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.

nhecer nesta cidade q;ue

,-J\lt'�'''''::' , LONDRES - m. N. S. ) - inaugurou um d-l>:'!l'tamen-

� � A firma- lirltâníca de enge-, to dedicado a energia atômí-

� N. 12,.525 � nharra industrial Babcock ca, � referida firma é mem-

.. " � Wílcox Ltda., bem conhecída bro de um dos quatro .maío-
' ............._.................................................. na América Latina e que re- res grupos de companhias de

,centemente se instalou no engenharia comercial e de

Brasil,' acaba de dar a co- produção da companhia.Florianópolis, Quarta-Feira, 22 de Agôsto de 1956
----------------------���-

�

. "

, 1 a de Tnt�cultore8 sera efe- a cultura do trtgo nacional". r clonal, por ocasião em que se' O E d J t d C M���o ���::raada II O����erê�� tu�da na cidade de Bagé, em Por u� .g�U?O de triticuI-, realiza a II,Confer�ncia Na-I nle meu as ao ex o a..,. arta agna
,

N' I d T ltí lt
agosto de 1957. tores fOI dlrtgído ao sr. Joa- cíonal de Triticultorcs, na '

'
-

,I � -

cia aciona e ri ICU 0- Também por unanimidade quím Musa' o seguinte tele- qual, têm certeza absoluta de
_

RIO, .21 .(V. A.) -. A _comis- ',li.cia f.ederal e,labora�ão le-l N.0. capítulo relativo à dís-

res, em sessão solene presidi- o plena' 1'1'0 apr
"

-

--

ovou uma mo- grama: .que V. Excia. somente .nâo sao de [urístas designada pe- gísla tíva, acumulaçao d e crimmaçao ide rendas a 0.0-

da pelo deputado Hélio çal'- ��o apresentada pela delega- "Joaquim Musa, diretor compareceu porque assuntes lo .mtnístro da Justiça para: mandatos eletivos, elaboração missão de juristas sugere

íomagno. Durantde .o conclave çao de Santo Angelo, Iormn- SET, Rio _ Os trítícultores de relevante interêsse para .estudar a reforma da Cons-' orçamentária, maínrla abso- que o artigo 15 da Constitui-

foram apresenta as 42 teses lando um "voto dr'd' baí f"
,

'
'

1 I
. - . -

.

,

. _.' e epu lO a aixo- Irmad.os, reconheci- ',a classe dos produtores o re- títuícão encaminhou onze uta para a e erçao de presi- çao federal passe a vigorar

tendo na sua discussão 111-1 ao Sen As"is Chate ubrí d I dn s 1 I t
.'

'

' - ,
I ,.

• •

'

t id 211 d
'

. - a riann, o, pe os re evan es serviços tiveram para decisões que propostas de amendas dO dente e vice-presidente da com o segumte Item 7: "Ex-

_ .test
o

. tora ores, o que pelas suas afirmações ím- 'que V: Excia. vem prestando lobrigaram sua ,presenca \a� texto vigente aos partidos República coincidência 'e portação de mercadorias pu-

atesaomeressecomquefo-p,t·oOt' reítas .
- .. I,

_,
",' .

,

d b tíd I 1
,.

a no icas ei a" em relação em defesa da trítícultura na- presentam a V. Excla. votos porittcos Faculdade de Di- dura-cão dos mandatos elctí- ra o estrangeiro. Do total ar-

ram e a I os pe o p enarJo __ , _.__,_._.__' � .
' 'f-'. ,'-

, .-
.-,

,

bl
"

PI'
--,-- ---- , de integral confiança e solí- rei to, ..Institutos dos Advoga> vos na órbita federal, COín1- recadado, a Uníào entregara

�sl::�ur:��:ti��I:,preQ.cupam ,O icieis brasileiros estudam- na Grã- BdariledadeD' l(�ss.) Armando dos' e'entidades d� fundo [u-
I

petência ,do Supremo 'I'ríbu- �nUtalrrientt� �os Estados pro ..

,,' ar ese, e fmo Mazutti, Vi,- rídíco, -a fim de qU2 seu tra- nal Pcderal no que toca' a
u ores a e cinco por c: nto,

_�

Brefanh,a nicius Silveira, Luiz Dias da bulha tenha o mais amplo recurso ordinário e extraor- "ad ivalorem", da mercadoria

Costa, Pedro Hartmann.: conhecimento para debate. dinário, estágio de juízes de exportada. QuandO exigido

Acacio Gomes, Otilio Gomes: Referem-se" as,' aludidas carreira, desapropriação por por motivo da politica mone

Raimundo Kloeckner, Afon- emendas à discriminação de ínterêssé social e reversão de tária ou do comércio inter

so José Eli e Mário Martins", rendas, competência da po- militares ao serviço ativo, nacional, êsse imposto não
rícará sujeito as restrições
do artigo 141, parágrafo 34.
2° - Ainda sôbre a discri

minação de rendas, propôs
a comíssâo- que o parágrafo
4°., regido pêlo artigo 15,
passe a vigorar com a seguín
te redação :

Edição de hoje 8 páginas- � Cr$ ,2,00

Falando 'na sessão de encer- ,2.000 POUCIAIS VISITAM em SCbtland Yard, se acham

rarnento, o dr, Alvaro Mar-I ANUALMENTE O REINO I assim distribuidos: Seção de

tíns, representante do SE'!', I UNIDO Cartogafta, de Informacões.

afirmou que "a oriéntação I Arquivo Criminal, Laborató-
do SET é de trabalho, con-I �O�DRES � (B. N. S.) -

1 rios, Datiloscópla: e tudo que

,sultando sempre os anseios D,pOlS de varias semanas se referia as brigadas mó

da tri�icultura nacional. I dedicadas a realizar estudos: ";'eis. Também foram desta

Qúero levar daqui _ acres- rel�c.ionados com ma�.érias : cados para os dístrítos poli

centou _:_ aS' conclusões da Il politícas, em· colaboraçao � dais de modo a racüítar-Ihcs

Conferência Nacional de Tri- sob os auspi.clOS da SC�-: meíos práticos de observação
ticultores para que elas sir- tland Yard deixaram a Gra-j no .que se relaciona com o.

vam de roteiro para o SET, Bretanha os srs. Jorge Luiz' trabalh0 e1:1s referidas dele,-

,Quero levar a palavr� 'de 01'-
Paster de Oliveira e Ivan

I
gacias..

' '

dem dos triticultores". V�s�,ues de F�·e.itas, f�n�ió-I Com, suas visitas as Côrt0�

Ainda usaram da pala'vra �arIos da polICia braSileira.
I
de Justiça lhes' fJi possív 1

na sessão de encerramen�o o
,-,urante sua prolongada per-' examinar c comentar _

o

dr. Mário Brusa, secretário manên�ia 03 visitantes dedi-
I
problémas que nelas sUo-

da Agricultura de Santa Ca" Caram s'ua atenção ao� pro-I apresentam com 03

dcteti-Itarina, o st. Alfredo Westp- b.lem�s e assuntos de. mVes- 'ves e funcionários policiaj�

:- haIlen Neto, de Cruz Alta, e tlgaçaO criminal, razão pe-I da localidade.

:�'o deputado Hélio Carlomag- l� qual, ainda que, não aSSis-I D-_ ntro do plano que ;;e

�no. t!�se,m, oS cursos ��uais mi- i tem em, execução cêrca de
l1lstr aQo� Para o tremamento 200 �oliciais procedentes de

SOLIDARIEDADE AO GEN. de. det::tlves na Escola de Po-
I
ultramar visitam anualmen-

DORNELES líci� de Hendon, assistiram' te este país, mas a parte dis-

-P,or unaniínidadê o "ple- a todas as Conferências que: se;, aproximadamente dois

nano aprovou ,uma moçÕ,Q" �u�essem; �hes trazer .m�io- I
mil policiais de dif2rentr-s:

apre-sentada pelo sr. Arman- ,res beneficIOs da especIallda- partes do mundo vem i

dó Bariese de mrlidar(edatle de :('m estudo. Para faciH-: Grã-Bretanh� anualmente

aó gen. Ernesto Dornefes a3- t�r-l_h2s S}Ül missão se' lhes ,par.a estudar os métodos o'>

sim consubstanciada: ,', ,_�é��m inculEbêndus 811;, di7,' trabalho 'empregados, _pel,}.,
"'Tendo em vista ,a titude

reI entes depal'tammto'S que", políci!,- 'l1dtâ-ll'r'�-fl.. ,,'-'
patriótica e firme' ,tomada

"

"

pelô ilustre Ministro da Agri- Energia a,'tômica na indu�-str-I'-a-,

cultura, que, segundo sabe-

'I mos, preferiu solicitar SU9. di" f'f'.. demissão do alto e honroso laman I era \

\ cargo q-ue ocupa, porque não I MODIFICANDO A CõR NA- ser utilisadas ·para induzir
, estavam sendo atendidos flS 'l'UltAL DAS GEMAS êsses efeitos d2- inadiaeões
altos inlerêsscs nacionais em LONDIlEC' - (S. N. S,) ·t·d

'
'

I
"" eml I as por aparelhos ace-

�avol� ela tritic,u�tura, COi" a Ae�tba- ele S' r anunciado que leradores de par,tículas, rea

lmecllata aqmslçao de silos e n Comissão Britânica -da tôres, nucleares e isótopos '

_ ,��a;Uinárdia adgrícola, slotmen-I El:tergla Atômica aceitará, 'radioativos ai'tificiais. Os j
-, oncor an o em vo ar ao pe ições para a irradiação diamantes irradütdos dentro I,seu pôsto, após satisfeitas as d2 diamantes para .fins co-! de um reatJr nucleal' tomam

'

'_ suas eXigênCias em favor da m,erciais"
_ . , i

a côr ", erde, e uma subse -'I
"

triticultura nacional;' A Comlssao antenormente quente elevação de tempera-
'

Propõe que ao' sr. Ministro procedia apen·as à irradiação tura pode fazê-los' trocar ,

Ernesto Dorneles seja dirigi- d: quantidades rc.dl�zidas de: côr por castanho. Por out�,�
do um telegrama de solida- diamantes exclu31vamente lado, a ação da irradiacão

i riedade e apoio às suas justas para fins de investigaçà3. emitida pelos acel2l:adores
-

c1�'

� de1iberações, que r preseÍt- O fen_ômeno geral de tro- partículas pOde dar lugar a I
,

tam os anseios da classe na ca de cor naS gemas..-induzi- uma cor azulou verde azu-I
d'efesa do,s altos interêsses da por i�radi�ção foi desco� lado. Os diamantes' irradia - 'I
da Pátria". berto ha cmquenta anos diados num reator nuclear'

aproximadament,�, .por. se ter podem' converter-se tempo-
EM BAGE' A III CONFE- obse:'�ado �ela �:lmel1'a vez ràriamente em radioativos,

RENCI� os éfeltos deste ti!?), devido a mas essa radioatividade che-
Ficou assentado também irradia�ões de s�b3târicias ; ga

a tornar'-se inócua ao C'J,-

O máis amigo diário

que a III Conferên,:ia Nacio- radIOativas naturaiS, Podem i bo de poucos dias. .

Santa Catarina.

, ' �,
_ _

_�___ _

.. 1 .4
'
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(Contmuaçao) ., Qual a atuaçao do Cor0- -, ,�� ••.
',' . '� ,

"

O SR. ROGÉ FERREIRA �

1 nel UI' l;lrai Jl:iagalhã'es .

nos' �' --::.� .I"•••••� _._ _ ...,_ _
- _._-••••••••••_rw,__�..·�' "V'."�; mente _�erá ,respondido, (Mui- est�diosa de;st� Çapital tudo

Incorporo o aparte de v.1 acontecimentos q�e culmm'a- "
:' to bem, mUlto bem). lenvldou,' atravez de contatos,

Excia., às minhas palavras e ra:n COl� � agressao dps par- ': O ,Ml-DI-s· Iro d"" JUS"ll&'ça � I o SR. PRESI�ENTE: na Pre-f�itur3;, com o Chefe'

C'om ele concordo. Tenho a lament?-re:�? .

"

,

_

� :' Dou a palavra ao. nobr� da Mumc1pahdade, e, no Ca-

;c�rteza de que S. Excia, tam- Se dele partm a ordem, em �,
I ': D pu�ado Alberto Torres. I te�e, com o Ch�fe po Govêrno

bem está a par da situaçã:o nome de qLlem ,e I?01: que, ou :' na :'
O�.R. A�B_ERTO TOR��S :,\ alem de bater a p:lrta de ou-

r:;s���I����larc�rit��������� I �:l d��ati��?p�f��o ���;�f� � ,I � tr,�XJ:l���lti���A'S��saM;���� ��:�ã�u����c�pild: ��m�n1��
.fazendo compreender aos res-I

que, se. a ord�l1\ partm do ' �aAma'ra d s D' t
'

d :' a!enta�ente ,as lI�terpela_:/ com o-proposIto ,pacífico c

P9n��leis ,pelo transporte, Coronel Urural Magalhães, o � \J " O ep,U a os � ç�es feItas á V. E;xcla. pelos altamente elogiável de en-

"publIco ou da Municipalida- qoronel ��mandantc .da Po- �
" 'fl�, Deputad?s AhoI?ar �a-, eontrar uma solução que,

de que transporte não deve, llcla , MIlItar, 'exorbitou da "
� ! _,,:elro e Roge FerreIra, este sendo legal fôsse ,capaz d�'

prop8'rcionar lucro éxtorsi-Iordem rec,ebida? partju dêle, �" Exposiçao do' Exmo. Sr. Nercu Ramos "
I �Izendo-no� a todos qu� con-: conciliar interesses no cha-

vo. • ' , de V. Excla,_ o 9ue nao que- � Ministro dã JíIstitm, e as inter,pelações > i >ubstancl:;Ll.la. os queSItos amado allmento das passa-

Desejo ainda, Sr. Ministro
I
remo� acred�t�r, ou �e. 'outra � feitàs a, S. Excia. com as respectivas '�i serem dlr�!pdos a V, �xcia,' ge�s dos col�tivos da Light,

e Senador Nereu Ramos, ler autondac!e CIVil ou milItar? ;- " ,', ,num� requenmento de mfor- E tIvemos noticias das passe-

_
, respostas, na sessão do dia 27 6 56 macoes t /d I t

Os quesitos 'que serão trans-
,

E natural, :;;r, Ministro, que ..
' -,-', ' ': •

mas razen O' a,a d�- a �s, pacificas, dos, cartaze�

: formados, .

regimentalmente, 'estes q�esitos fiCarão para a � ••••_•••_ _
_ •••

'

:. b:l.te o ,calor da su� m�cida- eXibIdos ,na I?raça pública,

em -requerImento de infor- conclusao, do inq'uérito, I' �'_""'N"_. _ .....
,/

.-_······�··....•••....•••.........--..........• .....

·�·-I
de, � força do seu Ideahsmo; nas ruas da' Cidade" atravéz

mações que V: Excia. r,espon- Sr. Ministro, no ponto em ....

,aq.uele, o nobre, erudito e dos quais o talento, a agilida-

de�a, assim que concluir in- 9ue V. E�cia .. r:2spondeu, ii, f�taro ��c�alIsta, cUJa

br,l-1 m,as que de,ntr.o do program� re.ito, _na noite de 30 de m,aio, bnl�ante rep_resentante ,�a de

?lentaI, ,da
juventude es

quento:., mterpelaçaJ) de ilustre apar-
an e cal r eIra venho �c0f!l- daq.uele Partido, podem ser Na' parte, preliminar do I

BahIa, proferm�o se;n dUVI- i
tudlOsa-esplcaçava, aqui e ali

Ror que e qual a 3;uto'rida- I te,an�e, fl?� �om V, Excia.
panhando c.om a ftdmlra_çao a�elt0l' e� benefiCIO do Bt�� �eu discurso,� declarei que

I d�, um dos m�ls primorosos com �ssa ou aqlfela frase,

de .gue ordenou o cerco da nos, 03 sqclalIstas, que tive-
que S'. �xcla. me despert�u' Sll. Nao digo neni;mma nOVI-, desses fatos só tive Donheci-' dlscursÇls que Ja�als '? Par- com esse. ou aquele cl(}n�eito,

Umao Nacional de Estudan-! mos um representante agre- no. esplnto desd'e no�so pn- dade em afirmando que, vá- mento, e só. o teve o Govêr- i l�mento .do BraSil haJa ou- as autoIÜdades responsáveis

tes, l!-3 tarde de 3,1 de maio? I d�do à porta da União ,Na- FeIra encontro, em Sao Pau- rins do� I?ostulado� �o Par�i- no, d(�pois de elaborar a no-I v��o, mUlto do seU te?r, pela por essa m�joração, Ainda,

EV.ldentemente este é um ,ClOnai dos E��uda�ltes _ o o,. . �9 Sl(}c�a�l�ta BraS-lle�ro estao t� �a �2cretaria da Presi-' força da .arg�mentaçao. pelo sabe V, E:,cIa, que o tráfego

quesito a ser respondido a ,Deputado Aurello -Vianna 4.0
Acredito qll:e a lmha de Ja deflmtlvamente mcorpo- dencla, na madrugada d 31 poder?a Iroma, belo brllho e erà. patahsado, colocandO":,'ie

posteriori. I S;ecretãrio da Mesa Diretora ��ndudta l?olIt.lCa que se t:a- rados
,

na vida democrátka P0r consegujnte, não peOdi�, pelo vigor da palavra,
_ .

os Jav�ns estudantes diaNte

Quem ordenou ,o lancamen- do:.> trabalhos da Câmara dos .-,11:' e fldelld�d� aos prm- .do Pais. _:_ e o disse no começo de
I ,venho agora,. ,-ExeelencIa, do� velCul,os, como se morto::;

to de bombas de gás lacri- Deputados _ preferimos nã6 �IPI�� p�o,gr�mat1cos de selJ Agradeço a solidariedade íninha exposição - aquela I dla!lte de quem
..

Ja o�upou os �ªtIvessem, ou jogando paci··

ll1o:;ênio no interior da Fa'- cor eSiâs, não rosas, mas, t��i� 10 ,a e dar-�h2 oPo�- do aplauso de S. Excia. a 'nota se referir aos nobr�.s �als altos postos nest� País, enoia', o�, ainda dé'itadós sô

culdade Nacional de Direito? sim, a punição dos esapanca- . !Ld� p�ra servir o ,P�u:s pont?s de vista que aqui de- Deputados e professôres que dIapt� da_quele que fOI, do bre a Imha, mas sem quo

Quem del;l a ordeín, vi'olen- res, (Muity bem; muito bem. c;::: �e eno�o e o patrl,Otls- ft ndl, porque o fez na c�rte- foram. à ESlcola' de . Dirli)ito,
unal1lme Julgamento dos De- houvessem prajjicad� 'quais-

�� e repulSiva, para a agres- Palmas). I uel�s � delcm €,sperar da- za de que estava cumprmdo cumpnr um dever, menos 'de put.ado� ?O .,seu ;empo, dos qu�r atos de. tropelIa, con-

,

sao de ,populares, estudant.es O SR PRESIDENTE: ' �rogra��/' �braçando um Ul'!l. dever, n§to �penas de parlamentares do que de �alOrf� p,resld�nL s. q�e esta qUlstando, _aSSIm,. a simpath

� rerresentantes do pOV'Ü, à Com a p'alavra o Sr Minis- que o de ���s ava�a'�?d d�IMmlstrlo, senao amda de S�-, mestres que deviam assistír t
asa ev�, ven �o agora, tan- da populaçao canoca. No en-

Ef�n e da União, Nacional de ko ,da Justiça:" .

