
n une i à V1eira

eD�ência �o PSD contra a fórmula- <�e prorro�açao
.xatne pelo partido majol'iti�
io da emenda suger ída pela
omÍSsão- de juristas sobre a

.olncidêl1cia de mandatos -

eguuda e terceira etapas da
reforma

. ,

RIO, 26 (V. A.) - O jor-,matica dos mesmos países,
nal de lingua inglesa "Brasil

I
sendo designado para faze-lo

Herald", que se edita nesta lo consul 'R�ul Correia de
I

capital, informa que o Itama- '

Smadeck.
ratí adotará medidas visando

cão. ACl'edit� que a decisão juri�tas q�C íuncíonou sob maioria. Virá, ft�se(5.üir, a- ter-

,ainda, que não têm funcla- modificar o tratamento dís
do meu partido também se-I a orientação do sr. Nereu Ra-I ceíra etapa, com o:exame das menta os rumores de que' pensado aos diplomatas da

Ia contraria à iniciativa" - mos, visando estabelecer a I sugestões da oposíçâo. Por certas correntes na Camara, Polonia e
: Tchecoslovaquia

declarou ontem à reportagem coincidencia de mandatos. último, reunidas todas as e- filiadas ao bloco majoritário, entre nós. Tais modificações
do O JORNAL o leader do O sr. Vieira de Mello disse, Imendas, acredita o sr. Vieira teriam firmado ponto de vis- .:;eriam feitas em rapresalia
governo na Camara, sr. Viei- por último que a reforma de Mello venha a reforma a ta contrario ao debate da ao tratamento que receberi
ra de Mello, acrescentando .constítuclonal entrará agora constituir iealmente a von- emenda que dispõe sobre a am os diplomatas brasileiros
ainda que o PSD vai examí- na sua segunda etapa, que II tads da. quase totalidade do I! maioria absoluta. O sr. Vieira naqueles países, onde, ao que
nar o mecanismo da emenda I consistirá no exame dos .pon- Congresso.

.

de Mello, aliás, confirmou es- se .díz precisam Pedir licença'
sugerida pela comissão de J tos de vista dos partidos da I Apurou a nossa reportagem I srt in�0rmação.

,

às autoridades locais' para
mavímentar-se além dos li

mites das capitais em que
servem. Informou ainda a

quele jornal que se determi
nou o exame da mala díplo-

'RESTABELECIDOS
OS 'DIREITOS.POLÍ
TICOS DO SENHOR

do um aparelho cuja realiza-, ADEMA:'R DE'
ção,'jamais fora. tentada em

Squalquer parte do Mundo. BARRO" ,

Para fabricar o diamantre é SÃO
- :{AULÕ, 26 '(Especial

preciso, com efeito, poder para O.GLOBOl - O Tribu-

RElACO-ES COM PAIS'ES DA CORTINA
dispor-Se de pressões extre- nal Regional EleÍtoral julgou

.

mamente' elevaelas, de 05.00 e deu provimento ontem, aO
'

DE FERRO
�

a 100.000 atmosferas. Pressões recurso interposto. contra o
{

tão ,consideráveis não podem cancelamento da inscl'lcao -

d
.

ta delegados
eleitoral do Sr. Adernar :de, BUENOS A�RES, 26 (U. P.) gun o a reVIS ,os

ser obtidas senão em câmaras
Barros.,

_ A revista "Rio de La Pla- da Alemanha Oriental propu-
de compressão de volume in-

ta", autorizada publicação de seram conclusão de um acôr-
f· I 'I' Deste modo foram restabe- -

ImO: apenas a g.uns mI Lme� assuntos econômicos, .diz, em do multilateral com a Polô-
tros cúbicos. E' uma das ra- lecicilJS os direitos políticos .

.4' T h l' qUI'a Hun
seu último número mulõllate- ma, c ecos �va ,

-

�

I
.

f'
' do ex-Governador. t Izoes pe as quaIS a Irma a-

ral com os países comunistas gria e Alemanha Orien a ,

mer'icana "General Electrlc" . . .

1 t O B '1 tem'
D., SARA VAI INAp- da Europa Oriental. A im- mICla men e. rasI

,só pode realizar diamantes portância desta possibilida- acôrdos bilaterais de comér-
minúsêulos e, con"equente- GURAR ,OS "PLAY . .

am ntos com Po" " de, assinala a revista, reside CIO e pag e a-

mente, inutilizáveis. GROUNDS" em que "tal acôrdo se concre- lônia 'e TChecoslovã:quia, e

O aparelho de· James Bas-'
. Os "plà'y-grounds" manda� tizado, poderia ser utilizado, um acôrdo de pagamento en-

set é de alta pressão e nele - t Banco' d BrasI'1 e o
dos instalar pela sra. S'ara e sem dúvida alguma o será, re o o

o volume da câmara de com-, para I'mpulsI'onar aI'nda maI',s Banco éentral da Hun.gria.
Kubitschek nos .jardihs dos

E '3O' d J
'

h T '

'" ; p::t2.-'Íc,ios do Cate.te e .Guana- o estab.�l�ci�ento de relações r
.

m'
.

e uno ranscorreu ontem i !:i,era, s2rão inaugurados pela comerCIaIS dIretas entre o

O ACÔRDO FRAN-
c ,j prime:!':l dama do país em so- Brasil e a União Sovi�tica.

.
.

,

'
.

a data cn InrlRpen_'llenidad2';l1nl'CadaS,respecti-IIAcrescent�a que o ?�oblema CO-BRASILEIRO
,_.
j. �- � I

vamerite p' ,'�, à8-10 e à,s 11 das relaçoes comerCIaIs entre Estiveram reunidos, ontem,

a decreIação dos indices dom íUimO j��!�sa!'2;s�!!�a, P) i :��:;;::�:h:��:;��n:�:: 'II :��:d:;:::���::�;!:,�i�:�l:� �i!:�a:��:���:�:;::l:,��
RIO, 26 �V. A.� _ O mi-. veis deve se iniciar 3g_, dias diatamente, p-ois os comerc�� - A Argentina celebrou :'on- i de Recreação Infar..Lil das de :!'aneiro, �ent�'e uma dele- sileiros e franceses qUê' estão

n.istro do Trabalho em entre- I ap6s,a publicação do decreto, : a�tes ,?aseando-se_ na pro�l- ten: o anivers�rio da decl�- i Pioneiras Sociais, falará o sr.'
I gaçao. alema ofle�t�l e as es�udando �-estabelecim?n�o

VIsta que mantivemos afir- I argumentando que se. trata

I'
mld�de da elevaçao salanal, I raçao da sua mdependencla. I Carlos Mafra de Laet, que I

autondad·es! brasIleIras. Se- de novo acordo de comercIO

Inou que Os novos índices de I de uma revisão excepcional, contmuam aumentando os

I'
Foram programados d,esfiles, I clisconerá sobre as atividades, . entre os dois países e as. pos

salário mínimo serão decre-I pois OS salários atuais estão preços, já alterados após o solenidades e, desta vez, afas- i da ol:ganização fundada pela VAI PARA A ESPA"': sibilida,des de investimentos
�ados no próxi;l1o dia 30 de superados pela v�rtiginosa aum�nt� �os ive,nc�mentos dos tado o regi�e Peronista, o i espo�a do Presidente da· .Re- NHA O SR. JOÃO ,de capitais da França / do

Junho, Espero que êste decre- I atla do custo de VIda pro- funcIOnanos pubhcos. governo fara ressaltar o lema

I,PUblica.,
'Brasil,

to cletermine que a vigência movida pelos empregadores "liberdade, e democracia". O ,
A

GOULART .

I Duran.te a, sessão, foram
do;; novos níveis sej-a a pal'- 102;0 após-a elevação dos ven- -REUNIÁO programa agora cónh_ecido, CONFERENCIA BUSS.(\.CO, Portugal, 26 (U. trocadas informações 'a res-

til' de 30 dias após a publica- cimentos çlos funcionários O Ministério do Trabàlho, fixa o contraste, entre as)oo� I Atenção Universitários e P.) - O vice-presidente da.' peito dos prinCipais proble-
ção e não depois de 60 dias, públicos. com o objetivo de possibili- memorações de ontem ê- as do ,Intelectuais da Cidade! RepúbUca...c!o Brasil, sr. João mas que' serão focalizados no

após a publicação conforme de tal' a decretação' déls novos anél passa�o,. q_ua�do, Peron I Todos são.col1lvidad?s pa_ra Goulart viaja�do, de �utomó-
I

decorrer dos trabalhos.
alta do custa de vida pro- PERSPECTIVAS

- níveis no próximo dia 30 de estava na Imll1enCIa ,d·e ser � a conferenCIa no Salao No- vel, chegou hOJea nOIte a es- Estiveram presentes, tam-
termina á lei - afirmou, on- Afirmou aindà o deputa�o I j�nho, convocou t.od�s Os pre- derrubado do poder. 0"presi-1

bre da Faculdade de Direito, ta cidade, procedente de Lis- bém, além dos funcionários

tem, em São Paulo, o depu- Steinbruck que as perspectI- �Ide.ntes das, �.omls.s�es esta- dente provisorio,. general Pe- sôbre o tel_ll� "�i�ncia e Fé", boa.
_ I do Itamaratí: Os reprAese�tan

tado Aarão Steinbruck. vas são sombrias para os tra- QUaIS de salallo-mmlmo para dro Aramburu fOI saudado em

J que profel'lra o Ilustre e cul- 0 sr. Joao Goulart declarou tes da CarteIra de CambIO do

O deputado Aarão Stein- balhadores, desde que novos I debater
a situação e planejar sua residencia por uma ,guar- to �)r()�e.ssor George Agosti- que passará à noite aqui, se- Banco do Brasil, da CACEX,

bruck justifica sua tese d-é índices de salá�io-mír:imo meios, para o apressamento

I
da de. h011l�a, costume desa-! �ho da Sil�J= amanhã às, gund<;>- viagem amanhã para'?a Sl!MOC e d� Instituto

Ue a VigênCia elos novos ní- não entrem em VIgor Ime- dos trabalhos. pareCIdo ha anos. l �O,30 hOUIS. IMadrI. BrasileIro de Cafe,

_ Estão brincando com o

Ogo. Sou radícalmente con

rario à emenda ela prorroga-

·...-.-_,..".....�gw........-.r.w.-_*J".-..-�
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APRESENTAVA INCORREÇOES A "Minerais Atômicos ou

al��;;:o(�A�a'i��������;��lU�����ib�;��ã�ov���'�� tropaslpara a Coréia"
cões existentes na divulgação te com o texto correto. Pelo
,

nterior da.Instrução 131, que novo texto verificou-se que.na Condipões impostás ao 'Brasil pelos· "slados Unidos
concede bonificações a pro- segunda categoria foram ex- " n

cluidos: torta de Cacau e cou-
A Comissão Parlamentar de nío, na mesma proporção que não ter havido concorrência,

ros secos e salgados; na ter-. Inquérito que está estudando o Brasil mantém com êles. e a propósito do plano de co-

CAFE' BRASILEIRO ceira categoria foram acres-
o problema d::; energia atô- Depois que a reunião. deixou operação para/a utilização

, centados; peles secas OU em
mica no Brasil realizou, on- de ser secreta o sr. Barbosa pacifica da energia atômica

'POR TR,IGO' RUSSO· bruto e madeiras em toros ou tem, mais uma reunião a que da Silva informou! que, na entre os Estados Unidos e o

1 ' serradas em bruto, ao mesmo
esteve presente o ministro época em que trocamos ôxí- Brasil, confirmou termos for-
Edmundo Barbosa da Silva. do de to'rio por trigo necido cerca de 23.000 tonela-

RIO, 26 (V. A.) -r-r- Com re- tempo em que o magnésiofoi'
_

.

f�rencia às noticias prece- substituído pela magnesita. Não obstante o caráter' secre- (19-11-55), outros 23 países das de monazita e assinado o

dentes .de Montevidéu, sob Por outro lado, foi elimina-
to da sessão, soube-se que o tambem o fizeram. acôrdo para a pesquisa de

, sr. Barbosa da Silva, entre No tocante à aquisição do urânio, mas em troca só obtí-
possüveís trocas de caté bra- do inteiramente o item ter-

as' revelações feitas, teve 0- reato,r de pesquisas, declarou !Vemos um reator de pesquisa.
sileiro por trigo russo, e que ceiro do texto anterior que

>. portunldada de incluir o caso
seriam obj eto oe negociações dizia: "Ficam mantidos pa-

, ,dos acôrdos para exportação
po ocasião da visita do mi- ra os períodos neles previstos
nístro do Comércio Exterior OS termos dos contratos assí- de minérios nucleares, tendal

Soviético, sr. Anastácio Mi- nados pela Carteira de Co- salientado que -o sr. Getúlio

Vargas só assinara o de 1952,
koyan, na América do Sul, mércio Exterior e por expor-

em race de grande pressão
podemos informar que o Ita-: tadores de algodão para a ex-,

maratí nada tem á declarar portaçâo de excedentes-da exercida Pelo governo norte

oficialmente a respeito. O mi- safra 1955-6 do sul e norte do americano, que estabelecera
·a seguinte con'di'Çã,o,-.·; "ou r

a
.. tro Barbosa Silva; do De- país". O novo item III 'ficou

part��ento EconômJ.co do assim redigido: "A presente assinatura do acôrdo ou o

ínístérío do Exterior, disse instrução não álterará as
envio de tropas brasilelras

, para a, guerra da Coréia".
a imprensa que desconhece normas vigentes para opera-

,Ouvido a respeito, na qualí
qualquer oferta nesse senti- ções com o algodão da safra

do. Além do mais, salientou de 1955-56, do sul e do norte dade de conselheiro militar, o

que mesmo' na possibilidade do país".
........ general Góis Monteiro suge-

. ,Finalmente, o novo texto rira, então, ao sr. Getúlio

��SV!�10o��:!�l f���:��ã�c��; inclui entre as instruções an- Vargas, a segunda hipótese,
isto é, a assinatura do acôr-

nossos fornecedores tradicío- teriores da SUMOC revogadas ,

I
.. � . .. , 1331 l' d do por ser prefenve a venda

nais as aqUIslcoes brasIlel- i pela oe n. " a em as f
d

. . -

tA' "d
ras �o Ul'uguai· não seriam il1á, 117 e 130 constantes do os mmeralslda omlCOs a I a

, ..' t t·
.

d ,de nossos sO adas para a
absolutamente dlmmmdas ou

l
tex o an 'IgO, maIS as e n. ,

f· t d b t Ih -IA'
. . 114 115 121 f ren e e a a a, na SIa.

jreJUdlcadas..
,e.

_ I I f t b I
. _,' n armou, am ,em, que a n-

dia acaba de firmar um acor
..
-

.

do com os Estados Unidos,
para a venda de tóJjo e urâ-

-

FABRICARÁ A FRANCA DIAMANTES
, ,

SINTETICOS

/Notáver\emp'rié�difnêmÕI .

dirciêl1cia'
'fra-ncesa

PARIS, 26 (U. P.) Vai pressão atinge virias centí-

começar, na França a opera- metros cúbicos onde se pode
ção "Diamante Sintético". rão obter pressões de l(jO.OOO
Esse empreendimento será atmosferas. E' a primeira vez

feito sob a direção elo si'. Ja:_ no mundo que um aparelho
mes Basset, o grande eSI;>ecia- de tão grandes possibilidades
lista francés -das altas pres- na espécie é construido.

MAIS DE Mil MONGES EXALTAM O
GRANDE BUDA

sões ao qual s� devem, em

particular, as máquinas espe
ciais para o preparó'das bar
ras de urâni-o, das pilhas a

tomicas. Basset está ultiman-

I
CONSTRUÇÃO DE
DUAS USINAS ATÔ
MICAS NA l\.MÉR.I-

BODHGAYA Estado de Be"" Buela atingiu a perfeição es-

har India 26 '(BP) - Mon-I piritual. '
/," CA LATINA

ges 'bUdist�s vindos em todo. Desde as primeiras horas NOVA IORQUE, 26 (U, P.)

o mundo iniciaram hoje, -for- da manhã ressoaram no tem- ,- O presidente da "Ameri

malmente, as cerimonias co- pIo os canticos e orações, o ,can and Foreign Power Com

memorativas do aniversario rufar dos tambores do ceri- pany" anunciou que foram

da morte de Gautama Buda, monial e OS sons melodiosos concluidos os entendimentos

há 2.500 anos. da flautas. Participaram das para construção de duas usi-

O ponto central das ceri- cerimonias mais d� 1.000 nas de energia atômica na

manias iniciais foi o mahab-,I monges oriundos do Tibet, América Latina. Acrescentou

gdhi. Vihà�'a, construido há I Bil'r::aIúa, T�il�ndia, India, que cada usina produzirá ..

1.700 anos e considerado o
I Ceilao, Paqulstao, Cambod- 10.000kw, mas declarou que

mais antigo templo tIo mun-
'

ja, China, Viet Nam e comu- ainda não podia revelar quais
do. O templo ergue-se perto nidades budistas do Ociden- Os países onde se instalarão

da "Arvore do Bodhi" onde te. I as usinas.

