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GRANDE \. HOMENAGEM' A JíMENEZ
:t;'ibGUER, Espanna, 23 �U'I tarão com a presença do pOG

p.) - Os 'poetà espanhcís] ta, cujo estado de animo, sc

preparam para o dia 2 de d'e-I gundo se soube por melo de

zembro grande homenagem I cartas aqu( recebidas, é L1-

� .. nacional, única que será tri-I mentavel Em virtude do f::;

. .........,._........._...,.....___...� butada na Espanha, �o .:tU lecimento da esposa, em Po:

c�mp:üriota, .Juan Ramon: to Rico, no mê i de outubrn,

Jimenez, recentemente agn-I ,_.
... _
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11. sem e.a .egls alva ( o Es- propósito do sr. João Colodel
'

do Brasil em Londres foi
"

30' L"
� telearé 1'1 1 t'

• . ,
-

prt prrec a e rura onc e o R\1.18 tropas no canal de Suez

t d leít
. .

to l oue na ouímõ
I

- , o ) 19JçaO e egra,._.ca: nu.m an e da rorc.i tntema-. laureado, poeta r O
.

. a o reJ:l ou o reCjuenmen� o; Cj.�.e na opmla� do s.!'. Se.ba:,- mesmo rejeitado por expres-I entre Ejrechlm (Rio Granelel
cíonal da Polici °da N

_ '" 1 "esc; eveu comunícado feito ontem à

de autoIla do deputado Joaol' tíão Nevesxestá pes,mnamen- siva maioria PSD UDN PSP d S 1) C" l'
a s açoest Platero y yo , sua mais Co- noite pela Grã-Bretanha -Ie

.

. .' .

c c • , , , o u e ancore 13 (Santa Unidas no Oriente Médio
.

Ii Id
.

Colodel, em o qual, pedía o

I
te mformado da situação do PDC e PRP associa m-se l C t

.

)
, -. ' n 1:C1 a obra. Depots, outra que retiraria um batalhão de

.parlamónbr petebista que sr. Assis Chautabrtand, br-:.-· votação, contrà Os rq:atr:� ;�, ApaLaArulllsao's AO' DISCUR'SO·, C��gO�, a e�ta .caPltal.e 'eu homenagem '3erá prestada suas tropas em Port 3<\i':l,

f'
.
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I'
pi ime.ro cuidado fol ínsta-. 1

-rosse envia o ao sr. resr- S1 erro, dígno sob todos Os to', da bancada .p.eteb:sta.
.

PRESIDÊNCIAL.') . . I na. casa-museu que eva o deixou a França numa situa-

dente da República, um te- títulos e um dos homens qU2 RECOMENDAÇõES' AO GO- p'
r,

l
.. ta - d' d

lar a ",U3. .s�de provisorra. nome de Jimenez, onde nas- ção delicada, ao menos Que

d t t t ;"
.' , I

ar so lCl açao
.

o epu- Burns e oficial do Exercito h' 75 o

lesl'ama e pro, es o con ra a mais tem trabalhado pelo VERN.A:DOR t Iii O 1 do B' t III da
ceu a anos.' Entr_tan- siga de imediato o exemplO

norncãção de sr', Assis Chau- Brasil. O d
J � •

a o· r an o
.

ter o.' a canadens .. , to tais esrímonía na-a. con- do brítãnícos

eputado .João Estlvalet bancada pessedíata, fOI apro-
j s" s ,'o

. tebríand, para Embaixador OBJETIVO COMUNISTA Pires assumiu a tribuna pa- vada a inserção {;'rn ata, dos

do Bracil, em Londres. Continuou, na tribuna, o ra fazer considerações em trabàlhos da sessão, o di J-

O PRONUNCIAMENTO DA deputado Romeu !3eba"tião torno do encontro a ser rea- 'cunso do sr. PresIdente (L M· d
�.

.

U. D. N. Neves, com críticas ao, autor lízado, brevemente, entre os República, pro.feríçlo por ')-1 alora O p'a"ra '48 00' cruzel·ros· oo deputado Geraldo Mu- tio requerimento, consíderan- Governadores do Rio orande casíão' dá sQlenidatle de en- ,'. .

"I ,

.

�.

riano Guinther, discutindo a do-o elemento envolvido '})2- do Sul e de Santa C�arina. cerramento do Con.gresso das-

matéria em aprêço, manifes' los. comunisats, procurand.') Sugeriu o parlamentar pes- Assembléias Legislativas, re::. 'I-D.ar I sso� do 11.'11 nac·l.ooaltau-se contrário a aprovação .a�slm, cLturpar ,a verdade
I
sedista, que o Governador do liz�do em São Paul!)'.

do requerimento João Co- sobre o conhecido brasileiro, Estado, na qualidade de co- ENTREGUE A COMISSÃO

lo.del, expressando, na opor- que na sua opinião� tem mé- mandante político-admims- COMPETENTE ..:t._li;t.•..,.; _'. .'
. o;��-r.

tunidade, a opiIÜão da ban- ritos sobejos para assumir trativo .catarinense - nãQ! A Me'3a, na oport�nidade, Liberação par�.. clD81!as qla forem .�_. construI-das--
cada que lider�, contrária ao qualquer embaixada. se omita no tratamento de. comunicou ao deputado ti V

pretendido pelo deputado pe- A PALi\.VRA PESSED�STA diver�os problemas que atin-' autor do requerimento _ que
RIO, 23 (VA) - Ontem, 11- 1.4,00 (filmes em einemásco- baixa do processo ao Depar-

tebista, por considerar ser O deputado Lenoir Vargas g:m.dc perto a situação eco-lo mesmo seria conduzido,·à nalmen�e� a COFAP d€cidiu pio, ou similares), 'na prime�" tamento de Planejam�nt()' a

tal assunto, da alçaQa ex- ferreira, líder da bancada noml:!a de Santa eatarina. COJli,'issão de Legislação,
a' que'3tao dós cinemas, após ra; Cr$ 8,00 e Cr$ 12,00, na �Preços, para novos estudos.

cl.usiva do 'Presidente da Re- do Partido Social Democráti- SUGESTÕES DO P:ARLA- Constituição e Justiça, pal''l
demorada

,

discussão, apro- segunda; Cr$ 6,00 e Cr$ .... I O processo do cafezinho

pública. co, foi à tribuna, para ofi- MENTAR o devido parecer.
vando, co� um voto Ivencido 10,00, na terceira: 3°) -;- os' ficou para a proxima quint.l�

CRITICAS AO RE�UERI- cializar o pema.mento da sua Sugeriu o sr. dEputado DIA MUNDIAL DE AÇÃO do sr. Alfredo Gerhardt, re- film3s nacionais teriam bo-' 'eira.
MENTO bancada, contrário aO pre- João Estivalet Pires que se- DE GRACAS . presen�ante_ dos Eco�omist�s nificações de Cr$ 2,00. . - I Na reunião de ontem fo-

O dEputadO Romeu' Sebas- �endido. p3lo r.epre
..

sentante jam abordados pelo Gover-I O dePlltado. p-au1_o Prel'ss nova Sltuacao para RIO e Sa Ai d
-

d t'
'_.

o n a na sessao e on em'l ram empossados dois nOV03

tlã�_ Neves, d� ?ancad� da do �artldO TrabalhIsta Bra-I nadar de Santa Catari�a a
I fei à tribuna para pe�ir a,- �aulo. A portarIa aprovada a COPAP debateu o caso. conselheiros, oS srs. Moacir

�

U�l�O I?emocratlca NaclOnal, sUelro. tambem pelos elementos que, provação ao envio .do se-
fIxa (m Cr$ 12,00 e Cr$ 18,00, da', tinturarias, ma� o con-! de Car:valho, do Banco do

fOI a tnbuna para tecer 'con-' DERRO:rADO O REQUERI-, compõem sua comitiva, os guinte telegrama ás autori;" os preç�s dos �il�es plan�s selhe"lro Gerhardt, desta fei-jl Brasil, e o capitão de corva.':'
siderações a respeito do' re-: MENTO

I
seguintes as')untos:

'

dades' ecles!ásticas: e em cln_El�asCOPlo 01.1 siml-I ta, conseguiu fazer preva)e- ta Ellis Bauzer, das Forç�s

querimento do repi'e,sentante, Colocado em votação, o 10) Aproveitamento do po- O PROBLEMA DO CARVÃO la�es, n?,., cmemas a que nO-'1 cer o seu ponto de vista; a' Armadas. .

petebista, acusando seu au- requerimento do deputada
I

tenciàl hidro-elétrico do Eg- O deputado Paulo Prei$s, mma lançadores oU de 'es-, •
tal' de estar sendo envolvi-' João Colodel, pedindo apro-I treito do' Rio Uruguai. :la bancada do Partidó So- tréia. Para' ps não lançado- ---------------------------

do po,r comunistas, que o in-' vação para envio· de um te- i 20) As:oalhamento da pon- cial Democrático, a'3S0mou a res: Cr$ .10,00 � filmes pla

centivaram a tomar tal ati-
I

legrama de' protesto contra a! t, ferroviária de Marcelino tribuna, para reportar de- nos, e Cr$ 15,00 .,- cinemas

tude. Considerou o· deputado
I

nomef\ção do sr. Assis Chau- Ramos, na Rêde Viação Fér- talhes sobre a- real situação cópia OU simil�tes. Além des-

.�___ ,;arb,;;nífera no -Estado, vol- sa denominação de salas lan- \

, :ando a desmentir os,c�ne.ei:' çadora.-> : nãq :_a,nçn;dora$, a
"",', , '" ,

. GOVE,RNO
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,'ê�O':j01'i�i{1i�ta;PaU'lo d!!. Mo?, :,to attud nad' Passa de _......

TI ENO� A.IRES, 2� (UP), fi,oS c1l'calos' nuhtares e em

i FIlho .. Considerou õ re(� Cr$ 7,Go' poderão cobrar, d'b-
- Q �resldé.nte 'redrç E. torno deles, afetavam a �stii

;1l'eSentante pessedistà, que. raVlnte, Cr$ 5,50.liqu:dÇls, aos
I �ra�b�r.u afumou numa en- bilidad'e do govêrno.

J referido jornalist3., além quaiS s_ rão acrescidos os se-
treVlsta, Irradiada pela Rádio

J
"Não, senhor - afirmou -

de ter d:turpado a veracida- los cor�egpondente3 O au- Bel�rano_às 21,30 horas, quel os fatos ocorridos sã,) parte

de c103 trabalhoS em prol do menta expre.ssamente conU- "os .recentes· acontecimentos da..:; medidas do gO'lêrno to

soe1'guhne'nto do carvão na- do na portaria é para os fil� nos círculos militares" não.' madas !!om o rito p� atinq;ir

cional, apresentou sugestões mes nacianais de longa mc-
afetam 'a estabilidade co go.1 os objetivos fixados pela 1':;

ao problema, que corriprov�m trag'ém, plànos OU não, que
vêrno revolucienácio mas,' volução, nada tendo afetado

por si me.�mas, a ignorân- passn:rão a Cr$ 18,00. Além: pelo .contrário, "são sintoma:;' a e$tabilidade ou seguranç1

cia do jornalista sobre o as- d ssa majoração, à pOrtaria I da força perman' nte da re- do govêrno, qu� continua

s\.mto. admite para as sessões que vo'ução e da decisão de ath- I}lais firme do que nunca".

VIGAS DE CIMENTO EMl excederem ri temno habitu'}l
. glr os objztivos fixado,". Com referêu:!ia 'às ·;érias

.

LUGAR DE MADEIRAS. de duração, a P�ssibilidade
--

,O presidente contesto' I subíltituições de militares fl'>

Citou, pàra Exemplo, o I ele um' acrescimo, mediante somente- uma pergunta sõ- tas ontem à noite nada qU!S

deputado pesseclista, a suges-I autorização esp2cial da CO·- i
bre "se os recentes suces�')s dizei', alegando qU2 eram

ái.o apre,�entada pelo sr. FAP" COAP ou COMAP. I simples fatos rflacionados

Paulo de Mo,ta Filho, de que Por outro lado, fica man-
com a rotina normal das fô:'-

na,s usinas. carboníferas,
.

çle- tida a redução de 50% para O d"
ça.) armadas.

leriam a_ vigas de cimento, e,;tudantes e menores. E n., que. se IZ,., Esta noite reina complet·\

,rma elo substitiuirem as de' cinemas especialmente COl1S-,
ClIma êm Buenos Aire., e nos

�l.adeira, quando na realid�-I truidos, d2 hoje em di:lnte, Qraves rUmore3 estão arredores, inclusive na gran-

d�, para qualquer entendido serão líberád()s_ ' : anunciando o que' se
de bas; militar do Campo fie

'.10 l'_Ssunto, nào há pratiea- O conselhe:ro vencido na � passa em torno do pro-
M;lno, onde (}.3 automóveis

·

Jilid lde para t;ai subS�ituiÇã) votlção t�nha uni s,ubstituti- \ jetado aumento dos Sfr- pJ.rlliculares podiam .entrar

,)o:s as vigas de madeIras '.ao Vo que nao chegou a ser a·-, ,'idores Públicos. Afir-
e sair sem in:!onv,en:ente.

Imprescindívei·s. -' presentado, e cujos pontos, ma-sé até qUê face a

Outros detalhes, ainda fo- essenciais são e',tes. •

.

certas injustiça!� come-.

mm apontadas pelo deputa l°) - estabelecia três ca- tidas.na elaboração da

I
do pessedista, da ti'ibuna da tegorias de cinemas, de::t- mensagem em causa ar-

,Casa, r:fere;J.te. ao problema côrdo com requisitos de con,. mou-se. tremenda con-

do carvao. ConCItou a que to-
.

farto, de ti)l fo_rma «!lue mui� I fusão no Palácio dá' Pra-

I dos se unam em favor da.. tas salas hoje co"hs!derada3 ça XV. Um quel'ia' pedir
solução m�gna do problema de primeira cÍasse pa'3sarfàm «!emissão da 'presidência
carbo.nífero, diesautorizan�o I inapelável e m�recidamente do Tribunal de Contas,
demente,s, leigos em assun- para a segunda; 2°), - pr�- outro exigia mais respek
to de t:ll natureza, e que' pro-I ços de cada categoria', Cr" ..;p to para os negócios da

cu,ra.m c:::nfundir os' concei-
�
10,00 (filine plaflo) e Cr$ .. Faz�nda, mais outro ba-

tas da matéria tm aprêço.
.

tia pé com .e:dgêneías in-

REUNIÃO DE, GpVERNA-
--'------- \'wlentes.

DORES
.

i.

. .

Ninguém mais . se en-

O deputado �sni Regis, da
I leI para .combater tendia,.. tal a halbúrdi�l

bancada pessedlsta, fez apê-· existente nos corredores

lo ao GovernQ Catarinense"I O contrabando de' oficiail(!. Em meio a tudo,

para que, na reunião dos Gc- apareceu um pC)bl'e e

! vernadores catarinense e

I V·e'lculos cansado "Barnabé" que,

· gaúcho, não se esqueça de um tanto emocionado,

tratar de. construção da es- RIO,23 CV, A.) -'Notich- perguntava:,- "Mas que

trada, ligando Lajes a Bom se que o presidente da RE-- diz o governador dI' tu-

Jesl.!':, passando por Coxilha pública, na mensagem qu� do isto?"

Rica. b deputado Osni Regis apresentará ao' Congres,�o
.

·A resposta veio de-

i mb_ou' que sobre � 're!eri- eIJl marçp do próximo ano,: p�'essa: - "Não diz nada

do assun�o, já f�i tr�tado,na v.ai pr<?por u�a lei para põr
I

de nada. Ninguém sabe

As,:emblela Le� slatlva. do, fIm ao .contrabando de auto- quem'. é o Governador!"
·

Es:ado, na ,�no pretéri�o, e moveis: Solicitará f) chefe de I O vell10 funcionário
ate mesmo "conversara com· governo ufi'a lei em. C'Ú'IOS: 'OlhoU�em derredor, viu

o sr. Jorge Lacerda e J Se- trEmos "eja 'proíbido aos I tanta gente levantando

"1
cretário do Governador do emigrante, que tragam, em I l»"aços, esmurrando me

.Rio Grande do Sul; fa� pou- sua bagagem, veiculo'3 auto I Sal3 e chutando cadeiras

I cos meSES. Daí Justificava matares. E o') brasileiros só
I

e sem. ningri"ém a se en

sua presenÇa .na t�'ib!lna da poderão tr-azê-Ios depoL,; de tender que, aca.brunha

Casa, para lembrar ao sr. 'cinco, anos d'e perma'nên::l� I do, deu "meia volta vol

Governador, do Estado. a ne- fora do país, assim .me.srno, v.er." .plenamente con-

:J����{�t�ia,s����Q·�ro����� ,.�.�í&�f�'�t�r1��� a��;:j�;�d�e�j ..Vg:�::d;o'ídnepql·lulSeO feam,lt;.:t·lla'llo-:
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FLORIANÓPOLIS--;-SABADO, 24 DE NOVEl\1BR.O DE 1956

Pressão na França

80vêrn 'do;IntDostOl'.-
Todo o mundo esti a creditar, aquí e ·fóra. do Estado, face aos arroubo:;

publiciiário� de que j:L é vezeiro e costumei o o' Governador Lacl'tda que o au

mento a ser cOllt:cdido :í� funcionalismo público do .Estado, seria feito sem o

corl'csptl'Q.dt'ntc aum"nto de impostos'e taxas!

E nem po(lcria � llcnsava-se - ser de outro modb, uma vez que aI> contí

nuas declarações à iml)l'epSa pelo nDECO mui ilustre Governador eram sempre

ditadas nesse �entido. No sábado de 27 de Outub,ro, às 10 horas. da noite, pela

Rádio AnIta Gariba!di, S. Excia. fez declaraçõ('.;; afirma,ndo tal e que lá devem

estai' gl'avadas. Na capital e no interior, onde uma oportunidade. aparecesse. lá

estava o !H. Jorge Lac l'da, categórico, impassível, aparentando uma .energia

que lhe fnltn e (Iue tudo;; já sabem que não tem,' a pl'etender com afirmações
dessa natureza, iludir a nossa pohi'e gente quel;endo fazê-la acreditar que u�n

"grande milagre" il'Ía �ucedel': o gnvernador resolvêra fazer economia para en-

H:jar o alln1l'rlÍo do funcionalismo! , . .. .. .. ,... .. ',' . .. , .

Sua última visita ao Rio, foi pródiga aos jornais da Capital da Re'públida.
O "ol'l'eio da Manhã", "O Jorna�" e ouhos órgãos da imprensa carioca, afór:\

�s emissoras e agências noticiosas tiveram "entrevistas" do governador Clata

rinense, tôdas mo�tt'ando a disposição do Govêrno em aumc'nt'ar o funciona

lismo Ise� cobrar mais impostos, afóra as costumeiras de que não iria pedir

dfnheiro �mbôra logo depois fôsse visto pcrcol'l'endo os Ministérios a mendigar

favore3 do govêrno federal. ..

Pois bem, êssc ampento há tantos meses prometido, há tanto anunCiado

com fo,,:,uetól'ios e churrascadal; e há tanto aguardado pelos nossos "barnabés",

diz-5:e foi finalmente enviado a exame da Assembléia Legislativa; embora já

se diga que il'l';sórlo para OS pequenos ,e pOlpudo para OS grandes, não vem

atender, por issc, às necessidadf's dos menos favorecidos
.....
<las graças gov;rna-

mentais!.
'

E, 1lllEhli.!m 0<; catul'inenses, juntamente com tal m�nsagem, uma verc1adeir:\

avabnche ue Ill'ojétos de lei foi pelo �ovêrno para lá enviada e todos r�lacio
n}l(hl' com I'evisões, atualizações,. disciplinamelltos e '1I.uejandos qu � outra c(l·l-.

s'a não) são do que um grande e geral aumento de impqstos!