.

vão-sa DJ d ro� ar lOS,

I
nadar da República. os seus alunos.

'

,i f? qua� o D}Jossivel, cO'�o o. tanto �r, Ministr� da Justi ..

s l!-dantesr ' 'O 'SR MINISTRO A
_ �

.

n uZ!nC o com e�e-, Quandq falava o Deputado Fic ...'
ez o. r. eputado AlIomar ça, oUVImos dos labias de V.

�a foram descobertas os ÇA:' " Q. JUS- ;:iao, fwcurardo, �onqUls-'Ali�mar Baleeiro, aludiu S. te, vi�tgo�o�1�Ul� �r.''b��e�dQl1� �.a_Ietro, /e forn:a positiva (' Excia. afirmaçã? de que êss.,t:§

��it��o��a�se ts0s�ia��d:S rf�=' de�f���t��den:e, �eefhS agra- d3;de�tr� .epdl?Iti;ara���gc�á�f�� ��.�Ia� �:�ma�:\?a q�e n��Oreh ���o a �O:o�êv Fterrei�a ,se, �t��-' çb�� a� v�r�xu�:::. mterl?ela- �!�u��n��q����� ;��oa��:=
h1adas para

' -. _
�,o ' 'ores e e ms rum o o ,Povo para que lembra 1 d

' ,. -l-' \
• cr er o seu 111 e,,- Soube V Excia cert' S dores

-

• c_ c :'sua pumçao? mais efusIvos, ao nobre De- 'compreenda qlJais Os Pi:ôb1e' "
,onça gua o as :ocor- .rog,atório em pedido de in-I.M, inistro q'ue a t" d

o, .r.,
"

, ; , '
- ren.clas na !<'aculdacle ele Di- f rm ç- " t

"
.

n es '0 mOVI-'
,

> > >",' o, a ,08.", . qpe opor 'una- me-!l�o grevIsta, ,a_ mocidade: (,Cont. ,.

ROTEIRO PARA O SET

O jornalista que se-pr9pôS defender a i�oralidade do condicionado (le

Braço do Norte, matraqueia sempre qU!) êsse' conchavo corruptor e fràudulen

to visou apenas aos supel'iores interesses do munieípio, ,como se êsses 'interês
ses fo,sem subvenções discriminatórias, concedidas de arrepio à lei, e aposen

tadorias ne,�ociadas à base da capitulação p�rtid�ria, tudo em vésperas de elei-

'çao e.: em busca da vitória do partido situacionista.
Mas, na tenüttiva desesperada de justifical' a vergonhosa atitude do go

vernador, o jornalista está adiantando justamente o que ,já demonstramos!

Çonfessou' ontem QUE NÃO HOUVE ALIANÇA! E,e não houve aliança, como de

fato não houve, o condicionado fere e àgride � lei, que para evitar co�ehavos e

ba,rgallhas particulares, disciplina nas alianças o modo' único e exclusivo pelo
qual dois OU mais partidos podem unir-se "para o fim do registro e da: eleição
de um ou mais candidatos comuns",

"

,

(} C?cligo Eleitoral, estabelt'cendo cssa ]lermissão, no seu artigo 140, l)roibe,
fulmina outras modalidades de ,aeôl'do, eoiüu a do condicionado, feita à base:

de eornllcnsações a serem, pagas J)elo Te,souro:
'

Afir;ma o jo,rnalisia que não há código que proiba a res-olucão individual

de, politi0�mente, i,r cada um �ara onde quiser .
.r

-

Certo .. 'Mas ca(ÚI. UlU .p.p!;le ir individualmente c nãlh coll1 a ,legenda. do s.fU

p'��i!J.{l;. �s�_a }egJ\l��<lt-,-p�j'�!. �wJtar, condiciqp_fl:POS: nã'h {pl'opdédade �iuli"idna:l!
pert'-e.nc:e a l!n,�Ht lleSsoa J;urídica de direito públieo interno� Os que não concoN

darem com a dil'eção {Jartidária ou fazem seus pontos ele vista vitoriosos den

tro do nal'tido, atl'3vés elos recursos estipulados nos estatutos, ou se dl"sfiliam

do partido. AdeI'h" cada ql�al 'pode, individualmente, com oil sem aposentado-
rias, � que nã'o pode é levar a legenda partidária consig·o. E não pode porque.
os partidos, se ficassem sujeitos aos interêsses pessoais de aposentandos aca-'
�ariam esf�felados quando encontrassem pela�fl"cnte governadores' que �ontra
eles, ao reves de, se afasta:t'I'm das lu.tas políticas, nelas intei'ferisscm e nelasl jo-

,

gassem os dinheiros púhlico,,!, em COmlll'omissos criminosos, como os que assi-
nou o sr, -Jor,�e, Lacerda.

'

O ,jornalista palnciano �onrí�ssou que o P.S,D. esfacelou-se -em Braco do

Norte. Essa a fina�idade do éonlliciOJ1ado, Se houvesse feito uma aliança -lc:;'al,
TIm'maI, moral, nao se teria esfaeelado, Essa aliança foi tentada de dil':etório
para _diretório, �m conversações preliminares. Não chegaram, co�tudo" a uma

soluça0 harmol1lzadora. Aí, então,,' entraram o goverl1adqr do Estado e o TesoUl'o.

, Aí: então, foi infringidó o are 175, n. 20 do. Código Eleitoral, que define como

m.fl'açao' penal: .

"Oferecer, prometer, solicitai' ou receber dinheiro, dádiva ou

q\lalquer va_ntagen1, para obter ou dar voto e para -conseguir ou

prometer abstenção. Pena: dct3nção,
Alega o Jornalista que, no caso, já falaram altas figuras do elero; que 'já

falou, o 'I:,R.E., o que, aliás, não é verdade; qu-; já falaram os chefes pessedis:* ,\

tas de Braço do Norte, .Esqueceu-se de que também ,é principalmente já deve'

ter falado o Tesouro do Estado,

'��e, nos p_l�itQ� futmos, aS arcas do erát-i, 'suportarem e contra o imoral
condlelOnado nao v,lg'orarem os dispositivos legais que protegem e defendem

os partidos, ,tel'emos por aí afora dezenas de dezenas de condicionados, .. FI

era uma vez a democraeia .. ,

'
'

"A União entregar4 aOS

Estados, cinco por cento' e,
aos municípios, excluindo Os
das capitais, dez por cento -do
total que arrecadar do im

Posto de que trata o número
4, feita a ,distribuicão em

partes iguais, A apli�ação dg,
fi ::calização das cotas atri
buidas aos Municípios será

regulada por 'lei federal. Os

Municípios que se criarem
até dez anos depois de i�sta�
lados, te-rão o direito de Par
ticipar dessa distribuicão. 3°

,

- O, it2m 5, do artigo: 19, da
Constituição foi, modüicado
p�lo e.:;túdo da. _coinissíi:o de

,j�rist'as, ii�a�d.9 lls'lLm redi;
gldp: ;'Pl'ol!1C'Ssa ,fie, venda de
imóveis -ou' respectiv� cessão
de direitos "Propôs,' ainda
a comissão a rEvogação d�
parágrafo 6°, do artigo 19 d�
Constituição,

-

_./

--_.- --_ ---

lem para São
Paulo

RIO, 21 (V. A.) - Dávid
Sebastian, viúvo da artista

Carmen Miranda, fixará re

sidência em São Paulo, on

de instalará uma firma para,
a venda -de tratores e peças

para aviões. Também Se de"

'dicará à c�nfeçção de "shor
ts" cinematográticos' sôbre

g_mte e coisas do Brasil, pa
ra exibí-los nos Estados Uni

dos, através da televisão:

o ESTADO
de

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-Feira, 22 de Agôsto de 1956
._----,---- .._------_ -_.�--- -_._----_._---

INDiCADOR PROFISSIONAL···r·,············..••••..··········�·••--:--:. Oaranta O Futu,ro de sua laminá
M ti: D·l C o S UH. NEY PEKRONE I Restaurante' Rapoll I .

DR. W I\LYfOH ZOMEH BH. JOSÉ TAVARES

�º! t
'

_ Comprando hoje mesmo, ótimos lotes, nas praias
'GARCIA .

IRACEMA é'or�lIdo pe�lIcio- • - i o.e Itaguassú e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Dlulomado pe la Faculdl..Ie Na· DOENÇA:S NERVOSAS E MEN- Dal d. Medicina IJn,vlmll�bae a ' I Bornhausen, no Estreito.
denal de M.rdidna da lJuiver· ATAIS:- CLlNlCA GERAL

RIO dDO", B.rAa��IRO ' ,I Rua I\larecbal Deodoro 50 ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
aldade do Brasil ngust.ia Complexo,s .

,

III..
•• , •

•

I di h
.

E'I-Iuterno por concurso da' Ma- Insonia v-c Atar ues - Mamas - Apertélçoamento ns, Casa 4e: Em La.ies, no Sul do Brasil, o melhor! Seu III erro. I
ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual Saud , São llohguel" Já dispomos de poucos lotes a venda.

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen- Prof. �ernandf' l'auhno. • Desconta especial para Os senhores viajantes. . .. ,

R F I' S hmid 34drigues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do Internu por 3;anu,,! 110 Servíeo •
. Dirtgir iâ ua e IP c mI t _ _ sala 6, nesta

�x-Interno do Serviço de Círur- Hospital-Colônia Sant-Ana. de CIrurgIa "••••_ _•••, 0 Capital..
&ia do Hospital I. A. P. E, T. C. CONSU1l;(fóRIO - Rua' Tra- Prof. Pedro de Moura .

------�------

do Rio de Janeiro jano, .11 - �as 16 às 17 horas, OPERAÇO.E.S
.

Médico do Uospital de Cartdade RESIDf:NCIA: Rua Bocaiuva CLINICA DE ADUL'IOS
e da Maternidade' Dr. Cart-s t39 'fel. 2901

.

DOENÇAS DE SENHORAS
.__._.- _

Corrêa' CONSULTA3: Diàriamente das

[IOENÇAS DE SENHO'lAS _ 7 - 9,30 no Hcspital de-C,ui-
PARTO R - OPERA ::iES dade, das 9,30 - 11,30 no Con-

-Cons : Rua João Finto n. DR; ARMANDO VALt. :��:.io. à rua João Pinto 16 1°

16, das 61,00 às 18,00 horas.
\

RIO DE ASSIS RESIDl1lNCIA - Rua, Duarte

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

. das :- Telefone' 3035. Dos Serviçoa de Clínica Infantil Florianópolis.
da Assistência Municipal e HOI-

D. Fitai de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes ':&lb,
chado, 7 - Consultas das 16 à.
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, ó - Pone r .3783

Resídêncta :

Rua: Gene ral Bittencourt
101.
·

Telefone:' 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�ÉDICO

Com prática no Hospital São
Francis!;\) de Assis e na f'anta

C� ..a do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA'
CARDIOLOGIA "

Consultôrio: Rua Vitor Mei-
r" les.: 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quarta. e

--Sexta feiras: ".
'

,- Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Félip'e Sch

midt, 23 - '-2° andar, apto 1 -

reI. 3.002.
---------

DIl HENRIQUE PRISCO
. PARAISO

lhÉDICO
·

Operações "Doen"as de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização na

Hospital dos- Servidoras do Ea
tudo,
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
'

Consultas - Pela manhã no

Hospih.l de Caridade. "

Á tarde das 15,;:;� h s. em 'dian,
te no consultôrio á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766,
Residência - ,r.ua Presrnente

Coutir.ho 44. 'I'el.: 3120.

. DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSl

, .

DR. ANTONIO DIB
'.

llUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLlNICA
lJERAL-PARTOS

Serviço �ompieto e· especiali
&ado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos I' trntllmento.
SULPOSCOPL\ - HIST�RO -

SALPL.'1GOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

Q.."\dloterapia por ondás curtas
Eletrocoagul;ição - J4iOIl Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
'Consultório: Rua TraJano, n. 1,

10 andar - Edifício do Montepio,
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 1ó- lãs 18 boras - Dra.

MUSSI
'

l{esidência: Avenida Trom-

.powsky, 84.

·DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

I

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA lUÉDICA DE ADlJ1110S'
- E CRIANÇAS

·Consult'lrio - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.

.

Consulta�: Dás 4 às 6' bOTai.
Residência, . Rua Estevell Jú-

nior, 45. Tel. 2.812.
'

Grande Opor-tunidade

Vi N o E SE
Viagem

'e

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais
rie Cl'$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da-
'rá acesso a futura Universidade /

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL

com segura:oça
rapidez .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,�SnL-8RASILBIIO»'
DR. CESAR BATALHA DA

SILVEIRA
Cirurlião Dentista

Clinica de A�ult9s e

Crianças �aio X

c.��::·SC::d�::AM:: IIas 3 e 4. --------------......-------..

l"""'"'- --'----------�

A D V O G A D � si

DR. .rose MEDEIROS
VIEIRA

_ \OVOGADO -

Caixa POltal !li0 -:- Ita!a'
'Santa. Catarina.

"R. CLARNO G.
GALLETTI

- ,ADVOGAQO -

Rua Vitor M;eirelea, -60.
FONE:: 2.4118,

"

. Florianópolis -

-

-IVende-se ou _ arrenda-se o . Pérola
DR. ANT���J��MES DE

RestauJante, sito à rua 14 de Maio',
ADVOGADO -�

,

'

!:�r��;!�li: E::d:�cia' 748 no Estreito - Info.rmações no
Telef.one' 334(;, .

.................,..�. local
D E N TIS' TAS .

DR. SA,}fUEL' FONSECA
. CIRUlWIAO-DENTISTA

Clí�:�oBP�t��!:Yr:=!�:�::o �'l OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICÃO
DIATERMIA I '

."

.
Cons-ultório 'e Residência: �S DE A,GOSTORua Fernando Machado, n. li· CONSERTA-SE. FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO. 4 _ sa'bado ( d'

' .

'Fon.: 2225. t ,

.

I t!.r e) _ FarmacIa Esperança --:- Rua
.' RAPIDO E GARA;NTIDO. ATENDE-SE CHAMADO' A

�.' ' Ih' M f
.

à 11 b '
'

.

.

.

-

I'
"onse elro a ra

Consultas:' da. 8,00. ,0- DOMICILIO. _' '., .

ras e dllS 14,00 àa 18 horal

I.
.

D-EMAR POSSAS RUA "!l DE � � dommgo -:- Farmacla �spm'ança _ Rua Con-
Exclusivamente com"hora mar- OPERARIO - VAL .

selheiro Mafra
cada. ,. dAIO" (BECO), NO ES'EREITO. .

11 'b d (t d F
,.

Nelson'- Rll�Sábado - das II as 12. _ sa a o ar e _ armaCla ""

Felipe Schmidt
•

DR. LAURO CALDl.;IRÃe I ,12 -./ domingo. - Farmácia Nelson _ Rua Felipe

Cf:t!G�:O�D���I�.\
! ElprleS"so' Floriànópolis LIda .• ,�C_h��dt._ sáb�ádO (tar�l�) j_ F�rrr;dc\ía Moderna � Rua

oúNSULTólÜO. Ji:diflcil) .

P t
Partenon - 20 andar,- laIa ]!'NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO "oao lU O

.

203 - Rua Tenente Silveba', U
"

- 19 _ dommgo
Atende diáriamente da. 8 à.

-I'
,

Pinto
11 boras. - .

, '

3as e 5a8 �as U ai 18 horat. FLORIANÓPOLIS LTDA. 25 _ sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio _

- 19 aa 22 horal.
_,

:Rua Feli11e Schmidt, 4:1

e�M�����Od!'�:i!��ural' Po,,-. Transporte;; de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO- 26 _ domingQ _ Farmácia Santo Antonio _ R'ua
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO r.PAULO, RIO I"elipe Schmidt, 43 ' .

,DE JANEIRO E BELO HOR!ZO:NTE.
. I �

O :se�·.viço noturn-o s.erá efet,uado pela,s' far�ác.ias
.- . ,

_, ". 'URI'TIH A
'StO AntoUlo e Noturna, Situadas as i'uas FelIpe Schmldt,

'Matriz: FLORIANÓPOLk Fl.hal,. C .,r. 43 e Trajano.
Rua Padre Roma, 43 Térreo RiJa Visconde do RlOBranco' _, , -

'"'32/"u6
.

A pre.sent_e ta�ela llao podera ser alterada sem pre-
Telefones: 25-34 (Depósito)" �

25-35 (ERcritóri('\ T lefone' 12-30 ,,;a autonzaçao deste Departamento.
, ,..

Caixa Postal. 435 I':nà. TtI fl "SANTIDRA" Departamento de Saúd� Pública, em julho de 1.956
e fl •

Luiz Osvaldo d'ACd-,m.pora, Inspe�or de Farmácia.End. Telei. "SANDRADE" .

O leitor encontrar', neata co

luna, informações que n ...celllita,
·,1ià ..lamen.te e d. imediato:
JORNAIS

'

T(Olefo:le
O l:sta:lo . � ... . • . •• . .. " I.O!!

iii ...�t:e�� �-' ··i,.·
.u_·· ... ' ��;; Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'

Imprensa. C"�_, tI '"...... 1.6.8R. - .-Fones: 25-34 e 25-35. --
HOSPITAr;;:

Carida':.. :
(Pro vedor) '.............. 2.814
I Portaria) .. ,...... 2.086
Nerêu Ramoa ..•.....•..• .8-.881
Hilitar "1:167
l'ao Sebastiãu

. íCa.a de
Saú'lle) 8.158

M �hH:1idade Doutor Car
los Corrêa , . .'....

(.:JIA�tADOS UIl-
GENTES

'\.'100
2.1100

:::::
Z:402
U7'l
ll.80Q

!.O�l

H�� As partidas de Fl6�ianópoJis são ás 24.00 horas, te do

lt321
.

.io de :'·aneiro. ás 16.00,

::::: Tanto na Ida como l'a Volta o navio farã escl'la nos

'.171' por-foll de São �ebastião, I1habela e Ubatuba.
1.8111 I' Para melhores informaçôes, dirijam-se à séde Q1>

08 1i',Il,prêaa,' ii rua Cónselhefro Mafr� 30:......_ T"laf,oD.- 22 .. 12

DR. J(iLIO PAUPITZ
FILHO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç ..:s Internal

-,Ol�AÇÃO - FIGADO -. lUNS
., IN1'ESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILISCLI!i/(CA Consultório - Rua Vltl)r Mel·

, ,de _- , eles,' 22.
'

OLHOS - OUVI_DOS NARI<', HORARIO:
'·E ,GARGANTA Das 13 às 16 hora s.

