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'-'Dilicil maneira comenicar decisão'
conferencia

de comunicar a decisão da

LONDRES, 22 (UP) - Os comissão dos membros da

mlnístros do exterior das Conferencia de Suez ao pre

três grandes potencias ocí- sídente do Egito. O plano da

dentais reuniram-se nova- Conferencia "ai reunir-se

mente, nà manhã de ontem, novamente as treze e qua

afim de estudar a maneira ren ta e cinco de hoje.

-A pa{tir de janeiro
OBRIGÁTORIA A IODACÃO DO SAL DE

,

COZINHA

Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Agôsto de 1956

�--�--------�-------------------

"S� c�egarel a desembarcar tropas ocidentais· no terrilorio
eglpclo, todo Q.mundo árabe assemelhar-se-á à Coréia"
CAIRO, (v. P.) .- .À me-II presidente egípcio dizem que hesitantes e divididas pode- contra quhlquer sugestão de mada. Um egípcio bem infor-

dida q�e a .confere?-cla das este acha-se, c.onvencido d,e I
ria con,siderar � aceitação de controle tnternacíonat, ainda mado declarou hoje: "Se

RIO, 22 (V. A.) - Para os no Kubit2chek nsslnou de-

.

22 naçoes sobre o Can:"l de qu.e todo vestígio de controle i um controle sôbre qualquer que este se apresente com a chegarem a desrmbnrcar tro-
efeitos da lei que torna obrl- ereto, ont·2m, delimitando :l�

\ Suez, em Lon�res,. vai -: o cíden tal de /,e ser afastado: trecho do território egípcio. roupagem de uma junta as-
ga tor�a a iodetação do sal d0 áreas bocigenas do pais, no',

gand? � seu term�no, l:\:�a d� ..

mundo arabe. E' .qu.asel Nassel: �té já correu um ris- sessora. Ao aceitar o plano pas ocidentais no território côzinha destinado ao eonsu- Estados de Mato Grosso, Mi·

tendencla se defme c.ara- CoItO que os outros governos co politico ao inferir que po- hindú Nasser já estará con- egípcio, todo o mundo ára- mo alimentar nas regiões on- nas Gerais, Goiás, São Paulo

mente, a de que só pela ror- egípcios teriam também re-: deda aceitar o plano hindli cedendo ao ocidente tudo be assemelhar-se-á à Coréia, de o bócio é endemíco, e de Rio de Jancíro. Santa cata

ça poderá o Ocidente, esta- �:lido as propostas .de Dulles, que recomenda o estabeleci-
I aquilo que este poderá obter Indochina-, Chipre e Atrtca acôrdo com o levantamento rina, Paraná, Rio Grand� (\0

belecer um controle inter- ja que todos foram antioci71mento de um corpo conse-
I

com relação ao canal sem Ido Norte reunidas num só efetuado pelo Ministério da Sul, Bahia e Espirito Santo,

nacion�l sôbre, �quela refe- dentais, porém não tão atí-. lheiro internacional assessQ-' recorrer ao uso da força' ar- caso político". Saúde, o presidente Jusceli- bem como o Distrito Federal

rida via rr:�nt.lma. Toclos vos como o de Nasser, .1 rando a administração do
I

,�

e os Territorios do Acre' c (I;)

aqueles famlllal'lzados com a A opinião pública aqui é -canal pelo Egito, Num modo

'P'
t

f;l �
,

PSD' �
ouaporé.

índole do naciÇlnalismo ára- ,tal no momento que só um! de pensar geral ós povos ára-
.

..'

UC' O
I A partir de 1° de [anelro d')

be expressam a

OPino
ião .�e govêrno apoia. do

em forças' bes reagem wíolentamente . aCI Ica O O 'ga 1195:, tôdas as refin_arias ou

que rr stam poucas probablli-
.

-

moinhos ele sal de Sao Paulo,

:�:l d:'bCi��e�a�S!r��:i��t� Is Imagens d'o Cam,·o'h'"O'
." ,

. -

1�!�a�esta;��:�ãeO D:����t�a:e�
-

plano patrocinado pelo Od..
. PORTO ALEGRE - 22 (V. O momento qual a posição do "Comissao Reestrutul'�do:a", consumo sal refinado OH

dente para a criação de um
I A.) - O deputado Clovis gen. Paim Filho e seus com-

I discordavam do Dlretórro moido quando devidamente

organismo internacional que
Aldernar Tavares' I Pestana telegrafou ao cal. panheíros, visto que, por Nacional e da facção Oscar iodado, na proporcâo de 10

administre o Canal de SUfJ�.

. Peracchi Barcelos, informan-I
ocasião da dissolução da Fontoura. M. I miligramas de iodo matalíco

E' bem pnssível que Nasser OLIVEiRA E SI�VA, MEU IRMÃO MAIS MOÇO do que o Diretório Na- ---
por quilograma dc .sal. A

considere que a,aceitação da .-

cional do P,S:>, concordou 'Acusado de vender informacões à o?rig�torieclade se. es�ende.-

proposta ocidental implica- Em dia desta semana, eu .dizia, na "Federação com :is crmdiçóes apresenta..
' , ra, seis meses depois, ís to e,

,ria em estabelecer aquilo qU:3 das Academias de Letras", respondendo à formo- das pela dissidência 'pess3- llniéo SOV'le't'I'Ca'
a partir de 1° de julho de

chama da "colonialismo co- sa oração com que aí me recebia o desembargador dista quanto a "formula de pu
1957, a tôdas as refinarias r.

letivo" e isto para o mundo Carlos Xavier, observar não ainda de todo extinta ciücação do PSD gaúcho, ESTOCOLMO, 22 (V, P,) tíca a respeito de todo o sís- moinhos. situados no Estado

árabe significa suicídio Co" a injustificável, presumida incompatibilidade entre Esta deci�ão do órgão c���. _ As autoridades inL:mna-1 tema de radar da Suécia. Foi d�. Mato, Grosso, Minas ?e-

leti'vo.
o .jurista e o poeta. O jurista, o magistrado, o ho- trai do partido, que era alias, ram, hoje, que foi preso um identificado como Anatole rais, GOlaS, Santa Catarma,

Provavelmente. Nasser nã o mem de ciência, parece continuar não aceitando I CE.?erada pelos di.ssidentes, !. cidadão sueco de origem rm-I Erikson, de 47 anos, empr�- Paraná, Espirita Santo e. Rio

aceitará o plano apresentado de bom sorriso se o chamamos de poeta� embor-a Ioi; tomada quando. da reu-I sa, sob a'acusação de vender' gado numa fábrica de artt- Grande do Sul. E a partir de

pelo Secretário de Estado 'aquela justíssima, memorabÍlíssima advertência 1 nião havida :ntre os de�ll- II informações à União Sov.ié-
1
ses de eletricidade. Foi, acu- 1� de janeiro d� 1958,.a iod�-

norte-americano, John FO'�-l de Antônio Ferreyra, há séculos: atrás, de que 'inão ; ta elos federals do PSD 1'10-
- .... -.-------- I sado. de "grande espwna- çao do sal sera obngatorra

ter Dulles, já que o me�mo fazem dano as Musas aos doutores, antes ajuda às i �randense e o sr., Benedito

I
. , gem". '

para o resto do terl'itorio na-

investe contrCl suas convie-I suas letras dão; que com ela,s mel'ccem mais fa- '�Valadat'fs,
'

, 11 ARGOLI O Ministério do Exterior cional em que' forem assina-

ções, conforme já teve oc:::t-! vores, que em tudo cabem, para tudo' são". E' que I APr?v�das a� c�nd,ições ;
...._ apresentou, ont:m, protesto lados ·casos de bócio/endemi-

sião de expor aqui. P2SSJaS I o ranço vem de longe. Mas com êsse Oliveira e ,elos dISSidentes, ter-se-a a

I
formal ao enbalxador russo, ·co,

chegadas 'à intimidade ,ia i Silva, canegado de obras jurídicas e de livr03 de I constituição d,e uma "comis- O sr. João Collin, em o contra-almirante Kons-I O ato do presidente da Re-

.

I versos, a coisa é diferente. Ele nunca se constra- I
s5.o coordenadora", formad:-t JoinviIle�.estufa o peito e 1 tan.tin 'Rodionov, Da mesma pública trata, ainda da am-

Fa leceu fa'moso I geu dé" trHzer debaixo da toga, juiz já com o lié ; pelos deputados pessed1st{ls garante que o sr. Jorge I forma o embaixador foi avi- pia, difusão nas areas mocí-

'" / Lace'nla não lloderá fazer
'

I na dese'mbargatória, suas luminosas sentenças e os g::túchos, ,estaduais e feclerais, dentro do municíllio um ,sado de que um membro da genas sôbre o emprego e ,1S

Ih· I seus não menos luminosos poemas. Agora mesmo, ,sob a presidência do sr, Pro- só ato, m'esmo de demis-. mlssao comercial soviética benefícios do sal iodádo e

pa, aço J
o catt.eiro me entrega o seu "Curso d'e Processo ; tásio Vargas,' qu� se encar- são iI pedido, sem primei- terÍa que partir imediata- dá outras pro'videncias 'rela-

MILÃO, 22 (UP) _ Fal."ceu
. Penal", em 3a edição, aulas ministradas na "Fa- regará de hal!monizar com-

1'0 consultá-lo e receber mente por estar impUcap'o clonadas com a execuçào do

_
�

.' I pcrmissão por escrito.

hoje um (los mais famosos :culdade dr Direitó do Rio de Janeil'o", e "Sn'eni- I pletamente o PSD local. Gaba-se llublicamcnte no casa. Um porta-voz do decreto e fiscalização de me-

palhaços da Itália, o conhe-
dade e Abismo", scu ú��imo livro (le versos. Ponho 'I, A :�missã� deverá reunir- que ainda hã dias o g'O- Ministério .. do Exterior dech1 didas nele determinadas.

cido pelo nome de Giacomi- para um lado o seu "Curso de Processo", e caio de I
,8 bl C • e para 'tomar as me- vel'llador llor 'esqueci- rou que o russo havia em-

eh o· Df' did' t· d t menta,. resoheu remover -

b d h'

no, fale('�lU após uma'ionga _ ')10 n03 seus Pgemas. evoro o pre acio� dr Povi- . I
. as p'ra !Cas ecorren es det�rminado funcionário

arca o, ole mesmo, para

enferniiélí\de, Giacomino con-
I na Clwalc:u\ti 9.ue lhe.:.d'á 'magnífico

-

estuc o rl11, � I
de ·"uas finalidades, também. a l)edido do diretório e do Moscou, A Polícia inf_ormou

tav-a setenta e dois ·"a·noi ct/ "llh1,Celadas rÓ'riis' �- seglJ.rás, e �nüo )l}�o:'-St'b -'braço .' '. es tabeleci�s � �e-la (�'issldên� I ' deputado perrepista.:' . que Erikson tinva recebido

idáde e era conheciclo lU
no jardime-rda alma dêsse pOÊta rxtl-aol'dinário,

.

I cia-: a) � ãs'sístír às con--'I
- lllas'-foi.obl·igado à vortar de 700--a·-800 dol-are3 c!bs..l"m-

Ameri�a do Sul,' onde rel)rp--
Começo· a 'assinalar (> que de mais g·oste, a marcar I venções municipais e

regI'.01
<�tl'ás porque'

. nã? der�- sos por 'seus serviços de es-

.. n 1 .' 1
' -

" <
\lcença ,pal'a ISSO. TerIil t

.

sentou durante varIos anos.
o tIUe seja tI,:!- minha preferencia, e vejo afinal que a,

. pala. a ,e,elçao do 10,- esclareCido que, no caso, pionagem. O julgamento dê-

o livro está todo rabiscado ao dapis de côr 'com que I
pectlvo dlretono: b) - dili- nno tinha nenhum in- le foi marcado para o dia' :;

trabalho. Tem razão o prefaciadól': Oliveira e Sil- genciar no registro dos clil'(-
I tereSSe e até achava

.

a de setembro. Diz-se que

va :.tihge nesse livro-'a sua plenitude. Minha alma tÓl'ios mumÇ!lpais junto -ao
I tl'ansferencia just�, 110is Erikson é fil.ho de pai sueco

T ·'b 1 R' I I"
., se tratava de conJuge a

. esvoaça como uma tonta' borboleta sem saber 11 una, �glOna, E ert�ral.l serem lotados na mesma
e mãe russa, é casado com

únc1r pouse llO1" êsses floridos 'canteiros, cada qual Havel'a., amdn, de acordo. cidade. Mas que del'a o uma russa, havendo' 3 filhos

mais rico, mais aromático, mais cheio de côr e de com o proposito do sr, perac-I contra para o P.R.!>. ficar. da únião.

sol. Qu'e difícil escolher para citar em um livro chi Barcelos, entendimentos' sabe!,do q�e o .fuherer
I _. . 1- era ele, Joao Colhn, I)OU- I

como êste! O poeta Oliveira e Silva conserta aque-
com a seçao diSSIdente ,lJ. co importando que o go-

/

l::t mesma nota de ter'nura e de piedade de PSD pernambucano. 'I verl'lador srja, tenha: si- : O II:ST�'DO
_

emcção comunicativa, dos seus livros' anteriore�; co- ' Desconhece-se, porém até' ,

110 ou venha a sei' pl'l're-; Ij fo1L

mo, entre outros, "Uma estrêla no amanhacer",'
-

.

'

.

I pis.ta! Se os i�ltegralistas I O mais antigo diário de

r d
..

I' qmsHem acomodar seU3 1St C t
.

tel'nura e piedade pelas crianças e pelos humil- ,roca e Tono por i ca.m:ll'a(ltl� asseverou, o ;
an � a arl�a. :ros de altura, enfincado

dI'!;;; mas o seu cstro cristalizou-se em uma nota!· ,I canal competente eUl

I'
�,ela e aSSlC.E fundo do mal'

mais alta e adquiriu tal poder de penetração que
I I. I t

. .loin vill., era êle e não
- ---- --� ._._-- - - -

( .

----...---

��,::n.""nd" d. Po"m
B,.,ll,i,. f,,·i'am , atin� I 'ene

- n figa co· I �o;,��:ã�a:�: i:;.':,":,::!aa� NOTlCIADO EM ROMA O NOIVADO DO
O dia sobe, as horasmal'cham, e os deveres mo munisfa C:a�1id��l�P�iS�� o ��At� I' ,f.ILHO DE NASSER QUE TEM 6 A'N'OS

solicitam, atrozes e implacáveis, e eu me sinto }ll'e-
direitinho a sua imposi-

d
'

RIO, 22 (V. A.) - O co1'o-' ção - amanheceria com i di" b

ga o a 'mesa dr trabalho sem largaI· o livro, il1tei- nel Mindelo, interrogado sô-I minoria na Assembléia! I I'
anos so re ;1S Eupostas re-

ramente esqu'eciclo de tudo, a ler e reler, enlevado,

I' bre. s.e erám verdadeiras as I Era só experimentar! A '1' RO�A, 22 (UP) - Certosllaçõ€s entre uma certa· se-

tentacularmellte pl'êso, embria,�ado nos eflúvios notlClas segundo as quais garg.a!_lta do sr. Collin, JornaIs, romanos afirmam '; nhol'ita inglesa e o filho do

dessa grande poesia do formidável instl',umento
que nao tem trameIas ·na que uma moça inglesa mi"

.

1 t G 1
.

.

. haveria troca de tório pO" lingua, está causand'o' '. .'
5S

i presI-C en e ama Abdel Nas-

que êsse meu irmão mais moço t'em em ma-os.
Bless cUJa fotOg'l'afla Pllbll'

" leite fm pó disse, indignado: enorme mal estar nas fi- I ' 'c
,- ser.

E' a hora de mandar a côlab,oração para o "I t
,.

t
. leiras do P.R.P. Um dos 'I cam, esteve "quase noiva" ele' À embaixada km a I'nfo'1'-

s o e m �lga cO�1mnis;;�1, -

SHOPPING NEWS, e fechar a crônica. Mas fe.- mas desmoralizada. E 'subll..
proceres desse pal':iido I "Mohamed, filho do coronel mar que o filho primogêni�o

chá-la, com'o?! Se a adejante borboleta da minha nhou ainda que embora cri-'
queixa:Se abel·tamente do

,'Nasser.
f qo presidente, de nome

alma não sabe o canteiro em que pouse, nem o. I
governador,' observando Em vista disso b

'

Kh ld

ticado na tmprensa na ques- que o sr. Jorge Lacel'da; .'.' a em ,alxa- 11, cont::t apenas seis

p'oema que escolha para musica .... e colorir est'as t- d 1 't f' I quando era candl'dato e
da do Egü,') Junto ao QUlrinal nnos de idade".

ao o el e, pre ena tais ata- .

.

linhas apressadas?!
' I quando precisava, dos divulgou a.declaração seguin· I Quanto a MI':s Ble'>s', q1_le'

ques a elogios encomendados, ti

. � .

Ora, meu Deus bendita seja Aquela 'que é alma
t se�s an gos companhei- te: "

,

acaba de CheQ·al· a Roma. a-

I
ou pagos, E completou: "No, ros ém Joinvill

� ,

de tua alma, irmão Oliveira, que te dá a '�essên- orçamento da COFAPn.a-o!, se hosp�dava nae r!sel!IldePnr� "A emb.aixada da Repúbli- firmou, por sua vez, que náo

Udenilda semostradeit'a faz .

d
.

f' 1" t f
-

ca d E t R

,cla o me ave > e e az o milagre de tocares, em está consignado nenhuma! cia de um deles. E agora
o gl O em orna des-

I
fez declaração nenhuma. Pa-

demagogia... celestes. harmonias, "o espírito secreto da Beleza". 'verba para publicidade". ".[, o s�. _Collin até isso l!Je �e.nte categoricamente a no- ,rece, portanto, que se trata

(C t. �)

,
: prOIbIU de fazer. tlcla publicada por certos de uma invençã "

on muaçao O SR. ALBERTO TOR- .._..._�.,.,._ ..._ ._...................
.

o .

O Sr. último de Carvalho I R�S. - Responderá o Sr. �
• ..................a.............."""·........•••....·-":........_...............•...........��.r� r

O Sr. úItimo de Carvalho

I
pergu t ao Sr M'· t

V. Excia
.. p�rmite um Mlmstro,. _. _

! O M.
'.

\ � -, .. porque a U. D. N. é o' da Justfc o. . lUIS 1'0

a.parte_? ,DescJ_o perguntar, a, _O Er. �ultlmo de Cal'valho InlS Iro da' JUSllaça
'

, .': I
"sabe tudo". Ela sabe de tudo Quais ã�· providências re-

V. Excla .. quem queb-rou e m- . .. Selscentos bondes fo- .

.