Mas nada (le frases; vamos aos_dados que hoje recebemos, vamos aos nú

meres quI' .êstes falam !)ara desmentir quantos vêm pl'etendendo .enganar e ilu

dir o povo que Ihc3 l)l'oporcionou os votos. Eis apenas algumas <,lesSas mensa

g<ms vh;:al1do ao aumento de taxas e impostos e que vêm caracterizar desde já

o GOVERNO DO IMPOSTO:

1. Dispõe sôbre a arrecadação e fiscalização dos tributos em gcral_e di

outl-3.I� providências.
2. Objetiva c'onsolidar normas referentes ii incidência e cobrança da Ta-

xa de Aposentadoria e Pensões. \

3. Gbjetiva eor.so!:dar normas atinelltps à incidência e cobrança da Taxa

do Plano de Obras.

4. Ohjetiva atualizar o Impôsto ,sôbre Transmissão de p�t)priedade "call-

I

I
,

sa mortis".
5. Objetiva consolidar normais' refei'entes à incidência e cobra�nça da Ta-

xa de Registro de Veículos. .

6. Objetiva eons(lliqàr normas atinentes à incidência e cobrànça da Taxa

de Classificação de. Produtos Vegetais.
7. Visa atualizar o ImPõsto de Transmissão de Propriedade ImobiliáJ.'ia

"Inter-Vivos". ,\
8. V�:a !lt�al;zar e fixar p�ovidênéias sôbre o' Impõsto .de' Vendas e Con-
o,

.
.

.

signações.
"! '

I

9. ViEa atualizai' e esta�lecer providências sÔb,re o Impôsto de' Exportação.

10. vira consolidár as �ormas atinentes à incidência {' c'obrançà da Taxa

do Sêlo de Saúde.
iI. Visa a atualizàr e fixar providênCjlas sôb!-"'. o Impôstci do Sêlo:

Mas é aconselhável interromper para 'que não se� �Iarmem,· álém do

em 'flue j4 e3tão, :1_ no:ffls classes prod_utoras! .

'E, finaltnente, uma l)el',�'l\ntinh:l a:penas� até onile irf'mos
minhada' :l que o Govcdúidor quer nós fo'rçar?

ponto

o mais anti,oDiá
rio de :5. Ca,t Uttta

Ano XLIV

'N. 12.591

Cr$

PARIS,23 (UP.I -- A ]'!':"',.

ça encontra-se sob umt

grande presão para quo f';,

ça uma retirada ímed.ata d ,

pelo menos, uma parte (!;!

---��-��----_.--- ------

NÃO AFETARAM A ESTABILIDADE DO
� .

Equipamentos Ele
. troniCos em Belo

Horizonte
I. NOVA IORQUE, 23 (V. P')

li
Uma firma horte- all.lericana.
produtora de material eletro

, nico pretend'e construir (m

Belo Horizonte, no Estado "c

Minas Gerais, uma fabric:l
de apare!hos de televisi?c e

radio-recE.ptores.
A fabrica construirá ;,n�cí

cialmente, 1.200 televisore�,
4.000 receptores e 2.500 tOl!h
discos por ano.

Garantida a Segu
rança de lmre

'Nagy-
BELGRADO, 23 (DP)

Urgente - O ministério rbs

.Relaçõ�s Exteriores a'nunci)']
que o chefe do govêrno re

voluncionário ,da Hungria,
Imre Nagy, abandonou seu

asilo na. embaixada Iugo::s
láva de Budapest.
b comunicado diz que a

Iugo.� slavia obteve do atual

govêrno húngaro, '.mstcnta

,do p�los. sõviét�cos, uma ga
rantia esCrH� sõbre
",.

: '''i, :. '."_,T.. ,.:'
"

.

. l,unç..l . de. ;L'4agy.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, SABADO, 24 DE NOVEMBRO DE 19562

, '

INOI-CADO" PROFISSIONAL1
..·····�., ···········�···�&O _ .

C O 8',
-

uft. NEY PE&RONE I Curso CatarlDe8Se
t:JH. JOSE TAVARES

IRACEMA
DüENÇAS NERVOSAS E MEN-
,TAIS - CLINICA GERAL

,

Angustia, - Com,plexo.·
lnsonta - Atac.ues - Mania. -
Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nàcionàl de Doen

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colinia Sant-Ana.
CONSUDrTÓRIO - Rua Tra

jano, 41 - jjas 16 às 17 horaa.
RESID�NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 21101

M :8 D I
,

DR. WALMOR ZUMER
GARCIA

Ololomado oela F.aculdade" N.·
elenal de Ldlcina da Volver·

.Idade' do Brasil
E"6.luterno por concurso da Ma·

ternldade·Escola
(Serviço do Prof. Octávio R,,·

drlgues Lima) ,

I!]x-Interno do Serviço dt' Clrur-
11'1. do Hospitai I. A. P. E. T. C.

do Rio de J."Ineiro
Médico do' Hospital de Ca\'ldade
e d. Maternidade Dr. Carl...

Cllrrêa
DOENCAS DE SENHO'tAS -

PARTOS - OPERAC. ClES
Cons : Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,OÚ 'hor,s.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
Residência;

r
Rua: General Bittencoun

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital SiQ

FrancIs(,.o de Assis e na i'anta
Ce"a do RIo de JaneIro

CLlNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório:
.

Rua V:itor Mei·
r" leso 22 Tel. 2676. ,

..

,

Hor'átioa: Segundaa, Quarta. e

Saxta ·feiras:'·
,

,

Da, 16 às 18 horas.
Residência: Rua Felipe Scb

midt, 23 - 2°· andar, apto 1. -

1'el. 3,00z.

DR. HENRIQUE PRISéo
PAllAJSO
l\l�DlCO

Operações �, Doenças' d,t. Se

nboraa - ,Clínica de A,'ultll1l.
Curso de Especial�zação no

Hospital dos Servidores dd EI-

tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade)." .

Consultas - Pela manhã no

Bospitd de Caridade.
À tarde das 16,,,� hs. em diall

te no consultório 'á Rua Nuntos

MaChada 17 Esquina de Tira-

dentes. Tel. 2766.
,

Residência' - Roa PresJ(lent"
Coutinho 44. Tel.: 3120.

__
�--

CLlNICA'
.

de

OLH.QS -. OUVIDOS
- NARIZ

E GARGAN'l'A,'
DO ! "

D'R. GUERREIRO DA
. FONSECA

Chefe' do Se:vviço de (lTORI.

\,"0 do Hospital tie Fl�rianópolia
POlIsue a CLINl(�A os A.I:'ARE·
LHOS MAIS MODERNOS PARA

TRATAJI,lÉNTQ. dW!. -'DOE�ÇAj:!
da ESPJ<;CIALIDADii.

.

Consultas - pela manhã nl'

HOSPl'l'AL
À TARDE·...,. dáa 2 as 11-'

no ÇON�Ul,TÓRIO - P.ua dOI

ILHF-r '1 nO. 2'"
.

.
,

RE":!D:6:NCIA -. c, Felipe ISch

Ólidt ·no. 11� Tlll 2866.
_"

.

riUNTÓiIô-MONIZ'
DE ARAGAO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedi.l

COJlsultótio: Jo'ão Pinto, 18.

Dar. 16· e.s 17 dlàriamente.
Menos ,aos Sábados
Res: Bocaiuva 1311. \

Fone: -: 2.7J.4.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI I

•

DR. ANTONIO DIB
ti MUSSI

.

M1tDICOS
CIRURGIA CL1N�CA

, GERAL-PARTOS..._
Serviço \lompleto e especial01-

.,ado das DOENÇAS DE SENH -,
RAS, com modernos métodoa de

diagnósticos 1\ tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SA LPl.NGOGRAFIA - METABO-
..

'.
.

LISMO BASAL
�dloterapla: por ondas curta.·

Eletrocoagull'çíiO - Ralos Ultra

Violeta e Infra Vermc;lho.
ronsultório: Rua TraJano, n .. 1,

\0�ndar' - Edific;.�. do Montepl�
Horário: Das 9 as' 12 horaa

Dr. MUSSI.- \
D

Das 16 às 18 horas - r•.

MUSS'
Residência: Avenida Trom·

PI)VlS!;)', 84. �..._
_. ------ ,''_ - .

2;-��xta-feira (feriado) Farmácia Sto. Antonio R. Felipe Schmidt
3 'sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
4 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
10 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Tràjano
11 domingo Farmácia Noturna

' Rua Trajane
15 5,�-feira (feriado) Farmácia Esperança R. Conselheiro Mafra
17 sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt

. 1,8 domingo . Fanmãcía Nelson Ru'a Felipe Schmidt

...,iF:..
',

..._- ......_....- .....m_::z�·...-......_2LJ2ZI!!!!!!'...+....I""!!!!'_""'"'!I!!II__""'!!!i-- '24"si!>!ldo (tarde) Farmâcia Moderna Rua JQãQ Pinto

nn.. ' Â>LlmmQ�'

RODRI-,
�5,�;d�Jllingo _

Farmácia ModerJf'a Rua João Pinto

"'SUES D2\iM,cHA' Dr. <ALMIR') BATALHA
� ',Q serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Clinica Get�� ,_ Cirurgia-, . Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
P t Diplomado'. pela Faculdade de 43 T

.
'

t

. ar os '
.

Medicin's' da 'l:JniIVersidúde da
. e � rllJano. ".,'

'ljúns,ultério: Rua CeI. .ÓcÓiÓ: A presentj, tabela não poderá ser alterada sem pré-Bahía
Pedro Demoro, 1663 - So- via autorização ftêste- Departamento..
'brado. '

Clínica Médica de Adultos e 'Departamento de Saúde Pública, em setembro de
Residência: Generàl VaI· Crianças 1956.

gas Neves, 62 - Estreito. Doenças de Senhoras

.
Horário das 14 às 18 ho- Operações Partos

Ondas Curtas i-« Raios Infra

CLíNICA DENTARIA
'

Vermelhos e Azul

,
DO Diatermia -:- Electro Coagulação

IDR. ALVARQ RAMOS CONSUL'rORIO: Rola Coronel

8 Atende das 8 às 11 horas Pedro de Moro, 1.541

1 d 13" 1711. h d' . Lo/Andar, Apt. A
e as . as 72 oras, 18-,

Frente ao Cine Glória - Estreito
riamente. !

Consultas das 9 às 11,30 e das

Rua Victor" Meireles, 18. L 18 às 20 horas
----

A,Delegacia F'lorestal Regional,
no sentido de caíbir, ao máximo pos-
nvel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir ÓS dGJ8strOSc,s, efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os propeíetãríos de ter-ras e lavsadores em ge�
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
DR. ANTONIO 'GOMES DE Nénhum v

..

' roprietário de terras ou lavrador poderá.

, ALMEIDA'
tDIC-O _ ADVOGADO _, j.rocedsr que:inada ou derrubada de mato sem solicitar,

CLíNICO .L>E CRIANÇAS Escritório e Residênci.. . com antecedência, a necessária licença
-

da autorIdade
ADULTOS Av. Hercili� Luz, 16",..

.

.' tlflDres�al competente, conforme dispõe o C6digo Flores-
DQençlóll Interna. Telefone: as4'. - .

CORAÇÁO -- FIGaDO _. lUNS �O·PRIMEIRO SIN_
- -

E FRAQUEZA, TONlCO ZEN.\ tal em.seus artigDs 22 e 23, respectivamente. estando os

Trllt�:�t!E��Te?:o ... D E N '1' 1 S TAS ) .... .JUA �ESA!
.

infratores sujei,t.os a 'penalidades.
.

. slFILIS REFLORESTAMENTO

e�:����tórIO
- Rua Vitor Mel· DR. SAMUEL FONSECA Expresso [Iorl-aoo'p'OI"'I·S· Lida .

Esta Repartição, pela rêde de v,iveir0s florestais, em

HORÁRiO: CIRURGIÃO-DENTISTA
- r' .. :'�. ',' ... ,cooperação, ,que mantém nD Estado, dispõe de mudas e

Das 13 às 16 hor... Clini!)a proteCs!r'g":!:,:�uc.l - . �NDEREÇOS ATUA,LIZAD_OS DO IIxpUg""O :semllntes de espécies florestais e de ornamenta'ção, parã
Telefolle: Consultório - 3.416 �

Reridi'oncia: Rua José ,io Vai. Ralo. X e Inlra-Yermeu.o .

�LORIANOPOLIS LTDA. /ornecimento aos �gricult{)res em geral, interessados no

Perel'ra H,8 - Praia da Saudade DIATERMIA fI t t A tI' d t t dConsult6rio e P..ellidincia: ,I e ores amen o I.!e suas erras, a em e pres ar o �

-�ei.:�a Rua- ,Fernafdo Machado, n. 6 Trànsportes de Carllas em Geral entre: ,FLORIANÓPO-I Jrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi.

R CONSTAN'fINO
Fone: 2225..". LIS, PORTO ALEGRE, -CURITIBj\, SÃO PAULO, RIO lidade' da 'Obtenção de empréstimos para reflorestamento

D ,

DIM'ATOS Consulta.: dallA'"iI,OO li 11 ho-, DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE. .

. no BancD do Brasil, com jurDs de 7% e prazo de 15 anDS.
ras e ·nas 14,00 à. 18 hClra., , .

-

O
.

t d t fI t;
,

'I t!
.

Ex�l .ivamente com. lI.ora 'mar-

i'e
. " .

- S In eressa os em _.assun os ores aIS, para �

MÉDICO CIRURGI:.\O ca�a.,i .: 'I- �.,
1

r J ;fMatrl2i: ,F�OR�ANÓPOLI6 F:.hal:, (;UR�IHA )btenção de maiDreR esclarecimentos e requererem auto-

l�enças. �� fl�h�r:s 'Ürl�'��:: saibad�, -1d;'-:J9 lU 12•. l '.�, ,Ru.";-�io!-flj!>.��a:t43 .'!'é�re:) �u�. �
.. �_�.��'�� d� RIO }iranc(\ riz-ação �e .li.cença, para �u�imada e der:ubada� �e �ato,- Oper"çoel! "". "

, _' :' . 'j Telefones.25�S'á (Depo�ltbj, ..• -,32/u6,,� "�,, "devem d1rígtr-se as AgelílcIas FlorestaIs MUnlC1PalS 'OuCurso de aper�alç,oamentj e '."','. " ". "" ftlr 35 (E 'tó" " I :f 12 80 '1
lllnga prática ·nos Hospitail de

,
DR._ L..\�O' CALJ)EIRA .\. ,: -- scrl I'W

.

1 e .e, 011�:
-

,. diretamente a esta. Repartiçã'o, situadá - à rua Santos
Buen9!! Aire�. ".

I"
" DE ANDRADA . ,- .'..( ��ixa,Postal, 485 . Ena. Tel��. S�NTlDRA{ IDumont nO 6 em Florianópolis -

CONSULToRIO: Rua. hhp� CIRURGtÃO'-l}ENTISTA -Endo': Telek; "S:AND�ADE", '.
.

Schmidt, nr. 18 (.sobr�do). )'ONr. C&NSULTÓRIO�' KdiftC10 -. ',;' .

_

\
Telefone: 2.470 - Ca1xa PDstal, 395.

::�ÓRÁl�iO: .da. Ui ,. 18 lao- �:teno�u�i�en:.n�iveiBa,���' ',1� :Flli.IJ: SAO,PAULO
-

Agência': ,jORTO .t\LEGRF.'
g. C�nâereço telegrMico: Agrisilva Florianópolis.

R· 'dA '1 • Avenida Rio B�aD. Atende dl.rlamente d.. 8 ã. '_ .

'

,
..

Rioma� ,
, eSI enc a.

II horaa "

A
I

'd- d E t d 16'-'" "16 R �C d
-

A --ed'0. O. 42. :I -6"" 1t "18 hola.. venl li o s a (.\ ....ui ua 'Omeu a<'9r zev 0, ,

Atende' chamadOl '

as. e a� ,a. a� 64 •••:--;,. - .-.._- _•••_..- -__._J"_ __._ .-.._-�--.....
" f' 3296

� 19 as 22 hora..
. ',. \

lele olle. -. Confecciona De,ntadura•• Pon· Telefone: 87-06-60 - .Telefone: 2-37-33
e� Móvei. d. NJ'lon. ..

Atende "RIOMAR"Telefone: 3666.
, End. Tele8. "SANDRADE" ElId. Teleg. "RIOMAULI"

•

, MTTNU ..
�'ol:'madl) pel�;tr;cftif�ad.'Nacio- :'
",&1 o. AIledieina Unlverlid.d.

'cio Br••u
RIO DE JANEIRO

Aperieiçu...iiento na' "ea.a d.
l:iaud.. São .tlUel�'

Pro!. ...."Ulando l'au11no,
I,lIteTuu por ii al&'-" do Serviço

de Cirurria
Prof. Pedro de Mour.

OPERAÇOES '

CLI�ICA DE A.DqLTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diària�ente da.

7 - 9,30 nq Hospital de '�ri·
dade.·

'

RESlDJl:NCIA - 'Rua Duart
Sehuuel, 129 -' Telef. 3.288 ..,.

Florianópolis. .,

DR.- CESAR 'BATALHA" DA
DOII Serviços do.! Clí�lca Infantil'
da Aosilltêncla Municipal e HOI- SJJ�.vEIRA .

lI'ital de Caridade CírurJÍião DentJatan� CLíNICA MÉDICA DE CldAN-
Clínica de AdultosÇAS E ADULTOS

- Alereia - , Crianças 1\aio X
Consultório: Rua, Nunes Mio-

A,'tende com .Hora Mar-
ehado, 7 - Consultas dali 16 ã.

us horas. cada.
Residência: Rua Mar<lchal Gui- Felipe Schmidt 39 ASa-

lherrne, Õ - F.me: 3783
t'as 3 e 4.

(Registrado"). .

Português, Inglês, MatemâtlcaçLatim, Música
� "English F'orDhildren",

.,

Aulas Selecionadas ,Em Pequenos Grupos ou

Individuais.
.,'

Prepara Candidatos aDS Concufsos Públicos.
Matrículas Abertas;

ENDEa,EÇO: Rua ViQal Ramos 16

,

DR. ARMANDO V1L't
RIO DE ASSIS

.

DR. J(rLlO -PAUPITZ
FILHO

, Ex-Interno .da' 20· ,mfer�l'••
e Servip de galltro-ellterolotr1li
da Santa 'Calia do -Río de J eneil:u
(Prof. Vi Berai'dinelli) .. ·

_
.

Ex.interno do Rospá.a'.' mater·
"nídade II. Amatal.

'

DOENÇAS: INTERNAS
Coraçao, Estômago, inte.tino,

flgado é vias bilia�es. Rins.
Consultório: Vitor �eirel•• 21.
Das 16 às 18 horal.
Reaidêncíat Rua Bocaiun 10.
Fone: 6458.

A'DV'OG,AD"O

DR: ·JOst MEDElJlOS
VIEiRA

-

_ -\DVOGADO -
Cai.xà ;Poatal 160..- Itaj.'

Santa :.:àatlarina•.

,

••• A HORA DO

,TONlCO ZENA

l,IR. CLARNO G•.
GALLETTI',

'_ ADVOGADO -
-Rua VitQr Meiréle., 60.
FONE:: 2.46!l '.'

Florian6poli•.-
�--�----------�

DR. MARIO D,E LARMO
CANTIÇAO

Consult�m nossas' tarifal'l. EXPRESSO FLORIANóFOLI' lotes, casas, sitios, chacaras, pinhais e 'outros imóveis de
.'

'-Fones.: 25-34 e' 2�35 ....l,_ .

grande importância e' oportunidade para os melhores
.............................................. negocios

.

POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA
I

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL,

d,ii·l:EpeCialista em moléstia.
Senhoras e vias urinária.... _

Cura raJi"cal das lufe"çou
agudas e cronicaa, d'o .perelho
gellito-urinário em ambo, OI

sexos. t-Doença& 40 a)la�elho Dig•• IVO

e do sist�ma nervosO.

Horário:.10lh ás 12 e 2* b �
Consultório: R. Tira�entea, III

_ 10 Andar -- F'one: 32411. .

Residên.cia: R. Lacerda Cou·

:inho,' 13 {ChácarA do Elpanha:
Fone: 3248.

T', •

Allnel.: RIO DE JANEIRO
.

"Rio••r":,
.

DR. ALVARO DI'
. CARVALHO

MtDlCO Dl\: CRIAN'(.M".
PUERICUL"l'URA - PEDIATRIA

_ ALERGIN INFAN�.lL
'C?nsultório: - Rua Tlrade": Anúncio mediante cootr'to.

tes n. 9 - Fone: 2998.
.

