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r A no XLIV I Sexta-feira última, em seu Gabinete, o Prefeito Mu-

i nicipal recebeu uma comissão � Pastores Evangéli.cos, que

� N
.

9 na oportunidade expressaram sua admíraçáo e .,.:n .'<;0 ao

�
. .' 1 i� 51 Governador da Cidade e lhe fizerf'lIIÍ. b1trega de um sígní-

o! " 'rtcattvo presente.
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NA PREFEITURA MUNICIPAl DE
. ,

FlORIANOPOLlS

Florianópolis, Terça -Feira, 14 de Agôsto de 1956

Sexta-feira à noí

-:-. te,' no Gabinete do
sr. Prefeito Munici-

o am·�! ira. U!ti� a �o �!� � muo o
BEIRUTE, Líbano, 13 (UP) "O povo e o governo liba- DESCONHECE O FOREJGN

I
deram que esses "rumor - s'" Foi -depois de dois con�e- II

_ O Iraque, o único país. á- nesas apoiam firmemente a OFFJCE são simplesmenté o acornpa- lhes de mi�istro�, realiza o,s
d íst atitude do prosídente Nasser' nhamento normal da situa- sob a presidencla do SI. I.

rabe que participa o Sl:3 e-
ll

1 f declarou SaIam. LONDRES, 13 (UP) - O ção, .no Cairo, do Conselho Constantin Caraman ms, que,
ma de defesa acidenta, o e-

Foreign Office declarou não da Liga Arabe.,lo governo heleníco resolveu
receu-se hoje para servir de

-

f
e ter conhecimento de uma. íni- não participar da con eren-

mediador entre o Egito I

tã elo P f
�.

d ciativa do Líbano, tendo em ATENAS, 13 (UP) A cia do dia 16.
Grã-Bretanha na ques ao

ar uracao e po· t
.

-

vista fazer aceitar pelo cel , Grecia recusou conparccer Numa nota en regue ao en-

CanaI de Suez.
"medl'aca-o do Irak I a confer-encia de Londres so- carregado de negocias da

A orerta de mediação foi
t I'f

Nasser a
, -

t lt 1

ÇO pe ro I ero no litigio sobre Suez. Consí- bre Suez. Grã Bretanha nes a capi a ,

enviada ao Cail'o pelo chan-
o ministro de Negocíos Es-

celer líhanes Saeb Saiam.
. RIO, 133 '(V. A.) - Prosse-

trangeiros explica que o go-
guem 03 preparativos de per- verno grego "não acredita nieipal, ao asseverar

ENCONTRO EM BAGDAD furação do quinto poço pio-

Geníiste bresleiro na inauçuração de que as condições em que a ser o sr. Osmar Cunha o "amigo n. I" do operário floria-
neno da Petrobrás na Amr.- foi convocada a conferencia napolitano.

BAGDAD, Iraq, 13 (U P) _: zônía, situado na ilha 'I'rin- de Londres possam contribuir Sábado às dez horas, com a, presença de vereadores,
O promíor do Iraq Nurí A3- dade, na confluência do riJ Calder Hall para 'uma colaboração cons- representantes de Associações de classe, deputados esta-

said conferenciou hoje c!:nn:Madeira. A sonda que está trutíva", duais e funcionários da Prefeitura, o .sr. Dr. Osmar Cunha,
os embaixadore3 britâni-! sendo· instalada tem capa- LONDRES, 13 (UP) - O gia nuclear em Caldar Hall,

. cumprindo dispositivo constitucional, transferiu o cargo de
co e Il!ort�-am�r1.�ano n�m cidade para atin�ir u.ma pro- Professor Joaquim Casta Ri- Cumberland, que será realí-

Petré leo bollviano Prefeito da Capital, ao Presidente da Câmara Municipal,
,"esforço díplomat.ico se,,�e-I fundidade de tres mil e tre- beiro, Presidente da Comis-' zada por Sua Majestade a

Vereador Antônio Paschoal Apostolo, uma ,�z que o titular

to", para solucionar a crise

I
zentos metros. são de Energia Atomlca do Rainha Elizabeth II .. em 17 : conseguiu da Câmara de vereaanres, licença por quarenta

de Suez.
' Conselho Nacional de Pesquí- de outubro proxímo. o. acon- p�ra alimentar' dias, a fim de chefiar a delegação brasileira que participa-

Informações procedentes 'Ike a·gradece a JK,sas do Brasil, aceitou o con- tecimento marcará a primei- Irá do Congresso Internacional de Municípios, em Panamá.-
de Beirute, esta tarde revel9.-! , Ivite que "he foi feita pelo ra contribuição em grande Cubatão Falaram o Sr. Osmar Cunha, transmitindo o cargo, depa-
ram que o Iraq se ofereceu I RIO, 13 (VA) - O pres·1 embaixador britânico, em no- . es�ala ao for.n�ciment� . pú-

.

I

sitando, na oportunidade sua confiança em seu substituto,
para servir de mediador en- Juscelino Kubitschek re2ebeu, me: = Depar:tamento .

de E- blico de eletrícldade teíto em
.

RIO, t3 cy. A.). -:- A Boli-
aproveitando' o ensêjo para apelar a que todo o funciona

tre o Egito e Grã-Bretanha

II do presidente Eisenhower n�rgla �tomlca d.o �c,mo U - qualque�' parte do mun�o por VIa vem intensificando a

llismo da Prefeitura colabore com o eventual Prefeito.
no litigio_sobre o Canal de o seguinte telegrama: "Te-I nido, a _fI.m de assistir a aber- uma uSI�a geradora a base execução de .s�u vasto pro- Encerrando a solenidade, o sr. Antôni� Apóstolo asse-

Sliez e que a oferta de me- nho o prazer de acusar, com, tura OfICIal do centro de ensr d3 energia nuclear. �rama de atlvlda��s p_etro- gurou que no desempenho do seu mistér, a frente dos in-

díacão foi enviada pe�o Li-I meus sincc.r�s �gradeci�en'l
'

- �I:er�s com a p.�r�lcIPaç�o de
terêsses da Capital, há não só de honrar a confiança 'ma-

bano, hoje, ao presidente

I
tos, as felicítaçôes

enVla.das I ,e�nlcos e cap� aIS -es ran- nifestada pelo sr. o.smar Cunha, mas elevar o prestigio do
NasEer no Cairo. a mim e. ao p::lVO dos Estados gelros. A :mpresa.�ulf obte- Legislativo Municipal, contando para tal objetivo, com o

Não houve comentário ofi- Unidos, par vossa excelencia: O "DUQUE DE CAXIAS" EM CADIZ ve d_o governo bohvla�o con-
s,pôio dos funcionários, no scu zêlo em suas mais diversas

'cial sobre aS conversações do

1
e pelo povo brasileiro, por c:ssa_o para cons�rUlr u:n funçõe.s.

premieI' do Iraq, com os ocasião de seu regresso ao CADIZ, Espanha, 13 (UP) beira subiu a bordo para plpelme, que levara o petro- "

dois embaixadores ocidentais. I Rio de Janeiro, após a Reu- - o. navio-escola brasileiro, cumprimentar a guarnição leo da nação andina até o

Mas o assunto das cOlllversa-1 nião do Panamá. Os Estados Duque de Caxia3, chegou ho- juntamente com,uma repre- pacífico. A referida emprês3

ções foi bastante urgente p�-I Unidos partilham com o Bra- je a est � 'porto pl'Ocedent� '.de sentação da marinha espa- propôs' ao govêrno do Bras:l

ra trazer o embaixador bn- I sil a determinação de que os Alexandna para uma VISIta. nhola.
I
a construção de um gran�e

tânico Micha.el Wright, de 'laços de solidariedade conti- de quatro dias.. oleoduto para trazer o petro-
volta de Londres; onde esti-I nental e os elevados ideais I O navio-e?cola comandado ' Os marinheiros brasileiros leo boliviano até São Paulo L

vera a chamfl.do do "Farei-I de' nossa organização inter-' pelo capitão Antonio César compareceram hoje mesmo a, fim de alimentar as refina

g Office" britanico. americana sejam fortaleci-' de Andrade leva a bordo 218 uma corrida de touros e pos- rias de. ��b�tão e CapaúvJ.
),ontes autorizadas, entre-I dos. Em nome do povo dos guardas-marinha em viagem teriormente foram recebidos., O arasII Ja' IIl.verteu granaes

tanto, dis,seram que. a .reu-I E�t�d?s Uni�os e nà meu' de instruç�o. .

'

em. �ma f�sta ,na.�lub R�ar.: ca�;ta_�s e,om}:"const::t.c;ãQ_ cl,a
nião com os, EmbaD.mdIJrcs, propno, envl,O mt'lls. _ calpro� 1 Logo )apo� su.a ,�p�rada l1Ç;.N�tltlC?:. Ç+._;J?\Fjl��_:t,�C j{1� ,{ep OV�á_ ,;:Bra�rl-;:� � l�v.rél,) qUe
girou em torno do "esforço sos vo'tos' a vossa "exceleneia porto, o vic�-cuti�u1 do - �r<1-

- d2Ixara"êste Podo m?dÜl 1$1:,:'Os serao' pagos em oIeo.

diplomatico secreto"), que es-; e ao povo do Brasil". sil em Cadiz,�sr. Miguel Ba- rumO' a Plymouth, Inglaterra. ---------.-.

��:�:i:;����A�:�f��:��::�� Novo incend io irrompeu oa�Iina �á�:����t:����::, ,questao de Su�z .
, "'4 .JI, o Secretário de Estado, sr .

.. , :�����O;E�b�:�:i::��:� "

.de carvãolsinislrada ';:'::'�O"�'::!�:' :::;:��ti�; ) r,ISO DA CIDADE-··
técer comentarios sobre a

.'

ontem, a respeito da crise de

reunião hoje mantida por

I
Perdem:::.se as espaanças de loutras galenas que se acham Suez. Nessa I ôcasião foram

eles com o premieI' Assaid. salvamento dos 270 mineiros vida o.s trab.al?�dor��, m�� I
a 975 e 1.035 metros çle pl'O- traçados 03 planos para a ,

,sotel'l'ados há al�'u�s dias, e� um cemlteno vlzm�o Jà fundidade,. o�de se encon- conferencia de �oje na casa

JA' ENTR8GUE A NASSER MARCINELLES, Belglca, 11lfol cJm2çada a escavaçao de tl'am os mmelrOS soterrados. Branca, entre EIsenhower e

111 lUP) - Irrompeu hoje, �ma grande tumba para rea- Enquanto iss�, em Char'e-! os lideres republicanos e de-

CAIRO, 13 (UP)' - O novo incendio na mina
.

de hzar um enterro em massa. roi a u�s cinco qunometl'�s l mocra tas no Congresso.
ch'lnceler libanes Saed Sa-

I
carvão sinistrada e com ISSO I Turmas de salvamento, a- de Mapcmelles, foram recebl-

Iam, vindo de a;ião, acaba
I desvaneceram-se as poucas companh.a�as d� um sace�- dos ao msio dia dois trens es-,Conclusão de Ro

de entregar a mensagem do' esperanças que havia de se dote cato�lCo, retIraram ho�e pe.c�ais em que .ch�gara.m �a-
Irak, ao presidente- Nasser. I encontrar com vida aos 27? outros dOIS cadaveres da mI-ImIlIares dos mmell'OS lta:la -

dov'laS I 1 declarou aOS jorna- mineir03 ali soterrac103 ha na, com o "que se eleva a 24 o

I
nos que se achavam em seu

1:,;t�2�n"TCdOS nós esperamos alguns dias. inúmero conhecido de víti- país, .gozando férias, GOIAl'iIA, 13 (VA) _ o. Vi-

que o bom sen.so prevalecerá o. fogo se iniciou numa g�- i
m<;ls

. ,Mms da met�.de do� �10 -

I
ce-Gover'nador de Goias, Via-I.nesta critica situação, Acha- leria que se encontra entre' Andre Van .D�n, �euvel, �1ens desaparecIdos, s,ao �ta-, jou para Belem do Pará on- F

mo:::; que as negociações pací- ass turmas de salvamento, na c�efe d� admlnlstlaçao da l�anos. Alguns operarIaS I�a-I de contrato �.,._,-",-,,-��...._��"

ficas são OS melhor�s meios superficie e as galerias on- ,M�n�raçao Belga, e Jean Rey. hanos que trabalhavam em

de se chegar a uma decisào de se encontra a maioria dos
I m.ml�tro de Assuntos �co- outras minas belgas se de

satisfatoria para tOd03". I infLrtunados mineiros. nO�1IcoS, dêc!araram .aos JO�'- �laram �m g:-ev.e, . enquan�o
S�llam� insistiu em que não Os funcionários da mina nahstas que o novo m�endlo que os Jqrnals ItalIanos . dl-

h:1via nenhuma diverg!.encia
I
se negaram a dizer com fra�l- se �eclarou numa galena que zem acremente que ,a Italia

entre os países at'abes sobre! queza se perderam todas as e:t� a 907 metr�s da-�uper- deseja. exportar trabalhado- estrada até o Município
a nacionalização do Canal. I esperanças de encontrar com flcle, a que se ,lIga com as res mas não escravos. Miracema do Norte.

pal, apresentou-se
uma Comissão dc

elementos represen
tativos dos íntcrês
ses da União Operá
ria de Plortaaópolis,
'quando, na ú�)ortu
nídade, o Chefe do

Executivo Munici

pal assinou a plan
ta da construção, da
nova sede da refe

rida ,éoci� dnde. Fa_

.� ,

lando em nome da
União Recreativa
Beneficen te. q ierá
ria, o sr. Hipólito
do Vale, Pereira teve

palavras elogiosas .

ao sr. Prefeito Mu-

Providências sobre iluminacão elétri-
.

.

ca em São- Paulo
S. PA�ULO, 13 (VA) -

AU-\mil
e quirihentas ext�,n'spes,

:oridades dq Capital Bandei- serviçp":que será execut"ada
rante decidiram, eg.ti��al; pe,la .wght _e ouliras e';11pr�sisl
11.9,8'B�rt'oi'p�'hfel'i?oS 'de '8' pai·tilhilfl.res. ·Gàtl&' (xtensãô
Paulo a ligação do maior nú· (fornecerá 'energia a dez res1-

mero possível de secções dI' dencias.

energia cletrica. Como pri"
meira etapa a Prefeitura já

Iautorizou a ligaçã::l de dua::; Deu à uz num

NOVA IORQUE, 13 (V,. P)

�-�----��ntinuaçio)-�dade que n03 doeu, pe��,� encerr�do sua carreira poli- jetivos, ou � tais crimes fo-
_'

.
..' guntou: - "Então a Câmara .. .

"

� tica naquele dia, que proje- ram praticados pela PolíciaO sr. �llomar. B�leelro. I espera de mim que lhe ve- � O M·
..

t d J ,. '. cão de luz teria derramado na Militar sob o comando de V.
y. E�cla. aqUl VIveu, .t�m- nha fazer cortesia, quando � InlS ro a u,Sllça � História do Brasil. Porque, Excia. há que dar contas às

bem, cmco anos magmflcos alguns Deputados foram es- l. " repito, OS dias altos de V02sa I Casas do Congresso por essas

somo um Presi�ente modelar; pancadas, traumat.iz.ad o s, .: � Excelência foram os vividos frases amiguas que o Presi-
.l!,; quar:do : hOJe vemos aq!-ll brutalizados pela pollcla sob :. na � dentro desta Casa. Se depois dente da REpública usa nos
V. Excla. responder que nD:0 meu comando?" I, � houve dias mais 'nublados e seus discursos e demais pro-
pode ter 0lh03 para as autol'l-I As palavras não foram l3-:)- � CaAma ra dos Deputado�

.. mai:s sombrios, Vossa Exce- nunciamentos. A nota, infe-
dades acusadas e outros tas, mas o sentido profundo "

tJ � lência os teve ,fora destas pa- liz e anônima, que sob a re3-
olhos para os Deputad03 aCll- é êste. E V. Excia. sem que, � < redes. ponsabilidade de uma agên-
sadores, ta�bém desejam�3 lembre aqui as famasas pa- • " cia oficial, foi irradiada en-

q�e 'V. Excla. e todos oS M�- lavras de Montalembert, teve :: Exposiçao do Exmo. Sr. Nereri Ramos :' Quando V. Excia, ainda há controu, depois, eco num dis-
mstros, de Estado neste PalS o· castigo imediato que mais '., .: pouco, gi.zia ql!e o Ministro curso infelicíssimo que o Sr.-

d
• Ministro da Justiça" e as interpelações • - � . .