. " 'no, " Telefone: Consultório _;_ 8.415
" DR. GHERREIRO DA Refidi\neia: 'Rua José do 'ValE'

"
. .-.

_ ·'FONSE€.Í\, Pereira 158 _' Praia, da Saudade
<' c t _ Coquei roa .'

\

· ,'Chefe' dó Serviço de úTORI·
-,__

,

,NO"do: Hospítal .de FI'odanópoJis.
,.,------

[ '''o.ssüe, a CLlN1CA :os"Al;'ARE- DR C·ONSTAN'fINO\ i;He:S'�MAl,S! NlODE:RNOS_-:' Ph.RA • .

·TRA'.ÇAMENTO·' ,:das DOENÇAS", _J>IMATOS "
da 'ESfE�IApIDADh:" :,'� - /

• Ccin!\-�lta..§.,.,::-__
.

pela manha \D<f " '»IÉÍW'O' CIRURGiAO."HOSPITAL' I,·. '"', "
.'" ,

P t•

À 'TARÚEi\�"?'das: '2 as ".6.,-' "flenças � Denhor!,a - :' at o.
-

.

d: t1 'i: -'
.

' : ..I _'
' ,-' o.peraçilep - VUI8, ·UrlObl ..

no· C, ��'��1 q!!:lp �!.,. P:'ua �Ol! icurs'õ d(\' �per1'ciçoám�n�'J e

lL:iJD-��<fI:Á.':' _::- ,:_'iPeJl�e': s�\, 1�ga yr;í.�iê,!I. ,_;�os ,B'O,À,Plt}US de,
.

. õ' . "c.m(l'· "6"'" .�. i3ueno.s .Au:es. : .f', .' i.,

m:dt n
-" ,�W'i;-!,:tr-�� ::,;_�. ;' GONSULT(i,RIÔ:, ,Rua. l<�elipe

mi. 'ANTaNI<);,MO�IZ 8chmidt, nr. 18' (sobl'ado). ",ONE
_, - ·�[j12.... "DE AflAGAO ; HORARiO: daI '16"� ál 18 ho·

CIRURGIA TREUMATOLOGlA eaa " -

Ortopedia Residência: Afenida Rio Bran·

'Colisultôrio: João'.Pinto, 18. '0; n. 42. '.

Das 1õ às 17 dliLriame"",e. Atende ch'amadol,
Menos ., aos Sábados ..........

�
. T�lefoné:, 3296.·.,

,Res: Bocliiuva 135, . \..

Fone: . ..,.-. .�:71.4 ..

E8PECIALI:��I?IC�M OLHOS' DR. NEWTON
:>UVlDOS, NARIZ E 3ARGANTA. 1)'AVILA
'fRATAMENTiJ' E OPERAÇÕES CIRURGIA GERAI.
Infra-Vermelho - Nebultzação - Ooenças, de _§enhoral _. �r�cto.

Ultra-So� , ..
' logia _ Eletl'icidade Medh'B,

. (T�atamento de SIJl·UJilte lerr Conclltório: Rua Vit,,1 Mã"
operaç1o) .

l"el"s II. l!8 - Telefone: 3:10'/.
Anglo-retinoscopia - Receita

de'l
Consultas: Das 1õ hora� em

Oculos - Modernc pqulpame�to diante,
lIe Oto-Rinolaringologla (ónlcll

. Residência: Fone, 3.422 '

no Estado.). Rua: Blurnenau n. 71-
Horário das 9 às 12 0"1:&8 e _------

daa 16 às 18 boraa. ,

.

€:onsultôl'io: - Rua Vitor Mei,
DR. ANTONIO BATISTA

reles 22 - Fone 2675.
ites. -. Rua São Jorge 2'0 JUNIOR

Fone 24 21.

Corpo de BomlJeira! .'.JI:-
:::;erviço Luz (Raclama.

.

ções·) ••.•.. , , , . . • 2.41H
Po!í'cia (Sala Comissário ... 2.03&
Policia (·Gab. I'elegado) .• ?594

DR.'!. LOBA1'O COMPANH'1AS DE
,-�'�--

FILHO TRANtlPORTES

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

"TUBF..RCULOS� �ruzeiro dO Sul •.••.•.•

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOl'IA Panair ...•.•.•••••••••••

Clinl·C.a Me'd1'''a de', Adultos. DOS PULMõES Varig ; .

...

CIrurgia do Toru Lóide Aéreo .••.••. _ .••••

e Crianças Formado pela FacoldaJe Nadu· Real ..•.....•••••••••••

C nal de Medl·cI·na. 'fisiologista. e Scandinavaa ..

onsultório _ Rua Nu UOT -JS-

'filli.ocirurgião do Hospital �,II' E

nes Machado, 17. rêu Ramos j.,u't .

Horário das Consultas _ CUr.80 d" especialização pela Magel!tie •. , ....•.•••.•.•

S. N. T. Ex-interno e Ex-anll- ,Metropol .............•..
das 16 às'17 horas (exceto lente -ie 'Cirurgia do Pr;;f. Ueo R !'orta .......•.•. , ...•

aos sábados). Guimariel (Rio). �; aClque .......•.•. , •••

. .r.on�.· Felipe Schmidt, 18 � Centra! ...•..•••.••••••• r
Residênci,a: Rua Vlscon- Fone 3801 Estrela ...•....••••.•••••

'de de 01.rro ·Preto, ]23- _, .t.tend\l em bora marcada. ldeal .

.

Re •. : - Ru!. Estevel Junie,r, 'ESTREITO
Tel. 31)59. 80 - !i'OUII l ZlIII .. Disque , .•.• , •. ' .•.

Ex-interno da 20" enfermarsa
e Serviço. de gastro-enterolngia
da Santa Casa do Rio de Jeneíro
I Prof. W Berardínelll),

.

Ex-interno do. Hospit.al matar
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, ínteatíno,

(igado e vias bilia>:es, .Rins .

Consultôrio: Vitor Meirelea 21.
Das 16 às 18 horas.
Resldência: Rua Bocaiuva 10.
Fone: '3458.

.DR. MARIO. DE LARMO
CANTIÇAO

INFUl,,,•••._;OES trrEI!

.

DR .. LAURO' DAURA
CLfNICA GE'RAL

El,peciaÜsta em, muiée.lilll de

ienhoras e vias urináriRL.
Cura raJ(ea-J das iuf,el'ções

agudas e cronicas, do Ape,relho
{enito,urinário em.. ambol OI

qexôs. -

, Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema n"rvóso.

-

Horário: 10lh ás 12 e 2'6 ás li.

Consultório: R. Tira.:!entes. 12
, ]0 Andar -, FOlie: 3241i,
Residência: R. !:;a"erila Cou·

Inho, 13 (Chácara do E�pallha)
- Fone; 3248.

.-

ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficin.. , l· r.a COR
,.�eiro Mafra. n. 160 Tel. 1022
- ex" Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS

.
Gerente': DOMINGOS .F. D.

AQUINO
, Representante.:

Representt'cões A. S. Lara.
Ltda "

Rt'l Senador Dantlll. '40 - 1°
andar.
·Tel.: 22-ó9�4 � Rio de Janeiro;
RU'II 15 de Novembro 228 lio

n,'�r ORla. 512 - ,São Paulo.
Assinaturas anual .• Cr$ 800,00
Venda avulssa ..... , Cr$ !,OO
Anúncio·"-mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

:,)icados, nã\) lerão devolvidol.
�

A direção não se re3J)onaabilila
·.elos concr" emitidol nQI ar-
I�09 ai:.�Í1

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO' D1': CRIAN<';M' ,

PUERICULTURA - PIWIAl'iUA
_ ALERGIA INFAN'llL

C'lnsultório: -- Itua 'fu·ade .. ,

tes n. 9.
'"

Residência: -- Av. H.TCI110
Luz n. 155 -- 1'el. 2.530.
Horáno: - Daa 14 às 18 ho·

,'as diF riamente
------

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRI�ÇAS

Consu lta� das 9 ás 11 borat.
Res. " Coua. Padre MiiuOllinllo.

L"...

Últimos lotes. Informações e vendas com o S�. Adão
F erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
:ione'3559.

Florianópolis _.; ltata' - Joinville �. Curitiba
',_.,-"_ -....:�'v....:� "l,

A eA C19" l\.UIi Deoaoro. esquina da
. 9 na: Rua Ten�nte .Silveira

I :I.IRA TENIS CLUBE
(O CLUBE DA MOCIDADE)

PROGRAMA 1>0 MÊS DE AGOSTO:
Dia 18 _ sábado _ Soirée, com início às 22 horas.
Dia 26 _ domingo Brilhante Tarde _ Concêrto -

Dançante." Aguardem maiores
detalhes sôbre essa surprêsal

BORDADOS A MAO
..

ElIsina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires lZ.

P É R 01 A /' Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

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

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

mas.

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K 'T ,�
Aproveite a oportunidade..
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-

__------------:--------..,-----. , ,do em São João Batista, Municipio de Tijucas Santa Ca-
·tarina. I

•

Farmácia Moderna _ Rua João

\.-'

. Fi\ial: SAO PAULO Agência:. PORTO ALEGRF./ _�
Avenida do EstadQ 16f6/76 R"" qon:!�:?:; A,evedo. p�e$ �

-

-O' ii''Delefone: 37-06-50 Telefone: 2-.17-33 ,..51 'S. --
Atendt' "RTOMAR", 'l/ ,AI .' ,

".�i·
End. Telei. "SANDRADE" . Elld. T�leg. "RIOMAItLl" �_ ,"'. �,.• TODIJ DfA' �-:,:iAlênela: RIO DE JANEIRO Agfoncia: RELO uma- 7T'.. ...

''RIo_ar'' ZON'fE 't" .... ,nos VAP�.,OS �."Riomar" t

,.Rua Dr. Carmo �.. etto. 99 A 'enida Andr' ''\s. 871-B

'M'
.II

DJ."- ·/.·a..·�"
.

'

tFone8: 32-17-33 e 32-17-37 Telefone: � .10-27 - . ,

� '"::,,,:. �

Atende "RIOMAR'� Atende "RIOMAR" '7 _,

�
_

.'
, �i6:

;; 41 �. �
.

'I
, ,E�ói11�':.."��0!�!�I:erviços nas praças de Pôrto .

'/ 7t' �, ,

,

Alegr�, Rio e Belo '�orizonte, são efetuados pelos nossos
- '. "..;J

agentes
� -

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

'. "RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"
•.• A, HORA DO

'

1121

mudou ('

Alfredo",

TÓNTCO ZENA

EMPRE�A NACIONAL DE N.AVEGAÇÃO
HOEPCK�

84110-MOTOR ((CaRL - DOIPeIE)}
.. ',

ITINJ:RARIO
SAlDAS DE

'\0 PRIMEIRO SIN
.

>

E FRAQUEZA, 'fOUICO ZEN"\
�uA MESA!

l D A V o I. T A

Fpo1is. - ftajaf Rio San�08

6-8 ", 11-8 - 12-8,

16-8 18-8 - 24-8
I

t:l)-15

29-8 31-8 ,6<9 7-9

Dr: Wilson·J_ Bleggi
Cirurgião ,Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consult(lrio d�ntário para o Edifício "João

esquil_la Jeronimo Coelho - Cons. Mafra., 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo nó seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor _ Pontes móveis e fixas -
Pivots

.

-:- Dentaduras anatômicas. e cirúr�ia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Seixas' Netto i O abade Th. Moreux defin:: rotação do planeta que é L8

-ti, ",,,,,Oi!' .

#1' ! muito bem o connectmento 689 dias, médios num eixo

Al'ágrafia nevoada - Te--' que temos de Marte. Eu, de com' a inclinação de 24 graus

mas da superfieie marcial)a·1 mim para mim, aceito o te- e 50 minutos, (A da Terra é
'I'udo t'c,m, ou deve ter,' a sua expl ic a.ção perfeita

.

A arégraría, no .momento ma de Moreux como' certo e 23 graus; 27 minutos, 8 se-

Florianópolis, Quarta· Felra, 22 deAgôsto de 1956
_

I
mente' razoável ou lóg ica Quando a alguem são ofer- atual, como um ramo de es adianto mais uma dúvida: A gundos). A Inclinação sôbre

\ " tadas vantagens, sem mais ou menus, �5SRS vantagens túdos dedicada à "superfície . gravidade em Marte, para a eclíptica: 1 grau, 5t mtnu-

S
.,_/. ou não são reais ou esr-ondem um objetivo oculto. de planeta Marte, não é bas-' nós, é medida do ponto de tos, 1 segundo, (Terra: Ocó,

, I No comércio é, ou deveria acontecer, a mesmu bertou de todo dessa "ilusã(l: vista solar e não local, qJle O,"). (O probléma de calen-

0'0-'1aIS I
causa. Si isso não acontece na generalidade das vezes tante exata nem precisa . .-.'\" deve oferecer um" número dário em Marte será algo

'" é todàvia.vo que vai acontecer em S�tembro, mês, para o arégraría nasceu sob o signo. mais abaixo. Afóra esta res- mais complicado que na 'I'er-

• .'
.

"
'.

.
I
quál, se acha programada uma venda, com apreciávc is dos canaes e ainda não se li-I tríção sem maior ímportãn- ra.),

! descontos, em .tôdos os artigos que s ign if icain u ti l idn- inter-lentes", apresenta da, ela, Moreux tem razão: "A- S c hí a p arelli, em 1�'t7,
_

I
de quer para as noivas, quer parn as dOIlH:3 de casa, por Schiaparelli e ratificadn centuando-sa que a gravida- (Marte apareceu nêsse ano,

SRA. SILVIA ALENCOURT São estas as razões do "mês dos enX(1\'H is" : por Percival Lowell, o bri- de, em razão da ma-ssa,' é pe- 5 de setembro, com 2t> segun-
AVILA 10) Setembro já não é mais inverr:o. Porém, 'li leia lhante astrónomo que fez ::I '10 menos 3 vezes menos ín- dos de diámetro, como apil"

Transcorre na data de ho- previsão da exístêrrcia do pla tensa que a da Terra, e que recerá na presente de 1955
não é o mês de apresentação da', »ovldadas de

_
.

�
, neta' Plutão. o dia marciano tem uma du- (apro_ximação de 79 anos),

verão, cuia lançamento norjnalmente se V"l'i-- I , .

f' t br A'
, '7

do «

<

,,'1- Os arégratos "csnaltstas" ração de 24 horas, 37 mínu- fez o levantamento trígnomé-
ica em .ou u roo SSIm e mais o que opor-

I trazem em dia ( to' 22 segundos 67 na la trico de Marte e organizou
t h 'd tr

. -

d
.' .'

- que es- -, , , e

�no preenc er � vazI�. a r anslç:_o as esta-
I forço! porque quantas modí- mais, há que dizer

.
sobre o um mapa, Os cnnaí., í'oram

çoes com � venda de artigos que nao dependem

I ficações
sofrem 03 "canais' que sabemos de matemàtíca- então. ragtstrados.

das mesmas,
. que variam de ôlho para mente certo a respeito deste Mas tudo ficou nêssss ma-

2°) A propaganda é habitualmente orientada no

\.
ôlho, de 'lente para lente) interessante planeta." pas e nêsses eanaes em com-

sentido 'de destacar os artigos da estação, per- '-, seus mapas de' simples e Eis porque, mais um_a vez, pleta névoa.
-

/ manecen do varres outros artigos,

inteiramen-,
geminados, de 'mares e terras I chamo _

às cartas marcíanas Hoje conhece-se tanto a

te ignorados do público comprador. Daí ig ila l- marcianas. Mas o fato é que I de nevoada arégrafia. Nin- orogratla marciana quanto

me�te a, oportunidade prática da venda dê sses não podem dizei',:pr�cisa len-, gué�
pode saber mais d.e no t�mpo de sc�iaparelli.

artigos durante Setembro. .\
te se um "mar" e mesmo, um Marte do que Moreux, nem Mas teima-se, por ISto mes-

cu!o de amizades que na da- I 30) Finalmente: servindo bem a SUá h'ad!simia1 mar ou se uma "terra"
é

l Moreux mais do que eu, nem, mo, em fantasiar, ..
ta de hoje estamos certos freguezia, ,oferecend�o-lhe valiosas 0Po.rtunidu. : mesmo ,lInia .terra ma,rcianal 'eu mais qlH� �inguem: Os da-I
prestar-lhe-á inequívocas des para a sua economia zela A Modelar t.vm- (O batísmo dos acídentxs dos matematicamente conhe- \ -------

provas de apreço e regozijo bém, pelos seus próprios inferêsses. É uma lun�re.s,. também começam cid�g do- plane,ta são êstes, E i
por tão juhiícsa data. justa quão bem compreendida retribuição à' assu� e p:rma?ece: Os mares. maI� os. pro�lemas ?rbi�ais,1

Os de O ESTADO se as- velha e decidida preferência do públ ico para Ilunal
es nao sao mares). I de a�bIto sI�eral. Soo Este

saciando as homenagens com o antigo e conceituadíssimo estabeleci-
r

,
pro�lema órbita] cede lugar

formulam votos de felicida- t'
O que temo,s, por agora, e a dIzer-se, certo, que as es- Precisa-se de uma que

Deflui na dàta de hoje o des. _..-... � ._:.._ _ _._ _ .w._ __ '

uma arég'rafia nevoada. Im- t�ções, .marcianas são idên-
I
saiba cozinhar e qne durma

aniversário natalício do' FAZEM ANOS HOJE: I llrecisa; �, '
tlCas as da Terra, embora no emprêgo. Informações

nosso pi'ezado amigo e dis- sra� Hilda Gomes I Mas pai:'a� explicar o moti- duas vezes malares, devido a pelo telefone 6257.

tiI').to 'conterraneo dr. Ed- Ulisséa I V?
pelo q�u�l cnamo "arégra-

1 A
'

M'
. fIa ne�vóada/' 'ao estudo de .

mune o caclO� oreua, pro- _ sr. Raul Tolentino
- •

d
.

. Marte,� tomo �Ul1S trechos do·vecto advoga Q em nossa
- sr. Romeu SantãI1a

'

Relatódo que o atrónorru J.
I

Capital. - sr. qsni José Cidade 1", '11_-__/?_�".�-;,.,. �.: '�LI/� n/I(', Jl_ n/I,.'Y,L Nicolini, do bbservatõrio no
O distinto aniversariante, _ sta. Cle'ia .EII·ane da wna.� WI!:' " r/tIfU,J, Uf6 U,,'C' c·

,

apl'1cm'nio, me forneceu,
que goza de

\
vasto circulo Silveira -_ Tràta o ltelató.rio' da aproxi

de amizades em todo o Es-
_ sr. Plaxedes Alves de QUAL A MAIS Il\1POR-

I
do seu labor, pode"st;! medi!' merção de 1954. Vejam,os uns

tado, é ainda Presidente da Souza TANTE?, . (L f!1"aneleza do ,seu trabalho. trechos, de observacão de

Ordem. dos Advoga'dos �lo _ sr.·'Amauri José Mar- O Itamarati tem ,tido a, e �obretudo do dinamismo, alguns especialistas,-
Brasil, seção de Santa Ca:- tins ,sua fre'nte hom�ns que me-

'

(:.,s suas iniciativas. "

.