Os _originais,
..

m,esíno Dá.o -,u-
�esidência: - Av. B.rcdio blicados, não .eriod�evol�jdo•.

Luz n. 166 - 'l'el. ,2.630. 'A direção não' se :W3�on••bili.a
'Horário: - Daa 14 !I 18 lao· pelos cónc�'� emitido•. 'lo. ar·

DR. JÚliO .DOIN ..as di;riamante tigoll Illolil
'

VIEIRA, .

INFOh" .....�OJ:s VrEIS
""'P�CIALI�!_IlIC�M . OIoBOS" DR: NEWTON '.

.
. �

')'{JVIDOS, NARIZ E �ARGAN'l\A D'AV1LA O leitor encontra"', ·.e.ta co- PREPAR.A TAMEÉM fARA '

'rRATAMENTO 'E OPEURAlOES CIRURGIÁ GlERALp to ���:ia::::.miç��s i:'��i:=�··it. éONCURSO DE DACTILOG.RAFIA.
!nba.Vermelho - Nebn lI.ç 0- 'Doenças dé �enhorai _. rac'

ORNAIS �Iê'o:,,,' ATF,:NDE AOS''í:'NTER:lI:S'SADOS, íHÁ1HÂMENTE,
t UltdrlPe-Sos':'nu.lte .e. logia -1- El�tJ'iRcui�ad�i��I:ej_ O y.tado .... :........ - . 1.022 ,

D ,,·S 9 ÀS 12 T 'AS 14 ÀS 18 -horas."(T�atamen o Conc') tOl'IO. '. A G ta' 2666 .fi

operaçio) n' �8 _ 'relefone: 3307.
. !,-ze .. :_...

.
"

.

'. O-celta dll rel ..s.
D 16 b rall elO (DI6rIO �e. 'l'<> <la ..�..... 8.679' ; EndereçO: "Rur. ,&4'elicianD Nunés Pires 13

Anglo-retlnoscopla - ...,
,

I
�onsultas: aa I (J

I Ofi ,., 1
-

t.68� �.

OC!llos _ Moderno equipamento .jjante. . BJ';�iT� ".� . �.
.... .

.

1 TELEFONE� 3113
41e Oto_Rloolarlngoloela ,(Ílnlccr

__ Residência: Fone, 3.422 � Caridade: '

��O{t�: 1:�ia!:��')12 hor.. e
Rua: Blumenau �. 11.

�!;;:��» .:.::::::�::::�: :::: _._�..:!!;_!���.�! �!��!!.!.�.�..�:_! _
,

Consult6rio: - Rua Vitor .el: D'Ro' AN'TONIO D.,AtISft ...�'rel.taU a�o•. ", .. : ... ",.. .1.813..�, ,

F '26711 '- ".1 I r '.......... ."
reles 22 -R o.neSão 'J�rr-. 10 _

.'

I

JUNIOR I
' São Sebastiao (-C••a, d.

F(,�:s·2421.ua CLlNICA ESPECIAL.IZADA DE M:t�����a��··<D��t�;·c��: 3.1113

V'l-agem' c"om: �eg�r""D�a'CRIANÇAS, 101 Corrêa 1.121 a .,
. Consultar dali. 9 áa �l h�r•• , CHAMADOS ·va-

DR MARIO WJN- ReI � Cona. Padre M-I&uebalao, GENTES , • :.
r

. e' rapl'dez-' ..' .,DHAUSE� :2. Corpo de Bombeii�o. .... '.&U
� Serviço Luz (�..:clama-

CLINICA MÉDICA D� ADUL1'OS ções) ·>-:t 2.404 8_0..R08,CONFO__RT�� ltICRO-ONIBU8�D_OC CRIANÇAS Po!icia (Sala Comilsá'J'io .. 2.03f1 - -

� _-"-

Consultório _L Rua João Pin- Policia (Gab. I'eie'lI'adol <)j,�.. '�,.liIPIDO' '''SUL..8BIVIL8110. '.

to. 10 - Tel. M. 769.. DR. _!. LOBATO COMPANHIAs i)J� -
�, D D

.

Consulta",: Das 4 às .11, hon..
- FILHO . TRANSPOJlTES .

IFI ri 6 IiI 1.... 1 f J'. m' O'ResidêncIa. Rua Estev.. J(l-
TAC -700 O .... po - _ a - Omv, ,e - urltlba

'11'or, 4�. Tel. %.812. Ploençai,d.r aparelho reap1riltórlo '...... 2'·.KOO
.

� ,

_

.

.n.U
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FARMACJAS DE PLANTA0
DEfARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Plantões de Farmácias

MflJS DE NOVEMBRO

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

•

MINISTÉtUO D..f. AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
.

SAN .... <\. CATARINA
'\ AVISO

.

'

A MAIOR OPORTUNIDADE' PARA ADQUIRIR SUA

. C A S A PI.R O P R, I A
.

COMPRAl\:lOS E VENDEMOS:
, /

.

Casas e, terrenos ne,3ta Capital, no
_ Sub.Di�trito do

Estreitó, CDqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
oportunidades, locais de gr�nde futuro e a' preçDS ver

dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio São JDrge, Sala 4.
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rua Felipe Schmidt

"A Soberana" 'Praça 15 de novembro,- esquina
-,

Filial "A Soberana"1>istrIto 00 Estreito - Canto
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••• Iot'·a" 'do ' N�!!�� C�l�q",�!�! onze
.

li
.

Da Globe Press I polegadas da bainha, mas,
Por' Edgard Bonnassís junto especializado ou a re- Esta não vale' como novi-

I
NOV� Y?RK _ Não' se I um dos modelos _ um mo-

_:* :__ l. gravação de grandes suces- dade... • pode Ima.gmar nada de dêlo reto de cetim _ se

FLORIANÓPOLIS, SABADO, 24 DE NOVEMBRO DE 1956 A nossa secção deveria: sos da múaíca havaiana Gina Lol.!Q_brigida gravou
I maI� deprimente que os abre na parte inferior, dei-

=.;�====-;;;;;;;;;-;.;;-;;;...;=;;;._=�====== -;:i;-;;;_;;;;-;;;-_-=-=- ter saído domingo último. I trarlanovos mercados.' para a OD,EON muitas das vestidos sem formas que xando ver uma combinação

S'
.

·
.

· Acabou fazendo seu "debut" I Aí fica o palpite. músicas que canta em suas
as senhoras em estado in- de guze plissada.

.
'

na terça feira. Como se tu- I __ :* :__ fitas. teressante eram obrigadas Outro modêlo de Mr·s.

OOIaIS'
do isso não bastasse devo I Acontece que a partir de a usar, até algum tempo. Clonéy, uma versão em ce-

. informar também que ela � agora o que int�ressa.rá· é Já não bastava o tormen- Tais vestidos
_

àfetavam o tim côr de rosa, estilo Im-

.'

.' irá aparecer as quintas e "música para o carnavaL.. to de suas fotografias espa- moral daquelas que os, usa- pério, é enfeitadocom uma" r

domingos e não somente' aos � muita música já está rodan- lhadas em todas as revistas' 'Iam, .pois as forçavam a se faixa malva recurvada �o

domingos.
.

I do e
/

muita "pinta'" (te su- e jornais; agora o sofrimen- I afastar. �e muita� atívída- ombro. Da linha do busto
Outra. explicação: por um cesso anda por aí.

.

to aumenta com a possibili- des SOCIaIS normais. até a bainha, .
o vestido é

"pastel" muito natural na I --:* :-_.', dade de escutar-mos sua Agora, porém, as mulhe- bem largo e prêse ao corpo.
CELINA FERREIRA publicação de estréia saiu .Os colunistas do DISCO voz ... Uma grande aquisí- res podem se conservar bo- Um feitio Diretório num

o nome do famoso EDU� co- I movimentam-se para' esco- .ção-da .Odeon.
. nítas e atraentes durante � vestido-casaco em cetim

mo Léu ... portanto leia-se. lherem os "Melhores de 56"
.

__ :* :__
. gI;avidez. Os' vestidos para turquesa chama a atenção

conforme a corrlgenda de I conforme manda n'gurin� Dalva de 'Oliveira gravou as senhores em estado in- perpetua gola saliente e

hoje. da época. para a ODEON' duas can- teressante entraram numa presa por pedras de fanta-
__ :*-:__ ções da' nova produção de nova era, que quase se po- aia. A não ser isto, o ves-

A Alguns dos mais creden- d d
.

d" I
faltas; correspondência para �Walt

.

Dísney "Th,e :Lald,'y .

e enommar . e g amoro- tido continua numa só Iin-
"'DISCO ME' ciados estão emitindo opi "

.

. . . N T A NDQ"
-

and the Tramp". : sos . ha, do ombro à bainha.
deve- ser dirigida ao seu au-: niã�. _._. :*:__ Talvez ninguém esteja As mangas _ diz 'MarlI-
ter, caixa postal 45, Ppolís, --:* :-- Quando teremos outro LP mais em condições de de- sia - têm a maior impor-
s/ Woody Herman e' sua 01'-

'

t
.

_

. C.. da f'àbulosa ELZA MIRAN- mons rar o que acima foi tância na moda para se-

Não vos peço mais dor para ser pura,
--:* :-.- questra g�aval'am para M.G.. DA e a", Orquestra de WI�- dito que Marusia, da Calí- nhoras em estado interes-

I
nem mais motivo pura o meu retorno.

Recebemos· e agradece-
M
..(9361) melod�a.s de Duke

IdYs? Aguardaremos com fórnia, que desenhou os' sante. Suas favoritas 'são

Não vos esten'do a mão, pedindo paz.
mos o oferecimento de co- Elhgt�n � I�'vmg, Gordan bastante ansiedade. 'vestidos por Rosemary ,1S mangas de três quartos
-Iaboração de dois grandes! o I. Mmtz: intitulados ; Pr�- _._:*:_._ 'Clooney, em seus progra- ou as que chegam até os

• • f discófilos desta capital'. sta. lude to kISS e Cuban Holi- A "MOCAMBO" vêm de mas de televisão, duran te cotovelos.
Quero apenas dormir, serenamente, d

�

. t' S' d
. Zoraide Boabaid e do radia: ay. lançar com Eladyr Porto o sua' gravídez. Os modelos Não. somente os figuri-

sem premio. sem cas igo. o ormlr., l i t M'" I C 'h Está lançado no mercado. d"""
D

.

t '1 t" bei d
.

h
IS a ano. oel o beguine �'Por que?" da .com- e marUSIa se destinam a nistas e costureiros como

............w••�:.,!.:..;:!��UI amen e a -.;.�:!:.....;.••�.e..:��.:�...� I
' ,

__ :*:_._.. ,e 'não teve bôa cotação. posltora Maria do Céu. disfarçar '0 que ela chama os fabricantes de tecidos
'ANIVERSÁRIOS ,cia Meira, filha do sr. Os- Estou escrevendo num .

--:* :--,
, Por hoje é só. de "aspeto de pinguim". 'Em estão -ínteressados pela mo-

FAZEM ANOS HOJE: mar Meira do alto comer-
I dia' de muito sol e mar todo EIS o novo sucesso de Ma- Até domingo, amigos. sua maior parte, são com- da dêsse gênero. Acham-se

_ sta.. �liane L. G. de cio desta �raça
.

.

I azul: Por ísso . meu pensa-
rioZan em, ,LP: ,:'Mário Zan pridos, com silhuetas del- à venda tecidos que Ire des-

Andrada, filha do sr. Dal- -:- sta. Zuladi Marcou- mente me levá até o Havaí- e seu acordeon BPL- gadas ou em estilo Diretô- tinam especialmente para

miro Caldeira de Andrade des de Oliveira, professora
I
e por associação de idéia .3017.- V'E N DE. S E rio, executados' em tecidos êsse fim, com padrões atra-

e de sua exma. espôsa d. de Educação Física I 4en�bro"me .que fiaz muito! TO --:.*�-
. opulentos como o cetím., o tivos e belas côres, graças

Eglántina' Luz Caldeira.de _ sr. Mustafá Ipe Gua- tempo que não encontro na�l Nmon SevIlla gravou Pl;l- brocado, o lamé e o .cetim aos corantes de alta quali-
Andrada rany da Silva, alto funcio- I·da de música'havaina.

.

i r�' a C?N!INENTAL dois Uma, ,Bicicleta . marca jacquard. A, figurinista dade dá General Dyestu;ff
_ sr. 'Walter Lange, pes- nário aposentado dó Minis. I

T�'

. numeros de Cha-Cha-Cha. "Junkér" com pouco uso. iriteligentemen.te, concen: Company .

.
soa grandemente relacio- tério da Fazenda e perso-

I Nao esta .�esta nota um. --':* :--. trou o interêsse na parte' Vi, num magazine de mo-

nada nos nossos meios soci- nálidade sobejamente 'co-' I lem�rAete dp;ara as gravado- �
Tito Ma;di e ;Ta11\elãQ re-' . Traiar' com- o sr. 8:0-\on. sup'erior do ve'stido, por das, um belo modêlo de'

a.is e 'esportivos nhecida na sociedade 10- I l'a�. cre ItO que o d�sco- novaram com a Continental. Perei�a à Rua Saldanha melO de golas redondas, d

I
'

.

.,
brlmento de um bom con- .�.

uas peças, com uma bata

,_ !_llenina Vânia-Marc�a ca ., ,

__
o ." .-- Marinho n. 1. grandes ou de tamanho sem mangas e de rara e'le-

de Oliveira, filha do' sr. _ sr. Feliciano Marques
'

�

médio, com laços fingindo gância. tsse modêlo pode,
Jocelino de 'Oliveira e de Guimarães '1 1" gravatas ou com golas' sa- seI' executado tanto em se-

sua exma. espôsa d. Renil- _ sta. Adélia Medeiros: lientes, com vários laços em da, para a .rua, çomo em al-

da Franzoni'de Oliveira Vieira, filha do sr. Prof.1 estilo Império. Muitos do.s godão,;-par.â as
'

atividades

sra. Nair Caldeira Alfredo X. Vieira J v:�stidos-ea.sác.6S "tê� f�cho- caseiras.

Gonzaga, esposa do sr. Hi- - sta. NeUta da Silva,
gino Gonzaga, e d�stácada iilha do tenente Raul Tito!
funcionária do Tribunal de da Silva, da Polícia .MUi- 1.". - ..='

-.

Justiça I tal' do '-Estado:--
"

-.

' ... '

menina Eugênia Gar- _ sr. Piraguar Rosa
.

-o ESTADO" O MAIS ANTIGO DURIO DE S. CATARINA

Pedido' "

Senhor, o que vos peço, é tudo ti nada.
Não são vossos tesouros. Não são graças,
não são bens temporais, Nem vossa ajuda,
nem vosso olhar de extrema complaseencia,

Nem clemencia, meu Deus, por minhas
nem resistencia para o meu sofrer.'
Vós bem sabeis, minha alma se revolta
como animal ferido,'mas aceita.

,
'

VOCE SABIA 'QUE ..

Si?NTE'5E OGÔS .

TO PiE" UIt1r1 c�·
LHER"qDA Dt:? .

I'ICUCAR ê/Y/ 10
TROS Dê I'fGU/f I
UMI'9 COLHER Pé
Sl'9l EM 501lTROji '

(lMA C'OLHER Pé
"'C/DO ClOR/PR/- �

C'O EN1 IBO

'i

«No 'f,eDáculo�)
. Com a Bi"lia na Mão•

"'�ÁnADO, 24 DE ,NOVEMBRO
.

POi·que· não tentos ;-um SUltt;O sacerdote que não possa

compadecer-se das nussas ellf�rmidades, mas que tem

sido tentado em tôdas as coisas, à nossa semelhança, mas
sem pecado. (Hebreus 4:1-5).. Leia U CoríntioS! 5:17..21.

JESUS CRISTO não é somenteo nosso sumo sacer..;

!lote nos céus, mas Êle toma também parte ativa em n9S

Sás lutas aqui n.lt terra. Qúan�o estamos arcados sob o

pêso das tristezas e .'!borrecimentos Êle nós ,nima e con- i
forta. POJ:'tanto, ser:01 bom para nós' não '. excluirmos-a
Cristo daquilo que fazemos, mas que o tomem�s em nossa

companhia.'
.

Se temos Cristo eonosco, então Êle será o' poder para
o triunfo e a vitórÍ:1 de nossas-" vidàs. Quando cairmos à

beira/do caminho-,- poueremos.,e:olocar nossas 'débeis mãos

em suas niãos vigoroc;as e Êle nos ajudará'a ficar de- pê.
EnquU:'1to esteve enCarnado Jesus fai tentado como

nós, mas nunca pec'Ou. Porta.nto,/Êle pode no.s ,�juA.1!r
quando nos cheg&nío� a t).e. -

.

Cristo cuida de :::ós ..Êle· é os braços eternos de Deu'!! ,

aqui. Nós somos crÍ'lctos à imagem dé Deus, mas somos

�'egellerados à semelhança de Jesus, se crermos ntle C(J-

mo nosso Salvador.
..

, ORAÇÃO /
Ó Deus;' meu cI'iádor, eu quero ser como Cristo em

meu espírito e assim encal'ar a vida. Enche-me c.om '0' seu

espírito. Ajuda-me e a todos os homens a chegarmos 8

ll:le em, bus.ca de auxílio .espi;ritual. Por.'-anior de nosso

Redentor. Amém. \ : . ,

PENSAMENTO PARA O DIA

,Cristo, .noss'a ..'H1N1o, sacerd.ote nos" céus,
ativa em l;�ssas hltac; ';�i'Úri n.a ten'a.

" .'
�

.

ARNE·.JACOB' J{R18TOFFEER$;E�,

�:.:�"

,

FLORIANóPOLIS, SABADO, 24 �E NOVEMBRO DE 1956
_____ -_ -- ------=====- .-13'!f $C
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aço uma· oa VIagem .:.

'Para o comandante de' uma

aerona\'i",
�

limo boa lJiagi'm.
.ignifi�a:

.

a 5". -missão f'Oi cumprid:l como
�cbrrênda :5!as' consuntes e cui

dadosas revisaiS fc!t:ls, por cente
nas-de técnicos, nas máquin1(qUt .

rasgam. os céu� cio Br.uiJ inteiro

diirilmente. Por essa!! r�zões, 05 .

-comllnd1ntlCS 405 confortáveis

a�i�s d:l Cruzeirq do Sul, fa ..

um sempr� �.J Úmil hoft vi�,�m� .. "�

A certtz:l -de que seus pass1geiros
chegaram bem t sltisreitos com· o

d,ecurso d� viagem; que 1 sua

tripulação cumpriu satisf:ltoria�

mente com o seu dever; que o

vôo t,ranscorreu tranqllila�we.;..
,

.

'0)

Os nouos novos horório$ de vôo . foram

7',esfabelecidos de .oe6rdo "Com as: in'.·
� ,:�sse.s dos Si"" pouÇlgeiros, resultando

'_
_ em moior comodidoPe e aproveitamento
'''de 'empoo

SERVIÇOS AÉREOS ÇRUZEIRO 'DO SUl
.

. ::_. "\.' -

.

,

_. ............... �y;-:;\io� 128 • Tcl: 42-1060 _, Av: Nilo I'C'''I� :6· ... � Tol., 32·7000 , U '060 R. 206
.

.

� .
.

