
"� ,',.1: •• " "".. •• ".W �
.

\;'/

ti •••

•

Sôbre a'-Usina Termoelétrica do Sul Catarinense
A
RIO, 2 9(VA) - Em sole- Nacional o projeto de lei que lidade de Capivarí de Baixo, carvão secundário' resultan- durante o importante ato o 3agem, expressou sua sa- do pelo presidente da Re-

nid:1c1c realizada hoje no Pa- autoriza a- União a constituir mumcipio de Tubarão, no te de beneficiamento dos ministro ela Justiça, Nereu tísfuçâc em firmar aquele pública, uni diretor índus

!!lcio do Catete, o presidente uma sociedade com o objeti- Estado de Santa Catarina,
: carvões entarlnenses. Além Ranjo.;, c o presidente ela Re- documente que representava trial e uni diretor comercíul

Juscelino assinou mensagem vo ele' construir eexplorar uma destinada a produzir cem' do deputado, estadual Paulo pública, Juscelino Kubitschek mais um passo para a reden- eleitos em assembleia .geral

encaminhando ao c.�mgres-so usina termoelétrica na loca- mil kilowats, consumindo
I
Preiss, lU:.Il;élIn da palnvrn, - Depols de assinar a men-j ção economíca do país. O por quatro anos, podendo ser

. --------------- custo da usina está estimado renovado o mandato. Os di-
-:;;:;�.------�J"....-..-----�.....- ............. ..:; �-

_ � � .-.......��...,........- ...........-••..-...-..............
em 79G milhões de cruzeiros retores dndustríal e comer-

DIRETOR � .' '. • .'., e em cerca de quarenta me- cíal serão eleitos dentre os

R b d � �O mais antigo D,a-� _cs o prazo da sua constru- nomes indicados em :Usta
U ens e �. �rio de s. Catarina�' ião. Para assumir a respon- tríplíca, respectivamente, pe-

Arrud, lamos � � � sahilidade da construção da la Companhia Siderúrg�ca

GERENTE � .; A no XLIV � f!xploração da referida usina Nwcional e pelo governo d·)

" � � .ermoelétríca foi proposta a Estado de Santa Catarina.

� Dominsos F. � � N. 12.531 � . .ríação de Üma' sociedade de.

� .

.

de Aquino � �
� .conomia mista, sob a deno- "FUNDAMENTAL-

�. .. � minação de Sociedade Termo MENTE INACEI-
I

..- ç �_ _..-_- _..................................
-Elétrica de Caplvarí. O

TA'VEL"capital da empresa será nu

valor de 430 milhões de cru- Londres, 21 (U. P.) - O

zeíros, dos quais a União, presidente do Egito, coronel
.ubscreverá 130, sendo 120 GamaI Abdel Nasser, decla
mllhões subscrítos. pela Com- rou que o plano Dulles para
panhia Siderúrgica Nacíonal. a Internacionalização do ca

O Estado de Santa Catar!- nal de Suez é fundamental
�a. conforme declaração dó

I" mente
lnaceitavel. Contudo,

seu governo; subscreverá I'o chefe-do govêrno do Cairo,
ações da empresa no 'valor de em nota oficial divulgada,
160 milhões de cruzeiros. A I hoje, manifestou-se dispos
Companhia será administra- to li- receber a. comissão do
da por uma diretoria com- Canal de Suez, a fim de dís
posta de um presidente Ií- cutír as resoluções da. Con
vremente escolhido ,e nomeá- ferência de Londres.
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Para o Cinema o Concursó de "Miss
I

Cinelândia 1-956"
Porque foi ap'reendida

"Iribuna ,da Imprensa"
\

.

'

Tem expressão nacional cipais j o- r n a i s lo c a i s
.:

J
.. o concurso para a escolha de I estão patrocinando; com ()

. flltcio do Vbele. de Policia ao Min1stro da ostlva. ::Miss Ci��l��d,i� 19�6" ,�uela�ôio. d� outros orgãos d�
RIO, ,29 (VA) - Comum- i confortar a esperança do po- nal que aponta o seu gover- i,,� �lobo '. ��dl� �lobo �

e dl.vulgaçao, a e�colha da ::'
cando ao ministrá da Justiça vo, manter a confiança em no como uma ameaça à so- Re�lsta cme.andl� est,,:o plcse.nta.nte regional, q�e 11 a

a apreensão da edição de' si mesmo c nos movimentos .bea-ania des povos vizinhos c realizando e que VIsa pOSSI- ao RlO para � parada fl.n�l e

"T -íbuna de Imprensa" de
I
de fé patriotíca como a de amigos: _ "... êsse gover- bilitar aos valores novos uma os testes cínematográrícos

24 �o corrente, o gene;al AU-: vinte e quatro de agosto e o no, constituído à base duma. opo:·tünidade para o cinema
I s�l��ivos de "Mis� Cinelân-

UNICO PAIS ,DA AMERICA.lATINA 'QUE. 'to Mag'essi chefe de Po-' sentídô a de sacrifícios co- traícão interna tem suas 0- nacional, .atraves de um ,con-, dia. Santa Catartna, reprc-

;��a, dirigiu a� sr. Nereu Ra .. : mo o de' Rubens Vaz". rig[�s lig�das � uma traição
i trato oferecido pela "Atlânti- sentado no ultimo certame

SE BASTA A SI MESMO: ARGENTINAsegui te oricío: - "O O .maníf'esto intriga as internacional". 1da".. pela Srta. Arlete Gonçalves
mos o n .

,
.

id d d
.

d' íd b 1
jornal "Tribuna da Impren-

I
forças armadas entre si e

"
... êsse governo- é uma a-

Em varias CI a ,es o N?r- que sem UVI a, sou e· svar
atende

sa" vem, de há longo temPJ,lccm o povo ; procura des- meaça direta. não somente ao te e do Sul do pais, 03 prm- bem alto o nome de s�u Ed- WASHINGTON,29 (VA) - trigo, cuja produção
I t d d 2 1 d Um boletim do Departamen- apenas -à quarta parte do

como é do conhecimento, pú- moralizar· e insultar seus che- Brasil '�omo aos seus vizi- I _.

_ � o, sen o. ,a a. Co o.ca n.

, VIS b 1 to de Agricultura informa consumo total. Entre outros,
blico, movendo uma campa-I fes: acusa-os de traição c ilhas e amigo§.- Para vo�tar a to reflexo em nossó concei-'I

1 ma OZZl a � � �'epre�e�- que a Argentina é o único dos' produtos importa frutas e

nha sistematka- de :desmora- conluio <�om o comunismo: dominar a. Argentina, Peren to e em nos.sas relações inter- tante" d.o Pa�an.a, fQ.l.�a,., ultl-
, M Cid 20 países latino-americano;, laticinios. Mas, possui rica

lização do regime, dos pode- tacha de comunista os ofi- terá como p1'incipal cumplic'.: nadonais.
ma ISS me an la .

I T
.

te' que se basta na produção' de produção de outros cereais,
res públicos e das au-toridadrs I' cia,is que defenderam o, regi- aqu le que manda no m'asil Nestas. condições o mani- emos aSsIm, presen m_n-

t b t
. . -

d alimentos basicos. Muito per- arroz, carnes, gorduras, le-
que os exercem, empregando

I
me e não perfilharam o "re-I e que ele t�m na gayeta". festa referido transgride a c�n�ide��:S _: ����l'l!�Ovime�� to de ser auto:suficiente es- gumes e fr-u,tas tropicais. No

linguagem e metodos ultra- gime de emergencia". A acusaçao de suma' gravi- cLsposição pre'vista em nos- -

I tadissimo Concurso e espe- tá o Uruguai. Mas a Argenti- Mexico, apfs(.tr de abundante
jantes, que repugnam à ética i p:clnra que as armas do dade, veiculada por um de- sas leis p:,nais" il1�lushe . os

jornalística, aeviltam as lu- '.Exercito foram 'desviadas pa- putado brasileiro, de ·ingp.- artigos quatorze e vinte e
ramos que do., varias re:!an- 'la ,cuja produção de carnes em cereais e feijão, falt!lm

I - tos do Estado se apresentem 'e cere_ais é abundante. tem de gorduras, <;>leos, trigo, ovos
tas partidárias e ameaçam a. ra numerosos comunistas;' rência do governo do Brasil dois da lei número mil oito- , 't f 1 1

I RIS senhoritas que farão J'ús mportar açucar, bata as( 0- e laticinios. Chi e, E! Sa va-
ordem pública. A ninguem insinua a execução de oficiais na gEstão el03 negocias inter- centos e dois, de cinco: de ja-

I - , ao cobicado título. ra da época), manteiga, en- dor, Guatemala, Haiti, Hon-'-
passaria desapercebido, por pelas costas, etc., tudo em' n(os de' naçõ::s vizinhas, con- nêiro de 1953 cabendo à au- _.

latadas e algun§ dos chama- duras, Paraguai e Venezuela
S2r::m_ reiteradas as afirma.-II termos que 'aviltam a pro- tida neste manifesto,_ aduz·· toridad9 policial providen�iar elos alim_entos de luxo. O prin são quase auto-suficientp.s
cões contidas em seus edito-

I
pria imprensa. Tão grave é se a consequente e crimino.S'l sua imediata apuração, de MANIFESTOU-SE- cipal deficit do Brasil é em na proelução de alinientos.

riais; que a finalidade de t:11, tambem o desejo de intrigar de:moraIização do Brasil n� I acordo cóm as normas po-

campa;nha é a de preparar i o país no ambito internado- âmbito extenso, com imedi�- j
ce:suais vigentes. PELA INCONSTI- C'RIACA-O DE QUATRO EXERCITOScondições para a subversão da

__ TUCIONALIDADE, ,!
ordem e a consequente tO-I

......

G-
.

d' E."'" r'
It .�� n'io, 21 (U. P.)·- o se- RIO, 29 (VA) � Adianta-se Essa reestruturaçãp" tem

mada do poder pela força

ran'''e xpoS Iça0- el ri, nadoJ; Limâ "Guima'rães, no 'ue estão';em vias de ç_onclu---o·'.obj-etivo
-

de aperglhar o

pelo mesmo grupo de incon- II" ' - - t! d cr·all... E·t p
.

S\'
'. _ ,

__ ._
•
seu

..pª_l'eeer l.idQ .pe't:ante a ,�o -os �s"u o, para a 1 xerCl o para cum rIr la

formados com os processos de
I

. -

1
d d �ão de qua.tro &xer.eitos bra- nUssão cOjllo.deffnsor das

mGc.ratLcos, que prEtendia obs
I

' ��_ '
'

.

'f.:: 'C0l111SSaO - � JustJça o se-

DE CONCORDI�. . -'

11 do m ln ':festo I' ;Org'!t:qi�3:dos, _supstituirão, - _a leis e .das instit�()Ões. Ass-im
ta·r a posse dos candidate..\} ,

,- �;,-'. _. <;, .�.'. -" �'. ]- c

••
U-"'le p�e.a l.n- )rimeira, \Segunda, terceira e as nQssas forças de terra fi-

€leitos no últin'l.o pleito e '�s- ;
.

. -,

..
- ,r- :,- constltuclOnahdad� do dlS-

.
. �ara a·g:·anele exp�slçao- �s 20 horas: Ja�taT o.f�- Ch�r:asc6. nOd��_ a

E�-I posiLivo da lei de reforma luarta RegiõE1.s Militares.' carão aparelhádas e em' con-
tabeh.:�el' no pals .UIl;! "reg1-, feua de SUI�OS, a re�hzar-se re.:1d,0 pelo G:0ve,rno MUll1c�- pO�lçao.

�..
"

.

eleitoml, 'que- esta-l}ele'ce a, D.o Primeiro Exercito, que diçõe!$ de se mopilizar rapl-
me de emergencIa". Essa em Concordla, nos dIas 22 e paI as AutorIdades e conVl- 1\:s 13 horas: Revoada das elel'ça-b lo 1: f 't' d D·· _ cóntrolará as guarniçõelS do damente; sempre que ":p01>sí-

.

f
. . . I I

C P e ela.. o IS .
'

campanha, recrudescida. nos 23 ele setembro proxlmo, 01, da?os ,especIaIs. .' representações dos Aero-Clu-' trito Fedcl'al dentro de cen_ ::>istrito Federal, Estado do veis conflitos interna�iona:s
últimos dir,s, visava aCIrrar ol'ganiz<lc1o o se,guinte pro- AS 20 horas: No parque. c!::-, bes. -,

to
.

t d' A
.

" d ,tio, São Paulo e .Minas Ge- exiJ'am 'providencias imedia-
.

'
. _ . I

e vm e las. ·malOlla a

divergenci.8,s ,e estabelecer gl"�lma: I EX?OSlçaO
- BaIle Ã., 14 horas: Abertura da comissão aprovou o voto do 'ais, será comandante o ge- tas em defesa' e salvaguarda

clima de in'tranquilida.de e de,.
_

DIA 22'
. I,.

As 23 hor�s: No Clube A- tarele Esportiva promovid!l' senado!' Lima Guimarães, neralOdilio D�'nis, atual che- d.a soberania da. nação e d.�

de as",:::ssego em todos OS Recepeao elas Autol'lelade.s e 1lança - Ba1�e. pela L.C.F. I t I t d t fe do Setor Leste. . I sua ordem interna.
.

- .

,I' . . .

I I ' -
.ene ° vo a o con ra, apenas-

setores ela sociedade a pro- i ,Convulados EspeCIaIS, '

.

As 14 horas: Apresentaçao "'0 senador Gilb�l"to Marinho.
,------

pOlção que s= aproximava a
.

As 9 horas: Hasteamento DIA 23 ele números de Fol,clore re-
._,_. --------. Julgada improcedentedata de vinte e quatro de :,- .do Pavilhão Nacional - Mis-I Visitas a Gl"anja;; e Estabe- gional no Parque da Exposi- ACEITOU o. CON.

.

gôsto. Justamente nesSe dia, I sa Campal no local da Ex- .lecimentos- de - Fomento à ção. '.

. RIO, 2 9(VA) - O Briga- acontecimentos de Jacaré-A-

o aludido jornal estampoú e
I
posição. SuinocultUl'a Às 15 horas: Festejo's po- VITE'

I deiI' Guedes Muniz :=\pre3en- camga e Santarém, dos quaL>
pretendia difundir um ma-I Às 10 horas: InaugLlraçao

' Às 9 horas: Vi3ita a Cas�\ pulares. ,
Londres, 21. (U. P.) - O tau há tempos ao Supremo participáram os· oficiais Ve-

nifesto de autoria do deputa- da 2a. Exposição Municipal Rural de Concordia. I Às 17 horas: Encerramen-' Egito aceitou incondicional- ; Tribunal Federal queixa-cri- losoí Paulo Victor e Almeirão.

d_o Garlos L�lcerda, .�úe cO�5-1 d:. Suinos po� s. exa., o mi-
.

Às 10 horas: Palestra edu- to oiicial da Exposição .-1 mente o convite das cinco me contra o então ministr0 Designado relator do feito, o

t,bi fato, de deRumao naclO�

I
m�tro da ,Agncultura. cativa na recinto da Expo- Proclamacão dos 'vencedore'3' nacõeS" da comissão criada· da Aeronáutica Brigadeiro ministro Hanemann Guima

nal, animosidade éntre as
.

As 12 horas: Churrasco no sição por Tecnicos especial- - AITea�ento do Pavilhifo: pel'a Conferência de Lon- ,I Alves' Seco, sob o fundamen- rães submeteu o processo a

cla�ses armadns e até de des- recinto da Exposição. mente convidados. Nacional. ! dres, a fim realizar conver- ,to de que este teria pratica- julgamento ontem, concluin-

confiança entre os pOVOS do Às 15 horas: No parque da As 10 hora'S: Projeção de Às 20 horas: Retreta por sações sôbre o futuro de do contra ele crime de difa- dn o tribunal,enl decisão u-

continente. Exposição - Festejos J'opu- fllmes no Auditúrio da Casa Banda dr Música. I Su-ez. A r-esposta do presi- "m�ção, definido no artigo llânime, por determinar seu

Definindo o que entende lares. Rural. Às 20,30 horas: Jantar dos dente Nnssel' foi comunioa- ! 139 do ódigo Penal. O caso arquivamento, porque· a de-

ser sua missão civka aquele Às 15,30 horas: Inaugura- Às 12 horas: Almoço ofe- técnicO'� e colaboradores d:l da hoje oficialmente ao pre- :teve origem na aplicação da fesa·previa apresentada pelo
parlamentar escreve: - UE ção do Aeroporto. recido pela Comi-3são Cen- Exposição. f mieI' Australiano Robert pena disdplinar de prisão quarelado convencia da im-

assim, além de desmascarar Às 17 horas: Inauguração trai às -AutoridaQes presen- Às 22 horas: Baile de en- Menzies, presidente da co-! imposta ao Brigadeiro Gue- procedeIli�ia da queixa-cri-
as verdadeiros criminosos, re- I dó �inásio São José. l tes e convidados oficiáis -

I
cerramento. I mi'ssão de úrico nações. I des Muniz por oca,.>ião dos me.

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

Continuação - e seria' lógico atribuir-se (-- -.._. -
_ _,;.... -•••- -,h_-..••••- - _._.. �.r ,,_.. tos de trabalho, ·e as greves o ato do prefeito, porque isso

Ademais, também ficaria - e seria lógico atribuir-se ..
.'

.