"dia i1;';V'I-OI-30 - Obser-
tarina onde vem se dirigin- sra. Zenita Davidoff ::-ecem a gratidão ,do Bra-I O Emb�ixa,(ior Macédo vação dé Rim'. "Sy-rtes Ma.g-
do com excepcional briihan- Lessa.' si!. .Um Rio Branco por; Soares tem sido .um Minis-. na" franqueou i'hdubitavel

_. sra. Iracema Zomer exemplo, a fi�ul:a. máxima'ltro que ,trabalha por dentrô mente o meridiano central'

Garcia do nosso M'hllsteno do Ex- e por fora. No ano passado a l'c,gião formada por "Deu�
_ sta. Maria Tereza Oli- �el'ior, deixou gravado na' apresentou'em dezembro um calione Regio" e "Sinus Sa-

I

dlistória. 110S>::<I, o reflexo' da l'elatório do ano�,do Itama- 'beus", parece-nos um p.nucoveira Nobrega
V't" F sua obra, o marco do seu. i'ati, com,pl'éeisfio absoluta eKcentrica. Inst., 250mm ',. .-

�vva., 1 tlrIa ernan-) O:trabalho c da sua in.te,ligên-.e, J'á imIJ. .re,'ss6'," érn fo.rma de
'12 x; Vis.: boa." ,Ides "d' "1'-" ,'.

---. ....-__ cia. livro. E repassando o rela: ,.}� 7-VI-02.35 - Obser-.
, ��)':�PA-�//;$;' /-,), :,f,!' ;'f II ,i /,,#;.��� ',:' Atual;""ente se, acha, à, tOl'10 'l)ode-"8wter uma' 4déia . vaça.o, de Nicolini. Um' seUl,!

�U4"':"li"Zl;;'m"'-
_

"a"ilJ1m.Mo·Wd'·'l'a'���I.fr.e.nte "do M.i.n. istédo, 1I.ma"·J,:'$,,,.-,a-tii\;,kIa'.d"é-'S"""do',".,m.'($tl:e� ,nm";�a��lJo-':'t',ª,e <, �etalhes,
�

U1lS
i ..

•

� , I' ,.'" .",'.� : ... ��' '"","' ?: '. ;'" , ' ... , IS ou ros menos
- ., ,""

�;� .

"

, f.lgiÍl'ft· quê 'hõr;dnais '(Ne se intelectua:I; ,-:(" '" i
'

'. � �ao no�
- _ , .' . '.' ,

, �. '

.. ' '. J" ,

. � a,d o � .,nessa olíservacão
- .,._;aleule seJa lJl'llhante, rea- A' polItIca «"c!é a:lucl'a ao. Quem ma' d

-
.

I
• ,

• .,
'

• • • _

. I ,. IS o' que totlOii, .

llzu mêuto maIS e so mesmo' ParagunI,' abrmdo a naçao. I,pol'em chama t' - ,

i
'.

d d' I
' .• A

t AtI t' 'I'
, . a a encao, e

'f3e aproxunan o e a, so ''lmlga um por o no anl"

I
a calota pol�'r e'a ':1 '

. _" "
," sua. ran ..

r1it'�mo pnvando um -pouco co - o de Paranagua _,;_ ja escura". A essa a'ltur -I\
--- - - _.

�oS�i?ili�!'indo ao país gua- f t�-se qiIe ela se el1contr:·s�� .. '

RIPer'l,mente bo,].e laUI !l1Clemento no seu- ,pro- 'slvelmente reduzida. 'l'oda :l

g-ress,o, ajudando-o c,onse.gttir ',região de "Ly.bia" a:'''M-ar'ga_1CAMARõES FRITOS "

Imeios para levantar üma, �·itlf.er Sinus" é visivel, pois

INGREDIENTES
dil'elétrica para fOJIlentar Instr. idem; 300x; vis boa. "

I Este modêlo de um reator atômico, 'projebdo espe-
, 1 �lla indústria. O :::.provei. I O Relatório de Capricói'nio ciaJ.mente para pesquisas médicas e tratameIito do can-

1 quilo d� camarões fres--
;arr1tnto do petróleo da BQ- é longo, Os dado, são sempre cer, está sendo construido pelos Estados Unidos pa;'a a

J3 .

llvia, através da estrada de a.sSlm: Nmla que revele unHl Escola de Medicir.a da Universidade da California. O
4 colhéres dlJ.s .de sopa de exat'd- . '

El: J o para isso construida . I ao alJ30luta. E mais um combustível nuclear na esfera central do l;eator emite
na'Dteiga .

exemplo d
.

pie liga o' pôrto de Santos " ,,3 mesn::o Relat..'l- radiações controladas, que são lançadas através de uma
l/4 de xícara ele salsa pi- 'no' / Il.(jllele país do Pacifico. O ';d' abert.ura na parede do qua'rto dos cancerosos, a direita.

. , b I' t d M
Ia 21-VI-oo 30 -' Obse'

I

O t t' lf t d'
A'

b
"

I. e:'Ha e ectmen o e um 1 u-
va:

-

dR"
.'�

,

cen TO çon em su a o e uranIO,' um com ust.lve nu-

esmlga-I
_ .'

rt t'
'.

, çao e un. A calota ans· I I" 'd 't
.

tA. t
\

.

';eU no
.

amara 1, um ver- traI e'
'

.•. "

. • cear· IqUl o, que emI e energIa a omlca vagorasamen e e
.

penel�am"l1te nitida e A •

dadeiro respositório da his- b�m c' .)t . 'd' ,
sob controle completo. A Mesa de funCIOnamento do rea-

, "o. Olna 11; tnfla a te.
.

'. '. , • .i tória do Brasil, trazendo da "ião de "Palld
'

F t '
tor flca no andar mferIOl' a esquerda, o consultorlO me-

I
' .

. orae 're um' .

"
.

]\tr}·\.NEIRA DE FAZER Europa doellmentos impor- "DeuC3."O"ln ';:Ci"'" ". 'dico no primeiro andar à 'esquerda e o labol'atorio no mes-
l _

, •. '� """"li), '::-'lnl1S • . .

1 ..:..:_ Lave os camarões
tantissimos para nossa ter- ,Sabp,lE" e "Mal'gul'ítif('r Si- .

mo andar a dll'elt�.
'.

,

t f' R
ea, "'·[:0 as:suntos que pode- B·tlS" é visível,' ontl'05s1'm n' OS ESTADOS U.NIDOS CONSTROEM REATOR

em agua corren e" 'na. .e- , "

e a.s veI'as
riamos citar ao COl'rer da '''Niliacus I,arlls", s['br"�,,�,o',� I NUCLEAR PARA PESQUISAS MÉDICAS

tire as cu.scus L' - -- ..

penB. o:em preocl,lpuçâo de se no hemisf.el'io norte. "o' 1:. '
Um técnico ajl,lsfa a co,bertura do centrq ou "cora-

esc·uras.;- ..,

- J'E':dl'icnar iniciativas: Atrá: outra, uma cnfip'Ul'uc,a-,[) ex- çâo" de um reator nuclear especial, projetado para uso
2 - Coloque numa tige- '" .

. dos lU"otidores politicas in- tl'anha, mal' definida (reo"i,:;" médiCe, em construção pelos Estados Unidos l)ara a I,�s-
a e c()�'1erve em lugar .' ... 'u �

tel'J1acionais, o Min istro da setentrional de "SYl'tes Map'- cola d'e Medicina da Univel'sidad,e da California. O re3-
"reseo até a hora de fritá- '" '

Pam tem feito sentir o seu qa") é visivel I�a mçsnlil lati- . tal' será jJsado 'inicialmente pai-a pesquisllS sôl;lre cancer
:OS, (Pode guardar na gela- t 1 d 'N ,prestigiai pessoal, o IJoder lI( e e '1 jlilJ,ctl.> L.aclls", Pt'- e tratamento de cancerosos,
deira e I:etirá-los no minu- Iela SU!1 açâo, da sua inteli- rem mais a le3te. In;,;i. O centro esferico que se vê na foto, c6ntém 'uma SO-,
ÇlS exa-t:o de pôr na frigi- 250m 14

.

gêüeh e da sua cultura.
.' m;, ,ax; vis

..
: regulal', ,lução enriquecida de sulfato de, Ul,:ânio, um combustível

Jeil'a. É até melhor fritá-los EI d-- S, rapI an� nte, ü que é. atômico. líquido. Essa substancia emite energia atÔmica
uma observuçao de Mari I

b
.

,. .• , ,p vagorasí1-mente e so
_ ngoroso controle, na forma de raios

EIS, o que chamo "arégi' f; , I .

nevo d "

, ,. a.:1

I
ga.ma e térmicos ou neutrons de movimento lento., Ambos

,

__�:_�___ .

os tipos de radiaçao são usados no tratamento el'os teci-
-_- �

, dos cancerosos. -
_

versos volumes. 'Uma ativi-"
.

.

12'0 belamente ilustrada, que dade pre,ÍLjdica aoutra. Mas
i ;1a verdàde umá histól'ia> -tU'?l seria mais ,imp�l'tante
do Brasil contada através lYU'a o Brasil, a história que

?le está escrevendo ou a Iistól'b que êle está viven- "

�o através eÚ. sua ação vi-I Uma c,asa para pequena família. Tratar na lavanda-
l�.'(cia. para terminar os di- gorusa no Itamarati? ria Serratine. Rua Traj,ano 25.

�,---,----,---�--�

ANÚTERSARIOS

je o aniversário natalício da
exma. sra, d. Silvia Alen
court Avila, mui digna espo
sa do sr. Ministro Vasco

Henrique Avila., elo Tribu
nal de Recursos.
A distinta dama· aniver

Jariante, dotada de excep
iionais qualidades de' cal:�
ter e coração, goza em nos

sa sociedade de vasto cir-

DR. EDMUNDO ACACIO
MOREIRA

.'

tismo.
Às .muitas homenagens de

que será 'alvo na data de

hoje, juntamos as nossas

com votos de penmes feli-
cidades.

"-

j'
',',

. ,

,.

.·f
.�

F' de Milão, Itá,lia, qüe �os Ve_�1 êste modêl(i esporte da

coleção VALI).\l[QN, Ga�cas de linho. azul marinho com

friso claro dt laq'b �,' p;Sá\�0 cb'm:p\ríd� ',co'm gran des bol
sos, debnradci'�enl az,tiJ�marinn-o. 'Para as tardes frescas
i!sse conjunto -é'nfUito á.jú'ôpdado. (FOTb TRANS-

""" '_. ."., ,', WORLD)

8-0
A partir ele 13 do· conente, o Curso de D!lt,ilografia

"São Luiz" pass:ll'á a...-ful1cionu,r no seguinte enderêço:
RUA TI,RADENTES, n.030 (tl�inta),

em cujo local estão aberbs, em caráter permanente, as

inscrições pI màtrícula, de acôrdc Gom as condições que
seguem:

Mensalidade: Cl'$ 100,00 (pag;ament� adiantado):
Diploma: Cr$ 200,00 (no término,do'Curso);'
Método de�ensino: intuitivo (teclado vedado), 'exclu-

sivamente, '

rrempó de duração do Curso: no Inês seguinte
que o (a.) 'aluno(a) tiver alcnnçado 120 toques
nuto, sem erros e sem olhar para o teclado.

,
.

I . :.

A Direção
emlnU�1 mi�

"

Porque "o mês �8S
enxovais"?

EM DOIS PlANETAS

EMPREGADA

OS ESTADOS UNIDOS CONSTROEM REATOR

NUCLEAR PARA PESQUISAS MÉDICA;;;

'"eh

.;1 clente de alho,
.hado

1 pitada de sal

'1:L Tgre,ia,' tal' a ligação en

ire as duas. E lamentamos

"L, falta de tempo de S.

Outre, dia estavamos ven

do .� ebra que Macedo Soa-

. '

ALUGA SE

gelados).
.

3 --,-- Logo an tes da hora de

serví-los, derreta numa fri

gideira, a manteiga. Junte a

salsa, o alho e 'O sal. Deixe

f-rigÍl'-um minut.o.,
4 � Ponha os camarões;

deixe que fr�m, mexendo

algi.llria� vezes e virahdo-os
de 3 a 4 mil1utos. Não cozi-

re,' etá preparando sôbre
" HlSj ória da 'Igreja Católi
ca. do Brasil.' Obra de fôle-

nhe demais, os camal;ões fi
carão duros. (APLA).

�

A'cVENT'UR�S -ZE�MUTRETA
/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Scbimitão, E'dSOD: 8,So<dy não irão <para o Va-s�o
rp'ERMANECERA-,'Q NO, C R ALDO LUZ OS TRE""S, CAM-PE'0-ES - SUL�AMERI� 'I' "ql�á,tro com" do Continen- _dllais e intel:nàcion�is. Por
,

" ",' •
,

'

_ te, ê l S o grande problema outro lado e provável que
i

CANOS" TUCA O MAIS p'ROVA'V-El SUBSTITUTO DE CORDEIRO NO "QUA' da direção técnica do Clu- E'dson Wes_tphal venha a

.

'
-'

_
_'.,'

.
.

.'

- be de Regatas�Aldo Luz.. .. deixar o sota-prôa passando

T'RO COM" .

,Fala-se no retorno à a�i- para a voga. Aliá� no "dO_is
, vidade do remador Joao com" em que fOI campeao

,

tiS h itt E' I W' R
' Arthur Sanforcl Vasconce- sul-americano e provávelNossa repor agem em con- co ,c :nl .

e uson .est-I cerno, marcado como sem- fazer experiências com vá- < -

: versa com destacado men-I phal nao pensam em deixar
I pr'e para meados de novem- rios remadores, afim de ve- los, o Tuca, que tantas g lo- mente irá .às .Olímpiadas,

J R' rías já deu ao 'clube de' Eu- E'd on r v lo a tidõ 't-
,tal' do Clube de egatas : o remo catar ínense no mo-

I bro. A guarnição Campeã rificar qual o mais apto s e e u p I oes ao

1_�ldo Luz/ veio a saber que, I mente. Os três notáveis

I
Sul-americana que há pouco pára substituir aquele f'a-

rico Hosterno em memorá- boas quanto às de Hamilto"n
! embóra fortemente assedia- "rowers" aidistas continua- perdeu as eliminatórias con- moso "rower",

veis disputas dentro e fóra Cordeiro,

I C t b
' ., do país. Também se cogita Mas 'de' Ad lf'

i
dos pera lube de Regatas I r�() reina,n�o na ala ,S�j i tra os car,iocas e taIr_Jbém o TUCA Ü" MAIS PROVÁVEL ' ixemos o o

Vasco da Gama, os remado- visando a disputa do proxi-, voga Hamilton Cordeiro que Encontrar um voga para
dos nomes de Kal il Boabaid Cordeiro, que é o prepara-

João A. Vasconcelos (Tuca) , ., Gl S h d
_

-J"J"••••••••�
res Sady Berber, Francis- mo Campeonato Estadual depassou para o Vasco, vai formar num dos maiores e ena c rer, rema ores dor técnico do C. R. Aldo

� também experimentados, Luz, resolver, como tem re-
.� contando como contam com 'solvido tantos problemas de

_1_'__�_!-:-"-':S�.;Z:S::51;;c:�A...__�"_[j []HATA:AD '_�URF� �
vár-ias" vitórias, inter-esta- conjunto.

_

,

-

, OS: JOGOS DE SÁBADO f DOMINGO
.

PRÓXIMO NESTA CAPIAl

Para amanhã, à noite na

I
visão Especial d.e Pr

__

ofis

séde da F. C. -F. está mar- sionais, afim de tratar de

cada uma, reunião da. dire-
I
assuntos diversos relaciona

toria' da entidade e os pre- ,dos com a disputa do certa

side!ües dos clubes dit" Di- I
me acima aludido. '

HAMILTON �CORDElRO PREOCUPOU A �
'1 • ...

DI,REÇAO DO·-REMO·VASCAINO. mnfl[� 001[0' I nrSaiu Da Concentracão As 6 E Só Vol- � ',U
.

U �
.

t'o A's '10 Heras
, __

O Fiam'engo FOI' RIO, 21 (V. A.) - Após 01._.0...0 0....0....0....0....0 0.....0.....0.....<

U, "," a quarta.r�dada é a seguin- HAMILTON CORDEIRO QUASI PROVO-
'Julga'do Cul

..pado ,-_ Guerra de Nervos \8. a, .pOS,IÇ:a� dos clubes no .' "

.

RIO,21 (V._A.) - P'ubli- tava para a-garagem náu- ce��:me c;�::i��, Opp.; '2.0 CAVA UM ROMPIMENTO, ENTRE VAS-
ca o "Jornal' dos Sports", ticado Flamengo, na Lagoa, - Fluminense e Vasco, 1; CO E FLAMENGOedição de domingo :

. possível local de ser encon- 3.0 - F'lamengo e Bangu,
,

"A díreção+do remo vas trado o remador, segundo 2;' 4.0 - Botafogo, 3; 5.0 -:- RIO,2i (V. A.) O deiro (do Vasco) e na ex-

caiao passou por 'maus mo- os cruzmaltínos, já que não Olarfa .e Bonsucesso, 5; 6.0 "Jornal dos Sports": 1 pressões "dé um dir�tor vas-

mintas na manhã de ontem; era desconhecido o �interês- - Canto do Rio, 6; 7.° --:-- "Por .causa dos aconteci-
I
caino contra, um dirigente

sofrendo' 'mesmo intensa, se dos rubro-negros pela São Cristovão, 7; e 8.0 - mentos havidos nestes úl- rubroneg ro".
guerra de nervos com' a au- conquista' do remador r cata- Portuguesa .e

'

Madureira, timos dois d iâs no remo ca-

sência do semador càta.ri- rinense, voga do "quatro com 8. rioca por pouco o-Flameu- T
.'

d D
'

nense Hanrtlton Cordeiro com" que interveio nas �i- lROXIMOS JOGOS go, ontem, não rompia rela- remo O are
(que chegou na sexta-feira tirnas eliminatórias 'de Flo-' Os proximos jogos do cer- ções com o- Vasco. Segundo Os conjuntos do Taman-

à noite) .. da concentração yianópolis.
'

tame guanabarino são os nos foi dado a apurar o pre-' daré, preparando-se para a

da Lagoa. seguintes: Fluminense x 'sidente José Alves de 'Mo- 'batalha de sábado frente ao

A ausêríclà dó remador �RETORNOU ÀS 10 HORAS Vasco da Gama, Flamengo x rais, teria mesmo esboçado: Paula Ramos, quando será
foi consta:dada às 6 horas Sómente às 10 horas o re- Bonsucesso, Portuguesa x uma nota que seria dada à decidido o pôsto de líder,
quando""do> _d-espertª,).' 40s mador catar iriense atual- America, Bangu x Madu- publicidade explicando as

1
treinarão na noite de hoje,

remadores'
__

para __

o' �tr-e'ino Jascaino (já qUe ont�m m�s_ '['eira, Bo.tafogo x _Olaria e raz�es dá atL��de do Fla-: ljI-0 estádio da Praia de Fó ..

