
PARECER DO CONSULTOR de ordem constitucional.

GERAL DA R,EPÚBLICA I "não s srá tolerada propagan-

,_ I
da d� guerra, ou de preces-

Sôbre o ato do c�efe de I sos VIOlentos, �ara subverta

polída,
_

que cl;,ter.mmou ." I
a ordem �ohtlca e' social"

apreensao da 'I'rfbuna CUl, (art. 141, § 5°).

Imprensa", o consultor Geral Em tal caso, o pre�ieito da

tia República sr. Antonio Gon legislação ordinária há de

çalves de Oliveira, emitiu o ceder ou há de harmonizar

seguinte parecer: se com o princípio estabele-

"Na reunião ontem realí- cido na Lei Maior.

zada e presidida pelo Exmo. O primeiro dever do Esta

Sr. Presiden te, da República, do 'é o de manter-se. A Cons

com a presença de altas auto tuícão, como discursa Barba ..

ridades, inclusive do Exmo. lho, garante as liberdades

Sr, Ministro da Justiça, re- públicas, é exato, "mas em

solveu o govêrno aprovar o primeiro lugar e':' sobretudo
ato do Chefe do Polícia que garante-se a si, ao Estado, à

determinou a apreensão da sociedade, ao povo brasileí

"Tribuna da Imprensa" de 24 1'0". Diante da propaganda de

do corrente, por pregar à re- revolução, de motins, de in

volução, veicular matéria que citamentos reiterados, per

?ons�itui incitamen,te. à SUb-, g�ntà. o, preclaro, constítu
versao da ordem publIca.' cíonalísta, qual e o prtnci-
A minha opinião manifes- pió que se poderá opor à

tada, na reunião, foi no sen- ação pronta; enérgica, íme
,

tido de que o ato da autorí- diata do poder que tem a in-'
dade policial, que determinou cumbêncía de manter 'a Oi'- estudos, agora pode enxer-

a apreensão do psr-iódico, dem e por ela é responsàveís. gar e con tin uar na. F'acul-
encontra apóio na Constitui- "Em casos tais, sabe-se-á "dade,
ção Federal.

I
esperar pelos resultados de Chama-se Francisco As-

Fiquei de redigir, por escri- processos criminais, de ha- sis Bezerra, com 23 anos e

to, o meu parecer, que, pro-, beas col'pm, pronúncia, re- é natyral do Rio Grande do O professor Abreu Fia
ferido oralmente, foi (;onsi- cursos, etc?" E conclui o Norte. Francjl?co tinha um lho, do Instituto Anatomi
derado pelo govêrno ao to- juri�ta magistrado: "Será () leucoma locali-zada no olho co, devolveu-lhe a 'Vista,
mal' a mencionada delihera-;�m:emêdo do epiSÓdio Ver- direito. transplantando a collolfea VANCOUVER, Estado de

ção. I diana, do personagem demo- Em Natal, fora desenga- dum defunto pata o olho Washington, 30 (U. P.) -

Segundo informa o Chefe rando�se a cantar uma s,é- .nado pelós medicoS'.� 80m a afetado. Hoje, Francisco AdIai Stevenson responsa-,
de Polícia, as publicações da' r� de copIas para anuncia c "1" d

.

'

.

ri R'·",
,

, bl'll'zotl o 'pres.l·dente EI'se-
• I '.

' alue ê. e�armgos velO <,0 lO esta completamente bom. - �

";rnbuna da Imprensa" .
�e �u: :01'1'1a a sal�ar a !?adre �e' p'rOCUl'O�I, ÇI di·. Raimundo· .Falta só .ti.l'aT .a,•. ga.se qu� n,hower P!'!l� "nosfl� influên

ten;- ,caracterizada, ,não pelo
I mfeh�e, �m :v>ez .de ir,,; logo li- Xavier

-

Fem.arldes, '\'l·ir,efgl'.J._[ün.da ccrbhr' !lell crlliú;�•.....� I �i�,.,ldesC;1�cent.� ,no e,xterio�'
legItImo E:xercícLo do direito vra-la da; fog).leil'a,. em que , ,_:._' ,', '_ ..

"

"':c ,.t, e rióssãS:.,ópol'tu1.lidaaes pellr-'
de informação e de opinião, a

l ela ia ,ar'de)'" (A C.onstitlili-', 'F .; .! F

jo., ti"",
'

"'did� no Pais.�'� " E'su"g'eriu
saber, da i,"'formação exata e' <f,io Federol Br,asileira, '1902, I

'. .

�. 11101'da-zmente que I) c.hefe
da critica construtiva, aind�rpág. 300 1).

C 'h d 5-00 'Ih �d' do Executiyo "ache tempo
q'ue sev;ern, mos, pelo abuso! No Caso de que se trata, un agem e mi ões em moe

..
a pua ,fazer frente" a algu-

da liberdade de imprensa,' pI'imeiro, viola a erúpr,êsa mas das realida'des, duran-
por pregar, obdurada e aber-' jornalística da Constitl,Jição, divisionária: ! te a campanha. O candidato

tamente, a mbvençã�da ,01'-1 'presidencial pelo partido
dem política, p�la violência.

I

�---_..
'

,

�
. \ '

'

' Democrati.ço,além de atacar

As publicoções nesse sent,id,Õ, I E t d
RIO, 30 (V. A.) - Em seu parecer favOl'avel,' no 1 t

. .

1

n b
'

, "d 'd I l'
, pessoa num e o seu rlVa,

se s,ucedcm. E, no, ,dia, da con ra O um reve o paIs sera ll1un á o qual sa lentava ,que .o!j 500 '
. d" . d'

_ . . _ . _
'. acusou am a o governo . e

apreensão, dia 24' dê àg'ôsbo,,1 .,'
,

,
. .

< por qumhentos mllhoes ele

I'
ml'lhoes em moeda' divisie.. E' h '. 'd d·'· .

I I l I f
.

t d
.".. ,

I'
IseA owel, e lversos eI,-

aniversário da. cleposiçâ'Q, ,e: enco perro I e.ro· cruzel�'os ..
roca os em ,IDIU- nana. vl9a atenuar' ,as ",ne- ['os �dminlst\·atí;os. Tanto

morte do PreSIdente Getullo! '
,

"

,

dos, 111quelS',.desde d,ez

cen-, ces�slbldes do ,COniel:çlO ,e- Sf
' '-

"

C R t' d
. .

"

d
.

d'
.

evenson como o seu com-

Va,rgas, fazia o J·.ornal o

inci-I' em osta' 'I"ca ,tavos a e OIS, cruze1l<os, a ll1 ustna, que se' vêm h' d' h" O '.l·orna I udenista' deElta para esse fim, e f{)ram de-
,

, , ,pan eIxo e c apa, o ,sena-· '

_ tamento, de varIadas formas, .,'
que a Casa da Moeda cu- 'I as voltas com' a falta de lo' E 't I{ f'

,
.

Oh cidad-e. vive mesmo só para uosifitdos no Banco Inco.
, _.

'

�, ,'" '

(I S es e anel', c ega- •

e com tal violên(:,ia, que en- SAN JOSÉ, COSTA RI- nhara tao logo receba �u'� ,ÜOC{). O proJeto,subirá ago- I
>,

.

'". d-·'·- ·a 'politicá..,Q,uaudo in�ex€ I' 'Hã' aleg'ria dos operár.ios_
• _

.

<', I' _

,- Iam Vla<lelea_ a reglao su- •

t311deu o Chefe de Polícia que I CA,
30 (D. P.) - Fontes, tOl'lzaçao cro Cong.l'esso Na- ra a, apl>ovaçao do p.Jenn- 'l t 'I' I1ma notícia diferente, nas pelo ..fim:de uma situção an-

. _, . _.

' c oes e para rea lzar a cam-

a apre�nsão tinhã o esC01)0 bem inioTmadas I:evelaram, ClOnaI, onde tramIta um 1'10.
_

-- ,,' } t t '�d �ntl'elinbas há !)ol1tica ... 'gustiosa. Nós, que lutámos

I
. . . -. I -

" pan t:l' nes a par e o no- ,
de evitar graves ocorrências, hoje que após_prolongadas pro.J.eto �e leI de1;�rmmando M d '-d''--�-d'

,,'
..

panha nesta parte do país. Diz que está ao lado do pO-1 ao lado dos operários destas

a finalidfl,de de manter a

01'-1
e custosas 'explorações a a glgan e'sca,'cuJ.! -agem., I an a o· e segLJ., �"Esp�ro abordar durante vo! colunas e fora delas, já na-

dem pública", Companhia Petrolífera d, e As novas moedas nos ,va-I
.

_,
t

, 'lVIas ... quem está ao lado' ticiámos o fato. Todo o

1
. •

1 d
.

-t
' '.' ,

'

.'
" esta campanha oS' 'grandes '

"

.

Costa Rica vem de encon- orest ç ,e tez,
vm e e cdln- 'ran'ca conf·r.a f�O sa'� 'problemas do i1osso tempo:' do povo, sofre' com o povo, município comenta € se 1'e-

CERCEAMENTO DA LIBER- traI' petróleo 'no poco 'C.oco- quen a cen avos, um e os
I' i" -

'
.

3, também fic.a alegre�lía,n--1: .·)·ubila: Apena,s o "Correio

I_a
guerra e a paz e uma

DADE DE IMPRENSA les n.o 2", situado na zona C,ruzeiros, manterão· frS mes-

I'" " nova Norte-Amel'ica me- do o povo está alegre. Por do Nórte" e o "Diretoria"
, ,meridional do país, na mas caraterísticas das que ano mlOlmO· lhor e mai. seglll'a" _ de- lSSO ext1'anhamos seu silên-

I
parecem ter ficado tri-stes ...

_ "É certo que dispõe a fronteira com o Panamá. O atualmente existem em c1r-
I I clurou Stevenson. cio. tumu].ar ante o maior porque dó contrário se hou-

Lei de Imprensa que nénhu- poço encontra-se a apenas culqç'ãQ e serão lanç�das RIO, 30 (V. A.) Ao acon'tecimento do ano em vesse alguma probabili-
ma providência de ordem 182 metros da fronteira pa- em 'substituição' às d,e pa- � contrário do que foi hoje ,VI'ceMgovernad,or. nosso município, aquele que, dàde politica no caso, esta-

·administrativ' ,. podeI'á tomal' namenha, perto do Rio pel incineradas pela Caixa' noticiado, anuneiá-s,e que J l' K b't
.

lt d f t
,

.•
graças a usee mo u I s- I nam

so an O' ague es ...

a autoridade púb�ica que, Sixaola, ao lado do Atlan- de Amortização, bem como o SUpl'enlO Tribull:tl Féde-' ehek e também ao Mi�istro I
E isso t�ldo, é mais extra-

direta ou indiretamente,' ce1'- tico. para ficar no lugar dos an- ral não julgará o l1l::mdado Em sessão da Assembléia Texeira Lott, os valôrosos nhável, porque uro dos bene_

ceie a livre publicação e ci1'-, A pel'furação havja atin- tigos niqueis. deformados e de segurança cÓrilra o sa- Législativa, hoje, às 15 ho- servidol:es da ex..L_umber re_
'

fi,.ciados pero pagamento pe

culação de jornais e periÓdi-j gido
"a mais de 1.000 me- de cunho antigo.

.
láriq mínimo antes do. ,di� ras, será em],ílossado no Car- ceberam afinal Se1.1S -salár'ios. lo Ministério chefiado ,pelu

cos (art,' 60) e qae só é }lroi- tl'OS de profuntlidade·e pa-' Ontem o pro�eto recebeu quinze de setembl·o. E_ésta go de Vice-Gôvernador -do atn\zados e as indenizações Ge�eral Lott, é Direto'r do

bida a publieação de jornais I reée que' a son�a apénas 1'0- aprovação da' Comissão de a opinião do sr. P.linio �ra- Estaao o sr. ·É:eriberto Hul- por dispensa. de. seryi'ço. A I .semariário... e presidente
e outros periódicos, quando çou o espessQ manto petro- Economia da Câmara de De- yassos, procurador gei:al da se.

� alegria dós� operál'ios, e do,s at�al 'do' D-iret(>rio . urlenis-
. clandestina (art. 1°. § 1Q). lífero. A companhia explo- puta dos, onde G parlamen- República. Isto poi�que os

I'.
Para festejar Q fato foram amigos. dos .gpérários, é ta,

Não menos certo é, entr�- radora é uma ,'subsidiária ta: C.arneiro . Loio�a: rela-, autos aind� não :ep€garam programadas _váfias solenida- grartã'e. Cerca' �e:quin�e m.i- (Do Barriga-Verde de

tanto, que segundo preceit.:> da Oniou Oil Company.' tor da materIa, ,ap.Iesentou
.

às suas maos.' des... �. .,' Ilhõ'es �e cruzell'(�s Vieram . Canoinltas).

.

*
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Legal a apreensão da!�;���i�:�;��, do

"Tr ibunada I'mp r'en sa"·a��o�!Y�!e1�os Esteve
em visita ao governador

Parecer do Procurador Gera' I da Repu'blíca ���,u��n�!����l °d:lrsO�l���
representante do Governo
do Estado na Junta Delibe

fazendo a propaganda de Problemas, acentuava a elo- rativa do Instituto Nacio

processo violentos para a quência dêsses fatos: nal do Mate, que veio tra

subversão da ordem politica, "A democracia não é sul- zer a s. excia. a comunica

[L extinção do regime constí- ;cida e deve defender-se den- cão de que o Banco do Bra

tucional. E, quando/a autorí- tro dos preceítos constítu- si! já está efetuando em

daele competente, na defesa cíonais e das normas legaís prestimos e financiamento
da C_arta Política, apreende contra aqueles que não se li-' aos ervateiros gauchos.
o material do' crime, não pu- 'mitam a disseminar doutrí- Esse é um ponto em que
de essa mesma ernprêsa ín- I

nas contrárías, mas façam estava interessado o Gover

vocar proteção de ordem' propaganda de processos vio- no do Estado e que o eng.

constitucional. \ lentos de subversão da 01'- Ildo Meneghetti teve opor

Ainda recentemente, em dem politica ou social, co-j tunidacle de recomendar es

carta dirigida ao presíden metendo crime contra a se- pecial atenção do dr. José

da ABI, o ministro Nereu Ra- gurança do Estado.. Augusto Amaral de Sou-

mos, por ocasião ela apreen-I za, quando de sua estada

são de exemplares da revista (Cont. na 5a. pág.) na Capital Federal para
participar das reuniões da
Junta Deliberativa do I.N.
M.

Cr$ 2,00 •

ge desde a limpeza de er-

RIO, 30 (V. A.) Um

I
da Divisão de Organização vais até a industrialização

estudante condenado à ce- Hospitalar do Ministerio da do produto.
guelra e a abandonar os Saude. --,-'-----------

Transplantaéão da córnea salva um
,

,

estudante da cegueira

o representante do Es
tado naquele órgão delíbe
cativo esclareceu que o re

ferido financiamento abran-

No dia. seguinte estava
na mesa de operação na

Snnta Casa de Miserícor
"

dí a.

Crítica à .adminls
tracão de Eise-

,

nhower

VAI DESAPARECER O TRADICIONAL
"HOTEl AVENIDA"

R.IO, 29 (V. A.) - A Ga.j Civil que permitia aquela
leria Cruzeiro e o seu velho demolição.
Hotel Avenida - há muitos I Consentindo em que o

'mos incorporados à paisa- prédio seja demolido, "des

�'em carioca - serão demo- de que não prejudique o trá
lidos por sua proprietária,! fego de bondes". O Supremo
a Líght, que teve ontem ga- Tribunal Federal considerou
nho de causa contra a Pre- I

o imóvel dispensável de re

feitura do Distrito Federal, i versão, baseado na cláusula
ao ser confirmada, na reu- 19, do contrato de 30 de a

nião da Primeira Turma do
J
gôsto de 1890 e' nos têl'mos'

Supremo Tribunal Federal,' aditivos de 22 de julho de
a sentença da 7.a Câmara 1909 e 29 de abril de 1950.

VAI FECHAR A MERCEDES BENZ NA
ARGENTINA

• DUESSELDORF, Alema-' dos congelados da cornpa

iha, 30 (U. P.) O principal nhia, depois. da queda, do
órgão comereial da Ale- regime peronista.
manha o "Handelsblatt", I Outro fato que, segundo
informou hoje, que a fi- o jornal, contribuiu para is-

, lial argentina da "Daimler to, foi a decísão do gover-

8enz", companhia de autos,
I

no de importar chassis pu
está na iminencia de f'e- I

ra 3 mil ônibus. O jornal
ehar suas portas. ., comenta que o fechamento
Em despacho procedente.' da companhia causará con

de Buenos Aires, o jornal' sideraveis prejuizos eco

diz que os últimos 7019 em-
I
nomicos na Argentina. A-

I '

pregados- da Mercedes Benz crescenta que se a fábri.ca

argentina serão despedidos: tivesse podido realizar o

dentro de poucos dias. O I seu programa de produção,
"Handelsblatt" acusou o fa-I nos últimos 9 meses, então

to como resultante de "em- poderia ter fabricado os 3

baraços" causados pelo gO-l mil chassis de ônibus que

vemo argentino para solu-
f
agora vai ter de adqulrir

clonar o problema dos fun- eom moeda estrangeira.

