
sinalando que "o que havia
ocorrtdo era o clímax da

crise surgida no exercito
sobre a forma em que devia
efetuar-se a direção. Exis
tem. generais para quem a

mais alta hierarquia dentro
do Exercito é a que dá o

quadro militar enquanto que
outros, -entendem que a

maior hierarquia é a que foi
obtida por quem lutou na

Segundo assinalaram on- defesa da liberdade.
.em à noite na entrevista A situação entre os che

. o.i.sedída à imprensa 'o ' Ies de maior importância
H:esiiente provisório, gene- dos quadros militares e os

�' . .l Pedro Aramburú, e o se- .oficiais de meno.r graduação
TôRRES, 24 (U, P.) - As ·Palr.cio Píratlnl, os governa- 'I'ôrres, 24 CU, P.) - A r u- 03 da Praia de Torres. Fala:" e OS membros �a�s dest�ca- crctârlos geral da presjden- que haviam parrlcípado em

18 horas de ontem, às mar- dores se dirigiram para o rnao dos governadores 10 rão, no ato, os governadores -dos. de sua�_ comitivas �ouvel da, coronel Victor Arrfbaru- complds an tiperonlatas e

.gens do Manpituba, linha .dí-. c ntro._cte Tôrres, sendo re- Rio Grande do Sul e de San- Jorge Lacerda e Ildo Mene- varias reumoes preparatori�S'I, a s modificações que culmi- na revolução do ano passa-
visóría , natural entre os Es�

I

cepcíonados à porta" do ho- ta Catarina será instalada ghetti.
-

,

'

I organizando-se as comi�so�s\j na ram cóm a substituição do do tenha surgido já 'desde
tados de s�nta Catarina e I tel d: Sociedade dos Amigos- hoje cem solenidade, as':' .

'

I de estudo, que examínarào ('s, coma,ndanlie' em chefe do o princípio, definindo-se
Rio Grande do Sul, encontra- i de Torres p/elas escolas pu- 10 horas na sala de assem-' Hoje à noítc, após o jantar I diversos temas a serem loc�- Exercito, general Francisco porem ontem. em favor. des
i am-se os gov .. rnadores IH:. blícas e numerosa massa po- blél.i da Socíedad ; dos Aml-: intimo .entre' os governadores Iizados. hoje, na reuniao Zerda, deve-se às diferen- teso
dado Meneghetti e Jorge L:1- pular. I plenária. Ç�IS de opinião entre os mi-

,
Os observadores qualif'i-

ce:da, dando u�mi�cio qo �������������������������������������_.����������- nistro dessa arm� genem) '�ado� çon��er�m tambel11'
programa de três' dias ele

TELEGRAMA DO PRESIDENTE JUSCEll C"
I

b "I
I ,

B
'Arturo .Ossor ío Araria, e que o incidente em que f'o-

conversações que ambos os w leníistas rasl e! -
1 t um grupo de generais, che- .ram detidos .os generais

governos concertaram, t::mdo .
- I use n

pes 'lados por Zerda, 'sobre a, Juan José Uranga e Justo
em vista a solução de díver- NO KUBITSCHEK A S. SI O PAPA p�O XII "ros debatem O fia··, ,,- -

,
.ireção da organização. Leon Bengoa, ex-ministro do

sos prob'ernas comuns a am- I " Aramburú afirmou que primeiro governo revolucio-
bas as administrações esta- I 'gelo da pollemle I em grande parte, as dife- nário, chefiado pelo general
du iis. I re telegramn a S, Santidade,

-,'

- ,

.ençns de opinião entre o Eduardo Lunardi não tem
) Papa: Q t treA cidade de Tôrres apre- lite ue o encon ro en senhor ministro do Exercito relação alguma com as mo-
"No momento em que o I' '1 t governadosenta aspecto festivo e hos- ()3 I us res

\
. ,. sobre a forma de conduzir a difícações na alta hierar-

Pçdn grande massa de vera- ,�ove1'nO e povo brasileiro,
RIO, 24 (V. A.) Rea- res do Rio Granõe do .nstítuíção" determinaram quia 'militar e só coincidi-identificados pelos tradicio- "" I d S nta Catarina '

nístas habituais e pessoas lizou-se, das nove às doze .,U ,e e a . "lS modificações, mas Arri- ,l:am cronolõgícamente comnais sentimentos de fé erís- I
.

emque ali foram passar seu I horas de hçje, a primeira ora em se a pIDO baru foi inais categórico, as- j eles."week-snd", atraídas," pela
I tá, comemoram em todo o

reunião do simposio sobre Torres, resulte benéfi-

reunião dos governadores que

_

território, com solenes ma-
vacinação contrá' a parali-" co para Oj! Estados e os O evêrno argent'no v'a"l realizer elei"ol'a se realíza. nifestJções-públicas, o "Dia 'PO\'o',,,- gaucho e .barrí- g e i

_

'f-.sia infantil, no Instituto de J

Ontem à noite, foram, �b�,io:l::li de. Ação ld� ?ra- Puericultura da Universi- ga-verde, co-es em' 1957constituídas as comissões ças , instituido por er, e-me dade do Bra�iJ'. constando Que algumas, elas pro- '�
,. grato apresentar ã Vossa -

,. -" ados na
'

•

técrücas, que em número de como um dos 'prtncípals as- posrçoes aprov ., BUENOS AIRES, 24 (U, Prosseguindo o ministroSan tidade respeitosas home-. . .

b'l'dade de tô _'

I
dto deverão apreciar o equa- 3t1l1tOS .dos debates o tema unpossi 1 I ,- P.,) _ Urgente _ O minis- disse que eram completa-nagens, em meu nome pes- I

.

d I' das seJ'am de logo ob- Icionamento dos problemas "Epidemio ogia a po 10 no ,.. :1'0 do .Exército, Arturo mente falsas as notícias- de30'11 e de toda a Na"ão, que, .

t' d
.

onda sob 08 I
que motLóu a presente reu-

... Brasil". Ao &imposió que je Iva as, aI
- )ssoi-io Arafiã, declarou que o g,o\(êrno intentariaRIO, 24 (VA) - O pre- pedindo a Deus a consolida- ' A d d' pre

.

!lião, ,teve a presidencia de' hon- governos. os OIS •

�m discurso transmitido pe- 'demorar as eleicões. Acla-,ideute da República, sr. cão da pa�, leva aos povos -

I h n u'blicos "

São as que seguem as Co-
>

r;1 do ministro da Sa'ude e c aros ome s p .

ia rádio que os cidadãos e rou. a s'itua'ção do govêr-lIscelino Kubitschek, eu- Jo Mundo sua mensagem de _

Q
.

-

d nmis,ê.es té_cnicas: 'Energia a e�ecutiva do ,professor ue a Imprensa, e -

to,dos os cornos armados no com referência a inter-. iou no "Dia Nacional de frate'rnidade e cordialidade .

"

, b 1<

Elétrica, �l'l,culttira e P,e- José l\1urtinho Rocha, 'Com- ko €m, pouco, a as� leviam .ter a "absoluta cer- vir na!; eleições com estas:\cão ,de Gi·aç,a-s'.'" o seguin- 'n�ernacional". I
'A 'as pr·a'cuária, Estradas, Viação Fér -

pareceram inumeros sanita- (as Consequencl •

,eu" de que o govêrno re- palav'l'as: .- '''Chamo' aos

rea, Saúde Pública, Turismo dstas, pediatras e vU'ulo- fica da reuniã'O,. PQ�sa' .'olucionál'io, cumprirá a _çidadãos em geral e as fôr-
Ligações Telefônicas e Fis C t-

A <.. gig,tas.
I'

a ela referir-se com
Iromessa de realizar elei- ças armadas em particu-

calização Sa.nitária. On erenC'Ia grandes, operosos e com·
:ões gerais no último tri- lar para que fixem em seus

Tôí-r2S, 24 (U, P.) - Preci- A Polonià com a pensadores adjetivos. nestre de 1957. O ministro espíritos a absoluta certe-'
samente à:!i 18 hora,s, o gover-

I'
Que Santa' Catarina Jisse que _ o govêrno se za de que ,o govêrno não se

nador Jorge Lacerda; acom- Em prosseguimento à sé- r ra. de risos e folgu<ldos; e Hu n'g r·,lla ' faça no seu �erritório o
manteria completamente' afastará dos" prosósitos

,

panhad6, de l}ufllero&a comi" �'le de palestras de carater, em face do.: clamoxes, dos . que; em funç.ao das con· lleutro nas eleições. O-ssorio' anunciados".
.

,_

tiva" chegou �âs. margens, do ,oCi�I" historicq e religioso' que sofre,m, gem:em, desi!u-
I' VAr:-�?yIA, 24 m

..
P') '-',' cl�lSÕ�� do ,en�on�ro,. � ae�',e,s�en�,ou ,

qu� ;aziã e�ta i, !,inal!za�dô' rdjsse': ,q,ue'
1':0 lVLllllpitut,a, fronteira_do-. u�, e.stá rêalizando nEsta ca-I (:le::n-sé e suc,um)} m 8e� um':!

.