" o que se passa no Brasil e ventivas d tad I
p
d

C�!1diou OS bond'2s?' Mais dp ram d_epredados. Os f�tudan- ,
.

. > (deve saber quem quebrou os civil par; e�it�:�:eeo� �oOle�
selscentos bJndes foram de- te_:; nao. foram. Acredlto que � na·

" bondes. '

. \ technentos de maio / úl�i�

predados,. e se OS e.studantes nao fOl n.�. D. N; pO:'-' I'
� O SR. ALBERTO TORRES tivessem lOS desdobramento�

(�tavam Jozando pmguepon-, q�e o partido d�, li. Exc�a.! � C A d D
1. -. �r, Presidente, disse o Sr. e consequência:s que são do

gue nas balaustradas .dbs,nao.,faz essas c01�as� 11ao I'

.

amara os eputados. �1. MlmstrodaJustiçaquetinha�conhecimento de todo

bond.es, .quem quebrou esses apa1 ece n:�sas �OlS.a3: O I"
o, movimento estudantil- ca-1 País?' ,�

o

coletlvos fora!?, forç_9same!_l- P.Sp. e Ga\'�rno, !la,,) fOl. A I :.
rater político. Desejo que S. Em que princi ios edis 0-

te, .os com.umstas. EI�s nao PIOllClé!_ tambem nao, _pol'qble I.:
� Excia. e::clareça à Casa qual sitivos legaiS /constitu�o-

podiam quebrar por sI. I e a, r:ao faz eSSas cOIsas. A �I
Exposiçao do Exmo. Sr. Nereu Ramos -: la na,tureza dêsse c a r á t e r nais se

a.poiou
o Gov'

_

'!A��;,,�BoE�;:O iZ���� r�h��,��'�:,�'���;" 'q��: )
Min"t,a d•.Ju,tiça, e "' int.,.elaçõ,� � Politi,o , q�al a influ'n". quando, � fim de man,::n�

qUe agitadores se haviam uti- brou os bondes. V. Excia. há .:
feitas a S. Excia. com as respectivas .: 1 PolItlca

. sofllda pelos estu- O���I� -r�blIca: trans��rlU do

1!��dO da, "'odan',,. P,'_ de pdm,im, expli'''-m,. �
"'.OS'3', na ".são da dm 27-6-56. � d�gi';;; S. Ex,i•. que a 00- �"ibUl�Õ::! g�;ai�,�l��':,'; ;'

rr to a V, Excla. l?l. �1r:tIS- 0v SR. ALB�RTO TORRES

I
__ _.__._�.__._ ' �_.._ _..Q_..

� D �_., _
� verno agiu energicamente ._ quele - poder, notadamente

o; _Ul_Yla v�z que lD:q�erI os
_ an�os ouvu' a �a�avra de

•• -. - - ....�............bQ_�_�_�....-�..- ......·....... ,cu diria violentamente - sabendo-se que, .somente e�11

adlmmstratlvo e pollclal fo- S. EXCI:1., o Sr. Mlmstroa da _

. ,.

.

_ _

.
para impedir s· .'. caso . d � ,

' '-

ram abert,as, quais ês,ses agi- Jmtica. InãoS�'C,�léeslddent�, fi .que.3tao bondes estao qu�brndo.s. Não - Sr. Presidente '0 Sr Mi clima emOCiona? ���r_�s� ln? grave o: lo�oçao_ mt�stlll1'l
tadores A que I O'enda p os'..

1_. u eseJar. li: de i\11- há Regimento nenhum para ni 'tr d J t"
,.

-

t 1
-

c ,', apl- I o e operacao c e

tldária 'p't
e",

-1 ?
ar- � �ltIm� de Carvalho, pedimento regimental. Na consel:tar 600 bondes na pa� t:' o a u� :lça, ?ertamert- a.

,

guerra, tal poderia ocorl'�r�

O '

_e1 .

encem e es. _ S. ]:!;XCla. nao sabe qut'm forma do RGgim nto não I' 'I .,,' ,

t, reSpondeI a a mdagaçao •
Se as medidas repressivas

�:r���:������:7E{��� g;��:!'::���::l;���: �:mfl�:f.�:;?!�:�tfr��t ;��;;dib�tf;f:��l�d�! ���:�::;:r����:;l�1� I �:���if��f��:,i: ��� ��\f�;,r�::it��:'�l��:�;;
!;;{�:;;�f�:'i"g;!�gt�f::�� f;��i��;e�P�,����E,[i;Ed'''- �S!;���io:i�{!.:;p��; �,r:{�r�,��l!::��:F]:�: .
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, ... O SR. ALBERTO TORRES interessa dizer por que � O SR ALBEnTO '''''ORR I. O _SR. PRESIDENTE - 1\- les I' te

O stante aque- der?

o., . no.l
, ES. tenrao! ' � emen os de natureza

tecmca? I (Oont. no próximo numero)

Edição de hoje 8 páginas

o TEMPO
Previsão do Tempo, até 14·

hOl'as do dia 23.
.

Tempo: Instável, com chu
vas e trovoadas.
Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis, com ra

jadas frescas.
Temperaturas extremas ele

hoje:
Máxima: 21,8

.

Míínima: 16,2,

o Riso da Vldadf

c-s : 2,00
-------------_.__

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

Terá a maíor parte
do mundo,

- COMPENHÂaUE, �22 (UP)
- ÓDinamarca terá a maior

ponte do mundõ anunciou

uma comissão de tecnicos

nomeados para realizacão
dos estudos necessários. A

ponte, a ser construida entre

Zeland 8 Funen, terá dezes
seis Kms, de cumprimento e

c-ustará cêl'ca. de quinhentos
.� oitenta e sete milhõ�s de
dolal'es. Os srU3 pilares fun-

-2.ional'!:to com cineoenta me

IH)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

Residência;
Rua: Gene ral

lOl.
Telefone: 2.693.

Bittenc'bu . .n

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
lI�ÉDlCO

Com prática no Hospital Sâo
Franclsc.l de Assis e na �ant�

Ce'la 'do Rio de Janeiro
CUNTCA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles,-22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartaa e

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

_ midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

. 1'e1. 3.00Z.
.._----_.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lI-lÉDICO

Operações "Doenças de Se

'nhoras - Clíntca de Artu l toa,

Curso de Especialização n»

Hospital dos Servidores do Es-
tado.

.

(Serviço do Pro!,' Mariano de.
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hoapitul de Caridade:
A tarde das .15,;;� hs -. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17' Esquina de T'ira

dentes. Tel. 2766.
Residência - Poua Preaiuente.

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS _. OUVIDOS - NARI',
E GARGANTA

DO

DR. GUERREI1W PA
FONSECA

Chefe do Ser;i�o . de 0TORI
NO do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os KPARE .

LHOS MAIS MODERNOS Ph.RA
TRATAl\'lENTO das DOENÇAl'
da ,ESPECIALIDADl!i.
Consultas _ pela manhã n.

HOSP1TAL .'

A TARDE _ das 2 as 5 _

no CON:'>ULTóRIO '_ P.ua dos

lLHF' 1 nO. �
-

IÜ,� .DÉNCIA _ Felipe :3ch

midt nO. a3 Tel. 2365.

-'DR. ANTONIO-MONIZ
DE'AftAGÁO-

CfRURG.IA, T�UMoATOLOfGL\
,.

. i··�'·�: Ortop-ediá '!"
.

t .

COlis"ultório: João pinto, 18i
Das ·'16 às 17 dl'àJ'iainellte,
!'oienos aos SáLàdos
Res: Bocaiúva 136.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLINICA
-

-IJERAI ..PARTOS
Serviço �ompleto e especiali·

sado das DOENÇAS DE SJ<:Nl:!O

RAS, com modernos métodos d,

diágnósticos f> tratamento.
SULPOSCOPlA -- HI'STI!:RO -

SALP1NGOGRAFIA _ METABO
LIS.MO IlJ\SAL

It'\dioterapia por ondas curtas·

Eletrocoagulação - Raios .U Itrll

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

10 andar _ Edificio do Montepjo.
Horário; Dás 9 às 12. horas .

Dr. MUSSI.
J)as '16 às 18 horas _ Dr ..

MnSSl
Residência: Avenida Twm

powsky., 84,

DR.. JúLIO DOlN
VIEIRA
I\IÉDICO

'E:,lPECIALISTA EM OLHOS
)UVIDOS, NARIZ E �ARGAN'rA
'ÓtATAMENT0 E OPERAÇÔE1'
(nfra-Vermelho - Nebnlizaçao -

eltra-Som
('r�atamelOto dó! 8inulôlle sen'

.

operaçâo)'
Ang-Io-retlnoscopia -' Receita ·de

Oeuloa - Modernc �qulpa1I!eDto,
de Oto_Rioolaringologia (Dnlce

,

DO, Estado,)
Horário das 9· às 12· 'ouras e

da2 16 às 18 boras.
' ,

Consultório: _ Rua Vitor'Mei

Nles 22 _ Fone 2676.
Res. � l'u8· São,Jurge 20-

Fone 24 21.·...

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉOH'" oi<: ,,,nUI:lOS
, " E CRIANÇkS

:Consult�rio - Rua João Pin

to, 10 _ Tel. M . .769.
Consu·lta.: D'as 4 às 6 bOTas.

'Residência. Rua Esteve. Jú
nior, 45, Tel. 2.812.

DR��ALDO:SCHAEFER
Cli�ica M�dica' de Ad�ltos

._---*-- ------,
-_._---_ .. _ ..._------�- --------_.__._---- ---

II .

DR. CONSTAN'flNO
DIMATOS

INDICADOR PROFISSIONAL·
..

·····�··········��···········�······:.m; OaraDt� O Futuro de sua Família
DR. w 'I.MOR �O�J' I (JsX. �ose TAVARBB

DR. NE��KRU"" . J R,estau'r-�,nle Napoll.' _ Comprando hoje mesmo, ótim'�s lotes, nas praias

GARCIA,'
'

,.. IRACE�A formado pe'�.
Vu'I�1le'Na(,lo' • '-

Q I �e Itaguassú e balneá�'io, ou junto ao novo Grupo Irineu

OIDlomadn, p.. l.. 'l"a,·ul<1ad e Na· ){fENÇAS 'N'F.RVOSAS E MEN- Dal d. Medicina
.

UD1.ver.
sld'Ildl!

II
Bornhausen, no Estreito.

eíeaal de lI1edidoa da l:oiver TAIS
..
:- CLlNICA GERAL

-RIO �EB;:��IRI) . I Rua !\1arecJfaJ Deodoro 50.
ótima oportunidade de evitar a desvalorização de

sldade do Brael] Anguatia Complexos .
.

..,. a
'

s u dinheiro
E'l-Iltterno por concurso da Ma (nsonia':'_ AM( ues - Maniu _ ApertelçOlllflento na ,-,alia e 'Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! 'I' e .

ternidade-Escola t>roblemática afetiva e sexual
P Safude São

d Mipiuer -Descuntn especial para Os 'senhores -víajantes, I Já dispomos de poucos lotes a venda.

(Serviço do Prof. Octávio R,,· Do Serviço Nacional de Doen- ror, Jfernan o au mo
. D' .... a' R F I' S hrníd 3. I

drigues Lima) . M tai Psi "'t a do Interno por 3 an..... do Serviço _

. Irlgll ua e II? c imi t .,4 --sa a 6, nesta

l!!x-internt. do Serviço de Cirur. Ha:spital��o���ia s:�i�lan:. .

de Cirurgia •••w.••., �.�............. Capital.
li:ia do Hospf tal I. A. P. E. T. C CONSUl\;!fóRIO - Rua Tra· Prof. Pedro de Mo�ra

do Rio de Janeiro ano, 41 _ �as 16 às 17 horas
.

OPERAÇOES
Médico do Hospital de Cavidade RESlDÉNCIA: Rua Bocaiuva CLINICA

.

DE �DULTOS
e lia Maternidade' Dr. Carl.... ;s9 Te!. 2�OI DOENÇAS DE .��HORAS

Corrêa
. CONSULTA:-S: I'lal'lamente das

(IOJ<;NÇAS DE SENHO'�AS _
7 - 9,30 no Hospital de Cart-

PARTO� __ OPERA �I�R dade, das 9,30 - 11,30 no Con-

COTIs: Rua João Finto n. DR. ARMANDO VALt- aultôrto à rua João Pinto 16 1° '.

. 'aBdar.
16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS ' RESIDJ::NCIA - Rúa Duarte

Atende com horas rnarca- -Scbutel, 129 - Telef. 3.288 -

das _ Telefone 3035. S· CI" I f 't'l Florianópolis.
JUS ecviços ue mica n an 1 .

la Assistência Municipal e Hus DR. CESAR BATiLHA DA
vital de Caridade

;LlNICA MÉDICA DE ChIAN· SJLVEIRA
ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista
- Alergia - Ad 1

Consultório: Rua Nunes, MIo- Clinica _de u tos f'

-hado, 'I _ Consultas das 16 &8 Crianças 1\�io X
l8 horas. Atende com Hora Mar,
Residência: Rua Marechal Guí-

n e ru.e, fi - J:<\me: 37illl
.

cada.
Felipe Schmidt :19 A Sã-

las 3 e 4.
DR. J(rLlO PAUPITZ

FILHO

Ex-Interno da 20a enfermalC.1I
.Se rv iço de gast rc-entero logia

da Santa Casa do Rio de Jeneiro
t' rof , W Berardinelli).
Ex-interno do Hospitat mater-

udade V. Amaral. .

DOENÇAS INTERNAS .

Coração. Estômago, intestino,
figado e vias büía-ea. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 2S.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 10.

Fone: 3458.

I
'- .

'DR. MARIO DE LARMO
CAN'l'IÇÃO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç:...s Internal

:ORAÇAO - FIGADO -- lUN�
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas,
Telefone: Consultório _ 3.415 /

Refidência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
_ Coqueiros '\

MÉDJf.;O CIRURGIÃQ
'nenças de Cenhoras - P�.rt".
_ Opera<;õe@ - Vlap lIrlnarlao
Curso de àper!'�içoamenb e

longa prática nos� Hospitais de

Buen-os Aires.
CONSULTóRIO: R\la )!'elipe'

Schmidt, nr. 18 (sobrado). )!'ONE
aú12.
HORÁRiO: das 16" 6s 18 ho-

ras
)

lfesidênc1a: "Avenid'a Rio BraJi.
"O, n. 42.

'

Atende challUldol

Telefpne: - 3296.

--�---_.-

DR. LAURO DAUR,\
CLíNICA GE'llAL

EfOpecialista em mo�éj;ti.. d"

Senhoras e vias urinária.,. _

Cura radical das lIlf'el:çoee

agudas e cron.icus, ,do r.perelbo
genito-urinário em ambol oa

se·xos.
D' t' ,

Doenças do aparelho 1ge1l IVO

d do sisü�ma n�rvosO..
H01-áTio: 10 V. ás 12 'e 2'12 ás '6,

Consllltó!'Ío: R Tira:!entes, 12

. 10 Andar -. '}i'one: 324ô. .

.

Residência: R. Larerrla CO\)

jnho. 13 \ Chácara do. Eupunba'
- Fone: 3248.

DR. ALVARO DE

CARVALHO
MÉDICO D'I!: CIUANÇM'

,'UERICUL'J'URA _ PEDlATíHA
_ ALERGIA lllFAN'llL�

C�nsultório: -_ Uua Til'adel,

tes n. 9. '11Residência: -- Av. Hn·c' o

Luz n. 155 . - Tel. 2.630.

HoráriO: _ .Das 14 às 18 tio

l'a����_' .,.--

DR. ANTONIO BA'l'1S1;A:
JUNIOR

'CUNlCA E8Pll;CI,ALIZADA
CRIANQAS

Consultap das 9 ás. 11 horal.

Res. p Cons. Padre M'igul!lin�o.

----'----------

---�:- .•...._-------------------

Viagem; com seguta.nça
.

e /rapídez
'

80 NOS CO�FORTAVEIS �ICRO-ONIBU8 DO

. RAPIDO
.

,�SDL-BTISILlao) ",-
FlorlanópQlis - Itata! /- Joínvílle � Curitiba

�. "_ ..
' '--' -...:......-.�_' '_-: �

A',.
.

• l\OIi Deoaoro esqwna---:ciagencla. Rua Tenente Silveira
I

!l 1I!1oi'" ii ' .... ,

Grande Oportunidade

VENDE SE
Lotes a longe prazo sem juros, prestações mensais

rie Cl'$ 500,00. 'Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada- geral) cortado pela projetada'Avenida' que da-
1'á acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o S':. -Adão

F erraz d'Elv, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
"·one 3559.

LIRA TENIS C'LUBE
(O CLUBJ..; DA MOCIDADE)

PROGRAMA no :M.tS DE AGOSTO:_________ . I
I ----------------------------------------------------

A D V 6 G A D O si

DR. ross MEDEIROS
VIEIRA

,DVOGADO
Caixa Postal 150

Santa Catarina.
!tala'

DR. CLARNO G.

GALLETTÍ
_ ADVOGADO -

Rua Vitor 101ei:e\es, 60.

FONE:: 2.4G8
Florianópolis -

�----------_.....----

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -

EScTitório e Residência'
Av. Herdlio Luz, 16
1'elpfonp: 334(..

..................�....

D .� N,'l' 1ST A S

DR. SAMUEL FONSECA
orau IWIÃ:O-DENTisTA

Clínlce - Cirurgia Bucal -.

Protese Dentária
Raios X· e Infra-Vermelho

DIATERMIA _

Consultório é Residência: '

!tua Fernando Machado, n. �
Fone: 2226.

BORDADOS A MAO
E.IISina-Sé na Rua Feliciano Nir-es Pires 12.

./

Pia 18
Dia 26

sábado _ Suirée, com início às 22 horas,
domingo -- Brilhante Tarde _ Concêrto--

Dançante. Aguardem maiores·
detalhes sôbre essa surprêsa!

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

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

3 maquinas Rayser il'�l ·strial aig-zag.
1 maquina Vürcopp .e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

P E R O l-A

Vende-se 'ou arrenda-se
/

o Perole
Restaurant.e,

\

sito à rua 24 de Maio,
·748 no Estreito Informacões no

- ,

local

mas.

