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MIN. DA GUERRA!N"-ESTlGA A NOVAFÃRSACONTRA JANGO
c-s 2,QO

RIO, 20 (VA) - Os jornais iniciativa da industrIa mo

publicaram despachos tele- derna poderia prejudicar nos

gráficos procedentes da O) - sas importações. ° sr. José,
lombia, segundo os quais o porem declarou não acreditar

presidente da Comissão de na fabricação do café sínté

Cafeicultores de Antíóquía, tico, admitindo. tratar-se de

Vítorãano Toro .Echevl�rry, boato essa informação,
fez referencias especiais ao, "Acho muito, difícil - dís
"café sintetivo" que será um .se- que o cafe possa si r ta

verdadeiro inimigo dos bons' bricado em laboratórios. Na

preços dos cafés suaves.
_ , Fl:ança já .Expe�·imé!ntaram

Perguntamos ao sr. Jose misturar varios tipos de ca

Lariovoius, presidente do I fés mas apenas
( obtlveram

Centro do Comércio do Ca- uma bebida escura e ele gôs-
fé, até que ponto essa nova to amargo". _

CAIRO, 20 (VA) - Anun

cía a emissora do Cairo, que
"o Egito está firmemente dís

posto a rejeitar toda solu
ção que preveja um controle

internacional do Canal de

S.uez", ao que declarou esta
ao diretor da agencia oficio
sa do Oriente Medio.

guir passar
do Distrito

as verbas

Rodovíár!a

para o Estado, virei pe
di!' a sua mão, Ude

nilda!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

Florianópoljs, Terca-Feí ra, 21 de Agôsto de 1956

INDICADOR PROFISSIONAL···:···········�..·e��••" ........�� Darlota O Foturo de sua Familial
.

s· �R. NEY PERRÓNE i I Restaurante Napoll-
I' .

JOSI1l TAVARES
, IIlIND.' i (

f
. 1 .

.

- Comprando. hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias
IRACEMA

.

Formado pelfhl!MWaae Nació� l .
,ri.e Itaguassú e halneá�>io, ou junto ao novo Grupo Irineu

DOENÇAS NERVOSAS E MEN- nal d. Medicina .l,JniverIJldIloQt' i.
.

f. Bornhausen, no Estreito.

I:;:sti;' CLIN���pfe�!� _

. ,RIO �EB;.ü:�I�� .: Rua Marechal Deodoro 50." S Ó�im� oportunidade de evitar a "desvalorização de
Insonia - Atac.ues - Manial - Aperfelçolloment!, na (..�,8a ue: Em Lajes, nu Sul do Brasil, o melhor! ' SeM d:nh':Iro.
Problemática afetiva e sexual Banda Sao Miguel

I Desconto espeeíal para .os senhores viaJ"unt.es. I Ja dispomos de poucos lotes a venda.
Do Serviço Nacional de Doen- ·Prot. �'ernando l'auIIDO

D'
. .

á R F I' S hmid 34
.

,

çat Mentais. Psiquiátra do Internu por 3. ano,,! do Serviço
•

rrigir ua
/

e IP Cl'lmI t - - sala '6, nesta
Hospital-Colônía Sant-Ana.

.

de CirurgIa ••8 l1li Capital,
CONSU]I;!fóRIO _. Rua Tra, Prot. Pedro de Moura

jano, 41 - j)as 16 às 17 horal. OPERAÇõES
RF,SIDÊ:NCIA: Rua Bocaiuva CLlNICA DE ADULTOS

139 Tel 2!l01
.

DOENÇAS DE SENHORAS
.

CONSULTA3: Diàriamente das
7 - 9,30 no Hospital de Curi
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultõríe à rua João Pinto 16 1"

-�nd.r.
.

RESIDl!:NCIA - Rua Duarte
Schutel, 129 -, Telef. 3.288 -

Florianópolis'.
.

----

4 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - �ua
Conselheiro Mafra

.

5 - domingo
selheiro Mafra

11 - sábado (tarde - Farmácia Nelson -: Rua

Felipe Sc��idt
12 - domingo _. Farmáci� '\Nélson ....:: Rua Felipe

tiS.-� •.• .-
- -

.. ",.. � �

':'chmldt
I

18 - sábado (tarde) .-;- Fa�,mácia Modema..
- Rua

";oão Pinto f / .

19 - domingo -:- yar'máéia Moderna - Rua João
Pinto

FLORIANÓPOLIS LTDA. ' 25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio _

,
,Rua Felipe Schmidt, 4�

'l'ransporte,:; de Cargas em 'Geral entre: FLORIANÓPO- 26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua
J.JS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO Felipe Schmidt, 43
UE JANEIRO E BELO HORIZONTE. I O serviço noturno será efetuado· pelas farmácias
,�

_ .
StO Antonio e N'oturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,

Matriz: FLORIANOPOU� FIliaI: CURTTTHA- 143 Trajano
Rua Pa'dre Roma, 43 Térreo Rua Vi8(;Onde do Rio Branco e

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-l'elefõnes: 25-34 lDepóRito)
.

J32/:6 .

t'
-

d
�

t D t t
25-35 (Escrit.óriC' \ T",lefone: 12-30 \';a aDu onztaçao t eSd e , e,Pdar pa�bel� o.

.

Ih d
Caixa Postal, 435- I;: tl I TI' "SANTIDRA" .epar amen o e /)au e u lea, em JU o e '1.956

End. Teleg. "SANDRADE"
n _. e Pi·

. Luiz Osvaldo d'ACdmpora, _�:��_��__d_e_ .. :armácia.

MtDIC.O

DR. W i\LJ\'ioR ZOlUER SR.
.GAR.cÍA

I�Fm......._;OES ITlEI8

Oivlomado pda t'aculd ..de Na
etcual de Medicina da Umver

.

sídade do Brasi I
ElI:-iuterno por concurso da Ma·

ternidade-Escola
.

(Serviço do Prof. Octávio Ro-
. drtgues Lima)

Ji:x-in�rno do Serviço de Círur-
.

pâ do�lIospital. I. A. P. E. T. C.
_ "

.

do. ,Rio de Janeiro
Médj'co -do, Hospital de Cavidade
e da ,Maternidade Dr; Carl"lI

. .

.

Corrêa
.

[JOl!:NÇ'AS DE � SENHO�AS -

4)ARTOR - OPERA �ES
COIÍs: Rua Jõã'Q p'into n,

16., .àa'S 61,00 às 18,00 horas.
.Atend� com horas marca

'das .: Telefone 3035.
'Rêsidência;
-Rua: Gene ral Bittencourt

'101.
,Telefone: 2.693.

--._._._---_.�----------------

-Viagem
e

com sega·rança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �SDL·8RISILIIRO)��
Florianópolis - Ita1af - Joinville - Curitiba

• 1t9'".,ju..,.( � . .,.'-

-, - �_""�� '11;.: _iii !ijl

Age'"ncía :
ll,Uli Deoaoro e�q1li!1a da

,

• Rua Tenente .Silveira
I

DR. ARMANDO VALI1l
.: .RIO DE ASSIS

)os Serviços .de Clínica Infa';til
'ia Assistência- 1\1unicipal e Hoa

Fitai de Caridade
CLíNICA MtDlCA DE CldAN·

,

'ÇAS E ADULTOS
_, Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, '7 - -Consultas das 16 às
18 horas'.
Reaidênctá: Ruà Mar.!chal Gul

tharme, 6 - F\)ne.�· 3783

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clíníca de Adultos e

Crianças R.aio X
Atende. com Hora Mar

cada.
,

Felipe Schmidt 39 A Sa-
Ias a e 4 •

n

DR. ROl\1EU BA_STOS
PIRJ1;S
L\lÉDICO .�., ,

'Com _prãti.ca no Ho.spital Si'.)
Francisco de Assis 'e na rantu

'Casa do. .Rlo de Janeiro
.

' ." CUNTCA MÉDICA
, ,CARDlO'LOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei-r': reles. 22 -TeL 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 1"6 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídf, 23 - 2° andar, apto 1 -

l.'el. 3.00z.

DR. J(1L10,..PAUPITZ
FILHO -------------------------t �----

� D V O G A D O si

DR. Jose MEDEIROS
VIEIRA

- �DVOGADO·-
Caixa Postal 160 Hala'

Santa Catarina.

, Ex-Interno da 20· enfermar-a
e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W. Berardinelli).
Ex-interno do Hospltaí mater

nidade V. Amaral.
'DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, ínteatíno,
fígado e vias bi llaxea. Rins.
Consultório: Vitor .Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Residênci-'l: Rua Bocaiuv. 10.
Fone: 3468.

BORDADOS A MAO •

Enaína-se na Rua Feliciano Nu-ves Pires 1.2.

DR. HENRIQUE PRISCO

, PARAISO
lnÉDICO

Operações "Doenças de Se
nhoras - Clínlca de Adultoe,

.

Curso de Especialização. no

Hospital dos Servidores do Es
tado.

. (Serviço do Prof. Mariano-de
Andrade).
Consultas - Pela m anhâ no

Hospít«l de Caridade.
A tarde das 16,::::: hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. ·TeJ. 2766.
Residência - 'Rua Presidente

Coutír.ho 44. 'feJ.: 3120

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO "-"

Rua Vitor Mei::ele8, 60;
FONE:: 2.468 ,

Flori,mópolil := - -\ Vende;�'se OU arrende-se O Pérola
DR. ANT����I;�MES DE

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

.

!!�rll�;��li� �:::d:;cia: '148 no Estreito' -- Informações no
Telefone: 334<:. .

.................Ite... local
D, E N f 1ST A S

DR. SA�UEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -"

Protese Dentária
Raiol X e Infra·Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernande Machado., n, 6

Fone: 2225.

PtROLA
-

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO

MÉDICO
CLíNIeO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç ..a Internal

. ]CRAÇAO - FIGADO _. lUNS
- INTESTINOS

Tratámento moderno d.
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel-CLINICA
-

de
OLHOS - OUVIDOS. - NARIZ

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA

FONS�CA
Chefe do Serviço de C,TORl·

NO do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE-.
LHOS MAIS M.ODKRNOS ,PhRA
TRATAMENTO das DOENÇM
da

. ESPECIALIDAD:b>
Consultas - pela

.

manhã n"

HOSP1TAL
A TARDE - das 2 as 5-

no.
. CONSULTóRIO - Rua dos

ILHEY',lj nO. �
-�

.. 'it�i_!1];_l'J��i��h.�.
midt noJil'ã' Tel.-2365. .

DR. ANTêNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COiisultório.: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 dIÍlriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
i'one: - 2.714.

\

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

'

�fANTO��]O DIB
MUSSI

eles, 22. •
HORÁRIO:

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

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coquuiros .

�-' ------

OPERÁRIO � VOSSA DISpOSIÇAO
CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO.' ATENDE-SE CHAMAQO A
Ccnsu ltas r da" 8.00 àl 11 ho- DOMICILIO

ras e das 1'4,00 às 18 horal

�
"

SAS RUA "3 DE.
MÉDItO CIRURGIAO Exclusívamente com hora mar- OPERARIO - -VALDEMAR POS .-

'oenças de !:'.enhoras - .Partl.. cada, dAIO" (BECO), NO ESTREITO.
- Operaçõe's - Vias Urinária. Sábado - das II As

12':J.l'
,

,

Curso de aperi'eiçoamenb e '

......

10n'O'a prática 1I0S Hospitai8 de � • 1

tlUi3NSm.��:a�'�� l�iE���� E_..,.xp-re"·s-s.......-..-....O·'. FI'o----r·l·a' n�'o., p-'O- "'I';.I"""__'Sl.-ltit.a-.. -

igtidt,�r ..
18 (SObr�dO). l"ONo� c-{j�:.Jt��I:?õDENTISid�tjci.,

,
.

,'�

.

!j I. ,'111 ,.•

ra�ORÁRiO., pas 1Il ás 18 h
Partenon _ 20 and�r -:- laia _'\ }:NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

Ii 'd�ncia' Avenida Rio ISran- 203 - Rua Tenente Silveula, 1G

�o., ��I 4�.
..

Atende diáriamellte dai 8 à.

Atende chamado. 11 horas.
.

TI f 32116. 3as ,e óas �as.14 as 18 horaa.
e e one: -

__ 19 as 22 hOTa8.
" Confecciona j)entadurll8 e' Pon-

----.;._----,-
es .Y1óveis dOI Nylon.

DR. CONSTAN'rINO
DIMATOS

Agência: RELO UOitI
,ZON'fE

" .

•

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GEUAL

E!;pecialista em moié�lilla dp'

Senhol'as é vias u·rinári!l�.
Cura' radical das iufe,·çõe.

agudas e cron.iclls, do flperelbo
genito.urinário 'em amb.ol OI

sexos .

.

' Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h ás 12 -e 21,.1, ás 1\.

Consultório: .R. Tira,�ente8. 12·
_ l0 Andar -, f'one: .3.2<1ô.
Residência: R: Lar-erda Cou,

:inho. 13 -(Chácara do �lIpanha)
- Fone: 3248._

._ .._--

____.f.-_.

"
AUl\IINISTRAÇAO

Mli:DlCOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL·PARTOS

Serviço eompleto e especiali·
zado das DOENÇAS DE SENHO·
RAS, com modernos mêtodos de

diagnósticos p tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALl'l.'IGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
lt"\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação. - Raios Ultra
Violeta é Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. I,

l0 andar - Edificio do Montepio.
norário; Das !l às 12 horas -

Dr. MUSSI.
.