A POl�l1l� \acomp�nhou a:;-1t�.. ,R,�� ?�a::;�.�a.zer�Q�'i ;,,� :ilifêl�:�:'�f!'':'��''�� '��e� ,,!l''10: dlilVim�" CAUsar ala:l'ni.e'"Rio Grande do Sul com San- )it . .1, ,falará novamente c.3ta.; e;gperaIl�a - ..em:_.:me11)-i" !l' go.sla�v,l;;,�_'��%-(!��, e!i';';", �e<�,$.�'�. .�� Q- 'J� l'umo):·e�'e"notIc!!\.s mveY)- a�g.umas �dIferença� de crl-

ta Ca.tarina', Do lado 1'io-- ,oite o ,cU'S�intº."�o fêreft��:v.,.�úd: i:sió;':d�fn6S-; rtã0 tlel'!�':relàª",Q<;,a;�a(}�.� -U'mií.ó S_?- , lecl��ooa. ':' .. , .�, dJc�s havlam provoc-ado a terlO, pOIS. ela, sao conse-

lUiúlà'.=rJ,,;.e Já aguaÍ'Q'Uva' o 3.-;' Sr, 0'd�d6 Ô. :('11) Pinhc,� xa de s:r oportuno ouvir-se viêti'é'l1 na H,:mgri�. O ór�D:o I . Q�� ',- em s!n:�:ie -necessidade de tais decla- qUênCia.s do livre julgamen-
chef� do executIvo cátarien':' lU� abordará o t. ma� "Mel1;' I mêngagcns , que lEva,nte () do govêrn·o Polones, quahfl- smtetJca'D,lente SIR e -

to de expressão- e opiniões.'

.

G
'

o Ad·' dA cd' "l'n rsatas" as <lcusa-I
ca - O· encontro ,dos

f.�, o governador do RiO ran- sagens de Esperanl, 1. Para animo do cansa o, que e '1- a e S,' < -

.

_

•
'-,,____ _ •

de, sr, Ildo Meneghetti, tam.,. Mundo em Ãgonia".
.

lento ao aflito e proPol'cióne çõe� so,iét'icas de qu� a re,- dos s.rs: HIldo Mene.+-,
bém cercado pelos seus au- EÍn meio.� aos- e�tupendos unla melhor noç.ão do dever volução húngan foi provacJ- !,\heth: ,e �or�� Lacerda

)JliDre,; cl:! governo, parla- _Jl'ogTeSf:O,� materiais dos dias ao.s menos 'prevenidos. i da por agentes ocidental.;;" e IHIsse· a �Ist.orla com as

IYlenta.1'6S gauchos, .convida- lue c.::rrcm, quê mo.nopoll-
.

I dólares am.ericanos, O artf- bc'nemet'enclas de me-

, .
.

h' morável. Amem.
dos especiais, jornalistas' e ::1U1 as at:vidade3 e ó pómsa- E é L to que visa o ilustr:! 1:':0 afirma· qUe oS ungarQs

gi'unde I'lublico, que se aco- .nento humano.; em face <lu::; eonferencisia com �lla p''1h:.;" :u:am pc':o mesmo qU;) luta

tuyelavJ nJIl 'barrancas, do � iclerite; desa}ustes que se
I
tr-a dé',ta noite,.à Rlta 'Vis- ram os po'onesc3: a ,sobern-

r10, lotJ,m nos meios sociais, po- ,

conde J!e Ouro,Preto n. 77, nia e libzrd:'i.de..

Entre aplausos e espoucar lític:Js e econômicos, 'com o! esquina da Praça Getulio O art�culista afir�a, que

d2 foguetes, o governadOl' La- :Ons' qu�nte descrédito de I VJl'gas. Terá início às 20 ho- h:u'Je c rtos "ódios" básicos,
cerda tran'!pos o rio Mampi- valeres morais; roçleada que! ras ,�om núm�ros esp_ciais qu� provocaram a' revolta de

tuba, utilizando a velha baI- e:tá a huma,nidade de

uma!
I de' mú�lca' pelo. professo_r J: p-ozna� ,e a revolução d�

�a ali existente e op:rada au�eola de ilusões, e muita C. Strelthorst. A entrada e Mung:la sendo um dele",
manualmente pelos' humil- vez escondida sob a másca- franca. �', .' quiça o mal'; _importante, o

des trabalhadores da bar'l'an- -- -

-

: "te.rror stllÍnista". O artigo
ca do rio. Vagarosament'e,::t Ja' estão à disposicão da ONU os solda- t 1"mina, exa�t��do os hÚl1�
balsa aproximou-se da mar- ,,' garos e qmhflCando-os dr.

gem do Rio Grande' do Sul,'
.

d'QS :b,ra'sileirossendo curioso notar-se o ana-
. _,

h M· ,cronismo desse meio de trans Gan e
'-

!lIISp.:.rte pa aproximação entre- RIO, 24 (V. A.) - O Ita- de também ocorrer a' hipóte- _. UIi ..
dois gOVêrnadores dos mais maratí comunicou ao secre-I se de ,q'!e não sejam ma�s Vendendo Ca-semiras e

tário geral dlS ;-raç.ões y�i-'I n�c,�s,sarI,as as� tropas. bras!pr()gre3sistas Estados do sul
das q.ue se acha a -dlspOslçaO' leu a, e, �es�e __�so, E'vIdente- Linhos pelo Reembolso Poso

elo pais, do comando da for�a inter-I me�te, n_ao }raG. No. entamo, tal! Tn{dicional fh:ma de
Os �ois governadores es- nacional d�, em��g,ência o � '�Ituaçao no, Eglto� to::na

S. Paulo, 'admite Agentes,
tre,'.tar·am-se num fraternal contingente brasileiro para

o,.
nnprovavel que Is50 v_nha a

.

I t
. �

I'
"

t· d Egito Os oe verifica" • ,dando exce en e - comlssao e-
ab b I pI po IClamen o

. o. . -" .
". ;. '

" ., TEraço, SO ca orosos a Ult-
soldadns bra,?ileiros esta,c;, FDntes Of:CI:US ?onsIdcram belo mostruar�o grahs. -

s:s dos p:'es�ntes. Seguiram- 1ssim, pront:,; para partir el o emb�rque lUevltar,el, em- CIDOS LASCO - Caixa i
s>as apre;;entaç6e3 de praxe, o seU embarque deuPenpdel bd�:)l'a mnda demore alguns

8 305 � São Paulo. IEm companhia' dÓ' governa-: �l.P' nas da, ayiso da ON . 0- las,.
.

,

dor Lacerda :'iiajou sua exma,

esposa d. Kirana Lacerda. ·A

ilustre dma, catarinense foi

imeditamebte CErcada PQl.:
um grupo de clamas dá socie-,
dade gaucha, tendo a frente

clona Leda Triches, que re

presentava a sra. Judite Me-

.. E_W_"-:, ..........._.-�_.,••-_.

"I'DlRETOl
,

Ruben. d.
Arrud. Ramos"

GERENTE
,Domiralos·'F.
de Aquino

A Preponderáncia dos Ofidais, do Mo
�

vimenfo Revolucioná(io
'BuRi'l,OS AIRES, 26 (U.

P.).' - As mudanças íntro
.tuzidas nos altos comandos

Edição de hoje 8 páginas

. '... .

, N. ,
12.59' ."

Cr,

-,... ,

-LONDRES, 24 (U. P.) - boio destinado ao sul e os
,

) Almirantado informo,u,

I
pilotos acham que alguns

..........: ' que uns 15 navios 'Q.ue se dêles podem voltar para-

O:s' -, (.st'a'�-os Un',·I�'·1l0!,-sS:J apo:'18,'m,,_-.': o J·,e''r�'.ltd,D', d
. ;:�:�a��:�::spa;t�rc;:;; :�!:v�:r�e ;o�ed��rd�â�::�
o Mediterrâneo, neste .fim ( poderá ser feito - infor-
de sem�na,·por um canal mau llinda o Aimirántado -

aberto que estão limpando se "as autoridades egíp
.;; 'frán'ce'�es'e ingleses, em cias não fizerem objeções

retirada .'. us ,trop·1141a,�Elill r,%;::i::te�2;��'{i:
,I.

qU��'q"�:;;�'doS C t'
I

-t .

d d' tre ós egípéios e franceses, .

- �m' ornen arlos -

U'd Nova 1 ,.
'.

, j ap�ovar o_con eu o o m'!- BUDAPEST, 24 (VA). J.J
'

•
'

.. Nacoes nl as,' 0.-, 1 'C IA b' Cd' In d °b b s d 'ngleses e israelenses., Os
que, ·24 (U, P') -":' Estados, .A resolução afro-asl,·á;tic,,-t' pe"a o om la, ana a, - moran um so re a' a e a. O governo iugoslavo a'cusouDe Blumenau, a Cidade- , .

N I I' e f i 't d franceses e ingleses ocu-

Ullidos, contr,a a oposição da, fOI apre?�ntada ontem.R nOl- dIa, oruega, u3')s aVIa , presença e une onamen o a
a Rússia: de ter-sequestradoDínamo, vem-nos est:a notí-

. t d U 'd
'

"

'I UNE F CFô c 'd Eme pam a área de Port Said e
Grã-Br- tanh.a, França e Is- te, e espera-se que seJl sub- Es a OS mos: - ,4. • • r.a" e

.

r....,
o ex-primeiro ministro hun-cia digna de manchete: a -

t 'd "T�ndo a. A3se�bléia Ge- gência das Nações Unidas) '10 seus técnicos estão empe-
COMAP autorizou o áu,: 1'3.el ':Juoiou uma petição d� metida a .vota.,çao, an es' e

- -

nhados em remover os des- garo, Imre Nagy, quando,
12 n'",.ço:es do bloco af.ro�asiá- I uÍtla resolução patrocina.da raI rec' bida QS informes. do Egito, � 1 - Tomar nota e

era escoltado /por dip)óma-. mento no prêço do leite!' A,té , '
'

<

I Ab
- ;' '.

f·t tl'OÇO� que entulham o ca-
o 'H,C"" pedindo que tôda,' as" por' várlcs p.aLes; autorisáll- secretario Gera so re Os pon aprovar os progressos e) os tas iugoslavos. Record'a-seaí, nada demais, Acontece,- � ,) - .

i d t'
' ,

I t'
. . nal

"OAr,C ',Q e�trangeiras abandu- do o s c:etario geral da 01'- tos básico3 a respe to a pre- a e agora ,pe o ·�ecre ano ge-'· .'