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

do em São João Batista Municipio de 'I'ijucas Santa Ca
tarína,

FARMÁCIAS DE PLANTÃOOPERÁRIO A VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERT�-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPlDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
. Consultas:�dall 8,00 às 11 ho- 'DOMICILIO.
ras e das 14,00 às 18 hQras

I"
/

Exclusivamen.te
cOm hora maro' 'O�ERARIO - VALDEMAR POSSAS

cada. . .IAIG" (BECO), NO ESTREITO.
Sábado _ dali 9 U 12.

M1l:S DE AGOSTO
4 _ sábado (tarde) _ Farmácia

Conselheiro Mafra
'

5 --'- domingo
selheiro Mafrt.

Esperança _ Rua

11 ._ sábado (tarde - Farmácia. Nelson _ Rua

Felipe Schmidt

'.'
.

12 _ domingo'_: Fãrmácia Nels·on _ Rua Felipe

'(lDteuD FlorialÍpoiis lida"�::!�:nt:áb>"Ó �:'de) �,Fam,."a Mode.·na

i'i)SDEitEÇ� AT(JALlZ�DQS DO EXPRESSO. r.!19 -,- .domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João
Pinto

25 _ sábado (tarde) ---, Farmácia Santo Antonio --

.

:tua Felipe Schmidt, 4:1

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

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá s�r alterada sem pré
y;a autorização dêste Departamento.

DePíj.rtamento de �aúde Pública, em julho de 1.956.
Luiz Osvaldo d'Ac,tIn,pora, Inspetor de Farmáci�.,

DR. LAURf) CALDlURA
DE ANDRADA

CIRURGIÁO-DENTIST.\
CONSULTóRIO Ediflci"

Partenon -;__ 20 anda·r - sala
203 - Rúa Tenente Silveln, -!IS

. Atendé diÍíriamerlte das' 8 à.
11 ho'ras. � _

3as e 5as �as, 14 "I. 18 hora�.-
--- UI a's 22 !lojaa. .

•

Con�elciona Dentaduraa e POD- .. TraÍlsporte� de Cargas- em Geral entre· FLORIANóPO-
es Jtlovel� dI> Nylon. ! .

b •.

LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, Rto
'-�';':;--====='=,' DE JANEIRO' E BELO HOR!ZONrrE.

2.814
.

2.036

::�:t 'EMPRESA NACIONAL DE· NAVEG;�ÇÃO
8.168- HOEPCKE
1,1.21

81'10-IOT08 «CaRL
,

ITINJ:RARIO
SAlDAS DJ:

2.021
2.276
8.147 ..... As par.tidas de Florianópolis são ás :2'4.00 horas, e do

8.321 do ele ;;aneiro. ás 16,00.

:;:�: ,Tanto na Ida como ra Volta o navio farã escf1a uos

1.171 'portos de ,São \=lebastião, Ilhabela ti Ubatuba.
1.6118 I" Para 'melhores infQrmações, dirijam-se à séde da

011 ,'EmlJrê8�., ii l'ua Conselheiro Mafra, 30 - 'f,�ltfOll" 22,12.

'I :-

Rua Dr. Carmo .�,t'ttf1, Q�

F�nélí: 82-17�a3 'e 32-17 -:1'1

Atende "RIOMAW'

INFUl ...._ .• :.,OES UlEI8 End. Teleg "RlOM�RTJ'
DR. NEWT()N NOTA:' - Os 'nossos serviços nas praças 'de Pôrto

D'AVlLA .

o leitor encontrad, ne.ta co- Alegr.." Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossm

CIRURGIA (�RA.I. I luna. informa1;ões qlle n..cellita,

!)ocnças de Benbora!. _. �rocto. lià"'amente' e 'd�, imediaTtC::le_fo�e./
agentes

logia _ Eletr'icidada,. �1 ed,,·a. :'Ü�NAIS - .. ,

Goncllttlrio: !tua \ltul �e.,· C) ",st.ado -1I.ó22

el"s n·. 28
..

_ 'Telefone: ·:l'HlI. 1,\,_G.�zeta .. : •.....•...•••
2.6116'

EX R
Consultas: Das 15 I�.. ra.. ew ·(lu.no -Ir

.,<
-te< &.1179 Consultem nossas tarifas. P ESSO FLORIANÓrOLJ'

diante.
' Impren,sL' ,f,' .1........ 1.688

'

·-Fones: 25-34 e 25-35 --

Re>;idência: F'one. 3.422 1l0SP1�Á!
Rua: Blllmen8U n_. '71. Carldadót:

_ jPrcvedor) .. ; ,., ....•

I POI,tllria) . ..•

Nerêu RaDlu» , .•.••

Hilitar .

.'80 Sebastião iCasa; de
Saúde) .

UE ril.tenidade Doutor Car-
10s Corrêa .

CnAlIf4DOS UIt
GENTES

I'orpo de Bombeiros /....

Serviç.o Luz (Raclama-
çôes) ..•• Z.404

Po!ícia (Sala Comissá·rio... 2.03&
Polícia (Gab. l'elegado�)-'--'-__'g'-.. l'i_9_4

·DR. !. LOBATO COMPANiIlAS DE
,--

FILHO TRANSPORTES

Doenças do apal�elho re8piratório TAC ...........•..••••.

. TUBERCULOS&' �ruzeiro ào Sul .

RADlOGRAFIA.E RADIí>SCO pLA Panair ..........••..••.•

DOS PULMõES Varig , .••.••

CIrurgia <lo Toru Lóide Aé.reo ..........••

e Cria.:nças
.

Formado pela FacllldaJe Naci,,- Real ............•••••. '.
. nal de Medl·clna. Tisíologlstll.e Scandinavas ............•

Consultório _ Rua Nu HOTÉIS'-

.t'is:.oclrurgião do Hospital Se· .

nes Machado, 17.
"

rêu Ramos Lu"l' ..............•.•...

Horário das Co_nsulta·s -'- Curso de especialização. pela .Magestic
,
.........•

"!. N. T. Ex-interno e Ex-asila,. ,MetroJlol ., .

das 16. às 17 horas (exceto tel1t� oJe Cirurgia do Pn.f. Ulr0i� a �orta .

aos s:íbados). '
. Gulma..,ãe. (Rio). '.,; aClque ...........••.•

,r,c.n�.: Felipe Schmidt, 18 .-;;.; Central_ ,

'Residência: Rua Viscon- Fone 3801 Estllela .........•••.•••••

de de Ouro Preto, 123 _, \ Atende em bora marcada. Id�al ; .•.• , •.••••

__.."""'"
. :( R"s.: - Ru .... "Estflvel Jun(e.r, 1il�:r�I!;ITO

'1't:�T. 3Fí59. ,�v .. ,. FOQO; 2111. : PlIqUII ••••••••••• i ••••••

Am\IINISTRAÇAO

Redáção ,8 Oficinal, l 'rua COB
,.'heiro 1\1afra, u. 160 Tet. 1022
- ex. l'ostal. 139.
Hiretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: 'DOMINGOS F. D1I

AQUINO
Rep�esentallte. :

Representli'ções A. S. LarÃ.
Ltda
Rt':! Senador Dantal. 40 - 6°

.ndur.
Tel.: 22·5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de No'O'embro 228 ISO

0(1",· �Ala 512 - São Pan1n
Assinaturas anual .. Cr$ 300,00

Venda avu\ssa Cr$, 2,00
Anúncio mediante contrito..
Os originais, mesm.o não pu

blkados. não serão devo·lvidol.
A direção não se relJ.onsabiliza

�elos cone"" emitido. nOl' aro.

�'US !u.ai1

',JIS

'-700
2.600
1116•./-
,Z:I2tl�
2;402
1.17'7
2.1100

RUA "3 DE

·1.

,.FLORIANÓPOLlS LTDA.

'Matriz: FLORIANÓPOLl2
Rua Padre Roma, 43 Térreo

Telefones: 25-34 (De.p<Ílsito)
.25-35 (Escritórip'

Caixa' Postal, 435

End•. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIHA
Rua Visconde do Rio Brancl1

i}32j=:6
Telefone: 12-30
Telil!ll. "SANTIDRA"ENd.

A'f;!ê�eia: PDRTO ALEGHV.I·"Riomar" ,

Avenida do Estad(\ 16[6/76 Rua Comel1da�or Azevedo,
64

'T'elefon �: 2-.17-33
MpndE' "Rln�rÂR··.

End. T�e:leir. "SANDRADE" Eltd� T�leg. "RlOMAHU"

Filial: SÃO PAUl.O

Telefone: 37-o fi-50

Alinel• .: RIO DE JANEIRO
"Rlomar"

Agllncia: BELO HOm
ZON'rE'
"RlomJ!r"

A ellida And, 18. 871":B
TelefollP � _ .10�27
Atende '�'RIOMAR"

"RODO'VlARIO RÁPIDO RIO'MAR"

I D A v O L T A

Hajaf Rio Santos

16-8
29-3

6-8
18-8
31-8

11-8
24-8
6-9

12-8
Z�-15

7-9

Farmácia Esperança _ Rua Con-

Rua

TÔNICO ZENA

'\0 PRIM'EIRO "IN

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clien,tes que
consultório dentário para o Edifício "João

mudou ('

Alfredo",

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

Tratamento indolor _ Pontes móveis e fixas _
Pivots _ Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Perspectiva
ALDO DE MOURA

Qualquer coisa murmura impertinente
no fundo do misterio de tu'alma,
a torna-te longinqua e diferente
sob a neblina dessa tua calma.

·Nesta presença como eatás ausente,
nem notas minha mão que assim se

sôbre o moreno do teu corpo ardente
e o meu carlnho não te desencalma,

espalma

Pior do que a barreira duma grade
pára o poeta que pressente tudo

� a distancia na proximidade.

ANIVERSÁRIOS

- sr. Elgson
beiro

Dimas Ri- cuco

I - sra. Célia Campos
i - sr. Afonso Sales

sn- lin do

- sta. I-Iilda Venzon
- sta. Naura-Lúcia

va Gomide
- sr. Alvin Rauh Junior
- sr. Aarão Cunha

- sta. Olga Fanger
- sr. João Marques' Gui-

. marães

Ulima Moda

.'-

PRIMEIRA FESTA... e_is um vestidinho' que fará
ain:da mais ecantadora a sua filhinha. É uma) suge
tão' de Saks Filho Ave: Para as futras debutantes que no

momento, completaram apenas seus oito meses.

(FOTO TRANSWOLRD)
•••••••••••••e�.o••ee.d8e�••••••••••••••••••

.

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

C A S A PROPRIA

COMPRAMOS E VENDEMOS:

lotes, casas, sitios, Chs.car.ls, pinhais e outros. imóveis de
grande impcl'túnci� e oportunidade lJal:a os melhores

negocios

POSSUIMOS PAUli. VENDA IMEDIATA

Gal-

Homrich.

Vice-Presidente - Manoel
Majorino Nunes.

1° Secretário Octàvio I

Montenegro de Oliveira.
2° Secretário Aldemiro Lo-
renzini.

I 1° Tesoureiro.
Trevisani.

- Palmira

2° - Tesoureiro - Nelson
Luiz Tasca ..
Diretor Social

Saulle Pagnoncellí,
Diretor do Material - Er

cílio Domingos Caleffi.

I Conselho Fiscal - Dr.
Walmi Miranda Doyle. __
.

D;' Angelo �-Co16ert ""ue
Carll.
Dr. Theobaldo Veiga Pi-·

canço,
Dr. Narina Pinho Rótolo ('

Antônio Berdian.
Na dportu�dade, ap�'e-

sentamo.3-lhe os protestos
de alta co�sideráção e aprê-
90.
Ruy Klein

Presidente.
O. Montenegro de Olivei

ra - 1° $eCl'etário.

Homrich

. BXP8_rlm8Dte· boje
I

SORVETE DE Côco

INGREDIENTES

1 xícara de leite
1/3 de xícara de açucar

br,ll1co .

.
. I

I 1/4 de xícara de xarope Ide milho claro (glicose)
1 ovo, muito bem batido
1/4 de xícara de suco de

limão'
2 colheres das de chá de

casca ralada de 1 limão

I 72 xícara de côco ralado.
I

MANEIRA'DE FAZER

1 - Ponha o leite na ban
deja do refrigerador de sua

geladeira, e deixe - que gele
até formar pequeninos cris
tais de gelo nas bordas.

2 - Enquanto isso, jtinte
o ;tçucar: e o xarope de mi

SUA lho, gradualmente, ao ovo

. batido, e bata rapidamente,,

até que emgrosse um pouco.
Junte o limão e a casca ra

lada de limão. Bata. Ponha
o leite endurecido, o côco
ralado e bata tudo, rapida
mente.

.3 - Ponha na bandeja do
congelador, e acert" a tem

pel':ttura da. geladeira para
o gl'áu mais frio. Deixe de

Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do 1 .t 2 horas.

Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver

dadeira 1l1Cn te conven ien teso
'.Pratar Edificio São Jorge, Sala 4.

,

l.

.
,

4 - Sirva com côco l'ala-I
do ,por cima, tostado se pre- ;
ferir (Receita de Frances .

Barton - (APLA).

ORGANIZADAS MEDIDAS mentos para o uso mais efi
DE EMERG�NCIA NOS' ciente - independent�men
ESTADOS UNIDOS PARA te da propriedade' - dos
O CASO DE PARALIZA- 'meios de trane-polte, termi

'çÃO DO CANAL DE SUEZ nais e armazenagens, por
. I parte lbs emprêsas partici-

WASHINGTON, 14 - Os p:mtes.
Estados Unidos anunciaram Segunda: fazer os enten
hoje a formação de uma dimentos que sejam do ca

Comissão' da Indústria Pe- so, para o intercâmbio en

trolífera flue terá por fina- tre as emprêsas de petróleo
lidade fazer o levantamento bruto e produtos derivados,
dos -recursos da indústria por meio de vanda, de em

norte-americana a fim de préstimo ou por meio da
fazer frente � procura pelo distribuição para fazer fren
p'etróleo em várias partes te, à procura do mercado na

do mundo no caso do Canal danai e dos outros países,
de Suez ser fechadp. . bem como das regiões afeta
o mobilizador da Defesa, das pela emergência.

Arthur S. Flemming, disse Terceira: alterar a média
que o estabele�imimt6 da de produção de petróleo crú
Comissão foi recomendado ou da manufatura de sub
pe,la Secretaria do Interior. produtos l'efinádos no exte
Essa comissão desenvolve- riol', a fim de reduzir as di-

· t'á os planos' e os porá em ficuldades de transporte.
funcionamento, no caso dos Flemming disse que a

fornecimentos importantes criação dessa .comissão foi
de petróleo do Oriente Pró- aprovada pelo .

secretário
ximo ficarem detidos em ; Dulles, p�lo secretário da.
virtude de interrupções no Justiça Herbert Brownell
sistema de transporte.' I e pela Comissão Federal de
A comissão, sob a direção' Comércio.

do secretário do Interior, A comissão recebeu mis
Seaton, é composta de 13 são imediata, qual a de
emprêsas que se ocupam de calcular a procura' em cada
negócios de petróleo no ex- país estrangeiro por tipo de
·terior. stibproduto do petróleo e' de

No caso de uma emer-. calcular os supl:imentos e

gência - .disse Flemming - meios de transporte disponí
a ;,;omissão tomará as se- veis em vanas partes do
guintes medidas: mundo com o fim de satis-

·

, Primeira: fazer entendi-. fazer a essa procura.
-------------------------------------

Plortanõpolís, Ql1int:1�fei1'3, 23 de Agôsto de 1956
- - - ... _..
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Como destesto o cinza dos momentos
em que o vermelho do teu labio mudo
mascara as tintas dos teus pensamentos.

. Joacaba I." .. • _._ • __ .

Temos o·prazer de levar �o .

......_",._.....�_._.�.......-..._m..-.... ,
-...

...
_

,_ ..
__

•
__

._-.

seu conhecimento que, em

sr. José Cunha Ass�mbléia Geral Ord�nária, 1
Norton Romeu Gonza- .

realizada em data de 15 dr,

FAZEM ANOS HOJE: ga de Linhar�s maio próximo passado, foi
I

- sta. Ana-Maria Sil- _ sta. Nazaré Goulart eleita e empossada a nova

veira, filha do sr. Argemi ro I _ vva. Celina Vieira Diretoria dêste Aero Clube,

Silveira e de-sua exma. sra. 'Brandão .

para o biênio 1956 c_ 1958

d. Áurea Silveira I - vva. Enoê cÍa Luz Ma-
assfrn constituida:
Presidente - Ruy Klein

"O Leuislativo� .

com o pnvo"
'O Presídeate da , Camara !dos Deputados
fala' sôbre o pspel do!:Legislalivu '

RIO (Agência Nacional), chado quer dizer regime no pobre, o mais barato, aliás" Depois de muita luta a au
-' O deputado Ulysses Gui- chão. l da República. O Congresso tonomia do Rio de Janeiro

marães, presid-ente da Câ-I Referindo-se à Constitui- Nacional dispõe 'de menos
I
foi afinal decretada. Embora

ma ra dos Deputados, falan- ção, disse que dela nos po- de quatrocentos milhões,' só entre em vigor daqui �,

do ao microfone de "A Voz demos orgulhar como doeu- destinados à representação! quatro anos, foi um passo

do Brasil", disse que "não' menta júridíco corajoso, das duas casas legislativas, 1 concreto n� velha. q�e�tão e

pode haver leis boas sem! atualizado e sincero. Torna ao pessoal administrativo e o povo canoc� esta felIz p�r
leg islatívo capaz, aparelha-' exnlícito que "todo .poder ao material. Essa quantia: lhe. terem, af�nal, reconheci
do, apto a bem funcionar".

I emana do povo e em seu no- representa apenas meio por; do 'o direito. politico que. t�das
Declarou que desde que as- ,I me será exercido". Demo- cento do orçamento da'

as outra� c�dades brasileíras
.

.

idê
. ."