. Q que se passa
por .trás da

«Cortina·
.

de ferro»
SESSENTA ALBAN�SÊS ga, capital da Checoslova

,FOGEM PARA A .GRECIA quia comunista. A atração
_' 60 Albaoêses que atac:w era um carregamento de
ramo e dOP1inara� os guar- 136 c,apas de chuva. -

das da fronteira para fu- UM PROJETO LOUCO _
gir de sua pátria controla- A mecanização da agricul
era pelos comt;nistas chega- tura mui.tas vê�e� ca'usou
ram 'na' Grécia e pediram cáos revéz de assistência
Jsilo político. Os 60 fugi- à agricultura dos países da

.

tivo.s, a maioria dêles cria- cortina de ferro, indicam re-

dores de gado e' pastores, centes relatórios da impren
levaram com' êles mais de' sa, Na Polonia comunis
mil carneiros. Os albanêses ,ta, à 'Rádio Varsóvia disse
disseram que haviam fugi- que a fábrica "Pioneira" em
do de seu país f'afim 'de fi- Strzelee produziu 700 plan
catem livres da pressão e tadores de batatas do tipo
perseguição na" Albania". SKG-4 antes de d�scobrir

\0
Os refugiados também con- que não' _havia tratores na
taram que os comunistas Polonia que pudesl'lem uti
haviam confiscado suas pro- lizar êsse tipo de máquina.
priedades e imposto taxas :'Além disso" comentou a

.

impossíve-is sôbre a' cria- l'Íidio "ficou compr'ovado
;ão das animais e que eram I que a plantadora de batata
"uperiores às suas re}ldas., tinha sérios defeitos de ex
Uma rádio grega compa-

I tl'utura e era economica
C(11l1 a aparên'cia dos fugi-

'

mente ineficiente apesar de
tivos com a de prisioneiros sua fam!!. Por cima de tu
militares recentemente li- do descobri.ram que a má
bertado_s pela Albania e quina plantava batatas a

enviados para' a Grecia e lima distância completamen�
lisse: "As condições ,de te diferente das usadas na
lida' de prisióneiros em Polonia, ,de maneira que as

�ampos de-concentração ou batatas nunca podiam ser
" de trabalho forçado' e dos elevadas com um aparelho

f-.J' lue _su�ostamente vivem e mecânico. As perdas aIcan-
tI'abalham livrllmente não çaram vários .....·milhões de

II
lpresentam grandes dife- zlotys".' A rádio Varsóvia

1 L·enç�". di1!.se que "mais uns milhões
NlO. HÁ SUFICIENTE de zlótys

.

foram' perdidos
PARcA· TODOS _ A' polí- na fabricação de um pulve
eia fQ.i .chamada para man- rizador do tipo PLZ-1 que
ter ,�.ordem quando 12.4(){j também demonstrou não
mulheres convergiram nu- $e1' econômico".
ma, :lQJa de r!:mpas recente
mente, inauguI�ãda em Pra- DR. \)SNY LI8BôA

Cirurgião-Dentista
Consultório _ Rua Vidal

Ramso' 19.
Atende diariámente no '

perildo da manhã e 23. 43. e

63, a partjr das ,18 horas.
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.

AfT1anhã, pela manhã, viajando- pelo avião da SADIA, seguirá 'para Curitiba o conjunto complete do Figueirense que eníren-
tará o Britânia em retribuição à v isita que há pouco· fez à nossa Capital o "Tigre" jerenaense. , .'

.?pêêr#êr#JE1ªêêr'#Jf.EJ@r#Jêr'#JÊ#Jf#lr'#J@lêélr#lêêêêr=;r�êêEf-Jer#lr=Jr#lr§lêêr#lC#Jêêc#lc=lêê@@@,-::-,:Jr �

"
' .

: 1�t�
''ft,
�1' \

I::
i:.i
i1!
Pela' primeira vez o "scretch" apresentou um rendiment�, íécnico apreciével. estando quasi definidas as posições
deu .elme nova ao quadro ,- lx1 sôbre os joinvilenses na noite de anteôonte.

sentar, um rendimento téc- cante Teixeirinha que pare- Pouca importancia se <leu tão 'combatido tanto por

I/ersos,
inclusive a má von- manga, que se contundiu;

nico apreciável e isto se! ee ter sido o responsável I ao resultado do jogo .. O in-
I
gregos como por troianos, tade de certos jogadores, 0eceil e Julinho. Quem le

dev: às modifi�ações intro-I pelo sucesso �o "onze" que teresse público esteve plan- 'pare,�e ter rec�pe:ado a Ieve, daqui por frente; ser vará, a melhor?

�l1zldas .

nos diversos seto- lev:_ou de �.enclda ,o esq�a- tad?, na pe:formanç__e da'l confiança do público. Ele, prest.igiado e acatado, co- O "onze" joinvllense con

res do time, sendo .de res- drão selecionado de Join- aquipe organizada por Wal- que tanto tem lutado con- 'mo o tem sido pela F.C.F. tra a seleção não foi o

"altar-se a inclusão do ata- ville pelo e3core de 2 x 1. di!' Mafra. O jovem técnico, ! tra obstáculos os mais di- NãO:- há mais tempo, para mesmo "sparring" de do-
------------�---------- questões em torno do "on- mingo passado. Todavia

ze" que a 2 de dezembro procurou acertar e por '\re- �

,tará combate aos arauca- zes chegou: a impressionar.
cianos, pelo certame nacio- Dois tentós a um foi..o
.ial de futebol. escore, sendo autores dos

,
O . quadro está bem orga- tentos Cleuson, aos 20 mi

nizado, embora não se ne- autos numa falha de Bossê
gue méritos a outros de fi-

� Teixeirinha, aos 39 co

gurar na equipe, pois ain- brando uma .penal idade má
da não foram encerrados xima, no primeiro tempo.
JS preparativos e muita O ponto de honra dos nor

-oísa está para acontecer. tistas teve como autor o

I
O ataque não deve ser centro-mêdio Hélio, na co-

nodificado, mesmo diante brança de' um penalty .mal
la má atuação do extrema assinalado pelo árbitro.
anhoto Telmo que poSSUI Os quadros atuaram as-

ualidades para brilhar. sim constituidos:
Ciro.; pela sua dedicação, SELEÇÃO CATARINEN-
rrrgem e arrojo, parece SE, - Ciro; Antoninho e

e não perderá a oportu- Nilson (Laudares) ; Ger
.idade, aliás grata, de pela son, Camanga (Julinho e

orimeira vez integrar o Joel � Hélio (Wilson), Gai
scratch". A zaga Anto- vota,'Teixer'inha, Cleuson
tinho-Nilson pode ser con- (E'rico) e Telmo.
ervada. Antoninho leva li- SELEÇÃO JOINVILEN
reíra superioridade técni- SE - Bosse; Ivo, e Mazi
.a sobre Ivo. Joel e Ger- co; Beco, Ibrain e Hélio;
30n deverão permanecer Filo, Euclides, Den, Erasmo
,1�,S asas médias.' Para o e Izidoro.
entro da: linha interme- Juiz: Euclides Pereira
liária temes tr-ês elementos, (regular').
cldos aptos a brilhar; Ca- Renda': Cr$ 16.255,00.

-Varia�ões Sôbre o BOI Senso
Por:, E�. BON, ,_crb torcida se deliciar, d?,s, através do, .e�forç? .de \Ioc�r "mais lenha na- fo-. será a base dos seus joga

BJm senso e que falta quando sabe que' alguma cada um, traga benefícios
, guelra". e criando novas dores. Os únicos, que não

para muita .gente:.:.- Para
I coisa' vai mal com a Sele-

I
para causa comum.

.
,"ondas". Isto o bom sens� sabiam disto eram êles -

outros êle está sObrand? I ção ... isto � deprimento; I' Nunca haveremos' de ne- não pode ditar. Ingenuidade ou malícia?

Prova de bom senso' deu ,Meus amigos.c chegamós
'

gar qUe erros foram come- Os que cuidam do fute- Joinvile, Blumenau, Brus-
o sr

..�sni Melo quando.não : ,',<[ ,�ora '�xata �ni, que .tudó
I
tidos, ,entretanto, não. de- bol do Norte sempre fize- que e Itajai -devem ter tan

permitiu, sob pretexto al-
I d.ev�

ser:.esq,.u, e�IdQ'::",}�m tavorl.rem
,eles, agora,

.serv"I,r
pa- ram

."te,mpestade
em copo to interesse quantos ou

gum, que saisse vitorâosata I da 'nossa' terra, e d6)}OSSO ['!J_ a'umeAtiUo os problemas, ·d''Íigua'\ .. , Todo mundo, tros ... o que êles deixarem

descomunal pretensão re- .'rute.1;IOI.,.::�' preciso 'que,ll,.' 'O que é .absurdo .' e' até mas togo "o mundo mesmo, de fazer e prejudicar ó no

clamada por Joínvile em, união ê bôâ vontade de tP, grosseiro e efotarmos' a :co-' sabe que â' nossa. Seleção '. (Contínua ,ria 5a Págil\<lj
-pleitear a Seleção, Q técnico - ----- _' �,.,:' " . .--•• --------'-, -----------------..;..........-.......-----

�I��tojo::� ��fl�oa,m::��á:��< ' ,� MI�SÂ\ DE '.10. ,:' AHl.'tERSA',R:IO >

O PAULA' 'RAM,OS SERA' H'OM�NA'�
nhou o maiorals da ;FCF' " '])R. GILBERTO FERREIUA C'A.RDOSO '

[;

quando, assim ag·lu e "não ,A Associação dos' Torcedores do Clube; de Regatas 'GEADO A'MANHA- EM SA-O J'aSE'largou 'das liré�iog�tivàs de do Flamengo em 'Ftorfanõpolds, convida a todos os seus
_:

"

"" ,'. , ,: .'
direito, 'de tradição e de 16- associados, torcedores do Rubro Negro e õs desportistas Cq'ütillua o Paula Ra- t:ld f'estejando seu 180.0
gica do futebol da Capital. em geral, �ara a mlilsa de 1Q aniversário da mOI;te do .''.19S sendo alvo" das maio- 3l1iversário de fundação.

,

Não;: é bom �enl'1o, porém, saudoso Patrono e ex-Presidente, 'es demonstrações de apre-
........-.---.-.-..-:••--.-.-.-..........,................

vermos a mudez dos nossos' DR. GiBERTO FERREIRA CARDOSO,
;o.e consid_e�a:ção pela co�- 'ertam'e "A'm/ador

clubes diante dessa defesa J,u-e 'Será realizada, s(!gunda feira, dia 26, às 7 horas, 'no 1ulsta dos tItulos de. cam- .,

dos nossos interesses .. ,
altar de São' Judas Tadeu, na Catedral Metropolitana. "leão invicto de profissio-! Pelo Campeonató" Amado

Estava na hora de S.S. ser Desde, já agradecem aos que comparecerem a este �ais, aspiraI;tes e juvenis.' rista da cidade, hoje, à tar

prestigiado pelas nossas ,to de fé cristã.
'

Amanhã" o clube presidido de, no estádio da Praia de

agremiações. "; . além, de me-
.-----,......------------------------- pelo sr. Arnoldo Souza es- Fóra,- serão disputados mais

recer, está prec'i.sardp �!nui� ':ará em s�� iosé, onde se- I dois encõntros, a saber:

to disso nesta opodunida� '.VENCEU EM SANTO AMAR{) O rão homenageados pelo Ipi-I lpiranga x Tamandaré

de.
.

.. -

'ranga com uma farta mesa , Vendaval x São Paulo

Bom senso"vem tendo o CADA-V'ANA :!e doces e cervejas. Nesse' Assista aos jogos.
Wal�ir Mafra que não se

1\ , dia a S. M., U. Josefénse es-' Preço unico: Cr$ 5,00.
d

. .

fI
.

I'
'
" Frente a uma numerosa

.

elxa m uen�clar pe as

m-I A equipe do Caravana, pressão naquele novo, mu'- e seleta assistência e de1l'

Jt.lstas" agressoes ',q',ue, tem., "O'.nI·n!rO apo's prell'ar, pel,a
.,.. .. , .

SIdo �lvo: e prossegue em �a�hã- no Féstivllt reali-' �:�I����;OI;e�:l1S::c�: sa�:1 COPA LOTERIA -DE SANTA CATARINA �:�de,d:e�::ra;::��!���l�
s"eu_ trabà, Ih. ?, " enquanto, .o"s I

" d, o e'ln Saco" dos LI'm'o�es" 3 O
J.

c nJ'unt f mou' co I
'. ' "

,

,

I d B'
x 'bU o

B' l_O or

H .ml ,,' De modo',; ., estI'm-ular a,� mular o total mínimo de lO p. p., quatrQ espetacu,
caes c.ontLllua�. a a I aI , ,1,ollde fOI' batI'da pelo Cru' _

<>

.'
ar osa; o ao e aml -

'

â' dJ' t' b' 3800 t' lares pa' "eos e t1m 'des'afir.
mo d Z O adagIO t . B' h A H ld' pr. tIc.a o la lsmo arrlga-. pon os, o que requer ' ., ,.'J,

co
'_ �

,

'
"

, ;;eiro, perdendo a_ ta'ça on In a ço aro o

N
.

b t b
" "e ", d 't� lt tI, 't" I menos de ::uJ'() resultado passarem('s,

ao e om senso o ra a- "Aderbal R. da Silva", mas C r T't N'lt B
ver e, que ao a o em e e' a VI ona, pe o ,

II d b t d 1 uElca: I 0, I on orges vado o nome deste Estado düas das três primeiras re- 1 transcrever: - Vitorio!l- 50.

10' e sa, o agem e a gu,- " conquistando a taça "Dis- e um
'

mas pessoas 1"ara que ceI I
• n; cenário,' desportivo na- gatas. �e no 1° páreo, Silvanesca',

• • ':: _

'

c

-

ciplina", disputou uma par-
'

t d

r
.::ional" a Loteria do 'Estado Duas vezes por tempora- ,�om o tempo 'de 53" na, dia,

os Joga ore.s nao c.ompare- tida em Santo Amaro da ParClbens ao� sr.,Thiago' b t'
.

d 800 t .3

t t'P de Santa C,atai'ina V!i!m de da, nos meses de novem 1'0 anCla e ..'m s, pag.anl'o
çam os remos" mven em :mperatriz, frente "�o, In- i'va, presidente da valoro-
d t ofer,ecer, ao Iate Clube des- e março, estará a Copa Lo- .:os seus apostadores, na

oer:ça ,e e c.
., dependente, local. O qua- ;:1, agi:emiação, pela bri-

N b so nstIgarl' ;a, Capital, belíssima taça teria em lide, segundo vem ponta, Cr$ 17,00, � na ·ju

.

ao e om sen I
, .

dro debcou ,magnifica im- hnnte ,vitória obtida.
]o_rradores' contra o teCnI-, ' �___ te fina alpaca, que tomou o de ficar assentado na regu- pia, com Zangado, Cr$ 17,0\).

:lome de
!

"COPA LOTE- lamentação dessa prova pe- Mozaré foi o vencedor do

RIA", pani" ser disputada la Diretoria Executiva do ::!{I pãre�· COlll o tempo de

'ntre barcos das classes' Iate Clube reunida na últi� '05" na, distância de 1.000

d·
,. d

I

t t d' í
" mesmo motive, o prop,rie-

-••l�TIP� "

,

'

.. hnrpie e lightning I'laque- ma sessão or marla' e m s, ra ean ,o a pon;a ....

'

�
de O ES- le clube de vela da Pedra 'quarta-feirá. � Cdll 25,00 e' a dupla; ,COP)

tário do animal, foi multado
Do Clube de Regatas AI-, Oireto1' esportivo � 1 C $ 22 O 3� em Cr$ 300,00 e Rôssinan-

.10 . Luz recebeu o nosso

I
TADO, ,que viemos à pre� Grande. Fez entrega, ao Iate Clu- Lo.uana, r., ,óo. .

P S h· AssI'm e' que no domI'ngo be, da pr'ecI'osa dádiva, além páreo, folgadamente, ven te suspenso por 30 dias.
�ompanheiro jornalista

e"1
sença de, Vossa, en ona, P I

11'6 Paulo Machado, o se- agq'adecer o apôio que sem- [lróximo,' ni� de ,Santa Ca- de um jogo -de dez meda- �eu, AmaUl'á, que, com l'
.

ee o )ouv�hel gesto de

ta"I'na, sera" pela, prI'meI'r", lhas, 'em nome da LoterI'a :"'111'pO de 64" na distân,c.ia sinceridade e honestida do
Bom senso é que es.tamos �uinte honroso ofício:

'I
pre nos tem dado e espe;- • n ,�

vendo dos dirige,ntes do Fi- "Sr. redato!': cialme'nte pelas referências vez metido' em disputa o 'do Estado de Santa Catari- le 1.000 mts, pagou, na pon-
tratador Sr. Cecílio Bel'-

, d'
'

d t'a, Cl'$ 20,00 e na dupla n.àrdino, a CJm:ssão de Cor-
gueirénse que

'

ir�o. jogar i [negàvelmente a impr�n- dogiosas desse baluarte da deo prêmio, em prova cons- na, seu Igno procura 01',

fóra do Estado sem o con- "H de�b nossa 'pr.odigiOsa, imprensa catarinense, quan- tante de duas regatas, ca- o· desportista sr. Mário Mar- com Com Azut, Cr$ 28,00. rI.�a, na sua �lt�ma reu

curso dos elem'entos que-es- térJ:a, tel)1 levado a dábo, io dl conqQi,sta do Bi-Cam- bEmdo, aos primeiros e 'se- ques Garcia, grande admi- Pe,raná venceu' o 4° páreo mao, por un�nImldade, de

tão convocados e não vive ;ilmpanhas das mais diVei- peonato Catarinense' de Re- lundos colocados das duas rador do esporte náutico, �om 79" nos 1.200 mts, pa- liberou que constasse em

criando embaraços, pois sà- ,JR, em pról do eI!gl'ande;' ,mo, em data recente. Classes de barcos, artísti- então assegurando o apoio gando Cr$ 40,00 como ven-, .a�a u� voto d� louvor a tão

bem êles que o que e,stá em L,i,mento do nosso" esporte,
' "

:as medalhas da melhor dos boncessionários daquela ced.or e na dupla, com Ade-} dIgna: pessoa, �ue dem��s-
jogo é' o nome de Santa �specia!mente, o, remo, o Pelas felicitações envia- lU�llida:de, tambem' gentil- empresa lotéricã, seus man- :,ivo, Cr$ 14,00. tr0l!' ne�ta ultima reuI?'Iao,
Catarina esportiva e lião ,que tem, encorajado cada das através de seu jornal. mente' ofertadas pela Lote- dante§, para o maipr bri- Obs.: - Neste' páreo não e�ta.r aCIma doi.' seus In te

questiúnculas' clubisticas. ,'ez mais',os noss-os dirigen- )em como pelas palavras da do Estado de Santa Ca- lhantismo das futuras pro- :'orreram os animais Polar- resses, o proc.:�samento ho-

Bom senso. estamos ven- "es e' atleta.s a lutareni até de incentivo q'ue sempre te- tarina.' ,i vas velísticas "Copa Lote- 10:1 � Kalolah. '�esto das reuniões tur��-,
do brotar da maioria dos ) fim por um idea'l, por ,:e para conosco, os nossos Obterá a pQsse definitiva ria'\ com a oferta cons- Precisamente 'às 17,5 hs., ,as. Pa��bens Sr. Ceclho

nossos clubes que não in- ,ima causa comum -.() en- 3inceros agradecimentos. da "COPA LOTERIA", o tante de novas medalhas,�e teve iug:lr ao desafio entrE' .BernardInO, louvamos e so-

'listem para que seus fnga- gral1decimento da própria Atenciosamente, .velejador, .chàrpista ou 'lai- grac.iosas, miniaturas, da Picuira de Brusque e Res- lidarizamo-nos com sua,dig-

dores sej�m esc�ládos.
"

I ·lca. Franci�co Schmitt ---' 'Sé- tnista, qtl�, em diversas taça ofertada, 1'3:0S vence- 3�C1, Ul1il1}al crioula da l�issima pesso:l

Não é bom senso vermos � hem por isso, senhor, 3'ret;irio". " ,provas, por 'primeiro acu- ! dores definitivos. / Ilha e com dois anos de ="(Continua na 58. página)
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!A_dquirindo Ingressos para a.�vant-Premiére do Filme '�O' úlf!mo encontro", no Cine São Jos� -30·11-56 - 6a Féira - 20 Horas. i
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F.GUEIRENSEo EM

Não vimos uma grande
partida na noite de ante
ontem no estádio da Praia
de Fóra, é verdade, mas em

compensação vimos o, sele
cionado câtarinense apre-

FUTEIDL·'TENIS
V '

CI
..
C
•
-

•

-

/

,

-

AGRADECE O ?C. R. /AlDO LUZ
cu.

Bom senso demônstrou ó
'Eaurz{rülO no treino da Se

leçãô e azzurras quando
chamou átenção de um jo
gador por estar querénd<t
menosprezar os que pOr ela:
estavam treinando.