. Protesto do P.T,B. catarinense

/

Floçianópolis, 29 de 8 de mas econômícos e -sociais, ;1

1956. I apreensão tornou-se medida

. Senhov Diretor: imperativa à vida da Nação.
Partindo da' premissa de Lamentável vossa atitude di

sempre agir construtívamen- fundindo aquele ,
maníresto

te é que ontem me dirigi à sabendo conceito tem catarí
emissora "Anita Garibaldi", nenses essa emissora. Todos

para que essa Radio, popular brasileiros, por leal dever à,
como soe ser, não desse aga- Pátria, a devem lançar ostra
salho ao manifesto perturba- cismo os que trípudíam nos

dor de Carlos Lacerd,a.. I sa honra no extrangeiro e

Assim é que, tomo da li-, intranquilizam nosso ambien

berdad2 de inserir ª' êste a
I

te para jogar país - à desor

cópia' do telegrama Passado:
I
demo Exercendo presidê�cia

"Diretor da Rádio Anita' exec�tivas estadual e muni�
Garibaldi - Nesta. cipal do P.T.B. levo vossen-

Entendendo bem servir po-
I
cia meu veemente prot2sto

pulação brasileira, mais aI-I' contra atitude vossa emis

tas autorid-ades federais, a- sara. '

preenderám eeltçã� -

jornal I CDS. SOC. ,

'I:rib\mã �da Imprensa, P9,r Dr . Batalha, -c- Presidente

puplical" .)llanlf�sto· 'parlas EXecuttva�Es�adual em eX·3l'-

Lacerda, ,euja' ,at\laç-ão .

ex,- cício". '

tra·ngeiro' é dc.:servil' nOsSa N'a �portunidade'que se me

P!lJ;ria. ,
Pl�etendendo arlos oferece, renovo meus votos

Lacerda ·turvar ambient� na-I de /linceros agradecimentos.
cional quando dignos cida- Dr. Almiro Batalha - Pre

lãos rios dir.igEm se .empe- I
sidente da ·E�ecutiva. Esta,-

,.lham solNer ,grande� proble- dual em exercício.
.

.Fica-ràm· tristes. os udenistas de
CánoinhãS-

-

• >'
, 1.

, Continua

, '

.1

,I

'\
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DR. ALVARO DI
CARVALHO

MÉDICO DE CRIANoÇA!
'UERICUL'J'URA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFAN'l'IL
'C'lnsultório: -- Rua Tiradeh' ,Anúncio mediante contrito, / Arinels: RIO DE JA,lIJEIRO
tes n, 9.

. .

Os ot:iginais, mesmo não pu- ''Rlomar'
ttesidêneia: _- Av. Hercllio biicados, não serão devolv;dol. ��'2'-

�............----

Luz n. 156,- ''1J!1. 2,630. .' A direção não se re�J.onsabiliE8· r..:rIi�..;"'!!IIÍi< ,

Horário: - Das 14 àli 18 ho· pelos concf" . emitidoll nQI ar- Rua Dr. Carmo �,ett(,l, 99
DR. JÚLIO DOIN' ras-diaíriamente "igQS a�sil,

, .'

1
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

� VIJ:IRA
.

\ . 3 '.." Atende "R lOMAR"
. MjDlCO, DR. -NE'WT()N

INFUh"•••._;�E8 urEI! F.,nd. 'feleg "RIOMARLJ"
. '-', ESPECIALISTA EM ,.OLHOS -

,,' ,GÚVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVI""'A () le'jo, en.'ontrar', nelta eo� 1'l0TA: - Os nossos serviços nas praças de Porto
," '�RATkMENT.') E, OPERACOES "ClltUltt;Í,\ (,;I.IP,1. 'li na.' informações que. n..ceasita,

\ lt-I."TP, Rio e Belo Horizonte. são efet1:1ados pelos nOSSO!;
Infra-�rmelho - Neb�lIzaçio - D s de Reohof"l -' l'rol'H "a,"anlent� � di .imedIato: .

ag'el)tes,-' III S oença, , r(I"" \I S T 1 f
"

tra- o�
.

/Iogia _ Elet:ici4ad, -�Hdl,'� '�:': ;, e O:le

(!fJ!'atamento de 811\usite .em Concllttirio: }<ua Vlt,,1 Me, d \:lÚll,lo .,.......... 8.022
� -. oper�çio), I'elt!s 'n. 28 _ Tele.Jon. :nOI A.

.. (J,'lzeta ;
....... ..... 2.6116

Anglo-rettn;osco-pla - R�celta dte

I
Consultas: D:,s 15 l.H>ra,1 eUI I IlIU'flO �f'

� c

11' '...... �.1I7898UCUl08 - r,lodernC! .'qulpamen o'
'1" t mpl'ensl: \ If ;1 .•.•• ,.. ...6

.te \ Qto.�lnolaringologla _

(ónice 'l�e!dência': Fone, 3.422 HOgPI�All�'
,

_.
no Esta�o,). .'

Rua: Blrllnenbu n. ,71. Caridade:
. Horário das 9 as 12 l1or81 e ,(Provedor) , "..... 2.814

'das 16 as 18 .!Joras.
.

(Portaria) , '.. 2.086
Consu-rtório: - Rua Vitor Mei- DR,' A'NTONIO .BATISTA l\erêu Ramos............ 1,881

. reles 22 - Fone 2676. Militar ., ; .. ,..... 1.1117
Res,- - Rua São Joree 20 JUNIOR ::>ao Sebastião lCasa d.

FOlie '24 21,
.

Saúde) .... , .... ,.,.,.. 8.1113
CLíNICA ESPECIALIZADA DE M�ter:1idade Doutor. Car-

CRIANÇAS los Corrêa I
, ••• , , •• • • • • 1,121

Consultar .das 9 'S 11 horaa. CHAMADOS ua-
Res. e Cons Padre Miguelin"o, GENTES

12.
-' Corpo de Bombeiros .... iI.4li

Serviço Luz (·Raclama-
ções) .. ,., , ,. 2.40i

Po!ícia (Sala Comissário., 2.0'38

� (OBA.'fO
Polícia (Gab, l'elega_d_;o):.....;..._._'_2_.6_94_DR, _. • �� COMPANHIAS DE'

FILHO . TRANSPORTES

')oe.n�as do aparelho rellpicatórin TAC : , .•••

TUBE!tCULOS� �ruzeiro do Sul •.......

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADI{I:';COPlA Panair ..

Clínica Médica de Adultos DOS PULMOES Varig ., : " ....•

· Cirurgia tio Toras Lóide Aéreo ,., '.-' .••

f<'ormado pela FaculdaJ .. Naci,,· Real "" , " .••..

Nu: nal de Medicinll.' 'fisiologista r' Scandinav8s , ,. , " ,

fisi-oclTurgião do 1I0spi tal. "Ii,,- .HOTÉIS
rêu Ramos' Lu'l '

.. , .

Curso dI:' especialização pela Magestoc , .. !." •••••

S. N. T. Ex-Interno e Ex-aBsla- .l\1tltl'opol , .. ,.,,:.,

tente <le Cirurgia do Pruf. Ueo;:: �à �orta ,.", .

Guimarães (Rio)_ [1 Cacique , "., .

.

- r'".m· Felipe SchDl1d�. as _ Central , ,., ..

Residência: Rua Vlscon -

I
Pone 38tH ,Estrela , ..••.•... ".

de de Ouro Preto, 123 Atend;)' em hora marcada. ldeal : ..

Res.: - Ruo. Estp,vll. Juni.(,r. "�'fREITO
TeI._3l'í69. J., ""DOl: �i'" Di.qul

,

.... ��� ..... � ••••.�••

PROFI,SSIONAL
MÉDICOS

DR. WALMOR ZOMER {")H. JOSe TAVAUES
GARCIA IRACEMA.

CLINICA
de

OLH,OS _ OUV.IDOS
E GARGANTA

,
DO

DR. GUERREIRO DA
··FONSECA

Chefe do Servíço de C,TORI.,
NO do Hospital de Florianópolis
Possue a ,CLINICA, os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PhRA.
TRATAMENTO das DOENÇAS
'da ESPECIALIDAD}!;
Consultas _ pela

.

manhã no
-

MjWlCO CIRURGIÃO
HOSPITAL

uencas de DE'nhoraB - Parto.
Á TARDE _ das 2 as II _

_ Operaç.iep _ Vinp- Urinária.
no' CONSULTóRIO _ Rua dos
ILHE,'1 n". �

Curso de' aperf'aicoP.mlmb e

R'l..� �Dll:NCIA _ Felipe Sch 'onga prática nos Hospitai.· de
Buenos Aires,midf nO. '113, Tel. 2366, .• < CONSULTo.RIÓ: Rua }'elipe

DR. ANTON-I-O-M-O-N-IZ- Schmidt, nr. 18 (sobrado), }I'ONE

R G%O
;1(;12.

DE A A ft •. HORÁRiO: das 16 ,. 18 ho-

CIRURGIA TREUMATOLOGIA ras

Ortopedia KE'sidpncia: Avenida Rio Bran-
Consultúrio r Joãf Pinto, 18. co, n. 42.

'

Das 15 às 17 drãríamente. .0\ tende chamados

Menos aos SábadQi Telefone: .- 3296.

Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2,714.

Dlntornade pela F'acufdade Na
eíeaal de I'rledlçina da. Univer

sidade do Brasil
E'I-Iuterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
�x-interno do Servlço -de Círur
"ia do Hospital 1. A_ P. E. T. C,

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da. Maternidade Dr. Carl"'p

Corrêa
[JOlo:NÇAS DE SENHO'�AS -

PARTO� -\ OPERA :)ES

Cons: Rua João Finto n.

16. das 61,00 às 18.00 horas.
Atende com horas marca-.

das - Telefone 3035.
Residência;

.

Rua: Gene cal
10l.
Telefone: 2.693,

Bittencoun D

DR. ROMEU BAS'rOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital Sio
Francis"" de Assis e na !.'anb

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2676.'
Horários: Segundas, Quartal e

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

mídt, 23 - 2° ,andar, a·pt. 1 -

l'el.. 3:Q_0�.
.

DR. HENRIQUE PRISCO
\ c PARAISO

J\otÉDICO
Operaçêea "Doenças de Se

nhoras -:.... Clíníca de A,\uIt08.
CU�90 de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof, Mariano de

Andrade), ,

Consultas - Pela manhã no

Hospits l de Caridade.
, Á tarde das 15.;;!! h s:" em dian
te no consultório á Rua' Nunes
Machado 17 Esquina de Tira,
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutir:ha 44. Tel.: 3120.

NARli

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço t,;ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS. com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento,
SULPOSCOPIA - HISTERO _

SALPL.'.wO·GRAFIA - METABO-
LISMO .í3ASAL

R'\dioterapia por ondas curtaB�
Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho•.
'Consultório: Rua Trajano. n, 1,

10 andar _ Edificio do Montepio,
Horário; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 <horaa - Dra

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA &IÉDlCA DE ADUL'lOS
, E I CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 � 'reI. M. 769.
CQnsulta�: Das '4 às 6 hOTal!.,
Residência. Rua Esteves Jti

nior, 46. Tel. 2,812.
-

e çrianças
Consultório - Rua

nes Machado,-17.
{

Horário d.as Consultas -

das 16 às 17 horas (exceto
aos sábados).

,('ENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

usorua - Atar.ues - Manias -

't'ob lemát.ica afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

.as Mentais. Psiquiátra do
lospí tal-Co lõ niu Sant-Ana..
CONSUl!.q'ÓRIO _ Rua 'I'ra

ano, 41 _ �as 16 às 17 horas.
RESIDÉ�C1A: Rua Bocaíuva,

39 _Tel. 2901

DR. ARMANDO VALt
RIO DE ASSIS

.os Serviços de Clínica Infantil
Ia' Assistência Municipal e Hos

vital de Caridade
LfNICA MEDICA DE CldkN

ÇAS E, ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M ..

nado, 7 -- Consultas das 1fi à,
ó horas,

·

Res id encta : Rua Marechal GUI

uerme, fi ._ Fune: 3783

DR. J(rLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-Interno da 20& enfermaria
e Serviço de gastrQ-enterologia
da' Santa Casa, 'do. Rio de Jeneiro
(.Prof. W Berardínel'li),
Ex-interno do', HospitÍlI mater

nidade' V. Amaral.
·

DOENÇAS INTERNAS
Coraçãc, Estômago, intestino,

fígado e vias bi lia+es. Rins.
.

Consultõrro . Vitor 'Meirel" 21.
Das 16 às 18 horas.
l<e"idéll�P;t; Rua Bccaíuvs lO,
Fone: 3458:

DR. MARTO DE LARMO
CANTIÇAO

MÉDICO
rL1NICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç..s Internal

.bRAÇÁO - FIGADO -, lUN�
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILlS

Consultório - Rua Vitor Mel
-Ies, 22.

. HORÁRIO:
Das 13 às 16 hora,.

l'e lef'one : Consultório _ 3,416
Ref'idi,ncia: Rua José do v.aI.

Pereira 158 - Praia da Saudado
- Coqueiros

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

----------

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Er,pecialista em moiéstill. de
.,

Senhoras e vias urináriu •

Cura radical das infecções
agudas e cronicas. do IIperelho
ge)lito-urinário em ambol o.

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.
Horário: 10% .ás 12 e 2';1, 'S li.

Consultório: a, Tiradentes, 12
_ l0.Andar -- F'one: 3246,
Residência: R, Lacerda Cou

oinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone: 3248.

,

OR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

'Cirurgião Dentista
Clínica - de Adultos e-

'danças R.aio X
,

:��.:;;� SC::�d�::':: I � c�.

'\0 PRIMEIRO SIR
.

� DR.,! LAUIlC),J��LDE.lRA
"

- DE ANDRADA
CIRU ltG lAI)·DENTIST.\

C0,'\j;:;UL'I'ol'to .' _ Ediflci"
"al tenon '_ 2° ' andar - sala
_ua '- Rua Tenente Silveísa, H>
Atende diáriamente das 8 àa
,{ horas'

.

3as e 58S �as 14 as 18 horal.
.- 19 as 22 hOT.ali.
COllfecdona :Llentaduraa ,e .Pon-'

es J.dóvei» d .. N_yloli. 'fransporteil de Cargas em Geral entre: FLORIANúFO
LIS. PôRTO ALEGRE. CUR1TfBA. SÃO PAU:{..O, R]('
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

DR. NEY PEI\:RUN�

t urmado pe"d�de "Nacio
"a1 1111 Medicina Umveraulade

do Brasil ..

'RIO DE JANEIRO
Aperfeiçoamento na "Caaa 1101

Saúde São Miguel"
Prof. ..."rnando .l:'aulino

Interno por 3 anoil do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA 'l>E ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTA3: l'iàciamente das

7 - 9.30 no Hospitd de C.1ri-
dade, das 9,30 - 11,30 no Con-
sultôr!o à. rua João Pinto 16, l°
"Indar,

"

RESIDJl:NCIA _ Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef, '3.288 -

Florianópolis,

A n V O G A DOS

DR. rose MEDEIROS
VIEmA

_ �DVOGADO
Caixa Postal 160 - Itaja'

Santa. Catarina.

DR, CLARNO G,
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Hei-eles, 60,
FONE:: 2.4il8

Fl'ori,m'lpolis -

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

DR. ANTONIO GOMES m

ALMEIDA
- AnVOGADO ••

Eseritório e Residência'
Av. Hercilio Luz, 16'
Telefonp, aa4C

,..•......•..•..."•...
O � N � 1ST A �

DR. SA�UEL FONSECA
CIRUKlIIAO·DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal _.

Protese Dentéría
Raioa X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. II

Fone : 2226,

Cr nsu ltas : tiae 8,UO b 11 bo
as e das 14,00 às 18 aorae

-

.

Exclu,sivamen·.-a com hota mar

-: ..Íía.
Sábado _ das II as 12.

ADMINISTRAÇAO

Redaçio e Oficinas, l roa Con-
•.,llieiro Mafra, D. 160 TeL 1022
- Cx. Poatal 139,
Diretor: RUBENB A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F, D.

AQUINO
-

Repreftnta,nte.:
Representllçõe. A. S. Lara.

Ltda
RL'3 Senado.r Dantal. �O - iO

andar.
Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro,
Rua -16 de Novembro 228 6°
rldar .ala 512 _ São Paul"
Assinatul'as anual,., Cr$ 800,00
Venda avulssa .. ,." Cr$ 2,00

'.700
2.600
1li61
2:1211
2,402 I

U'l'l
.

2.3ilO.

A'V I SO
Dr. Wilson J. Bleggí
Oírurgtão Dentista

,
Comunica aos amigos e clientes que

consultório dentário para o Edifício "João
mudou ('

Alfredo",

2.021
2.276
3.14'1 As partidas de Florhnópo!is são ás 24.00 horas, €: (1,
3.821 cio de ';'aneito, ás 16,00.

.

'�449
'r Id '

2,694' anto na a como ra volta o Ilavio fariÍ f'sc!ola 'lln

1.1'll

{'portos
de São 'Sebastião, Ilhabela e Ubatuba,

UIt Para melhores info'rmações, dirijam-se à ;!éde 111,

II ;En,nrêslI.. à r.ua Conselheü:o Mf.lf1��, 30.,- 1'�J�fl111(' 22-12

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar,
sala 16, onde continuará atendendo 'no seguinte ho-
rá-rio: 9 às 11 e das 16 as 18 horas. ,

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

Pívots - Dentaduras anatômicas e círúrxía.
'J;;....... �."......... wf"of --"""'" -,;

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

E FR_AQUEZA, TONICO ZEN�\
JL1A MESA!

Fotocópia
Máxima perfeição e rapidez.
Rua - Jerônimo Coelho.
Ed-ifício João Alfredo.
Sala 18 - 10 andar.

�--....�__.,_:-�----,----------

<

com segari;loça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO:'ONIBUS DO

RIPIDO
-

«SÜL-BBISlbEIBO»
�

Florianópolis - lta1ai - Joinvillé - Curitiba
._

•

.",. ••.••_.
�

', ....'.;..:.-.':�.l "!'� ,

I .. "7... _.- -_--�..:.� 't:!t.. �. -- "

AgeAn'cía : Kali. DeODOro .eaquiDa da
. ,. Rua Tenente Silveira

\

Viage�
e

Expresso FI,rianópoiis-_ LIda.
l';NIlEHEÇOS ATUALIZADOS DO') EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

I\latl'iz: FLORlANúPOLl2
.Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

26-35 (Escritório\
Caixa Postal, 435

End. Tele,.. "SANDRADE"

Filial: CURITIRA
Rua \'isconde do Rio Brane.