I
. . I sempre tívaram,

sumiu a presr encia, em cracia e o governo da ei e Un ião, Para 326 deputados N f
.

tâ
.,

,

rlt!
. . I -

h
.

unca 01 ao necessana a

n:arço . u Imo, vem 111S1S,- i nao dos omens. ASSim seu- representativos de 11 par- autonomia do Dlstrito Fede-
tmdo na tarefa de levar a do, o Congresso tem a res- tidos, é de 580 todo o qua- IraI. Os prefeitos têm as sirce
consciência de tôdas as ca- i ponsabilidade . de govêrno, dro de funcionalismo da Câ- I

dido por Injunções politicas
madas do povo. brasileiro a pois é quem elabora a lei. mara, número inferior ao de I e com pouco tempo pela fren
necessidade de fortalecer e I Árdua é a tarefa do Le- qualquer ministério' ou

au-,
te nada realizam, nada con

prestigiar o Legislativo. gislativo atualmente, pois tarquia, .

seguem fazer, aumentando
Acrescente que quem diz le- que o Estado hodierno tem Poder desarmado, sua es- apenas o numero de runcío

gislatívo diz democracia." também devêres de chefe de. pada é seu prestígio junto nanas o que faz diminuir

pois aqui as duas institui- I família: assegurar pão, ca- ao povo . Com êle e ao lado cada vez mais a percentagem
ções estão indissolúvelmen-' sa, roupa, saúde, educação, dêle é invencível. Seu obje- da receita destinada às coi

te ligadas, são irmãs xif'ópa-
I
bem estar enfim, principal- tivo é servir o povo com sas úteis.

gas. Desligadas, morrem' mente aos econômicamente leis necessárias e boas. É o

I amba� pois Parlamento fe- , fracos. Tudo isso tem de ser seu dever e está disposto a

I A-ero Clube de

I

efeotivLaedgOI·sl�ttrl·avvoésé de leis. cumpri-lo, p!lra ser leal ao

<, um poder regime e fiel à democracia.
------�----------

Com êstes cabelos escorridos não vou à festa � ...
-SERIA RIDíCULO. HOJE MEU CA'
BELElREIRO ESTÁ FORA. E' IMPOS
SIVEL! ... VOCÊ ME DESCULPARÁ•••

-ATE"PARECE QUE NÃO ESTA

MOS NA ERA DE TONI, PERMA
NENTE-CREME A FRIO. EM CA

SA. MANDE BUSCAR UM ESTÔ
JO-CONJUNTO TONI. EU A

AJUDO ...

-OLHE' ENROLA-SE O CABELO
COM O GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM ,..tAIS ELÁSTICO. PARA
FECHÁ-LO. COMPRIME-SE A HAS·
TE PLÁSTICA. APLIQUEMOS A
LOÇÃO ONDULADORA TONI ...
DEPOIS, CUIDE DA CASA EN
QUANTO O CABELO ·ONDULA.

-OH, GILDA! ONDE FÊZ �E
BONITÔ PENTEADO?

.�

lO'

ONDULAÇÃO
PERMANENTE
,E'M CASA

Agora, mais fácil com os

GIR � - Ondu/aáo:es
(p lAS T I C OS· SEM E lAS T I C O)

:.
.. 1�

LIRA TENIS CLUBE
EDITAL' N° 3

A Diretoria do Lira Tenia Clube, atendendo a que
em 7 de outubro termina o seu mandato, e quando terá

que apresentar balanç,o, resolveu, em sessão rea·lizad.l,
em 17 do, 'col'rente mês, cbnvidar, por editlll, os sodos
em atrazo com a tesouraria, a saldar os seus debite!';,
dentro do prazo de. 30 dias, a contar da data da puhli
cação do presente, findo o qual se verá na contingencia
de' aplicar as penalidades previstas no artO 32 dos

l'�sta tutos.
Fpolis, 20 de ágosto de 1956

A DIRETORIA

DO

\

A 7 de outubro
beatificação de
Inocêncio XI

A cidade está completa
mente abandonada. Para
ter-se idéia disto não Preci
sa muito, basta andar-se pe
lo Rio. E' como entrar em

uma casa sem leme, ·e a en
contrar suja, desarrumada,
por falta de assistência con

tinua.
Com a autonomia, haverá

mais serenidade elo pref'eí
to, primeiro porque terá com

promissos a cumprir com o

eleitorado, segundo porque
disporá ele mais tempo, ter
ceiro porque contará .com os

vereadores de seu partido
para apoiarem nas realtza
ções.
Há cóndições que o candi

dato a' Prefeito deveria pre
r�ncher para inspirar con

fiança ao eleitor e ser depo-
sitário real da esperança
carioca. Para nós uma deve
ria ser exigida:- Que o Pre-

a feito eleito da Metrópole
guanabartna residisse na zo

na norte. Só assim haveria
alguém 'capaz de pensar �

de cuidar desta esquecida zo

na do Distrito Federal. Isto
pprque ...
"Até nos baíros se nota
A diferença da sorte .. ,

Uns são da .zona sul
Outros da ZOna norte ... "

CIDADE DO VATICANO,
21 (V. P.) - O órgão da San'

jta Sé, "L'Osservatore Roma-.
no", informou, hoje, que o

Papa Pio XII marcou a data
----------�------------

de 7 de
-

outubro para a ceri-,
mônía de beatificação do pa
pa Inocêncio XI. Antes,

-

fo
ra escolhido o dia 21 do mes

mo mês. Conjectura-se que o

Papa convocará o Consistó
rio do Colégio dos Cardeais
para emprestar maior soleni. AlvaJ.o Lins embal.dade aos- ritos de beatifica-

0;::
ção, fase prévia para a ca- - d'·

nonízaçâo. O Consistório in- Xi:) or �

clusive poderia nomear no - RIO, 21 (V. AJ - O pre-
vos cardeais. Morreram 9 dos, sidente da República enviol1
70 que havia desde que o pa

, hoje à tarde, ao Senado Fe

pa aumentou seu numero. O
.

der'al, a mensagem propondo
que faleceu mais recente"

I
o nome do Sr. Alvaro Lins,

mente foi o cardeal Bernard' atual Chefe da easa Civil da

I Griffin, arcebispo' de West- Presídêncía da República,

I
minster cujo óbito ocorreu para o cargo de embaixador
esta madrugada. ,do Brasíl em Portugal.
........J-..-_-_..._..._-_............w�.......................................�

ALUGA-SE
Uma sala para escritório,

à Rua Vidal Ramos, nO 30,
com entrada independente,
tratar na mesma.

Petról'eo

IA·17J

-ZE ...MUTRETA

D

I
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s SERÁ DAS MAIS EMPOLGANTES, NAO TEMOS DÚVIDA, A DISPUTA CIClISTICA DE. DOMINGO, PELA MANHÃ, _NO PERCURSO TI· ,! JUCAS - fi ORIANÓPOLlS (52 QUilO METROS), PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CICLISMO. DA FAC.· NAO PERCAM! i� .
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-

.��, c',no

F. D. quis e acreditamos mesmo,
Em corrida de cavalo, ou Que será o único cavalo, em

melhor no turfe, embora se, i�l'alda,de de condições, a

matemàticamente, calculan- enf'rentar Malandro. Vere
do, nunca se pede esperar mos domingo próximo!
um resultado favorávé.J. e Tivemos no rr.ovimento de
com precisao, visto tudo de- I poules, 229 jogado em Ros.
pender da massa viva - os sinante e 393 em Adesivo.

c:a

....
..

-
c::l

.

IASOUETEIDL :VE LA
animais,' que r.em sempre Este pagou aos seus aposta-
estão nas condições que se dores Cr$ 15,00.

'

.--'-------------------'---

Ih'
.

U.· ;. ." me or pensa e desenvolvem a cor- Estamos ainda para sa-

Vitór ia
.

da ,Se Ieçã.o n iverS Ita r I a I

\eemmPsruea o . - :::��� ��:nt:ceenq��el�a� '�e;�� �::. �u�U�áh! ��:i�g��O v��
poslçao nas de reuniões realizadas sen do o favorito e entretan-

h�)I ---�-""1 � B1' O nosso patr.icio Julinho, no Hipódromo do.' Jóquei to se coloca nos últimos lu- '

� _"".�.�..! em. umenau �!:':��ãeont�a17:noF:�;e:�::� I �l�i�:. :::t: ';�t�:::t:;���:�: !:�". :::�7::tr:t:a�:�ni�;
, E-�crevel;�N DUARTE Pato (Jaime), Geraldo e defesa descontr olou-se com-

,
ra o esporte Cata�'inens�, tado pela critica peninsular Notamos que, só no primei- vencer, fechar, desacredi-

Encenando as festividades Almiro; Anibal, Ney (Vico) I pletamente, dando assim' pois que naquela pista re-
como o melhor' ponta direi- '1'0 páreo, a ponta, e no desa- tando seus f'ans, do que,da inauguração da pista de e Helcio; Plácido (ZÓ), Be- oportunidade para que' cem inaugurada, hão de se
ta do referido certame. I fio, a opinião popular coor- acreditamos, nos nróximos

atletismo, do G. E. Ol ímpico tírrho (Paulinho), E'rico, Schipman, aos 26 minutos, ! formar os melhores atletas
•
denou-se com a devida certe- páreos ajudará a compor a

foi iniciada as 15 horas e 'I'oinho e Jacó (Amante). � cobrando uma falta de fóra
'

de nosso queri�1) Estado. (za, mas, assim mesmo, tudo Esta do azar,
30 minutos, a tão esperada Iniciada a partida, notou: da área, consignasse o

ten-I
Parabens _POI� a, �odas as BOX I, indicava a vitória de Kalon- • /

partida de futebol, que reu- ele logo um Iev= predominio to de empate. ,
representaçoes atléticas que .

ga formando a dupla com Tem sido, sem dúvida, Pa-
niu as equipes da Seleção da equipe Universitária, que

. Com o marcador assina-
I co.mpar�c�ram sabad? � do- SYRACUSA (Nova 101'-, Urubici, o que, nos instan-. ran

á

o campeão de prêmios
Un ivers itária e do Grêmio aos 4 minutos conquistou lándo empate de 1 tento, . mmgo ultimo ao Estádio do que), 21 '(U. P.) - O cam- tcs finais, violentamente' en, e o que mais tem pago aos

Esportivo Olimpico, equipes seu 1° tento, ,or intermédio terminou a la etapa, na G. E. Olímpico, porque no peão mundial dos pesos- trando, Peabirú
. conseguiu 'seus apostadores. Agora,

estas que, se 'l,presentaram de Betinho que encobriu o qual o Olimpico poderia ter, esporte o principal não é welter, Johny Saxton, e seu
i oubar a vitór-ia daquele; e mais. uma vez, em ação, sur-,assim 'formadas: Olímpico arqueiro, aninhando a pelo- assinalado pelo menos 3 ten- vencer, mas sim competir. desafiante, Carmen .Baailio, cem dois corpoa na frente. ge:.Bola de Ouro, garantiu-

- Daniel; Nilson e Rubens ta no fundo das rêdes ad- tos, o que não aconteceu I assinaram hoje o contrato' Para confirmar o dito, do ao seu proprietário, co-

(Brandão); Carvalho, Jal- versárias.
..

devido à i.nspiração de PA-; Taca 'Eficiência de luta, titulo em jogo, que vimos que a ponta pagou imo já garantiu: brilhantes
mo e Aduci; Nenê, Tico Atuou bem a equipe Um- TO, e muitas vezes em ra-

I ' Os oporá no dia 12 de setem- Cr$ 15,00 e a dupla' Pea- \ itórias e incontestável 'lu.
(Agericr'), Fernando, Renê e versitária até os 25 minu- : zão da falta de pontar-ia dos' RI?, 22 (V. A.) -:- E' a bro em Syracusa. birú e Kalonga, Cr$ 50,00.

'

cro, hajam visto domingo
Schipman.

.

Itos, quando então decaíu de
I :ltaca�tes. segumte a�col�ca�a? ,�o,� O contrato prevê que Ba- N� 20 páreo, longe es- r.nterior fechar e já neste

Seleção Untversltáría - produção, uma vez que a' Apos o descanso regula-, clu,bes n� Taça Ef íciencia silo concederá a revanche tava a opinião popular de fazer a dupla com Paraná,/'

I mental', voltaram à cancha apos os Jogos da quarta 1'0- num prazo. de 90_ dias ao, advinhar o acontecido. Ha- ganhando o prêmio da se-
as duas equipes. com a equi- dada do campeonato da fi- campeão, se este perder o ti. jam visto que a espetacular gun da colocação e pagando,
pe universitária apresen-

I da de :
, tulo que arrebatou a Basilio .vitória de Lolua'na, embora .'H dupla, Cr$ 75,00, boa

tarido uma rubatituição : I 1.0 lugar - l\luminense, em .Chicago no dia 14 de
[01' cabeça na frente de Se- margem de lucro para seus

Jaime em lugar de Pato. '176 pontos; 2.0 - Flamengo, março ultimo.
ror.o, 'deu, aos seus aposta- �a'1s. Paraná, na ponta, pa-

I Nessa segunda etapa -,da ,61; 3.0 ---.- Bangu, 57; 4.° - Saxton perceberá 40 'por dores, uma boa soma de g":)ll Cr$ 30,00;partida, foi patente o domi- : Vasco, 54; 5.° - América, cento e Basilío 20 por cento cruzeiros, conforme o rateio I Não prolong�p,d�, fugiCaravana, desta Capital; nio dos Unívers.itários, uma 52; 6.° - Botaf'ogo, 49; 7.° da receita e dos direitos de
que foi de Cr$' 85,00 na mos, ao comeirtário paraCoritiba e 'Atlético, de Curi-

. vez, que se notava incessan- 1- Bonsucesso, 43; 8.0·- radio e televisão. jlonta e Cr$ 110, na dupla, -I Jembrar aos Senhores 'I'ur-
tiba; F'Iuminense, do Rio e tes assédios elos atacantes Canto do Rio, 17; 8.° -.

, Quanto ao desafio, n�a,
í

istas que na préxima reu-

tietuvlaer dadesel·nlegçI�eOsS�al.rannOaefnU- UOIl�ive�sitárciUOSJ'a dàefáerseaa PI�OO sOalarli7a: 197� 8M·Oa·aurePI.or,ra'tUgluoe�- ·�[_.;M'pn., E'·'.G...ADA distância dos 1.200 mtts, :;.: i·.',
nos dive1'3':l Jlár('(\:;,

S, m c. -'

Implco, . -, , . ,,[. �
,

pouco 'se tem a comeu ar. 'novos pllros-sanl l� e a.
tebol do norte t'O Paraná; curava, a todo � custo, evi- 10.° - Sã.o Cristovão, 9 pon- Precisa-se de uma· ,que visto a vitória folgada de

I gúns nu.ma di ,t�:>(;a ti;)
como defensor co conjunto br o' desempate da equipe tos. s5liba cozinhlitr e que' durma Adesivo sôbre' seu adversá- 1.400 mts.
do S.E.R.A., da cidãde de visitante.

rio Rossil1ante., Aquele, com! }'iio percam eRta. f.:ollúmp ..- ......w�.......-.................·.w.-'- ......�........_. ..,._......_.............._...._.. I

!algueza, venceu como bem
.

n�ll competição! I!

•

SANFORD NO FOOT�BAll DO NORTE
DO PARANÁ

Segundo" se noticia em

Curitiba, o experimentado
médio volante catarinense

Sanfol'd, ex-defensor do

Jogos -realizado�
Atlético 2 x Guaraní 2
Tamandaré 2 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 2 x Guaraní O
Tamandaré 2 x Atlético 1
Paula Ramos 2 x Bocaiuva O
Tamandaré 3 x Guaraní O

Bocaiuva 3 x Atlético O

Classificação
1° lugar - Paula Ramos e Tamandaré,
2° lugar - Bocaiuva, 4 p. p.
3° lugar - Guaraní e Atlético; 5 p. ,p.

Artilheiros

O p. p.

Arapongas, pal':t onde, fól'<l.
transferido, d2 vez que é
funcionário público, ocupar,_
do _as funções de fiscal �e
renda�. No dia 2 de setem··

bro Q S.E.R.A. receberá a

visita do São Paulo que do�

Aos 10 'minutos, E'rico

ender.eçou um espetacular I
passe a Betinho, que após
passar por um adversário,
chutou inapclavelmente,

(Do correspondente Hugo Weber, para"O ESTA- NÚMEROS DOS CERTAMES DE FUTEBOLconsignan,do o tento que
. DO", especial pela TAC)

.

.' I DA' CAPITAL
coloc-ou sua eqUipe nova-

mente em vantagem.
_ O SÃO PAULO FC NESTA CIDADE: _ Com a

. E'rico aos 28 minutos, re- ! DIVISÃO EXTRA DE PROFISSIONAISpresença de numeroso públÍGo (renda 'de duzentos milcebeu um passe de um
cruzeiros ultrapassada), defrontaram�e nesta cidade,brasileiros a serem contem· companheiro e chutou com
d' 1 t ,', . .

. ommgo pe a arde, no estadlO do AmerlCa F C, as equI-pIados com o Prêmio "Bel- grande clas�e: A co�sedgumDdO ! pes do São Paulo F C e do referido América F C, A equi-ford Duarte", dp. vez que já burlar a· vlgllancla e a-·
l' d

_ '.

.

' ,pe sampau ma, apesar e nao ter Sido mte!n�da por to-disP�ltOU mais de duzent�s mel, aumentando a. vanta- I
dos 08 seus titulares, exibiu-se comodamente, dando mes-partidas sem sofrer a maIS gem para a sua, �qUlpe.

3
mo a impressão na primeira fase da peleja,' após a conieve punição disciplinar. I. .Novament� E nco, aos O
quista do primeiro tento, por intermédio de Lanzoninho,m�nutos, apos passar p�r estar desinteressada na ampliação do placard, limita.-;Nilson e �almo, entro� �e a
do-se por isso ao futebol de campo somente, em cuja pre-gran.de area adversana e t

_

1'" .

. ensao, a las, se saIU com agrado. Na fase derradeIra,chutotl mU1to bem fazftI1do t t I d' . .
, :' ,

no en an o com a gumas mu anças mtroduZldas na eqUl-
I
com que Damel calsse no

pe rubra, especialmente cóm a entrada de Izid,orinho na

i
canto esquerdo, enquanto � ponta esquerda, e Beco substituindo Nilson, o onze do

. pelota entrava no canto dl- A
,.

F C
.. .

d .

I
•

menca eXigIU mais e seu antagomsta, forçando o
,

relto de. sua meta, 4 ,tent�s .� lataqlle, �'< criando situaçõés dificeis para o arqueiro1� venciam Os Umversltã- Bonelli. A zaga Mauro (este um grande eficiente playe'r)'Com surpresa g'çral, o Lira, favorito da noitada, foi
rIOs.. . .

e De Sordi, foi o ponto mais destacado da equipe paulís-'batido pelo Doze, no torneio em homenagem ao C,}l'nnel Voltam os vJ:'ntantes a au- ta e o maior impecilho, para as pretenções dos rubros.Mario Ferüandes Guedes, Comandante da Polícia ]\'f;]i- ,

d'f
A

a destamenIar a I erenç" Na etapa complementár o nosso conhecido. Ispel, ex ..tal'. Realizou a prova a Associação Atlética BarriQ'a Ver- .
.

t e' d'o de Pall '- vez por III erm I -

integrante da equipe do C A Carlos Renaux, assinaloude, com.o parte 'dos J' ogos de ãni.versário. F.oi na ra,ite de 11'llho aos 43 ml'nutos quan _

.' .