O fato estaria destinado a

grande repercussão interna
cional. No entanto, em sua

edição de ontem, o vespertino
"O Globo" informa que tais
noticias não tem fundamen
to. Sua reporta:gem esteve no

Itamaratí e recebeu informa
ção de que não se pretende
restringir a liberdade ou mo

dificar o tratamento dos di

plomatas dos cttados países
no Brasil, nem inspecionar a

correspondencía de suas le

gações.

IRREDUTIVEIS BANQUEIROS E
BANCARIOS

concedído aos banqueiros o

prazo ímprorrogavel de dez
dias para concessão do au

mento de 4(:)-% ou apresenta
ção de contra-proposta rá
zoavel.

RIO, 26 (V. A.) - Continua

o impasse entre o.s banquei
ros e os bancàrios em torno
do aumento de salário destes
ultimas. A proposta do dire

tor do. Departamento Nacio
nal do Trabalho, Hildebran
do Blsaglia, da concessão de

trinta por cento sobre as ba-
,

ses do aumento anterior, sem'
teto e sem mínimo, não foi COPENHAGUE, 26 (UP)
aceita pelo Sindicato dos pois jovens dinamarqueses

Bancarias,
.
cujo presidente foram condenados ontem por

manifestou a Bisaglia a ím- um tribunal de primeira íns

possibilidade do atendimento tancía a pagar uma pensão
da proposta. alimentar a um conjunto de

,

,
Os bancarias, que elltava.m gemeos. Realmente ficou pro

até há pouco irredutíveis na vado por meio de 'exame de

pretensão do aumento de sangue que um dos jovens

quarenta por cento, acede-' poderia ser o pai de um dos

ram em reduzir as i:eivirtdi- gemeios o mesmo aconteceu

cações para trinta por cento. de) ao outro com reterencía ao

Os banqusíros, entretanto,' segundo gémeo. Tendo a jo

mantêm-se na proposta íní- 'vem mãe reconhecido que so

cial de vinte por cento. I mente tivera rela.çõ�s íntí
.

Os bancarias de São Paulo mas com esses dOIS Jovens, o

fizeram uma greve de adver-I' trib�nal não hesi�ou em co��
tencia de 5 minutos, tendo dená-Ios a .pagar a pensao

ao me�mo tempo o Sindicato aos bebês.

FAB COMPR{)U VAGÕES VOADOR[

GEMEOS. DE PAIS
DIFERENTES

J

I

Um grupo de 12 modernos

I
'
CARACTERISTICAS

"Vãgôes' 'V-oa:d{)reE'" Oiviões . �:'.�ã9.�oa.clQr''.:,cç� �a
C-82) adquíridó nos Estados i paeídada p,:a. 20.0jlO lIbr�$
Unidos pela Pôrça Aérea Bra- I de c�rga e eqUIpado COl� dOIS

sileira, para ser empregado I
motores Pratt ,&. Wh!�ney,

pelo Núcleo, de Divisão Aero- carrega 42· para,-quecllstas
terrestre nas novas técnicas! completamente equipados, ou

de lançamento pesado, parti-
.

quando usado para fins de

cularmente no serviço de 10- evacuação _
aérea, leva 34 ho

gistica e no transporte de msns em macas e quatro en

trapas. fermeiras. O lançamento . de

A transicão da utilização, pára-quedistas em massa é

pelos pára-quedistas, do av-i- realizado com ,facilidade por

ão C-47 até então usados em
I
êsses grandes transportes de

seus tr�inamentos, para os -tropas,e de carga, As dimen

novos ap�relhos C-82, terá' sóes do compartimento tle

lugar no próximo, dia 8 de
I
carga do C-82 carrega uma

junho, na Base �érea do Ga� : variedade. �em núr�1ero de

leão em solenidade que sera cargas milItares, taiS como

assi�tida pelas altas autori- j um�ob�� de 105 mm cami-

dades aeronáuticas. ' nhoes, Jipes, tanques tec.
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__�..... ....... jres.
t4� <� ,

_'
As -flôres oe Sophíe são

",.IN-
.

0-
:

.-eoacw-6Y.·..." irresistíveis: pequenas ver-

,.." V," benas bordadas, buques de

C
.

B·bl� M'"
gerãnios em veludo- côr de

:.ém
-

ii I la na. ao ,���a�: ;��:�l'�m' d!�::'P::
algodão, apresenta rosas

sôbre um fundo �zul lista
do.

Os vestidos de Sophie são
considerados dos mais bem
feitos de Nova- York. Não
resta dúvida de que a figu
rinista supervisiona suá' (
'confecção e escolhe cuida
dosamente os tecidos em

pregados. Do mesmo modo
que todos, os grandes figu
rinistas e_ costureiros dos

grandes, centros 'mundiais
da moda, ela sabe que pode
confiar plenamente ..nos pro
dutos da General Dyestuff
Company, 'tanto pelas' suas
côres incomparáveis, como

pela (sua resistência ao d-es
botamento.
A coleção apresentada

por Sophíe inclui feitios

encantadores : "sweaters"
recortados em casemira, de
licadamerite debruados com

o tecido �do. vestido e apli
cações de flõres e marípo-:
sas, assim como pequenos
chapéus e luvas ,de cane

curto, para formar um con

junto.
"

_

Os costumes. muito bem

cortados, seguem aI tendên
cia das jaquetas curtas e

�aias' rodadas. Os tecidos
emtampados com pequeno»
ovais são um dos -íavositos
de Sophie na presente esta-

'

ção, tanto para blusas e ja
quetas cOlY\o para vestidos

'

para a noite. Um modêlo

estampado com figuras
ovais pretas em fundo côr
de rosa ti cinzento, num ves- �

tido de tafetá para a lloite,
despertou _ mell -franco en-
tusiasmo. _

Os v�stidos para a Íloite,
são, frequentemente, sem

alças acompanhados :de ja
quetas com manga até o

cotovelo ou de estolas.

�:-:··:"':..:..:...:..·í��+<":"':+<+<":+(+
•

-

. ti ARTEZ WES'rERLEX . Produtos de :::
::r ._ Beleza S. A. _.:
�
..
" (Rio. - Nova'Iorque ...;_ Buenos Aires) �r

..�. ,-

'�f�- . T

* CONVIDA... �
�.� .'

•
> • i·.

�t" �. , 7. ..
-

para uma consulta g_rá!is de
- b_eleza �t"�. onde uma especialista-em "maquil,lage" e segredos �.�'t" de rejuvenescimento de - pele �ara demonstrações ��

«. ções 'anteriores, roga-se das mteressadas marca-.!.�. práticas -com_seu� esplendidos. � maravilhosos .pro- ..�.
��. i\utos, entre os d1as 21 de MaIO a 2 de Junho, na I
��. ,çir.ma Lemhkuhl & Cia. - Rua ?r�jano, 4. �t
�!, Eóperando-se grande afluência de consulen- !
�t tes, 'em -vísta do sucesso alcançado em demonstra- 1:'
�t1t rem s�us horários com antecedencia.. - �t"
.

. �
.�,� � � � � � �
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-

� � �

\
.

\

DOMINGO, 27 DE MAIO ,

, (
Eis .que eu tenho pôsto diante de _ti uma porta aber

ta, a qual níngué... pode fechar. (Apoc. 3:8). Ler I Cor.
16:9-13.

, " :':;'?�"'"!'o'�����!.������';'�:0....:tf,�.'l�""'!.:�;'i-
��i.! •

.-

Todos -os dias muitos entram pelas portas abertas da

medicina e milhares de vidas são salvas. Os cientistas se

acotovelam pelas portas abertas das descobertas cientí

ficas e anunciam maravilhas nunca sonhadas para êste

mundo. Quase cada hora, através das portas abertas da

indústria novos tipos de' aeroplanos, novos trens, novos

automôveis, 'tantas coisas novas maravilham a humaní-

�� ,

Há, - porém, uma porta a qual os homens hesitam

abrir de par em par como de fato devia ser aberta. E' a

porta da paz e boa vontade entre as nações. Acima de

tudo mais, Deus quer que a humanidade entre por esta

porta aberta e comece a trilhar o caminho da paz. Nin

guém pode fechar esta porta - que Ele abriu: Os grandes
líderes 'e sábios seguidores, são os que estão fazendo tu

do que podem para ajudar os outros. a entrarem no gôzo
da vida abundante. Isto pode ser feito através da porta
que Deus abriu, há muitos séculos, na pessoa de Cristo

Jesus, nosso Senhor.

ORA'ÇÃO

_ ' .. O' Pai, nós te agradecemos por tôdas 'I'I.S portas que,

em teu àmor e sabedoria tens aberto para nós. Agrad�ce-'
mos-te, especialmente, pela porta da paz. Concede-nos

- sabedoria e coragem para fazer nossa parte na prática
da fràter9'ldade e em buscá da paz. Em .nome do Princí

.

pt' da paz. Amém.
.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz".
Chapín. D. Foster, historiador ('Wa-shington)

SEGUNDA-:FIüRA, 28 DE MAIO

"

- .

Rogo-vos, -pois, irmãos, pelas· misericórdias de Deus"
que' apresenteis os vossos corpos' por sacrifíç_io vi!:o,
santo e agradável a Deus; que é ·0 vosso culto racional.

�Rom. 12:11). Ler Rom. 12:1-5.� �.- .. , .... � ... , .' ....

- No verão passado, uma ____,revista noticiosa publicou
história promissora a respeito de úm brilhante e, relati

vamente, jovem senadôr. Duas semanas mais tªrde, a

mesma revistà informava que êle estava seriam�nte en-

férmo com um ataque de coração. -....

Na mordomia ·total do cristão, o aspecto físico da

vida ê o ,mais negligenciado. Muitas ·vêzes a causa, cris
tâ--se:vê privada de alguns ·dos seus melhores elementos,
por motivo' de saúde. -A perda total para ,a e::tusa é tre-

mendà, '
'

.

Todos gozam saúde -em vários graus; exatamente
como os servos a quem o Senhor deu - difereri tes talentos.
Descánso suficiente e sono, exercícios apropriad-os e mo

dera,ção na, dietà, nos ajudarão viver com mais eficiên
da. Deviamos "fazer o melhor .uso daquilo que possuímos,.
E'nqúanto Deus nos concedê o privilégio de viver na car-

ne. '

ORAÇÃO -

Senhor,' tu deste a cada um ,de nós a saúde. Como os·

servos da parábola, algtÍns receberatit.�mais que outros. '

l�nsina-nos a importância desta mordomia, para
-

que' nos-.
sas 'vidas sejam mais eficientes no teu serviço e para que
em todàs a.s coisas a t.ua . vontade seja feita. Em nome

,do MO,i'domo perfeito, Cristo Jesus, nosso Senhor. Al!'ém.
PENSAMENTO PARÁ <r-nIA
--

"Glor-ificai- a Deus no"vosso corpo, e no vosso espírito
que pertencem a Deus".

Robert' E. Van-Demarlk, médico (Dalkota do -Sul)

P R I S .Ã;() . D E VENTR,E
ESTOMAGO, - ·PIQÀDO - INTEST�NOS

PllULAS
.

OU: ABRA'OE MOSS
-

-

Agem directamente sobre o ap-

parelho digestivo. evitando a -prl
Ião de ventre. Proporcioaam bem

estar geral. tacilitam a digestão.
d.scongestionam o HGADO. re·

gulanzam as lunc"ões digesu:"a•.
'e tazem desapparecer' as enler:

.
mldades do _ E S r o M A G o .

fTCADO e IN,TEST'INOS.
/

..
-

--�------------------------------�------------�--�---------------
.. \ ·"�l

PIA Propõe· Revoluci8naria Tarifalcom, Grande-

P d
- - rifas econômicas darão de- ternacionais, serâ aerne·

ro UcaD -- CISlva oportunidade a mais lhànte, em .

sua estruturai
.

.

.

.' de 45 milhões de norte-ame- às tl;ês tarifas que as Ih-
ricanos que, até o momen- nhas marítimas transoceâ·
to, n�o· podiam viajacr. nicas adotaram há--anos, elll

O serviço. de alimentação ben�fício ido pú'blico.
grátis será suprimi,do ,mas, A' exposição pública dt
em seu lugar, s€:rá possível sua filosofia 're'ferente aQ
ao passageiro comprar ca- transporte em massa será
fé; leite, frutas ou sandui- feita pelo sr. Trippe na

ches.. Também- a �venda de próxima cOllferência de trá·
bebidas alcoólicas será abo-, -f,ego que a Ailsociação de
lida. , -, Transporte Aéreo Interna'

O fiQvo planó de tarifas â cional (IATA) realizará em

§ler proppsto pela PAA' às Cânnes, Fra�ça, a Pitrtir
companhias· de a-yiação in- de 29 do corrente.

Na MUNDO DA
MODA

Josetína Mendonza..:
.

Da Globe Press-.
"'- NOVA YORK --Os ves

tidos lançados .por Sophíe-e
Stephen Erklim para a

coleção de primavera-do
magazine Saks, da Quinta
Avenida, mantêem-se de

.

acôrdo com a tradição de

Sophie : vestidos de apa
rência simples, que tanto
servem para as atividades
diurnas como para- a noite.
A silhueta pode ser am

pla- ou reduzida, porém sem

pre folgada,
-

e, por tôda a

parte há belos enfeites, ape
sar da aparente slmpllcída- .

de: crivos na gola e nas

mangas, franzidos e flõ-

mano.

lose':.
boube ."Iárla • peste
sulna· • paremo dos
beíerros • cóiera e

/

,tHo das aves'. prie'umo;
entorlte �OJ bezerros!

-

-

REPR. NO/PARANÁ ESTA: CÁTARINA:
Enio Rosas & Cla. Ltda.
Praça Bar�o do -G';ra!jna, 67

C. P. 3� -Tel. 208 - Ponta Grossa
.. Estado do Paran' ,

.1 t{IJ� III � �:I!t" fltl � 1�:�ilU;1
V. será unI. dos 40,0 premjadas mensalmente com

r-

pelo ,sensacional
plano de
vendas de

r:MPRANDO À ·VIS;A ou A PRAZO PARA PAGAMI�'O IM 20 MIN.

,

I"
.'

� ALlDADES, SEM ENT.RADA E SEM JUROS, O NOSSO PLANO LHE ASSEG_oURA:
- Concorrer imediatamente e durante vinte meses a

I Cr$ 1.360.000,00 elIl premies mensais.

e
I

�-�s'ses prémios serão distribuidos entre'400 felizardos.
Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.

- Mesmo no caso de ter sido sorteado, V. receberá o Colchão
.

de Molas DUARTE, ou poderá escolher outro artigo de
sua preferência: . aspirador de pó, enceradeira,' liquidi
ficador, batedeira de bôlo, refrigerador, rádio, .........III-�-_...J
poltrona' e sofá-cama, além de muitas

, outras utilidades de uso 'doméstico.

, ,

.,
as ba'ses dêste sensacional
I

� I
.

prano ,de economia que já bene-

ficiou mais de 1.1_5 mil pessoas em todo

o Brasil. Nossa agente nesta ci

<da de lhe f07:necerá qualquer
Ês.te é O único plano' no Brasil.
com resgate int�gral .em 20 meses!
(CQ�to Patente' Fede-rol n.�' 178:179)

,

- ,

esclarecimento

,

IMPORTANTE:
/

I Mesmo qué V. i,õo seja prem'iado, ,receberá sempre o valor do seI[

.dlnhelre ,em mercadorias de uso doméstico, referidas no ponto 3.

'COMERCIAL. E IMPORTADORA
Capit,,1 r.at��d'o s 1 �.OOO.OJO, -Aumen·to autoriza·do R_Clra /520.000.000,

.
Av, GaL C1ímp:o da 5ilve:rJ, S94/398- Séde Própria � S. Paulo

Iv. RiQ,_ Bra!:e " 14 - 20.0 ànicr -'Rio de Janeiro

ÁGENTES ,NOS PRINC!P�i� tSi.A,OOl [: �:�!��S 00- PAís.
"llcaIUa-d., URda Dão eX,iste aua.ptl aClitamos proposta de candidat-os

"I •

.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

dos e o ex�erior. 'No ano

passado -- pro�seguiu -- o

tLU'ismo . n01:te-americano
ga-stou mais' de .

1.500�000,000 (le dólúes em

viagens, ,dinheiro que foi
absorvtdo por -POVO§! amigos
os quais, por sua vez, são
importadores de produtos
manufaturados

.

nos Estados
Ul).idos./
Consequentemente, as ta-

Um projeto para o esta

.

belecimento de novo tipo de
serviço aéreo com tarifas
de 15 a 20 porcento inferio·
res às atuais, no serviço de

turismo,' e de 40 a 50 por
cento nos de

-

primeira clasl
se, acaba de ser anunciado

, -pelo sr. Juan T. Trippe, pre
sidente da -Pan American
World Airways.
Entre as primeiras rotas

a desfrutar dêsse novo ser-

viço, que estabelece um.
---------......----,;;;

precedente no, transporte
aéreo, deverá figurar -o mo

vimentado percurso entre
Pôrto Rico e os Estados
Unidos.
Posteriormente, as novas

tarifas poderão ser àplica
das tambem nos serviços
transatlânticos da Pan
American. '

-Seguindo sua reiterada'
linha de reduzir ao mínimo
as tarifas aéreas, afim de

encorajar o turismo inter

nacional, destacou o sr.