Das 1� às 18 horBs - Dra.
MUSSI ,

Residência: Avenida TtQm·

powsky, 84:·

Reda(ão e Oficina., 1 ra. COD
,,'beiro '\'Iafra, n. 160 Tel. 1022
- {�x. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS'
Gerente: DOMINGOS F. D.·

AQUINO'
Representantu:

Representll'ções A. S. Lar•..
Ltda .

Rl'l 'Senador Dantal. CO - 11°
andnr. ....,

TIll.: 2í!-6924 -,Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
"tl�r 'RI" 61.2 ... São ·Paulo.
Assinaturas anual ., Cr$ 800,00
Venda avulssa

'

.... '.. Cr$ 2,00

Agência: PORTO ALEGRl': I"Riom ar"
Avenida do Estad(\ lSC6/76 Rua ComenduC:or Azevedo.,

,

64
Telefone: 37�06-50 Telefone: 2-;\7-33

Atendp "RIOMAR"
End. 'r�lei. "SANDRADE" ElId. T",leg. "RIúMAIlLI"

'. Filial: SÃO 'PAULO

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO D� CRIAN-ÇM'
PUERICULTURA - PEDTATiUA

_ ALERGIA IllFAN'l'lL
C')Dsultório: -- Rua 'fil·adeJ.·

tes n. 9.
. .

Residência: -- Av.· a.rclho
Luz n. 165 -- 'l'el. 2.530.
Horárío: - Das 14 &s 18 ho·

('as diãriamenoo
----""".-,

Álêncla: RIO DE iANEIHO
,

"Rlomar'"An úncio mediante co.ntráto.
Os originais, mesmo não pu

!, lieados, ná!) lerlo devolvidol.
A di.reção não se re:JJ.onsablliza

p"los cone ..
"

emitid08 nQ. ar-

'>ros a�sil

"Rioml' r"
Rua Dr. Carmo hetto. 9a A enida Anti;·· ''''!'I. 8'U-B
Fonea: 82-17-33 e 32-17-�37 Telefone: _ .10-27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI" .

NOT.A: -- Os nossos serviços nas praçàs de Pôrto
O leitor encontrar', nesta co- Alegrf'. Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

lima, informações que nvce8lita,
rlià,:amente • d, imediato: ágentes /
JORNAIS T"lefo:le • "'RODOV!ARIO RÁPIDO RIOMAR"
O L:starlo ...• : ••••.••. ,. a.022 /

J\ G�zeta � �_•••••••�..... 2.666 '

lliârio -In T -1e 8.6'19 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLl<:
Imprensn 0'21_ 11 ••.••••• ,J.688· .-Fones-: 25-34 e 25-35 --
,HOSPI1'All[\

Caridade:
(Pruvedor) .•.•••.•••• , •• 2.814
(Port ia) ,.... 2.086
Nerêu Ramos ...•...••... 8.881
J1iJitar ••....... .:........ I.U7
tiáo Sebastião I.Cala d.

Saúde) 8.1Ii8;�
].\I ater:Jidade Doutor Car"

lo.s Corrêa .......•.•••. 1,121
CHAMADOS UR-
'G1';NTES

Corpo de Bombeiro! . ,.. 1I.3U
Serviço Luz (Raclama-
çôes) •.......•.......•. 2.40.

Po!icia (Sala Comi8sário .• 2.008

LOBATO
Polícia (Gab. l'elegado) 2.694

DR. !. - COMPANiu4S DE
"

, FII.HO TRAN.SPORTES
Doenças do apa.·elh'O respiratório TAC .....•..•.••.••••• '.700

TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul ••••••.'. 2.500

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA� E RADIOSCOPIA Panair ...•..•••••••••••• !·.!2fi!.DOS PULMOES Varig ..........•••.••••• �o u

Clinica Médica. de Adultos
CIrurgia -io '[;orax Lóide Aéreo ..••.••.•••• 2.402

e Crianças Formado pela FaculdaJe Nacl .. - Real . . .. ....•••..••••.• 1.1'1'7

Consultório _ Rua Nu- nal de Medicina, 'fisiologista t' ;':;ea.ndinavali -............ 2.80Ó
'l'i8i-oclrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

nes Machado,)7. rêu Ramos Ln .. 2.021

Horário das Consultas _ 'Curso d\! especialização pela Magestlc ............••.• 2.276
As partidas de Florianópolis são ás 24.00. horas, e elo

, IS. N. T. Ex-interno e Ex-asBII- ,Metropol .•........••.... 3.14!1
das 16 as 17- horas (exceto

I
tenté! <te Cirurgia do Pruro UIO. a Porta·................ S.32� "io de ':'·aneiro. ás 16.00.

aos sábados). ,Guhl!BrieB (Rio). T . acique ..•........•••• IU.4491 Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escl"a nos
Con�' Felipe Schlllldt as - Central.. . . • • • •• • • . . • • . • • 2.694 .

Residência: Rua Viscon- Fone 3801 .

'

Estrela .•. : .•..••••••••••. 1.1'11 lloTt()� de Sá" �t'baRtião. Hhabela e Ubatu ba.

de d\Quro Preto, 123 .:... � �!��:d(l-jH�u:or�s-:���a1�nic.r. ��;kE;ro""""""'" 1.6::·1 �n,v�:::' :��:o�:lls!i::�::������ :��ija;-:.�f!D:��_:;Tel.. 3,159. .' 80 - Fc.no: ,21�' .. Oi8(1ue,c � .. ' .•• � _ .' .•.•. ; . .. . ,
.

. .

. DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

ESPE(iIALIS�!D1cgM OLHOS DR. NEWTON
::>UVIDOS, NARIZ E !:>ARGANTA D'ÁVILA
'rRATAMEN'rO E OPERAçõES CIRURG..IA GERAI,
Infra-Vermelho - Nebulização - Doenças de Senhora. _. Procto·

. Ultra-Som lo�ia _ Elet!'icidade Médi,'8
(Thtamento. de sinusite Bem C�nc'lltório: Rua Vi tlll Mei·

,

. opei'�çio) . rel"s n. 28 - Telefone: 3�()7.
Anglo-retmo.scopla � Receita de

I
Consultas: Das ló hora.. ero

Oculos, -, Mod�rnc �qulpall!e�to diante.
de Oto-Rmolarmgologla I unlCIl .

Residência: Fone. 3.422
,

no Estadc,). 'Rua: Blume.nau n. 71,
Horário das 9 às 12 nora. r

__,,-

dae' 16 às 18 horas.
Consultório: � Rua Vitor Mui

reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

, n A VOI.TA

____________ .. _.=::r...._�----

Fpoli!'l. Rió Santos

'EMPRE�A NACIONAL DE·NAVEGACAO
. ,

HOEPCKE
·8AII0-MOTOB (cCARL ,HOEPflKE>'

. .

ITINERARIO
- SAlDAS DE

DR. ANTONIO' BATISTA
JUN10R'

CLlNICA ESPECIALIZA DA DE
CRIANÇAS

. Consulta� das 9 is 11 horaa.
Res. e Cons. Pudre Miguelin\o.

12.

DR. '-MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL10S
E CRIANÇAS'

ConsulMrio � Rua João Pin

to, 10 - Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hOl"as.
Residência. Rua Estevell Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

11-8
24-�
6-9

12-86-8
18-8
31-8

16-8
29-8

\

Grande Oportunidade

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

de Ci'$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Universidade

9T1MO EMPREGO DE CAPITAL'
últimos lotes. Informações e vendas com o S�: Adão

Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Õuro Pretq_I23, ou pelo
J'one 3559�

LIRA TENIS -CLUBE
Dia 18
Dia 26

(O CLUB� DA MOCIDADE)
PROGRAMA, 1>0 Mll:S DE AGOSTO:

sábado ;:_ Soirée, com início às 22 horas.
domingo _ Brilhante .Tarde - Concêrto -

Dançante. Aguardem maiores
detalhes sôbre �ssa surprêsa!

I
.

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

misas recem conszruída com 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser irr' '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 � P •

1 gerador.deB K V A
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou CirilIo Macha-'

do em São João Batista Municipio de Tijucas Santa Ca
tarina.

FARMÁCIAS - DE PLANTA0
Mll:S D'E' AGOSTO

Farmácia Esperança Rua Con-

TÔNTCO ZENA

-'\0 PRIMEIRO SIN
>

E FRAQUEZA, TO!HCO ZEN,,\
JOA MESA!

..._.,.-_..• ..•__...._·_·._·..w:;......_A�............ _ - __.I

.

'.

A VISO
u

,Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou ('
consultório dentário para o Edifício "Joâo Alfredo" ,

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho

. rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.
Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Piv.ots De.nt,aduras anatômicalt e .cirúr,,,ia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A "casa móvel" está ;d- I
quirindo grand€" popular ida-

.:.:.:-:-:::.:.:.:.:.:.:.:.•
de nos Estados Unidos. AI-

:>:>::::::;::=::::::::-::::::::::::::,
,

gumas são tão grandes, que r .

r- -

__._I

..' I
BI·P8,rUDeD'te b:oj�

w.·......_-..-:...,.......�....___• .. ."._w.·........................._-.·.-.....·..-......

Florianópolis, Terça-Fei ra, 21 de Agôsto de 1956

S�õcía�
Outros. humanos

/

Para o Armando Camara

Outros humanos, outros sonhadores

contemplarão '0 céu que resplandece..
Outros humildes, outros sofredores,
Terão na vida o balsamo da prece.

Artistas para que a arte IHll1Ca cesse,

esculpirão, talvez, as mesmas dô res

que n.os consomem quando a noite desce.
e estampamos nos olhos cismadores ...

Todos hão de sofrer o mal profundo
qUe em lagrimas supremas nós choramos,
que em Iagr imas pungentes nos vertemos!

Outros homens virão à luz do mundo

para chorarem c-omo nós choramos,
Para sofrerem como nós sofremos. � .

"
.

Paulo Corrêa Lopes '

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:
•

� sta. Helenita Born da

Silva

Silveira
- sra. Arsinoé Pires
- sta. Dalva Vieira

1
- sr. Haroldo Caddeira - sr. Frederico

.de Andrade nardí
- sra, Dulcemar Soares :_ sta. Oswaldina Silva

da Luz - sta. Maria da Silva
- sta. Ilta -I'eodoro Ben- - sta. Zenita Maria Cos-

civenio ta:
.

- sta. Neide da Silva Car-
.

- srr" Joaquim
doso \'. Borges
- sta. Rosa Amélia Luz

I
- sr. Elpidio Teodoro

Melo Silva

Ultima Moda.

•

Ve-stido ,em linho de curte moderno com saia bem fr}n

:lida e blusa comprida. Um grande decote nas costas,
torna o modêlo bem apl'opriado para dias de calor. Pe

quenos botões em contraste de <:!ôr completam o eon1unto.
(FOTO CALIFORNIA S'l'YLIS)

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

VÊNi5f-Sf��
......

"w-y--�, I
Por motivo de mundança, vende-se os

.

seguintes
móveis, estilo moderno, madeira de lei: um qual:to de

easal contendo 1 cama com colchão de molas;1 guarda
roupa grande; 2 mesinha de cabeceira; 1 penteadeira
e 1 camiseiro. Duas poltronas estofadas, um moveI para

radio, toca disco e bebiebs; uma mesa para sala de

visita;" e três caminhas de crianç�, Ver e tratar à rua

Vis.conde . de Ouro Preto li.o 81, uu pe� telefone 3726.

3

,

"Tem- sed'e na Capital
paulista a Sociedade Pau
lista de Cultura Japone
sa, que se dirigiu ao Mi
nistério da Justiça soIi
citando a aprovação dos
seus estudes. Q diretor
da Divisão de Assuntos
Políticos deu êste des-

dicaçâo do local da se

de; e) nome e sede dos
diretores ou responsáveis
por jornais revistas, bo
letins ou qualquer órgão
de publicidade que edi
te ou venha a 'editar".

Vejam, prezados lei-

Continua o desassocego no 'mundo comunista após a

supressão. da revolta dos trabalhadores por melhores con

I dições de vida em Poznan, na Polonia, durante a qual o

I exercito comunista poderá vencer outra etapa em sua

luta contra o povo dos pa ises da Cortina de Ferro..
Usando as táticas de Joseph Stalin, a quem recente

mente denunciaram, os lideres comunistas da PoJônÍ!1
redobraram seu contrôle da livre manifestação de des
contentamento ao regime atual, enquanto o expurgo dos

grevista rebeldes continua. A explicação dos dirigentes
comunistas sobre a revolta foi resumida pelo Premier po
lines Cyrankieviez o qual advertia que o primeiro que
levantasse a'mão contra eles, teria decepada.

Aos gritos de Pão milhares de trabalhadores em Poz-

nan, uma cidade industrial de 365.000 habitantes, loca Ii-

I
zada -a- cêrca de 249 quilómetros de Berlim Ocidental,

I
assaltaram edificios govername-ntais quando' tropas do

Exercito, à fim de evitar uma greve na ainda denomina-
da Usina de' Aço StaJim. Centenas foram mortos e feridos
na revolta ocorrida.