"O ESTADO" .o MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARJNA
-----� -_. -----

ClJRITIBA

Teixeirinha

ANTECIPACAO Pt\RA ,O 2° JÔGO EN-
-

"I; _, ••

TRE ,-CATARINENSES E PARAN.AENSES
Segundo' corre p'ela cida

de, o' segundo prélio entre
l8 seleções' de Santa Cata
rina e 'Paraná, em Curitiba,
gerá antecipado do dia 9

para o dia 8, de vez que
naquele dia será disputado
o "Grande Prêmio Paraná"
,que é a prnva máxima do
turfe paranaense.

'---" -,----- _;>---_. _. - ---,-,--

"'-_ TURFE EM FLORIANÓPOLIS
DIVERSOS idade, que embora perden

do para aquela, promete,
parn. em breve, não mais
encontrar cOlIlpetidor na

sua categoria.
O mo\imento Geral atin

giu a Cl$ 189.480,00, o re

cordista do ano, em ctir-

,
* * *

Por motivo de ter feito
corrida irregul ar com o

.lnimal Rossinr.nte, no úl-
: Imo páreo de domingo pãs-

'

sano, foi expulso o Jóquel
�;oé Santos, o qual não
ma'is correrá no Hipodro
mo da Re'!sacada. Pelu

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Vantagem Das .PeracasE N:L A C E
FERRBÍR,A -- AZEVEDO.

Re.vlisn-se hoje, o enlace matrimonial da sta, Dóris Um barbeiro do século XIX vendia perucas, mas

.í'bd!1 Mornrn Azevedo, funcionár-ia Ida Secretá.ria de nem todos os seus clientes desejavam raspar a cabeça e

JUIZO DE DIREITO DA TIAGO DA SILVA, bras i- Fazenda do Estado todos 8dllcação e Cultura e filha da viuva Idatília Momm Aze- t;:nfdb-h com as longas cabeleiras que constituiam du-
4a1• VARA DA �OMARCA leiro, casado, funcionâr ío 'para contestarem o' pedido, vedo, com o sr. Armando José. Ferreira, funcionârio do cante muito tempo a forma mais elegante de demons
DE ·FLORIANoPOLIS.

I e��adual, , resid�nte e �omi-, querendo, no prazo da lei. f. B. G. E. ,e filho do sr. Francisco Ferreira e d. Alsíra trar o bom gôsto de quem as usava.

ciliado nesta cidade, a rua I Outrossim, citem-se' por F. Ferreira.. ,Teve então uma- explêndida ideia. Colocou ,em freno

Edital de c.Hação. co� o Olavo Bílae, n.o 130. JOÃO 1 edital com o prazo de trino
. O ato rel ig ioso re:llizar-se�à às 17 horas, na Capela Le do seu estabelecimento um quadro onde se via Absa-

prazo de trtnta (3?J�las. I CAR.REIR�O, ,bl:asileiro, ca- I ta (30). dias,. os Interes- do j�8íl� de Orf'ãs, ter�indo de testemunhas, por parte .[i.o, o filho de David tendo presa nos ramos de uma ar.
. sado, funcionârfo federal,! sados incertos, citação és- :1a noiva a srta. 4-rací Vieira Momm e o sr. Sidnei lVIário, \ ore, sua lusídia ··cabeleii·a. Em baixo uma expressiva

O Doutor MANOEL BAR·
i residente e domiciliado nes_! da. que deverá ser feitã na .la Silva e sr. Ivo Bandeira Côrte e Senhora, e por par- egenda dizia: .:_, "Se êle usasse perucas nada disto te,

nOS1\. DE LACERDA," Juiz ta cidadej--na Rua Ilavo! conformidade
-

com o . art. .e do nolvo; sr; Fraueiaco Ferreira e sra. e Irací B. da- i:l acontecido... A peruca tem esta e outras vanta

de Direito 'da 4.a Vara - ; Bilae, 190. Em a dita pe� i 455 § lO. do Cod. de Pro- .;ilveira e sra, A ceí'Imônia religiosa será c-elebrada pelo ..,.er�l. ..
"

Peitos da Fazenda Públí- tícão foi proferido o se- cesso Civil. Custas afinal. Revmo, - Monsehor Paschoal Gomes Líberlotto. Como consequência o número dos que passaram a

c� -: da. Comar.ca de Fló- j guinte d�s'pacho: R. hoj�. � Florianópolis, 19' de �No- Ó ato cicil rea lízar-se-à às 17,30 horas, na resídên- .,$ttl· as empoadas cabeleiras do inteligente fígaro ...
nanopohs, Capital �o ES-'I A) �eSlgne o Sr. Es�l'l-; vembro de 1956. {Assinado) �ia da noiva, à rua Bo�uva n. 91, servindo de testemu- Há certas coisas muito evidentes. Claro que não

tado de Santa Catarina, na I vao dia e hora para a JUS- . Manoel Barbosa de Lacer- uhas, por parte da noiva, sr, Haroldo Bez Batti e srta. p,"edsariamos nos dlas que correm dizer que os dredíâ

forma da lei, etc.
.
tif icação, com as intima-

.

da, Juiz da 4a. Vara. E pa-. Maria das Dôres Momm Azevedo e sr. Mário da Silva' e: �'iOE permitem a todos a aquisição de númeras utilidades

ções necessarias. Em 3-8· ra que chegue ao conheci- sra., e por parte do noivo 'Sr. Wa'lter Dias e sra., e Fran- para o seu lar. Todos sabem quanto um Iiquidificador
FAZ SABER aos que o 56. (Assinado) 'I'aulois Fi- mento de todos mandou ex- cisco Luiz FêÍ'rei�ã e sra. Hermínia Cunha, representada' 'pode auxiliar as donas de de �ása no preparo de pra-

presente edital de citação lho.' SENTENÇA: VISTOS, pedir o presente edital que pela srta. Maria José Ferreira.
-

.

tos. n.ais saborosos, com maior -teor vítamíníco, mais

com o prazo de trinta dias ETC. Julgo por sentença a será afixado. no lugar de saudáveis e de muito maior valor nutritivo. A M.oDE.

(30) virem ou dêle conhe-
_
justificação de fls. e fls. em costume e publicado na for- LAR nêste mês de novombro permite que todos com

cimento tiverem que por

I
que é requerente José Fir- ma da lei. Dado e passado Russos- disparam contra' . o·s refugl·ados uma nlOdesta. _en�r��a de trinta cruzeiros .pos�uam em

parte de JOSÉ FERMINO mino Goulart, afim de que nesta cidade de Florlanõ- U'
,

.

seu lar um Iiquídíftcador WALITA, e tambem uma

GOULART, na ação de, produza os seus devidos e polis, 22 de Novembro de GENEBRA, 22 {U. _P.) z: Os I "E�tre êst�s ref,I��hld()s há Il}oltrona-cama D:RAGO. É certo que não precisamos
usucapiãQ� em que. reque-Ilegais efeitos. Expeça-se 1956. Eu, VINICIUS GON- soldados russos estao. dispa m�ltos ferldos, porque ag I .no trar um cavaleiro preso numa arvore pelos cabelos

reu p.er.an.te este JU.lZ�, lhe I mand.ado de citação aos ZA.GA, Escrlvão, o subsore- rando centra os húngaros: unidades da rnruntarta 80-,
s

't d pras feitas m A MO
..

,. v

para evltar que f·tijam para a viética disparam contra 'os I para provar as van agen� as .com "

. e
.

-

foi díriglda a petição do
I
confinantes do Imóvel em VI. (As.) Manoel Barbosa de Austriá _ informou, o D�-: refugiados" _ adustu o re- pELAR. Basta que alguém veja os preços modelarmente

teôr seguinte: Exmo. Sr.. questão, bem como o Dire- Lacerda. partamento das Naç,cE Uni- presentante da ON·U. Ent-:,e- baratos da maior organização catarinense do vestUário

Dr. JUi2; de Direito da 4a·1 ter .do Serviç
..

o do llatrimo- I das para os Retugíados .. Urrl'.·
. .' e do lar que terá certeza disto. Participe desta oferta de.

C lt 1 JOSÉ
.

d U·_ D 4a
I

C f 'rep:esentante d':J� Departa- tanto, c'; refug.ados connnu-
.

.'" M D'E'L' R"Vara desta apna . I mo a lllao e ao r. . :' ün ere com o original men to declarou qüe cêrca G� am a atravessm'
-

a frnn feirn novembro dos estabeleclmentos A O A.

F E R M I N O GOULAR'l', ; Promotor Público, na quali-' O Escrivão 52 mil húngaros f!I�hlln pa.. en_1 grande núme�1) "spb
brasileiro, solteiro, maior, dade de Repre3entante da' Vinicius Gonzaga •

ra a Austria; de�,\i� o início temperaturas baixiss!mas e

operário, residente e domi-
I
--'--.._-

..
----- --- --_,-. _. _. da revolta, inclu5�1' 8 mi'!", as roupas ensopadas pela

ciliado nesta Capital, na·' que che'Jaram :� zona,� de, Ei- traveg/3ia dos pântano.> do

rua Olavo Bilae, nO 44, por Repercussa-o da Guerra na economl·a
$enstadt, nos úl.Hmo" <lias.' lago_ .. d� �esiedler".

seu advogado infra assina-
'

., (Continuação da 4a Página) :;e o iníéiojlo 10 páreo com

do, vem, na forma dos arts.
.

brl·t-a"nl"ca 320 E
I -

d ti t cata rl"ne.n·se,
., Para, o próximo domingo, Silvanesca, Zangado,- Saira,

454 e seguintes do CÓdigo .

. xposlçao O ar IS a _ �H!t 27a. ' reunião'- extra-ofi- Alerti e Nigbt King; do 2°

de Proce'sso Civil, expor e

'A M' .d
* -1:. * às 15 hrs.,· com Loluana,

requerer o qU,e se�Ue:. a). O. �ONDRES, 2� yJP) -

AI produção
e' grande d3sem- "cary argan a

,

.

eial, serão apresentados ao Esterlina, .Urub!c�, Excelsa

Suplicante, ha ma�s de vm-
I Gra-Br�tan�a mlmou amp!, prego. A indüstria começo'] .

Inaugurou-se. �mte,m,' 'no térreo na Rua Trajà:rro, pa- ',�eli�ado gõsto dos. nossos I
e Kalonga, do 3 as 16 hrs.,

te anos, vem possUl.n�o, con- , r�orgamza?ao de sua

preca-, a-t:açár Pla.no�, pa:_a .a aPI.i- Montepio do

E;,.tado. andar. I tro-:.'inada pelo Exmo. sr. GO.": �!n.'flstas
e �o� turf!�tas do com Amaurá, Com ,Azul,

tinua, ma�sa e paclflcamen- rla econÜ'�llla para fazer fren caça0 da dlmmuiçao de 101 .

,

.

.

' I vernador do Estado e do sr,,' \.a�� do AItaJ�l, tres desl!.- Mozaré e 'Bola de Ouro; e,

te, uma area de terra,' na te ao rac!:Onamento de petro' a 20% no consumo de pe- "J-o Part,"c"l'pa; ra' o· Vice.-Ifovernador, a 32" EXPO:.\,f�.O'" e tres pa�eos, que na finalmente, para encerrar,

rua Olavo Bilac, �o 44, �ub- leo, causado pela crise dOI troleo.· � r a . ". siçãeJ de pintura do renoma'-' '�rta agr�d�rao aos que às 17 hrs., ttmtos o desafio

distrito do E�tr�lto,. �e�ta Canal d'e Suez.
". _

_:__-..:

'p C A ti d ,I do pintor catl.1rinense sr. A,"pura o Hlpodromo da Res- entre Saracura de Brusque,

cidade, on de _esta edIfIcada
.

O r�cionamento ��eJUdica- • • rgeo lno as,! cary Margarida. I
sacada s.e loc�m�v�r.em. ,0 Garoto II de Gaspar e Res-

uma pequena casa de ma- ra. malS oS automoblll>stas par Em quanto-ficou a
'

, .
10 desaflO tera mlClO as saca daqui.

deira, desÚutando a�nda o �iculares .mas �s t�ansportes _

'

'. eleições A eXP?siçâo, é u�a ho�e:- i'lO hrs.: e .será entre Minua: ,Haverá condução gratui-.

requerente do menclOnado mdustrials as mdustrias C''.1-· -

d E·t
.

nagem a As'emblela Le'gis- no e P1CUlra, esta de Brus ta a par'tir ,das 9 hrs., (da
· ,_' �. Inva·sao O gt O BUENOS AIRES 22 (UP) ',1. 1 d

.

O h-) ·d f
terrenp para modesta plan- Ja produçao Se basela na e-

I
-

.'
'

Ilativa do

E.sbdo,
e esta aber- que e a�ue e. aqm. se,;: man a com Sal a em ren-

tação; b) que, 0- terreno ner.gia derivada dos produtos .'

I
- O dr. Rodolfo &:aoz Alfaro ta diariamente das 9 às 12 gundo M 11 hrs., en�re te ao Miramar.

acima mencionado, tem a.s de petroLo, 003 agricultores, JERUSALEM, 22. (UP) -' a�vogado do. PartIdo

comu")
e das 12 às_22 horas.

. '1' Grillo de' Brusque, G?achito Aguardemos sua ida e

seguintes confrontações: 11- as indúst.rias marítimas e a O "premier" David Ben Ou- msta_ Argen.t�(), a�elou da.
. '. de Gaspar e Atrevlda da- CO'll novas para você, aqui

niita-se pela frente com a pesca tamb'em foram subme· rion pedirâ""a Israel que- !eu-, de�isao do JUIZ eleltoral, dr. ,so�ejam-nt: eo�heç.'do d I qui. .�pós o término dêstes�. estaremos breve.

rua Olavo Bilac, numa eX- tidà� ao racionamento. na 45 milhões de libras isr,l- �UlZ .F: BoteI, de��gando a pubbco catar�nen!_e, � sr. havera boa ehurraseada, Até lá.

tensão de 10 (dez) metr,os; Nos' circulos autor'iza.dos se

..
e�enses (cerca

__
de 24.970

..
000' mSC�lça? d� .p�rtldo para. as, Acary �argarld�, te� .da��.,,: para depois, às 14 hrs., dar-.

.
_

F. D.

de um lado com terras de, manifestou o 'temor de que! dolares) para pagar aS..ictes-! prl):Kllnas elelç,oes." _

mostras de seu
• v:r,da�el.':'l _

. _, ..'
.. '

_

Hélio Cidade, numa, ;exten- se prodUZa em consequencia' pesas da' 'guerra contra IT.
I A�a6� Alfaro a�ega; que nal) I espítito 'aT�isUco, _pr.oduzmc1� .. ·e·1NE'M A"'-

1

5são de trinta metros (3Q); disso, amplO 'desloeamento Egito,'a mais' barata d.a hi,- se QUVlU .0. PartIdoJ nem se com quantidade e o. que e
;

'. I..
.

pelos fundos' com um ter- industrial, diminuição da toria do Levante. lhe "petmltl� formular --sua melhor, com ,qualidade. l ..
.

banhado de proprie-'" argumentaçao em resposta,. .

'_
. ,� ,

�e�o d
.

d 'direito I às acusaçõe3 e-que, em se., ..o público ftorianopolitano , _

�:�a e:t:�:� d� edez (10): I,ss,e·mll'e' I·a·
. Legl·s·l'all--V8' gu�do lugar, 'o éstatuto póH- a�ant� da.a�t'� e. �: cultura (INE SÃO :JOSE

t d Outro lado com
. � tico recentemente promulf;tl:t nao <;lelxara .e V·lSl ar. a ex- .

me ros e e
, .. - /

't·t ....
-

t m 49 qu dros
't . d VI··dal Oliveira' EMENDA AO' PROJETO DE LEI N. 74 A-56 do por Opmlao, in:!ons 1 u- po.�.çao, que e a· As 3 - 7% _:_ 9%hs.
el'lase, 'd d

.

ira ã
·

Cruz, Antônio Zeferino Fer-
'

Destaque-se da dotação,: ClonaI. to os e rara msp ç o. "Na Téla Panorâmica"

nandes e Carlos Geva�rd, 174-3-110 - Material de emplacamento Hildegarde NEFF

t
-

d tr'lnta

I d
'

I' Cr<ll! 50000000' Donald WELFIT - Terence
numa ex errsao e 'e velCU os :.... 'ii' .,

VARIAC
-

E€ SO�BRE O BOM SENSOmetros-, sendo que a área. Caiu a importância .acima, inclua-se no 91'- ..0 j�
, MORGAN em:

total do aludido terreno é çamento para 1957, Oi fim de atender os se- (Continuação' tla 4A P'ágina) S�lllta Cata..rina é quem pe- S V ENG A L I
de trezentos metros qua- guüItes serviços: -

de e a ela não é justo se No Pr0gr ;.ma:
drados; c) e, como, o supli- ; Escola Normal são �os:, �e, Itajaí :: 50.000,00 me de Santa Ca�a,rina os

negar ... a ela não é justo 'Esporte na Tela Nac.
cante por si e por seus an- Asilo Dom Bosco. e taJal 50.000,00 camporometer� profunda- !',"I'r como se tem agido.' Ps· 11 00 550

I I' d It
. í.-1Í:

° , "50 '000 00
.• ", rp.ço. ,

-

, .

tecessores, possue o men- Ginásio Sa eSlano e aJa aJa!. . . . . . ., .n�nte. Que volte o bom senso a Censura até 14 anos.

cionado terreno tal como se Sociedade Corpo de Bombeiros, de Itajaí " 50.000,00 Será que tudo isso não é
:ndos aqueles que por esta

acha supradescrito, há mais Escob Profissional :Madre Paulina, Itajaí
". 30.00,0,00 móvido pela suspensão do

ou aquela paixão, por es�a
de vinte anos, cc,mtinua, Ginásio Eugênio Luiz �üller, ae Itajaí " 30.000,00 Caxias que,' diga-se de pas-

lU aquela mágua, por esta
mansa e pacificamente, sem Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí ;... :: 30.000,00 sagem, foi justíssima? Se

ou 'aquela diferença pessoal
oposição ou embargos de Museu Vwro Müller, Itajaí 30.000.,00 fôr esta a razão que me

ou de club.e, está inutiti- As 4% _ 7% _ 9%hs.
especie alguma, quer legi� .Centro CuJtural Leão XlII, Itajaí

" 20.000,00 pe�doem mas' níio pa�sa de
zf\:do tiuma hora tão grave "CINEMASCOPE"

timar sua ppsse, nos têr" Centro Cultural de itajuí, Itajaí...... " 20.000;00 infantilidade. Na' verdade
pa�'a a vida de Santa Cata- Willian HOLDEN _ Jen-

mos do art. 550 do Código Sociedade Amigos de Piçarras, Itajaí ..

" 20.000,00 ,l�é o momento ainda não I'Ína esportiva. nifer JONES .em:.
Civil (Lei n.o 2.437 de 7 de Sociedade Musical Guarani, Itajaí

" 20.000,00 encontrei um 'motivo justo Precisamos de união e, SUPLíCIO DE UMA
março de 1956). Para dito Escola T�cnica de Comércio, Itajaí :: 20.000,00 e comprovado ·'pa.ta tanto côa vontade. Deixemos para .sAUDADE.
fim requer a designação Obras Sociais da Paroquia de Itajaí 20.000;60 melindre futil. Seus joga- d�pois o acêrto das contas. Technicolor
de dia hora e lúgar, para Ligll Operária Jesus, Maria, José, Itajaí :: 20.000,09 Jores foram �onvocados e Santa' Catarina é que não, No Prorr?ma:
a justificação exigida pelo Congregaçi1o da Doutrina Cristã, Itajaí

"

20.000,00 3(' algum foi esquecido é p.ode ser sacrificada. Até Reporter na Tela Nac.
art. 455 do Código de Pro- Sa\üo Cristo Re�, Itajaí ........•..... ª,O,O�O,OO I pisto que· peçám explica- breve, meus amigos . . Preços: 18,00 _ 10,00._
cesso CivÜ, na qual deverão cóes e 'estas deverão ser . -.' - J _ Censura até 5 anos.

sú inquiridas as testemu. "
500.000,00. prestada$ e se� qu� não se-' r'

nhas adiante arroladas. Re- , Sab d:ls SeSsõb3,....Jl.m 8 de novembro de 1956 dio negadas. Forá
.

disso FERNANDO NIZO BAI.;
. ". •

'que'P, outrossim, após o�vi-: (a) José Bahia' Spindola' Biten�ourt não encontro razões para NUA I tIJ-: PJ i }1 r.!..
dos os confrontantes aClma DEPUTADO PELO PSD. ·:tanto 'diz que d,jz umá hora ,b-�-- __ �
mencionados e o Repre;e�- ; EMENDA AO PROJ�O DE LEI �. 73-�-56 '1 é uma coisa, 0.utra

hora é Faz ·anos, hoje, o sr. Fer-,� .