'. de sentido ideológico,. tão do escapa à alçada do Ministro

t 1· t- a elas a inidativa de' uma) O M·
·

I d' J
'

Ia � 3prêço dõ' pobre Deputado da Justica. O Prefeito exer-
'Sem respos a aque a ques ao

agitação, na 'qual sÓ sofreram � JOIS ro a US Iça
· Bruzzi Mendonça. .

ceu a atrlbuição que lhe com-

�;un����Ç;�un��o dg:���ica d: os outros - apenas para ve-�.
. � S. Excia. poderá percorrer petia, e não tem que dar ,(!on-

���� aJ�1��fr�SJ;'����f' d�� ��;.�����!s�L����;�a��e�i�r�� � na � ·��n��I�:Ita��� e�;:e ����� ��, ��S�i��, ��ã�u�Y l��ni:!�g
Estudantes. E ficaria sem ção do Corop.el Ururai Maga- • .. telectuais e os homens de subordinado. Não quero en-

r�sposta, também, repiso, lhães, que está a-qui na entre- � CaA�arQ d'0'.8 .Deputados
.. pensamento:. a Enciclopédia trar em assunto de natureza

Sr. Ministro, quando Se fala vi.�ta à "Manchete", na qual � 1.&&
� de Cultura, do Pof. Joaquim local. Quando Presidente da

em sausas da perturbação. diz: se fôsse havido uma /. � Pimentão E lá encontrará a Câmara dos Senhores Depu-
E' necessário saber-se qual chacina ali na porta da U. � ,i

�
classificação de que me vali, tados, não poucas ·'Vêzes in-

o responsá"'el pelas pertur- N. E.
. . _ I � Exposiçao do Exmo. Sr. Nereu Bamos até com os ,exemplos por êle deferi requerimentos de in-

b.1ções. O COl'on�1 Ururai Ma- pOl:�anto. Sr MI�l�tro, nao i Ministro da, Justiça, e as interpelações invocados, um dos quais uma

I fO.
rmações que se referiam a.

galhães dá como causa um havela ta_!llbem p_�lg0 para � .. greve em -Pernambuco que assuntos' da Prefeitura do

xingamento, quando os agen-
I a popu.laça:J desta �ldade em 1:-

feitas a S. Excia. com as respeetivas '. ele chefiou em 1921. Distrito Federal, por enten-

.
tes da autori-dad= estavam manter-se nest� posto 'um < respostas," na sessão do dia 27-6-56. � - Dei a expressão "greve de der qué ês.ses atos escapavam

muito mais obrigados do que ?-omt'n� .q�e acha_ ser a sua I :. � ,:!arater político" em sentidG t à' competênCia da Câmara

os Estudantes, impulsivos e· ln tanglb�l�dade ,tao, absolu�a
I
.._._-_..-.-.�.-.._- -_ ._._._.. ,- -_-_...... ...--_.--.. _. -.- "" técnico que não permJte o I dos Senhores Deputados.

jovens, a fringência a um que JustIfIca ate uma chacl- . descirtuamento que se pre-
J t'f'

.,.

t'f' 1
, ,

tE" na? '. tendeu fazer us 1 1que1 e JUs 1 lCO a e-
_princlpio r2gulamen ar. Ja

"

..
,

' . titucionais, é o princípio da, O SR. BRUZZI �END�N-I na ag�ra, com o aparte �el .

'" galidade do ato, para susten-
que falamos em regUlamen-.! .

SI. Mmb�ro, quero, p�r ui:. imunidades d03 -repr,esentan- ÇA _ Era o que tmha a 1�- V. Exc1a. porquE', se eu naa Era natural que o nob�e
tar a tese que sustentei da

to, no momento, em que o
I �lmo co�clumdo est�s �llnha, tes do povo. E, sr. _Ministro, v. ctagar de V. Excia. Sr.

MiniS-I
estivesse certo. V. Exda. não D�putado,__ �ub.mdo aquela 'ilegalidad� do movime'nto.

COf.onel Urural, em que .0, mda�açoe� despreLr:c;osa� e
Excia. também estará de :1- troo (Muito bem). me estaria combatendo". ,tnbuna, nao de1xasset. de �x: Não retiro palavra da afir-

I'<1aJor Co�nand_ante da �oll-, de.salmhava�as, mamLstar 3 .

côrdo conosco em qU3 não se- O SR PREE:IDENTE:
'. :V�io:me. à mente Esta re- press�r. os seus sen 1men o·,

mação que fiz.
cla EspeCIal dao entreVIstas mm.ha c_onflança, e'!l que V"

." I mInISCen�la dos meus tem- Ide�logICos e .tr�>uxesse aos
Quanto à idoneidade da

a jornais, uma até ofensiva EX::la. nao es,tara tao entro-. r�a. posslveL ma_nter um prm- Dou a palavra ao Sr. pos de estudante em ouvin- OUVidos do Mm1stro da Jus-
comi ã d '

a um De1?utado,. o sr. Alia-I sa?o ,c�m aquêle e�pirito �? C1�1O de a_utorIdad?, quand? Ministro da Justiça. I do o brilhante discurso do tiça a critica ao aumento-d3;s nã it °d ,ql!â eu parecei:
mar BaleeIro" seIJa o caso de pnnC!plO de al_!tondade, Ja es.,a autondade .fa hava n� O SR. MINISTRO DA JUS- nobre De utado Bruzzi Men- tarifas dos bondes, que o M1- .o a UV1 �s, porque. aOtH
se ver se não há ain uma in·-I que V. Excia. nao deu tanta, seu campo

_

maIS .elementar TIÇA _ Sr. Presidénte, lem- dança.
p

.

nistro da Justiça não defE n- conosco conv1yeu, adm.1ra�o
se ver se não há a1, uma in-' enfase àquela Expres'são' que era � da autonda�e :no- bro-m,e d� que quando cur-, I deu, senão sob o ponto de por todo.'! .e estImado �or g1 .. �
lamento, vistas dêsse tipo. "principio de autoridade". ral" pOl'S o. �eco�heclm:ntJ sava a Faculdade de Direito Procurou S. Excia. dfsfigU-1 vista legal. E, sob êsse aS- gQs e. �rOlanos, o Professo:
Certam-ente_ que sim, Sr. Mi- Creio poder extrair daí. a. do erro, da .InJustlça e. talvez de São Paulo, li, nos Anais 1'ar a tese, por mim ac-entua- pecto, não ,cr�io que nesta Maunç10 . �dppert, que �Ol
nistro. conclu�ão de que V. EXCIU. da .desonestldade daquele au- do Parlamento elo Império, da. na exposição escrita que i Casa 'exista quem quer que se q�em preSIdIU a essa conns-

O E:.r. Frota Aguar - O Gomo nós, como todo� os d�- i me!1to, exar�d� de' uma a;,:,- que, certa vez, ao defender o fiz, quando afirmei que o ja, medianamente versado na �ao. �eponh.? em fa'vor .da
podn- civil nesta: República é mocratas e como todos aque- i tO�ldade publlca, �ambem Consflheiro Lafaytte deter- movimento iniciado pelos es-; ciência do Direito, que tenh.1, l�0:t?-e1dade desse g.rande br:, �
muitõ fraco. Iles q_ue respeitam a Consti-: velo com a revogaçao

.

do minado pQnto de vista, foi tudantes configurava aquilo coragem de .sustentar tese slle1ro� .sem com ll!'iO en�r;.j�
O SR. 'BRUZZI MENDO.N- tuição, achará que .maior que, mesmo, a.umento, que

.. fO.1 a violentamente aparteado por que os escritores chamam diferente daquela que SUlS-
na anahse ?a q�estao, p�.J qt� ..

ÇA _ Apenas para acentuar êsse princípiO de autoridade,' caus�ul1lea, a cays3; ultima um opsitor. E respondeu u "gil'eve de caráter político", tentQu, em notável carta ao e�a escapa as mmhas atubu.-

a gravidade daqueles aconte-I pr3càriamente m�ntida, é o de todas as o�orrenClas. grande homem público: "Se em contraposição às greves "Correio da Manhã", o Pro� çoes.

cimentos, gravidade para !l, principia das liberdades é o O 8_r. Frota Aguiar - ,SO? a ou :l\,'io tivesse certeza eLe de caráter econômico, que fessor Sobral Pinto. I . '.
I

q�al . não .Poc:l.er_il;l.1!l contri-' princípio das garantias ,�ons- pressao do poder econOlUlco; que, estava certai certo fiea são as resnltantrs elos ,�onfli-J Não' aplaudi nem critiquei Conto no proxuno numero

I

_._c,

'1
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-Feira, 30 de Agôsto de 1956

INDICADOR PROFISSIONAL

D'AVILA ') lei!(1T enrontrarli, neBta co-

CIRURGIA t-;'!<�RAl, "na. i nforll,sções. que n.;cesaitar
Doenças de Senhorlll ._. )r"et", ,'-;;�':;!nlente o! d, Imediato:

. ,Iogia, � Eletricidade. M édi.·s. . O 'l,N A IS
,

Téolefo:le

Com'lliln'io: Rua VIL"I Mei- O �st".io ." .....•.... ,. 8.022

'I n 28 - Telefone: 810'1,

IA
J'izeta .......•• , ...•• 2.666

te éS •

I
,.'

oi ' i S 679Consultas: Das 15 h(Jra� eIll ·, .. 1'10 [; e,.......·

d' t' Irnpl'ensr.l ........ 11.688

I�e:i·dênci·a: Fone, 3.422 HOSPIT.AL' '

Rua: Blumenflu n. 71. Carldada:
t Provedor.) •.......•....• 2.814
(Portaria) '.. 2.086

OU. ANTONIO BATISTA Nerêu Ramos .........••• 8.881

JUNIOR
Hilitar �........ 1.167

• >iã.o Sebastião l Casa de
Saúde) 8allS

M�ter:1idade Doutor Car- ,

los Corrêa ...........•
' 1.121

CIlAMADOS UIt-
GENT�

r.orpo de Bombei ros ...• "'.3111"
Serviço f.,uz (Raclama-
ções) •................. 2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.03fs

LOB.\TO
Polícia (Gab. l'elegado�)�;,_.::;,2:.::..6.;..94.;..,'DR. �. COMPANHlAS DE

FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratõrl;, TAC ...........•..•••• '.700
,

TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul .•.•.... 2.1\00

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panarr ......•.••. ..•.•••• 111111

Clínica Médíca de Ad,ultós
-

'DOS PULMõES Varig ........••.•..••.• lÚl26
, C;rurgia 10 Toras Lóide Aéreo ..........•• 2.402

e 'Crianças Formado pela FaculdaJe Nad,,· Real .... ,............... Ij7'7
Consultório _ Rua Nu- nal oe Medicina. Tisiologista t' Scandinavaa ..........•. 2;300

'Clsi.ocirurgião do Hospital 'llie- ,HOTÉIS
nes Machado, 17. rêu Ramos . Lu't -

..

Horário das Consultas _ Curso d� especialização pela Magestic .

" S. N. T. Ex-interno .. Ex-asslll- )\Ietropol ..........•.....
das 16 a.s 17 horas (exceto

I tent�. <le Cirurgia do Pr\.f. Ulro. ,a ?orta .

aos sábados). Guimarães (lUo). ; . aClque .

• A • • , -An.' Felipe Scbmidl;, 18 - Central ..

ReS!rlelHlla: Rua Vlscon-, Fone 3801 F..trela ...........•.....•
ele de Ouro Preto, 123'- \t"nno e".. llnl's marcada, Ideal ..

," <)
'"

. I"J'"
Res,:' -'-... RlII.: Est.llve, Junie,r, h'TREITO

Tel. "Fí59. ,:..I .. ..J �O - Fone: lI.al DilC]ue ..

MtDICOS
DR. WALMOR ZOMER ER. JOSÉ. TAVARES

GARCIA IRACEMA

DU.

l)jplomado pela Faculdade Na
eícnal de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Elr-Iuterno por concurso da Ma

.

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio R,,·

drigues Lima)
li:x-interno do Serviço de Clrur
lfia do Hospital I. A. P_ E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavídade
e da Maternidade Dr. Carhs

Corrêa
[IOENÇAS DE SENHO�AS -

PARTOS - OPERA: �ES
Cons: Rua João Finto 11.

16" das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035. ..

Residência;
Rua: General Bittencourt n

101.
Telefone: 2.693.

!J(IENÇAS NERVOSAS E IIfEN
T4IS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

.n son ia - Ataques - Manias -.

r'roblemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

las Mentais. Psiquiátra do
l os p i ta l-Co lô nia Sant-Ana.
CONSUh.TÓRIO - Rua T;ra·

ano, �I - illas 16 às 17 horas
RESIDÉNCIA; Rua Bocaiuva

:l9 Te!. :!.!IUI

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

')08 Servicos de Clínica Infantil
Ia Assis't{ncia Municipal e Bos

vital de Caridade
. :LtNICA MÉDICA DE Ch.lAN

, CAS E ADUnTOS
-

- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mb
hado, 7 - Consultas das 15 à.
,; horas.
Res id ância : Rua Marechal Gu,

herme, 5 - Fone : 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICÓ

Com prática no Hospital São
Francí sco de Assis e na ranta

C,I!"a do Rio de Janeiro
,

CLINTr.A MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles. 22 Te!. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - ,2° andar, apto 1 -

'{'elo 3.002.

.DR. J(JLIO P.AUPITZ
FILHO

Ex-internô d� iWa enfermar-a
� Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do, Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Ex-inte�no do Hospit.al mater

nidade V. Amaral.
DOENÇASJNTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias bi liares, Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Res idênc ia ; Rua Bocaiuva ZOo
FOlie: 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lI1ÉDICO

•

Operações "Doenças Ide Se
nhoras - ClínIca de Adultos,
Curso de ..... Especialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado'. .

'

(Serviço do . Prof. Mariano de
Andrade). _

Consultas -r-: Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,,,� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esqu ina de Tira
dentes. Te!. 2766. ,

Residência - Rua Presidente
Coutinho 44. Tê!.: 3120.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

MÉDICO
CLINICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doençaa Internal

:ORAÇÃO � FIGADO -- lUN�
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua \'.itor Mel·CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARl,�
E GARGANTA

DO
DR.-GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de C,TORI·

NO do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MMS MODERNOS P;"RA.
TRATAMENTO das ,DOENÇAS
da ESFECIALIDADE
Consultas, - pela

.

manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as -6-

no CONSULTóRIO .:_ Rua dos
ILHE'- '1 n". II
RE_ 'DltNCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. ·2366.

eles, 22�
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.,
Telefone: Consultório - 3.411>
Rer idünciu ; Rua José do Val.

Pereira 158 - Praia da Saudad-
- Coqueiros

DR, CONS.TANTINO
DlMATOS

MiWJCO CIRURGIÃO
loen{as de Denhoras - Part...
_ Qp'era<;õell - Vias Urinária.
Curso de aper!'aicor-mt!nt'J to

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.. .

CONSULTóRIO: Rua l!'elipe
Schmidt, nr. 18 (sobrado), JrONE
3G12.
HORARi9,: das 16 'S 18 ho-

ras '

liesid;'nch: A"enlda Rio Bran
co, n. 42.

A tende ehamades
Telefone: - 3296.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO \

CiRURGIA -TREtÚVl'ATOLOGlA
Ortopedia

Cousultõrto : João Prnto, l3.

Das 16 às 17 diàriameu te.
Menos aos' Sâbados
Res: .Bocaíuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSl

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

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

diagnósticos e· tratamento.
SULPOSCOPIA - HlSTERO
SALPINGÓGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
't'\dloterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raiós Ultra
Violeta e Infra yermelho. '

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
l0 andar -.Edifício do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 bo�a8 -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 ho,raB - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Er,pecialista em moiéstial de
Senhoras e .vias urinárias •

Cura radical das ill!ecções
agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos o.

sexos. .

Doenças do aparelho DigestIVo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás li.

Consultório: R. Tira:lenteB, 12
� 10 Andar -- F'one: 3246.
Residência: R. Lacerda Co,Jl

,inho, 13 (Chácara do Espanha)
� Fone: 3248.

mi. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO D'I': CRIAN.çM
PUERICULTURA - PEDlATltlA

_ ALERGIA INFAN'l'IL '

C')nsultório: -- Rua Tirade!.·

�s � �
..

, Residência: �- Av. Herclllo
Luz n. 155 - ']'e1. 2.630.
Horário: - 0118 14 às 18 bo·

fas diá.riamenteDR. JúLIO DOlN
VIEIRA
MÉDICO I

ESPECIALISTA EM OLHOS
,9UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'rRATAMENT0 E OPERAÇõES
[nfra-Vermelho - Nebulh:açio -

Uitra-Som
('!'r.atamento de sinusite .em

operação) .

Anglo-retinoscopia - Receita de
OcuL08 - Modernll, equipamento
jJe Oto-Rinolaringoloc;la (IÍnicll

no Estado,)
Horário 'das.9 às 12 nor ..s e

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2676.
'Res. - Rua Sã\! Jorge 20,

Fone 24 21.
CLlNICA ESPECIALIZADA DE

CRIANÇAS
'

Consulta� das 9 ás 'lI hora•.
Res. e Cons. Padre MiI:'U�linho.

U!.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL10S
E CRIANÇAS

.

Consultório - Rua João Pin
to, 10 -' Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às' 6 hOTal.
Résidêneia, Rua Esteve. Jú

nior, 46. Te!. 2.812.

,_.____
Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ, a

DR. CESAR BATALHA DA gaz engarrafado. DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis-
SILVEIRA ta pode ser igualado com, as melhores marcas mundiais .

Cirurgião Dentista Unico fogão f2.' "cado no país, com forno completa-
Clinica de Adultos e mente isolado com h... de vidro.

Crianças R.aio X
. Dlstríbuãlores exclusivos, IRMÃOS GLAVAM.

Atende com Horà

Mar-I
Rua: João Pinto, 6 - Tenefone, 3531.

ca��'liPe Schmidt 39 A Sa- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA'

.as 3 e 4. S.ERVIÇO FLORESTÂL

S r '\0 PRll\H��IRO SIN E FRAQUEZA, TmnCO ZEN.\ DELEGACIA FLORESTAL

" o v o G ADO.,. _uA MESA! r REGIONAL

\_--------'--
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

'\
... , SANTA CATARINA

F t
' , .' AVISO

. .
O· OCOP Ia I no S!1t�de�e::�i:i�!�:e:t�lá���o;��

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna' público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em ge

" ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS_ E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum 'iroprietário de terras ou lavrador poderá

j roceder que. __ iada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

infr�tores sujeitos a penalidades .

REFLORESTAMENTO

. DR. NEY PEKIWN ....

o rm ..do p,,��t�(j'e-"'Nacio-I.al ae Medlciua umveraidaue
do Brasil I'RIO DE_JANEIRO

.

Aperteíçu...nentu na "Casa a ..

Saud São MIguel"
Prof. .., ..mando paulino

inte rnv por 3 ar.".. do Serviço
de Cirurgia

Prot. Pedro de Moura
OPERAÇOES

'

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTA.3: I'iàriamente das

7 - 9,30, no 'Hosj)ital de Oart
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 1� l°

,

'Indar.,
,

RESID�NCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. JOSI:: MEDEIROS
VIEIRA

_ -\DVOGADO -

Caixa. Postal- 160 Itaja'
Santa Catarina.

DR. CLAllNO G.
GALLETTI

.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Hei�e\e8, 60,
FONE:: 2.468

Florianópolis -

--

.

DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA'
'- ADVOGADO _.

