
'Florianópolis, Quarta-Feira, 15 de Agôsto de 1956 2,00

� ......�.".�•.•.•,aQhl_·a·.·_·_·_�_·_'''w·.·•• �
> DIRETOR �

� Rubens de �
< Arruei, !amos �

� GERENTE �
>. D'omingo's F. �

� �_.........��.-����!.��- �

_, u.»;._._,. a."_•••_ft••,. .

� ,

, �<? mais anti'g.o D"iá
� ri <) cfe. S,. C a ti! rll'I
<

I � Ano,XLiV
, \
� \

� 'H"
.

123520 �
� ,.._*..,.. .J8 ..-w._._., ' .....

ces

reclaro conterrâneo, sr.

místro Luis Gallotti,1 mern

ro d� egrégio Supremo 'I'rr

unal F€deral e presidente
do Tribunal Superior Eleito

·ral.
O ilustre aniversariante,

em sua terra natal, exerceu
vários postos de relevo, entre
os quais o de interventor fe

deral om 1945, quando se

houve com grande serenida

de em meio às paíxões po-

líticas exacerbadas.
.

Na Capital da República, o

Ministro Luis GaUotti, pelas
suas altas virtudes morais e

intelectuais, é figura de mar

cada projeção nos meios íu
ridicos e sociais, que o cerca

rão hoje de justas manifes

tações de estima e aprêço .

.

Prazerosamente O Estado

felicita-o.
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: '.,f:�CORRIDA ENTRE STEVENSON tE HARR�MAN •

Iniciada alconvencão dOI !Partldo Democrat.lco COI vIOlento
libelolcontra aKpaliticaiexterna de:ounes,;�_L_�.

CHICAGO, 14 (UP) -- Eis cido ao nivel mais baixo o não se ter focalizado o pro· prnprio sccretárto de Estado, caso extremo se pron_uncla
àlgumas das retcrencía sôbre prestigio dos E3tados Unidos blema, de acordo com a base John -li'os.ter Dulles, ��meado rào a favor 'deste e nao de

política -externa, contidas no entre as nações. Permiti bi-pa�tidá:ia. ,Estivemos nu 4' �elo preside nto; que? l,nques- Harriman.
_ ,

principal discurso da Con- mos que a União Soviética se ma situação emb�raçosa por tl,o��v�lme�t� ,.0 maior pro-I TRl!l\1AN NAO SERA

venção Nacional Pemocráti· apresentasse perante os po: ea�sa dos �e.onteclmento;s nOi jétíl nao dl�lgl�.O q�� se ,c�. I CANDIDATO

ca pronunciado pelo gover- V03 asiáticos como a campea Oriente Médio 0, quando o; nhece na historia díplomátt-
i CH�CAGO, 14 (UP) O

ad r de Tennessee Frank dos seus direitos e liberdade primeiro ministro da Ingla- ca norte-americana". ex-presidente Harry 'I'ruman

�le�ent:
'

cm seu detrim=nto, em detl:i- terra nos mandou mensage� i STEVENSON NA I declarou. hoje,. que" "e�. ci:�
"'As debilidades e fracas menta do mundo livre e as urgente, duas semanas mais,

.

DIANTEIRA [cunstancía alguma aC,ltara RIO, 14 (V. A.) -- Os pro Iregião carbonifera para POS-

d Partido' Republicano custa do prestígío dos Esta- tarde, enquanto o secretário
-

CHICAGO, 14, (UP) -- Ad- a sua índícaçào para concor- biemas de energia no Brasil' sibilitar o. aumento da �ro-
sos o '

l' tevensor d l·t'·d·
-

S b trolco dís 'e
'não se' límítaram ao panara- dos Unidos. de Estado, John Foster Dul- Iaí S evenSOn e o governa 01' rer ao p ei o � presi encia foram expostos aos geogra- duçao. o re o pe ro c, '

,._

.

1 Em as untos "Permitimos' que a União les, faz jogo, perde tempo, se de Nova Iorque, Averell Har- dos Estados Unidos. Truman tos que participam do Con-' que a produção naci�nal e o

ma nacionai, s
h b

_.

li
.

d 1 e

externos, é necessária nova Soviética conseguisse impor- irrita e se agita e os russos ríman, empen iam-se em o - fez a declaração aos jorna is-
'O'resso Internacional de Geo- refino, no pais, e o eo s-

rvísâo. A política exterior que tant-as \,_i�Jrias díplomáticas fazem uma aparição drama- ter promessas de votos para tas, quando interrogado sóbrl' grafla ora reunido resta Ca- trangeiro já pesam na ba

os líderes democratas dos na India e Birmânia, e vi- tica e vigorosa no Oriente a no'meação à candidatura as notícias 'publicadas de que pital, com os delegados de lança c�mercial, uma vez que

Estados Unidos se esforçam ITI':.lS mainres aclamações aoc Médio e, uma vez mais, al presidencial, entre os nume- havia declarado" a um amigo nada menos de 44 países. Cou proporcionam anu�ln: e n t e

em rormar tão desesperada- ch z í'es sovil'ticos, enquanto cançaram um triunfo err rasos delegados que chega- que aceltarJa a sua candída- be ao sr. Plino Catanhede, uma economia de dívísas de

mente para se manterem nn- OS nOSS28, om alguns casos. detrimento de nosso presti- ram, ontem, para assistir à tur, em vez de psrmítir uma, ex-presidente elo Conselho vulto de 35 milhões de do

ma perspectiva adequada de precisaram: ela proteção po- gio e direção nacional. Esta Convenção Nacional do Par-
I

repetição de 1924. Naquele' Nacional do Petróleo, e ora lares.

base apartidárra, sofreu sob Iicial. Perrnltirnos que o Es- noite, O' Partido Dsrnccrata tido LenlOCraÜl., que hoje' se' ano, a Convcnçâ o Deniocl'áti-I servindo no Banco Nacional I .r:

a atual direção, ambulante e tado de Israel fiicasse numa inicia sua campanha para inaugura. O ex-presidente' ca se víu num impasse, antes elo Desen�olvímento, fazer a I .Finalmente, falou de no�-.
nômade do Partido Republi- situação pc rigoaa, devido à ,voltar à direção dos negocios. Truman já ,ap�iou. a candi-I ele �er enco.ntrado um .candi- 'exposição da matéria, sipte- s�s pos�ib.ilidad�s na energia

cano até o ponto de ter des- inépcia, inércia e ao fato de pÚblicos do país e no� basea- datura ele H[\unnar.. Steven- i dato que tlVesse apOlo da tizada por ele em tres aspec- I
hldroeletnca, Citando �bras

-..�_.................,...�.! .-........-J'V"...- � mos não apenas na atmosfe- 20n, que parece contar com'maioria. ! tos: recursos carboniferos, • como Paulo Afonso, de mes-

• ,A GAZETA"
, ra intranquila existente, ho- o' maior apoio entre os dele-l MELHORA, HARRIMAN

I

possibilidades da exploração; timavel valor para () desen-
,

, ." . j� em dia, e.m torno do, PalO 'gados, e �:u ri'/al, onte�, de CHICAGO, 14 (VA) �
O do petroleo e aproveitamen-' vol.viment? do nordeste e de

.

tldv RepublIcano \e em ::uas uma reulllao'da delegaça� dc p;ove.rnador Averell Harnman to do potencial hidroelétrico .. Tres Manas, Alto S. F:ra�-
Na data (le amanhã entra n� seu XXIII ano de principais figuras;\..s2não qUê Arkansas, para ,conseguir a-I tev.e esta noite entusiastica Quanto as jazidas carboni- i cisco e futuras do Altl) RIO

-

d a'creditamos em q'ue n=nh.um paio, Stevenson cont,inua em; rec<:!pção ao ch2gar. r. conven-
I

feras, dl'sse qtle o Plano Na- G.rande, um dos formado.res
existência, a nossa confreira A' GAZETA, órgao e I

I Pélrtido nos Estados Unidos primeiro lw!ar"quanto 'a pro- ção do Partido Democrátko. cl'onal do Ca"va-'o VI'S'a a ex- do Paraná. Plinio Catanhede
propriedade do sr. Jairo Callado, redatoriado pe o "? .. -

jornalista Mal·tinho Callado Júnior e gerenciado esteja tão bem equi];lado pa- meS3as de aroio das delega- Os partidários de sua, candi-
I

pansão da produção, hoje,.na fez; por fim, uma apI:e�iaçao
ra servir ao m('smo partir:) ç6es democraticas ..Mas Har- datu,r� tive�'am um dia cheio, casa dos dois milhões de to. sôbre o).-futuro energetlco d.o

pelo sr..Orion PI.ttt. b'
Com mais essa etapa de Jefferson, Jack:30n, Wil- rilhann tem. muita força, de' anotando-:::e entre bS obser- neladas. Referiu-se à cons- Brasil, considerando-o aSl-

vencida, os"'_ nossos Pl'e-
san, Roosevelt e Truman". \ I pog do pronunciamento de va:lol'l's melhores. perspecti- trução de 'termoelétrIcas na Co para o nosso progress?,

zados coleg'us têm justo
Mais tarde, em se� "lib210" 'I'ruman. Calcula-s.e qt!e mui- .:as para o candidato do sr. 1

.

até que essas fontes cl�ss�-
contra os. re.public.anos, .

Cle- II tO] .de.l':'5a.dos . d9s E:,stados Harry Truman. Sêgundo pa_
- i caso venham a. ser substItUl-

mótivo para. reg'osijos, _ .

ment resumm assim a sltua- i merIdIOnaiS que nao tem en- rece, os delegados deverao A b d EE das pela energia nuclear que
c103 quais compartilham I I S ases osçã.o.: "Os republicoanos per-

I tu.siasmo por Stevenson,' em maniJ'estar-2e quinta-feira.
.

• deve.ra.'. abr_ir ao país e, a to.datodos quantos enxergam
Imtlram voluQtanarrlente que" UU

.

M
a Clvlhzaçao um novo CIClo

na imprensa - dela ex-

M d'd d I no arrocos
cluido o jornalismo tra- nossa política externa !OS3e .e I ':I

.. e' p'r'ecauc,ão cont�1a q'ua _ i . .

d� desenvolvimen.to econ�l'Íli-
sa'picada de indecisão e man _

ti , co..

peiro - um instruml'nt0 I I
chas, de rt.velações de estar PA'RIS, 14 (U. P.) __ Mar'- •••••.•eli••Ci••••••••••t _/dc progresso é de cultura quer ameaca'

d
"á beira. da g.uerra", de mu-

, . pa', qtle r'ecenteme'nte,1 Ea serVIço o povo. L rocas 1::, O RISO DA CIDAD
t"

. lançus bl'us�as de decisões, LONDRES 14 (UP) -- O 'I posito de defe�der (' país d
: .' . bar'a'nl'a tal: .

. I.,
...

As circllns anClas aCI-
ia f"

. _

. '. \'... , '. a qUlIlU sua so , ,c I

.
denta.:is qüe 1;a'hias" 'vê- I' Á�,

I,Jta de. o_nentaçao e ,a,u-. lider trabaU11sta �(bptan!co ,contra uma, p03sIyel agres-, vez peca aos Estad-.os Unidos'
.' "�' ,'.: ",.', ,.;e�·ill�lí,rle ":sa'JK}ue se devf;.111 ',,:,;:.E' g' 'G·<i:·t ",�". f'(td"'.'''__: �a-' 'E�,� �

.... <

t "".-
,

ze� iH}," tem. postp� <I'm' .", ' :' ,.r
, ,

:� : ":':�1nU '" ��C�W<L, '��i1.:.��! ",,0.' .�.3t�"nO f,I",e, .1ljl:l' e ',Cl{) o·,.pa'gamento de'uma renaa,
'

âr:i'l1!O�ãe.-'CQm�ate coh:.. " ��uJ: eJ1_.l g�i���l'.t�Ó' �.,C(}�f,�j� :,,0 pr .-e.9��:.c�,ic�ai:\q . .'/v(��:&Q"':;.;p�20�P�là o$�paÇlão ��,i:b��és mi-'
trario ao da VIbrante e

mim SlI Anthort .' ..4\::n. Ao Pãl tiao ."Trab,Ülllst�! ·e
.
q·uê litares em Marrocos. O [0-

p opu J a l' ,c o 11 :f l' e i- mesmo tempo e líder traba - lev'ou a politica externa bi- verno nàcionalist� já te00u'-

ra em VI'Z de nos distan'- lhista disse igualmente que partk!ária c:a Grã-Bretanha neste ponto: os' EStadas, Uni-

ci�!'em, melhQr 'Índicaln , a mo.bilização b.ritânica é
.

a uma nova crise, em vespe- dos devem pag'ar certa im-

o empenho de bem servir nossa terra e nossa gen- tO�S.,s�es. apen�s �a medld,a .de pr�- ras (41 _conferenéin. do. Canal portância durante 10 anos e

te, através dos debat�s e dos escl.arecimentos de-
�

cauçao, qu= tem o UnlCo pro- de Suez. depois de tal prazo .passarão
mocráticos de teln!lS e assuntos de interêsSe geral.

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

as bases para o poder de

Por o"t�tr� lado nem 3.empr.e sef� �ossivel amornar PASTILHAS DESCOBERTA Decidiram entrar 'I'M�rrocoi._ ?s �a.cionalistas
as pOlemICI1S e os rondes JornahstlCos quando eles

A
'

. '. eXigem açao Imediata da par-

já esq'llentam o abrasam a,i; colunas que a pena V:'• LD DETROIT, 14 (V. 'P.)
.

-- O r:AIRO, 14 (UP) - Oito te do govêrno. Os Estad03

talentosa e áSlJel'a que Martinho Callado ilustra. M Instituto ,de Arte de Detroit países árabes decidiram en-:Unidos não pagam pelas ba' -

.

E' assim, com a autoridade de velhas lJatalha-
descobriu 1!ue um quadro obs- trar cm guerra com � Grã-' ses noutros países. Estão por

L-l..__

.

.

dores, ora solidários ora divergente!;, que fazemos ACAlMAM curo do Seculo XV, compra- Bretanha e a J;l'rança, caso ser desoc�padas diversas ba-,

'tambem nossa a data dc amanhã, para endc['ecar- A TO��e. do, há 31 anos, por apenas êsses países .. resolvain iniciar ses na Es·panha. Faz-se no- '- .. Não sei se faça ou não
- -

18'1 dI'
,

mos a todfrS os que laboram em A GAZETA o nos-
mI o ares, e uma obrá uma ação militar contra, o tal' que' assim, diminuirá fi faça continê'ilcia! Mas

so af�tuosü abraço e os nossos votos de alegda.
prima de Jan' Van Eyck, de Egito, em virtude da disputa importância das bases COn8- pelo jeito é \0 ,governa-
va18r ines timwvel. I •

b S I
. _ .

,:;0 re uez. tru::ias no Marrocos. dor!!!
�(Hl!lilDOo{"';�( .G\!I�(A!'lllD,()�()_O<llW:ftiiloO�()�().._.().....()....()_ _, _ ,...

.

.
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(Continu�,ção) tro, ·0 que já tive oportunida- _-_.w. .....,._". . w • • _..'
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d d 1 •
• • ..

...... .,._ ......•• ....• ...."._.. .......I1IIlUl iii ". ..,.m...... . . . .. .. .
" � - .

Continua com a 110: l;1Vra o e e Ql.zer �qUl em dlscur- "

• - - - - - - • - ..,.,. � � u

_.r.r.r..-vv-.y ; e _: Deus perdôe V. Excia. se . Justiça, uma condenaçao
Senhor D2putado lcliomar s� a1;l.tenol': q_u� o.s meninos I,

O M
': I a História não puder perdoar I fulminante com aquela ,m'

Baleeiro. nao
. tenh�IJ:1 JUIZO, que os � 1'" nl·s'jr d" J I" :' -- foi até P:esidente da Re� dignação' que t:1ntas vezes

.

O SR. ALIOMAR BALEEI· I�emno.s nao s� mostrem eq'Ui ': ,O a' US l"'a ': : pública (risos), quando um, soube imprimir à sua pala-
RO -- Obrigado a V. Excia lIbradcs medIdos, pondera- �, V :' 'homem tem êste passado que i vra eloquente, neq1 a 'ou

Sr. Presidente. dos, prudentes -- comprel'n- � na � V. Excia. com justiça, invo- vimos do Presidente da Re-

Não creio, Sr. Ministro que endo,
.. co.mpreel1den�os, todos :. I, cou hoje aqui não pode ser pública. Bater em qual;ro .ou

V. Excia. defenda a boa dou- que Ja fomos menInos. Mas "

C
.. � um ministrozinho tem de cinCO DeputadOS da maneIra

trina, quando afirma que' o,que.homel!s da idade se V.'� aAmara dos D' t d � ,ser um Ministro' 'alto, não humilhante como se fêz -

Congresso só pode exigir de Exclf\. ela I.da?e elo Presiden- :.
.

epu a os o! I Mi,nistro para' dar satisfações fato único da história do

um Ministro conv.ocado aqu.- te da ,RepublIca e. da. minha :: O; à Câmar!", �Uzen,d? que ma�-I n:oss� país, ao que eu saiba

,I\) que seja pertInente aos se, pOItem C9rn? menInOS e,' :' ! dou abnr mquento. DeVia -. nao provocou .nenhuma
interêsses do Congresso, e l)l�voquem, I�cld�ntes como ': Exposiçao do Exm8. Sr. Nereu Ramos < ., ter prevenido. Se não

preve-l
indi-gn"ção do PreSIdente da

aos assuntos do Congresso es,,�,s q_ue so _nao tIveram con, " Ministro da Justiça, e as interpelações :. ! niu, dFt,ia ter agi10 pol�ti- aepública, qualquer gesto de

Não. 'I'ôda a política do Pais sequnClaS plOr�s. pela graça � feitas a S. Exeia. com as respectivas ;O camente, porque em cargo de simpatia e solidariedade lIa-
- e a p':llavra é aqui empre-I

çle Deus, Sr. l\IIll1lstro, é pro- " ': ; confiança não há necessida-Ira ·com a Câmara: E' uma

g,a�a na seu sentido mais l:e- f,�mdamente choc�nte e ter- ::, respostas, na sessão do dia 27-6-56.. � I de de in9ué�i�0 para afastar J questão' de. s o, l1_1 e nos -:-
lelllco, em seu alto sentido

Illvelmente d.olo,I aso para' . .: um funClonano qu.e se reve' I "Abra-se o mquento e depOIS'
,

-'t d p' qualquer' de ...,.,..� �-_•• �.J'I.,JII" ....,.�.F'....... I " t'
.