Trippe que, de acôr.do com

estudos e inquéritos reali-

-DOCES, ·I-,.T·OR·TIS _

z�dos pela PAA, calcula-se

,

que o novo serviço propor-
cionará um allmento d'e 50

.

... poceira especializa_da· em porc�nto no' tráfego at�lal. ,Pôrto Alegre; - 'aéeita_ eilco�·
.

A- avalanche de tUrIsmo "

mendas de doces, enfeites, que as noyas tariÚl.s ofere-Iortas e pudins para casa� cerão _.;;. acrescentou o sr. i

mentos, ba.tizados e aniver- Trippe - serlÍ· importante'
sários. Rua Feliciano fator no intercâmbio comer

Nunes Pi_res, 12 cial ent're- os Estados Uni-

i
,

1
• !

DIA '26 - À� 20,30 -HOJ;tAS -,::- DIA -26

CONCeRTO

-DA -.INSiGNE PIANISTÀ CATARINENSE
MARIA ADELAIDE MORITZ ,NUNES PEREIRA
COM A PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRÁ SIN

FôNICA DE FLORIANóPOLIS

SOB A REGl!1NCIA DO MAESTRO PELUSO

ltATROCíNIO DA EXlVIA. SRA. D_ IBRANA LACERDA.
E DAS ,SENHORAS DOS SECRETARIOS DE' ESTADO'

.

Primeira Parte -- DEBUSSY
Segunda Parte' -- SCHUMANN

CON.C:fJRTO EM LÁ MENOR, OPUS 54, PARA PIANO
, ' E ORQUEgTRA

'ONU,. �� 4;11.' � ,...01._ �,

r�CII'''': Pfl05i:U"", ..�

.� .-',:.t. ,

f'_
•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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muito vem se distinguindo '

,
,

_
por suas elevadas' ,qual�da- ves, filha do saudoso con-

Preciosas üescobertas da A'r,q,ueolo- HOJE E AMANHAI des de coração, ,e e aplica- terrâneó sr. Campolino AI- r 1I� '" .

,', _, ,-STA. YARA ODILA I
C 1" C

,"Ida aluna do oiegro ora- ves;

I I NO PASSADO
�

ção de Jesus:' - sr. Amancio J. Pereira gia em srae '

.

1 Pelo transcurso de tão Filho •

Aruueól d confirmar a data dos famo-sl'gnificativa data o' grande _ sr. Emanuel Gevaerd, (SNA) - rqueo ogos e

I 1 t aram um sos pergaminhos encontra;número de amigu inhas da telegrafista da Western 'srae encon r ,

f t d
�

ica e dos no ano de 1942 em Qum-nataliciante aproveitarão o
_ sra. Elvira dá Silva ragmen o e cerami

,

ran, nas .jn-oxímidades doensejo para testemunhar o
- sta. Dulce Ligocki .

Mar Morto.regozijo, homenageando-a _ sta, Orabia-Carmem de um ..pedaço de papiro nas

com carinhosas manifesta- Andrade ruínas recém-escavadas do

I Palácio do ReI Herodes, osções de apreço.
I

- sr. Isaias Conceição
Os âe O ESTADO, as- Livramento quais poderão auxiliar a

soeiando-se às homena- I - menino Nilton Nunes
gens enviam-In e votos de:

- menino Protogenes
perenes felicidades, exten- Marques Guimarães
sivos à sua digna família. - menina Jandira Pa-
FAZEM ANOS HOJE:

, checo PUDIM DE CLARAS COMI - srta. Ligia Bastos - sgt. Paulo Andrade; do AMEIXAS!,Dias, aplicada aluna do Co- Exército Nacional, servindo
t légio Coração de Jesus, e no 140 BC, onde goza de
I diléta filha do nos'so preza- real conceito por suas eleI

do conterrâneo sr. Nilo Jac- vadas qualidadesI
ques D�as, alto funclonâr!o FARÃO ANOS, AMANHÃ:
da Escola' Industrial; '. - sta. Beatriz Ferro Pe-
- menino Roberto Vieira; reíra, filha do ST. dr. Ar

, Vê tranacorrer mais uma filho do sr; Solon Vieira, mando Simone Pereira;
jirimavera na sua existên- Sec;'etário do Tribunal Eleí- ___; sta. Nilza Adriano'
cia a inteligente e graciosa toral Regional; _:__ sr. Arnoldo Régis 7 ovos
sta, YARA ODILA NO- - sr. Eduardo Teixeira, � menina Rosemãry Con- 7 colheres de sôpa de açu-'
CETTI, dileta filha do sr. Linotipista d'a Imprensa ceição, filhinha jlo sr, Má-

cal'
Sidney Nocetti, do alto co- Oficial do Estado. rio Conceição., motorista. Ameixas pretasmércio local e de sua '_:_ sta. Maria Conceição - Transcorre hoje' o arrí-
exma. esposa d. Alaide ,No- • Ferrari da Silva, .filha do vel:sário 'natalício 'do' meni- MANEIRA �DE FAZER:
tt.i I sr. H. Pereira da SIlva no Elo] José Alves filhinhoce 1.
",

C I t AIA aniversariante, de há! - sta. M�rla e es

:::';"," d9 sr. Iavás Alves e' d. Ida-
lina Alves.'

•••@.G....0.0.00•••(I•••08•••••••••••••••••••

o Passado
"Le passéj un second coeur que
bat en nous" (H. Bataille).

Nunca maldigas o passado; a vida

que é amor e .sonho em loucas revoadas,
quanto. mais dá mais tira à_ alma ferida,
como um tributo às horas bem passadas.

Mas sempre fica e� nós, na despedida
das ilusões vividas e esgotadas,
prolongando,o minuto da partida,
um lento palpitar de asas cansadas.

Pois o passado é um pouco de 'presente,
qualquer coisa que viVe e que está ausente

e qu�, em silêncio, chama sam-ter voz.

E esse passado que não morre nunca,

que soluça, no sonho que se trunc,a,
é um outro coração batendo em nos.

"Do livro "Sorriso' Interior")

...()4li1II;1I>()�()'

ANIVERSARIOS

ESGÔTÓ
DESCARGA E

VENTILAQÃO

�
,

Os tubos Etêl'nlt ·de sUQerlície interno liso
que facilita o escoamento, são apresenta-'
dos em comprimentos de 1,2, 3 e 4 metros
e nos diâmetros de 50 até 400 mm, i são
mais econômicos porque:

1/os grandes comprimentos... diminuem o

f]úmero de juntas i

tio 'pêso reduzido facilita o transporte e

reduz o gaslo de fretes i

cI cie durobiiidade ilimi!.ad,:, não reque
rem gClStos de conservaçoo i

01são fác�i s de i nstalar i

,ti podem �ej r?C1prOveilados.
As 'inümeras aplicGlções, entre as quais:
instalações sanitárias, captação de á�u.?s
pluviais"acondicionamento de ar, pr.oleçao
de cabos elétricos, coletores de lixo, irriga
çáo, chaminés indusiriais, etc" consagmm
os novos h:bDS, que representam o alt.o
ní 181 tecn;co atingido pGla Et",rllit no de
,:',)rrer de 50 anos na fdbricação de pro
dv�os c�e c:men,to arnianvo.

ETER-NIT DO BRASil CIMENTO AMIANtU !IA
tio Póulo • I�io de Jalí0Ífo

DAMASO ROCHA

! .

FlorianópoJi,3, Domingo, 27 de Maio de 1956
-_ --- ,--_._--

PARA ENTREGA

CODl as mesmas earaeterí8tleas de
resistência e d�rablUdade que fi.eram

, famosa a Singer há mais de 100 anos I
,

,

€ tal a qualidade da Singer, que milhares e milhares, de
máquinas Singer ainda em perfeito funciona�nt?nto, :oram
compradas há mais de meio século! Não se impressione
com ofertas tentadoras: - compre logo SINGER,
que será sua, de sua filha, de sua neta ...

,.f .J VENDA NAS LOJAS SINCER DE TUJ)O O BR,1SlL

, \

Rua Felipe Schmidt, 34 - Flcrlauôpo lls

EIPernneote boje,

f.
r

A nova descoberta, aita

por uma expedição �onjun
ta da Universidade \ Hebrâi
ea, do Departamento de An

tiguidades til) Govêrno de

Israel, e da Sociedade Is
raelense de Exploração, se

deu na elevação de MAS
SADA, uma antiga fortale-,
za, de onde se descortinam
as praias do Mar Morto.
Yochnan . Ahoroni, líder

da expedição. disse que o

fl:agmento ?e c�r�mica con-Item uma mscriçao em le
tras hebráícas- "muito se

melhante a dos pergami-
, 'nhos do 'Mar Morto".

Na próxima refeição, ex

perimente' fazer ésta sobre
mesa que é muito gostosa.
Tenho a certeza, de que tõ
da a família gostará.

INGREDIENTES:

Como às novas .descober
tas foram .definitivamente
atribuídas un.a data ante
rior ao ano ,de 73 A. D.

(quando Massada foi des
truída pelos romanos em

1 - Bata as claras dos sua batalha contra os,ju
.ovos- em ponto, de neve e deus), os ditos fragmentos------.------

adicione, o açucaro À parte, auxiliarão a fixar a data
cozinhe ameixas sêcas com dos pergaminhos do Mar
açucar, como se fossem pa- Morto, os quais, segundo a

ra compota. Tire do fôgo e maioria dos eruditos, foram
deíx., esfriar. Uma vez escritos há cêrca de 2,OQO
frias e sem o suco,

amasse-I
anos atrás.

as um pouco, juntando-as Em outra parte do Pal�-,

em seguida às claras.
'/ cio, de Herodes, os arqueo-

2 - Unte uma' fôrma de logos .encontraram um arse

manteiga, de preferência nal de armas e despensas,
uma dessas desmontáveis. 'tudo exatamente' como des
a qual, poderá ser também creveu, Plávio , J.osefo, .his
forrada com açuc,ar quei-, toriador da gl�el'ra j_udáico
mado. Dentro derrame a romana.
mistura preparada, levando O Rei Herodes reinou na

à cozinhar no fôrno uns 25 Judéia de 40 A. C. a 4 A D.
I
minutos. Uma vez cozido, Era: filho de Antípater,
desmonte, a 'fôrma, ,colocan- que serviu a Cesar na cam

do o pudim no prato a ser panha cQntra o Egito, e
,:::_ servido. Com as gemas que

I
que nomeou a Herodes como

sobraram, faça um éreme Goverl1ador da Galiléia,
ou dôce de ovo, servindo à quando êste' contava 25

',:
volta do prato. (APLA). 'I anos de idade,

,.....,,,,, �'I\iiI�._�i..,ü· �,��:;

Clube 15 de· Outubro.
A Diretoria do Clube 15 L>.ó O l1tubro fará realizar

no próximo elia 27 (DOMIN.GO), ('�'�l início às 9,00 ho
ras, mais Ull1 d.e seus já/conhecido;; COCIZTAILS DAN-
('ANTE.,· .

Um vestido original, criado 1- Não haverá ,reservas de mesa. - Ni:í.o ",,'1';1 permiti
por Vera Ma�ell, �m s�da, 0a a es-tr�da de �ó:ios, que llão .e�tiverem. lnlllliJlos de
preta, com sala seml-gode e '''luas ca�·telras SOCIaIS, ou mensahdades atras�l,; .. S,

blusa de mangas curtas e! ' TRAJE - EASSEIO.
decote em V. A faixa com NOTA: A Campanha de isenção de jóia, ternr;n1-
desenh()s de vál"ias côresl 'rá no próximo dia 31. Os interessados em ingressarem
lembra os tecidos tiroleses' neste Clube, poderão obter informações mais detalhadas,
e forma um conjunto agra-l, diàriamente na Alfaiataria Brito. --

dável e elegante. (FOTO HORARIO: 08,00 à� 11,00 e 14,00 às 17.00 horas.
TRANSWORLD) J I. Ignácio José Mosquella, diretor social.
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o NOME

GARANf,E
O PRODU lO
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27 I)E MAIO
A data de hoje recorda-úos que:
em 1564, faleceu o reformador de Gttn,ebra, João
Calvino, nascido em Noyon, na Picardia, em 10
de julho de 1509; ,

em 1635, os capitães João .Lopes Barbalho e An�
tônio Bezerra fizeram um ataque aos holande
zes em Nazaré elo Cabo (Pernambuco) :

em 1812, foi assinado em Buenos Aires, entre o

representante do Principe-:regente de, Portugal,
João Radernaker, e ,o Govêrno Provisório das
Províncias Unidas do Rio da Prata, um armistí
cio ilimitado;
em 1823, a cidade da Bahia, então ocupada pe
las tropas portuguesas do General Madeira, toi '

sitiada pelas tropas brasileiras' do Coronel José
'Joaquim de Lima e Silva, depois General e Vis
conde de Magé;\,-
em 1819, na Bahia, faleceu o Chefe de Esqua
dra João \Gomes de Aguiar, um dos mais bra
vos na Guerra do Paraguai;

,

em 1889, 'no Rio de Janeiro, falec�u o poeta
FlaMiscó Otavíano de -Almeida Rosa, chefe do
'Partido Liberal fluminense, nascido na mesma

'( cidade em 26 julho de 1825;
- ---em 1895; no Rio de Janeiro, faleceu o abolicio

nista dr. Saldanha Marinho.
28 DE MAIO

,

em 1503, a es-quadra de Afonso de Albuquerque,
viajando para a India, tocou em um porto bra
sileiro;
em 1628, deixou. o porto da Bahia a esquadra
holandêsa conduzindó para Recife o Principe
Maurício de Nassau e suasLropas j

- em 1664, o Rei da França, Luiz XIV, criou a

Companhia das Indias Ocidentais;
em 1827, em Rio Pardo, no Rio Grande" do Sul,
faleceu o General Patrício José Correia da Câ
mara, Visconde de Pelotas �
em 1858, no .Rio de Janeiro, faleceu o Tenente
general Antônio Corrêa Seára, herói da Guerra ,

da Iudependêncíâ, nascido em 2 ele janeiro de
1802;
em 1862, o Ministério organizado p,or Zacarias
de Góis e Vas'Concelos,

.

solicitou', demissão ao

Imperador, sendo o Marques de Olinda incum
bido de formar o novo;
em 1866, o .General Vi.torino Monteiro,

.

venceu'

'Viogenso 6uropo
Pelos '4 novos e luxuosos -....transatlânticos :

"LAVOISIER", "LOUIS LUMIÉRE"
"CHARLES TELLlER" e "lIENNEC"
Camarotes de 1.° 8 3.° classe

C!'lt!i:(ijllltmillllt!i,l\jijIHl@illifjjljllliti
Agentes:

8lumenau· Rua 15 de Novemblo;-S70-s/2
Floiianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639
l'ambém informaçõ� s em tôdas as

, ogênc(as de viagens

* Sq!i;;fazam ôs 6�p,,(.iri.:m.f;"5 rb l,ssociüç50 Bra�iI6irC1 d� t..Lmnas Técnicas, L
,

Distribuidores LocaIs: TOM T. WILDI ·&-'CIA. -;-'RUY SOARES
�

DORIVAL DA SILVA -LINO

'� "

.'

".
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Torneio «lnitiul» No Próximo Dominoo
Conforme_decidiu o De-partamento de Futebol da F. C. f., o íomele inlcio do certame de profissionais s�rá realiza
do no próximo domingo, com a participação dos mesmos .dubes do ano passado, com exceção. do hnbiíuba

que vem de comunicar à entidade a sua desistência, por motivos que ignoramos.
.......................... -.. __..� .;.._.._� a_..._.;;". '_.MV" _ __ _ _ • w.· ·_.. _.. "':.""'
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Figueirense x Avai Paula Raios r Bocaiuva
Com os jogos aclma, a serem travados no estádio da Práia de Fóra, hoje à tarde, será comemorado o Y�DIA DO FU�
TEBOl", instituido pela E C. F. - Os jogos que serão

.

disputados no interior do Estado
Hoje é o "Dia do Fute- Os jogos que serão realí- Operário x Comerciário E. Em Jaraguá - C. A. Bae- liminar)

.

bol". instituido pela Fede- zados no Estado C. I <)< i pendi x S. D. Acaraí .

, I Em Blumenau - �alI?el-
racão Catarfnense de Fu- Em Florianópolis - Pau- Em Siderópoli? - Itauna I .

Em Cor��á, - C. Opera- ras E. C. x G. E. Ol ímpíco
..tetol a exemplo do que fi- A. C. x E. C. Prospera. : no Ferroviário x S. E. Es- Em Brusque - A. C. Cal-

zeram as demais federa- la Ramos x Bocaiuva e Fi- Em Itajaí - Soco Estiva-
.

trella ,,.' los Renaux x C. E. Paisandu

ções futebolísticas do pais. gueírens., x Avaí dores E. C. x C. N. Marci-I Em Joínvílle - Caxias Em Joaçaba :- G. E. Co-
Pela primeira vez comemo- Em Tubarão - E. C. Fer- lio Dias' (principal) - F. C. x América F. C. (prin-' mercial x S. At.: Cruzeiro

. /
ra-se a data, com jogos em roviário _ x Hercilio Luz Em Itajaí - Lauro Mul- cipal)

.. '

' I E.� .Mafra - Pery Fe�-
todas as cídades intervindo F. C. ler F. C. -x Tiradentes E. C'I Em Joinvile - A. C. Ope- 11'0VlanO E. C. x S. S. YpI-
os quatro: primeiros colo- Em Criciuma - Atlético (preliminar) rârio x São Luiz A. C, (pre- I ranga .