Escritório e Residência'
Av. Hercilio Luz, 15
Telefonp' 3:l4C.
....................... '

O :li:, N T, 1ST A S

DR. SA}fUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
, Consultório e Residência:

Nua Fernando Machado, n. 6
Fl'ne: 2225.

Cc nsu Itas : dae 8,UO às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 hora.
Exclusivamente com hora mar

cada;
Sábado - das II às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
,

DE ANDRADA
CIRUltGIAO-DENTIST.\

CloNSULTüPIO EdifIc!o
t'artt'non - 2° andar - 18ala
!u3 - Rua Tenente Silveína, 16
Atende d

í áriame'nte das/8 à.
11 ho ra s
3as e ôas �as 14 88 18 horaa.
19 as 22 1�(#Ja8.
CuIde, Clona Dentaduras e Pon

,

es ,dovei� do> Nylon.

.._.�----

ADMINISTRAÇAO

-Redaçâo e Oficinas,' 1 rua COD
,�eiro Mafra, n. 160 TeI, 1022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representante. :

Representeçõell A. S. Lara.
Ltda
Rt;';l Senador Dantas. 40 - 6°

andar. ,

Te!.: 22�5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
ndar �ala 512 - São Paulo
Assinaturas anual .. Cr$ 800,00
Venda avulssa Cr$ 2,00
Anúncio mediante contrlito.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devol.vidol.
A di reção não se re3110nsabiliza

pelos concf"'" emitido! nQI aro'

igos absiJ ,

, 'C.�.

INFOha.d�OE9 urEIS
'

I\VISO
Dr. Wilson J. B1eggi
Cirurgião Dentista

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

mudou r

Alfredo",

2.021
2.276
3.1417 As partidas dE. Florianópolis são ás 24.00 horas, t: Clu
S.32} "io de ':;<\neiro. ás 16,00.
8:449 .".

2.694
- Tanto na Ida como ra Valta ° lla\'Ío fará f's('pla l)(J;

1,871

l'
porto� oe São �ebas(jão, Ilhabela e Ubatuba.

1.611� ,. Para melhores informações, dirijam-se à séde �da·-
iiI li',n,ru·p.Ri\. à rua C;üngplheiJ'o, M.af··'\. ao - T"i<9füD'I' 22-t2,

....esquina Jeronimo Coelho _ Cons. Mafra, 1° andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte h-o

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

Pivots - Dentaduras anatômicas e cirúrxía.
...................,.....,......................................w".,.·..........,;......-.-_...................·_.,

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

Máxima perfeição e rapidez.
Rua - Jerônimo Coelho.
Edifício João Alfredo�
Sala 18 - 10 andar.

Viagem�, com, -segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RIPIOO --;SUL:OBASILEIRO)) ,

Florianópolis - Ita1a;f - Joínvílle - Curitiba \
�

:_-�- ---_.-�;��':_I �: .

Age'"ncía • nOIi Deoooro esquina da
- • Rua Tenente Silveira

.58

FLORIANÓPOLIS LTDA.

't'ransport.es de Cargas em Geral entre: FLORIANÚPO
LIS, PÔRTO ALEGRE"CUrrl::fIBA. SÃO PAULO, RJ(\
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

,"atriz: FLORIANóPOLJ2
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório �
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITTHA
Rua Visconde do Rio Brancr

�32/�6
'I'elefone : 12-30
Tel!!g. "SANTIDRA"End.

Filia): SÃO PAULO Agência: PóRTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado lSf5/16 Rua Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Tt;le�. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMAItLI"
,

Telefone: 37-06-50

Arência: RIO DE JANEIRO
"Rlomar'

Agência: BE(�O 'HORI
ZON'fE
"Riomar"

A enida A:ndr'-'. '�s, 871-B
�relefl)ne: ..-l},0-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo �... etto, 9,9
Fonea: 32-17-33 e 32-17:"37

Atende "RIOMAR"
En<,i. Teleg "RIOMARLJ"
NOTA: - Os nossos serviços páS praças de Pôrto

'lf1l1'fp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos no!\SO�

agentes
"RClDOVUR!O R ..\ pj.nn ,RTO'" \R"

Consultem nossas tarifaR, Rl\PRE3Sf, Fl.OH1ANn! OU
-Fones: 25-;>'4 e 2á-35 --

EMPRE)L NAClONl1l DF NAVEG/\Ç.l\O
HOEPCKt

�AVIO,.MOTOB (CARL
ITINERARIO

SAlDAS DE

,

_-._'_-�

tiOEPVKl>'
I D A VOLTA

SANTOS
-

7-9
20-9
3-10
16-10

ITAJAI
31-8
13-9
26-9
9-10
22-10
5-11

Fpolis
29-8
11�9 ,

24-9
7-10
20-10
3-11

RIO
6-9

19-9
2-10
15-10
28-10
11-11

29-10
12-11 •

Esta Repartição; pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Esta.do, dispõe de mudas e

sementes de espécies florestais 'e de ornamentação, para
fornecimento aos agricultores em geral, interessados no

reflorestamento de suas terras, além, de prestar toda

orientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
lidade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15, anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a

cbtenção de maiores
......
esclarecimentos e requererem auto

rização de licença para queimada e derrubadas 'de mato,
elevem dirigir-se às Agências Florestais Munícipais

:

ou

diretamente
.

a esta Repartição, situada à rua Santos
Dumont nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agr isilva - Florianópolis.
S. C. -�,11 ',1••_
�.........-.-.-...-.._.w. .-..�.•.•..-....__• •._..__._.•. "\j

L"rOA.
A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

SUA

lotes, casas, sitios, chaca-ras, pinhais El outros imóveis de
grande' importância e oportunidade para os melhores

negocios
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-D-istrito do
Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo' e Trindade. Otimas
oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver

'dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.

•

OiO 1ft I ••

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Schmidt

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Canto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não -tencioOiJ fazer modificações
I

lULflMA
MODA

1, Sem ondular os cabelos, como ir80 Joçkey? ..

- NÃO SE AFLI,JA, l:EONOR!�,

TONI RESOLYE ÊSSE CASÕ.,
VOU A,JUDA'-LA A FAZER, EM

CASA, UMA PERMANENTE-CRE
ME A FRIO.'

vam ate quatro centavos, por
libra, são necsssaríos para
compensar o 'aumento de tre.i
centavos, por libra, no ata
cado, anunciado na semana
passada em nova Iorque.

Buffalo, 28 (D. P.) - Duas
oi'p;anizações de casas de co
mestiveís anunciaram au

mentes, nos preços do cafe
no atacado,. os quaís entra
rão em vigor esta semana,
enquanto uma terceira orga
nização disse que não tencio
na fazer modificações ime
diatas.' As empresas "A EP"
e "LOBLAY INC'" disseram
que Os aumentos, que se ele-
...........-.-.-...-.. • •........-......ft• .-.....

-QUE TRAPALHADA, VANILDA!
..JORGE TELEFONOU DIZENDO

QUE IREMOS AO ,JOCKE'I'. MEU

CABELEIREiRO NÃO TEM MAIS

HORA ...

COMPLICA-SE A
SITUAÇÃO

NICOSIA, 28 (DP) - As

novas acusações da Inglater

ESTUDOS DE rE- ra contra o arcebispo Macario
como chefe ativo do terrnris

DIATRIA NO CHILE mo cipriota, foram consíde-

SANTIAGO, 28 ,V. P.) - O radas "infelizes e inoportu
oruneíro de uma série de se- nas" por um jornal cipriota"
mlnáríos internacionais, em O ministro das Colonias Alan

que serão estudadas as mo- Lennox-Boyd, declarou que o

.éstías infantis, será realiza- arcebispo, chefe esplrítual de
do, nesta capítal, entre 5 e 400 mil <cíprtctas gregos, eri
10 de novembro. O Seminá- o "diretor pessoal" dos atos
rio canta com o patrocinio de terrorismo que ocorreram

dos serviços e sociedades de durante 16 meses na ilha, a

Pediatria do Chile e do De- que está "atualmente envol
oartamento Regional da Or- vida na escolha das vitimas

ganíznção Mundial de Saú- individuais dos crimes terro-
-de, Os governos do Brasil. ristas".
Argentina, Uruguai, Para- Em' Nícosía, o semanario

guaí, Venezuela e Chile man- publicado em grego "Alibhía"
terão delegações completas (Verdade), comentou que tais
de técnicos no Seminário. In- acusações somente "vão com
forma-se que na América plicar a situação". Diz qua I)

Latina morre cerca de 1 mi- problema da "ca de Chipre
lhâo de crianças, por ano, em ooderá ser resolvido "apa
virtude de moléstias intes- nas pondo-se uma pedra no

tinais. Mas, com a apll- passado e por meio da stnce

cação de medidas da' moder- ridade e boa vontade de am

na profilaxia, 75% da mor- bas as partes. Se as acusa

talidade pOderá. ser rsduzída, ções visam diminuir o pres
especialmente nas regiões das tígio do arcebispo, é uma

selvas. atitude ínsc nsata e vã".

Florianópolis, Quinta-Feira, 30 de Agôsto de 1956
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-E' ASSIM: ENROLA-SE O CABE
,LO COM o GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO, PARA
FECHA-LO, COMPRIME·SE A HAS

TE PLÁSTICA. APLICA-SE DEPOIS
A LOÇÃO ONDULADORA TONI ...
TRATE DA CASA. ENQUANTO O

1-

ANIVERSÁRIOS - sta. Rosa Maria Lins
- sr. José Otavio Lobo

de Figueiredo
sta. Norma Ouriques

- sr. Mário Costa
- sra. Iolanda Iconomus

de Sena
-.

- srta. Cidolina Medei-

�-
FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Augusto Roberto

Souza Jacques
- srayEly Pereira
- sta, Ely Tiburcio
- sr. Cid R. da Silva
- sr. Pedro Morelli
- sta. Rosa-Maria Maya
,- sr. Armando Fonseca

1'OS Vieira
.- sra, Maria

, Marinho

-EM CASA, COM TONI, PERMANENTE
CREME A FRIO. E' CÔMODO, ECONÔMI
CO E PERMITE SUAVE E NATURAL ON

DUL'-ÇÃO; PRÓPRIA PARA QUAI.QUtR
PENTEADO.

da Glória

-QUE MARAVILHOSO
PENTEA oo LEONOR!

ONDE O' FÊZ?

I
Linda blusa' de renda a-,

presentada por, TOBI DA'
CALIFôRNlIA, num in teres- I,

.

d
I

sante aproveitamento as

renldas. Grande decote re- I
,

1

dondo e mangas japonêsas.
Linhas simples e muito bo- I

nitas.
-

(FOTO TRANSWORLD )

1!IlIIIt-()....()�()._.()....()<3iB-().....().-..()�(}._().-.().

I "Z!1ry Machado, e...· I
I ftcontecmentos Socas I
I I
t()'_'()�O_( .()...()....o._

Modas Infantís

�/

Sábado, o grandioso 'desfile de "Modas Infantís", na
Confeitaria "Plaza" e cuja renda reverteu em benefício,
da construção Igreja São Judas Tadeu, foi mais um dos'
grandes acontecimentos sociais· em nossa cidade.

A natu'ralidade, a graça e a beleza, das garotas
que tão bem souberam se destacar, nesta parada de ele
gância infantil. Foi sem dúvida um grande sucesso. O
locutor Carrninatti Junior, prestou valiosa colaboração
a festa fazendo a apresentação do desfile,

Deu inicio ao desfile a menina Beatriz Costa Souza
"modêlo Canadá" Em Ridengote fustão boi de rosa, 'em
seguida tambem apresentou o "modêlo Petropolis" um

slack em tuide de lã verde e sueter vermelho.
Elizabeth Machado - modêlo "Sonho Azul", cami

sola em gaze, completando o traje um gracioso robe azul
em. cetim de algodão apresentou tambem o modêlo "Dama
ele Honra" em organdi branco, forrado de rosa, saia com

dois babados plissados,"

Conselhos
para' o lar

GracieIa ElizaId
Da GIobe Pr-ess

['NOVA YORK - A Exposi
cão internacional de Móveis
para o Lar, que se realiza
duas vezes por ano nesta ci
dade, apresentou, desta, V2Z,
algumas novas idéias e al
gumas modificações nas idéi
as já existentes. Os novos
artigos, representando mais
de 2.50(Uinhas em móvr is pa ..

ra o lar, destinam-se a satis
fazer os pedidos de 25.000
compradores que vísttam a

exposição e, na verdade, aos
milhões de donas de casa d93
Estados Unidos.
Uma das novas idéias é r �

presentada por um sofá for
mado por pequenas almof a=
das, do tipo malvaísco, idea
lizado por George Nelson,
cujos móveis são 'sempre
mais conrortá vets do que pa
recem. O Sr. Nelson apresenta
também um armário horizon
tal para peças cfi, elatrola- de - ,�
'!fIta fidelidâde, tendo arnp'Ia
do a idéia de usar um ban
co como base para uma arru-

mação engenhosa de livros [

outros objetos. Uma idéia se

melhante foi aprrssentada
por outro decorador: Um
banco de taboinhas entrela
çadas de 50 a 96 polegadas e

.que pode ser recoberto com
as almofadas que se deseje,
O conceito de decoração

de um aposento com tonaU
dades da mesma côr, em vez

de côre's, análogasou que fa
çam contraste, está sendo
impulsionado por uma das
mais importantes casas de
móveis do país, ao ponto do
projeto sugerir a de'�9ração
complementar que deve com
binar com os móvE is. Se esta

Rosa Maria Boabaid Reis, - Urrt ridengote em ve- idéia pegar, nãó resta dúvida
ludo coral com motivos em péle branca, é o "modêlo Pla- I de que ,a General Dye�tuf
"

'
,

'. " ..

'

I Company se encarregara de

z�, como homenagem ao propn.etano da �onfeItana M?- f,?r�ecer os corant�s neces-
({elo Jokey Clube Santa Catarma - traje de montana' sanas para Os teCIdos com

Qasaco em veludo vermelho e calça tar;nbem veludo qu� .

devem ser cobert.�s os
,

moveIs. A grande expenencla
da GDC na producão de co�

Rita de Các.ia Veiga - Modêlo Rio de Janeiro short rantes destinados -às fibras
Em algodão azul � Modêlo Grande Premio B'rasil foi sintéticas e naturais, é uma

a' ultima apresentaçãci de Rita de Cácia em fina lã I garantia nes�e sen�idp. De
. qualquer maneIra, a IdeIa de

rosa. uma só côr pode estar muito
Dumara Pinto - ,com muita graça o modêlo Praia em moda, mas tem o perigo

da Saudade, intéres�ante conjunto em estampado "short d� tornar a casa muito mo-
" notona.

e sapato", Dlimara apresentou tambem o "Modêlo

ChU-1 A variedade é ti que mais és
'visco", capa e quarda-chuva em côr rosa. Lúcia D'Qui- fiz sentir na exposiç�o a que
no d'Avila, foi o ultimo modêlo apresentando Copacaba. es�a�os nos.refermdo. Os

•

,

A
moveIS se destmam a servir

na, calça xaclre,z e blusa vermelha� o outro modelo de em qualquer lugar e serem
Lucia foi um tailleur em flanela listrada, bpanca e pre- vistos de qualquer

'

ângulo.
ta, complementos vermelhos. Um aparador sala ,de jantar

• A se transforma, facilmenteEstiveram PEesentes a festa o granel-mond de nossa em penteadeira, .com a sim�
'cidade, com a' presença das dez mais elegantes e au- pIes transferência de um a
toridades. posento para 'outro. A mu

dança é facilitada, graças a
rodas ocultas. '

O desenhista John Van
Kocrt pôs em contraste a ca
ioba e a cerejeira numa série
de Peças por êle denominada

. "des2nho circular", que Po
dem. ser agrYPadas ou apenas
serVIr de acréscimo às arru
mações já estabelecidas.

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

r

I � ..

RETIRADA A RUSSIAI

I BERLIM, 28 (UP) - 'De I çâo e outra dó exercito. Ob�
acôrdo com a sua promessa servadores e jornalistas aci
de reduzir em trinta e três

I

dentais foram convidados a

mil e quinhentos homens nas I .. ..

suas forças armadas na Ale- assístírem a' cerimoma de
manha Oriental, os russos partida dessas tropas para a

retiraram da' zona oriental Rússia. Novénta antiquados
: deste pais' outras duas uni- aviões mig 15, tambem le
r

dades militares. As unidades vantaram VÔo dé regresso a

retiradas são uma ãa avia- Rússia,
i �••••••••••••••••••_ .

I '

Oportunidade
1-

� ,vend�:S� por �r$
-

25.000,�0, um gabinete dentário
completo à .rua Trajano, 25.

Máquinas completas para fabricação de alcochoa
rios ou seleiros, sendo uma 78x1 uma Singer f'amil iar, e

motores, uma Lavanderia motorizada "lavagem a sêco",
uma residencia com ou sem moveis, constando de 4

quartos, hall, saleta, sala de jantar, sala de estar, copa,
cizinha quarto de banho, quarto com entrada in_depen
dente para empregada, à rua Felipe Schmidt, 160, fone
3742.

ONDULAÇÃO
PE'RMANENTE
EM CASA

í

Wanda Mussi Luz '''modêlo Pr imavera", em organdí
branco e f'ustão, todo em tomas, usou tambem o "modê
lo weeck-end", em listrado vermelho e branco aplicação
azul.

Sandra Pirite, em dois graciosos modêlos "Boneca",
criado em broderi rosa e "modêlo Casa Geny", em algo
dão azul-mar-in ho com motivo branco.