- toda a paI: ica o alS, c
. nos... .·_-......_·w�w...._·....v_·....c_...................... lou inepto, perigoso, preju- faça-se o re.a ano".

repito, em qualquer setor dos D�seJo, Sr. !vfmlstro da . dicial, temerário. I Sr. Ministro da Justiça.
serviços 'púb�icos ,

ê matéria

I J�lStlça, com t�da a sincer�- bem: de hom�m de Palavra ção a uma autoridade públio n3 \'ara da' Fazenda' I O Chefe da P?lícia Milit�r esc!lse;-me V. Excia . a v�-
d� .pecullar mte:'esse, e mu- ,cLade:,que ao fIm de u� dOIS! bom ada. (MUlto bem.) �o- ca. ,E esta revidou, aeremen- causa do fam im!

por que mente, esta no c,lepol-; enl�ncIa das palav�·as. Na!,!

t�r.'�a
da cOl1_1p_etencla, 13

ma-,
�U. tI es mes�s, V. EX�Ia. se dos que o conh.e��m partl<:i- te p�los jornais. Tanto

bas. ,_ vin têm, pri��7ra,
pos�o .do �e�to do Senhor Deputado creia que ,nelas. haJa. quebrD

terIa da deClsao do Congres- "ala bem e ur�g� aqUI, pelas paI? dessa. oplmao, e�nao tau para que Pl'udente de vez que
a
no Reinado ed un�ca VieIra de Melo, que oculta OS de uma velha simpatia nas ..

so Nacional. orelh�s, QS .cnmInosos. Que sena por gosto que a Rádio Morais pelo telefone de la- dro II
'

S' n
' .

e e· fatos ocorridos às portas da cida de uma obra em comum

'!:le o President:; da

Hep�-I
os crI�es f.oram praticad�s ÇHob_o, depoi� de intercep�a�.a no, ac�nselhasse essa aut�i:i� ruas cÍe�t �i,â�âecJIr.eu.

nas UNE, não é dig�o de traba�, c de um �prêço que, pe�o me-

bllca, por exemplo, anun,c�a V. Excla. leconhece�l., N�o p:los. beleg��n� da �ollcl,a, dade a dem'�ir-se 01' ue h-V. ExCi: - '..
,

lhar com _V. E�cla. 1 nos d� �nmha p{lrte, fOI se�'
uma tese pengosa na polltJ.· vamos chamar vlOlencla. lIradlasSie musICa e maIs mu- via faltado �om o �esq eito a

a êsse r C�d��o podia l�nO! ar V. Excla. nao pode aper- pre smcero e grande. Nao

c� exte�l1a, ameaça uma na-! �hamemos, c�imes J?�putarjo". sic.a, só mú:sic�, ao 'invés ,de consideração e o apoi� à �m que s�aféri i��t�m��b�a cf� tal' a mão de um bomem que creia ser agradálVel para mim

�ao amIga, ou ,tem s.onhos I oram agredldos_ fuslcamen-: l�var aos mllhoe� de se)lS ou- dos órgã03 da soberania na- va tI' b 1
a a � es a mente, tendo-o como exe- esta tarefa.

.
'

Imperialistas, cre, entao, V.I te, .��m provocaça?,,, sem con-; vmte,s a educaçao política. cional. alt r
a J ,h;;:_ndo. �m p_lloto .da cutor' de suas ordens. V,)ssa Sou dos que acreditam ,qÚc

Excia. que o Ministro do Ex- i scquenclf�, sem .utll1aade. FO-I que e � 'obra, benemérita da·, Como eu p�sso dissocia" II o �al� �a�' :e�Cl:. w_o a�lra 'Excelência não pode ter por no fundo do coração de tq-
terior pode. eximir-se de in-I r�J.ln'pra�l�ados crime:; de vio- i quela Irradiadora. duas imagens _ a face

. d� t cu� ri�."'a Le.r s. ao �s- comandante das·
.

fôrças de dos oS homens há sempre re-

terpretar, perante esta Casa, i �ncla ,flslca
. co.ntra êsses Sr: Ministro, antes que o V. Excia. e, por 'd<etrás dela �ente p

descan
1, pura e fl'l�- uma pasta de que é respon- serras ine�g?táveis. E assim

o sentido da3 palavras cio' eputados. Fúl violada? Lei PreSidente da Casa me fa!?3 Prudente de Morais? O, ência" 01' ue o�%�n a cons.cl- sável, quem bate ou permite como desejei que· a carreira

Presidente da R=pública? .

n. 1.079, quand? se impediu 3 descer da trij)una, não tendo exemplos de Prudente d'e Mo;; qUéritg D� V E
.ou um m- 'que se bata numa criança da de V. Excia. se interrompesse

Quem", senão o Presidente da I u� g:'upo de Jovens se reu- aquela benemerência que te- rais e os ex(.mplos de V Ex= mos m�is' de'. o �c�a. e�per�- maneira tremenda e brutal 1;10 1110mento alto, eu espero'
República, e,stá. envolvi'.do em

I n�: nu� lugar o�dc. p.retel?-- I v� para c0!l1 V. Excia., eu cia.?
.

, fôsse um
u ro, n.a�. e

como a com que foi se.viciado . que V. Excia:, pelo menos

boato� e ate. em m.anIfestos, g��m celebrar cenmOllla pu- aln�a volto. aos ve�hos dias E, não ,basta Prudente de qualquer dê�sOebre �n.lstro o estuda�te, 1':'1atos, fl�h? �c I nest� caso, âmda, possa tra

que h� por 9-1, que dIzem c!,l'-! lca.�, . .... glOrIOSOS 'de. V. Excla. aqui. Morais. Creio mesmo ue . o cargo'à. e;e que
d alxa� u.m fUnClOnal'lO d� M!m�te-I zer �9ueles homens obscuros

tas COlsas vao acontece!', uma I <?uuras leIs. cnmInaIS do I
Durante CInCO anos, na Govêrno de Nilo peca�ha ng pria estatu�a q( 'i�e) a �t.:o no do qual V. Excla. � tltu-1 que J�, bateram palmas a V.

ditadu,ra pode surgir, quan- PaIS for,am. �101adas quanno primeira bancàda, vi V. Ex- Coronel naqunla é o'ca 'S� O'eW '8 W'eJA'e
[ 0'8 ou es- lar. V. Excia. tinha de dar· Excia. a cbnvicção de que o

do, entretanto, ql;le S. Excia. quatr? .Imt.lvlduos entraram cia. presidir modelarmente za AguIar foi
- de�tid� p �-, nõ dinheiro daqiZ . �nb �ClS uma satisfação politica à Cã, 'I Presidente da Câmara e o

tem o dev'er de defender o na Rad�o Gl.ob� e embaraça- j esta Casa. Por detrás da Ca- Oll� reprimiu com �xces0,
-

tub�rões não
s �r.�e. as. os mara, Não como uma corte- Líder da Constituinte não

regime, pois jurou, aqui rr::es-I ra.n� a Irradlaç�o e só'!" per- beça de V. Excif!:. �stava o pOliciáis uma tropelia de ��� Não esta:ria aqUie�gll'la ISS 0_ sia, que �m.a cortesia, parti-! mudaram: a figur� é inteiri
mo, pe.rante estfl: mes,a e es�e 1�I:tll'am· conforme fOI no- pamel dos C;onstltumtes de tudantes. do dêle. Mas � ocupan

I
da, de Mml�,tr,o ,da Justiça' ça e u,na..Se. um �rro come

pl?n_ano, cum�nr a con?tI-! t;fl�il.do pel� telefone a y. 91 e, como figura central, I\a Um homem como V. Excià .. Excia. tem o��:e�c�� �:�a�-. c?mo V, EXCla. nos _a recebe· I t�u, ha mil ,�al1:elras de la-

tUlç,ao,. ,defende-l� e. fa�e:la E?<cla., depOIS que essa. Ra- gr�nde Presidente da Repú, estadista da marca de V. tar êsse cargo à estatura em I
namos bem, mas. nao quel:e· va-�o e ,de redimi-lo.

cu�prll.:. Co�o nao dara ele ��o Se compro�e.teu a. Irrl_t- bllca,fum grande' homem ::te Excia.., sabe que, neste País que o medimos: V. Excia tem
mos uma. cortesia - e sim I Sao estes Os

.

votos que

�f!-tlSfaçoes a Casa
..

das me- ,a.lar apepas m:uslca, so mu- Estado, um grande Presiden- fatos sang'rentos e doloroso� de ser um Ministro da justi- que V. excla: �umpra um de-, mando a V. Excla. no mo

çlldas que tomou, .Ja que a SlC-Et e, nao o dISCurSO do no- te do Congresso, como V. têm ocorrido devLdo a ess ça como foi o Presidente des I v�r de prestigiar um dos ór-' menta em que desço desta

el.e, como a V. EXCl_a., Sr. Mi- bre D�putado Ada,�to Car- Excia., o foi aquele mesmo questão de elClvação de pre� ta Câmara. (Muito bem.)
-

gaos. da soberania nacional, I tr�bun�a, aguardando a ex

�ISt�O, . :ompete o

nao ape�as d�s<? Quem. me dIsse, Sr. Prudente de )\forais. Certa ços ':los bondes. I Quando um homem diri 'iu (mUlto bem) e. que aqui mO$- phcaça� e 8: promessa que
reprImu os excessos �OS J?- MInIstro, f?l. o Sr. Ve j ador v�z, naquele tempestuoso Go- A estrêla de Sinimbu se o preparo de uma Constit�i- t�e que lh� .deu uma .solida- i V. EXCla:. vai fazer..
ven? nas ruas, mas prevemr. Raul BrUllll1l, que tenho na vemo, um Senador usou de apagou 'e. a queda do p "

.' cão pre idiu m C,
nedade pohtlca que até agotit (MUlto bem; muito bem.

Apllca-se, agora, SI:' Minis- melhor conta de homem de linguagem cámtica em rela- ro govêri10 de Afon rh�el-.' s u on,gresso esperamos. Não ouvimos de Palmas).
'. So e so, (oJawnu OW!X9Jd ou, 'lUO:) V. Excia. Sr. Ministro da (Cont. no próximo número)

o FUTURO ENERGETICO DO BRASil
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8ar80la o Futuro de sua Família
DR. W 4.Ll\>IOR ;Ol\'�E: I C l»�. �OSÉ TAVARES

. UR. N�V���RUNE II J Restaur!lnle " Napoll !. - Comr,ando h?iê m,,�o, ótimos lotes �., "'"ias
GARCIA IRACEMA ;'ormado pe.i'lFculd�·-Nacio. , Q. , I ue Itasuaasü e balneário, ou Junto ao novo Grupo Irineu

OIvlomatlo p.. fa Faculdade Na- uüENÇAS NERVOSAS E MEN- Dal da Medicina UnlVenUll&út J ! Bornhaussn, no Estreito.
eícaat de Medicina da Uníver- TAIS:- CLINICA GERAL �� RIO �EBJr:::iIRO : Rua Marechal Deodoro 50 !

-

ótima oportunidade de evitar a desvalorização desidade do Brasil Angustia - Complexo. .,. ,.
,

..,.
.•

..
s di h

.
.

E'<-Iuterno por concurso da Ma- Insonía - Ataques - Maniall -,JJ Aperfelçoament� .
na Casa a.,. Em Lajes no Sul do Brasil o melhor! I

cu In erro.
.

id d E I ' "

�,:.
Saude Sao AtlgueJ". "

J' di d I t dterní a e- sco a ProblematJ.ca afet.lva e sexual,
P f' d1' I • Desconto especial para os senhores viajantes. a ispomos e poucos o es a ven a.

(Serviç_o do Prof. Octávio Rel- Do SMervltçC? NacploJ_lal. �te =: Internroo p'or.ller3naann.�" daou �neorvl'çl ,. . Dirigir á Rua Felip Schmidt _ 34 _. sala 6 tdrigues Lima) ças en ais. siqura ra o : -

.

'"
",

C
.• , nes a

ti:x-interno do Serviço de Círur- Hospítal-Co lônta Sant-Ana. '

' de Cirurgia •••"•••••••••0.............................. -,apIta!.
!tia do Hospital I. A. P. E. T. C. CONSUh:{'óRIO _ Rua Tra: Prof. Pedro de Moura

'-
�

,
do Rio de Janeiro jano, 41 - ítas 16 às 17 hora•• I OPERAÇOES

�

. __ " .� __. _

Mtidico do Hospital de Caridade RESIDÉNCIA: Rua Bocaíuva.] CLINICA DE ��ULTO::; •

e da Maternidade Dr. Carl�8 l3!l Tel 2�01 i DOENÇAS DE ::;ENHORAl'
Corrêa

.

"

: CONSULTA.3: l'iàriamente das
[JOENÇAS DE SENHO�AS -

'

7 - 9,30 no Hospital' de Cúri-
PARTO� - OPERA �ER dade, dãs 9,30 -. 11,30 no Con-

Cons: Rua João Pinto n. DR. ARMANDO VALt. sultõrío à rua João Pinto 16 lD
andar.16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS RESID!l:NCIA _ Rua Duarte

Atende com horas marca- .Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das - Telefone 3035. )08 Serviços Ó" Clínica 'Infantil Florianópolis.
la Assistência Municipal e Ü08- DR. CESAR 'BÃTÃLHA 'DA

FitaI de Caridade
CLINICA MÉDICA DE CklAN- SJLVEIRA,

ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista
- Alergia -

Ad ltConsultório: Rua Nunes Ma- Clínica .de - .u os e

nado, 7 - Consultas das 16 às Crianças R.aio X
o horas.

, Atende com HorZl

Mar-,Residência: Rua MaNchai Gui-
herme, 5 - Fone: 3783 cada .

Felipe Schmidt 39 A Sa-

DR. J(TLlO PAUPITZ las 3 e 4.
I

.:;...,--- ...._w__""""'_.....IIL.:=JI _

FILHO I "'--" _

A D V O G A D O si

4 - sábado (ta..rde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra

,
5 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheíro Mafra
lI' - sábado (tarde - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt
12 - domingo'::'" Fúmácia Nelson - Rua Felipe

EXP,ftSSO 'F,,1 ;ifianop·!j1iIS ltdB.�' 2!t���d:_ s;ado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
:oão Pinto

F.jlfti�R�Ç9s ATUALIZADOS DO EXPRESSO
19 _ domingo

Pinto
/ -

25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio _-
Rua Felipe Schmidt,: 4H

26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua
Felipe Schmidt, 43

O serviço noturno
StO Antonio e Noturna,
43 e Trajano.

A presente tab�la não poderá ser alterada sem pré
,,;a autorização dêste Departamento.

Departamento de ,saúde Públic.a, em julho de 1.956
Luiz Osvaldo d'ACdmpOl'a; Inspetor de Farmácia.

Florianópolis, Quarta-Feira, 15 de Agôsto de 1956

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

Agência;

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

Viagem
Residência:
Rua: Gene cal Bitnencourt D

ioi.
Telefone: 2.693.

com segurança
rapidez

,80 NOS CONFORTAVEIS ?dICRO-ONIBUS DO

RlPIDO' ·;SUL�81ASltIIBO);�
Florianópo'liB - Ita1af - JoinvHle - (Juritiba

).. �
""-'� � _. lt

l\UIi Deodoro esquina da
,

Rua' Tenente Silveira
I

e

lII,íi:DICO
. Com prática no Hospital Sio
Prancísee de Assis e na ranta

Clllla do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

.

CARDIOLOGIA
Ccnsultõrlo: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2675.
'Horários: Segundas, Quarta. I

Sexta feiras:
Das 16 à� 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

l'el. 3.00:::.

Ex-interno da 20· enfermarsa.
e Serviço de gastro-enterologia

lia Santa Casa do Rio de Jeneíro
Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospit.al mater
idade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

cigado e vias bilia-es. Rins.
Consultório: Vitor Meirel.. 21.
Das 16 às 18 horas.
Residência: 'Rua Bocaiu'va ZOo
Fone: 3458.

�ORDADOS A M.AODR. aose MEDEIROS
VIEffiA

- \DVÓGADO
Caixa Postal 160

Santa Catarina.

ElIsina-se na RUI! Feliciano Nu+es Pires 1%,
Ita,a'

DR. HENRIQUE PRISCO
PARÀISO \

ilR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vit'or lIei:e\es, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolil -

.
Vende0-se ou arrenda-se o Perola
Restaurante, sito à rua 14 de Maio,
148 no Estreito Informações no

local

Ihll:DICO
Operações '" Doenças de Se-'

ollorli8 - Clínica de Adultos,
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do' Ea
lado.
(Serviço do Prof. ,Mariano de

- Anm-ade).
-" Consultae - Pela .manhã no

»: Rospitll,l de Caridade.
..

Á tarqe. das 15,<:� hs, em 'dian
'til no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes, Tel. 2766.
Residência - 'Poua Presidente

Ccutírhc 44. Tel.: 3120.

P'EROlA
-

DR. MÁRIO DE LARMO

CANTIÇAO .. ---�-......---

DR. CONSTAN'fINO
DIMATOS

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ·ADV.OGADO -�

Escritório e, .Resldêncie �

Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334::'
.................4e•••

D E N Ti.1 '8 TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGtÃO.DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -
Protese Dentária

Raloll X e Infra-Vermelllo
DIATERMIA

Consultório e Residência:
:Uua Fernando Machado, n. 6 CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

Fone: 22�5. '

'DO A-IRAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMA
Ccnsultaar. dali 8,00 às 11 h9- DOMICILIO.

ras e das 14,00 às 18 hora..

J
" I,

SExcluaívamente c!>m hora mar- _ OPER�,RIO ..,.. :VALDEMAR POSSA
cada.