'diário, e foi julgada desde 019 se concretizou a sua 3ão Cristovão x Canto do mengo, baseadas na fuga ra; sob- a-s ordens do crack

logo como uma· fuga. transfêrência)
.

retornou à- Rio. do remador Hainilthn. Cor- Bl'-ªLÍlià:_Sil,veÍl;a.

�:�i,��,.:���gf;!; ::�;E ��{{}:�0}rj��:�:���� ,M- �"noe I. S i I V·.e i ra n á.' fia'
,

m'
i

e:'
.

nno'
os dii-igente; à procura -Do próprios dirigentes se' fur- ." !:I
remador por todos os recan- tam a dar publicidade ao Manoel Silveira, remador reJ!lador campeão chegou e ble" de aÍta classe; podendo
tos d-n Lagoa 'assunto que foi autên.tica. M" II" t f"" f

' I
. < • cat-ar�nense do artme: e sua, ra�s erencla Ja �I pro- I in�lusive lançar mão desses

guerra de nervos, por s� a maIs recente transferen- r;essada com o respectIvo' en-
,

dOIS remadores em outras
tratar do dia d,e' ontem O •

hCÜl; para o Fluminense. O, camm amento à C.B.D., já
I
provas, COlllO por exemplo

A maior concentração das .último para recebim�nfo de - '..

que o prazo de transferên- 'o "skiff" com Manoel Sil-
atenções dus vascairio-s es- transferências dos Estados.

, cia expirou ontem., I veir,� e Vilela em seu "qua-

Argentina 1 x Te-, .- O' remador catarmense tro se.". .

'REUNIÃO DQ,S ClUB.ES DA DIVISÃ,Q i heeoeslováquia O ���:I��Ol��::ael���oW�I� CLIMA ..DE CRISE
. mar Vilela o duo-nacional,' ,

ESPECIAL o- conjunto da Tchecoes-
apesar da rivalid�de exis-I Cou: à vinda de Hamilton

l?vaquia, em sua quarta exi- tente em ,face de clubes, CordeIro para o Vasco e de
bição na América do' Sul, '(em Santa Catarina), está Vilela e Silveira para o

foi vencida pela sel�ção da novamente ao lado' de�eu Fl.amengO ?ressente-se um

Argentina, pelo escore mí- ex-companheiro. 1'(dlll1a de cn,se no remo ca-

nimo (penalty), domingo,
-

! tarinense com o êxodo de
em Buenos Aires. ,POSSIVEL DOURLE : seus gran,?es campeões_. �I-le-.

, I nas E'dson . Westphal, Sadi

3
Com ISSO o Flamengo tem Berber e Francisco Schmftt,

X assegurado' uma boa posi-
I
apesar de assediados não se

ção no Campeonato Cariooa, . Úansferiram'. .

pois tem já feito um "dou-: (Do "Jornal dos Sports")

•

Seis pelejas estão progra- ,

nadas \para jábado e do-'
ningo, nesta Capital, em

irosseguimento aos certa
nes das divisões extra e

)special de profissionais,
"lmadores e juvenis a sa-

Domingo, à tarde

Campeonato Amadorista,
às 13,30 horas :.. Treze de
Maio x São Paulo.

Ferroviário
Os rapazes do Comandan- r TORNEIO

,'I b' t b 1
�::l�ed;�liC��le ;�ite:l�ni:� 1o �!:'01:8 s;�:!� 4. \

X �s !o�jU�OS do Imbituba
vantal'aÍn brilhantemente o Flamengo 1 I e Ferroviário, êste de Tuba-

primeiro. Torneio de Fute- ,?o. jogo: Milionários' x rão, p�lejaram amistosa-
b'ol de SaJão.,

'

Bangú CO Bang'u não com- menfe, domingo último, no

�.��f�:;::;::1::�;�:�j�:: ::Eiih PoHda (A) 4 x I;�::�, �a:,::�:!�;��n,�;n� I. ,

Por: Carlos ,Roberto)Amanle I
EMPATARAM PORTUGUESA - t CARA"

do ronhecimento- do públi- 40 jogo: Portuguesa 3 x 11. .Em reva�che a derrota Qe· e, favoreCida com uma pena· VANA
co Ilhéu, possui a Polícia Polícia CE) '1 \

__
sabado último, po� quatro. hdade dEntro da grand�, .

MilItar uma das melhores 50 jogo: A. A, T.te. Sil-,' p-'
I tentos a .zer,o, def�o�tara�- área; Vadeco �' o encarrega Por CARLOS ROBERTO

I
intermédio de Carlos, ap;o-

equipes de futebol de sa- veira 3 x Polícia CC) o Campeonato ara Ise
no gramado "A ngo

. ,; do da cobrança. TI qual a fez AMANTE . veitando um belo centro de

a
' -

" .,
.

-

Menores".' as" categorizadas I muito bem atirando forte Em prosseguimento' ao B b'
.

I
-

hIão do ,Esta o. Embora nes- 6° JOgO': A. A. T. S. (A) '.

.

t
-

d F'
" a a, o ,qua num rus sen-

. '. .

A h
. represen açoes a Irma no canto esquerdo sem pO.:;- torneio quadrangtllar g'l'na- 'I . .

....

Ite primeiro Torneio, dispu- 2 x can adas '0- naense
.

d L X I , . ,

'
'. saclOna, consegUIu co ocar

't�',do em nossa Capital, não -70 jogo: Asas 5 x�Colegial 4'
'

'

I ���;tDO & �IA: o U
I �1�lhdades de �efesa para siano, defrontàrám-se do- a bola no fundo das renes,

80 J'oglo' B Vel'de 2 P Resultado da rqdada do ,
'd

,o qua, salUd-se me-
I ErICo: Logo apos, este goal mirg-o último, no campo do h d d ftenha podido contar com . . x oS-, . recI amente vence ora 8 termma o primeiro tempo ,.

�
"

sem 'c anCe e e esa para'

BI'tl'nho' q
;
a 11

.�

tal O certame paranaense: "

I
' , IN' I C01eglO Catarll1ense, as ca- o g'olel'l'o Bel'nadl'no

, ue e· c . ave mes-
. .

'
, ,pnmelra pe o exprE SSIVO e

I o inici.o do seD'undo tem- '.,
.'

. �

.

tra da equipe; e diga-se dI:! Finâis 'dia 19 Domg. .

Caramuru' 1 x Bloco O
justo escor de três tentos ?'

S
•

t,
0. tegorJzad�s ,representaçoes O Caravana dá a' saida e

passagem, é atualmente o 10 J'Ógo' Policia (A) 2 x
Coritiba 7 x Britânia 1

um em ,�i puta da taçalil�'
aos ql�da'dlo ml,n�tos ou- àü CARAVANA DO AR vai ao taque, mas o sexteto

.

. M t AI 3' O"
s a Pena 1 a e, agOla a fa- r c

.

A D Pjogador número um----:da Ca- portu�ues.a I ,,' I ri0 �n e.' egre x

pera-, ','AÉCIO .CABRA�. �E_VE�.
. '\'ôr do MACHADO; Airton é :. . e . . ORTUGUE- defensivo da Portuguesa jo-

pital', pois' assim o defini- 20 .logo: AATS (A) 2 x

I .' .A partida teve InICI·:_) as 15 o encarregado da cobranç:l,
SA.

I
.

• • • •

gando muito .-

bem, desar-
ram os repl'esentantes de B. Verde 3

Jacarezinho 5 x Pal�stra I horas� e cinco minut03. I atirando muito ·bem,. assina� A partIda teve 1l11CIO as ma)1(lo 'facilmente o bein
Joinville, nos�jogci'� "realiza� '30 jogo: AA'.f,S -(B) x'

1 .'
. I

Esta foi bem moviméntada landiÕ'o segundo tent'o' a 'seu, !oI ,hol'as e 30 minutos, s09 as armado ataque o qual a

d_Os naql,lel�. Cidade' :
.. pelo ASAS, (O Asas não compa-/ " � �os q�inze minutos llum(t; favôr..

'

'�
or,len's do

..

sr. José (Bican: Portuguesa vai ao ataque e

tIme da PolICIa. Mesm_o' as- receu)' "

C
-

Ch'l'
Jogada mdlvid�al e uma €:"-1 Contmua o Machado a ca) _çord�lro:. Babá .. recebendo um belo

sim souberam le'vanÜr comI 40 jogo:. Policia (A) 1 x. ampeao O I (f,capada sens�,clonal de Joao,atacar, levando panico a ci- Nos pnmelros Instantes, a passe de Airton, coloca a'
galhardia o pTimtiii'o Toi;�. Milionários O

.

O Chile, com sua vitória I Machad?, .atIran�o forte. 11" da.dela contrária e aós 25 Port.u�uesa teve um leve· pelota no fundo das redes,.
neio Inicio, Está, pois, ,de I 50 jogo: AATS (B) 4 x B. de domingo sôbre a Argen- I ca�to. ou:eIto assInaland.o c' mmutos! ,numa. confusão do�mlO sobre ,o. seu cate- 'aumentando o placard, ago-

parabens o CeI. GUEDES' Verde i t' a m Q 't ' ,pnmelro tento do E. C, MA· ,dentro da area entre Edu _e gonzado adversarlO, que s� ra para dois tentos.
" , I II! e, �u o, sagrou-se CHADO Ge'rcino n quaf A' t t I t I

patrono desse espol�te, em , Final campeão Sul-americ;Ulo fe-I A '1' t: '< i
" d

,o ,11' on, o encon rava comp e amente, Até este momento a p'ar-
nossa Capital. I' POLICIA (B) 5' X AATS minino de basquetebol 44 x mUit/er:JavI'mcOnnt Ir:ua co"n, gqI an e comanda�te de at�- de�norteado dentro do gra- tida foi 'muito bem; Aos 25

: .' o e açao e a,:_)s ue, numa maraVIlhosa POSl- macIo" .

t
;

"T"""'_'_"_ RESULTADOS DO �I (B) O �36, o escore. i 43 minutos a equip&,do Lux.' (-Coutinua na 5.a Pag.)· �l11U os:'. Ma;rJo e Valmor
.

. A contagem foi aberta por (CQnhnua na 5a Pag.)

,

��"-"'-"W�""'�"���Ww-"'_-.

SÃO PAULO, 21 (V. A,) NO PACAEMRU - Pal-
- Após os resultados de .meiras x Juventus
sábado .

g__ domingo - São EM SANTOS - Jabaqua-
Paulo, 5 x Portuxuesa-San- ra x São Bento
.:ista, ,I, Portuguesa de Des- QUINTA-FEIRA, 23:

_):rto�, 2� Palm,eiras, 1. Co-I NO PACAEMBU - Por
rInthlans, 3 x GuaranI, 2, '

tUg'uesa-de Desportos x Fer-
';;;antos, 2 X Taubaté, O, São [',wlaria de Esportes
3ento, 2 x XV de Piracica- SARADO, 25:
1)a, 1, Ponte Preta, 2 x Na- NO PARQ,UE "ANTARC
�ionaJ;' O, Noroeste, 3 x, Ju- TICA - Palmeiras x Gua
lentuS,. 2, XV de Jaú, 2 x rani
Jabaquara, 1 e Ferroviaria, EM SANTOS - Portu-
4 x Linense, 3 ..e._ ficou sen- guesa x XV de Novembro
do a seguinte a situãção dos (Jaú)·
concorrentes ao Top.neio da DOMINGO, 26:
Classificação do certame da NO PACAEMBU - São
El-'--F, por pontos' perdidos: Paulo x Portuguesa d.e Des-
LO - -Santos, 1 portos \
2.0 --:- São Paulo, 33 NO PARQUE SÃO JOR-
3.° - Corinthians e Por- GE - Corinthians Paulis-.

':uguesa de l;>esportos,5 ta x Ponte Preta
4.° - Palmeiras, 7 NA RUA JAVARI - Ju-
5.0�- São Bento, !) ventus x Ferrovia,ria de E_s-
6. ° -=-- Juven tus ,e Fer- portes

l'oviaria, 10 EM COM. S--oUZA - Na-
7.0 - Taubaté e XV de cioual x São Bento •

Piracicaba, 11' EM VILA B�LMIRO _

.8.0 - ,Jaba,quara, Guara--,- S�ntos x. XV 'd, NovembroI, XV de Jau e Ponte Pre- (Piracieaba)
J,,13 EM LINS
9.° - Noroeste, 15 Noroeste
10.0·� Linense' e Portu-,

.

O prelio Corinthians x

guesa Santista, 16 ·1 Pou te - Preta será possivel-
11.° - Nacional, 17 mente, antecipado para a

'

PROXIMOS JOGOS ,Imanhã de domingo, no Pa-
.

QUARTA-FEIRA, 22: ; caembll.
.

Campeonato da Divisão
Especial de Profissionais :

Ava
í :

(local) x Cai-los Re
naux (Brusqu·e).·

Os demais jogos da roda
da do certame especial, são
os seguintes:
Em Blumenau - Olímpi

co x Amér-ica
Em Itajaí - Estiva x

Marcílio
.

Dias
JoinvilÍe - Caxias x Fi

Campeonato de Juvenis: gueirense
Avaí x Guarani e �aula' Rà-I Brusque
mos x Tarnandaré Palmeiras.

Sábado, à tarde
Campeonato da. Divisão

Extra de Profissionais, e

Aspirantes: Paula Ramos x

I'amarida ré (decisão da li
derança).:

Domingo, pela manhã

Paysandú x

'O SANTOS ISOLADO NA UD'ERANCA
,DO, CERTAME BANDEIRANTE

'
.

NO FLAMENGO

(

FUTEBOL, DE SALÃO SENSACIONAL
LÍlrénse x

, E. C. MACHADO 3X 1 LUX F.· c. �------'-----
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COMISSAO PRO MONUMENTO À

ANilA GARIBAlDI
Agradecimento

'.

Alphonsus de Guima- tas cuja sombra se 'proic- um Ravel der-ivando de um'

raens Filho .ou sôbre a obra de Bec- Debussy.j, um Falla de um

Êsse capítulo das influ- :ruer: Byron, Heine ... "re- Albeniz e todos diferentes,

ências .. , No excelente es- �ebeu tambem, de uma tra-
'

e totlos conservando, de ma

tudo que escreveu sôbre a' dição que vai de Macpher- -neira afirmativa, qualida
"Üdginalidade de Beéquer", .on a Musset, o tema' de

.

des muito peculiares, (Agen-

Damaso .
Alonso detem-se uma Rima. Sem que saiba- I cia Nacional), "

nesse aspecto, _ para ·inda- mos por que caminho, imi- . __ z �_'-. --

gar: "Em que escritor, teu de perto um poema de

grande ou pequeno,· n�o se Athanasius Grun. Há uma

encontrarão influências li- Rima que reflete um pen

terárias? E é esta a razão sarnento de Schiller. E ain

por que, desde muitos anos, da se assinalaram como an

s6bretudo desde a época do tecedentes de Becquer �u
grande desenvolvimento da tros vários nomes estran

escola francêsa de literatu- geiros cuja influência' não
ra comparada, uma verda- me parece tão clara. NeIl'l é

deira nuvem de necrófagos menor a dúvida com res

mal dotado's, sem vocação peito a poetas esp;tnhóis:
literária, "sem amor, com sofjeu a influência formal.

papeladas, paci�ncia e tem- das traduções de Reine por
.

po, se lançou à f'ácil tare- Eulogio Florentino Sanz e a

fa. . de uma poesia original des-

Com maior rãzã6 ainda di- te: imitou, inegàvelmente,
rá- que o "o importante é a um: poema do obscuro José

grandeza e a beleza da Maria de .Larres, e, menos

obra" e que saber "como se de perto, dois cantares de

disp�seram e onde se com- Parran. Mais ainda: as '''Ri

pi-aram, os fios do tear são mas" se levantam sôbre uni

assuntos. qire só muito su- fundo· - que hoje começa

perficialménté me in teres- mos a entrever, - de poe

sam, a não existir uma ra- sia prebécpueriana (não de

zão especial". 'Dirá ainda outro modo a' voz de Ruben

que se retoma' o tema das Dario se levantou sôbre a

fontes literárias de Becquer [Ie um côro prérubeniano).
"não é por um jogo pueril ,Concluil�á Dâmaso Alou

de curiosidade, 'mas porque 30: "Não obstante, Bécquer
tal' estudo pode esclarecer- é um grande poeta, de voz

..nos na busca do sentido incqlfundivel". E' o que

último da- poesia. das "Ri- basta. Contudo há os que

mas", e porque dêle sai as limitam, nesse inevitá

não dirninuida- a doce, a vel capítulo das inf luên

querida figura de Gustavo 'cia�, á mais desaçaimada
Adolfo, senão para a me-I nec.rofagia ... Falta-lhes vo, CINE "SAO JOSE
dida da _noss� compreensão I cação li�erária,. falta-lhes
_:_ engrandecIda".

.

amor, são mal dotados; Fal-

Menciona depois os P?e- ta-lhes principalmente a

I compreensão qUe conduz à
w.-.....�

• .-..,.a•••._._,..a_.;.a.....

I
humilde certeza de que ne-

EMPREGADA nhuma originalidade se im-
1

põe senão sob o domínio de
I,

f luê
" N

Precisa-se de uma. 'I'ra- lt:t uencias varras. a poe-

tar à rua Conselheiro Ma-
I
sa como em qualquer arte.

fra, 145. I Na musica, por' e{{emplo: é

Atividades 'do M:iDi�l,o
da Ag'riculfut8'e de outros

orgãos federais'
RIO (Agência Nacional) sidente da Repú-blica ter co

- O Desenvolvimento do nfiecimento, dos. resultados
Nord-este vem sendo urna das reuniões por intermédio

das principais preocupações do Mirristêrío da Agricul
do Govêrno, como bem o de- tura.

Os órgãos que estiveram

presentes,
-

por intermédio
de represent::mtes, à primei
ta reunião, foram o Servi

ço Especial de 'Saúde PÚ

b.íca, a Fundação da Casa

Popular, o Departamen to
Nacional de Estradas de

Rodagem, o Departamen to
Nacional de Obras contra as

Sêcas e o; Instituto Nacio
nal de Estudos Pedagôgi-

VARIZES?
USE

HEMO-VIRToS
LíQUIDO E POMADA

cos.
Na segunda reunião fi

seram-se presentes fi -Divi-,
são' de Fomento da Produ

ção- Vegetal, o Serviço Na

cional de Ensino e Pesqu i
s"8S Agronômicas, a Comis
são do Vale do São Francis-
co.