�32/:;6
TelefoTle: 12-30
Tele,. "SANTIDRA"End.

Agência: PORTO ALEGRl':
"Riomar"

Avenida do Estado 16fS/'t6 Rua Comenda�or Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Snd. T..t!le,. "SANDRADE" Elid. T�leg. "RIOMAltLI"

Filiál: SAO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: BELO U01tI
ZON'fE
"Riomar'

A enida Andr-<as, 871-B
�relefl)ne: ;",,-30-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVIÁRIO RAPIno RTOM AR"
<..

Con.sultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOIÚANOrOLI'
,-Fones: 25-34 e 25·35 --

EMPRESL NACIONAL Df HAVEGt�CÃO
, )

HOEPCKt
_ 7W�' ':,(1.;7,., _'§I'�--'-'

..

_--'�

�·A'IO,.MOTOH «CIRL HOEPCKI>,
ITIN.RARIO

SAlDAS DE

'.;,

IDA V.O L T A
RIO SANTOS
6-9 7,9'

'

19-9 20-9
2-10 3-10
15-10 16-10
28-10 29-10
11-11 12-11

Fpolis
29-8
11-9
24-9
7-10

20-10

ITAJAI
31-8
13-9
26-9
9-10

'22-10
5-113-11

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

Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ,I
gaz engarrafado, DEX-GAZ sob qualquer ponto de \'i�
ta pode ser igualado com as melhores marcas mundiais

Unico fogão fa'- ;cado no país, com forno completa:
mente isolado com h... de vidro.

Distr-lbujtlcres excl usivos, IRMÃOS GLAVA?r!
Rua: João Pinto, 6 - Tenefone, 3531.

,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE
SANTA CATARINA

A V IS O
A Delegacia Florestal Regional,

I no sentido de coibir, ao máximo pos-
sível, ás 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 ",roprietário de terras ou lavrador poderá

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

. infratores sujeitos a penalidades.
_ ,/ . REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, 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
1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% 'e prazo ,de 15 anos,

Os interessados em assuntos florestais. para, a

obtenção de maiores esclarecimentos e requererem _auto
rização de' licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

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

Telefone: 2.470 - Caixa Postal. 395.

Endereço telegráfico: i Agrisilva - Florianópolis,
3. C.
j-.-.-_'..·_-_·.-_·.-.-_-.·.,..·._.·_w...........--..-.·.-__.-_-_·.·...·.-_-_-.-.-.-•.�

I/rOA.
A

.

MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

GASA PROPR'IA
COMPRAMOS E VENDElIOS:

SUA

/

lotes, casas, sitias, chacarás, pin.hais e outros imóveis de
gl'ande impol;tância e oportunidade para os melhores

negocias
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

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

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

•

•

""

110 1ft I •

"A Soberana'� Praça 15' de novembro esquina

rua Felipe Schmidt •

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Cauto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.:--._--_._,._-- ---_._-�-
FlorfanópôlÍs,

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE
1

.

SANTA' CATARINA
Edital de Eleitões

,

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Ca
tarina, pelo Presidente abaíxo-assínado, vem, de acôrdo

"OS PRIMEIROS BRIN-

'rde
que 'são laváveis e que com as instruções baixadas com a Portaria n. ii, de 11 de

QUEDOS" (I) não sejam providos de olhos feverelro de 1954, combinada com as disposições constan-
O interê�se do seu filhi- ou sininhos ou botões que tes do Capítulo IX dru, Portaria n. 48, de 8 de abrií de 1952,

nho em brinquedos aumen-, possam ser, "comidos" pe- ambas do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria C" Co
tará _ao passo �ue sua per- lo bebê. Papel de celofane, rnércío, convocar Os Delegados dos Sindicatos filiados jun
cepçuo e controle muscular amassado em forma de

bO-l
to ao .seu -Conselho de Representantes, Para se. reunirem,

fO,rem se desenvolvendo, lia, produz um ruído encan- na Sede social, a Praça Pereira e Oliveira, Edifício IPASE,
Para cada, passo de p,ro.gres- tad�r quando puxado pelos 4° andar, nesta Capital, às 19 horas do dia 19 de setembro
so, haverá uma' especte de dedinhos gorduchos do ga- de 1956, a 'fim de se procedei' ao reconhecimento das cre

brinquedo "que não só di- rotinho. O primeiro den-
I
deneiaís respectivas, e consequente. abertura, em seguida

vertirá o bebê, como ajuda-. tinha pode surgir aos 5 mê- I do prazo de 24 horas, para registro de chapas às eleicõe�
rá a desenvolver as habi-, ses de idade; portanto, co-

! da Diretoria, Conselho FL,cal e Representantrs junto" à

li.d'l?es e satisfará sua cu- meçou a época de brinque-I Confederação Nacional da Ipdústria e respectivos suplen
nos Idade sempre ,cresce�- dos apropriados, J.á que i tes para o periodo 1,956/1958, que se realizarão no dia 20
te de como os objetos sao qualquer objeto vai parar de Setembro de 1956, as 15 horas, no mesmo local, ficando,
formados. nua boquinha mesmo, adqui- desde. já, esclarecido que, não havendo quorum legal para
Os primeiros dois mêses ra aqueles feitos especial- o pleito, êste se realizará no dia imediato 21 de satembro de

podem ser chamados de fa- mente para ajudar a denti- 1956, às 15 horas, com qualquer número.
Se pré-brinquedos. Entre- ção, os quais possam ser Florianópolis, 24 de agôsto de 1956,

tanto,_ exístem, coisas que I mordidos realmente e' que, CELSO RAMOS - Presidente.
poderao interessar o pe- assim, aliviam o descon- ._-_ .. - '_' ----�-

_!speeial para a mulher
" Ili'II,�. ,mm "I, ��f.:;1�1;��J.�;�:;E����; ::�;�;;:,:����a:,,�,;:I��;; VOCE SABIA OUE,

.

---"

Graciela Ellzalde Mistura-se uma xícara!' D�ROTHY HUBBS NOS
ao ouvir a voz da mãezinha, aos materiais usados na

Da GIobe. Press das grandes de morangos
1
APRESENTA UM IN T E-

Ialando suavemente ou can- confecção dos brinquedos.
, NOVA YORK - Faço vo- bem amassados com. três RESSANTE VESTIDO EM

tando. Música de rádio ou Veja se a tinta não é vene-

tas que a leitora, ao experi- quartas partes de uma XÍ,
I

JERSEY DE LÃ AZUL MA-
discos o fascinarão, con- nosa. Evite objetos plásti-

mental' as duas receitas que cara também_-grande de ".-1 RINHO d r h
.

I
quanto não seja alta ou agu- cos, com arestas agudas.

abaixo transcrevo, e que de- çucar, uma pitada de sal I � '_,e in as �lmp es, da. Durante o segundo mês, Enfeites devem ser bem

vo, como sempre, à gen ti le- uma colherinha de caldo. de I onde se destaca um interes- terá prazer em olhar obje- firmes e resistente, para que

za do Instituto de econô- limão. 'sante lenço estampado pre- tos, mesmo que sua vista não sejam arrancados ou en-

mia 'Doméstica- da General Umedece-se uma colheri-
so na frente; na gola, Atu- ainda esteja incerta. Amar- gulidos. Brinquedos de bor-

Electric, possa prepará-las nha de gelatina sem sabor almente estão sendo usados. -['e uma bola de borracha racha bem dura são' pref'e-
numa cozinha inteiramente numa quarta parte de XI(:J-

em profusão, êsses lindos nas grades do berço, de )'íveis aos muito moles.

moderna, dotada de todos os ra grande de água fria,' de- lenços estampados. /
nreferência bem' vermelha. Na coluna da próxima se-.

eqúipamentos G.E., que tan- pois dissolve em águíÍ quen- (FOTO TRANSWORbD) Pendure alguns objetos le- mana, completaremos 'nos-
to facilitam o trabalho das te e mistura-se com' o mo-

'ves e coloridos por cima da sa lista de brinquedos ade- I
.

d d caminha, Deixe que olhe quados .para o primeiro ano Ionas e casa. rango.

R dVejamos as receitas. Deixa-se esfriar, até que
. etrato _O

fasdn.a,clamente para a luz de vida 'do bebê: Até lá, mi- I
"Cocktail de Camarão com a massa tome uma ccns is- (meio velada, é claro) do nhas amigas. '

Molho -de Caviar tê b t abajur, E já será tempo de I '

.

enr.ia espessa e a e-se n.i

8ra.sl·l. ! coloc.."r um quadro grande I ...J"_ _• ....,....._ -.....

Colocam-se os camarões batedeira elétrica, até q;le
. '" c c

cozidos,' limpos e gelados se torne esponjosa. e 3)legre na parede do
'

nos cepos de "cocktail", dei- Em seguida, bate se na DIAMANTINA: MINERA- quarto.
xando-se inteiros, se forem batedeira duas xícaras çÃO E INDúSTRIA De 3 a' 5 mêses, o bebê

pequenos, e cortando os em grandes de creme de !r;ite TÊXTIL começa a .se transformar,
pedaços bem pequenos, se até que fique bem duro €o' .'. . 'nnma peQ,uena pessoa, cu-

rorem, grandes. misturam-se com os mo,:a,,-I Diamantina, um dos mu- rioaa a respeito dos obje-
Para se fazer o molho, ;:ros., I n�cípios. d.e ��is rica tr�di� tos que o cercam. Süas!

misturam-se 100 gramas rie 'Ponha-se numa formo, e' çao na história de Minas mãozinhas o fascinam e

caviar (uma lata) com um 0(:ixa se congelar no (;,,111 I Gerais, fO,i o�jeto 'd: .u�:a adora' sagurar , chocalhos .

.

copo de' creme de lei- partimento de congelar?:( i das monografias ,m:UI1lClpmS Êsses,bJ;inqlledos,le,mpre-se,
te ácido e uma colher, de do ref'rtgerador, até que fi- do Conselho Nacional de terminarão, ínevítàvelmen-
ld d li

- . dei d" . V' Estatística. Por ela se' vê> _Le, de.n-tro ,dâ_,súa boqui- Ica o e lmao e' elxa-se I (lue, e urra conSls,enCla s<:, qu'e'" a l'lld'(lstl'l'a 'ex't'l,'a''''l'-va' ..1 1"' '" �'l d j
esfriar no refriger-ador. " lida. -'. .,. - L - -.t1"Ka

-

cll.t".ipslf; -õ1'iúe-<::e' 8" es-,Coloca-se o molho sôbre I Hetira-st� oa ffnna, ,;,.'0- mineral continÍJa desempe- cobrirá -à diferença entre

os camarões, nos copos de ca se numa travessa, eJlfe:- nhando importante pa-pel na mole e duro, liso e_ áspero,
.

"cocktail", e enfeita-se 'cada t�ndo se à vontade e seI. \'(:'.
econoÍnia diamantinense, f;'io e .q�lente. Os olhinho� I

."cocktail" com uma rodeb tie. figllrando com itens princi- .ia focalIzam bem e gostara
de I I'm a-o. pais o diamante e o C"r'istal rie observar' um.a variedadeA receitn dá para se IS 1).1

Cr�me de morangos oito pessoas.
de rocha. A produçàe de de objetos pendurados sô

--
ouro, mármore e minério

-

bl'e a caminha. Primeiro,
de manganês é insignifi- apenas Se contentará em

cante. olhar, mas o contrôle mus-,

A lavoura e a pecuária cular sempre maior logo fa-
são de modesta expressão rá com que queira pegá-los.
no quadro estadual. Entre Bichos e bonecos de pano
1949 e 1952, a produção de ,são simplesplente venera-

milho alcançou a mé'dia "dos, mas, tenha a certeza-
anual de 70 mil sacos; em

1953, baixou para 33,5 mil
SMaS. O valor conjunto da

produção agrícola em 1953
foi pouco .superÍol; a 20
milhões de' cruzeiros, apa
recendo, além do milho, a

mandioC'a, a banana, e o

feijão como, os produtos de
'maior significação local.

A produção industrial
nitidamente a agrícol'a e a'

extrativa. Já no último Cen
SO Indústria'l ia além de 25
milhões dê cTuzeiros; em

-1953, só a produção têxtil
somava 30 milhões de cru

zeiros, afirmando-se como o

item mais ponderável da
economia do município.
Informações do IBGE,

distribuição da SERVIÇOS
AÉREOS CRUZEIRO DO
SUL, especial para este jor
nal).

<1.0 E S T A D Ó"

ANIVERSARIOS sr. JoãoI
; ford

I
- sra. Donatila Si-lveira Santo� . I Jt:::

de Souza I ,- jovem Adllson Amaro ::.. ,'
- meni�a Joyce Frei�as Alves " :::'.
- sta. Sidney O. Bastos sra. Cleonildes Ligo-
- sra, Inês Krepsky ckí ! ::?
- sr. Altamiro Fragá sr. Nestor Carneiro

I
__;_ sr. Raimundo Vieira Raimundo Vieira

_

- sta. Edeltrudes e Gise- j - sr. Nel�on Vasco Gon-
i

la Kock ' din .

FAZEM ANOS HOJE:

CABE A ONU FAZER VA- questão de vida e de morte.

LER O SEU PRESTíGIO para seu coméraio.
O lider nacionalista e po-

Quando o' mundo vai ca- pulista Nasser ameaça 'des

minhando para.o sossêgo truir o Canal, se o mundo

completo e os homens de ocidental não concordar

boa vontade se esforçam pa- com a nacionalização, o que
ra reinar 'a pàz entre os I seria uma prova de bal'ba�

povos, acontece algo que' rie, imperdóavel a quem' de

passa a ser o estopim para a seja ser herói, mesmo à

próxima conflagração. . . custa do sangue alheio.

A' q'uestão do Canal de Para nós é a vez da OUN

Suez está levando o pl·ane- impôr a sua fôrça, não a

ta a uma tensão perigosa'e fôrça física, mas a moral e

existem três partidos na espiritual;' a fôrça da pala
debatida questão: A Ingla- vra", da diplomacia. A ONU

terra e a França, interes- ,qu'e, como a Liga das Na

sados diretos 'no assunto, ções, teve muitos bons

querendo mesmo à 'força príncipios e esposa os mai,s
.manter a sua: autoridade no' belos ideais, é muitas vezes

:discutido Canal; O Egit�, cons1derada mera fantasia

com os povos árabes, que- de homens crentes'na salva_

rendo manter a nacioilali- ção humana. Ainda há mui

zação, com a Rússia ao 'seu ta g'ente e muitos governan

lado; ,e os. Estados Unidos tes que não crêm na sua

que, pensando melhor, são vitalidade ti no. seu valor.

pela resol�lção pacífica,' Deveria s:lbel', pois, a ONU,
crendo ainda que existem I'c;.;olvel' e;;t:L pendência 'clo

meios dos homens se�:- Cp,nal dt, Sllez. 'SÓ el::t, com

te:1derem, arara pela voz do maioria dos p:físes presen

canhão. tos, .:1everh discutir o as-
,,' . "

A importâncià ·do Ganall sunto. E cremos maiS, 80

de Suez para a navegação, c,:!. deyeria a.dministrar e

é vital; não se pode negar gerir os' negócios de Suez IqU9 seja ponto estratégico. I como outros negócios sp.me

pina quem o domine. Sobre- lhantes de que o, mundo
tudo para a Inglaterra que, tanto precisasse. E a vez

o comprou e para a França d:1 ONU. E esta oportuni
qne o, construiu, existe su- da de não lhe deve ser ne

ma importancia, porque é ,g·adn ...

EMPREGADA
PHECISA-SE de uma que saiba cozinhar e

llla no emprêgo:
Informa.ções' pelos telefône::l 3822 e B257.

qllE! dur-

Vende-se por Cr$ 25.000,00, um gabinete dentário
,completo à rua Trajano, 25.

Máquinas completas para fabricação dé alcochoa
cios ou seleiros, sendo uma 78x1 uma Singer familiar, e

motor�s, �Ima Lavanderia motori�ada "lavagem a sêco",
Dia 10.J. S:ftbado - Grandiosa Soirée das Misses d'-'3 uma l'esidencia com ou sem moveis, constando de 4'

'Cursos Secundários do Estado, às 23 horas. Reserva de I quartos, hall, saleta, sala de jantar, sala de est.ar; copa,

Mesas na Joalheria Muller. 'cizinha q'uarto de banho, quarto com entrada indepen
Dia 9 - Domingo � Soirée Juvenil, das 20 às 24 dente para empúgada, à rua Felipe Schmidt, 160, fone

hor3-8. 3742.

Dia 22 - Sab::.cl'o - Tradicional' Soil'ée pa Primave· ----------....---�-----:-�--------
l'a; às 23 horas. Elei_ção da RaiFlha do Lira. Apresentação'
,à sociedade da encantadora Senhorita Lêda Brandãq> 1 i .'

Ráu, Miss Di$trito' Federal, 1956. Ornamenlação primo- •

rosa a cargo do notável decorador, sr. Eduardo 'Rosa
Show variado. Reserva de Mesas' ná Joalheria Muller, 'a· ,

começar do dia 10.

!ULTIMA
.I

MODA Ç)
")
1

por SINHÂ CARNEIRO
' "';:j.\,F,·:''Y',..!

CONSL'LTORA DE HIGIENE INfANtrlL DA JOHNSON' & JOHN.SON

�ACALMÂ
A�JOSSE

.-

Âs novas Pastilhas
Vicie dão à sua-:tosse um alivio

como ·V. jamais Sentiu I... •Porque
combinam os medicamentos

comprovadOs de Yick VapoRub
com o novo antisséptiCXI
penetrante Cetamiuml

Experimente as Pastilhas Vidé J
�.

'

ti

-----------'-----------
"

'

,Lira tenis Clube
l>rograma das festividades de 30° aniversário

SETEMBRO: c

•

ComuQicação á pra�a
_'

Comunico á Ptaça e, 'particularmente aos associa
dos do IPASE, que, não me, convindo mais as funções
de Cobrador de Prêmios de Seguros Pr-iv�dos da.quele

'1 Instituto, solicitei exoneração dais referigas funções
em 19 de agosto de 1956. .

