita a tôdas .as

partes vitais do motor, õ Novo Essa Extra Motor Oil, "Faixa Dourada':
fará Você apreciar o se-u -carro como nunca, o Iêz antes! Porque
o motor passará a utilizar tôda a sua potência em virtude da per
feita. compressão que êste ;�. Ale\? garante. Ó motor .arrancará
'muito mais, fà:�ilmente, poi_i"'a- 'lúbi'-i{i,cação é instantânea na partida a

frio, assegúrandú furiéionàmeftt9 su�-j'e. Você economizará gasolina, óleo
e- reparos como nünca conseguiu, jiois o atrito - êsse inimigo .do seu
carro! - é redu-zido a um

-

mínimo' jamais alcançado! Encha o cárter
com o Novo Esso, Extra Motor Oil,/�Faixa Dourada"! O Seu Reven
dedor Essa lhe 'indicará jo 'gr;au éorr�to ... e. Você sentirá também uma

satisfação inteiramente nova' ao dirigir o seu .carro !

Reduz o desgaste!

Conserva o motor!

Resiste ao calor!

"A 1.8 sêrie completa de óleos de multiviscosidade e MD!"

Não e$pe�elMude logo!
.y...

, ,

- _,.� �.·��;f�r�i�·

O chamado "obscurantismo", obra dos sacerdotes
argumento polêmico dos ini brou illade", um novo

migas de Deus, terá, por _
mentido.

��:: União 'Beneficente dos C.'
1 ·de Santa Catarina'

............0)•••G••�OI"••••••••••8t'l� C Recebemos, e agradece- Claudino da Rosa

mos - Fpolis, 2 'de Agosto 2.° Tesoureiro :_ Antonio

de 1956. Martins
Ilmo Sr. Diretor do Esta- . Delegado Geral - Hipol i

to do Vale PereiraDia 'do Chaufleur do :-
Advogado - Dr Abelardo

Rupp.
Conselho Fiscal

Argeu Ceciliano da Silva
(reeleito), Oscar Martins

(reeleito), João Savas Siri
dakis, José de Freitas (re
eleito), Godofredo Mafra,
Nicolau Marques e Pompilio
Geraldo Fidelis.
Aproveito a oportunidade

para apresentar a V. S. as

protestos de alta estima e

leal consideração da União
Beneficente dos Chauffeurs
de Santa Catarina.
Julio Cesal'ino da Rosa

Presidente

Bonifacio de Sena
L° Secretário -

Eloy Meira
2;0 Secretário -

Coelho Pinto Filho
1. o Tesoureiro.

Osmar

Durval

João

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

P A R T I C I P A CÃO·
CARLOS MORITZ

:e:

DIVA DELAITE MORITZ

I participam aos seus parentes e pessoas de'suas rela

ções o nascimento de sua filha TÂNIA MARA, ocorri'do
no-dia 6 de agôsto ele 1956, na Maternidade "Dr. Carlos,Casa de. Esquadrias

c!)munica a tl'ansfel'encia de sua Loja para a

'RUA MAX SCHRAlVIM, 168
�'néxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense

,

Lida., onde, neste novo endereço, espera continuar mere-
AUXILIAR ESCRITóRIOcendo a prefe�encia de seus freguezes

t'
. PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA. Pr!cisa-se moça, datilografa, já com alguma pra 1-

._ ,RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS I ca de escritorio. Carta do próprLo punho à Caixa Pos-

-
_ ESPECiAIS PARA' CASAS DE MADEIRA. tal 42.

Corrêa".
Florianópolis, 6 de agôsto de 1956

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 Florianópolis, Domingo, 12
-

de Agôsto de 1956
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I 'de I d tri "Málriz de Nossa .Seehera
. alara uOlclpa n us ria da Lapa'L VI_=

.

.'

Pàlhoça �
-

-

-,.'" -. Ribeirão da (lhe-Florianópolis·
" .. s'o L U c A- o N.o 3 Uoiversidadt Textil Prepara Estu- PROGRAnCONVITE l�:::::a�:'��:::i�'=u�:.\idi:

A Comissão Organizadora Ides.

O�P1'esidénte da Câmara Municipal de Palhoça, fa- dantes
.
Para�. a InduslrllJa '

-

�=SL:;:��Vi:�de1s50d:I1�� :� Ica:t:::'U!�:nh�:o:�:Çã:1�:�:co saber a' todos os habitantes deste Município, que a
__ ma Igreja tem a honra de, Exrno. e Revmo. Arcebispoéâmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Um grupo de industriais;-- A administração é execu- As associações, têm suas bí- convidar as autoridades e": I

Metropolitano.
resolução :

.

.

f
! i �.!: cexteis norte-amer-icanos vi- tada por industriais que fi- bliotecas próprias, consti- 2lesiásticas, CIVIS e milita- Às 12,30 horas, Banquete

CONSIDERANDO que no .ano de 1953, esta Câmara sitou a grande Exposição In-
I
zeram 'uma carreira brilhan- tuindo uma fonte nica de in- res, bem como as associa- oferecido pela Igreja aos

Mu�icipal aprovou a' indicação em que, manifestou sua ternacional de Filadelfia e! te, mas que .Iazem o possí-l formações gerais e. técnicas. ;ões religiosas e de classe, Exmos. Srs. Arcebispo Me
simpatia pela criação do Município d-e Santo Amaro da

.ornparou as amostras de te- vel para. que os futuros in- O gôsto pela música também cá dio e imprensa, para as tropolitano, Governador do
Imperàtr iz ; .

,
"

_.

r J Yf, I�; .idos estrangeiros com as de dustriais tenham o máximo I é desenvolvido, graças a festas que serão realizadas Estado, Prefeito Municipal
, CONSIDE·RANDO que' nenhuma deliberação das :o,eu" país. Sàíram visivel- de experiência prática antes I uma discoteca existente na em louvor à N. S. da Lapa,

j
e demais autoridades, __

Câmaras Municipais, terá força ohrigafória, senão re- mente deprimidos pela qua- de ingressar nas companhis métodos de compra e venda, :10 mês de �gôsto, de acôrdo As 15,00 horas, um avião
vestir a forma d'e' lei, resolução ou postura, salvo os lidade superior do material texteis. Os membros da con- e JS detalhes essenciais dos com o seguinte programa: da F. A. B. sobrevoará a

pedídos de informação (art. 57 da Lei Organica dos estrangeiro. Isso ocorreu em gregação são todos especía- biblioteca. Dia 10 - 6.a feira - A Praça fronteira à Igreja, jo-
Municipios do Estado de Santa Catarina); 1876. listas em seus campos. Mui- Localizado numa das im- milagrosa imagem de N. S. gando folhetos com dados

CONSIDERANDO que' pelo art. 63,' item IX, da Lei Nos oito anos que se se- tos tomam parte em proje- portantes cidades do mun- da Lapa voltará à sua Igre- históricos da, imagem de
.Organica dos Municipios, é da competertci� exclusi�a guiram, êstes mesmos indus- tos de pesquizas para gran- I

do oC�1ental, o Instiuto é ja, de regresso das visitas N. S. da Lapa.
desta Câmara Municipal, resolver sobre a mcorporaçao triais resolveram que só ha- des corporações téxteis, além centro de grande valor cul- que está fazendo aos seus As 16,00 horas, haverá a

sub divisão ou desmembramento do Municipio, subme- via uma maneira de melho- de ensinar no Instituto. -I tural e educacional. Os tea- fiéis ma'is próximos, em re- tradicional procissão de N,
tendo as resoluções à aprovação da Assembleia Legis- rar a produção: melhorar As atividades axtru-curri- tros, sinfonias, óperas, mu- tríbuíção às visitas que êstes S. da Lapa.

.

lativa; os técnicos que por sua vez culares que muitas vezes
I
seus, igrejas e lugares his- lha fizeram durante os 150 Às 21,00 horas, haverá a '

- CONSIDERANDO que esf'a disposição legal é. de- melhoraria suas companhias têm um papel importante no tocícos que Os estudantes po- m os da sua Igreja. queima de fogos de artirí-
correncia de principio consti�ional, consagrado pela e consequentemente seus desenvolvimento da perso- dem visitar, são mais uma Do dia 10 ao dia- 17 ha- cios, encerrando-se, assim as

Constituição do Estado de Santa Catarína ; produtos. na lidade e do caráter, são oportunidadj.: para enrique- verá nov-enas com padri- festividades de N. S. da La-
CONSIDERANDO, assim, de nenhum valor o pro- Em 1884, 'foi fundada a numerosas. e variadas e se' cimento do espírito. nhos),. _. pa e dos 150 anos da sua

'nunciamento' do Legislativo Palhocense, do ano de Escola Textil da Filadelfia, assemelham às que existem I A indústria textil, uma Dia 19 - Domingo - Ás Igreja-Matriz.. ,

1953, para efeito de representar autorização desta Câ- iniciando um programa de na maioria das instituições, das, mais antigas do mundo, )&,00 horas, Missa de Comu- N.B.: A festa será abri
mara Municipal para a criação do Municipio de Santo

ireparo de desenhistas e es- de artes liberais. Campiona- ; figura entre as cinco mais nhão, " IIhantada pela -Ban da da So
Amaro da Imperatriz e para a cessão de parte do seu; pecia listas _para a indústria. tos entre as universidades adiantadas nos Estados Uni- As 10,00 horas, recepção! ciedade Musical N. S. da La-
território para a criação do Município de Imhituba ; Nos 72 anos que se segui- são'considerados' como parte: dos, pela qualidade da' pro- ao Exmo. e Revemo. Sr. Ar- pa.

CONSIDERANDO finalmente, ser necessário que Tam a Escola teve um papel importante .da educação.' ducão e pela quantidade de cebispo Metropolitano e aos
I Após a Missa, haverá bar- '

est� Câmara Municipal, por fôrma regular expresse o importante no progresso da Fraternidade e sociedade .pessoas que emprega. A f'i-. Exmos. S1's. Governador do, raquinhas, café, churrasco
seu' -pronundíamento a respeito de pretendida criação indústria. Hoje é a única uni dão oportunidade para o: nalidade do 1nstituto é pre- Estado, Prefeito Municipal, I e comidas quentes.
do Municipío de ,Santo Amaro da Imperatriz e cessão versidade independente dos desenvolvirnen to individua.l.J parar moços e moças para Pres iden te da Assembleia I Ribeirão da Ilha, Fpoli;,
de parte do território do Municipio para a criação do Estados Unidos que se dedi- As atividades intelectuais' trabalhar e desenvolver esta Legislativa, Presidente da 15 de Agôsto de 1956.
munlcípío .de Imbítuba ; ca exclusivamente ao ensino são estimuladas com confe- I

indústria, nos últimos três Câmara Municipal, Coman- A Comissão'

R E S O L V E: textil de grau superior, em- rências, debates, publicações I quartos de século. Mais de,
Art. 1.0' Fica revogado o pronunciamento 'desta Cã- bora oito instituições auxi- 'e reuniões de gI'UpOS téc- 4 mil de seus alunos já tra- �----- .---------

mara Municipal, tomado em sessão de 14 de agosto de .iadas pelo govêrno também ní�os e �rofessionais .. A bi-l,bU,lham �ar� o .desenvo�vi- Representantes1953 relativo a divisão do Municipio de Palhoça, para ninistrem esta espécie de blioteca e um centro Impor-I mento da indústria do pais,

a Cri�ção de novos municipios, de vez que esta Camara ensino. tante de vida universitária.
-

'e 1':'1-stríbuídoresMunicipal é contrária a qualquer desmembramento do Segundo os seus 'fundado- _ III U
território do seu Municipio.

,-

res, um bom administrador . Distrito Federal·e Est. do Rio
Art. 2.0 Esta resolução entrará em vigor na data leve conhecer não só as 'fa- SUE Z 'Importante organização de vendas, -espec�aliza�-Ja

de súa publicação, revogadas as disposições em contra- .es técnicas de seu ramo -

".'.,,' em produtos domésticos, e�étrico-domésticos" eletrôni-
rio.""