.

;:r�o��:y:FbiIE:��:r� Manha- atraenter,,'e S'ensa-cio-na-I-oa-'O-aía-S-ul-'na preliminar com o 4° co-
iII_

����d� :iC�-�:��:':� ��fI:;� Promove hoje a Federação Aquática de Santa Catarina à sua segunda regata da temporada
pr�::a;. desistência do Im- de 56 - No sétim-o páreo correrá o "quatro com" aldista campeão sul-ameri .ano que deverá
bituba de disputar o Cam-

��:oatz "�i: C��it;�te:o�� encontrar alguma resisíêncie da parte do Ria.chuelo e Martinelli - Nossos palpites-
• -'

d .• -.

o· dencí d ".•••••••••••••••••••••••ae••o.onOO�$ .sendo o quarto coloca o, o A bala sul es·ta_ra eng.a- dos Santos. Sao favoritos mais c�e encI� o para EDITAL' DE CONVOCAÇÃO \
. Paula Ramos terceiro colo- Ianada na manha de hoje, os campeões do Continen- vencer o quinto pareo (Ca- Em nome da Presidência. o. PAULA RAMOS\ ES-cadô 'te'rá como adversário quando os aficionados do te. noé, 1.000 metros, Princi- PORTE CLUBE convida os Srs. Membros da Diretoria,

o conjunto do Bocaiuva, que esporte do remo terão opor- 3° páreo piantea) parece-nos ser o Conselho Deliberativo e Sócios a participarem da Reu-
se classificou em quinto lu- tunídade de apreciar mais O páreo. seguinte (dou- martinelino Odaír José Fur- niüo de Assembléia Geral a realizar-se na próxima quar-
gar. uma explêndida competi- bie-scull, _ -classe aberta) tado, vencedor da regata ta-feir'a, dia 30, às. 20 hor,as ém $ua sede provisória sitaPortanto, teremos como ção promovida pela Federa- orerecerá novo duelo ele- passada. Contudo, Edy...,Tre- ü Rua Conselhéiro Mafra, 58, a fim de procederem a elei
preliminar Paula Ramos e ção Aquática de Santa Ca- trizante entre os rivais mel e Teófilo -Cordeiro, do dio e posse da nova Diretoria que regerá os destinos dõBoc'aiuva :'e como atuação tarina e constante de nada Ma.ftinelli e Aldo Luz. Ma- Aldo Luz guarnição A e B), ::Jube no período 56/07.
principal Figueirense "ver� menos de oito atraentes pá- noel Silveira com Alfredo Oscar Tzelikis, do Riachue- ARY CARIONI _ 10 Secretário

..

:sus" Avaí, aquele fui-cam- ':eos. do� Santos Filho deverá lo e Cláudio Gomes Jar-
.

peão e êste vice-campeão. O 1° páreo vencer seú antigo compa- dim, do Martinelli (guarni-
Ambos os, jogos deverão Na prova - inicial da ma- nheiro da gloriosa jornada ção A) reunem possibilida-

-agradar ao grande pl'lílico nhã: ioles a 4 remos, 1.000 sul-americanâ de 54, Wal.- des. Outro páreo de sensa

que ocorrerá ao estádio da metros, para estreantes, es- mor Vilela .

que/ desta vez ção.
PI':úa de Fórà. tarão em ação todos os ins- terá Orildo Lisbôa por com- . 60 páreo

O B0caiuva, como O Atlé- Cloitos que são Cachoeira, panheico, podendo surpre-' No páreo de iole.s a 4,
tico, Guaraní � Tamandaré de Joinville, Aldo L�lZ, Ria- ender a guarnição aldista. desta vez para a classe de
não esteve dormindo nestes chuelo e Martinelli, deixan- 4° páreo· Principiantes, será disputa-
últimos 'meses, ,tanto que do de tomar parte o Améri- No quarto páreo ("2 do a s_eguir. Não conhece-
conseguiu formar uma equi- ca, de Blumenau. ':'Todas as com", classe Novissimos) é mos bem. as guarnições,

�. :pe que irá dár muita .pôr guarnições estão prepara� quasi impossivel apontar- mas, pelo que sabemos, vai
... de c;.aqeça .

aos chamados das e esperam fazer bonito. se um vencedor, por quan- ser um páreo renhido e

grande-s clubes, como o Não há favorito. < to todas as guarnições es- emocionante. Em número de
Paula Ramos, Avaí e Fi- 2° páreo tão bem constituidas e trei- sete as guarnições conco!'-
gueirense. Os paulaínos 10- No segundo páreo ("2 nadas. São as seguintes as rentes, 'sendo duas do AI:'
graram derrotár o Avaí por sem patrão, classe aberta) <!uplas que intervirão nes- do Luz, duas do Riachuelo
3xO, quinta·feira à noite veremos em sensacional te sensacional páreo: Klaus dúas dQ Martinelli e uma d�

- cOli,quistando a Taça "Mi- duelo as guarniçÕes do AI/,e Oscar (Cachoeira), Da- Cachoeira.
nistério do .Trabalho"" de- do Luz e Martinelli, a pri- niel e Osman (Aldo Luz), 70 páreo'

, monstrando qur estão gran- meira constituida pelos Assini e Kreutzfeld (Amé- Este' é sem dúvida o pá-
demente capacItados à con- campeões sul-americanos rica), Odilon e Walter reo atração da competição
quista do titulo máximo de Hamilton Cordeiro e Sady (Riachuelo e Francisco Cor- de hoje, pois veremos em
56. É o favorito de' hoje no Berber e a segunda por rêa (Martinelli). ação o conjunto do Aldo
m,atch com os rapazes da E'dio Hugen e Walfredo 5° páreo Luz càmpeão Sul-america-
Marinha. , no constituido por Alvaro
-O Figueirense 'está com ESPORTES BANCARIOS Elpo, Hamilton Cordeiro,

seu quadro '�tinindo". Ven-
"

Francisco Schmitt, E'dson
c'eu ao forte "onze" do Car- ·.Po· r VI'e-',r'a F'llho WeEtphal e Sady Berber.
los Renaux por 2xO para, Todavia .as gua,rnições do
com ° empate' frente áo Riachuelo, Martinelli e' Ca-
Avai, levantar o Torneio Será realizado' domingo CIO às 10;30 horas, por oca-, choeira esperam brjlhar _,>

Triangular. Os pupilos de proximo, no Estádio' da Fe- sião da Festa de Pascoa frente aos 'gloriosos da jor-
Nelsõn Garcia todavia deve- TORNEIO--DE FUTEBOL dos Bancarios, e terá a du- nada de Callao.
rão encontrar forte resis- deração Catà.l"Ínense de Fu- ràção de trinta (30) minu- Último páreo
tência da pa_rte do adversá-

. tebol, com inicio ás 9 ho- tos cada tempo. Em caso de E, finalmente teremos o
rio que clnbora fracas- l'as, sensaciünal torneio empate haverá prorrogação páreo ,de "oito" no qual in
sando quinta-feira diante Bancario de Futebol, onde de 10 minutos para cada tervirão Martinelli, Améri-

_

,do Paula Ramos, está, se- tomarão. parte todos os Es- tempo. Persistindo o empàte c,a, RiachueIo e Aldo Luz,
quioso da rehabilitação. bbeleciment03 de Crédito será decidido por três pe- estando com maiores pos-
Tatú será o arqueiro' avaia- ctsta capital. nalidades maximas. Os qu�· sibilidades de vitória a

,

no para hoje, o que repre- TABELA DOS JOGOS dros sómente poderão to- guarnição blumenauense,
senta uma garantia para a 10 Jogo - Securitários x mar parte com o minimo de dada a sua condição de ven-
retaguarda. Banco do Brasil sete (7) atletas, cedora da última. Prov"aDe acôrdo com as instru- 20 Jogo - Caixa Econo- Caso os quadros não com- Clássica "Fundação da Ci-
ções da F.C.F., cada clube mica x Banco Inco pareçam na hora marc�da, dade de São Paulo".
disputante 'poderá fazer 30 Jogo Combinado terão (5) cinco minutos de A contagem de pontos ve-
três substituições e mais Banmercio, Banlavoura, tolerância e, decorridos ês- rificar-se-á da seguinte ma-
uma, no caso dó goleiro. É Hercules e Nossobanco x t(lS, perderão o direito de neira:

.

permitida a inclusão nos VeI\cedor do 30 jogo. cClmpetir. 10 lugar - li pontos;
jogos do "Dia do F'utebol" REGULAMENTO Os quadros poderão efe- 2° lugar - 8 pontos; 30
de atletas vinculados a ou- Os jogos eliminatórios tuar duas substituições ,em lugar - 5 pontos; 4'0 lu-
tras �gremiações respeitado terão lugar dia 27-5-56 (do- cá.da partida, gar -3 pontos; 50 lugar _:_
-ó- art. 125 do Regulamento mingo) no Estádio da Fede- PREMIOS 2 pontos; e 60 lugar - 1
Geral da F. C. F. ração éataÍ-inense de Fute- Estarão em disputa um pQ1:Jto.

Os preços dos ingressos: boI, com inicio às 9 horas, Bronze, e 14 medalhas, sen
Cadeira na pi�ta: Cr$- •• e terão a duração de 15 doo bfónze para o Campeão

50,00 minutos, cada tempo. Em e as medalhas para-. o Vic'e
\Arquibancada - Cr$· •. caso de empate será decidi- Camveão. .

25,00 do por três (3) p,enalida- JUIZES
Y2 arquibancaba - er$ .. des má-ximfls .. A -partida fi-' Os� juizes serão escolhi-

15,00 nal será disputada no dia dos na pora das pa'rtidas,de ,0 �ais antigo diário de '

Geral - 6!J..15,00 �1-1-56 no� gramado do Co- comum acôrdo com oS dis- Santa Catarina.
Y2 geral - Cr$ 10,00 legiõ Gatarinense, com ini- putántes. . 1 Leia ecassillel!l.............."""1'---

o ESTIDO

Em Canoinhas - Botafo

go F. C. x C. A. Operário.
Em Lages - Aliados F.

C. x Lages F. C. (partida
rincipal)

Em 'Lages G. E. Vasco da

Gama x Internacional
Em Concórdia - S. E. R.

Sadia x Guaicurus F. C.

SIEMENS

GRUPOS
\ A

ELETROGENEOS
-IMPORTADOS DA ALEMANHA-

PARA GASOLINA OU COM MOTOR DIESEL

.s. procuro um gerador de confiança, a

marco é SIEMENS'

Oferecemos do nosso estoque, paro entrega
imediata, os fampsos Grupos Eletrogêneos fa
bricados pela SIEMENS no Alemanha, nos

seguintes capacidades: de 4 o 15 H. P. e

1,8 KVA até 10 KVA.

Manêjo simples, máXimo eficiência e tradi
cional qualidade são algumas caracterlsticas
.que garantem anos de serviço econômico e
livre de aborrecimentos.

.

Os motores dos conjuntos são das conhecidas
marcas "VOLKSWAGEN", "I lO" ou "GÜLDNER",
que proporcionam eficiente assistênci,a técnica
através dos seus distribuidores no Brasil.

O ESTADO -

, ,

SUl C I DOU - S E�
MANECO

Segundo noticias chega
das do Rio, suicidou-se
quinta-feira, ingerindo for
fe tóxico, o ex-craque Ma

néco, do América. Manéco
foi' durante 14 anos defen
sor das cores rubras,e u�
tímarnente desempenhava
as funções dê treinador dos

quadros de juvenis e infan

to-juvenis do "Campeão do'
Centenário.

o IMBITUBA' DEI-
.....

XOU A DIVISÃO DA
CAPITAL

Segundo fomos ínf'or
mados na F.C.F., a direto
ria do Imbituba Atléti
co Clube, de Henrique
Lage, clube que vinha
integrando a D i v i são

Principal do Depart....amen
to de Futebol da Capital,
esteve reunida, tendo to
mado a deliberação de
não mais disputar o cer

tame f'lortanopolitano,
deixando também de dis

putar d [ogo �m o Pau
la Ramos, em seus. domí
nios, pelo "Dia do Fute
bol". Ignoramos os moti
vos que levaram a dire
toria do Imbítuba a as

sim proceder .

Demitiu-se Julio Ce
sarino 'da Silva'

Ao que soube a nos-sa re

portagem, o sr. Júlio Cesa
rino da Rosa acaba de de
mitir-se do cargo de pre
sidente d� .

Departamento
de Futebol da Capital qu.e
desempenhava há, •..ários
anos com honestidade e

verdadeiro espírito de ad
ministrador, revelando-se
um dos melhores auxiliares
do presiderífe da F.C.F., sr.
Osni Mello. Vai ser óificil
ao presidente efecefeano
,"�contrar um substittüo r
g,ltura para a espinhosa
função.

FUTEBOL EM SÃO '

JOSE'

Em homenagem ao Impe
rador da Festa do 'Divino

Espirito Santo, na vizinha
cidade de São José, prelia-
,ram, domingo, dia 20' do

I corrente, os' val.orosos cori
I juntos do Ipiranga F. C. lo
i cal e do Ipiranga F. C. de
Saco deis Limões.

O prélio disputado na

praça de esportes do Ipiran-'
ga, teve desenrolar equili-

I
brado no primeiro tem'Po,
quand.o o marcador era de

11x1. Na fase final o qua
dro local lançou-se qecisiva-
mente à luta, marcando
mais 4 tentos, contra um do.
quadro visitante.

O resultado de 5 a 2, po
de ser considerado justo,
dada a conduta dos amado
res orientados por. Valério,
JaCÍ e Jacó.

.

O Ipiranga local, formou
c-om João; Nilton e Dan4a;
Lageano, Valério e Jaci;
Malagoli, Sombra, Jaime,

.

Guará e Mário.'
Na arbitragem, Osni Ra

mos e Osv�do C. Ramos,
um em cada período, soube
ram conduzir a pugna com

honestidade e ;justiça, não

prejudicando a quem. quer
que seja.

O clima de disciplin'1 que
imperou no decorrer da par- -i

tida, reflete a orientação
das diretorias dos dois Ipi
rangas, as quais fizeram
jÚ's, por esse mótivo, as

felicitações dos esportis-
tas josefenses.

•

VENDE-SE

CASA
Por motivo de urgência e

. por preço de ocasião, vende-' .

s.e, uma casa à Rua Tobias
Barreto 123,,- no Estreito'

'�
(Ponta do Leal) .

Tratar na mesma.

Preço CI:$ 2P, QO,oo •
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o ESTADO Floi'ianópolLo, Domingo, 21'f ele Maio de 1956

RELAÇÃO PARCIAL DOS TITULOS PREMIADOS
.:

1956
Título Série Prestamista

10.387 A Jorge Rodrigues Vasconce
los - Travessa Francisco
Dutra, 43
Jovina Duarte de Siqueira
Av. Estácio de Sá, 145
Maria Ignez Sottí
Rua Pitangueiras, 266
Joaquim Bueno
Rua Perroviâría, 426
Adhemar Ferreira
Rua João Pessoa
Ida Crivelari Beltran
Rua Santos Dumont, 1.420
José Oliveira
Rua Gal. Osório, 36 ./

Florinda Moz Castaldello
Rua Floriano Peixoto
Joaquim Rodrigues Filho
Vila C, n. 18 - Fábriéã
Dr. Ricardo Espada
Rua Santa Cruz, 364·

-

Armando de srtos .

Rua Benjamim Constant 258
Sakae Tsumura
Rua Cel, F. Coelho, 448
:Francisco PinhaneHi Neto
Rua Santos Dumont
Benedito de Paula - Rua
Alferes José Caetano, 1946
José Vital
Rua 7 de Setembro, 28
Tereza Ponzi Balbinot
Rua Borges de Medeiros
Osvaldo Hackmann
Rua 5, n. 153 - rAPC
Ulisses Peçanha da Silva
Av. Er. J. Miraglia, 1.247

08.377 C

18.377 C

28.377 C

07.377 E

01.777 D

10.477 D

05.077 D

05.177 D

02.577 D

03.177 D

00.077 D

08.877 D

06.177 D

00.677 D

05.377 . C

22.377 C

06.377 C

19.377 C

10.377 C

09.377 C

07.477 'D·

03.677 E'

01.777 E

08.877 - E

09.277 E

07.277 E

.