I .

Tendo prestado conta d-os -negocias' a meu cargo, e
obtido o total e completa. quitação, não me responsa

I bilizo, desta data em diante, por nenhuma 'cobrança em

I
nome do Ipase. ,

Florianópolis, 19 de agosto de 1956..
, Brasiliano de ,Souza

..� � ...
...

Oportunidade

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A
- FLORI�NÚPOLIS -

OUTUBR(}:
Dia 6 .,..--' Sábado �. Grandioso Baile comemorativo

ao 300 aniversário do Clube e posse dâ nova Diretoria:' '

Coroação da Rainha do bira. Apresentação da .famosa

,. "Don MickeY'Orquestra", da Rádio" El Mundo, de Bue

'rIOS Àires, Númerosi'especiais com belíssimas e e�celen- '

I tes cantoras e bailarinas internacionais, Reserva de lVIe- 1:-,
sas na Joalheria Muller. .' I

----------�--------------.--------------------------------

.5% DEPOSIT.. os RPP."ULARESLimite de Cr$ 200.000,00
Juros capitalizado,� (ada 6 meses

UTRÓS DEPOSITü'S
Juros de 2 a 7 % a. a.

',I :
' ..

pela

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
J�l

� \) I
i

� I

(f2Q&=s''i@

�l�I.IIII
II'UIII"

tlut .u "11'" II

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Florianópolis, S6xta-Feira, 31 de Agôsto de, 1956
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o ETADO

, Como se sabe, completa- 1\ vaí em 33 anos de lutas
" rá o Aval, ámanhã, trinta e -,ri1 pról do soerguifl1{lnto do,
três anos 'de�' proveitosa' ':1.1tebol 'catarinense, Tain
existência, nos qllais alcan( qé�l1 serã'o.,- expos�tos os re-

,

Ç0U maior númel'o de títl)..- �ratos de parte d'e _ sel,lS
!o� de camp�'ão da ci<;lade ê fundadores e beneméritos;
do Estado qu.e, qualquer 2lÚre os' quais ,os d,e Am'a
oútra agremiação futebolís-' Jel,l Horn, seu p"i'imeiyci pre-
'fica, além; de vádós ,triun- �id"p. te; dr. Aderb,al Ramos
\�('s n::emoráv�eis ,em ,Pugnas I 1.1 Silva e Celso RamQ�,mterestaduals e mtenla-" ,," , ,

�ionais. : f! SegundQ apuramos,,,a, ex-
:Êste ano, os diretores. do

'

posic:flo em referência será
querido '�Léã'o da Ilha" re- a;';erta na manhã, de hoje,
'soh<(:ram organizar"uma ex- em' pl<édlo ao lado da Casa
posição de tpdãs is taças e Yolanda, 'na rua Felipe
bronzes. conquis�ad'os, ,peld Schrnidt, Visitem-na.

�

Mais uma vez reuníu-sea
Sob a' presidên�ia do, 'I'ransp-trtes Aéreos Catarí- ES1, oitivas de Santa Cata- diz�m respeito 'à crônica

Ilhares
propósitos em fazer i elaborados ,e aprovados, I ponentes da ACESC dispen,confrade limar Carvalho, nense (TAC), mais uma I rins �I esportiva ,escrita e falada da ACESC uma entid�de I por êstes dias serão envia-I derem o máximo, de SUasrealizou-se; terça-feira, à reunião da recem fundada I Entraram em d.ebate as-

i
da Capítal; Todos os pre-, de cl�ss_e, realmente fOI'te. � dos á I,?�rensa Ofi��al. p�- energias .em prol dos es,

noite, nos escritórios da Associação dos Cronistas j 8Ul.�.tCS os mais vaniados que sentes manifestaram os me-I respeitada, Os estatutos, ja ra publicidade no Diário l portes, divulgando em t()..

Oficial", devendo em se- dos os seus pormenores as

. -A./, Ij.. []HATA,'"AO
.

TURfE,�
c: guida serem registrados, atividades ddoS nOossos clu,

, _:;;.---'---------�C:: satisfazendo, desta forma, bes e entida es. cronista
.... uma formalidade legal. esportivo conscio .das suas• O presidente Ilmar Cir-. responsabilidades não me.

valho, cuja inteligência, efi-I de sacr'ificios na sua luta
ciência e zelo à frente da pelo progresso dos eSPoro
ACESC tem elevado sobre-. teso Assim está tambélll
maneira o móral da entida- honrando e dignificando a
de fazendo-a- -merecedora' sua classe e fazendo-a me.
da: confiança f-dos plausos : racedora do respeito do po,
dos bons esportistas, fez

I
vo entusiasta dos esportes,

.uma ligeira e exposição da I Na próxima terça-feira
situação atual 'da crônica i voltarão a se reunir os cro,

esportiva, dizendo da ne- 'nistas esportivos, desta vez
cessidade de todos ós com-' na redação de "O Estado"

.

. ..

CESTINHAS & ENCESTADAS

sivel agressão por parte de Nas fileiras do clube, que part.icipararrf do 9° é, falaram 'em HIPJSMO,
torcedores americanos que presidido pelo sr. l'homaz

I Campeonato Brasileiro de Sabem lá o que é isso? Upa!
não esquecem o" inéiden'te Chaves Cabral nota-se gran, Basquetebol Juvenil, ou me- Upa! Cavalinho alazão,
lamentável havido entre o de an imacão e confiança lhor, snbreviatarei todos os é ... é ... ê, ••
corajoso player e o médio no sucesso do quadro de- componentes da delêgação. * -�, *

Ibrain, do América, trei- pois de amanhã, frente ao Aguardem. Quando será que vamos
nau muito bem, terça-feira leader invicto do Campeona-

' .

* �, 'x-
ter a grata

'

satisfação de
e hoje voltará a fazê-lo,

.

to da Divisão Especial de' Queró ver se no Campeo- assistir um joguinho inte
reaparecendo no cotejo de Profissionals. nato Citadino dêste ano" restadual lá na FAC?

aparecerá alguma equipe Quando �enso naquelas ar
.� 'jogando o tipo do basquete- quibancadas

. todas esface
bol moderno. Todas já sa- ladas, perco logo as espe
bem (técnicos) que êsse ne- ranças .

gócio ,de chave n? 458; ata- * .X- *

Botafogo lx .S�a-o '

que 4-1" meia-lua, chave 'Se quiserem ver o nosso
RIO, 30 (V. A.) _ A pr imeiro, 3 segundos e 4

11234,- ataque 2-1-2, lua tor- basquetebol evoluir dentro

C
í

t
-

1 terceira. Regata da Tem- te�celros; 4° l?ga: _ Ica-
I ta, jogadas a la mineiri- de um ritmo acelerado, os

O Dr. Celso Ramos Filho transformação deve-se ao

.

riS ovao' porada foi realizada dornin- rai com 1 pnm��r�, � se-I nha, bandejas paulistas, nossos clubes, por obriga-foi reconduzido unânime- ;Julso forte do maioral alvi- go, tendo vencido coletiva- gundos e 1 te:celIo,. 5 .lu� i lua cheia, defesa O::S, chave toriedade, têm -que cons-
mente à' Presidência do ,;e�fste. Todavia sua maior Em partida antecipada mer.te' o, Vasco da Gama gar _

GravaBta, 1 ?r!melrO, i 3753, canivetes, facas, te- truir . suas canchas.A\'�lÍ F"C., numa demons- _"1itória, foi conseguir a rea- da rodada do Campeonato
I
gue venceu 6 páreos. 6° lugar _

oq.ueIr�o'ocom I souras, ataque 3-2, lua nova * * *

tração robusta da confiança Unção do Campeonato aci- Carioca defrontaram-se an-! - Eis a classificação: 1 segundo e qumto, 7 lu- i
e outras coisas mais, aca- Émbora tardiamente, no-

CM
•

si depositada' peles 1:1a mencionado, -pois gra11 te-ontem, os conjuntos do! 1° .LU�A.R _ �asco, com gar _ Escola Naval com 11 bou-�e em basquetebol. O tício os jogos do, Lira Tê
muinmos do Conselho Del i- Ç�3 ao seus esforços ll·,ma- Botafogo e São 'Cristóvão,! 6 prI.me!ros� 1- 8eg�nd?, � segundo;, 8° lugar _ Gua-

caso agora é bola prá frén- nis na cidade de Joinville,bfl'atbü'''ao SImpático clu- �;ados com :-os proce_r,es do· 1. :/(. 1 foi 'o resultado. terceIro, 2 quartos, 1 qumto l:a?ara, c�m 1 quarto e 1
j te. Arremessos e mais ar- Co:no sabiamos, o Lira nos

be. --

�. 8'isuf.. irense, numa veroa- ,',
e 1 setimo; 2_° lugar _ 3 q�mto; 9 lug.ar � �ata- i remessas. Está se usand? e dias)8 e 19 do, corrente,O trabalho insano do' jo- leira 'ómaratona" em con- primeiros, 5 segundos, 2 çao, com 1 qumto, 10 lu-

't a figura do OIto, e'xI'bl'u-se em Joinville, con-,

I t
.

1 1
mUI o,

vem presidente avaiano, de'; :lução urópriá, percorreu 'terceiros, 1 quinto e 1 sex- ga�'- n, ernaClOna, com
... natur�lmente bem ob�etiv.o tra a seleção daquela cida-

"envQlvido ,em sÚa
-

gestão ;S cidades ",principais �o '.Ta'mbe',m, -J'a ir I' t,9; 3� .1,uga,r
- Fla!llengo, 1 10 lugar.

I e não somente com o llltUl- de. No primeiro jogo, per-anlel'iór ensejou a oportu- lOrte' catarInense,. conse-
"

.

" ,�' I to de fazer a jogada boni� deu o· Lira pela . contagem'I,ida<.le da sua re-eleição. suindo,us a�esõ�s dps maio-
-

COJ,fienti:l.-se no ,Rio" que',1 ,·:i ' ,.}',
-

ta: Estão dando, acJma de. de 55 a 33. Aliás, nes�aque 'antes de mais nada, é 'es quadros. ta_is comO Es-, aI,ém"d� A�einir, Jàir' tam-
"

'DO\lIIl�NC'IAS SR PRE'SIDENT-E' tudo, a posição de arremes-, partida, segund? comenta-
vm preito de justiça, a civ,�. e lVIarcílió Dias de ?em qelxara ,as ·chuteiras·,1 p� " l .' . so ao atleta, desp�ezl}udo-se' rios, o Lira nao se acer-
quem-muito disp,éndeu ener- fÜlJal, Carlos Renaux.e, este aIlO, pretendenoq tor-, ',i"" "'1 .

"
.,' totalmente posiç.ões em cha- tau uma única vez. Na se-

gjas, niío medindo: sacrifí-
.

PaiStl'Hlú de Brusque, Olím- , nar-se' técnico d9 Madurei-! "�o Segundo,' se ,-anunCIa, va- novembl�o vllld�uro. E a
ves como vinham fazendo I

gunda partida, novamente
'c.ief;, I;ara' que o clube dei· pico e .hdmeiras de Blu- ra na próxima temporada. I rIOS Estados do norte do

I
Federaçao Catarme�se de,

as �ossas equipes sem ex- I
os J'oinvillenses levaram de.

�
. .. / a 'a F tA' I?

'I '�
xa-f" a situação vexatória rneni1 ::; ,América e CaxIas pa'lR ,.1� se preparam p.I 'I

u, 00 •

ceções..Aliás, o nosso bas- vencida, pela contagem de
em que, a se encontrava, de Joinville. Foi S. S., sem

- 1:. " I 0.Il:ox1mo Campe_onato Bla: _
, , quetebol tem muito disso. 45 a 42. Infelizmente nadapar'� redÍmindó-se do,s seus bajulação -- o m�ior bata- Campeonato Para- �Il.el.ro de Futebol que sera ,.Com, � palrIa o despoI-

O atleta quando entra eem
I posso noticiar a respeito �ofra,.'assos, altear-se, ele- lhador do aparec��ento do

-"'.

llllClado em principias de k,La OSLl Me lo.. I camp6, já,vem com uma de-
.

desenrolar dos jogos, pOISvando o nome esportivo da ca�lPleodnapto df� I?lVls.ão"'Es- "Õ

n,a.,On,se',,'.' 'I
terminada 'função, em de-I'. não os assisti. Entdreta�to,·eidarle. peCHl e 1'0 ISSlonaiS, que \.f .

terminada chave. segundo conversas aqUI e
'�mpclga os meios eSllOrti;" ,

INDICOU WilSON SILVA
. 'Agora, no novo nfmº do 'dali, soube que o ,Lira me-Cercado de uma equipe vos do Estado, ab.rin,d? .um ,Curitiba, �9 (V, A.) _ O AVAI " L. " I basqu!!tebol, chegaram .a reci.a vencer a segu�da pal:�,{l.e �nxiliares, o trabalho as� novo mano na hIstOrIa do Tendo em vista os reSUlta-I '., .

b d ti" f d I conclusão de não ser mUl- tida. Casos de arbItragem,sim rlesenvolvido começeu a fuL"!Jol em Sllnta Catari- 'dos registrados 'na décimà
I

O Aval, que doml11gq es� a :. e egla afr a� s�u � -/ to proveitoso êsse tipo de foi o que ocasionou. a der-A
'

F C n't' t t""
. "

. - tará em Blumenau dandó versarIa em re erenCla, 111- .

•• '" l'
frutifi:!ar, e o vaI . ., na. lOIS o o res o e Sl- prImell'a rodada a poslçao "

,.

1 d' d
'

b't bl' I jogo Quando eu dIgo' "che- rota do Clube da 00 ma.1
"

.
.

t t ..: d
. '

.' '. . cOH'..bate ao Ralmelras pe o dcan o o ar I 1'0
.
ume- 'I'
,.

_ _ _f..au atlllamen e cresce an-

'lde��}�li.'de etse'dJarAao �rFI�JCa- dos c,lubes que dl.sputam ',0 certam� � da Divisão 'Espe- n<.)uense Will'ion Silva. para g-aram!' à co�clusao, nao es- Sá dig.o uma .cousa: mebsmoto na I,ürte financeira, téé- (;" 1 eSI en e ,o vaI . ., certame .

araucal'lano de .. .

d t h' tou me refenndo a Togo Re-. perdendo, o LIra lucrou as-1 h
.

lh t 19'"'6 f' d ,.. ciai de ProfISSIOnaIS
.

aca- a direção o ma c .
.

S.
'

. ,

. ..J.
r.ica e mesmo mora, aJa o:; nossos me. ores vo os ;), ICOU sen o asegulll-' nan (Canela), nem a 1- tante. O técl1lcO que o tll-visto que nãq são aceitos de' uma proficua gestão a te: I

mões, nem tão pouco a téc-
.

ga.transbordamentos· por par- frente da Diretoria qu'e será 1° lugar _ ,-Monte Alegre nicos' brasileiros. Refiro-meI
te d')R jOQ'adores de espécie, empossada sábado próximo e COr1tiba, com 2 p. P.· 'E'NO M'

.

UNDIAl DOS LEVES aos americanos que todosalgu'Tia, tanto isto é ver- para a maior grandeza de 2° lugar _ Guaraní e NOVO CAMP A '" .

nós sabemos são os
..
reis dodãdn G�e até a pl:esente âa-

I
"m_ilporte das. Multidões" Atlético, 5

'

Em combate travado do- ves 'Wallace Smith, tornan- basqu:eteboLmundial.ta ).·cr,hzadas seIs rodadas

I'
em terras d.e Dla,s Velho o 3° lugar _ CaramurlÍ, 6

mingo, em Nova Iorque, o do-se d!!st� forma novo dé- Jogadas praticamenfe dedo C'Imreonato da Divisão que equivale dizer em San- 4° lugar _ Ope:'ário, 7 . .

't
. _ meia-cànch.a não existemE

.

1 h
.

tl't t (, t
. .."

1 ,. pugIlIsta nor e-amencano:,pecw, nen um a e a,

'I .h "� arma,
.

" 30 ugar _ Jacarezl11ho, J B d
-

t m- tentar da coréia da catego- mais: Estão explorando aavaianq foi indiciado. Esta, M. F. A" 8
'

I o: rown. /1 rdro
ou o cal ,. 'valer o tal de corta-luz: na---

,

., . peao mundla . os pesos- e- na.
_

"6° lugar -:- Ferrovlano e, -, '.
"

tural ou forçado. Deste mo-

:Bly�o, 10. 'l.�
••••••••!••�.� �...... do, creio que os !lassas téc-

7 I lugar 7'- RIO Branco,. '

. , '" nicas, querendo acompa-

118'0 luga'r � B�it_ânia, 12 'I AINDA AS ElIMINATORIAS ��a�a����::��l, a e:;;�UÇ!�
,9° lugar ,- Agua Verde e

)

esforçando ao máximo, afimPalestra, 13 I' 'Em sua apre.ciada secção ('úm" ape�as. po�q�e perde-: de introdtizir aos pO'ucos, é·
"Braçadas 'e remadas" do ram a,s elm)lnat�rlas ' pa:a ;

claro os métodos modernos

I
"Diário Carioc�,",.- do Rio,. o. COllJlllltO carIOca, Estao

em nosso basquetebol. tliás,
escreve Fred Quarteróli o� remadores catarmens�s tenho certeza que todos já
(111C aqld esteve ,por ocasião. n� melh?r '�e sua for"!-a fl-! estão a par des-s�s inova
das eliminatórias de remo sj(�a e tecl1lca, mas ha que cões pois' sabemos perfei-
i'entre catarinenses 'e c,ario- se ,:(,;l1pr�en,der que a guai'- fam�nte que os' nossos téc-

)
,,,,�. n;,�ao carIoca _ostenta uma

·cos são acima de tudo,"'''.