,

< dAIO" (I\ECO), NO, ESTREITO.
Sábado - das 9 a. l�. ,

M É D IC O
CLlNICO DE CRIANÇAS

• ADULTOS
'

Doenç�s Interna.

GURAÇAO - FIGADO -- lUNS
- INTESTINOS

' '

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel
eles, 22.
I HORÁRIO: I

Das, 13 à!l 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.415

Rer-idêncta: Rua José do Vale
Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros

OPERARIO A VOSSA DISPOSiÇÃO

CLINICA
de ,

OLHOS - CUVIDOS _:_' NARIZ
,

'E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO pA
FONSECA

Chef� lo Serviço de úTORI
NO do Hospital de Florianópolis,
Possue a CLINICA .os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECiALIDADb.
Consultas - pela manhã no

,- HOSPITAL,
Á TARDE - das' 2 as 5-

no CON8ULTÓRIO - Rua dos
ILHF'-l nO. 2
RE�'D1l:NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 'Tel. 2365.

DR.ANTONIO MONIZ
DE A8AGAO

CIRURGIA 'TREUMATOLOGIA
• Ortopedia

COllsultório_: João Pinto. 18.

Das 15 às 17 dlàriamente.

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva, 136.

\ Fone: - 2.714.

RUA "3 DE
MÉDTf�O CIRURGIAO

Doenças de Oenhoras - 1)8rt,,,"
_ Operações ,- Viall Urinária.
Curso de aper!'aiçoamen.t'J e

longa prática nos Hospitais de

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua FeliJ.le

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3ú12.
HORÁRiO: da,s 15 á8 18 ho-

ra�esidência: Avenida Rio Unn

�o, n. 42.
A tende chamado.

Telefone: -' 3296.

•

DR. LAURO CALDEIRA
.

DE ANDRADA \
ClRURGtA,OJDENTIST.\ r

CO'NSULTóRIO i:diftci"
Partenon - 20 andar - laIa
203 - Rua Tenente Silvei lia,· U
Atende diáriamente da. 8 ã.

11 horas,
3as e 5as �as 14 a. 18 hora••

- 19 as 22 1I0ra••
Confecciona Dentadura•• Pon

es idóveill d. NyloD•.

,

FLORIANóPOLIS fiTJ)A.

Tran�porte$, de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO

LIS, PÓRTO'ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE•.DRA. WLADYSLAVA

W. MUSSI
e'

DR. ANTONIO DIB
"

�USSI
M�DICOH

CIRURGIA CLiNICA
'iERAL-PARTOS

Ser';i-ço �ompleto e especiali
sado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos de

diagnósticos " tra.tamento.
SULPOSCOPIA - HISTE�O. -.
SALPl.'WOGRAFIA - METABO-

LISMO íJASAL
'It'ldioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Ralos Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consultóri'o: Rua Trajano, n .. 1,

l0 andar -'- Edificio do Monteplo.
Horári,o; . Das 9 à� 12 boras -

Dr. MtJSSL
Das 15 às 18 boras - Dra

Ml:JSSl ..
Uesidência: AV,enida TI'om-

pow8ky,_S� .,..--

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEltAL

Ef;pecialistll em
. mo�éstilu d.

Senhoras e vias UrInárIa!..
_

Cura radical das infecçoes

agn,das e cron.icfLs, do ..perelho
,>!ellito-urinário em 'amboa, OI

sexos.
t.Doenças do aparelho Dige!! IVO

e do sistema n.,rvoso.

Horário: 'IO'h ,ás 12 e 2'h ás r"

Consultório: R. Tira::!entes. '2
- 1(1 Andar _. Flone: 3�4ti.

I

Residêneia: R. Laeer'cl" Cou·

. .iI,ho, 13 (Chácara' do Eupa-nha'
Fone: 32�8.

Agênda: Pc)RTO A I.Efml<:

'I"Riomar"
Rua Comenrla(;or A7,evedn.

64

O ESTAm:Ml! ," Matriz.: FLORIANóPOJ ,Ii-.
,Rua Padre�õma. 4:1 T,srren

Telefones: 25-3'4 (Depó�ito)
25-35 (E�('ritóri,,·

Caixa Postal. 435

End. Teleg. "SANDRADE"
,�

Filial: CUlu'rmA
RU<l ViRconde do Rio Branco

332/�6 \

Telefone: 12-30

TelQg'. "SANTIDRA"

ADMINISTRA:çio

Itedaeão. • Oficinal, 1 rua Coa
,·'heiro Mafra, n. 160 T�l. 1022
- ex. Postal. 139.

'

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F., D.

AQUINO
·Representante. :

ftt'presellt�ções A. S.' IJára:
Ltda �
RL'l Senador Dantas. 40 - 1°

Avenida do Estad(\ 16f6/7!)

En'.!.

Filial: SÃO fAULO

andar. .

:

Tel.: 22'5924--- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

,...,l ..... Qql!l õ12 - SâCl Paulo
Assinaturas anual .. Crif 300,00
Venda avulssa Crif 2,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não p-u-�

h Ii('ado�. não serAo devolvido•• I.

A direção nã,o 8e ruponsablliza Rua Dr Carmo �.�tt", 9�
oelos COII';," emitido. nQ. ar-

, Fone.'. 32-17-33 e 32-17-37
!roe a!.sÍl

'I"Atende "RIOM A R"

INFOh ...4ÇOJ:9' ur.11 End. Teleg "RIOMARLT'
NOTA: - Os nossos serviços nas nraca!' o., pôrt.(,

.

O le.itor enco_nturá, nelta .co- Alegrp Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
!!Ina, Informaç,oes que n.;ace8l1ta, ,"

ti"r'Rmente • d, imediato: agentes
.TORNAIS T�lefo:ae
O k:stado " 1.01,"2,
A G'lZeta ...•••••••••••• 2.666

PR O LORIANOT"'OLJ'Dili:rio 'Ir: ri' -ie 8.679 'Consultem n.ossas tarifas. EX ESS F J

lmprenstl Ofi. ,lI ........ '1.688. .-Faties: 25-34 e 25-35 _

,HOSPI'fAlI;;'·
'

Caridade:
(Provedor) 2.814
(Portaria) .....•.•••.• '.. 2.086
Nt'rêu Ramos .•.....••.•• '8.881
Hilitar .. . . .. . 1.1157
;,ao _Sebastião l Cala da,
Sa,ude) 8.168

M�teT:lidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121,

CHAMADOS Ua.
. GIO;NTES
r.orpo d,e Bombeir08 .... lI.t13
Ser�iço _

Luz (Raclama-.
çoes) ,.. . . . . . . . • • 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. l'elegada) 2.594

DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE
FIl_nO 'fRAl'�SPORTES

Doenças do apo,·tolho respiratório TAC .....•.....•.•••••.

' '1.700:
TUBERCULOS� ;nl7.eiro do Sul ••.••..• 2.5ari

DR�EWALDO SCHAEFER 'RADTOGRA,FIA E RAnrnSCOPIA Panair ...•..•••••••••••• 156.

I
. DOS PULMõES Varig ,2:326

Clínica Médica de Adu tos
'CirurJ/iia <lo 1;otn

.

Lóide Aéreo .....••.•••• 2.402

e Crianças Formado pela. FacllldaJe Naci .. - Real .... . ...•....•• '. ••• .&7'7

Conslllto'rio _ Rua Nu- nal de Medicina. Ti8jologi8t�. Rcandlnav8a .•..•••••••• 2.800

'fisj.oclrurgião do J(ospital Ne· ·ROTeIS t

nes Machado, 17. rêu RaJUbS Lu't Z.021

Horário das Consultas - Curso de e8P�çializaçio' p�la Mageatlc .•.....••.•••••• 2.276
As partidas de Florianópolis são ás 24.00 horas,: e do

S. N. T.· Ex-Interno e Ex-au'l- ,.Metropol .......•.•••.•.• 3.14Z ' .

das 16 às 17 horas (exceto tent.e <!e Cirurgia do Pr!;f. Urel:: a �orta _

3.32_ ,10 de .:;::\neiro. ás 16.00.

os sábados). . Gllimaries (Rio). /; aClque ,.449-1 Tanto na Ida como ra Volta o navio farã escda uosa
. A .. •• Con •. : Felipe Schmidt, 18" - Central , .. • .. .. .. .. .. • 2.694 � , -" . -

II b I Ub bRes1dencla: Rua Vlscon- Fone 3801 Estrela ••.•....••••.•••.•

3.8711
portoR de Sao .,ebastJao, ha e a e atu a.

de de Ouro Pret.o, �2S -! Atendo em hora marcada. !��al 1.669 'Para �elhores info.rrnações, dirijam-se A séde dI<

T I 31':'5'9 I . Res.: - RUL Estflvel Juni.CoI:. .i'iTREITO
....�mllrêsa, Il rua Conselhelto Mafra. 30 - Te.lefoD'Il 22-12

,
e. LI • 80 - Fono: 2111. ..'Bisque ;.... uv

Telefone: 37-'06-50 Telefone: 2-:17-33
c\tendf' "RJOMAR"

Elld. T",leg. "RlOMARLI"
DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO U€ CRlAN<;M'

PUERICULTURA - PEDlA1'il.IA
_ ALERGIA INFANlIL

C:.nsultório: -- Hua Tirader.·

tes n. 9. .

'1'Residência: -- Av. .. Hercl 10

Luz n. 155 -- 1'el.. 2.630.

HorArlO: - Das 14 às 18 ho·

DR. JÚLIO DOIN ..as diáriament0

VUiIRA _.-
----...--

ESP€CIALIS��DlC�M OLHOS DR. NJ�W'l'{)N
)TTVIDOS. NARIZ E. 3ARGANTA D'AVILA
'rRATAMENT0 E OPERAÇOES CIRURGIA GERAI.
{nfra1Ver,melho ..... Nebnlizaçio - Doenças de Senhora� _. "rocto·

Ultra-Som logia, _ Eleh'icid�d..!.'Méd(,·8.
(T�atamento de sln118ite sem (;onc'lltúrio: Rua Vltul Mel-

operaçio) '. rel�s n. 28 - Telefone: 3"111'1.

Anglo-retlnoscopi,' -

R,
eceita de

r
cons

..

ultas: OllS ló ]l(Irad em

Ocul08 - Modernu eQuipamp�to diante
de Oto-Rinolarlngologla (ómcu Residência: Fone, 3.422

,
no E8tado� .. Rua: Blumenau n. 71.

Hor6rio da. 9 às 12 noras e

das t6 às 18 horas.
.'

\

Consultório: - Rua VItor Mlll-
DR ANTONIO BATISTA

reles 22 -- Fone 2676. •

Res. - Rua São Jorge 20 - JUNIOR
Fone 24 21.

End. 'ftllell. '(SANDRADE"

Aarência: RIO DE JANEIRO
''Rlomar''

Agência: BELO 1I0XI
ZDN'rE
"Riom,.r"

A 'enidll Anel' 1,R. 871-B
TelefoTlr' _ .10-27
Atentie HHIOMAR"

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL Df NAVEG,�ÇÃ'O
HOEPCKE

RI'IO�MOTOR «CARL
ITIN.RARIO

.

SAlDAS Dili

Itajaf

CLINICÁ ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consu lta� das 9 ás 11 bora•.

Res... Cons Pudre Migutllinllo.
U�. .,.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA Mll:DICA DE ADUL10S
C CRIANÇA�

Consultiirio � Rua João Pin
to. 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hO'l'al.
Residência i Rua Esteve. Já

�ior, 45. TeJ. 2.812.

I D A VOLT"A

,

Fpflli�. Rio Santos

11-8 12-86-8

16-8
29-8

18-8
31-8

24-8

6-9
Z:H5

7-9

VENDE SE
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

(le Ce$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da-
1'Ú 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
J'one 3559.

I'
8AHCOd�C�f�ITO

POPUlAR'�• e AGRíCOLA I I

RMa:��,16
'

.. ,

f"LORlANOPOLIS - S'cl.. e�l�rln6.

Gra'nde: :Oporlun-idade
Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas recem cons.rruida com 2 predios e vendem-se tarn
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas RaYser ir r' '-strial zig-zag .

1 maquina Vürcopp .e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

mas.

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

do em São João Batista, Municipio de Tijucas .Santa Ca
tarina.
,--',---- ,---,---, -'- .. _ .. _- -----

FARMACIAS DE PLANTÃO
ms DE AGOSTO

Farmácia Moderna - Rua João

sera efetuado pelas farmácias
situadas às ruas Felipe Schmidt,

'TÓNICO ZENA

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consultório dentário para o Edifício "João

mudou ("

Alfredo",

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

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas _
Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúr,C{ia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-Feira, 15 de Agôsto de 1956

Sociais
Convite

Vem por aqui- Ampara no meu braço
toda a doçura de teu vulto amado;
Vem, méu amor, que tendo-te a meu lado
É muito mais suave o meu cansaço.

Vem por aqui! Confunde no meu passo
Teus movimentos de anjo apaixonado:
E, expõe à luz de meu olhar cansado
Os teus gestas de pluma e sargaços.

Vem por aqui! Vivamos nossos senhos
Pois contigo Os caminhos são risonhos,
E as paisagens da vida são mais belas;

Vem, meu amor, por esta noite linda,
Confessar este amor que nunca finda,
À alegria bizarra das �estrelas.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:
_ sta. Maria da Glória

Gonçalves
- sta. Nelzi

Silva
_ vva. Maria da Glória

Campos Garofallis
_ vva. Adelaide da Lapa

l'omaz
- vva. Alipia

da Silva
- sra, Decia Callado

/

Carreirão
- sr. Alípio Vieira

Ultima Moda

Eis a última palavra em bôlsas para o inverno. Em cou

ro cromo, repontada, é bem comprida. Na frente, uma

} olsinha sobressalente \Jara dinheiro trocado, cigarros e

rente com espelho'. Muito prática e elegante, é uma bõlsa

da coleção de JOSEF. (FOTO TRANSWORL'D)

••••••••G.G�0�OGGeG�G��eeGe••o••••••••••••••

,.

, 'Clube 15 de Outubro
SABADO DIA 18 22,00 horas

Continuando a série "Grandes
realizar:

Espetaculos", fará

Soirée noite azul
Abrilhantada pelo famoso conjunto melodico

"

Ne'w old Boys'
Reserva de mesas no salão mode,rno
Mesa Cr$ 100,00
Ingresso Cr$ 50,00
Traje: Senhorinha, azul, cavalheiros, passeio.

ra indústria atômica' revolucionará a
indústria alimenUcia

...

universid.ade, 'indústuiais,
fundações e departamentos
do govêrno. Devido ao ele
vado custo destas pesquisas,
o Exército Norte-Americano,
que também está interessa-

_ le�o �os b:��fí'�'�os per��t�-aos pela preserva-ção' utpml-

r ca, assumiu fi- responsabili
dade de custear e coordenar
) projeto, Hoje, milhares de
cientistas de todo o país es

,':ão cooperando nêste esfôr
-:'0 tremendó.
Os resultados até agora

.ão promissores. ,A energia
tômica é empregada de di-
versas maneiras. A radiação
lode ser usa�a para ester�
lizar completamente o ali
-nento, de modo que possa
ser guardado semanas, mê
ses I:l mesmo anos, sem re

frigeração. Pode ser usada
para pasteurizar ou esterili
zar parcialmente o alimento,
prolongando sua duração. O
poder esterilizador da ener

ria atômica também pode
ser usado para destruir Os
oarasitas.
De acôrdo com as experi

ências feitas, o alimento

Curiosidades
Escorcêsas
LONDRES (E. N. S.)

3

SETEMBRO
M:eS DAS NOIVAS

E
I DONAS DE CASA
I De parabens estarão tôdas as noivas de Flol'Lmó-
I polis e cidades vizinhas que se abastecem na nossa capí-

,

tal.
obstáculos. Devem ser em -

De parabens estarão, igualmente em setembro, aspregados métodos especiais "
_, , donas de casa, pOIS que também a elas tocarão as van-

para empacotar, tratar, ar- t do jnê d ..

títuid I
.,

. agens ornes' os enxovais, 1I1S I UI o, pe a vez prrmei-mazenar e transportar ah-'
ra pela A Modelar na d d

_

..

d_
'

" ,ver a e a casa plOnen'a asmentos tratados por este grandes e boas iniciativas.
processo. O custo da este-

i, Não obstante o encarecimeento assustador e con

riliz�ção atômica
.

também tínuo (que mais ainda se acentuou depois do último salá-
prec'lsa ser reduzida para .

in imo)
-

did d t ,.

.
no mimmo serao conce I os escon os m1l11mOS espe-que possa, competir com ou- 'ciais, mínimos de 11% em alguns artigos _ e atê de 25%tros processos. t S' I t 'f' tuni I dem ou ros. era rea men e uma magru ica opor urnr a e

para tôdas as noivas e donas de casa, uma vez que os

artigos em apreço são do seu quasi que absoluto ínterês
se: jogos de roupa branca, em nylon, seda, lingerie ou

popeline. Camizolas avulsas. Combinações. Calças
pijamas - liseuses. Toalhas de rosto - Toalhas de
banho - \Roupões de banho - toalhas de copa - Guar
nições de chá - guarnições de jantar - Lençóes -

Fronhas - JOgOS de cama - Colchas - Tecidos para
cortinas - Tapetes, e passadeiras.

Para melhor destaque da simpátia e útil iniciativa
dos estabelecimentos A Modelar deVe ser dito que tam
bém nas vendas a prazo serão concedidas vantagens. As
sim o lógico aumento de preços, para as vendas a prazo,
será, desta vez suprimido, figurando o preço (sem o des
.conto especial) das normais vendas à vista para as ven

das a prazo, em seis pagamentos mensais.