�ao sejam aquela surra a merecia: as palmas da Maio- " ,', ,da Justiça· não é Obrigada, Presidente da Republlca pro-
Imagem, aquela clássica in- ria. .: feitas a S. Excia. com as respec�ivas .: 'numa convocação a respon-l feriu no Supremo Tribunal
vocação da figura' de Jano, I Creia, Sr. Ministro Nereu > respostas, na sessão do dia 27-6-56. � I der ao sentido de 'frases em- Federal, discurso que deveria
com uma cara para um ladO Ramos, que é uma violêncb .: • pregadas pelo Presidente da, ter trazido profundo cans-
e outra c�r!'l para outro la-I profunda a que faço ao meu �·.·w·.·...• ...·."';'........• . .,_.......,i'V'......... .............__...,.......-...•m�.................�.�·I' República nos seus pronun-I trangim.ento a um Ministro

g�a�� r�n�s��sm�e �:��g� I f��;iã�'ar�irig����-w� an�t�, \

.

I
Z�����to;ôc� ��eU�S�!Ii���r�, ��cfa�stlça da altura de V.

g!:abnl·de parlamentar,. home�l1 -momento e nestcs têrmos. xima/va, Sr. Ministro. E V. va, não dando margem a sus- dirigiu
..
a 'palav�a a V. Excia, é' outrC? rasgão treme.nb?19dqílde I_como não pedir informft-pu lCO como V. Excla., na9, Coloqu i sempre ". Excia. Excia., depois, presidindo pe- peitar-se que escondessem um dêsses homens modestos V. EXCIa. faz na �ensI lIa � I çoes?

.

'.
Pode t�r uma face quando e muito alto, desde os dias em la maneira como presidiu a qualquer instrumento d e e obscuros e talvez hOje não. de quantos o a,dmlraram aqUl.
�xe�ubv� e o.utra face quan: que trabalhamos aqui ma- Cmâara, ompôs-se à mi- agressão, que'o fu_ncionan:er:- exista mais para o Ministro II Um Ministro de Estado ,éJ o. .SR. PRES�D�NT�;- p,,�po e LegIslatIvo. O hamem e nhãs noites, madrusadas, nha consideracão e' ao meu ot de uma esta�o de radIO da Justiça. Chavava-se _ e 'solidário com o Govêrno de <;0 hcen9a �ala m�ellompelIptegro, � um só, é inteiriço, em q'ue terminávamos as fai- respeito, como" ao de tôda � impedida, que o orutal ate.n- cham.a-se _ �rudente de que faz parte. Não pode ha-

o o�ll;dor, a fll? de por em, vçe ur? tOdo, - Sr. Ministro da nas nesta CC)sa e continuá· o.posição.
.

tado aos Deputados, tudo IS'- MoraIs, o terceIro, com as! ver uma politica para tal mi-.! taçao requenmento sub_,cr�Ju�tlça! . I vamos no apartamento em Pode scr que hoje, para V, so ocorress� •.quando.. era: nie�n;as virt';l?es, o mesmo 'I nistro e para outra ministro, I to pelo n�bre D 'lUtajo Estc-
, li 01 lembrada aqUI, pelo no -

que V. Excia. reside, na Excia. nada importe a consi·· Vossa ExcelenCla o Mmlstro esplnto patnotico, o mesmo diferente da do .Presidcn te ,IV�S Rodllgu�s,. de prorroga-bre Deputado pelo Rio Grart- Avenida Atlântica, até duas deração de um cidadão brasi- da Justiça _ V. Excia., o civismo, a mesma bondade da RepÚblica. I
çao da .sess�o po,� �l�las ho-

. d� do Sul, a me,morável atua- ou três horas. O m.esmo dese- I,'leiro, de um pObré deputado. brilhante PrC!fe,�sor da �a-, dos. antepassados. E fêz a V., .

ras,. a fIm "de posslbIl.ltar 9ueçao que V. Excla. teve quan- jo de construir- algo de eter- Talvez isto, hoje, Que V. c-qlda�e de Dlr�lto de Flona-
I
Excla. um elogio que não de-

'

Se crimes houve nos dias Os srs. �eputados mscnt�sdo um J?eButado, por um f�- no para êste Pais a mesma Excia. é homem de Govêrno nC!poIls o Presld.ent.e_ da Co- Ve estar esquecido. 30 e, 31, quando o comando, P?ssa,m mterp:,lar o Sr. M.-to de dIreIto co.mum,. so�na ambicão digna de garantir nada valha. Mas, se aI'nda d Ctt I nl tIO da Justlca- I mlss!l0 a ons 1 Ul�aç, o ex- V. Excia. devia ter morrido da repressão era diretamen:" s _.',al11eaç�s e corrIa p.engo pe- aos nossos sucessores as ge-, existe 1].0 fundo da alma de PresIdente da RepublIca, ' o naquele dia. Desejo que V. te assumido pelo Presiden- Em votaçao o requenmentoi� famlgel'�da po�icla. ,da E,.3- rações f�t.u�as uma ,Pátria I V. Excia. algo do c�ns�i�uinte.' hom�m que tôda a sociedade Excia. tenha longa lVida, pa- te da República, se êsses cri- O.S Srs.
.

que o aprova_!l1,
re
do
t
do RIO de Ja11e:I. o. Na.�, menos dlVldld�,. men?s s�pa- I do auto� da C:0nstltUl�ao, ha ?O RIO de Janeiro numa noite' ra felicidade de sua família e mes foram de militares do queIram fIcar como estao.

p 1a eamos a v_. �x"la. "c.s rada pelos OdIOS mternos de conVIr co.mlgo 9ue e dolo-, mesquecivel, honrou, nêle I de seus amigos, mas, para Exército: se êles, por astú-I
(Pausa.)

dt ma� i�e mel eCla naqlLle menos, c?r:spurcada por fa-
, rosa. gue o, Il?pedlmento de fionrando, também, o Con- i glória de V. Excia. aquêle cia, ._.ou. mal.ícI.·.a talvez. co�tl.'a

.

AP. r.
ovado.

E�"'· n l,etanto, h<;>Jc, y. tos polICIaIS -- e.sta esperan- IreurtIOes de Jovens desarma- gresso Nacional. deveria ter sielo o dia de sua V E. .

�

Cla. aqm, com uma msensl-. ç� de melhores dIaS nos apl'J- d?s, todos de r<;>upa �porti- ,Naquele dia,. Sr. Ministl''O, morte.' Se V. Excia. tivesse Mí1iE����at�:a�ti�'gil' ase��h��� CCmi f. no proximo

Informou a "Pan-American
World Airways" que n3sceu

um menino a b':;rdo do o<'1vião
que fazia seu VÔo 294 e que

Ivinha de San Juan de Porto

Rico. A mãe da criança foi

identificada como a sra Te

reza Santana. O avião partira
de San "Juan às 10,56 horas

da manhã. Assistiram a par-
'turiente o técnico de vôo

Donald Reese c o aero-moç)
!
e a aero-moça. Imediata

i
mente foram dadas instru

i ções pelo radio para que o dr.

I Leon Starr estivesse no aero

de Idlewild

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio _:_

R.ua Felipe Schmidt, 4R
'l'ransporte;; de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO· 26 - domingo � Fal'micia Santo Antonio _ Rua
LIS, PôRTO ALEGRE; CURITIBA, SÃO PAULO, RIO 'Felipe Schmidt, 43
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

StP Antonio e Noturna·, síttladas às ruas Felipe Schmidt
43 e 'Trajano.

'

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
\";a autorização. dêste Departamento.

Departamento de 'Saúde Pública, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d'Ac.tmpora, .Inspetor de Farmácia.

I

Florianópolis, Terça-Feira, 14 de Agôsto de 1956
------

o

-,
• /' •• ... •• • • .. • .. • ._

INDICADOR PROf
.. ISSIONALi················ID.�

•••=� � Oaranta O Futuro de soa Famitia
DR. WJ\LMOR -rOi\�E� I cB�. �O� TAVARES

. lJK.

N_��;�l{lJN� ," Restaur!lnle Na-p'ol'l i - Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias
GARCIA IRACEMA ....'ormado Pfi? 7JtJúiu�'Naciu- .... -fi I de Itaguassü e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu

Diplomado pela Faculdade Na- OÚENÇA:S NERVOSAS E MEN- nal de ,Mediciua Unlveuláau" I Bornhausen, no Estreito ..
deDal de Medicina da Untver- TAIS - CLINICA GERAL do Braatí I t

.

ti tunid d d'
. '

sidade do Brasil Angust.ia _ Gqmplexos '-;' .

RIO DE JANEI�� I
Rua Marechal Deodoro 50. f. 0. Im� opor um a e e evitar a desvalorização de

E:t-Iuterno' por concurso da "Ia- Insoma � Atar,ues - Manias - A.perfelçolunent� na l-�.Sll ae Em. La ies, no Sul do Brasíl, o melhor! : seu dmheiro,
ternldade-Escota Problemática afetiva e sexual ( Saud., Sao hiíguel'

Desconto especíal para os senhores vl·aJ·ant.es. : Já dispomos de poucos lotes a venda
.

(Serviço do Prof. Octávio Rp- Do Serviço Nacional de Doen">; Prof....·ljrnandr> Paulmo '" -

, . .. , . .

•

drigues Lima)"
-

ças Mentais. Paiquiãtra do: Internu por .3. an,,� _ do Servíço •
.

" .Dlrlglr a Rua Fehp Schmidt - 34 sala 6, nesta
.t<Jx-lnterno do Servlço de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana... de Cirurgia ..� �.'III .,.......... Capítat,
lI:ia du lIospital I. A. P. E. '1'. C. CONSUl!;!)'óRIO - Rua Tra-] Prof. Pedro de Moura

do Rió de Janeiro jano 41 - j}as 16 às 17 horas i OPERAÇÕF.'3_
Médico do Hospital de Ca\'Õd.lIde RESIDItNCIA: Rua Bceaíuva, CLINICA DE ADUL'f.'?S
e da Maternidade Dr. Carl"s 139 Te!. 2\)01 DOENÇAS DE SENHORAS

Corrêa CONSULTA.3: Diàriamente das

lJOENÇAS '01): SENHO"tAS - 7 - 9,30 no Hospital de C...ri-

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

Cons: Rua João Flnto n. DR. ARMANDO VA-Le� :��::.io à rua João Pinto 16 1D

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

Atende com horas marca- Schutel, 12.9 - Telef. 3.288 -

das - Telefone S035. 008 Serviços ó,,··Clínica Infantil Florianópolis.. .. ,,_

Residência: da Assistênciã Municipal e Hoa· DR. CESAR BATALHA DA
Rua: Gene cal Bittencourt n. Fitai de Caridade

101.
.

_/ êLINICA MÉDICA DE CIdAN- SJLVEIRA
Telefone: 2.693. ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista.

- - Alergia -

1
Consultório: Rua Nunes M·". Clínica de Adu tos e

ehado, '7 - Consultas das -lIi à5 Crianças Raio _X.
us horas, Atende. com Hora Mar-!
Resi dê ncía : Rua Marechal Guí-

ih e rme, 5 - Fone : 3783
.

��._�.' ..._..........._·r .......__�__

, ,

Viagem com segarilnç'�
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ;"�(SDL-8TASILEIBO;-��

e

Florianópolis - Ità iaf ..:. Joinville - Curitiba
-�

nUIi Déoá�
>

e8q":'�a da_:
Rua Tenente Silveira

)

DR. ROMEU BASTOS
,

PI.RES

,AgênCia:
\

MtDICO
Com prática. no Hospital Sã..
Pranclseo de Assis. e 'na E'anta

Casa do Rio de Janeiro
.

CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

.

Consultório: Rua Vitor Mej-
reles, 22 Te!. 2675.
HorárioS: Segundas, Quartas e

Sexta fei.ras:
Das 16 às 18_ horas ..
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

l.'el. 3.00z.

cada.
FeJipe Schmidt 39 A Sa

Ias 3 e 4 .

DR. J(ILlO PAUPITZ
FILHO

A D V O G A D O sr
Ex-interno da 20· enfermarsa

e Serviço de gaatro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
t Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do' Hosplnaí mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, i.ntestino,
dgado e vias büía-es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas ..

Reaidência : Rua Bocaíuvã 10.
Fone: 3458. _.

DR. JOSe MEDEIROS�
VIEIRA

BORDADOS A MAO
Eusina-se na Rua Feliciano Ne .... es Pires lZ.- \DVOGADO

Caixa Postal 160
Santa Catarina.DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO
!\1ÉDICO _

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

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospitnl de Caridade.
Á tarde das 15,;;!! h s. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machàdo 17 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
Residência - !!u'" Pr-es rderrte

Coutir.ho -44. Te!.: 3120.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

PR. CLAnNO' G,
GAI..LETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Ueirelea, 6Q••
FONE:: 2.468 _

Flori,mópolis = - - Ve'nde.-se-. OU arrenda-se o Parole
DR. ANTONIO GOMES DE R'- -

"t' 24 d M
I

.

.

ALMEIDA , estaurante, SI o a (ua e· al(),
- ADVOGADO --

�!�r�Z;1�1i: :;:::.i�cia.' 748 no Estreito Informacões no
Tl'lpfonp, 3:H::

'. t

........................ '" local'
D E N TIS TAS

DR. SA�UEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Ollnica - Cirurgia Bucal -.

Protese Dentérla
Raios X e Infra-VermeUao

DIATERMIA: J

Consultório e Residência:
Rua <Fernando Machado, n. 6 ; CONSERTA-SE FOGõES ECONóMICOS. SÉRVIÇO

I
Fone: 2225.

RAPIDO . E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
Cenaultas ; da�. 8,uO às 11 bo·· DOMICILIO.

ras e .das 14,011 as 18 horaa

I
-

"

Excluaívamence C0!l'1 hora mar- OPERARIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3 DE

cada.
. tlAIO" (BECO), NO ESTREITO.

SáQ_ado - das 9 lU 12.

PEROlA
DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO

. MÉDICO
CLíNICO DE CRiANÇAS

·ADULTOS
Doenças Internas

CORAÇÃO '- FIGADO ---lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório .: Rua Vitor Mél

eles, 22.
HORÁRIO:

.

_ Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.416
Reddi:ncia: Rua José do Vale

Pereira 153 - Praia da 'Saudade
- Coqueiros

CLINICA
de'

OLHOS - OUVIDOS - NA!t12
E GAllGAN'fA

DO .,A.
.J

na GUERREIRO DA
FONSECA i

Chefe do Serviço de 0TORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDAD]!;. I

Conaultas - pela manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as (>

no CON8ULTóRIO '- P,ua dos

ILHE" � nO. 2
Rh� .DtNGIA - Felipe Scl!

midt .no. 1f3 'Ié!. 2365 ..

DR. ANTONIO MONI-Z
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUl\lATOLOGIA
Ortopedia

COdsultório: João P,�t". I�

Daa 15 às 17 dlàriawente

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva las.

Fone: ..:__ 2.714.