-

o seg-undo'e definitivo tento da peleJ·a. Equir..es. : - SÃOvinte que as vinte hOl�.1S, compareceram na (ala d'al'm.2s d f 1 d d _0, com �'a�'a e ICI a e, PAULO F C: - Bonelli; De Sordi e Mauro; Isnel, Alfre-da AABV, as equipes comandadas pelo Tenrnte Ledeny, lt t t Iamarcou .0 u Imo en o pa'�
. do e Ribeiro (Turcão), Roque, Nilson (Sarará), Lan�o,a do CLUBE DA COLINA, pelo Tenente Edgar·i a do sua equipe, pf.:rfazendo as- ninho, Maneca e Canhoteiro. AMERICA F C: _ Simões'VETERANO DOZE. Compondo a equipe do Doze. EdgaI'd .

t t I d
�

t t 'sim o o a e;) en O_S. Mazie:o e Antoniriho; Nilton (Beco), Ceceu, Ibraim,' Pa-KampecketPereira, Carlos Corrêa e Walto de Lara Ribas,' F' lt 1
.

ta. ava apenas mmu o
raguaio, Gaiv.ota, Zabot (Rene) (Cocada), Euc:lide:;, Reno,a do Lira: Ledeny M. da Rosa, 'Carlos Pinto da Luz e t'" d t' I ,l)[lra o

.

ermmo a/par'i{ a, Izidorinno. Arbitragem de Dino Paccini que acompanhouWalmir: de Souza. Presi.dindo os assaltos o TenentE Car- d R
A •

t'quan o ene� conqUls ou o
. .1 delegação visitante.

'

los Hug'o. Na sala viÇt-se Nivya Nunes, lide,r inconteHUlvel 20 tento de sna equipe e úl-
_ RETORNOU a DELEGAÇÃO PAULISTA: _ Pe-da esgrima feminina de Santa Catarina, quando chegou t' d t ImiO a are e. lo mesmo avião especial da 'l'AC que a troLlxe da capitalo Tenente Rogério, ajudante de ordens do Comandahte E C' d d 5" ·om o marca or e p.aulista, domingo pela manhã, refornou segllllda feira ada Polícia Militar, que representou o 'patrono da !1l'OV'1, t t d' f I

'
, en os a OIS, . avorave a equipe

..

do São P�ulo. F C. :Ao bota-fora, como á recepção,na abertura da mesma. S 1
_

U' 't" ti e eçao IllVCrSI ana, er- compareceu numeroso publfco. Durante sua rapida esta-Notõu-se a falta de Nelito, Bruno Schlemper c ou
.

. -

t'
.

1-

. mmou a par ida, na qua da nesta cidade, a delegação sampaulina foi alvo de va-tros componentes da FESC. I
f' t t 'd" d.. _

". i OI pa en e o omllllO os rias homenagens., entre elas um cock-tail oferecido pelaA opllllao corrente IHl. sala, mcli.lSIVê dos tecl1Jco:-;, 'universitários, demonstran- Liga ,Joinvillense de F.utebol, ,no restaurante A MAS-era de uma segura vitória para o Lira. ./. I do assim que estão aptos a, COTE, ao qual compareceram autoridades esportivas,
. Foi sentida e lel;l1brac1a.a falta do O PALITEIRO o representàr no.i;s� Estado, '

diretoi-es do América F C, cronica esportivaor�ão que Hugo, Le�eny, Edgar e Onildo lançaram .e o : nos XIII Jogos Universitá- tizantes dos dois clubes.Fal�a Branca garantIU e protegeu em longa e glOriosa rios a se realizarem em --OSNY MELLO NA "MANCHESTER'"cammhada que ultrapassou as· fronteiras catarinel.ses e
'
Porto Alegre EO período de

I
elltr':e 110'

-

-o' pr'esl'del t d F d
,'_

C t' '.
- Esteve

I b
.

NAG'IB' .'
,

. S 1 e a e eraçao a ,i: rmense dece e rlsou que .tambem apagou-se eclipsando··se 2 a !} do próximo mês. \

t F t b I 'O 1\" 11' '"

d
'"

'.' , .

I' .

·u e c o ,SI. sny ·J.e o que aqUi velO aÍlm de trataI' decomo os emalS �o. comodIsmo da merCla.
:

. E um clima de cordial ida- assuntos relacienados com o esporte jbretão lleste EstadoO embate SUlpl endeu a todos. ,Lara Ribas. estava i de, foram ,encerradas as 'so-
I

e tambem aproveitando assisti' I
t'· A" " F Cr..um dia feliz e- o Tenente Edgard es.primindo com muita i lenidades da inliuguração da

I

"ào Paul� F C A cr
'.

<

_

r

�.
co

�.Jo I f',epca. dXeficiência até o momento que levou uma queda e mnchu- .

Pista de AtleÚsmo do G E
".

t d t·. 'd °dllJca espor Iva oca, aproveltan o
. Q' , • .

,
c

• •
•• ••

'

•

sua es a a nes a CI a e, abordou, estabelecendo-se cor-eou-se. uelemos crel que o Llla fOI.surpreendldo por Ohmplco que sem favor c]' I I t, .,.. � . . c cc ••]'
c

sl.lbestim�lclO o adversário.
"

','
..

c ,
la pa es IR c[ue glIOll, como 11ao POdU;l delXíH' de' ser, en-laveI'

algum, e um cLlbe que hon-
, tre futebol e esportes em geral.

NOTíCIAS DE - JOINVlllE

mingo esteve em Joinvidé.·
Sanford, como é sabido 'f.oi
um dos felizes jog'.ldores

ESGRIMA

Penalidades máximas
Nenem (T.) contra o Bocaiuva: convel'tina em .g-ol.

�'ZRcky CB.) contrR o Ta111811claré: convertir1a em gol.
-(Continua na 5a Pag.)

Faz a ronda Faixa Brancao Zacky (Bocaiuva) , , '. , ..

Vermelho (Tamandar�) , ........• , .

Nenem (Tamandaré) , ,

Odil9n· (Tamandaré) , :.
Osni (Atlético) _ .

Vico (Atlético) ; .

Sadi (Guaraní) .•..... , , .

Zezinho (Guaraní) ., , " .

Duarte (Tamandaré) .

Jacy (Paula Ramos') .

Guará (Paula Ramos) ,.

Fernando (Paula Ramos) 1

Sombra (Paula Ramos)
'

1

Carriço (Bocaiuva) 1
Duarte ,(Bocaiuva) :

'

.•
Goleiros vasados

Glóvis (Guaraní) :..... '1
Domi' (Atlético) 6
Hélio (Tamandaré) .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Garcia (Bocaiuva) 2
Milton (Bocaiuva) ,. 2

. Goleiros invictos
LeIo (P. R.) em 2 jogos, Início (Bocaiuva), em

15 m., substituindo Milton (expulso) e Girasol (Bocaiu-
.

\a), 1 jogo.
e simpa-

2

2

2

2

2

1

1

1

1
1

1

Árbitros
Gilberto Nahas . . . . . . . . . . . . . . . . . .... � ... 3 vezes

2 vezeg

2 vezes

Lauro Santos
.

Gersop. Demaria

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

zinho (Guaraní).

" Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POTENCIAL HIDRElETRICO DO ESTREI
TO DO RIO URUGUAI

Obras calculadas em 360 milhões de
"

cruzeiros,

..

•
a
-' \ \,'"SEGUItIDD �
)(JS êSTAT/8T1- � '\:.. �
CAS, 09 OBSt:R
VATaR/OSACERTM1
NOS PRÓGNOS7ICL')[7
Do re.l1PO. é.M
NOVENTA POR
CENTO DOS CASOS.

• •

� F.

Atlético 6

Bocaiuva ,

R

Gauraní ,.............
5

'- 6Paula Ramos .

Tamandaré ' 11

c.
- 14

7
6
2

6

AMADORES
,Classificação

1° lugar - Postal Telegráfico, O p. p.

20 lugar - São Pau'lo e Tamandaré, 1 p. p.

30 lugar � Treze de Maio, 3 p. p.

40 lugar - Colegial, Vendaval e Ipirangl!-, 5 p

5'0 lugar ____.: Austria, 6 p. p.

Tentn3 a favor e contra

. p.

,

Austria
Colegial

F. C.
G 17

8, 10

3 -� 9

15 6

10 3

13 5

7 8

,3 7

••••••••••••••••••• c •• •••••

....................

Ipiranga , ..

Postal Telegráfico .

São Paulo .... �
.

Tamandaré ., , , , .

Treze de Mil ia .' .. ",.,.", , .. ".

Venday;:,l ••••, •••••••••••••••••••
0'0

JUVENIS
Classificação

1 ° lugar - Paula Ramos, 1 p. p.

20 lugar - Figl!eirense e Bocaiuva, 2 p. p.'

30 lugar - Atlético, 3 p. p.

40 lugar � Avaí, 4 p. p.

40 lLigar - Atlético, 3 p. p.

50 lugar - Guaraní e Tari'Thndaré, 6 p. p.

Tentos a fav'Or e c'Ontra
F.

Atlético 12

7Ayaí !;.
Bocaiuva : 11)

Figueirense 18

Guaran,í ' '

, .. . . .. . . 4

Paula Ramos ...........•.......... 11

Tamanda;ré ;... ,O

tra gansters ... Enfrentando
a morte .. ; Ele iria até o

fim para provar sua ino

cênda ...

I Anthony QU:NN - Char

Iles COBURN - Peggie
CAESTLE.em:

PROCURADO POR
HOMI.cTDIO

No Programa:
Cinc Reporter. Nac.
Preços: 11,06 - 5,50
Cellsura até 18 anos.

I pl,I··ItA
I As 5 -- 8hs.

,Stel'ling HAYDEN - Ri

,chÚl'd CARLTüN - Keith
'LARSEN em:

AGUIAS DA ARMADA'

N o Programa:
Atual. At!antida. Na;:.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

I

1,.·,llQ

Preços: 8,00 - 4,00.
C�nsura até 14 anos.

U'?lJl��
'"

As - 8hs.
John HALL ém:
OS OLHOS DA SELVA
No Programa:
8sportel' na Tela. Nac.
Preços:' 10,00, - 5,00.
Censura até 14 anos.

C.
3

9

6
5

11

2
24

Plortanépolis, QU1nta-feira, 23 de Agêsto de 1956 li

Bolsas d&' Estudo, para Engenheiros
A Campanha Nacional de .ern. São oferecidas pa.Í'a lo menos cinco anos de for-, cuidados do "T'he British d) estado civil:

Arier:eiçoamen�o de Pessoal angenheiros fOl'mado� re-I' ma dos, e m�nos de 35_ anos Chan:ber of C�mmerce in I e) b:eve reb!,� s?bre a

de Nível Superior (CAPES),- centemen te e os candidatos de idade. A sua duração po- Brasil", rua Visconde de, aducação e experrencia pro
RIO, :2'1 (V. A,) - O depu- de aproveitamento do poten- comunica aos interesaados 3scolhidos terão de deposi- .de zarinr de 6.a, 12 meses, lnhaúma, 91 - C. P. 56 -I fissionaltado Tarso Dutra aprescn- cial hidrelétrico do "Estrei- que a Federação das ln- tal' no COmité de Seleção de acôrdo com o plano ,de Rio de Janeiro. f) emprêgo atual

��ule�u��t;�U�i:0195:,0q�:ot:!� to" do rio Uruguai, na zona dústr iais Britânicas está LIma. sorna suffciente para trabalho ao i'nteressado.
�

Os pedidos
'

de inscl:içãq I .

g) tipo de treino ?reten-limitrofe entre os Estados oferecendo por intermédio cobrí r o custo da passagem Os candidatos a estas bol- deverão conter os seguintes

I'
dido.

mita na Camara Federal e de Santa Catarrna e Rio
da Câmara de Comércio Bri- de ida e volta iI Inglaterra e sas devem ser' engenheiros dados: As cartas deverão chegar

que provê sôbre o aproveita- Grande do Sul - inclusive
menta Ido potencial hidrelé- desapropriação e aquisição

tâníco no Brasil, bôlsas de mais a quantia de 200 liras experientes trabalhando em a) nO,me completo às mãos da Comissão de Se-

trico do Estreito, no rio Uru- de ímoveís.
estudo para aperfeiçoa- para auxiliar as' suas des- repartições do Governo ou b) endereço leção até o dia 15 de setem-

guai. O projeto em apreço
menta pós graduado de 'e11- resas de manutenção" de organizações públicas ou c) idade bro próximo.

apresentado no ano passado Estabelece, ainda, o substl- genheiros. .naneira a terem um' padrão particulares que estejam

pelo deputado Antônio Car- tutivo que a ínstalação de As, bôlsas .em questão de vida igual aos candida- dispostas a dispensá-los
los visava a consecução de equípamrnto e linhas de elassificam-se dentro de três .os escolhidos para as bôl- temporàr'iamente e a ajudá-
recursos para o desenvolvi- transmissão eletrica e, bem típos : sas tipo A, e cobrir despe- los em suas pretensões.
menta economico da região assim, a administração da TIPO A: sas eventuais durante a sua. Os candidatos escolhidos

que constitui o Oeste catari- usina e a exploração da ener- Bôlsas com a duração de permanência na Ing later- deverão depositar uma so-

nenss, através da construção gia produzida, ficarão reser- 2 anos, 'oferecidas a erige- ra, ma 'suf'iente para cobrir o

de barragem e obras comple- vadas aos Estados 'do Rio nheiros formados recente- Na conc�ssão de bÔlsas_de custo da passagem de ida e

mentares no valor de 360 mi- Grande do Sul e Santa Cata- mente, no valor de 426 li- tipo A 'Ou B serão conside- .olta e contribuir para a

Ihões 970 mil cruzeiros. rina, mediante convenio a bras anuais para manuten- radas as qua.lif'icações espe- sua manutenção com uma Os norte-amerícanos fa-
Dando Parecer UI respeito, ser -celebrado entre os res-I cão e mais o custo da via- ciais dos candidatos e a quantia equivalente a 100 miliariz.ados com as eu-

o deputado .Tarsn Dutra pectívos governos, dentrq de
I ge� de ida e volta do Brasil situação econômica dos mes- libras anuais. fermidades cardíacasapresentou um projeto subs- três m. es.es ap.ós' ',a vigêncín
'

a' Inglaterra.
.' .

,

I
.nos. Os pedidos de inscrição "\ 1 dtitutivo estabelecendo que o da lei respectiva. '

TIPO B-.
ltUa quer pessoa o povo

orçamento da União consíg- -

TIPO C: deverão ser feitos por carta pode, hoje, nos Estados Uni-
............-..-.- � �.p.-..-... Bôlsas com a duração de 'Bôlsas no valor de 500

I
escrita em inglês pelo pró-nará, nos proximos exerci- dos, conversar, com certo

'Cios financeiros, a dotação. EMPREGADA, I
dois anos, cobrindo a maior' libras a�uais ,

oferecidas a prio candidato e dii·�gida à conhecimento de causa, sô-
anual de sessenta mílhõ I

I parte das despesas de via- engenheiros que tenham pe- Comissão de Seleção, aos bre -as moléstias do coração,e! , '

d� _cruzeiros, a cargo da ni- Precisa-se de uma. 'I'ra-
-------- , __

o -----

pois desde que o Presiden-

imprensa não somente publi- res por ano. "No agr icultu-
" �ou informações minuciosas ra - explicou o cientista da

, .õbre o estado do ilustre 'G.E. - os elementos radica-

_

'enfêrmo, como ta m b é m tivos artificiais estão sendo
. :ransmitiu opiniões porme- usados nas experiências sô-

norizadas de especialistas -bre o desenvolvimento. da"
iôbre as enfermidades car- plantas, inclusive para ace

tiacas. E nenhum especia- lerar as mutações genéticas,
lista foi mais claro em suas isto é, para produzir ItOVOS

.evelações que o Lr. Paul tipos mais resistentes às en-

3udley White, de Boston, o fermidades e capazes de pos
mais destacado consultor sibilitar maior rendimento".
:\0 grupo de médicos que tra, O Dr. Leitz, do grupo di)
:ou do - Presidente 'Eise:, pessoal da General Electric
lhower.

'

I que administra a Usina Han_
Segundo o Dr. White, a I ford para a Comissão de

I
fieta pode ser da maior im-I EJ,ergia Atômica dos Esta-

)úrtâ�cia entre as causas d.a I dos Unidos, pre.dis�e que os

rtenosclerose, que consh- i prOdl1tol'es radlOatlVos dLl

�ui, por sua vez, a causa desintegração átômica .atu
:)rincipal da trombose coro- dmente al·rv.:lzenados como

lária. esíduos em instalações co

pevid'O à sua importân- mo a de Hanford, poderão,
ia, as pesquisas se concen- futuramente, ter muitas a

raram, em grande parte, no plica'ções importante:;; na a

�stud'O (la relação entr,e a gricultura, indústria e me

�ordura da dieta e seu teor dicin.a".
1e c'Olesterol com a al'terios- -'�C'()nio -exemp-lo, cCitou o

lerose. O colestel;ol é uma

technil:Olor

NÚMEROS DOS CERTAMES, DE FUTE-I �����'�:l:�l��mana. Nac.
, BOl' DA CA'PITAL, I Preços: 11,00 - 5,50.

Censura até 5 anos.

(Continuação da 4a. pág.) • 'l

�Ig-' :u ��-:II.'ASPIRANTES I, -. • a. J '

�

Classificação
10 lugar _:_ Paula Ramos, 1 p .•p.