1
.,

'f'
. nl), ,te� l\.'rma, arma essa onun-, sf . 'ados e 'estudiosos do,.

f-
. e OI c,<

PORTO ALEGRE, 29 (V.' "Em tô,da_s ªs partes, em da de tecmca e ISlca, mas ·to"
.

. ,
'

h-
assun .

A). _ -Com os ultimos jo- todo" �os lug�res elementos tnmbem de uma comun ao i V ltarei ainda a êsse as-
,gOg� dispútados, a situação há que julgam que só vi- de idéias que deu fôrças a I tOa' "

. . -

d'
-sun .

dos clubes, por pontos per- tórias enaltecem, que so V1- I�S";1 guarmçao' que aqUI I * ,y., 'Y,' * 'li- *

ordos, no campeonato gau,:
I
tórias dignificam. Evide�-

I

s�iu forte apenas ria' con-
Ouviram falar que foi Despedindo-se, o .JAYME

cho, ficou sendo a seguin- temente um pensamento �r-. vlt'(:ão. de p_oucos por�ue a:, ventilado pelo, Presidente KLEIN.
te: ',' I rado. E pensamento assIm maiOrIa ,nao acredItava. I .

�

. _-:-______,
1.0 _ Gremio, 1; 2.° .;_. vamos encontrar também "Venceu � melhor sôb�e ,) l<�ÃBRft;A DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S, A,

Intefilacional e Aimoré, 3; em Florianópolis, pois ele- men:or. Talvez a expressão.
------,-,---------'-----�-;- 3.° _ Flóriano, 4; 4.'0 --, mentos há' que desmereGem, , ni'to seja essa, pois sé nive

Rennei\ 5; 5.0 _ Nacional, agora, o valor desses rema-liam 9S rem,adores, mas
7; 6.° _ Juventude, 8; 7.° dores dos que de melhor há quando há um espírito co

Flamengo, ,10; 8.0 _ no Brasil, na América do : ITum numa união _'pérfeita,
Cruzeiro, 13;-9.0._ Força< e Sul, qúais sejam: Hamilton qu::tndo . se combate der- Pelo pl'esel).te ficam convocados os senhores. acio-
Luz. 14. Cordeiro, Edson,Westphal, l'or!�tas há 'que se vencer. nistas da Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A.,PROXIMA RODADA Francisco Schmitt e Sady· É .) que vài acontecér aos para em assembléia geral extraordinária,' se reuniremA rodadà, com �as altera- Berl:Íer. Qúantas glórias, remadores catàrin'enses nes· na sede social, à rua Felipe Schmidt, s/no, nesta, Capital,ções feitas em virtude do quantas' vitórias êsses ra- Sá luta com'derrotistas pois dia ',3 de outubro do corrente ano, às 14 horas, com aadiamento dê jogos, l?rogra- pazes deram ao Br;asil, só - os que exigem vitórias, não seguinte
mada pàra esta semana quem os 'acompanhou fóra sabem o valor do ,esporte.
contará com cÍois jogos: do país pode sentir o orgu- On r'icam na beira dos cais,
Dia 1.0 _ Nacional x Flo- lho desses catarineni!es ..", 0\1 _"'icam no "Pitoco", ou

rial1o. Portanto não se

compreen-j·ficam' ira porta do "Chiqui
Dia 2 _ Gremio x Inter-' -de t'ssa onda de' descrédito nho", a -ruminar a. saliva

n;L.'ional. aos componentes do "quatrg i amarga do derrotismo."
•. � n •

-

ACESO

•

•
c::a
'-oi
•

.'
c:1

L._;�::_::_��..

•

o- esquadrão do Figuei- dinos brusquenses que nun- � pate de .domingo contra o

rense deverá realizar, hoje, 'ca em toda a sua longa e
I
Çaxias em Joinville e a vi-

.

à noite', no estádio da gbr;os� história estiv�ram I !ória d_e ter!a-fe�r�. frente
Praia de Fóra, o seú apron- precedidos de tanto "car-: a seleçao uníveraitária bar-
to para

'c

a batalha de do- taz" como agóra. I riga-verde, recoJ?1endam o

mingo, "quando conhecerá I E o Figueirense, de tra- alvi-negro, como capaz de
o/ poderio �o eonj,unto, líder ,'dições .gloriosas", ,bus�ar.á; uma proesa de, tamanho
'invicto do Paysandú, da consegUIr uma das suas VI- . vulto. '

,

.

cidade de Brusque. ',I tór ias mais. retu�?�ntes I \ O médio. Julinho, q�e �ão
Há interêsse indisfarça- quebrando a invencihil idade ' atuou doml�go :m Jomv.llle

vel do' publica pela g igan- , sla p_oderosa f�l��ge dos I P?r d:te:'mlllaç�o da d íre
tesca luta com os esmeral- 11'I'maos Bolognini .. O em- çao técnica que não dese-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r

REELEITO O DR. -CELSO RAMOS F'ILHO
/ 0- VASCO VENCEU A 3a REGATA-

Landico; do Lira, dizem
que 'jOgou admiravelmente
lá em Jaiúville. . De. fato,
Landico está alcançando o

Climax em sua carreira

ha.squetebolistica.
( * * *

\Quando eu digo
.

que' a
hora é de ação, muitos ino

centes fingem 'não compre
ender.

O MARACANÃ E SUA D1VIDA, Á
PREFEITURA

E depois, vem aquele di
ze�" que é desportista, sem

nunca saber o que é esporte.,

�--------------------��------�--��------

EXPOSICÃO DOS 'TROFÉUS DO AVAL
, .�. I.", < \

_

•

Campeonato Gau
cho

* *, l("

Falta intercâmbio ao nos_
so basquetebol? Agora! 'De
mês em mês, sempre apare
·ce. uina equipe, fazendo 'na

da menos do que dois jogos
em nossa Capital (Çlaro,
nünca'se eSQ,uecendo de que
isto é a mentira do dia).

,- .!'Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO

.z.

RIO,29 \,V, A.) _ 'A atuál: "da obra.
divida da Administração do De qualq,uer forma, está
Estadia do Maracanã com o tramitando um projeto pe
Banco da Prefeitura do Dis- la Camara de Vereadores;
trito Federal eleva-se, a do Distrito Federal, segu'n
Cr$ 337.165.218,50. A cjfra do.� qual a Prefeitura de
é verdadeiramente impres-, verá p�gar ao Banco. pres
sÍonante, de onde se con- tações mens;;tis de 30 mi
clui qúe ós espinhos estão lhões de cruZeiros, com ju
surgindo da �randiosidadc 1'OS de 4112 % ao-ano.

, ORl)EM DO DIA
1°) Aumento de capital
'2°) 'Reforma dos estatutos,
30) Outros assuntos de interesse"da Sociedade

Florianópolis, 31 de agosto de 1956
., Rud.olfo Scheidemantel _ f)iret:or-Presrd-ente

;' �
.1••

_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Legal' â apreensão da "Tribuna r
, "; da 'Imprensa"

'

(Continuação da sa Pag.). Ioyalty, mutíng OI' refusal df o sequestro de Jornais por remos corno ontem, na frase
"É evidente que, permitir zes the distribution of all� oficial da· policia judícíáría de ilustre cronista, "un dosas

continue a propagar-se livrol wrttten oh printed matter que deve, contudo, no praze tre dans l'hístoíre de la de
ou periodico a pregação de which advíses consels oir ur- de 24 horas, dar' conhscimen- . rnocratíe".
guerra, de processos víolen-" I!.".es ínsubordínatíon, dis to da medida ao juiz compe- .1\- Côrrstítuíçâo não' é, com-

tos para subverter a ordem lnyalty, mutíng 01' refusal o tente que se não cbnfirmar efeito, repositório de doutrí

politica nu social, ou de pre- duty by msmber of tre mílí- o sequestro, fica este automà- nas, é ínstrument., de govêr ..

conceitos de raça ou de elas- tary oh naval: forces, oi the. 'tícamente S: ln efeito. "In ta- no .que .assegura' a liberdade

se, seria tolerar propaganda Uníted States" (Legislation ti cas], quando vi sía assolu- e o díreító, sem prejuízo do

que a Constituição ímperatí- f�'j Press, fUm and Radio tá urgenza e non sia
. possí- progressó' da ordem (Carlos

varriente declara: não será pago 309).. ble il tempestivo íntervento Maxímíllano, comentáríos,
tolerada". Na França, no que conce-r- dall'autorlta gíudíziaría;'- U 2a. edi., pág. 98) ou, na frase
Nos Estados Unidos, a Côr- ne à apreensão de pertódíeos, sequestro della stampa perio- de. Ararípe Júnior, o primei- .

te Suprema tem interpretado o comissário do Governo, Le- 'dica piió essere _e��g1!ito da ró titular da -Consultorrn Ge

dêste modo os preceitos líbe- tourneur consídesa que o [or- ufficiali di polízía gíudíaíàría, ral da República .as íCOllSti� I .

. rais da sua Constituição. Em nal, quando' viola a regra dc che devono ímmcdatamente tuições são instrumentos .de

IIívro recente. La Iíberté d segurança do'Estado, permet e non oltre le 24 ore, f-are de- vida e não de morte (pare
opinnion .

et d'information, une action immédiàte (Ro- nun nzta all'altorttà gíudízia- ceres,
-

t. 2°, pág'. 384f. A sua

informa Roger Pinto que ger Pinto La liberté d'opin- ria. 'Se questa' non lo conva- sombra, sob SUa � proteçãc,
aquela Côrte julgou liGit.a � nion et d'information, pág. lida nelle 24 ore sucessíve, il não se .pode permitir que se Iprisão de um orador,' em 200), A propósito, emite o sequestro s'íntende revocato pregue a sua extinção, ou

um comicio público, realiza- citado professor sua opinião e privo di ogní effetti (const, aniquilamento do regime por
do em favor de Wallace, sob Contra tais abusos, as leis pc- lt.· art. 21). ela estabelecido.
fundamento de incitação pú- naís prescrevem sanções Segundo registram Terrou Ainda que, na hipótese, ,.1

blica: La court avait admis prnprias: que o legislador re- e Solal, em muitos países, nos medida que se tomou não 'se
que la políce arrête pour puta suficiente. Não cabe àr poderes conferidos à-<ftutori- esquadrasse, como efetiva":
violation de -la paix pnblic un autoridades policiais agravar dad s éncarregada de manter mente Se enquadra, em ex-

I

orateur qui prenonçait um o regime repressivo, salvo se . a ordem se inclui e de reCI)- presso preceito constítucío
discours em faveur de WalIa- lS necessidades de ordem pú- Iher publicações que pregam n aI, na determinação de que

ce, sons prétexte que le pu- blica o exigirem - a moíns a deserdam - "may include a propaganda de processos
blfc' s'était agfté et qu'un au- que les nécessités de l'ôrdre the right to seize publica- violentos para a subversão
diteur menation de la paix public ne I'exígente (ob.

/

cít., tíons" (ob: cít., pág, 335).' da ordem politica não será

publie un oratenr 'qui bune loco cít.). E exlicação que a E, em alguns países, como tolerada, poderíamos invocar
(ob. cito pág. 72, nota 196). apreensão é-uma medida ex: nos Estados Unidos, a auto- 0- presidente Lincoln, nesse

Se se permite a detenção tremamen'te grave, mas, se' ridade postal tem o poder de lance de sua Mensagem de

de um cidadão, em tais cir-' justifica quando indíspensá- proibir não somente as pu- 4 de julho ._de 1861, girigida
ounstâl.J.cias, por que não pCÍ'- vel para as,segurar a manu- bl.icações obcenas como ;),3 ao Congresso, embora a ou

mitir a aprensão da edição dp tenção ou o restabelechi1ento publicações que pregam de- tro proposito: "Essas medi
um jornal que prega a viola- da ordem pública. "ElIe ne sorçlens -e sedições: "Ílere it das, sejam oU não rigorosa
ção da Constituição,.a ime- .:;erait donc justifiée qu'au may'be noted that in certain mente legais, foram tomadas

Foi proferido o seu v'oto �as ou el)e s'averait indispen:" countries (United States) thc para ã sobrevivência do ide'll
diata subcer"ão da ordem pú- sable pour' assurer le main- postal authorities- are empr.- pelo qual lutamos, pela so--;
blica? ! tien ou de ré,tablissement de1 wel'ed .

to probiQit only obs- bl'C'vivência, da liberdâde em
.

harmonizando êsses princí- de l'ordre public". cene but al�o seditions pu:�li- nOssa Pátria". (RJchardsoI).
pio�, o da llberdade de ma�i-I -

.

cations" (ob. c�t., pág. 336). "Messages an° Papel' of the

festação do pensamento e ,') EXEMPLOS ESTRANGEI-ROS E' qU? na A�erica do Nor- President", voI. IV, pág. 24),.,1
da inviolabilidãde da Constl- '- "E indica o ilustre pu- te, as' fronteiras da Úberdade, E' o meu parec,er, salvo me- -

tuição, que o juiz Jackson
, )�icista ,pre.ce.dente que. se

I �e. expr,essã?, em _maté�ia po- lhor juízo. Rio de Járieiro, 2(5
I,

exclamou, segundo 'o depoi- 3.Justa a hlpotese em apre-:. htlCa e soclal,. sao hOJe d�� de agosto de 1956". .1
mento do citado publicista, yO: Em certas -circunstâncias I terminadas pela apl!cação c:Q' ----------------!;...:...---........---------------.-------�------------

que, não houvesse essa sábia =xc"pcionais, sem dúvida, ft critério do 1JCr!go claro e
, Honrando Santa t,;a tarina

harmoni�ação, o ca'pítulo da
I �,pre2nsão de �m �ornal. con-I �tua� -:;- "clair, and present

C INEMA5declaracao dos direitos se cendo apelos a vwlencla ou, aangcr . enunciado, ,em 1919,
.' ..,..transfo;amia 'em um pacto à. desordem, senão à revolu· � na Corte Suprema pelo justl- ,

de suicídio. "Nous conrons le ião, é ela um meio de assegu·
'
ce Rolmes, à sombra do qU;11 ,

danger, si la Có'ur ne tempere rar a ordem. Ã autoridade: �gem as �utoridaàes, enca1'; .� \- _

""
, , -_

pas sa< 10giql1� diHl±rinaire. policial não aprée�de I PQJ;:; Te,g�daSf-:ct.1", manut�nção _
da

, (INt\ 5KO. JOSE
avec um peu de sangesse pra- apreender pode-�e dlzer, mas, ,ordem pUbhca (Bernard S,�h ' , ., .

A 3 8h ]1.;0 Frogra·ma:
tique' de 1\ voir transformer para impedir convulsões mais wartz, American Constitutio- -

_

s - s.
Cine Noticiario. Nac.

la
. déclaratiol1 constitncio- gr.av.e3". "Dans certains cir-

I �al Law, 1955, pág., _247):'. \' ,·,"Na Téla Panorâmica" �

nelIe des droits' en pact de constantes -_ ,cir,�onstances I AUTORIDADE E_CON�TI-' Robert RYAN ---'- Genll Preço�: 8,00 - 4,00.

l BARRY J STERLING� Censura até 18 anos.
suicide" (la Crise de' L'Etat �xc�mcionelles sans dqute - TUIÇÃO' I: ,- an ,.... _

�

aux Etas-Unis, 1951, pág. la sai:'ie prêventive' d'un - "Em nosso paí.s � c o, em:'
<

••
"'

...��.IIIIIII....IlI\!I..,.
2161. i,otlrna_í contenant les appels e.xemPlo é de ontem - não: TORMENTA NO ALASKA ,'I'r... jr!}.",.�. .

'Na veraacte, as leis ameri· à la violence est ·ou de . .sordre 'se pode condenar a autorida-: f J,� J Programa: ,;iIt � ft'_canas, em caso de instigação à' l'eme.uh - est un moyen de que se mostra energica n:l 'Noti�iàs da Semana. Nuu,
_ . . _ _ i_!?J ' .

de oficiais ao motim, proi- d'assurer4'ordr�. Le préfet' defêSà: da Constituiçãq. pO;'- I Preços: 11,00 - 5,50.

liam a circulação de qualquer ue saisit pas pour saisir, peut �,que então ela. seria impotente Censura 'até 10 anos.,

publicação. que faça propa'- Qn dire, mais pOUI' empêchel' ,Para ass�gurar a nós 111e.;-

ganda de insubordinação 011 de, trouches plus graves de
I
m03· e 'aos nossos filhos o:,

desobedi'ência embora evitem se développer SUl' la vaie PU-II b. nefícios da democraciá,

o onprêgo do têrmo "incita- b'ic" (Roger Pinto, ob. cit., A medida que se tomou é

me'nto", segundo informam nota 624, pág. 201). ,inegàvelmente grave e "ex- As 5 - 8hs.
- Fernand Terrou .e Lucien -Na Italia, apÓ$ a derruba-; c2pcional Mas vale como uma' -AnthonY DEXTER

Solal, em publicação da da do· r2gimé fascista, a, demonstração de que o g'O' I Anthony QUINN erri:

UNESCO: "The Atnerican Constituição ,vigente i)ermite verno está atento e não 1ii- O.REI AVENTUREIRO

Federal La,� of 1940 carefully I
.

".
.

.
.
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QUALQUER

OUTRA ,TINTA'
_--- ....

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

Apesar de ser a tinta ideal' para a ca

neta Parker, Quink' também melhora o

funcíonarnento de qualquer outra cane

ta-tinteiro. Por que? Porque Parker

'(.

-

Quink é a única tinta que contém eoiv-x.

Solv-x é o novo ingrediente exclusivo'

da Parker que, acrescentado à tinta,

facilita a escrita, evitando' a sedimen-.
,

.

J tação e atuando sempre como agente
de limpeza.

Experim.nta Quink Azul Raal La_váv.' ,hoje m.I.....
Quink. " a única tinta que contém solv-x .:: fabricad� pela
Parker, 'o nome mais famoso em instrumentos de escrita.

-.pços: 2 onças - CR$ 20,00 - 32 onças - CI$ 130.00

lI.pr.sentont.. exclu.ivo. poro. todo o 'Irosil'

COSTA, PORTELA & CIA.
c

4"'. I'r... Vargas, 4�5 - 8.0 andar - Rio de Jane;,.