OPERÁRIO.' À VOSSA DISPOSiÇÃO

l\'IÉDlCO CIRURGIÃO
Doenças d.e Denhora8 - Pa!'to.
_ Operações - Vias Urinária.
Curso de aper!'o!içoam4jnt'j e

longa prática nos Hospitais de

6ueIJos -Aires.
.

'.
.

CONSULTóRIO: Rua 'lt'ehpe
_,chmidt, nr. 18 (sobraâo). J;'ONE

:1[,12.
HORARiO: daa 16 áa 18 bo-

DR. LAURO (i;ALD"�JRA.
DE ANDltAD.>\'

CIRUlWU.O-DENTIST.\
CONSULTÓRIO' Ediflci.,

Partenon - 2D andar - sala
�03 - Rua Tenente- Silveillll, 15
Atende diáriameilte da. S à.

.1 horas.
3as e 5as �as 14 as 18 boral.

--- 19 as 22 1.oraa.
COllfe(·�jona Dentaduras e PODo

es .>1o"ei� àg Nylon.

fi,ftsn ''fi ;iiJnóp ll!s lU?
F.NUEREÇOS ATUALIZADOS no EXPRESSO

�as ,...

, Residência: Avenida Rio Bran·

·'0, n. 42.
Atende chamadoa

Telefone: 3296.

Filial: CURTTIHA
Rua Vi8fonde do Rio Branca

J32/�6
l\.. lefone: 12-30

F.nà. Tel�g. "SANTIDRA"

I"LORIANÓPOLIS LTDA.

DRA: WLADYSLAVA
W. ldUSSI

. .<-
DR. ANTONIO DIB

MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
·GERAL-PARTOS

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

RAS, com_ modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.

SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPl1liGOGRAFIA - METABO-
.

LISMO BASAL
'l."\dioterapta por ondas curtas

Eletrocoagulaçlio - Raios Ultra
Violeta li. Infra Vermelho.
'Consultório: Rua Trajano, n. '1;

l° andar - Edificio do .Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
nas 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida· Trom-

powsky, 84.

DR. LAURO DAURA
CI..tNICA GE'ltAL

El;peeialista em J1loié�tial' dr
Senhoras e vias ur�nárill�_- -

..
'

Cu.ra radical ';'J!as mf!!,·<,;vep.
agudas e cron.iclis, do"" "perelho

.

genito-urinário
.

em amb.:.. OI

sexos.
..

Doenças -do .aparelho Digestivo
e do sistema nervoso. -

-Horário: 10'h áS.12 e 21/�' ás fi.

Consultório: R. Tirajentea, .1-2
_ 10 Andar -- F'one: 32413';
Residência: R., Lacerda Cou

tinho' 13 (Chácara do Eupanh.a)
- Fone: 3248.

Al!tnda: P()RTO -r\l.EGtll';
f

"Riomnr" f
Lar•.

Avenida do Estad(\ 16f1ií76 l1ua Comend:l(;l)r A7.I'vedo.
-- i� 64

.' Telefone: 37-06-50' 1'elf;N.me: 2-l7-S:r-
...\tp.ndp "RTflMAR"

End. 'rt.'.le�. "SANDRADE" Elld. T:-Ieg. "RfOMAHU"

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

Matri�: FLORIANÓPOUr
Rua Padre Roma. 4:1 1'pl'ren

Telefones: 25-34 (DepóRito I

25-35 (EscritóriC"
Caixa Postal. 435

End. Teleg. "SANDRADE"

AmrrNISTRAÇAO

Redação e Oficinas, i rua Con
,.'heiro. I\fa.fra, n. 160 TeL 1022
-. ('x. Postal 139 ..

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
(:p.rente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
. Representantes:

. Repl'esente_ções A. S.
Ltda

Rt·J. Senador Dantas. 40
andar.
Te!.: 22-fi924�, Rio de JaneirO.
Rua 15 de Novembro 228 60
nflor ."la 512 - São Paulo.

Assillatu:ràs anual .. Cr$ 300,00
Venda avulssa Cr$ 2,00

Filial: SÃO' PAGLO

DR. ALVARO DE
CARVALHO �

MÉDI€O D'E'CRlAN(:M
PUERICULTURA - PEDlATitlA

_ ALERGIA INFANTIL
Cllnsultório: - ,Rua Tiradal., Anúncio mediante contráto.

tes ·n. 9. ...
Os oJ'ig'inais, mesmo não pu-

Residência: -- Av. H.re'no. l.jj('ados, não serão devolvido.·;'·,
Luz n. 155 -- 'l'el. 2.530. A ciireção não se re3ponsabiliza
HorÁrio: - Das 14 àll IS b" .d,.s coner" emitido. nQI ar.

'.·as diáriarnentoll ··"s !l.esiJ
---------

Acêncfa: RIO DE JANEllW
"Riomar"

Agência: BELO {JORI
ZON'rE
"Riom"r"

A 'enida Anrl 1.�. R71-B
Telefone: _ JO-27
i\ten(le "RIOMAR"

Ru'_ pr. Carmo �.. ettll. 99

Fonel! 82-17-33 e 32-17-�7

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLT'
NOT1\: -:- Os nossos serviços nas braça!! de Pôrto

Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
.

�'RODOV1ARIO RAPIDO RIOMAR"

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
Ml!:DICO WTON

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NE
GUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
'fRATAMEN'l'O E OPERAÇõES CIRURGIA GoERAI.
(nfra-Vermelho - Nebullzação _I Doenças de Senboru _. Proeto·

Ultra-Som logia _ Eleb'icidad" Méd"'a
(Tutamento de sinusite seBl COllc'lltório: Rua Vitul Mei·

oper�ção) .
rel"s n. 28 - Telefone: �·I()7.

An�lo-retlnoscopla - Receita de

I
Consultas: Dlls 1ó 1",ra .. eu.

Oculoa. - Moderno equipamento d'ante
de Oto-Rinolaringolo�ia (ónlce _;Residência: Fone, 3.422

. no Estado,) Rua' Blumenau n. 71.
Horário das 9 às LZ boraa e

o

_

das' 16 às 18 .horas., .

Consultól'io: - Rua Vitor Mei.
DR. ANTONIO BATISTA

reles 22 - Fone 2675.
Res. - Rua São Jor&,lI 20 - JUNIOR

Fone 24 21.

IN FUh .......,;OES UfIlII

() le ítor encontrará, neata co

h.ma, i"formações que n.,;;cessita,
';ã,'an,pnte a dO' Imediato:.
]OR:\'AIS T"lefo-...
Oi k:stado 8.022
.\ G17.eta 2.666
Jliairio <11' ,-- ie 3.679
)mpl'ensr' ;} .. �..... 11.688
I-IOSf·lTAE.

Carida"''':
t Prevedo!') 0......... 2.314
iPonu,,;a) , 2.0S6
Nerêu Ramos ........•... S.8S1
Hilitllr '3.167
.'ao SebllRtiãu (Casa de
Sa)Íde) •..• S.11111

:t.hter:1idade Doutor Car
los Corrêa ..... _ .

CHAMADOS UIt-
- GENTES
.l'orpo de Bombeiro!
Serviço Luz (Raclamá·
ções) ...••............. 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.W!i
. Polícia (Gab. Pelegado) "'.1194

DR.-!. LOBATO COMPANHIAS DE
FILHO TRAl\;SPORTES

Doenças do aparelho resplratorlo TAC ..............••••

TUBERCULOS� �ru7.elro do Sul ••.•....

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA -Panair .

DOS PULMôES Varig .

Cirurgia do TOfu . Lóide Aéreo .••••.....••

Ji'ormado pela. FaculdaJj!._ Naciu.· .Real .... " .....•.•.••••.•

Nu- nal de Medicina, Tisiolo!:,i8ta" Sc-andinavlls .....•.••...

'ris�ocirurgião do Hospital Ne· HOTÉIS

rêu Ramos 'Lu,", ' .

Curso de
- especialização pela Magestie ........•......•

S. N. T. Ex-interno e Ex-a8sil- ,Metropol ...........•....
tent.e 4e Cirurgia do Prtlf. Uaro, La_ Porta ............•...

Guimarães (Rio).' �; ;Cacique ......••.••• , •.•

V.
Cona_: Felipe Schmidt. 18 _t' Central·, ...•..• , .•..•••••

Rua Iscon-

I
Fone 3801

. Estrela 0· •••••

Pret.o 123 - Atende em -hora marcada. Ideal ........•.•••.••••••
,

t Res.: - RUL Eatllvel JuniM, �;�.q REITO
80 -. Fllne: 2111. ...Oi.que ..... v'" ..... �...

, ,

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANórOLIc.
·-Fones: 25-34' e 25-35 -

EMPRE�A NACIONAL Df NAVEGt�CÃO
HOEPCKE

�A.'IO,.MOTOB ,<CARL
ITINIlRARIO

SAlDAS DE

e Crianças·
Consultóriõ - Rua

nes Machado, 17�
Horário das Consultas -

das 16 as 17 horas (exceto
aos sábados).
Residência:

de de Ouro
Te!. 3559.

2.021 .

2.276
3.14-7 As pal:tidas de Flori:'lnópolis são ás 24.00 horas, e OU

S.321 ,io de .:;;\oeiro, ás '16,00.

·::::r Tal1.t6 ri·tl� Ida corrlO ra Volta o navio fará escl'la Uúfl

8.171'portnR de:'Rãú �ebastião. Ilhabela�e Ubatuba..

1.6119}
- Para melhores informações, dirijam-se' à ,séde d:.

ue �lllprêlU\, à rua Consel heiro Mafrf\. 30'� T�ltof"j}1iI 22-12

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta�' das 9 ás 11 hora•.
Res. I' Cons. PIi-dre Migullli�!lo,

1.121.

DR. M�IO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL'lOS
E CRIANÇAS

Conaultório ,- Rua João Pin
�o, 10 - Te!. M. 769.
Consultag: Das 4 àa 6 hOTal.
fu!sidência. Rua Esteve. J11-

niu, til. Te!. 2.812.

11.31&1,)".

J n A VOJ.TA

'.700
2.500
1661- .

IÚ25- -

2.402
'

l.in
2.300

f'pnUIiI. Rio

11-8
24-8
6-9

12-8

ZlHS

7-9

Clinica Médica de Adultos ..
6-8
18-8

31-8
16-8'
29-8

V EN D-E SE
Lotes a, longo prazo sem juros, prestações mensais

fie Cc$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada géál) cortado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
Últimos'lotes. Informações e vendas com o S>:. Adão

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

18ANCOdeC�f�ITO PorUiARI.1e AGRICOlA I i

Rv.a. IV

IUlÂ.llM� 16 . ,

I

•

�
---11-_' --,

f'LORlANOPClIS - 5Ió,.e�i6.rln6, .'

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

misas recem coru rrulda com 2 predios e ven.dem-se tarn
bem só as maquinas constando de:

.

a maquinas RaYser ir .....strial sig-zag,
"1 maquina Vürcopj, _.e fechar camisas.
1 engomadeira .

1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-
IYHlS.

1 oleo crú de 6 H. P._ .

�

1 gerador de 3 K V A
·Aproveite a oportunidade.
,A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Clrtlto Macha

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

�ARMÁCIAS
.

DE PLANTÃO
ms DE AGOSTO

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

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

/

11. - sábado (tarde - Farmácla Nelson - Rua
.Felipe' Schmidt... '-

12 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

'

18 _: sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
.;oão Pinto

•
,

19 - domingo - Farmácia Moderna � Rua
Pinto

João

TÔNICO ZENA

....

'\0 PRIMEIRO SIN/' )E FRAQUEZA, TOmC-O ZEN.\
.t.. dUA MESA 1

_

, /

...............··...................· .....····...

·-·A-
...

v·llõ
................··.......· ..............·-·........

Dr. Wil�on J. Bleggi
� Cirurgião:_Dentista

Co��nica a?s. amigos e clientes que
. (�onsu ItorIO den tarlO par.a. o Edifício "João

mudou ('

Alfredo",

esquina Jeronimo Coélho - Cons. Mafra, 10 andar
s�l� 16, onde continuará atendendo no seguinte ho�
rarlO: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas _

Pivots Dentaduras anatômicas e' cirúrgia.
'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em 31 do mês passado encerrava-se o periodo de

um grande acontG�im€nto: a gigantesca l iquidação de

inverno de "A Modelar". - O povo querendo 'aproveitar,
o ú 'timo dia acotoveluva-se dentro do estabelecimento,
não sendo poss ivel atender-se uma grande parte da fre- /

gues ia, por falta de tempo, o que ocorreu uma onda de

pedidos afim de que se continuasse com a liquidação.Entre os cientistas que
E assim, atendendo, mais uma vez a vontade dó po-

modernamente mais têm se /'

vo, mesmo em seu prejuizo, resolveu A Modelar estender
preocupado' com os assu�- sua liquidação até meados' dêste mês.-

-,

tos que dizem respeito á
Como Já nos encontramos no dü�i2, perto portanto

biologia humana é justo que de ser encerrada definitivamente esta gigantesca liquí
se cite o nome de AlexisCar-
• 1 A .' . le dação, gamos aqui nesse último aviso ao povo:
I e. s pesqmzas que e

D'
.. ,

"A M d 1 ;, .

d 'I
.

•

I'
.

b '.
.

m In�am-se a·
.
o e ar ; aproveítan o os u timos

rea IZOU vieram a rir, se

I" d li íd
- � . .

"'" "d
.

ibi lid des 'Olas e iqui açao, com preços verdadeiramente nppres:
ouvi a novas pOSSI I Ia.

1 _.,. A
,o ,

h' tes
á lti sionantes, que atua mente estão ja equiparados a pre-

e novos onzon es as mu 1-
., • • A

1 t-' os ços atuais de fábr-ica, gozando ainda o fregues de des-
p as ques oes que cercam· .

-
..'

bl d Ih'
. contos nunca ViStOS em Flonanopohs.-

Pdrod
emas 'la

ve /cet, mocdla- , Portanto não esqueçam. Aproveitem esta última
a e e pro ongamen o

id d h'
.

id U d
., oportuní a e que I es oferece "A Modelar". porque V.

VI a. ma as suas mais ln- '. �, _
.

. .

I t·,,· f I' Sas. a aproveitando nao so estarão prestigiando o' gran-
teressan es experiencias o " .

d ti t d cor'a
de Magaz in, como tambem fazendo uma grande economia

a e re Irar par es o -

, '. A

-

d b
. -

d ali para Se1.1 propno bolso.

Iça0
e um em rrao e g 1-

nha, as quais, desde 1912 até

hoje, vivem em seu laborató
rio 'sem que apresentam as

pel'tulbações e os sinais nor-:

m.ilmente causados pela se

nccência.
,

De pesquiza em pesquiza
Carrel "demonetrou que os

'ecidos do corpo humano,
Jesde uma vez que sejam eli
minadas os produtos de de

sassimilação, podem se de
senvolver e se reproduzir
satisfutoriamente. Basta que
se encontrem, ainda, a .uma

'�emperatura determinada e

sobre um terreno nutritivo
-artificial.

Uma glandula tireoide é
até hoje' conservada em per
feito, estado de função no la

boratório que dirige no Ins
tituto Rockf'eller.
Todós esses estudos têm

uma importância fundamen
" tal no até então córnplicado
�, problema da transplantação
� dos tecidos e vieram demons-

I
trar não só que as celulas

\
-,

rPodem ter uma existência il i-
USE TAMBEM ", i mítada como, ainda, que 01'-

-�m
'gãos isolados podem viver

11.1\" I i: [1:"1 mais tempo que o próprio
"i " , � org-anismo, desde uma vez

_'" qu'e y

se. encontrem num ter-

reno favorável.