., }, .er bom quimico, ter prática cos, móveis, ferragens e c(.�ng'ênere.s, aceita disbr-íbuí-
SaJ.a!'das"S�s�§efl, 9 ,.p� agosto de 1956-', .de desenho, máquinas.. pro-, ção como representanfe ou em con]a propria (ou por
(As.s.) MádQ" Neves -de'- OliveiJ.a - Presidente ' es�os·de tingir e ser' erige- 1� inutíl tentar diminuir a exp):opriação das instabções sistema mixto). Dispomos de grande depósito no Rio d'e
-' . 'Hermundino Silveira - 1.0 Secretário '\heiro - como também de-, gr_widad€ dâs uJ't'imas ati- da Compan'hia do Canal de Janeiro, ótima fregu'ezia e selecionaUo corpol de ven-f � �

-

Joao Della Barba' o_: 2.0 Secretário ,', �e, conhecer a parte artísti� tudes do Egito. Suez, encerra consequencias dedores. Escrever pára J. Sister _ Rua T�ngará, 53 _

�C0Jllfere com· Q 61:1ginal, Secretária -da çamara. Mli-' t�a, -A .escola nímca se afas-' O 'atuaL, governo egípcio de longo alcanGe. São Paulo.

nicipal de ,Pall:l,oça.,;!em 9 de igosto de 1956. � r

ou destãlinha de acão. Seus .vem, tomanélo ,decisÕ_es que "'Afeta as naçõ1!s cujas
,

Ass. Wilmar'Philippi - Secretário, I�
• ,t

1��'Studàntes
proeur�m' urÍ1a estão '<,:rjaI1do "p\llêpcupações economias "dependem dos I' �.".'�_'" ;< Igeo·les-Re'embolsov I S, 'T O '1édia de educação técnica no mundo ÍÍlteiró:

'

, produtos que'se transportam i ' N
Ass. Mario Neves de Oliveira - Presidente' )m nível profissional, de mo- --\. ultima' dessas decisões por, aquela rota: os paises Casa de Casemiras oferece oportunidade a elemen-

k, ' do que possam ver seus es- é a nacionalização do Canal marítimos: e os próprios tos ativos. para trabalhar como vendedores pelo reem-
:udos e esforços traduzidos do Suez."

. I pl'op(ietários d a c o m pa- bolso em qllalquer praça d 'F t
'o paIs. ornece-se mos Í'u-a-

,)m resultados ,definidos e Sôbre isso, a Grão-Breta- nhia". rio e paga-se boa comissão. Cartas para Caixa Postal
nesuráveis, uma educação nha env,iou ao Egito uma,po, Sem dúvida, nenhuma na- 10.030, São Paulo.
.:eral que lhes assegure um� ta de protesto, que diz tex, ;ão pode ignorar o que 'es-

situação como administra- tualmente: �á acontecendo no Oriente

SETEMBRO -' "M}';:S DOS ENXOVAIS" dores bem pagos e cidadãos "O governõ' do Egito pro- \1édio. FEDERA'ÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SAN-
,

d' ;ocialmente responsáveis. mu1gou uma lei que naciona- 0.' Canal do Suez é dema- TA CATARINAEstá agora muito em voga a instituição dos Ias

t d ,O Instl·tuto funcl'ona como li�a a Companhia do Canal siado importante para quecomemorativos e da homenagem quer a componen es a
,

d d d I E uma, Unl'v-er'sl'dade, senclo de Suez,' a parrtir de 26 de se possa considerar a açãohierarquia familiar, quer às" enti a es e c asse. m

I d f I '_"'eJl1b"0 da Assocl'aCa-o de julho de 1956. do governo egípcio como de 'Isíntese são dias de expansão sentimenta ou e o ga.. �
,

coletiva. Univel"sidade e Escolas Se- O governo de Sua Mages- in-terêsse apenas para os egí- : A Federação ,do Comércio do Estado de Santa Cata-
Agora surge nos g-randes centros comerciais a ins- cundárias dos Estados Cen- 'tad�. prot��ta, c.ontra essa pcios. rina, pelo seu Presidente abaixo-assinado, vem, de acôr-

tituição do mês (sim, do mês inteirinho) de setem)3ro trais. Pertence ao estado de IT_le Ida a� Itr�rla, ?ue cons,- r- do com as instruções baixa,das com a Portaria nO 11, de
como o mês das noivas e donas de casa. Ao. enves po- Pennsylvania, é mixta e tJtue g:rave vlOlaça_o da 1I- Há, em direito, um prin- 11 de fevereiro de 1954, do Ministro do Trabalho, ln-

te'm CUI'SOS de quatr'o ':>erdade de naverracao, numa cípio muito antigo'; o direi- d t' C
,.

f'

d f I t b Ih'o dos presentes e démons man b - , us rIa e omerclO, e na orma do disposto no Capítulorem, e o gas no ra a ,e
-

a'110s de cl'e'ncl'as especI'all'za- rota de vital importância in- to de um termina onde co-

trações afetivas será um mês de proveito prático, um, IX da Podaria nO 48, de 8 de abril de _l952, con�ocar os

mês de oportunas e bem valiosas economias. das de técnica textil. Ma- ternacional", meça o direito de outro. Delegados dos sindicatos filiados junto ao seu Conse-
A instituição do mês de setembro como o mês dos triculam-se anualmente cêr- Esse é, amigo, o ponto' Nas relações internacio- lho de Representantes, para se reunirem, na sede sOGial,

enxovais para noivas, atravez uma venda, com ótimos ca de 400 alunos não só dos imjlortante: trata-se de uma nais isso significa que nen- à rua Saldanha Marinho nO 6: 20 andar (Edifício' Scheid-
tam- rota de vital importância in- h uma nação deve tomar, iso- t 1\ C J.descontos, de roupa branca para uso pessoal, mais rou- Estados Unidos, mas ma� e I', nesta _apitaI, no dia 19 de agôsto, às 15 ho 'às,

pa de cama mesa e banho, significa uma homenagem bém de outros país�s. Atual- ternacional. ladamenl1e, e de surpresa, de- a fIm de se proceder ao reconhecimento das credenciais

útil, prática e altamente ,econômica para quem esteja mente, 86 estudantes de 28 Em outras palavras: a cisões que possam afetar di- respectivas, e consequente- abertura, em seguida, du pra-

Preparando o seu futuro lar e a delicada indumentária países diferentes frequen- aç<io' do Egito pode afetar retamente outras nações. zo de 24 horas, para registro de Chapas as eleições da
, não apenas o Egito mas todo O sistema ,das consultas é D"

-

íntima. É ainda uma O'rande e proveitosa oportunidade 1949, a Universidade esta . Iretona, Conselho Fiscal 'e Representantes junto àb
d sempre o indicado. '

para tôdas 'as donas de casa, pois se lhes enseja a com- tam 'a Universidade. '�esde o .nun o. Confedéração Nacional' do Comercio, e respectivos su-

pra pOl" preços rebaixados, das coisas mais úteis, tai� situada numa região resi- 0, governo nor�e-america- Pois por meio deles os po- plentes, que se realizarão no dia 20 de agôsto de 1956, às'
como, toalhas de mesa, lençóes, toalhas de copa, guar- dencial da Filadelfia: As au- no' reconhece franca·mente a vos podem se entender e tra- 17 horas, no mesmo local, ficando, desde já esclareci,do

danapos, matéria plástica, e ainda roupa de uso pes_- las dispõem de laboratórios gravidade da situação cda- balhar conjuntamente para Ú
que, não havendo quorum legal pára o pleito, êste se'

d da progresso da humanidade. I"
.

soaI. onde os alunos agren em < •

, '"
rea Izara no dIa imediato, 21 de agôsto de 1956, às 17

Bem avaliamos o enorme interêsse e simpatia que tôdas as fazes de 'seu tra- Em nota oficial, Washin- Tal progresso. so é possi- horas, com qualquer número.

despertará em, todo nosso mundo feminino mais essa' balho. A Bib'lioteca Hesslein gtún diz o seguinte: ,Tel si não surgirem amea-' Florianópolis, 8 de agôsto de 1956.
utilissíma iniciativa ,da nossa A Modelar, iniciativa possue uma das maiores co-

I
"'A notici� dada pe�o go- ças que possam cortar, de CHARLES EDGAR MORITZ

que antecederá )lU� mês o lançamento, em outubro, do lecões de li,vrQs- e revistas ,'emo?o EgIto na, nOI�� d� golpe, a liberdade dos po

grandioso e belissímo so�rtimento de verão, Setemlbro sôbre o assunto. A nova ala 126 de Julho, com re�pel o a_ vos.

será portanto um mês altamente significativo para as residencial abriga 150 alu-, _

noivas e donas de casa de Florianopolis.

EDITAL �E ELEI'ÇÕES
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O �IIE;.sIGNIFlCARA PARA AS 'NOIVAS E DONAS
, -.'

.. i!
,-i' it� );·a • .;

D' E C A S A

Amilcal: sitárias.
Missa de· 7° Dia

Presidente ,
-

Amilcar Scherer
Presidente

não apenas como operários,
:1)as como futuros adminis- I

Por motivo de 'mundança, ,velfde-se os seguintes
tradores que precisam saber móveis, estiló moderno, madeira de lei: um, quarto de

,não só o funcionamento, mas c-asal contendo 1 cama com colchão ,de molas;l guarda
também a causa, a finalida- roupa grande; 2 mesinha de cabeceira; 1 penteadeira
de e a capacidade das má- e 1. camiseiro,. Duás polt�onas estofadas� um movel- para

quinas empregadas. 't'adlO, toca dISCO e
I bebl-das; uma mesa para sala de

Aprendem a calcular a' visita; e três caminhas de criança. yer e trata}" à rua
';

produção Idas fábricas, os' Visconde de Ouro Preto n.o 81, ou' pelo telefone 3726.

problemas financeiros des

tas indústrias. 9s estudan- - --

tes logo aprenderam que

gnnde pa�te da instrução
l'e.:cbida no Instituto tor

nava-se mais segura com a

imediata aplicação das teo- (missa de 7.0 dia) /'

,A família agradece sensibilizada as manifestações AUXILIAR ESCRITóRIOrias e que o Instituto é uma .

Universidade onde os alunos de pesar
-

e convida parentes e pessoas amigas para a Precisa-se moça, datilograf�, já com alguma prati-
têm uma finalidade defini- 'missa de 7.>0 dia, às i hO!:':ls, do dia 14 de corrente, na ca de escritorio. Carta do próprio punho à Caixà Pos--

Catedral Metropolitana. I tal 42:-
da.

Vende-se Aviso

Aldo Barbato
1.0 Secretário '

nos.

Durante as aulas, os estu

dantes ,aprendem tôdas as

fazes e processos ,do ramo,

Dlretorlo Academ'co da Faculdade
CloDclas Economica de S. Cat1lrlD8

Presiden te

A partir de'13 do corrente, o Curso de Datilografia
"São Luiz" passará a funcionar 110 seguinte enderêço:

RUA TIRADENTES, n,030 (trinta),
em cujo local estão abertas, em caráter permanente, as

inscrições pj'matrícula, de acôrdo_ com as condições_ que
seguem:

,

Mensalidade: Cr$' 100,00 (pagamento, adjantado);
Diploma: Cr$ 200,00 (no término do Curso) ;
Método de ensino: intuitivp (teclado vedado), exclu

sivamente.

Tempo de duração do Curso: no mês seguinte em

que o �a) alUllo(a) tiver alcançado 120 toques num mi
nuto, sem erros e sem olhar para o teclado.

A Direção

O Diretório Acadêmico da 2.0 Tesoureiro - Alfredo

Faculdade de Ciências Eco-j Muller Jr.;
-

nômlcas de Santa, Catarina, Bibliotecário - Ivo Corte;
tem o prazer de comunicar- Orador � Fernando Nizo

lhe qUe foi eleita e empos- Bainha; Dep, SoCial Despor-
'sada a nova'Diretoria, res- tivo - 'Ermi Faisca ..

ponsável pelos seus destinos Com nossos protestos de
no periodo de Maio de 1956 à estima e consideração, apre
Maio de 1957: sentamos Saudações Univer-

Sehere.!_;_'y!ce-Preside,nte ,,
FrancÍsco pássos Braga; 1.0

Secretário - Aldo Barbato;
2.0 Secretário - Evangelo
Diamantaras; Lo Tesourei

ro - Nilton José Andrade;

CARLOS ALBERTO RICHARD

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Florianópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1956
---��---,------_..::_---------------

ASSOCIACAO DOS CRONISTAS ES- EMPREGADA I'

Casal com dois filhos pro- I,PORJIVOS; DE BRU�01JE. i" cura empregada para ,sel'� I'

�
,. 'p' idei t Cy viços domésticos, menor .la-

d R 36

Recebemos e -'ifgradece- 'VICe: l'eSl en e 1'0

AGENT,E AUTORI,ZADO NESTA CIDADE RRASILIJ.\NO DE SOUZA _ Rua: Vi aI rcamos,
I G d var roupa, paga-se muito NOSSOmos: ,'evaer

_----------;----,----:--'------- .. _ ,,_"Brusque, Julho de 1956.1 Secretário-WilsonSa-n- bem.