.,�; Cl1lrine - Machado & Cio, 'S,A. - Ruo Saldanha Marinho, � _' FlorianópoUiII

Carmelo Mário Faraco'" camas conhecendo um pou

.

Numa dessas manh;is cla-I co de sua história das difi
ras e luminosas de inverno, culdadés, incompreensões,,2°)' O' SALTO DA. MOR- 'l�.ornpanhados por velho e -canseiras e lutas que a pioTE --,- Com: ·Rex· Alen.
1.eal amigo, fomos falar com neira das companhias de

o Dr. João David Ferreira aviação de nossó Estado já
.

Lima, Diretor Presidente suportou.
�

da Transportes Aéreos Ca- - Não conseguimos COl11-

tarinense. preender os motivos pelos
Atendidos fidalgamente quais os ,poderes público;:;

pai, aquele nosso
-

antigo de Santa Catarina deixaram
mestr'e _.

da Faculdade de de auxiliar aquela ol'gani
Direito, protótipo ·de cava- zação, quando similares em

Iherismo e lhaneza, foi com: entras unidades da Federa- '

prazer que acedemos _ao ção recebem justo estímulo
seu amável conviJe, de ·vi- !

e até subvençõ.es. Com pr'a
sitar as novas instalações \.

zer soubemos, que o atual
da compánhia

-

aérea que,' Governador Jorg�. Lacerda,
com tanto brilho e eficiên- corri pensamento ·dj'terente,
cia, dirige. ,

. I
prestigia a Tr'ansportes Aé

Devemos c01ifessar que reos Catarinense, numa pro-
" nunca esperávamos en'con-' va insofismável de que a

No Palco: VARIEDADES traI' tanta cortezia, eSPiri-! mesma_,merece amparo' go
EM REVISTA - 'Com: 'As- to de org,anização � solici- vernamental. Mesmo por
eras da Rádio Diario da tude. Dispondo,

. antes de que, a Catarin'ense tem con

Manhã LUIZ. FLORES, mais. nada, de serventuários. tribuido de forma valiosa
SOUZA MIRANDA, NEY- educados, zelosos 'e compe- para o maior conhecimento
DE MARIA,. CARLOS DEL tentes, cuja número àtinge de Santa Catarina na Bra=,

ftIO, OS IRMÃOS VIGNAL- 3. uma centena e meia,.a sil, 'servindo, além disso,
LE, e mtlitos outros. TAC pod.e orgulhar-se de ao interior de nosso Estado.

3er uma· organização impar Sejã finalmente estas li_o

re- em nosso Estado.' nhas, um'a pálida homena-

Seus divers6s departa�; gem que, expontaneamente,
m�ntos quer -d� Relações

.

:desejamos préstar a uma

Públicas ou Estatística, Al- organização. que honra o

moxarifado�ou Ci:mtabilida- Estado Bàrriga':'Verde.
s$ &%

�
..

V

WJ
de, confortavelmente' insta-

.,

rnl!2;iI- '0 • I, lados no im?�nente �difi:io ---:--'--'""'--

�1'riJ�lIJI_"I_..�..,III,:.. da Sul AmerlCa, sao dlg�
'.' P E,-N SÃO_....."Õ!,.....__ --

; nos de eneômiQs pela or:dem-
e eficiência apr.esen tadas.:
Em palestra com did-

gentes daquela emprêsa, fi-o

4iClO(•••••ee•••�eít•••••••••••••••••es•••G .

I .

- ,

I
•

:
�

• 1 Esporter, n,a Tela. Nac..

: Novas tarifas em IOde setembro ., Preços: 10,00 - 5,00.

I : çens.ura até 14 anos.

II �. ·:'1-Para o RIO DE JANEIRO (3 minutos)' Cr$ 276,00 '

I. "- '.1 As Shs.

: P� SÃO P,AULO (3 minutos) Cr$ 345,00 - I 10)' PROCURADO POR

: I. HOMICIDIO - Com:_ An-

:1 ,·1 thony Quinn. I · ·
\

d
.

d
A COMPANHIA R�DIO INTERNACIONAL DO BRASIL (RADIONAL) _._____________

OleiO o grao e

i " I CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDúSTRIA
' ,eD�(Jvais

: avisa aos seus distintos cl_ientes e' a:nigos, e ao público em geral, fiue a partir I. • Um' mês diferente, um mês' de ,novidades agtadá-

: •
Assembléia Geral Extraordinária "eis, um mês 'de bôasl compras,' um mês de émbeleza-

! • menta do lar. um mês de preparativos práticos e cheio

-. de 110 de setembro próximo vindouro passarão a vigorar novas tarifas apro- II EDITAL DE CONVOCAÇÃO de encan,tos para qu.em está noivando eis a f!ignificação
I:

-.,.__

reál' do próximo mês de Setembro.
• • Pelo presente ficam convidad'os os senhores acio- / A instituição definitiv'a .pela A· Modelar do "mês
• '. . • l1istas'" de Cal'lo

I

s H k S A C .. ,
-

• vadas para o serviço radiotelefônico mterlOr. '.
.

c

..

oepc e
,.

. omerclO e Indústria,' dos enxovais" durante sete'mbro constituiu uma grata
I I� para em ass.emb��la gera! extraordináda, se rel,ln:ire.m ,mrprêsa para o nosso mundo feminino. Não 'fiá unia/do-

: ! na �ede s?clal, a rua Conselheiro Mafra, . ne 30" nesta tna de casa, não há uma noi�a e não há; uma se'nhorita
: •

Capital, dIa .29 de setembro do corrente áno, às 14 horas, ! que já não tenha feito planos ele compl�ar os artigos de
-. com a segumte I .

t
A

I d d- "d 'f'

I.' M"AIS INFOR'MA'çóES PEI,O TET,. 3333 •••.. ORDEM DO DIA
seu In eresse, va en o-se essa oportunt ade magm lc_a

_ � ensejada pela simpática A Modelar. .

• • 1°) Aumento de capital I' OS preços foram rebaixados considerávelmente .

.
= :. 2°) Reforma dos estatutos

. Cumpre destacar 'qlle essa baixa' se verifica jus'tllmente
. : 30) Outros assuntos de interesse da S'ociedade

, na ocasião em que _os preços de tôdas' as mercadorias e

I O. I Florianópolis, 29 de ag-osto de '1956
, objetos ,de utilidade atingem o máximo gl'au de encare-

••••••••O....fi;}$!ia.�t!I@i:'�il)�,&<i���,�)i1_�,��,:l.$•••.•••.,••••o•••••�... ••••• Acelon. Dário de Sousa - 'Diretor-Presidente cimento.

Ipi.·.'

Preços: 11,00 - 5,50.
Censlira até 14 anos.

As - 8h� ..

V_an HEFLYN .'::'_ Anne

BARCROFT .-- Leemarvin

.- --.-

._� � � ."

As - 8hs.
"Espetáculo .de Tela e

Palco"
-Na Tela: GUARDAS E

LAD�ÕES - Com: Aldo
Fabrizi - Rossana' Podes
ta

.. Em beneficíO' da nova

vista Barriga' Verde: -

Pteço único: 15,00.'
Censura até.14 anos ..

As - Shl\.·
1°) SABARA - Com:

Yic,tor Jor� - TéchnicQlor
2°) -FQNl'lO VINGADOR

Com: Wip Wilson .

• '30) O DRAGÃO NEGRO
::_ 11(12 - Eps.
Preços: 8,00,- 4,00.
Censura até 14 anos. .'

. /

'.-

Aluga-se quartos com
. o�

sem -pen;ão à, Rua General
.dlttencpurt,

-

43.

A

mes dos-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-Feira, 31 de Agôsto de 1956,

«NO Coo,;C:IBiblía. na Mão I :Evtlueãu do ensi�o ,E.I DOI·s _ Pia'netas'--
'

, -'''''�''P7T. ti _
S arl·or do BraSla'l I

SEXTA-FEIRA, 31 DE AGôSTO, ,'.Ii I .. - A Seixas Netto

� RIO (AGÊNCIA NACIONAL)· - Uma análise da Arelogia e Fisioquímica
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, CO-I' evolução do ensino superior no Brasil revela que em I

de Marte
mo para o Senhor. (Colossenses 3 :23). Ler Colessenses 1907 existiam 29 estabelecimentos escolares de gráu Pouco �e. pode conhecer
3:23:25. .

, I superior, número que em 1954 subiu para 547 unidades. da superf'ície de Ma�te e,

INÁCIO DE ANTIOQUIA, um grande santo e mar- . E' interessante assinalar que em. 1907 havia entre nós I em verdade, tal conhecimen,
tír, disse certa ocasião: "Deixa que a tua mordomia de-) apenas o ensino de direito medicina, farmácia odontolo- I to não vái muito além das

, 'I
'f' "Ifina o teu trabalho." Nós teríamos que procurar muito, gia, engenharia, agronomia e veterinária, só no ano de

I
"cartas .aregr� icas ,

.

evan-

tempo até encontrar uma declaração melhor do que esta 11908 surxindoo ensino de filosofia, ciências e letras, com tadas por Schlaparel�I, �er.
ela relação da mordomia com ocupação. único estabelecimento que permaneceu exclusivo duran- cival Lowell, os prmcrpes,

Quantas vêzes, porém, na prática, invertemos .esta te vários anos. 'O ensino das. Ciências econômicas e na-I da "geografía" marciana e

declaração e deixamos o nosso trabalho definir a nossa! turais só apareceu a partir de 1932, logo com 12 unida- "cana listas" ínâígnes, além
mordomia. Talvez, como cl'i.stão, s?,ia esta .de. t�das as,' eles, 'descendo a seguir 'par� 8 e ,7 estabelecimentos, 'su- d'uotros como Beer: Mae�nossas fraquezas a que mars precisamos ccrr igrr. biu novamente para 60 unidades em 1947, em 1948 des- ler, Huyghens, Herschel,

Como cristão, nós temos, também, a respensabil ida- ceu a 38 e em 1954 voltou a 59 estabelecimentos. ' Casaini, Siech, Lockyer,
,

de de nos ocuparmos somente em tais obras que pos-I Aliás, em maior ou menor gráu, essas flutuações Proctor, Dawes, Kaiser, Sec-
samos invocar para elas a bênção de Deus. E' de nossa verificaram-se em tôdas as -categortas, não havendo um

' chi. Holden, Burton, Dreyer,
responsabilidade, "também, manifestar o espírito de Cris-I crescimento contínuo. Em filosofia o número de esta- I Douglas�, Perrotín, Tho�lon
to em nosso trabalho. Quando estamos trabalhando, te-I belecimentos chegou a 45 em 1936, desceu a 41 no ano

i e demais ou�:·as. .estrelas
mos em nós aquêle espírito que nós "trabalhamos de to- seguinte, daí para cá aumentando semp-re até chegar menores da ciencia �e Mar-

do o coração, como para o Senhor?" a 311. te. Os "cana li", acidentes
Com as' nossas tarefas temos oportunidades para Ano do Apogeu notáveis dêsses estudiosos;

praticar o Cristianismo e para praticar a mordomia da 1934 foi o ano do apogeu, quando existiram nada nunca se deram ao luxo de.
influência cristã. Com certeza o nosso trabalho hoje nos menos de 91 estabelecimentos de medicina, odontologia

1
apresentar a mesma e igual

oferecerá novas oportunidades para desenvolver o nos- e farmácia, que mais tarde' desceu para 45, estando agora
!
configuração a dois obser

so senso da mordomia cristã enquanto nós "oramos sem em 71. O ensirro de engenharia teve nesse ano 31 escolas,
I vadores, pelo menos: E se

cessar" e trabalharmos de todo o coração, como para o estando agora com 46. Foi também-o melhor ano para a
I repete aquêle caso de Thol-

Senhor." agronomia e a veterinária, que chegou a contar com

'

lon que observa, dêsde Nice,
• .�} 31 unidades, descendo a 18 em 1949, subindo agora para

- na França -, "canaes
O R A ç Ã O 20. duplos", enquanto o famo-

"Meslres e Alunos so Schiaparelli os observa
Vale- a pena comparar o número de efetivos dos' simples, de seu observatório

corpos discente- e docente entre 1907 e 1954. O ensino de Milão. Itália. A diver
de direito contava em 1907 com 219 professores e 2.481 gência não é nova, data da

alunos; em medicina tinhamos 259 professores e 2.889 oposição de 1886. Os aci

estudantes, em engenharia 210 mestr-es e 2.333 alunos; e dentes de superfície de Mar

finalmente em agronomia e vetirínária contávamos com te, ao meu entender, estão
27 professores 1.153 alunos. As ciências atuariais che- ainda nublados e não podem
oraram ,a 1954 com 1.143 professores e 4.416 alunos. j3el' cartografados com pre-

i cisão como os da Lua. SÓ
: mente as "calotas" polares,
I supondo aglomerados de
gê!o, são visíveis a caga es

! tação invernosa, que Marte
, ,

.. as tem semelhante à Terra,
'somente que duas vezes

maior. Mas examinemos me

lhor a superfície de-Marte:'
Tomemos; por exemplo, um

aumento de 540 diámetros :

6

Ó, Cristo, Carpinteiro da Galiléia, nosso Salvador,
trabalha conosco em tudo que fizermos hoje a fim de que
nossa obra glorifique nosso Pai. Concede-nos que, o sen

so de tua presença conosco consagre o nosso trabalho

para que êle seja como uma oferta a ti, e uma alegria
para nós. Em teu nome. Amém.
• ,h, <'If�.7·., - . ..,... �.- ,"

- PENSAMENTO PARA O DIA

�al;C'liD·
"Deixa que a tua mordomia defina o teu trabalho."

JAMES H. OVERTON, Jr. Carolina do Norte Caíxa Telegráf'ica Beaeíícen
.

te de' Sanla CalarinaSINDICATO DO COMÉRCIO VAJEGIS'l'A .DE

, Na forma do disposto no Art. 190 dos Estatutos con

lOCO todês-os sócios quites da Telecaixa para a reunião
te Assembléia.Geral a realizar-se no próximo dia 31 de
Agôsto às 9 horas, .para eleição de 5 conselheiros e reno

vação de suplentes.
Florianópolis, 25 de Agôsto de 1956.

Cristovão Nunes Pires

Presidente

FLORIANóPOLIS
.

I

ASSEMBLÉIA ,GERAL· EXTRAORDINARIÁ-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo Presente edital ficam convocados todos 'os as

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, 20 andar, para
deliberarem sôbre o REAJUSTAMENTO DE SALÁ·
RIOS DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO.

No caso de não, haver número legal para a reali-: Vende-se uma máquina registradora' 'marca Inter-

zação da assemb'léia ora convocada, fica marcada ou- .iational em estado de nova e 2 balanças Filizola.
tra para 1 (uma) hora. após, no mesmo local, e que se Tratar à rua Alvaro de Carvalho - 66.

realizará com qualquer.' número de associados presen-
tes. \,_ � 4f; i.ff 11:••:.

II' .pc- �

l �; ·Ti.��l
Florianópolis, 27 de agôsto de 1.956

João Batista dos Santos - Presidente.

�";;{�"JJ

Vende-se

�--------------------�----------------�.,----------
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� ESTADO

num na sua estrutura, pro- superfície planetária, dêsde
duzindo fendas. os polos até às proximidades
• Essas fendas, sim, aju- do equador, tênue névoa de
dadas por distorção óptí- vapôr-dióxido-carbono.. Não
ca, podem apresentar-se será gêlo-oxi-hidrogenado,
como, canaes, A luz solar, porque, necess itania .d'uma
não podendo penetrar nes-

I
atmosfera densa, elevada

sas fendas à prumo, deixa- saturação de água (a meta
ria, certamente, traços es- de de atmosfera terrena)
euros na superfície ilumina· em vapôr, O que precisa ser

da do astro, que variam
com a sua posição orbltal
em relação ao Sol. As man-

'chas escuras ser iam, pois,
cumeadas gran iticas-carbo
nadas entre lavas basalti
caso As calotas seriam por
outro lado, uma química in
teressantissima de dióxido
carbono, sofrendo as dife

renças do frio sideral" o

que deve manter sobre a

estudada é a arelog ía,: (a
geologIa marciana) e não

"canaes" e "manchas". Ima-.
ginamos um planeta fóra da

formação planetâría. Por

que? Até hoje não atinei
bem com a lógica usada.

Marie, para mim, é isto: Um
astro semelhante ii Lua nas

condições genéticas. Nada
mais.

Novo sistema de alístamea
C-�, to eleitoral
TODOS OS ELEITORES, BEM DISTINÇÃO. TE
RÃO DE ALISTAR-SE NOVAMENTE - IMPOR
TANCIA E VANTAGENS DA NOVA LEI - PA-

LAVRAS DO MINISTRO LUIZ GALLOTTI
Rio, (Agência Nacional) - Falando a propósito

da Lei que instituiu o novo sistema de alistamento elei
toral, o ministro Luiz Gallotti, presidente do Supremo
Tribunal Eleitoral, disse. que o atual sistema tem como

peça basica a folha individual de votação, Acentuou
que essa inovação é importante porque torna inoper-an
de quaisquer modalidades de fraudes que se praticassem
anteriormente com os títulos antigos. Salientou que a fo
.ha individual de votação representa uma grande c-on

quista de Justiça Eleitoral, porque pelo novo método só
mente poderá exercer o direito do voto o próprio elei
tor, nà seção onde estiver inscrito e onde estará a res

pectiva folha de votação. Disse, também, o mindstro
Luiz Gallotti que todos os eleitores estão em sujeitos
à obrigatoriedade de novo 'alistamento, porque os tí
tulos, mesmos os com. retratos, perderam sua validade
a partir de 1.0 de julho corrente.