,

f

l que sofreu êste tratamento é
O futuro da conservação

I
igualmente nutritivo, e com

dos alimentos é tão promis- pletamente inofensivo aos

SOl' que uma nova fábrica sê res humanos e aos aní
está sendo construida nos mais.
Estt�dos Unidos -para pro- Cinco anos de pesquisas
duzir mil toneladas de ali
mento por mês. Nesta fábri
ca, que começará a funcio
nar em 1958, os cientistas
esperam desenvolver uma

das mais úteis aplicações da
energia atômica. O resulta
do poderá ser a preserva
ção de alimentos sem refri
geração, um processo que
revolucionará o sistema de
armazenamento' íde alimen
tos 'e sua distríbuíção, em

todo o mundo.
Nos últimos cinco anos, já

se aperfeiçoou um método de
"esterilização fria" pela ex

posição do alimento à radia
'ção atômica. No início, o

! conhecimento científico dês
I te assunto limitava-se a dois

II fatos: a bactérias dos ali
mentos são destruidas pela

I

I,radiação atômica e o alimen-
1".............-.......... .....

to tratado desta maneira não
- sra. Eloá Silva Carnar- retém a radiação atômica.

Igo I Não se sabia a quantidade
sta. Maria Helena Ga- de radiação necessaria, o

ma Salles ,'tempo que os alimentos po-
Maria da - sr. Olivério Cozta diam ser armazenados sem

- sr. Órion Costa refrigeração, as mu.anças
- sr. Milton Farias que êste método provocaria
- sr. Carlos Alberto Bar- no sabor, odor e valor nutri.

bosa Pinto I tivo dos alimentos. E, o-mais
- sra, Hercília Carolina importante, ninguém sabia

Ferreira Sanford de Vasconcelos se êste processo era preju-
- 10 tenente da Reserva, dicial.

João Paulo de Souza Depois de muitas e demo-
- menino Armando Valé- radas pesquisas, grande par-

rio de Assis Filho \ te dêstes problemas foram
resolvidos. Tomaram parte

_.".,.. ..- ..-..-..-..-..-._J' �._,.,_•.•�• ..- _................. nêste trabalho mais de 60

contínuas provocaram um

rápido processo, mas ainda
há problemas para serem re

solvidos antes que a preser
vação atômica seja emprega- Embora o estudo da pre
da comerci,almente ..

Um dos

I
servação atômica custe mi

problema e o cheiro desa- lhões de dólares, seus resul
gradável e o gôsto fraco de tados beneficiarão o mundo
I

'

I' t
. Ia guris a imen os assim tra- todo. Haverá redução I'das

tados. Muitos dos alimentos
I
doenças causadas pelos pa

esterilizados pelo frio, cosi- "raaitas dos alimentos, por
dos ou crús, têm o mesmo alimentos contaminados com

gôsto que tinham quando bactérias e pela falta de ver
frescos. Com outros, como duras frescas. O maior bene
os produtos do leite e os fício será naturalmente uma
ovos, o processo não tem o quantidade maior de alimen
mesmo resultado satisfató�---to e a redução da necessida
rio. de de refrigeração para pre-

Quando êstes problemas servá-Ios, durante o arma

estiverem, ainda restarão zenamento e importação.
._�_.�,

, '�1!.':9

não carecemos para pensar
vocábulos que são remanes- e, ainda menos, para sen

centes do anti-semitismo tir".
medieval. As expressões
judeu e judiar, o primei- DOCnS m, TORTAS1'0 substantivo que quer li li
traduzir má qualidade, usu- Dcceira especializada em
rárío, trocista e o segundo Pôrto Alegre, aceita enco

verbo com suas conjugações mendas de doces, enfeites,
muito empregadas até mes- ortas e pudins para casa

mo nns canções, populares mentos, batizados e aníver

e n a jiria brasileira. sários.. Rua Feliciano

',�,!nes, PIres.
12 .

_ Fernando Levisky que é _

secretár io do Instituto Ju

dáico Brasileiro de Pesqui
sa Histórica, apela aos fi

lólogos e lexicógrafos para

que eliminem dos dicioná
rios aqueles dois termos,
afastando dá raça judaica

�'--'-,�
Com cabelos ligo� não irei 80 aeroporto"'.

"

-

...SÓ AGORA ME AVISA?
COMO,IR AO EMBARQUÉ SEM
FAZER UM PENfEADO? ONDE
ENCONTRAR CABELEIREIRO A

-ORA, IEDA' E O ESTÔJO-CO"t:_
JUNTO TONI QUE LHE MANDEI?
VOU AJUDÁ-LA A FAZER UMA
PERMANENTE' �

-VEJA' ENROLA-SE O CABELO
COI-1 O GIRO-ONDULADOR,
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO, PA
nA FECHÁ-LO, COMPRIME'SE A

HASTE PLÁSTICA, APLIQUEMOS
A LOÇ.60 ONDuLADORA TONI ...
ENQUANTO ELA ATUA, você
CUIDARÁ DA CASA!

axioma antigo que afirma

GUERRA A DOIS VO
CÁBULOS

(Alvarus de Oliveira)
Há velho, e certissimo

ser a "voz do povo, a voz de
Deus". A gramática policia
a linguagem, arma regras

para o bom falar e o correto

sscrever, mas o povo é quem
'az a l iguagern e altera a

rarnática.. .. Existem pala
ras que mudam completa
)ente de significado v For-'
nidavel hoje adjetivo que

-xprime qualidade bon ís

íma, êno dicionário sinôn í

no ,cJí'!,h.orrendQ.,.

['E
entendendo isto Fernan

do Levisky, escrttor' brasi-:
leiro de origem judáica,
lança a semente de idéia
das mais justas, querendo
banir dos dicíonáa-ios dois

PEN-

-E_t1-êA5A -�eM TONI PER.:'�:
MANÉNTt-éREME A 'FRIO, É
CÔMODO, ECONÔMICO, E PER
MITE SUAVE E N,4TURAL ONDU
LAçÃO, PRÓPRIA PARA QUAL
QUER PENTEADO.�

I

ONDULAÇÃO
PERMANENTE

G EM CASA

as referências injustissimas
que se lhes fazem através
dos pejorativos derivados
gramaticais. E afirma o

conhecido escritor: - "A
lingua portuguesa fabulo
samente rica, não necessita
de sinônimo racial, para o

perfil de criaturas perver
sas. A lingua viva, não com

porta a falsa tradução e 6

infeliz comentário concedi-
Henrique Porrgettí, o brí

dos à 'expressão "judeu".
lhante cronista de "O Glo
bo", referindo-se a cam

panha de -Fernan do Levís
ky concluiu: - "É realmen
te bela e'digna"Y sua'cau
s-a, O--pl'oeesso -que.. instaura
contra duas palJvras cadu
cas e más do nosso idioma
- duas palavras de que

VARIZES?
USE

HEMO·Y.RTOS
LíQUIDO E POMADA

PARTiCIPAÇAO
:e:

SENHORA :e:

Parjdeipam aos parentes SENHORA
e pessoas de suas relações o Participam aos parentes
contrato de casamento de e pessoas de suas relações o

sua filha LíGIA,- com o se-: contrato de casamento de
nhor EMíDIO AMORIM VI- seu filho EMíDIO, com a

RíSSIMO. l senhorita LíGIA MENDES
,

CIDRÃO.
LíGIA e EMíDIO

Agora, mais jácil com os

GIRO - OncJuladores
(PLÁSTICOS.SEM ':':ÁSTICO)

JOÃO ACÁCIO CIDRÃO

Um dos principais atrativos
iscocêses para os turistas,
3 a multiplicidade dos Tar
tans que podem ser vistos
em qualquer lugar. Êstes
tecidos alegres de xadrês
em diferentes combi_nações- MIGUEL VALENTIM e MARIA JúLIA DA SILVA
de côres abrangem um nú- .t JOSÉ DE SOUZA e MARIA 'DE SOUZA participam
mero extraordinário de coi- aos parentes e amigos o noivado de seus filhos Onor :

sas da Escócia, dêsde peças Valenti� e Maria das Neves Souza transcorrid,01�0 dia, Ide vestuário até caixas. Nos 5 do mes em curso. _

.: '_ \: 1\;(�:
antigos dias, o T'artan era

um emblema das classes,
as inferiores usando uma

única côr, enquanto _

que os

tecidos de seus chefes apre ..

5entavam seis côres.
A princípio, os Tartans

tinham côres suaves, pois
eram tingidos com coran

tes naturais extraidos de
vegetais. Com a (introdução
das anelinas modernas as

côres são mais fortes e bri
lhantes mas é ainda pos
sív�l"adquil'ir "kilts" (saio
tes.

, tingidos com corantes
111 ti'gos.

o�•••o••••••••••••s••••••o•••••••••••••••••

-PARTICIPACAO
,

Confirmam
Biguaçú, 2 de [tg'osto de 1956

FIRMINO VIRíSS'IMO
BERNARDINO

, ...

� r.('
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i ari�[I� i�lararam· a I
, '

NOVA 'E CONTUNDENTE DERROTA DO "QUATRO COM" 'ÕE SANTA. CATARINA
Voltando a se conduzir impecavelmente, a guarnição mista Hamenqo-Vasco inflingiu novo e 'contundente revés à guarni-
ção do Aldo Luz, sendo proclamada vencedora das eliminatórias e com credenciais para representar o. país nas Olimpjadas de �

Melbour.ne. 'Desta,' vez a vantagem dos ceriocas foi de quasi quatro barcos, vindo a demonstrar que de fato a guarnição
é a melhor do Continente, devendo brilhar nas disputas olímpicas, deste ano .ne Capital' da Austrália. Nossos aplausos, pois,
aos bravos rowers da metropole brasileira, peles brilhantes e merecidos triunfos alcançados na baía sul!

,

O)�()...()._.()4liIID'()�()_()._.()....()._.()._.()._.()__()._.()._.()4IIII'C)-tI'.-().-.O-().... ().....()-().....()-().-.(),\)',.......()-()-()-().....().-.().-.()--.()._.().....()....()_(:_,()..... ()....

'" \
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NA"TARDE DE HOJE" N'AS CINCO CIDADES, O, PROSSEGUIMENTO DO CERTAME DA DIVISÃO ESPECIAL
"�'i,,:�:é;������J\'?;����t�� .JOINVllLE -- OS DEI 1AtS JOGOS.

I

o "onze" do, Palmeir�s; 'j�gO pelo Campeonato da seguiu suplantar o "onze"

de Blumenau, estará esta Divisão Especial de Pnof is- do Marcíl io Dias, fugindo,
ta�'de no :'<stadium" da rua sionais. i assim, ao último pôsto, o

Bocaiuva .dando' combate ao Vitorioso- na sua, última Figueirense provou que

pe10t�0" do Figueirense, em apresentaçãó, quando con-' mu'i\o ainda pôde fazer no

<>
-"

certame. O quadro alví-ne- e a fibra que tanto o

cara-I
contra

-

um time considerado
gro, '�mbóra ' não' seja dos teriza que o conjunto agora poderoso como é o Palmei
melhores, possui o que � es- 'sob a direção do professor ras, vencedor do Caxias pe
sencia.l a uma eqtíipeJgar- Walmir Dias espera vencer lo escore de 3x O na rodada
1':1,. E sei'á com a coragem a batalha de logo à tarde que inaugurou o certame.

Vamos presenciar um cho

que de proporções gigantes
cas, com Palmeiras e F'í-

·Inauuuraçáo da· pista·· ,atlética,
- Os Maiores astros do esporte-bese na clonal em Blumena�,u Sába,�o e DOH; Órlan-d-o-S-ca-rp-el-Ii Recorde Mundial
mingo próximos

.

Adernar Ferreira da. Silva, a ,grande" atração • 'Corno . ap�;cI���:-s:us:::f:, on::;�! Feminino
'o Departamento de Atléf'ismo qo-G.. E.

/

Dlímpico organizdu1�o pr,p��ráma 'd�s �hn�;�do ���l�::ilit ':�, ��i; 1>Á"jUS;'l? rv; A.) '_ Se-

Iesteics .

v . major-es
. bat:;i.,lhadores do gundo noticia da Agencia

• '

'Í \i'" esporte do futebol em nos-' "Tass;', a atleta sovietica
Sábado e domingo próximos' estará engàlanada a -;-,E. C. Pinheiros, C. R. Tietê e São Paulo F. C. de sal Capital, tendo ocupado Nina Víuogradova sobrequ-

praça desportiva do Grêmio Esportivo Olímpico, com a S. PAULO. vár íos cargos de importân- jou, durante a "Esparta
inauguração de sua magniricapista de atletismo, que é a ! - Coritiba F. C. e S. D. Duque de Caxia's de CURITI- cia, como Vice-presidente da quiada da URSS", o recorde
melhor do Estado. Para Brilho excepcional '90S festejos BA - Paraná. ' F. C. F. e presidente do Fi- do mundo feminino do pen-

. qué serão levados a efeito, o Departamento de Atletismo I '- FEDERAÇÃO ATLÉTICA RIOGRANDENSE gueirense, ao qual fez d�a- tatlo, totalizando 4.767 pon
do G: E. Olímpico, dír ig ido pejo nosso confrade dr. He- ,(FARG) com atl-etas dos seus clubes filiados: Sociedade ção há tempos do terreno tos, nas cinco provas. O an

lio Milton Pereira � tendo como técnico' o proféssor. Ginástica Portoalegrense (SOGIPA), E. C. Renner, E. C. onde está sendo construi- tigo recorde pertencia a

Edgar de Arruda Salomé que foi o grande batalhado).' da Cruzeiros e Grêmio Portqalagrense. da a praça de esportes do" Tchudina, tambem da União

construção da pista, atlética, vem realizando intensos I - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS alvi-negro, no Estreito. Sovietica, com 4.750 pon-
preparativos. Tudo. está sendo feito para- que o sucesso . UNIVERS,ITÁRIOS (FCDU) com sua seleção qu� dispu- Nossos cumprimentos. tos.

'

dos festejos de sábado e domingo seja completo. Naque-I.tará os próximos Jogos Universitários Brasileiros. '

les dias, Blumenau hospedará as figuras mais em evi- - Seleçãó, da cidade de BRUSQUE.,
.

dência no atletismo brasileiro e sul-americano que farão
.

- Equipe do GRÊMIO OLIMPICO'
demonstrações de técnica e agilidade. São êles: O PROGRAMA

- ADHÉMAR FERREIRA DA SILVA - do C. R. SÁBADO - 18 de agôsto :

Vasco da Gama, campeão e recordista mundial do salto- 14.00 11s. --;- Desfile e solenidade inaugural.
triplo, devendo 'competir tambem no sai to' em distância. 14.30 hs. - 100 metros rasos - masc. eliminatória.

- IJOEL ROSA DA' SILVA' - do C. R. Vasco. da 14.40 hs. - 100 metros rasos - fem. - eliminatória.

Gama, campeão sulamer icano dos no metros c/ barreiras. 14.40 hs. - Salto e{n distância - feminino.
- JOSÉ TELLES nA CONCEIÇÃO - do C. R. F'la- 14.40 hs. - Salto c/ vara- masculino.

.

mengo, 30 atleta mundial 'no salto em altura" campeão 14.45 hs. - 80 metros c/ barreiras =: femin. elimi-
sulamerãcano, d�vendo competir em 100, 200 e 4xl00 natória:

-. .

metros.' I \
, I . 14.50 'hs. - 110 ms, c/ barreiras - masco elimina-

- SEBASTIAO MENDES - do C. R. Flamengo, que
' tória.

dias atraz bateu o "record" brasileiro dos 3.000 metros I' (Continua na 5a Pag.)
i

/

rasos, devendo competir nos 800, '1.500, 3.000 e 5.000 me- _� .....:. g....,... .....

tros ras;�ULD CABRAL DA FONSECA _ do C, R. FIa-I MAIS ,UMA VEZ VITORIOSO O 1tv1-
mengo, que é catarinense, sendo bi-campeão"si,Jlamerican�I' PRENSA OFICIALdos 100 m�tros rasos e 4x100 metros (nesta proca, com

I
.

resultado de 1 segundo menos dó "record" mundial em
'

I
'"

_

poder dos Estados Unidos), v,in�o compet� ain'd� r\os 200
-

Conquistou" o rubrounegro a Taça .

metros rasos, prova na qual' e vlce-campead brasIleuo., "
'

,

•

�' ULISSES LAU�INDO.D?S .SANTOS, �_cló.C, 'R. "Osní Mello" ao levar de vencl-
Vasco da Gama, campeao braS'llell'O, devendo competir n�s .

�OO e 800 'metros rasos., da ,O' pelota-o do Volantes por 4xJ
� ARI FAÇANHA DE SA - do F�umiI1ense F. C.,

.

,
'. r

\ campeão mundial uni�ersitál'io d'o salto em distância e uD"a do' Motor·lsfabrasileiro. devendo competü' áinda h,os 100 metros l'?-sos. : no . I
.

.

-ARMAND'O SILVA - d_o C. R. Vasco da Gama, Um 'sucesso retumbante brilhante, não há ,duvidas.

campeão brasileiro, que dever� ,competir nos 100 200 e representou a parte espor- Q'uatro tentõs contra três,
400. metros rasos. tiva das' comemorações do foi'"o escore, 'tendo marca

-'- JORGE MACHADO DE BARROS - do C. E, ..Fla- "Dia do Motorista", ant�- do ,para o vencedor: Rodri�
mengo, que deverá 'competir nos 100, 200" e 4xl00, sendo, ontem, nesta Capital. gues, (2), Zezinho e Aldo.
nesta prova campeão sulamericaJlo. Tendo por palco o "sta- O Imprensa Oficial,-F. C.

Virá presidindo a 'Delegação carióc8! o Pr�sidente d,a dium" da F.C.F., gentil- atuou
i'
assim 'org'�nizado:

I
'

Federação Metropolitana de Atletismo (FlVIA) sr. Fran- mente cedido, defrontaram- Sidney; Natalino e Lauro;
cisco Gantisano, sendo que acompanhará a mesma o fa- se os conjuntos do lmpre:n- João Baiano; Helio e Lino;
mos o técnico norte-americano Don Kingsley, o ,qual está sa Oficial Futebol Clube e Didi, ,Aldo, Zezinho •.Rodri
treinando a representação brasileira às Olimpíadas Mun- Volante F. C., ambos com

I gues e Odilôn (depois Noir).
diais de Melbourn�, devendo o mesmo 'realizar uma pa- "performan'ces" destacadas

'

.

'

.

lestra especializada sôbre atletismo em a noite de 18 do no futebol menôr da Capi- i Com a .:vitória alcançada
corrente, sábado na sede. social do G. E. Olímpico. tal. o clube presidido pelo sr.