I E'
.

M S'O Tempo a MulherM����dOsr. Pedro, -Paulo

Ito�eSOUl'eiL'O - Antônio ,�:!�:�:\:ef;::,�ci�� ma- C IN" A '

T f
O '1 nh� à P" raia' das Saudades,

" e o
-

ur e
Diretor Esportivo de" i HeI

"

_ESTADO", n. �72.
,

Prezado Senhor: I CONSELHO. FISCAL •·........·_·��_�w-,;a_uJ"......�.......oI' ._• .I......�...O?,�....m•••_......�....'

Com a presente, cumpri- President.e - Herondino
,

.

,iI "

.mos o grato prazer de co- F. de Morais

V E M D E S E rll\:�, (L O� JOSE '

I ii •......,.municar a v. S. que, em Membros - Aderbal v.' n ".' , ... J!..

:11 � 'W.''l_..Assembléia Geral Ordiná- Schaefer, 1l:nio Laus
FOGÃO TIPO NIPA I _

'

·t·' As � 10hs. Iria efetuada em 24 do mês Aprovei amos o ensejo pa- GAZ DE QUEROZENE I "MATINADA" , As 2 _ horas.andante foi eleita e empos- ra colocarmos a "ACEB"
Vende-se em estado No-' SHORTS _ DESENHOS' 10) OS OLHOS DA SEL-sada a"nova Diretorta que ao inteiro dispor de V.S.,
At d d 10 h VA'voo en e�se as oras,.:o_ COMEDIAS -estará a frente dos destí- e nos subscrever, apresen- ãs 11 e das 14 às 17 horas. I

20) O VALE DO MEDOdi
.

Preço Unico: 5,50.nos da'ASSOCIAÇÃO DOS tarido-Ihe nossas cor iais
Avenida Hercilio Luz, 187. 30) O DRAGÃO NEGROE ti Censura até 5 anos.CRONISTAS ESPORTI,V.oS Saudações spor ivas

_ 5/6 Eps,.

As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.DE BRUSQUE" no decorrer p/ Associação dos Cron is-
Preços: 8,00 _ 4,00.,'Rock HUDSON - Arlenedo período de 24--7-56 a tas Esportivos de Brusque

MOVEIS I DAHL Ursula THIES em: Censura até 10 anos.24-7-57, ficando assim cons- Celso Teixeira
PARA BENGALA As _ 7,30hs.Presidente Vende-se a' Rua Clemente' RIFLES

) A M \SCARA DO MA
tituida: .

I 10 , j, _Presidente - Celso 'l'ei- Wilson Santos Róvere 65, por motivo de, technicolor.
GICO _ Com: Civente Priceviagem, tratar na mesma. No Programa:
_ Mary MurphyReporter na Tela. Nac,

Preços: 11,00 - 5,50.
.

2°) ESCRAVOS DO RAN-
COH -- Com: Jorge Mistral.Censura até 10 anos.

,

I') EST.\DO

Hoie O primeiro round
(Cont.lnuaçâo da 4a Pag.) \

demonsti'ações .de simpatia GAL. DARCY VIGNOLI
e aprêço por parte do po- Ôntem chegou ele Porto
vo e remadores flortanopo- Alegre o desport.ista G.ene-
Iitanos. ral Darcy

.

Vignoli, pres.i-.I", NÃO CONCORRERA dente da FARGS "que vero I
A guarnição B

.

do Aldo na qualidade de árbitro ge-
!

Luz, formada por Gleno, raldas provas eliminatórias
Vilela e os irmãos Boabaid, designado pelo Conselho
inscrita para as provas, Técnico de Remo da C.B.D.
deixará de comparecer por, DESIGNADAS AS AUTO�
motivo de encontrar-se ado- ! RIDADES,. Ienta.do o remador Oleno Os ju izes de partida ]
Scherer. serão Osmar de Souza e um

"APRONTARAM"
I

desportita catarinense. Para
Ôntem pela manhã, bem controlar a chegada foram

cedo, "aprontou" o Aldo Luz designados os srs. dr. Hei-,
com um treino leve, só "pu- tor Ferrari, presidente da'
xando" nos últimos cem Federação Aquática de San
metros. Depois foi a vez dos ta Catarina; Tulio de Rose,
gauchos e a seguir dos ca- jornalista gaucho e mais
riocas, Ambas as guarni- um desportista carioca, pos
ções se empregaram a fun- i sivelmente o jornalista Fred
do. Q uarteroly.

da por' remadores do Vasco
e B:.ilTOSO, e que é a se

guinte. Patrão - Reni 'Sou
sa' voga - Manoel Amo

ri�; seta-voga - Walter
Karl : sota-prôa - Erni

Schiefelbein e prôa - Ota
lin o Concato, achando-se
todos hospedados no LA
PORTA HOTEL. Às 16 ho
ras, os remadores rumaram

para o galpão do C. N. Mar
tinelli que lhes cedeu o

"out-rigger" "Luiz Gallotti"
I

que acharam bom e nele
minutos após faziam um re

conh�ciment� da raia. E
será mesmo no "Luiz Gal
lotti" que os sulinos dispu
tarão as eliminatórias. As
sim como acontece com os

cariocas, os gauchos tem
sido alvos das melhores

100 ,MIL QUER O S'ÃO PAULO
; "·t·

PARA JOGAR DI� 21 NESTA CAPITAL CONTRA PROPOSTA

P,e�e �: q�; OF;;�j�?,o �,��0,�������2�'�um a FCF. no que'�nwne á
do São Paulo se apresen- será aceita: 60 mil cruzei- viagem da delegação.
tará dia 19 do corrente em ros e nenhuma despesa para Vamos esperar.

,�o�����ca,,�l�el�.ia;�i M:�:, ,·-·HâTf--NÔ-�Ríô·:"SAÔPAÚLO�R.-G�SUrr. presidente da F.C.F., tele-
, I

graf�u"ao clube. tricolor da E PARANAPaulícéia, convidando-o a

estender sua excursão até Jogos marcados para ho
esta Capital realizando um' je pelos certames carioca,
amistoso no estádio da I paulista, gaucho e para
Praia de' Fóra, no dia 21, à I naense:

noite. I Carioca
A resposta do maioral Olaria x América

sampaulino veio logo: "Sim, \ Madureira x Vasco

mediante cem mil cruzeiros" I Fluminense x Botaf'cgo
ficando ainda a cargo da Barigú x São Cristóvão
F.C.F. as despesas de via-; Bonsucesso x Canto do
gero e estada da delegação". Rio
Considerando um absurdo

a proposta do clube paulis- Corintians x Palmeiras
ta, a, F.C.F. fez uma contra-. Ponte Preta x Guarani

Santos x São Paulo
XV de Piracicaba x Ja-

baquara
Noroeste x Ferroviária
Nacional x Lin ense
São Bento x XV .de .Taú
T�ubaté x Juventus

Gaúcho
Cruzeiro x Renner
Aimoré x Flamengo

Paranaense
Coritiba x Rio Branco
.Guáraní x Britânia
Atlético x Ferroviário

Paulista

xeira Secretário"

, ,.

NAVIOS POLONESES
da

CENTROMOR
Emprêsa Estatal Polonesa

VARSÓVIA POLONIA
Novos·

900 - 3.200 - 5.000 - 10.800 TQW
BAR-COS D_E PESCA

PRECOS - PLANOS DE FINANCIAMENTO.' ,

DETALHES TÉCNICOS COM OS VEND'EDORES AUTORIZADOS:

3UI:OPc. ".'--------

,ilmportação, e Exportação
Rua 10 de Marco, 107 - ,Rio de Janeiro,

Caixà Postal,51S- End. Te·legr.� JUlOP

iá foram beneficiados pelos planos de

II FEIRI DO'LIR,

com mais de 50 milhões de cruzelres
de premies, em 10 anos de atividades

,
•

As caracterfstic:as inéditas dos nossos planos
de economia possibilitaram a mais de _115 �il
pessoas, em todo o Brasil. receberem preml�5
de valor efetivo, que em 1 O �nos de �os5a5 o ti

vidades atingiram importância superior a 50
:nilhões de cruzeiros.,

'

Êste fato é motivo de regosijo para nós que
temos contribui do para o confôrt,o e EI fe,licidade'
de inúmeros lares' b r'c s i le.l r o s, levando-lhes
aquilo que rncls precisam, através .de planos de
ecencmle sem precedentes.

-, fo.,�,\,
\...

Deputado IELSOK OMEGU - Díretor'presldente "

ii

MaRIANO FaUSTO FERRARI - Diretor vice·pr.sidenl. ?

OIOFRE DUaRfE DO pmo - Diretor-suparint.nd.nt.l'��.JOSE DUARTE DO PllEO JUIIOR - DiratQ'r·talourairo �

.,'0'.-1'",. '.

E$te é' O únieo�'p'ono 110 Brasil,
1 ,

..�.,_'4"i4, d ,- "��,, .-.".jf.1r���
com resgate integral em 20meses'

.,' >�'W�!l'.>".'\W��i:_

F. D. para o bem geral e eterno,
com incapacidade de des

Numa curva distante da truír o que realizou, en qunn-, ,10:1ga estrada do tempo, per- to o homem, não raras ve-
deram-se os dias que a zes,: movido pelq, orgulho,
história registrou a ímpar- desmontou o que geTaçÕes
cialid.ade Jda mulher pelos sacrificou-se para fazer.
interêsses do homem na Quanto progride a mu

formação, gestão e direção lher na era atômica. E que
da vida em sociedade. Dias, rapidez I! I
que muito retardaram a Em tudo ela está. No lar"
evolução religiosa, moral, na indústria, no comércio,
material, econômica, políti- na guerra, no esporte, tc.
ca, social, etc. da humanida- Bem sabemos, no esporte,
de contemporânea. é o futebol que domina o

O desencantado progresso Brasil, mas, não deixará de
que a visão humana hoje breve perder para o turfe,
depara, a assombrosa faci- e porque pergunta que até
Iidade de comunicação que mesmo uma criança respon-Preços: 8,00 � 4,00.
os povos possuem, a perf'ei- derá. _ É o turfe o esporte

1 J
Censura' até 18 anos.

ção do homem dentro da predileto das mulhel;es. Dis-I ,. •.If '

cultLlTa artistíca científiça pensa comentários e razões;

,_,_§� TII.),:t1;_:i�.•�,'. e literária filosófica podia para todo aquele que teve aAs 2 - 4,30 - 7,30 - 915hs.
íI ;iItt�--it_ há muito, ser vivida pelos preocupação de verificar deRock HUDSON - Arlene

nossos próximos antepas-, perto nas .reuniões turfísti-DAHL ltJrsula THIES em: As 2 - 4 - 7 - 9hs. sados e quiçá os mais dis- eas. São elas, assíduas fre-RIFLES PARA BENGALA
Humphrey BOGART ,tantes, se a criatura feita à, quentadoras, objetiva prin-technicolor Audrey HEPBURN em: I semelhança' do homem, cedo cipal das rel;niões pela be-No, Programa:. SABRINA tivesse organizado a ala de leza; graça; encanto e cor-Reporter na nla. Nac.

.

No Programa: ' i o�osição, qüe hoje tão ?aCi-1 tezias, acionist�s em gran-Preços: 11,00 :- 5,5<;1. Cine Reporter. Nac. flcamente sabe cotlqulstar de número e ate mesmo pro-Censura até 10 anos.

I Preços: 10,00 - 5,00.' com carinho e guardar com, prietárias de animais, como
C t' 5' zêlo o objetivo em mira e abaixo descrevo:

' - _.