06.077 E

00.477 E

01.577 E

05,577 E
03.077 E

04.177 E

02.077 E

04.677 E

00.177 E-

02.277 E

07.077 E

01.177 E

05.677 E
08.477 E

25.177 C

09.577 C

27.077 C

26.877 ·C

24.077 C

13.177 C
00.977 C

34.&77 C
13.577 C

35.277 . C

04.777 C

27.177 C

02.177 C

22.977 C

04.877 � C

04.277 C

01.077 C

20.077 C

22.477 C

28.077 C

32.577 'C

27.277 C

10.177 C

N O SORTEIO DE ABRIL DE

Cidade Valor'
do prêmio

Niteroi 200.000,00

Rio de Janeiro 50.000,00

Jundiaí 20.000,00

Assia; 200.000,00

Mte. Aprazível 5.000,00

Maringá 3.700,00

Jundiaí 3.700,00

ItÚ 3.700,00

Itajubá • _ 3.700,00

Pindorama 3.700,00

Bandeirante:! 3.700,QO

Promissão 3.700,00

Dourado 3.700,00

Piracicaba :p_oO,oo

Altinópolis 3.700,00

Getúlio Vargas 3.300,00

Pôrto
'

Alegre � 3.300,00_

Campos do J01'
dão
São Joaquim
da Barra

3.300,00

3,300,00

Fama 3.300,00

São Paulo H.30e,00

Lajes 3.700,00

Volta Redonda

Caxias do Sul

3.000,00

3.000,00

Tietê 3.000,00

3.000,00Lins

Ipiguá 3.000,00

Frigorífico 3.000,00

3.000,00
.

Pôrto Alegre
Araçatuba

Sito Paulo

3.000,oe
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3. !lOO,o"

Andradina

Caxias do Sul

São Paulo 3.000,00

10 de Maio 3.000,00

Curitiba
Votuporanga
Sapirnnga

3.000,ou
3.000,00
3.000,00

Barretos 3.000,00

3.000,00Sta Fé do Sul

Niteroi 2.500,00

2.500,00

2.500,00

São Paulo

São Gonçalo

Niteroi. 2.500,00

2.500,00

-2.500,00
2.500,00

São Paulo'

Volta Redonda
Ponte Nova

Niteroi 2.500,00

São Fideles l.50000

Três Rios 2.500,00

Caçador 2.500,00

2.500,00Niteroi

Sorocaba 2.f,OO,00

Mogi Mirim 2.500,00

Monte Azul Paulista 2.500,00

2.500,00Mirassol

Mafra 2.50000

Lins 2 EGO,oo

Jequie ?.500,00

2.500,00Itú

São Paulo 2.500,00
.

!tajubá. "

Guaxupé

Gália

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.0'00,00Monte Azul Paulista

Franca
'''_'

2 .500,00

Nova E3pe�ança 2.500,00

Monte Carmelo
Parapuã

29.077
31.777

02.577

06.077

15.977

10.777

33.777

-02.777

06.87Y

15.577
26.577

09.477

11.977

24.377

30.577

31.377

33.877

02.277

09.177

06.577

23.977
16.477

29.677

35.977

20.177

06.777

14.477

04.177

25.477

35.777

30.677

09.977

16.277

21.277

26.477

11.577

23.877

01.977

19.277

25.577

23.277

03.977

27.877

08.877

21.977

31::,.•57-7

18..177

31. 477

28.277

32;477

29.477

26.177

10.977

118.277

03.G77

15.477'

'32.677

10.477

14.677

29.37'(

34.177

29.877

05.577

13.677

10.077

34.477

32.1.''/7

07.277

12.177

17.077

13.977

05.777

(:0.27'7

32.777

11.777

03.777

18.677

08.677

05.877

26.077

24.777

17.577

27. c�7

�8.677

34.777

�g.877

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C.

C

Q

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

S
C

C

.C

c

"

c

c

('

c

C

C

('.,

C

C

I'J

c

c

Kazuo ·:t\tisumi
Rua Jurema
Francisco Ver'za
Rua das. Chácaras, 355
José Castro
Rua Silva Jardim, 11
Dani-el Debiazzi

· Rua Valadão, 182
Maria de Lourdes Piacente
Rua Goiás, 594
Laurindo Possebom
Rua Dr.' Muricy, 179
Júlio de Almeida
José da Silva
Rua CeI. João Afonso, 606
Mario Vicari
Rua Floriano Peixoto
Zélia Arruda Dal Co lletto
Rua .Iúl!o dos Reis, 211
Durval Nóbrega
Aluízio Antônio dos Santos
Rua Araci rama, 42
José Gonçalves
Rua Antônio Sabino, 1.060
Florlza Feres Elias
Rua Rancho Queimado, 10a
Antônio Humberto Quaglio
Rua .das Américas, 476
Elias Addad
Rua 9 de Julho
Ernesto Moretti
Rua Anchieta, 126
José Antônio Velasco
Milton Nogueira
Wilma Zuicker
Rua Gerson França, 7-46
Juvenal Dias
Av. Guilherme Cotching, G07

-

Paranavaí
Oswaldo Cruz

Olímpia

Bocaina

Vottíporanga

Curitiba

Serra Negra

Taubaté

Altinópq1is

Tietê
Iperó

São Paulo

Novo Horizonte ,

São Paulo

Alf.redo Marcondes

Pres. Alves

Mirandópolis

Sta. Fé do Sul

.Taubaté
:'

Baurú

São Paulo
Novo Hamburgo

São Paulo

Poços de Caldas

Pirajui

Ribeirão Preto

2.500,00
2.500,00

2 500,00

2. EOO,oo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2 500,00
2.500,00

2.500,00

2.500,00

2,500,00

2.1'00,00'

_2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00
2.500,00

2 500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

São José do Rio Preto 2.500,00

2.500,00) Piracicaba '

Júlio Antônio Tavares
Rua 15 de Novembro, 391
Amado Teixeira Filho
Fazenda da Fama
Helena Gonçalves dos Reis
Av. Dr. Arnaldo, 1.145
Francisco D. Busato
Rua Manoel Tiago de Castro
Marioneves Nascimento
Rua Laminação, 10 - G.29
Franéisco José Lourenço
Estrada Federal - K. 119
Herculano Sbompatto
Rua Rafael de Campos, 796
José Bolognani Jr.
Rua Ruy Barbosa, 364
Anna Ferreira de Mattos
Rua do Comércio
Feliciano Rodrigues Frazão
Av. São Pa'ulo, 188
Masago Horie
Av. Brasil - Bar Oriental Nova Esperança
Donaria Coelho IManoel 'Borges .

Rua 13 de. Maio
Manoel Ferreirá dos Santos
lzildinha A. P. Soares
Rua CeI. Donato, 4
Maria José do. Nascimento
Rua Sergipe, 7.576

-

Severino B. Peteffe
Matadouro Peteffe
José Joaquim da Mota
Estrada Casa Verde, 1.704
Júlio Ferreira da Silva
Rua Sete, 717
Manoel Rodrigues da Silva
E. R. S. � - Armazém
Takeo Sato .

Rua' Amazonas, 962 _

Albano. Haag
Tomás Gonçalves Quintans
Rua 24, n ..2.150
Augusto Batista
Jovina D. Siqueira
Av. Estácio de Sá, 145
Izo Goldman
Rua' Lençoe, 5-A
Geraldo Camilo Barbosa
Rua Alfredo Bacher, 275
Joaquim Pinheiro
Rua G. March, 191
Ana Lúcia A Oliveira
Rua 64, n , 353
Maria Gomes Germano
Rua 9, casa 9
Ataliba Câmara Lucas
Ruà Pe. Antônio Carlos, 364
Hiroshito Goes Cardoso
'I'rav , Francisco Dutra, 32
Ariny de Almeida Santos
Mauro Mattos da Cruz
Rua Manoel Duarte, 389
Antônio Miguel Salla

.

Rua 'Anita Garibaldi, 2
Hiroshito Goes Cardoso
Trav. \ Francisco Dutra, 32
Manoel Ramos Peres
Rua CeI. Nogueira Padilha, 300'
José Baptista Teruel
Rua Campo Grande
Antônio A. Dib
Rua São Pedro
Benedita Vieira Bueno
Rua Quintino 'Bocaiuva, 543
Aquino da Silva
Rua Nicolau Bley' Neto, 905
André Grecio
Av. Rangel Pestana, 592
Syncsio Costa de Souza
Rua 19 de Fevereiro, 16
Oscar Rodrigues de Arruda
Rua Sta. Rita, 723

.

José Alves Assunpção
Rua Antônio de Godoy, 95
Dl'. Addlio Guimarães Dia:;
Rua Miguel Braga, 340

TeIma Felix I

R. Custódio Ribeiro Sobrinho, 49

Wilmel Garbin
Bco. Brasileiro de D.escontos

01.677 C
Walter Avi
Rua São Pedro, 47

15.177 C
Onira Maria Silva

14.977 C Omira Maria Silva
Rua Comércio, 953

25 877 CM. Shiota
.

Rua Arapoti
C Vicente Brugge.r31.977

Av. João Pinheiro

30.177 C Kango Nakano
��',,",,��-..........._"'::';;;"":;':';""""1'--""--�-"""-:'A\. São PaulD, '68<1

rany Carmem Kruse
Rua Marcílio Dias, 509
Nelson Arone Pongaí'
Av. José 'cândido Carneiro, 59$
Do rot i- J'ardím
R. Dr. Vergílio Nascimento, 12
Geraldina Gonçalves Lopes
Rua Assis Pigu

í redo , 312
Alceu Camilo
Vila Abel
Orlando Salomone
Trav. Esmeralda, 283 .>
Araceli Perez
Fazenda Córrego Ypê
Antônio Carlos Coelho
Rua São Francisco, 1.117
Luiz de' Bisso
Rua Mal Deodoro, 138
Zilmo WilIman
Rua Vol. da Pátria, 115

'I'aruyoshí Ueno
Praça Rui Barbosa
Sarne Miguel
Rua Renato Jardim, 50
Luiz P. F. Lopes
Rua .Cônego José Carlos
Yolanda Leone Andrade
Rua Com. José Garcia, 70
Serafim Martins Filho
Rua 13 de Maio, 12

Maria Joana Graliallos
Rua Felix Guilhen, 439
Gentil Groff

'
-

Mercado Municipal
José Fernandes de Freitas Araraquara
Av. Gal. Marcondes Salgdo, 388'
André Ceceie \
Av. Piza Sob riuho, 2�1
José Pereí ra Souza

· Rua Sta. Rosa, 246
Fernando Guimarães Macedo
Rua J. Martins de Carvalho
Agostinho Ramos da Silva
Armazém Sorocnbana
EJlen L. Grões
Rua da República
Ne lia Maria 'Mmcos
Horto Florestal
Mafalda Grar Io li Monteiro
Rua Alto A.:re, 7-40
Suzumi Kimn ra

Rua Pres. Vargas, 312
José Pereira
Av. Um, 1.031
Antonia Costa Canal
Rua Padre Fabiano, 185.
Maria Helena Gonçalves
Estrada do Oratório, 680
Lávaro da Silva
Rua 7 rle Setembro, 104

'I'ufy 'Azeri
Marcoudésta
José- Dassi Gonçalves
Rua das Chácaras, 375
Alzi rn Alves Dantas
Rua S. José dos Campos, 3�2
Olímpio Fuzetto
Rua João Pessoa, 44
,José Fernando Rosa da SiLIl
Rua Dr. Campos, 704
Setzu'ca Kamatsu Neto
Rua C, n. 62
Dinor Quintana
Rua Iapô, 3%
João Algue iros
Rua Dr. Marques Ferreira
Antônio Gabaldo
Rua Epitácio Pessoa, 370
Lauro Rodrigues de Moraes
Av. 9 de Julho, 536
Jaime Cândido Forster
Av. Major Ni cario, 429
Antônio Lalier
Rua Ipi ranga, 338
Evaristo Gouvea
Av. Rui Barbosa,
Felipina KeIY,,'J'
Rua Visc . 'I'au t i z , B�

.

Renato José Pavarí .c
nua Armando S. Ol"·(·;ra. 111
Cândido Crispin
Rua Aparecida, 5
Sh ins o Kato
Caix n Postal, �.)
José Vicente
Fazenda Varação
João Gomes C01�t(,
Cais da Atlantic
Olg-aFukuhara
Rua Goiás 575
Dr. Flávio Conso l»
Rua João Pessoa
Natalino Cavalli
Av. Paulista, 7:>5
Hirochi Nakagawa
Pun Silva Bueno, �,2
Thel'p-o Abe
Av. Pcrl 1'0 de Tol e.Io,
Lu iz An ';" '1 i () Cape letti
Rua Bern» ","'io Campos, 2,369
Cícero Vie i rn >, " 'imento
Vila Paulista, CI
Aris tides Rigo
Av. Sev. Meire lles, ,�l
Odécio Benin
Peça. Rio Branco
O !'cana Cezar Gianotti
Rua CeI. 'Eugênio Mota Jl
Fernando Stievan·J
Rua MéTcedes L .... i)�3, 4iO

· Euehario Carnargo
Rna A!1.{zio O. M:)'1;:et':-_;, .�í)4
João Jeremias Galb�<l;ti
Rua Antônio Prado, ,!l
Guilherme RO"l Pel,.,J la
FaZ'3�ldêl Ama1ia
HUl:1be!·to Delloiut; 'J'1('
RU:1 Saldant1a Marin�;), �õ
Paulo Queiroz Centurione

São Bernardo

Põrto 'Alegre

Alto Paraná

Altinópolis

Alfenas

Pouso Alegre

Monte Azul Paultsta

São Paulo

Itú

Cafelândia

São Paulo

Borbôrerna

Berunrdino Campos

Novo Hamburgo

Bebedouro

Bauuú

Bastos

Barretos

Capivari
,

São Paulo

Casa Branca

Monte Azul Paulista

Oswaldo Cruz

Caraguatatuha

Pres. Bernardes

Cerquilho

São Paulo

Cu i-itiba

Dourado

Ribeirão Preto

Duartina

Franca

Casa" Branca
Santo' Antônio de
Pádua

Novo Hamburgo

Uchoa

São Pâulo

Uraí

Valentim Gentil

Paranaguá

Votuporanga
f;ão José do
:r:éo Pardo

('swaldo Cruz

E·ãc, Paulo

,:,. �lI'Ú
Fi \. José do
H:, Preto

]!in�ão
Santa Rita do
Passa Quatro
Santa Bárbara
d'Oeste

Boituva

São Paulo

Taubaté

Ariranha
Santa Rosa do
Viterbo

Ribeirão Preto

Lins

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2. F,OO,oo

2 500,00

2.500,00

2.500,00

2. �00,()0
,/'

2. �Ol.oo

2.510.no

2. t,QCJ,oo

2.'\00.00

2. !íOO ',0

2.500,00

2.5,)0,00

2.;»)(100

2.500",0

2. ::�O.c,o

2.510,';0

2. GOO,oo

2.5JO.oo

2.500,(,0
.

2.500-'jO

2.50') 0<)

2.5"0.00

2 500,1)0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2./'100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2. ;jOll.-·)

2.to(' co

2 (,oe.oo

2 500,00

2.5(10.(0

2 :;011.('0

2.r,o".()O'
.

- ,2.aOO,oo

2 "OC,,,""

2 500,00

CINE Sli,O JOSE
As - 10hs.

"Gloriosa Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.

Gregory PEGK - Audrev
HEPBURN em:

.

A PRINCESA E O PLEBEU
No Programa:
ReporteI' na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As - 2hs.
Espetaculo de Tela e Palco
Na Tela,: A PRINCESA

E O PLEBEU-
No Palco: ROCAMBOLE

e sua companhia de mis
·terios.

Preços: 20,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As - 7,30hs.
Bspetaeulo de Tela e Palco
Na Tela: A SELVA NUA
- Com: Charlton Hesten

- technicol,9r
.

No Palco: ROCAMBOLE
e sua companhia de míste

rios, numeras novos e mui
tas surpresas.
Preço Unico: 20,00.
Censura até 14 anos.

r;t1-S i_atI
As - 2,30 7,30hs.
Gregory Peck - Au,dreY

HEPBURN em:

A PRINCESA E O
PLEBEU

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

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

As - 2hs.
1°) TEXANO SOLITÁ

RIO
2°) DIABOS DO CÉU'
3°) O CHICOTE DO

ZORRO - Új12 Eps,
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Charlton HESTON

Eleanor PARKER em:

A SELVA NUA
technicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

As 2 - 4 - 7 - 9hs.
-Gregory -Peck - Audrev

HEPBURN em:

A PRINCESA 'E O
PLEBEU

No Programa:
Repórter na Tela. Nae.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 2hs.
10) REBELlÃO DE BRA

VOS
2°) O CHJ.COTE DO

ZORRO 11/12 Eps.
30) TEXANO SOLlTÁ-'

RIO
Preços: 8,-00 - 4,00.

.

Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Gregory Peck -r-r- Audrey

HEPBURN em:

A PRINCESA E O
PLEBEU

No Programa:
Repórter na Tela. Nac,
Preços.: 8,00 4,00.
Censura até 14 anos.

CONVíVIO PERIGOSO
As gotículas . de saliva e

de mucosidades das. fossas
nasais. e garganta dos' gri
pados contêm --O germe da

infecção: quando o enfêr-
mo fala, tos'se ou espirra,
podem atingir os circuns
tantes e transmitir-lhes a

moléstia. Os q'Ue mais per
to lidam ou convivem com

° doente estão mais expos
tos à infecção.