Evitar os analfabetos
Marte, nestas condições óp

Destacou o presidente do Tribunal Superior Eleiticas, aparecerá ao astróno-
mo, têrrno-médio, 7 vezes

toral que a nova lei procura evitar o voto do analfabe
to, pois o cidadão para alistar-se terá de preencher, demais largo e 7x7 vezes
próprio punho, em Cartório, na presença de funcionáriomais extenso que a superf'í- /

cie da Lua. Em semelhantes designado, para êsse fim, a fórmula impressa que lhe'
será fornecida, evitando essa medida o eleitor analfacondições de "concentração beto, ou com, nome .suposto. Nessa ocasiao, será toluminosa" do apar'êlho,' 'sº,�, mâda a assinatura do eleitor na folha individual demente uma visão adestrada
votação e no título, sendo dado recibo ao' requerente.pode ter um poder separador Na zona rural ...

,aceitável dos acidentes mal- Informou o presiaente' do TSE que nos distritos,.

cianos: Verá tais acidentes
em formais de manchas e

povoados e na zona rural o juiz, ou escrivão especial
mente designado, em elias previamente marcados e anuntraços, nada 'mais. (As es-
ciados fará entrega dos títulos. Disse o ministro Luiztr ías negras d'um disco
Gallotti estar certo de qúe o novo processo de alista-branco,excessivamente con- '

t d lumínosid d
mento e eleição representará um considerável progres-cen 1'a os em ummOSi! a c, "

, . .

" .

t
.

id I t
80 para 6 bem de nossa pátria e para' o fortalecimen-

Ja ena SI o argamen e es-
t d

. tituí -

-

d âti b '1'
.

t d d F'" ti \ lO as ins I uiçoes emocra icas rasI ell'as, conclum-
u a o na ISIca-op ICU, , A ."

O· 'd
" .00 com um apelo a todos no sentIdo de que compareçam,ra, aSSIm mesmo so po era !

, •

'
.

• ••

" t I b d A't·' sem demora, em cartonos, para POSsIbIlItar a recOlJs-vel, a o serva or, el-
t·t

. -
,

I d
.

" " ," ". " I 'I Ulçao no menor prazo pOSSIVe o corpo eleItoral do
1'as, - mares, canaes, ,

I "oásis", "ca1'touches" no di.
f paIs.

zer de Lowell. '

_

I O estranho, de tudo istc,
porém, não é ver-se "ca

I
ttaes", "manchas", etc... O

.! interessante de tudo isto é

que todos os' observadores,
. -e mais ainda todos quan
to falam de Marte por dHe-·
tantismo, ou misticismo -, BOLSAS DE ESTUDO
teimam em ver Marte como Avisamos aos senhores sócios e demais interessados
uma esfera de superfície li-

I que estamos recebendo inSC1"lções para, Bolsas de Estudo
sa, somente com "canaes"

e.,
'10S Estados Unidos, referente ao Período 1957 - 1958.

"calotas" polares geladas... Fodem candidatar-se portadores de diploma de
Mas a realidade é muito Curso· Superior e tmnbem estudantes secundarios, ainda

outra. No meu entender, e não dipfómado·s. Estes ultimos terão que cu'stear sua via
não quero que ninguém a-

.ge.m de ida e vo1ta.
ceite a hipótese, Marte é de 'As inscrições serão pecebidas Até o dia 30 de Se-
uma orografia formidàvel-

tembro.
mente disforme. O seu"con-
teú'do" montanhoso deve,

Para maiores informações, queiram dirigir-se ao sr.

em certos pontos, apresentar..
Eurico Hosterno, Edif. - São Jorge - Rua Trajano, 12

Guarzankas, .:_ Himalaia _:_,
� Sala, 10.

enormes, fendas profundas,
encostas basálticas à pru
mo e em dissolvência. E.
;;em' d�vida alguma, nin
guém, . nem mesmo ideiáis
engenheiros marcianos, po
deria construir "canaes" re-
·tos, simétricos, paralelos,
de' larguÍ'ssima extensãp,

- .-----,-

para' efeitos hidrológicos.
Ninguém. .. nem Se pode
aceitar semelhante conclu
são. Mas vejamos a gênese
planetária de Marte: Pro
cedente do planeta X, por

dê�agregação, como a Lua, Esquadrias para pronta entregatrouxe uma herança orogrâ- Ti-pos especiais para casa,,> de madeira.
fica formidável, motiva(la
pela operação de resfriamen-. Casa de Esquadriasto do primário. Intrometeu-
se por uma órbita que qUl!I- .

quer cálculo mostra que não comunica a transferencia. de sua Loja para a

é normal,. mas uma aberra-I " �UA MAX SC!lRAMM, 1�8 .

ção no sistéma de órbitas �nexo a Serrana da IndustrIa de Madell'as Catarmense

planetárias solares, sofreu Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere
um resfriamento mais i.n,-' cendo a pr�ferencia de seus freguezes
tenso de suas camadas pro- I PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.

I ., ,

fundas e cons,equênteme!1te : - RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇ9S BAIXOS
'uma dilatação fÓl'a do cC'

I ESPECIAIS PARA CASAS DE 'M:t\PELRA.

InslUuto Brasil Estados
Unidos de Florianóp'olis

Waldemil'o Cascaes
Presidente

ALUGA-SE
Aluga-se dois aparta�entos, Ver e tratar na Felipe

Schmidt 162 das 16 hs. as 18 hs.
------_.,-_._----

A l U G A - S E'
Uma casa para pequena família. Tratar na lavanda

ria Sei-ratine. Rua Trajano 25.
•••••••••••••••••••••t'••••••••••••••••••••••.
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FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE

ISANTA CATARINA
O presidente da Federação dos Empregados no cO-I'mércio de Santa Catarina, no exercício de suas funçõés,

conforme os Estatutos, convoca os )enho�es membros I:
do Conselho de Representantes desta Entidade, para a \

reunião ordinária a realizar-se em sua séde, à rua Tra-Ijano n? 14 (Altos da"Confeitaria Chiquinho), nesta Ca-.
pital, nos dias -8 e 9 de setembro' do c.a. às .19 horas, com:
o objetivo de aprovar:

.

.

I1°) APROVAR A PROPOSTA ORÇAMENTARIA
PARA O EXERCICIO 1957 .,2°) APROVAR.-: O PEDIDO DE 'FILIACÃO DOS
SINDICATOS DOS EMPREGADOS 'NO CO
MÉRCIO DE LAJÉS E RIÓ DO SUL:. ."

Não havendo número legal para funcionar'a hora
aprazada, a reunião será iastalada às 20 -horas, em se

gunda convocação, com qualquer número de delegações'
presentes. ,

'

Florianópolis, 27 de agôsto de 1956.
HIP.óLITO DO VALE PEREIRA ....:_. Presidente

, 'Di!í 6 (Q) - Solrée.dos casados. Uma-festa ...()....(:.....P�o__o....().....()....()._.ll.....t�()

! ' �imples,' nova" original;' uma festa alegre, in- ,. . "
.

\ tima, agradável. Algumas surpresas, bom re- I c TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A I
pertórío, animação de Osvaldo Rubim e artitas I·' SÉI)E 'EM FLORIANóPOLIS' c

I da sempre. cooperante Anita Garibaldi. Um CO" i voos TAC E CRUZEIRO DO ·SUL 1_
, quitel oferecido pelo RON MERINO e COMPA-

I NHIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO (Bis- ",:- SA1D4S DE FLORIANóPQLlS -

•

I
'coitos DUCHEN). representados nesta praça

--

"

pela Comércio e Indústria Germano Stein S/A. �I '
é G. da Costa Pereira S/A, respectivamente.

'SEGUNDA EE,lRA: - Saída às 14,20 Paca ; La-
c

EXCLUSIVAMENTE PARA CASADOS '

� ges e Porto Alegre IMesas. Cr$ 200,00. I �aída às J4,40 Para: Ita-

I 9 Dia X _ Graúde BINGO - Séde Social. En-

�,� �ií� Curitiba, São Paulo e .,-I tre outros prêmios uma fina mobília de varan-

dado o
TERÇA F�IRA: - 'Saida às 12,35 Para: La-' l�

I Dia 16' (D) - Soirée Juvenil. .. 1
.

guna, Tubarão, Porto Ale-
o

E D I \T A L

lfi.
Dia 16 (D): - Soirée Juvenil. o

gre e Bagé.
,o Delegado do Instituto de Previdência e Assistência Dia 29 (S) - Soirée. ,saida às 11,00 Para: Ita-

dos Servidores do· Estado em Santa Catarma, faz público
.'

-_

c
jaí, Joínville; Curítiba, Pa- \e,que .o Sr. BRASIL'1ANO DE SOUZA, foi desligado, a pedido ,l!anagUá, Santos e Rio.

das funções de Cobrador de Prêmios de Seguros Privados ']t.'� QUARTA FEIRA: - Saída às 15,10 .Para : Cu- c

do IPASE, não estando' o mesmo autorizado a efetuar ue. ,�
nítiba, 'São Paulo e.Rio I

qualquer recebimento em, nome' do referido Instituto. I
'Saída às 14,20 Para: La- �

Outrossim, para os devidos fins, comunica à Praca
-

, �I
ges, Videira, Joaçaba e ,

que o Sr. ODILON JOSE DE SIMAS é o credenciado para ,_ ("\.....
c .

Chapecô

.,-�o:X;;�;;�o�d��. fI����� :,ep���:adde��ad,�a���mios de Segu- i 81-ogo.concer·to 'n'o LI··ra' H•••••••••••••••,.�.;· I �:��: ;�b�l;::,·,:O:::.�A�::
F�Ol'lanopolls, 21 de agosto de 1956.

,. I
.

A l U G A _ S E �I ,mgr.·een"t,So.ãO, Gabriel e Livra- ,cLéo Alberto Ramos Cruz - Delegado da Agência do Como parte do programa das festividades do 30°
_

IPASE em Santa Catarina. I aniversár-io do simpático Clube da Mocidade,teremos, "

.

QUINTA FEIRA; - Sarda', àS: 12,35 Para: La- ,o
__

. !quarta-!eira, origi�lal Bingo-Conce�·to, .quando tis �s�ocia- Aluga-se uma 'sala para j guna, Tubarão, Porto Ale-
o

. aos terao .oportunidade de pela prrmerra vez, assistir um escrítõrio, com entrada in. _

'I'
gre e -Bagê,

"

� concerto de musicas cl�ssicas estilizadas pelos notaveis
dependente á Rua ,Vida! Saída às 11,25 Para: Ita-

c

I e eximios pianistas Mirandi� ha � o acordeon ista Cas-
Ramos nO 30.' II, �,�

Jah Joinville, curitiba,,�telan. -' Tratar na mesma. Paranaguá, Santos e"Rio.·
-:;

À REMINGTO� RAND DO BRAS1L S. A., estabeleci. I Será, sem duvida um "Serão" agradfvel, quando Salda às 13,15 Para,: !ta-

,da nesta Capital, com o comércio -de artigos para escr i- .tambern serão "bingados" belos premios, sendo a renda lao jai, Curitiba e São :Paulo.
tórios em geral; à rua Trajano n? 18-B, comunica :1.0S destinada a cobrir despesas com melhoramentos da séde Geladei ra '<>

SEXTA FEIRA: ' -:- Saida às 15,10. Para: Cu- ,ai

prezados clientes e a praça em geral, que no dia 11 do social. I i rítíba, São Paulo ,e Rio. Icorrente deixou de pertencer ao 'seu .quadro de vende-lo- Espera a Diretoria do Clube da Colina contar Com , r Saída às 14,2Q Para': La- ..

. res, o snr -. LUIZ CARNEIRO. a colaboração dos associados e exmas familias.
'

Vende-se uma. 7 pés cúbicos. o ges, Videira, Joaçaba e ,-Marca "Champion". A tra- , Chapecó'_
tar neste jornal, das 14' às 17 "J �

I
Saída às 12,15 Para: La- ,horas. . I guna, Tubarão, Porto Ale.

.... 01:';

I i
. �:�t�.ãO Gabriel e Livra- I

�.""c,•.�'�'i'f!���J\:.f1·m·.·'K�a:im··'"':;';,: "�� SABADO: _, Saidll: às�12,Z5 -Para: La- ,-;. ,;.. d,2�;:';' ';f"1, , ��� '. :'-i'Y �_ guna, Tubarão, Porto Ale- �.'Vende-se un:(com ótima 1 gre:'e Bwgé.. ,�freguezia .sítuado no Cora- i Saída às 11,25 Para: Ita- .

ção da Cida-de. Motivo ter o ., jaí, Jninville, Curitiba, c

proprietário
.

transferir .re- i P' S t
.

R" ,sidencia para outra éidade. , � s::::a:SlUi3,I�npO:rae: I;:� ;..

ry��' e tratal� a"Rua Bulc.ão j jaí, Mafra, Curitiba e São I'

,Ylana 67 �esta,· esquina ;,. Paulo. _

" 'Mauro Ramos." � DOMINGO: S'd
'

1345 P La I,I
'

.�
- aI a as , ara: -

,

\ ! g(\S, Videira, Joaçf!,ba e o

I. IV
Ch-a"pecó ,EMPREGADA�. S�da às_l�;lO Para: Cu- o-

I
rltJba, Sao Paulo e Rio. ."

Precisa-se de uma. Tra-
.

T A C - TRANSPORTES AÉREOS' CATARI. .

I tal' à rua Conselheiro· Ma- I
c NENSE S/ A

•

,-fra, 145. "'. 1- COMPRA E RESERVA DE PASSAGENS NESTA
,. CIDADE o,VENDE-SE II LOJA TAC - RUA' FELIPE SCHMIDT, 24-

,
,� Fones: 3.700 - 2.111 ,oUma casa a Rua 24 de v

.

.

.

M· E t't o 288 T 'SUCURSAL CR.UZ'EIRO DO SUL - RUA FELI·
aJO, s reIO, n . ra- PE SCHMIDT

.

ta
. �

R M h d
.

dA' I �

,. ,40 Fones: 2.500 -22.10 IVr a ua ac a o e

SSIS.- T AC' d
.

123 E t 't i ' - As suas ar ens
. no S reI. o. ...o.-.o....·O...("_,f,,.... ,---:... -

.

...r _._

•

.

'

,

. (,_()....,)�o....()__<>

.
".

PROG-RAMA 00 MES

o ESTADO

EDITAL

SETEMBRO

I
I
I

,�

I P A S E

-.

I

Comunicação ;8 p,.aça

._

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

REPRESENJANTES
Aceitamos em todas as Iocalidades do Interior (pes

soas bem relacionadas e devidamente credenciadas, para
trabalhar por conta própria na corretagem de investi-

-

mentes. Com pr$ 3.000.,0.0 de capital, qualquer pessoa
ativa pode inici!U' seu própr-io negócio, que lhe proporcio
nará, ótima renda mensal. As vagas são limitadas. Es
creva ,HOJE MESMO a: !RIS LTDA. Caixa Postal, 1953
'-,- r: ALEGRE.

Lavando com Baba0

'Virgem Est=>�ciª,lida-de
l darCla. IIIIIL, INDOSIBI1L-Jol"Illle': '(lIlreàfr811',tradit

'.' economiza-se �empo�e:._.diDhelro' '�II
JJ �� 'r� :o: .,;J' -

�

� "

-.

\

,.'

I

�--� ?
,.

M
,f�
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NI CAMftRA MUNICIPAL r., J � 'J A� I C II
I' da competeocia do Muoloiplo o Sarviço de1Trao-

[CDS uH nomenagem ao ur. ue a�e a
sito. S�lidariedade à CAmara Municipal de Palbo�a.

Integra do discurso do Vereador Pessedista
Díb Vberem.

o Delegado do Ministério do Trabalho, Dr. Raul Caldas

Foi o seguinte o discurso nhores , vereadores, a [urís-
pronunciado pela vereador de Dir. Administrativo, Vol. prudência é uniforme e res

pesssdísta Dib Cherem, na 11, pg. 215). O texto da oons- 'guarda o princípio da auto

sessão de terça-feira da Câ- tíbuíção do ,Rio Grande do "nomia municipal. Se hoje es-

mara Municipal: �orte, é idêntico ao nosso:
I tamos preocupados com, o

Senhor Presidente 'Art. 20, alínea IX: "Compe- I
que ocorreu com o município

Senhores Vereadores: Je à À�sembléia Legíslatíva: I de Palhoça, é para que ama-

A Constituição da Repúbli- - IX "aprovar .cu não a� nhà não !,)2ja violado tam-

ca de 1956, sem dúvida al- resoluçôes das Câmaras MU-,I bém o direito de nossa Câ

guma, abriu novas perSpec- 1Íc�pai3 sobre lncorpóração" mara Municipal', autônoma

tivas à tese municípalísta. A .iivisâo ou desmembramento.' para apreciar tudo quando
comuna' é amparada por u- Jos munícípíos, assim corno! disser respeito HO peculiar

,

d
'

t
I

ma série de dispositivos res- ,)3 acor os que estes celebra- interesse deste município.
guardadores de sua autono- 'cm entre si". I Face ao exp03to,' sugeri

mia, nótadamente no que Em acordão mais recente mos a esta Casa que seja en

concerne ao "seu peculiar tn,- :elatado pelo Ministro 01'0-' viado à Câmara Munícípal
teresse". A nossa mais alta .imbo Nonato, o Supremo

I
de Palhoça, copia da presen

corte de justiça, o Supr,emo Tribunal Federal acolheu :i: te exposição bem como o se

Tribunal Federal, em sábios .eprescntação do Prefeito do! guinte telegrama:

julgadas têm mantido o di- Municí�io de. Go�ás, d3cla-1 "Câmara Municipal Floria

I:eito dos municípios, quan- .ando inconstitucional, pejo nópolis vg virtude requeri
do há esbulho ou apropria- nesmo fundamento citado n01 mento vereador Uib Cherem

ção indébita. E' digno de re- caso do Estado do R. Grande
I
vg apreciando criação mu

gístro, o caso do Municíprc .�.o. Norte, a 1'2i, g?iana n. 33_?; I ni.cípio' Santo A�aro Impera;
de Araçatuba, no Estado de .rrmou este último acordào l triz sob ponto-vista legal vg
São Paulo, que s'e 'viu cerceá- jue "a alteração de munící-Í participa nobres vereadores

do pela autoridade policial iíos, por via de incorpora- Palhoça sua solidariedade es

arbitrária, que deixou de .ão, sub-divisão ou desmem-j sa Câmara vg uma vez foi

exigi!' a licença municipal rramtnto não determinado I desrespeitado pela Assem

de veículos que transitavam )2las respectivas câmaras bléia Estadual autonomia

por �uela comuna. O Supre- te vereadores, atenta contra municípíos pt Genésio Leo

mo, apreciando o recurso in- I autonomia municipal". cádio da Cunha, Presidente

terposto pelo Prefeito da- No tocante à matéria, se- em Exercício".

quele Município, em acórdão
de 7 de janeiro de 1954,'de
cidiu que a "competência pa
ra o licenciamento, Q empla
camento e registro dos vei
culos pertence ao município
e não ao Estado-membro".
Idêntico caso tem ocorrido a,

qui em Florianópolis, ocasío- _._ " .

nando sérios transtôrnos à Florianópolis, Sexta-Feira�:E -deAgÔsto d-;-1956
administração municipal. Va- sociais, no Hotel Lux, primei-

mos ver si para o proximo 1'0 sábado, à tarde.

ano, a Inspetoria de Vcicu- FACU'lDADE CATARINENSE D'E Como trabalhos iniciais, o

los respeitará a decisão do

.'