TANQUES ESMAGAM A REVOI,TA

tores, a que ponte chega
a liberdade acínante no

Brasil.
pacho no processo: '�Mo
difíque o artigo 1'0 dos
Estatutos no sentido de
só adimitir como sócios,
os japoneses natos, ve

dando, outrossim, a _eu
trada de hrasileiros na-

Braaileiros natos ou
)

naturalizados não podem
fazer parte do quadro
social de uma Sociedade

tos ou naturalizados, nos ,com séde no terrttórío

respectivos quadros, e da 'Pátria que agasalha,
comprove a efetivação não' só seus filhos como

dessa medida com a a- os filhos-de outras Pá-

presentaçãô da Ata da frias que aqui chegam
Assembléia Geral' que com as marcas- das cor-

a aprovou. Requeria a reias imigratórias!
êste Ministério o

'

regís- 'fambem ...
tI'O de' que trata o De- \

... o exemplo que mui-
ereto lei n. 383-38 e apre-

-

tos dão, aos .que aqui

�ee�i:���� I:�::�la; q�: :�or��7ri:� �::;�z�;:� '-Dc'oolece no' Br·a-sl·,1alude -

o artigo 15, letra dá margem a qUe assim
'''d'' dos estatutos b) procedam ...
díscrtminação do•.r.e�c�..u':-' ,JYI�,s, grUjças a Deus, 7'

, I
tivo iundo social;.c)':re-

.

ainda, existe uma Mugis- de-Mo Ruiz Elízegui, d,\'cola foi avaliado n 970 r,
r ,�

. � �"
.

'1·-" d
�

• e 1 . mI

aç�o; con ,�OJfi�,: ntl�'io- 'U'atura< I lHa a e que nao
, Gtobe Press Ilhões de cru'zeiros, em 1955.

nahdade, naturalidade patuá com processos es-
.

.

Iestado civil dos mem- cures oumal íntencíona- 'I 1\ arreca .:Iação de impos- F mo

-:-
.

d· � I
-. "1. , .

. a s.o por suas ar'ea
í

s
hros da-diretorta ; d ) in- os ; tos nos 'I'err-itôríos montou, monazíticas, o município de

.....__......�_- .......................-�........"w"............. --- -�...--..-..._................_...._..... I em 1954, a 8.3.66 m.ilhões, o Guarapar i, no Espírito San
que representa mais 20% to, tem uma superfície de
q ue em

-

!9�3. Par� ê�se to-,: 595 km2 -e uma população de
tal. Rondônia contribuiu com 12.350 habitantes. Sua pro-
12.319 milhões, o Acre com ducão de café é superior aI

3.645, R�o .Branco·, com 1.277, 1 mil toneladas anulais, e a de

'IJmo. Orêrdca tle' -AlVARUS16 OLIVII/W
e Amapa com.1.176. Imandiocâ atinge [l; 10.200

�
J

-.- toneladas.
Quer fazer um .môlho de Entrou em funcionamen- I .

_._

NUMEROS QUE FALA'M· sendo um país muito menor to, em São Gonçalo, indus-I
.

que' o Brasil e cuja popu la- trial município do Estado- Em 1955, existiam no Bra-
O valor de um telefone, ,fio é uma quinta parte da do Rio de Janeiro, uma usina I

sil 9.057 sociedades por
só pode calcular quem o não nossa, possui 1.080.272, qua, termoelétrica provida ! de I ações nacionais e 180 'es

possui. A maneira mais COl1- se 50% mais que nós. Nos n� gerador de 11.500 kw.l trangeíras, entre as quais-fi.
ereta de se medir êsse valor Estados Unidos, de cada 100 General Electric, vários guravam 84 norte-amertca
seria pôr em leilão um apa- habitantes 32,21% possuiem transformadores e equipa- nas, 60 inglêsas e 11 f'ran-

300, g_rs. de tomates gran- . relho, Subiria muito a co-j telefone. Na França 6,88%; mento pesado da mesma pro- cês,as.
des' tação. E mais que isso su- n a Argentina '5,71 % ; na Itá- cedência. O referido muni-

1 colher de manteiga biria pela natural lei. da lia 4,26%'; em Portugal .. cípio, a despeito de sua -pe-
1 ovo aferta e da procura. E por 2,65%. No nosso país pelas quena área - 222 km2 - Em 1954, tinha o Telégra-
1, colher de sopa de quei- que há falta de telefones? mesmas demonstrações, de teve uma produção indus-, fo l\iftmieipal mais de 77.000

.in parmesão raJado Por que as filas são enor- cada 100 habitantes somen- tl'Í'al, em 1953, superior a de ,'kms de rêde em serviço,
E:f:J. à gosto me;; à espera de aparelhos? te 1,3% possui telefones.. setl) Estados da federação. com 161.000 }{Ims de 'fios. O
pimentão Quantos pedidos existem no Telefone não é objeto de lu- Com uma população de ..

I
numero de estações telegrá-

.R:io, por exemplo? 50 mil? XO. é necessidade da vida h-o_ t28.000. almas, São Gonçalo ficas' aumentou de 46 para
Uma estatistica recente, dierl).a. As companhias que ocupa o 20.0 lugar entre as 182, se bem qtíe a extensão

'- l'evela pelo "Observador �- exploram êste serviço são, .:idades mais populos'as do. dá rêde tenha permanecido
1 - Escalde os tomates cOllomico e Financeiro" ofe- pela naturez::l, de utilid�de! Brasil. pràticamente ,inalterada.

para 'tirar-lh'e'l a pele e as l'8Ce' numeros de aparelhos pública e os nossos dirigen- -:_

sementes. telefônicos no mundo intei- tes deverjam dar

priorida-, Era de 177.000 hectares a -:-

2 - Coloque numa caça- 1'0 e nesta demonstl'aç,�o o de a estas organizações para área cl1:tivada no. Estado de Em Ipará, município ba-
1'01:1, uma colher de mantei-I Bl',lSil Se coloca muito mal. importação de material que Mato Grosso,' em 1955. A� iano .de 53.000 habitantes,

.

ga e os tomates e deixe-os Do's 94 milhões e meio de é mis'ter ao seu desenvolvi� I culturas de maior extensão ,não havia nenhum estran
cozinhar bem; amas�e-os de lparélhos funcionando no mento e' ao atendimento do eram as de arroz (52.000 ha) geiro nem brasileiro natura
vez em quando. mundo inteiro, o Brasil pos- progresso do país.'. I é feijã� (31.000 ha). O vo- lizado, em 1950, segundo da-

3 - Junte o ovo, o queijo 3ui apenas 745.61i isto�, .Os números que divulga- : lume físico da produção, dos (I'o censo feito naque]�
parmesão, o sal e a pimen-. menos de 8%. Enquanto is- mos são bem eloquentes pára !atingiu um milhão de tone-Iauo. O município tem ....

ta.
.

1:0 os Esta·dos Unidos têm dizerem da necessidade do l-,das, das quais 390.000 3.541 kms de área e a prin-
4 ._ Retire do fogo, an- :>2.806.476 ou sejam, 63% do Brasil de' possuir mais tele- eram de' cana d'e açucaro O I cipal

atividade econômica é

te;$ que ferva. (APLA). mundo' todo. ,A Argentina fónes� -

. i valor dessa produção agrí- a pecuária.

(

Tropas são enviadas para ajudar as tropas da Polo
nia Comunista que' esmagam a greve de trabalhadores,
por melhores condições de vida em Poznan. (MD-7).

MôLHO DE 'TOMATES

tomates bem gostoso para
ser servido com o peixe do

almoço? Siga então esta re

c eita :

INGREDIENTES:

-:-

MANEIRA j)E FAZER:

ZE�MUTRETA.
"MANTENHA-SE
SEMPRE ALERTA"

f"O�
WAL.C>EMAR

:\

J

"
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·Cordeiro- e ·Silveira ingressam,
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� -

'

�. .

nu remo carioca

Tecilmeote sobrepujado o tricolor pelo auriceleste na tarde de domingo aS��c����1as: Giras�!;

- Iarrico. Adilio e Duarte, os. marcadores .: Empate na preliminar � r�:I��7'aN�I�!;tOl:; ;t::;á 6�:�
Deixou' muito a desejar o llacyl justificou sua preaen- Anísio e arremata violenta-) Todo o

_ conjunt? vence-; r.lço (Ceará), Cé��r (Cã�'
prélio travado. domingo f:. ça no team na tarde de do- mente, obtendo O segundo I dor, exceçao de César, con- Inço), Duarte, AdIlIO e Za-

tarde no estádio da Praia
.

nuugo. tento. O jogo prossegue r Iven:c,eu . plenamente. OS 'I cky,de' Fóra entre as falanges: No primeiro tempo o mar- novo ,tento boquense, de au -
. seus melhores homens fo-

dQ Bocaiuva e do Atlético,
I
ca dor permaneceu' inalte .. toria de Jacky, é anulado Iram Bonga, Milton, Tião, I ATLÉTICO - ??mi; H�l

ambos do Estreito, em p ros-
'

ra do, -embora o domínio téc com acerto pelo árbitro. Aos Carriço,( Duarte e Zacky. No do � Cazu�a;' Alll�lO, Nert!:1
seguimento ao certame ci-

I nico e territorial dos bo- 40 minutos 'Duarte encerra. esquadrão vencido não há e NIlo; VlCO, Batista, Osuí.

tadino da Divisão' Extra 'oe I

quenses. Nessa fase, um a contagem, numa jaga-ctã-! nOl11�s a destacar. De todos Jairo e Schitz.
.-

Profissionais.' [tanto monótona, o umco toda pessoal em que des- o :que menos mal atuou roi Juiz: Gerson Demarr:

Vimos'u'in Atlético auáti- 'lance que ralmente empol- norteou completamente a re, o zagueiro Hildo, mas 30- (bom).
COI': descontr-olado, sem· f0;'· !

gOL! a assistencia foi a sen- taguarda adversária. F'inal : mente no primeiro tempo. r reliminar: 4 x LI.

.ças : para reagir diante d "', sacional "bicicleta" de Du- 3xO, pró Boci1Íuva. As duas equipes estavam henda: Cr$ 800,00.

���e�����r t�;inaad�Y��':���,::Je : �:�:ã��e fOi, bater no tra-

·0 ."'.dO·I·s .

com ..' calarl·n·ens.e, partl"cl·patécnicamente fez o que quís' Na segunda etapa não .�, II
-

no gramado -

e venceu, 'per i\e,- modificou o panorama

uma contagem que bem po- ,'técnico' da peleja. O Atlé- -r '

d OI-
• .

d
.-

d�da ter sido maior, taá o tico continuou a ceder ter-
'

�. ra '. as lrupla ,asseu 'domínio .ua- r-ancha. I rena e aos 20 minutos, Adi- _

Gostamos dá atuação do lio fulmina e Carriço de RlO, io .v. A)__. - Segl,:I- ,ção de ·'d('is. com patr�o'� de I pagas por clesporti�tas dn,conjunto da Marinha, à;H-: cabeça' desviar a trajetória do a reportagem conseguiu

f'anta
C tr rrna �S�mJth'J e . quel e Eslado. Adianta s

da que. não se' põssa faze!'
I
da bola, para o fundo das

ipurar, r Comitê Ol ímnico I'j'dson, remadores e Elpo, I
.

um juizo seguro sobre suas redes. Bra,ile;rr;,�'em de ser con-
,�

-

-

,. que � nens.amento do C.O 13.

rea\s,posSii)j]id�des dada "à : Mas�o tento foi anulado sultado �r)bre a possibilirtn- tim), lam�lei'i sul-america t icrt a r a ',j,l'l: p.m.f�c;> do

fraqueza, ,dD antagonista. O, ..acertadamente pelo árbitro Je de permitir a ida a cs r.a. A3 des: e sas dos remo- excelente I�·:a(.(. f ísic» .',

certo é que o Bocaiuva, pl�0" que acusou impedimento do Jogos Ol impicos da guarn i- dores c.ata: .uenses seri a-n gtlaJ'�:F::'I" d,) Aldo Luz.' �

parando-se convenientemen-: jogador.
-

Um minuto após, ---- - . ----o-

.

.:....----------------------

�fl, estará "a�to á jogal� de IZack�, bat(.�ma falt� con-" Certame Juvenil 'EM' GRANO'E· ATIVID.ADE O DEPARTA'�gual "p_ara Igual com os tra 0 Atlético, . FOI UEl

dois. meihOl:es conjl.).nto� llo
! "shoot" rasteiro que Domi Resultados da rodada ·de'

C O DA F A C
,.,

certame que são'� os. lídeY'e� nàg conseguiu agarrar fir- dOJ1lingo pela manhã � . MfNTO· DE CI' USM . "','

�

Paula, Ramos 'ê 'TaD):<'1udal'é,
.

me, danct-à e)1seJo a Carriço 'Bocaiuva 3 x Avaí 1

I!; Jlreclw, toda,v.ia,: sübsti-· 'par'l consign�r o gol inicial .'}tlético 3,x Figueiren- ,$.,ô,gura ,e m.··ere.,ced'ara de' e'AcômiOs
, tuir um e�emento: o meia d.a partida: Pouco depois se O ,0 - �

G,ésar quê não possui ap1.:- Duarte arremata nõvam.ente· Com a derrota do alvi-ne- '-ai.·"-'acão de Reinaldo Pinto da' Rosa
dú('i'\ par'1 oposto,' pais ém 'na trave e aos 31 minutos, gro, o conjunto do Paula' f'.· '

'

" Zacky passa por Hildo e Ramos assumiu a· liderança, "N' " ,

d'
.

T'••••�•••••8.e�@����G()t'�.8s.e•••••••�•••••••• estàndo invicto.
- O proxlmo ommgo a prova. !