, que, Nagy havia estado as i-pore-m, -que os fornecedores! Á" -

I
'. �, 1 °b

A

d0,,[\1;1 o Egtto de im2dia,to. , f.anização a COl1til1,uar as ne:- sen
.

.ça ,e
..fu,IiclOuame·n"<!.o, Ano r�, so re os;aco1" .os no sen- As Nações Unidas estão

t lado na embaixada daquelecontinuam vendendo o pro- _ - .

t d- f- i t d d deSImpedI can I
Os dirigentes da Grã-Bre- goc:ações para consegml' o EglO, a orça (e- em rgen- ..

) o, e t. o a discutindo com o Egito as país de onde saira após ter'duto por preço inferior, à , Ad' d N
-

U 'd I 1 S conforme e explict.an_ha e Frl1np::l, haviam ex-
I' empr,êgo total das for,ças a Cla ag, o âçoes-__ m as; (e uez"

.
_ a-I cond-ições de reparação do obtido o governo de Titotabela comapian�! - - .. .

d f ma" 3 op're,sado sua' conCol'dânc�a ONU no Oriente �!édlo e s:- ,', ,0 nas l� or
"

..o�s'. - '. -

I canal, ,c�mo parte do acôr-
'

um salvo conduto para o ex-Ocaso n:ereée ,registro.,... b d' a a zona do ca- guie adi'ant� ccrn o ,\):ano ue Tendo recebIdo tambel11, o, - AutorIza o secretario ge-, do para solucionar a ques. chéfe da revolução,húngaraApenas regIstro Os come11- dl1 a a on. r
"..' f d S ..t'· G . l' t d - ,

'"

.

- - d' S t- pront fos-' !.impar c �anal-d:!,.suez. '

.- lU ormes � ecrv -3,1'10 "-',,,ra a segmr com os es u oS e tão' do' Suez. A declara- assim como garanf.jas dotanos fIcam por conta de n:tl e uez, ao o
I '

.

,,,,,
d i -

b
.

Ad' d.� Ad' t· d I" .
'I

to.do� e "de {',rrda um c10� nose Lso c(\mpl('tada'a�o�ºaÇã;o das: :.;;' Q, :�guiJ.li� o. 'texto a ���o :�os aco� (}," p�l'a �� _(wr. ,QS pr\lfos, e l,mp���I,çãp d,oAhn_ir:anta�o diz ,que gove��;o de �anos� Kadar de
_.

ao gosto do I po:ições, pelas fÕi'ças .de e-:, rL',:;o��,ç��, aPJ:s:�5�cl� :,\3, �1�peclU .� c��,;:L'2. �,_l�z',r -. ,'�� ���a1 .. IJO",:.a.� ,�e,�hzar �e
�s· .. }3;.. ::naVlOS ImpedIdos Q}!.ei9r'estàd)sta..

I mel'f:2J'lc:it da mw:
-

I' A3S�lJlP e;8 q:et.aI d,�((.8�f,J}.tfl.vf�U 10 � To ..lal l.ota'}" ,u11:1• �.��:CLZ e- eflca�líl, ' l.faz�:lm Ppt� de um c.om:" m�estado.
,

,
/

I "heróicos",

neghetti.
'

Após, num carro oficial do

I
.

x X x

Os ca-tarinell;Se8 so·

mos gente supersticiosa.
O fato de a_ conferência
comecar numa séxta·
feira 'já nos deixou de

sobreaviso, quase alar-

mado�.
'

Como se isso não baso
tasse para as nossas

crendices, para o nos'so

temor de azares, para a

nos�a fé em coincidên-
'

cins' de mau caráter,
o sr. Jorg'€- Lacerda, se·
guitdo notícia o Cor
reio 'do Povo, ·de ontem,
foi hospeda,r-se nó Ho-
te)' FAROL! ! !

-

Que, Deui� disponha
em contrário,' mas à

: conferência está c,om
proinetida ... '

,.li!it;ll'es· significam a pre
P( "derãacia 110s offcíais
que tiveram ativa participa
;üo no movimento revolucio-
-nár!o ,que depôs o governo
de Juan Peron, na opinião
1,\)'-1 observadores maia auto-
_:!Z .. d-O:"1.

§
,

_ SIEMENS
'Grupos 'Eletrogêneos

. 'M""' A nh.
'

"_ 1

Entre as .finalistas a Sfal Claudete,
Vieira

Te:eg. do Rio, enviado pelo está como prevíamos, N1Ll'e

nosso croni':,ta Social· Zury as finalistas,
Machado informa-nos que a E' de S:'l esperar seja a ven

sta, ClaÍldete Vieira, eandida- cedora, pois todos nós conhe

ta do' Club� Doze de Agosto, cemos a seus dotes físicos,
e qu�, vitox;iosa na ('scolha e assim sendo está o nosso

para ver quem iria ao Rio r'e- ,Estado e muito especillmen
presentar- nosso E,tago no te a sociedade florianopol:ta
ConCurso Miss Cinelândia, na de parabéns.

, liberam os :aliados quinze navjos de
, tidos no Canal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOUE, .DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 1956

----_-_. ---------....;...-..--.._�--

. ./

·PROFISSIONALIIM
••••••e......O..······��&············T

.In. l'g-r PEKKuNI!. & Curso Catarteease •

,,,U I � II . fi (Regístrado) ,

"r .....ai) ""I�·,",,�":I�"ae Nacio- ;: Português, Inglês, Matémática, L.atim, Música
.�' u. """aldltll lJulv,,�.u1.a. •

�O iSr.,u .. :, "English For Children", �

RIO vi: .;ANEIRv • Aulas Selecionadas Em Pequenos Grupos ou
�peCl"IIr--�.1Um.u n& "ea.a .ele:. , 2 sexta-feir-a (fe:riado) Farmácia- Sto. Antonio R. Felipe Schmidt

':>lalld São .lli,uel" �ndividuais. 3 sábado (tarde) Farmácia Catarinense
.

Rua Trajano
Pror, _crn l'..�Uno

I
P' C d'd t C P'bl'

.

.nteru« por :S ar. " 'dQ Serviço
-

repara an 1 a os aos oncursos u ICOS. '4 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano

. lU' Cirur,ia (

•

Matrículas Abertas 10 sábado (tarde) .Farmácia Noturna Rua Trajano
1'l:ot. Pedro de MOIi"a

I' E.N,DEREÇO.. : Rua Vidal R.amos. 16
.

11 domingo Farmácia Noturna Rua Trajãrio
'Ul'ERAÇOES" 15 �5.a-fei·ra (ferLádo) Parmácia Esperança R. Conselheiro Mafra'

t.:LI�IÇA DE �DU'LTOS' _ ,.••• 17 sábado (tarde) Farmáci Nelson Rua FeHpe Schmidt
.'OI'�Nt;:A:l DE S'ENHORAS '18 domingo. Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
CONSU1.TA3: Diàrlamente d_

_ •

'

24 sábado (tarda) . Furmâcia Moderna Rua João Pinto

17
- 9,30· no Hospital de CNn;. �R. ALFR"""'-'O RODRI- .

F
.

dade. "', . v .I!UJ' 25 domingo armada Moderna Rua João Pinto

RESIDÊNCIA - Rua .:CuarM GUiES nA. ROCHA Dr. ALMIRO BATALHA O serviço. noturno será efetuado pelas Farmácias·
.

Schuvel, 129 - Te�. ,8.288 ,...._ C)jnica!Gera�.� Cirurgia - Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Feljpe Schmídt,
l<'lorianópolis.·' Diplomado pela. Faculdade de

- .- ---- Partos, 43 e Trajano.
) '''''s R BATALHA DA I

Me!licina da Universidade <la
. III�. C ..... A . Consultcrío- Rua CeI. Bahl'a A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

lW. Sen'iç08 ti;' Clinlca Infantil
I. "'JLV"EIRA .

da ASl;jstencia .Municipal e Uua- � Pe-Ul'O Demoro, 1663 - 80- "ia autorização dêste Departamento.
ptal-cle Caruiade

, CII:urgjão Dentiat. brado. Clínica Médica de Adultos-e Departamento de Saúde Pública, em setembro de
, 1.1'i'dt:tA�t�lli\'tJ:,t�U.1Alli.

C,linLca de Adulto. e Reshlência: General Val- Crianças 1956.
- Alerll'ia - I, 'r ianças .Raio X -{as Neves, 62 � Estreito. .

Doenças de Senhcras

Cun$ultÓrio: !tua 1'!une6,M... -

Atende com Hor. Mar- Horário das,14 às 18 ho- Operações =t: Partos
ha do, 7 - Consultas das lo •• ,

.

Ondas Curtas - Raios Infra
II! horas.

'
, ada. .