Nordeste. Em Recife deverá
6:'1' lugar uma reunião' para
diatribuicão mais detalhada
,.......;----..,.....;--�._- \

'\

•

ID!ma
ALUGA-SE

Uma sala para escritório,
à Rua Vidal Ramos, nO 30,
com entrada independente,
tratar na mesma.

----------------------------------��.\,-

"IIIIIJI,.-....
-....·'4-·

_.

,
-

E. C. Machado l
LIJx F: c, t

Empalaram, P,orluguesa e
•

I

.. CaravaDa .'
-,
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6 ') ESTADOFlorianópolis, Quatta-Feira, 22 de Agôsto de 195q_

E D I 1 A L 'E D I ,T A L
.,...'--".� - ';'if.�' .. --: -t� "

pelõ,· pr ópr-io direito, no:
.

JUIZO' DE DIREITO DA cój'iia,' publicado uma vêz
tadnmcnte o trabalhista, a COMARCA DE TlJUCAS.1 no jornal "O ESTADO", de
urtorn tem razão.. Se.· eu- I Florianópolis. Dado e pas

tretanto, formos realistas e Edital de praça, com o prazo sado nesta cidade de T'iju-
pretendermos .f icar com, os l de trinta dias.· cas, aos desoito dias do'

Edital de citação com o pra- pés ao solo aceitando a evo- mês de agosto do ano de
zo de trinta' (30) dias. lução dos costumes e do O cidadão Carlos Ternes, 'I' mil novecentos e cinquenta

direito escrito como fato Juiz de Paz, no exercício do
.
e seis. Eu, (a) Gercy rdos

eonsumrxio e independente cargo de Juiz de Direito da Anjos, Escrivão, J datilc
de nosa vontade e fie con- Comarca de Tijucas, do Es- grafei, conferí e subscreví.

viccões íntimas, teremos de tado de Santa Catarina, na (a) Carlos Ternes, Juiz de
iEc'idir diferentemente". E forma da lei, etc... - Paz, no exercício do cargo

j('�ldue: "No caso dos au·1 I' ,

• de Juiz de Direito. Está
de Direito da P. Vara t!os as próprias testemunhas

,.
FAZ SABER aos que o conforma o original afixado

da Comarca de Floria- declaram, que o extinto es- presente edital virem ou na sed'e' dêste Juizo, no lu

nópolis, Estado de San: tuva separado da autora há ,'dêle conhecimento tiverem, gar do 'costume, sobre o

-ta Catarina, na forma vinte anos e elas mesmas, ,expedido nos autos de exe- qual me reporto e dou fé,
da lei, etc., ;;,edE'!pUhhas, sempre, peno : cução de sentença entre

,

Data supra. O Escrivão:
saram que êle fôsse casado, partes como exeqüente Ma- Gercy d-os Anj�, s.

FAZ SABER aos que o �om Carolina. Não hãvía
'

ria Fidelis Airoso e execu

presente edital de citação pois qualquer laço afetivo,
I
tados Manoel Jacques e s/

com o prazo de trinta dias qmdquer sentimento que
J mulher, que atenjlendo ao

virem, ou dêle conhecimen- justiflcaese o ato de correr que dos autos consta, por

to tiverem que, por parte, agora atrás do seguro. Se a despacho' proferido, aos 17
,

de A EQUITATIVA 'DOS 'ré era companheira e não de agosto de 1956, autorizou
ESTADOS UNIDOS ,DO concubina do instituidor do a venda, em hasta pública,
BRASIL, lhe foi apreserrta-. seguro, o pagamento foi le- dos bens abaixo descritos,
da a seguinte PE!IÇÃO.: gítimo. 6'0 - Havendo, co- com suas respectivas ava

� Exmo. Sr. Dr. Juiz de mo há, dúvida sôbre quem liações, pertencentes ans'
Direito da ta. Vara desta légitimamente deva receber'

I executados, que serão leva

Comarca; A EQUITATIVA o objeto do pagamento, au- doá a público pregão de,
DOS ESTADOS UNIDOS nor'iza o Código' Civil (art. venda e arrematação, la

DO miASíL, sociedade mú- 973; na IV) a consignação quem mais der e, maior lan- I

tua de seguros sôbre a,ivi=:, .ern pagamento. Em tal caso ço oferecer, acima das res- i

da com sede no Distrito Fe- pode o devedor requerer o pectivas
' avallações. ; pelo I M",ílliiliiiilMi�.iíIIiIi"''''�;;deral, por seu procuradoi· depósito .da dívida citando porteiro dos auditórios, ou

infra-assinado, inscrito na JS contendores, para que, o quem suas vezes fizer, no

O.A.E. - Secção de Sta. evante aquêle que obtiver dia 28 de setembro p. vín

Catarina - sob nO 424 vem; .ientenca em seu favor. O douro, às 10 horas, no local t
• 'í. � •

com 'fundamento no item iulgado, no caso, constitui- em que se realizam as ven-

IV do artigo ,973 do, Códi- rá para o devedor o título das em hasta pública deter- comunica ti. transferencia de sua Loja para a Por motivo de mundança, vende-se os seguintes
gO' civil, combinado com- o Io quitação. 7° - Para que, minadas por êste: Juizo, á RUA MAX SCHRAMM, 168 móveis, estilo moderno, madeira de lei: um quarto, de
artigo 31'4 e seg irintes do .final, se julgue, por sen- porta principal do edifício "

'S
.:dI·

•

1 t d 1 I h- d I 1" drnexo a erraria a ndustria de Madeiras Catarinense casa, con en o cama com co c ao e mo as; "guar a
, Código, Civil, propôr lAÇA0 .enca, efetuado êsse paga- do.�orum des!a �idade. �e�� Lida., onde, neste novo endereço, espera côntin�ar mere- 'roupa grande; 2 mesinha de cabeceira; 1 penteadeira
DE CONSIGNAÇÃO -EM :,m��Úi, solucionada=a obri-' eriçao e avaliação dos imo- cendo a preferencia de seus freguezes e 1 camiseiro. Duas poltronas estofadas, um moveI para
PAGAMENTO pelos moti- ;'açào-e cancelado o seguro, veis que serão levados á

i
,

PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA. radio, toca disco e bêbidas : uma, mesa para sala de
vos que passa: a expôr: 10 �nr quitado, a supljcante praça: � "Um terreno si-

I
• .; RECEBEMOS, TIPOS NOVOS' DE PREÇOS BAIXOS visita; e três caminhas gectilt'IlÇ.a. .Ver e tratar, à rua

_ Pela apólice G ,587, de' vem fazer nêsse Juízo, o de- tuado no lugar Perequê, - ESPECIAIS PARA CASAS DE IIIADEIRA. Visconde de Ouro Preto. n.? �-81, ou pelo telefbne 3726.

Seguro em Grupo, '�'a peti- ),ósito judicial da impor- município de Porto, Belo,
"

�----

e.ionâria tornou-se segura- .ância de Cr$ 29.878,50 fazendo frentes em terras i
dora de 'melllbros da As- (vinte e nove mil oitocen- de herdeiros de Manoel Fe-

"

sociação dos Servidores Pú- � os e setenta e oito cruzei- I
blicos de Santa, Catarina, 1'05 e cincoenta centavos} já lipe e fundos em terras de

entre' êles, pelo certifica- lU� sôbre o valor do seguro Lúcio Airoso; extremando
do nO 2.560, o senhor João

- incide o pagamento do sêlo a Leste ainda com herdeiros

Cardoso de Sousa, -fàlecido iroporcional no importe de de Manoel FeÚpe e a Oes

em 31· de março de 1955, se- Cr$ 121,50 (cento e vinte te em terras de herdeiros de

-guro êsse no valor de Cr$ . , m cruzeiros t cincoenta Bernardes; avaliado por

30.000,00 '(trinta mil ,
cru- entavos) _ decreto ..... quatro mil CrtlZelros. -

.

zeiros). 20 � Por carta da- '32.292, de" 3-&-53 - sêlo Uma casa de madeira, pe- :
tada de 25 de agosto de esse que será recolhido, por: quena, em mau estado de

'

1954:; o segurada mudou a yel'hi., pela suplicante, com conservação, edificada no
.

cl{wsula 'beneficiál"ia, esta- 'L citação das suplicadas terreno acima descrito' ava- :
belecendo que, por sua mor- CLOTILDE CARDOSO DE liada por setecentos cru-

I

te, o seguro deveria ser: SOUSA, residente e domici- zeiros." E para que chegue

pago à CLOTILDE CARDO- Iia da em, Curit�banos neste ao conhecimento de todos e

SO DE SOUSA��, espôsa: e I Es-tado e CLARA �ZEYE. ninguem possa alegar igno
na falta .desta, à Valdina DO-DE SOUZA, residente e rãncía, mandou expedir o

Terezinha Cardoso de Sou- domiciliada à rua Honório' presente editâl que será a·

sa, :iilha. (doc. jU,nto nO 2). de Barros, 1'0 12, aparta· fixado na sede dêste Juizo,
30 __ Estava a suplicante 'mento 301, no. DiEtrito Fe- no lugar dó:.,enstume, e, por.

deJigenciando para efetuar derál, por precatórias, e de ';:�:';;.;';" í

o pagamento, quando rece� qualquer outro iriteressitdo,
beu carta da legítima espô- JOl'_ editais, pelo prazo da 2-8-956. (Ass.) Eugênio

sa\do segurado CLARA l�i, para que venham rece- Trompowsky Taülois Filho.
AZEVEDO DE SOUSA, plei- leI:; nêsse Juízo, ::t menéio- DES1GNAÇÃO': _' Por -es·

teand� o recebfmento do se- 1ada importância de Cr$ .. tarem os demais dias toma

guro, por s�r a beneficiá- :9.878,50. ou parte dela, dos com serviço, designo o

ria concubina do segurado; ne·Jjánt-e· qUlt1:ção, depois fila 24 de setembi'o próximo'
'provando suas alegações lepr0varem ê .. e3 os seus di- vindouro, às 14 horas, na

com a exibição de
,- certidão 'eUos (:; de paw, "em as ,�us- s�la respectiva, no Palácin

de casamento. (doc. nas 3 e .J.s, llh'de;: SeH?lll estas de!!- da\ Justiça; à Praça P�reira
4). 40 - Ressalta, 'assim, ;O;1\;[' --:.<, �rhd' r.';;_ fe.l'ma e e Oliveira, nesta Capital
desde logo que h;i dúvida �l'tS -CHi lei, e se- Fpolis., 6/8/56. (ASS,) Hy-
sôbre quem deva, legitima- ;�;n�

','

est.abeleci- gino Luiz Gonzaga, O Es-

mente, receber o pagamerito !IJ 11')
•
'e 2_lg, ti€} C6p;i-gQ' ·crivão. E, para q�le chegue

'correspondente ao valo!' do -le Plj-titi\;��() (_,i'{(l�_Éxj��1��{ ao conhecimento de to,10s

segur-o, uma vez que as dis� \ reJ\'J'iÜl' i:nI.'l:'rtliJt!?-ia'''tmJ marido expedir o presente

posições, insertas' nOS ár� dinh1!il'o, pn_tl �,(e�;des';on- edital que será afixado no

tigos 1.17,7 e 1.474 do Códi- ta.da, mediante >".guia, no lugar de costume::; (: publi
go Civil vêI!1 ensejandO di- -Bairco' ,do Brasil '(;'u onde V.. cado na forma da lei. Da

vergência dOll,trinária é ju-, ·8�cia:' hoúvel' pOl' bem de· do e passado nesb Cidade

. risprqdençial. 50 - Basta . _'rminar. Assim, 'D., e a. ,;Ie Florianópolis,. Capital
que se atente p�x:a a recen- ,st" c'om os jpclUi"O�1'>q6CU· do }!;stado de Santa Catar i
te decisão proferida pelo 'nentos e dando à ê4lif�}!;�:�Ó:' ,"11'. aos sete dias tio mês' de
Juiz Osny .Duarte Pereira, valor de:-Cr$ 30.0úO,OQ.i��' agosto do ano de nlil nôve-

,

do DistritoFedéal, para :}lle de deferimento. FIorianÓ· cf-ntos e cinquenta . e seis.

se demenstre à evidênCia, a _Jolis, (sôbre eS,tampilhas Eu, (Ass.) HygÍliO Luiz

existência da�' di;ergências estaduais no valor de Cr$.. Luiz Gonzaga, Escrivão do
a!(,'gadas' - '.'Tudó depende 1,50, in.clusive taxa de Edu- Oível, o subscrevi.

� (Ass.)
do conceito de concubina do 'ca�ão e Saúde): 30 de ju- ,E'ugênio Trompowsky Tau·

direito atual. Se prétender-: lho de Ül56. Ass.) pp. L�uro lois, �Hho,. Juiz de Direito,
moS aterra�-nos a determi-j_ Luiz Linhares. Em a dita

.

em exercício.·

nadas idéias ultrápassadas, r2tição foi profeddo ,9 se- 'Confe1'e com o origj'i1a�
sf(ja pelas modernas concep- p:uinte'despacho: - R. ho- I H:ygino Luiz Gonzaga
ções de venda -d�g,o, d:e�vida, 5e, A., como requer. em Escrivão do Cível da, la Vara
'. ..

-

itLl,JoH.·".

..,.........

--

;..,;:-:."
r��)õ"

.

JUiZO DE DIREITO DA

PRIMEIRA VARA DA CO"
MARCA DE FLORIANó·

POLIS

O Doutor Eugênio
Trompowsky . Taulois.
Filho, Juiz d.e Direito
da 2a. Vara, em exer

cício do cargo de J'u iz

,----------,-----�,--------_.

\
"SOlRÉE DO SCASADOS'�.

-

�

PROGRAMA DO MES

f

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

i,

AGOSTO

SABODO. - DIA 25

- LOlRÉE DANÇA�TE com iníc.'o às �2 horas.

_" ,-.

'---:0:--\'
I

clbTEMBRO. _ DIA 6

Geladeira
a .esperada

Vende-se uma, 7 pés cúbicos,
Marca "Champion". A tra
tar neste .jornal: das 14 às 17
horas.

Vianens DIRÉTi\t.;.'

flORIANÓPOliS, - RI{) ÁS 3",.,
fFOllS,-S. PAULO,-RIO �'l 4,,,,
JlPOllS.!.. CURITISf(-,-RIO AOS SAss,

SERViÇOS AÉREpS '�
rQI r7J:'IDf"\ nA �rll

}:--

I

/

, "

--------------�-- ---- -----,-----

Casa. dê Esq.uadrias, VENDE-SE

,\

'-

-

,

; Lavandó:com_ Babã.o
_

\2i�Qem ESt>ecialidad-e
di: _

Gla. TIIIIIi. fllUlII1AL-J8111111e - (1IIn.freulstradi)
I. eeoDo�,�.�e jempo.:.e dinbelro,

f

/

""."".-�- •. _.!...-..- �-� _ ...._.;..._
.. _'_.-.-._ .• -�--
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. Aphon.�, de G";m����E������::��t:�o���e��::�:�t:a;;�o;eno',,��� �I)_$
. Ia" u6aoia-

De uma feita, um escritor acabou ��e�,ando. aos OUV1-
I tícias ml�na �10l.:te um pou-

,_ �ENTIRA DESVENpADA I VIDA ESTUDANTIL,
; ', da "cla�se,. fog,em às suas do-o em seguida sem aqueles

brasileiro, creio que João d�s do �I�PI 10 mot.t� ... Que"
co exager ada . I,. '

Por CATULLO Ignorando que a direção reais fmahda,des., I
tremores' de perna cJe que

Ribeiro, 'estava I
na Europa fez o escritor? Imediatamen- Ora, o nosso Alvaro Mo- Infehzmente tenho de vír \ da coluna acima referida es-, No que diz respeito ao re- levianamente nos fala o co

<fuando se espalhou no Bra- te telegrafou a um amigo do -reyra' já confessou, em crô-
,

às páginas de um jornal para I tivesse sob a responsabilida-I querímento do congressísta, lunlata : Democrático, em "A

nica, ter-morrido duas vezes lançar meu protesto contra- de do nobre colega Pedro Adi Brigido Silva, não há dú- IVerdade nas Escolas". '

na imprensa: um em Lisboa, ,godeturpação de um meu art. Torres' fui, de muito bom vida de que o colega, afim de Ao ;'hectiondo", com que o

outra n� extremo norte bra- I a ser publicado em a "Gaze- agrado e na melhor boa fé encontrar elementos para a colega menosprezou o meu

sileiro. Pode-se lembrar ain- 'I :�,� c?hma clesth:ada' il entregar meu artigo à' reda- suas "criticas", não quís com artígo, respond� fazendo me_u
,

da que com Gonçalves Dias' ção. prsender o .pensamento por 'um velho e mui acertado di-

sucedeu tambem na Europa B if
_

d
c Lendo no entretanto a' vi- mim expresso; Em meu artí- dado. "uma andorinha só

. eeti Icaca'o e da estudantil do dia catorze gJ, de maneira nenhuma - não faz verão .. espacíalmen-

e ter a sua morte noticiada
'

no Brasil, Dizem que, o poe-
;

'

..

' -. p. passado, aproveite-me com e disto está concíente o co- te quando esta andorlnha

ta mandou até buscar alguns' InocênCI'O 'X ..'
'

,

a versão dada a� meu artigo, lega - transferir para o Co- atende pela nome de Pedro

pelo nobre. colega estudante. lega Hélio Cardoso a. pater- Díttrích".

r�cQrtes ?OS jornais que, t.�-I CIDADE DO VATICANO, 20 Diminuiu eonsíderávelmente nidade da mensagem pró me A DEMOCRITO - Não dss
viam divulgado a not,lcla,' (UP) _ ° processo de beatí- contudo, o meu espanto, ao lhor contrôle de nossas are. presando suas ideias .no que

para ver como é que os seus I ficação do Papa Inoc ncio XI saber que Pedro Torres se fi- ias monazíticas, ° que eu dis diz respeíto às areias Mona

pab:�cios o 'viam "post mor-, ficou, hoje, concluído, com a zcra responsável pela coluna. se e reafirmo agora, é que o zíticas, e nem tão pouco ta

tem.
, . ',publicação pelo "L'Osserva- Como é natural, seria dema- Presidente de UCES, senhor xando-o de comunista, 13011-

Em matériaxle supostos I tore

RO,
mano", orgão ,da San- siada Ingenuidade minha es-' de uma relativa maiori-a

na-Itinuo
a arírmar que seria bem

Ser explorada por funcioná- 'mortos, foi êste cronista ta Sé, 'do decreto "TU to Pro- perar; 'de sua parte, a publi- quele conclave (haja visto') mais interessante encontrar

rios do Serviço de Proteção em dias que já lá vão, teste- cedi Posse". (Proceda-se sem cação de um artigo que pri sua eleição para a 'Presiden:. em sua coluna um lugarzí

aos .Indíos. Entre os objetos munha de' um caso aingular. dúvida). ° decreto .vem a,ssi� mou por colocar a nú o dss- cia), dela não abusou para j nho apolítíco para uma cam

encontrados, figuram ma- Dois ' rapazes combinaram nado, pelo cardeal Gaetíza comunal complexo de supe- influir desravorãvelmente .ao panha em favor do RESTAU

chado de pedra polida, cín. publicar a morte .de um a- Gigognani; prefeito da Con- ríorídade, acrescido de um requerimento em causa. Pelo

[RANTE
ESTUDANTIL;

zel feito de 'OSSo de anta, ras- migo. Para tanto foram a

I' greg�ção, dos ��tos. _ A ceri- ,egocentrismo ,ri�.iculo, que º contrário, �emocrà.tic�mehte Terminando:. obrigado Pe-

Fazem constantemente usr pador, etc, 'um jornal e providenciaram' morna de beatífícação será faz, alardear -ldeIas deturpa- colocou-o a aprseraçao dos dro, por aversionar meu es-

� necrológio, a que não fal- rea1�zada no�ia 21 de _?utu- �'::,
s

,- _

e até me�mo,menti- � demais congressistas, votan- crit<l.