Procure livrar-se das
gotículas expelidas pe
lo gripado falar,
tossir

.

S:N:E'*.- ....----�"""

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ETADO

CLUBE DOZE· DE AGOSTO
MAKAVILHOSO

BANGU
IIma noite de fina elegância Catarinense

,

30 encantadores Modelos apresentados por quinze gentis Senhorinhas ._

DESENHOS de José Ronaldo APRESENTAÇÃO de Ribeiro Martins

MESA CL'$ 45�,oo
'

,

,

Convites Cr$ 200,oQ -

_ RESERVA DE MESAS A PARTIRDE21DO CORRENTE
-

AVENTURAS:�DO��.ZE-M(JTR�TA ::_����'� >,

Dentro do atual quadro de desenvolvimento da Ci

dade d-estacam-se as ínurneras e modernas construções.

d I'
'

'f' estes' ! Um verdadeiro sôpro de progresso 'e beleza anima, Flo-
escu paI, que IZ I ' I , _

filhinhos?" 11'ianÓPOl!s 'em
todos os sentidos. '

" __

-

h 'ti re' Acompanhando o surto de progresso de edificação
sen 01'1 as, II -

, '-d bíl! t.1IM.r..... :A,' , , , b I
' ! moderniza-se tambem o comercio e mo 1 iarros, apeça-

, � fI\ PS90 tNVltdllfn:«::19. tigam ?S delitos contra a pel? drama de urna boca a miada pObr
sua e ez� ll1S�- I�'ias e decoração. O que de 'melhor e mais belo existir.

...
,'�-�.8 _L!>, t� � I' matermdade se tornaram, trlaIs para encher com o, lente sa e-se que nao VI-

I 'C itai d P' t b
" .

_. II _._ ../ ," i,�� ���..v_IIV.,. mais severas e foram aplí- 'que já escasseava.em sua veis numa casta "sol'idâo �e I possa �as grandes api aIS o aIs, am em ja aqui se

,

d "d" bl '-tO E t I Vossos' amores sao encontra.
,

'

'.'

-' ,-'

,--..----.----� - ----,-,-'---"'1 ca as com uma rrg; ez im- pro ema ica mesa. ncar- ves a ,

d t s Existe atualmente um estabelecimento onde se ali-
••••�.;...••••_� �._.;;,...-•••••-.-••_•••.-_ -.•••- _••-_ � : pos-ta pelo Governo, e

_
que regado de' defender uma hu- fam?so.s,hmas

on e puse�a� n ham os,mobiliados .mais iÍmos, os melhores tapetes e
-, P A' R T I C I P A C A- O

' I
os magistrados exageram; milde trabalhadora que se os fIlhm os q�e assoI?a

ri r tecidos para decoração, as porcelanas, os lustres, os in-
'-,

,

-

, um pouco por discijilína; um havia desfeito de sua cria- à vida, sem sa er, os im o -

superaveis pianos "Brasil",_ os refrigerajlores "Bras-
'WALDEMIRO,GON. V OSWAIJDO PINTO pouco por interpretação or- tura uns meses antes qu� tunos que nos poucos me- ,

'r idif i d
:

''W lít "

Ç1\LVES
va.,

todoxa do dever, um .pouco nascesse, a advogada Lina ses que são precíaos 'para tamp", as enceradeiras e IqUI 1 ica orfes' a 1 aI h' _as-
-

d b I
-' confcrtaveis poltronas-cama Drago os amosos co coes

pelo temor de ver retardada Furlan disse ao Tribunal: vir ao. munto,. a
e da mf�ezízeII:' !Jiv,ino,_ os sofás-cama Probel _ as- maisf finas passadei-

a própria carreira, e um - E' singular e sintomá-: nha tmha empo � e a ' "

ti
- -

pouco porque 'de quinze em tico cue no banco dos acu- t f'lmes?"" tas, Finalmente, tudo, tudo que cos ítue a -ewressao ma- '

, 'i qua 1'0 1

._�_:_ xima do conforto,' do bem estar e, da elegapcia p,ara o lár,
quinze dias uma circular os sados por êsse gênero de, da co acha reunido nesse estabelecímento R_efel'lmo-nos a
convidava 'a ser mais impla- processo só haja mulheres Diante de to ...s essas mu-

. - -

-

'h
'

.

ti,

'

, "A Modelar", cUJO afã- de acompan 'ar, e mesmo mcen 1-

cáveís, para aterrorizar com do povo! Não .ví jamais pro- lheres que dIstrIbuem seus .

'
,

"

oJ'
, ,

h 'd' --

d I dâ 'var o
- progresso de Elortanóp IS e assas con eCI o e

o exemplo e para estimular cessada -uma mulher com amores segun o -o ca en a-
I

.

d
'

'b" 1 -j. , "

tê K k OgI' , e ogra o. ,

as casadas e as nu eIS a pe e ue:- vison. / 1'10 zoo eCl1lCO yusa - -

urna. super-produção de fi-
_

A' advogada -.queria dizer no, e 'submetem seus COl"pOS, o...o...o....o o.......o.-.o.....o....o....04llll!llO<,..
lhos, para enviá-los (mas is- que as senhoritas ricas, aê às manobras <las "fazedoras' , -

-

�

so não dizia .a, circular) vin- senhoras estabelecidas iam de anjinhos", torpe eufe
te anos mais tãrde para «fazer 'anjos" nas clínicas mismo que Stumpe queria

(t\NVITE ._, MISSA morrer' estupidamente eJU de iúxo, onde essa opera- substituir por "hienas da,

,V quem sabe que côr geogra- ção se' chama apendicite, e 'matriz", diante de todas es-

Professoras e funcionárias da Escola Profissional fia, -e.-para aumentar a gIó- onde os médicos se juntam sás mulheres belas- e in

feminina convidam aos parentes e pessôas amigas da ria militar e o mal-estar fi- aos três papa dividirem Os completas, desfila a infini
'saudosa colega ..

Carolina' Batalha da Silveira (Lili) pata nanceiro dô Império. honorárics e declarar que o ta coorte das mulheres dig
nssístírem a missa que será realizada 'dia 28 segunda-. Acusadas de interrupção .inoidente, absolutamente nas dignas de se chamarem
feira às 7,30 na Catedral Metropolitana, no Altar de S. I voluntária da maternidade, n�tural, foi consequencia de m�es; que não calc�laram
Judas Tadeu.

.

eram processadas �pequenas blma_ grave lesão orgânica, com o lápis se lO orçamento
Agradecemos os' comparerimento. empr,egadas, esposas de tra- ou de·um' salto mal calcula- familiar quer que o que es-

do no tram,polim de PaIm tá por nascer goze de seus

Beach, ou de uma queda na 'direitos à vida, ou que volte DR.' EMILIO GALLOIS
pista de' patinação do Ho- às trevas gelad'as do nada, Filhos e �etos do inesquecivel chefe Emilio Gallois,
tel Saint Moritz. Estas sabem que matando convidam aos demais parentes e' pessoas amigas para

um pequeno ser que está' assistirem a missa de 70 dia que mandam celebrar dia
_ Trague aqui uma se-

apenas se formando, mata- �8 às 7,30 horas na' Catedral Metropolitana no altar do,nhora com pele de visou'-
,

, riam um homem. Sagrado ,Coi'ação de Jesus.respondeu ri pres�derite
Uma dessas mulhereS he- A todos que comparecerem a ,esse ato de fé, anteci-

�r:��s�luJ:���ac��rJ:ra;! róicas se chama Herminia ram agradecimentos.
.

,

ou de uma cr"iada. ' Mauria de Peyot, de 24, a�

Senhoras, nenhuma foi nos, Não ,será recordada
processada. Continuaram se n'um inõmento, mas todos os· chão e a cria;ríçª,"-lhe ,servis-' além e lhe terão ido ao _en
desfilando pobres emprega- mármores do mundo, que se d� anteparo: -O, filho saiu I contro os filhinhos não nas">
das de hospeda�ias, profes- os escultores transforma- ileso, mas ela fraturou a, cidos de todo o mundo e d�
sorinhas do interior denun- mm em_figuras ridículas, coluna vertebral. Ós cirUI:- todos os tempos, os inocen
ciadas por-uma c'arta .anôni- deveriãm ser retirados .das giiiíes disseram que uma in- tes que tiveram um pri:pcí
ma· figuras descoloridas em praças públicas, e formar tervenção teria podido sal- PlO de vida, mas encontra
quem a palavra "pecadO'" sobre -a colina de_Torre Pel- vá-la, mas que a operação ram de repente um veneno,

, cheia de'sol-, çle juventude, li'ce, no' Piemonte,_a e&tátua seria latal para o que esta- um instrumento caseÍl�o, um
de azul, ,de amarelo, de dessa Herminia Mauria de va' para nascer. A mulher ferro dé cir,urgião. São os

dourado, se traduzia numa Peyot, morta aos 24 anos tampouce titubeou desta milhões de vítimas da hipo
estadia cinzenta de anos e por haver atribuido .maior vez. Preferiu _ren1!_nc.iar à erisia e do egoismo, Daque
anos no cárcere, sem vibra- valor à vida do filho do que propria vida para salvar a la hipocrisia que chama,
ção de afetos, submersas no à propria juventude, à li- co pequeno que devia vir "controle dos nascimentos"
silêncio e na sombra. ' nha esbelta de suas cadei- ao mundo, E não se fez a a.o infanticídio, "emenago-

ras, à proflria vidà. operação, Seu estado se go" a um veneno, e uma
As outras mulherés, aqu,e- Faz um ano, a senhora de agravou, os sofrimentos' se "raspagem" a uma punhala-
las· que são ricas, brilhan- .Peyot havia saido de sua I tO'l'l1aram insuportáveis li, da assassina, e os proprios
tes, protegidas, exploráveis casa para fazer uma breve um ano depois

.

da queda, com vasta· gama de menti
por sua beleza e sua arte, visità de bicicleta com seü Herminia Peyot morreu. ras: moral� econo�nia" ne

continuavam e continuam, filhinho de três anos senta- Esta· sublime heroina da cessidade, respeito humano,
sbb todos os regimes, ma- do no guidon, Tomando por maternidade não terá re- "austerity", leis de Maltus.
tando seus filhos, e conser- uma descida muito forte, a co'nhiecim-entos oficiais. A- A única verdade é aquela
vam as linhas _esbeltas, as mulher apertou os freios, penas' um jOÍ'rí�d de provín- que proclamou, com canden:' f •

medidas de "mannequin", :Til1.S estes se 'partiram nu-
_ cia registrou sua, histSria e te ironia, a advogada Lina

as curvas que as fazem cé- ma curva p�rigosa. Para- eu a reproduzi. Provavel- l�u't'lan, defe-nsora per�nte
lebres no mundo. E' de se Falvar o filho, tomeu-o en- mente, nem seus filhos com- cis tribunais e as cortes de
lhes perguntar: "Senhoras, Lre· o� Jlmços, apertando-o preendetã_o a grandeza sim- Italia de culpadós ,e inocen-
sois adulta, entrevistada,

. l'on!ra-- �l��_;,e:�mo, e se lan- bóiica ,de seu gesto. tes:
fotografada nas capas c'on- çou 'da__ bici'Clteta de modo Ma's a _gloria a terá aco- - Os filhos áeformam o

dessa de dois continentes, que o,proprio corpo, entre o lhido em �Ua"chegada \ ao \:eritre.

VOCÊ SABIA QUE .. I,

•

:tf: DA LUZ
·,SENHORA 1-

Participam aos parentes Participa aos parentes-e
e pessoas :amig-as, o contra": pessoas amigas, o contrato
to de casaiit�nfó,..·-d'é-,�ua fi- de casamento. de seu filho

.�. .�. .

lha IDEVQNE cOJl1 o sr. CÁSSIO com a Srta. Idevo
Cássio' Aurélio

...
Plinto dai ne Vera 60Jçalves.

Luz. ' 'v

Idevone • e Cássio
'S

> Confirmam
Itajaí, 5/5/56

/

Fpolis, 5/5/56

� ,----- ,._ -____"........."""'-
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PROGR,AMA DO MES

_-J U N H 0-

�
'"

2 - Sàbado - Desfile de Modas "Bangú.
Patada màravilhosa da ele
gância catarÍnense.

\
I
:1,' �õ '7 Quarta - Festa de S, Antonio, no De

partamento balneário - Noi
tada tradici'ma} com sur

prezas.

i

i'

[
'\
1-' -'..

30 _ Sabado -, Festa de S. 'Pedro. ' Noitada

'" de alegr:ia, decoração mara-

vilhosa. Prêmios??

E um churrasco 'nas, obras
" da nova séde! Surprezas!

i 'ç""�!iiIi...-�.IIó�íIiI,-_�;.�!E:.:�-.�iIIi_P,......;.:::!A-�.......,.-----:--.......:_"",..�""'_-__-�. �-.:_:�.: � .:?'J .
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DIA 2 DE JUNHO
DESFILE DE MODAS

AS 22,30
�-í<

- .. � _ .. _......
,'

/'

1

Modernisa-se .. ii Cidade
..__

P A -R T I C I P A'C A o
-

'
-

WANDERLEY FARIAS
, e

.oSMARINA DOS SANTOS FARIAS
"

MISSA DE 70. DIA

Comunicam aos parentes e pessoas- de suas relações
() nascimento- de' seu primogên ito WANCLEY ocor
rido dia 23-5-56 na Maternidade Carlos Corrê:r:

I

Láv�ndo ''Com, Sabão
Vira�rri Especia:Iid cde
di Gla.ü. IIJUSIBIAL-18IBIIUe (lI.reáfreglstrada)

�",_."."."--"",,,,,,--_
.. �--'etl8 ,oJDize'"

,

. diDheiro,�""",,,,,,<

; ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prtmslra exposição especial
do Centro de De,�enho . .

'LONDRES, m.N.S.):- A

prímeíra de uma série clr. a

mostras especiais, no Cen�r()
de Desenho, recentemente
ínauguradao em Londres, é

uma exposição de "algodão
estampado" a Ser ínaugura.lo
em princípios de j unho pc.»
Sr. Derek Walker-Smith, se

cretário da Câmara ríe Co-
mércio.
A exposição foi organizada

pela Oâmaea Algodoeira, pelo
Oentro de Desenhistas e '11:3-

tampadores, de Manchester, e
será estabelecida -em colabo
ração com o Conselho de ue

senho Industrial. SeU objeti
vo é exibir o que há de m(;

Ihor em tecidos de algodão
Para vestuárío e decoração, e

em rendas de algodão.
De acôrdo com a poli+í 'a,

do Conselho de Desenho In

dustríal, relativa à exposlcâo
do Centro, de Desenho,

>

a

maioria será posta à venda,
mas haverá também um nú
mero de novos estampados
que poderão interessar' avs

,compradores alienígenas e à
imprensa. Serão tambem in

çluídos na exposição algumas \

amostrils_ de tecidos mixtos 'I!de algodão com. outras fi-
bras.

, I
I

TURISMO E PODER I
PU'BlICO !

Doralécíu Soares I
I

Santa Catarina, e muito
I

especialmente Ploríanóno- I
r f't'

l' I

Caixa Econômica de Santa Catarina 5.000,00 IS, 01 ornada por esta on-
;

Carlos Hoepck S. A. . :..... 5.000,00 da de visitação pública que

Banco Nacional Paraná-Santa Catarina S. A. a.ooo,oo atualmente invade o mun- .'

Oficiais, Sub-Tenentes," Sargentos e Cabos do do (TURISMO, como é di- I

140 B; C. .

,
.. '. 3.000,00 �o nos meios aficcioiiados:

Venda de livros, oferecidos pelo Presidente do as viagéns-cnlturais-diver-;

Comissão dos festejos do Centenário Comar- ,sionistãs),. Efetivamente, o
I

ca da Laguna
"': : � .. 2.500 00

.

povo necessita e sente mes- !

�,:()rretores da Bôlsa de Valores do Estado. ... 2.600:00 i n:o, o desejo dês se inter-!
Dr. Guilherme' Abry - Preso Tribunal ele Justiça 2.00000

I cambio mútuo que concor

Dr. João Bayer Filho _ Pres, 'I'ribünad de 're decididamente para a

Contas .'............. 2.000,00
maior elevação cultural dos

Osma} Cunha _ Prefeito Municipal de Floria-
novos. O Turismo, bem pla-

nópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000,00 nificado e bem orientado, o

Monsenhor Pascoal Libreloto _ Ex-Secretário que se não pode conceber

d Ed
- Saúd

-, 100 de outra maneira, distrai o
a ucaçao e au e -;. . 0,00

TI O ld R d
.

C b I 1 000 visitante, instruindo-o .

. � r. swar o o l'Igues a ra . ,00

Otá
.

J6h (R' d J iro) 1000 liª- necessidade premente
avIO, any 10 e ane11'o . ,00 '

Dr. Roberto' Lacerda - Diretor do Dep.. Esta-
de incrementarmos, e de

dual de Estatística ....,. . . . . . . . .. . ..... :. 1.000,00 modo intensivo, o Turismo

Dr. Rubens Nazareno Neves _ Secretário da
interno. A nossa ignorân-

Ed
- C lt 1 000· cia, no referente '

aos cos-
. ucaçao .e u ura .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '. ,00 '

Dr. Marílio Celestino de Oliveira _ Secretário
tumes e cultura dos nossos

d I teri J ti 1.000,00 próprios Irmãos que vivem
o n erlor e us Iça ,

; .. ", .