JI.-
,
ensura a e anos.

e ii I adquirido. Mas, desde o Temos em Curitiba o Clu-
'

1M3-pJ, L: �"'--Ll7�'-.k W'
instantE em que a política be das 13, que nada menos

As 2 --horas. D-O', _

�tI, I,
_ .•, ,! masculina deixou de consi- e nada mais é do que uma

, == =_
7

derar á mulhel', servente ex- sociedade composta' por 13l°) O FANTASMA
clusiva do lar, ou melhor, senhoritas que adquiriramCASTEI.:O - Com: Silvana As 2 - horas. esta vencendo a luta da sua o Garotinha, e esta vem de-Pampanini 1°) O VALE DO MEDO liberdade, embora' ainda ho- fendendo brilhantemente no'2°) OS OLHOS DA SEL- 20) O DRAGÃO NEGRO I

je socialmente restrita, para Hipódromo do Jóquei ClubeI VA - Com': Johnny Weiss- - 5/6. Eps. I ser considerada tão capaz, o interêsse das suas no�asmullér I 3°) MISTERIOS DE TAN- hábil e produtiva 'tanto proprietárias. A mesma mo-Preços: 10,00 - 5,00. GER quanto ao homem, sentiu a dalidade é encontrada emCemura até 14 anos. Preços: 8,00 - 4,00. sociedade, de imediato, o vários hipódromo do Bra-As' - 7,30hs. . Censura até 10 anos. prenúncio de uma era trans- sil e ansiosos esperamos queESCRAVOS DO RANCOR

I As - 8hs. I forma,dora das condições de "à moda pegue" aquí emCom: Jorge Mistral Humphrey BOGAf.,T -
I

subsistê)lcia, ,de elevado Florianópolis, já que co-,A MÁSCARA DO MA(iICO Audrey HEPBURN em: I gráu de sociabilidade, de mentários de origem naSom: Vicente Price SABRINA I
justiça, de liberdade, igual- fonte, afirmam estudos de��o Programa: No P�'ograma: I
drude, fraternidade,' etc, já várias .senhoritas para rea-Cine' Noticiari�. Nac . Cine ReporteI'. Nac, I que, o sexo belo de sãos lização do acima exposto.Peeço: 10,00 - 5,00. Preços: 8,00 ----; 4,00. I princípios, p.Ul'� sentimento, ' Auguramos que seja bre-Censura até 18 anos. Censura até 5 anos. ! plena conVlcçao, const�be ve.

'--,

I
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ONTEM E I-:iO,JE
.,NO PA'SS,AD0'.-.

�

, 12 DE AGOSTO ,,'
,J

,
,

;

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS'iQUE::
-

- em, 1931, Martin 'Afonso deSouza chegoQCOhI sua
esqu,adra à Cananéia; - em 1646, os, ho.lari'deses foram
repelido perto

\

de -Olíndo, pe-las' tropas dos Citães da
Rocha Damas e Braz Soares - em 1774, nasceu em Bris

tol, Inglaterra, Robert Southe autor de uma erudita Histó-
ria do Brasil;

,

- em 1778, irrompeu na Cidade de Salvador, na Ba

hia, um movimento Revolucionário que ficou conhecido
\ ' com a den ominação de lnconfidencia Mineira;

- e 1883, a atual cidade de Itajai, neste Estado dr
Santa Catarina," foi elevada à qualidade de Séde Distri-
\
tal;

,

'

,

e 1869, deu-se assalto ,e tomada de Pirebebuy,
quando da Guerra com o Paraguay, feito pelo conde Déu

-

comandante dos brasileiros, Úmdo a cooperação eficiente
.

- \
.

de Osório e do Barão de São Borja (Vitorino Monteiro),
foi morto entre outros, o bravo general João /Manuel
Menna Barreto;

- em 1944, realizou-se a prrmeira inspeção às tro

pas brasileiras em operações de guerra na Europa,' pelos
chefes' americanos; A inspeção foi realizada perto de

'I'arquina, na Itália, tendo causado profunda impressão o

estado físico, moral e a grande disposição para o cum

prímentot da importante missão aos brasileiros no tea-
tro de eperações.

'

,

l3,DE AGOSTO
.- ,: A DA,!'A DE HOJE- RECORDA-NOS, QUE:

,

'

-:- em 1633, por Cartas-Regias, foram reservadas para
a Coróa as Capitais do Maranhão e Piaui:

, - em 1645, as fôrças de D, Antônio Felipe Camarão,
Henrique Dias, vinhas do Real, fizeram junção com as de
Fernandes Vieira, ,que se encontravam, co� suas tropas
em Guaysú;

- 'em 1646, Vidal de Negreiros, com susa tropas
aliadas às de' Felipe Camarão e Fernandes Vieira, con

seguiu bater ps holandêses nas proximidades da Es'tan·,
cía Aguiar, no Engenho Mingau;

.:_ em 1774, na Colônia do Sacramento, nasceu Hipó
lito da, Costa' Pereira Furtado de Mendonça, falecido em

Keshinton, Londres, como Redator do "Coredio Brasilien
se" .ern II de setembro de 1823;

- em 1801, São Miguel das Missões daquém Uruguai,
capítclou 'a Jósé Borges do Canto, desertor de um dos
nossos Regimentos dos "Dragões, acompanhado de 40
companheiros que também eram aventureiros;

-:--:'em 1824, a esquadra de Lord Cockrane, Marquês
�"'8, .�e �

I �'� ,:,:,-,�
do Maranhão, chegou ao Porto de Jaraguá : conduziFldo -''91]11' ." &dCU, O,) W::, .r'���as tropas do Rio de Janeiro comandadas pelo general '

.

Francisco de Lima e Silva'; \ { (nm .!:I RibJ.a n,a Mao�"- em '1919, em São Paulo a sra, Jeronyma Mesquí .Jt. lU, _U �
"

'lU _lJ.U
,

ta, fundou a Instituição j "Bandeirantes" que adotou o
.

DOMINGO, 12 DE AGOSTO
-

A partir de 13 do cor'

'

"

Lema "Semer Parata (sempre pronta)" e nesse mesmo H ers que passa, o -Senhor, como também um, grande "São Luiz'" , , l,ente, o Curso de Datilografia
di f t t f di

passara a funcIOnar "

la onze .moças profer iram seu devido compromisso com e 01' e. ven o que, en la os montes, e quebrava as pe- HUA 'I1IHAr)'EN'
c no �egul11te enderêço:

a organização; nhas diante ida face-do Senhor; 'porém o Senhor não es- em cuj 1 I '_' T�Si n,030 (trll1ta),
,

'

1925' f
..

f td
' id dI'

, t t d
.

d
jo oca estao abeutas em "t

- em ,OI un aua nesta Cl a e de F ortano ava no ven o; e epors o vento .um terremoto: também inscrições. / tr!
' ,-' car a er permanente as

polis a União Beneficente ele Chauffers deBanta Cata, lo/Senhor ?ão estava no terremoto; �e depois �O;,ten;�moto ,seguem,:-} P,; m,a nCl�l�1 de a�ôr�? CQ� ��"�olldições 'que
rin� o dia de hoje é, c�nsagrado, 'neste Estado, com? .0 .Ioga; porem o Sen�o� n�o estava no' �ogo e depois do fogo � ��í(&1Íidatle; _:C�

"

--;";:'<:":7''''<'''',- '�" :l,',:: "

.

":-h.� do, Chauffer" e nao- podemos nos furtar ao PrIVI- 'u�a voz mansa � .'lehcada. (I ReIS 19 :11-12). .Ler I Diplo'ma-: Cr$ 26
$ lPO,OO çpa�amento. adiantado);

légio de nos congratularmos com a nobre classe, p_ela ReIS 1�:9-13 ou Rómanos 5:1-8., Método d
. ,O:O? (�o, térmíno do Curso);

assíduídade e dédicação ao trabalho e seu espiríto de I, '

ISTO aconteceu na Finlândia, O guia de uma igreja sivamente. '

,e ensmo. lI1tUltIVO (teclado vedado), exclu-
renúncia, elevando-se no conceito e' na estima 'de nossa inglês ficou' embaraçado, 'quando ouviu a palavra fin-I Tempo d d -' ,

'
'

,

população pelo muito que' tem feitií e há de fazer. Ilandf?sa para culto de adoração. Êle não pôde nem mes�o ,qu'e o (a \ '{' 1
e, (u:)aç�o; do 'Curso: no ,mês 'seguinte em

, ,
, , I f a uno a tIvet' alcan d 12IImagmar o que querIa dIzer aquela palavra. Contudo nuto sem "

,c ça o' o toques num mi-
,

I
' ' erros e sem olharpa' ti -

VIU ne a a expre,ssão de Deus, "Eu nada percebi da pà- ",. la o ec ado"
lavra senão isto: Que Deus estava nela". Êle diss,e: Será '_'_

, A Direção
,que em qualquer situação temos necessidade de saber M'

----.------

mais do que isto?" Sei'á que temos necessidade de il1da-
.

I issa; de' 70 Dia
,gar sôbre qualquer movimento mais do que a existência CARr,�S, AlÍBERTO RICHARDde Deus? Será que, em qualquer plano ou programa te-

�

,--
> '{missa' de 7.0, dia) dos dêsse terrível mal, dan-

mos necessldad.e de desco'brir mais çI,o que a presença de A fam'!' 'd
'

.
.

1 la ,figr/l· ece 'sensibilizada. as manif t
_'

,',

'do 2 a 5 ataques diários,
Deus? e o que diremos dos nossos próprios ideais? Se de pesar. e convida pai'entes é p

, "es açoes 'ficaram compietamente res-
Deus estiver neles, não erraremos, Mas se Deus nã-o missa ,de 7 oQ 'd'I'a

.

a's 7' h d
e�soas amIgas para, a,

Stl' �l t
- d' t' d C" , , I oras, o dIa 14 "de.

tabelecidos na clínica pr-h
e -- ver, e es es ara0 es ma os ao fracasso. atedral Metropolita,na' corrente, na' vada do professor América

O turbulento Elias teye de aprender algu�a coisa,
'

AGR
.

I' 'Valéria, da Faculdade de
sôbre os recursos mansos e espirituàis de Deus, E como

"

APECIMENTO E MI,SSA 'i 'lVle4icina do Rio' de Janeiro;
A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR �UA êle, temos de aprender também,

, --A f'
' 'depois de terem feito 'uso

C A S A P,R O P R I A I O R A ç Â O . d 1amlha de Edmundo Silveira de Souza "e 'b'l' d d
,

N
"

' ,
•
za os agradecem' as preci

- -' d
' s nSI I 1,' 'urante quatro meses o'

, COMPRA1\10S E VENDEMOS:
.

oso Pat, ajuda-nos para Il,ue tenhamos como nossas legrama 't-
' çoes e pesar enviadas por te. conhecido especif�co .Antie-

lotes, cas�s, siti?s, �hacaras, pin�ais e outros imóveis de
I
as revelaçõe� ;-das Es�rituflls. Nós cremos que Agostinho 1 Blumen:�l cal oes �uaijdo �b falecimento na cidade dê piléliltiCO. BARASCH, �ssas

grande i1uportancla e oportul1ldade para os melhores teve verdadeIra rev.elação e respeito de Ti e de nós quan-
do seu lI1esquecl. el, pessoas há 48 mes� não

negocias do ,disse: "Sem Deus,. nada podemos; sem nós.Deus nada out, ,EDMU�mO SILVEmA DE SOUZA fazem uso do medicamento,
POSSUIMOS 'PARA VENDA IMEDfATA " O

'.
' " 'I

' rosslm conVIdam aos d
' t' t d.'

"

quer. ramos em nome, de, Cristo. Amém'," .
_

, ,

emals parentes e pessoas de sem apresen ar, con li o, a

Casas, e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do PENSAMENTO PARA O DIA·
suas I elaçoes para assIstIrem a Missa de 7 oQ dI'a' .' mais ligeira manjtIestação

. , rezad d'
. que sela '

Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade, Otima-s Deus age de modo mistetioso no execução de suas ' ,a, �o la 13 (segunda-feira) na' Cated;al Metropo- epiléptica, O 4ntiepilépi;ico
oportimidades, locais de grande futuro e a preços ver-,maravilhas.

!I ta,na, as 7 horas, pelo que antecl'pam BARASCH é de' ação pron
seus sinee-'

dade'iramente' convenientes. T. OTTO NALL (Minnesota)
rOS agradec,imentos. I-,a e eficaz, fazendo desa-

'TRATAR no Edi,ficio São Jorge, sala 4
.