_-----��-----_-_-----, taria decerto a .af'irmação de
bro. ° Papa PIO XII vem _con-, §_- em pr0v.�lto de uma

,.." - ' -� - ,

I

f' d . d d
siderando a data da õéatifi- aparente relevância 'nos me ''__

_que o ma o era ono e pe- - , .' . , .

-

<,

-

.

'

. t' d
eacao para eõíncídír com a I ros

, pohtlco-estludantis de
regrrnas VIr u es, que pos- -.- ..' -) FI ' ,

l''.
lt d t d

.

t l'
�

reumao do �onsls�óTio'- afim ,

,onanopo lS. E' se sublinho
SUla a os o es e m e 1gen- 'd t

' ,'" 'o te' m" t'"
'. _".

e empres ar maIor solenida- I r 'o aparen e , e por
Cla e coraçao, et�.,_ pr�dlca- de [,O acontecimento religiQ- que não acredito (àssim como

dos que talvez nao tIvesse �o.
-, -

não, acreditarão os 'demais
mas que em absoluto pod�m ,colega inteligentes) em au-

faltar numa nota fúnebre. to-elogios e críticas' que, por
Nó dia seguinte, até o re- Confra O sala' ri'o naela construirem em favor

'trato do sUPQsto morto, o

jornal divulgava: "Faleceu

repentinamente conhecido

esportista". / -RIO,20 (VA) - ° sr. Plínio
Aeontece que o eonhecido Tí'avas�os, procurador geral

esportista tinha 'estado com ia República, em, declâra

um colega' até altas horas çôes a reportagem Ele "Ulti

"'da noite. Avaliem o susto ma Hora", realjrmou que o

dêsse colega ao ler a noti- u'gamento definItivo do

éia na 'manhã, segu,inte. A mandato de segtiran,ça con

_verdade, � que, mal a leu,
l'a o sala rio mínimo �otnente

abalou para a, casa do morto.
ocornrá em principias 'de se-

�embro. Disse -que os autos
,De 'longe, já achou meio es-

�o...().-.(>...o_O�(;._.o_()....()-.()-()· quisito ,que não houvesse �o:'l?-e�té chegarão as SUas

t �,
. maQs na p.�oxima semana.

.

":; (l-u ,a I que r, m' o, v imento,'
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE -S/A' i

Depois-terá o prazo de dn-
e SÉDE EM, I:_LORIANÓPOLIS ,

nenhuma janela aberta. Bas� co dias, para àevoivê-los com

, e tou. Que.m veio abrir a .por- s:u parecer._Aí então o mi-

Ô 'VOOS TAC E CRUZEIRO DO SUL, I, ta foi o ,próprio mo)·to, es- nistro' relator pedirá ao pre-
_ .,. pTeguiçandó-se ainda, p�is sidente�do Supremo Tribunal
i SAíDAS DE. FLORIANóPOLIS I eS�2.va se iévantando naque- sua incluoão na pauta de

, ,_

;... le intante. O visitante fêz iulga�cnt�s .. ',
G' •

'e SEGUND.A \�E,!P.A:�; &tida" à� 14,2'() pa:;:�ha�:,-l �Ik:.s,�qt\..d�' g�ito; Ju�o�-�'
.

�:s��i�in:Íª,:;eg�ÚndO opi-

..

,�

_- g�s'\e Porto Alegre _ preensívos., -tento_u dizer n� o. proc�rador geral ela Re-

I- Saída às 14,40 Para: Ita- 8 qUJ\;Iql!er coisa, e di,Rparou p�bh,ca, so me�rno em.setem-
.. ,

jaí, CU1'itiba" São Paula e"';' pel1!. rua' abaixo.
bIO e que sera resolvldo de

_ ,Rio , I Falar em supostas mor- f�to a questão do salário mi-

I
'

. filmo

'� TERÇA FEiRA � Saida às, 12i5 Para :'-La- o tos; fleugma foi a daquele
.

- guna, Tubar�o, Port9 Ale- , inglês que, abrindo um jor-

I gre e Bagé. o
nal ':'certa manhã, ideparou

)'
,

_ Saida às 11,00 Para: Itã- , com a noticia da, sua pró-

, jaí, Joinville, Curitiba, Pa- pria morte. Não se alterou. '

� ranag:uá, 'Santos eRi�. "�I� Apenas, pal'3' àzer alg�lma:'

I QUARTA FEIRA:
,

- Saida às 15,10 P;ra: Cu- �
coisft;- pegou do telefone e

:;_; r'itiba, São ,Paulo e Rio ,- discou, pal�a um' amigo, que
-

I S,aida às 14,20 Para: La�: ' I;ambém já lera !lo notícia e

\� ges, Videira, Joaçaba e tO até se pre'parava para ir

,- Chapecó di.;plisc�ncia:'
" Saida às 11,45 Para: La- j Quem fala aqui' é o

,- guna, Tíüiarão, Porto Ale-,-' John Smith.-Você léu a nõ�

.. gre, São GabrieL e Livra- ,0
tícia da minha ll10rte? E- o

i mento. amigo, do outro lado do fi�,

','" QpINTA FEIRA: Saida às 12,35 Para-: La- ',O
�em denunsiar' quall1luer es·

- .I)anto:
'

guna, T:ubar,ão, Pai·t,o, Ale-
gre e Bagé.

.

.....2 Li ,sim. Mas ... de onde

','- Saida às, 11,25 Para: 'Ita- J é' que você 'está falanr\o?

..

Jal" Joinville, Curítiba, -

,- Paranáguá, Santos. e' R,io. I ,A l U G A',';_; S ESaid'a às 13,15 Para: !ta- �

� . ,

C"t"b S P I I Aluga-se uma sala para Casas e terrenos nestrj, Capital, no. Sub-Distrito do

I SEXTA, FEIRA: �:�'da u�� 11:'1� �::'a: a�:� ii
escp-itório, com entrada in- Estreito, Coqueiros, Bom Abrfgo, e Trindade. Otimas

� ritiba, Sã,o Paulo e Rio. I
'dependerité á Rua Vidal oportunidades, locâis de grande futuro e 'a pre�os ver--

, Saida às' 14,20 Para: La': '� Ramos nO 30. dadeiramente, convenientes.
:;_; ges, Videira, Joaçaba e ,--

"Tratar na mesma. Tratar 'Edificio São Jorge, Sala 4.

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

'e Saida às 12,1,q Para: La- I O, guna, Tubarão, PO,rto Ale-
�' ,',

� gre, São Gabriel e' Livra- ,

-

'"

"

mento.
' I

� SABADO: - Sai da às, 12,35 Para: La-

l-I guna, Tubarão, Port� Ale;' �,'
... -� '" "'- ..

..
gre e Ba.gé.

,Ai,- Salda às 11,25 Para,: Ita- ,

0,
Jal, JOlllviIle, Curitiba,

,�Paranaguá, Santos e Rio.
Sai ela às 13,i5 Para: Ita-

_IO_, ,jaí, Mafra, Curitiba e São 1-
'�_

Paulo.

�;...
'-

,,1-
DOM�NGO : Saida à� 13,45 Para: La- >�ges, VÍdeira, Joaça'ba e �

� -

",
Chapecó ,Saída às 15,10 Para: Cu-

�

e ritiba, São ·Paulo e Rio. ,-I T A -C TRANSPORTES AÉREOS, CATARI-
�

_, NENSE S; A" ,-'1,_ COMPRA E RESERVA DE PASSAGENS NESTA
�'

, CIDADE -

I LOJA TAG - RUA FEr.,IPE SCHMIDT, ,24.� ,
�, ," Folies: 3.700 - 2.111, '

e

� SUCURSAL CRUZEIRO DÓ SUL - RUA FELl-1" PE SCHMIDT, 40 Fones: 2.500 -22.10 ,
e

I (
,

T A C � As suas ordens
-

'I'
()....()�().-.()....().....().-.()....()...().-.()�()... ,ó

"' .. "'- ",' ��-

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

�

ENtONTRADA NO PARANA' UMA TRI
-BO DE INDIOS PRIMITIVOS

RIO, 20 (VA.) - Auxiliados de uma beberagem denomí

por duas Indíazínhas, "Tuc�- nada :'terére", mistura de

namba" e "Caiua", 'duas ex- herva de latex e água frià

pedições do 'Serviço de, PrO-I Trata-se ele uma tribo não

teção aos Indios entraram"em identificada, rucreelitanelo�s-e
contato, no nordeste do Pa- 'existem outros grupos dessa

raná, na Serra elos'Dourados especie díssímínados pela
com um pequeno' grupo de vasta região que começa a

selvicolas (16 pessoas em es

tado de absoluto primitivis
mo). _As primeiras.. informa
ções aqui chegadas anunciam

que são robustos e mostram

se habeis no manejo do arco

e da flecha.

rVIVER! MORRER!
I '

, ,DEPE'NDE DO SANGUE, ....O SANGUE É A VIDA

\. As parturientes após a gestação, devem usar ;" '. ';
� S NGUE O

"

)

f�"4
{'I;y'" C(jnté� exce:�t�s elementos tônico:':':'i

�"4 tJ. Fósforo Cálcio, Arseniato e Vanadato
� ,,;

de sódio i,
OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS?'E S G Oí A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS'
RAQUíTICAS, recebe rôo a toni-

, ,

mlntmo
Márte aproxima·
se da Terra
RIO, 20 (VA) -:- ° astrôno

mo' Muniz Barreto informoll
hoje que a intensa claridade

surgida nos ceus d� cidade
nas ultimas horas de .ontem
nada mais é elo que ulJ.la es

t�ela ',cai-ldente, de�fazendo
assim O' juizo popular de que
se tratava do planeta MartE',
wja aproximação da Terra é

pre'vista para o proximo mês.
Acrescentou o astrooomo:
"Marte, a dez ele setembro,
.vai encoÍltrar-�e em opóS,ição. r
Isto significa qU,ELn.essa oca-,'

sião estará"êb:em pl'oximo � da:
Terra". A aproximaçã.a 'do
planeta � Marte da Terrá es

tá provocando. intensa agi
tação ,nos meios: astronômi
cos.

:

OPORTUNIDADE PARÃ ADQUIRIR
C A S A P R O'P R I A

-COMPRAMQS E VE�DEMOS:
'

SUA

Acabam de chegar os famosos· fogões DEX-GAZ,' a,
gaz ehgarrafad'o�' DEX-GAZ '-Sob qualquer ponto de vis
ta pode ser igualado com as melhores marcas mundiais.

',Unicd fogão fabricado nó país, com -forno completa
mente isolado com lã de vidro.

Distribu l(-loreS' exclusivos, IRMÃOS GLAVAl\f ..
'\

.
'

Rua: João�Pint�, 6 - ,Tenefone, 3531.
• ,'_' ::,..<

I,

LIRA. TEMIS'ClUBE
�DITAL N° 3

A Diretoria 'do Lira Tenü CI'ube, a,tendendo a que
em 7 ú' outúbro' �ermina (i) se�l mandato, e quando terá;
Cj_ue apresenta�' balanço, resolveu, em sessão re:lliz:l d 1.�'
em 1J do corrente mês, convielar, por edital, os socios
em atrazo\ com a, tesouraria, a ,sal'dar os seus clebfwf<
dentro d.o prazo de 30 dias, a contar da data da pubii'

,

cação do presente, findo o qual se verá na �ontingencí�
de aplicar as penalidades previstas no -artO 32 dos
Estatutos.

Fpolis, 20 de agosto de 1956
A -DIRETORIA'

EDITAL.
,

-

rotes! casas,' sitios, 'c?acaras, pinhais' e' outros imóveis de

grande;__ importância e oportunidade para os ,melhores,
,

negocios' , "REGISTRO IMOBILlA:reIO
DA COMARCA DE LA-

- G,UNA\ . POSSUIMOS PARA_VENDA IMEDIATA

I

pôrto. Outra, contígua a

área acima, medindo 25
(vinte e cinco) hectares,
confrontando: irente para o

Edital de loteamento mar (oceano) fundos com a

'Raul Ferreira, tabelião: e avenida Beira Mar,' laterais
oficiar do Registro Imobíliá� com o Morro do lró e terras
rio d� co�arca de Laguna; do aer.opôrto desta cidade:
Estado de S'anta' Catarina. i Os imóveis acima descritos,

,

Faz saber aos que ê'st� a serem-�loteados, foram 'ad
virem ou dêle i1O_tícia tive- quiridos, em escrituras la
rem, que "Ravena . Cassino livro 175 fls. 182 a 184 e

Hotel S.A:", <:om sede nesta livro 174 fls. 182 a 184 e

cidade, registrado -�a Junta. 184 v. a 186, traascritas n.o

Comercial do Estado: sob 'o' R�gistro de lmóv,eis da co

n. 16.400, em 15-12-955, pOI.1 marca no 1i�i,o 3-K fls. 1"41
�u presidente dr. Paulo Car� a 144 sob os têl'm0s números
neiro, apresentou em Cartó- '12.480 e' 1'2.481, -em 9-7-956.
I:io o plano de 19teamento O l�lano de lote�mento aÜn.
'com tO,dos documentos exi..; ge 41 quadl�as com 587 10-
gidos pelo De'creto-Iei n. 58, teso cOIl!orme consta da
Deéreto-lei n. 3.079, de 10- planta, memorial e ante pro-

'

12-937 e 15-9�938, respecti- jeto apresentado �em - Car
vamente, para, ó devido i'e- tóri,o, tudo em perfeito acôr-

'

" gistro nos têrmos dos refe- do com o deçreto :Í1. 58 -de'
ridos decretos. Os te.rrenos 10-12-937. E \ para que

- che
a serem lóteados são os s�- gue ,ao,. conhecimento de to-,
guintes: Uma área de ter- dos, será êste afixado" no
,ras no, perímetro" urbano' I d

'

t', ,ugar ecos ume"e public-a,-
desta 'cidade, situad'o >l!0 do pela imprensa;' como de-

'

,Bairro do M!J.r Grosso, me-, termina o .art. 2 do éitado
dindo/40" (quarenta)_' hecta-, d te_cre o' n. 58. Eu, Raul Fer-
res, com as confrontações' r"eira, tabJllião e oficial de
pela fr:ente com o mar Registros, sub�crevo' e as

(oéeàno);' fup·dos cQfn: te,r.. sino. Laguna, 30 de julho
renas do �er.oporto l-aterai\'l de 1956. Raul Ferreira, ta�

II com Oceano ,Atlântico, e ter- ,belião e ,oficial de Regis
renos -da Admin,istração do � tros. � -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



./

Nerêu Ramos e· LUE8S 8arcez
.OR'EST'

I

A.BEL.EC·E.M; AVE'ROAO'E
1030 - 1130 - Prosseguimento das competições. de3POl;i.-°

I vas _ Jogo de foot-baJI - 29, Cía. x C""S.

Rio de Janeiro, 17 de julho dencia da República trans-e" Vossa Excelencia, no de- muito diferente da de I São ,lência que minhas notas' e 'll030DIA12l330- 5�:r:pI��cõe' entre' as 'Súb-unidades, corr-
de 1'956. mitiu convite a alguns Che-' correr de minha exposição, Paulo, de vez que o PSD e o mínha memoria registraram - �. _

�
."

Eminente amigo fes ,de Executivos Estaâuais interrompeu-me para pergun PTB tinham aliança firmada ,los fatos exatamente como I tl�u�çaot·,· de 2'00- t F" d -'11W'l0'
. -

d E I'
.A, Elimma orla e me ros. maIS e .i>V

Professor' Lucas Garcez, para conferencias no Catete. tar se eu pretendia sugerir o para a eleição de Sena or ê
I
Vossa xce ,encla ,expos em

.

.

dí tâncí
'

/

'

Cordiais Saudações. Re,cebi, como Gqvernador de adiamento das eleições, ten- Deputados federais. "l,sua ·carta, e possivel+que o I, m�s. Dlsco.e
,

IS ancla.. .

'O Presidente Café Filho em São Paulo, nim 'desses .conví- do eu prontamente respondi- , Presidente Café Filho, dsn- 11530 -:- 1630 - Fmal do Jogo de foot-��ll. VencedoI do

entrevista dada a Manchete, tes e, prontamente, atendí ià do que' era contrario a essa Ao finalizar a conversa ou- tro do intenso clima emocio-I 1° íoso x_ vencedor do 2 Jogo.

d:; 14 de [ulho corrente, as- convocação. medida, mas julgava de meu .ímos 'todos do Presidente
I
nal dos. primeiros dias de seu: DIA 24 - .6R FEIRA "-

Dirigi-me ao Rio em com- dever informar o Presidente Café Filho a afirmação que Goverho não tenha

POdidO).
0800 - 1800 - F�'a�queamen to da Unidade à ''lisitaçã-o

parihia elo Becretário da Jus-: ela r: al situação política de' a questão do adiamento das anotar Os eventos-na sequên- publica.
. - .

t
tica," Dr. Edgar Baptista Pe- São Paulo, cleícões (o qual .alíás não cia em que êles Se processa-l1000

- 1130 - prossegUimenot040dOas 8cOoOmpettlçOes m ,ernass:,

f'
.

-:..
t I Finais de 10 , e me ros e arreme -

reíra, tendo do Aeroporto, 01 propos o por qua quer ram.' . A .

onde desembarcara, às prr- 'I'anto Vossa Exce�encia, d03 presentes, é bom ínsís- Aútorizando Vossa Exce- I'
so de. grana�a A e� dlst�n�la.. , .

.neiras horas da manhã, me t G d K bit til') "era com os partidos e lência a fazer desta carta 0'1730 - 1800 - Palestra radíorôníca (Rad.;9 ?larlO. da Ma-
� quan o o overna 01' lU 1 s-

Ih nhã) pelo-I? Ten. AndrelínoNativtdade da
'dirigido diretamente ao Pa� chek e o senador, Valadares nela não se envolveria", ten- 'usolhque e atprotuvedr, ren�- 'Costa versando 'sôbre a personalidade de
ácíó do Catete. Chefes Regionais do PSD de do' a afirmaÚva encontrado vo- e os pro es Os o mais ,

'
. ,_

Encontramos' o Presidente Santa Catarina e Minas Ge- .ipôío unânime. elevado aprêço. Caxias como soldíl:�o e cidadão.