�ARA HIGIENIZAR OS ��HO� I. Seg'tU1e'l,!> o d!!s.e,i? d�:-Çp�
LEIA O ESTADO O rei a sobrevivênclU a::ssep-
MAIS ANTIGO DE tica dos orgãos estaria des-

EANTA CATARINA tinnda a 'desempenhar, 'um
papel, consideravel no tra

tamento da velhice pois ter
se-ia uma espécie, de "han
éo de orgãos", tal e qual já
se faz correntemente, aliás,
em algumas clínicas ,com

o "banco de olhos'''. Esta

idéia de hospitais ·d,e orgãos
baseados nós estudos de

Carrel não deve, ser confun
dido com os aparelhoS' que
hoje são empregados em hos

pi tais especializa�os . e co

nhecidos como rim e pulmão
artificiais.
São dois assuntos comple

tamente diferen't'es um do

-

Florianópolis, Terça-Feira, .-14 de Agôsto de 1956

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

Sociais
Cancêozinha sem sentido

,

LILA RIPOLL

O vento partiu-se
num canto de esquina,
e abriu quatro braços
em varios sentidos.

As flores abertas

jogaram perfume.
Na �'ua cantaram
mil vidros partidos.

Às vozes dos sinos,
unidas ao vento,
desceram os Anjos
com olhos de espanto.

G

"I'raziam rnistérios
nas asas branquinhas:
"Pecou uma Virgem?
"Morreu algum Santo?"

El os ventos corriam,
voltavam,
partiam
e os sinos cantavam

unidos aó vento!

Â�'N--rV -EtR�·S·-:CR lOS
sra. Maria do Carmo Bar

bosa Vieira, esposa do sr,

Raimundo Vieira, funcioná-

rio publico Estadual. I

vva. Francisca Schneider
Fonseca.
sr. Jonas Brasn.

�

sta. Vilma Lunardelli.
sr. Edvarde Araujo:
sta,' Alma Silva.

sr. Erico Abreu,
sra. Irene Ribeiro Piche-

Se Você usa Oculos'
PARA CbR'RrGIR A VISÃO

ring.
:31'. Arlindo Bess

sra. Aurea Cardoso da

Silveira
sr.,João Eloi Mendes.

sra .. Julieta Pavan Si-

, imões.

CARLOS lVIORITZ
:e:

DIVA DELAITE MORITZ

participam aos seus parentes e pesso�s de suas re.la-_
cões o nascimento de sua filha TANIA MARA, ocorrido

�o, dia 6 de agnsto de H15G, na Maternidade "Dr. Carlos

Corrêa".
Florianópolis, 6 de agôsto de 1956

----

ULTiMA'MODA

'-1Il. I

,

O Oriente continua influenciando fortemente as costu
meiros e lanç[tdorcs da mocho Aqui temos um vestido para
(:()chtail, em sed;, est:vnpflda, imitando o brocado orien
h..!. Saia em prer:ás e llma ill1"eressante gola alta. (FOTO

TF...\];�;;;vVORLr;)

Consoelhos de
Bél·eza

Estudos
mento

sobre o prolonga-.
(la vida humana.

-n-. Pires

Dentro de um século O esgo- O PROBLEMA NO BRASIL
tamento dos combustíveis ' '

I ,

'Nos próximos cem anos :) professor José Leite Lo-
estarão / esgotadas as reser- )es expôs 'a situação do Bra,'
vas mundiais· dos combus- 'síl em face da energia atô
tíveis clássicos - carvão e

. mica. Disse que a Noruega,
petróleo - e por isso a�su- ')01' si só, 'cónstruiu reatores,
'me tão grande importância o mesmo fazendo a França, a
) aproveitamento industrial Suíça, a Inglaterra � outros
da energia atômica, decJa- países. A Inglaterra, dentro'
:ou o professor 'José Leite de 20 anos, estará consumiu-
Lopes: catedrático de Física do 40 por cento- de energia
la Faculdade Nacional Ide atômica em suas indústrias.
Eilosofia, na conferência. O Brasil devia, ,

imediata
[ue, ontem, pronunciou, no mente, contratar técnicos
nstituto Supérior de Esta- em países' onde êsses técni-
.Ios Brasileiros. 'ao auditório cos são mais baratos, como

de Ministros da Educação. a Noruega.ré inicial' um pro
a Brasil - continuou -

grama de aproveitamento da
,ue não 'sabe, ainda, com energia nuclear �lentro de
.e rteza, a quanto' montam suas possibilidades.
uas reservas de minerais

,tôrpicos, deve criar imedia-

amerite, a Comissão Nacio-

N
I"

t
- di'nal de Energia J\tômica, ova me" rucao a

'

p�ra executar um programa
. .) t A M;AIOR OPORTlJNl.DADE PARA ADQUIRIR SUA

lentro de suas possibillda- SUMOC C A S � P R O P R I A
des, como fizeram a Norue-

'

"
. COMPRAMOS E VENDEMOS:

'a, ã Suíça, a Itália' e outros Transferência de categoria lotes, 'casas, srtios, chacaras, pinhais e-outros imóveis de
.p�i�es��,.. _ . '�, ��jo� �l'OIJUj.O! fal'mac.§pHcos -ir:lJl{l� iJl1poJ:_t'âl1ci� e oportunidade para 03 �elhore8

"GOl'mIDA�'PÂ$.�u"''' Rio, 13 'é\'.'A:]"A··stJMOC . . -,'.-- '

negocios
ATOMO ':2-: C'J vai baixar hoje a_Instrução POSSUIMOS PARA VENDA IMEfilATA

O professur José Lopes nO 137, ontem aprovada pelo Cas;1s, e terrenos nesta Capital, no Sub-DIstrito do
disse que a corrida para a I ministro da Fazenda. Essa Estreito, Coqueiros, 'Bom Abrigo e Tl'indade. Otimas
energia atômica 'começou nova InsÚuçào transfere de oportunidades, locais de grande futuro e a pre�os ver-
�m 1939. Com a guerra, as

. categorias varlOS produtos dadeiramente convenientes.
investigações científicas ti- .farmaceu'ticos. .- TRATAR no Eaificio São Jol:ga, ;ala 4
veram um caráter militar, I

'

.

centralizados pelos Estados Ao que :st'amo_s infor��- "

Unidos. Os conhecimentos d?3, o.gOV;l'�o. nao ?�r1111�1-
.

LIRA3ientíficos, promoveram es- ra que a malor hOl11flcaçao
tudos sôbre a questão. No cambial a -ser dada. aos me-

an.o passado, realizou-se a dicamentos exportados con -

Conferência de Genebra, sô- corra para o aumento .dês
bre energia atômica, quan- tes, no meí'cado interno. Os !:ia
do, então, os ;;;egredos foram preços já são v.eqladeira- Pia
revelados. mente astronômicos.

"

ÚLTIMAS OPORTUNIDADES

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

CRIACÃO IMEDIATA DA COMISSÃO
.,

NACIONAL DE lNERGIA ATOM'ICA

'PARTICFP"ACAO
Ainda a respeito dos es-

'

tudos' de Carrel sobre o pro- JOÃO ACACIO CIDRÃO FIRMINO' VlRiSSIMO
longamen!o .da vida ha á ci- :e: BERNARDINO
tal' a possibilidade de hiber- SENHORA :e:

nações periódicas conforme Participam' aos 'parentes SENHORA
se pode ler no 'se(1 livro mun- e pessoas de suas relações o P.a.rtieipam aos parentes
dialmente conhecido "O, ho- eontrato de casámento de e pessoas de suas relações o

mem, esse desconhecido". sua filha LíGIA, com o se� contrato de casamento de

I
'\Tão é destitui do de funda- nbor EMíDIO AM'ORIM VI- seu filho EMíDIO, com a

nento poder-se um dia con- ::tíSSIMO. senhorita LíGIA MENDES
3egilir fi. fazer no homem- o tr....,MUI'M ,IXllll. Çt: CIDRÃO.
que se observe em certos LíGIA e EMíDIO'
11amíferos hibernantes o Confirmam
lue passem determinados . Biguaçú, 2 de agosto de 1956
períodos da vida -num esta-
10 de entorpecimento ou se

ja uma espécie de sono le-

targico; durante o qual vi- P"A-R 11 C rp A C Ã Ovem em c(�mpleta imobili- ,

dade, sem-se alimentarem e MIGUEL V .kL-E�TIM e MARIA JúLIA DA SILVA

em que a respiração deixa f; JOSÉ DE SOUZA e MARIA DE SOUZA participam
até muitas vezes de se mani. aos parentes e amigos o noivado de seus filhos Onor

festar. Valentim e Maria das Neves Souza transcorrido n� dia-

No dia em qUe fôr possi- 5 do mês em curso:

vel conseguir a suspensão
do funcionamento vital sem.
prejuizo é claro para o orga
nismo ter-se-á obtido, !to qi
zer de Correi, uma das mais
sedutoras promessas da bio
logia.
NOTA:- Os nossos lei

tores poderão solicitar qual
quer conselho sobre 'o tra
tamento da pele e cabelo ao

médico especialista dr. Pi

res, à rua Mexico, 31 - Rio
de Janeiro;. bastando enviar
o presente artigo deste .101'
n'al e o endereço cómpleto
para a resposta.

3
»

'VOCE SABIA QUE

'ASSOCIAÇAO C�TARIN�NSE DE
MEDiICINA/'

Ass�mbléi'a -dos De1'egados
De ordem de 8.�r. Presidérite convoco os snrs. Dele

gados desta Capital e do interior para a Assembléla dos
Delegados a Se realizar no próximo dia .31 de agôsto, .às 20
horas na sede da A.C,M. à rua J�ão Pinto, 18.

, Florianópolis, 8 de agôsto de 1956.'
Dr. Wllson Paulo Mendonça

8ecretário�Geral

T·ENI.S CL,UBE
(O CLUB1; DA MOCIDADE)

PROGRAMA i)O M�S DE AGOSTO:
18 - sábad'o - Soil'ée, com início' às 22 h�ras..

26 -- domingo Brilhante Tarde, -- Concêrto _

Dançante. Aguardem maiores'
detalhes sôbre essa. surprêsa!

\

Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ, a

gaz engarrafado .. DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis
ta pode ser igualado com as melh{)res marcas mundiais.

Unico fogão fabricado no pais, com forno compoleta-
me!'(te isolado com lã de vidro.

'

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

GLAVAM.

AVEN·TURAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

,_",�,.,__�_, , F_l_o_n_·a_n_ó_p_ol_is_,_T_eJ_'ç_a_-_F_ei_r_a,_14_d_e_A_g_ôs..·t_0_de_1_9_56 � -.:::� _!T_A_DO_,_

Devido ao mar agitado durante 'todo o dia de domingo, .sõmente ôntem. pela manhã, pôde ser efetuada' a primeira prova
eliminatórià para a 'escolha do "quatro, com" que 'irá a Melbourne disputar pelo Brasil as. Olímpiadas; Iniciada a prova, os

W carioc,as assumiram a dianteira, perseçuides de perto pelos ceíerinenses. -vindo mais atraz os gauchos. Assim foi
I

até o fi

m nal, vencendo desta forma o misto Flamengo-Vasco com um barco de vantagem' e no tempo .de seis minutos e cinquenta
� e três segundos

•
Hoje �s 8 horas !eremos. a secunda prova efiminat�ria, espe.r�ndo.-se a rebabilitação do conjunto bi-. I

,

� ,

. campeao sul-amencano, Força, c�tarlnenses, que � triunfo sorrira hOJe! .

- o,' ,ml
.Êlêêrêlêêêi::::Jêêr#lélêêêêêélr#lêr;3Pr#lr#lr§f1ê@@E1êrê@êêêêélr'êr#E1ê:r#ir#ir#lr#lr#lr#lr#J@r::#@@Ê#Je

Vitória do' T· a m a n d a r é : 3xO

Poucos, muito pouces quadrões do "I'amanda.ré e realizada não muito distan-
'

gumas
-

centenas 'de cruzei-

adeptos do esporte do balí-
.

Guarani. Muita genté pre- te do estádio da rua Bo- ros.

podo acompanharam o de- 'reriu esperar (em vão) pela cai uva. Assim, a renda não O embate 'entre o alvi-ru-

senrolar do choque do Cam- regata eliminataória ou bro do Estreito e o "Bugre"
peonato da Divisão Extra apreciar a disputa da prova foi além de oitocentos e não teve a movimentação e

de Profissionais, em que de resistência do Campeo- oitenta e cinco cruzeiros, o equilíbrio que .se .esperava

foram degladiantes os es- nato Citadino de Ciclismo com prejuízo, é claro, de al- e isto se deve à expulsão de

COM A' EXPULSÃO DE-ZEl.INHO NO 18° MINUTO DE LUTA, O GUARANI NADA' MAIS PÔDE FAZER SENÃO EVI
TAR UM EStORE MAIOR NENEM, ODILON E VERMELHO, OS AUTORES DOS TENTOS A PRELIMINAR VENCI

DA PELO "BUGRE" POR 2Xl
Zezinho, um dos valores de da no gramado a sua supe
maior evidência do pelotão rioridade técnica e territo
tricolor, quando o prêlío ria l, enquanto que ois tl'i-

.

d t
. . I

Iam a es ava na primeira, co ores, fazendo das tripas
metade do período inicial.

I
coracão, buscavam diminuir

Vimos Q Tamandaré à' a diferença, quasi o con
vontade, deixando acentua-

I seguindo, não fosse a falta
--------------

I ' I'
de visão do arco de seus

avantes,
O placard de três tentos

a zéro não diz muito bem o

que foi a lutá. Achamos que
o tricolor merecia pelo me

nos fazer. cair o zero do
marcador.. 'Mas de todos os

modos foi um triunfo justo'
dos pupilos de Bráulio que
agóra deverão decidir com

o Paula Ramos o primeiro
turno.

OS GOLEADORES
Neném, aos 17 minutos da

etapa 'inicial, abriu a con

tagem, cobrindo o goleiro
com um "shoot" de fóra da
área. Um minuto após, Ze- PRELIMINAR
zinho atingia deslealmente Na partida entre os con-
o dianteiro Vermelho, sen- juntos aspirantes, os bu
do, de imediato expulso da grinos levaram a 'melhor pe
cancha. O segundo g'ol foi 10 escore de 2x1.
·····�•••••••••••••••c••••e••••••••••••••••

...
•

-
c::a
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NÚMEROS DOS CERTAMES DE-FUTEBOL
DA CAPITAL

'DIVISÃO EXTRA DE PROFISSIONAIS

Jogos realizados
Átiético 2 x Guarani 2,

.

'I'amandar
é

2 x Bocaiuva 1

Paula Ramos 2' x Guarani O

Tamandaré 2' x Atlético 1 ,

Paula Ramos 2 x Bocaiuva O

Tamandaré 3 x Guaraní O

Classificação
1° lugar - Paula Ramos e Tamandaré, O p. p.
2° -lugar Atlético.i S p. p.

'

3° lugar - Bocaíuva, 4 p. p.
4° lugar � Guaraní, 5 p. p.

Artilheiros
Vermelho (Tamandaré) .

Nenem (Tamandaré) : .

Odilon (Tamanclaré) .

Osni (Atlético) ; ........•
,

.

Vico (Atlético) .

Sadi (Guaran í) .

Zezinho (Guarani) ' .

Zacky (Bocaiuva) : ,: .

Duarte (Tamanc!aré) .

Jacy (Pàula Ramos) ; .

Guará (Paula Ramos) ;

Fernando (Paula Ramos) � .

Sombra (Paula Ramos)
'

.

Goleiros vasados
Glóvis (Guaraní) .

Dorni (Atlético) .

Hélio (Tamandaré) .

Garcia (Bocaiuva) . ..
Milton (Bocaiuva) .