_

tante do Ministério Pubh-' .

Destaque-se ds dotaçao 14-2-066 - (Gabmete do :>utra., nando Nizo Bainha, diretor 'l: .

As - 8hs.

I
As - 8%hs:

,

d )
.

d
. -

d' ntas do' Hlldegarde NAFF - Danny KAYE
co, e por edital, cC(lm.o pra- Govern:, 01' - I É engano ta)Jibem pensar e reVlsaO e co .'. E

'

zo de trinta dias, segundo o
I

A importância de ,1.0GO.OOO,00
,

.

I
�ue qualquer mal que pos- Tribuna� de Contas do Es- I Oonald W LFIT - Terence

•
ZETTERLING em:

paragrafo 10 do art.' 455 do MateriaI'" Permanente - Automóvels �!'t ser causado venlla atin- tado
' , MORGAN em: CABEÇA DE PAU

Código de Processo 'Civir,' Com essa impoi·tância indua.-se no or.çamento,. do- gir ao Presi,dente' da FCF N�ssas felicitações.
S VE N G A L I Technicolor

t d t
' No,Pr?grama: No Progl'r �.' .

dos interessados, ausentes :ações a fim de a: e�J er os segu.l,n .es_servlços: UI ao Técnico da Seleção.
. .••. ,<to

t d C d ESRorte na Tela Nac. Cine Jornal Nac.
e desconhecidos, todos para Auxílio ao ·Sindica o os omerClarJOS e C' que fôr feH.o ó será pa- C O QUE I R O S

' C <II! 200 000 00 Preços: 10,00 - 5,00. -

I Preços' 800 4 00
acompanharem os têrmos L:'.)es ; � r", ., t'a Santa Càtarinà e não há

. ,
-

, •

da presente ação de usu-' Auxílio à Soeied:lde Ben�ficiente POr onde escapar. .

Censura ,até 14 anos. Censura até 14 anos.

capião e esgotado o prazo. Sanh. Izabel
,

..

: :.." 60.000,00 Meus amigoS' ainda é
·

de lei, seja reconhecido e Auxílio à Escola Te,clllca do Comer- tempo de
.

reconsiderar a

declarado o dominio do su- � cio de Vljes , .•.... ,�." 60.000,00 questão... ainda é tempo
plicante sobre o ªludido

I

Auxí!io �à Sociedade Lajeana de As-' de deixar o bom senso to-

terreno, cifando citados, I slstência aos necessitados ........." 60.000,00' mv r as rédeà�.>,�' razão .•.
ainda, par� contestarem .�s- Au;cílio ao. Hos�it:ll Frei Rogério de

'"
-".' _C /

ta ação na forma da lel, e Anita. Ganbal{h .. '

"

100.000,00

E' I',',.":"..":':.�_,
..

,.,,,,.:p','. B .E 'o· opara s�guirem a causa até Auxílio a9 Centr? Operário, �a�es .. 80.000;00

final sentença, Para os efei- Auxílio à Associação Beneflclente

tos fiscais dá-se à causa o Berço de Jesus ...................." 60.000,00

valôr de Cro$ 5.000,00 (ein- Para iníci� de ,c6n�.;rução do Grupo
_,

co mil cruzeiros). Têrmos I<�sc_olar di Ponte Grande, suburbio . : �.'
, " 300' 00000 PrecisiJ.-se :.àe ·r�pazes pará serviço -de es�ritório em

em e P. Deferimento. da eidade de Lajes .... � .. ..
.. .... . .,

Flori:nóPolis, agosto.' de 'Auxílio ao Orfanato N. S. das Graças" 80.000,00 fjrJlla comercial_desta praça, devendo os candidatos.
-,- ___,-. possuírem instrução ao nivel do curso ginasial e pre-

1956 (Assinado) P. P. Dib', •

t
' .

d.1
'.

'T O 'f A L .. :.: ... " 1.000.000'OOI�eren em.ente,c..am pt'atlc.a �e ,.a.. t.lo.grafla .. �
_.Cherem. Sôbre estampilhas _ .

estaduais no valôr de 3,50'
, Salã das Sessões, em 8 de novembro de 1956 ..os ll1tereS!'l!ldos poderao Olrlgu'-se por carta a Cal-.

(levidamente inutilizadas. I (a). ,Os.ni de Medeiros Régí� ,I :0 �')?tal, 62, ". esta Capit:!l, indicando jdad�, ,

habilita-

TESTEMUNHAS: LEONY '"i." "DE)PlI:rADÕ�:�P:�l:<�PSf);, '�Y'�' .

'

1,.�<G9��:� l?r�t�n;3ge;:'�',HÚ!

Turfe em· Florianópolis

As 4 - 8hs.
1.0 ALMA DE RENE,

GADO
•

2°) A BARCA DE JOGO
3°) TERROR DOS ES·

'PIõES - 7/8 Eps.
No p.rogram.a:
Atual. Atlantida Nac.
Preços: 8,00 .,_ 4,00.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Danny KAYE

ZETTERLING em:

CABEÇA DE PAU
Technicolor

No Programa:
Cine Jornal Nac,

,

Preços: 10,00 � 5,00.
Ce�sura até 10 anos.,

Rlm

CONVITE MISSA
pela alma

de
(C A P I T Ô A):

'

FIRMI?\A ROSA DE JESUS
Gonvi�am-se' as pessôas d..as relaçõea. da popular

CAPITôA; Sra. FIRMINA MARIA VJEIRA ROSA DE
JESUS,'a comparecer à Missa que, em s�frágio de sua

fl:lma, !Im grupo de �migos mandará rezar dia 26 de No
venlb'o corrente, segunda feira as 7- horas da manhã,

I)�i'e}a de Santo Arit9nió, fi: l'tia f.'.adre Roma,

. ('

�,. t. ,'r- j
',','/

Nai

Nai
..

\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Indústria Farmacêutica sulfas, vitaminas, vacinas do' que o valor em dólares um porta-voz do Health guintes ffrmas farmacêuti-

d�s E�tados Uni�os.
'

i antitetânic�s, 'bem como �t�-l dêsses medicamentos repre-I News .Institute. .cas norte-americanas:
350 Mil Dõlares em medica- duras e ahmentos es:peclals ' sentado nesse gesto expon- ,Hóffman-La Roche, Inc.,
mentos a08 Patriotas 'Hún-

! para 'doentes - de valor tâneo é a rapidez com que" De Hoboken, Nova Jersey" Nutley, Nova Jersey; NcNe-
Dom �oaquim Domingues de ()liveira, por mercê de

,garos 'superior a 350 mil dólares.... o cargueiro "Exporter",
;

da il Laboratories, Filadélfla ;
Deus e da Santa �é ApostoUca, Arcebispo Metrópolitano, NOVA YORK, - Medica-' foram-lhes oferecidos pela vastas quantidade de dro- The AmerlcanExport Lines, 'I'he UqJohn CompanY; Par-
prelado Domestico, Assistente ab Solio Pontificio, etc.

. mentes de que os pa_triotasl indústria farmacêutica dos gas .medicinais foram reuni- partiu, com 51 mil libras- kê; Davis Company, Detroit;
Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e hen- húngaros" carecem desespe-I Estados unído,s. das para o envio por via' pêso de roupas de in- Charles Pfizer and Co., Inc.,

ção em Jesus Cristo.
'

,

'

radamanta - antibióticos, ' "Mais importante tainda aérea para Viena", disse vemo e ,1.700 libras-pêso Brooklyn, que doou 14.000
. 'Faze�os saber que, de acordo com a praxe estabeleci· de medicamentos. 'Essa car- cápsulas de antibióticos,

da e a piedade do.'! fiéis celebrar-se' á no dia 25 do corrente, O, í,.....TJ T.J-' P EJNCAM ga.se destina-aos refugiados- providenciando ela, própria,
feriado 'estadual por decreto lei de 12 de julho de 1938, a '-4 l" ru ,'1 �

,,'

,..
. húngaros na Austria e foi o transporte aéreo até a

festividade de Santa Catarina, Virgem e Matitr, Padroeira
. enviada, pelos, Serviços Ca- Hungria; Merck and Com-'

da Arquídíocese e do Estado, pelo' modo .que segue:
l

r tôlicos de Socorro da Conte- pany, Inc., Rahway, Nova
1) A's 10 horas, solene Missa Pontifical.

. rêncía Nacional do Bem-Es- Jersey, que enviou grande'
2) A's 16 horas, Proclssão-com, a imagem de Sant� tal' Católico. quantidade de penicilina e

Catarina para'à qual cQIlVocamos todas as entidades e estreptomicina ; Eli Lelly
instituiçÕes catolícas desta Capital que nela deverão te- O Almirante de Esquadra

I
and Company, Indianapolis; -,

mar parte, designadamenté pela seguinte forma e nesta William F. Halsey, da Ma- trhe U: S. Vítamín Corpora-
mesma ordem:", rinha Americana, está dírí- tion e Bristol. Laboratoríes,

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio

Gora-I' gindo o Comitê 'de Auxílio Syracuse, Nova York; Le-"

ção de Jesus, Asilo de Orfãs, crusadmnos, Congregações' Médíco-Cirurgíco, que l'eu-' derle / Laboratories, Nova
Marianas Femininas, Associação de Santa Zita, Associaçàoi ne os donativos 'em medica- York; e Johnson and John- '

de Santa Te-rezinba, DaPlas de Caridade, APostol!l;dos da mentes e outros suprimentos !,son, de New Brunswick, No':
oração, OrdeÍn Terceira Femhiina, Açã? C.a�olica, A�rl,'gol médicos fornecidos pelas se- ./va JerseY.'

'

de Menores, Colegio, Catarinense, congregaçoes Marlan�sl ...... .(
Masculinas,/Irmándades, brdcm-Terçeira Masculina, Carro

Triunfal Re,vmo. Clero, Palio, bandas de musica e povo.

Ant�s da supra-mencionada hora as referidas 'Associa�

ções e entidades se reunirão dentro e no adro da Catedral,

aguardando cada uma o lugar que l_he for_ reservado e

competir no-- préstito.
'

, ,

.

Cada assocíação, deverá apresentar-se cp� Os respec-

tivos estandartes e distintivos.
,

O préstito desfilará continua, .lenta e ,ininte�rupta- #
'

mente, i,_é, sém qualquer parada na marcha, ao sma! 40 /1��. ,I ,

'A'Os fieis e famílías que não puderem acompanhar a

procissão deverão postar-se nos passeios, das ruas do tra- -

jeto para assistirem a sua passagem. ....()....()�c.-.()--=()....()....()....()�()�()....()....()....()._.()_rq ..()�1 L
O préstito obedecerá .ao seguinte ítínerarío. Praça 15

I' CA-SI.A'TAL'
'

'f(lado' do Palacío), :troas Felipe Schmidt" Deodoro, Vidal
'

'Ramos, Al1cipreste Paiv�, F'r�ça Pereira, ?11Ve,ira( lado d� 1-
I

,

:' '"
'

.

�
Ipase)', Rua Anita Ganbaldl, Av. Hercílío Luz, Rua Fer- ./ , �
nando Machado e Catedral. '.'" -

'l-I ' ,O,�.�E' IAs varas do P�li� serão car:egadas pelas meretissimas .,.._

..

'
- '

'

Autoridades espeCIalmente convidadas. /

-', APara a solene procissão convidam-se todos os fieis 'e 'a
,

.

JOSE' WA ''_>e 1 -: ,CHEREMpopulação em geral. o
' JSendo costume, aliás muito _l.o1;lvavél e píedoeo, enfei- , A maior, das liquidações até hoje rêalizadas nêsta capital pela conceituada ,. ,

tarem 'e ornamentarem Os fieis, as..ruas c fachadas das
_

"CASA NA'l'AL" em comemoração ao 20°, aniversário. CASA quê por todos; os - '�.
Ih rrt e in se pede e ,- mteerl!Oors,. te� m,,erecido destacada. pr".�fe.,rên,c�a,'

do. publico Flor�anoPoli.tano e do in- ,- A
casas em círcunstancías seme an es, oms o

"

\ '

. 'c
' I

éspera �por ocasião da precissão de Santa Catarina, glorio-:, Os artigos ábaixo com discritniriação !;los seus preços é uina afirm,ação do _' R'
sa Padroeira dà Arquidiocese e do EstaaD. "o Valor d�ste acres:iitado estapelecimento. -, "', '

Desde já l;lipotecamos 'benções a todos quantos de'
,'.. '

'_._.: "I1, d' m do concorrer-em para, o brilho da proCissão da o Colcha bra,nca SofIa. solteira 185,00 Opala estampada mtro 13,00 I"
, -

qua qu..r, o. '

i,'
, "COlcha Dar9Y merc�'pza�a 310,óo 'Cobertor- solteiro 48,00

excelsa PadroeIra. ,-.
, ,_ , "

".
'" ' ,ColCiha Nin� Japon�a '

" ,355,00 Flanela lis-a 18,00
'

,

Â,•FI(irianóR._Olis,,; 16, de novembro de �956,' j- Colcna aveludada ') 231)' 00 ,Flanela fustão. 30,00 ,-.,
' �

De"9-rdem e 'cortÚssãe- eSpeeia�. de. SU� 'Ex�ia; R�vma,�;J .

- ColcJ;l.a: ,��,incip� de .�ales, '465:00, Cretone de 80cm., ,. 20,00 ,: Estabelecimp.uto honrando aS suas congêneres do

(AS,) Mons. Fre.de�ico ';Hobold, :Vlgarlo Geral.. �', ,-; ,o Jogos de cha fdtro
"

'

, ?25,0'O Crdone de 2mtros. 57,00 O" Estado. /
, . ," .

' '.

d , Al.godão rnfestado de 1,40 350,00',
"

,

J,?s,é Rena.t�:Qe Stl'uza} P.rovedord�I,rma�dade; ,o,:,S8.', Artigos pI, c�Valh�ir.o:;"." I Algodão E'ntestado de 2,ÓO
'

.480,00
. Técnicos especialIzados no ramo à serviço da co-

Sacramento. "

, r- �,
' , '

O> o 'Tricoline branco e em côres, '25,On ,- ieti�idade, ,e, na el�gância do aprirridra.do _gosto de bem
'HeitOr Dutra, 'SeGi:'etáriç> !;la''Irmandad'ir 88. sacI': :'�,,; "calças de tropical pi r'ápaz' , '170,01) Popeline a partir de" 25,00 vestIr.,',

'

, -

_�........__...�_� Calças de tropical pi nómém 195.00 Lonita' lisa : ,.- 3800 '.

d d
...

d'
_, ',,�, ,_

'Ternos feitos pi homêm listado l.�OO,OP � ,/, " '.DI�pon. o \ e �al'ladISSlmo- estoque e case�lras,

Colégio' 'Coração "._de -'Jes'a� ;,,!:���� i::�E '�� �3E:�linhO �ig:g� Tacquard d:r:::Qfinos 25�,QO�-,- troP��;�te�I;:��, !�Sc;��romisso a "Alfaiataria Meílo".

I'lame de'" ad:mJ"ssa--o' / :8A, "Oioásio ,I, ,.g�:�:�s d�e l�Cha�tun� , ���:��'-
'

6�!�ndJyN�is�ol��a�gr��40' ��g:gg
1 VELEIROS DA ILIÍA

In�cl;'içãú:- dia., 3 de -dezembro �(;. '1.956. I Chapeo arti�o fino' /' 350,00' ����d l���:�Oas côr�s. :�,gg ;di�:�t'(.&j;:<_
Documentos a ·:s�rem el�4;re_gtles nos dias}5 e 20 dO;) _' A:l'tigÔS .!iiv�i:s�s "

'

Piquet branco' 90:00 ,o E D I T A L
-

novembro; entre '9. e 11 horas -: ou entre}6 e' 17 horas. I ", Piquet branco artL superior 120�OO
"

Pelo presen� e de acordo com os a'itigos 25 e 26
Certidão de Idade, de· vacma, de saude, e' de 'Con� • Soml:!rin.bas pi meniIia '�,' _'. 95,00

-

Piquet em c9res clfios seda 180,00 - dos Estatutos, ficam convocados os senhores associadQs,
, .

.

t' d Ai ,-'
Sombrinhas pi senh9ras ,-c

'

130 00 Bordado tipo Laise. 5200 ,clusão. �o, Curso ·'pri.mário. To�os 'lsen os: .
e se o, mas

'Spmbl'!nhas ,artigo súper�!ir , 265:00 ,Oassia tipo Laise 62'00 para comparecerem à Assembléia-Geral, à realiz!Lr-se
com fIrma reeollheclda.

, _ SombrInhas changeant ", ,380,OQ Aweed" 245:00 o no dia 25 do corrente, às 10 horas na séde social, sito a

Ás quartl,lIlistas d,o Curso Primário �ntreguem () SÇ1J:,_ "-,, Guarda chuva pi horil�m,,<: 120,00 Colchas fustão solteiro 145.00 a. rua Silva Jardim, 212, afim de eleger o Conselhp Deli-

�éertificado, no,dia;'/1.ó'de dezembro, entre 16 e 11hora,s';.;;' cam�'sas,fe.�tasm/man�i't.; 8l?,OO,. Colchas'fustã9"'casal 180,00 i berativo para o período 1956/1958.
'

,Çondição'" para a 1.a �po�a: (er no gértifiCl:tdo "pelo o CamIsas feItas c/;f!lan�a ;;:� t .. ,����;{)O Colchas, branea Sofia casal 248,00 ,-' Florianópoli<>, 21 de novembro de 1956 ,

menb!i; .médi.� _

Je en� �O���&.'l!�,� ',!-! ��ritmétic!, '" I ,,' Ale� dêsse�, i1�t���: � 'fil'�$�ispõe ainda de grande '�, �ariado estoque o' Stavros Anastacio Kotzias
A �n�cnçao ,>era no, dla '3 :de dez�,mbro, as 8 horas

,- "

.• de brU�lLll�,ll,rS,IPll'fl)"'o. NATAL que se" aprovlma. " Comodoro em exercício
da manha." .-, J;���,�FEI:;[�J!: SCHMIDT, N.o 20

,

EXA�:�eri�7'A�M��si� 1S\t �ri�r;�õMrSS9 ])0 .=()�C;__O.()�}�;"�9""()�()__()""()""()"'()__()-'Ü""()� -. L' IR'A .TENIS' (LU,BE' COLE'GIO:' ,

',:� ,

.:' ;,_....
,

,
, �, .'

Há númer.o limita<io, de vagas. Nãtl"bâ,�'yag'as para Ir'---"O+�_iI"""""
as 2.a, 3.a, 4.a séries do Ginásio nem. "do Çurs� Primario.

Edital para o ano letivo'de 1957

EXAME DE II E;POCA,
'

Inscrição: 12�2'_1957, das 10 às 12 horas.
Realiza�iio: 13 � 14-2, às 8 horas. .;,

Exame de adlil.issão ao Glnásio'e Curso Normal

Inscdção/'"12-2:)957, "dli'sli4; às�'17 horàs.
,'Docummitos: certidão, de: idad�t'::de vacina,

.

de. sa'1de
e de conchisão- do Curs'o: Todos is�ntos de sêlo, mas com

Jirma reconhedda. l;.
,_

,

'

Exames ao' GinásioJ, 'i3, 14 e 15�2, às 8 hortlls.

Exames ao" N(}rmàI--:
.

ig; e, 1'1}-2, às 8 ho'ra&. " "

, MATRICULA MBS pE FEVEIJEIRO >\
Mediante pagamento da l.a prestaçao, .

-,

_ Curso Primário
Dia 14 - ,Los e 2;08 a,nos e, Járdim da Infância.