-

-

As - -�hs.
20 lugar - Bocaiuva e Gllai'anÍ. 2 p. p. Rita HAYWORTH
30 lugar - Ta111anda.ré, 4 p. p. José FERRER em:

4° lugar �- Atlético, 5 p. p. A MULHER DE SATÃ
Tentos a favor e contra

"

«ientista a c'Onservação de
:ubstancia graxa, semelhan- géneros alimentícIos, que
':e à cera, encontrada na gor- "serão beneficiados pela ir
Jura animal, gema do ovo, radiação, quando forem a

leite, etc., que é depositada perfeiçoadas' ás técnicas
nas paredes das artérias. pu,cra, a ,eªtéi'íIização pelo

Curi(} sissima vend,a de Segundo o Dr. White, ós es- fri9". Então, salientou, será
, '�udos estão mostrando que possível eliminar o perigoso

,"(�!"' riP
,.

d
· ) (x('esso de gordura na die- parasito "richnais" .na cal'-

�'". t...�, re' lO ta é "de algum modo" res- d f t d

:'��;JC.� ,

ponsável pela arteriosclero- ��se: ef:l;����i���ãO�r
es 0-_

,,�. se, que provoca os ataques "Com doses mais baixas
,

Cpegou ao nosso conhecimento ,uma original e in- ::ardíacos. Contud'O -, es- 'Ie irradiação - acrescen

teressantíssima oferta de venda de prédio na nossa Ca- clarece o cientista '_ "ain- .OJ - pod�l'á ser aument�
pital. Trata-se de um ,dos melhores e mais belo e melhor da precisamos muito mais 'a d,tlra,ção de víveres a-

,situados palacetes ,da claade.
,

'-)s'clarecimentos a êsse res- condicionados, sem necessi-

O "CUl:ioso nessa oferta de venda' é que a mesma

seI
peito". - dade de refrigeracão. Além

1efere tão sàmente ao prédio, sem o terreno. Quem com- Entretanto, a !'naior parte :liSflO, poder-se-á j'mpedir a

I prá-lo ( e certamente haverá muitos p'retei'dentes) terá dos médicos' e cardiologistas �el;miI;Ulção de batatas, ce:
I que transferí-lo para outro local, d�smonb:ldo-o, natu- ;está adotando uma atitude bolas e cenouras, antes de
! l'almente, com o maior dos cuidados, para máximo apro- moderada, prescrevendo uma �erem semeadas".

Iveitamento do respectivo material que é"'de primeiríssima, dieta com baix� teor �e. co- •••••••••����•••••�e.

,qualidade. _ . Iles��rol nos cas�s Cl:lbco�, 1
PEN�AO

I A razão dessa venda é achar-se o palacete s1tuado p�rem sem mante-la mdefl-' .Aluga-�e bons qum�o�

111,uma
das mais importantes' (sinão a mais importante) € udamente, uma vez que ta� I com refeIções sit'O à Rua,

.

.

As - 8hs. futurosas esquin::s e'e Flc:'::mópolis, desti;,C1do à cons- lieta exclui muitos alimen" General Bittenc'Ourt, 43.

,s�����1T�R��DLOA���ES :���:, ���h��ne�r!����';��t�I_:� �:IOes�l���� Tl�:ja:�a��� Clube 15' 'd,e OutubroNo Programa: Tenente Silveira, perteneente_ ao proprietário da A Mo"
,
Reportér na Tela. Nac. delar.

MOÇAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM ENERGIA, '

Nlio é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa ,cansado, pálido;

com moleza no corpo. e 0lh08 sem brilho.
A fraqúeza atrua a \'ida porque rouba

I_- : as forças para o t�abalho.

i,imqt,!."..�i._,�"• ,,',' aumenta ;: I� bAu �o. I� °s�ngUj(ltQs ê

-.m_�_....:�: '

VITALIZA o. sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode

I
ser mudo em todas fiS idades.

/

As - 8hs.
- ..---------------.--11

l°) CALUNIADA - Com:
Ameoeo NazaJ'1 i
2°) MAIS UMA VEZ

,PERDAO - Com: Ralph'
I Meeker - tech�icolor
I .\To Programa:

I.JOl'n<l1
na Tela. Nac.

Preçps: -8-:,00 � -1,00.'
Cünsur;l até '4 anos.

21 CIENTISTAS CONCLU- terminarem com exatidão a

KW ESTUDOS SôBRE AS' importância dos efeitos das
.

RADIAçõES
'

,

I radiações 'sôbre a criatura

COPENHAGUE, 13 - humana. Contudo, o grupo

Um grupo de estudos com-I relacionou entre, as fontes

posto de representantes de' de radiações "produzidas pe-
" I', .

dez nações chegou a con- 110 homern . as substâncias
::l,lsões' relativas dos meios radio-ativas das válvulas de

)�1I'a reduzir os perigos das raios-X e dps reatores nu

;':cdiações rios campos de cleares util{zatlos para ins

Medicina, indústria e ciên- trução, na ciência e na in

;ia experimental. dústria; tintas luminosas

O grupo expediu uma de- dos relógios de pulso e ins

;bn,ção, no sábado, ao tér� trumento, além de outros

ilillO de uma reUlllao de materiais radio-ativos na

c:inco dias sob os auspícios

I
terra, no ar e na- água.

:la Organização Mundial de A conferência, presidida
3aúdé (Ol\IS). O rel�tório pêlo dr. Alexander Hollaen

:el'á transmitido ao diretor- der, dos Estados' Unidos,
:üral da OMS. reuniu radiologistas, gene-

Q gl'HpO de estudo decla- ticistns e outros peritos do

OL; que os seus 21 .cientis- Brasil, Estados Unidos, In

,:.IS chegaram a um acôrdo dia, Suécia, Canadá, Dina
ôbre a inexistência, até o ! marca, Filândia, Grã-Bre-

momento, de dados sufi.-, tanha, Fnmça e ,República
ienles para os peritos de- Federal Alemã.

Preguiça e
. fraqueza

VANADIOL

PARTICIPACAO
AdAo Fei-i'az D'Ely e Senhora participam aos pa

Ilentes e pessoas amigas o nascimento de seu filho New
ton, ocorrido a 20 do corrente na Matel'nida,�e Dr. Carlos
Corrêa.

Fp01is, 20/8/56.
/

m�ffãi)i�
Ciência

tos de que o paciente preci
sa para sua proteção."
Aproveitament.o dos de
tritos da indústria atê-

Antônio Castro Ruiz
, Da Globe Press

tivos asseguram uma, econc,

mia de 100 milhões de dola-

mica
Segundo revelou o Dr. E

red J. Leitz, químico de pes

quisas da General Electric

Company, que trabalha na

Usina Hanf'ord de energia
\

atômica, os isótopos redioa-

DIA 26 - DOMINGO - 20 HORAS
G;RANDIOSA 'DOltINGUEIRA DANCANTE

LHANTADA PELO JÁ FAMOSO CONJUNTO
DICO:

ABRI
MELO-

NEWS OLD BOYS
MESA - 50,00 TRAJE-PASSEIO
RESERVA DE MESA LOJA MODERNA

DELEGÃéIA FISCAL DO TESOURO NACIONXL--'
TABELA DE PAGAMENTO DO M1l:S 'DE AGOSTO

DE 1956
AGOSTO 23 - Ministério da Fazenda, Poder Judiciá

rio, Tribunal de Contas e Procuradoria
da República.

2tl - Demais Ministérios.
25 - Procüradores de ativos e os que não

receberam nos dias acima
Aposentados definitivos.
ApOiwn tadQs provisófios c sa lário-f:l
mília.
Procuradores de ipativos e os que não
rccebcI'am nos dias prójwios.

.

30 - Pensionistas militares e provisól'iõs.
31 - Pensionistas civis.

SETEMBRO de 4 a 30 - Os que não rceeberam nos dias
'lcima.

27
28

- '.' 29

D.F. - Florianópolis, 21 de agôsto de ] 956.
Mllrio Salema Teixeira Coelho,

Delegado Fiscal.
',,"_'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I,
II
I

I'

'.

o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Agõsto de 1956
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!
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A '�'SÊJ]E EM FLORIANóPOLIS ,

I
�

,I SAíDAS DE FLORlANÓPOLlS

I�,� SEGUNDA FEIRA: - Saida às 14,20 Pará: La-
<.;

ges e Porto Alegre ,lo Saída às 14,40 Para: Ita-

jaí, .Curitiba, São Paulo e I'�-,: Rio

_

TERÇA FEIRA: - Saida às' 12,35 Para: La- ,�'I guna, Tubarão, .Porto Ale·
�

gre e Bagé. ,��I
"

Saida às 11,00 Para: Ita-
�

.

jaí, Joinville, Curitiba, Pa- ,�,'� ranaguá, Santos e Rio.
..I· QUARTA FEIRA: -,- Saida às 15,10 Para: Cu- �

I:
. ��::' !·�4��UIOP:r:\a. ,.

- ges, V�deira, Joaçaba .' e', ,,� Chapeco , o

" .Saida às 11,45 Para: La- II· guna, Tubarão, Porto Ale- o

'gre, São Gabriel e Livra- ,�I� mento. _

� QUINTA FEIRA: - Saida às 12,35 Para: La- I: I,� guna, Tubarão, Porto Ale-
:::

.s
: gre e' Bagé. ,),� Saida às 11,35 Para: Ita-

�I
jaí,

.

Joinville,

curitiba'I'OParanaguá,/Santos e Rio.
/ Saida às 13,15 Para: Ita- oII� jaí, Curitiba e São Paulo.'

,.
SEJ\TA FEiRA: - Saida às 15,10, Para r, cU-F'()I�ritiba, São Paulo e Rio.

�:!�a ;�de�!:,O ��:;�b�a� -,�,' I -
.. Chapecó �

�, Saída às 12,15 Para: La- ,
guna, Tubarão, Porto Ale- o

.,� gre, São Gabriel e Livra- Imenta. �

'�I'_' SABADO: - Saída às 12,35 Para: �a- ,�guna, Tubarão; Porto Ale- _

I� gre e Bagé. ,Saida às 11,25 Para: Ita- �

,� jal, .. Joínvílle, Curitiba, ,�
.�

Pararraguá, Santos e Rio,
�

"

Saida às 13,15 Para: Ita-,-,I jaí, Mafra, Curitiba e São
�

� Paulo. ,�I DOMINGO: - Saida às 13,45 Para: La-
� ges, Videira, Joaçaba e \I-�I Chapecó

'

.

� Saída às 15,10 Para: Cu- "'0,I "" ritiba, São Paulo e Rio.
o T A C ,-'- TRANSPORTES AÉREOS CATARI-. o

, ' ' >'.
'

tN�SE S/ A .

.

, I
o COMPR�, ,;E, R,�SE�,\{A,.' DE PASSAGENS' NESTA

�,�1
<, /,

"

,\i:. (ilIDADE � ,
' ,

' '.,

� LOJA T:Ú;'2'�ÚN ';EUPE' SCHMiDT: 24 - o

I�· ,,'. Fo�es: 3.70Q�'�.111
"

. SUCURSAL CRUZEiRO-' DO SUL, - RUA FEU: o

',-I 'PE<�ÇHMIDT, 4Ô Fones:. 2.500 -22.10 _

' t
,

.

'T A C -'- As suas ordens .' �

,i ,_

,� -' ,- �

(),....()....()....()�,....(,....(,....()....()�()....()...

Programa das comemorações da

I' Semana de Caxias
-

DIA 23 - 5a FEIRA .

, 1030 - 1130 - Competições entre as Sub-unidades, corr-

I tínuacâo.
.

I
Eliminatória de 200 metros. Finais de 1.500
mts. Disco e distância.

i 1530 - 1630 - Final do jogo de foot-ball: Vencedor do

'I' 19 [ogo x vencedor do 2° jogo.
DIA 24 - 6a FEIRA

0800 - 18(,10 - Franqueamento da Unidade à vísítação
" ,

pública.
. . _ .

i 1000 - 1130 - Prosseguimento das competições mternas:

I .
Finais de 100, 400 e 800 metros e arremes

so de granada em distância.
1730 - 1800 - Palestra radiofônica (Rádio Diário da Ma

nhã) pelo 1° Ten. Andrelíno Natividade -da
Costa, versando sôbre a personalidade de
Caxias como soldado e cidadão.

DIA 25 - SABADO _ DIA DO SOLDADO
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

t
I
s

\

VOOS TAC E CRUZEIRO DO SUL

Desfile; com o concurso de 1 Pel, da Marí-

I .

nha, Aeronáutica e Polícia.
'

.

EPll'E-pTICOS "
0900 - 1000 - Prosseguimento do campeonato atlético:

I
' finais de 200 mts., 4x100 e 4x400.

,

. l Às 1010 hs. - Proclamação da equipe vencedora e entrega
Vários enfermos ataca-I'

.

do prêmio (Taça Duque de Caxias) à equí-
dos dês se terrível mal, dan- pe vencedora.

,

dO,2 a 5 ataques .diârfos, .1000 - 1040 - Basket-ball i. !CARO ESPORTE CLUBE x

ficaram completamente res- 14° B. C.

tabelecidos na clínica pri- 1500' - 1800 - Baile de Praças.
vada do professor Américo 1930 Retreta na Praça 15 de Novembro, pela
Valéria, da Faculdade de Banda de Música do 14° B.C.
Medicina do Rio de Janeiro, 1400 - 1430 - Na Radio Guarujá:

<,

depois de terem feito uso a) Leitura do Boletim do Cmdo.· da Guarni-
durante quatro meses do nição e do Í4° B.C., alusivo a data.
conhecido específico Antie- b) Exortação ao "Dia do Soldado"

piléptico BARASCH. Essas

I'
a) Virginio Cordeiro de M;ello - Coronel Comandante

pessoas. .há 48 meses não Conferé: Wilson de Azevedo - Major S/3
fazem uso do medicamento,
sem apresentar, contudo, a

mais ligeira man xestação:
epiléptica. O Antiepiléptico
BARASCH é de, ação pron
'a e eficaz, fazendo desa
parecer gradativamente e

de maneira definitiva os

ataques epilépticos e a sua

indicação é absoluta no tra
tamento da epilepsia, seja

Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ, a ini�ial, essencial ou crôn!-
. . f d

.

DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis- ca. Vende-se nas f'armâ-
gaz engarr a.a o.

"

.. cias e drogarias ou pelota pode ser Igualado com as melhores marcas m'\:indJals.. bôl CP' t I 4104' .' -

f bri d
'

f leta r eem o soo . os a .

. Ul1lCO fogao a nc� o no pais, com orno comp -! _'__
'

_

mente isolado com lã de vidro. I,

,

Dístribuáiores exclusivos; IRMÃOS GLAVAM.
I

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

VEM,DE-SE
.

OU". IRQ'CA·SE !

Uma boa casa de madeira, situadâ na praia de

Itaperna. Tratar com o proprietário Sr. Oswaldo Damas-
\ ,

ceno da Silva, a rua Crispim Mira, ·22 .,- Fone: 3110.

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

RUA TIRADENTES, n.030 (trinta),'
em cujo 10caÍ estão abertas, em caráter permanente, as

inscrições pI matrícula, de acôrdo com as condições �ue

\

Aviso

Esfude
Porfuguês

seguem:
Mensalidade: Cr$ 100,00 (pagamento adiantado) :

Diploma: Cr$ 200,00 (no término do Curso);
Método de ensino: intuitivo (teclado vedadojr-exclu-

sivamente.
Tempo de duração do Curso: no mês seguinte em

que o (a) aluno'(a) tiver alcançado 120 toquea 'n um mi
,
nuto, sem erros e sem olhar para o teclado.

A Direção

. ,

Rua : João-Pinto, 6 _..:... Tenefone, 3531.

Inscreva-se no Curso, de'

I
Português por Correspon
dência (da Revisora Grama
-tícat), dirigido pelo Prof .

Ernani Calbucci. Essenci
almente prático, Considera
do e melhor pelos ilustres
gramáttcos Silveira Bueno
e José de Sá' Nunes. Aulas
sem a n a i s' (impressas).
Mens.: Cr$ 120,00. Rua
Anita Garibaldi, 29 ,.,-, f:3.0
andar (sede própria), São
Paulo. Inscreva-se hoje mes

mo ou peça prospectos.

.
'

nuG&A:ÀU, PIIc!iliàR.U

�.
Arm,azem

.-.: .:

At U G A - S E
- Uma casa para pequena fàmília .

.-'

Tratar na lavanda
ria Serra tine. Rua Trajano 25 .

...........................................

«NO teoaculo))

Cóm a Biblia' na' Mão
Uma casa à Rua 24 de

Maio, Estreito, nO 288. Tra
tar à Rua Machado de Assis
123, no Estreito.

QUINTA-FEIRA, 23 DE AGôSTO
A luz resplandece' nas trevas, e as trevas prevalece

ram contra elas. (João 1:5). Ler I João 1:1-7.
" A PRIMEIRA oportunidade que tivemos para vísi

Vende-se um com êtíma tal' uma caverna, foi .duranta uma viagem de .férias. En-
freguezia situado no Cora- quanto estávamos de pé observando as formações rocho
ção da Cidade. Motivo ter o sas embebidas de-água, à nosso guia explicou-nos que a

proprietário tr�sferir re-I,formação 'das roc-has começou há muitos �éculos com o

i sidencia para outra cida-de. gotejar das águas. Êle nos disse também que a vegeta
l Ver e trata r va Rúa Bulcão ção verdejante crescida nas paredes da caverna só apa

I, Viana 67 nesta, esquina
I
receu depois de ser instalada ali luz elétrica.

,MU111'0 Ramos. O noss.o guia desligou o interruptor e a caverna fi-

I cou �?mpleta.mente em treva�. A mais densa escuridão
-que Ja expenmentamos. DepOIS acendeu uma vela e no

vamnte 'pudemos enxergar. Tôdos as trevas çlaquela éa
'verna não puderam prevalecer contra a luz daquela
vela.

I Uma fé radiante e inabalável teve sua origem já há
muitos ,séculos passados. Os critões de tôdas as épocas

I testificam' que uma nova vida brota nos lugares mais
.. Rombrios quando expostos à luz da Palavra de Deus. E'

A l U G,A � S E _

'uma ceprtelz� in�balável da fé cristã qtie Deus estabeleceu
.

. h sua a avra como a lliz do mundo, e não há trevas
Aluga-se úma. sala .para bastante escuras para prevalecerein contra ela.

I escritório, com entrada in-I O R A ç Ã O
. I dependente á Rua Vida!

.