-

A I
MI' h d 39 A S CUNICA DENTARIA Vernlelhos e zu

!teaidencia: �ua ',ar�cba ü"" Felipe Sc mi t a·
Diatermia _ Electro Coagulação

.ne rme , ....
, �u_ne: 37ls<l

,.10 3 e 4-.
- DO I___---_---ó.,--- -DR. ALVARO RAM9S CONSULTORIO: R,HI Coronel

Pedro de Moro, 1.541

1.0 Andar, Apt. A '

Frente ao Cine Glória - EStreito
Consultas das 9-às �1,30 e das

18 às 20 horas

"/

INDICADO."
.

Residência;
Rua: Gene cal

101 _

Telefone: 2.693.

Bittencoun: n

M It D I C O '8
DR. WALMOR ZuMEIl ",I<, J�J�E TAVAUEI.)

GARCIA IRACEMA
Olplomad .. peta t'a('uldarle Na- "(·':"ÇAS.' ,'\ERVOSAS E M.�X.
elcnal de 'l..dlt-ina d" ('nhrtr- I'Aí"; - CI.IXICA GEItAL

tlld�de do Brasil Angu,;tia'Complexo.
E·I.interno por COnl'Ur80 da. "",_. IIl';UI'la - At'H,Ul:S - Mariial --

ternidade-Escola I'roblenuitica afeuiva e sexual
(Serviço- do Prof', Octávio Ro· [lO Serviço Nacional de Deen-

drlflut's Lima I .;as Mentais. Psiquiátra' do
�'I·loteroo do !lervh:o. de ('Ir".· . l(f"oi�.al-('olinia Sant-Ana- .

lI'i .. du Hospttal I. A. r.' li:. T. C. CONSUbT6RIO - Rua 1'ra'
do Rio ri e Ju,ot'iro ,til;", -li -- j)) ..s 16 às" J 7 bor.u

Médic. do Hospttal d .. <::.drl,,".. itE:-;IDIí:NCíA: Rua Boeaiuva
I' da Mat .. rnidade nr. Carl-'II ·.iI 1'el. i!\lUJ

Cor rêa
1,(H:NCAS DE SENHO'lAS -

PARTO<=: -- O·PERA :'lER
Cons: Rua João Finto n.

16, das 61,00 às 18,0& horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

t:x -ínterno da �O· enfermaI ...

� :serVl{; 1 de gadlr·,-ellterolo�la
Ia Sant.a Casa do RIO de Jeneíre

_ 'DVOGADO'-.Prof. IN Berardinelli). J I ••• A HORA DO
Ex-interno do HOllplr.al mat.r- CaIXa POltal 160 - lta a

TONUCO . Z·EN.T;\ A Delegacia Florestal Regional,
J V· A I ,a'ata Catari�a. -

.

Ida e . mara._. no sentido de c<libir, ao máximo pos-DOENÇAS INTERNAS
;

,

Coração, Estômago, inte.tino, !!vel, as aueimadas e derrubadas de mato, afim de impe-
igad .. e vias bilía·es. �in.. (·R. CLARNO, G. d' "t f 't

-

� .

l'
.

,,,nsultór,o: Vitor -Melrelel 21. GALLETTI
Ir· os u_�.�§ rosc,s e elOS econOmICOs. e ec,i) oglCos que

�ÉJ)JCÔ UIIS J6 às 18 horas. acarretam ·tais práticas, torna público e chama, a atenção
Operaçõ..s ' ',Doenc;ap d .. S.. ' S ..sidên�i":'· Rua Bocaiu\'a 10. • - ADVOGADO· - de todos os 'propriet:frios de terras e lav""dores em ge-uhoras - ClínIca de A(lulto�. FOlie: 3468,

.

Rua \'iitor �Mei'l'.lel, 60. .."

Cu;'so de Espe(·iali7.aç�o II" lifONE:'.:' 2.468 ral, parI!. a exigência do cumprimento do Código Flores�
H 't I" d " 'd') d E' ------- ·Flo·ri,mó.polil -
tri,��PI a os ...erYI t res o. ---

_-----..
'

....__ __ tal (Decr. 23.793 de 23-1-193-1) em todo o Estado.

(S ..rviço do Prof. MaTiano de DR. MARIO DE LARMO QUEIMADAS E DERRUBADAS OE MATO

An�;�;�lta. _ Pela manhã nti
CÀNTIÇAO OU. ANr-ONIO GOMES.DE ·Nenhurr -,roprietário de terras ou lavrador poderá

Bospitql de Caridade. ,ALMEIDA l-roceder qu ... _ .. lada ou derrubada de mato sem solicitar,
Á tarde da. 15.;;:- IIs .• em diAIo'

'

M 2 D I C O - ADVOGADO t
.

tI.' no (,onsultório á RIIA N'll1*,�. ei:.INH;o DE CRIANÇAS E.critório e Residência ('om an ecedencla, a necessária licença. "tia autoridade

Ma�hado 17 Esquina de Tira.: -" ADULTOS Av. Rercilio Luz, 16 i florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
dentes. 1'('1. 2766.

. iJ'.en..... ·lnterna. Telefone: a84C. . 't I t" 2
Residên"iR - J!';R P,p"lt!4'nt.. .ORA\,· ..W _ FlGaDO -- ltlNr \0 PRIMEIR.Q SIN.

-

E FRAQUEZA, ;rONICO ZEN ..\ a em seus ar �IgOS 2 e 23, respectivarn�nte. estandd os,

Couti' ho 44. Tel.: 3120.
.

.. ' _:__ INTESTINOS '

... JuA MESA! infratores sujeitos a penalidades.
" tf4ta�en�i..,lliI'térno da D E .N. '1' 1 S TAS

. '.

.

, ", .' .

. I REFLORESTAMENTO

����:i���tó:�::I:a: 'Vllo,r Mel-, ��;:I�:!�Ã��D:���:r�CA' Ex·,toso FIO-fianíp:D,liS Ltda.� coOP�:J:ã�,e�:I:i;:����a ::d�&�!d:�v��:��:l�:e�:i��se�
,'J)as 13 às 16 b.orn. ChlllCa. - CJr�rl1a .Bucal -

i:NDEREÇOS AT-UALJZADÓS DO EXPRESSO sem�,ntes de espécies florestais e' de ornamentação, par.a
. r ... lefo ..e: Cou"ultório _. 3.411> PJ:otese ·Dentárla
t, ,...... R José io V1t.I� Raiol X e Infra.Ve.l'..elllo " , FLORIANOPOLIS LTDA. fornecimento aos agricultores em geral, interessados no

.
",enu,'h, Ia,

. .,...ua .

. DIATERMIA
-

"enHra lütl· ·-�Prall& da &aud.ule . p. '.'" 1

.

•

. Ieflorestamento oe suas' terras, além de prestar toda
,

C"·
.' Conslllt-Órlo e ..ell""nc a:

I-;_o���oa }(ua Fernando Machado, n. 6 !fransporte.-: de Carll:as em. Geral entre: FLORIANÓr07 Il'ientação técnica necessária. Lembra; ainda, a. possibi-
,F"ne: 2225. /,'1.IS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO' PAULO, RIÜ 'lidade da oIJtenção de empréstimos para reflorestamento

I' c' nsultaa: dá. 8,UO ã. 11 h�-;' DE JANEIRO � BELO HOR!ZONTE.
.

PO �anc� do Brasil, cOIIl juros de 7% e praz? de 15. anos.
l'as e da� 14,00 ÀIi 18 horal

'"
Os mteressados em assunh>s florestaIs para a

!j;xclWl'I'llamen..e com 1I0ra

mar-I':"
•

FLORI NóPOr I�
,

cada. .

.

.' lnatrlZ: A· . ,�. Fili�': CURITI11A lbtenção de maiorel> esclarecimentos e requererem auto-
:sabado - da. II •• 12.

. .. ,Rua Padre Ro�a, 4::t T,é�rl''') Rua \'i8�C)nâp do Rio Brane,\ rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
Telefones: 25-84 (DepO!llto' J82/':6 I

d�vem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou
'25-85. ,(Escritõri,' ·'j\,; .. fo'1tl: 12-3P I diretamente a esta R�partição, situada à rua SántJs

Cai�a ·Postal, 435 Enu. 'Telpi. "SANT IDRA" i
DtO 6 FI" r

'End:' Telea-. i"�AN D.��ADE)"· I

l' umTon'l' uf· e2m470onanC°p'0 IS.p t I '39Fí,
� e e one:. - ,>aJxa os a , ' .

FiUal: SAO PAULO .\llénda: POllTO A I.E(.Rt , C
Endereço tefêgráficu:' Agrisilva :_ �lorianópolis: ,t,

"Riomar"
,

.

I
,. . -

Avenida do Estad(\ 1Gff:í'l6 Hua comelJc.t:�or Azevedo.
".,..._.....-.......-...v:��--._-........__..-------.1

Té1efone: 37-06-60 Telefone: 2-.17-83
Aterrdf> "RJOMAR"

End� T�lei. "SANDRADE" EIJd·. T�leg. "RIOMÁRLI"

Itedaçào e 'Jficlnl, l r.. COD
,.·heiro 1\1"'r... D. 1st 'l14' 1122.
...: rll. Poetall".

.

Diretor: RUBENS A. BAIlOS
'Gerente: DOMINGOS; 1'. D.

. AQUINO
'

RepreBentantel':
Representeçõ.. A. S. !Aí••

Ltda "

RL'3 Senador ]lant... 40· -. 10
andar.

.

.

Consultem nossas taritall. EXPRESSO FLORIANÓFOLI' ·lotes, ca'sas, sítios, c.bacaras,lpinhais e outros imóveis de
Te!.: 22-692" - Rio de ,,Janeiro. , .. -

Rua 15 de .Novembro 'J28 60 -Fon�8: 25-34 e 25-35 - grande imp_ortãncia e oportunidade' pára os melhores
ntlRl' ..ala 512 - São Paul..