Dr. Hercílio Deeke _ Secretário da Fazenda 1.000,00
em outros estados da Fede-

Dr. Paulo Fontes _ Secretário da' Saúde e As- ração Brasileira, é um fato .

.

tê
'.

S
.

I
'

1 00'0 Uma pequena minoria, em
SlS enCla ,0Cla '

/ ; � " . ',00

Cia. de Cigarros Sousa Cruz '.... .. .. 1.000,00 relação á 11'O$Sa população,

Ex-Prefeito Municipal de Itajaí .- 600,oó o que não deixa de ser .um

Contribuição coletíza iniciativa do Dr. N�wton valor nu Iº- de percentagem

.

Varella; Juiz de Dlreito da .Comarca de São no indice demogrâfico bra-

José . . . . . . . . . . . . . . .. 600,00 sileiro, só conhece o Rio de

Dr. Vitor A. Peluso ._ Ex-Secretário da "Agrt- Janeiro, e isto mesmo só-

cultura . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•.......... 500,oó mente pela sedução que o

, Dr. Pelágio Parigot _ Secretário de Seguran-
Rio oferece . como Capital

ça Pública .. . . . . . . . . . . . . . . .. 500,00
do Brasil e não comq.. centro

Dr. Celso Ramos Branco _ Ex-SecretáriQ do historico-cultural de alta

I ter! J tl 500,00 relevancía no panorama
n erlor e us Iça .. '. . . . . . . . . . . . .. . .

Dr. Arolde C. de Carvalho .:_ Secretário da Via-
continental.

ção e Obras Públic ss ,......... 500,00 Ao meu ver, isto é moti-

Dr. Mário O. Brusa __ Secretário da Agricultura 500,00 vado pelo desinteresse qua-

Dr, Paulo Bornhausen - Presidente da Assem-
si total dos nossos gover-

blé L
.

1 ti 500 nantes âcerca do proble-
sem ela egIs a Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00

D W I Y C '1 dOI" a 500,00
ma. Enquanto outros paises

r. o ne o aço e. iveir . . . . . . . . . .
.

Dr. Celso Ramos ; , . . . . . . . . . . . . 500;00 já descobriram, ã- farta, no

Dr. Alfredo Cheren _ Preso -da Legião Brasilei-. turismo rim meio de cam-

ra de Assistência .... ,................... 500,00
biai' para- si o dinheiro de

n M' l' W I l' 500,00
outras nações. -'formando'

1'.

Iro;;:AL
o

o�� �I••.•.� .•...••••••.•••.••.•·t·.' •••••��,� 41.200,00 ;:�:�ab:�r��i���ttr::, �i�i� ve��!r�.���i��dOn:fgu�S�as ,-se

E(�l'�l�' rad�sGaqnOUtVa:,rncdaaedtSa�_� Il'�M'\NlJI-'M�O;jz;B'A�S'E"A�':/-!D'�O·�E'C:M· ;;-p.-R"-E-
sas -, nós aquí nem apren-. bôas intensões e nas bôas _ó

FI��::'�P���e;;1 �a:;;:i�i:��9!: .Rosa, P,esidenle. !e��:me:t=.os eonheoermos ::e ��7.�'","�;:?d�ai:� ,;�;: ';��g,c·· ,",'r��,.ta:::�t;e
I ÇOS VIGORANTES ATE MARCO DE 56

,Roberto Bessil, Tesoureiro Geral. Em Santa Catarina, por
homens de Govêmo de nos- 1 dará ao .'

\ as aten-
,''"'', "'�,alII<44

'

Capitão Angelo Crema, 10 Tesoureiro. exemplo, se existe _ algum. s� Terra parecem não acre- ções mereci( de que
.

RIO, 2� (V;_A.) - O mi- 'me;o -ec6!!lliic?de compo -

Tenente AYl'es U1yssea, Secretário Geral. movimento neste sentI'do
ditar nos resultados eco- nossos irmãos, /' liOl'- tllstro Parsifal Barroso, per- tamento não prevI'am t dr

tem� sido apreciado e m'an� nomlCOS e cultura-is do Tu- te até o Sul:'de l( 8S· guntado hoje se ao serem eS-, terminavel 'com
en e e-

, • C1 A

- t b I <d
. ,o consequen-

tido como campanha essen- rlsmo. � �ão vejamos: O' te, venham todos, . 'c, doa e elc! .o,s o� �ovos ind.ices cia,- obviamente não se pode

c iaJmente importante, \ por sr: Prefelto da Capital enorme patria brasL.·<lo
o sa ano mllllmo será dei

nós jornalistas e por enti- crlO_U ,o Departamento de' conhecer de perto as bele- xada certa margem percen

dades "particulares como
TUrIsmo da Prefeitura. No zas, a historia e a cultura tual para,que não se tornem

para citar a mais' dedfca� e�tanto, até o presente mo- de Santa Catarina e Floria- )bsoletos l'espondeu:

da 'ao assunto, a Transpor- mento não conhecemos as nópolis, esta Ilha encanta

tes Aéreos Catarinense
normas que regulam esse dora ligada ao. continente,

S/A que, em campanhas de Depárta�nto e em que. de- por êste gig::<nte de aço,

l.argo tirocinio para Íncen- pend.e�cla -da Prefeitura obra d'um' golpe de audá

tivo, têm procurado desper- MUlllCIP�I, êle, funCiona ou cia dum_ governante de vi

tar em nossos hO'mens de.
tem sua sede. E. ao meu ver,

.

são futura" que ,é a Ponte

. I'V,.I Govêrno o que se pode, rea-
um Departamento grande: Hercilio Luz, a segunda

_________ 'lizar com uma campanha de' mente nece
,.

M·
p'onte pensil da América.

.'

ssarlO ao UTIl-

qT�Jlsmo f?emt planifi,cada, cipio da' CapiLal Catadnen- . I

O 'E T,por 1m, ornara o Es- se e qUe tem a hOl1ra de SIDOtado .de Santa Catarina co- ser a Capital que' tem' no

�hec�do por t9�oS quantd seu Pref.eito o representa'h-I -�

_

deseJdam' e Bhe sentem ávi- te ,d� �9dos os\ M�nicipios ü- mais antigo diário de
os

,

e con ee:erem gente Bl'astlelr'os. 1St C t
"

nova. e novas
� � i.

an a � armu.

sensaçoes. As nossas es'peranças' vQk I :C'ei'a e a-ssi

UM H,INOCULO AO ALCANCE DE TODOS!
BINÓCULO
�

ROYAL

NAo MANDE OINHEIRO
Faça seu pedido o Dinal e po
gue quando receber a encomen
da. Remessas pelo serviço de
Reemb61so Postal

' ••
81NÓCULO ROYAL

3 x 40
• 'EXTRA LUMINOSO
• FOCALIZAÇÃO CENTRAL
• REGULAGEM INTER·PUPILAR
.- FOCALIZAÇÃO NA PONTA

DOS DEDOS
.

• ALCANCE NOTAva
• GRANDE APARÊNCIA
• LARGO CAMPO VISUAL
• FINisSIMO JÓGO DE LENTES
• CORREIA PARA UM TRANS·

PORTE CONFORrAvEL
• BONITO E RESISTENTE
•

.

FABRICAÇÃO RECENTE E
MODERNA

DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

O Binóculo Royal de nosso dls
tribuição, perfeito e moderno,
está 00 alcance de todos I Acres
cente a tôdos os suas vantagens
têcnicas perfeitas ós qUe tornam

o binóculo ROYAL um campo.
"nheiro fiel, seguro e infollvel seja
no esporte, turismo ou teatro.

Pelo seu preço realmente oces

stvel, v, s, se surpreenderó com

suo 0110 quolidade.

D I N A l Oi�tr��uidbra Nadonal - Rua Quintino
" Baco luva, 255 _ 3." S. loia'- tel. 36,3376

Caixa Postal, n.O 7.206 _ São Paulo

?

�ee.o••G��eeG.e@Go••••G�•••••••••ee ...

Comissão pro-monumento à-
.

, Anila G'aribaldi
Cumpr-indo com um dever que se impõe, a COMIS-,

/' SÃO PRO.-MONUMENTO A ,ANITA GARlBA4DI, com.

sede nesta cidade de Plorianôpolis, e cuja finalidade é

angariar fundos, planejar e fazer executar a constru

ção do Monumento à grande "HEROINA CATARINENSE
.

ANITA-- GARIBALDI", manifesta de público o seu agra

decimento a todos, que, numa belíssima demonstração
úe cooperação e alto espírito de patr iotismo, contribui
.ram para qUe assim, em breve, o nobre Povo' de Santa

� Catarina possa prestar uma justa e merecida homenagem
'- àquela que foi a "HEROINA DOS MUNDOS" e que tan-

te elevou a Terra Barriga-Verde.

-------------�-

A MAIS ALTA
QU�lIDADE

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

"-

CAPA PERDII)A
.

Perdeu-se uma carja gabardine de criança :tlO tra

jéto· das ri� I Trajano, Ten. Silveira, Arcipreste Paiva
_ Praça Pereirà" e Oliveira. Informal; Largo Benjami�
�\)llstal1t, 15 - 'v-e é� '2,676.

adiantar um ,rquantum" 'para
cobrir a incognita do aumen

to de preços eventualmente a

ocorrer".

ALGODÃO PARJ
\ TODOS OS FINS

�.'.J

..... , .... ,;;;1

"

II

MOINHO, ESPECIAL PARA
RASPA DE MANDIÓCA

Conjuntos completos ou peças avulsa.
para tôdos as capacidades. t�

REQUEREM POUCO ESPAÇO E FO.R4A
MANEJO SIMPLES

CARGA E DESCARGA AUTOMÁTICA �

FORNALHA DE CALOR IRRADIADO
ASSIS,TÊNCIA' TÉCNICA EM QUALQUER ÉPOCA

AMPLAS GARANTIAS
PICADOR

·TODAS AS PEÇAS GIRATÓRIAS SÃO 'EQUIPADAS- CO-M M'ANCAIS DE ESfERAS
Fornecemos cotá/agos' e deto/hes completos sem cortrpromisso .

,

.

,.FABRICANTES:

I _

Rua Tiradentes", 175 - Caixa Postal, 55

Fone: 1277 - End. Telegr. "DEANDREA."
LIMEIRA - EST. DE S. PAULO

•

São Paulo, R. José Bonifácio, 29 . 9.0 ando - S. 91 • R. d� Janeiro - largo Corioca,5 - 6.0 ando - 'eI. '1"-': _
zonte -. R. Tuplnambás,.�64 - Tel. 2,4677 <» S(llvador· R. Julio Adolfo, 14 - Tel. 3773 • Sal.vador - •• fredIdct /12.
• Recife· R. do HOSpICIO, 51 - Tel: 2018 8 londrina· R. Pernambuco, 1375. Fortaleza, R. FlorlalO 'elxato Id e Ra.

101- Av. Tavares de Lira, 91/95 • Itabuna (BJ1I)' Ar. do Canal, 5 • S. luiz - R. João Gualberto,52 • JoãO' "1101 •••
Nadei Pinheiro, 44.• Bellím • A •. Castilhos F.anço 56/57, T,el. 2198 • Florianópolis - Pça. 1•• NOYembro, 22·2••
ando e POrto Alegre - Av, Julio de Castilho}, 98 - TeL 83_30 • Vitória - Av. Presidente Florentino A'idos, 15· TeI. 2711

"Os estudos do Servico .de
Estatística de Previd�ncia
Social atingem até o mes de
março de 1956. Nãó vão além

. porque se fazem na base de
dados estatísticos �c0mpletos
ilobre o custo da vidà de cada
região. Logo, não é pÕssivel
satisfazer a indagAção, a não
ser recorrendo a calculos es

peciais ..
Como não se sabe em que

bases se verificaria a subida
dos preços de jUnho a setem-
bro, t '_ t�u'- âe

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



P. S. ·D. QUER A CRIACÃO . DO MINISá
. ,. .

.

TERia DA ECONOMIA
FRUTIFICA o EXEMPLO DO' MAJOR

VELOSO
RELEM, 26 (\lA) Noti- 'de Policia Míhtar de Balem,

elas da cidade de Marabá in- atendendo a um pedido do
formam que o delegado, capí- p.Iefeito de lVIarabá, determi
tão Osmar Arouck, forman-
do uma coluna armada com nau a ida urgente de socor

seus sentenciados que cum- ros. Afirma-se que o. capitão
prern pena na cadeia da loca- amotinado '(inimigo pessoal
Iídade, pretendeu tomar o a- do senador Barata, governa
eropnrto numa tentativa au- dor do Estado, tendo ficado

dacíosa, semelhante à do ma- completamente desorientado
jor Veloso. Acrescentam as i.ao receber a notícia. de que
informações ter havido cer- êste Saira vitorioso nas eleí-:
rado tírotéío, O comandante çõss.
-_ .. - - .. -- -._.

-

GUATEMALA, 26 (UP)
.

Um Uivião da empresa nacio
nal "Aviateca", com 31 pes
soas a bordo, foi dado como

perdido ontem a noite. O· a
parelho saiu de Puerto Bar

rio, na costa setentrIonal, às de 10 "slm1Íngs" a uma libra
10 da manhã, com destino á esterlina por tonel�da a da
La Tinta, no departamento. tal' de 10 de agosto. E�s_e au
de La Alta Vera Paz. Infor'- menta deve-se à alta recen

te das de.:;pesas de explora
�ão e notadamente do custo
ja mão de obra.
As companhias membros

desse sindica to são a Blue
Star Line, Tnomas and James
8:arrigon, I,.amport and Holt

Line, Llóyd BrasileÍl;o Patri
.nonio Nacional, Pacific
3team Navigation e Royal
vIail Lines,

, I

) RIO, 26 (V.A.) _. B,stá in

teressado' o PSD na reforlnu
te Pires apresentou projeto

I
Ordem do dia administraUva. Acha que' a

lei que declara de utilidade Foram aprovados os seguin- anunciada' revisão constítu-

As passagens de ônibus pública a.trmandaoe da SS tes: n . 67 _. autor: vereador cíonal não pode ater-se ape-

Na qualidade de relator da Trindade e doação de imóvel Osni Raul Lisbôa _ declara nas a: assuntos politicas. Em

Comissão Especial encarre- sito na sede, à irmandade, a dê utilidade publica a "Açã� sua primeira reunião, que

gada de apreciar o aumento fim' de .que a mesma POSS:1 Social Paroquial de Trindade" tanto poderá sep ainda hoje
das passagens solicitado pela _ redação rínal. N. 59 _ au-

ou segunda-feira, a comissão

Transcontinental, o vereador edíf'ícar a sua sede. O projeto tor: vereador Liberato Ca- pessedísta encarregada de e

Júlio Paulino da Silva exa-' de vereador Navegante Píraa rioni _ regulariza a cobran- xarnínar as emendas constí

.rou parecer na . Lei Federa� têve acolhida ampla por par- ça da Taxa de Coleta de Li- tucíonaís vai debater o assun

n. 2.753, "compete Inteíra- te dos srs, vereadores e se xo.
ot .Alem da discriminação de

mente ao Sr. Prefeito Muni- encontra em regime de ur- Em explicações pessoais rendas, há um ponto pelo

cípaI decidir sôbre a maté- gênêía. não' houve oradores, qual os pessedístas estão em-

rla" Aprovada O P e ':lé ate psnhados: o desdobramento
, .

. r ,H.. 1,. .

"••*&�0 0•••.,
-

••••Antônio Apóstolo : ..-;r.l.deceu • -
- do atual Ministerio da F'a-

:u�ô�;e�.��d;a��: ��r:�l�:l:� .•11 Nueslra 'Se'n-orl� de :
..
1 ���t��ioC�� :c������, ��a��=

a se de uma antiga reivindica-

Confusão no Estre.ito ção do, PSD, fundada na ím-

: 1'1SU·
· 1 possibilidade de uma' só pes-

Para protestar contra o sr. 1 neloo. soa _ o ministro 'da Fazen-

Secretário de Segurança Pú- .': da _ arcar corri, tantas e

blíca, o vereador Júlio Pauli- : : complexas responsabilidades.
no da Silva ocupou a tl'ibU-'" Othon D'Eça

. : OFICIO' DO PSD A NEREU

na. •
' ..1 RIO 26 (VA) -'- O Ministro

O fato prendeu-se a ele- 13°' da Justiça recebeu o se-

mentos da polícia- que, ínva- 12 de março. Segunda-fe-ira, -'- Resolvemos ir hoje pa- guinte ofício do Diretório Na-

dindo terreno de ;;>rü.irieda ra Encarnación: aceitámos e conselho do sr. Schiavo, Con- cíonal do PSD: "Acuso o re

de dà Caixa Econõmlc,I,. : (1-
sul brasileiro e um ho-mem bem avísado. bímento das sugestões a re

cal onde garotos praticavam _ Os senhores não precisarão esperar o comboio aqui forma constitucional até a

o futeból, arrancaram as em Posadas, Sem sàber a hora certa ...

traves e o mastro da bandeí- .