SEGUNDA-I<'.EIRA" 13 DE AGOSTO -'----_" parecer gradativamente e

, Ora, se Deus veste assim' a erva do campo.> que A l U G A _ S E
de �aneira definitiva os

ataques epilépticos e a sua
. �ho.i� existe e am�nhã é lançada no forno, quanto mais

, \" Uma casa para pequen, a fa-miJia,' TI'"ataI', . indicação é absolu,ta no tra-

P A R T I C,I P A ç A- O 'ia v-ós outros, ,homens de pequena fé? Mateus 6:30) Ler l'l'a S I;la lav�nda- tam,ento-da 'I'
,

: Luéas 12:28-32.
en'atine, Rua Trajano 25, ,

-\ ePI epSla, seJa

I
_-...�...-..k.,�. ___,;"_."",,,,,,,,,,",",-_ "'""_-_....� .� _,c " __ '_� inicial, essencial ou' crôni-

FIRMINO VIRtSSIMO 'MAZIE, uma jovem empregada, não possuia muitos me c'Ú� lenços �'ollpas brancas e dois vestidos, Eu' j�mais ca. Vende-se nas farmá-
BERNARDINO I

bens _dêste mundo, mas era dona de,uma fé inabalável na podena ter comprado a metade de 'tudo aqtlÍlo com
cias e' drogarias, ou pelo

: providência, Certa ocasião estáva�os levantando uma .aquela importância que eu ofertei ao Senhor, Realmen- reeÍnbôlso.! C. Postal 4104.
.

coleta especial para ,a qual apelamos fOI�temente', e Mazie, te, eu não posso mesmo estar quite com o Senhor, Rio;

Participam aos parentes então; delI uma soma considerável. Embora todos nós O R A ç Ã O
e pessoas de suas relações o s.entis'simos que ela tinha dado mais do que possivel-

--

Pai celeste quantas vêzes nos d' d" ,

. "
" ,,' u ma'amos e tuas

contrato de càsamento de mente podIa, nada dIssemos., Decorndas a,lgumas sema- manIfestações entre nós Dá-nos fe' para t
'

-

,

't
" '",

,ver- e em acao
seu filho EMíDIO, ,com a nas uma nOI e apos um culto, Mazle ladeou-me e dlsse- 'neste teu mundo e para publicaI' a ho ' d 'd t·

"S
'

"

I nla eVI a ao 'eu
senhorita LíGIA MENDES me abes de uma cOIsa? Eu nunca estou quite com Deus, santo nome, Dirige ntos nossos pe's pa'

-

'1
,'_'

,ra que nao vaCI e-
CIDRÃO, I

Por ocaslao daquela oferta espeCIal, dei mais -do que môs, Suplicamos mais fé em tI' e ma' f',
"

. IS con lanca em tua
LíGIA e EMíDIO Ifrea�mlente pOdIa: mas, dPensel ql!e p�deria (justamente i graça providencial. 'Por amor de Jesus. Amém'.

Confirmam "

aze-, a, se me prIvasse e, al�umas COIsas e foi c�m êsse ' PENSAMENTO PARA O DIA ",

Biguaçú, 2 de/agosto de 1956 ,proposlto que pude contrIbUIr com aquela quantIa, Mas I A fé em Cristo é a nossa espel'all d t 'd, ,',

-

, ,ça uran e a VI a,
na .semana passada, Nma velO a mmha casa pr'ésenteou� E. R. MOSES Jr. (Filipinas)

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

,.

. .-"---:--�-�
,-

--------:-'

Lavando ..�com Sabã.o

"trgem :ES]Jecialidade'
_da 'Gla. _IIIIIL�:I_�DI'lIlL�J8ID'lIle, fllllrclfreglstradl'

,�' eC8D'omua-se �jempod e �inbelro '

r n �

$üCIJ3DAD'E IMOBILIÁRIA
,"SUL "BRASILEIRA" I/rOA.

JOÃO ACÁCIO CIDRÃO

:e:

SENHORA

:e:

SENHORA
Pa:l'ticipam aos parentes

e pessoas de suas relações o

,contrato de casámento de

sua filha LíGIA,· com o se

'nhor EMíDIO ,AMORIM VI-

HÍSSIMO.

-

" .. ,

,

Florianópolis, Domingo, 12 d� Agôsto de 1956

\

"

'

\ '

\

\

i ESPORTE, TURISMO E OS

'I RUSSAS",

I O esporte se constitui um

I grande - dos maior�s
; veiculas de aproximação e
;
de programa, O futebol, por

r exemplo, esporte que" é mais

I popular e da preferência do

J povo
em muitos países, tem

feito muito mais pelo nome

do Brasil lá fóra, que qual-

'i. quer escr itór io de propagan
da. que tanto custa!

I Quando Adernar da SiI-

/

,va bateu o "reccrd" mun

I düil nas olimpíadas de Hel

i sink no salto tríplice, a ban -,
! de ira do Brasil tremulou no

i mastro da cancha e o nome-

do nosso país 'c irculou

i pelo mundo inteiro, atravês
'da imprensa, do rádio le da

televisão,
De .quando em quando há

eSljetáculos' dolorosos, pela
falta de educação esportiva
do atleta, mas isto é pro
blem± à parte e são fatos
raros.

Agora em meeio a tempo-
rada. popular elo Maraca

l nánziuho, incluindo o balê

I
ele 'I'amara Toumanova, que
foi assistida P9r 85,000 pes

soas, vimos os russos no bas

quetebol. Tudo que gira em

tõrno dós russos traz _in te-
rêsse, pelo mistério que os'

cerca, embora agora esteja
o país das estepes dando a,

.conhecer um pouco das suas

doisas, cornpreeqdendo má

politica esconder-se, E cáu
sou boa impressão e simpa
tia, a rapaziada russa -que
também matou a curios ida
de sôbre nós e teve muito

que dizer do Brasil. Um de
les declarou pelos jornais
algo que nos sensíb il izou i-e

"O Rio de Janeiro é cidade
indescritivel pela sua bele
za, Nada há que se lhe as

semelhe, Ê cem vêzes me-
,

lhor a que famossima Pa
ris", Um juizo dêste sôbre
lassa Capital só nos pode
mcher de orgulho, E ao mes

mo tempo )1IOS causa triste"
za, porque pouco ou quase
nada aproveitamos desta be-

'

leza ímpar do Rio, turisti
camente, Paris continua a

traindo centenas de turistas,
arrecadando divisas, 'Nós
continuamos ignorados pelo
mundo e desprezamos uma

indústría rendosa, tendo, a
melho.r 'matéria prima fi
mão!

EP.ILEPTICOS
enfermosVários ataca-

VENDE-SE
FOGÃO TIPO NÍPA
GAZ DE QtJEROZENE
Vende-se em estado No

vo. Atende-se 'das 10 horas'
às 11 e das 14 às ,17 hOTas,

Av�nida Hercilio :Luz, 187,

.'

Sf:o.eÃ�Y'l1Ct;4
.. ••

"7

ESP ECIAltDAOE
.�

I�

,

'/
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o ESTADO Florianópolis, Domlng», 12 de Agôsto de 1956 11

Em dois planet.as'
A. Seixas Netto 'I clomontm-es figuras da geo- em' 1948, na circo de Plaiãe,

voo Atende-se das, 10 horas

ROBLÉMAS DE SUPERFI-' �letria euclideul}a, GO�O de-, -:ta famoso na, Belc nogrnfia
às 'lI e das 14,às 17 horas.

P
E D \ lUA Ilmeament:J. O astrónomo por sua rêde intrincada de, Avenida Hercino Luz, 187."

CI J.
Grulthuist n, em"'1826, estudou' canais. E que comportarnen-

-.--- .�--

J, 1)1' blé
uma .cídade na Lua, onde aato estranho é êsse do cõne EMPIO\. [J'"GADApraaprenCCI-seo 01'-1' " . I '

a c
• )lalletas Tel'l':J u�cs ,:_e alinhavam como

IIU-j central do circo de Artstarco, , .

ma de d�IS �.' . ""� .irunaçan noturna. O pesquí- '- situado no mar das Tem- Casal com dois f ilhos pro-
Marte e PI eCISO, antes o�

d
- ' , 'd '

Ie'
u : t

Z�1 01' Irancês Thouvelot pestades com 48 quilómetros CUIa emprega a para ser-
. nada estudar o m CC" , .,

,� '-' d 't'mal�, iO""' Lua' assim farei, 1885, estudou" nas pro�i:ni- de díámetro e 1,8 qUilÓmc-j VIÇ.OS.
ornes lCOS, -menos �a-mediar dades da cratera de Rétíeo, tros de profundidade _, que var roupa, paga-se muito

. pois. '

_

l'
a .estrutura d'ma longa e ele': brilha intensamente, como, bem.

Os astrónomos,_ dêsde 1,,\
d I

d
va a muralha. Hoje não mais um farol fixe sob o conju- I Exige-Se referencia.

muitos anos, vêm razen 'o :.13 I"
s� encontra semelhante 01'0- gado de Luz Terra - SQl?, Tratar, na parte da ma-

Seguintes perguntas cruciais
f'

0) \ gra la em Rético. As mudan- Merece explicações, sem dú- nhã, à Praia das Saudades,
à respeitei da Luad:

- 1._mp' ças de côres na superfície lu- vida. n ')72
.

'

um mun o ge -o
' . � .

Lua sela
impl s SD.

nar, observadas por Gruithui I Tentarei explicar tais com --�.--------,

da Terra OU AU� se. 'd; sen, Séhmick Ebert, Klein e portamsntos e acontecímen-
.

télite? 2.°) .u� se.ra "

-I
outros, foram comprovadas tos. MOVE IS Iorígem planetano-COSl111C;a _

ou terrá que a? Para respon- Vende-se à Rua Clemente'
dê-las, simplesmente, sem '

Róvere 65, por motivo d�
maior precisão, �uan�as hlpó I viagem, tratar n1t' mesma.

teses foram Ideíadas: quan- li:.. r
tas teorias têm sido calcula-I '3
elas!
Respondo a estas duas per I S I EM E N5

guntas, - que importam, se, \'

respo?dielas exatame�te" na i
soluçao de amplo, '�l oblerna I
planetário-astronon:I�o --,

Iele acôrdo com a, mmria

ma-Ineíra própria ele estudar Os

acontecimentos � comporta-Imentes no Universo, - o

que, aliás, não é nada notá

velou importante, como ma

neira de estudar as coisas.

Segunda as mais recentes

pesquizas de selcnógratos, :J

superfície lunar se está cem

portando de maneira Estra
nha. De mim para mim, afir
mo que uma Selenolo:sia, -

um estudo, certamente, que

precisa ser sncamínhado -"',

urge ser investigada em pro
fundidade, para melhor en

tendimento dos fenómenns
�a superfície da Lua. Por

tanto, de início, torna-se, ao

meu entender, urgentemen
te necessário fundar um no ..

no ramo para a Selenogrn
fia: A Selenologia. Será isto

para a Lua o mesmo que à

Geologia para a Terra.
Antes de apreeiar uma pos

sível Selenologia, convém es

tudar o probléma atual da

Lua,

Pelo mês de março -de
� 1955, H.P. Wilkins, noticiava

a descoberta de uma ponte
no Mar das Críses, de 30,000

metros d",' çompl'im�nto, 1:1 �'

gtira média 2.500 metros.
n'uma altitude ele 1.500 mc-

I
tros sôbre o nivel daquê�e

. mar. Em 1955';- o mesmo ob
Iservador teria identificado
um córte retilinso, largo e

profundo, com' paredes verti

cais, na área elo mesmo Mar.
Em maio ele 1954, Frank Man

ning e Frazer Thompson, te·
riam compro'mdo uma br,)-

�
cha na parede do circo Pic
colomió'i, que tem 40 quiló"
metros de diámetro -, d'on

de partía uma faixa perfei
tamente reta, de uns GOO mr.-

trás de largura_ Não foi da- Paro informações dirijo-se à,
ela a extensão dessa faix[l.

Mas se comportamentos
Rua calda. �u_nior._�.� - Porto Alegre

novos estão sendo Ob3eTV:1elos FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO' DO ESTADO DE SAN-.
no Mar das Crises,' êsse pe- TA CATARINA
queno território baixo, de for
ma ovalada, ,com 485 quiló
metros- de largura, não sãCl
êles todavia inéditos na 01'0- _, ,

, f" 1
'

1 .
-

A Federaçao ,do ComerclO do Estado de Santa Cata-
gra la unar, pe o menos nes ' . , "

�

t d· '1
.

d 1'111a, pelo seu PreSIdente abaIxo-assmado, vem, de acor-
es OIS 'secu os e melO e !

. _ ,

'

estudo I
.

f' d': do com as mstruçoes baIxadas com à Portaria na 11, de
se enogra Ices, e. , . , ,

'

1700 a 1956. Por volta de ..