EM MATCH, ,� TREINO,' EMPATARAM 1-/
. A'ma-

jucas - Florianópolis ..
I

, Campeonato Observando a mo-delr.r

IClis,mo
que proporcional�

AVAI-.E SELECAO UNIVERSITÁRIA ., organizaçaodoDepartamen- ao D. C. á escolha dos e�c,
" dorlsta to de Ciclismo da Federa- mentos que� reprei'\enta60

Se,xta-feiral à noite, DO est,�ve muito bôa e che�.You� cão Atiética Catarinense o Estado no Campeonato
_

estáJio da-F,C.F.,.· per.l,1,!te ao seu finaL acusando 11m Pos�al Telegrafico, 5 x temos a elogiar a decis'ão. Brasileiro dee Ciclismo q:lc
um. bom, público, a seleção empate de dois tentos. Re..-· Austr.la 4 e .Tamàndare' 2 x

do pl:esidente Luiz Fiuzc'. acaba de ser transferido pa.
uiliversitária ,de Santa Ca- tornou aos treinos no "ali - ColegIal 1, eIs. os. res.. u·ltados I, LI'ma' nomeando par'a a ·di· _ r'a o r"c·I'I'odo. de 6' a. 14 dr>-,

-

' " - O XI do Brás.il realizou Suica 1 - Zurique; Brasil
tal,na q'ue disputará oe:; ,To� da rodada de sabadQ, pelo I

r'eça-o daqlle'le org'ão espor- (!x lUH'O, em São Paulo.. I·
. .

V'.

,.

t "" .

t no corrente ano, 24 partidas. 3 x Austna 2 - lena;
g ); 1)niversitários B l.'agi- ;:t" 'I. "l.al, o, o ex rema 1:' 81'- certame amadorls a. '

tivo a figura simpática' �10 'nas Americas e Eüropa' Brasil O x Checoslovaquia O
loire realizou um exet';:í- nal'ld.r, que se encontrava P

,.

d
.

I' desportista Reinaldo Pinto ara aproxImo ommgo co� os seguintes resulta- _ Praga; B�a�l O x Ita-.
cio coletivo, enfrentando o lil'om:.i;ldo por motivo de

C C .da R'asa. adiantou-nos ReinalClo r'lr., . -� I
.

.

I ertame ar"loca dos: 'Ilia 3 - Milão; Brasil 1 x

,.conjunto do AvaL,}.. prátka sou enlace matrimoma.
.

.

.

t d R t'Acertadíssima a escolh,t,
.

o a asa, es a mi_;' �t.a(IL), Brasil 1 XI Chile 4 -, Turquia O - Estambul;
Resultados da 4a rodada pOlquanto é de todos conhe- uma prova de est,.ra.dli de

lV'�ontevidéu', Brasil O x Pa,- BrasiÍ 2 x Inglaterra 4 -

••••••••• '•••.�e••ta•••e$•••O................. T'"
.

C t '52
:<

� ., do certame cariaca: I cido o idealismo e � capaci- . I]ucas a esta ;�J & .. � . }
I raguai O _ Montevideu; Londres; Brasil 2 x Para-

VILELA A'G'RADOU. TREINA-N'DO NO Bons�Jcesso 3 x.São Cris-I cilfide de trabalho notávei,,' quilô�etr.os), ��(l hl)��f:n�- I Brasil 2 x Peru 1 - M
....smte-: guai O - Assun�ão e Bra-'

tóvão 3, Olaria 1:lê Flamen- .do jovem desportista, cuja gl!m a exma. SIa. S,UU<l. videu; Brasil I x Argenti- sil'5 x Paraguai-'2 -.As-
.... "QUATR·O SEM" DO FLAMENG,O

go o, Amél'ica 1 x Bangu O, /:<.:ào já se fez sentir ab:''l,- Campos Gonç tlves. f'sposa na O - Montevideu; Bra- sunção; Brasil 2 x Uruguai,
Vasco 2 x Canto do Rio O, i vés -os êxitos

.

retumbantes do sr. Inspeh'� Geral da
sil.o x Uruguai O _ Monte- O - Rio; Brasil 2 x ltalia O

Fluminense .3 x Madureira' das competições pedalis<j- Inspetoria r.é Veículos e
videu; Brasil 2 x Chile 1 _ Rio; Bl�asil O x Argen_ti-

Poderá participar da' próxima" rega.:. 1 e Botafogo 1 x Portugue- r;ns realizadas no corrente I Trânsito PÚ�llCC. O tiro de
_ Mexico; Brasil 1 x Peru na.o - Rio; Checoslovaquia

I sa O. ar:c. I partid<!- será dad) na Pra-
O _ Mexíco; Brásil 2 x Me- 1 x Brasil O - Rio; _

Bra-

ta o hercúlio remador Ca·tarinense -
Reinaldo Pinto da Rosa

I
ça do Tiju'ca3 às 9 horas e

xico i' _:_ Mexico; Brasil 7 x sil 4 x Checóslovaquia 1

..,

R'
São Pau_Jo ·2 X difere' muito dos outros di- aI"';' ebS'ldha �d-et:;' Ipl:l dj'u� 'Fe' Costa Rica 1 - Mexico; 'São Paulo.

'A 'h d d Cd' 'o rigentes.-Ele, à frente dos Ipe c mI. o era se Br�sil 2 'x Argentina 2' _'_I RESUMO: 24 jogos, 14
. C eg-a a e, ar elro ao I

.

America O' destinos do ciclismo, trab:1- inscrever
.
q�alque1" atléÜt.

Mexico; Brasil 1 x Poi'tu-
I
vitorias, 6 empates e 4 der-

.

.'
. . ..

-

.

- lha com? um _le�o, b��car:-I ?esta CapItal . devendo 'JS gal O � Lisboa; Brasil 1 x
'

rotas .

. RIO, 18 (V.A.) - O 1'(;- reção rubronegra, -apesal� de EXlbll1do-se dommgo .na· do reHl1lr o 'malOr numero, ll1teressados 'procurar o , _

'mador catarin_ense Wa!J-ri�r I toa. !.\t f�Jl1cio�á,rio, _púb 'i::o ?idade de :-oinville, o con- possível ?_e competid.ores. E : �ire�or do Dep,ar�a�ent� de

Vilela,' campeao sul-amor;- tniLsferldo nao eXIgIr o .e�-I ]lrnto do Sao Paulo der- por ocaslao das dlspubs, i ",Ichsmo na ClchstJca ti,C,::1

cano do double, é a m:iis. tágio. ,
rotou o América, local, pelo lá está êle, sua possante Neto, no Estreito,' ou pelo

recente a'quisição 'do FI!)- TREINANDO �scOl'e de 2 x O.�Ao que se motocicleta, orientando (IS' teléfone .6.230. Como vale a pena jogar
mellg'O. informa, a renda teria sido trabalhos da organização

i Haverá condução até Ti- com equipes categorizadas.
_A transferência do �'2mét- Ontem o remador Vile'a calculada em 230 mil cru- das provas. jucas para os atletas e SUli.S Intercâ�bio 'e' o caso. Vi-

dor já está até na própria já participou, dos exer(�i- zeiros. E' por isso que o admira-. máquinas. Os juizes de sal- ram os nossos atletas juve-
C,BD podendo o reman'JI' cios rubronegros treina"do mos como admiramos todos da, percurso e' �hegad:\ se- nis ,jogarem quarta-feira
participlar 'da próxima re-' [tO "quatro sem", agrad�lldo Flávio

.

Costa in.,' quantos
-

desinteressadamen- rão o-portunamente desiglw, pa�sada? - Pois é; recente-

gata; já que· como fune;,o� a ciüeção técnica pelo seu te se batem pelo progresso dos, mente estiveram num 'Cam-

nádo público não obedece a df�envolvimento.
g ressou no F 'C' du desporto de Sanü� Ca- peonato Brasileiro de Bas-

.

período .de estágio. CORDEIRO, NO VASCO • • tarina e do Brasil. Ha, segundo nos foi t:,;ado 'qhet�bol e, logo notou-se ai-

ANTECIPOU-SE O voga do "4 com", ca'!1- PORTO'
.

S:íbado, por ocasião 'H apurar; o maior; intel+ê3se. go de útÜ a ida dêles ao

A vinda do remador �w pf ão coiltirienta{em Caliao,
.

(tlSputa do torneio-início c.!e e o· mais' , vivo. entusi3sn;.�-·. Brasileir�. AÍn;endeliam mui-
. TIio foi efetuada na ú1f;inlét ,D'. capital peruana. Ham;_[· Do Rio informam-nos q:le futebol de Salão dos Jogos entre os aficionados do e,�- ta causa e por' felicidaCle,
terça-feira, quando ainda t",n Cordeiro vem de ingr�.s- 10 técn_ico Flávio Costa aCf�:'- de Inverno, na séde da' porte do pedal pela rea:iza- estão se esforçando i'ib �
estava ria·.;cà.p-l-tal cataritten-j sal' no Vasco da Gama, O tau com' o F. C. ,do Purto F,A.C. quando se prepara,,:? '_ç[l.c· da grandiosa prova dé· ximo, afim de_coloGar em

se ;: deiegaçãó' cari�ca lI!.ic I
destacado remador �ata�'i. ;,seu ing'resso n? clube lusi· 1)"ra mais uma reunião t!o ns'''tência de domingo pró- prática tudo· aquilo que

"quatro com", sendo desde' nense chegou ao RIO l1a bn(\, nas segull1tes ba:.:;cs: Departamento' de Ciclismo, xi-mo tudo levanao a cr�r, aprenderam. Ql,lem diz que

logo l;éaiiza,da a transf2- noite de' ontem, por via 250

m.
il eSGJ..i]os ,de IU'/Hs, II

tive'mos oportunidade de pol- que o número de inscriçã_o ·a evolução do
"'" esporj;�, de-

J'ênda. ;-- aérea,. sendo aguardado 'por 25 mil efC ,�rlos .mensai'$ e lastrar com Reinaldo Pin- u:rá bem elevado. " pende de 50%, de)ntercâm-
..

PRAZO numerosos dirigentes e l'1Ô- 250 1,1\1 e"�l',dos rle grad; i- I
to da Rosa vindo � saber .

Agpardemos, póis, o prS- bio, nada mais diz do que a

Lss,o porque o prazo ele madores do seu novo clube. ·caçã.) em ç. �o de alcanç"!' o dos seus planos para o cor- xlmo domingo, quando pl'e·· pura verdade.

tr.1l1sferên,cia de 'Estado pá.
I,

Possivelmente, já no dia 250 mil"escudos de luvas,
I
rente ano. Várias disputas :Sé!lciamos a maiOi" e ma'f, -;:. ')f,·x" '.

ra Estado expira hoje, e o I de hO'je, Cordeiro estará na título máximo. Seu embar-
I
estão programadas, inclu- : senciaremos a ma·iór' e mais . E, quando' eu digo' que a

i�pI'ov'�itamel1to elo rel11flc1'u':! Lagôa,"'enverganclo-a ca.ni- : que para Lisbôa dar-s'e-á I sive' a realização. do CaI -

.

tiC'<l do anó em nossa Cari- hora é de ação, muita gen-

'opedeceu um cuidado da d_'- : seta: do Vasco da Gama. I quinta-feira pela Panair. peollato Cat::;rinense de Ci- tal. te finge não compl'eeí1del'.

!;li. ,-�� (JH_AT�-.'A_-D'_'T_U_Rf
E

�
��:....!!...!����

��--�------���

. ,

-
I:::JI

,

�.'
•

-
c:2

PERDE O REMO' CATARINENSE ·/MAIS
DUAS NOTÁVEIS FIGURAS - PARA O·
VASCO E FLAMENGO' - S·ADY, SCH
MI-TTAO E E'DSON 'PERMANECERÃO

NO ALDO LUZ
Conforme, nossa reporta- <la 'Gama e o segundo pO'3-

gern divulgou em primeira I sivelmente .f'ormará com seu·

mão, Vasco e Flámengo q'úe lántigo companheiro Walmor
há muito se esforçam para I Vilela e double-skiff f'la-

.. ..

"

.

,�_ -
_.••-...... »;» _._._• .;.._ _ _ "

levar para -ssuas fileiras C';:;menguista que tentará que-,
melhores "rowers" de que' brar a invencibilidade ')OS

dispõe o remo de Santa Cata- vascaínop; Medina e 10b'lo. '

rina depois de conseguir ( Dois o!J,tros. remadoú's r

,segundo o 'c'oncul'so de Wa·· catariIlenses já devem br
mor Vilela, acabam de 'fa- seguido para o Rio: Ol'l�(:o/
zer com que dois' ou era, Lisbôal e 'Osman' BoabaiJ,
valores do nosso remo dei- chamados pelo C. R. do
xem esta Capital rumo aos Flamengo.
s�us galpões, ó qué se deu
Ga. feira. Trata-Se de Ha
rni'ton Cordeiro, voga ai
di"ta e o "sculer" .martins-'
lino Manoel Silveira, an'ibos'
campeões sul-american03.
O primeiro já se encontia

treinando no C. R. Vél'ieú

Q'uanto a Sady Bel'uer.
'Francisco Schmitt e E'::!son
Westphal, todos pretendidos
pelo Vasco, acredita-se q lle

não . segull'ao, preferindo
não desfalcar ainda mais (l

reino de Santa Catariilu.

OS JOGOS DO BRASIL EM 56

,CESTINHAS, & ENCESTADA,S
Sem dúvida, a eqüipe do

Li.pa Tênis, que hoje joga
rá em�Joinville, está de fa

to arrazadora. Jogando rá�

pido .e pra cesta. já -falam

que será o Campeão Citadi
no. Aguardemos.