Clube Soroptimista deliberou

Supremo Tribunal Federal, fiLOSOfiA
o seguinte:

que Interpretou de forma tão
'

1° - auxiliar a Caixa de

clara o dísposttívo constítu- Esmolas 'de Florianópolis,

cional que garante aos muni- Curso de Pintura, que apezar dos esforços de

cipíos a "organização dos seu Presidente, sr. Manoel

serviços púbU�ós' locaisu,; ,,'-t Galdino Vieira, precisa de

Ainda agora, senhores ve- _

Continuando
-

n�- o�'ienta, êuúó deve fimcional: n'as de- rha'Ís recurso''; para akmdel;

reador,es, tivemos conheci- ��o .de dar a maIOr 1mpor- pendências que, no Ginásio 'seus compromissos. O Clube'

menta de que a AssembléIa ..canela, 'a par dos cursos re- Barriga Verde, cedeu à Fa- está angari�ndo sacias c�n-I
Lcgislativa, sem prévia au- 5ulares, a tôdas as matérias culdade, em tão valiosa co- tribuintes, cuja arrecadação
diência da Câmara Municipal.que possam ser tratadas em operação, a Secretaria de será feita pela Caixa de E:;

de Palhoça decretou a cria- ;ursos extraordinários, e, a� Educação e Cultura. As ho- molas;

ção do M�nicípio de Santo ,ém c�isso a ·tôdas as mani-: ras serão marcadas de mo-

Amaro da Imper�triz. E' ver- Iestaçoes de cultura geral" do a que o maior número de 2° - auxiliar a Sociedade

dade que ,esta Câmara não numa palavra, a tuelo que pessoas possa aproveitar-se "Santa �q.rta". na cidad'e de:
possue elementos para apre- pode contribui:' para um

I de tal iniciativa. ' São José"E' do conhecimen- i
ciar o mérito da questão u- pleno de�envolvlmento do A inscrição será aberta to de todos, que essa Socie-

ma vez que Sie trata de' as- homem, abriu a Faculdade dentro de alguns dias, na dade fundada pelo abnegado:
Isunto de peculiar interesse de Filosofia as suas salas Se6retaria da Faculdade, à Frei Modestino, abriga, num

,

e da economia interna do ao Curso de Pintura sob a Rua Esteves Junior, onde casarão atrás da Igreja da:
.,. Município de Palhoça. O que direção do artista ,Domingos igualmente já se encontram Senhor do Bonfim, naquela

ocorre, todavia; é que o ato Fossari. em distribuição os progra- Icidade, crianças inválidas, I

foi flagrantemente inconsti- Conforme se precisará em mas para o Concurso de Ha- que são, atualmente, quinze.'
tucional violando preceitos comunicação ,posterior, o bilitação para '0 ano de 1957. Algumas contribuições che-l'de nOSsa Carta Magna e da gam às mãos dos encarrega-

Lei Orgânica dos MunLcípios. Não entendemos dos daquele estabelecimento,
I A Constituição do Estado, es- mas não bastam. Crianças, e!
tabeleoe no art. 22, inciso X "pri,nciPalmente doentes, sem- i
o que segue: ' 'I O "Correio do Povo" em I dia na capital bandeiran- pre carecem d'e muita coisa: I
E' da competencia exclusiva sua edição de 30-8-56, pu- te, mas noticias proceden- roupas, alimentos, remédios,
da Assembléia, salvo as ex-

I blicou a nota abaixo trans- tes de seu Estado davam não contando com utensílios

ceções previstas nesta Cons-
I crita: conta' de que a oposição se de cozinha e outros objetos.

tituição. dispunha a um movimento E por que não dizer brinque-

_ X _ aprovar as resolu-
NOVO SUSTO NO GOVER- pro cas_sação ,de' seu manda- dos e livr.os de histórias?

ções dos orgãos legislatiJv'os
NADOR CATARINENSE. .. to se n.ao regressase no tem- Assim, conta Florianópo-

municipais sobre incorpore.-
SÃO PAULO, 30 (V. A.), po estIpulado na licen�a. li.s com uma benemérita sO-I'

ção, sub-divisão ou desmem-
- O sr. Jorge Lacerda, go- O governador cat�rmen- cledade, que estamos certos,

bramento de Municípios, e
vernador de Santa ,:Catari- se, que voltará a avistar-se jamais há de esmorecer en1l

qualquer acordo por êstes ce-
I n�, que se enc?�trava em

com,
o sr. Janio Quadros na I seu trabalho, ,cumprindo de-,lebrado.

' Sao Paulo em �lslta ao go- próxima conferência de go- VeI' de solidariedade cristã,

PaI: outro lado, a Lei Orgà-
:ernador JalUO Quadros vernadores da bacia do Pa- estendendo a mão carinhosa

nica d03 Municípios, disci- Illtecipou seu regresso a raná'-Uq1guai, a realizar-se aos que necessitam de con-

plina:
' Florianópolis dacla a amea,.. em Florianópolis em data farta material ,e espiritual.

"Poderá a AS!lembléia Le- <;a que lhe pesava, de ter o ainda não designada, man- 'Atividades do Clube

g-islativa criar, sub-dividir;
mandato cassado caso não teve longa cOl1ferencia com No dia, 22 do corrente, as

anexar ou desmembrar mu-
reassumisse o. posto até .a8 o chefe do executivo paulis- sras. Dra. Wladislawa W.

nicípios, mediante leis quin-
nove horas de ontem. I ta na manhã de ontem, re- Mus,si, Olga' Voigt Lima e Ina

quenais votadas nos' anos
O .sr. Jorge Lacerd� pre- , gressando a seu Estado, às Moellmann, diretora3, Est:r- I

terminados em 3 e 8".
tendIa demorar-se maIS um l11,30 horas. de Melo Lentz, Maria d�

�conte�ce que a indicaçã,o
Lourd€s Silva, Maria Ro ..;a

da Câmara Municipal de Pa- Prefel·tur
,_.

M
..

I d
Cherem e. Irene· Si'lva Bsck,'

����:to:es,�:-8s���a��:
'

:�� ,_a unic Ipa e :!il�:���n�: for':;:sl:';:ra��� :

criação do MunicípiO de San- ,FLOR'IIMOrO'LIS panelão de alumlnio, roupàs

to Amaro da Imperatriz e
e doces para os internados, I

que ,serviu de base à aprc- D E P A R T A M E N T O D A
adquirfdos com a quantia de

I

seutação do p'rojeto da As- A V I,S O
F A ZEN D A Cr$ 800,00 angariados entre'

sembléia, foi expressamente r.i'
' as sócias do Clube. I

,
De ordem do '!!'xmo. Sr. Prefeito Municipal, torno A 26 do mesmo me's, a sr'a

I

revogada pela Resolução n. .

bI' d'
3, de 9 de agosto de 1956, da

pu ,Ico que no la 31 dêste mês termina o prazo, improl'- Aurea/Lea� Moura, Pr'esiden�'
m c,

rogavel, para pagamento sem multa, dos impostos Ter- te do Clube SOI'optI'mI'sta e
esma amara Municipal.
O Supremo Tribunal Fe-

fitorial, Predial e Atos de Economia do Município e sra. Ina Moellmann, Direto-

deral, em sessão de 13 de se-
taxa de Limpesa Pública, referentes ao 1.ó semestre do ra, visitaram aquela Casa, le

tem.bl'o de 1954, julgou in-
corrente ano, na forma da Lei n.o 19, de' 3' de agôsto vando uma banheira de que

constitucional a Lei Estadual
'de 1956.\ 1112cessitavam OS abrigados,

n. '146, da Assembléia Legis-
Os 'contribuintes dos impostos e taxas' acima men- alguns brinquedos, livros de

lativa do, Rio Grande do Nor- dona dos, que não tenham recebido os avisos de lança- histórias, pães e doces. A

te, na part,e que desmembrou mento referentes aos seus imóveis, deverão procurar os
sra. Ina T. Moellmann se I

do Município de São Thomé mesmos na, 'Desouraria desta Prefeitura.
faz acompanhar de um

espe-Ia localidrlc!:e .Jde "Sitio No- Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas ci�ista ortopédico, que Pl'?-
vo", PP.t nao ter havido pro- serão recebilos acrescidos" da multá re::lp·ediva.'

,ce '2U aos exames necessa-

n n
.

.

t f '1 d D
' ,'rios, deliberando que dua, s

,u, cla�len o avorave a epartamento da Faúin'da, em 22 agôsto de 1956.
«

CÚmUl'iJ. ele Vereadores (Riv.
.

!1EINOLDO ALVES Diretór I' ,�rianças seriam internadas
na C:'lsa de SJúele "S'ão Se-

o Dr. Car-melo Faraco quando
pronunciava sua

oração
incisiva

Clube Soropliníisla de Florianópolis
Noticiamos, há dias, a run- bast.iâc", para o devido tr2:- lã .da Casa Reni; .

tamento, por conta exclusí- Cr$ 1.000,00, do sr. Miguel
va d2 Dna. Ina Moellmann e �vas e sra.; Cr$ 400;00 de

dr. Georges wudi. um anonimo: Cr$ 200,00, de

Tendo no 'dia- seguinte, 27, rotariano Francíscr, Canzía
as srtas. Olga Voigt Lima, Zil ni; Cr$ 180,00, dos funciona

da Goulart de Souza e Olga rios da 16a. Delegacia de

Barbosa, visitado a "Casa Trabalho; Cr$ 60,00 de um

Santa Marta", levaram um anônimo. Do sr, Meira, Agen
clfuveiro elétrico, presente do te do Moinho Joinville, ume

sr. Acelon Souza, uma pa- saca de farinha de trigo, di
nela grande, doada pelo '.'\1'. 26 ks. com a promessa de

Carlos GassenfeÚh e duns mensalmente, repetir a ofer

Peças de algodão, para len- ta.

ç'óes. A referida
�

comissão
I Qualquer" doação será .rec,"

trouxe, em condução gentil- bida carinhosamente pel,
m snte cedida pelo sr. Bera- direção e crianças da Casr

phím Faucz, Diretor de Ca- ""Santa Marta". Livros rou

ça e Pesca, as duas crianças' pas, doces, brinquedos: n3JT

que já se encontram Interna- 'que sejam usados. Os donatí
das na Casa de Saúde "São vos poderão ser entregues á

Sebastião". ., sras, Diretores de comissõe-i:
Doações recebidas: Adelia Amím, Ina Tavars:

Um chuveiro elétrico, do Moellmann, dra, Wladíslawr
:;1'. ACl210n Souza; uma pa- 'Mussí, dra. Josefina Schawd
nela grande, do sr. Carlos son, Igriézía Laus, Olga Voígt
Passenferth; 4 vestidos ele Lima.

dação em nossa Capital .do
Clube Soroptimista, soci'eda
de internacional, de fins fi

lantrópicos.
E� Florianópolis, a Socie

dade se cOnlpõe'de cerca de

40 senhoras IC senhoritas, re

presentantes de varios ramos

de atividades, que vêm tra

balhando no sentido de cum-

prir as tarefas que se ím

puserem, isto é, auxiliar as

:ociações e instituições de

caridade, sem fins políticos
ou diferenças r,eligiosas.
Suas reuniões ordinárias

são realizadas na terceira se

gunda-feira de cada mês, na
"Casa Santa Catarina" e aos

Os, udenistas catarinenses, em dose de câmbio ao

par., apOiam decididamente o -Carlinhos Lacerda
hoje mais líder do govêrno de emergência, do que (,

fôra O h(;mrado Brigadeiro da eterna vigilância.
Por não compreender a· razão de os 'udenistas

barrigas-ventes desejarem a suJjversão institucional,
pregada pela Tribuna da Imprensa, andei colhendo
impressões nos meios da Frente Democrática. A maio
ria dos democra'tas ,cristãos, dos populistas ,e dos per
repistas é contrária aO golpe insuflado pelo Carlinhos.

Do Partido Libertador não encontrei quem me des-
Estado norte-americano são

,se o pensamento.
' para colocar-nos ao par,

Disse-me um cristão do p.D.e .
� nos seus minimos detalhes,

_ Com o tal governo' de eme��ência arriscávamos I dos. vár�os problen:as inter-

não ganhar o da Uhião e perder o d Estad I
naClOnalS da atuahdade que,

o o.
t d t

_

Falou-me um ág,:uia branca, do P.R.P.: nos. oeam.
.

e per o e ��?
- Que governem os eleitos: Juscelino no Brasil,

mUlto aprec1ados por nos.

Jorg,e em Santa Catarina!
Informou-me um ademarista do P.S:P.:
- A pior democracia ainda é melhor do que a

melhor ditadura! I
E, por fim, um lanterneiro da U.D.N., sincero e

largado, confessóu-me: I 84.0 PAULO, 30 SV. A.)
"

--"Sou pelo govêrno de emer,gência, defendido pe-
- Encontra-se em Sao Pau

lo sr. Carlos Lacerda. Por que? Escute: por duas vêzes, lo o sr. Arieche Aroch, mi.
no meu tempo de estudante, vi-me apuradissimo em

nistro plenipotenciario de

exames finais, Não sabia nada dos pontas, nas provas
Israel no Brasil, que, a pro

esc�itas .. Vendo o tempo passar e o papel Em bran::o, posito dos ultimos aconte

arrIsqueI a cola, apesar da severa vigilância. Se fôsse cime'ntos em torno elo Ca

bem sucedido, arranjaria nota para passar. Pod2ria nal de Suez, declarou à

até tirar um 10. Se nle pilhasse-m, ficaria no zero, :jj, imprensa: "Em caso \ de

fatal pOl' não saber nada. Da primeira vez fui bem. guerra por causa do Canal

Tirei 8; da segunda, fui mal, que o�profess;r me sur-
de Suez, embora precise to-

preendeu 'em flagrante e levei zero. Não prdi nada mar alguma providencia,
todavia, pois o zero era certo se não tentasse a cola! Israel não participará em

No_ caso do govêrno de emergência as circunstâncias favor de nenhum dos 1a-

sao,as mesmas. Se der certo, como deu em 24 de agôs- dos.

to, so lUCros teremos, obtendo O govêrno federal e do O conflito não terá outro

Estado. Se não der, ficamos no mesmo, 3,em aquele ii sentido, e somente nos preo

sem. êste. O capital empregado, que é nenhum, vale cupamos com a possivel de
os 1'1SC05, como valem o da'cola! Em resumo: ganhan-'- �fesa a não ser que sejamos
do, ,ganhamos tudo e perdendo não perdemos nada!" atacados". Disse que a

E aI eu parei. posição do seu país conti
nua a se1'- a mesma de an

tes da confe\'encia de· Lon
dres, acrescentando: "Meu

'país não tem interesse di
Lreto na nacionalização do
Canal". Concluindo, afir

I mou que a 'crise de Suez
I �

lt
'

t
- .

,

i
nao a erara a ensao re1-·'

,
l1ante entre ISl'a� e os- paí-

I ses ell��Ptl'l2s �vocada pe
la 'PolItIca d mtervenção
l1)i'litar llat; fronteir�s"'.

Sr. Sergio Ferraz
Encontra-se nesta Capi

tal o sr." Sergio Ferr-az, Di
retor de Promoção de Ven
das e Relações Públicas da

Rio Gráfica e Editora Ltda,
com séde no Rio de Janei
ro.

O ilustre visitante que
nos honrou com sua visi

ta, ontem, manteve em' nos"

sa Redação agr[�davel pa
lestra- que a todos cativou

pela lhaneza de trato.
Formulando os melhores

votos de feliz estada em

nossa Capital, manifestamo
nos gratos pela honrosa vi

sita com que nos distin

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

Conferência __entre
üulles e os

embaixadores
WASHINGTON, 30' CU.

P.) - O secretário de Es
tado norte-americano, John
Foster Dulles, convocou ho

je os embaixadores dos paí
ses latino-amertcanos para

�lma reunião a ter lugar a

manhã, às 16 horas (hora
., d0 leste), com <J objetivo de

se discutir os restiltados da

recente conferência de Lon

dres sôbre a questão do Ca
nal de Suez.
Dulles tem convocHdo de

vez em .quando os diploma
tas latino-americanos para
reuniões aqüi, a fim de pô
loS ao par das várias con-

ferências internacionais de

que o mesmo tem partici-,
pado.
Guilhermo Sevilla Saca-

sa" embaixador da Nicará

gua e decano dos d-iploma
tas latino-americanos nos

Estados Unidos, declarou a

propósito que "tais J,;eu
niões com ó secretário âe

ISRAEL NEUTRO NA
QUESTAO DE SUEZ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