O sr. G. schíavo, río grandense do sul, é um homem
ra. O Osvaldo Cruz F. C., discreto, cortês, Sem afetação e sem pôse. Trabalhou trinta

prejudicado, angariou �en:,o e anos: ó ultimo Consulado rôra, justamente, Posadas: aqui
tantas assinaturas ·,1e.1in,io a vive ha muito tempo: gosta da cidade e vai ficando.
autoridades polícíars a-rss-

- Naturalmente, "sr, Consul. Iremos para a outra .ban- ção expressiva ao magno pro-

tauração do materlal . etíra- da do Paraná: o sr. tem razão.

do. O vereador petebt.ita pe- Havia, porém, uma dúvida ainda encurvada, batendo e

diu provídencías ao Sr. Se-' esgaravatando: sel:á verdadeira a informação do Jefe da
cretário de Segurança e Go-. rerrocarrtlv

. ,

vemo do Estado. Partâcipa- Os trens de Buenos .Atres-Asuncíón corriam ás ssgun-
ram dos debates sobre a nia- das-feiras e sextas-feiras: lunes y viernes. '

téria os vereadores: .

Libera- Era assim até á última semana. - disse-nos o sr.

to Oaríonl, Genésio Leocádio Schiavo.
.

da Cunha, Jupy Ulisséia.,_êste Em Libres havta uma carta itinerária, mapas, :gráficos
último achou que dever-se-ia etc. _ E níngusm sabia ao certo. No Hotel informaram-nos
ouvir inicial:'llente do Dr. Pa- que naquele dià - viernes, sexta-feira _ corria o com

rigot de Sousa, Secretário da boio! ...

Segurança, a fim de saber ') Mas na E3ta_ção' nos as�eguraràm que era martes ter-
razão do procediIpento ,;dos ça ..,feira. Houvera mudança! Aconteceí'á no dia 31 a estréia de "PLUFT, (j FANTAS-

policiais. <.. !
A senhorita Schiavo compreendeu a nossa angústia, o MINHA", a próxima produção do Teatro Catarinense de

�. ,temor, o pânico dos nossos olhos. Comédia. '

campos e matas.

Estrada "Barra, da Lag'ôa" Já l;J.Os conhecia desde a desalentada manhã em que O Teatro Alvaro de Carvalho vai ser invadido por uma
A de1vastação de, nossas

C 1 d t
florestas cada vez mais .in-

_ '<;; t?-0s socorreu o onsu a o: elefonou para a Estação: "familia fantasma", comandada pelo peralta Pluft, meni-
-

C ?
- tensa está preocupando as au

O vereador Freêlerico IVe- _ orno. Manana? Temprano'? Es cierto? Muchas no fantasminha gozado.
.

.

h
toridades do Ministerio da Ac

.

ras requereu a: .. Câmara pa!'?/ gracIas, sen· ar. Trata-se de um orig'inal de MariaHava Machado, fa-
Gue encaminhe1mensagem a E voltando-se para nós: , mosa em todo o Brasil.

gricultúra que vai, assim,

bancada pes�ista na Câma- _ Engraçado! pois mudaram mais uma vez nestes ul-
.

� A Direção é de Sál,vio de Oliveira e o cenário de Mário
procurar, atraves de uma

ra Federal, no-senti�ô de' que timos dias. O trem passava aqui ás segundas, quartas e Moritz.
bem. feita propaganda, incre:
mental' nos ,rrH�ios rurais

.

c
inclua no'proximo orçamCll-- sextas. 'Ainda não há muito tempo chegl;lram parentes de Na parte interpretàtiva te'remos: Jo'sé Silva, Gilda Ma-

to da União, verba: destimida BuenosAires; que lá passeiavam em turismo. ria, Mir.o Morais, Zanzibar Lima, Acy Cordeiro, Antônio
plantio sist�matizado de no-

a construção de:::ÜIila estrada Estávamos na sala de jantar da residência. Veio um Gevael'd Faria, Ezio Luz'e Tito Corrêa.
vas arvores e� substituição

na "Barra da La-gôa".. cafezinho brasileiro, bem quentinho, com bastante açucar,
.

"Pluft" terá 'como assistente' ae direção JOCY PEREI-
as constantes derrubadas pa-

,

S(lffi aquela espuma destestavel e aquele cheiro de chicórea. RA.
ra fins ihelustriais e 'outros

.
' motivos.

Apêlo ao Gov. Jorge"Lacerda Recordei Paulo Demôro: meu conterrâneo, de Itajaí. Além da estréia, haverá mais os seguintes espetáculos�
. Fôra tambem Consul em Posadas e andava agora, creio eu, Vesperais nos dias 2 e 3 de junho, às 15,00 horas; recitas

A Diretoria de Ohl'a� pú- sob as plumas e Os bordados de Embaixador na Colômbia noturnas nos dias 1, 2 e 3 dejunho, às 20,3Q horas. \

blicas fez a retíficàção. da ou na Bolivia. '
.

UM ESPETACULO PARA ADtTLTOS E CRIANÇAS!
rêde d'agua até o l;iairro da; I .

_ Não tenho bem certezà ... Mas é num de�se� países
/

Agronômica e,f eollllJ' de Co'S- da América espanhola. I I
.

, : ; l�i � CO'NCE'RTO NO TEATR'O AlV'ARO' D'Etume, morósGimánte, -

vem

-

O sr. SchiavO' conhecera Paulo Demôro: um homem'
..'

consei·tando o calçamento em culto, um pouco cético, de cortezIa natural e falando o ita- CARVALHO' de' MAR,IA ADElA.IDEcondições precárias. Por isso, liano e o alemão.
.

._

o vereador Dib Cherem �pe- _ Mas 'com uma noção' muitá vaga, sobre lVinhos e

lou ao Sr. Govénador do Es- marcàs de cerveja... '

'
.

-, MORITZ NUNES PEREIRA
tado, no sentido" de qúe de-._ Tambem privou com MüÍlet dos Reis, Consul que tam- I. . . . . '.
termine à DOP as medidas bem foi em Posadas. Cavalheiro de trato amável. Muito! Dia 29, M_aria ,AdelaIde �Ol'ltz ,Nunes Pereira, no Tea-

Ewessári-as.queo caso requer persplCas.
.

"

_

-

.

Itro
Alvaro de Carvalho, apresentará o seguinte:

« vereador Harold.o Vilela:1- _ Parece que era tamQem de Santa Catarina. .

..

Pograma
.

I resentou adendo ao �c1e- _ Sim. Como Paulo Dernôro, de Itajaí, onde nasceram' prImeira parte (plano)

grama do vereador Dib Che- Laura Müller, Chanceler e MinistrQ do Exterior e Arno I DEB'US�Y
rem, para que os selwiços :;e- Konder _ Adido em Washington, já morto.

Clair 'de lune

jam feitos com mais urgnll- _ Grande destino, o qe Itajaí. Não acha? Cake walk

cia. O vereador Gercino �il.. _ Sim. De resto tudo passou! Itajaí agora só produz Arabesque n. 2

va acrescentou airÍdd' 'que artigos para o consumo interno. . .

La plus que lente

não é só no bairro da,' A:gú).�
.'

Mas o tempo fugia com as botas do sr: MarqÚê.:;: tínha-
.

JJardins sous la pluie
nômica que se verifica a i1'l'e. mos o hotel a pagar, depois correi: ao pôrto 'e passar pela segunda Parte, (orquestra)

gularidade. E' costume a aduana _ purgatório de quem via)a no estrangeiro!
MASCAGNI

LO):> abrir e-ncana-mento'i�
�

_

intérmezzo da "Cavaleria Rusticana"

rebentar clÚçadas 'e. nãO' Ia'- o... ()...()._.() ()....o ().....()....() ()�"..
BIZET

zer a reconstit�ição devIda e
Agnus Dei

'deixar Os leJtôs €las ,r�aiS em ASSOCIA:CA-O .CATARINENSE ,DE
R. WAGNER

péssimas éondi.çõ.es.
.

_,
_

.
Tannhaus�r (Marcha do 2° a�)

ENGENHEIROS terc������N�iano e orquestra)

Concêrto em lá menor, opus 54
SOLISTA

hlerna dá revízão da nossa
Lei suprema. Os trabalhos e

laborados, que honram a cul
tura jurídica nacional e que
representam valiosos subsí
dios para OS estudos que se

processam no campo político
sobre a projetada alteração
de varias preceitos da Cons
tituição de 1946, serão parla
mentares eleitos sob SUa le

genda. Esta comissão com

põe-se dos senadores Felinto

Muller, Alva�o Adolph� e

Georgino Avelino e dos depu
tados Vieira de Melo, Gusta
vo Capanerna, Oliveira Brito
e Jefferson Aguiar, devendo
reunir-se, em breves dias, pa
ra um exame das proposições
que V. Excia. nos remeteu,
bem assim como de outras
quaisquer sugestões e traba
lhos que sobre o mesmo as

sunto lhe forem presentes' e
que uma véz elaborado pare
cer, serão submetidos à deli
havia tomado anteriormente
a iniciativa de convocar as

demais agremiações políticas
ao exame. das reformas ne

cessárias, prossegue no estu

do meticuloso' de tais proble
mas nõ intuito que o anima,
cumprindo seu programa de

ação para contribuir Para o

aprimoramento das institui
ções nacíonaís",

'Afim de dirigir Os traba
lhos de sintonia dos novos

Transmissôres da Rádio Gua

rujá, (Ondas médias e Fre

quencia Modulada), esteve
esteve alguns dias nesta ca
pital, o Dr. George Gluck,
competente engenheiro hún
garo, diplomádo na Italia e,
atualmente residindo em São
Paulo, onde édestacado run
cíonárío da Indústria Brasi
leira/de Eletric'idade S. A.
Terminado aquele trabalho,

o Dr. Gluck retornou hoje à
São Paulo, viajando pela Pa
nair do Brasil.

SESSÃO DO DIA 25-5-56

'J:ij[GEORGE
GLUCK

gora elaboradas pela Comis

são Especial de .Juristas que
foi constíbuída por ínícíntíva
d_e .v. Excia com o proposí
to. Alem da discriminação de

CAMPANHA NACIO
NAL PELO REFLO

RESTAMENTO·

Prom_ovida pelo diretor do

Serviço Florestal, sr. Dahel
Pires Lima, realizou-se, on

tem, no Mlriis terto da Agri
cultura uma reunião de' to
dos os diretores de, parques €

chefes de serviço das 'diver
sas regiões do país, para es

tudar as bases' de uma cam

panha a ser encetada, pelo
reflorestamento dos nosso>

Plorlanôpclís, Domingo, 27 de Maio de 1956

UM FANtASMA GOZADO!

Na reunião de ontem ficou
assentado que a campanha
terá inicio no dia 21 de se

tembro, "Dia da Arvore''', que
passaria a denominar-se"Dia

I do Reflor�stamento". A cam'::
panha delv'eria

.

sef lastteada
por uma serie de publicações
e cartazes instruindo as llo
pulações rurais sobre 9 as

sunto.

l
I
I

DesaPÔ receu na

Guatémala

.::
.-

ma-se que não pode· pousar
em La Tinta, em' virtuçl� do
mau tempo e se dirigia para
o aeroporto desta capital. Ho
ras Ínais tarde entretanto,
não hav�a chegado ainda, Ho
je, partiram em busca do a

parelho desaparecida, 6 avi
ões com Paraquedistas e ser

viço d_y.assistencia médica.

Lixo

Maria Adelaide Moritz Nunes Pereirã
REGENTE

EmanoeL P. PelusQ

Ftecebemos. e ,agradecemos:
Ilmo. Sr <

Diretor d'O ESTADO
Por não vir a Prefeittira fa�

z�ndo regularmente êste 8er- iViÇO nas ruas: Osvaldo Cl'U;�

,.e Matos :Arêas, pediu provi- ,Prezado Senhor.
_ _

déll.cias o vereador Júlio Pau _
Vimos pela presente çomunicar a V. S. que no dia

lino da Silva. O v:�reador Diu 12� deste mês, em s�lenidade .--na sede da Associ�ção ?ata
Cherem, em aparte disse que, I

rmense de �ngenheiros, t�'m�u pOSse a nOVa Diretona, o

como colaboração e, sendo o . Conselho DIretor e a Comlssao Fiscal eleitos em 5 do. cor

PTB parte integrante do gc-
! rente, e assim compostos:

venw municipal e o ·chefe do I1 efelido serviço se� elemento �

Diretoria

das hostes trabalhistas acha..
.

Presidente _ Eng. David da Luz Fontes

VI>. que o vereador .JÚlio Pauli __ Vice Presidente _ Eng. Oarlos Krebs
no da Silva

I

deveria faz�r Secretário 'Geral _.: Arq. Valmy Bittencourt
idêntico apelo ao seú compa.- 2° Secretário _ Eng. Victor SchJ.effer
nheirõ. Contudo, o vereadoL' Tesoureiro _ Eng. Rtú Soares

PI ��eciÍsta achou justa a re· Biliotecário - Eng. Rubens Neumann

clam::-I;ão.
Em seguida, o vereador Lí-

berato Carioni relatou fato 0- Eng. Haroldo Pederneiras
'corrid" numa rud: onde a co-

/ Eng. Cézar Amin

léta do lixo não era feita e Os

moradores em sinal de pr'J'
testos, colocaram-no em vá
lias pon�os da dita via públi
ca,

Nesta

o GENERAL NÃO
GOSTOU DA PIADA
RIO, 26 (V. A.) _ O vesper

tino '''Ultima Hora" publicou
ontem a seguinte nota:
- "O general Nelson de

Melo, _chefe da Casa militar
do presidente da, RepÚblica,
ficou mal impressiohado
quando lhe apresentaram >n�
Catete o sr. Vladmií: Toledo
Piza, atual prefeito de São
Paulo.
Quando o general Nelson

indagou dos motivo.:; da via
gem do sr. Jânio Quadros ao

exterior respondeu com um

sorriso de malícijl:
"Foi depOSitar nlim banco

da Inglaterra duzentos mi
lhões

I
,- "I

Conselho Diretor

\.

'I

Comissão� Fiscal
Eng. Celso Ramos Filho

Eng. Domingos Trindade
-

. Eng. Osny Berreta'
.

Sendo o que Se nos apresenta no momento, consigna
De utilidade pública a Ir·• .H1::JS 'nossos protestos de estima e consideração elevadas ao

mandade da. SS. Trindade ioru'al dirigWo por V. S., enviando. nossas
. -

,

�

" Cordiais saudacõa.
'

eré:f'dol� J<?ão ·Na'veg3.11-·. . ,Valmr' Bittencour,t ,e- Sec.r.._G,et:ak

'Fechado por dez
dias o jornal "EI

Siglo"
3ANTIAGO DO CHILE, 26 (V�
p.) _ o diario comunista "El

Sigio" foi fechado -p�?' dez
dias. Por ordem judicial, a

polícia confiscou todos os

teriais de publicação -, , O juiz'
Miguel Barros instruiu o pro
cesso contra o jornale o par>
tido comunista, em virtude
da realização de um congres
so e a divulgação das suas

conclusões. Está ele sendo

processado, ainda, pelas in- '

[urías dirigidas ao tribunal e
leitoral, ocasião em que qua
lificou os juízes de ':ladrões'"
sor terem desclaasírtcado um

deputado considerado comu

nísta.

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

Dirigewse ao go
verno a liga, de

Comérció
RIO, 26 (VA) _ A Liga de

Jomercio do Rio de Janeiro,
a pr'oposito da propalada in

formação de que a -SUMOC
iria. determinàr. restrição de
crédito às Casas que negociam
3. prazo, yem de dirigir tele

:?;rama ao ·.ministro da Fa
zenda solicitando melho'r es

tudo, da materia. Alegando
tratar-se de si�tema de ,v�n
,das adotado há long,os anos

por firmas as mais idôneas,
visando facilitar a a�isição
je u�lidades pelas pessoas de

I
'

posses mais modestas·, con-

c�uiu por admitir que o q� se

impõe é a regul�mentação
-:las aludidas vendas, com a

adoção de pràzos menos di

latados e não i'estrição do
::rédito oficial' que, normal

nente,. vinha sendo concedi
do às referidas firmas.

MAIS CAROS OS
FRETES

LONDRES, 26 (l!P) _ O

,3indicato das companhias de
navegação marítima, asse

gurando a ligação entre a In

g.laterra e o Brasil, al1l,mciou
que suas tai'ifas par'a a maior

parte dlJ o' variedades .de me-

cadoria �rão aumentadas

AUMENTAM O TA

MANHO DO PAO
COM AMONíACO

NEIVA, Colombia·, 26 (U:
P.) - As autoridades sani
tárias estão ipvestigando a

denúncia de que alguns Pa
deiros desta cidade estão se

utilizando. 'do processo cri
minoso' de aumentar o tama
nho do pão, com o auxílio de
�ma substância tóxica. Sou

be-se que os padeiros estão
empregando carbànato de

amoníaco na massa, fato es

te descoberto em 'vis ta do _ex
traordinário aumerito da pro
cura deste pOduto nas fa-

_)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