Agora, mais fácil com OI

GIRO - Onc/ulac/ores
(P lÀST 1 C os' SEM ElA ST 1 C,O)

�•••IJ•••••••••••••.••••i".·····················

-��N�:Jtundó- d-a <

'Moda
J'osefin�Mindonza 'I para

um vestido justo de noi
Da Globe press te, em cetim � _um casaco

NOVA YORK- Embora as com 'gola d� visao e dobra
modas variem, a feminilida- funda em toda a extensao
de continua a constítuír a de ombro. ,

qualidade intrínseca de tôdas PartIcularmente belo e. U�l
as coleções apresentadas por casaco curto

A

de ve�udo ru�l,
Sophie. Isso é o que acontece, forrado de 5!0r de I <?sa, 'p�l a
exatamente, com suas cria- ser usado sôbre vestIdo JU��o
ções para o outono e o inver-, �e renda en: cor de rosa pa

no; desenhadas com a assís- hdo e e�feItado" �om uma

tência' de Stephen Erklin, e faixa e.stIlo Impeno de v�l�- 'I','que são 'vendidas exc)usiva- do rUbI. Out�o exemplo t�PI,
mente no magazine Saka, da co do b�m gost,o �e SOP�I� e

,iQuinta Avenida. um vestido �e bmle de ,�etIm

A silhueta dêsse novo gru- branco, enfeItado com rosas

Ipo conserva a ,característicà vemelhas.
_. PRECISA-SE de uma que saiba cozinhar 'e que clur-

Sempre apresentada por So- Os, costumes, �ao lmpo,rtan- ,

A

t nOItes de OUtll ma no emprego.
phle: a idéia de que, a linha es para as :
nàtural da cintura é uma das no, aparecem

A

em brocado" Informações pelos telefône;; 3822 e 6257.
mais belas curvaS que exis- azul claro e ,cor de carne. O _'A--'-� _

tem e que os embros femini- a�ul claro do brocado com

nos não podem ser rígidos. bma com a est�la de velu.�o,
Sophie gOsta de ve,stido jun-, Pa�a os vestIdos_ d1e .d�a,
to, porém aliviado ,com um �ophIe ,�pres�nta las flI:ras_
movimento para, tl'as, espe- .tweeds ma:clOs e sedas lt�
cialmente nos vest.idos para han�s, A. escolha Ade, suas co

noite. Muito bonito é um ves- r�s � pal�da, ron:antlCi!- e su

tido justo de r,endas, para til, mclu.mdo nao
. somen�e

teatro, assim como um es- aS tonahdades cereJa. e PI,

petacular vestido de brocado menta ..com� as' tonahdades

para noite. Na coleção, vêem- clal'_as de. cor de rosa, azul
se laços nos quadris e baba- p!'l'V'ao �UltO suave e. verde
dos igualmente nas costas. VIVO; aSSIm como to�ahdade,s
Sophie usa as tonalidade� d� m3irron peq�ammho, se

vermelhas de tôda a intensi, pIa e outras maIS escuras.

dade nesta estl1ção. Desde c

brilho da p)menta até o sua-

vidade do rubi, desde o ver- •

melho-ferrug,em até o cere-Ija-purpura. Essa nova' tona
lidade cereja est; muito em

voga e pode ser considerada
como uma das muitas vari
antes da malva, a primeira
das tintas sintética.<s cujo
.contésimo aniversário está
sendo comemorado êste ano,
sob OS auspícios da General
Dyestuff Company. Sophie
usa essa côr extraordinária

Ana Maria Luz Almeida "Campestre" e "Cisne" fo
Iam os dois modêlos numa combinação de grande, efeito
com calça xadres e blusa vermelha e ém organdi fustão
branco o modêlo Cisne..

-c

. ':Elizabeth Mussi Stefam - "Modêlo Arco iris", em

.
renda branca, sôbre fundo em degraté, outro modêlo
interessante criação casa da Boneca (Rio) em algodão
azul.

Lígia da Graça Luz - "Modêlo Moonloight" pijama
de cetim rosa todo desenhado, o "modêlo veneza" em

fustão branco forrado de rosa.

"

\

Maria Tereza Machado "modêlo Arpoador" short
• vermelho com enfeites em listado. Saía de banho cha- EMPREGADA

,-

peu e bolsa, tambem vermelha.
'Maria, da Graça- Pinto -' modêlo Grande 'Premio

Florian6polis, em traje azul marinho em popeline o "mo
c1êlo Flor de lotús", short' azulão, chapeu estampado em

estilo dines. ""-,

•

Lira Tenis Clube
Programa das festividades de 30° ,aniversário

marron.

SETEMBRO:

Dia 10 -- Sábado - Grandiosa Soirée das Misses de;;;
Cursos 'Secundários do Estado, às 23 horas. Reserva de
Mesas na Joalheria Muller.

I Dia 9 - Domingo -- Soir�e Juvenil, das 20 às 24
, hOl'as.

f ,Dia 22 - Saba?� -- Tra�iciónal S�irée da Primav_e
• l'U, as 23 horas. EleIçao da Ramha do LIra. Apresentaçao
I fi sociedade da encantadora Senhorita Lêda _ Brandão
Ráu, Miss Distrito Federal, 1956. Ornamen lação primo
rosa a cargo do notável decorador, sr. Eduardo Rosa
Show variado. Reserva de Mesas na Joalher�a Muller, ,a

começar do dia 10. '

TERÁ REPER
CUSSÃO

. Buenos A-ires, 28 (U. P.)
O 'ex ministro da ma,rinha,
vIce almirante Reformado
Belardo Patin, em um arti
go de, fundo, publicado on

tem' em "La Prensa', que
o convite argentino a o

Brasil' Uruguai· e 'Para
guai, 'para estudar as ,ba-

,

I
ses para a defesa do atlan-

Outra coisa que notamos tico sul, tera e ri o r m e

foi o acabamento dos móveis, repercursão no fortalecei
que, antigamente, ,se. reser-l n;ento da solidariedade ame

Vilva apertas aOS moveIS tra-;, flcana' se selevar a çabo a

dicionais. reunião.

OUTUBRO:
Dia 6 -- Sábado -- Grandioso Baile comemorativo

ao 300 aniv�rsário, do CI\\2e e posse da nova 'Diretoria.
Coroação da Rainha do Lira. Apresentação.

'

da famosa
'''Don Mickey Orquestra", da' Rádio El Mundo, de Bue

TI,OS Aires. Números especiais com belíssimas e excelen
tes cantoras e bailarinas internaciona,is. Reserva de Me
sas na Joalheria Muller.

-x-

'Na última sexta-feira a encantadora Arlete Gon-
çalves, recebeu em sua residência pessoas amigas quan
do. realizavà nesta mesmfl noite, uma elegante festa áme-

ricana, como sempre ac(mtece' nestas reuniões é de se

destacar a cla,sse a beleza e elegância. Bania Barbato
foi uma atracão em beLeza, Rose Maria Lemhkhul uma
elegância em- evidência' Wilma Laura, meigYe gracio-'
sa, Iná Machado muito bonita, Lizete OlilÍ.ger usou' um

custoso vestido de renda. Tereza Fialho muita classe e

(';legância vestido vermelho. Muitas' outras Srtas. des
facaram-se mais não consegui anotar. Assim foi mais
essa elegante reunião, com um fino serviço de 'Bar e

Café, que reuniu a mocidade de Florianópolis.

ZE-\\1UTRETA
CQNTINIIA,. e' At3SIM éi)tJ
.... 'íéeMINA <SI F=ILME'

� .

, VOu- T� MAT IH.? !
•

-x-

A Coluna: Socia.l, cumprimenta a Rádio Diário da
manhã pela bonita, voz do novo cantor Giulio Marino.

VENDE-SE OU TROCA-SE'
Uma boa casa de madeira, situada na' praia ,de

Itapema. Tratar com o proprietário Sr. Oswaldo Damas

ceno da Silva a rúa Crispim Mira, 22 - Tene: 3119.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rumando -para' os pampas os universitários
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a ranspor es ereos Ca- legaçi!o viajará sábado;
,tárinense (TAC) estão se- Como já divulgamos, os

. : guindo para Porto Alegre catarinenses parficiparãn
\ os componentes da delega- das disputas, de voleí, fute

ção da Federação Catarí- boil, basquetebol, atletismo
nenses de Desportos Univer e remo. <,

� sitários aos XJI Jogos Uni- Acom.pa�hlY-·á a delegação
versitários Brasileiros pro- barriga-verde a srta. Nair
gramados para os dias 1° 'a Terezinha de Sousa, rainha
7,de setembro. dos IX Jogos Universitá-
Terça e quarta-feira se-

! rios Catarinense .

gu�ram as d�a� , primeir�s,' Boa viagem e felicidades
turmas e hnje Ira a tercei- são os 110SS0S votos. '

, '

Cestinhas & Meda,lhadas
plicar novamente que estas' 5 - No mês de Julho, com 'o Sr. Siqueira, secre

medalhas nãotchegaram às
I'
não me recordo a data, fa- tário da Fedaração Atléti

mãos dos atletas logo após I lei com o Sr. Rosendo Li- ca.

0_ é�c<arramentó do cert.�m� rma e o solicitei para que re- ; ,x' ;l' �,

da cidade, porquanto o, Sr. tirasse as medalhas lá da Não resta menor dúvida
presidente' da FAC achava FAC pois precisava dar um

'

que tenho um pouco.de cul-
o mais Interessante que fos- -jaito af im (de fazer-las che- pa nessa conversa - toda.

. sem oferecidas' juntamente ·ga-r às mãos dos atletas. Dís-
, Entretanto, o que não admi

com' as da Fedaração, em se-me então o Sr. �Rosel1do to, em 'hipotese alguma, que
(Do correspondente Hugo No entanto.ro-atrazó da cor- solenidade oficial. Infeliz- que esperasse mais um pou- os atletas me chamem de

Weber, para "O ESTAD-O", respondencia, 'como a pre- m�nte-fui na onda da FAC. co. porque.os atletas se e�-: trata� e sem -�e,rgonha.
especial pela .TAC). ,

mencia .do tempo, fez que Até hoje ela não entregou centravam em 'Belo-Hori-' Averiguem os fatos e 'de-
" -'TENIS DE MESA: -'-, não se pudesse. aceitar esse as suas nem as minhas me- zonte e, tão logo êles vol- pois sim, falem.

\'

Foi iniciado sábado o III oferecimento, ficando para dalhas, E, agora, quem e�tá tassem, a FAC iria provi- I

Campeonato citadino.de Te� se'rem convidados- apos seu passando por tratante e ,llenciai, a entrega, solene de
I

nis de Mêsa, promovido .pe- regresso da capital gaucha, sem vergonha, sou eu, o' todas as medalhas. I Sem mais, despede-se o

la Liga Atlética Norte-Cá- pa,ra preliarem contra a se- Jayme (Promessa). Klein; o 6) No dia 10 de Agõsto, t ratante, o sem vergonha,
tarinense e que nesta cida- lecào da cidade que deverá único cronista que acompa- voltei a falar com o Sr. que embora

-

alguns atletas
de conta com numerosos 'ir aos Jogos Abertos. nhou de perto o Campeonato Resende, pedindo-lhe as ine- o estejam chamando assim,
praticantes. O certame, se- - ,O 13° ANIVERSÁRIO Citadino de basquetebol ; o dalhas de volta, ou melhor, continuará escrevendo e fa

gundo a tabela de jogos se DO FLORESTA F C: -c- O único cronista que teve a que as retirasse da Fedel'a- zend-o cartaz dêsses mes

pro]ongará' em dois tui'nos Floresta.F C' comemol�ará o feliz idéia de escolher e ção. Em resposta, fui in- mos atletas" pois bem que
até meiádos de n.ovembro. trailscurso do seu 130 ani-, considerar os melhores do formado que as mesmas es- êles merecem. Silenciando-
- TENIS: - Convidados versário de fundação,. com Campeonato; o cronista ,que, tavam' la na Transportes se, o JAYME (PROl\'IESSA)

pela Federação Catarinen-! um vasto programa -de fes: . rouba uns minutos de seu Aéreos, Catarinense (TAC), KLEIN.
se de Tenis', deverão seguir

I
te'; 8S, que se exfenderá: p�los precioso tempo, afim de es-

brevemente para Salv-ador dhs. 7; 8 e 9 de y�tembro. crever �erto ou errado: algo, ••�••�•••••"."••••••G•••••••••&••••�••••�

as senhoras Carmem Lobo 'Vanas ,deze-vas de clubes a respeIto do nosso mlsera- \ '

�

e' Lolita Stein e o sr. Ar-I atuf}rão nesse festival, in- vel basquetebol; o único -DEIXOU A PRESIDENCIA DO' BOCAIUmal+dino Caparelli, do' Te- ,cluindo-se a presença do

I
cronista de basquetebol tIue '

-

•

nis Club :Boa Vista, afim I Clllbe Atlético Operái'io dia ainda coloca o nome dos 'VA O CAPITA-O HAROLDO RAMOSde participarem do Campeo-
-

,7 contra o Floresta e do Clu- I atletas em jornal, fazendo o

nato Brasileiro de Tenis de , be' Atlético São Francisco, cartaz, que êles bem me- Do sr. capitão de Corve- a V. S. o apóio que vem dan-
7 a 15 de setembro próximo. recem e, tudo isso, sem que- ta Haroldo Ramos, digno I' do por intermédio de sua'
Os tenistas joinvillenses ,fo- BLOCO:OO CHI- rer em 'devoluçã9, receher' presidente do Bocaiuva Es- . crônica· �sportiva, a_ esse
ra�n seleciona;jos pela clás- MARRÃO: ,--::- Está pre-, glórias ou cousas pareci- ·porte ,Clube, recebeu o nos- clube.
sificação obtida no recente visttJ' para o próximo dia das. E, ho.te, êsses mesmos so redator o'-'seguinte ofí-
campeonato estadual reali- 7 Jançamento da pedra atletas, �I_ljos nOll1es colo- cio: .( , Certo de que V. S. conti-
zado pela; FeT. Sabe-sé que fundamental da futura sé- quei em minhas modestas "Floria"úópelis, 28 de

e

nuará sempre a nos presti-
varios aficcionados do tenis, ' de própria do Bloco do m'oncicar�, são Os prim,eiros. ,agosto, d� 19$6 giar ,e distinguir ;f<Jm a S<lla

de,sta-cid'àde,lr'ão presenciar :-'Chimarrãot-:- à margem do a me chamarem de tratan- .

Sr. Red�for ',l boa vontade, aproveito a
os jOgos do campeonato bta_

'

Rio. Çachoei.r-a., N� -mesma te e sem vergonha, sem no Ao deixa\-" a presidência 'oportunidade para apr-esen-
sih!i,ro, em Salvador.

'

ocasião s�proceder-á-a 'i_nau- 'entanto� procurar saber �às do Il,ocai_1.lva )1:. -C., e�_ vir- tal' a V. S. os meus pro-
- BASKET., INFANTIL: guração,�da ,séde .propria razões, por quais nl'otiVós t d' d t' "d t f'd 'd .

u e e e'l' S'l o' raflS el'l o
I
testos e estIma e distinta

-'- Prossegue o certame in- provisória, já erguida nes- as medalhas ainda não lhes para o' Rio de Janeiro, não consideração. (a) lJaroldo
fantil de bola ao cesto, veri- se lo_cal.:, EntretatlÍo 'pro.�- foram entregues. F-rovo, e posso deixar de agradecer I Ramos, Capitão de Corveta".
ficando-.se sábado o 'triimfo ,segLÍê" a�' vEmdá: dos 'bilhetes com provas convincentes' "

dó Guarany sobre o União- da "tombola" pr'ó-sede. que felizmente ainda tenho

Palmeiras, pela contagem

I
- ESTrADIO OLIM:PICO: a minha palavra de, honra.

tle 13 x 11. - O estádio oJimpico que Quando disse que as m-eda- TURFE' 'EM FLORI-ANO'POLIS'- NÃO_'FOI POSSI:VEL sé .àcha em éonstrução no lhas desde o término do

"

'.
PATROCINAR A VINDA 130 Batalhão de Ciçadores, campeonato já s� encontr'a-

. F. D.
DOS LJNIVERSITÁRIOS: - do que já demos, noticias, vam na FAC. é porque real- RÉSULTADO DA 16a.
Propuseram-se os universi- s� aC�ã a,tualmente na fase mente lá já se encontravam. _I REUNIÃO EXTRA-OFICI
tários cát�finenses que �e � ge está'gio_ pará fixação da Quem ainda duvida, deu a- I

. AL, DOMINGO 26/8
j

preparam para -disputar o tei'l'U:; 40vimentad,a, proce'- bai�o, .claramente, as provas r Foram apl�esentados.nestacertame brasileiro, em Por- tV�)) do-se em quanto isso à cabIvels, de q!1e as_medalhas reunião, 5 pareos, cUldado
to Algere, a virem a esta cF instaiação ,do sistema. de' desde aquela época já se a- samente organizados a pro
dade com' as equipes de bolá .dl'e_ri:agem rr� area 'do cam- chavam compradas: porcionar aos distintos reu-

ao Gesto e võlei, dias 25 e 2.7, , 1'0 e das -pistas.,
'

1) Se o' funcionário da nidos dupla satisfação:
\

'

Relo.ioaria Muller estiver mais páreos e maior movi-
••..·.·.�.·...,;..... w ·"''':_� ;._.. w..''' lembrado, poderá afirmar n enio;

que no dia 26 de maio ,da' "No primeiro páreo, o

corrente ano, es�!�e lá na-I mnis emocionante, Kalonga
quela casa de JPH�S,. eco-· coman,la até a 1a� curva,
mendal}do 9 medalhas ,Com daí, Xispa entrando, luta
gr'avação e tudo.

/.
. cort1� esse e passa a liderar

2) O Sr. Rosendo Lima, até [t 2a. curva, quando Ex� Não foi ,de grande sur-
não me deixará mentiI;', pois, relsa, velozmente' l;Lvançan- prêsa o resultado do 50 e
no dia 2 de junho, pessoal- do, passa a pontear até aos últ,imo páreo; porquanto' era

0'
mente lhe ,entreguei as me- 100 mets. finais� hajam vis- esperado, embora nos pare

-

dalhas, afim ,de que fossem to-nessa altura Peabirú en- cell .um tanto difícil, a vitó
oferecidas por ocasião do. ,trar e atingir o disco de r' i.a do já consagra,do cam-

Renaux e Pal-! Carnr:eonato Estadual. chegada, respectivamente peão -,-,Bola de Ouro. Me- FEDERAÇÃO D9S EMPREGADÔS NO COMÉRCIO DE

3), No d,ia 1° de Junho, em 10 e '20, Peabirú com. dindo o acontecido e anàli-
SANTA CATARINA

quando pesso�lrnente reti- -1,5 c?rllO na 'frente de Ex- i sando o visto, bem poderia-
O presidente da Federação dos Empregados no 00-

ra,;a 'as medalhas da' Relo- celsa e esta _,..com 1 na de mos prever a vitória de
mércio de Santa Catarina, no' exercício ,de. suas funções,

'

joaria Muller, o atleta M'a- Kalonga.
\

I Minuano em pr imeiro e
conforme os Estatutos, convoca os s�nhores membros

noel Curdei'ro (Maneca'), Rateio: _ Ponta;, Cr$ .. ,Loluana em· segundo, o que
do Conselho de Representantes desta Entidade, para a

I do "Clube Doze,_ pegou-me 21,00, dupla; Cr$ 29,00. I não aconteeeu visto o estª,- :'euniã� ordinária a realizar_-se .em sl�a �éde, à rua Tra-

: em fragrante. Nada pude fa- Do 20 e 3D páreo pouco se
' do de saúde e, de recupera- J_��O n 14. (Altos da ConfeItana ChlqU�l1ho), testa Ca-

I zer e confessei ao atleta tem' a comentar, visto, no
I
ção do animal Bolá de OU_IIJltal: n?s dias 8 e 9 �� setembro do c.a, as 19 horas, com

1 f t t t d'" G f'
.,

d
" " o objetivo de aprovaI '

I
que (e a o 1'a avam-se ,e pr�rp�ll:o,. �ro o, .l.a .e, 1'0, em n_ada lhe deixou 10) APROVAR A PR' _

r
m.edalhas que havia ofere.� pnnclplO, tomar a dlanter-' ofender, frente a indocili-

.