11' de, fevereu'? d.e �1951, do MWlstro. do Trabalho, In-

1835, Wilhelm Beer e J'oh- Idustna � ComerclO, e na forma do dIsposto no Ca,pítu)o
ann Maedler, identificaram; IX da Portaria na 48, de 8 de abhl de 1952, convocar os EDITAL J>E CONVOCAÇÃO
e incluiram na sua nomen- Delegados dos sindicatos filiado!,? junto ao selt Conse- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIN'ÁRIA
clatura, a cratéra denomina- lho de Representantes, para se reunire!fI' na sede social, CONV ITE Convoco todos os sócios deste sindicato e convido
da Linná ele 12 quilómetros 'à rua Saldanha Marinho na 6, 20 andar (Edifício Scheid-

Ias
demais .comerciários, para a assembléia geral extra-

de diámetro, situada no mar!mantel), nesta Capital, no, dia 19 de agôsto, às 15 horas A UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE ordinária, a ser realizada dia 11 do corrente as 19,30
da

.
Serenidade. Já pesquizas! a fim de se proceder ao reconhecimento das credenciai� SANTA CATARINA, convida a todos 01\ proprietarios. de horas, na sede social do sindicat� sita a rua Trajano 14

Posteriores, da.tandO
de ., ..

I respectivas, e consequenté' abertura, em segui'da, do pra- \'�,iC�IOS e a_o povo em. ge:'al, para acom�an�arem a

�ro-II0 andar, a qual obedecerá a seguinte. ordem do dia:

1867,. revelaram o incrível: .A I zo de 24 horas, para registro de Chapas as eleições da I é]SSaO de SAO GRISToVAO que se realIzara nO' p�'OXlmo , 10 - Reforma dos estatutos; I

��:t�ra �e n;nná d�esap�r�-I Dir�toria, ?onselh? Fiscal e Rep�'esentantes .junto à
I dia 1,3 (segunda-feira) as 16 horas, em comemoração aá 20_ - Segunda ?isClIÇão do aume�to ',salarial, _a. HOJe naO maIS eXIste '.Confederaçao NaCIOnal do ComerCIO, e -respectivos su- DIA DO CHAUFFER.. Nao havendo numero legal na pl'lme1l'a convocaçao

se�elhant,e acidente lunal'! plentes, que se realizarão no dia 20 de agôsto de 1956, às Florianópolis, 6, de Ago�to de 1956. a segunda será efetuada trinta minutos apos, com qual-
. p:oblema da.3 luzes e lu- 17 horas, no mesmo local ficando desde já esclarecido Juho Cesal'mo da Rosa quer número.

mmosldade qu" têm sid ob-
'

- ". p. 'd t, �. o
que, nao havendo quorum legal para o pleIto êste se reSI en e Florianópolis, 7 de lltgosto de 1956

servadas em dl'f"l'entes a' l'eao ., •• • '

'

'
'

,

"

� � realIzara no dIa Imediato, ')1 de agôsto de 1956 às 17
'

Paulo Malty - Presidenteda SuperflCle Iun ar 'é I) Ira
� ,

"

.', 1 -

horas com qualquer número. --'---- ,---'- ,__",.._-,

1nente d "d f"
.. ,

,

c:\', no me ale :_m� �1�IOqUll11�- Floriaúópolis, 8 de agôsto de '1956.
eu �� �r:.LI, e mele CHARLES EDGAR MORITZ I'YI·SO' aos EmpregadoresCe uma expllcaçao a'�ul'ac1a.

Entr t t
' Presidente

. ,e an o, os astrónomos
ad t '. INSTITUTO DE ÃPOSENTADORIA E PENSõES DOS

���l:��i���!�õ�:�t::iO��:'1 L'I'RA' 'TEMIS CLUBE, . Delegac�A:�T�o��nÓPolis
bombardeio meteórico do sé10 I .

I'
Ficam os snrs. empregadores convidados a efetuar

daquêle satélite, ,Relato vário'
.

o rec-olhimento das contribuições em atraso, cientes,.
de observações lunares,' da- (O CLUBE.' DA MOCIDAD�) dêsde logo, das penalidades a que estão s,ujeitos, na for-
tando de 1869, adeantam que PROGRAMA DO M€s DE AGOSTO:

_
ma do art.o 6° do Regulam,en,to 'da Lei núm�ro 1.239-A,

naquela época um grande nú f:ia 18 - sábado - Soirée, com inicio àsc.-22 hOl;as. de 20/11/50, independentes dos hirQs de móra legais.
lUero de formações lumino- Via 26 -- domingo Brilhante Tarde - Concêrto'- -Florianópolis, 9 de agôsto de .. 1956,
sas foi apreciado na Lua. Es- Dançante. Aguardem maiores Ataliba Gonçalv�s das Neves
as formações teriam as mais detalhes sôbre essa surprêsa! Delegado

GRUPOS
, �

ELETROGINEOS
-IMPORTADOS ,DA ALEMANH4-

'ARA GASOLINA OU COM MOTOR DIESEL

Se procuro um gerador de confiança, a

marco é SIEMENS I

- � Oferecemos
_
do nosso estoque, poro entrega

imediato, os famosos Grupos Eletrogêneos fa
bricados pelo SIEMENS no Alemanha, nas,

seguintes capacidades: de " o 15 H. P. e

1,8 KVA até 10 KVA.

Monâjo simples, m6xima eficiência e tradi
cional qualidade são algumas caracteristicas
que garantem anos de serviço econômico e

livre de aborrecimentos:
Os motores dos conjuntos são dos conhecidas
marcas ''VOLKSWAGEN", "I LO" ou "GÜLDNER",
que proporcionám eficienté assistência técnico
através dos seus distribuidores no Brasil. c:

EDITAL DE ELEIÇõES

V E N D 'E SE
FOGÃO 'I'IPO NIPA
GAZ DE QUEROZENE para. iachadas

CONSERVADO·P
à base de cimento branco neve

Vende-se em estado No-

Tinta impermeável super-pr-otetora
em diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILIZA E CON�ERVA

*
• e o nome SIKA é uma

garantia para o construtor

SIXA S. A•
Representantes em todo o Brasil

Vendas dos p1'Odutos Sika e�
Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA•.
Rua D, Jaime Câmara _

'

Esq. de Av. Rio �ranco - C. Postal 115

_----------------------------------------------------�------------------------------------------

Aero_nautica
I eletronica

I «NO tendeulo»
.

} . (óm a Biblia na Mão
SÁBADO, 11 DE AGôSTO

Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e

Vão ser grandemente me- despesas. Mas a viagem de mulher, e filhoS, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria

,lhoradas
as co:rdições de se- I ida e volta é proporcionada vida" não pode ser meu discípulo. (Lucas 14:26),. Ler

gurança e rapidez dos aero- pelo governo brasileiro. Lucas 18:27-30. �

portos do Rio, São Paulo e Ernst não é o unico tec- ,NA MINHA juventude, certá ocasião, partimos, eu

Po-rto Alegre, nico nade-americano que se t e outros jovens para participarmos de um Congresso da
Para isso, será instalado, encontra no Rio trabalhan- Mocidade Cristã. Durante a viagem conversávamos sô

em cada um deles, um sis- do neste projeto. bre as diversas vocações e a que tencionávamos seguir.
tema eletrônico ultra-mo- Aqui já estão Charles A. Uma das moças disse-nos que estava se preparando pa-

�erno. Clift e Joseph Vivary. Am- ra ser missionaria no Chile. Ela falou também que seu

O equipamento vem por bos são' espeeal istas no as- pai estava doente e não esperava viver senão - poucos
intermedio do Ponto Quatro.' sunto. anos mais.
Em termos de dólares, va- Dentro de um mes deve.. Sabendo que ela deixaria o seu pai enfêrmo e I1'1a

II�
cerca de dois milhões. rão chegar mais dois enge- I

dár o� melhores_ anos de sua vida ?omo. missionária, per-
Já está no Rio um tecnico nheiros norte-americanos. [guntel-Ihe se nao achava que sena melhor abandonar

encarregado de trabalhar A equipe ;orte-americana I tal id�ia d? ser missionari�. �;ta f�i. a sua res�osta da

li nestas instalações. trabalhará com um grupo qual jamais me esquecerei : Eu sinto que nao devo
Chama-se ele Walter .T. correspondente de teen. icos I' aban�ona,r �ois,a. algumUinto-me f�liz porque desta

, Ernst. brasileiros na localizacão e maneira insignificante eu posso servir ao meu Senhor
I É engenheiro eletronico instalação dos apar�lhos que tanto fêz por mim".
:
ligado á Administração da eletronicos e em seu funcio- Éla estava ciente significado do díscipulado eris

! Aeronautica Civil dos Esta- naménto e �anl1tenção. 'tão. Éla sabia que o que é nobre custa muito, mas que
dos Unidos. O grupo brasileiro tem á Cristo, que tanto fêz por nós, nos suprirá com a fôrça

I Ele tem 15 anos de expe- frente o coronel Helio Cos- necessária em nossos labores' por Êle.

I
rieneia nesta trabalho. ta, diretor de Rotas Aéreas.

I' Fez instalações similares Com ele trabalham. o enge- O R A ç_Ã O -"
'nos Alaska, emJIawai e 'em nheiro Walter Moreira, e os

I V:1rias l'egiõ�s ,q..os .J.Nstad�' ·tccnicos Alberto Costa, e Querido Senhor, perdoa-nos O.nOgFlO egoísmo e orgu-
Unidos. Vicenzo Cale-nda. jlho. Ajuda-nos a ser mais submi�s�s à t.ua vont.ade. SÔ-

I O projeto todo é um pro- mente aslim podemos servir-te direito ___,. de todo o nos·

jeto de cooperação entre o so coração, de tôda a nossa alma, e de tôdo a nossa fÔL'-

I Brasil e os Estados Uni-, ça. Em nome de Jesus suplicamos. Amém.
dos. I

I' A' contribuição brasileira'
é equipal':1vel á nor�-a11le-
rieana.

I O governo bra'lileiro de
verá fazer as despêsas 10-

I cais com a instalação. In

i
clusive fará a compra dos'

; terrenos necessários.
As cxperieucias com os

aparelhos eletronicos serão

co;üroladas por avião for

fo\�ças

Edilal de C,nvocação�
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUE:.TRIAS

.

PENSAMENTO PARA O DIA

Cristo é a fôrça daqueles que lhe oferecem o melhor
que possuem.

'

JOHN LOYELACE (Oklaho�ll)

raiva e

queira.
bouba aviària e péste
suina e paratifo çios
bezerros, e cólera e

tifo das aves e pneumo

enterlte d,Os bezerros.

DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Em cump,rimcnto ao elespacho do Sr. Diretor Geral do

Departamento Nacional do Trabalho, exarado no proces
so MTIC 135 410/55, CONVOCO o Conselho de Represen
tantes desta Federação para reunir-se às 9 horas do dia
12 do corrente, na sede desta entidade, à Rua Tenente Sil-

'

veira. n, 15, 2° andar, nesta Capital, a fim de deliberar sô
bre a seguinte

In�cido pelas nossas

, aereas.

O Ponto Quatro está ins-Itit:1Índo bolsas de estudos
no;; Estaclos- Unidos para'
tecni�os brasileiros em as-Isuntos eletronicos. Laboratório

HERTAPE Ltda.-
. :" Rua 'Cardoso, 4'
.". D IIIC!ft "'_1- ._I�-'-_ .... &"':'.

ÚRDEM,...DO DIA:
Estes tecnicos serão es

pecialmente treinados para
o manejo do equipamento
eletronico instalado nos

nossos principais aeropor
tos.

1° - ApreCiação da ques�ãb suscitada no processo
MTIC 135 410/55 e deliberar sobre as medidas cabíveis,

Não havendo número legal na la. cODliocação da reu
nião supra citada, o Conselho -de Representantes se rcu.

...iIII..iíilliiiiIIlijlijjilllli6i....,.iiiI�lnirá em 2a. convocação, no mesmo local' e dia, às 10 horas,
Chrystaldo Catharinense de Araujo - Delegado

REPR, NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cia. Ltda.A 'permanencia dos bol
sistas nos Estados Unidos
será paga pelo Ponto Qua
tro. Isto inclue todas a's'

Praça' Barão do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa SIND1CATO DOS EMPREGADOS ,DO COMÉRC,10 DE'

') Estado do Paraná,
FLORIANóPOLIS

-----

Moveis ((Cimo),
_
de. FloriaDó�

polis. S./A!
ASSEMBLÉIA DE CONVOCAÇÃO

Moveis Cimo S/A., Ruy Brandão é OctavÍo Cabl�al,
na qualidade de funpadores de "Moveis Cimo de Flo
rianópolis S/A.", tendo sido o seu capital lntegralmente
subscrito, ,convidam todos os subscritores a se reuni�
rem às 14 horas do dia 14 do mês de agosto do corrente
ano, no prédio na 33, da RU9- Conselheiro Mafra, néstá
Capital; para em assembléia resolverem sôbre a consti
tuição da Sociedade.

Florianópolis, 8/8/56.