Rui, do Clube Doze,' está
despontando, Jogf!u. muito
bem contra o Lira. Falta-l,he '

treino emais agilidade .

Con1 o jogo de quarta-
feira, mas ou menos tirei o

poderio das equipes do Li

ra e Doze para o Campeo
nato C,itadino, .a ter inicio

no mês de outubro. Agora
só me falta ver o Caravana.

Bein que poderiam �rranjar
um amistoso com o Clube
da Base .Aérea. ° que pi'e-

.

(Cont. na Sa. página)
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I) ESTADO Florianópolis, Terça-·Feira, 21 de Agôsto de'1956

----��--------�--------��--------

.-

NOTAS DE CIÊNCIA .

I

.

I��;lb" Sltéti;a I �:o ,::�;::�i:�Od::;;�la:�;:
- Está sendo fabricado auxiliar o desenvolvimento

pela primeira vez .nos Esta- de aviões atômic�s. "Estas
dos Unidos um -papel. de ny- instalações, localizadas no

10TI e outras f'ibras sinté- Centro de. Estados Wright
ticas, 10 vezes mais forte. e Air em Dayton, no Ohio,
100 "vezes mais.' resistente' serão empregad-as para expe,

do que- o pape-l comum.
-

r imentar materiais, peças,-e
,Segamdo as experiências sistema ·para o emprêgo da

feitas, o papel poderá ser energia atômica em aviões.

fabricado comercialmente é A notícia da construção
resiste a 'conosiv;s qúími�.l.dêste centro expel:imental
cos, bactérias luz e humida- veio logo, após outra igual-
de:

.

mente importrínte sôbre no-

.:-x-
.

vos progressos na constru-

C e n t r os Exper imentais ção de aviões'movidos por

Estudam Aviões Atômic.9S1·' energia atômica. O. aconte-
__ Os Estados Unidos es- (Continua na 6a. Pag.)

/
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6 ra, 2:1 de Agôsto de 1958 � ESTADOFlorianópolis, TerJa -FIei

NOTAS DE, CIÊNCIA

!-
- ",..;'

Incorreriamos em falta :iniustificável e fugir{amos
8,Q dever de gratidão não viés��mos de público expres

sar OSJlOSSOS mais efusi'yos,�agf;adecimentos aos. Exmos.

Srs. Drs. Jorge Lacerda. �Almiró Batalha, Fernando

OJiveip, Mário Cantíçâo, W!l�'on Paulo Mendonça, Hen

rique- Prisco Paraiser Qsniar Cunha e. Desembarga.do�·
Medeiros Filho pela maneira reconhecidamente cristã

com que determinaram diligências quando do acidente
- do qual fomos vitimas no lugar denominado ','Morro -dos

Cavalos"; aos às. Pedro Paruckes, "Tulio Conceição,
sargento delegado de Polícia da Palhoça, vereador Bal-

-

- dicéro Filomeno, -pelos tarros de imediato' transporte
para o Hdspital de Caridade; as abnegadas e virtuosas

Irmãs da Divina Providência e enfermeiras pelo trata

mento humano' que nos
-

proporcionaram com extremosa
dedicação, e a' todos quantos nos honraram com suas vi

sitas num prisma de. ralativo conforto de estima.
,

Fpolís, 20 .de agôsto de 1956.

Unidos, para construção de
seu primeiro reator atômi
co. O acôrdo foi feito se-

Primeiro Reator Atômi
co da Espanha

,

- A Espanha firmou um

acõrdo com a CompanhíaGe
neral Electric dos Estados

Ass. \

Turfbío Botelho
Otaviano Botelho
Luciano Botelho
irend Sabino dos Santos
João Leoncio Vieira -

José, de Freitás (Boneco).

nagern, uso da terra, acesso"
-x-potencial florístico, flores- Rua: João Pinto, 6 - Tenefone, 3531. Usinas Eletro Atômicastal ,e 'alt.imétríco.

Furíção Bducacional N'
-

I
,__,.' para 1957

« O "endCU o,.�· <L •• ,

I �: - A primeira usina elé-Além d1t-parte de zoologia, ,____ a.J

B 'M....
tro-atômica dos Estados Un i-o MtJseu de Itatiáia orga- (

�
,

·bl" ,
'

",' ,

' nizará nos próximos mêses, _

, om a I 'I 'Ia. na ,ao lidos será construida c�m ca:-

'-. .. "", r 'L >... " ....

'. pital particular e começara...()...o....('�O�()-:_.()._.ii.....o.....o�o () os setores de botânica, com
DE AG' STO

' ,
'

, T,ÉRÇA.FEIRA, ,21 O' a funcionar em 1957" de�. o a
-

elaboracãn de cartas de� TRANSP'�O'R'TEYS:, A'É-REOS CATARINE�SE S/A I .,

.

d
,.

fi acôrdo com relatórios recen-, '

'

o,c,orrenclas as espectes .0- d'
'� '- � - ,

M FLORIAN -'PüLlS -

Lembrar-me-eí, pois, das obras o Senhor:
_
certa- 'temente publicados. A usi-,

-',': SÉDE E ., O
o restais mais nobres e de

'mente que me' lembrarei das tuas maravilhas da anti. na será situada nas imedia-,: '__

'VOOS TAC: E CRUZEIRO DO SUL I possível utilização in!Ustri�1 guídade.:Meditarei também em tôdas as tuas obras e- ções da cidade de São Fran-:
-

' no reflo.restamente o ter e

I
falarei dos teus feitos. (Salmos 77:l�.12). Ler II Ti., cisco <_la' Califórnia e sua�'" . ,

FLORIAN
- p'OLIS -,'

�
do Paraiba, Ao mesmo em-, 't .

1'6-1'1 -"'d d "d"'�..;,' SAíDAS _DE O

','" f\'- f ítas.em tôda área I"mo
eo

"

. ,

I. -.
• "'" capaci a e na epoca a

. po serao e.
.,. . ... QUANDO uma criancinha expressou o desejo de inauguração � chegará a 5L ,,0', do parque de Itatíáia pes- :-. .

"
� SEGUNDA FEIRA:: - Saida às 14,20 Para: �.. o' . ", 1

i levar consrgo para o leito certa: boneca.esfarrapada, o mil kilowatts, podendo ser-, . ges e Porto Alegre -." quisas de eCOI�gla vege!�_. ,

I
pai perguntou-lhe porque desejava aquilo. Ela respon- aumentada para io mil.

,�o
Saída à�, 14,40 Para ; �ta- .,' --,- 'i deu: "Porque eu quero alguma coisa para tocali! no es- Outra usina "semelhante
jaí, Curitiba, São Paulo e 'I B R O N QUI T E S E t curo". , será instalada pela Comis-:

't�
Rio., I "

" ,�I�,' Mais cedo ou mais tarde, todos nós - teremos de são de Energia Atômica dos Vinte e nove paísesTERÇA FEIRA: ---'- Saida às ·12,35 Para: La-" '"'� TOS SES' ,'\{p�ssar horas de trevas. Não podemos tomar nenhuma Estados Unidos .e por ulna- completaram o acôrdo HÁ_
�

,

guna,' Tubarão, Porto Ale·
� _

- [providência a fim de evitar que nós ou' os nossos querí- embrêsa_particular'em Ship- tornos para Paz!' com os Es-,� gre e Bagé. ',.,.,,-,�. Recebemos dos Labora- dos escapem de desapontamentos, traições, -sofrimentos. pillgf>ort;' na Pennsylvania, tados Unidos, como parte do
, -, Saida às 11,00 P�,r.a: Ita- -I

torios Klein, vários vidros. angústias.. doenças €! morte. Mas uma coisa podemos fa- perto
-

de Pittsburgh, impor-, programa internacional do'I� ,

jaí, Joínville.iõm-ltiba, Pa- 011 do preparado ODORÁTON, zero Podemos viver em íntima comunhão com Cristo. tante .centro da indústria presjdeiite Eisenhower, Os
- �'�nag,uá, XSantos e .Rio., 'de efeito rápido e Ilene, Podemos, comular nossas vidas com as ricas exper iên- -netalúrgica. Esta usina, que acôrdos inclui-rão a assís-

-

"�

QUARTA FEIRA: - Sf!ida às 15,10 Para : Cu- 0,'1 trante nas brtÍnquites,'" in- 'cias dã 'comunhão e do serviço cristão. Esta ámizade :leverá' estai' terminada em tência dos Estados' Unidos
",- rit�ba, ,São Palito' e Rio,

': clusive do-s ,ftim�ntes, n�s co� Cl:isto e estas experiêl1ci�� serão o q�e- poderemos 19fí7, terá' um'a capacidade pa�a a execuçã-o -do p�ogra-,� Salda as 14,20 Para: La- o: tosses é nas afecçoes catar- toear e ,agarrar quan-í!_o as dIfIculdades chegai'em e as geradora de 60 mil ou mais ma "Átomos-" para Pa.z", em

o
ges, • Videira, Joaçaba e I \ rais e0mo dihamico elimina-

'

trevas, descere� sôbr� nós.
_ kj]ow�tts, corsiderada'--, stI- 'diversos países.

I Chapecó o ,dor.' A base de \s�a formu,la I Podemos ,VIver hOJe d�: tal modo que amanha as ficiente para fornecer ener·'- Comentando os acôrdos o

_�'
/ Saida às 11,45 -Par�: La· I' a f,ay� tonca (.D.ipterix ,r.ossa� expei:'iên�ias p�ssadas sejam p.ara um tesouro de� gi� elétri�a á u�a-popula�ão "T'h'e. New York Times" afir-�

guna, Tubarão, Porto Ale- o 'od"oráta), concentrada em gratas recordaçoes. RIquezas desta natureza aumentam' de 100 ml] habItantes. mau ,que já foram feitos pro-I -gre, São Gabriel e Livra- I gôta:s a-f,im de evibr-se �s 80 invés de diminuirem com o uso. -x- gressos no uso pacíÚco da

,�
menta.

, o intoleranciàS -gástrica;; _co- I _' ,Vacina Contra Coqueluche
.

energia .atômica em muitos
�

-, QUINTA FEIRA: Saida às 12,35 Para: La· , muns em remedi_os usados', ,O R A ,ç AIO, "

,

A �oqueluche, que, duran- setores, mcluindo a construo
� guna, Tubarão, Porto Ale· o';'em doses 1'n3!ciça:s. Restab1e·i'- ,#Deus, nó� te agrlli'lecemos a corda de ouro, �a me·

í te tanto tempo representou ção.de J;:eatores para pesqui-I· , gre e Bagé.
" ;lece a resistenê-ia �nfraque_i mória que sempre nos guarda cônscios das nossas bên- lim fator importante, na sas e para produção de ener-".. Saida às 1Í�25 Para: Ita· �'cida -e' o apetite de adultos! �ãos. Qúe. enfrentemos os acontecimentos de hoje cóm mortalidade infàntil nos Es. gia, fornecendo água pesa:da

:� -'. ']aI, Joinville, Curitiba, 'I� 'e' crian-ças!, p.or seus', efêi- a mente em. Cris,to. No tutu�o, aJuda.nos a record�r com Ytados Uniços', não é mais a diversos países e preparall-
-;;: ,Paranaguá, Santçs e Rio.' aos das vita·' alegria de cora-ção' ele tôdas as tuas ,múltiplas bênçãos uÍrj.a ameaça graças a uma d;ó técnicos para tôdas as"S'aida às 13,15 Para: Ita· ,e denia,iltadas sôbre nós. Em nome dé nosso Redentor., vacina ,descoberta ,pelos la- partes do mundo. O mesmo,•

..._ j�í;<Curitibá e São Paulq. Amém. boratórios de pesquisas do jornal acredita que êstesi SEXTA FEIR4: - Sàidà ,às 15,10 Para: Cu- ii PENSAMENTO PARA O DIA
I"

,

país. Esta vacina é de fa- progressos resultarão numa
g rJtiba; São faulo e Rio.. I Deus nunca aQundona os seus:' - bric�ção dificil, segundo cooperação internacional

I 'Sa.Lda às 14,20 Para:- La- � , .,> '" W. RALPH WARn JR. (Pennsylvania) af'irmação feita pelo Institu- para aproveitamento "dagés; Videira, Joaçaba e I ; to Nacional de Saúde. energia atômica no pr.ogres.,� _ Chapecó o
D-e 1940 a 1944, a média so pacífico da H�lman, ida-�

'Saida às 12,15, Para: La- , de mortes por coqueluche, de. ""I gUI}�, Tubarão, Porto Ale- -

,.;
, \ gl'(�, São Gabriel e Livra'· "

I menta. -

�' ,SABADO: - Saida TàSb12,�5 pPOa,l:taO: ALlae� "�

guna, u ara0, ,_

I:
_v �:��: �:;�,25�para: Ita- I, q

, Jal, Joinville, ,Curitiba, ,�,l-;;: Paranaguá", Sal)tos e Rio.
_

, Saida às 13,15' Para: !ta· ,�
,

�

,

.iM, Mafra, Curitiba e São
�',� Paulo. ,�� DOMING9: _.:._ -Saida às 13,45 Para: ,La-

,� ges, Videira, �Jo�çaba e ,�"'Chapecó
'

'o Saida às 15,10 Para: Cu'- o I
� ritiba, São paulo e Rio. " {

,� T A C - TRANSPORTES AÉREQS. GATARI· o I

,.;

,

NENSE S/ A ,-- t,- COMPRA E RESÉRVA DE' PÂSS,AGÉ�S NESTA -;;:

_' CIDADE ,
I"," LOJA .TAC - RUA FELIPE SCHMIDT,. 24 - '0 I

..