PARA O EXE
OPOSTA ORÇA.MENTARIA

d 8 Ih 1 t·,· h d d d
.

. RCICIO 1957C1 o aos me. ores (a CI- 'r� ,e. 4 In_gn','a c ega a com a e que
..

,demonstrou po.r APROVAR' O P DID .

_

d�de. (Se o atleta Manoel 3 ;,c.orpos na: frentede' Aza 'alguns mInutos e que mUl-
,20)

SINDICATOS. DOE 9 D� FILIAÇAO DOS
Cordeiro fez silêncio com NeQ"'a "s ou n:,enos 8 t ,t d 'd ' D

" S EMPREIJADOS NO CO-
__

- e mal
,

O Ie ar ou a sal a. es-
, M�RCIO DE. LAJES E lUa 'DO SUL.

.

referência a: minha 'verda'- na de .8ilvanesca. No ·3°, o crevendo o desenr.olar do -'

I: de.I·I'a l·dentl·dade,. fOI', por' t PI'
'Não havendo número legal par'a, funcionar a hora

, mCillíl10 acon eceu.
.

e o que pa.!;eo, vamos ,encontrar de . , .

"I'mples questa-o d . -

1I,r I d l'd
-

'
"

,." l.prazada, a reunião ,será instalada às 20 horas, em se-,� . e com- VImos. ma an 1'0 I erou ete' saida, 'Minuanõ . "na frente
preensão, lealdade e cava- 'ponta a ponta e chegou �om perseguido- por Loluana

gund:l, con'vocação, com qualquer número de �elegações
lherismQ, pois não pedi ab- 2 corpos na frente de Mar- .até os 200 mts. finais, -quan-

presentes.

solutamente'," que g'llarda's- 6
' Florianópolis, 27 de agósto' de 1956:rr.>ca e mais ou menos_

. na do Bola de Ouro, colocado
I se silêncio a respeito de de Gual,icho. , em último lugar, conseguiu

" HIP'ÓLITO DO VALE PEREIRA - Presidente

I
meu vetdadeiro nome.

- No 2° páreo, a ponta pa-_ paSSal; por todos e vir ain- r

4) O Atleta Picolé, um g',",l Cr$ 12,00 e a dupla ,dil a atin.gir o disco de che- C
-. -

. dos 8 melhores, Viu, as me- Cr$ 25,00; e no 3°, aquela gaela. em 10, com 1 corpo
' omu_'lcaçao. a praçadalhas com o S'r.' Rosendo Cr$ 11,00 e esta Cr,$ 13,00. na frente de lVIinuano e 2

Lima. S'� o atleta Picolé ti- bada' a saida d� 4° pá- na de Loluillla. 'I À ·REMINGTON RAND DO BRASIL S. A., estabeleci.
ver bastan'Ve h6mb�idade'e reo, n'a altllI'a .dr.>s 1.3,00 P

.

Bit I st'C't I
.

'" ag'ou o a de Ouro ca ne a apl a , com o comércio de artigos para es,_:r i.
. mts., Lourdinha destacou-se Cr$ 46,00 e c,om Minuano tórios em geral, à rua, Trajano nO 18-B, comunip.a ::,os
dos demais e liderou até nos Ce$ 40,00. !>rezados dientes e a praça em geral, que' no dia 11 do
100 mets. finais, cedendo, \ I) movÍJpento geral atin- corrente deixou de pertencer ao seu quadro' de ven!1e:Jp-I.da.í, a la. colocação para ghl a Cr$ 120.000,00. 1'es, o snr. LUIZ CARNEIRO.

.

f

Quanto ao caso das me- i ção de 18 do co�'rel1te, ex
dalhas que ofereci aos 8 pliquei 'que 'as.,l'eferidas
melhores atletas c!.Q, Cam- II medalhas. à-es'de� o término.
peonato Citadino de Bas- do Campeonato se encon

quetebol Juvenil, em
.

edi- ;-travam na FAC. Devo ex-

NOTíCIÁS' DE JOINVILLE

ABSOLUTO O PAYSANDO '

Realizada a rõdada de d'omíngo, a classificação dos
concorrentes ao certame da 'Divisão Especial de Profis
sionais, passou a ser a seguin te; por pontos perdidos:

1° lugar - Paysándú, 1
2° lugar - Avaí, 4
3° lugar - Olímpico, 5
4° lugar - América e'Estiva, 6
5° lugar - Figueirense, Carlos

meiras, 7
6° lugar - Marcílio Dias, 8
'7° lugar - Ca:xias, 9

TENTOS A' FAVOR
Paysandú , , .

'Avaí .' : , .

23
12

, 12
1.0
10
9
9

Olímpico , .

'Figueirense •....... �
.

Mareílio Dias
.

... América ,

Palme_iras .

Caxias "" '

'

.

Estiva ; .

TENTOS ,CONTRA
.

Paysandú , .

Olímpico , ',' _ .

A ,.

"

E�r:�c� . : : : : : : : : : :': :.: : : : ::: : : : : : : : : : : : : � :
.

Cal'l?s Renaux : .

Figu'eirense ; � ; .

Palmeiras
.

Avaí
.

Caxias' : : ,�: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Marcílio Dias .'

.

I PRÓXIMA RODADA <Domingo)
Nesta Capital' - Figueirense x Paysandú
Em Joinville - América x Marcílio Dias
Em Itaja-í - Estiva x Olímpico

.

Em Brusque" -Carlos Renaux x Caxias
Em Blumenau - Palmeiras x A:vaí

I)
8
9
9
10
11"'-
11
13
13
20

. .

IASOUETEIDL . VI LA

ESGRIMA
Terminou o campeonato entram na plancha em igual

aniversário Barriga Ver-' dado de condicões tendo
de',--c?m a vitória do Clube. os mesmo possibilidades de
Ba rrrga Verde.

.. I vi tó�'ia.O veterano classificcu-sa ] Fizeram parte da equipe
em �� lug��, tendo passad.o : vitoriosa no tornêio Barr-iga
o Lua Ten is para bandel-' Verde oasegulntss atirado-'
rinha. res : - CeI. Rui, Ten ...Hugo,
Parece-nos

. que houve' e Sargento Timóteo. I

qualquer mal entendido en-

tre o pessoal do Lira, por- Nota dígna de atenção
quanto o Capitão 'da equi- foi a presença- de nosso carn-

;' pe no último encontro refi- peoníssimo e veterano, ho
rou sua equipe, dando vitó- Je cartola, Leonel Pereira
ria por desistência aos Bar- (tio Nelo, na intimidade)
rigas Verdes. que estando de aniversário
Comenta-se' nos bastido- compareceu a sala d'armas,

res da esgrima que o terien- onde lhe foram dedicados os
te Ledeny, está com venta- dois -ú ltirnos assaltos aos
de de fundar um

departa-I quais
serviu de Juiz. Ao

mente de esgrima no Atlé- cartola Tio Nelo os nossos
tico, Nossos votos para que cumprimentos e que con

seja bem sucedido.
.

tinue sendo na esgrima Ca
- Para esta semana ainda tarinense o sustentáculo
será' organizado um torneiq que. sempre foi.

(handicap. . O nosso amigo Faixa
Êste tornêio é uma das Branca acho que perdeu

mais fnte{essarites provas sua "duridana", pois não
porquanto todos os esgri- deu mais os áres de S.l",..
mistas veteranos ou juniors graça.

* * *

EDITAL

OBSERVADOR DA C. B. D. NOS JO··�
GOS DO CAMPEONATO -BRASILEIRO

DE FUTEBOL
A 'Confederação Brasi- tindo mais çle um desportista

leira de Desportos resolveu do que de úm p1'ofissionsI.
deixar para nov2 treinado! Três nomês foram- logo suo

para a. sua seleção "'de fute-, geridos, ,como capazes par;�
boI. E�te 'assunto por certo este cargo: Carlito Ro'cha"
fkará para janeiro, quando Carlos Nascimento e Luiz Vi
da aproximação do sul-ame- nhais. O segundo é qJlem
ricano de ,Lima,' depois do conta ,,-com maiores possibi
ca�peão. nacional. I lidades, por estar em di� com'
Todavia, apesar desta ma- as coisas do futebol, exer

nifestação da diretoria da cendo suas atividades no
entidade, não cessam oS 1'U- Bangu. O sr. Luiz Vinhais
moreS/e movimentos no sen- sendo membro dQ Conselh�
tido de se apontar o substi- Técnico, por certo ficariá um
tuto de Flavio Costa. Diaria- pouco tolhido nos seus mo-

\

mente :surgem candidatos, vimentos. A sugestão nã.;,
mas a posição oficial é ,justa- desmereceu a atenção da di
mente aquele que anuncia- retoria, rsendo possível qUe
mos--e gue confirmamos: f. dentro em bre've isto se con
muito cedo para se trata;.' ·(,J'etize.
disto, aguardando a OBD ,],

i O se. Carlos' Nasciment'J
.. oco.sião propicra. / ! ouvido pela reportagem, ná�
.HAVERIA POREM O OB- se mostrou desihter,essado pe--

S-ERVADOR lIa questão, frisandb que' há
Independente disto poréJl!,

.

tempos Pensa' em se afastar
por trás dos

..

bastidores da
.

das atividades de direção,
CBD, surgiu a ideia de se' ficande .apenas na- p_arte ad
:ndicar um observado{' para' minÍstrativa. Isto quer dizer;;
·JS devi:dos estudos no, cam-

I
por outras palavras, que se

peónato brasileiro de fute-! convidado, pela CBD D�ra a
boI. Estas funções seriam; função de obserVador: o (li
porem graciosas, apenas no rigente do Bangu pOderá
sentido de colaboração, par- � aCeitar a missã�);

800, n,ão conseguindo pas
sar, veio a ceder a sua co

locação, primeira, para Ros�
sinante, 'e depois, a 3a. colo
cação, para Adeviso. Êste,
atingiu a chegada com 1
corpo atrás de Lourdirtha. .

I - .:

Pagou Ros,sinante, na

ponta,. Cr$ 80,00 e com Lour
dinha, Cr$ 88,00.

Rossinante e com 2 corpos
atrás dêste. Voltando ao

restante, vimos Parl;Lná lu
tar com Lou-rdinha da al
tura dos 1.100 mts. até aos

8
8

./

carater, não mentirá. E eu,
felizmente cre·io e muito,

'. nestas duas qualidades mo�

,

.

rais do referido ,atlet�.

.-,�.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CiNE SAO JOSE
As 3 - Shs.

"Na Téla Panorâmica"
Van REFLYN - Anne

BARCRO_FT - Leemarvín
em:

VINGANÇA TERRIVEL
,

technicolor
s: Programa:
Atul, Atiant\da. Nac:
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As 5 - 8hs.
Ana MARIA FERRERO.

- PIerre GRESSOY
Gina LOLLOBRIGIDA

'AS INFIÉIS

Às - 8hs.
Aldo FABRIZI - Tato

- Rossana FODESTA em:

GUARDAS E LADRõES_
]'in Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 10,00 - '5,00.
Censura até 14 �nos.

FloriaÍlópoIls, Quinta-Feira, 30,de Agôsto de 1056 5

I
I
I

,

ft chala sagrada da pátria _ em
FtorianópoUs·

(Continuação da ga Pag.) i expressar agradecimenf.os
'

a E Florianópolis viveu, �J," 1
_ se con tra as avalanches todos quanto, direta ou índí mo sempre, momentos' tn-

.

adversárias. I retamente, contríbuíram pa- descrltívéís de exaltação Ci-!
Todos dão exemplo de in-' ra o brflhantísmo da solem- víca, abrilhantados' com .as

trepidez É uma luta de dade cívica a que acabamos Irradíacões feitas pelas emis- I
gigantes. i ,de_ assL,t�r. A? d�sincumbir- saras da� Rádios "Diárto da:
As 5 horas da tarde o to- me dessa obrigação, desejo Manhã;' e "Ouarujá", numa:

que de "VITORIA" assinala
I

acentuar,. e� pO�.lcas pala- brilhante colaboração e es:,'
término da batalhf1. I vras, a stgnífícaçãr, do ato pontanea, que bem define se-o .

t t
-

Foi a de mais notaveis que. an o poe de manifesto :US altos propositos.
proporções ás batalhas cam-, os sentimentos patrióticos INFORMES SOBRE O "to-
.país que se feriram d�rante, dos que lhe �mprestaram:� GO S4GRApO"
a guerra em que estivamos sua cooperaçao, A nossa' Reportagem, pra-
envolvidos. " II' Na verdade, merecs louvo-J sente as solenidades, teve :1

Ganhou-a OZORIO. res a Liga de Defesa Nacio-I grata satisfação de .ouvír ex-

'Relembrando OZORIO, fa-; nal no Estado do Rio Grande: pressívas manifestações de

zemos com que todos os .bra- .
do Sul pela maneira cada regosíjo por parte do n03.'O

sileiro$ que nos ouvem, man-.' vêz mais brilhante como vem I prezado e abnegado colega
tenham aceso o fogo sagrado há mais de dez anos, e ano de-imprensa Jornalista TU

e simbólico que em nós deve � após anos, realizando esta LIO ROSE. Exprassava-se
existir em tudo que diz res-; maratona, com a intenção de ele, com tranco entusiasmo, a

peito ao nosso querldç BRA- i alE:tar os e.sp.íri tos .

e os c�-: magnifica' recepção 10 Fogo
SIL. raçoes brasileiros, a aproxi- Sagrado, bem como a esplen-
Com ós olhos voltados pa- mação do Dia da Pátria, pa-

.

dida despedida. Ouvimos ter

ra o' "ALTAR DA PATRIA" ra-os deveres do 'civísmo e' sido Florianópolis o loval que
alimentemos esse fogo que para o trabalho porfiado no mais e ímpeesstonára, este
nos tornará brasíleíros ca- bem e g�'andeza do _!3rasll. !'ano, havendo' te.cid? c_aloro-,
pazes de. ações como as de' A mocidade, que tao ardo-: sos aplausso a comtssão or

QZORIO." rasamente concorre para o' garfízadora patrocinada pe-

Estrondosa salva, de pal -: máximo brilho, desta festa' lo Sr. Prefeito Municipal.
.

mas coroou as última pala- anual, aliando-ao objetivo sa-I A titulo de' curiosidade que
vras do ilu�tre Marin�e!ro. dia �qS esporte� o ideal du-' q�eremos infonpar. aos

nO>-1Encerrando as magnirícas ma laça altaneira e capaz, leitores que a corrida do Fo-

'solenidades de 2a-feira, dia tem assim Os estímulos cara go Simbólico foi iniciada em i
27, falou o ilustre Verealo! a formação física .

e mental 1938, partindo de Víamão pa-_,
Antônio Paschoal Apostolo em homenagem a uma N,;\-' ra Porto Alegre; em 19311, de
Prefeito em' exerdcio da C1- .ção independente e pujante." Rio Pardo para Porto Ale- I

pital, que pronunciou 'a se- ��jos- desti�os históricos es-! gre; em 1940 partiu desta I
guinte e sugetiva alocuçâc: L�LO bem assmal�dos nas suas I Capital cm o mesmo destino I

.

_ "Cumpre-me, na 'qualt- riquezas naturais e na ge-, num percurso de 599 quilo- I

dade de Prefeito Municípal nerosidade e elevação espiri- metros; em 1941 saiu de São
tural do seu povo. Paulo; em 1942 de Belo Hori- I
F'lorfanópolís sente-se, po-' zonte; em 1943 de salvador

.

is, orgulhosa de receber ccn- na Bahia; em 1944, foi feito
dignamente o "Fogo Simbó- o maior percurso, dantro de I

Iíco da Pátria" e o guarda, território nacional, saindo de
rá ciosamente, corno a eha- Recife.e cobrindo 6.367 qui
ma sagrada do civismo bra- lometros; em 1945 veiu de/
síleíro, íriesttnguível e cu- Monte Castelo, na Itália: r m

dente. 1946, saiu de Fortaleza: em

Em nome do Município de J947, veíu de Cerrutérto Mi- •

Florianópolis, do qual ,sou Jítar de Pístóía,
.

na Itá Ih, I
Prefeito em exercício, agra- em 1948, veiu da, Tôrre d s

deço a presença das altas Belém, em Portugal; em

autoridades civis e' mílttaras 1949, saiu de Laguna, neste
a' êste ato, e especialmente ao Estado'; em 1950, saiu de Rio
-qépresentante de' S. Excia. o Grande do No\·te; .ern 1951!
Senhor Governador, bem Co' saiu da Cachoeira de Paulo' I

mo dos dlgnissímos Repte- Afonso; em 1,952, )do Palácio
ssntantes do Poder Judiêiá- da Guerra; no Rio de Janeiro;

I

rIo .e do Poder Legislativo, a:;- em 1953, da li'ortaleza de Sao
'

sim como da Câínara�Mum-' João, no'Riq',de Janeiro; em
' /

ci?al de Floríanópolís. Tam-
I
1954, saiu de Grão Mogol, em,H

..,
em � bem os agradecimentos mui- Minas Gerais; em 1955, do avera

to especiais ao Represejitan- Forte' de Copacabana, no,
No 'Progi'p,ma: -

.e ede S. Exda. Recma. o Ar� Rio; este' ano d.e 1956, veiu I
Noticias da Semana. Nac. b' Ice lSpO Mertopo:itano. da Estátua Equestre do Ge-
Preços: '11,00 - 5,50. Meu agradecimento se es-' neral Osório ..
Censüra até 18 anos. t.ende, de modo particular,

I
Quanto ao seu mais incan- Não acreditamos que as haja. Si houver algumas

às' Fôrças Armadas, para savel animadbr, e Jornalista' que não tenham a preocupação :de melhorar o seu lár e
I

e{uô,m o no§so pensamento es-
.