(
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No II Congres$o Brasileiro de c��:��d�Ç�,�;'�.;a-I��a������������: �l�����:������'���
M d· L I C·'" I

-. ,cerda fez, antes de , a
.,

a' ega e rimin 1\ ogla l"l,edettê''' num programa de cional. E, neste deu com a taram uma nova tentativ i

e.' IC ln" '

,

U "uma das orlganiz�ções J. J. divisão das estradas em fe- do ministro das Relações Ex-
I
Barreto", isto é, na Rádio derais e estaduais e omitiu

I
terrores do Japão, sr. Mamo-

F I
,', P f M dei N d I'

.

d 'de Santa Catsrine e rela iAnita Garibaldi. \ las municipais. ru Schigemitsu, para que a

a a a Imprensa o ro. a eira eV�f), e ega o' ,,- I Na altura em que o capta-: E, como o tema eram a" Russia devolva ao governo d :
, ,

f A d demai I mos, Sua Excelencia "desco::- estradas, Sua Excelen�ia in- Toquío as ilhas de Kimashiri

for de um dos quatro temas o iciais. prova o por gran e rnalona o re a- 'brira" o Anuário Estatístico sístíu com -9 sntrevístadcr e Etorofu, pertencentes ao

.

I
· '"' I do Brasil referente ao ano de para que lesse 03 números

i arquipélago
das Kurilas. O

tórin ' a'preseníedo, _ Outros aspectosníeressaníes de rnemoráve reumao ,1955. ;que figuram naquele doeu- diplomata nipônico falou du-
" _, \ '

'mentário da vida brasileira, Irante noventa minutos com
De regresso de Recife, on- que colimaram com invulgar les, do Rio de JaneIro, re-fe- :.- ""..-

-..
no pertinente às rodovias. E,' o presidente do Conselho' de

de representou o �s�ado no brilho e densidade.. ',." :ente a u,� caso d'e prenh:z , i "descobr�", então,. que sa�-IMinistros russos, l.'mwh�iII Congresso Braslle.lr� :te; ?�d.a u� desses relator�o� m�ra-h:patlca, com evol_?ç� U'MA FIGURA NACIONAL, ta Catarma POSSUl 5.002 qUI-IBulganin, e o chefe do parti-
Mediciná Legal e Cnmmolo-, oflclal� oeupo�, na �ua apre- ate � fl� do s.egundo .me� I Ilômetros de estradas esta- do comunista, sr. Khruschev.
gia, cabendo-lhe ainda rela.,.. sentaçào e díscussáo, uma, o primeiro re�lstrado na Iíte- i LAUSIMAR LAUS duais, que o Paraná vai pau-I Falando ao.s jornalâstas, a-

tar um dos quatro temas 0fi-', sessão plenárla completa do ratura mundial de todos o� II OS ânimos, na Çapital da República, andavam co além do milheiro e meio centuou o ministro japonas:
cíaís do conclave, o Professor,:Congresso. : tempos -, e caso de trans

exaltados e mais severa a oposição tomava suas I (!).' qU� a Bahia atinge_ os ;"Dizem que as ilhas s�o tef�Madeira Neves, solicitado a! I vestimento, aprese.ntado P�-I notas sôbre o que afirmavam as jomais oposí- dOIS mil, que o Maranhão e ritorio russo. Seu destino fOI
fazer declarações à impren-' i lo Professor was�mgton PI-I cionistas no que dizia respeito ao fim do atual· la Paraíba nem a tanto vão.' estabelecido pela guerra, to-
'sa por este diário e pela

I 11'1'3, de BElo HOl'lzJnte, an- ministro da Justiça, sr. Nereu Ramos .. Fim, nesse E, de scobre ainda, 'que a Ba- 'ram elas ocupadas e agoraGazeta teve a gentileza" de
\

I
tigo Ministro da Educação � I sentido político, queria dizer tudo: u- velho poli- hia tem mais de mil quilome- 'lhes pertencsm",, ) I rd

'

d mu-' .

1 N' ,reunir os jornalistas desses

I
Sau e, em que par e

I tico catarinense perdera mesmo a parfír a. in- I tros de vias federais, que o
,

dois órgãos num jantar cor-I Iheres nã.o .só se acasalou dU-1 guém chegaria a acreditar, naqueles últimos dias "Maranhão tambem, que a I ._--díallssímo, no Lux Hotel. I rante mUl�os an�s,_ como �o�- de junho, que surgisse afinal um, meio com que o

I Paraíba não fica muito atrás, i
'

,

As declarações que seguem 'seguiu ate certídâo ofícial filho do ilustre Vidal Ramos se desembaraçasse
!
c que o .J;>araná tem seiscen- O ESTADOsão, em resumo, as Impres=] de suas núpcias civis.... para sempre das .enredadas tramas que tão bem tos ou OItocentos. I O

. .

diásões e as notícias que o ílus- Nêsse sector dos temas 11-
urdidas tinham sido. E ainda muito se esperava. I Todos estes números lidos,

mais a�lIgo iarro �e
trado mestre da nossa Fa- vrr s, que abrangeu ·q.ua�e Muito e mais forte batalha. Essa que ia conclui Sua Excelencia que' Sant� Catar-ina. .

culdade de Direito transmí- uma centena 'de conbríbuí-
ser travada na Câmara, frente a todos os Santa Catarina tem estradas Leia e asstr.e

tiu à reportagem. . ções, tíve oportunidade de i opositores e principalmente aos liames e sus- 'demais. Não tem o Paraná rNelas, contudo, o entrevis-,. \ apresentar os seguintes tra- I cetibilidades entre as quais não poderia passar apenas 1.500 quilómetros? Itado não fez nenhuma re-! I balhos : "Da experimentação ileso. Os próprios amigos do lider catartnense
'

es- I Não tem a Bahia apenas dois Ileiro da árida regiao da caa-

ferência especial ao fato de, I .em seres humanos"; "A em-II peravam, angustiados e aflitos, aquêle encontro que 1 mil? Há um verdadeiro cs-' tinga não devia servir ele
em sua passagem pelo Rio I,' I bríaguês da vítima na ti?l?- prometia tanto a derrota, pelos arautos mais en-

., ba,
njamento de estradas e$-I argumento a nenhum homem

de Janeiro, haver sido 'home- I
aia do delito"; "A condlçao I tendidos. Não era possível. - Nereu dessa vez está taduais em Santa Catarina. que viva nas exuberantes 3-

nageado com um jantar no
i de orfandade e a gênese cri-I arrazado! Era a voz dos estudantes, diziam, era a Devíamos reduzir a qUilOme-'! reas, do suL Sua Excelencla

Joqueí Clube, oferecido pe-: ! mínal"; "Preconceito e agres-

II fala esmagadora de seus contendores, era sobretu- tragem para nos igualarmos
I
achou exagerada a contribui-

16s professores e legistas ca-l : si�idade em in�?rtunistica'�: do a hora de complexos sentimentos nacionais. ao Paraná, teria, sem dúvida" cão federal ao polígono das
riocas para assinalarem o ex- ) afmal, caso CUllOSO de �re" I O Rio re§'.ol·gitava ainda sob a funesta onda que pensando Sua Excslericía. A I secas. Achou que a estradas
cepcidnal brilhantismo com

I O meu trabalho, por exen:- jovens, de Laguna, fel'ld?s \ se levanJ;ou após o espancamento de dois dos rc- era é do ávião. Para que es-" não deviam ter sido construi-
que se houve na Capital per- pIo, mereCeu reparos de cer-

por tiro de garrucha, e_ cUJa I presentantes do povo em frente à U. N., E., e esta-

'I
tradas, se as chuvas :;ti; es-, das. Mas, sabe Sua Excelen-

nambucana. I ca de 2.0 comentadores, �a- úQic,a lesão era um grao de I va realmente como o próprio catarinensc afirma- bu�acam e os buracos são I
cia que � rede rodoviária fe-

De nossa ,parte devemos as- da u!11 com o _te�po de cm-, chumbo isolado intra-oc�l� .. ,
ra: uma fogueira à qual nao se devia atear mais maus propagandistas eleito-I deral do nordeste foi quasi

sinalar, com especial relêvo, co min.utos, ao fIm do que com sucessiva ?erda da vlsao II fogo. Porém, o fogo era ateado cada dia, cada ho- rais? toda, senão toda, construida,
que em virtude de d'ecisão do me tocou novamente a pala- no órgão a�ingldo. ra cada minuto. A greve dos bondes, mcsclada de

I Mas, as comparações go- s.ob a inspiração altruística e

Congresso nessa Capital, pe- vra �ara responder-Ihe�. I Propuz, ainda, se d�s�o-I tÔda a sorte de .elementos disfarçados em éstudan- vernamentais não se restrin-I benemérita de alimentar Os
la primeira vez, foi distin- F.ell�mente, na sua, -gl.an�e brasse o curso de Medlcma tes, coisa provável, pois só no "Primeiro Grupo de ,gem à extensão das rodar/ias que sofriam fome, de vesilr
guida para ser a sede de uma malOr)a, foram favoravels a? Legal, nas Faculdades de Me- Canhões Automáticos Antiaéreos Quarenta" foram I estaduais apenas. los que estavam nús. Não
revista científica e cultural, que eu sustentalv�. pefendl, dicina, pelos d_ois semestres

presos inúmeros sem profissão e de ideologias não \. O ilustre homem público
1

queiram Os catarinenses mais
d� cunh naeiomiJ destina- e ú Congresso acelto�, que o letivos, indicaçao esta apro- esclarecielas, tinlía desencadeado na República

-

a descobre que Santa Catarina I
alguns palmos de estradas

da. s�udO da m�dicina 1e- PSrigo ele vida nas lesoes pe�- vada unânimemente. .
I

mais evidente onda de revolta: Atacavà'm-se as tem 345 quilometras de es-' federais à custa da mai0raI o e."
1

. soais só deve ser reconhecI-I Com apôio do Governo ie f' d 'E'
"

1 d t·ga e cnmmo agIa, "

" . ,. 1 mais representativas Iguras o paIS: o ',tradas federais. E, aponta, miséria do caboc o nor es I-

As declarações do Prof. do
. a.p03 dIagnostico form,u, I

nosso Estado e .de. nossa .Fa- fumo da discórdia sufocava as mais vivas então, comparando êste nú-
I

no./ Não diga o Governador
Madeira Neves são as seguin- POSItIVO, concrde�o� da

d ex�s� culdade de DireIto, �11�Oll expressões da nacionalidade. Era a hora da I mero com aquele da Bahi?-,' de Santa Catarina injustiça-
tes: ',tênc:a de con :ç?es e, Ja. criada a "Revista Brasl ,el�a grave espectativa. Só a ida de Nereu à Câmara I do Maranhão, da paraiba te' da porque possui menos qui-
E tive no Recife partici- graVIdade na vItima que a de Medicina Legal e Cnml-

poderia desitltoxicar as falanges mais aguerridas da do Paraná, a imensa traição' lômetros de vias ,federais quepan�o das a.tividad�s do II sua vida est�ja em. i�inente'nologia", que terá su� sede
oposição ,e lavar, como diziam. eles,�a honra de

Ida Repú'tlica ao nosso Esta-'a Paraiba, a Bahia ou o Ce:\-
Congresso Brasileiro de Me- 'perig� �u seja, o eXI�o, le�al em .Florianópol!s c sera aber-

deputados agredidos e crianças maltratadas à do, Então, o Governo Federal rá.
dicina Legal e Criminologia, constlt�m�od o prognostlc:>

I
ta a �olaboraçao, de tOdtO,St �s porta da U. N. E. Lavar sim, pois ser.iam o minis-

I
constroi e mantem milhares

como delegado oficial do Es ..

, pres_umlve o ca�o.
.