.)afé Filho tomando o seu rais, esclareceram que nos Resumindo, é de meu de- (Ass.)' Lucas Nogueira DIA 25 SABADO - DIA DO SOLDADO

�afe da manhã; passou' o seus Estados a situação era v r declarar a Vossa Exce- Garccz. Ás 0745 hs, - Formatura geral
às 0800 hs, - Hasteamento da Bandeira Nacional.

Apresentação da Bandeira' aOS recrutas

Alocução "proferida pelo Comandante "da

Unidade.
Leitura do Boletim alusivo a' data pelo'
Cap. S/L
Desfile, com o concurso de 1 Pel. da Mari

nha, Aeronáutica e Polícia.
.

1000 - Prosseguimento do campeonato atlético:
finais de 200 mts., 4x100 e 4x400.

hs, - Proclamação da equipe vencedora e entrega
do prêmio (Taça Duque de caxías) à equí-

, pe vencedora. ./

1000 - 1040 - Basket-ball: !CARO ESPORTE CLUBE x

14° B. C.

reira. ?residente, de pronto, a nos

Objetivo da missão: conse- c\zer um pormenorizado' re
guir do Presidente Café Fi- .lto dcs graves acontecimeri-'
lho o adiamento das eleições, .os políticos desenrolados na

marcadas para 3 de outubro; .)ap:tal elo País, aconteci-

poF�I:��'�':.'d:'O��,�� �:::: :::t��':"m��:, ::l;::,�: .- pollllca rodowlArla do' pais. Urgência pára o· pro-I�i��Ç��g��e;l:��o:qú:map�::;' d;:,;:n;e�ú�!�e vd:g:;es�h���� jeto qoe .Brevê ilOIillo=p�la a� SegOOdll, Exposição, 0900 -

atmosfera da morte de Var- a e FIlho

d S I� Ó d O t u tgas e da exaltação trabalhis-
-'

�ostrav� claramente o

-

O'. DIDOS em uoou ro 18. . o ros ass ,o os. Às 1010

ta, seria um desastre para as 're3idente Café' Filh� sinais Foi breve' a sessão de se- .âo, destinada à construção
forças políticas conservado- �e estar ainda vivendo o do- gunda-feira da Assembléia. de um grupo escolar.
ras, O clima emocional afeta- oroso drama político, e se

I Apenas dois oradores, o pri- Projeto de Lei n. 38 A/56 -

ria profundamen te o resul- rreocupava -por situar e jus-I metro dos quais foi o deputa- Jonsiclera de utilidade públí
tado das .urnas, Explorando Ifícar a sua posição dentro do Osni Regis (PSD), que te- ca a Sociedade Musical Gua

o cadaver de Vargas o PTB los, graves acontecimentos. A ceu considerações em torno raní, sediada na cidade de

iriâcolher, afinal, -todas as iescrição feita pelo Preslden- da Itajaí.
vantagens d0 pleito".! ",

e foi longa, tendo' ocupada Política rodoviária no

paíS)
Projeto de Lei n. 44 A/56 -

A minha ,memória e as mi,;. ,uase todo o periodo da ma

nhas no't?s não, registraram �hã; no decorrer da exposi- Prhneiramente, o deputa�
os fatos, tal como oS expõe ão, informou-nos �o Presi- do Regis lembrou o fato de

o/ex-presidente.
.

:ente que já havia 'estado, haver, o' atual Secretario da

Recordo-me qué, certll. ma- om eutreis Governad-ores (se I Viação acusado o sr. Ne-

nhã, chegando a palacio, o ,m moria não me falha o reu Ramós de ter inter.vido
ex-presid'ent'e, 9,visado' de residente �it(1u então nomi� I na política �o.do-ferroviária
minha presença pelb ajudan- almente oS Governadoresi dó governo federal, tentando,
te-de-ordens; me mandou, .; Pernambuco, Dr.' Etelvino com isso favorecer o muni-

como habituafmente, fazia, .:ns, do'�araná, Dr. Bento i
cípio de. Lajes,

.

já que 'essa Florian?polis, Quartá-Feira, 22 de Agôsto de 1956
entrar imediatamente aO ga;,;. Iunhoz da Rocha Neto, e de I

cidade aparecia, nos planos .__'_. ----------

binete: e ao Senador Valada- finas 'Gerais, Dr. Juscelino" governamentais' como _
eixo

'res e ao então Governador \:ubitschek de Oliveira com ou centro dO sistema em

Juscelino K-ull,it·schek, . que uem estivera na noite an- nosso Estado, com ramifica

tambem se encontravam' na erior).· cões que nos ligam aos gran
sala de espera. Nó gabinete Esôa longa exposição rea- des centros de pr�dução na-

'já se encontrava, tratando zou-se na parte do Palácio cional.· ,

I Como noticiamos, seráêle problemas de São Paulo, . J Catete destinada à habita- Frisou o deputado 'pesse-
prestada, hoje, dia 22 de

o eminente amigo, acompa- lo. pr, sidenciaL A convite dista que -isto não era verd,.

nhado do dr. Edgar Baptista o Chefe da Nação acompa- de .. De rato, Lajes aparecia Ag?s�O, .as Jiilte horas, �o
Pereira, ,3Ecr�tário do go- hamos Sua Ex.�elencia ao como centro-" de irradiação predlO sIto a rua Esteves Ju-

verno. ou Ga-binete de trabalho; ai desse sistema, mas o gover- nior, 93, um:: homenagem

Ali não fomes-- em comis- !cebeu o Presidente a infor- i;lo assinl planE'jara tendo em -da Congregaçao de nossa Fa- lli e Miguel E. M. OrQfiJ:�o.
cuIdado de FarmaCla e Odon- P.ara a solenidade em ,a-

sem ,ação, .por um 'ajudante-de- vista a situação geo-ec0nó-'" '�. c_'
• tolOgl'a aos ex professores p preAço foram Coh',idados aspré- �'d ns, que se .encontravam mica, que representa a zona - ,-, ,

fundadores da Escola, Drs. autoridades, Professores, pa-via. "' �a1a de es}?era, além .de serrana. E citou então, para
D' 1 M II JO'é l'enteo e a ..... l·gos .dos homena-

, Tenho\ presente que, na o-I 'assa Excelencia, o então. Go- desfazer a intriga infantil Ja.ma De mann e fi" u m:;r A
'

casião, fez o eminente amigo ernadOl: 1uscelino Kubits- daque!e secretário, a última
I B,atlsta .'Rosa, e �ue consta: geados, convlte esse que, por

ao ex-pre'sidente rapida e I ;hek e- o Senador Benedito_ obra do Gal. �uarez Twvor2" rfI, �a mauguraçao dos res nosso intermédio, a Faculda

clara exposição da situação laladares. O' Presidente 01'- "Produção para \ o Brasil", I P:Ctl�OS retratos em depe�- de extende a todos os

política de São Paulo. Int�r- ,enóu a imediata entrada /no onde se via'que aquela auto- �enclas daqu�l,e estab�l�l'
rompi-o, no corrér dela, pa- ;eu Gabinete das tres altÇ\s: ridade aconselhava . jUl3ta- m!(nto �e_ eIlsmo supenor.

ra lhe perg-untar se preten- )erson�lidades anunciadas,
I
mente a ,consecução do pIa:" n:� .. �, ,,_

dia suger'ir o adiamento das endo durante algum tempo
t
no traçado. Lembrou âepois.

.

'--.------.-.-----------------
eleições de que mÚ,ito se fa- )rosseguido nOS co��ntários 'o fato de consta:,t�mbem no;Lo-te'rla do E' 5'.tsel·o·. '

fava em certos setores poli- obre o drama POhtlCO de programa rOdOVla!lO para o 'ii'
ticos. Respondeu-me pron-I ue era um dos principais nosso Estado a necessidade

BD�.ULT4DOS DE 'O'NTiJM ..tamente que não, pois era \rotagonistas. urg.ente de ser traçada, des- D' 11
contra ele, mas que, como A partir desse instante, os de' já uma grande via que
Governador, julgava de seu 'atos se desenrolaram exata!'" I s2rvis�e Rio do Sul-Joinville
dever expor ao Chefe da nente cemo Vossa. Excelen- Blumenau.
Nação a situação de São �ia (xpõe em sua carta. E

Paulo. A minha' pergunta re- ,é fiz o relato da entrevista lIa. Éxposição de Suinos em

velava para logo o meu pen- fue ti-ve com o Presidente ,Concórdia
samento' contrario ao adia- Jaf.é Filho antes do ingresso
mento, o que era, aliás, nO- le Vossa Excelenda, do Go- O

. deputa,do Estivalet ,Pi
tório. A secção do PSD, em 'Ornador Juscelino Kubits- ,res (PSP) pediu urgencia
Santa Catarina, já tinha a- :11 k e do Senador VaIadares para o projeto que estipula
liança firmada com o PTB' no Gabinete Presidencial,' I

a,uxílio para aquel� exposi-
para a eleição de Senador e oi apenas pal'a endossar a' ção, cuja repercussão al-can-

.

Prezado colega'
Deputados federais. .firmação de Vossa Excelen- ça o país inteiro. Citou, en- Por ceí-to, nãO' escapou' à sua obse-rvação, o fato 'de

O senador Valadares, com ,i"l de que n�o !omos .ao Ca- tão aquele operoso parlame�-, estar o. Presidente d� ,�il}d�cato dos 'Empregados em ES-japôio' do governador -.rusce� ,ete em comlssao e SIm en- tar, o fa,t� de haver encam,- I,ta:belecImentos BancarlOS no Estado de S. Catarina, o

lino, tambem' ,se manifestou 'ontramo-n03 s,:m qualquer nhado, ha me.s,es atras, um nosso prezado colega ABEL CAPELLA recarrendo à I
contra o adiamento. ombinaçãQ pl'.evia, eu, como longo trabalho a respeito da

I

Justiça do Trabalho, por ter sido in�xplicàvelmetite I

Remàtando a conversa, de- Jovernador, a chamado do matéria e que o atual gover-: transferido' além de não ,haver sido contemplado' com,
clarou, então, o ex-presiden- jhefe da Nação, Vossa Exce- no �e�tam2.nte tomara �or gÍ-atifi,c;tções. e aumentos recébidos por todos os s�us
te Café Filho que a questão ência, então Presidente da subsldl,o aflm de dar maIor aemais colegas, de Banco.
do adiamento/das eleições de ;,âm::lra, a serviço da alta amplitude aq�ele conclave.1 D julgamento da ação interposta pelo PRESIDEN
que se vinha falando, '''era Jôrt3 que tão dignamente di- Pos�o o r�q.uel'lmento em vo� TE DO NOSSO SINDICATO será' efetuado

-

no dia 29com os par.ti,d,Os e nelª não I :'igia ou .tambem convida,d.o taçao, fOI aprovada a urgen- d' � -t t'1
'

1 l'
. ..: e agos o corren e.

se envo ',ena.'
...1 ) lo PreSIdente da Repub 1- cia para aque a proposl!�ao. .

Achamos todos que ele ti- ca.
' Nesta oportumdade e enquanto se aguarda a deci-

nha razão, pois a Constitui- Cnfirmo outrossim, que Ordelu do, dia' 8ão da Justiça, mister se faz que hipotequemos àquele
ção fixava data c,erta para erminadas a3 considerações \

'

colega, atingido justamente por cuidar dos interêsses
ela.

•

[eitas pelo Presidente, fiz Foram discutidos os se- da -classe e, portanto, DOS NOSSOS PRO'PRIOS IN-
Se não julgar inconvenien- 10 Chéfa da Nação, na pre7 guintes projetos de lei: TERESSES, nosso apoiei e solidariedade.

te, p2ÇO dizer-me se é ou não 3ença das alta3 personalida- 2a. Discussão e votação do Para tanto, temos o praZe1� de convidá-lo a çompa-
a expressão da verdade a sín- des dtadas, (Vossa Excelen- Projeto de Lei n. 5 A/56 - recer, TI.o próximo dia 23, QUINTA FEIRÁ, às 20 HORAS;
tese que acabo de fazer do �ia, o Governador Kubitschek Autoriza a.,fiança do Estado'lia Sede Social do nosso SINDICATO, à Rua Visconde de
nosso encontro ,com o ex-lo Senador Valadares e o'Se- para o emprestimo de .,_..... ·IOuro Preto, para honrar com a slia ,presenca, 'a home
presidente Café Filho.

.

I
cretário Dr. Edgar Baptista Cr$ 1.000�000,00 a' Prefeitui'il nagem singela que pretendemos apresentar -àquele nos-Renovando-lhe os

I protes- Pereira) rÍ1pída exposição Municipal de Urussanga. A-I' so dedicado e dinâmico colega, PRESIDENTE DO NOS-tos do maior apreço e estima, I d03 ref!exos dos aconteci- provado. SO SINDICATO. ;.'
.

súbscrevo-me mentos politicas federais na 2�. Discussã� e votação do Florianópolis, 21 de agôsto de 1956Nereu Ramos complexa situação política de Projeto de LeI n. 49 A/56 PELA COMISSÃO' ORGANIZADORASão' Paulo, e, 'pal'ticularmen- D-êclara de utilidade' públic� . .

Carmelo Mário Faraco
_ são Paulo, 18 de julho de �e, tentei mostrar ao Pre- li

I

"Sociedade de Assistencla
1956. '" 'slclente Cafe Filho, o efeito ao ,Pequeno' Jotnale'iro". A-

Waldir ,Carreiráo
E· t

. ,
'

Ernesto Meyer Filhommen e anugo ' d2sfavoravel sobre a candi- provado.
Ministro Nereu Ramos dàtura ao Governo do Estado 'Moysés Leandro da Silva
Cordiais SaUdações

t
do ilustre Sl:. Francisco._Pres- PA,UTA Silvw R�gueira Peluso

Acabo de receber sua car-I tes Ma,ia, apoiado por uma Projeto de 'Lei n. 41 A/51) Manoel Silva
ta de ontem, a qual, s,�m coligação' de partidos, cujos - Dá nova redação ao art. Tadeu S'pogullicz
demora, "passo [l A"esponder. I intere.;�es entraram em cho- 1°, da; �ei n. 1.093, de 21 de NeUo Ligocld

O Presidente Café Fi,lho,' qpe em virtude dos aconte- junho de 1954', área' de terr,'t Dilermandõ Urito
logo após assumir a, Presi- '�iRT"ntos féclel'ais. situada há' °cidade de Ttba- João Jôse 'Ramos Schadfer

!

1500 - 1800 - Baile de Praças.
1930 Retreta na Praça 15 de :t:f0vembro,Prazo a contar de 21.-8-56

Banda de Música do 140 'n.c.
Termina em 23-8-56
Ordem do dia 24-8-56.

severa que:
"logo depois que assumiu a

Presielencia da República re':'
éebeu no Catete uma embai
xada pessedista. Integraram-

�. na, solenemente, o Governa

doi' Lucas oarcez, '0 Deputa
do Nereu Ramos, o DeputadQ
Benedito Valadares e outro

,Deputado de S. Paulo, pro

vàvelmcnte o sr. Baptista Pe-

aSSEMBLEia . lEGISUnlVa I

Considera de utilidade públí
ca a Associação dos Ferro
viários da Estrada de Feno

Ter-esa Cristina, sediada na

cidade de Tubarão.

----

FACULDADE DE FARMACIA E
ODONTOLOGIA

Enaltecendo a obra daque
ies

.

saudasos colegas, ainbos'
rEcentemente falecidos, fa-'

rão USo da palavra os Pro

f:,ssores Drs. Rol4ão Conso-

siíto. -Encontramo-nos
qualquer combinação

Convite aos Bancarios

2.586 - Cr$ 250.000,qo _ Florianópolis
1.755 - Cr$ 25.0.00,00 - Florianópolis

/ '2.367 - Cr$ 20.000,00 - Joinville
6.733' - Cr$ lii.OOO,oo - Videira
2.,665 :._ Cr$ 10.000,oõ - Videira

Programa das comemorações da.
Semana de Caxias

DIA 22 - 4R FEIRA

pela

.

1400 - 1430 -'- Ná Radio Guarujá:
a) Leitura do Boletim do Cmdo. da Guarni;o

nição e do 14° B.C., alusivo a data.
\ b) Exortação ao "Dia do SoldadÜ"
a) Virginio Cordeiro de Mello - Coronel Comandante
Confere: Wilson de Azevedo - Major S/3

Será..poss-Í-velt
VIENA, 21 (V. p.) - ·D�. hungaro. Acrescentou ará·

acordo com uma transmis- dio que esteve presente 'li,
�ão da ,Radio de Budapest: cerimoma, não reco;nhecida
100 novos sacerdotes católi.- pelo Vaticano,' 0 arcebispo

. cOs prestaram
o

juramento" católico' húngaro J o z e f

i ontem� ao estado comunista
, I -

Gro@z.

, Outra vez o meu amigo Saratoga Vem socorrer

minha. falta de tempo com a sua mistura de provérbi03�
Ei-Ios:
Tiroteio de provérb1e3.
(uma dúzia por sema�a)
I) - "Uma sólida disciplina morql não gera covar

des .. Prepara gerações fortes".

(Vesalius)
'II) - "Antes que te faças jornalista procures alu

gar dentadura pelo reembolso postal".
(Ari Machadá)

III) - '''Odeio oS corações pusilânimes ·que, por ex

cesso de precauções contra as consequências das C01,l

sas, não se atrevem a empreender o q�e quer 'que seja".
"

(Ve'Palius) . �
IV) - "Ra�o, é o ,corretor de seguro- de vida que

ampara a sua própriá família. Ele' acredita mais na

seg'urança da morte".
(Vitor Subi)

1

...

V) - "Não tem asaS e queres voar? Arrasta-te" .

(Voltaire)
VI) - "O bicho-homem 'só explora o bicho-animal

quarido tem palpite certo".
" aacó Boabaid)

VI) - "Foi no Domínio da União que a Bondade
do Senhor Generoso fIcou com a razão".

(Fontoura Rey)
VIII) - "Antes' ficar silencioso e passar por im

becil que falar e, assi.m, dissipar todas as dúvidas".
(Abraham Lincoln)

.

IX) - "O meu colega São Jorge pará moderni
Zar-se vendeu o cavalo e comprou limousÍne. Eu ja
mais renegarei o meu postulado".

(Antônio Apostolo)
X) - "Na or,dem superior das coisas a vida do'l,

homem é a gloria, a da mul'her é o amor".
'(Balzac)

XI) - "Falar fino ou grosso não é privilégio
ninguém. Num arranjo de vozes chegar-se-á a

triloquo".

de
ven

"

(Cu�tódio Campos)
Xln - "Comumente os inspetores

minam seus dias no Sanídú".
(Rodolfo Rosa)

de/trânsito ter-

SARATOGA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