CLUBES' E- ENTIDADES (CONVIDADAS) A pugna foi .árdua e para Osnildo ,Soúza conquistou a

, PA�TICIPANTES alcançar os louros o ,conjun-' taça "9'sni Mello", .ofere-
- FEDERAÇÃO METROPOLITÀNA DE ATLE- to orientado por Natalino cLda pelo destacado despor

TISMO com at�etas dos seus clubes filiados: C. R. Vasco teve ,que dispender todas tista que preside ós desti
da Gama, C. R. ;Flamengo e Fluminense F. C, - do RIO as suas energias. Mas, que I nos da Federação Catarinen-
DE JANEIRO. foi um triunfo meritório e

I
se de Futebol. .

E·�

ÀVAíX "AME,RICA, EM
,

.

I

.

BASOUETEIDL . VELA

rueirense empregando tudo
o que conhecem em materia
de futebol para levar a' me-'
lhor na sensacional pugna. _

Os conjuntos, salvo mo-

dificações, formarão as-

sim:
,FIGUEIRENSE - Ciro

Uruguai 2, x Tche
coeslevéeule 1
o seleéionado da Tche

coeslováquia deixando o

Brasil na semana passada,
exibiu-se .domingo em Mon
tevideu; sendo d�rrotado pe
lo scratchiuruguaio por 2 x

'L No primeiro tempo não
foi aberta: a corttagem.

'

Soncini; Trilha IS Sebalos;
Ariíbal, Adão e Walmor;
Wilson, Jul inho, E'rico, Qlá
dio (Cavallazzi) e Lauro.
PALMEIRAS - Sibert;

De Lucas e Gordinho; Láza
ro, .Zé Gaucho e Yeger; J0-
nas, lei, Michel, :Nilton e

Albano.
Lauro Santos foi o árbi

tro indicado para referir o

prélio.
Como preliminar teremos

o embate entre Colegial e

Ipiranga, em continuação
ao Campeonato de Amado
res.
Preços - Arquibancada

- Cr$ 25,00;
,

lf2 arquiban
cada e geral - Cr$ 15,00 é
:/2 Geral - Cr$ 10,00.
OS DEMAIS JOGOS· DA

,

RODADA j
São as seguintes as' de

mais partidas da rodada
número cinco do certame:
Em Joinville: América x

Avaí
Em Brusque : Carlos Re

naux x Estiva
Em Itajaí: Marcílio Dias

x Caxias'
.

Em Blumenau: Olímpico x

Paysandú
Corno estamos vendo, o

lider e o vice-Iider, Paysan
dú e Avaí, respectivamente,
estarão lutando fora de
seus domínios, contra adve r;
sáríos com credenciais pa
ra .derruba- os. Consegui
rão os dois conjuntos man

!;er-se n0S postos pr-incipais ?

. ABSOLUTO O PAYSANDO
Além de líder invicto, o Clube Brus'
quense 'est� a frente no movimento

de tentos
-

�,-
." Próximos' Jogos'Com a realização da quarta rodada, a classificação

dos concorrentes .ao cetro do Campeonato da Divisão Es
pecial de Profissionais passou a ser a seguinte, .por pon
tos perdidos r-.

, 10 lugar - Paysandú, O
, 20 lugar,�' Avaí, 2
3° lugar ,- América, Carlos Renaux, Estiva, Olím-

pico e Palmeiras, 4
4° lugar - Figueirense, 5
5° lugar .:_ Caxià's, 6

'

60 lugar - Marcílio Dias, 7

• Profissio:nais (Extra) 'e

aspirantes --: Domingo
Bocaiuva x Atlético
Amadores - Hoje

"
Col�gial Ipiranga, como

prelíminar, do jogo Figuei-,
rense x Palmeiras; Sábado
- Austria x Postal Tele-

gráfico e Tamandaré x Co

legial.
Juvenís - Domingo, pela

manhã - Bocaiuva x Avaí
e Figueirense x Atlético.Vitórias, Derrotas e empates

Paysandú , "' .

V. D. E
4 O O
3 1 O
1 1 2

2 2 O
1 1 2
2 2 O
1

..

1
"

2
1 2 1
1 3 O
O 3 1

Vende-se' um com ótima

freguezia situadó no, Cora

çãó da Cidade. Motivo ter o

proprietãrio transferir re

sidencia para outra cidade.
Ver e tratar a Rua Bulcão
Vian:� 67 nesta, esquina
Mauro Ramos.

ArmazemAvaí ,' '
.

América
.

Carlos Renaux
t •••••

Estiva
/

••••••• ••••• ••••••• 0'0 •• 0'0 ••••

Olímpico ..
'

,

'

.

Palmeiras ,

'

..
' -.' .

Figueirense, � .

Caxias
'

.........
, .

Marcílio Dias "7' ••••••••••••
�.
!I��,;I

Tentos a,favor e contra

. PaYsandú o.
'

.

F. c. Geladeira1.7 4 ,

10 9 Vende-se uma. 7 pés cúbicos.
I

6 6 Marca "Champion". A tra-
5 5 tar neste jorn�l, das 14 às 17

5 6 ; horas.
8 7

O ESTADO7 5
,'9 10 O mais antigo djário de
6 10 Santa Catarina.
7 '18 Leia'e I;lssÍf;E

�

Av1aí '

.

América
,

' .

Carlos Renaux : :
_Estiva :, " ' �-'.' ..

.

OlÍmpico "

'

..
'

,Palm!;iras ,
.

Figu.eirense : :
.

Caxias . . . �
.

Marcílio Dias ......................

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em Dois Planeias INAUGURAÇÃO DA PISTA
A. Seixas Netto I sistéma estaría mais distan.' ATLETICA

Idéias d'uma segunda Lua. te do achado e não sería RU'" (Continuação da 4a Pag.)
Conclusões finais sôbre o

!
lo nàs conjunções. A acele-

s�télite I ração da gravidade na suo 15.00 hs. ,- 400 metros rasos - masc, eliminatória.
Descrevi, anteriormente,' perf'ície lunar, ao invez de 15.00 hs. Arremêsso de Disco - masculino.

segundo meu pensarnento-hi- I
ser 116 menos que aterres. 15.15 hs. _:_ 3.000 metros "steeple chase",

P?tese-tie ac?rdo com os I tre, sofreria distorção para 15,15.hs. - Arremêsso de Pêso - feminino.
cálculos particulares de ver, menos no equador do saté- 15.40 hs. - 200 metros rasos - masco eliminatória.
a coisa astronómiéa -, que, lite. Depois a aceralação na 15.50 hs. -,200 metros rasos - femin. eliminatória"
para mim, é absolutamente direção do centro da Terra 15.50 hs. Salto em distância - masculino.
válido até que elementos serfa menor que 0:0027 me- 16.10 hs. __:_ 3.000 metros rasos - masculino.
exatos comprovados o des- t1:OS por segundo quadrado, 16.10 hs. - Arr-emêsso de Disco -.,..- feminino.
mintem, urna estruturação devido a perturbação do cor- 16.30 hs. - Salto em altura - masculino.
selenológica. B, continuando p� exterior. 16.40 hs. - 800 metros rasos - masco final.
o mesmo pensamento-hipóte- Portanto, um côrpo atraz 16.40 hs, - Arrernêsso de Dardo - feminino.
se, examino a idéia corrente da lua, se nos fosse revela- 17.00 hs. _ Revezamento 4xl00 - masco elim'ina-
da existência d'uma segunda do agora, mostraria simples. tória.
lua, permanente oculta atráz rpente isto: Ternos estudado 17.15 hs. - Revezamento 4x100' - fem. eliminatória.
da Lua que os humanos vêm, inutilmente o tempo inteiro 17.15 hs. - Salto tríplice - masculino.
precisa e clara, brilhando as leis gravltatôrías e a me- 17.30 hs. - Revezamento 4xl00 - mas. - elimina-
nos céus, a uma distância cánica celeste. Logo: mo tória.
de 60 ráíos terrestres, têr-

I
há corpo algum atraz da Lua 17.45 hs. - 10.000 metros rasos - masculino.

mo-médio. Não existe, abso- ; que possa ser maior que um DOMINGO - 19 de agôsto:
lutamente, essa segunda lua, simples meteõro. E esta é 8.00 hs. '- 400 metros cl barreiras - masco elimi-
que passa, no meu entender, a mais radical das àfírma-,' natória,
de um-vôo de imaginação 1'0- ções, face o conhecimento 'I 8.15 hs, - 80 metros cl barreiras - feminin.o
manesca influenciada. pela atual, Quanto a satélites da

I

final.
face escura do satélite. Mas, Terra, excluindo a Lua, po-l 8.20 hs. - 110 metros cl harreiras - masco final.
se existisse, derrubaria to- de-s� afirmar que há, ter-' 8.20 hs. - Salto em Altura -' feminino.
do o' edifício astronomíco- mo médio, 1 milhão de me·' 8.30 hs. - 100 metros rasos - masculino - final.
matemático, construido a teóritos fazendo órbita cir- 8.40 hs. - 100 metros rasos - feminino - final.
custo em urna vintena de cular à Terra, em forma de 8.40 hs. - Arremêsso do Martelo - masculino.
séculos, e destroçaria todo o partículas e poeiras côsmí- 8.50 hs, - Arremêsso de Pêso - masculino.
prindílpio d' a gravitação caso Estes são os outros sa- 8,50 hs. - 1.500 metros rasos - masco - final.
constante da lei, de "Isaae télítes terrestres. Nada

I

9.10 hs. _ 200 metros rasos - masculino - final.
Newton. Mas a lei de New- mais. ,i 9.15 hs. - 200 metros rasos - feminino - final.
ton tem-nos dado todos os Estas são as conclusões , 9.20 hs. - Arremêsso do Dardo - masculino.
cálculos exatissimos para o sôbre a Lua. 9.20 hs. - 5.000 metros rasos - mase. final.
nosso sistema planetário e é Uma segunda lua.; tal- 9.50 hs. - 400 metros rasos masc, - final.
a introdução aos cálculos de vez como sonho conceba-se. 10.00 hs. _ Revezamento 4xl00 - feminino - final.
relatividade universal. Não Nada mais. 10.15 hs. - Revezamento 4x100 - masculino - final.
é possível nem concebível Depois, a Lua se está a- 10.30 hs. _ 400 metros cl barreiras _:_ masco final.
que essa segunda lua venha fastndo da Terra, «rn ciclo 11.00 hs. _ Revezamento 4xl00 - masco - final.
derrubar tudo, sem nunca regular, devido a sua for-
ter-se revelado em cálculos te excentricidade e ao fato
os mais precisos. Nenhum de o centro gravitatório a-

cálculo lunar revela' pertur- char-se, a cada revolução;
bações de côrpo em órbita muito afastado do astro pri
próxima. Nenhum reflexo, mário. A Lua já esteve mais
também, há comprovado dês- próximo de nós e afasta-se
se côrpo sôbre a mecánica até encontrar sua órbita de
sideral terrestre. Por que a equilíbrio. (Estudarei, pos
afirmativa de existir seme- teriormente, êste aconteci
lhante coisa nenhuma? Os mento face a lei de Roche).
elementos da Lua revelam Estas as conclusões gerais.

,

-que : Um astro com 3.480 Mas há outras mais interes

quilómetros "dee 'diámetro, santos, que apreciarei ainda.'
(igual ao ráio equàtorial de E, por último, não há se

Marte, que tem,.de. diámetro gUl}da lua, nem �orpo cel�s
equatorial 6.800 quilóme- te algum perto da Terra, -

tros, ou 0.533 dú terrestre (exceto o satélite Lua), a

eq uivalente 1), distante da menos de 350 ráios ten"es-

Terra 60,2516 ráios equato- tres, nem mesmo a órbita de
. -----

riais, desta, ou 348.378 quiló- asteróide qualquer.
metros, com uma revelação
sideral 'de 27 dias, 7 horas,
43 minutos, 11 segundos e

5,.5 décimos e uma revelação
sinódica de 29. dias, 12 ho

ras, 44 minutos, 2 segundos
e 8,6 décimos, formando com

a eclítica um ângulo de

5.0,minutos, 43 segundo's,
térmo-médio, e com sua ór
bita inclinada sôbre o equa
dor planetário, 18.0 e 19
minutos médios, de excentri
cidade orbital de 0,0549,
tendo, portanto, um valor
de distância reais no peri"
gêo e apogêo, de 56 e 64
ráios terrestres, (valores
qüe se usam para calcular
eclípses), 50 vezes menor

que a Terra em volume (re
lação 1 para 0,0203), é bas
tante conhecid ) dos astrón·)
mos nos seus comportamen
tos e na,da revela d'nma se- I

g1.mda Lua oculta. I
Ora, somente atendendo

ao deslocamento do centro
de gravidade do sistéma Ter�
ra-Lua, pode ver-se que não

.
há segúnda Lua. Por isto,
um observador colocado no

Sol vería um deslocamento
de 6 segundos 4 décimos do
centro da' Terra, (paralaxe
considerada 8 segundos 8

déçimos), quando a fração
64188 daría a distância do
centro da Terra ao centro de

gravidade çlo sistéma Terra-,
Lua, equivalente a 4.639
quilómetros. Êste valor de
deslocamento do centro ,de
gravidade é nulo nas con-

-

junções. Êste mesmo resul
tado, pois que 4639 quilóme
tros é equivalepte a lj82 da

distânda, (a fração é I
1181,5), de 3.84.378 quilome
tros, mostra que a massa da
Lua é nada menos que 1182
da massa da Terra. Logo"
isto revela que não há ou-

A
j

t1'o. co.rpo atraz da Lua, por·
que os valores seriam outros. IO centro gravitatôrln ,do

ALUGA-SE

Preguiça e fraqu'eza'
VA·-N A'D 1·0 L

,

�'

I

MOÇAS DESANIMADAS I
H6MENS SEM ENERGIA,

VITALIZA

Não é sua culpa!
.

É a Íraqueza que o deixa eansado, pálido,
com moleza no ccrpo e olhos sem brilho.

A fraqueza strasa a vida porque rouba
<,

as forças para o trabalho.
.

VA'N,ÀDI(l.l.--",,- ,

'umenta 06 g(õbul'os�-i<-si'ff'gulfitQS e-'
o sangucenfraquecido. E' de gosto deliciôso e pode

ser u,sado em todas os idades.

LEIA O· ESTADO O

MAIS ANTIGO DE

SANTA CATARINA
Uma casa para pequena família. Tl'atar na lavan,da

ria Serratine. Rua Trajano 25.
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Pequenas, noticias mundíoís
,

Londres' (U. P.) - A res- .quarta feira, para conside

posta inglesa ao discurso do rar os ultimos acontecimen

presidente do Egito, coronel tos relacionados com a crise

Camal Abdel- Nasser, recu-' de Suez. O ministro" brita
sando-se a comparecer á nico, Selwon Lloyd se entre

conferencia sõbre Suez, foi vistou com o embaixador

o envio de mais soldados, Frances, .Jean Chauvel para
aviões e canhões para o orí- preparar a reunião, de depois
ente proximo. Grande quan-

.

de .amanhã, A conferencia
tidade de material belico

procedente das bases mili
tares inglesas na alemanha
foi embarcado hoje para

Malta, Chipre e Libia.

Washington, (U. P.) ,O se

cretario do departamento comemorações populares, em
de estado, snr, John .Foster celebração de um novo ani

Dulles, partirá amanhã para,
Londres, a fim de tomar pa r.,

.

te na conferência sôbre Suez 1 :

a ser iniciada na prpxima
quinta feira. Tanto os lide

res republicanos como os de

mocratas, prometeram apoio
integral á posição assumi
da pelos Estados Unidos na

questão de Suez.

Rio, (U. P.) - Chegaram
. hoje regulamente os trens

leiteiros, exceto o de Cara

golas, que atrasou em virtú
de de um descarrilhamento,
perto de Manhuasu. Desta

I forma, verifica-se que a pro

palada greve não é dos pro
dutores mas dos d istrtbuido,
res, A falta do leite hoje foi
resultante do esgotamento
dos 'estoques dos entrepos
tos, decorrentes de uma dis

tr-íbulçãó de leite nos ulti
mos dias superior a quan dí

dade normal.
Cairo, CU. P.) - Um ex

ministro de gabinete e inti

�o c,on:fiiIente do presiden�e
Gama} Abdel Nasser partiu
h6'jê, em avião, para Lon

dres, a fim de assistir a

conferencia sobre o canal.
de suez, na qualidade de

jnr-ral ist.a ,Salah Salern, ex- I
ministro de orientação na

cional, partiu desta cidade,
em sua nova função de di

retor do jornal AI Shaad.
Sua presença naquela reu
nião adquiriu especial des

.taq'm.e _� ,vJrtl�de â,� '�titU�E
de Nasser, recusando-se
aceitar o convite para to·

mal' parte do conclave.
Londres, (U. P.) - O Mi

nistro de relações exterio
,res anunciou que os chance
leres dos tres grandes oci

dentais se reunirão em Lon

dres, 'depois ,de amanhã,

/'

internacional, convocada pe
las tres potenc ias para és-
tudar a questão de Suez, de
verá ser inaugurada quinta
feita proxima.
Assunção, (U. P.) ._ As

-

veraar ío de fundação de As-

sunção terão. este ano partí
cular significação, pela
presença de numerosas de

legações militares de sete

países americanos, presidi
das em sua maioria pelos

respectivos ministros de de

fesa naciorlal. Já se encon

tram aqui as representações
do Brasil, Bolívia, Perú e

Panamá e estão sendo espe

radas as delegações da "1\1'

gentina, Uruguai e Venezue

la.

---------------._---------
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_ TôNICO DOS CONVALESCENTES. ,;�
TôNICO DOS DESNUTRIDO�

.,

contém �xcelentes elementos tônicos:
Fósforo, CÓlcio, A;seniato e Vanada'to

I de sódio.

OS PÁLIDOS, DE'PAUPERADOS,
:: S G O T A D O S, MÁES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni

ficação geral do organismo. com o -

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,15hs.