,e�tudlos?s, do paIs. Cons 1 Ul-
tro da Justiça, para isso, a água éristalina, que 10- de quilometros de estradas x X x,

t do e repre entante da Fa�l �ao deve o pento deelar;).r ra um lIame a manter bem
go após teria de resvalar sÍlenciosa e contamina-

1:l0 Nordeste, faz quasi mil no
,

as, "

d c '. .

t
.

b' d fculdade de Direito de Santa apenas o pen�o, ma" ,o u-, VIVOS os lU,ercam lOS a a� da pela. encosta abaixo. Eles haviam profetizado. Paraná e dá a Santa Catari-I De �resto, se Sua Exce�en-
C t

' I mentá-Io, fundam2nt�-ld, mília médico-Iep'al, brasileiràa arma.
.

t I d I = E isso seria mevitável. Chegara afinal, o dia pro- üa magros 400 quilometras) cia olhasse o panorama rod0-
Foi um conclave de grande' devldamen �, .

em �eu au :), I
e um veículo a levar o pe�- metido. Pensava-se nas grandes expressões políti- I Sua Excelencia o Senhor viário do Estado de que é

lVultó; pois que reuniu bem palia que o JUlZ!, a?�sd o �c�:- I
sarnento e

.

a cultura �ata;l- cas da oposição. Havia lá os tigres da inteligência Governad'or está querendo
I

governador, encontraria aqui
mais de 100 congressistas e�: ?laro'd a ,au on a e Je�t I� I nense�

t
� todos � honzon es

representados principalmente por um homem co- justificar alguma coisa em! as mesmas discrepâncias quecerc� de 40 professores das cIarla_ po era .s�:npre ac. -':1 ,da Pa na, numa contínua
mo Baleeiro, e foi pensando nisso que todos cor- matéria de rodoviação. Ou" "tlescobriu" na República.

disciplinas provenientes prá- OU nao a opmlao p.enc�. ,. lembrança das atilvidades
rer�m à Câmara. Metí-l,De num daqueles nichos, do contrário, não teria feito Ipor que Ibiráma tem apenas,ticamente: de todos Os recan- mas, em a recusando, Justlfl- : científicas e intelectuais de
como mosquito diante da selva imensa, gigante, as relações que fez. Ou se as 9 (nove) quilometras de e3-

tos do país. Desde o Pará ao cal' �o�que. o fa�, , ',nossa geste.
_ atermdora. A multidão de fotógrafos, como ban- tivesse sugerido ou feito, �e tradas estaduais, Presidente

Rio Grande do Sul, do Distri- ,�xlbl a m�a.lIdez d�� �.n- Os aplaus?s_ que esta, ul-
dos de urús, esperava nos primeiros momentos o não haveria de esquecer dós Getúlio, Sombrio e Taió ne-

to' Federal a Minas, de toda teno topograflco,. es a IS .ICO ,tima proPoslç� colheu, no
climax a hOl'a em que o homem declinasse, o fla- "nossos irmãos nordestinoól" rthum, enquanto Joinville,

a parte, alí se deparavam es- OU decorrente no mstrumen- plen'ário, para o nosso Go-
grante, do instante preciso, aquêle que levaria às (como diz, quando aVeZO de- Bh.míenau, Joaçaba, Chapecó

tudiosos, credenciados por
to usado, absolutamente, de verno e para a nossa Facul- multidões de tôdas as partes a queda do ministro.

"

d')
-

b 'h d PI
casas de ensino ou organiza- cunho apenas presunttvo, na' dade de Dir�ito, e bem assim

Confesso que jamais, mesmo como jornalista, ii- �a�����i:s ����:i� :e��:: ��� R�:aV���il� E�����a�� a-

ções administrativas, imbui- fixação do perigo. Ao contrá- as contribuições já recebidas
nha assistido a tão forte' espetáculo na Câmara do , no Brasil Norte Oriental. N�- Se Sua Excelencia pude!'

dos de um mesmo espírito de rio, ressaltei a nece3sidade de e prometidas para seu pri,- País. Quando o ministro começou a falar, olhos nhuma comparação é p03sí- responder a esta pergunt!ó!"
confluência científica e de se estudar cada caso de per meiro número, o qual deverá

e ouvidos não se afastavam dele. As câmaras foto- vel de ser realizada com Os terá sabido por, que a Bahiil
aglutinação pátria. si, avaliada a 'vítima na sua I aparecer ainda este ano, re- gráficas, voltadas para o objetivo,' quando a' oposi- investimentos federais ,10 tem mais estradas federaispersonalidade total, infracio- presentam, por sem dúvida,' -

Enorme, tambem, a parti- '

I ção c,omeçou seu trabalho, procuravam expressoes Nordeste, O drama do brasi- que Santa Catarina,nálvel, inclusive as suas re3- aval promissor de seu gar.an-
'

cipaçã,o dos interessados do
cões psíquicas. tido sucesso.

mais vivas. ""�II"JSJ$�..., IUI L .lpróprio Estado de Pernam- Pouco depois, quando a vitória da ,palavra �o-
buco, mormente pelas Hguras Mencionei casos irlteres- brepujava todas as intl'igas, Nereu já era absoluto
rpais 'expressivas de sua ma- santEs do Professor Manoel Novo I'rnortal na tribuna. E como estivesse durante todo o tempo
gistratura e de Sua docência Pereira, de Ribeirão Preto, voltada para o convocado, não tinha sequer obser-
universitária, dando sempr:e, em que traumatismo aparen- RIO, (V. A.) - ° eseri- vado nem mesmo que a imprensa já tinha deban-
nos debates em p�enário, �s- temente �nsignificante pro- tal' Raimundo de Magalhães dado. Os jornalistas inteligentes haviam compren-
temunho iniludível do grau vocara o perigo de vida, e do Jr. foi eleito, ontem, com dido que a guerra acabara e ganhara Santa Cata-
muito elevado já 'atingido distinto colega Dr. H. Prisco

20 votos, para a Academia rina. Poucos permaneceram no recinto. A maior
no desenvolvimento científi- Paraizo, desta capital, em

Brasileira de Letras, na va- parte sabia multo bem que-""aquêle fla,grante tão
co e cultural. Que num, só ferimento o pe-

ga deixada por d. Aquino esperado jamais seria obtido: a hora ele Nel'eu na

Revelaram':se 'Os recifen- rigo sobreviera de pelo me- rua! A hora de Nereu atingido! Sou uma entusias-
, Correia, que ocupava a ca-

ses mestrés, ainda, na arte, nos três das lesões internas ta do meu "lugá" como dizia o Borba, chefe polí-
'de b�m receber OS visitantes dele decorrentes. deira n. 38. i

tico da Iihota. Fiquei até o fim. Devia ser bom ver
Votaram 37 acadêmicos, Nereu sorrir. Só se fala em carranca... E sorriu

estando presentes 27. Con-
mesmo. Abracei-o como quem abraça uma confi-

correram com o eleito os es-
"guração geográfica, como querp levanta um mapa

critores Paulo Pinheiro Cha- até a Bandeira e grita: Vencemos. Sim, porque o

gas (13 votos), Morales de momento era Santa Catarina. Que impor·ta o res-
Los Rios (2 votos), Ernani to, até mesmo saber dizel' que a oposição foi bri-
Lopes (1 voto) e Mário Bou- Ihante com Baléeiro, brilhante com muitos outros"
chardet (zero voto)., tendo mas o que impo!,ta, sobretudo; é que, foi uma vi-
havido um voto em branco. tória catarinense. Nereu honrou sua trajetória po

lítica, dignificou a Câmara, com aquela altivez se

rena, de cavalheiro, sobrepujantfo-se a tôdas as

querelas de' somenos, respondendo' com uma ele

gância que só' os verdadeiros políticos conhecem.
Ainda perduravam em minha retina aquêles ges
tos e palavras, quando ao chegar a casa, ligando a,
televisão, a personalidade de Baleeiro que havia
deixado pouco antes na Câmara, já estava frente
à tela, numa confissão digna íle ,homem público al
tivo: - "Nereu saira-se o m'elhor possível! Nereu
era um g'l'ande líder-!"

Quanto mais longe da terra, disse' o poeta,
mais intensa é a alegria de seJ;lti-Ia. Por isso vivi
uma noite comovente. Mais ainda porque a v'itó
ria (le Nereu era a voz de meu' Estado, fluente e

livre, forte e viva, como á,gua, sim, como ág'ua que '

saiu ainda mais filtrada e pura depois do contac
to com aquilo que êles qlleriam lavar'. Foi Santa
Catarina que saiu altiva na figura do seu nobre
ministro, foi a nossa terra que brilhou na éonste
lação do Cruzeiro. Por tudo isso aquela foi uma
noite memorável. Só ChurehÍlI seria capaz daquele
brilho, Nereu não é, para mim, só um ministro e

uma figura nacion�l
É um cidadâo que honra o Brasil em qualquer

e na organização impecável Terminei por' acentuar a

das lides do Congresso e de necessidade que há em me

sua parte social.,Caberia des- lhorar as instalações e ap:t

tacar, aqui, talvel'l, a ação efi- relhagem dos institutos mé

ciente dos ProfessQres Edgar dico-Iegais do país, no senti
Altino e Teodorico de Freitas, do de se apurar o grau de seu

:er_esidente e Secretário Ge- trabalho e assim melhorar s

Tal da Oomissão Executiva, contribuição da Medicina Le

inexcedíveis em atenções

e'l'
gal aO exercício forense. E'

, em dinamis'mo. que nessa vinculação aos ma-

Tive a honra de ser relator gistrados, em simbiose de A GANHADORAde um dos temas oficiais, do, ações e de ideais de onde
Congresso, o que se intitula- lexsurja a preocupação com SÃO PAULO, 11 (V. A.)
va "Do peri�o de vida nas le- 10 homen: nas ,suas de�ventu-I-: A_ ga�hadora dos vinte
sõe" pessoaIs", sendo os ou- ras e vlOlenclas, reSIde a mIlhoes do "Sweepstake"
tros relatores o Desembarga- própria razão-de�ser e a pu- dêste ano loi uma menina

d.or Jo�O Aureliano., d� 'Supe- jante perenidade da discipli- li recém-n�scida .

e qu.e nem

nor TrIbunal de Justiça de na.
, sequer tmha amda SIdo es

Pernambuco, o Professor E- Honrou-me, sobremaneira, colhido o seu nome. E' filha
mérito Flamínio Fávéro, da o Desembargador João Aure-' do casal Avedis e Mari�
Universidade de São Paulo, e lliano ao ass.cntar uma das Asduriam residente na Rua
o Professor Estácio de Lima, conclusões de seu relatório, 25 de Mar�o 1.286 nesta Ca-
da Bahia, em cuja Universi-I sôbre '0 'Exame do Delmqu:n� 't I

' ,

dade ocupa as cátedras de' te", propugnando uma refor- PIOa 'b'lh t' 10-602M d·
.

1 F ld
1

d C 'd' d P I e e numero .

e Icma Lega nas acu a- ma o o Igo e ,roce3SO
f' d

..

d
' •

lt' hdes de Medicina e de Direi- Penal no sentido de qu� êle OI a' qUlr� o a u .Ima ora,

to, alem da direção do justa- seja f'1ito previamente ao

I
por um tIO d.a crIança, -sr.

mente 'afamado Instituto julgamento e em todos oS Varan Asdunan, que lh.e
Nina Rodrigues. eventos na minha tese de deu de presente, em regozl-

douQe-lhes, respectivamen- concurs� à cátedra em nossa l.io ao seu nascimento. Sa
te, desenvolverem os temas Faculdade de Direito. I tisfeitos coI_D a s�rte .da cri"
"O exame do delinquente" Entre os temas livres, dis- ança, que fIcou tao rIca nos

"Agressividade e caUSa na tinguiram-se, a meu ver, pe-
I
primeiros' ,dias de existên

Infortunística", e "PiS1copa.. la originalidade, a observa- cia, seus pais deram:lhe o

'tológi�l da Sen('turlr", t�irera' çilo do Profés"or Nilton 8:11- liome de VitóI ia. tl'ibuna universal ..

tFlorianópolis, Domingo, 12 de Agôsto de 1956
--------------------------------------------------

FV0Gltanão
Quando da aprovação do Pla'nQ de Obras, muito::;

'udenistas rejubilaram com "as ,'adiosas perspectivas
do porvir".

Passados alguns meses, essa alegria esmoreceu, E

os murmúrios de monopólio, de espírito judaico, d';

golpismo já andam nas ruas, a' par de boatos que in

dicam andar alguem pelos paísc!) do mundo fazendo

contratos, comprando máquinas, aliciando capitais pa
ra serem por aqui empregados no Plano.

,

A propósito um piavinha comentava anteontem no

Plaza:
- O tubarão pantagruélico deixou os piranhas sem

janta! !! Quanto mais come, mais apetite tem!!!
xXx

Comentário de café, na Laguna:
- Se o jornal 40 pai está saindo outra vez, de

monstrado fica estar o filho novamente em contato
com os dinheiros públicos!!!

xXx
,

Outro comentário, no mesmo local:
- Alugar predios por 5 anos e pagar os alugueis ele

uma só vez, adiantadamente, oferece aquelas garantias
que o Palácio da Assembléia não teve, No caso de in
cêndio, o adian tamento esturrica!

� xXx
Todos queremos, hoje, a vitória do

Mas sem foguetes!!!
"Aldo Luz".

-�GUILHERME, TAL��.
'��,
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