,

Dia 15 .:;:;;_' 3.os e 4.os anos é Pré Gfnasial.
Curso Ginasial, Científico, CI�ssiéo e ,Normal
Pede�se -o favor de trazer 2 fotografias 3x4, de 'uni-

forro,e.;, • _,' '_

As "alunas.: dll L�érie; giil"asiale� as novátas internas
'das 'dêmais séries' queiram: trazer 3,_

Dia '19 ,._ das 8 às li bs -'Las séries ginasiais
ma '19 - das, 15,às 18 hs. ___, 2.as sériés ginasiais
Dia 20 -- das 8 àS,l1 hs. - 3.as série,s ginasiais
Dia 20 - das 15 às 18 hs. _:_ 4.as·s·éries ginasiais

,
Dia 21 --:- das 8 às 1:1 hs� � Cursos Científic{),

Clássico e Normal
Reabertura das aulas

Curso P,i:imárÍo '- Dia, 25 :- 2 '___, 1957
Curso Ginasiâl .::_. Dia,·3 -'- 3 1957
Curso Cólegial � pia,"3 ,-,- '3;-.1957
Curso 'Normal .;_ :Dia 3',..:":_ 3 - '1957.
1'umó' da 'manhã,' às,7,45-hs.

\ Turno. -dá 't8rae. às ,;f2,50 hs.
, No '1.0·' dia 'd� ,aql�, as �l�nas a,p1{,.esentem�se de uni-

'i;fprlne de ;�,alá;é9m�,t�t�::,j)lu.s,ª��iH�;:@a,�g� 'çompriQ_a, b91ra;.
}lilg.��S, sapat? c�üêg'ial (p�'etó, fecha'do). ,

'.

1_;';, ·L ",:':!'!!.,;,,�._� :-Á�
�"

'!:.,-:;',':�-€';'� *:�

I'

,JESTlVIDAOE DE SAN1A CATARINA
Virgem e Martir

Padroeira da Arquidiocese do Estado
�

EDITAL DE CONVOCAÇAO
I

Movimento

\; ,

�OVEMBRO
'J

. - Dia 24' .,-- (sábádiÚ --'Ás 22 horas, - Sotiée.

_...:-
.. -

Se�e"BalneáÍ'Í� - Coqueiros'"

·.···"i

'\

"O EsTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN:\

Libertador
,

,

/

\

instruir-se sôbre::- "Procure as florestas para
'�

protegê-las da mão ignorante que as destrói",

"

H
E
L,
L
O

'Pr.ograma de Novembro

Dia 25 - domingo - Soirée - -Intermezz(l dos es

tudos para as provas de finl
'do ano. Das 21 ás 2 horas.

•
<

"

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

,E

HOSPl'I:AL DE CARIDADE -)

.FESTIVIDADE SANTA CATARINA
� '/

.

Realizándo-se n� próximo dia 25, às 16 horas, a

Soleníssima Procissão de Santa Catarina, venho soHci
tal', de ordem do Sr Irmão, Pr,ovedor, a presença dos
Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metro'politana,
às '15,30 horas, a fim' de, revestidos das insigní�s da
nossa Irmandade,' e à essa incorporados, fazerem part�
do préstito em honra à Nossa Padroeira.

Consistório, 21 de nov,embro de 1956
Américo Vespúcio Prates
Adjunto de Secretário

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

Lotes a ,,1011:go pl;azo s·em juros, prestações mensais
, d� Cr$ 50Q,Óo. cSitúadós-'entre Agronômica e. Trindade,

,

1--rÍ\s�rad,a geral) I.:õrtados pe�a ,proJetada Avenida que da-
_..
\ rá ácesso' a futura Universidade.

I ,'ÓTIMO EMPREGO ,DE CAPITAL

último.!!. JoJ�s" !_nlormações e ·,,-en.gas çf,lm o,sr. Adão Fer
,

Taz d"EIY.,,1,l)Jía YJsconqe de Ou'ró Preto,; 123, ou pelo

t?ori���:�n;
' .. �.' "", , ' ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



_:� ESTADO"�l\I�IS ANTIGO DIARIO DE S. CA�ARIN:A FLORIANóPOLIS; SABADO, 24 DE NOVEMBRO DE 1956

Edital de Primeira praça:
A Campanha Nacional de

com o prazo de 20 dias
Aperfei'çoamento de Pes- O Doutor Waldemí-
soaI de Nível Superior' (CA- 1'0 Cascaes, Juiz de Di-
PES), comunica -a quem reito Substituto da la.
possa 'interessar, que o Go- Circunscrição, em exer-.
vêrno Japonês, por inter- I

cicio, do cargo de Juiz
médio da sua Embaixada, de Direito da la. Vara
está oferecendo uma bôlsa da Comarca de Floria-
a brasileiro com instrução nópolis, Estado de San!
superior ,'ou comprovada- ta Catarina, na fórma
mente possuidor de nível -

da lei, etc:
equivalente de conhecimen

Faz saber aos que o pre-
tos, para estudos pós gra- sente edital de primeira
duados no Japão.
Destina-se a bôlsa a can-

praça com o prazo, de vinte

dias virem, ou dele conhe
didatos que possuam ade-

cimento tíveremvque no dia
quado Iconhecimento, da 17 de DezeIÍlbrp' próximolíngua japonesa e contem

víndoure, às 14,30 horas 'à
menos de 35 anos de idade.

frente do edifício do pala
Em determinadas círcuns-

, cio ,da Justiça, á Praça Pe-
tâncías, entretanto, poderá
ser alterado êsse limite.' .reíra e Oliveira, ,:desta cí-

dade, o Oficial de JustiçaA duração da-bõlsa será
do Juizo trará" a publico

,

A T E N ç Ã O
,de doze meses,' de abril de

pregão de venda' e arrema-
,

, 11957 a março de Hi58.,
tação à quem mais' dér e

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTÁDAS .

Será' concedi�a 'ao b�l-'
maior lanço oferecer sobre

,2m côren.: para diversos fins' /
sísta uma quota de manu- ti S ' F" d .

End:' DENTAL SANTA "APOLON'lA te�ção' �e 20.00� Yen� men-; �r;es:5eo�01;�00, o.�seguin- o subscrevi. ,(Assinado) ,erVlço. rlg. arre
Rua: Tiradentes, 20 Sl'J.IS, alem de lsença,o d,e I

te: - 'Uma casa títuada I Waldemiro Cascaes, Juiz de (OFICINA DA ELETROLANDIA),Florianópolis ,-- Santa Catarina _ ta�as �COlal'es, de lPat�l' � nesta cidade á rua; Padre I Direito da la. Vara, eD!
-- _cu a e

te edxamest· Cdorrerao I Ro�a, nO 77, construída de'l exercício, ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃOpor con a o es u ante as '

tOO I .ob t d 't lhl C f'
d da ví dê 'd I IJO os, co er a e :' e a,s,

, on ere ,

PINTU A A DUCO E CONSERTOSesPletsas, 'ta viagem .e I a
forrada, as'soaih,ada' envio. ! O Escrivão DE

�
R ,

'

e vo a en re o Braail e o ' ,'. ' ' v, \' I '
. .

G PARA REFRIGERADORES A ELE'l'RO'
J

-

b d draçada, com dIVerSO$,c{)m-, Hygmo LUIZ onzaga ,'" -

apao, em como to. os ,os ' '

'

gastos extras, inclusive tra- ,I I LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
tamentp médico. 'I'

I)

I
. Ih' interesso CONSIDERAVEL DE PEÇAS' E ACES�

,

A escolha do campo de \ S O' e
, FIM DE ATEN

estudos ficará a critério do

I
SORIOS FRIGIDAIRE, A -

candidato, dando-se porém Um ex-aluno da National Schools deseja vender a prê-: DER COM BREVIDADE. A TODOS QUE
preferência aos que 'se de- ço convidativo, um curso' cfe, Rádio, Televisão e Ele- POSSUIREM REFRIGERADOR]1�S DOMES-
diquem ao estudo da cíên- I trênica,

.

cia e cultura japonesas ou

I Lições compreensiveis e profusamente' ilustradas; TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
àqueles para, os quais' o co- contendo todos os fundamentos e práticas sôbre Rádio e MARCAS; EDIFICIO IPASE ._-_ ANDAR
nhecímento da cultura ní- Eletricidade. Para melhores esclarecimentos dirija:-se TÉRREO _ FONE 3376 (PEÇA ORÇA�a prêmios pônica seja essencial à co- pessoalmente ou por carta ao sr, CRISTOVÃO CHAVES,
bertura da área específica BAIRRO DE ITAGUASSU S/N.

. \ / MENTO)
de seus estudos. A escolha' COQUEIROS - FLORIANóPOLIS S./€. ,\ r '! .'f-i\rrTp!;,-�'llf:�,�, ,I

da Universidade 'ou Instí- ------'�-------.-------�-------------

3) Para concorrer, basta que cada consumidor, sempre que tuto onde o bolsista realí
precise adquirir um ou mais' dos nossos produtos, no seu zará O seu estágio será
armazem, feira, mercado ou qualquer loja comercial, pedir
um comprovante de compra (nota ou fatura), que especí- feita pelo Govêrno Japo-]
fique os produtos da União Fabril Exportadora adquiridos nês.
pelo cliente.

.

Para solicitação dos ím-
4) Uma vez de posse �;;sse, comprovante, o concorrente deverá

pressos necessários à apre
escrever na parte inferior da nota ou fatura o,_Dome )lo,! •. ";",

-

• "

"

extenso, rua, nÚ_ll1ero e cidade, bem -asstm '0 títlilo á' ser �'Sentaçao das candtdaturas,
dado '

ao novo produto a ser lançado, pela Uniáo Fabril' bem como para eselarecí
Exportadora, mentos adic-ionais e entre-

5) o co�provante c<!,m as respectívas ãnotaç?es, deverá ser: ga" da documentação final
remetido em carta fechada, para a redação de. JORNAL . _. .'
DOS SPOR'l'ES, Rádio Nacional ou escritôrto . da União' os ínteressados deverao di
Fabnil Exportadora, à Rua Miguel Couto 121, com a se- rigir-se diretamentt! à Em-

gutnte inscrição - Concurso U. F. E..
'

baixada do Japão, na Av.
6) Cada concorrente poderá remeter quantas cartas desejar. Marechal Câmara 160-
7) Após o recebimento das cartas, desde que as me&as es- O' ... '.

tejam dentro das exigências estipuladas, .serão numeradas'
7 andar, RlO de, Janeiro -

e devidamente guardadas até ao dia do sorteio. DF, ou ao Consulado do
8) O Concurso destina-se a todo o tereitôz-io nacional, uma

I
Japão, em São Paulo, 'si

yez que os produtos da UFE se encontram espalhadús por tuada à Praça Dom José
, todas as praças do Brasil. ,

G 30 90. d
9) Qualquer produto bbricado pela Uniã() Fabril Exportadora, aspar, - al!- ar.

tais como: Cêra "Cristal" - Gordura de Côco "Cristal" - i O prazo para inscrições
Sabão "Cristal" � Sabão "Pachá" - Sabão de Coco "UFE", - ,encerra-se no dia 15_ de de
Sabão "Santaéruz" 'Sabão "Rio" - Sabão "Palmei,ra", �embro próximo. A sele-

Sallão em PÓ "Cristal" - Sabãó da Muca "Portu· -

f' I
'

f d
guês" - Pasta Saponácea "Cristal" _ Velas "Cristal" _ çao �n� ,s�ra e etua a p_e
Velas "Pachá" - Vel3s "União" - Desinfetante "Ufenol" -- lo MlnlsterlO da EducaçaQ
Glicerina "Cristal" ou "Federal" - Oleo de Algodão "Adamas�or" (lo Japão, de,ntre os candi
� Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda' Caustica "Careta" i, datos escolhidos pela Em
- Palha de Aço. ",Gruzmalta"

- Removedor I'Cristal" e "Za2í·T.raz" I baixada.podem ser adqUlrldos e seryem para o concurso.

R' d J
.

INSTRUÇõES AQS 'CONCORRENTES 10 e allelro,. 7 de no-

O novo produto a ser lançado, brevement'!, pela União'

Fabrill'
vembro 'de 19{)6.

Exportadora, não e l'quido nem g,asoso. De sólido, só tem particulas.
E branco como a n�ve", Deixa às roupas II braucu1'a do Cristal

,
por conter os elementos ALFA-X·12, que neutralizam o cloro e as

S
·

d d C t
·

particulas cáusticas dos recipientes que posaam estar, agl'el!'ados I' oCle a e, a a fI-
antes dos exames finais de laboratório, tornan9o-se o ,malS poderoso ,

::!:��:�,t�, eficaz, neuthoro, um branco cristl'llino, que desafiará os

nense de 'A.'KJueoos PR&MI/OS

logia
CONVITE

A Casa comercial à qual pertencer a nota ou fatura do pri.,
meiro prêmio, receberá um prêmio de Cr,.l 5,000,00.

Os funcionários dêste estabel�cimento também terão. um prê·
mio de Cr$ 5,000,00, que será dividido de acôrdo e'om o numero dos

mesmos.
'

.'
'

,

'\ Além dos prê�ios oferecidos ao final, do concursll, tôdas as

lIemanas a Rádio Nacional na "A 'FELICIDADE BATE Á SUA

PORTÀ"" aos doming-os, das 18,30 às 19,30, so�teará ·uma carta do
'

ca.

concurso U. F. E. que terá um prê'mio no valor de 1:000,00 cru

zeiro�, para o concorrente que mandou 'o comprovante, além tle

Cr$ 500,00 para 'os fUllcio.nários do armazém onde foram feitas RS

compras.
'

,
"

As cartas sorteadas semanalmente, cúntinuarão a ter valor

para o sorteio final, podendQ um só concorrente receber prêmio
no valor de 80,000,001.,. .,

G O N D 1 N & C I A. Uma Bicicleta marca

R E P R E S ,E N T A ç o E S "Junker" com pouco uso.
- Casa Fundáda em 1920 -

I
Trata'r ,com- O sr Solon!

Rua Cons. Mafr'á 33 - 1°. Amlar - Caixa Postal,'.120. p'"'' R -S 'ld h
End. TELEGR.: V A S G O N . Fom:, 1191 er�lra a ,ua a, an a

Floria.nópolis - ESTADO DE SANTA, CATARINA Marmho n. 1.
------

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

,
'Lavando 'com Sabao·

\'irgem: _E:�llecialidade
di Cla, II'IIL' IIDDI'III�-,�'oID,llIe(._rca, 4 "r811Itrad.)

"eç9, ,', ," ���,�, '�', .�.,;"po�e-,
•

�ei o

P R E C I S A -.S E
,

' Bolsa" de Is
tudo no Japão

Temos vagas para corretores e corretoras para
tràbalharem na praça com ótilÍlos artigos; ótimas co.

mis,3ões apresentar-se com documentos Novo Hotel Es
treito, tratar com Altamiro das 8, às 12 horas:

Casas Bara-las-
BST,REITO'

,

De madeira, novas, pintadas a oleo, com agua en
canada, luz eletrica envidraçadas, rendendo bons alu
gueis. Vende-se juntas ou separadas, fac'ilitando-se o

pagamento. ,Tambem terreno de 57 metros por 500 de
fundos sito á rua PAPANDUVA, com agua e luz.

.

3 casas na rua l'upinambá 100.000,00
2 casas na rua Papanduva 100.000,00
2 casas na rua Papanduva (morro) 60.000,00
1 casa na rua Gra!. Outr,a ........•... 30.000,00'

Atenção
ovos E PIRÚS

Q Educandário Santa Catarin� a�isa que tem Pirus
r. Ovos para vender. Os interessados podem procurar na
Rua Saldanha Marinho 34 ou no próprio Educandário.
Ou telefono 3737.

,

A União' Fabril Exportadora (UFE), estabelece um concurso
entre os se�s consumidores de todo o Brasil, para um novo pro
duto que vai lançar na praça, destinado a revolucionar os antigfs
processos de lavagem, o que se verificará agora em menor tempo
com mais eficiência e menos gastos.

'

Nada menos de Cr$ ,50,000,00 serão distribuidos no concurso
orá apresentado, como homenagem àqueles que em todo o Braaí],
sempre deram prefer-ência aos produtos que ostentam a marca
famosa e tradicional "UFE",

'

As bases do concurso são as seguintes:-
1) Os consumidores dos nossos produtos concorrem

no valor de Cr$ 50,000,00,
2) O Concurso será encer-rado no dia 22 de dezembro de 1956

verificando-se o sorteio em lugar público com a· assistênc'i�
dos interessados.

'

Os Prêmios estabelecidos para o Conculso UFE, são ?S se-

VENDE-SE

guintes:-
1.0 Prêmio - Cr$ 20,000,00.
2 o Prêmio -

" 10.000,00.
3:0 Prêmio -" 5,000,00.
4.0 Prêmio -

" 3.000,00 .

. 5.0 Prêmio -
" 2,000,00.

A Sociedade _Catarinense
de ArqUeologia, tem ,o' prazer
de convidar V. S. à compare
cer, sábado, dia 24, à� 20. ho

ras, no salão .nobre do' Hotel.
Lux, para assistir a sua Pri-'
meira exposição arqueológi-

4DIRETORIA

,
,

7

I

, Viajante
partimentos, em bom esta- Precisafse um para todq o Estado - com pratica no

do de conservação e o seu ramo de ferragens e fogões, ãpresentar-se no Hotel
respectivo terreno com a Central quarto 5 falar com o sr. Wilson.
área de 193,52m2, tendo de I -------- _

frente 11,80 metros por

16,40 metros de fundos, com
as seguintes confrontações:
- frente com a dita rua

fundos com

de Gustavo

EDITAr"
JUIZO DE - DIREITO DA

PRIMEInA VARA DA CO
MARCA DE FLORIAN'ó.

, POLIS

.,
,

DATILOGRAFO
Para trabalhar em importante organização desta

praça, procura-se pesso� jovem, do sexo masculino, com
g"l;and'e"prática dêTatilografia e bons con-heCimentos de

português:
,

Cartas indicando idade, grau de instrução, expe
riência anterior e ordenado desejado, para a redação
dêste jornal.

, . '

Alugam-se
Em zona central, à Rua Felipe Schmídt alugam-se

" sa.lões próprios para escritório ou negócio.
Informações pele telefone 3794,

o ESTADO
�iário de

.. w

"

I

..

•

•

',- /

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Proventórlo Necessita d�e Tua Ajuda
A Sociedade do Amparo aos lázaros e Defesa contra alepra. tendoà frente abnegadas se-nhoras i� "

,

'

,

"

'de nossa sociedade,' elevadas do mais alto espírito altruístico, conslderandn que mantém o Edu'7
candário Santa Gatarina, mais conhecido por "Preventérie" ,:abriga e educa, filhos sadios de han
sanianos, faz um apêlo ao Comércio e ,às Indústrias de' todo o Estado, pedindo que - Ih�s enviem

• 'i. l, \

produtos de suas indústrias e do seu comércle, para O' 'Natal daquelas criancas, "

Os que quiserem cooperar, para propiciar àquelas -criaoças um ,Natal f�lfz poderão' enviar
suas dádivas para: Rua Saldanha Ma rinhe; 34.

' "

"

," r.. '>f ,", \,',i�AjJ>"�',�"
,

_
Dado o espírito de compreensão do 'povo cafarinense, é de preverase O urande numero de dá-

No clichê acima,' uma vista parcial do Edifício onde' es-

divas que serão enviadas àquela casa.
'

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

Excepcional a Exposição de Pínlura loff inspecionou o Batalhão I TAMBÉM QUEREM ADQUIRIR NAVIOS
;';��if' ,

'

,

��A' �xpedicionário ,NOS EE. UU.
"

'

d
...

��p m·, de '-ao mw'po.o Br III"
,

RIO, 23 {V, A, )- "E" muvt tato com 0>1 oficiais 'e praças RIO, 23 (V, AJ - O Sin- r tanto que, em maio ou junn-,
"oncorreo O ao, re o 1, 'S :' �..