"

'

'Fones: 3.700 - 2.111' ,
'SUCURSAL CRUZEIRO DO SUL - RUA FELI-

o

PE SCHMIDT, 40 Fones: 2.500 -22;10
, J It T A C '- Às suas ordens

.. Õ '

().....()�().....().....().-,().....()..().... ()...()....(� :
_,.

� 'L8,tvando�com Sabão.

" .. " "

�iraem.','B:speçial id,a:de.
ial,Ia....: IUJllllIAL-ItIDIlIIe (l!arcaf!81lltrlda) , .

ecoD:omiza-se _empO�,t dlDb�lro !!

bém será usado para, estu
dos de física nuclear e dos

efeitos, da radiação nuclear
enQ vários materiais.

Acôrdo "Átomos para
Paz,"

A MAIOR, OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR
'CASA PROPRIA

CO,MPRAMOS E VENDEMOS:

SUA

lotes.,- casas, sitias, chacaras, pinhai� e outros imóveis de
grande importância e oportunidade para os melnores

negocias

POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

Casas e terrenos nesta- Capital, no Sub.Distrito do
Estreito, Coquejros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
opol'túnidades, locais de grande futuro e a preços ver-'

I
'

dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio São J@rge, Sala· 4.

.

r
,--

�, --;--------
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o ESTADO Florianópolis, Térga-,Feira, 21 de Agôsto de 1956,

-.....------,.-_._�-�--_.- .............---_._-,............. -�..............._� ...... , ....<,.....--'"""'""'-,-�-

Q ORÇAMENTO DE SAO PAULO PARA Oleo: sinais no po-
1957 co do rio Abacaxis

"
,

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

VOCE' SE LEMBRA

o Conselheiro Engelbert Dolfuss da Áustria' fei assassinaâo em 25 de julho de 1934, numa audacia e fra-
, cassada tentativa nazista para derrubar o seu governo. Os conspiradores, disfarçados em soldados auetr iacos, ocu

param a Chancelaria em Viena na esperança de prender todos os membros do gabinete e estabelece/ o regime na

zista. Mais tarde foram julgados e os chefes executados. Quando Hitler ocupou a Austria é proclamou sua união

com a Alemanha em 1938, proclamou conspiradores herois nacionais.
'

S. PAULO, 18 (U. P.) Estadual e de Administra- RIO, 18 (U. P.) - O te-!
Encontra-se, na fase final cão possa elaborar o plano nente-coronel Janary Nunes,
de elaboração a proposta 01'-, de reajustamento dos venci- falando, ontem, na "Voz do

I

çamentaria do Estado, para mentos do funcionalismo es- Brasil" afirmou que o segun )o exercício de 1957. Segundo ta.dual, Acrescent�u que ês- do poço de Nova Olinda já .

declarou o sr.iCarvalhn Pin- ses recursos não serão pre- atingiu à profundidade de

to, Secrêtar!o da Fazenda, a vistos na orçamento 'de 1957 1985 metros, enquanto que
receita prevista, é de 30 bi- e advirão principalmente nó terceiro já se perfuraram
lhões de cruzeiros, isto é, das medidas que jserão pos- 1.993. "Na região de .Abaca
pouco menos da metade do tas em pratica para 0-' com- xis, outro poço pioneiro atin,

l ,

oi-çamento da União, e 7 bi- ge à profundidade de 2.292,
lhões a mais do' que o atual bate à sonegação de' impos- metros, já tendo revelado
orçamento. Afirmou ainda o to�, bem como. dos meios que sinais de petroleo e gás.
Secretario da Fazendã que serão propiciados pelos pro- - No rio Tapajós - a

equ íl ibr io entre a receita e jetos de lei, que o executívo crescentou _:_ o -poço estra
a despesa, fato esse que não encaminhará ainda êste mês tjgrafico d.g rio Cupari já se

acontece há muitos anos. à Assembleia e dispõe sobre encontra com 1.081 metros

'Adiantou o sr, Carvalho', modificações na estrutura perfurados. Está sendo" co
Pinto, que no fim de setem- : do imposto de vendas e con- meçado um poço na Ilha da

bro, ou princípio de outubro, 'signações, revisão, do livro Trindade, na foz do rio Ma

entregará ao governador á VI do código de impostos e, deira e ainda no corrente a

estimativa dos recursos dis-
I

taxas, reforma da Secreta- no deverão ser iniciados na

poníveis no próximo ano, a
I

ria da Fazenda e do serviço região amazonica pelo menos

fim de que o Departamento, de contabilidade do Estado, mais seis outros poços, sendo
três estratígrafícos e ,três
pioneiros.

O presidente da Petro
brás fez amplo relato

das'Iatividades daquêla empresa
afirmando que até dezembro
'próximo estarão operando 36
equípes de geologia e geof'í-

RiO, 18 (VA) - Em decla-' rmunicipics dos Estados do .sica em serviço de pesqui
ração à imprensa, o sr. Fran- Rio poderão receber a parte, sas.

cisco Burkínsky, presidente que lhes cabe na distribuição
da Sociedade Amigos dos Mu- dum bilião e quatrocentos E

I
--_._ ..

nícipíos, informou que o Tri- noventa e cinco milhões de

l b
' I

dbunal de Contas da União a- cruzeiros, a ser feita em duas i a oratório e ra- ,

"

��:s d;of�!��i�ésot�: ���Imil trezentas e sesse:lt� e!dio-astronomia 'O URANIO E'O PROGRESSO DO ESTADO I No'II·C"I'a's' Mu'ndl·'a�l·s���i�Z�a�� Pd�:�t�i�ig;o,artlgo i ;�ast:j�, �o:uuen:�rr�:��l���a� I WASHI�GTTO�, 18 (UP). - se:ç�O'd!8,U���L�')�as �;�:�: �:�ap�r::;����:��":��1tO do � ""?" -":", I
Aprovado o processo e u- seiscentos e trinta e três mlll": Fundaçao NaclO:lal de Clen

I '
berado, assim, o respectivo cruzeiros para cada munící- teia (INSF) anunciou que um carboniferas do Rio Grandl "As nossas reservas car- !BUENOS-AIRES, 18 (V. 'P,) nominada 'wínte e seis d�

credito, já em setembro os pio.
'

j novo radío-telescopío será do Sul, constatada pelo en- ,r boniferas (R. G. S.) - con-I_ O Brigadeiro Rafael Sales julho". As armas, entre as

construido em Graen Bank gsnheirc Jqsê Patro�i�io clui o profess�r Mota -, el.e- i can.izares" chefe da políc!� quaís �avia rifles m/Um B

Virgínia, com fundos do go- Mota, professor de Geof1s1ca vam-se a mais de 300 mil- nacional, mformou que fOl' mumçoas para estes, foram
vemo.

'

e Exploração de' Minas da lhões de toneladas de carvão: apreendido outro carrega- descobertas em uma casa do

COMPAGNONI CRITICA A IMPORTA Acrescentou a NSF que, o, Escola de Engenharia de somente nas minas de ceu 'menta de armas, destinadas a bairro de Luyano, na qual
, •

,

t
"

',- projetado laboratório terá por' Porto Alegre, repercutiu aberto, cujo coeficiente de Iniciar uma revolução, e de- também foi detido um indi-,

c-O D ETRIGO
objetivo melhorar os recür-I profundamente nos meios calorias é de 4.-500, contra tido u� d?s membros .de uma víduo, aquem se assinala co-

- A '", sos a'l11ericanos na radío-as-: economicos e industriais da- G.OOO do carvão inglês im- lorgamzaçao clandestina de- mo membro da organízação
1

._.

' tronomía, "a fim de que os I 1 E t d
-

portado. mencionada.
RIO, 18 (V. A.) - Na, go da regrao fronteira do

t t I
que e s a o. I

sessão de hoje da Câmal:a!-RiO Grande do Su!, com cen- ���O���O! i����l::'nteCO�n�� O engenheiro Patroci�io CO,Inuni_stas' trens- O��:a����r18 d�V. !�amáFederal, o. deputado Luiz tenas de'sacos desse cereal trumento no, desenvolv.jpwn,.; Mota acrescentou que-as )3- ,Confe.--�en'CI'a '

sr. Roberto Arias, visitou, ho-Cam,pa�non. 1. cO,ngraÜll.ou-se I
apodrecendo sê_mo compra-!to de seus atuais conheci-' zidas carbonifer�s do .R�o r

"

t
�

-- - I -- - por am armas para le, a embaixada dos Estados
co.m os �nt.lcul�pr�s de Ba� dor. Neste ensejo, quero, mantos de nosso Universo".

I Gr::L11, d.e do _Sul t.em posiçao

I
' ,

"

,

I -I

I re :g"os'a 'Unidj)s, onde entregou uma,'ge pe a u tíma passeata do ' , ' ,
.

A radio-astronomia é uma [J20f1slCo-economlCo, , excep,·, ,.' ',' ,",', -', "-E" , 't;
, I

I

t copia da-nota de .seu' govet-

�'��0'I _ _'�obr.et à�s�vt�-ind�:' comentart �10t-íCià" r�lativa 'n�v� -de �etetar. e estl!dar; cionâlmê��� f:vor.á�.e� �ara' _ )�o ,n�9t..p ���IT)._pIQ_ da }!�}'f�j!} ,O _gl,Q _ _ ,_"' _ no, protestanç1o contra a ex-

,"ea men ,e ,n_s e a S1- a tlm eon ra o.
-

para' llnpOl:-_ 'ol'je os' Ce estes e materiaIs, serem ub lza as lTO--' u n-ro Adventista, à: Rua Visconde CAIRO, '1'7- (U. P.) A' clusão de Panamá da conf'e-
tUlOl.çãõ e"m -

que se enCan- 'r'ação d'e 1800 toneladas de gas020s, atraves das radio� I' dcsenvol\4imento do Estado, de Ouro, Preto, próximo i! imprensa egípcia anunciou (I rência sôbre o canal de Suez.
tram os produtores de' tri- trigo norte-americano". ,onda3 que e:es emitem. abrindo assim rumos certos Praça Getúlio Vargas, será chegada de quatro na:vios Co- Ante ontem, o mesmo, Adas

"",",f���� 1 '

pronunciada esta n_oite, àS"munistas conduzindo armas fez entrega ao Ministériô de

-------.J-------... ...

- --

19,30 horas, 'uma ,conferência 1'>ara o Egito. Ao mesmo tem- r,elações exteriores da Gran

pelo Pastor Orlando, G. de' po, a agencia noticiosa do ó- Bretanha da nota de protes
Pinho, recém Chegado a esta

I
riente media declarou que' foi to, por ter, sido o país que

capital: sob o seguinte ,sQges- : organizado um movimento convocou a conferência.,
tivo tema: "Por Que Jesus secreto Pan-Arabe, afim de FORTALEZA, 18 CU. P.) -

Tomou a Nat'ureza Humana?" 'lutar ,contra li exploração oei-, Abordado pela imprensa, du

I Esclar�ceu-nos o confe- dental. O movimento de, re- rante sua visita a est:'1 capi
'l'encista que abordará- uma sistência abrange desde o tal, -a proposito das noti2ias
faceta do ministério de Je- atlantico -ao golfo Pericon. segundo as quais seria no'

sus que raramente é men-
'

meado para a pasta dá guer-

cionada, tornando-se, por ra e� substituição ao general
isso mesmo; quasi desconhe- NOTA OFICIAL T.eixera Lott, - respondeu o

cida da maioria dos cristãos: ,.,. general Nelson de Melo que
- mas que," no entanto, acres� RTJ:\

nada sabia a esse respeito
,'.l"U, 18 (V. A.) - O R d

.

d h fcentou, é uma das razões pre- espon eu am a o c e e da

cípuas de ter Jesus pabilita-
che.fe da Cas� Militar da Casa Militar da prêsiélênch "

Presidência da República d R úbl',do entre Os homens. Disse- a ep lca,' que não lh�

'n()s o Pastor Pinho que mui- jivnlgará hoje uma decla- constàva, que Õ general Tei
tas perguntas a respeito de mção oficial esclarecendo xeira Lott fôsse aband'onar o'
Deus 'terão satisfatória res- que assume inteira respon- seu posto. 1<

I posta no de,curret'tle sua pa- ;;ahilidade pela entrega- dos x x

, ; lestra, para à_qual êle convi- documentos relativos à nos- LONDRES, 18 (V, P.) - A

fi da o

,PÚbliCO dª capital. sa política atômicâ ao depu- União Soviética propas, ho
tado Vieira --de Melo. O ge- je, a convocação de uma no�
neral Nelson de Melo ex- \pa conferência sôbre o can!11

j T rUJ'illo não�tem ruirá o presidente-Jusceli- de Suez, na qual tome parte
- f'

, ,lO Kubitschek de qualqUel' o Egito. O _chanc,eler 'Russo,

"nteresses' ,_"':i parti" _ Dimitri Chepelioy sugeriu.
"

,

' i
\;, ',,' t

<

'dl:lPaçaO no caso, acen -

na sessão de hOJ' e, a deSl'gna-'- U::ln o que lhe era facul-
NOyA YORK, 18 (UP) tad� aquela iniciativa. Na ção de uma comissão de seis

A Sociedade Inter-America· . nações, que organize a novanesma ocasi{io, sera abor-
d d' reunião. Chepilov fgz a senS,la a a questão do Conse- danaI proposta ,em um dis:se1h,0 Nacional de Pesqui- '

curso de uma hora, anté os
�as, bem como o, pronuncia- delegadas das vinte e duasmenta do deptltado Renato nações participante3 do con-
Al'cher. clave,

663 Mil CRUZEIROS PARA CADA MU�
�

,

NICIPIO BRASILEIRO ,-:x:-

A última viagem de Eleanora Duse, uma das maiores atrizes de sua época, terminou com sua m_orte súbita

devido a urna pneumonia, em Pittsburgh na, Pennsylvania, em 21 de Agosto de 1924. Nascida na Itália há 64 anos

antes, iniciou sua carreira no palco com a idade de 14 anos, no papel de Julieta: Seu charme, a beleza de sua voz

e seu desgôsto pelo artíficio teatral, mei-eceram a aclamação popular em todos os lugares onde atuou. Mme.