Goleiros invictos
Lelo CP. R.) em 2 jogos e Início (Bocaiuva),

15 m., substituindo Milton (expulso).
Árbitros

Gilberto Nahas 3 vezes

Lauro Santos 2 vezes

Gerson Demaria
,
.. ,

'

1 vez

Expulsões
Luiz (Atlético), Milton e Waldir (Bocaiuva) e Ze

zinho (Guaraní).
Penalidades máximas

Nenem ('1'.) contra o Bocaiuva: convertida .em gol.
Zacky (B.) contra o Tamandaré: convertida em gol.

ASPIRANTES

Classíficação
1'0 lugar - -Bocaiuva e. Paula Ramos, 1 p. p.
2° lugar � Guaraní, 2 p. p.
30 lugar - Atlético e 'I'amandaré, 4 p.. p.

Tentos a favor e contra
F.

Atlético ........................... '2

4
5
6

11

,Bocaiuva .. , .' " .

Gauraní
'

.

Paula Ramos '" .

,

Tamandaré ," .

AMADORES
.cJassificação

1° lugar - Postal TelegráfiC'U, O p. p.
2° lugar - São Paulo e Tamandaré, 1
3.0 lugar - Colegial, 2 p. p.
4° lugar - Austria e Ipiranga, '4 p. p.
(Colllinua na 5a Pag.)

p. p.

3P Tesoureiro - Lean dro
nunicar a V.S. que, em as- Mar-tins.
.emblêia geral realizada em

data de 26/7/56, foi eleita
e empossada a nova direto
ria que regerá Os destinos
da Associação no período
26/7/56 à 26/7/57, a qual

; I ficou assim constituida:
'. Presidente. - Orestes
I Araujo (reeleito).maior do valoroso "meia" I '

Na tarde chuvosa de sá.: fina-l não 'houve vencidos Vice-Presidente - Almo-E'rico, que empresta seu

concurso ao Figueirense. E' bado prosseguiu o Campeo- nem vencedores. Um empate rv Laus (reeleito).
sem dúvida um dos -arti-' nato Amadorista de 56, sen- de dois tentos afastava a

do a rodada presenciada por ambos da liderança, deixan
um pequeno público. i do isolado o clube dos Cor-
No primeiro embate da reios.

tarde, os times do Tamanda- I

I

ré e São Paulo, lideres in- Após defrontaram-se os

victos juntamente com o o ua dros do Treze de Maio e

Postal Telegráfico, propor
cionaram uma luta sensa

cional e equilibrada. No

Nos desportos amadores
existe algo precioso c�nsti
tuido por aqueles que ten
do deixado de praticar, ou

mesmo nunca tendo pratica
.do, são elementos que ao

desporto prestam relevan
tes serviços, em geral con

tribuindo com grande soma

de energias no desempenha-

OS JOGOS DE 'AMAK'HA- PELO CER rem dos cargos de direção,
ro-

' n' -

funções de árbitros, treina-
,,_

JAM-E DA DIVISA0 ESPECIAL ��:::� : ;�;te1;0.g��'d:Sg:,�� na�;:���;. da dívida, supon-
,

.,'
ma, esses" afeiçoados e des-, do que de esgrima entendes;

. .
.. portistas são apelidados já qUe em tal terreno pene-S;ilo as segumtes as par- Em Itajaí Marclho ; CARTOLAS

tidas marcadas para ama... Dias x Caxias I
'

. . . traste, eu solto uma bola;
I

-

'd
'

I' d E B C I p'r� que você dê tratos a
11 la, quan o sera rea Iza a m rusque - ar os Re_ Oh' d , O d '

a rodada número' cinco do naux>x Estiva Is' p' ey�aQsa., � e estas bola afim de bolar a aqui-
.. _

. eu ope. ue e ISSO, POU- sl'ca-o de llns CARTOLAScancha. Campeonato da DlvJsao Es-' Em Blumenau - Olím- a d ? S'
>

.
.

....
; pc no-se. Iga o meu con- paI'a a nossa

.

Tal rodada foi assim I peC:Jül
de PrOfJSSlOnals: plCO x Paysandú 'Ih _

P
c c ' esgrIma que

transferida para 'o próximo Nesta Capital � Figllei- Em Joinville _ América x' ss·e o: nao se

IPoupe OPltey, da' falta dêles se ressen-

. ,'" '
I.e quer ver agum l'esu a- te ...

c1omll1g'0. Ilense x Palmeaas Aval d ·t· I-- " o pOSI IVO. (C_ontinua .na. 5a PagJ

ONTEM,- TATÚ;

Asinabal Barcelos, eleito

presidente de honra do clu
be auri-celeste.

COQUETEL OFERECIDO PELO BO
CAIUVAHOJE, ÉRICO

2

"Sábado último, às 17 ho-..

'd' Iras. em sua se e SOCla , no

sub-distrito do Estreito, a

,clil:etol)ia dç Bocaiuva Es::, Em-rápido improviso o

porte Clube, a cuja frente, maioral boquense saudou os

se -encontra o desportista convidados, agradecendo
capitão de corveta Haroldo lhes suas presenças.
,Ramos, teve a gentileza de ------------

oferecer um coquetel à ím-
I prensa e convidados, em .re- Campeonato Ca
gozi]» pelo 18° aniversário
de fundação do clube, trans- riocacorrido no dia anterior, 10 '

dO- corrente. Resultados da terceira ro-

O novo dirigente-mór bo- dad-a:'

quense, militar brioso e I _Flameng_? 2 x Portugue-
conhecedor dos problemas sa 1, .

do esporte, pI:etende tran�-I Fluminense
- 2 x Botafo

formar o Bocaiuva num gre- 'go 1

mio realmente grande, com! América 2 x Olaria 1 ,

uma organização modelo., Vasco 4 x Madureira 1

Para tanto não lhe faltará 'Bangú 5 x São Cristóvão

o apôio dos abnegados ele- 1

mentos da nossa Marinha,
entre os quais o comandante :::esso 2

Cl'l
..�

'

-._

2
2

2
1

1

1
1

1
Canto. do Rio 3 X Bonsu-

E'RICO

CAMPEONATO DE AMADOR'ES

C.
10
3

6

2
6

a

l-heiros mais completos que

possuimos, vencedor que foi
no ano passado da corrida
dos "bombardeadores",

Vendaval, embate que' tam
bém finalizou empatado:
1xl.CERTAME DE JU·

VENIS

Transferida
dada

I Não se efetuou na ma

nhã de domingo a rodada
do certame de juvenis. ,Mo
tivo: estado encharcado da

de autoria de Odilon, aos

10 minutos da etapa .com
plementar, cabendo a Ver
melho completar o escore

aos Q2 minutos, de maneira
espetacular, mesmo assedia
do por Fausto e Siridakis.
Fausto, no lance acima,
contundiu-se, sendo retira
do do gramado para retor
nar muito após, indo, porém,
servir no ataque.•

O ÁRBITRO
No apito funcionou o sr.

Lauro Santos, com atuação
aceitavel.

OS QUADROS
Os conjuntos atuaram

obedecendo, às formações
abaixo:
TAMANDARÉ - Hélio;

Pavão e Erasmo; Abelardo,
Braulio e Jaime; Duarte,
Odilon, Vermelho, Ceça e

Nenem.
GUARANi - Clóvis; Si

ridakis e Fausto (Carli
nhos); Filomeno Anastácio
e Anibal; Sadi, Zez.inho, De
déco, Mario e Carlinhos
(Fausto).

•
'

ADIADO PAULA RAMOS X BOCAIUVA
, (AMISTOSO),

O prélio amistoso entre sexta-feira, deixou de ser
Bocai uva e Paula Ramos, l' d f' drea nza o, rican o adiado
marcado para a noite de "sine-die".

,ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SETE DE
SETEMBRO

,
Recebel:1�S e. agradece- I

1° Secretário
mos o ofICIO abaixo: Oliveira.
Florianópolis, 28 de julho I 2° Secretário

de 1956. Bem.
limo. Sr.

Valdir

Nilton

1° Tesoureiro - Acelon
Santos (reeleito):
2° Tesoureiro - Lean

dro Martins.

Diretor de "O ESTAno"
Nesta.
De ordem da presidência

tenho a satisfação de co-

Conselho deliberativo
Astrogildo Siíva.
Nery Cardoso.
Maurí Silva.

-

So licitan do a V. S. a pu-_
blicação do presente ofício
subscrevo-me atenciosam�n�
te.

Valdir Oliveira
10 Secretário

CARTOLAS
Uma pergunta: - Você

entende mesmo de esgrima?
Não leves a mal; é que ês
se teu geito de provocar e

depois sumir, . não parece'
de esgrimista, pois êsse,
antes de tudo, necessita de
muita fibra e muita persis
tência, para' se �an ter 11 u

ma prancha, onde não pode
dar expansão ao exibicionis
mo de que tanto gostam os

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em Dois PlaneIas
A Seixas Netto -, nas proximidades do pó-

Uma estruturação selenulô- lo sul lunar.
gica - descrição da Lua I Mas fi Lua tem uma, den-
Os acontecimentos e com- sidade maior que o grupo

nortamentos anteriormente
I
gr�nito-bassalto da. Terra,

descritos, não �ão os únicos Porque? É assunto que a Se
e inéditos na superfície lu- 'lenO!log'ía respondera mais
nar. Antes pelo contrário, I

tarde, algum dia, com exati
não são, também, os mais! dão. Essa maior densidade

Importantes, são- aconteci- 'lunar talvez seja resultante
mentos ele rotina em qual-

'

primitiva ela reação granito

q,ue.r evolução de o,rel.em ge�-II bassalto, na operaçãa Se�e
Iógíca, - selenológica, ali- nológdca. Certamente eXIS-

ás, - para a Lua. tem núcleos metálicos mais

Q,ue são "râias-meridta- pesados, em estado de sxtre
no" lunares? Chamo assim ma pui-eza, o que não pode
às ráias, ou linhas, claro- ser encontrado na Terra; de,

brilhantes, que partem dêsde vida às reações oxidantes
a �o.ntanha a�elar de Ticho, I

permanentes e cíclic_as da

proximo do pólo sul da Lua, atmosfera. E a Lua nao tem

alcançando um comprimen- atmosfera. Igualmente não

to de 2.300 quilómetros, an-
_ se encontram na Lua vestí

tes de se extinguirem com- gios dos degelamentos que

pletamente. Essas "râias- seguem os estados de eleva

meridiano", fazendo ponto da fusão térmica. Por que?
de divergência ou fóco de Porque não há atmosfera

irradiação em Ticho, são ob- I
de azoto-hidro-oxigênio. Nem

servadas ao telescópio e re- ; nunca houve na -Lua grupos

gistradas com minúcias nas de gazes oxi-hidl'ogenados.
fotografias, atravessam, e: Portanto, o .passo inicial

esta ê a mais notável -part.i- da Selenología é o estudo dos

cularidade, cadêias de mon- I
corrimentos e da exaustão I· tanhas, cratéras, picos, for-l basalto-vu Icânica, result�n

mações interiores anelares e
I te da emanação de granito

vales, sem perder a compo- incandescente, na sua estru-

sição geométrica inicial. I tura atómica primitiva. De-

Por que? Não há, nas hipó- pois, torna-se seriamente
teses correntes, eXPlicação', importante a ordenação do,

exata. Ao meu entender, se e.ixo das cratéras. Isto re�e
fôsse o pólo sul lunar colo- Ilará o eixo de menor reS1S

cada no centro do sistéma

,tência
vl1lvánica lunar, in

de Ticho, - e teria sido alí indicando, ao mesmo ínstan

há 1 milhão de anos passa- te, as sinclinais
-

e anticlinais
dos, - as "r áias �eridiano" I do derrame basáltico de su

s e r v iriam perfeitamente, perfície. E, por terceiro te

para compôr os circules má- ; ma, determinar o volume ele

· ximos polares, para o obser- desmoronamento dos muros

vador terreno. ! das cratéras e das f-aldas das

A orografia da Lua é bas-
.

cordilheiras, em relação à

tante conhecida, inegável- fôrcu de aceleração da gra

mente, e estudada na Sele- vid;de para a queda dos

nozrafía. Mas a mecânica. corpos no campo de super
dessa orografía é completa- fície lunar. Esta solução re

mente desconhecida.
.

velará; por sua vez, que não

Geogra!ía sem apôio da existe, precisamente, um

Geología, é um estranho e comportamento de desmoro

incompleto estudo que nada. nar, mais um contínuo e len

pode explicar da evolução e to corrimento de poeira ba

comportamento" ·liõ" sistéinã s:üITcá nosPlãilõs inclinados
orográf ico terrestre. Dêste o que muda, sempre constan

modo, em paralelo, Seleno- te, o sitema de colorido vi

grafía sem a Selenología, - sual das áreas observadas,
não existe ain (la esta "IH- bem como o que provoca. ,
ma -, dán os 'a noção in e- nos restos �ítreos d� gra-j'xata dos acontecimentos e n ito, os efeitos lummosos

comportamentos .

da super- sob a luz Terra-Sol.
·

fície lunar e não nos oferece Ao meu entender, a Sele-I
maneira de apreendê-lo em nología mostrará, bem ela- I
profundidade. i ramente, que a Lua é mais,

Como estruturação para antiga que aTerrá. Revela

preliminar Selenología, uti- I
fá, também, a' sua orígem:

lizn da as "ráiàs-meridiano",
.

Um estróide procedente do

parto da proposição de que a I planeta X. I

composiçao selenológica do Segundo os mais moder
nosso satélite é pétrea, de nos cálculos da idade da

orígem gTanítica, compro- 'I'erra, as 'rochas do nosso

va da,
.

na densidade lunar:. planeta são velhas de ....

3 ;3jágua), no seu núcleo, 2.000.000.000 de anos. A geo
sendo a superfície recoberta logía descreve bem essas ro

POl' ténue camada de basal- chas, Haverá identidade en-

umprecise fazer

Seguro de Vida?
.-Porque.

Será êste

o Sr. José Palhares tem grandes res

ponsabilidades de família. A -ituaç to

que hoje desfru '

a é o prêmio EXclu

sivo do seu trabalho pessoal e do seu

enorme esfôrço. Entretanto, o Sr.
Palhares não possui qualquer espécie
de seguro. Argumenta êle : "Não tenho
interêsse em segurar-me, porque, se

puser de lado, todos os anos, as im,

pottâncias que deverei pagar em

prêmios de seguro, chegarei um dia a

ter quantia igualou' superior à que
seria paga à minha família, depois
de minha morte."

I '

- Se êste 'é o seu caso o Sr. deve fazer um

Seguro de V i da:

n PORaUl.� em meio a tantas incertezas que
� atormentam seu futuro (a incerteza da du

ração da vida, da conservação da saúde, da

capacidade de ganho, da estabilidade dos

Ii góc.os, etc) �.ó o seguri de vida representa
uma garantia in-falível.

O PORau� o Sr. realizará imediatamente aquêle
sonhado pecúlio, e não daqui a anos; sem

correr o ri co de desaparecer s e rn c.impl tá-lo.

�p'::RaUE o seguro de vida não é "ernprêg i de
U capital", mas a cobertura de' um risco, que o

Sr, como todo homem, corre a cada instante.

'1

i
Ô

,

éa

o Seguro de Vida

Sclucâo Ideal e Imediata

do seu problemaDesej nn ro c onh s c er c utro s de olhe; do cr
ç
onlz cçõo "SUL AMER.CA",

peço enví qr-me publi,açõ" sôbre o assunte.

Ai SUL AMERIC.I\ .: Caixa Postal 971 - Rio (e Jan-.iro

Nom : ..

Data do Na,c.: dia m ano . SI,I·Amerie'8-
Pfl;>fi ..Oa Çcisado 1 Filho$ 1 .

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE YlpA
'.J

alla n.- ..•.•••..... lIairio .•.....•.•• : ,

.UNgADA .... 1.'1
-

CiQQ"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e.tQQg ••••••••••••••••••••••••••••••••-

.•••

. \
.-., •.'tt:�:v ,» "t : .�.: .. lÁ'"

C I H E M1I
CINE SAO JOS:E·

As 3 - 8hs.