I' a • to provável que o Batalhã:::
f
do Batalhâo Especial em dicato Nacional das Empré-: do ano corrente; indefrril'::111'l

Apresou/ta \1e o ,p·1Dtor�Aca' rJ' 'Ma' rga'r'l·da" ,
EsP'ecial venha ,a deSfil�r pe_i c�mpanhill. d,os g�enl'rah :!1e- sas de Navegaçõ-s Mai-ítima pedido semell)ante do Mf;,<;i-

, t:' -_I) _

'

',' ,,_'
las ruas centraís dad cidade I m� � Segadas _VIana e do está pleiteando do Ministé-' co porque os navios iam opa-

Em Sua 32° apresentaçao Sao Paulo, em virtude de dedícação do consagrado ar- às vesperas do embarque,' ,co,!;'onel Iracilio Pessoa, O rio da Viação as necessarl-is' ra,r sob bandeiras privadas e

abriu-se há dias, no "hall' haver apresentado mais de! tis ta, conterrâneo," - L!para a zona-de' Suez _ de_I mínístro da Guerra ínspecío- medidas para a aquisição dz não do proprlo Estaelo,

� E,difício dos �u�cionár�o� 30 exposições consecutivas, I ,como homena�em aos .srs. I :clllrou ,ii, impr,ensa o g3ne-I,npu a tropa selecio�ada para doze navio-i dos Estados UI!i-

PublIcas, a exposiçao de pm- Constando de 54 quadros;' Governad:Jr e Více-govsrna-] ral Odílío Dems, comandan-' representar o Bra'3!1 no .eon- dos, nas mesmas condições
i '

---

tura do nosso conterrâneo l. todos com motivos exclusiva-I dor do Estado .e dedicado' ,à te do }..O' Exercito, O minis-' tígente s .polleíal da ONU· c de preço e tínancíamanto Concedido O· pre"
'

Açary Margarida, mente catarínen.ses, paisa-I Assembléia Legislativa do', tro da Guerra também con-rpalestrou com Os oficiais, cleOI,nrocedreidc'aenS taeOmegnOVtee,rno braSi-1 nl' d P d
'

'195""6-',

� donsagrado artist� ca- geris e t�os ��pular�s, fo- ,Estado destaca-s� o re�rato sídero,u "aceitavel:' a idéia,
I
faz�nd,o questão de cumprl- 10 a atarínense concorre assim ao ram dedicados as mais (X- do Cardeal D, Jaíme cama-I esclaracendo 'porem, que mentar um por um,

.

Acentuam na, solicit:tç:i.o
' I e "

"Prê�io, d.e yia.g!em pelQ! pre�sivas ,

figuras de nossa, ra", 1, , I "d�pend'endo das círcunstan-:
,
O gen. Teixeira Lott pediu que são responsaveis )L1o' WASHINGTON, 23 (U, P.)

BraSIl" ínstttutdo pela So-
i s�cledade, e, dama� que sabs-} 0, artista, n� sua magmfl,·" cías".

'

" I aínda informações deta- transporte de cerca de seten-
I
A Associação Catolica Pro-'

-ciêdade de Belas �rtes de, .rao prestigiar o esforço e a ca Interpretação, apresenta-lo. gen, Teixeira L-ott mar _ Ilhadas, 'sôbre a proeedencía ta e cinco por cento de mtr- Paz Internacional concedeu
=======�======�=====-r,===� se desta vez com 4 quadros teve ontem, por ocasião (L" de diversos soldados, tendo caderías "que trarnítam na' o Premio da' Paz de 1956 a

a óleo e 03 de�ais aquarela, I sua visita ao quartel do 2,0 dirigido algumas palavras cabotagem, sendo assim do Thómas E, Murray, membro
sendo que contmua a receber Regimento de Infantaria, !la, ao;s orícíaís, ressaltando éi maior Interesse para a nossa.' da Comissão de Energia Ato
as mais expr.essivas referen-I Vila Militar, o primeiro con- missão a que se destinava, economia a expansão da fro- mica.
elas elogiosas por parte de

,;
ta particular. A proposíto, r O premio será entregue .a ;

quantos ali estiveram e con- notlcía-se hoje que o gover- sr, Murray hoje, duran-
tinuam a afluir afim -de apre

I'
,

'
' ,

, -no, embora não tenha ainda te a Vigéssímj, Nona Conf,o, _

eíar a bela exposíção. ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARM.AS' �xaminado de�idament2",,�, rência Anual da A:)3,,: ;iaç'l�
Sob o altÓ patr!)cínio de

,

' " assunto, co:qsldera, m ,lto i Ao escolher o sr, Mut'l'ilv
importantes firmas comm'- Exames 'de Adm·ss- pouco viáv�l o �tendimen�o, -como detentor do prem:�,
ciais desta Praça a expos;'

"

I ao da preten ao pOIS as autorl d'
,

, ,

s '

-

Isse a A'3so�iaçãó que e,,�e
ção" tem sido lípuito vÍ;sitada ,Os exumes de admissão' à matrícula na "E, S, A, serão dades no'rte-americanas lIlJ-, funcionario tem afirmado.
e estamos certos de que o r,ealizldos no Quart J do 14° B. C. nos" seguintes, dias do ,daram â orientação que tr�- consistentemente que ,,�
nossO talentoso Acary M:u-' corrznte mês: çarani por ocasião ,dós tra-! emprego d,a forç� na guer:agarida, merecidamente, con-

'n:a 28 _, Portuguê? ,balhos iniciais da comLs§.,:; I está sujeito às leis da' mo-
quistará o prêmio a que faz Dia 29 _ Geometria e A�"itméflc!1 mista Brasil'-Estados Unid()�, ral". .

De 21 candid,atos, selecio- tribuindo benefícios, através jús o seu pendor artístico ,c Dia :W - Geografia ,e História do, Era.;il
nados ,14 -SENAO ,patropi- de iniciativas como esta e a a súa tão proverbial abne!p,- ,,'

" '

na a primeira turma' sob a Oapital, tampem, será, nesse cão pela sublime arte, �
"

o;; càlldídatos' deverão. ceml)arecer munidos do res-

i I 1 d d· O EST'ADO t rt' pectIvr mat ,ria!., _ , "\, "�, "

"direção do 'Prof, Hanns part cu ar, ago e novo e, e presen e ao " o Os eXames serao reallZ:ldos nos dias aClm1, às'S hora:,
'

Struc.k - Sábado, diploma- melhor, Outras iniciativas' inaugural felicita o sr, Acary --- "'-_.:-,

,ção. virão, éom objetivos de me-I Margarida 'e está certo de '

"

Florianópolis mod'erniza- lhorar o nível intelectual dos sua vitória, que ,será uma" NiA CHEFIA' D-A t6a C R M' O CE'l
se, paulatinamente, Crescem' comerciários q�8, 'de&3a for-I vÜ;ória para a terra cata:'l- 'H

", ' ,". .'. " '.
a,c; pos!3ibilidades de wida, a mIat, encontra:da? n,essas �a-I nense, •

' COSTA, LINO'par da evolução comercial. _u ares provI encIas, aSSIS-I
Aq.ui, ,iriiciativas vêm sendo tência mais dh..eta ,do orgã), Transferido que foi; do sé Miranda Barcia que a vi

levadas Ia efeito, no ,setor Co- que os aesistirá dentro de'ur,l
ENLACE COUTO E SOUZA Quadro' Ordinário para, o Su - nha exercendo' interinamen-

mercial. D� um lado,:comes- prógrama de trabalho' dig- Realiza-se hoje na cidade plementar Geral, assumiu a 't� e que acaba de ser p�omo-
ciÍí.rio: encontram cursos es- no de aplau�0'3, de Joinville, o enlace matri- �Ch�fia ,da l6,a, C,R.M" aq:i ,vido a Tenente Coronel.

IpecializadOs, De outro, atra-: Já em si, o que roemos é
monial da srta, Juraci Sou- sedIada, o nosso prezado am.- O no.vo Qhel'e da l6a" CRM,

vés de orgãos de assistencia traball)o, e trabalho honeE-
za dileta filha do sr, Joa-' go Tenente Coronel Domin-, muito relacionado nos m:io"

,

No caso, o SESC é SENAO to,
>' 'im LÍíci de Souza chefe I ,gos da 'Costa Lino Sobrinh,1,' sociais e esportivos desta Ca:'

procuram incentivar' alunn3 ;pUos ntad� d "Diá 'i Ofi.." que vinha servindo no 23°, pital e do E,;tado, vem rece-

d b
' e o r o

1 'b d
' ,

f I' 't
-

e' cursos aslOOs e, comer-
cial do Estado" e'de sua' e,x._':, �l I, em B umenau,' 0l�

en o ,mumeras e 'lCI aç.oes,
ciais, São escolas técQicas, !1�1 '

'j , Nós, os de "O ESTADO",
,

t' O' O
· ,

, ma esposa dona DonatllIa'
O t '1' 'd dCapital e no m :nor, s re- maior ,sucesso 'I

'

d 's
a o, na sua Slmp I�l a e que temos no Coronel Co::t.a

SI velra (;! ouza, com o .sr,! .
"

"

'" ' "

sulta-dos são efetivamente
N 'C t f'lh d" t in1íerna ,da ,Importante Re- Lmo, alem de amIgo, um atI-I

t d C· de'
emeSlo ou o, I o, o sr,

t'
-

M'l' t'
""-

praticos, Formam-se urmas
a Ia', e ome�, Ad l'f C' t ' d ,"

I par Iça0 Iltar, eve a pre-, mo colabo�ador, levamos-lhe

I" , '

I' o o ou o e e "Ua exma"
d t-d Of" l'd d '

'

"

de comerClarIOS, especla 1-
'd L' C t "sença e o a a ICla I a e, o nosso abraco de boas VIn-

d
' - ,

d
sra, ona Ulza' ou o,

S t F
' " ,i

•

,zan o-ose na ClenCIa o' co- d· A b t 'd' , argen os, unClonarIOS C.- das e formulamos as melho-

me'rcI'o, CI'e-nc:l'a mo.';erna', com las Os nu �n es e Ignos pro-;, P I' "f I' "d d
-

d' IU
,

' _

,'t
'

'

1 "O E' t d " Vl, e raças que a I servem" res e ICI a 'es no es�mpe-,
\

t
.' ,I geol ores o Jorna s a o

't d
'

'd
'

't'd 1
'

, -

outros horizon es maIs ,am- O, original de Miguel MiurlJ" f I' 't J
en o SI o transml I a pe o nho da el :/adl mlS,3aO que

pIos para os que, no comér- ,que é sem ddú:,ida alguma 01
e ICI a-os"

entã? Major de C:lValaria Jo- lhe foi conferida,
cio, tl'rrbalham honestamen- maior sucesso da Cia, de 00- ' ,,'

"

o

,

te. medias, será apresentado ao
.

I
" 'I

�go�a, oSEN,AC vem
, �,ei �Ú�liCO de, Florian��olis ,em Porta-,Aviões para' A: ARGENT1NA 'NEGA O DIREITO Df Ipatrocmar o Curso de VItr 1-

I
CiOlS espetac:alos dnerentes," _.

,

-

nis�o, cUjos, resulta.�,OS te"re� ou sej,am, sáb�do às 1� ,111-'1 'pa,ra O Brasil I VOTO AOS COMUNISTAS Imo.>, em mUlto breve, O p, aLI ra,s e a noite ,as 20;30 �oras,!, -

, '

' ,

) Hanns p, Struck, mestre nes- Trata-se da apresentação, RIO, 23 \V, A,) - A Mari- ilTOVA YORK, 23 (U, P.) --I Partido Comunista não reune
sa �rte, qu� tambem é Ciê:_1- da ComédIa el!l três atos que nha de Guerra �ai ��i:no De,acôrdo com um despacln! as' condi9ões , es�abeleci.üu,

-

cia, organizou programa, Nao tem como titu'o ,"3 �, Melá possuir um porta"ávipe'3, AS I do correspo�dente do" "�'l'cw: pelo recente decreto que re

falemos dele, Fal'emo'3 de Luz", negf)daçõe's nesse sentido II' York Times" em Buenos Aí- gula as atividades\ 003 pal'ti-
sua arte e da sua ciência, O "À MEIA LUZ é sem dú- estão séndo' q}j;imada'S na In- feS, Edward A, Morrow, "o dos politicos no pais'''-

_' curso teve início, segunda-, vida nenhuma a maior e glaterra e, segundo info�ma Partido Comunista Argenti· Declarou ainda o juiz 'lu�
feira última, com 9 homens :n1elh:r ,apresentação dl Cia o v2spertino 'ofiCioso "A Nõi- nô fio proibidó dé partici'- "os últmos acontecimento,
e 5 mulheres. Ao todo, 14. de Comédia 1\ndré Villon - te", as mesmàs chegarão, a par das próximas eleiçõe.s r�gistrados na Europ3. maS-IInscreveram-se 21, Selecio- i'\1ido Brasini. J bom termo, nacionais"

, 'tram que o Partido Comu- I

nados, apenas 14 pod�ram ' '" Em seu de,;pacho, diz ,o nista não é um partido d:J-

freque�tar as aulas: Hoje, corre,spond!)ht'� que o juiz h ':mocrático, serao o maior e;,-

sáqado, eSses 14 comerciárill3 '

deral Luis Botet emitiu u,na �cente do tota'i:ta�:i3mo d:l
receberâa diploma. E as vi- NA ESCO'lA,' DE SARGE'N'TOS O'A' � A\,n _

sentença em que diz qUe ."'� história contemporanea",
tr;nas serão ,apresentadas" J C\

��:�v�::�:;t��mo::.o��,��l MAS' MAIS: UM CATARINENSE JER-� CORONEL MIRANDA BARCIA''ljoepcke, na Casa JoYc�, na,
,

MINA'� O CUR'SO'
.. " \

,
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alta' capacidade PrOfiss!<;nJI

na Casa Genny, as ,vitrinas " zem-nos a informação de ha- e pela sUa t'lRjsta cllltur:l çe-
Estarão à 'Vi"ta ' do público, Na última turma diploma- da tradicional Escola de Sar- ver sido promovido, na Arma ral.

como demonstra,ção do res�l-" da pela Escola de Sargentos � gentos, mais um de seu;; fi- de ca�alaria, o nosso preza-I' Portador de medalha" e

tado do aproveitaI!lentü dos das Armas, em Três Cora-
o lhos, pois que o Sgt, Alcides "do amigo"rajor José Miran condec,orçõ"s 'que bem dizem

,alunos desse Curso que é a- ções, Minas Gerais, d2stacou-l Tolentino Neto é o s.egundo 'da Barcia, que vem servin- dàt compreensão dos dever,"s

qui novidade, ',.', I �e com brilh:u:tisn1ü o n�sso' filho Ido' casal à formaj.se' do, há �pos, ,na 16a, CRM, ,I militare�, o, Ten., CeI �i!'a�-
, O prof, Hans Struck .la, Jovem conterranea Alcldts pela mesma Es,cola, :, _' da BarCla e mUlt\) e::tlmaúo
esteve em Pôrto AlegreI el

Tolmtino Neto, filho do nos-,' () primeiro, éonforme, já ,o :Ténen'te Cor,)!lel José na soCiedade lotaI, terido
veio para Florianópolis, tran s, SO amigo ·3r, Adhemar B, To-

I
"noticiamos, passo,li a integrar Mirandq Barcia é uma das: conquistado um va"to c.rcu

,mitindo Os seus conhecim��- i le'ntino e de �ua' e�ma, "es'- a Arma de I�fftntaria, e

este,' mai,s expressivas figuras �a
I

ll),de amizade� e de a(m�:r�.
tos técnicos para comerCla- posa d. 'Herodme3 da SIlva a de CavalarIa" nobre Arma de ,CavalarIu,f dores pelas elevadas quall'dn.
rio", ,", -I Tolentino" -.: ':1 o ESTADO se 'congratula, tendo-se ,(specia1izado ni:' des dé' coração e, �t,;�w��(.'r.
Irá agora,' ainda sob- o pa-', Vê, assim, o il�stre casal, cem O d�stinto ca;sal e for- moderna Cavalaria Mécani-', 'J>or ,tão" jubilosa notícia

tr0Gínio do. 'SENAC, patra cont.errâneo, i,ngfJl,S$J.kf ,!lo L lllula os. iP�lllor�;; ..,Qto,� ,de zada ap�, btilhaB-tes_ cursos [ :pos
\

c0!f_gr.atu�<:tm�s fó,'mu-

Exér�it(j _

Nacional, com a I felicid�des' áo, Sgt, Alcides c?nq�istançlo Os mais signi' .,l��d:o o;: melhores votos de'
termmaçao elo mesmo Curso Tolentmo' Netp, flcatJvas louvores l)81,i)." S,.''1.; fe.�'lcldad s,

,
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ta instalado o benemérito' "Preventór.o"

FLORIANÓPOLIS, �ABADO, 24 DE NOVEMBRO DE 1956

�

DIARI�S �ECAS DE L:\-I DIÁRIO DE BORDO
li

Marip?eiro, ?e pril!l(·ü'?- viagem p3!OS pagOs lagea
ncs, o. LUlS Po.h tnchlquo!foU todos na sua amizade,
Para tudo quanto lhe era désconhecido a sua exube
r�?te _imaginação de bambino italiano' d3scobriá 'ex
phcaçoes, e nomes, As taipas eram muro; int'e:'miná
v�is, feito.: pe:os bugres, in ille tempo're. Lombilho
nao, l�e par2'�eu coisa dificil de definh': sentado!' dfí
cavaleIro! Carona e badana: nadadeiras! Cincha: cin
to! Estribos: degráus de subir nos cavalos!

Dentro de2sa nomenclatura, ,os termos. locais lh-s
_ pareceram ar,rev'ezados e impc,;síveis' de serem me

�orizados, Daí o conLss.lr, com, aquele seu jeito espe
CIal de suster as frases e completá-las com 'gest03:

- Muito dificil falar! Aqui! Vaca não é vaca é
machorra! Ca'/alo brabo e l'edomão! Nunquinhas! éa
fé 'com leite - camargo, vejam? Muro de pedra - tai
pa! Bez.:rro órgão de palemai é guaxo! Terreno àal
d�0:, potreiro! Floresta: capão! Não dá de entender
nada! Pedaço de carne: manta! Vil'ge Maria! CachoT-'

./ ro vira guapeca, madrinha é 'egua de ,sineta no Pes
coço! Mão direita é lado de laçar! CaVéllo plissado é
crespo! P1anicie dizem chapada e criança pequena'é fa
milinba! Carne dura falam matambre, Piquinique
sesteada! Faca � xerenr:a! Não se (ntende nada, Até
aparece que estou na estranja!

Coube-lhe, ao Polli, em Lages, ,de chegada; prepa
rar, um caldo de peixe para os visitantes retribuirem
uma costela amiga, esco,hida pelos olhos clíni�Ü'> do
Armando e assada com h'quintes de técnica pelo Ma
rio Lucena,

EntJ,:e OS dois, cozinheiros não houve intuito po
lêmiéo, Mas o Polli não escondia suas preocupações:

- Caldo de peixe Versu:; churraSCO de costela! Es
to'u pel'dido! Hem? Churrasco é prato, local. Luís Pol
li derrotado!

Mas o fato é que os da ,casa esvasiaram o panelão
do caldo,. enquanto Os visitantes esqueletizaram tô
'da'3 as costelas. Pelo rasgar de sedas e pela voz d�,J
gentilezas recíprocas, houve empate: 10xlO!

Cá para mim o Delegado Lucena venceu, O Polli
�eria perfeito se nâo f6sse estorvado pelo Aldo Varella
que, saido ontem de Lag s, já quer entend'er mais de
,peixe do que o. Oceano Atlântico, O Varelão já está
tão desambi'entado da querência, que chegou a p:r-'
guntar:

' "

- 0.: scnhor.es têm alfavaca por aqui?
'- Temos alfafa e temos vaca, mas \ separa,das!

castigo,u carrancudo o Ari C03ta,' \
Embora não tenha p:o,ado da caldo, voto pela vi

tória dos 'co3tilhares, É' que, 'saboreando-os, até bran
quejarem Os ossos, volt�i a compreender porque Deu:,
aO ter que tirar dq homem a mulher, foi direitinho na

costela do desprevenido Adão! A sabedórHt da Bíblia
é indiscuti'vel, em qUe pesem as restrições' do meu

ilustre tio, José Maria Domingues ,de Arruda.
Que seria do -mundo, que '3Eria' da ,raça humana,

que' seria dos homElns, se as mulheres fossem feitas
de costelas, as�adás pelo Mário Luc, na? '

Se da co'stéla de'3carnada e magra, de Adão ,já d=u

no que deu,.,
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