_Duse era famosa pela interpretação das personagens de Henrik Ibsen.

-:x:_.:. ,

Um telescópio refletor de cêrca de 5 metros, o maior do mundo, foi ofere�ido ao Observatório do Monte

Palomar próximo a San Diego na California, em 3 de junho de 1938. Esse refletor, visto acima, de 20 toneladas,
com um espelho de vidro côncavo, revestido de alufnín io, possue 60 centímetros de espessura na borda .e 50 centí

metros no centro. O imenso disco de vidro foi finalmente produzido após var ios anos de experiência, levando o seu

polimento cêrca de 11 anos. O observatorio é um centro de pesquisas astronômicas, dirigido pelo Ins.tituto de

Tecnologia da Calífornia.
"

-:x:-

\

;,

ná de Imprensa anunciou
hoje, que depois de investi
gações, ficou provaQo que ó
generalissimo Rafael Trujil
lo da Republica Dominican'l,

, não tem interesses financei

I 1'OS no jornal "EI Diario de
Nueva York". O jornal é_edi
tado ,em espanhol e as in

VEstigações foram proc,essa
das por interm.edio da Co
missão ,..Executivo da SIP. A
iniciaUva foi tomada depOis
de Jesolução da Junta de,

" !}iretores da organização, el11
-abril último, depois de' ter
sido ouvido um depoimento
dizendo que Stanley Ro,ss, di
retor do- jornal, havia pe'çli"::
do auxlio ftnanceir'à a Tru
jillo.

.

A partir d,e 13 do, corrente, o Curso de Datilografia
"São, Luiz" passará h funcionar no seguinte 'enderêço:

nUA TIRADENTES, n.030 (trinta)·
'

�m cujo locall'estão abel:t�s, ,em. carát'el"-per:manente, as

inscrições pi matrícula, de acôrdo com as- condições que
seguem: ,'" �- _ .

_

- ,- ",

M�nsaiidade: C1'$ ��(},ÕO (pagam�nt9 ádia�tado);
Dl�loma: Cr$ 20'O;Op (!la término do Curso) ;
Metodo de ensino: tntu,!tivo (teclfldo, vedado), exclu-

sivamente. ,,"
,- -

Uma casa à Rua 2{ de Tempo de duração do Curso: no mês seguinte em

, Maio, Estreito; ,nO 288. Ti"a- que o (a) aluno(a) tive�" ,alcançado 120 toque� num m'i
ta,r à Rua Machqdo, de Assis nuto, sem erros e sem olhar para o teclado.
1.23, no Esheüo:'

. •

. I
. A.Direção

, -�

VENDE-,SE
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s Refinarias Nacionais
interne estão sendo
asfalte.

;;�\�7t.�;;��- 80 pór cento do consume
.' � "'<=3% w.:.d1'?....,
.. .-

�.

- t�'�;'$O --Brasil aute-suítcieate em
��� .' d 1956 o fatura- dos os derivados de petroleo. de amônia. O Brasil não pre- I

"A Fabrica ?e ��falto, con-RIO, 18 (VA) - O presi- S.lS mes.es .

e

C $ <'m 1960 todo o consumo dei cisará mais importar salitre cluida .no prmcipio do ano

dente da Petrobrás, coro�el ���� �;�n7g�u :es:lta�d�"
.

� �erivado� de petroleo do país
I
do Chile no ano proximo,

I
em curso, está :m �leno f��Janary Nunes, prOnUnClO? '.' "Cr$ .erá coberto pelas nossas re- poupando mais' de 2 milhões. cionamento. Ja .nao se I -

uma palestra, ontem, ao mi- media mensal de
. t'

. . . .

..
.

i d dolares em divisas No se-
I porta mais asfalto do estran-

c,cloae da Voz do Brasil. En- 58.7�3.871,11. 1°f .a.udme eCnr$o
na .mAaCrhlaaSm· -se quase concluida

1 t:r da indústria petr�quimi- I
gaíro. A p. redução da fábrt-

I
_

ev� media mensa oi ... .
.

.

I.t t b m emtre outras dec araçoes r �-

13�603 682 37. Foram iniciadas a Fabrica de Festilizantes de ca, prosseguem as' providen-i ca, qu: se SI ua a� �tlou: .,' bras de ampliação de �ubatão, com capacidade pa- cías prellmínares para a cons Cubatao, atende pe.r ei amen"O programa da petrobr�s as o 1é1.:>, 7 000 b�;ri� díá- 'a produzir 340 toneladas trução da Fabr íca de Eteno". te ao cons.umo nacional. Po-
está em pleno desenvol':.l- 7:000 dPa1a p3a�idade da Refi- diárias de adubos nítrozena- AUTO-SUFICIENTES EM

I
ele produzir 10.000 toneladas

t Os resultados serao nos, a ca c o
.

S LTO n ais"enen o.
.

.

do narra de Mataripe, que deve- dos e 34 toneladas de nitrato A FA' me s .

mais positi"os a partir
último quadrimestre de 1956. rá estar concluída em 1958".

A

t b lha -m' rítí- 83% DA GASOLINA E 65%A empresa ra a c 'c

PE
mo acelerado em todos os se- DOS DERIVADOS DE -

. .

t
.

TROLEO
tores, _recebendo apoio ln e-

gral do Governo, livre de in

terferência da política par

tidária, .inteiramente preocu

pada em prod.uzir e agir com

efícíencía e com o máximo

de rendimento".
NA REGIÃO AMAZONICA

"Acabo de re°'l'essar da re

gião �mazônic:' onde visitei

os serviços e poços em per-

B
'

furação. ° segundo poço de
.

�es
Nova Olinda atingiu a pro- Usca

.

fundidade de 1.985 metros, •

:�q�:��ra��� n�.o��rc���r.;s� .

Na região de Abacaxis, ou- Nestes últimos dias,
tro poço pioneira atinge a graças ao trabalho e ao

profundidade de 2.292 metros. prestígio do Ministro

já tendo revelado sinais de Nerêu Ramos � dos

petróleo e gás. No rio Ta-
.

representantes federais

lPajós, o poço estratigráfico pessedistas e trabalhãs-

do Rio Cupari já se cncon- tas·" o Governo Federal
tra com 1.031 metros perfu- liberou vel'bas no. mon-

rados. Está sendo .começado tante dc Cio 19.200.000,00

um pôço na Ilha da Trin�a- para a construção (te vá-

de, na foz do Rio Madeira. rios trechos rodoviários.e
Ainda no oOlTente ano, deve- pontes, em Santa Cata-

rão ser iniciados na região
amazônica pelo menos mais

seis outros, poç,os, sendo três

estratigráficos e três pionei
ros. ° número de poços po

derá ser ampliado supstan:"
cialmen te se surgirem resul

tados positi'Vos nos poços que
se achàm em exeoução" ..
- PRODUÇãO NA BAHIA

"Até 31 de julho último a

Bahia produziu 1.465.661 bar

ris ele óleo bruto, oom a mé

dia diária de 6.979 barris de

janeiro a julho. Isso. quer
dizer que fi. Petrobrás pro

por.cionou ao' Brasil, no mí

nilno, uma economia de ...

US$ 4.396.983.00.
. FIai, concluido e inaugura
do o oleoduto Catú-Mata-,
Candeias de 50.500 metros de

extensão e está em fase fi

nal a ,construção do termi
nal maritimo da Ilha Ma-

num feliz improviso, dis

tinguiu o duplo sentido da

quela solenidade, uma vêz

que
'

enquanto, por um lado,
havia alegria pela chegada
do 110VO Vigário, por outro

todos sentiam o vácuo dei-
Assim, momentos antes de

xado por aqueles benfeito
ser- oficiada a Santa Missa

res da florescente Paró-
las dez horas, o Rev. Pe. .

qu.a.
I'eodósio Gronhuis SS. CC., Após havida vários reei-
-om poderes delegados por tativos, o Revdrn? Pe. Am-
3. Eminência Revdma. 'Dom

brósio Smits fêz -uso da pa
Joaquim Domingos d: ,O.li- lavra que, dadas sua espan
feira, fez, ao novo Vigâr io, I sividade e bom humor, que-

. 'ntr�g� solen: da chave do

I' braram, de pronto, o ambí
Sacráric - símbolo do Re-

ente sentimental, desper
presentante d.e Cristo;

-I tando, assim, os paroquia
em seguid�,.S. Revdma, Pa- nos, para o prosseguimento
dre Ambrósio, tomou posse da grande obra apostolar
do Confessionário, do

pres-I íníciada pelos padres pio
Jitério e dá Sacristia, en-:_. neiros. F�itút'ncto, os. pre
cerrando-se, êste ato, com a

sentes vier�m se despedir
recepção da chave da I.gre- 'pe,,-soalmente do Pe. Teqdó
ja. 1 sio Grondhuis SS. cc. e, ao

'. Durante aA solenidade, o
I mesmo tempo, apresentar

I-I Congressn Brat ·lle·lrolde Medl·eina ��:I�S;:I�o R!�:'�::n:ac:t:P:�: ��:'�r�o�a�e:�:�a�ora�I��vO�
. ,. U, '.1.. Sr. Governador, do Revdmo

I toctos se retil:-ado para suas.

-_ Legal 'e Crlllm-,oologI8
.

.

�:m�:no�::�to�o �x�:.r�,�! :�:�e:'���; ,������ :e�:..�
.

Dr. João José de Souza Ca-
. ta Vontade de Deus.

DI·-sn'urs.o pronunciado pelo guio, tez morena de homem xou de reparar aquela barb,1 bral e do Revdmo Padre Teo- iv

.t d aela dósio Grondhuis SS. cc. I _';�rofessor Estácio de Lima, I d03 trópicos, olhos claros de negra., n�o mUI o con .ens
,.

da Universidade da Bahia e I possível longinqua deslcen- e algo dIvergente, aCima di:.! Seguiu-se, à solenidade

Presidente da Academia Ba- dência da:s gentes de Nassau, qual surgia. ulI1: olhar som- de po�se: � Santa Missa So- : Agiganta-se o Bra-
hiana de Letras, no encerra- pequena estatura, cabelos fa- brio, pr.�vemente de pequ�- Iene, oflclad� .p.elo Revdmo

I • ,..,menta do II Congresso Bra- lhos, bigode branco, mas de- n� pupllas, neg�as e ��n�- �adre AmbroslO SS. CC.,
i .s" na produçaosileiro de Medicina Legal e notando o grande fumant�. trantes como d01S prOJet�ls
I'Criminologia, no Salão No- MoviIl;lentos rápidos e nerv •• - de arma de fogo, ,a despelto O �TEMPO au1omoD 'tlistkabre da Faculdade. de Direito s;::>s ele moço, inteligênciR da espessura dos 00\.110s. Pa-

Se;viço de Meteorológia
do Recife, na noite de 29 de I aberta e iluminada de mes-

.
Por maior, �ntretanto, que

Previsão do Tempo, até}Li RIO, 20 (VA) -:- OO?,feren-Julh
.

I tre do Direito e de antropo- seja a ang'ustla do tem.po,
h d d' 21 '1 ciaram com o sr. Jamo Qua-o.

t >no oras o Ia
..' logista - o Vice-Presidente ,�umpre-me pres ar, em.