. "Na Téla Panorâmica"
Gui MADlSON - Frank

LOVEJOY em:
INVESTIDA DE BAR

BAROS -;

technicolor
.;\fo Programa:
Chie Noticiario. Nac.

Preços : 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos,

1 ••.•'
'As 2 - 5118.

Lilia PRADO em:

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

As - 8hs.
Gui MADlSON - F1:ank

LOVEJOYem:
INVESTIDA DE BÁR

BAROS

tecl1nicolor
Preços: 11,00 ,- 5,50.
Censura a�é 14 anos.

lJ�-S i_II.
, As - 8hs.

Lilia PRADO em:

RUMBA DE FOGO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

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

As - 8hs.
Rock HUDSON - Arlene

DAHL-em:
RI,FLES PARA BENGALA
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

As 7,30 - 9hs.
"Sessão Popular"

Humphrey BOGART
Alexis SMITH em:

CONFLITOS D'ALMA
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 3,50 -2,00.
Censura até '14 anos.

As - 8hs.
"Sessão Popular"

Humphrey BOGART'
Alexis SMITH em:

CONFLITOS D'ALMA
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 3,50 -2.,00.
Censura até 14 anos.

UM EXEMPLO MUNDIAL
DE AUTOMATIZAÇÃO

"TIM" o relógio falante de
Londres

LONDRES (B. N. S.) �

Um dos mais destacados
exemplos mundiais prova

dos da automatização é o

"T1M" ...:_ o famoso "Relógio
Falante" de Londres, que
em quase todos os segun

dos do dia e da noite nos

últimos 20 anos deu a hora

exata por telefone. Ao ser

inaugurado a 3 de julho de

1936 o Departamento Ge
ral de Correios de Londres
declarou que "a/voz doura
da" do "Tim" era quase

que eterna, e as duas déca

das� nas qums -Y0'ram res

pondidas 549.638.000 per

guntas, concretizaram esta

afirmação.
'1'udq no "Tim" é automá

tico. O anúncio dilS horas é
coordena
central de

automaticamente
do éom a hora

Greenwich em in terva}.os
hOl'ários. Qua'lqner di{eren
ca êntre os sinais de Green
�ich e o relógio é :'lutomati
camente observáda afim de

que seja feita a necessária

correção. Se a diferença
exceder a margem permit!
da, sôa imediatament(,j um

alarme transferindo-se logo
o serviço para um

,.

relógio
de reserva afirp. de que não

haja interrupção.

VôO INAUGURAL DO NO·
VO "HANDLEY POGE

HERALD"
LONDRES (E. N. S.) -

U� segundo ,prototipo do
avião ,de transporte "Han
dleY Page Herald" fêz re

centemente um vôo inau

gural de quinze minutos
sôbre o aérodromo de
Woodley. Mais tarde esta
aeronave será submetida a

intensas provas tropicais
para vôos de grande alcan
ce sôbre o mar para �s quais
se necessitam de aviões de

transporte modernos, for
tes e de autonomia média
de vôo como são agora ne

cessários. O Heralld é um

monoplano de aza alta, de

quatro'motores �odendo ser

vir como avião de linha com

uma_ capacidade para qua
renta e quatro passageiros,
ou .como avião de carga pa
ra um pêso de quatro tone
ladas e meia. Também pode
ser empregado como avião
mixto de carga e passagei
ros,

VENDE-SE
Uma casa à Rua 24 de

Maio, Estreito, nO 288. Tra

tar à Rua Machádo de Assis

123, no Estreíto.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com a Biblía na Mão
QUA�:rA-FEIRÀ, 1& DE AGOSTO

Saco dos Limões
Manuel Gonçalves
Morro do Governo
Manuel Gves Bitencourt
Rua Cu-ritibanos
Manoel Hermenegildo Vieira
Av. Rio Branco
Manuel H. dos Santos

Tlizbet Stuart Psttvohn (Virgínia)

,

Moveis ((Cimo).! de Florianó-
.pnlís. s./A� .�'

ASSEl\1BLÉIA DE CONVOCAÇÃQ, _

Moveis Cimo S/A., E,uY Brandão e Octavio Cabral,
'na qualidade de" fundadores de "Moveis Cimo -de: Flo

rianópolis S;A.", tendo sido o seu capital integralmente
subscrito,' convidam todos os subscritores 'a' se reuni

rem às 14 horas do dia 14 do mês de agosto do corrente

ano, no prédio n? 33, da Rua Conselheiro Mafra, nésta

Capital, para em assembléia resolverem sôbré a consti

tuição da Sociedade.

Ploríanôpolis.: 8/8/56:

AGôSTO

-
�

.....-.;;. _
..

,

•
•• �' .'

•
" �

• (. >
'

'V.

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

dicional disputa de basquete entre os

quadros titulares e juvenis do Lira

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

morativas ao 840 aniversário do Vete·'

rano.
.... _._._•.�._""'l!1!__

..

-'�',�. �"���.;���;�1;;';��.��"."::":_����'

::.....

./

'" ESTADO

Marcelino V. Vieira .]'r.

re !i ura uni[i a e oriáaí � i�
.

Diretoria da r.-zenda
IR.

Antonio C. Ferreira ,

i R. Padre Shrader
'

Nova Descoberta e S. Jardim
Manuel Pe�ro_ Ferreira II Marcelino F. de Souza Maria Benta Azevedo

.

.

Saco dos Limões, L. 14 Marcelino Manuel da Silva Trindade
Manuel 'Pedro da Silva Distr. de Ratones Maria Benta de Oliveira
Carvoeira
Manuel Pedroso
Lagôa
Manuel Pereira
Servidão Furtado
Manuel Pereira Machado
Servidão Formiga
Manuel Porfírio de Almeida

Não vos conformeis com êste mundo. (Romanos
12-2). Ler I Pedro 1:18-25.

ARQUIMEDES, .o antigo matémático, disse certa
vez: "Dá-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo".
Para � maioria de nós, o mundo ainda está se movimen-

Manuel Garcia
tando, .porque ainda não se descobriu aquêle ponto de

. Saco dos Limões
apoio. O nosso texto nos diz que para não nos conf'or-

Manuel Geloso Régis.

marmos com êste mundo, precisamos ter algumas convie-

_çõeS bem fundamentadas sôbre as quais podemos nos

,firmar de tal modo, que, o mundo com tôdas as suas

tentações não nos possa abalar. Paulo temia o som "in
certo" da trombeta. Se temos de lutar' contra' as coisas
dêsfe mundo, temos de ter a certeza de algumas coisas
- saber - as que são certas e as que são erradas. E com

ousadia lutar com firmeza pejas coisas certas.
Eis aqui Daniel, ouvindo a 'maior oferta que o

mundo jamais fêz a um- homem: "Daniel, tu estás lon-
Trindade

g-e da pátria .e ninguém saberá disto; fazendo assim,
Manuel L Vieira, Herd. Rua Frei Canéca, 104

, Saco dos Limões: M I Q d V'
,

.seras conduzindo a um lugar de projeção, de populari-
anue ua ros, iuva

Manuel Inocêncio Corrêa Rua Nova Tr ntàade e de prestigio; vê, Daniel que é .costume, que é e .0

moda, comer das iguarias do rei e beber do seu vinho
Saco dos Limões Manuel Quintino Vieira

_ tu serás um excêntrico, um fanático se não fiieres Manoel Izidro de 'Freitas Saco dos Limões

asslm". Mas Daníel vtínha proposto em' seu coração que
Saco dos Limões Manuel R. Araújo

não se conformaria com o mundo de seus dias' e por isso
Manuel João de Araujo Rua Monsenhor Topp, 11

estava pronto-a arr-iscar-se no cumprimento daquêle pro-
R. Monsenhor Topp, 39 Manuel Ribeiro

pôsíto. ,i', I '�L_'(�_'
Manuel João:Ávila Rua Demétrio Ribeiro

, ORA'ÇÃO
Servidão Sanford Manuel dos Santos Dostada

'Ó nosso Pai, guarda-nos de nos comprometermos
Manuel João B. de Oliveira Rua Nereu Ramos, 13

com o mundo. ACima do convite do mundo ajuda-nos a
3ervidão 'Alves - I 17 Manuel Sebastião Rodrigues

ouvir primeiro o teu convite, para seauir-te e reconhecer
Manuel João Meneses Trindade Saco dos Limões

� Trindade
_

"

. .,.,

I,. Manuel Souza I'que realmente seguimos-te quando' estamos em teu' ca _
Maria A. Nunes

mínho. No espírito do Mestre suplicamos. Amém.

-

Manuel João de Oliveira RH� Chapecó

',servidão
Faria

PENSAMENTO. PARA O DIA
Canasvieiras 'Manuel Tavares Maria Alaid.e M. Muller

Hoje há algumas coisas que eu preciso fazer, mas
Manuel João da Silva Pr. General Osórió Canasvieiras.

há também algumas coisas que eu não devo fazer por-
Inglêses Manuel Teodoro

I
Maria Adelaide Sada Ramos'

que sou cristão. .Manuel Joaquim de Souza Servidão Carvalho, 2 I Av. Hercílio Luz
Rua Nestor Passos Manuel Teófilo da Cruz 'Maria Alves

-

Manuel José A. Martins Rua Rio Gr. do Sul . R. Esteves Junior
• Distr. de Caiacanga I Manuel Teotonio Oliveira

i
Maria Alves Silva

., _, L�J__ ; Manuel Kincesk Canasvieiras I Morro do Governo

M' d 70 D'
'

R. Cruz e.Souza, 94 Manuel Tertuliano Vieira I Maria de Andrade e irmãos
� Issa e la \{anuel L. Costa Rua Esteves Júnior, 102

.

R ..Conselheiro Mafra, 108
CARLOSALBERTO RICHAR� R. Chapecó, 53 Manuel Tomáz Maria Antonia Bonsucesso

(missa de 7.� �dia) i
Manuel Leandro Soares Rua Arístides Lôbo Servidão Franzoni

A família agradece sensibilizada as manifestações Distr. de Rio Vermelho, Manuel Tomé Duarts Maria Antonia Pinheiro

de pesar e convida parentes e pessoas amigas para a Manuel Leão, Coel1:.o., .Lagôa ' R. São Vicente de Paula

missa de 7.0 dia, às 7.horas, do dia 14 de corr-ente, na, R. Bento Gonçalv�s';.'4 Manuel Vargas Neto Maria A. Ferrari e outros

Catedral Metropolitana. Manuel Linárlo Leal Servidão Costa Av, Trompowski, 40
-a. Delminda Silveira Manuel Venâncio Machado Maria .Aurora Beoní Melo
Manuel Lucas Vaz Saco dos Limões Av. Mauro Ramos
Distr. de Ratones Manuel- Vicente Vieira I Maria Avila
Manuel Marcelino Saeo�'d6s' Limões R. Araranguá, 61
Morro do Governo 'Manuel Vieira Cardoso 'i Maria Ávila Machado
Manuel de Menezes R C· itib 63A 'R N T

I

cua urr 1 anos, ; . ova rento, 67
Lagôa Manuel Vieira Cordeeiro Maria Azim de Oliveira

. Manuel Motto Espezim Rua Delminda Silveira, 163 Vila Célio Veiga, 6f.
Sacç dos Limões Manuel Victor de Andrade Maria Célio Yeiga S. Vieira
Manuel "Natividade Vieira Base A:érea: Av. TrOin"powski, 10

. R. Bento Gonçalves, 8 Manuel- Vito�'irto Pereira ,Maria B. Morais
Manuel Nunes Pinheiro Rua Curitibanos, 90 R. Gen. Bittencourt, 92
Distr. de Canasvieiras Marçal Lisbôa I Maria Batista Delambruna
Manuel Olimpio Ramos Av. Mauro Ramos, 249 . R. Xapecó, 49
Ladeira Sta. Clara Marçal Quintino Nunes 'Maria Benedita Aguiar
Manuel Onofre Farias Inglêses ! Saco dos Limões
Av. Hercilio Luz, 211 Marçal Rodrigues e E. Silva

I

Maria Benta de Almeida
Manuel de Paula Ribeiro

'

.
,

.
-

Saco dos Limões
Marciano B. Soares
Rua dos Ilhéus, 23

Marcelino Epifânio Pacheco
Trindade
Marcelino J. da S. Medeiros
Rua José Boiteux, 9
Marcina Kichoff

de' Marcos Francisco de Souza
Trindade

,

Marcos Nildo .Nunes
Saco dos Limões

Vila Célio Veiga
Maria C. Silveira, Herdl
Rua Gen. Bittencourt, 80
Maria da C. Vieira

Nova Descoberta. Rua Crispim Mira
Maria Brasil Oliveira Maria Cordolina de Oliveira
Vila Célio Veiga, 7 Nova Descoberta
M�ria Cândida de Almeida Maria Costa
R. Bocaiuva, '122 'Ladeira Luz
Maria Carmem de Souza Maria Costa Cunha
R. Lauro Linhares, 72'

I CanasvieirasMaria do C. Cabral de Olt.-
'

R. Altamiro Guimarães , Maria da D. S. Lopes e outro

�aria do Carmo Cordeiro Rua 'Duarte Schutel
Saco dos Limões Maria Di Çoncilio
Maria do Carmo lha R. Nova Trento
Saco dos Limões I Maria Domingas da Silva

R. Nova Trento, 162

I Maria das Dores, Herd.
Rocha' Trindade

i Maria das Dores Laurindo

i R. José Jaques, 11
• I

Margarida de Azev. Brasil Maria Cecilia da Silveira
R. Major Costa, 92 Saco dos Limões
Margarida de Jesus Maria C. dos Santos
Trindade' Rua Chapecó, 66
Margarida Maria Conceição Maria Clara Soares
Saco dos Limões

(Mocinha)
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO' DO, ESTADO DE SAN-

_ Altamiro Póvoas Arantes e Publia Póvoas Furtado,
TA CATARINA penhorados agradecem as manifestações de pezar pelo fa

lecimento de sua Mãe e Irmã (Mocinha) e comunicam que
EDITAL DE ELEI'ÇõES por sua bonissima alma, será rezada missa no altar-mor da

.

'

I
Igreja de Santo Antônio, Séxta-feirà (dia 17) as 7 horas.

/ A Federação 'do Comércio do Estado de Santa Cata- \ '

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

-:

do com !ls instruções baixadas....com a Portada n() 11, 'de V d11 de fevérejre de 1954, do Ministro do Trabalho In- en e-se
dus�ria e ,,�ô,��t�io, e na forma di disposto no éflpitulo Vende-se uma casa na rua Crispim Mira, aceita-se
I;X tia Portârià nO 48; de 8 de abrfl de 1952, convocar os aut�'móvel em troca. Tratar das 2 as 5 na portaria do

\. '

Delegados d:bs:'_'sj,ndicatos filiados junto 'ao seu Conse- Laporta 'Hotel com D. Edith.

lho de Representantes, para se reunirem, na sed� social, ·�.·I :oc,: � •

à rua Salda�ha Marinho n? 6, 20 andar (Edifício Scheid- '1 ,\

mantel), nesta Capital, no dia 19 de agôsto, ás 15 horas, \ ASSOCIA:CÃO .cATARINENSE
a fim de se 'proceder ao reconhecimento das credenciais \, _, .

respectivas, e consequente abertura,_em seguida, do pra- . MEDICINA
-

ZQ de 24 horas, 'para registro de Chapas, as eleições da

Dirç,toria, Corrselho Fiscal e Representantes junto à Assemblé ia dos D'elegadosConfederação Nacional do ComerciÇl, e respectivos su-
• I

'

plentes, que se realizarão no dia 20 de agôsto de 1956, às De urdem do' Snr. Presidmte convoco os 8nrs. Dele-

17 horas, no mesrpo local, ficando, desde já esclarecido .•gados desta Capital e do interior Par:! a �ssembléia dos

que, não havendo quorum legal para o pleito, êste se IDelegados a' se re!J,lizar no próximo dia 31 de agô3to, à3 20

realizará 1)'0 dia imediato, 21 de agôsto de ' 1956, às 17
I horas na sede da A_C_�. à rua João Pinto, 18.

horas, com qualquer número. 'Florianópolis, 8 de agôsto' de 1956 .

Florianópolis; 8 de agôsto de 1956. Dr. Wilson Paulo Mendonça

CHARLES EDGAR MORITZ Secretário-Geral

Presiqente

Mariá A. Maria T. d'Avíla

- --- ,�'---,---- ---- -----,'

P A R T I C,I P A C A O
,

Jlio Lisboa e Senhora Lisboa participam aos paren
tes e pessoas amigas o nascimento d� sua filha Sonia

Regina, ocasionado -em 8-8-56 ná' Maternidade dr. Car
los Corrêea.

Fpolis 8-8-56.

VOCE
I

SABI'A QUE.

J!J1JU/T;S SA8/0S 8-40 C'E
. OPINIÃO Pé QUE SE I2Ão OS'I?AIOS so-

-

CARE5 e IVAõ A ENERGIÂ ?lrÔMI(?A
QUE p/.20POReIONAR..4Õ A PôRç>4,
1\10 FL/TU/20: o URÂNIO.) o TÓR/o
e OS OEIlAAIS EL.EMENTOS ASS/O:"
NA;i/é/S SAO t./MITAOOS e et./SíD
SOS, ':/0. passo

-

QUE o SOL e='
.ABUNOAIVTE tE G.,eATU/TO.