TULIO DE ROSE, queremos_' de fazer econômfa serão poucas, pouquíssimas.
�á voltado ne3te instant�.

'

somente dizer que, quando da I Agora mesmo estamos reéebendo uma confirmação
Finalm.ente, à juventude Corrida de 1955, deu ele mos- ,

diária das altas vir,tudes que ornam nossas donas de ca-

seolar, à rhocidade despor.-. tra de seu elevado espirit.Q sa. Os telefones, quer da redaç:ão 'quer dos estabeleci:
tiva, ao povo em geral, a gra-

I
de sacrificio. Tendo fratura- mentos A Modelar não mais sossegaram desde que. foi

tidão elos organizadores de.'- do ,um pé, em São' Paulo, nãó I dIvulgado o propósito. dêsses estabelecimentos institui
;a festa em honra do, Símbo- deixou de acompanhar o 'Fo�' lem, annalmente,"-seterrlbro, como o mês dos enxovais.
lo da Pát.l'ia,

_

qu� ,colTespon- go Simbólico até Porto Ale- Enxo-v:1is para. noivas' e enxovais�para' donns de casa.

de aos senti.mentos de tôda gre, onde procurou oS cuida-I A sã preocupação de poupar, de fazer econômia
a gente brasileira." I dos médicQs, já com febre de

I alia-se à de manter o. lár em condiç.ões de elegância, can-
A PARTIDA : 40°. Mas 'a ,�or:rida não w-' Côrto e' beleza. E ... si promeflsa' é dúvida e si tradição

No dia imediato, 39, feira, freu a menó41teração, gra:1 merece confiança, podemos- confiar gL!e (;etembro eons�
muito antes das.8 horas, hora ças ao seu 'ele'vildo 'sentimen-! tituirá um mês de festas, um mês de ótimas comprJS, pa
prevista para a partida de3t'a to de Patriotismo. I ra as nossas .donas de casa e para as g!!ntilíssimas �oi-
capital

.

do Fogo, Sagrado, Por tudo isto conforta-nos vaso
r

As - 8hs. grande massa popular afluia o elevado espirita -cívico de I Segundo estamos informados haVerá uma� magnHi-.
Ernest BORGNINE -' para as imediações""do Altar

I
nossa popUlação, pugnando! ca .rebaixa nos preços de todos os artigos de cama, mesa,

Betis BLA!R em:
da Pátria. Ao chegarem as aI·: I para que a Chama Sagrada I janelas, banho, tapeçarias e roupas branca.

\

.

MARTY t.as Autoridades -Civís e Mi-I continue a crepitar onde •••••••••••••O•••••••cc••••••••••••••• iiO•••
�'J ( Programa: htares, todos os componentes exista um coração brasilei-

'

1 N
da Guarda' de Honra ao Fo- roo missão organ.izadora, pelos P E N SÃOReporteI' na Te a. ac.

S' gO agrado formaram com magnificas momentos d ePreços: 8,00 - 4,00. .

d t
.

O ESTADO
�

surpreen en e de'streza to- '. ' presente as. so- I exaltação CIVlCa que propor-Censura até 14 anos. '.

.
mando a forma - de um "V" le'mdactes, se congratula com cionou aO Povo barriga-ver-
em cujo vertice estavam ele o sr. Pr'efeito e com a Co- � de.
men�s da Cav�ari�, �m� ���������������������������������_
dos de lança, seguindo-"'se, in-

' .. <. ' •• � '. - .. , ... '" ",'" I!. " 'i .. :, ",� ... 11 ..,,, • 1 ••••..• 1<..llI

tercalados, os das Fôrças de

A 8h Mar, Terra e Ar, al�m d�"s - s.'

AnthonY QUINN em: disciplinados Soldados de

PROCURAD(!) POR nossa Polícia Militar.

HOMICIDIO Com a chegada das altas

. No Programa:
.

I
Autoridàdes 'Civis e Milita-

. ReporteI' em Marcha .. .1'e.:, inclusi've o Exmo. Br. Ai-

Nac.
• mll'ante Cmt., do [)o D. N., a

Preços: 10,00 - '5,00. . gu�rda passou a fi,�ar d�

J:;ensLda até '18 ano.s.
baIOneta armada e com ar-

, mas cruzadas, evidenciando

T�:P' irtU1
os propos�tos e o alto $igni-.

U... tI.r.v I
.

:;:a�':;,:�o�imboli,mo do "o-

-_---- Precisamente as 8 'hra�"

As - 8hs. sob aplausos de< quantos 13.,;-

10) AGUIAS DA ARMA- sistiam a Este ...empo�gante
DA - .Com: Sterling RaY- áto de civismo, o Fogo Sagr:t ..

den. - technicolor do foi retirado da Pira p210
20) FRONTEIRAS DA Exmo.'Sr. Àlmirante Cmt; do

'. CRUELDADE: Com: Brian 5° D. N. que o pasSOU às mão,; \

Donlewy' - technicolor do sr'- Prefeito Municipa),
No Programa: tendo este, por sua vez, erl-

,Cine Noticias. Nac. I tregue a atléta que iniciou ,i.'

Preços: 8,00 - 4,00. .1 carrida, após os acordos. d ')

Censllra até 14 anos.
. Hino Nacional.

" -,
e guarana-

de verdade!
I

/ Feito à base
do guaraná'

nativo das. '.

l':?���
�o��a:ô��:�� o��..',A,�,;.��

I:.

BRll'HMA ..

Sim, o Guaraná Brahms
é guarani mesmo! Como
satisfaz! . Logo ao pri
meiro gole, você sente.

que o inconfund,ível
Guarani Brahma foi
preparado, C0l11 o revi

gor.mte fruto. do gua
raná, que provém das
selvas da Amazônia!

,

Le ve, puro, refrescante ..,.
·0 gostoso G li a r a n.á
fi r a hm a agrada a qual-·
quer instante !

I -

é mais saudáoel.:
e muito mais saboroso! ,

PRODUTO DA CIÁ. CERVEJ-'l.RIA BRAHMA

, ,

,

,

SR: ACY CABllAI� TE�VE
Transcorre na data

, de hoje o' ániversárto na- -

,alício do nosso preza
do amigo, e conterrâneo,
sr. AcY Cabral Teive.

Durante muito tem

JO locutor da Rádio Gua

rujá, vem se evidencian
do como um dos expoen
tes ,máximos do Rádio

Catari)1ense, 'sen l'J pro
motor de vários progra
mas que polarizaram as

atenções dos ouvintes.'
Dotado de raras qua

lidades de ca-rater e co

ração-, goza o distinto
aniversariante' de gran
de cir,culo de amizades,
do qual na oportunidade
de hoje receberá v.erda
déiras provas de apreço

q�QJ. aãe seje 'bôa I
de casa?

regozijo.
Os de O ESTADO" que o tem na conta

grande' amigo abraçando-o formulam votos de

felicidá-des.

Aluga-se dois apartamentos. Ver'e tratar na Felipe
Schmidt' 162 das 16 hs. as 18 na .

de um

perenes

-------------------,�---�----�--

SINDICATO DO COMÉRCIO _VAJEGIS1'A DE

FLORIANóPOLIS
Aluga-se' quartos, com ou

sem pensão à Rua General

Bittencourt, 43.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Conservodo,P
.. '..

r..r, é uma cobEírtura 'su-
, �\ ,

per protetora, ím-

������.�
,,,moo".', d�o·

�--:_"w, ::.:.::._.". ' '� rativo',f\llóprioporo
concreto,argamas.
50, tijolos e pedras.

Um .produto de qualidade
•

C o n s e r v a do - P
, )

prot�ge, embeleza,

. R...!���m�!·B"" ,�:��:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo Presente edital ficam-:convocados todos os as

foociados. em pleno gozo de seus direi�os sindicais para
se reunirem, em Assembléia Geral Extraordinária, no

:)l'óximo dia 31 de' agôsto de 1.956, às 19 hOl�as, na séde

social do SindicatQ, à rua Trajano, 14, 20 annar, para

deliberarem sôbre 0- REAJUS'TAMENTO DE SALÁ

RIOS DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO.
No caso de não haver número legal para .IÍ- reali

zação 'da assembléia ora convocada, fica marcada ou

tra para 1 '(uma) hora. após, no lJl._esmo local, e que se

realizará com qualquer número de associados presen
tes.

ii '. base �,e cimenJo-- branco neve

Florianópolis, 27 de agôsto de. Ul56
João Batista dos Sant.os Presidente.

-

ALUGA-SE
Velld�s dos produtos Siklt em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA. R�a D. Jaime Câmara

Esq. de AV. Rio Branco. C. Postall15
,�
...

, ..

"

-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Florianópolis, Quinta-Feira, 30 de Agôsto. de 1956

-:x:-
.

.

A Holanda' manteve, no

M�o Caixa Telegráilc'a Benehcea- ��;�m;�:�ç::m:�:� �ê���;:�� GU"I-i --D-O'-."-- f-A'Z---�N-D'-':.I-ROte 'd S t
.

C -<1'· rc país do mundo, no que 1\ L L
e ao a a arlDa I diz respeito à exportação de <,

,

cerveja, esperando-se mes- John Leland

I
vêem recebendo,

Na forma do disposto 'no Art. 190 dos Estatutos con- -!,'mo que, no 'fim do ano, seja Da Globe Press grande atenção"
voco todos os' sócios quites da Telecaixa para a reunião

I
estabelecido um novo récor-

I
de Assembléia Geral a realizar-se no próximo dia 31 de. de. No primeí ro semestre, - NOVA IORQUE _ UM Segu-ndo' salienta o a�·t.i
Agôsto às 9 horas, para eleição de 5 conselheiros e rene- registrou-se um aumento de artigo da prestigiosa revis-

I

go a que acima referimos,
vação de suplentes; , 13,7%, em comparação com ta' especializada em pecuá-! existe, por exemplo, grande

Florianópolis, 25. de Agôsto de 1956. o período coi-respondente do ria,". "Prairie Farmer", sa-
I interesse na formação . de

ano passado, passando as lienta que muitos criadores.' pastos de capim crioulo nas

exnortacões de 309,784 hec- 'da América Latina estão! terras baixas onde se en

toÚtros 'para 352.212. As -ex- procurando melhorar a qua-I centram plantaçõe: de cana

portações para os Estados lidade de seus rebanhos, de de açucar e algodão.
Unidos se elevaram a 26,500

.

raça crioula, com o cruza- I
hectolitros no primeiro se- mente de touros Schorthorn, I Grandes trabalhos de ir-

mest�e dêste ano, em com- I Brahma e Santa Certrudis. ' rigações vêem sendo feit�

paração com 21.500, no pri-I � gado de �'aça cr-ioula - : nos p�ises .Iatino am:rica-
meiro semestre de 1955, sahenta,o artigo - apresen- I n�s) aJud�dos sob a ?nenta-

-:x ':- tam muitas vantagens para çao de firmas panticulares
Dois dos mais modernos e I as con�ições locais, ,mas sua: de experiênci� no ass_:1l1to,

luxuosos navios de longo produção de carne e medes- que prestam mformaçoes e

curso para carga e passagei; t�, pelo que se torna acon-I assistencia aos fazendeiros

'ros, que devem entrar em selhável seu cruzamento

I
interessados.

Pelo Presente edital ficam convocados todos os as- .

servico em 1957, serão aeio- 'com melhores raças,
. .

,. E'
. ,

I' t En. tre essas firmas se
. nados por turbinas a vapor _ precIso sa len ar -

I
'

. ,

.

,

t
'

t destaca a Worthington Cor-de propulsão e engrenagens acrescen a a revls a - que
1

"

"

.

reduto-ras Jlue estão' sendo "a base 'principal desse porathion, uma � maiores

construídas nas. fábricas da melhoramento, como de. ou- ! produtoras do mundo de

General Eletr ió Companv, tros que ocorrem na pecu-: bombas e equipamentos do'

em Lvnn Estado de,Massa- ária e na agricultu ra dos, bombeamento, que vernpres
,chusetts.' Os navios estã,o �países 'latino-americanos,: tando se'l'viços de inestimá

'.sendo construidos nos es�, está sendo assegurada .por.· )leI valor aos agricultores e

taleiros da Ingalls Sbipbuil- J aqueles 'próprios países".
I

J?ecuaristas ,latinQ amel'ica

dÍl�g Corporation, efu

pas-j
Isso éverdade particular- I

�o.
s a r:speIto da �scolha e

c0ugoula, Estado de Missou'" mente no que se réfere ao mst�Jaçoe�?e, equ�pamento
ri, para a Moore-MecComack desenvolvimento da' irriga- destmado a llTlgaçao de ter

Lines, que os utilizará no ção no México, Perú e ou-,
ras,

serviço entre Nova Iorque tras repu\blicas làtino-ame-'
----------,--

e os p,ortos �da, costa orien- ricanas.

tal da América do Sul. Os agric.ultores l1(lr'te-a-
-:x:- m�ricanos têem demonstra-

A recente greve da indús- do mUita sagacidade na �-

1ria siderúrgica norte-ame- colha das plantações que

ricana não permitirá-que se- podem dar melhores resul

ja igualadà a produção ré- tados com os projetos de

corde de açó. alcançada pe- irrigação, Ultima.mente,
as

Ilos Estados Unidos no ano terras aproveitadas com a

irrigação têem sido desti-
nadas principa;Iménte ao O ESIADO
plantio de algodão e do tri- I O mais antigo diário de

, go, mas as pastagens e as
.

Sànta Catatina.
Paris, 28' (U,. P.) - Circu p�antações de hortaliças,!' Leia e assiu

los governameIJ.ta�s france
ses informaram, hoje,. a in-,
formação da companhia éjo
canal de suez, de que não
contnuara responsabilizando
se pela segurança de·. SeuS

empregados na companhiã,
que ainda se encontram no

Egito, Essa afirmação da
companhia 'agravou mais a

inda suas relações com o go
verno egipcio,

Insíitute Brasil Estados
Ilaídes

.

de "FhYri,anóp_olis
VQCE SABIA QUE.

ROLSAS UE -ESTUDO
Avisamos aos senhores sócios e demais interessados

que estamos recebe�do inserições para Bolsas de Estude
nos Estados Unidos, referente ao Período 1957 - 1958.

Podem candidatar-se portadores' de dipldriia de
Curso Superior e também estudantes secundarias, ainda
não diplomados. Estes ultimas terão que custear sua via-

gem de ida e volta.
.

As inscrições serão r�cebidas até o dia 30 de Se-
tembro,

_

Para maiores informações, queiram dirigir-se ao s\·..
Eurico Hosterno, Edif. - São Jorge - Rua Trajano, 12
_2_ 8.ala, io.

WaIaemiro Cascaes
Presidente

A l U,G A - S E TUM 'rEM UM 'NcJ,.,.rE.
üM� 1YG5.5o� (jJUE CQSiUo/f!)
INTRODUZ/R o DEDC
I"OSSAs.NA5IJIS É.
R/NODIJC7 /LOMIJ'

Uma casa para pequena família. Tratar na lavauda
ria Serratíue, Rua Trajano 25.

«NO t.enecmo»
,

�

Com a Bíblia no

QUINTA-FEIRA, 30 ·DE AGóSTO

. ["

.

Aquêle, pois, que pensa estar em pé, veja que não,
caia. (I Coríntios 10:12). Leia I Coríntios 10:12-27.

HÁ MUITOS E MUITOS anos passados, um jovem
perguntou a um velho porque' êle se lamuriava tanto.

"Oh! disse êle: Eu tenho todo} os dias muito que fazer.
Eu tenho dois falcões para domesticar, tenho de. vigiar
dois coelhos para não fugir, duas águias para dirigir,
uma serpente para controlar, um leão para acorrentar .e

um doente para atender a esperar o seu fim," ,

Em seguida disse o amigo: "Mas nenhum homem
tem de fazer tôdas estas coisas, ao mesmo tempo."

"Ah"! corrigiu o velho, "Mas comigo acontece jus
tamente isso, como eu já lhe disse. Os dois falcões são os

meus dois olhos, .os dois coelhos são os meus dois pés,
as duas águias são as minhas mãos, a serpente é a mi
nha -lirigua, o leão o meu coração e o doente é o rneu pró
prio corpo.

Quão adaptada está esta atitude lamur iosa :

para
muitos de nós hoje também! Pretende-se que a vida se
ja um tear onde tecemos a contextura de nossos carae
teres; uma forja onde temperamos os nossos desejos, e

um comercio onde nós mesmos
,
temos melhor capacidade

para vender o que nós já fizemos de nós mesmos.
sociados em pleno gozo de' seus direitos sindicais para
'se reunirem, em Assembléia Geral Extraordinária, no

próximo dia 31:de agôsto de 1..956, às 19 horas, na séde
social do Sindicato, à rua Trajano, 14, 2° andar, para
deliberarem sôbre o REAJUSTAMENTO DE SALÁ
RIOS DOS EMPRÉGADOS NO COMtRCIO.

Cristóvão Nunes Pires'
Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO' VAJEGIS1'A DE
,

FLORIM�óPOLIS

, f

'/

ASSEMBLÉIA 'GERAL EXTRAORDINÁRIA

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ORAÇÃO

ó Pai, nós não temos nenhum outro guia 'maior do
que tu. Tu és o Criador de tôda vida, 'de tôda lei, de tod()
amor. Guia-nos e abençoa-nos hoje ao sair para a. luta.
Ajudi:nos a fazer tudo para honra e glória do teu nome,
por Cristo. Amé�.

No caso de não. haver número legar parã: ,i -reali
zação da assembléia ora convocada, Jica' marcada (j)U

tra para· 1 (uma) hora após, no mesmo local, ,e que se

realizará com qualquer número de associadçls IPtesen-
te·s. �

.

t _'
.

'.

'PENSAMENTO PARA 'O DIA

• S J 2cr�:::", '.

.

_

"Vigiai e orai para 'que não entreis em tentação."
HENRY H. SHOOLEY (Rhode Isl·alÍd)

� ------------�--.--�._.-------------------------------------------------------

\
Florianópolis, 27 de agôsto de 1.956

João Batista dos, Santo� Presidente.

O' mundo em foco'
Sílvio .R. Preit'as passado, e �que se elevou a I ,quinar��s, e de equipal11:ntos
Da Globe Press

1177
milhões de toneladas,

I
f'errcviár io compensarao a

I
'

I
As compras' de aço que os sensível queda, da. procÍJl'a

Segundo reve am círcu os -,,' , '. ,

, , , ,', h' it
Estados Un idos fizeram no por parte da jndústria auto,

oficiais da Sina, a mUI a .