.

IHfoMi_..••••.•• I ••-� -- ,

I' negocios.
Assinaturas anual.;. Cr' /100.00 POSSUIMOS PARA VEN...,.",.......J9;.........,................ o('�...-.N" .

. DA IMEDIATA
Venda avulua .•••.• Crf 1,00 .

�
. ,

� Ctt C 't I S.

, asas 'e errenos nes a apI a, no ub-Distrito do
Anúnci.o mediante eontrâto. I

Os originais, meslI!l) não PU-)
. CUi1t -(Saoctos -Saraiva" !I Estreito:. poqueiros: Bom AorJgo ·e. Trindade. Otimás

bl�a:tr�ç;oã�ã:e:or�;:!!�t�iill& �_. � oportumdades, local::! de grande futuro e a preços ver-

pelo� concFt�,- emitidàl."O-. ar- � .

(REGISTRADO) � i _ dadeiramente convenientes.
tig08 1l�1I11

�
. DACTILOGRAFIA E TAQUJGRAJ.'lA

�'. Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.

..
_PROFA. L�GIA D9S f5ANCT0S,SARAIVA ·

...I.� )���:��!!j���INFOh"�J'�ou· ftl:18· _

!!!!! -

J!:SPECIALIS��DIC�M OLHOS DR•. NEW1'ON .' ,
. •

)11 VI L)Os., NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA O leitor' encontra:-á, <:••\ta co-

..
, CONPCRTUERPSAORADETDAAMCBTÉIML"OPGAR'RAAFTA• '

i. � I �ã� �ri I
rRATAMENTO E OPERACOES, CIRURGIA GERAI. lima, informações que ·n,;c...ità,

J..!

!nfra-\'ermel�o - Nebll11zaçio -' Doenças de �enhora� - �roeto- d���.:::t' e d. im.dià;�.efo� "ATENDE AOS INTERF.SSADOS, DilRIAMENTE, �Ultn-Som logia - Eletricidade J4edka. '10111
{'r.atamento de

-

linulite lem
. Conc'lltórlo: Rua Vitul 14el' O Yatado ,-. ..•. DAS 9 ÀS 12 T I\S 14 ÀS 18 horas •

.

opera(io) .

I s n. 28 -. 'relefone: 3307. A. ,G;&zeta ••.•
_
..••••• '-'-",'" all�'1Ii! EdR' 1:' N

."
13

'

� ','. _:_
,

Anglo-retlnolcopla - Ileeeita de

Ire t. nsultas'
Das, 16 hora. eUl DI&rlo :Ia' T� ile .••••••• . .. Ir n ereço: ur.�· e IClano unes PJres � .,

O loe Modernc equipamento
,o .' Imprensa Ofi. 11 , .'.688 .

TELEFONE-. 3IÍ3
.

(''1 - . :liante I OSPITAW
'

,

�j.. Oto.Rlnnlaringolo"la (6nJCCl Resi'dência: Fone, 8.4112 .H -

C 'd d.. 'MAT�fCUL_' SEMPR'E ABERT.A

.

. 110 Estado,) Rua' Blumenjlu n.. '11. &rI II '
. �

H ., io das 9 às 1Z hora.e' IProvedor) .-...... "f·,·"-.. '1.114
.

' ..
� °rs r, 18 boru; .

(Portaria) .....•..• :. ::-' •. 2.016 .".". �.,...... _ ":.__
- - J'_.,_,._ �.'\. _ -.(

io'I!, ��Ari,,' - Rua Vitor Mel-
DR. A'N-TONIO BA'�1'lS- Nerêu Ramo•.... '

'

.. '� S.811
, onS\I .".

.

'._ l"I't
' .

'

Il'�
rl'les 22 � Fone 267&, .1'1 ar ., .. �

..... , .• ',�,""i:, . I.,

Tt - Rua São Jor&,e 110 - JUNIOR �ão Silbaatiao (Ca.a ?,dI ..

F�n:s'24 21.
CLlNICA ESPEt1ALlZADA DE M:t����áad�"D��t�;·�/,U6� Vt'a·&am C0':D s'eg'ar'�Bl'aCRIANÇAS los Córrêa .:; .... '

h... 1121 6-' U Y

DR. M'.•ÁRIO WEN.- Consultar das \I ás 11 hora•. CIIAl\fA()()8. Ult.
-

: ,'C

'd
'

Res " Cons. Padre M.i&u�linho, GENTES. :.. ,

e
'.

'rapl '8Z"DHAUSEN l2. '" Corpo de Boml)el ....óa. � ..•. '.na
.

/.\ Serviço Luz, (1t!1clama",
CLlNICA M�DlCA DE ADUL10S- ções) ,�•.

!'
U04 SO NOS CONFORTAVEIS 1rtICRO-ONIBUS:DO I

t CRIA.NÇAS·
'

Polícia (Sala Comiühio' . . 110'38. ' .

_. -

(.onsult'>rio __;_. Rua-J,oio Pln- Policia (Gab. I'eleJiado),,;'. �:1S9A. ,. "IIPIDO IISOL-B'B'.SILBIB-O··--=-,,'to, 10 - Tel, M· 769.'. DR. !. LOBA,TO
_ COMI'ANBlAS Di "� "JI

COl1sulta�: Das 4 às 6 hOTa•.
R�sidéncia. 'RUá ·Esteve. J.4· . FILHO TRANSPOBTES. -" lFl.orianópoUI � Itajaf - JoinviUe � CUl'iUba

.ior, 41í. Tel. 2.812.' '}"ençaa do oaparelho relp1r.atórlo 'fAC ....••'.......... •.•. '.700.
..);o(l'

._ _ ._ TUBERClrI.OSE. �ruzei ro do., Sul ••• :•. ,. 2.500
lfII"

DR:--EWALDO '8CHAEFER '{ADIOGRAFIA'oE RADll>SCOPIA Panair � ;;.;. !',1126! Ag'e""'n'Ci • l\.W& DeOdoro' elquina da "

Clinica Médica de Adu ltos (';��:/d:UtM�:�a:c ;_
i�1: Aé���":::::: ::::,;:: ;.402 ". .

. a. Rua Tenente ;SUveira
e Crianl'as F do 'p-ela Facnldade- l'Iach- Relal •...•....•c•••• J.• '," '.I'1'l

� orms..
.. .' _,

-. Seandinavaa- ..•...• :;.� .• 2.100 I 4I!'---------�------,---..-""----...._
Consultório Rua Nu 'Hxl de'Med�1'ma, .TI!llo�05.lIta e., BOTtIB . .-',r<:' .-

-

l
-

,·isi.lClfUrltll!0 40 1I01'PI�al �.-
Lu'l ".:: ..

nes .Ml:i.chado, 17. _
, r. 'rlllu Ra�"8 :.: Magnttl! '.;:. .•

'

H
,.

das Consur·+·a·s Cureo 4c espel"lalizaçao pela. I" .. ; .�. .'

orarlO ;.
-

'N t 'Ex-Interno e E��a••I.. Metropo ..... u�·'·�· .

:,das ')6 às, 17· .. hóras (excHo' t�ntl!' tle' Ciru gia do" Pret. Varo, ,La �ort. "', " .. ,.'-'. ..

" ;··,.c :
..",..' .

,

G-uim"rães'(Rlo). Cacique...J.••." .•.••• ,'. '"

•. ao" �ábados'J;; " \

.' Con's.:'FéÍip'6 Sch:mid'i;,18 CentraJ..,;:, .... ,.; .. ,.... ,

··'i,'E
.. ��I�,�5.:�.·�ot.�...:.·.·:.\..'.·,...p·.'.·Jt.'··:,··1-'U.·e'�t•.·.·o' , V1i2s;.0._. ;Fci.ne':3801 . > /

.

-

:,. iJ. :\Aten(j� �m hora mai-��dll.. _ T(feal .... ; .... '.
.: '.Res.: �","Rul.. Eat .."ea· J\lllJ.-r,

.

. S'U - F'o ll"iI; 1l1�.;'
,.',;'!;"c',',:, ','

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
II�ÉDTCO

Com prática no Hospital São
Francla!;" de Assis e na ranta

CI'�a <lo Rio de Janeiro
CLIN1CA MItDICA

� CARDIOLOGIA
Co nsu ltôr!o : Rua Vit,or Mei·

rt!lt,�. 22 Tel. 2675.
Horário:.: Seg undas. Quartas.

Sd x ta feiras:
Das 16 às 18 'boras

Resjdência : Rua Felipe ��b

midt, 23 - 2° andar. apto I -

l'el. 3.00:::.

DR HENRIQUE PRISCO
PAIUTSO

CLr�1CA
de

OLHOS - OUViDOS
fi; GAR(aNTA

ho
DIl. c.illBRHEIRO nA

FONSECA
Chefe do SClvi.:O ti .. (,'rnHl

:"10 do Hospital cie Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE-.
r.Hllg MAIS MODERNO!? PhRA
TRATAMENTO. das DOENÇAS
da ESPECIALIDAD�.
Consultas - pela Olál!hã n<'

BO::lYlTAL
À TARDE - da� 2 ap. ,,

no CÓN:,UFl'óRlU .- Pua d08

lLHF 1 nO. � :--,

Rl... DtNCIA - Felipe Sch

miolt pO. ua Tel 236õ,

DlL·· ANTÔNIO MuNIZ
DE AtlAGÁO

CIRURGIA TREUl\tATOLOGIA
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CO"8ultório:' J"ã" Plntn .... 18

iJ ..,· 15 As 17 dtàriamente

Menos aos SábadoB
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.
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W. MUSSl

•

ôR. ANTONIO n.IB
MtTSSI
MtD!COS

CIRURGIA CLíNICA
o:iERAL-PARTOS

.