! Ramos nO 30. I Ó, Cristo, tu és a verdadeira luz dêste mundo. As- rI Trata.r na mesma. ISil!" pois, lu�e dentro ,de nossos corações/para que tMas

I 'as trevas seJéim expulsas dêles e possamos caminhar em
,tua luz sem mêdo e sem tropeçar. No nome ábençoado de

I ALUGA-SE 'Cristo suplicamos. Amém.
'

ResidenGia 'recem cons-

i truida, na liu'a general Nes- PENSAMÉNTO'PARA O DIA
I tor Passos. Tr_atar com João Cristo é a luz do mun'do; não há trevas que possam

I Na�egaT\te . �i!i:e�, .

proprie- vencê-lo.
tano do Csfe MImI. \ HOWAR B. OBORN (Il1inois)

�

VARIZES?
. ,USE
'HEMO·YIRTUS
LíQUIDO E POMADA
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'.E D I TAL E,D ! TAL
JUIZO DE DIREITO DA e' pelo próprio direito, no- JUIZO DE DIREITO DA cópia, publicado uma vêz

PRIMEIRA VARA DA CO- tadamente o trabalhista, a COMARCA DE TIJUCAS./ no jornal "0 ESTADO", de

MARCA DE FLORIANÓ-
I

autor.: tem razão. Se, en-I ,Flclrial1úpolis. Duelo e pas-
POLIS I h otanto, formos realistas e Edital de praça, COIl1 o prazo ,I sa do nest.i cidade de 'I'iju-

I pretendermos ficar com os I' de trinta dias. cas, aos desoito dias do
I

EdUal de citação com o pra- pés ao solo aceitando a evo- mês de agosto do ano de

zo de trinta (30) dias. lu ção dos costumes e do O cidadão Carlos 'I'erriea mil novecentos e cinquenta
direito escrito como fatQ Juiz de Paz, no exercício do \ e seis. Eu, (a)' Gercy dos
nons urnrjdo e independente cargo de ;Juiz de Direito da 'i Anjos, Escrivão, o datilo
de uosa ventada é de con- Comarca de Tijucas, do Es- grafei, confel'Í e' subscrevi.
viccões íntimas, teremos de ta do de Santa Catarina, na '(a) Carlos Temes, Juiz' de
''ltcidir diferentemente". E forma da lei, etc. . . Paz, no exercício do cargo
ccuclue : "No caso dos au-I de Juiz de Direito. Está
tos as próprias testemunhas

I
FAZ SABER 'aos que o conforme o original afixado

declaram que 9 extinto es - presente', edital virem- ou
.

na sede dêste Juizo, no lu
tava separado da autora há dêle conhecimento tiverem, gar do costume, sobre 'o
vinte anos e elas metmas, I expedido nos autos de exe- qual me reporto e dou fé.
te-temunhas, sempre pen-

I cução
de sentença entre Data supra. O Escrivão:

sarnm que êlé fôsse casado, partes como exequente Ma- Gercy dos Anjo s.

FAZ SAB'B;l{ aos que o com Carolina. Não havia ria F'idejis Airoso e execu

presente edital de citação pois qualquer laço afetivo, tados Manoel Jacques e s/
com o prazo de trinta dias qualquer sentimento que mulher, que atenjlendo ao

virem, ou dêle conhecimen- juxtificasse o ato, de correr que dos autos consta, por
/ Vende-se uma. 7 pés cúbicos,

to tiverem que, por parte agora atrás do, seguro. Se a despacho proferido aos 17
Marca "Champion". A tra-

'de A EQUITATIVA DOS ré era companheira e não de agosto de 1956, autorizou tal' neste jornal" das 14 às 17
ESTADOS UNIDOS DO concubina do instituidor do a venda, em hasta pública, horas.
BRASIL, lhe foi apresenta- seguro, o pagamento foi le- dos bens abaixo descritos, ._' _

da a seguinte PETIÇÃO: g ítimo. 6° - Havendo, co- com suas respectivas ava

_ Exmo. Si'. Dr. Juiz de mo há, dúvida sôbre quem Ilações, pertencentes aos

Direito da P. Vara' desta le�itimamente deva receber executados, que serão leva

Comarca. A EQUI�ATIVA o objeto do pagamento, au- dos a público
.

pregão de

,DOS ESTADOS UNIDOS

I
tor iza o Código Civil (art. venda e arrematação, a

DO BRASIL, sociedade mú- 973; n? IV) a consignação quem mais der e mai�r lan
tua de seguros sôbre a vi- em pagamento, Em tal caso ço oferecer, acima das res

da com sede no Distrito Fe- pode o devedor requerer o pectivas avaliações, pelo
de�al, por seu procurador depósito da dívida citando porteiro dos auditórios, ou

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

O.A.E. - Secção de Sta. levante aquêle que obtiver dia 28 de setembro p. vin

Catarina � sob n? 424 vem, sentença em seu favor. O douro, às 10 horas, no local

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

IV, do artigo 973 do Códi- l'á para o devedor o título da.s em hasta �ública �eter: I comunica a transferencia de sua Loja para a
- Por motivo de mundança, vende-se os seguintes

go Civil, combinado com o de quitação. 7° - Para que, mll1adas. po�' este JUl�O: .a I RUA MAX SCHRAMM, 168 móveis, estilo moderno, madeira de lei: um quarto de

al'tigo 314 e seguintes do .final, se julgue, por sen- porta príncipal do edif íe io r néxo á Serraria da Industr-ia de Madeiras Catarinense casal contendo 1 cama com colchão 'de molas;l guarda
Código Civil, propõr AÇÃO .ença, efetuado êsse paga- do Forum.desta�idade. Des- Ltda.,' onde, neste novo endereço, espera continuar mere- roupa grande; 2 mesinha de cabeceira; 1 penteadeira
DE CONSIGNAÇÃO EM mento, solucionada a ,),)1'1- crição e avaliação dos imó- cendo a preferencia de seusTreguezes e 1 camiseiro. Duas poltronas estofadas, um movei para
PAGAMENTO pelos moti- ;ac;i'ío e cancelado o seguro, veis, que serão levados á PORTAS E JANELAS, PARA 'PRONTA ENTREGA. 'radio, toca disco e bebidas; uma mesa para sala de

,

vos que passa a e�pôr: 10 r:er' quitado, a suplicante praça: - "Um terreno si- RECEBEMOS TIPOS NOVOS ns PREÇOS BAIXOS visíta : e três caminhas de c�;"'nça. Ver e tratar à rua

_ Pela apólice G 587, de vem fazer nêsse Juízo, o de- tuado no lugar Perequê, ESPECIAIS PARA CAS-AS DE .l�ADÊIRA. I Visconde de Ouro Preto n.P 81. ,(JU pelo telefone 3726.

Seguro em Grupo, a peti- pósito judicial da impor- município de Porto Belo,
cionária tornou-se segura- câncía de Cr$ 29.878,50 fazendo frentes em terras

dora d; membros da As- (vinte e nove mil oitocen- de ·herdeiros de Manoel Fe

sociação dos Servidores Pú- tos e setenta e oito cruzei- I
blicos de Santa Catarina, ros e cincoenta centavos) já lipe e fundos em terras de

.

entre êles,. pelo certifica- que sôbre o valor do seguro Lúcio Airoso; extremando:
do n? 2.560, o senhor João incide o pagamento do .sêlo a Leste ainda com herdeiros

Cardoso de Sousa, falecido proporcional no importe de de Manoel Felipe e a Oes-
.

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

gu ro êsse no valor de Cr$ .. um cruzeiros b cincoenta Bernardes; avaliado por'

30.000,00 (trinta mil cru- centavos) - decreto ..... quatro mil cruzeiros. -

.

zeiros). 20 - Por carta da- 32.292, de 3-3-53 - sêlo Uma casa de madeira, pe- i
tada de 25 de agosto de êsse que será recolhido, por quena, em mau estado de I
1954 o' segurado mudou a

I v81'6�, ;'ela !Supliêfmte, com cons'el'Vl1ç-ãe-,;" ed ificada no"

cláueula beneficiária, ésta� <lo citação das suplicadas terreno acima descrito ava- !

belC'cendo que, por sua mor- CLOTILDE CARDOSO DE liada por setecentos cl'u-I
+e o seguro deveria ser SOUSA, l;esid-ente e domici- zeiros." E para que chegue Ipago à CLOTILDE C'ARDO- Iiada em Curitibanos neste ao conhecimento de todos e i

SO DE SOUSA, -espôsa" e I Estado e CLARA �ZEVE- ninguem possa alegar ign o-
'

na faita desta, à Valdina
I
DO DE SOUZA, residente e râncía, mandou expedir o

Tere'zinha Cardoso. de- Sou- domiclliada à rua Honório. presente edital que será a

sa, :iilha. (doc. junt9''''n° �). ! de Bil.lTOS, 1,0 12, aparta- fixado na sede dêste Juizo,

30 _' Estava 'ar su'plicante mento 301, no Dlstrlto ,Fe- no lugar do costume, e, por,
" . I tó

.

ddelig:enciando para efetl1�r i
dern l, por preca. or-as, e, e

o pagamento, quan�ó l�ece- I q�lalqu�r .outro interessado,
beu carta da leg-í,tirria espô� 'por editais, pelo p}'az,o da

sa do segurado CLARA lei, para que venham rece

AZEVEDO DE SOUSA, plei- bel', nêsse Juízo, a mencio-.

tearido o recebimento do se- nada importância de Cr$ .. tarem os demais dias toma

gUI'O, por ser a beneficiá- 29,878,50. ou parte dela,

'ria concubina do segurado, me-Jianre quitação, depois

provando suas alegações de provarem � ,('.� os seus di

COY.1 a exibição de certidão "eito.s to de pag!'·' eril as cus

de casamento. (doc. nOs 3 e tas. lU de S3H:,m estas des-

4). 40 _ Ressalta, assim, c:o.n�arlas tud· !'f'" fôrma e

desde- logo que há dúvida "oh ,�s veu::!s Coh lei, 'e se

sôbl'e quem deva, legitima- g'iLI!1 o I;'C, estabeleci

mente, receber o pagamento de. 11') :'(J'tigc 2,1 g, do Códigó

con'espo.ndente ao valor do te Pr�IC(",S',; Ci';!I. Exibe-se

seguro, uma vez que as dis- ri reft'J'!Llp i;nr.r,rtância�em
posições insertas nos ar- ;inheiru" pl ra .t er desco.l1-

tigos 1.177 e 1.474 d0 Códi- tada, mediante g'uia, no

go Civil vêm ensejando di- 3:111CO do ,Brasil ou onde V.

vergênc,ja. doutrinária e ju- Excia. hOliVer por' bem de

risprudencial. 50 - Basta t'rminar. Assim, 'D. e a.

que se atente pal'a a 1'ecen- :�sL, com os incluflos docu

te decisão profel'ida pelo. enenios e dando à causa o na. aos sete dias no) mês de

Juiz Osny Dl)arte Pereira, valor de Cr$ 30.000,00. Pe- ,lgostO do ano de n,U nove

do Distrito Federal, para que de deferfrnento. Florianó-' cr-ntos e cinquenta e seis ..

se demonstre à evidência, a polis, (sôbre es�ampilhíls Eu, (Ass.) ,HygÍlio Luii

existência das divergências estaduais no valor, de Cr$.. Luiz Gonzaga, Escrivão do

a'pgadas - "Tudo depende 1.,50, inclusive taxa de,Edu- Cível, o sl1b�crevi. (Ass.)
do conceito de concubina do cação e Saúde): 30 de jn" Eugênio' Tl'ompowsky Tau-

-

diréito atual. Se pretender- lh� de 1956. Ass.) -pp. Lauro lois
J
Filho, JllÍZ de Direito,

mos atel'rar-nos a detel'mi- LU1Z Linhares. Em a dita em exerCÍ-cio.,
'

na,las idéias ultrapassadas; rcti,ção foi proferido, o se- Confere com o original.
seja pelas modernas concep- ruinte despacho: - R. ho- Hygino Luiz Gonzaga
ções de venda digo, de vida, je A., como requa-r. em Escrivão do Cível da la Var'a

O Doutor Eugênio
Trompowsky Taulois
Filho, Juiz de Direito

da 2a. Vara, em exer

cício do cargo de Juiz

de Direito da P. Vara

da Comarca de Floria

nópolis, Estado de San

ta Catarina, na forma

da lei, etc.,

.'

2-8-956. (Ass.) Eugênio
Trompowsky Taulois Filho.

DESIGNAÇÃO: - Por es-

dos com serviço, destgno o

dia 24 de setembro próximo
vindouro, às 14 horas, na

sala respectiva, no Pa ljiclo
da Justiça, à Praça Pereira
e Oliveira, nesta Capital
Fpolis., 6/8/56. (.-\"s.) Hy
gino Luiz Gonzaga, O Es
crivão. E, para q�le chegue'
ao conhecimento de tth�oS
mando expedir o presente
edital que será afixado no

'lugar de costume,; (; publi
�ado na forma da leh Da"
do e passado nesb cida'de
de Florianópolis,' Capital
do Estado de Santa Catari-

Geladeira

Viagens,
"

O InÉ'Tif�
flORIANÓPOLiS. - Rto ÁS"a",s,:
FFOUS ......S. PAULO-RIO :' �4ê'::
fPOlIS.!. CURITIBIi-RIO AOS SASS.

�ERylÇOS AÉREOS"
CRUZEIRO, 0,0 SU to

1
------,----

-

1

I

�., �

PROGRAMA 0,0 M_ES

AGOSTO
DIA 26

LOIRÉE DANÇANTE com iníc'o as 22 horas..

-:0:---

dhTEMBRO - DIA 6

a esperada

"SOIRÉE DO SCASADOS".

.:,).

Casa de Esquadrlas VENDE-SE

Lavando�com Sabão

�irQem �specialid.a.de
daI.G18. YIIZIL. IIBDSIIIIL-Jololllle, (1IIrcatreglstrida)'

eCOD,"miza-se tempo.:..e ,dinheiro
������RCtÁ,
Esp ECIALIOt,OE

r

�------�--------------------------�.--�-------------=�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"As pala�ras são .injmoses ou não, II ELEiÇÃO NÁ FEDERAÇÃO DO
centorme o grau de educação dos COMERCIO'

As 8'cosações ao s-r. João Doularf. J,maoclpaoão conjuges" Charles Edgar Morifz, reconduzido
administrativa- 46 Imaroi. EI�OtiOSdà 0'L81. D8dPuta- RIO. 22 (v. A.) - Numa detende o filho. e fendo o �[e�!���t�!a de Santa EdM Morttz, aliando às S'Ll-dos udeolstas contra plO)e o o overDiI ora �oÇã����d��SS��it:';eOg���:oP�:,:��ir��io t��r�� q�/�i�id� Catarina, filiados à Federa-'as qualídades de hornem equí

O t tSI ção do Comércio, acabam dê
i
librado e de-...extraordiária ca

.

O ros assoo o · que a mulher o Injuriara
I filh� não_ presta, �,po�q.ue f;

reconduzir, em eleição que I pacidade de trabalho, as - deFoi um tanto' movimenta- .:fue se acha empenhada a.., I alguns - deputados udenístas gravemsnte, a 3a

cam�ral
mando nao_ presta . E

_ Jusl�a realizaram ante-ontem, c
às cidadão probo e de elevadosela a sessão de terça-feira da ueb ínstítulção em 'reso1-1 assim não queriam apenas Cível-do, Tribunal de Justl?a, a ,ç.0.n.d�naçao a presta_ç�o a -

'17 horas na sede daquela sentimentos cristãos, tem-senossa Assembléia Legíslatí- ;[1' os problemas de assis-· por q,.Ut!stão., de ódio político. hlllando improcedente, fir-

'I m.entlcla
men�l de mil cr��- Federaçã� 'o nosso estimacJ,� manlfastado, na Presídêncinva, ',II' têncía da infância e da ma-I Quando o líder Laert Ramos rnou a tese de �u.c �s pala- ��irosm��:e:"mulhel! e os .1-

conterrâneo, sr; Charles Ed- da Federação do Comércio deO primeiro orador da hora ternrdade bem.
como outros I (UD:.'Il) tentou meter questões vras podem ser injuriosas

.ou I
os .

gar Moritz, na Presidência Santa Catarina, elemento dos'do expediente foi o d,eputado ;ue, dia�a dia estão �e agra-I par"tidárias na ,diSCu.ssão;, 1':-1 não, c_?nforme o. g�'au �e

B
. _,' dessa entidade máxima do mais categorlzados e verda-Teixeira Pinto' (PSD) que vando srrr' nosso Estado. I cebeu resposta a altura: nao

I
educaçao 'dos conjuges, SaL�, , comércio catarínense. I deiro porta-voz das reivÍndi-tratou de questão ligada às Adianto.u que expedia a- emolv� cas�s par�idários .em �ntou, .depoi�, o Seg:uinte� u.sca

'

pes cações da"classe patronal.transações imobiliárias por :juele pronunciamento com::>! assunto tao seno,_ excia.: Conforme diz o-_douto:Pr'�. (5) resultado dessa, eÍeiçãofunciQnários públicos, ,:estemunha que vem laco�-I �reCÍ'�amos es�ue0�r essas
I
curador Geyal, n�o e�ta.o �10 .

foi o seguinte: Diretoriapan.hand.o a atual

admims-I
questinculas eleitorais e 0-1 vadas as alegadas m)u,�la: ,

'

.

'

Charles Edgar Moritz, -Presí-As acusações ao sr, João' tração -da LBA e, corno tal, lhar mais para Os problemas

,.
graves da _mulher ao mall�O. O jorna:leco fundado dente';' Alberto Gonçalvez dosGoulart encontrava independência <la produção. Dado o mveI de

_

educaçào
para resistir às Imerali-

Santos, S2cretário e' HaroldoO deputado Miranda Ra- ncet ssárta para fazer tal, A ocasião não é para Pilhé-, dos contendores, nao. se �o- dades admmistratívas, Soares Glavan, Tesoureiro.mos (PTB comentou as acu- .unstderaçâo. I rias!" '

�e ?onsiderar gray_eme�,te ln- começoú sendo uma de-
Suplentcs da diretoria _ Se-,sacões feitas. pela "TrÍbuna ' 'Terminando o deputado

I
J urrosa a expressao . vaga-

las! Carros oficiais trans-
vero Simões, João Batistada· Imprensa", do Riu, ao Deputados udenístas contra Pires lembrou 'que a íntcía- bundo", atirada. em mo:nen- portam o seu papel, OS dos Santos, Aldory João deVice-Presidente da Repúbli- projeto do governo I Uva' era d-o Governador e; to d.e mau hun�or contt a o

seus paquês, as suas pro- Souza e Egon Schmalz; Con-ca. Disse o orador que estas O assunto da ordem do por isso, era bom notar o mando e o amigo ��le, que,
vas, sem aludirmôs à

selho Fiscal _ Eugenio Spo-acusações estavam organiza- tia, prendia-se à discussão reacionarismo imperante nas num domingo, queiriam fa-
composição. ganítz, Adhemar Garcia, edas no mesmo estilo das l'e·, do projeto de origem gover-: hostes udenistas alheias aos zer �ma farr.a. Ne�, se pode
Em tudo isso o erário

Layre Gomes. Para Suplenteslatívas ao caso da famosa namental que visava a dar problemas qUe devem preocu- i considerar, ainda, grav�men- "geme, enquanto outras
_ Carl Heinz Buechler, Ed-"Carta Brandi" onde foi ve- auxílio à lIa. Exposiçãg Mu-; par Os n03S0S homens pÚbli-, te injuriosa a dec)ar�çao �a .folhas sofrem essa eon- die Colbert Gross-nbachgr ('rífícado tratar-se de pura nícipal de Suinos· do Municí-I cos! I mulher que, numa dlscussác

corrência desleal. Norberto S,erratine. Para Re-:��a���g:�; �:::::"dOT[o:,::;� Pi�á�:O;����t����_ud,ni,"" ! PARTIDOTRABAlHISTA BRASllEIRO qU�:':':�::;:':v':::;:: �:::;::::,:�o noN�:;:;::�o ::�:�:te���o�� c��i�:�oca��h���' �o�ra�'���;' ���a:;��\ �::�� I COM'ISSA-O EXECUTIVA REGIONAL ��!v!!n::i��: ��i�:�� :� �Oo����i�arQl�:a��:Sl'esE��:�sas ao líder trabalhista na- te mamfestaram-se contra a
.