Miroslava - Carlos NA
VARRO - Fernando 80-
LER em:

UM MONSTRO VOLTA
N o Programa:
Esporter na Tela. Nac.

.

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

tõ-vulvan ico. A Lua assim,
é mais velha, no sistema so

lar, que a Terra. Os derra
mamentos basálticos de su-

tre as nossas composições
rochosas e as 'montanhas de

basalto selenitas 1 Não. Por

contrário. As montanhas lu-

perfície, revelam um perío- nares devem ter mais de ..

elo mais antigo, que o regis- 100.000.000.000 de anos. O

trado na Geología, parl'!- o cansaço elo basalto já há mi

nosso planeta. As formações Ihões de anos e a fossiliza
de cratéras e sistémas ane- cão do granito, por inércia
lareS de m'ontanhas, as fen- �uclear, no mesmo período,
das, muros, revela'm a opera- reduziu o asteróide primiti
ção de exaustão do calor- tivo a um agregado de gra

ígl}eo, (reações nucleares nito�carbono fós�il recober

fisio-químicas de elementos to de poeira basáltica iner

levados ao índice de incan- te.

descência), dêsde o centro Mas o problema da Lua es

do satélite. O basalto vulcá- tá nisto: Um mundo morto,

nico, tende a -reduzir-se a até nos seus átomos físicos.

poeira-partícula, quando Mas é importante estudar

i'solado d'uma oxidação mais () probléma de superfície,
violenta, como a pr6.duzida '1inda que ràpidamente.
pela atmosfera terrena. Por. Este um rápido entenàer

falta de atmosferas. oxidan- particular das origens e fttu
tes, (em diferentes épocas alidade da Lua.

selenológicas), na Lua, o -----

basalto desagrega-se em po-

eira até a completa redução MOVE IS
a l1úcleos inertes de pó. vul-

MARIA DAS DORES PóVOAS ARANTES·

I (Mocinha)
Altamiro Póvoas Arantes e Publia Póvoas Furtado

I
penhorados agradecem as manifestações de pezar pelo fa�

As 5,30·� 8hs.
.

lecimento de sua Mãe e Irmã (Mocinha) e comunicam que
"Sessão das Moças" I· por styl

bonissíma alma, será rezada mis�a no altar-mor da
Estelita RODRIGUES - 19reja de Santo Antônio, Sexta-feira (dia 17) as 7 horas.

Robert CLARK em: I
TENTAÇÁONOS ------------�--------�---------------

TRóPlCOS
Preços:

3,50.
Censura até 5· anos.

1,50 - 2,00

As 2 - 5 - 7,30 - 9,15hs.
"Sessão· das Moças"

Estelita RODRIGUES
Robert CLARK em:

TENTA'ÇÁO NOS
,

TRóPICOS
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.
Censura até 5 anos.

cánico.
.

Então, 0S efeitos lumino

sos, obs.ervados na Lua, en

conLram explicação nos res

tos de granito vítreo, em mi
nusculas quantidades de

cristais laminares, aprisio
nados nas h\vas-basalto. As

"ráias meridiano" de Ticho,
revelariam a direção geral
do maior derramamento ba-

Uma casa à Rua 24 de

Maio, Estreito, nO 2�8. Tra
tai' à Rua Machado de· Assis

123, no Estreito.
I

Vende-se à Rua Clemente

Róvere 65, por motivo de

viagem, tratar na mesma.

As - 8hs.
Lilia PRADO - Num fil

me repleto de lindas melo
dias

I RUMBA DE FOGO
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Pre<:os: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs. As 7 - 9hs.
Rock HUDSON - Arien'e I "Sessão das Moças"

DAHL em: I. Cleo MOORE - Hugo
RIFLES PARA BENGALA HAAS em:

technicolor l ISCA' DE AMOR
No Programa: Espofter na Tela. Nac.
Reporter na Tela. Nac.

Preço:- 10,00 - 5,00.
Cenqura até 14 anos.

VENDE-SE

Preços:
3,50.
Censura até 14 anos.

1,00 -.2,00

AGRADECIMEr.tlO E- MISSA

NÚMEROS DOS CERTAMES DE FUTE_:
BOL DA CAPIlAl

(Continuação da 4a Pag.)
Tentos a favor e contra.

Austria
.

Colegial' .

F.
2

,6
·2,lpiranga .

postal Telegráfico
-

. . . . . . . . . . . . . . .. 10
São Paulo :-:

"," 10
Tamandaré 11
Treze de Maio 7
Vendaval

. 3

JUVENIS
Classificacão

1° lugar - Figueirense, Ôp. p.
2° lugar - Paula Ramos, 1 p. p.
3° lugar - Avaí e Bocaiuva, 2 p. p.
40 lugar -:- Atlético, 3 p. p.
5° lugar - Gual'aní e Tamandaré, 6 p. p.

TeJüo::; a favor e contra

Atlético
Avaí

Bocaiuva

F.
9
6
7.

.

FigueÍl'ense .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
Guaraní 4
Paula Ramos
Tamandal'é

...................... 11
O...... _

.

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

1
CARTOLAS

. {Continuação da 4a P�'lg.)
Lembra-se do tio Nelo '!

Manobrava a espada e a

pena. com maestria, mas su
miu. O Nagib, espadachim,
cronista, car-icaturista, dava
tempêro no espírito da es

grima mas evaporou-se da
coluna dos jomais. Waldo"
miro Simões, que foi mes

tre, ·Bruno Schlemper, Dr.
Milton Fett ...
Bons

Popey.
golpes não poupai,

FAIXA BRANCA

C.
10 1.;.' •
7

�ACALMA8
2
3

A�TOSSE4
8
7 - como receita

médica!*

C.
�
6
5
2

11
2

24

As novas Pastilhas
Vick dio à sua tosse·wn alivio

como V.jamais sentiu I... ·Porque
combinam os medicamentos

comprovados de Vick VapoRub
com o novo antisséptico
penetrante Cetamiuml
� 81 Pastilhas Vick!

• ti'
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MãolO
.

EOITO �AIEl A GBERRAI ' /

.

ninçA-FEIRA, 14 DE AGOSTO �.��,�_j�; � 'CAIRO: 13
..

(U. P.) -1
�------__;_--'----�- --------�----

., ,�:. "Unia açao militar contra o; -
--� ,

está��n��:O�d!a;::� t��:ryD:U::V:lO��UtJo::i:�;;f i�: �:�t�nt�ro:oC�!�r:�ltO;���
i

o Exercito· vai entrar � ·naibatalha-da 'p'rod u-ça-oJoão 14 :8-12.· " _', al" - proclamam os meios., �
, l' II k

EM PRINCíPIOS' de setembro ;, numa manhã bri- políticas egípcios na certe-' Rio (Agência Nacional - convém citar o antigo Pa-' Rio, (Agência. Nacional) lançando, a seguir, no mer

lhante e encrespada, com travo. de. n'e�e no ar, procuran-

J
za do apoio da U�ião Sovié- Ao Patrimônio Histórico e lácio da Soledade, no Reci�; '- Foi designado pelo presi- cada, o excedente que se ve

do-vestigíos de veado na areia, fo�os vagueando pelas tica e da irrestrita solida- Artístico Nacional estâ-afe- o Forte dos Santos 3 Reis'; dente Juscelino Kubiisch�k rif'icar, com distribuição a

praias ao n?rte de- Ontárfo. ,Achám�s' algun� si,nais on�e riedade dos povos árabes' à ta a: tar:fa de reparaçã_o,; Ma�o�, em Nata�; 9 anti�o
t

u�a comissão com�o.sta de preços popular�s, send,o que

os veados tinhamc estado . de manha, bebendo agua. Nos sua Causa, entrando a fazer conservaçao e restauração
I
Palácio do Governo, Sao I Cll1CO membros presidida pe- .a renda aufenda sera em

lião os vimos realmente, mas por suas', pegadas sabiamos, claras e violentas ameaças dos mon umentos e obras de Cristovão, Sergipe; o Caste- lo general Estevam 'I'auri- pregada em .benef'ício do pró
sem dúvida, �,ue.>êIe�. esta,va� nas. ma.tas além.

A

de revide a, qualquer' agres- I v�lor histó,rico. e, �rtísti.co lo Garcia d'Avila, em salva-I no de, Rezende, c_gm ? fim de prio E�él:cito com o objeti-
Jesus dissej :',Nmgu-enl jamais viu a Deus"., Às ve- são ocidental. .

existente no terntono nacio- dor; a ,Fazenda do Menso, traçar normas mediante as vo de aliviar o seu orçamen-

zes, porém, cómeçamos 'a' vê-ió nas marcas' de sua pre- No Cairo, o Congresso po-I nal, jSeu programa é am- em Ouro Prêto ; a Casa Co-, quais o Exercito participa- to.

se�ça nas m!;::àviih?ts �:a natureza. J� temos visto a sua pular Islâmico, reunido .n.a plo e �revê obras, de vulto lonial, em Ita:er�v'�;. � San- ra ativ�,ment: ?a batalha de A execução' -dêsse progra

mao pt'deros?-".é.l!l" .açao >çm acontecimentos separadqs, Praça da Liberdade, mobi li- em diferentes Estados de ta Casa de Miserícôrdia, �m produção, utilizarrdo para ma, que foi segerido ao pre

ainda que igter":i'elacionad6s., A maior de tôdas,' porém, zou todo o voluntariado dos Federação. .

l
Campos.; a Casa de 'I'atuapé, êsse fim a exploração de 15 sidente da República pçlo

é a visão qué' 'temos -de �peus pelo nosso, contato com povos árab�s para >defender, Na elaboração de seu pla- em São. Paulo; o. antigo fazendas -de sua propr ieda-] Ministro da Guerra, baseá

Jesus. Se conhecemos a Cristo como nosso Salvador, co- sob as ordens' .de Nasser, a no 'de realizações para o Quartel, em Goiás, o antigo de. Inicialmente, êsse esfôr- do em estudos reali"zados

nhecemos a Deus,'pois Jesus disse: "Quem' m� vê a mim, causa 'do Egito, e marcou ano em curso foi dado um Colégio dos Jesuitas, em ço visará produzir todos os pelo general Estevam 'I'au-

vê o Pai". r '\
'

para o próximo dia 15 a de-
>

especial destaque às nume- Para�aguá e a antiga Casa gêneros alimentícios e ferra- rino de Rezende, terá como'

<,
>

O R A.Ç Ã O' flagração da greve geral em rosas igrejas de destacado da Camara e Cadeia, em La-
'

gens necessárias para o con- efeito imediato e liberação
QuerídÓ� Pai" perdoa .os nossos enganos e a nossa todos os países árabes. valor artística, cujas píntu- guna, Santa Catarina. I sumo das fôrças armadas, para consumo da população

Incredulíjlade qual!�o tua presença parece velada nos I .

, ras estavam necessitando civil, de todo o suprimento
mistérios da. vid�. A.juda-n�s a descobrir as tuas pega- I DOCES. ti TORTAS uma restaUl!aç,ão imediata,

A l U G A' _. S ,E
' d e gêneros ali�entícios

das nas areias da VIda. Nos te damos graças por nos � _
_ .., entre elas a de São Pedro

_

atualmente absorvido pela

teres,dado� abençoada c�rteza de que estás perto de nós \
Doceira especlah,za<1a em

dos Clérigos, no Recife. O Força Armada..

em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.: ?
r to AJ�gre,_ aceita e�co- Uma casa para pequena família. Tr;atar' na lavanda- Fixar o homem ao campo

'1II'l1C!lS
de doces enfeites número de .igrejas que serão ria Serratine, Rua T'rajano 25, .

, 'PENSAMENTO PARA O DIA
I _. ." ,

atendidas pela equipe de,
' '�Na exposição de' motivos

"
'

'

_. ortas e pudins para casa·
'

Bem-aventurados os que nao vIram e cream. t bati ado an} 'er técnicos a serviço 'daquele: - . , ' -, / com que encaminhou ao

Ruby i Kíngswood (Ontário). ����o:�'
lZRu: �elici�n� setor do Minãstério da Edu-

••••••�•••••�••� a••�•••••_........... presidente da República as

Nunes Pires. 12 cação e Cultura é o seguin- FEDERA'ÇÃO DO COl\1ÉRCIO DO ESTADO DE SAN- suas' sugestões, � gen-eral
===========-_Jte: Mi.[las' Gerais, 13;_ Ba- TA CATARINA

I Henr,ique
Teixeira,Lott des-

a'.
"

E 'd
'hia, 9; Estátlo do Rio, 5; tacou a grande, importância

'_ VISO, aos mprega ores P,ará, 4; Pernambuco, 8; EDITAL DE 'ELEIÇÕES 'que terá como efeito remei-

P,al:aibà, 4; Alagoas, .4; Es- .'
�

• ',.', �4$(••i! to para a pradução agrícola,
INSTITUTO DE APoSENTADORIA E PENSõES DOS pmto Santo, 4; SergIpe, 2; A Federaçao ,do ComercIO do Estado de Santa Cata- o aproveitamento nas fazen-

MARITIMOS e Distrito Féderal, S�o P.au-
I
rina, pelo �.eu Presidente abaixo-assinado, vem, de acôr- das do Exército de S'oldados'

'

Delegacia em Florianópolis J 10,.- Goiás e 'Rio Grande do

I
do com as ms�ruções baixadas com a PGrtariá nO 11, de originários de regiões onde

Ficam os snrs. empregadores· convidados a efetuai' Sul, com'umâ., ,11 de fevereiro de,1954, do Ministro do Trabalho In- a lavoura ainda se pratica
o recolhimento das contribuições em atraso, cientes, Nã,o SÓ a� igrejas estão ,dlIstlia e Co�ércjo, e ná forma do 'dísposto po CapitUlO sem conhecimentos e técni-

dêsde logo, das penali,dades a gue estão sujeitos, na for� I..:., entretanto qerttro, dó pIa- IX <la PortaJ;'la nO 48, de 8 de abril de 1952; convocar os
cas modernos de agricultura.

ma do art.o 60 do Regulamento da .Lei .número L239-A, '. no de trabathos dêste' ano. Delegados -dos sindicatos filiados junto' ao seu Conse- Procedentes do campo e ser-

de 20/11/50, independentes dos juros de móra legals.' 10 ESTADO : _Mantimentos e. museus�_don- lho de Representantes, para se reunirem,' na, sede social, vindo ao Exército em ativi-

Florianópolis, 9 de agôsto de 1956. i O mais antigo diário. de ventos e cas'as tradicionais' à rua Saldanha Marinho n06, 20 andar (Edifício Scheid- dades agrícolas, êsse homens

,Ataliba Gonçal7es das Neves 'Santa Catarina. \serão também atendidâ�. mantel), nesta Capital, no dia 19 de agôsto, às 15 horas, terão ',durante o tempo de

Delegado Leia e assir e ,Dentre estas últünas obras, a fim de se proceder �o reconheeimento das credenciais serviço de militar um apren_
- '

'j respectivas, .e consequent� a�er!ura, em seguida, do pra-
dizado especializado, aper-

" zO de 24 hO!:.as, para regIstro de -Chapas as eleicões da feiçoando seus conheci
I

Diretoria, ?onselh? Fisca� e Representantes junto à mentos de trabalhos agríco
CO!1federaçao NaCIOnal do Comercio, e respecti,vos su- la, ficando fixaldos às re

[)lentes, que se realizarão no dia 20 de agôsto de 1956 às giões de orígem,' sem sofre
l7 horas, no mesmo lõ�l, f.icando, desde já esclaredido l'em as influências, do desla
':rue, não havendo quorum legal. para o pleito, êste se

camento pal;a as grandes
t'ealizará no dia imediato, 21 de agôsto de 19'56, às 17 metrópoles.
'Horas, com qualquer nÚJnero.