.

eALeULAM ÊLéS (XUE o <9ARw::fo'
= o PETRO'LEO '$0'PL./RARÃO, PARA
t- -s U-NS reEZENTO& 4A1OS•

FOLA

AGRADECIMENTO' E MISSA
/ MARIA DAS DORES póVOAS-ARANTES

PAR,TICIPACÃO
CARLOS MORITZ

:e:

DIVA DELAITE MORITZ

partieipam aos seus�parentes e ·pessoas de suas rela-
:-

ções o nascimento de sua filha TÂNIA MARA, ocorrido

no dia 6 de agôsto de 1956, na Ma:ternidade "Dr. Carlos

Con'êa".
Florianópolis, 6 de agôsto de '1956

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

liJ
•

,
_ Lavando:com, Sabão

'Yliraem
. ,EslJecialiâade

dl� Gla. TnIIL. I_DUBJIIIL--J'IIJllle (1lIrClfr8glstJld,l)
eco�olD�,á� tempo_.e, ,dlnbelro
--------------- .. ----_. ----- ..,_ . .-- ---:-----_._-_._----' _.�
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o ESTADO
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ESTABllIDÁDE AOS SARGENTOS
RIO, 13 (VA), - A Câmara to subirá ao Senad9, para fi

'

ASSOCIAÇÃO CATARINENS'E DE
-

dos DeputSldos aprOIJou em votação em regime de urgen- MEDICINA .« • Juarez Tavora, que se encon-

essão noturna de sexta-fel- cia. Espera-se que, o projeto
'

,

tra adido à Secretaria Geral
s

a a discussão final do pro- seja sancionado antes de 25 de Guerra, aguardando co-

�eto que concede estabilidade do corrente _:nes, dia do solo! Assembléia dos Dele-nados missao, .envíou ao General

aos sargentos das forças ar- dado. Gozarao da vantagem I '
.

� Teíxeira Lott um requerimen

d da Policia Militar e do de estabilidade os sargentos De ordem do Snr. PresIdente convoco os snrs. Dele- to solicitando sua transre-
ma as d

. ., A blél d
corpo de, bombeiros do Dís- com dez ou mais anos de ser- ga os desta Capital e do ínteríor para a ssem ela os rencia para a Reserva do

tríto Federal. Hoje, o proje-. viço militar. Delegados a Se realizar no próximo dia 31 de' agôsto, às 20 Exercito. O pedido do antigo
,

' , horas n� s�de ?a A.C.M. � rua João Pinto, 18. I candidato à Presidencía da

Flonanopohs, 8 de agosto de 1956. República está baseada no

..:.._, -'"o _' =.
� ;;_r � Dr. Wilson Paulo Mendonça proprio regulamento militar.

�'�l!�d=L;�·�.�t�eC'���. PE-SQ-U-IZ-A-M-,-C-IE_;_NT_;_IS-T-AS-""-A-;-�R:__-�-CA-alN-O-s ���?::�:�a.��:;O:':i�!�i;
• no- �, .",/ 1,1111 r�..;.,.:_Z· ,,!,Á , menta depende diretamente
• I"T" .' \ r •

-,
-

� - 'O"i WASHINGTON, 13 (UP) -- aquele ar em testes especiais
r n r ,� if do Presidente da República, a

)' . _.---�� Os cientistas americanos es- que poderão preparar o ca-
quem o requerimento será

SOC,IEDADE IMOBILIÁRIA Itão estudando seis garrafões mínho para os vôos no futu- encaminhado.
de "fino" capturado pelos ro- ro de projetis, satelítes arti-

"SUL BRASILEIRA" I/rOA. Iguetes,.na
estratorera, o E- ficiais e até mesmo naves do

xercíto revelou que os seus espaço.

SUA
cientistas estão examinando I

_, .. ._.4<._ ....._.....,.-..•--.-.---.----
.' ,

I Juarez na Reserva·
RIO; 13 (Vi\.) - 0 General

\

, A �U G·A - SE
Uma casa para pequena família. Tratar na lavanda

ria Serratine. Rua Trajano 25.

LIRA TENIS C�UBE
(O CLUBE DA MOCIDADE)

PROGRAMA DO M�S DE AGOSTO:
Oia 18 - sábado - Soírée, com início às 22 horas.

Dia 26 - domingo, - Brilhante Tarde - Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores

detalhes sObre essa surprªsa:

V E·N D E - S EA MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR
C A 'S A P R O P R I A

COMPRAMOS E VENDEMOS:
lotes, casas, sit ios, chácaras, pinhais e outros imóveis de

grande importância e oportunidade para os melhores

negocias EDITAL DE ELEIJçõES
POSSUIMOS PARÁ VENDA IMEDIATA,

Casas e terrenos nesta Capital, no' Sub-Distrito do 1 A Federação do -Comércio do Estado de Santa Cata-

Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e 'I'r índade. Otimas
I
rína, pelo seu Presidente abaixo-assinado, vem, de acôr-

oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver-' do com as instruções baixadas com a Portaria na 11, dr

M'OV,.E I5dadeiramente convenientes. . 111 de fevereiro de 1954, do Ministro do Trabalho, In
.

'-----.--' -- dustria e Comércio, e na forma do disposto no Capitule Vende-se à Rua Clemente

Mudança da Capital. IX da Portaria na 48, de.8 de abril de 1952, convocar os Róvere 65, por motivo de
Delegados dos sindicatos filiados junto ao seu Cense- viagem, tratar na mesma. -,

RIO, 13 ,(VA) - De acordo "Acredito que se os traba- lho de Representantes, para se reunirem, na sede social,
com declarações feitas 'à ím- lhos prosseguirem- em ritmo à rua Saldanha Marinho na 6, 20 andar (Edif ício Scheí d-
prensa, atraves da Agencia acelerado, os primeiros edi- Imante ), nesta Capital, no dia 19 de agôsto, às 15 horas!
Nacional pelo sr.." Ernesto fícios publícos e mil Casas

a fim de se proceder ao reconhecimento das credenclais
Silva, presidente da Comissão para funcionarias possam es-

de Planejamento de Constru- tar concluídas dentro de 5 respectivas, e consequente abertura, em seguida, do pra-

çâo e Mudança da Capital da anos, na' area urbana da no-
zo de 24 horas, para registro de Chapas as eleições da

República, o presidente Jus- va Capital da Repúbliéa, per- Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes junto à

cclino Kubitschek só pode- mítíndo, então, a transteren- Confederação Nacional do Comercio, � respectivos suo Mai?, Estreito, na 288. Tr�
rá Cumprir a promessa de cia da sede do governo". plentes, que se rea.lízarão no dia '20 de agôsto de 1956, às I

tal' a Rua Ma�hado de ASSIS

transferir o futuro Distrito O sr. Ernesto SiLva fez ou-
17 horas, no mesmo local, ficando, desde já esclarecido 123, no Estreito.

Federal dentro de cinco anos, tras declaracões ravoraveís a que., não havendo quorum legal para o pleito, êste se

o que importa dizer, quando localização da Capital da Re-: realizará no dia imediato, 21 de agôsto de 1956, às .17

'não mais estiver no g,()verno.' pública no Planalto Goiano, horas, com qualquer número.

O sr. Ernesto Silva, que a- daíxando, claro, entretanto, Florianópolis, 8 de agôsto de 1956.
caba de regressar do Planal- que a mudança só se poderá CHARLES EDáAR MORITZ
to Goiano, declarou textual-

i efetuar dentro de' 5 anos. \ Presidente
mente: J

Estude
Por'uguês
Inscreva-se no Curso de Delegacia em Florianópolis

Português por Correspon- Ficam os snrs, empregadores convidados a efetuar

dência (da Revisora Grama- o recolhimento das contribuições em atraso, cientes,

cical), dirigido pelo Prof.: dêsde logo, das penalidades a que estão sujeitos, na for
Ernani Calbucci. Essenci- ma do art.? 60 do Regulamento da Lei número 1.239-A,
almente prático. Considera-

I de 20/11/50; independentes dos juros de môra legais .

.

'<q. CARLOS MORITZ FI
. ,

I' 9 d
A

t d 9·
MARIA DAS, DORES P.óVOAS ARANTES

do o melhor pelos ilustres orranopo IS, e agos o e 1 56.
•

\
:e: g'ramâtioos Silveira Bueno Ataliba Gonçalves das Neves

(Mocinha) DIVA DELAI'rE MORITZ
e José de Sá Nunes. Aulas Delegado

Altamíro Póvoas Arantes e Publia Póvoas Furtado, participam aos seus parentes e pessoas de suas rela- ..

penh ad ' d
_-,

-11 rfi.'-r 5� .,.- ' 'a ..

f -r ,-
'

. -. .:l e ma na 1 s (Impressas).
.

or os agra ecem as 111< ni es aç
.

s. ve 1>ez r p-e o a-� ;-çoesrvo na.sc ímentos-de .sua f ilha. TA-:N.IA MAR-Aí�l?l:iid.Q; ·u" ••• C �iII<" "',

I c' t d
'

M- I
-

(M
.

li )
. '. A

• lUenS.. I'JP i20,.oO.' 'Rua -

e imen

'bo � 8�la ae e rm� 0�1l1 � e comunicam que
i
no dIa 6 de agosto de 1956, na.Maternidade "Dr. Carlos Anita Garibaldi 29 _' 8'0

por sua omssima alma, sera rezada missa no altar-mor da Corrêa". ,'� ,. -'

Igreja de Santo Antônio, g.exta�feira (dia 17) as 7 horas. I Florianópolis 6 de agõsto de 1956 andalr (sede proprl�), Sao
, Pau o. Inscreva-se hoje mes-

mo ou peça prospectos.

FEDERA'ÇÁO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE

TA CATARINA

FOGÃO TIPO NIPASAN- .

I· GAZ DE QUEROZENE
I v Vende-se em estado ,No
vo. Atende-se das 10 horas
às 11 e das 14 às 17 horas.
Avenida Hercilio Luz, 187.

Acabam de chegar ,os famosos' f�gões DEX-GAZ, a

saz engarrafado. DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis
ta pode ser igualado com as melhores marcas mundiais.

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

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

VENDE-SE
Uma Rua 24 decasa à

*ftviso aos Em.rega.lres
INSTITUTO DE .APOSENTA-DORIA E PENSõES DOS

( MARITIMOS

AGRADECIMENTO E MISSA
............a••••••••••••••••••••••••••••••

'PARTICIPACÃO

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

A partir de 13 do corrente, o Curso de Datilografia
,__--------_,,;;..__ "São Luiz" passará a funcionar no seguinte enderêço:

'DOCIJS··· I TORTAS RUA TIRADENTES, n.o30 (trinta),
. n n

.

.

em cujo local estão' abertas, em caráter permanente, as
'I' ce rr'a especializada em· . -

/ 'I
' ,

mscrrçoes p matneu a, de acôrdo com ar; condições que
-to Alegre, aceita enco-

-

seguem:
\

"r:c:ú\ de doces, enfeites,
na� p plJdjn� para casa,

Mensalidade: Cr$ 100,00 (pagamento 'adiantado);
Il'Jentos, batizados e aniver- Dj,ploma: Cr$ 200,00 (no término do iCurso) ; !O'

. ,

R F l'
Método de ensino: intuitivo (teclado vedado), e.xclu-lanos. ua e lciano

";'IIlf':OO Pires, 12 sivamellte.
'rempo de duração do Curso: 110 mês seguinte em

que o (a) aluno(a) tiver alcançado 120 toques num mi
nuto, sem' erros e sem olha,r para o teclado.

A Direção

(

• ti!
_ _ ,

aviso aos EmpregadofeS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

MARITIMOS
_�. Delegacia -em Florianópolis

j lO �·ST 0·0 Contribuição para o Serviço Social Rural (S.S.R.)
.. L A ' de acOrdo com as d�posições do Decreto nO 39.319,

,

'O mais antigo diário de de 5 de junho do ,corrente ano, que regulamentõu a Lei
.

Santa Catarina. nO 2.613, de 23 de setembro de 1955, faço saber aos se-

'.eia e assir:e Ilhares empregadores, que ao" Instituto �abe arrecadar
a partir do mês de junho p.p., a contribuição para o Ser�

---"'-------;----- viço. Social- Rural, calculada à base de 0,3% (três .decie
.

mos por cento) sObre, o total dos salários mensais pagos

EMPREGADA - ,Ia.os.:se.ús empregados, a qualquer título e sem observar
: hmlte.· .' .

Casal com dois filhos

pro-, A t .'b
. -
-, .

con 11 Ulçao em questao que e devida a partir ,de
c�ra edmp�egt.ada para selr- junho último, deverá ser recolhida juntamente com aque-
VIÇOS ames lCOS, menos a-II d t' d· ,

.

.
.

as es ma as ao seg,uro subsequente aquele a que as mes-
; ,

val" roupa, paga-se mmto 'lt' d' A ,

I lo
U Imo la do mes ,subsequente aquele a que as mes-

beEm .

.-
f'

-mas corresponderem, na guia habitual 'de l'ecolhi�ento
xlge-Se re erenCla. '

dAI DA 37
. ..

'

T .' t . 't
'

d 1 mo e o -, dlscnmmando-a no campo, 10 ou 11 ,da
la ar, na paI e a

ma-I mesma.
'<

nhã, à Pt'aia das Saudades, Florianó I' 9 d
A

t d' 1956 -

..

n. 972
' po IS, e agos o e .

� . Ataliba Gonçalves das Neves
Delegado

,

\
�,

.

Por motivo de mUl1<dança, vende-se os seguintes
móveis, estilo moderno, madeira de lei: um -q�Iarto! de
casal contendo 1 cama com colchão de rriolas;l guarda
roup,a grande; ,2 mesipha,_de cabeceira; 1 penteadeira
e 1. camiseiro ..

Duas poltronas estffadas, um movei para
mdlO, toca dISCO e bebi'das; uma mesa 'para sala de

vi�ita; e três caminhas de crian.ça. Ver e tratar à ljUa
VIsconde de Ouro Preto n.o 81, ,ou pelo telefone 37·26.

Ganhe Mais 1-
Vendendo Casemiras e

Linhos pelo ReeÍtibólso PQs
tal! Tradicional firma de
S. Paulo, admite Agentes,
_dando excelente cómissão e

belo mostruario gratis. TE
CIDOS LASCO Caixa

--.,--..,--...._---�..;_-

, ',LEIA o ESTADg, O'
MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Em�fr,��Tt�ge se "r.�o!},�,i�!�l� l?�U!� rI?e��i����7;'�!I�!��.':A"I
dia santífíeado, não haverá 1- O leader oposicionista Me- sim que ele transformar o

) uaballw m nossas' oficinas 111::ichem Beigin concitou hn- Canal ele Suez e�1 Canal ele'

I porquanto não circularemos je o governo israelense a Nasser, ele estará prep:wado
,

amanhã, voltando, a fazê-lo

I'
abandonar sua politica pas-] para um ataque geral contra

I COoveoçiD "demoerata" esco 1herá ta Ivez . hoje,
,ómen!e di. 17, sexta-faíra. ��:,_'m relação à crtse de �:::L'a�e!�:�'::';,. "::e;:�:i�

CHICAGO, 14 (_U. P.) - Para fazer sua escolha sem mano Truman afirmou que a! Harríman, antigo embaí-
I üecreío regulando I

in�:�id��alif��;: s�����'-fr!�' da::ig��u�a:d�e:ci�srse�� Pal'-Harry ,Truman di:sse hoje -íntervençôes.
I
crescente crise do m.u�do xador em Mosc�u e chefe, do i,

t d d
'

!
traiçoeiro, perigoso, cruel e o tido Heruth _ o segundo'que acredita ser o governa- Truman era, 'sua própria moderno exige na Presfdên- programa de ajuda ao ,es- a en ra a e capl- maior inimigo de Israel des- mais importante ele Israel cdor Averrell 'Harriman de escolha e que ele a fez depois .cía um homem familhariza-, trangeiro, serviu como di-

i, ,I de Hitler". foi anteriormente comandanNew, "ó melh?r dotado" pa- de conversar. com muitas
I d.o co:n os pro�lema� interna- plomata, por '�uitos ano�! tais estrangeiros I "O su�esso ou o fr_acasso �e dante em chefe da organizara ser o candidato democra

, pessoas, ler milhares de caro .cionais, que nao tería um pe- antes de ser eleito gove,rna; "

.'
Nasser e uma questão de VI- ção terrorista anti-britanicata à Presidência da Repúbli- tas e avistar-se com Os dele-j riodo de tateamento e erros �or .de New York, tendo de-' RIO, 14 (v: A.) - Info,-. da ou morte para Israel", dís- "Irgun".cax 'gados. .conforme aconteceu, quando sempenhadn proeminente pa- �1a-se pel� Imp:ensa,. ho-

I ---______ DEfaSIçÁO EM 15 DIASNuma entrevista concedida DIPLOMATA DE FqLEGO ele formou-se, presidente ne- pel nas Administrações de je, que a I�struç�o numero,
I I"rl'fo da Iiberdsde TEL AVIV,' 14 (UP) _ ca.aOS jornalistas Truman pro- Dando s2U apoio a Harri- ,la primeira vez. Roosevelt e Truman.

, 113,. q�e reg�la 0. ingresso �e,' J , da dia que se passa .ssm umanuncíou-se a favor de Harrí- --,_(- I,C��,ltats estrangeiros no, pais
LIMA, 14 (UP) _ "Grito de ação por parte das Poten-man dizendo que, embora

E os nossos ','baruabe's" "

.sera revogada dentro em bre- 'Liberdade''', película brasilei- cias ocidentais, a propositoexistissem outros candidatos ve.: por um decreto. ! ra, .roí premiada 'esta noite de Suez, prepara a 'derr()ta "fortes, ele' estava pronto' e

E JK
�

com o premio "Inca", troféu de qualquer plano que pu-preparado para chegar à Pr,,-
" s1eve com que a Associação dos Cronis-! desse ser elaborado em Lon-sidência.

O go'vêroo flum.-ne'DlDe coneede Rio, 14 (VA) - �steve no
tas Espedalizados em cine-Idres" - escreve o "JerusalemSem fàzer qualquer menção, I

,
\:J

Catete sendo recebido pelo
ma e -:r:eatro, concede anual- i Post", jornal israelense dea outro 'nome, Truman afir-

tilb00O de I'r$' 2 000 00 I, presid�nte da Repúbi.ica, o
mente a melhor produção em 'lingua inglesa, que reflete a'mau ainda que se Harriman : '" • _ idioma Ibérico.

, 10Pinião governamental.
• "

general Estevao Tauríno defôsse eleito, o país não cor- II NITEROI 13 (V A) O fi minen e [ás oficiais reformados da Po ' , .I"w � -�w '....-..-;.-. ..-.-... ....'
.
- u .s., , . , ,. ".

: Rezende, díreton das fazen-
"

rería' risco de aspecle algu- governador- MIguel ?outo O, salarrto-familía fOI

maJo-,
lícía �Ihtar. .

.