-

Bd'
. dros os representantes da fu'-Tinha que provir, mesmo), .Barreto. Campelo. ne, agora, dos companh'elros

. 'f:mpo: om, passan o a
ma francesa I'eugeot parade São Paulo, a fecunda iIii-

Teodorico de Freitas nào sodas deste Oongresso - on- ll1stavel.
, I examinarem a' possibilidadGciativa destes certames na-

precisava que ninguem o te;m o fiz pessolamente - al- Temperatura:. Es�avel de instalação em São Paulo, .cional de Medicina Legal e
apresentasse. Todos já o CQ- 5'umas"homenagens, como es- VentQs: Vanavels, fres-, de uma fabrica de motoresCriminologia. A alma dos
nheciamos e lhes estimava- ta à magistratura e as letras cos paTa automóveis e aviões. °bandeirantes não se extin-
mos. Era o dinamo do Con- jurídIcas de Pernambucl), Temperaturas extremas de ; covernador paulista ,ofereceu

guiu, nem siquer enfraqu�- gresso em ação ininterliupta, sempre presentes rios melho- hoje: I todo o apoia' da admini.stro-
�eu, depois d� tantas e tao

I e no exercício tão prefeito d'l �es trabalhos 'e nas mais se- Maxima: 22,0 Minima: 16,(' •.cào ao empreendimento.
:tsperas cammhadas, pene- Secretaria Geral. Durante a guras e claras ll\i.scluSsõeg. .

trando o seio inistedoso das
semana inteira quasi não Permito-me sintetizar tantos ,"CONTABILISTAS ATENCA-Oflorestas, enfrentando fnvios fechou os braç�s de tantos nomes ilustres, num só, de

,caudais, padecendo ciladas abracos.
.

excelsas virtudes de inteli-
. ° Conselho Regional de Contabilidade do E3tado 'deconstantes ... E tôdas aque-. Ce;to jovem, �cudindo pN gência e dignidade: o De- Santa Catarina, com sede no Edifício Ipase, 2-0 andar, em

ias jornadas, outras tantas
um nome farrÍiliar sonoro de sembargadoT Evanelr-a Muniz Florianópolis, Caixa Postal" 76, avisa a'os senhores Conta-

jo:n�das de agonias e �e t origem romana ou hispânic?" Neto.
.. . . '.

bilistas de'vedores de anuidades qUe, se não .satisfizerer'n
glorias, robuste.cc,ram o

eSPI-IIOgO
se impôs, na primEira O maglsterlO braslleho o seu palgamento dentro de 30 (trinta) dias terão suspen-rito e reacenderam o c·::>ra-

hora, à mesa dirigente d� passo a represe�tá.-Io na f�- sas as suas inscrições, ficando desta forma impossibilita
ção dos sonhadores que ha- tod::>s os trabalhos, ainda, rg-I gura elegante, sabla e nobl- dos do' exercíci.o proffisional.
eriam de �onstruir, às m31:- ros talentos de investigado!'

llissima d:. Helio Gomes, nes- Outrossm, esclarece que serão encaminhadas às repar-
gens do Iplranga, os prodl-

- Armando SamLco. ta hora Ja frundo as doçu- tições do Impôsto de Renda, a relação nominal d03 devc-

'lgiOSOS
monumentos da libe::- Ninguém, outrossim, ele;- (Cont. na 5a. página) dores, providenciando a seg'uir, a cobrança\executiva dos

dade e da grandeza do Bras!! .

respectivos débitos". �Em meio às marchas pelos 1I rincõ�s bravios, os rijos ho-

I �ee��Ub���O ees�a:��;�ti�i������ JORNALISTA JA� GUEDES DA FONSECA
. sentiam as proxlmldades dos De regresso da capital da RepÚblica, reassumiu o exer: pernambucanos destemero- cício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Econômica;

sos, ·Cavalcantis e Oliveiras, Federal, neste Estado, o nosso brilhante confrade jorna-amantcs da aventura e da
lista Jáu Guedes da Fonseca, q.ue, naquela metrópole par

beleza, apaixonadas do peri- ticipóu da X Reunião Congressual das Caixas Econômicas
go e dos deveres da época. E Federais. Naquele concla've, que reuniu personalidades de
há 2 anos e meses, em curso grande pr-ojeção nos'meios jurídicos e cultuJ'ais e de am
as admiráveis comemorações pIa repercussão nacional, o jornalista Jáu Guedes da
quadricentenárias da Cidade Fonseca mais urp.a vez, honrou a sua terra e sua gent.�,
miraculosa, depois de um pondo em evidência a Entidade que brilhantemente pre
grande Conclave, referto das side, graças à sua sólida cultura e brilho invulgar de ,sua
melhores teses e. dos trabn-, palavra fluente.
lhos mais �uid.adosos, este�-I A imprensa carioca teceu-lhe justos. e merecidos elo-

r- de Flamínio Favero, o presl-. gios, salieptanda Sua brilhante atuação em tod03 os de-O Conselho Britânico, por ta científico como sobre () dente honorário perpétuo de bates de que participóu .

..intermedio do seu represen-l ponto de vista da ·organiza- tôdas as nossas reu�i�es, �or i s. Sia. que acaba de ser reconduzido ao ,cargo de BireÚmte no Rio de Janeiro, :l-I ção social; a "Pintura B::-i- direito dos seus mentos m- tal' Ida Caixa Econômica Federal de Santa .Catarina, porcaba de enviar a nossa Dire- tânica", por
.

Erich Newton, confundíveis e de sua vitorio- : ato do Exmo. Sr. Presidente ela República, -q.ue o mantcvetoria de Cultura varias tra- com a linda historia do de-
sa ideia, estende o bandei-: pa Presielencia da Instituição, teve carinhosa .acolhida debalhos sobre diferentes. as� s:nvolvimento da pintura in- rante Flamínio a destra em-' seus auxiliares imediatos e Servidores da Instituição, cm.pe-ctos do movimento CUltll- glesa desde os artistas ante- punhada a tocha da Fé, que' geral, numa demonstração inequívoca da amizade e conral Ingles. riores a Hogarth até pinto- a segura com firmeza e �Ug- i

sideração àquele que, como Presidente, sem prejuízo des-Dentre os volumes remeti- res tã·a modernos como Spen- nidade, ao sertanista Edgar I
sa alta investidura, tem sabido ser amigo dos seus auxi-dos podem apontar-se: "A cer e Paul Nash; há aipda Altino, que logo partiu' para lUares, auscultando-lhes as necessidades e provendo o�Literatura em prosa desde um trabalho de Ian Finlay este seu _ e nosso também! meios de atenuá-las. "1939", por John Haywarct, sobre "Arte Escocesa", e um - amorável recanto '�ordes-I . Apraz-nos, n·e.ste breve registro, cumprimentar o nossoem que se foeam autores co- outro ele Dilys Powel sobre o tino. E preparou, fíqui, esta

I prezado amigo jornalista Jáu Guedes da' Flonseca, au;sumo: Orwel, Richard Hillary, cinema ingles a partir 'de soberana festa de cultura,. rando lhe êxito sempl'l:! crescente no novo período que aca-�

hurchill, Osbert Sitwell, Ma
-

1939. sob o patrocínio do ilust>:e ba de iniciar na Presido ncia da Caixa Econômica Federal.sefield, Trevelyan e muitos ,Governador do Estado, do I
==== --- _outros; o estudo de Atkinson odos estes trabalhos

fica-, Mag'nífico
Reitor da univer-I .,-_-.-.. _-__-_-.. -.-.-

sO,bre "Contribuiçõe�3 Britâ- ráo depositados na Bibliote- sidaele, do Senhor Prefeito de
I •nicas para os estudos sobre ca, agJra em reorganizaçãJ, Recife e dos Chefes do Judi-.Loteria cio EstadoPort.ugal e Brasil", o traba- da Secretaria de Educação '} ciári-o e do Legislativo per-
I

IIh.o de Hugh .Clegg sobre o Cultuta e serão mediante a nambucano.

I :r:11·OI··"Desen'volvimento da Medici- necesó:ária autorização, fran- Ao lado do fidalgo Presi- a 'J.
na Moderna· na Ing'letarra"'1 queada a'leitura-da-s pessoas, dente Altino, encontrámos C"R$ 250.000,00',

- �"'_""""'"..._...

tanto sobre o ponto elé Vi3- interessadas. ,� : um calvalheiro... ele biótipo es-:
./

A

"Acham-se adiantados os

estudos para a construção da
Refinaria do Distrito Federal'
com capacidade para 90.000

Jarl'is diários., No momento,
as refinarias oficiais operam
33% de toda a gasolina con

sumida no país e 65% de to-

supridus.

Paróquia de Nossa Senhora de Lour �

des e São-Luiz

rina ..

Também nestes últimos

dias foi efetivado o con

trato de financiamento

para o reaparelhamento
da Estrada de Ferro· Te

rêza Cl'istina, no sul.

Esse financiamento é de

C�$ 110.00º.OOO�oo e foi

autoL'izado pelo s�. Ne

rêu Ramos, quando na

Presidência da Repúbli
ca.- Reaparelhada aquela
ferrovia, o problema do

carvão., no seu aspecto
mais angustiante - o do

transporte' - estará 80-

Jucionado.
Pois - pasmem os lei

tores '- é justamente
nessc3 dias que o jor
naleco do Coca-Cola vem

atacal' o sr. Nerêu Ra

mos e as representações
do P.S.D. e do P.T.B. co-

Domingo último - dia na qual os pn roquianos es-

L9 - houve a posse solene tiveram un indo suas preces

do Revm? Padre Ambrosio! para que Deus abençoe os

Smits SS. CC. nas altas fun- pioneiros daquela Paróquia

ções de Vigário da Paró- e, no mesmo tempo, propor

quia de Pedra Grande, nes- cione �o novo Paroco a

te Município, em substitui- oportulll.dade de. ambundan
cão aos dedicados padres te colheita na vinha do Se

Evaristo_ 'Poelman e Teõ- nhor.

dósio Grondhuis SS. CC., Terminada' a Santa Missa,
respectivamente Vigário' e houve recepção solene ao

Vigádo-Substituto daquela Vigário empossado e, ccnse-

Parôquia.. quentemente, a despedida'
A aludida solenidade, que do Vigário-Substituto, a

contou com a presença de qual foi procedida no salão

grande parte do povo, foi nobre do Grupo Escolar Pa

revestida de certa austerí- dre Anchieta, tendo, nessa

dade dado o ambiente de ocasião, falado o Dr. João
-

dominava ·os José de Souza Cabral que,emoçao que

paroquianos, que estavam

muito ambientados com os

seus dignitários, inclusive

com o Revdm? Pe. Evaristo

Pelman, atualmente na Ho-.

landa.

dre de Deus, que passará li' mo inoperantes!!!
"funcionar nos primeiros dias Dm'ante êsses mesmps
de setembro. Entiílo, a pro-

I

.

dias, que fizeram os de-

d.ução . do Recôncavo ·subirá putad03 da U.D.N. na·

Para 20.000 ba rris por dia". Câmara?

REFINAÇãO x X x

"A Refinaria Presidente

I
Sabemos, pelo Cruzei-

Bernardes faturou, durapte 1'0, que os deputados
todo o ano de 1955, em que-

I
udenistas de Santa Ca

rosene, oleo Diesel, oleos com tarina fizeram isto;., reti
bustíveis, gasolina, gáSliqUC-1 -raram-se do plenário pa
feito e derivados o total _de ra não dár número à vo-

ICr$ 3.510.665.021,70. Em ape- i taçáo!
nas sete meses do corrente I E lá estava, na revista,
ano, o faturamento atingiu a uma f·otogl'afia de depu-
Cr$ 3.540.000.000,00,. ultrapas- tados udenistas nas ca-
sando assim, a receita total deirHs dos corredol"e3 do
de 1955". Palácio Tiradentes.
AUMENTO DE PRODUÇÃO A ,legenda esclarecia

EM MATARIPE i que ·ê.sses delJutados eram
"Tambem a Refinaria de, os srs. Wanderley Jú

MatM1ipe aumentou a p�:o-: nior e Odilon Braga. O
ducão em 1956. ° seu fatura-: sr. !(onder Reis, também
me-nto totál. de 1955 fói de .. \ fotografado e c·om a

Cr$ 541.562.264,90, dando a maiol' pose, nem sequer
média mensal de Cr$ i foi identificado, tão nus-
45.130.188,70. Nos primeiros tre desconhecido é!

DIRETORIA DE CULTURA
Bibliografia Inglesa

Visto
.

e'm� r·lorianópolis
!, rum disco voador.

.
.

Intensificam-se no mundo, a intensificar-se mostrando objeto aereo e com.umcou aos

e já começam a aparecer nos' assim que aeronaves extra- seus paes Jorge N�colau Be�
céus desta capital, os falados I terrenas estão em perman�n- bsr e dona Adelma Reg'ls
"discos-voadores': que vêm te contacto com a .Terra. Aín- Jorge, que puderam ver o es

de algum tempo para cá, a- da agora, aqui em Florianó- tranho objeto percorrer ho
balando a opinião pública. polis,- no dia 15 pelas 11 e ri;ontalmente uma certa dis

Corno se sabe, f,oi grande o meia da manhã, o menino Jo- tância e depois parar por

surto de "discos

voadoreS"l
sé Berber, residente no B�l- curto tempo e elevar-se com

há alguns anos passados. naárío, olhando' para o ceu, radidez, na vertical, desapa
Agora, com a aproximação para o que lhe .parecia uma recendo das vistas em menos

de marte, o tenomeno tende pandorga, achou estranho o de 3 minutos.
O fato foi comprovado po:

essas pessoas e muitas outras
verão com maior freq.uencia
o fenomeno em dias mais

proxímos, quando o planeti
Marte estará mais próximo
da Terra.

(Distribuido pela Secção
de Imprensa da AMl -

Florianópolis).
.'

Florianópolis, Terca-Feira, 21 de Agôsto de 195\3

·.r

O jornal do Coca-Cola e do Volnei Engole Verbas,
não tendo raZões para agredir o dr . .l\9.er�al R. da Sil
va, ataca-o apenas por isto: par estàr licenciado da
Câmara, onde o substitui o dr. Serafim Bertaso.

.

Para o PI:esidente é para o Secre�ário da Assembléia
LegislaUva pedir licença é pecado, é feio, é crime.

Mas apenas quando o licenciado é do P.S.D.! Sen
do da U.D.N., a licença é direito regimental!

Ou será que ambos não conhecem aqui o regimen
to? Ou. será que o regimento também ficou il'reparà
velmente enterraqo ,com o incêndio da Assembléia?
'E por falar nele, como vão as perícias técnicas?

Essas é que parecem licenciadas!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