'J':erviço �bmpleto e. especiali
.ado das DO�NCAS DE SENHO,

RAS, com modelénos métodos de

diaO'nóstieos P. tratamento.
SULPOSCOPI,\ - HlSTl!:RO -

SALP1.�GOGRAFIA --:- METABO-
LISMO J3ASAL

It"dloterapia por ondas curtaa

Eletrocoagulaç!io - Ralos Ultr_a
VI('!eta' e Infra "Vermelho.
�onsultório: Rua Trajano, n •. l.

tO andar - Edificló do Montepio.
HOI'ário: Das 9 às 12 horaa -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horal - D••.

MUSSI
itesidênda: Avenida Trom,

Pf\,.;-s!;,. 84�

DR. JÚlIO DOlN
VIEIRA

l\hmco CIRURGIÃO
: h.lenças de üt'l1hol'as � rarto.
__ Oper",çõel' - Vias Urinária..
Curso de aperfaiçoamentJ' e· .'.

...ngà prática . nos l{ospitlli, q. UR. ·L.\URO CA�DEgtA.
,{uenos Aire:,. .,.

I
. D� ANDRA'A I.

•

.
CO�SULTORJO: �ua. 1I,ell"" CJRURGlAO-DEl!iTI8T_\. "�:

��h.mlljt, nr. 18 tsotuado). I'UN�.
CüNS�LTÓmO ,�. Edifléi.j

1,·12.
'. 1\ ãs 18 bo•. l'llttenoll � ,2" .and.ar - ..1"

flORAltJO. da. 1 .

1203
_ Rúa Tenente Silveba,'.U·

ras,
. _ ...• -Ida 'Ri .. Brau. Atende-- diáüament. da. :a"�

Re8ldellClS. _"V�..
41 bor.... ,

... 11. 42. aas e 5aa "ai U a. 18 1I0ra•.
" tende ch:mado. _ _ !II as 22 hOJ'a... . '...-

'felefolte: - 3 ...96. .Confe('ciona Dentadural •. Po.D-·
e� ofóvei. d. Nylon.

.

TelefGne: 3666.

DR: AHMA"SDO VA LÊ·

)UO DE ASSIS'

DR. rruro PAUPITZ
,,'lUlU

DR CONSTANTINO
DIMAT08

DR. LA,URO DAURA
CUNiCA GE·RA1.

t-;t;pecialista em
. mo�és�ia. d.

:,ellho"as e vias ,urlnár18.". _

CUfll . r;tJic�1 das. ulfe,·çoea.

agudas e !!.ron)Call, do ap.r ..l�o
geidto'urinário em ambOl .o.

:ie�os.

1J0ença� do aparelho Di"e.tivo
e do sist�ma nervoso

.

Horário: 101;;' ás 1::' e 2'h "-Ar
Consultório: R. Tira..!ente., I.

, l0 Anuar - - F'one: 324ti.

Rtsidência: R. Lacerda Cou,

I ilho, la (ChácarR do Efjpanha
- Fune: 3248.

DR. ALVARO DF
CARVAtBO

MÉDICO D'E CRIAN( ...:

PUERICUL'l'UR'A - PED,lATal."
_ ALEaGIA mFAN1�L

('')nsultórin' -:- Ru" TlradeLt·

tes n. 9 - Fone: 2998.
.-.

Residência: -- Av. HercIllo

I,uz n. 155 -- 'l'el. 2.630.

HorArlo: - Das 14 àll 18 Iao·

tas diériamante
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Vende-se ou arrenda-sê o PerDIa Restaurante. sito à '

�.�� 1'l,!<'> �4 de M�io, 748:no Es.treito - Informações 10caLl ��=G'.���i�?$i�.jt��·�$,��'�.:�..

�,:�.�-�������

O 8 .

Atende das 8 às 11 noras
\ o V O G A o

I. e.
das 13 às 17% horas, día-

'1ft. Jost MEDEIROS rlamente.. •

VIEIRA ltua VIctor Melreles, 18.'

A'!;'ência: BELO HO-aJ
ZONTE

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

AriQ.cla.; RIO DE JANE�RO
"Rlo.ar"

ADMINIS.TBAC.j.O
"Riom"r"

Rua Dr. Carmo �.t'tto.!'t� A P.1l ida And, \�. �71-=-B
FOD�S: 82-1"1-33 e 32-17-37 Tel('fune: '. JO-27
.'Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR" {End Tele" "R I OM.\RV"

.

NOTA: - Os nossl' .rviço8 nas praçr.s de Põrtu A

A16grfO, Rio e Belo -Horizuutt', são efetuados pelos nossos

I'aientes
"RODOVIÁRIO RAPlDO RIOMAR"

'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S: CATARIN."
-�---------

FARMÁCIAS DE -PLÁNTAO
DEPARTAl\fENTO,

.

DE SAÚDE PúBLICA

PJantõ�� de Farmácias

Mt:S NOVEMBRODE

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

MINTSTÉRlO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAl_..
"ACôRDO" COM O ESTADO' DE

SAK"'t\_ CATARINA .

Á V I S O

L'rDA.
MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

C A S A P R O P 'R I A
COl\�PRAMOS E VENDEMOS:

SUA

••

. rua Felipe Schmidt

(
'''A Soberana" Praça }IS de ·novembro esquina
/

Filial "A Sóberana" -DistrIfo ao Estreito - Canto

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIE, DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 1956
--------._- ---'�-------

Sociais.
4 Santos Oumoo t

ALDERACY' MURICY

Para ti, meu irmão, gênio altaneiro,
Para qUe ninguem roube a tua Glória,
Gravem-se de ouro as páginas da História
No coração do Povo Brasileiro!

Para que a Pátria guarde na memória
Que foi seu filho quem voôu primeiro,
Hoje asas cortam os céus do mundo inteiro
Celebrando-te as lutas e a Vitória! '

'

Desde que, afoito, dominaste o espaço,
Uniste o Norte ao Sul num só abraço,
O Leste ao Oeste - a humanidade inteira.

Mensageiro da paz e da harmonia,
Abriste ao mundo inteiro, áquele dia,
O Coração da Terra Brasileira!

Plorianópolis, OUtUbl'O de .1956
r-••�.....'-"""••_""""""_"'" '" .-...-_._,.,_...._-_-_-_..._._...,..

T,'ATIÃO ANOS AMANHÃ:ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE: - sra. Ilcá de Sena Pe-,

- sr. José Caldeira de
.eira Valente, espôsa do sr.
�ewton Valente
- sta. Laura, Cardoso;
ilha do sr, Manoel 'Feliz

Andrada, alto funcionário

dos Correios e Telégrafos/
e pessoa grandemente rela
cionada nos nossos meios

sociais·
- dr Vitor Fontes, enge�

nheíro civil
- sr. Francisco Barreto,

. Parmacéutlco
- menina Eloiza, filhí-

Ilha do sr. Zenon Bonnassis
- sta. Adi Silva
- . sr. RuY Hoffmamm

;- sta. Holga Brust

�ardoso
- menino César Luiz da

.Ilva, filho do sr. Aricome
.es Espirídiâo da Silva
� sr. Francisco Xavier

-1edeirás, alto funcionário
da Academia de Comercio
Iesta Capital ,

- menina Iâra, filha do
r. Riciotti .Queluz, funcio
.ário Público Estadual
- sr. Francisco Leli de

.

- menino Luiz Fernando Assunção
da Luz Paiva - sr. Volná Millis

.

- sta. lldefisa Santos --:- menino Mohaír Ramos
- sr. Ady Catarinense da Ie Oliveira, filho do sr,

Silva, do alto comercio lo-! Moahír de Oliveira e de

cal, e proprietário da "Pa-
I
sua e�ma. espôsa d. Maria

d:1ria 10 de Dezembro" I Ramos -ile Oliveira.
--_ .._-- --

«No- Ceoi)cult),)'
Com a" Biblia na Mão.

� �_,_-I"i.'-'-__•__
3

Precisa-se de rapazes para serviço de escritório em

firma comercial desta praçâ, devendo os candidatos
possuírem instrução ao njvel do curso ginasial e pre
ferentemente com prática de datílografía,

.

Os interessados poderão dirigir-se por carta à cai

.
xa postal, 62, nesta Capital, indicando idade, habilita
ções e pretensões .:

Serviço Frjgidaire
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇAO
DE PINTURA A'DUCO E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, A ELETRO
LANDIA POSSUE AGQRA, UM ESTOQUE
CONSIDERAVEL DE PEÇAS E ACES
SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN
DER COM BREVIDADE A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADORJ�S DOM��S
ricos OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
MARCAS; 'EDIFICIO IPASE - ANDAR
TÉRREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇA-

MENTO)

�._--_._. -....-----

.

C O N E;�aHE12.�e Pl'�t"�á� p2k;n�. �e,�n�, ..·�iII.••..
"

.•.,"',-""" 1: fi I P E 8 ODa Globe Press t ..mente comemorado, e que 'VOCê, .. não,a ve
,. �'._

.

NOVA YORK - Do mes- resumia nas palavras "Ru- .
,

t100 modo que um quadro ou 1110 a um Mundo mais Colorl- porem, aI e9 a. , .

uma escultura tornam mais doj" se (reflete, de man-eira

I'belo um aposento,
.

também mais brilhante, nessa nova
.