I
elas, do Exercito e que se .a-mal Ao saber do pronuncia- sancíonou, ontem, leI que rado em 100%., ,A lei san�lOnada, �n�em 'cha incumbido de estudar a Instado a tomar atitude firme na Co-n-mento de Truman, o chefe concede abono mensal de .. ! "te� a seguinte redaç�o. organização de batalhões a-da campanha pró-Indicação Cr$ 2.000,00, a partir do cor- O chefe do ExecutIVO vetou I Art. 1° - Aos servídores
ríc las para a batalha da f'

,

d L dde Harriman para candida-' rente mês ao funcionalismo o "al�tigo 5° que beneficiava dos. três ��deres, .'�tivos :, �ro�ução de que o Exercito erencla e on resto dos democratas nas pró- ínatívos, CIVIS e .mlhta�es, de., vai participar. PARIS, 14 (UP) _ O pre _ vo aprovar às instruçõesxímas eleíções, afirmou: "is- qualquer categorta, sera pago
sidente René Ooty ínterrom- ministro do Exterior,to quer dizer que o gnverna- a partir de 1° de agosto do

E
"

d d f peu suas férias no campn e Christian Pineau, no' senM>dor Harriman será escolhido
corrtnte ano, um abono pro-I xerclclos e e e- voltou à capital francesa, a-:: . ,�.;-'�';'.e eleito em novembro, próxi- visaria de Cr$ 2. mü mensais,

fim de presidir a uma reu' do de que adote .uma"at'i�4�1mo". juntamente com o venci-
•

I

sa civi I nião extraordinária do ga- bas,tante firme na. ponf.c�ítj�(AMARGURA AO INVE'S DE menta do cargo ou com o sa-
binete sobre a crise de Suez. cia de Londres,...:�

.. ·

a,''''-.ss,. ã"CAIRO, 14 (UP) - As au-

1
� ,'" ,

fi,
ESPANTO . lar10 da função.

,.

I' A reunião terá como objeti- dezesseis' do cS!'" " ".:',.�",.�,'"�>,,,.,.
'

P 'r f u'nico - O sa -
toridades eglpclas rea lzaram

, ,

:ii.
Por outro Jado, o pronun- arag ,a o

t ..t
,.

d •••••••••••••••3•••0C..,1lD8•••••�.!.O e••��"'.cI'amento de Tr'uman foi rc- 't d 1956 lário família, por

dependen-1on
em � _nOI e exerclClOS e

Florianópolis, Quarta-Feira, 15 de, Agos o e·
d f 1 a n do c nal

'
.

,
, '.'.

�:�;��á;:;'': sdm�,g��:.e�:� :�,�:" d�::��� �;i��U' d, d: �.::,�':' n� P:�': de �,,- Protestam contra a política agrárià ÔO�"mas 'sem espanto. Um porta- Emitido,s em julh.9' Essa não serve . Art. 20 _ Àos proventos do xandr�a. A radIO do Cal:o '.
1("

•

voz da facçã� de Stevenson -

servidor que vier a seI' apo_lanu�clOu que t�n:bem. se.rlao governo comunista700 "I h 0-es de . ., .

d t' 1
. reallzados exerl:!Iclos SImI a-afirmou: "Esta era uma na- "mi ' Nbs recentes pleltos re- sentado na vlgenCla es a eI

P' t S' 'd MI' BERLIM 14 (UP) :_ O J'or- munistas numa reunião con-

.

-

.., . 'f h
I,.

P do ab no res em OI; o aI, a ala e

I
' ,tural e inevitavel decisao "o novados de Cailoin �s, s-:- ,:sera �ncor ora

.

o,
°

o .

S�ez.' '

nal Der-Telegraf, do setor vacada para protestar ,con-presidente Trumal1. Não há cruzei' ros I gundo depoimentos mcon- concedIdo pe,lo artIgo 1 , �b-I acidentar de Berlim, inf'Or- tra a política agrária do G,o:ressentimento em nosso lu- '

"

,

- testáveis várias dezenas servada, porem, a proporClo-

P 't f It t' I h
.

b ld ntI'
' ",'

.,.

on O acu a IVO mau oJe que re e es a '-do". O porta-voz acrescentou RIO, ,14 (VA) - No m�s de carros I}ficiai� d? .Es- nahdad� preVIsta e� le�. ._1
,

•

• comunistas da Alemanha 0- verno. Acresêenta o jornalque "em !vista do numero' 1,e; de, junho últim� '0 g�verr:o tailo foram dlstrIlruldos I Art.3 - O .ab�no Instlt�l I RIO 14 (VA) _ Hoje, dia riental armados com garra- que o conflito ocorreu recen-
'

defegados que votarão em: emitiu 700 milhoes de, c�uzeI� I pelas localidades de �almi-I do por. esta leI �ao s,e �phca da A:s�unção de Nossa Se-
I
fas de' cervejas e .cadeiras, temente na localidade ,deStevenson o pronunciamento, ros, segundo nos fOI mfor- I .tal,." Pinheiros e Valm.hos" a servldlo,r�s hCUJ.o �edncIm�h- nho�a, será ponto facultati-I atacaram Os dirigentes Co- Cotta, na Saxonia.de Truman não "fará di�-1mado",ont.em, no gabinete da; afim de transportarem 'os to ou sa ar�o aja SI o .maJo- ! vo nas ,repartições federais.rença". '.. I :_ninistro ,d� Fazenda.. C�m I eleitores da União 'Demo-j rado ,em VIrtude da leI, no

O chefe da Casa Civil daQuando fez seu pronuncla- esse acreS'Clmo, e melO clr-
i crática !lacional.;Essa ,con: I �orrenteo ano.

. ,! Presidencia, diretamente' en-menta favorável a Harrimun, I culanté em 31 de julpo pas", centraçao motorIzada fOI ,A�t, 4 - N�nhum funclO
i viou te�egrama circular aTruman afirmbu ,que 'sua es .. ' taU a ser de 73.731.540.349

-providência obvia d� c.he-, na�lO. pe��e�era �enos que o
todos os Ministerios e orgã'oseolha aausaria despontamen ..

I
cruzeiros. Foi-no.'::" a!nda, in-" fe político. 'OposiclOmsta salano mIUlmo VIgente no. subordinados à Presidenciato, e ressentimento, mas �l1e I'formado,. que no �es. �as��- em Canoinhas: o sr. Arol- Estado.

I cO�1Unicando que o presiden-sempre acreditou na politica
I
do a CaIxa de A�ol�Iza"ao do Carvalho, Secretário da Art. 5° - Vetado.

te resolveu considerar facul-livre e aberta das conven- i resgatou a im?ortancla de
Viação e autor, quando Art. 6° - A admissão d�

tativo o 'ponto nas reparti- I\!Õ'es, Onde OS delegados tüm 2.498.900 (!rUZeIros em moe-
deputado da apOSição, da, diar�sta e, d� subst�tutos n{)

ções públicas federais hoje.as maiores, oportunidades das elivis'.onárias. lei que regulamenta o uso seryI�O p'ubhco, Gomo ,no I � _

'

.'

dos carros oficiais. maglsterio, somente será el'e- NOVO CONDENSADOR
,

Contra êsse escandaJoso tuada após a autorização ex- LONDRES (E. N. S.) _

FACULDADE "CATARINENSE DE FILOSQ- abuso de chapas l)rancas pf'essa do chefe do Executivo. Acaba de entrar em fun-
até o go.vernador, reconhe- Art. 7° - Fica aberto o cionamento um novo con-

FIA cep.do-o, já se manifestou, crégito ,espe�ial de Cr$ 20P densqdor na Refinaria de
através de nota do gabine- milhões para ocorrer às des� Fawley, perto de Southamp-

Debate so"bre ,Ll'teratura fafarl'nense te" infelizmente sem ° me- pesas, d:correntes ',d,a pre-Iton, Inglaterra. A nova uni-
u nor êxito. sente" lei no exerClClO em

dade que custou 11.200 mi-. l'm deste curso 1 "

Conforme J'a' noticiamos, t se conforme o que mais la1'- Na Imprensa, a e ' .

d'l'z lhões de dólares, produz'

d"
. INDEPENDENTE O artigo vetado o se-' ,

,

'no próximo dia 16, quinta· gamente desenvovveu no eÍl- " larIO, o
'.

.

gulnte'. gasolina de alta qualidade,' ., aqui na Capital, e o vlgo- I I t d
'feI'ra, pelas 20,30 horas, que saio pubUcado na reVIStLl I

, pe o processamen o o gasroso BARRIGA VERDE, em "O ofici'a I da Polícia Mili-
b

'

bt'd d' 't'l _se realI'zara' na sed8 da Fa "Sul".
't t h 'd f I ruto o lona IS laça0Canoinhas teceram severas ar que en a SI o r,e orma-,culdade de' Filosofia, à Rua

I

críticas. O semanário do do por tempo de serviço e' primá:ia do petró'leo �rú.,Estéves Júnior, 179, um de' Em seguica os assist�ntes
Estreito até os números iltão tenha a,tingido a idade Antenormente, as gasolmas ibate so'b're o conceito de Li, discutirão o assunto. .�onfor- I I d

.

lt l'd d
-

E das chapas de vários "go-jlimite pa.ra a compulsar.ia, f.1-', a maIS a, a ,qua 1 a e e,r,amt t C tarinense. me fôôr de sua opImao. s- .era ura a
'.

zadores" arrolou.
I
ca conSIderado revertIdo as de pesado gas de petroleoO Professor Osvaldo Mellc Jera-se o comp_ar,ecur:ento Pois bem! Como respos- fileiras da Corporação, res- num "cat crackc." ou disti-Filho exporá, de início sua::, de tôdas as pes,so.as _mte. It N P. ta e como satisfação, o si- salvando-se-Ihe o direito de lador fracion;irio catalíti-idéias sôbre conceito é exten- l'essadas na ma ena. ao s,

·t
. .

tuacionismo, por intermé- perrr�anencia, se o requerer". co.são da Literatura Catarinen- farão conVI es especI�s,
, (lio de um Ezequiel - que -----

_

não é profeta, mas menti-
,

" ,

I ;:seo êste j:���ls:a�:�oe�!:� PIO XII DELIBEROU CONVOCAR PARA
r frute dos carros o,ficiais I BREVE O CO'NSIS'T'ORIO Iporque o nosso diretor, ao

I

itempo eio que dirigia a Pe, - CIDADE DO VATICANO, nas da decisão do Papa. Enllitenciária, era quem mais 14 (V. P.) - O Papa Pio XII. ire 03 nomes mencionadosabusava do carro que ti- convoca\á Consis.torio do �o- : nos circulas catolicos, figunha à sua disposiçãll.
\

leg'io dos CardeaIS, que com Iram o monsenhor RÍ<Chard
A patranha é pitoquissi- cida c-om a beatificação do' Cushing, arcebispo de Bosmà,! Quando assumiu a di- Papa Ino.�e�te XI. Um infor- tau 'e' o monsenhor Luiz deI

reção daquêle estabeleci-, mante qucorizado do Vatica-' Rosario, bispo de Zamboan
mentI} penal, dispunha êle no dá assim consistência aos 5a" nas Filipinas. Segundo cde um velho carrol Chevro- boatos 'que c'ircularam du- porta-vez, o Sumo Pontifice
let, logo em seguida cedido ranté varias meses, tanto em

I

ainda não tomou decisã.o deà Usina de Leite. Durante Roma, como no Vaticano. um': finitiva sobre o Consist�rio,
os oito anos de dit'etor, OI porta-voz indicou -também. mas é aguardado um'pronundr. Ru�ens. de. Arruda Ra-\ que o Consistori,O, se fôr co�-I ciamento definitivo nos 'pri
mos nao dISpas de auto- vacada, estudara a nomeaçao meiros dias de setembro.móvel.

. ! d.e 'outros novos cardeais. Oi- I
� _.�'.

A sua condução diária' to, prinçipes da Igreja Ca-! '

ou .era a �ole,ti�a dos de-Itolica morreram, desde que o I Em votaca-o' namaIs ,funClonurIOS, ou a de Papa Pio XII aumentou o' ',',
um dos dois caminhões / número de car.deais do Cale-I L�

1\
,

,

de carga, dos quais um �ml gio, chegando apé 70 na amara o orça-pesslmo estado e mantido Consistorioo realizado em ja- _"

'

p.el�s di�ic?ldades de subs-lnein de 19�3. As vagas se- mento para'tItm-Io a epoca. rão preenchIdas de acordo
Vêzes seni conta o' e�-d�re- com a decisão dq Sumo Põn- 1957tor da Penitenciária usou tifice. (\ informante acres
dos ol}ibus da Trindade co- centou que a nomeação de
mo condução. novos cardeais depende ape
Se fôsse profeta; o Ezequiel
não teria dado' o pulo queC O N V ITE, (leu, ,para cair no, espaço,O Centro Acadêmico VJII de Setembro da Facul-

/ de pernas para o ar!
'dade Catarinense de Filosofia, realizarã, com início às i Invenb- op,tra, que essa
16,00 horas, na Casa à Beira Mar, uma tarde dansante, mentira não pega. E só
em homenagem à sua candidata aos próxim{)s jogos l;lni-' com mentiras poderá de
versitários e por intermédio desta- colura convida a to- I fender o Secretário Aroldo
dos os estudantes desta Capital. I! Carvalho, o legislador e o

Florianópolis, 15 de agôsto de 1956. moralista que, no gl}vêrno
Dilza Délia Dutra I engoliu, a' lei e a mora]

que, pl'egava na oposição!

Barriman ou :Stevens'OD 1

L'otaria do Estado
RBSULTAD�S'DE ONTEM

6.704 -' Cr$ 250,000,00 - Canoínhas

10.959 - Cr$ 25.000,00 -.Joaçaba
3.066: - Cr$ , 20.000,00 - Lajes
7.820 - Cr$ 15.000,'00 - Rio elo Sul
2,558 - Cr$ '10.000,00 - Caçador,

----'-----,----

RECrTAL DE PIANO DO CONSAGRADO
PIANISTA HENRY JOLLES

Sob o patrocínio da Secre

tária de Educação e, Cultura,
a Direcão dos Serviços de

Arte �,Cultura d,o Teatro

Àlvaro de Carvalho', apresen
tará ào público de Florianó
polis, no próximo dia l° de

Setembro, o ,consagrado pia
nista francês HENRY JOL

LES, num recital de compo-
--------------------------

sições de Mozart 'e Schu-
mann.

A reserva de lugares já está
sendo atendida, diàriamen-jte, das 9 às 12 ,e das 14 às
17 horas, pelo t�lefone 3.0161Precos:

'

, ,

,Camarotes i. Cr$ 150,00','Poltronas e Bal-
Cões ,....... Cr$ 30,0:;

, '

Centro Acadêmico VIII de Setembro
da Faculdade Cafarinense de Filosofia'

RIO, 1 4(VA) - A ordem
do dia da Câmara Federal Co
meçou com a votação do or-

çamento da -República para

N b' d 1957. F'oram aprovados doisOVO em alxa or I avulsos: Conselho Nacional
RIO 14 (VA-) - Em men-

I
de Econemia e Tribunal de

sagem' hoje enviada ao Oón- I dontas. Depois, o. plenário
gresso, .0, Presidente. Jusceli-

�r.os.segU.iÚ
votando avulso do

no Kublt�chek ,sugenu o no- MmIsteno do TrliLbalho; sen'

me de Hugo Gouthier Olivei- do convocada uma sessão no,..

ra Gondim para exerCer o urna para continuar a vota
cargo de Embaixador na Bél- ção do referido avulso e ou-

!üca" tros.
-

,

Secretariá· Geral

.
"

)
\. w �

,

Meu ,conte'ci-âneo João Vicente alma boa e no�
bre, que Deus tranquilamente já acolheu - foi 'Sem"
pre entre os mais inveterarias e entusiastas carreiris
tas de Lages. Sendo Ataicle, era desconfiado -como bu

gTe velho. Daí o ser um turfmán mesmo au grand com

plet, Se me perrp.item linguagem trifásica. Somente

apostava nas corridas que êle próprio atava; somente
corria nos cavalos da sua propriedade; sàmente êle
era 'o tratador e o joquei dos seus parelheiros.

Certa feita, dando a vantagem do seu pêso \
COn tra

o do gurizote que montaria o outro cavalo, tratou uma

carreira que se lhe afigurava igual. nas possibilidades
de vitória. Os entendidos, como sempre, se di'vidirafn:

- Ganha o Tordilho, do João Vicente. Ganha aper
tado, '.nas ganl!.a f

,

- Qual nada! O Raposo do CeI.

H)"
rato é majil-�

cavalo. Pode não fazer luz, mas vene vence! Nem

que seja de pescoço!
'

À época surgiram em Lages, fazendo moda,' as má
quinas fotõgráficas, de' ih:-:tantâneos. E como o páreo
era duro, com palpites até ,de empate; os dünos das

codaques foram conV'ocados para retratarem a chega:r
da, documenkndo a vitól'ia'contra a precariedade e

as paixões pos olhos nm·.
'

No dia,.. a raia estalva ap!nhadn, de gente. E lá no

chegadô, dividida (;ntre· a direita e a esquerda, uma

dezena de fotógrafos amadores se' colorara para a fil
magem da p'tova.

No partidô, João Vicente disputava com, o advel'
sário uma saida de· bom jeito, confiado muito na sua
longa experiência e mais ainda na bisonhice do nova',

ia, meninote de pouca pista.
'Mas largaram juntos, ao g!-ito do ....juiz. E juntos

vieram até a segund� quadrá. Daí por freJ;lte o RaposO
foi ti'rando distância. João Vicente, aos gritos, marte
lava o tala nas ancas do seu Tordilho! Mas qual!? A

diferença crescia. Já a uns 30 metros da chegada, ba
tido por mais de 15, o João Vicent� apelou para o ad-
,versário, berrando-lhe grosso l:m arg:.rmento deses
perado:

- Não faça iss'o, gurizinho! Pare m,"ninci, e m'es

pere senão e,u não saio nos re'"l'<tto!!!

xXx
Foi êssc causo antigo que, ontem, me veio à me

mória, quando os cariocas cortaram a chegada, àlí n9
ilha do Carvão!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