'

Estado, resistir é ludi-
. van, Severo Simões e Alber-cionaI. ' :te: medicÍa, provocando brilha�-I O Part�do Tra�alhista Brasileiro, através s,ua Comís-

briar a opinião pública. Assim procedendo, o co-' to Goncalves dos' Santos c
. "-' l'If: :e discurso do deputado Estl- ,são Executiva RegIOnal, convoca todos os seus membros Ó sr. Nereu Ramos, nas mércio de Santa Catarina

I

para S�plentes AldoryEmancipação administI'ativa valet Pil'es que destruiu as
I

e os companheiros em geral, para úma sessão solene :I
colunas do papelucho, é prestigia elemento dos mais João de S,ouzal João Batista'de ImaruÍ irtimanhas org'anizadas p'or realizar-se dia 24 do corrente, às 20 horas, em sua sede,
apresentado como inimi-/ honestos e capazes de suas dos Santos, Rudolpho ,ScheiriO deputado Epitácio Bit- .1quf'les deputados afim 'de, à Rua Felipe Schmidt, 42, nesta Capital, em' comemora-
gO .dos colonos e dos tra- hostes. E que o sr. Charles mental e Adhemar Garcia,tencourt� (PSD reco�',dou �_q 'I dific�ütar � apr?:,ação do

� ção .à passage�. do 2° aniv:rsário da morte do Saudoso
balhadores. No gOVêl'llO,acontecimentos relatiVOS a refendo proJeto, Ja que para PreSIdente GetulIo Vargas.
o ilush'e catarinense, rea-emanc�pação administrativa i o mesmo o deputado

.

Pires I A Comissào Executi�a. Regiona1. . I lizou notável obra de sen-do município de Imaruí. Pa- i havia so!icitado urgencIa de- i AcaClo G. SantIago. tido eminentemente 'i)rá-ra que constassem dos anaL3, vidamente aprovada pelo
tico e humano, visandorequereu envio de mens�-: plenário em sessão anterior, I aós qu'e produz'em e aos.

gem ao Prefeito e ao Presl-- Em aparte, o deputado 01'-
humildes e aQS necessi-.dent-e da Câmara MuniciPalllando. Bel'toli lem�r:ou q�e I tados. ,de Vereadores daquela cida- tal atitude se devla ao faoo
Assim, as estradas, osde, Disse."que o fazia antes da de ser pes3edista a adminis-

grupos ésco,làres, os cen-data éOomemorativa por ter de tração municipal de Concór-
tro5'- de saúde, os hospi-a'usentar-se da As,sembléia'l eÜa e assim devIa sei: dificul- tais, as CQlonias, etc. etc.durante algum tempo.- ,tada toda e qualquer ação

E agora, quanto a Iri-
- daquelas autoridades' no en- Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Agôsto de 1956 neu Bor�hausen e Heri-

Elogios à presidência -da LBA tender dos d�putados údenis-
-- ,--' _,

berto Hulse: . por queO deputado Túpy Barreto tas! Continuou 'o deputado DIA 21 O FOGO SIMBOlICO"NESTA sempre e;semp�e perdem(UDN) teceu· elogios I à atua- -Estiv,alet Pires demonstrán-
.

.

-

..
as eleições nas suas em- _

- ção do deputado Alfredo Che- do a falta de bom seq�o cqn-
, CAPIT--Al presas e fábricas? PQl'rem como presidente da Le- tra tal inicijitiva e que visava, "
- ',_. ,Pt que os seus trabalhado-gião Brasileira de Assistên- ) dar incentivo à.s atividad�s Comi�são organizadora de recepção ao Fogo Simbólico pa- res e operá�ios, quandocia onde se vem conduzÍ:nco ia

_ suino��'tul'� em nosso
trocinado pela Prefeitura MunicipaI.'-

,

vão. às urnas, pespe,gam-com eSPÍl'i�o hu_n�anitário e i Estado. Fnsou -que, o �ensa,-I Programa para as solenidades �a pa�s�g.em do "FQgQ Sim- lhes rtagorosas den'otas? '

compreensIvo. FnsOll' o 01':),-
I �ento do GOVernd��1 er,l

J bólicô" pelo, território de noss� mUnIClplO. Por que Irineu, fiUlo dedor que a visita"feita pelo Justamente o de aUXIlIar

comi PARA O DIA 27 _ HORAS: 20,00 Itaj�í, perde as �leiçõespresiden te da �:BA��loilJ,jvil- 'as despesas para. aqu�le con- -

I _ Recepção do "FOGO 'SIMBO.L�CO" na divisa' ào na sua terra natal,' ape-le r�velou a ,dlsposlçao com clave mas que, mfelIzmente

I·
Município pelo �e!lhor Pre�eito M�n:Clpal,. �colppanhado sar de lisar de todQS os

----- de representantes das Autondades CIVIS e milItares, e pela recurSQS para disfarçar a

A -d d' ·11 d A
A

t ·Escola' de Aprend,izés de Marinheiros. repulsa dos seus eonter-
, passagem o I� ,e gos o I

II _ -Condução do "FOGO' SIMBOLICO'i, pela Mari- râneos? Por que Heriber-,

'Inha do Brasil, ao "Altar da Pátria" pelo itinerário: _, to também recebe CQU-

em 'Campos Novos ./

IRua Coronel ?edro Demoro _ 24 de Maio _ Cabeceiras d3. tínuas SQvas eleitorais
i Ponte Hercilio Luz. em Criciuma, onde tem

. - . ',' I III�' Entrega do FOGO SIMBOLÍCO" na Ponte Hercí- suas empr�as?Por felIz sugestao do Dr. Behsano Ra�os, qru�n�o lio Luz ao Exército Brasileiro. Incorporação do Snr. Ce], Trabalhador 1JornhaU-jJuiz da Comarca de' Lajes, o 11 de agôsto - dia da cnaçao {emi. do 140 B.C. à coluna do séquito. '

seano. vota .contra BQr-
Idos cursos jurídicos no Brasil _ é comemorado �uma das .

'IV _ Condução do "FACHO DA PATRI�" pelo 140 B.C, nhausen! PQr que? Ope-
,. rComarcas da região serrana, escolhida por sorteIO, e que

segundo o itinerário: Ponte Hercilio Luz _ Rua Duarte / ráriQ heriberteano votaconta com a particiPação_ das demais C?marcas daquela Schutel _ Felipe Schmit _, Praça 15 de Novembro _ Ca,.. contra Heriberto!" PQr
denominação geográfica. Este �no,. coub� a C�mpos �,o:'0S tedral Metropolitana, onde será- erguido õ "Altar da Pá-, que? Em· Láges, terra de.
ser a anfitriã, e dada sua prevlleglada sltuaçao geograflCa

tria" no Adro.
'

"

Nerêu, Nerêu vence sem-
(a ,cavaleiro do Vale do Rio do Peixe e na divisa oeste da V _ Incorpotação ao séquito, �o Largo do Fagundes, pre. Em FIQrianópolis,regià� serrana!, �os festej�s ,compai'ecera� as car�vanas do Pelotão d�Cavalaria da Policia Militar e das .represen- terra de> Aderbal, Ader-
de Joaçaba, VIdeira e Capmsal. As soler,ldades tI_:,era� tações atléticas da 'Marinha, Aeronáutica, Exerc}to e' PO-' bal é invencível.
início na Churrascaria Camponovense, com recepçao licia Militar. Valha o cQnfronto e'tôdas ás delegações, seguindo-se o chú�r::tsco, durante � VI _ Execução do "Hino Nacional" pela Banda de Mú- y�lham essas Qbserva-qual usaram da' palavra os Doutores Cid, Pedroza, Ernam sica da Policia Militar, por ócasião da Chegada {lo "FOGO ções comprQvadas pelos·Palmà's Ribeiro e -Eiàel� Marsico, respectiV<1mente saudando

SIMBOLICO" frente ao "Altar da Pátria". números, para' a conclu-
os presentes em nome de Campos Novos, São Joaquim� 'e VII _ Entrega ,do "FACHO DA PATRIA" ao Sr. Prefci- são. de que os inimigosJoaçaba. Seguiu-se a sessão c�vica, no Clube Campono-. to Municipal. '

. .

dos trabalhadores estão
venses, presidida pelo Dr. M,__Carmôna Galegó, lad�ado pe�o � VIU _ Colocação do "FOGO SIMBOLICO" no "Altar do lado de lá!
Dr. Rid'" Silva, Juiz de Direit� de Videiré); Dr. �Ilson -":1- da "Pátria" pelo Exmo. Sr. Almirante Cmt. do 50 DistritodaI Antunes, Juiz de Direito de São Joaljuim; Dr. Ruy Nqval.' _Olyinpio d_e Oliveira, .Promotor ,Público' de .Cã.mpos No.vo.s, Tóque de "Vitoria" por um cl,ar,iro do Pelotão de ca-I'

Hoje, às 20· hQras, naDr. Sebastião Severino da Luz, Promotor PllblIc'o de Vldel- valaria da }>eÜ�fa Militar.' '.

sede.do Sindicato dosra e Dr. Taitalo Coelho àe Souza, Promotor Púb1i:'0 de, IX _ Saudação ao "FOGO SIMBOLICO DA PATRIA'"
Ca�inzal. Contavan:-se ainda

Cl
ent�e os pre�lmt;s, os, adv�-

I

proferida pelo Ex�o. Sr. -Almirante Cmt. do' 50 Distrito Igados Doutores Joao 'Rupp aobrmho, Er,?,m,Y _Palma .Rl- Naval, no Adro da Catedral,Metropolitan�. , ib�iro, Cid �aesar, �� Almei�a Pedroz(), Joao Bo.telho" Eld�r i X _ Encerramento das Solenidades pelo Sr. Prefeit,Pmto Marslco, Odlha Zorzl, Walter Gavalc�n�l, Jose W,�,-,Municipal.lington_ Cavai-eanti, Ilse Camargo Costa, ·Mano A. Lemos, i XI- ..

Heraclides Borges Vieira e os bacharelando;; Thpresinha conjuntasAlmeida e H. Fausto. Nesta cerimônia usaram dá palavra: 'Militar.
Dr. Ruy Olympio de Oliveira, relacionando a eriação cios I"

'

PARA O DIA 28 _ HORAS: 08,00
'

cursos jurídiCO;:; com a u:ridade no r:�D2amcnto naclon::!; I _ Retirada do "FOGO SIMBO�ICO" do "Altar :laI Dr. Wilson V, Antunes, dIscorrendo soare a data, dr. Joao Pátria" p: la mais alta autoridade presénte.Botelho sôbrc a localisação do Direito na escala positivis- II '_ Entréga do "F0GO SIMBOI:.ICO" pelo Sr. Prefeito Ita; Dr. Eyder Marsico sôbre os problêmas da. classe; Dr Municipal ao at1éta da representação da Aeronáutica en-:Walter Cavalcanti discorreu o tema "conceito cristão da; carregado do início de sua condução ao Município de SãoJustiça"; dra. Odília Zorzi atendeu o têma "A mulher � ,a José.' ,. "IJustiça"; Dr. Ale_xandre· Queiróz propos a intcgcalisaçào.
'

III _ Execução do "HINO NACIONAL" pela Banqa da·de tôdas as denomirtaçõ'2s regionais para um só festejo Polícia Militar.
no dia 11 de agô3to, e indicou' Joaçaba para sede da reu- IV _ Partida do "FOGO SIMBOLICO" conduzido pelanião do ano que vem, Dr, João Rupp Sobrinho, falou sô-' Aeronftutica Brasileir� pelo itinerário: Praça 15 de Nobre a função social da Justiça e sua localisação nas esfé- vembro _ Ruas Felipe Schmidt _ Duarte Schute1 e Pon
ras do conhecimento hum'ano. Na ordem do dia decidiu-se te Hercilio Luz. Acompanhamento pelo Sr. Prefeito' Mu�elejer Joaçaba para capitanear os feste'jos em 1957, colo- nicipal e vepresmtántes das autoridades civis é militarês.cação duma placa comemorativa à cerimônia num dos V _ Entreg� do "FACHO DA PATRIA" à Polícia Milisalõeê_ do Club'e, rem:2sa duma soliCitação ao Dr. Secre- tal' do Estado, Incorporação do Sr. CeI. Cmt. da' Polícia Mitário cra Justiça,' para seu apôio às pI:etenções dos Ser- litar à cohma do séquito.ventuários da Jvstiça no regimento ele custas que se ela- 'VI - Condução do "FOGO SIM-BOLICOi, Pela Policiabora,· Militar do Estado de Santa Catarina pelo itinerário: RuasE num clima de frater,nidadc, 6 Juiz -de Joaçaba, Dr. 24 de Ma-io - Santos Saraiva, até a divisa com o Munlcí-Carmôna Galêgo, afirmou que o objetivo do conclave fora al- pio de São José.

.

cançado, encerr�ndo os festejos _que r�uriíu a elíte irlte- VII _ Entrega do ':FOGO' SIM.BOLICO" ao Sr. Pre-lectual da serra e vale do Rio do' Peixe, e onde Campos feito do Município de Sãp, José.No'vos teve mais uma vêz 0., ensejo d§ exibir aos visitante3 VIII _ Regresso.
a fidalguía de seu Povo.

aSSEMBLEIA LEGISLaTIVa,

xXx

Guárda do, "FOGO SIMBOLICO" pelas Fôrç.''l's
da Marinha, Aeronáutic,ar Exer,cit,o e polich

BancáriQs, Qs asso.ciados
dêsse órgão., de classe
prestarão significativa
homt:nagem ao se-u de
votado e dinâmico l1resi- ,

dente,' sr. Abel Capela.'
Motivam a manifestação
de apreço, e solidal'iedá'-,
de dos bancários, as pel'- -

seguições que, o dil'igentê
do Sindicato vem sofren

�o por parte do. Banco
Inco - estabelecimen-
to do grupo' BQrnhausen.

,

O ilustre banc�rio, h.a
vendo recebido o manda
to de dirigente do Sin
dicato, teve que defen
der a classe. Daí o cho-
que e as perseguições
mesquinhas, ,o abuso (Je,
poder, as arbitral'ieda:des
de que está sendo víti
ma. Até ,removido foi,
contra expressa proibi
ção legal.
"

E os seus perseguido
res ainda têm o· topete
d� acusaI; outJ:os como

inimigos dos trabalhado�

A Comissão

res! - O caradurismo, co

mo se vê, não tem limi
,tes, ..

,

a

-CA)ND,II)AfURA PRESIES MAIA
S. PAULO, 22 (VA) _ Até pos do Jordão, o chefe do

o momento, o governador Ja- Executivo estadual não tar
nio Quadros ainda não Sé! dará a interferir nos, enten'
)ro�unçiou com relação ao dimentos, traçando a diretriz
pleito municipal de fevereiro a ser seguida pelos partidos
do ano vindouro. Os enten·- que o apoiam na Assembléia
limentos relativos à suces- Legislativa.
,ão d!? prefeito Toledo·, Piza Na!> últimas horas, avulta
:;e estão processando fora do ram as pcssibilidades da can
imbito dos Campos Elíseos didatura Prestes Maia, nome
embora o .governador se que encontra ressonância em
cnantenha informado das todos os setores políticos da
�onversações· a respeito. Capital. Sabe-se, aproposito,
O silencio do sr. 'Jânio que o sr. Jânio Quadros man

�uadros �obre o assunto vem teve uma confereneia com os

preocupa-ndo os circulos po- srs. Rubens do Amaral, preó;.i-
I iticos situaciõnistas, que se dente'_da UDN paulista, e
sentem meio desorientado, Abreu Sodré; Úder ud�ni3ta
quanto ao rumo a tomar para na Assembléia Legislativa,
a solução do problema. A- sobre a exequibilidade da can
crédita-se, entl'etanto,- que, didatura Prestes Maia, com
com o seu regresso de Cam- o apaio do governo estadual,

I

O meu velhõ e prezado amigo....ctr. Milton Leite ela
Costa' esperava que o América e o Bàhgu, no domingo,

. empatassem.
Foi isso o que pediu ao Seu santo de estimação.
Esqueceu-,se de uma rezinha pelo Meng.o, que ia :'),

\

Bariri, ·experimentar se 'o Olaria tinha gasolina.-
E aconteceu a tijolada!,
Dizem por aí qu'e sôbre o ilustre flamenguista n. 1

de Santa Catarina têm chovido telegramas de todos
os cantos e que -ele já não ,os ábre: rusga-os fechados.

Como hOje está contando tempo, isto é, de aniver
sário, é meu dever enviar-lhe o indefectivel abraço
telegÍ-afico.' Mis, diante dos ímpetos estr-�çalhad0res
com' que vem tratando os despachos, mando-lhe Q.
meu por este cantinho, que é precisamente ,Cr$ 15,00
mais barato que o guichê dos Çorreios.

Se o tijolo do Olaria ainda estiver quente, o ilus
tre procer rqbronegro .rasgará ,o jornal, em cuja venda
sou inte.res3ad'o_ Assim, em vez de menos 15, elo tele
grama, ganhamos 2 do diário e o abraço fica elo
cumentado.

Ainda no mesmo- assunto descobri a íntegra do

menguista tarado;...<\otelegrama do Baião, também
Milton, pelo seu aniversário:

"Meu desolariado
E para finaliz3J", esta do

abraço."
José Araujo:

"A ca.mpanha contra, o comunismo, escrita 011

falada, é geralmente feita no, seio àas massas, de pre
-feÍ"ência a gente pobre. Esta semana, portanto, os van

guardeiros da c3!mpanha podem explorar bem o te
ma da derrota do Flamengo 'contra o Olai'ia, pJÍ3 cou
be exatamente a um "ruS"so" acabar com a alegria de
tanta gente _ ..

"

.',
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