-Ó,

•

um bom tecido para corti- coleção. "Verão Romano"
na ou um.. estampado para apresenta desenhos de flô
fôrro de móveis asseguram res nas côres púrpura, ce

um toque final que é índís- reja e oliva, em fundo cõr
pensável para um plano de de alfanema. O tema "Tar

decoração bem integrada. quínio" foi tirado de um

"Essa é uma lição que se afresco grego e apresenta
aprende nas novas coleções combinações em .matizes
de modelos expostos nas. sa- melão, bronze. e damasco ou

Ias de exposição das casas' cereja, côres ele rosa e ver-

que veijdem tecidos para me lho. As brilhantes e vi-
»:

decoração em Nova Yotk.· V�lS côres pe-rsas foram
Essas apresentações indí- conservadas no tema deno
eam, por outo lado a ten- minado "Mil e Uma Noites",
dência, cada vez mais acen- que é um estampado que a

tuada, de se batizar as co-
f nresénta tonalidades de ou

leções com nomes sugesti- . ;'0, amarelo, beige e mostar
vos. O que é mais importan- da; turquesa, bronze e anil
te, porém, é que, dentro das e azul, verde esmeralda e

coleções, sãq organizados, ;afira. Uma importante ca

cuidadosamente, grupos co- eacterística dêsses grupos é
ordenados. Por exemplo um ,I 'ausência de contrastes de
sstampado para fôrro deno- .ôres violentas.
minado ·"Coun.try Squire"
forma um grupo com papéis
;>ara paredes e tecidos pa
ra cortinas de cõres rela
.íonadas.
A clareza em côres e de-

senho são' outras 'caracterís
ticas que os bons. técídos
têm em comum. Para esta
estação, as côres são suaves;
mas ainda algo vibrantes,
o que só se pode obter por
meio de tintas' de melhor
)igmento e com corantes
tais Como os que são fabri
cados pela General Dyestuff
Company. Além de sua ex

celente qualidade, os pro-
'

lutos da GDC estão técní
:amente preparados para a

,wlhor proteção contra o '

Iesbotamento resultante da :.
.uz, da lavagem e de outros I

.irocessos de limpeza. I .. :.
O tem�egujdo perante o

•
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ESPECIAL PARA, A
-

MULHER
...

.� protecão extra
contra as cárieg ...

essa sensacão extrê
de frescor ...

·

...gracag a
.. - exc!ugiva

espuma
deAcão

'

Anti - Enzimática

REUMATI'SMO

Etf. F7

,

1"ara combater ràpidamente dores
nas costas, dores reumitlcas, levan
tadas nótumas, nervoslsino, pés in
chados, tonteiras, dores' :de cabeça,
'resfriados e perda de energia causa

dos por dtsturbíos dós rtns e da be

.xíga, adquira CYSTEX na sua far

.mácía, ainda hoje. CYSTEX tem au

ld.iiado milhões de pessoas há m.als
de 30 anos. ,Nossa aarantl,a é • lua

mator proteçio.

Atenção
. OVO� E PIRÚS

O Educandário Santa Catarina avisa que tem Pirus
. Ovos para _vender. Os interessados podem procurar na

lua Saldanha Marinho 34 ou no próprio Educandário.
)u telefon- 37�7.

.

T -

'S

VENDE-SE

A

L
f

./

A
Rua: 3 de �aio uma Icasa desocupada Com
sete. compartimentos, Atendo banheiro, cltu-
veiro elétrico, apare-, T .

lho sa�itário interno.
2°) Um lote na Rua Ge- Aral do Estreito, : 24

de.Maio,. em frente a ':i::w\
Far�ác'ia Indiana, :"'_"

proxima ao Mata- I
Graclela Elizâlde Queijo parmesãil· ralado douro, -medindo 9,15" .

Da Globe Press Cozinha-sa o espinafre, de frente com 40 me- "
NOVA YORK - Ao ore- escorre-se a. água e corta-] tros de 'fundo. '

recer mais uma receita que'
I

se em d f' 30) Um lote com 'uma ca: Estabeleelmento honrando as suas cungêneres do
" '.' ":' _. pequenQs pe a�os..

:levo a gentIteza do .1ns- Tempera-se C:9m sal, aJlln- .
s� d��,inaterial, ,me-' Estado.

JtuhL de Economia Domés- tàndo.se-qli:Ias"� colheres' de -� _'.. dm,d,&.8 ..térrentt"6.:m'i-i . Têêiücus >éspeeializadps�".l"I.O, ramo & .cse).·viço, da' Ctk -' �

;ica da General Electric manteiga. Coioca-se o éspi- tros por 25 ':de fundo, ietividade, � e n:a elegâneia do aprimorado gosto de bem

Company,. mais uma vez fa- nafre numa fôrma de assar! á rua Santos-Saraiva I vestir.

;0 meus votos para que, ao bem untada com manteiga I nO 376. vêr ($ trata; I Dispondo .de variadissimo estoque de casem iras,

)repará-la, a leitora pos':. e mantenha-se a mesma I
'

'a rua Santos Saraiva,
.

-tropicais, linhos, bins etc.

DOMINGO, 25 llE NOVEMBRO
�a dispor dos magníficos quente. Misture-se a água· nO 376 - Estreito. ' Visite, pois, sem compromisso a "Alfaiataria Meilo",

Porque o reino Je Deus- está dentro de vós. (Lucas :ogões Hotpoint e das lu- com o vinho branco, a pi-'
17 :21·). Leia Lucas H':J.l-21.; mosas e modernas

insta-I
menta, a cebola, emagad'a

U·
t _'� açõ,e� G. E. para .cozinha. CO!Il o cravo é a salsa. Fel�-

.. . _' i .l i • :i''''� Vejamos a receita, ve-se e deixa-se cozinhar
í JAPONÊ:3, amigo meu, foi pôs to em liberdade .

(:ppoia de servir. como pI;ês.o.l0 anos de uma pena de·36. FILÉS FLORENTINOS' 'durante' 5 minutos- Coloca-
.

Ê:e nunca negou SU:l. cu_lpa de participar em crimes de
1 kg de espinafre �e os filés de peixe e deixa-

guerra. Ê:�e insistia que fôn uma vítima do espírito da
Sal à vontade

.

,e 'no fogo brando durante I

guerra pela qual ll,iUltos 'suc,Ílrribiram em tôda parte.
·4 colheres de manteIga 5 minutos, ou até que o filé /

Quando eu o vi.sirei na prisão depois da gllerra, disse- �2 xícara de vinho brall- fique bem cozido. Retira-se,
me que tinha a certep qO perdão de Deus. Durahte aquê-

:0 deixa-se o caldo escorrer e

les dez longos anos ce recLlisão, êle se manteve firme à
Uma pitada ,de. pimenta deixa-se êsse caldo no fogo

Hua fé em Cristo.A .:!emêüCia e a liberdade chegaram-lhe
-l cebola pequena esmaga- durante 2 ou 3 minutos

como prêmio pelo se'l co_mpo,rtamr.nto cristão ali e depois
.ia' mais, retirando-se depois.

de um!1 revisão .do seu caso.
1 c.ravo . Derretem-se 2 colheres de
1 ramo de salsa t

. .

t b
Recentemente eu o 'vi em Tóquio. Ê:le lembrou.-me en-

man elga e miS ura-se em

1 filés de peixe com a farI" h d t'
tão quI' eu certa vez Tinha dado aos alunos de minha clas-

. n a e figo.
2 colheres de farinha de M t t t

'.

;;e bíblica um ,vel'sí.culo .das Escrituras que, eu disse, os
exe-se cons an emen e, en-

manterÍ3. firmes aind.a' que tudo mais falhasse. Foi sim. trigo quanto se vai ajuntando.o

plesmente' êste.: /'0 rEino de Deus está dentro de vós." 1/4 de xícara de creme caldo escorrido do peixé
de leite t' f' A'f..:le e>'lH ,agora Hbalauo na saúde, mas numa ·fé pro-

a e que Ique espesso. Jun-

fund!l. e o amor cl'ist,0o. brilham em seus olhos grandes e
Um pouco de noz mosca- ta-se o creme,' ,tempera�se

da .

preto�. f':le diz: "O reino de Deus pode estar sempre tão
AI t d

melhor, se fÔl' necessário e

.

t t I I'
-

f �l d t
.

d b gumas go as e caldo aJ'unta s'e a n

.

m d(llS an° e -(:1 rea Iza<:ao ora, l1las e e po e es ar am a em dr''';
- oz osca a e

vatente di:!>,'itI-o do .eol':lção h�l!nano. I el, Im�o. d
'

o caldo' do limão. Colocam�
.

O R A ç Ã O
' y� .xlca! a e agua se

.

os �ilés sôbre o espina-
Ó _DrUB, njurl.3-ll.0S a gUi1rdar dentro de nossos co.ra-

.,

fre e coloca-se sôbre êles o

ções um co�.hecime,nffJ ilo reijllo d� teu ?IÚor. Q�e êl� nos ·IG·UNIA DI· aSMA môlho, espalhando, à von

mantenha fIrmes qum,ldQ tudo maIs vaclla,r e çau..AJuda- . tade, o queijo pai·inesãu.
nos a ser verdadeiro.3 dis'cÍp(llos de Cristo em tôdas as t�n��s.�: ::�� : e::�'t�!:m·r� Em seguida, coloca-se a

coisas, por melo de seu p:i.'ecioso espírito. Amé�. coraçlo. Mendoc. domina ràpida- fôrma em forno quente, du-
. /

mente .. enseJ. a:egularlzando a .
. ,

SEGUNDA-lEmA, 26 DE NOVEMBRO, ,. respiraçlo e JllI:a�do um sono I
rante.5 mmutos, ou ate que

. ._ , lI'anqullo dt'lIde o primeiro' dia t' h t t d' l'
�

Acontecerá que, an,tes de clamarem êles" eu respon- Compre M.nc:loco ainda hoje. NossÀ I se_ en a os a o Igeua-

derei, e estando Hes ainda falando, eu ouvirei. (Isaías garantlll é • sua mai6l' proteçio.
.

mente.

li5:24). Leia Isaias 65:17-25.
.