,---- ..

Florianópolis, ,8 de agôsto de 1956, EMPR'E,GADA'CHARLES EDGAR MORiTZ �

Presidente

(,NO t.enecuto»

(om il Biblia na

Casal com dois filhos pro
cura empregada para ser-

--

--._------,-- , viços domésticos, menos la-

AUXILIAR -ESC�;�;;:;-'."��� bvar roupa, paga-se muito
em.

Exige-se referencia .

Tratar, ,na parte da ma

nhã, à Praia das Sauda'des,
n. 272. -

f

..

Precisa-se moça, datilografa .. já com 'alguma .prati
"a �e' escritorio. Carta do próprio punho à Caixa Pos
tal 42. '�� ,•• !••••I':I-'""'7'"'�::-:-''--------��.,;;,..,_-___:_���__:_ .__ .

\.
.

' �

PROG'R-AMA PO'MES
AGôSTO_

,DiA 14 ._ Às 2U _hóras: Bin �o em ben 2fício do
Clube, cQ.m valiosos brindes que se

encoatram expostos na vitrine da Sec-
-

- ção l:e' Máquinas da' Casa IIoepcke
Preço do cartão Cr$ '50,., JO.

DIA 15 No Campo da FAC, às 20 hOras, a tra
dicional disputft de, basquete entre os

quadl:os titulares e juvenis do Lira
Tenis Clube e Doíe de Agôsto' pela
conquista de duas belas taças come

mOl'ativas ao 84° aniversádo do Vete
rano.

- ,

-

Lávàndd:com. Baba.0 , '

V>irgem ES�eGialidade
da: -Gla. IIIIIL II�DB'BIIL-Johl,llle (1Ilrcatrealltrldat

economiza-se jempoo:. e diàhelro

/

- �-�- �- --- ---
----_.-

---'-----'---,-----
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Florianópolis, Terça-Feira, 14 de Agôsto de 195ií"

Vários enfermos 'ataca
dos dêsse terrível mal, dan
do 2 a 5 ataques diários, '

ficaram compietamente res

tabelecidos na clínica pri
vada do professor América
Valéria, da Faculdade .de
Medicina do Rio de Janeiro
depois de terem feito us�
durante quatro m�ses do
conhecido específico ·.A.ntie
piléptico BARASCH. _ Essas

LONDRES, 11 (DP) - o

I
há 48 anos, foi proclamado, pessoas há 48 meses não

último imperador da ohínn aos dois anos de idade, "Fi- fazem uso do medicamento,_
Henry Pu Yi, foi sncon tradn ,'lha

do Céu, Senhor de 10.000 sem apresentar, contudo, a I

por um jornalista britânico, anos, Grande Khan da Tar- mais ligeira manXestacão I
em uma pri�ã? de Fu Shun, I

tária (? atual Turquestão)". epiléptica. � Antieptléptico j.
na Mandchúrta, encarcera�o, Pu YI, que adotou o. no�e B�RASCH e de ação pron-I
por "delito de lesa-humam-! de H:�ry po: sua admlr�çao I ta e eficaz,. fa.zendo desa- I
dades". I pelo -rei Hel1lY VIII da Ingla- parecer gradativamente e I
O redator do "Daily Ex-' . I de maneira definitiva' os ;

press", Russel SuPIr, -c encon- te�ra, foi deposto � anos �e-' ataques epi lépticos e a sua I
trou o ex-imperador em uma pOIS de sua coroaçao. Os ja- indica'çãõ é -absolula no tra-

tenebrosa 'prisão dos subúr� poneses o repuseram no tro-l tamento da epilepsia, seja I
.. _-__

bios de. Fu �h.un, vivendo no, q���:do ocuparam. a inicial, essencial ou crôni-· xl' :-;;;:==-�C-���---:·:-"<';"'·�-�-�_:;_iiiiiLi.;�
uma exístencra, de recluso Mandchúrta. DepOIS, OS 'Co- ca. Vende-se nas farmá-

�

que nínguern teria pensada munist��s� chineses o encar- cias e drogarias, ou pelo
que, o aguardasse, quando, ceraram. reembôlso. C; Postal 4104.

Rio.'
'

(I f<:S'l ADO

PROTESTOS DE SOLIDARIEDADE
FARMACEUTltA C�����?��h�' pm.1

,
.

cura empregada para ser-

viços domésticos, menos lá-ACYLIO ACÁCIO PEREIRA. incabíveis mo queria negar,
PIRES I e isso com o fito apenas de

. Não me tivessem contagia-
I
salvaguardar meus iriteres

do os micróbios que ímorta- ses econômicos decorrentes

lizaI:am certo f.ldalgo man-! do exercício da profissão,
chego, não estaria eu neste! ameaçados pela imbecilidade

descampado esgrimado COl1-
I
de jovem formado por uma

tra moinhos de vento, nesta I de nossas Faculdades, cuja
época em que os jnotores : prof.iciência técnica não

acionados por energia solar I. quero negar, acreditando no

estão em fase de 'estréia. entanto não tenha o mesmo

Bafejasse-me a aura do tido o tempo de durante to-.

talento, pediria ao inadjéti- : do o' currículo compulsar
vavel Papini para poder pa- um tratado de, ÉTICA PRO-

rafrasear o título desta crô- FISSIONAL.
.'

nica que não tem endereço A crise doutoral que asso

de "CARTA AOS' DOUTO- la o país desde aquela épo
RES do CURADEIRO PEr-n- C:.1 em que um gaiato dava

CILINO V". um "gr ito de "ho DOUTOR"
Efeito por certo de ter para ver voltar-se prestes,

estudado em alguma etapa na rua (ouvido, toda a gen

do meu interceptado curso 'I te que nela se comprimia, es
de preparatórios, em uma tá praticamente superada, e

cartilha francesa 'que trazia' o dia-chegará talvez em que

para tradução a frase "La se reivindique toda a digni
modestie plait", ficou-se-me dade do '''SENHOR''.
a mesma gravada em alguma Nesta' época inflacioná-.
camada basilar do subcon- ria, quando rião apenas a

ciente, surgindo, cerno um moeda avilta-se, mas carre-

'''stóp'', cada vêz quando ga na derrocada a quasi to
para sintonizar com o meio' talldade dos valores positi
forço-me idiotamente a ado-I vos ine�'éHtes aos humanos,
tal' certa pôse, mais conhe- grato 'nos é sentir, diante de

cida e tão larga/quão ge- certas manifestações, que a

ralmente usada pelo nome dignidade não morreu e que

de "máscara','. .nos alcantis longinquos on-

Cirurgião-Dentista pelo' de fica o porvir. raios. de

extinto Institutõ Politécnico, I sol não sei si aurorais ou

vi-me' não ha muito na ne-: c-repusc�lares, a.,:la, conti
.
cessidade de impôr o título' fluam brilhando num lampe
de DOUTOR a jornalista jo de esperança.

que guiado por preconceitos Fpolis, 10-8-56.

var roupa,
bem.
Exige-se referencia.
Tratar, na parte da ma

nhã, à Praia das Saudades,
n.272.

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

VENDE SE
FOGÃO TIPO NIPA

GAZ DE QUEROZENE
Vende-se em estado No

vo. Atende-se das 10 horas
às 11 e das 14 às 17 horas.
Avenida Hercilio Luz, 187.
�.- ----- ----

MOVEIS
Vende-se-à Rua Clemente

Róvere 65, por motivo de
viagem, tratar na mesma.

VENDE-SE I
Uma casa à Rua 24 de "

Maio, Estreito, n? 288. Tra-
tar à Rua Machado de Assis
123, no Estreito.

.�._-----

EPILEPTICOS

PRESO O ULTIMO IMPERADOR DA
CHINA

• •

I

t!e meti caiiO
é exc!uslrm

.

,\ .:

\ :;

•

,\.

\
\.
\
\

,
.

/

I
(
,.

, A

NOV"S CORESaraças -ôs

\.-
CÔRES DE HOJE para carros de tôda� as ...épocas]

I,

OPEX:_ laca nitro...celulose, V'o

.... }

KEM-TRANS_PORT'- esmalte sintétjco

Visite.. o quanto antes, o seu Re
vendedor Sherwin-Williams e peça
para ver o suplemento . do Catá

logo OPEX e KEM-TRANSPORl', com
as novas côres "De Luxe"e com as

modernas tonalidades opalescentes.

UM �RODlnó SHERWIN-WiLI.IAMS
�,

1�'
....

_-;:-�·-·,..".,r-;::�-;...r,:.!-
•

Por motivo de muridança, vende-se os seguintes Ma d 70 'Damóveis, estilo moderno, madeira de lei: um quarto de Issa e Ia,

I
casal contendo 1 cama com colchão de molas j I guarda CARLOS ÃLBE*-TO RICHARD '-

.roupa g�'a�dé; 2 mesinha de cabeceira; 1. penteadeira (missa- de 7.() dla)

'e 1. camiseira .. �uas polt�onas estofadas, um moveI, para A família agradece sensibilizada .as manifestações
-c-,

l"��1O, toca
A

disco .e bebld'as;. uma mesa �ara sa�a de i de pesar e convida parentes e pessoas amigas para a

IVISIta; e tres cammhas de criança, Ver e tratar a rua I missa de 7.° dia, às 7 horas do dia 14 de corrente, na

Visconde de Ouro Preto n.? 81, ou pelo telefone 3726. ,Catedral Metropolitana.
'

- ---_ .. __._-�---
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Preços
RIO, 13 (VA) - Conforme clpaís centros de consumo do mente, atendidas a condlçôes

antecipamos, o presidente país, assim considerados, os e especificações contidas na

.

t díreí da República por ato de on- respectivos portos de escoa- lei '1.506 de 195,1.RIO, 13 (VA) - A

ASSO-j gnr.�� - sem 'que lhes assrs a o Irel-, tem; fixou Os novos preços .�;:",cínçáo Brasileira de Municí- isrn sua justificação, lem- do.s-mernbros, mas, ao con- to de estabelec.erem , outros'
mínim s para financiamento

pios elaborou uma seríe de bra a ABM que, em matéria trárío, para reforçar ri dos impostos", diz a ABM, �ue j ou aqU�SiÇão de cereais e OU
sugestões a serem submetidas' de drstríbulção de rsndas pú- Municípios. ".As unidades acrescenta: "Torna-se Im_:- I

tros generos da produção de
ao exame ,do Congresso Le-: blicas, vozes autorizadas têm municipais, em materia ím- períosa, em v��:a .diSS�, uma, 1957,gíslathvo quando este se ocu- pugnado, .dentro e fora do positiva, não cabem senão os reforma cons I uc���a ,

d
no I Os novos preços foram es- Festejaram ontem, como o dos profissionais do volan-

par do problema da revisão' Parlamento Brasileiró, por impostos enumerados no AJ;t. se?�i�o dde ds�r �0.1 IC� °t .0, tabelecídos após cuidadosos fazem todos os anos, a sua te.:>dá' Carta Magna. O trabalho' uma reforma do criterio es- 29 da Constituíção Federal, cnt�r�o e ISC�?m111açaO n-! exame da situação agrícola data, os motoristas catar-i- Associando-nos ao regosidiz respeitç, notadamante, ao: tatuído p�la Carta Federal além de outros que os Esta- butáría, s�scetl��lr de refo�-, do país e com base nos estu- nenses. Além de comemora- jo da festiva data, com elacapítulo de uma nova díscrl- de 1946,' nao para melhorar odes lhes transferirem - o çar as ren as pu icas muni-
d

. '

nte feitos e nos .

nos congratulamos, 1'01' in-
'

. ." OS prevlame ções sociais, recreativas e Jmínação de rendas em favor' elenco tributário dos Esta- que raramente acontece clpals . I
elementos coligidos pela Co- esportivas, foi realizada, a termédio do seu digno pre-das munícipalidades.c p'rísa a

F-A-CU'LDADE CATARINENSE DE
4° INSTALAÇÃO DE UM 'missão de Financiamcnto da tradicional procissão de São sídente, sr. Julio CesarinoABM que a expieríencía tem CURSO PARA CRIANÇA DE' Produção, integrada por re-

d R, Cristovão, num grande e im- .ua asa.demonstrado não poderem OS 6 a 11 ANOS i presentarites de diversos mi-

'FILOSOFIA ponente préstito. A noite, namuníctpíos
'

cumprir satjsfa- '

O Instituto de' Cultura
I
nístéríos, inclusive o da A-

sede da União Beneficente Protestam os .. g're-,-tôríament )"j.)S' seus encargos, Germânica, atendendo a 'vá-
I
grícultura e por: membro in-

I
dos Chauffers de Santa o»-muito menos alargá-los na

lnsílíutc de, Cultura ôermênlce rios pedidos, comunica a to- dícado p�la. Confederação Rl�- tarina, foi inaugurado o re-medida reclamada pelas ne- tIdoS os interessados, que oral Brasllel.ra, o sr· Ag?stl- goscessidadas locais, justamente. A Faculdade Catarinense te curso é gratuito e consís- Curso para Crianças, ínícía-. nho Monteiro, o qual fOI, a- trato do seu sócio fundador
ATENAS, 1.3 (UP) _ O Go-

' .

I,
tari 31'. João Claudirio da Rosa'epor falta de, recursos: "EIs

de Filosofia, pelo seu Centro te na apresentação de uma rá suas atividades no dia 22 lias, o relator da ma ena.
verno grego protestou juntoporque" - diz o documento, de Estudos Filológicos, fun- série de conferências sôbre

I

de Agôsto p, f. Será um I O decreto estabelece que houve a posse da nova dire-
ao da Inglaterra contra' aapós outras considerações ,-'-

dou o Instituto de Cultura 'as,suntos escolhidos da atua-' Curso de duas horas sema- os novos preços referentes to ria, 'Seguida de' animada
I expulsão de Nícosía do cor-"desde o prímeíro Cengressn Germânica, com instalação e lidade. naís e funcionará no período
I
aos produtos postos nos prín- soireé aos sacias.

respondente da agencia no.Municipalista (1950) se íns- bibliotéca própria. da tarde. Aceitam-se crían-
I
-

_ As comemorações de on- ticiosa Atenas. O protestoc�eve pa Carta dos MU�i.cí-, O Instituto de Cultura ças de ambos os sexos, com Favorecerá o nosso te�, como as anteriores, fo- diz que a expulsão do jorna-p�os, �como u�3;. das re1V111-
Germânica divide-se em 3

8
' conhecim�nto da língua ale-

I
'am prestigiadas pelo nosso lista equivale a extensão dadIcaçoes mais Importantes, seccões: I

PiS
mã ou sem conhecimento al- I dã d I t.ici d .

dusca a go ao rovo que� e as par icipan o

,'liberdade de Imprensa e eveaquela que propugná a ,per-j a

-

- Estudo da Lingua e I .1
gum da mesma. I

e aplacdindo-as, reiterou o merecer a atenção do mundocepção, por parte dos muni-, Literatura Alema-,'" •
O Curso será dírígido por RIO, 13 (V. A.) _ ° Itama-

, . leu apreço à distinta classe Uvre., ,',
eipíos, de 40%, no �í�imb 4,0 I b _ Estudo da Língua e eminente educadora, ilustre ratí íntormou-nos que ne-,

'

.total das rendas públicas ar- -Literatura Holandesa; I . professora do Colégio Cora- nhuma comunicação haviarecadadas na País, dentro de I c _ Estudo das Línguas e"
O sr. Cleofas vel� ex-

ção de Jesus e membro da recebido do nosso enbaixa-prazo razoavel e .prélgressiva- Literaturas Escandinavas.' plicar. o caso �os Jeeps: Congregação da Divina Pro'" dor em Londres sôbre Suez.mente, quer mediante outor- nestas 3 secções está em I
utravés de' ca�t� que o

vidência. Todavia, a 'chancelaria, atra-ga de novos tributos, quer funcionamento desde o mês jornal sem oflCmas .e�- Matricula para o Curso: vés de seus órgãos competen-pela, maior participação nas de maio p. p., 'a primeira. ,_0: condeu numa das pagr- A matricula para o Curso tes, está seguindo atenta-rendas federais e estaduais". Instituto de Cultura GermlOl.-" nas internas. está aberta desde já até o mente a questão, preparan-,

Como é público e in-A ABM propõe, tambem, a nica é dirigido pelo profes-; dia 20 de Agôsto, na sede da do-se para a eventualidade
elevação da cota do imposto sor da Língua e Literatura contestável, os jeeps que Faculdade Catarinense de Fi- de o importante assunto ser
de renda de 10 para 15%, ba- Alemã, da Faculdade Chta�! o Presidente Vargas Iosofía, das 15 horas às 19 debatido' na Assembléia da.

t I mandara adquirir e re-
h t .