_
' " .

-

,

ídade. d Japao e na Alemanha, du- mobi l ísti ca. Espera-se que
probabil idade e que venha;._ dif í 'I t

-..

d id
.

6 'lh�
, , ,

.

br ran_.\;e iJ. _greve, I ICI men te sejam pro UZI os mi oes
a ser in iciada, em leve, a , , -

Ia carrosv
ê

t E
_ t' '1 'permltlrao vencer a 'escas- c e carros, es e a.no, nos E,

exploração de pe ro eo no
,,

.

I 'R
sez do material. A grande

I
UU" o que co rresponde a u,

-nordeste daqfl1� e bPalts.
e-

procura por parte da indus- ma queda de 25% em com-
centemente OI a er o um t' - -' �

,

'I I
na de construçao, de ma- pnraçao com 1955. .

poço de petro eo no Taque,

l'Ípenas a 35 km da fronteira

síria, cujo rendimento "tem
sido plenamente satisfató
í-ío. Por outro lado, o Minis

tro das Obras Públicas a

nunciou que o govêrno sírio

decidira consultar técnicos

'tcheco-eslovacos, egípcios e

britanicos, a propósito de,
ofertas feitas por algumas
firmas internacionais para
a montagem de uma refina

ria de petróleo na Sír ia.

também,

.�

'''l!'' .

NÃO OFERECE GA
RANTIAS

....M�<,.., V..,.,.,..J4J.I.· ••J., ...
�_.. FOJl.l.Jp U» 4�1M CaJu ".lIcol. '" r

CllIIITlIIA
. "",��,

u,l.l:c:;.o.uu. P"OSEll� <.. : "':;;'...__ ".t.I!AIUt "

Ven-de-se

li

, I

DE ACÔRDO COM O
, CHEFE DE POLÍCIA

.

Rio, 28 CU. PJ - O consul
tor g'ê'ral da republica, dr.
Antonio Gonçalves de Olivei·
ra,-- esteve na manhã de hoj e
no palacio' do Catete, a fim
de entregar pessoalmente ao

presidente Kubitschek o seu

parecer sobre o caso -da aJ1re
ensão da tribuna de impren
sa, O parecer do consultor
geral da republica conclue
pela absoluta legalidade do
ato do chefe de policia,

Vende-se uma máquüia registradora marca Inter
national çm estado de nova e 2 balanças Filizola,

Tratar à rua Alvaro de-Garvalho - 66,

.
.

. --�--'-_._-.:._-,-/----_ .. - -,-;_._--_:_�-
..,_

Aluga-se dois apartamentos, Ver e tratar na Felipe
Schmidt 162 das 16 hs, as 18 hs ..

'Comuldcação á praçaATITUDE AMIS
TOSA

Londres, 28 (U, P.) ----"Fup.
. cionarios da embaixada do
Egito disseIam esta tarde
que, a nota do I president�
Nasse·r a I�omissão especial
de cincQ nações da conferen
c_ia de LOndres sôbre Suez so
mente sera recebida amanhã
em Londres, Os despachos do
Cairo dizem que a imprensa
egipcia assegura que a nota
de Nasser démonstra uma ati

. tude amistosa para com n

comissão,
.

j

."

_

Comunico á Praça e, particularmente aos associa
dos do IPASE, que, não me convindo mais as fun-ções
de Cobrador de Prêmios 'ae Seguros .PI'ivados daquele
Instituto, solicitrel exoneração' daiS referidas funções
em 19 de agosto de 1956.

Tendo prestado conta dos negocios a meu eargo, e

obtido o total e completa'�quitação,
.

não me l'esponsa
bil-iz0, desta data em diante, por nenhuma cobr�n ça em

nome do Ipase,
Florianópolis, 19 de agosto de 1956 .

.

Bra§iIia�o de Souza

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aceit:1l110S em todas as localidades do Interior pes
soas bem relacionadas e deVida�ente c;edenciadas, para
trabalhar por conta própria na corretagem de investi
mentos. Com Cr$ 3.000,00 de capital, qualquer pessoa
ativa: pede iniciar seu próprio negócio, que lhe proporcio
nará ótima renda mensal. As vagas são limitadas. Es
creva HOJE MESMO a: IRIS LTDA. Caixa Postal, 1953
- P. ALEGRE.

1-'
.

---

,.'

1lIIíII'��Q--()--or(j)""(,)._.().-..().... ().....(,(), TRANSPORTES AÉREO�CATARINENSE S/A I
! 'SÉDE EM FLORIANóPOLIS

te• VOOS TAC E CRiUZEIRO DO SUL

,i SAlDAS DE FLORIANóPOLIS

I
,- SEGUNDA FE,IRA: - Saida às 14,20 Para : La- �

'� ges 6 Porto Alegre I
I�.· Saída às 14,40 Para:

Ita-�t��jaí, Curitiba, Sã� Paulo e
,-

,c Rio,

�
TERÇA FEIRA: - Saída às 12,35 Para: La- ,

,� gnna, Tubarão, Porto Ale.-o.

, .

gre e Bagê. ,
,�

Salda às 11,00' Para: Ita-' �

.

.

jaí, Joinville, Curitiba, Pa- ,�
c, __ ranaguâ, Santos e Rio.

QUARTA FEIRA: - Salda- às' 15,10 Para: Cu- 1°c ritiba, São Paulo e Rio

, Saida às' 14,20 Para: La- I:.... �es, Videira, Joaçaba e
..

, Chapecó ,�� Saida às 11,45 Para : La-

:ta•••••••••,,(It......,,- I� guna, Tubarão, Porto Ale-
....

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

,

QUINTA FEIRA: - Salda às 12,35 Para: La- I
Aluga-se uma sala para ,c guna, Tubarão, Porto Ale-

,0escritório, com entrada, in- g re e Bagé.
�dependente á Rua Vi.dal i $aida às 11,25 Para: Ita-

Ramos nO'30.' JaI, Joinvílle, Curitiba, ,-
Tratar na mesma. i Paranaguá, Santos e Rio. �

_________ , I Saida às 13,15 Para: Ita- ,�
Geladeira .i i SEXTA FEIRA: _ �:�d:u:!t�;'I� �:�a�a��� ,6,'� rttíba, .São Paulo e Rio. �

, Saida às 14,20 Para: La- ,-Vende-se uma. 7 pés cúbicos. �

�j
ges, Videira, Joaçaba e

Marca "Champion". A tra- ,

Chapecó ,�tal' neste j ornal, das 14 às 17
.

I'
� Saida às ·12,15 Para: La-

horas, . ,�
..

guna, Tubarão, Porto Ale- I,r._........a..........� � gl'e, São Gabriel e Livra-

� mento.· , �

.Armazem ! SABADO: - Saída. às, 12,35 Para: La- I
Vende-se um com ótima I ��:-a� �:���ãO, Po�to Ale-

'I�freguezia .sttuado no, Cora- 't� S
.

d '1 P
cão' da Cidade. Motivo ter o

'

UI a as 1,25 _�ra:1> Ita; 1°, . jaí, - Joínvilfe, Curttíba,
proprtetár!c

.

transferir' ré- I;)
·1

P' S

_

aranagua, antes e Rio. �

I
sidencia para outra cidade.

__

Saida às I3,ui Para:.. Ita- I
I
Ver e tratar a Rua Bulcão �

- ,

t· jai, Mafra, Curitiba e' São s:

Viãna 67 nesta esquina 'P I
.

'-Ivau o.

�
I Mauro Ramos. ? DOMINGO S

.

d
'

3
i l

. : - . ai a as, 1 ,45 Para: La-

1 , ses, Videh'a, Joaçaba e �
,�

Chapecó ,
EMPREGADA

�

Saída às 15,10 Para: Cu- I�I
r itíba, São Paulo e :aio.

Precisa-se de uma. Tra-
,

T A C _ -TRANSPOR'l'ES AÉREOS CATARI!' ,vtal' à rua Conselheiro' Ma-

tO
NENSE S/ A

�fra, 145. COMPRA E RESERVA DE PASSAGENS NESTA �

- .. --'-----------.-- CIDADE ,VENDE-SE ,- LOJA TAC - RUA FE]f.rp.E SCHl\ÚDT, 24 _
o

Fones: 3.76.0 - 2.111 IUma casa à Rua 24 de tOMaio, Estreito, n? 288. Tra-:' SUCURSAL CRUZEIRO DO SUL - RUA FELI- 0,tal' à Rua Machado de Assis' :;
PE SCHMIDT, 40 Fones: 2.500 -22.10

18., T A C - Às suas ordens
'

o�123, no Estreito .

./' -:..,_ __ _

1!III8-(·r.-.()....()--()._,().....(),...()._.(�o...()._

O Ql'JE PFJN:SAM

ALUGA-SE

O ESTADO
.����----��------------�---------

Florianópolis, Quinta-Feira, 30 de Agôsto de 1956
------_ ......����!::'.::;:.��"'_ .......:.._�=-._-�_..,....

1

Prefeitura Municipal de
FLORlftNOPOLIS

tre outros prêmios uma fina mobília de varan

dado
Dia 16 (D) - Soirée Juvenil.

•

Dia 29 (S) - So irée.

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
A V I S O

De, ordem do. Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno
. público que no dia 30 dêste mês termina o prazo, impror
'logável, para pagamento sem multa" dos impostos-Ter
ritorial, Predial e Atos de Economia do Município e

taxa de Limpesa Pública, referentes ao 1.0 semestre do

corrente ano, na forma da Lei n.o 19, de 3 de agôsto
de 1956.
• Os contribuintes dos impostos e taxas acima men

cionados, que não tenham recebido os avisos de lança
mento referentes aos' seus imóveis, deverão procurar os

mesmos na Tesouraria desta Prefeitura.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas

serão 'recebidos acresçidos da multa respectiva.
Departamento da Fazenda, em 22 agôsto de 1956.

REINOLDO ALVES - Diretor

,.

PROGRAMA -DO MES
SETEMBRO

Dia 6 (Q) - Soirée dos casados. Uma festa

simples, nova, original; uma festa alegre, in

tima, agradável. Algumas surprezas, bom' re

pertório, animação de Osvaldo Rubim e aditas

da sempre ,cooperante Anita Gariba ldi. Um co

quitei ROMERINO da f'irma Germano Stein S.A.

EXCLUSIVAMENTE PARA CASADOS

Mesas o-s 200,00.
Dia X - Grande BINGO - Séde Social. En-

IPA,S�
EDITAL IO Delegado do Instituto de Previdência e Assístêncín

dos Servidores do Estado em Santa Catarina, faz público
.

que o Sr. BRASILIANO DE SOUZA, foi desligado, a pedido
das funções de Cobrador de Prêmios de Seguros Privados

do IPASE; não estando o mesmo autorizado a efetuar

qualquer recebimento em nome do referido Instituto,

Outrossim, para os devidos fin,!', comunica à Praça

que o Sr. ODILON JOSE DE SIMAS é o credenciado para

o exercício das funções de Cobrador de Prêmios de Segu
ros Privados do IPASE, a partir desta data.

Florianópolis, 21 de agôsto de 1956,

Léo Albel'to Ramos Cruz :-- Delegado da Agência de

IPASE' em Santa Catarina. I

:.

DioDo·concerto no Lira'
Como parte do programa das festividades do 300

aniversár!o do simpático Clube da' Mocidade,teremos,

quarta-feira, original Bingo-Concerto, quando os associa

dos terão oportunidade de "pela primeira vez, assistir ylm
.

ComunJcação a praça concerto de .musicas classicas estilizadas pelos notáveis

�
,

.

e eximios pianistas Mirarrdinha e o acordeonista Cas-

À REMINGTON RAND DO BRASTL S. A., estabelecL telan.

da nesta Capital, com o comércio de artigos para escr i- ) Será, -sem duvida um "Serão" agradável, quando

tórios em geral, à rua Trajano nO IS-B, comunica aos tambem serão "bingados" belos :premios, sendo a renda

prezados clientes e a praça em geral, que no dia 11 do. destinada a cobrir .despesas .corn melhoramentos da séde

corrente deixou de pertencer ao' seu quadro de vende.Io- social.

res, 'o snr, LUIZ CARNEIRO. ',Espera a Diretoria, do Clube da Colina contar com

a colaboração dos associados e exmas familias.

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

I

I
l

--.J-,_

REPRESENTANTES,

---.
.. __ ._� -- - _.�.

....

/Lavando com Sabão

'(irgem Especíalidade
dai.Gla. WIIZIL IIDOSIBI1L-JolnlUIe., f••rcafreglltrada)

e
-, eccnoratze-se jempo�e

... _
dinbeiro .
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II 'CINQUENTENARIOCOlEGIO CATARI:
,

"

"1I8ma agrauH uH . atua em �n3no�o IS
Pro rama ra����icO "O,CAVALE�O

S_QB ACLAMAÇOES POPUlARESE INTENSA VIBRAÇÃO CIVICA, TR�NS!TOU POR ESTA CAPITAL
_

O g
DtLOYOLA'; ,

'

,

:FOGO SIMBOllCO" - 'EXPRESSIVAS,MANIFESIAÇOES, NA RECEPÇAO E NA QESPEDIDA - A ORAÇAO feste�: ��a4�l�:�e���:ã�a ����iS�:os�l��aá���a��r�OY���
DO EXMO" SR. A1MIRANlECMl DO 5° DISTRITO NAVAL :_ DADOS SOBRE A'G RANDE MARATO�A ����id��:��e�!���:i:s:d�!:�r:���od�"C����o g:�;���nd�

O AGRAD'ECIMENTO-D'O S'R, PRE ......EIT·O ,-.OU,TR·,AS ,NOTAS Oliveira, Henrique Córdova, Delmar Zanella, Oscar. de
.

r
, Costa Ramos e Ptolomeu Bitenccurt, .todos alunos do Our-

,

,

b t
.

h d R' P -o.morém chega a tem so Cíentíríco do Colegío Catarinense para constituírem fi�'FOGO SIMBOLICO" que 'es-: sia do Rio Paraná as aria mas garu an o o to ara- socorro, por ,
-

te ano é dedicado -a memó- para edevar um Cabo de guai seguem até o ponto on- po. sub-comissão de püblícídade, >

'ia de GENERAL OZORIO, Guerra ao galarIm da fama, de realmente se fetutou 3 Aparece OZORIO no cam-, Tendo sído aceito o convite esta sub-comissão dando

por seus inumeros feitos' em I' A travessí foi uma espo- des-embarque,
I
sendo OZO- po de batalha, Retoma ao' início ,aos .seus trabalhos, -levará ao ar à partir do � dr'

defesa do nosso querido BRA-!péia.· RIO, o nosso homenageado inimigo partes dos canhões [hoje diàriamente das 20 às 20,15 hs .. na Rádio Anita GB-

I A h d di 16 da de hoj e, o primeiro brasilei- conquistados e compele-o a! ribaldi, cedída gentilmente pelo seu ()Diretor, o programa3IL. o aman ecer o la

"OMANOEL LUIZ OZORIO --I Abril de
1866 começa� a mo- ro a pi�ar terras inimigas: retirar-se para dentro das CAVALEIRO DE LOYOLA",

MARQUES, DO HERVAL - vimentar-se os navios da Estacionado o Exercito matas.
PATRONO DA CAVALAR,IA! Esquadra que deviam prote- 'Alia<;!o nas proximidades do Avança o Exercito Aliado
- "era a coragem, era � bra-I gel' o desemba:q�e das tro- Pa��o da Pátria, a ,2 de M�iO, até Tuiutí e a 24 de Maio,
rura, era a impetuosidade, pas no local prévíamente de- apos um rsconhacímento m- cerca de 11 horas, o Chefe

ira mesmo a vitoria antes da: terminado, formando a não existência de inímígo ataca de chôtre, j:í
'xltalha",

�

I As oito e meia irrompe o tropas adversarias no Estero com. 'suas ,Forças 'elevadas a

S� u vulto observdo atra-' bofubardeio
/

contra Q Forte Belaco, surge, pouco antes do 25.000 homens. !vés da histeria, apresenta�se' de Itapirú. , ,
meio. dià, o ínímigo, corri e�r-I, A situação era, realmente,

admíravel, principalmente 1- Os transportes onde Se alo- ca de 5,000 infantes, que de grande gravidade para I .

. I

nas ações conjuntas - E�er-l [avam as prtmeira e terceira se arrojam impetuosamente n?ssas "tropas,
'

, I Florianópolis, Quinta-Feira, 30 de Agôsto de 1956
cito e Marinha - que -préce- dívísões do' nOSSO Exercito, contra n?ssfts vanguardas, i OZORIO aparece em toda' i �

,

deram a primeira Batalha j,� sob o Comando Supremo de constituidas pelas Forças .párte: sua presença e sua voz. "FEDERACA-O ,DAS INDUSTRIAS DE-�TuiutL
-

10ZORIO, simulam cortar 0 Ortentaís. I eletrrzanr as fileiras - que i ., ' , , _

Entre todos os seus atos de Rio Paraná cómo se fossem A confusão era terrível e a em conviílsões - precipitam -""'SAN'TA CA'TARINAheroismo, somente a tr"áve:,- atacar no Passo 'da pã,trb,' derrot� quasf 'completa; o: ..�continua na 5a Pag.) 1- ,,_'
.

,

ISS-EMBLE.II·' ·LE."GISLftTlyR NAOA,VR.EERPDREASDEENTA. ,Edital de Helcões
JI . I A Federação 'das Indú�tl'iaS do'Estado de Santa Ca-

Nova Deh, 21 (U. PJ .

- taríria, pelo Presidente abaixo-assinado, vem, de acôrdo,-"

O govêrno indiano ameaçou
I
com as' instruções baixadas com a PortarIa n. 11, de 11 de

B 8ol·veJlsárlo d-a L"BI' O caso da ��Trl·buna da Im- .reconsid_erar ímedia�a.mente 'fev�reiro d,e 1954; combinada,.coll! as dis�osições.,constan-="I. a questão das facilidades tes do Capitulo IX dai Portana n. 48" de 8 de abril de 1952,

pr' a ARrovado o
...

·proJ·Ato qUi} mao'da 8,br'·lr erA ...
concedidas ao representan- :ambas do Exmo. Sr, Ministro do Trabalho, Indústria e Coeos •

_ I' ,ti U . ,ti I te brasileiro, a fim de cuidar mércio, convocar Os Delegados dos Sindica�os filiados [un-

deito à 11·8 EXPo·s·lp.a-o dA SUI·DOS de CODcordl·a dos inter.ê�ses ,de Portugal
J
to ao seu C.onselho de Repr�smtan�es,. para �� :'eunirem,J .• "ti ". •

. em Nova Del hi. Um porta na Sede social, a Praça Pereira e Olíveírn, EdlfiCiO IPASE,
.

Outros assuntos Ivoz do fninisterío dç exte- i 4° andar, nesta Capital, às 10 horas do dia 19 de setambrn
-..

'. dor da India afirmou que de 1956, a 'fim de se proceder ao reconhecimento. das cre-
A nossa Câmara Estadual tivo aprovando o projeto ini- O deputado �)sni Regts não representa' a verdade a

I
dencíaís respectivas, e consequsnte abertura, em seguida,

realizou, na tarde de terça- cíal em fàvor do qual falara (PSD) congratulou-se com 'recente declaração da chan-
I do prazo de 2{ horas, para registro de chapas às eleíções

feira, mais uma de 'suas SeS- o deputado Pires, Muito em- a decisão governamental que' celaria portuguêsa, acres- I da' Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes junto à
sões públicas, ocasião em que bora o líder governista se ma mandou se p�(!)cedeSSem, es- centando 'qu'e o represlmtan_ II' Confederação, Nac.ional da Indústria e rcspectivos suplen
foram debatidos varios as- nifestasse a favor da emenda t�dos nO senti�o de provlden te brasileiro que' visitou tes para o periodo 1956/1958, que se realizarão no dia 20
3untos na seguinte ordem:. em questão, foi: a mesml1 re- Ciar a construçao de um ho:?- Bombaim em fevereiro te-. de Setembro de' 1956, às 15 horas, no mesmo local, ficando,
O Caso da" Tribuna da Im- feitada.

-

pital em Lajes, Disse qu:e _'0 ve todas'as facilidades' �e- I desdé já, esclarecido que, nã� havendo quorum legal para'-

prensa" I Outros assuntos problema _era preoc�paçaJ cessarias ao cumprimento
I

o pl�ito', êste se realizará no dia im�diato 21 de setembro ele
Mais uma vez foi focaliza- Na Ord�m do Dia, foram da populaçao e autondadt's

satisfatorio de sua mis-s-ão. 1956, às 15-horas, com qualquer númerô.
.

.

.lo o caso da a,preensão, pe� ('f'índa apreciada� as seguin- -lajeana'�, .moti�o porque.

e,S-I: Florianópolis, '24 de agôsto de 1956,
as autoridades da polícia I tes proposições : per_ava a medida se conc:re- CELSO RAMOS, _ Presidente. •

;arioca, de duas edições do' 2a. Discussão ·e votação do tizasse o mais brevé possíveL. REPR,ESENTAÇAO ----- _ ----_.-_.,

Jespertino do sr, Carlos La- 'Projeto de Lei n. 70, A/56 - Depois apelou_ mais um,a I Q em
'

rei s
'

f'
I

f d:erda, o líder governista leu Cria o. �unkípio de Descan- VEZ para os orgaos estaduaiS
I JUNTO AO INSTI- U. e I em-pre· era maJes a e

"-
em motocicleta e seguido de ) protesto fe'ità pelo Senador 30 e dá outras 'providência3. afim de que se mandasse pa- TUTO DO AÇU_

Não é de se, estranhar o )internacionais em Corgo-atlétas das Forças AdmacÍas, :Viem
\

de Sá em nóme do PL Recebeu emendas. I gar oS operários que empre- i. ,en�tme sucesso da Real- nhas totalizou 20226, pan
chegou o !i'Ogo, Sagrado jun- :lo Rio Grande do SuL D'l- la. Di.scussão e votação do :gam sups at�vidades.na Cha-, .

CAR !
Aerovias como empreza de' todas as partes do mundo.

to ao Altar da Pátrià, s·endo 'ante os debates até o Su- Projeto de Lei n, 2 A/56 - maGia' estrada Rio do Rastre RIO, 29 (VA) - O pré,si- �ransporte aéreo 'internacio- (America, -Europa e Asia).
•

recebido pelo Sri
. Prefeito' Jremo Tribunal Federal foi Dispõe sobre a fixação do

I

que andam atrazados em seus dente da Repúblic'll, assinou na}. Desde 1954, 'adquirindo 'Deste total coube a Real'
Municipal, após o Hino Na- ltacado e bastante "chinga- número de verea:do�çs. Re- ! salári?s_ desde o mês de feve-

.

d.ecreto dcsignapdo o sr. E-' toda a experiencia acumula- que só serve as Ainericlls
cional, e�ecutado pela Banoa J?" pelos deputados g.over- ieitado.. I _ _

.

I r:iro! O gQverno n�� p�de-- pa_minondas �oreir�
.

Vale el,a pela ántiga Aer�Via.s B:-a'- 23%, �u seja 4675 passagei-
de Música da,Polícia ·Militar. listas. O deputado EstIvalet la. Discussao e votaçao do ra .

permanecer sl_lencloso para exercer, cumulatlVamen sll em 12 anos ele serviço m- ros, e isto dentre quatorze
Em seguida o Sr. 'Prefeito 'ires (PSD), que. pronunciou, Projeto de Lei' n. 48 A/56 -I diante �esse grav� Problema/'te; com. a -representação no' ternacional, vem a. Real S� comp"anhias internacionais
Municipal transmitio ao Ex- em seguida ao sr, Laert Ra-I Declara de utilidade pública I ainda mais quando, diària- Mini�tério .

da, Fa:i\enda :' constituindo ,em enorme .fon - que operam em S. Paulo,
mo, Sr. Almirante Jorg,e mõs,_ um brilhante discurso, o "Colegio Barriga Verde", mente afirma, ,estarem suas funçao va'ga com o fale.ci- te de divisas para o País, ao I Como isto não fosse sufi-
Carvalhal, Comandante do 5° =stranhou que agora se .fi- com sede nesta CapitaL A- arcaS cheias de ouro! "Pa-' mento' do sr. Amaro Gomes mesmo tempo que lcva hon-' clénte verifica-se que 26% d'1
Distrito Naval, que o colo- zessem êsses ataques aos Mi- pro_v�do. . , I g�e,-se de u.�a ve� eS'ses ope- p�?rosa, de delega�o �nterin? rosamente nOSSa bandeii'a a tráfego aéreo para Buenos
cou na Pira do Altar, ouvin- nistros da nossa Justiça, Hos,pltal em LaJes, e Opera-, ranos que ]a andam passan- do' Banco do Brasil Jlmto a países visinhos, I Aires pertence a tradkiori:ll
d'o-se' pelos ,clarins da Cava- qua�do, ainda h� pouco tem- rios' da Estrada Rio do I do miséria"! ',� terminou o Gomissão executiva do Insti-

. InaugUr�ndo a, li�ação companhia brasileira.
laria formada em frente, o po, eles eram tao ven'erados Bl1stro deputado R-egls, ,tuto do Açucar e do Alc.Q.oL Buenos Aires-Brasil-Chli�ago Isugestivo tóque de "VITÓ- pelo udenismo catarinense será a primeira empreza la- O mesmo se dá com 57%
RIA" e ato mediato, mantou por ocasião do jufgamento do I tino americana a faze� taL dos passageiros para Caracas
guarda ap Altar da Pátria caso do diploma do sr. Jor- t Como demonstração cabál e (pasmem senhores!), 83%
elementos das nossas For- ge Lacerda, donde �e via que do serviço aereo perfeito ofe- do tráfego aéreo entre Mia-

'1 justiça, para gregos e tl'oi-

p [,LA D- [.MoeR.AC'IA I recido em suas linhas' inter- mi e S, Paulõ, Se utiliza dn
:lUOS não deverià' ser a mes- _. nacionais a Real orgulhosa- ReaL _'

:na; ,d�veria hav:r . franca : me�t� nos -ª,cena. com ,as es-I Prepara-se .assim a: grande.;larcialId:;J,de. e entao o gover- > . -

�

I
tatIstIcas da DIretona de empreza paulIsta para o sal-

nisIDo em nosso Estado con-
Precisamente no. momento ,em que o Presidente da República assinava a

I Aeroporto do Est. de 8". Paulo.
I
to sOOI;e o Pacifico ligando

Ginuaria,· soltpndo foguetes, mensagem sôbre a grande usina têrmo�elétrica do sul catarinense, uma das
No primeÍ-ro 'Semestre deste S, Paulo a' Tokio, em futuro.em,issoràs loc.ais, depois de anúncio prév-ió e repetido, por. várias, horas, irTadia- I '.

que ê3ses é o lema e a divisa
.

ano o tráfego de passa:gêiros" próximo.
va para o Estado o manifes.to, de Carlos 'Lacerda, que mo,tivara a apreensão. da Iano. ;Ia atual admi:iiistracão. ' ..

, . '

., ',. >

'. "Tribuna de Imprensa".
- P f J M d· NO ExmQ, Sr. Almirante Co:' EOmaSneiVg',eUridsaa"r,iÕ doa'dLeBpAuta.do .

ro ... oaqulm- ,a el�a ..

ev'e.s, ,

mandante do 50 Distrito Na�-
' 'Esse manifestO) além de pregar abertamente a subversão da ordem! e a re-

_

"

vaI pr.onunciou
,
a sáudação Antoniõ Gomes de Almeida volução 'e de intl'ujar as classes armadas, é um instrumento destinado erimi- I DeflUI na da�a de �OJ� o alllVer�arIo natallclO ?Onosamente a intranquilizar, os meio.S sulamericanos" atiçando países uns con- nosso prezado amIgo e distInto cõntc>rraneo" dr. JoaqUlmque adiante transcrevemo's: (PSD) requereu 'voto de· con- ,_

- "A Liga- de Defesa Na- :sratulações pela passa-gem do
tra os outros.

i Madeira Neves, ilustre e' cQmpetente médico em nossa
Daí porque os próprios· ór:gãos de oposição, no Rio, ao se solidarizarem

I Cap1'talcional realiza, no corrente aniversário da Legião Bta-' .

ano, a tl'adicional corrida do sileira de Assi'$tência; soli�

I
com a fôlha apreen�ida, ressalvaram expressamente a sua discordância' com

.

,O distinto aniversariante, que- há pouco tempo, re-

"FOGO SIMBÓ�ICO, em hJi)� �itando o envio de :vários te", .

- os processos extremistas e fl1ná,ticos por ela utilizados. -

presentou o nosso Estado no- II Congresso jirasileiro Çle
menagem e exaltaçao ao Ca- egramas ,�ongratúiatórios aos' A defesa do regime, ao q�e parece, também_ deve interessa'r o Estado e o Medicina Legal e Çriminologia, levado a efeito em Reci-
b d d h giwêrno de Santa Catarina. Não se compreende, por isso, a omissão de proNi- ie, sendo, com muita honra para o nosso Estado, esco-o e Guerra, modelo � e- ürigentes nacionais e regio-

.

t " dências por aqui e justamente à hora em que o Presidente da República efeti- lhido para realçar' um. dos quatro temas expostos naque-rOlsmo e pa riotismo va nais daquela ,instituição. ,

d t b 1·
'

'I'
vavà prO·vidência tão carà aos interêsse�s barrigas-verdes. Por sôb"re: isso, mi'cro- le conclave, que o fez com raro brilhantismo, goza em

.

gran e erra rasi eIra: OZO- DiSS2,. o de,pU,.tado. AIJ'l.'\eida· ,

I I f.ones insuspeitos e ligados ao lJo.sSO gOVêl'llO, chegaram a anunciar, por aqui, todo o meio cátariÍl�mse e mui particularmente em nos-RIO, .. dos grande, \seTviços presta, i' .,campànhas financeiras para
.

a revolucão!
'

sa Capital de vasto circulo de amizades, ,que nesta opor-Nas mais remótas éras, o dos pela LBA ao povo brási- . .
>

fogo, por sua pureza e' a'tivi-I)2iro, da firmeza' com que é' Se, no setor admin�strativo,- ficou d"6monstrado o empenho de �olaboração tunidadé, prestar-lhe-á as. mais .inequívocas provas de
d d 'd d

. entre o Estado e' a União., será. justo que no setor da ordem política e so- apreço e regoziJ' o, às quais j'un. tamos as nossas com vo-a ,e, era conSi era o o mais admill,istrada em n0'3sO Es- �

nobre dos elemento's, aquel<:l tado, da gFande utilidade do' cial o nosso govêrno tolere repres,alias ao poder central? .tos de' felicidades.
•

...

Fica li pergunta!que mais se aproximava da seu trabalho em prol da so-
. divindade·e como que a ima- lução dos nossos mais gra'-
gem viva do astro do dia. ve,:, problemas d" assistência
Aparece na mitologia como social. Congratulou-se, por

que o animador, a própria fim, com. a sra. Darcy Sar
vida do homem feito do liino manho Vargas, fundadora
ela terra. . r daquela i�stituiçáo,

�

!
Consagrado ao Iculto d:l Aprovado o pro:jeto de, auxÍ;-

maior deusa romana - VES- lio da lia. Exposição ele
�

-TA - tinha de 'Ser sempre Suinos I
mantido acesso, pois cria-se Por requerimento do depu-
que o drstino da 'Patria à ele tado Estivalet Pires '(PSD) .

estava ligado, , '. I foi incluido na ordem do dia
Qual áscua sagrada, em I o projeto, de origem gover-,

con.servado em todos os la- namental que estipula auxí-'
res, l�gando Os destinos da llio à lIa. Exposição Munici-!
familia àqueles da Pátria, pal de Suinos de Concordia, I
Passou a ?er o simbolo qa- O projeto em tela' sofrera e

quilO que j amáis. C!everia ser mendas' �do deputado Sebas
esquec�do: o PATRIOT[S- Hão Neve:s (UDN� que queria

i -

MO. prejudicar sua aprovação, I

Eis a razão, senh0res, pela conforme já noticiamos. En
nos reunimos feg.,.. tretanto, o plênário" rejeitou,:
par;} rec,e))el' () r por ma.ioria, aqUele substitu-

,

Este ano, em "homenagem
e exaltação ao legehd�r.io
Osório", o Patrono da Ca

walarta do Exército Brasilei

ro, o FOgD Sagrado' fài
.

aG�s
so junto a Estátua Equestre
elo grande Soldado, íncíando

a' esplsndida corrida, reve

sande-se pelas robustas mãos

de nossos ,�atlétas das For,

ças Armadas.

Nesta Capital, antes das 20

horas, grande massa popu
lar afluiu para as imediações
do adro da Catedral Metro

politana, na Praça 15 de No

vembro. As 20 horas chegam
ao local, onde se encbntrav1
armado o Altar da Pátria,
magnírícamente ornamenta
do com as Bandeiras Histó
ricas' do Brasil e tendo ::1:::

Hevestiram-se de brilhan
tismo invulgar as solenidades
de chegada e partida do F'c
go Sagrado que todos Os

[mos, com expressivas hom .'

nagens, percorre, grandes
distâncias e vai ascender Do

chama votiva no Altar 'da
Pátria erguido na Capital
do Rio Grande' do 'Sul .e ín

ciando a Semana da Pátria.

centro, em destaque, a Ban

deira do Brasil feericameni;c
iluminada, começaram a che

,

gar altas Autoridades Civis
e Militares ..
Precisamente às 20,30 ho-

ras aproximava�se o Fogo
SagradO', sob i:ntensa vibra
ção

.

ClVlca que· o aplaudia
com entusiasmo. Conduzido
por um atléta e sob a guar
da de honra de um PeJotã,O
de Cavalaria da nossa tradi-
cional Polída.Militar, com o

seu uniforme de gala, prece�
dido de batedores montado"

ças Armadas, 'destacando-se
um Soldado de Ca:valaria, ar
mado de lança ,E) no seu uni
forme de gala, como que de
monstrando o perfeito. sen
timento e as elevadas signi
ficações da, corrida, deste

xXx
Será direito ou razoável que apenas -o sr. Carlos Lacerda tenha o privih>,.�jo

de pregar a subversão da ordem,' a destruição do regime, o aniquilamento do,'
govêrno, nel� compreendidos os estaduais também? Será isso liberdade o,u dis
solúção, Oil desregramento, ou licenciosidade? Estabelece a Constituição, art.
141, § 1°: Todos são iguais perante a I�L E, no mesmo dispOsitivo, adiante, no

§ 5°,' à livre manifestação do pensamento opõe limites, entre os quais os de
não tolerar a propaganda de guerra, a de processos vio�entos para subverter a
ordem política e sodal ou a de preconceitos de raça ou de classe.

Se o_ sr. Ca,rlos Lacerda é, livre perante a lei para insuflar a gue.rra civfI
e jogar as cJasses armadas uma� contra as o.utras e ainda ;tiçar discordi�s no

panorama da harmonia �continental livres deverão ser todos os que,' no
Brasil, queiram fazer o mesmo, escapos às exigências dI) patl'iotismo e elo bem
estar nacional. E, diante disso, os comunistas terão exigências lógicas a fazer:
quererão tratamento igual ao do jornalista lanterneiro.

Á tais absurdos chegaremos se a lei, .na sua igualdade, só garantir direitos
sem e'xi,gir obrigações, que resguardem e eternizem a ordem democrática.

Mas, os poderes locais, na defesa do regime, têm os mesmos devei'es do
govêi'no centra!.. Se aqueles, defenqenda êste, se defendem, êste, defen
dendo-se, defende-os igualmente.

Po.r, ser c'omum ao Estado e a Nação ,o interêsse ,de sobrevivência da regi
me é que nãó comJ,neend(lmos a exceção aqui aber·ta' a pregações subversivas.

- I

Segundo' fontes �dignas de todo o crédito, além dos
sapatos do preclaro chefe da Casa Civil elo sr, GOV2T-

nador, afanados do próprio Palácio, 'foram-Ihe surri.-
piadOS cinco mil cJ:uzeir:os:

'

.

Sofreu, ��2im, o nosso ilustrado colega ele impren- -

sa 'duas visitas ind'esejáveis, no seu local, de traba1h:i:
a Casa do Govêrno.

Pelo que se colhe aos semanários da terra, hm)Jos
ligados ao govêrno e ao governaelor, as diligências l?')
liciais que levarão ao larápio são muito singelas, pela
delimitação dos prováveis.

Em Casa Blanca, segundo o notável filme, o chefe
de polIcia, quando o�orria alg'um delito, chama'va seu

delegado e lhe ordenava:
'

- Prenda os 'suspei�os habituais!
Fique para o duplo enrustimimto no PaJácie, essa

sugestão às nossas autoridaeles policiais,
/I

I
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