1
.

t
seada na atual conjun ura rínense da Filosofia, Prof. oras, adas os dias úteis da ONU. Nos circu os 111 eressa-,

d
. , I vender a preços módicos.nacional. Partindo-se o or- Dr. João Batista Luft. No' semana, com excepção do dos, julga-se que caso ocorra

I aos agricultores e colo- .çamento federal para 1956, a caso de seu impedimento, se- , sabado. um bloqueio contra o Egito,nos, acabaram desviadoscota sobre o imposto de con- rá dirigida por um substítu- i T Início do Curso: o nosso país lucrãrá, pois
sumo - registra a ABM to, por ele determinado e

I para os chefes políticos.,
j' DIA 22 DE AGôSTO p. f. 'verá afastado do comércio

l'epresen ta'rá a transf,erencia proposto. , I "Para pulverizar infâ-
A direção a qual está afe- I

internacional, um dps maismias do P. S. D. catari-para oS municípios. de cerca i O Instituto dê, Cultura
nense o ex-ministro con- ,ta a organização e instalação fortes concorrentcs na ex- ATENAS, 13 (UP) _ A outra cidade que não Londresde 2;5 bilhões de :cruzeiros, Germânica que se acha i.ns-! I' do Instituto de Cultura Ger,- portação de algodão. Grecia foi ,a primeira nação A Grã-Bretanha rejeitou es-

'

t I I fessa que autorizou ape- -.p'Qr ano. Adicionando-se a talado no 2° andar do, edifí- ,mamca acha-se assim cons-
a rejeitar' formalmente o sa proposta, em nota entre-

'

". I nas a entrega de dois

T t d
cifra à cota aumentada sübre cio "Ginásio Barriga verde", �ituida' Diretor: Prof. Joã'o "'B a os comer convite feito pelos "Três gue ontem.o imposto de renda de,' a- a rua Ferreira Lima, mantem jeeps a dois representan- Batista Luft - ,Secretário:! _',

-

Grandes a 24 países para que A decisão grega de nãoproximadamente 2,3 bÜhões, atualmente em

funci_ona-,
tes do Estado' no Con-

Da. Vera Hackracit· - Tesou- ,. ��: ! participem da reunião de, 'comparecer à reunião deserá canalizada, anualmente, menta os seguintes cursos:, gresso Nacional, ambos Ireiro: Monsenhor AntÔnio ClalS '

! Londres a respeito do proble- Londres, que constituiu afiliados, ao grupo que de-para os, munic.ípi?S a verba I 1° - C.urso para _Inic.ian. -
'

'Waterkemper Professores: MONTEVIDÉU, 13 (V. PJ ma do Canal de Suez. mais sensacional notícia do-

- pois de vê-lo na planicieglobal de '\;8 bllhoes. '

; tes da lmgua alema, I. ,€"
entendeu de atacá-lo!!"

Pe. Pedro Ulrich, Pastor - O Uruguaí e a União So- i dia no plano internacional,A par das., r,eivindicaçõés 'par� candidatos se_m conhe- FIos, AUce von Moers. viética asinaram, dois tràta-, Anteriormente, 'o govelrno' parece evidentemente orig:-
.

Notável defesa! S. S.
,relativas ao novo critério dis- ; c1mento .algum do idioma

dois jeeps a dos, recentemente acertados, soviético sugeria que se a� nada pela acre disputa datributLvo de rendas, constam alemão. É um curso de No- ofereceu
sôbre comércio e' navegação diasse' a conferelllcia, que de-1 Grecia com a""'-Grã-Bretanhadois adversários, que os

:....:outras que impliéam tampem ções de ,Gramática' e de con-
adquiriram na_, certeza de

'Prof, Manoell'to de et?ssô.b:real�csOmtréa.rtC��oes Ptae,gm,am.pen�l� ,veria, tambem 3€ re''t11i1' "em a respeito da Ilh,a de Chipr2.em- emenda& à Constituição versação.
qM,que, com isso, o Minis-

ADlA1 STEVENSON CONFIA NA ESCO
da República.' São as seguin- 2° - Curso para Adianta-

tro da Agricultura não

I
fim Incrementar a comercIo:

3te3: 1) Regime das Cartas dos, i. é., para can,didatos estaria desviando esses "Ornellas Ifel�xtarr� 0qSuodtOaisS. paoísses:." nolcauSmSe:,1l1_1'
"

,�
,

Próprias, péla qual ad.vogam que já possuem ,um certo
veículos dos agricultores, I '"

LHA DO SEU NOMEos municípios o direito. ele conhecimento da lingua ale-
de vez que não poderl�m Acompanhado dos, nossos tos foram firmados no MiniE-.... '

.promulgar e elaborar a sua mão É um 'Curso - Lingua_p
conc'eber tal falta ,no ti- confrades Jaime· Arruda Ra- tério do Exterior pelo chan- CHICAGO, 13 (UP) _ O pessoa. Fundamentei minhapropria lei organica; 2� Elei- ,Cultura - inclusive aulas
tular comandante dã ba- mos e Nereu Correia, fez-nos celer Francisco Gamatra e sr. AdIai Stevenson declarou Icandidatura nos pronuncia-ção dos Prefeitos de" todos os de conv,ersação. talha' dl). produção! Fei- 'a sua primeira visita o Prof. p.elo ministro �len��o.tenciá- i esperar vencer nas eleições 'I' me'ntos que tenho feito, '"municípios, 3° - Curso Literatura: Es-
to isso, o sr'.-Cleofas es- Manoelito de' Ornellas. Di- no russo, Sergel MIJallov. para a escolha do Candidato acredito que meus pontos de

taria. livre 6' desembara- i
zemos primc;,.ira visita porque do Partido Democrático, a- vista já são eompartiIhad03

çado para entregar o o vigoroso homem de letras ---,
_'---,_._--'---

por milhões de norte-ameri-
restante dos jeeps, mais

! do Rio Grande do Sul vai fi-
DESTRUIRÃO O CANA!.. pesar do apoio conferido pe- canos desde a campanha de

,de 120, aos sêus correli- car entre nós, numa das �á-I LONDRES, 12 (U. P.) _ q_lo presidente Truman ao sr. 1952. Asseguro que nosso par,.
gio'nários da U. D. N. ca- ted�a� da Faculda�e de Fl_J0- 'pov� egípcio destruirá o Ca- Averell Harriman. "A decisão tido pode, e déve vencer em

tarinense!!! sofia, que lhe.., fOi �fe�eCl�a Inal de Suez, de preferência a de T�uman não modificará o Nov>mbro. Espero ser o can-
Formidavel! Da confis- ,em _ momento-:-de feliz mspl� perder o seu contrôle, decla- respeito que tenho por sua didato democrático".

.. são do ex-Ministro ao .. ', raçao. E, a,qUl estando, tera,
rou em entrevista concedida ��"(���, / f j-l'If/:i: 'I ,:f"�' f;ft1r',:">' '�,cheiro de chantageIIl não, 1

a nossa redação. ,�o .seu dis-I por' telefone a um jornalista I
,---'-_

,

há nesessidade de tem- ,por, como casa proprla. Poeta do "Daily Sketch", o coman-

pêro 1 I pl'imoroso,.ensaista consagra- dante Salah Salem, ex-
x ;I{

I
do, histQriador e mestre de membro do Gabinete Neguib,

x
,

renome, � ��of. M:noel�t� de ex-membro do Conselho da
Não admitia o sr. Jor- IOrneUas mlCIOU sua.s atlvlda- Revolução' e agora "amigo e

ge Lacerda que o govêr- I
des em nossa CapItal. com confidente" do .president:

no perdesse uma só das

I
esplendida hora de cul,tura c; Nasser.

12 secções renovadas no de in!eli.gencia, na Faculdade I "O Egito, disse, opor-se-á
dia 5. Com � faca e o qliei- I

de �Irelto,. quando �raçou, à internacionalização do Ca
jo nas mãos e mais o E.s- I em riscos fU'mes e lummosos, n'al, e se Grã-Bretanha
piridião, 'considerava o o perfil do grande tribuno mantiver a sua atual atitude,
pleito vencido por 12 x O. gauçho' Gaspar da Silveira não poderia haver cornpro-
A máquina administrati- Martins.

miss-o, mas apenas um resul-
va estava a todo vapor. O Agradecendo-lhe a distin-

tado: a guerra. Podereis ani-
chefe do Executivo, des- ção desse primeiro encontro quilar nossas tropas, mas ja-

'fez-se \
e a cordialidadll da sua visi-cendo do cargo, mais tereis o Canal, pre.cisou.

camelô e percgrinou por ta, cQm os melhores votos de
Podemos fácilmente obstruí-

tôdas as secções, fazen- feliz estada em Florhlnópo- lo, fazendo saltar aS bases:
do promessas de enéahu- lis, ,reiteramos-lhe nossa ad-

Cada ceI1timetro -do Canal
lar até santo milagroso. mÍl'ação e o prazer de obe- pode ser destruido. Desde j�
Em Aririú gárantiu nada diência às suas ordens.

estamos capacitados para as-
menos de que instalação

t
i sim agir".

de luz elétrica e de agua I CRESCE O EXÉRCITO
encanada, a trôco da vi-

IN S'TF f PARIS, 12 (U. P.) - Se-
tória, mesmo que por 1 O, as in orma- gundo a rádio do Cairo, ;)
voto. maior Ramal el Dine Hus-
Apesar de tudo isso, o coes d'o governo sein, Comandante-Chefe elo

govêrno foi derrotado eoi ,

,

""EXél�cito de Libertação Na-.
duas secções e empatou b LEN cional" declarou hoje:' "O
em terceira. se -re a �

Exército de Libertação que
Na secção de Capinzal RIO, 13 (VA) - Deram en- acabamos de constituir deu-

- para onde seguira o trada no Supremo Tribunal Se como missão urgente !l.
Secretário da Agricultu- Federal as informações pres- formação militar de todo o
ra com varlos veículos tadas pelo presidente da

Re-I povo
a fim de que cada ho-

oficiais era certa a públi�a sobre o f�ch�mento mem poss� 'defender, ,de ar"'
vitória udenista! O redu- I da Liga de Emanclpaçao Na-' mas na mao, a sua patria, o
to era considerado situa- cionaI. Sustenta o Exercito a I seu lar e os seus filhós". '

cionista e nele o presti-, leg�lidade_ e a. conveniencia Interrogad� s?bre os efeti-
gio ,do sr. Mário Brusa radICal da medida, uma vez Vos do ExerCito, o major
significava tudo. ,Ali, no qU�. aquela soci.edade, ,era de'IHussein recus?u saber qual-Caminho dos Leões, o carater comul1lsta, compro-, quer dedaraçao a êsse res':..
maior deles era o Secre- vadamente, em vista da do-, peito, mas revelou que as se,-tário. Antes do cargo era cumentação apreendida�pela' çõcs de recrutamento já ha.
imbatível; depois, se- polícia. O julgamento do

I

viam recebido milhares de
ria unânime! Mas o povo, J.?1andado de segurança im-: volu_ntários e que dentro em
julgou o Secretário e petrado pela Liga �ontl'a �e.u \POUCO

seria aumentado o-nú-
derrotou-o pela primei-,' fechamento,_ devera, venfl- mero de campos de treinc.-
ra vez! I ca!,-se na proxima semana. menta.

/ �rillr· D� muni[i iu�

-�----------

COMUNICACÃO.
,

Contribuindo com o progresso de Santa Catarina, a

TAC-Transportes Aéreos Catarinense S. A., tem a sl,ttisfa
cão de comunicar aos seus clientes e amigos, que inaugu
�:ou novas linhas, ligando a càpital do Estado com as im

portantes cidades de Bagé, São Gabriel e Livramento; no

vizinho Estado do Rio Grande do Sul; sendo às terças,
qui�tas e �ábados para Bagé c quartas e 'sextas para São
Gabriel·.e Livramento.

Mais informações nas agênCias TAC e Cruzeiro do F3ul
à rua Felipe Schmidt nS. 24 e ,'40. Fones 211í, 3700, 2500 e

2210.

Loteria do Estado
" :arOH

C�$ 250.000,0'0

Aliança operária de 5 nações árabes
ameaça explodir todas instalações pe
trolíferas do Ocidente em caso de

-

agressao
CAIRO, 13 (UP) - Uma a- ocidcntais recorrerem à for

liança operária de cinco, na- ça militar a fim de impor a

ções 'árabes ameaçou hoje internacionalização da v�ta1
fazer' empresas' petroliferas via de comuwicação:
ocidentais -no Oriente Próxi- A FEderação Internacional
mo bem como aS bases mi- de Sindicatos Operários Ara
litares que os' países oCiden- bes recomenelou, ao mesmo

tais mantem nessas regiões, tcmpo, o completo boicote a

no caso de que o E-gito seja rabe aos navios e aviões de

Iagredido como consequencia qualquer país �ue parti,cipar
da .nacionalização do 'Canal de uma agressao ao �glto._ I
de Suez. I Por outro lado, a Federaçao
A ameaça foi formulada apoiou a convocação da "Or- I

pela Federação Internacional ganização Arabe-Síria de A-'
de Sindicatos Operários Ara- jUda ao Egito", para que na

bes. prixima quinta-feira, dia em

Por seu tUlZ,no, fontes com- que deverá começar a con

petente,s afirmaram que' o ferência de Londr'es, se fa
Egito está resolvido a aterrar ça uma greve geral no mun

o proprio canal, se a Grã- do árabe, como sinal de re

Bretanha e outras potencias púdio a essa assembléia.

mínimos

DIA DO MOTORISTA

Florianópolis, Terça-Feira, 14 de Agôsto de 1956

REJEITOU A GRECIA O CONVITE
BRITANICO

\

Mantem o' govêrno do Estado, nu,ma das
ras locais, um programa ôficial. Até aí, nada
Ésse programa, obviamente, é pago. Boatejam, por aí,
que' até é muito bem pago! Sorro da emissora, qu@ re

cebe, azar do Tesouro, que Paga.
Programa oficial, contudo, deve ser oficial: noti

ciári<� oficial, despacho.s oficiais, atos oficiais, provi
dências oficiais contra carros oficiais, etc. etc.

Acontece, porém, que o forte desse programa ofi

cial, mantido pelo era1'10, é ser político-partidário.
Contam mesmo que ao anunciar o inicio dessa hOl�n
!:Ificial, 'O locutor, distraido" acrescentou o apelido do
programa: "E Pássamos agOl'a ao programa oficial

. anti-Nerêu!" ,

�E o Tesouro pagando! E as resistências apla.udin
CIo! Até para criticarem o riso da cidade, os cofres
públicos peleguejam!

Tem razão, Pois, o diretor da emissora quando ao

receber Os cobres do contrato, afirma:
,-

,
- Ri melhor quem ri no fim 'do mês!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