H Á ALGUNS MESES, quando eu estava dormindo

mal, acordei certa n ')iti:l e não fui capaz de- conciliar o

sono no\)'\mente. Eu pensava' na 'manhã pesada,. cQm a

lista de cirurgia. à frente. Eu estava aflito.

Então, disse a mim mesmo: "Se eu sou c·ristão; POI'
que,não orar a êste re,speito?" Assim, disse tão simples
fuente isto: "Querido 'beus, eu preciso dormir. Tu sabes

que eu preciso dormíl.:. Por favor, que eu tenha algum
Rono." Imediatament'lrme 'Veio a resposta; se foi em voz'

alta ou não, en não sei dizer, ela, porém, me estrem,eceu.
Foi esta: "Antes de tl1 me rredires, eu 'te responderei."
Logo caí no sono.

.

,

Depois que eu m� despertei, as palavras recebidas

em resposta à minha oração estavam ainda, em minha

mente. Elàs me soavam como uma promessa" da Palavra

.
de Deus. Eu achei ª' prom.essa escrita no' livro de Isaías.
Não tive dúvida alguma oe ter Ji.do aquela-passagem sete

'�1l10S quando eu li tôda a 'Bíblia.
.

Dê�s dá-ílOS uma riqueZa de coisas, mesplo antes de'

nós lhe pedirmos, Se nós tivéssemos fé como um grão de

rtl,osr,.rda, o que Deus não �aria por nosso intermédio? .

3 ótimos terrenos bem si
'tuados no Centro do Estrei
to.
1°)

\jT � '(.0 (Sábrdo) � Soirée d' A bon.eca dE; Natal,
patrocinada pelas Exmas. Sms. Drs. Os
mar Cunha e Alfredo Çheren

.

in!\ 6, (5a,ff�jra) - Festa de formatura do Curse
Científico - Colégio Coração de Jesus

DI A 18 (3a. feira.) - Festa de formatura dos alu
nos da Escola Industrial

DIA 22 (Sábado) - Bingo do automovel Jaguar,
pàl'u 'o Ginásio Coberto

DIA 23 (Domingo) - Às 16 horas � Tarde do
Papai Noel, dedicada a c'riançada, A.s 20
hs. Soirée juvenil

DIA 31 (2a. ':eira) - Tadiclonal e grandi6so bai
le de gala, comemorativo da passagem do
ano.

.
Sede Balneária - Coqueiros

.
'.'- R�c()Tnenda-se. novamente, que para frequên�

cia da Sede Balne'ária, é imprescindível a apresen'
i_ ('.11 ,I o e�I\RTEIRA SOCIAL para os só::ios, es

.� �sas e :JésCel}€I,entes. Não há axceção.

...

�� �

PRO,GRAMA DO MES
MÊS DE DEZEMBRO

Séde Urbana

l.

I,

� Viajante '

Precls:;t"!e ullh>para todo o Estado � c�m p�atica no

ramo de ferta'gells e_ fogões, apresentar-se no' Hotel
Central quarto 5 fala�' com o. sr. Wilson.

M
E
·L
L
O

•

'CasasI. .

, Vend --se duas, de·material
sito à Rua Silva Jardfu, 285.

.

ZE-MUTRETA

Tratar na mestria rua,
.290 .

no

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2.0 TEMA:�' ES.pmITO DE SOLIDARIEDADJ):: E R I" d J'
I

"II d 1'6 18 j.mente isolados da crônica esportiva estadual; com ex,! �

CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS CRONISTAS DE
.

ea Iza ,0, "em omV-1 e,
.

e a-
:, ceção 'do Vale do Itaja.í, onde mantenho um_,correspon.:

. Perante 103.000 pessôas
SANTA CATARINA �

.
,

.te, .

'.

,

• .., foram· inaugurados 5a fei-
�lJTOR,:- NEVIO FERNANDES" da Rádio CJubé de .de.. nevembre I'

.

. ,
' ":i em Melbourne na Aus-

" Da, nossa capital, do norte, do oeste, do sul estamos � . .

'
. .

Lages.
_

,)ar, do q,�le ocorre -ias .dlvérsas regroes,
"

7. completamente a lheios, aos acontecimentos esportivos trália, os Jogos OIIn_tPICOS.,'Senhor Presidente! '

t d.

D.e.. vem,' o.s semanalm
..

ente distribuir [ornais ou bole- destas regiões; a não ser algumas' vezes, quando chega' apresen a� o-se QO Impor-
Senhores Congressistas!

,
'tante desfile atletas de 66

cins através dos râdíos, afiin de que não SÓ o nosso 'es":
.

�'rtl mãos alguns jornais, dessas localidades. .

.

I _'::-: . '.Como um dos .representantes da-: crônica esportiva '
. . �. ." .'

I naçoes inclusive o Brasil,
da cidade de

.. Lages. venho batalhando" insistentemente- ,Jorte· seja êonhecído liOS '''outros municípios, como, tam- ,.,Este e o
.. meu ponto de VIsta, .a qual venho apre-,' .

. .

h t· ;' :')ém aquêtês em nos'sãs _'hm'as, e isto é .de g-rande val-or .s·enü�· rieste. magl1ificd congresso, que a m, inha cidade 'Os jogos . esta-o sendo dI'S-em mm a erra, para que o esporte, que e o nosso bem' ,

'.
'
.', . . �ara.o .Ievantament i moral' do esporte em Santa Catá": a famosn pr.m.cesa d.!'t. Serra, terra de .grandes hom_ens do putadissimos, com o BI'asI'I-comum seja difundido em 'todas as camadas sociais, afim 'J ...

de que "0 mesmo encontre a .receptividade a que faz jus. rina.
. '....... , u�nário politico nacional, receba maior cooper�ç�o dos atuando brilhantemente.

Para que isto seja concretizado, � necessário o. D,evo,J:;ónJ�ss-ar (lUe, nos lajeanos e-stamos �o�pleta. (Cont. na 5a. pagma) ,....._...._..-....;............_••_._ ......

apóio incondicional de tOQÚS aqüêles que mourejam neste
setor, COIU iniciativas que visem propagar o 'esporte nos

.O
..

:c:a....FUTEIGt.,.,.'EN.15.'.V.",
'., ."(:'.

.

'

núcleos onde ainda .não· foi alicerçado. .•

.....

Seria um ato' Isolado, se não merecermos o apoio
dos demais colegas, fi qual o nosso esforço seria' acarre
tado com reflexos quase que abçminaveis.'

Solidariedade significa que todos os .. -atos ou. iní- ;.....:.-_�-:---=::;;:iiii:;2::5��;::;e:::---- ::.=
dativas sejam hipotecados 'Irrestr ltamenta pOI' todos os ':-" ---�

colegas que .reccnhecem neste ato ou iniciativa um meio _
que coaduna-com os 'interesseS' dõsdemais colegas. ..! '" 1;:1 '�.,;,

A solidariedade também deve ser .conceqida pelos JC .

nosaos-.cclegas TIas situações criticas com que' nos de-
•ATLETISHII·RE"

paramos. muitas' vezes, sofrendo vexames morais ou cor-
------------....----.......-••"'.

porais.
;

�. .". '.:.

_

�
.

. . ...

. Em mit,J1!a .cidade, a crônica' esportiva jamais foi
vitima de flta5I,l1,es': pesspais; quer sejam .de clubes' ou
torcedores, prov-enie'nte< do velho! dilema de inconformis- Jerônimo primentos' desta Diretoria
mo nas ci'erro.t;s�, •.�.. '" " -. I Por .sua estupenda campa- pela brilhantevitória �lcan-

Como " sempre" fl'Có.nte��' em ai.versa's cidades dêste .!lha no campeonato extra de çada dia 15 úHirrio, frente
imenso Brasil, o'érônisÚ -espcrtlvo 'tem sido vitima .desta profillsionais, aspirantes e ao atual líder da Divisão Es
sanha' de clubes ou torcedores, apenas porque progrros- juvenis recém-findos, nos' pecial de Profissionais, pe
ticou o resultado favorável de seu 'clube em determínados. -qua is sagrou-se campeão la esquadra paulaína, o que

jogos ou ciitieou a 'má-fase do mesmo,
.

_, Invicto, e; muito, especial-
I

valeu como uma demonstra- Secretário-Geral".
Conclamo a todos ós cronistas barrigas verdes, que .mente, após" à brilhante ',,�i-., ção àqueles: que pretendem

sempre prevaleça' .em pÓ,s o espicito de amizade, seja- :'iria frente aoPaisandú de relegaI;, a um plano secun- D(,)' DESPORTISTA WAL-
mos solidários uns flOg, outros, porque assim estaremos í3rusque pela quilometHca, dári-o, equipes que ··igualam TER t.ANGE
:batalhando em tO!:'l}:0" de. .n-bssii" l?ropria' classe.

�

,ontagem de 4xl, velll.<? �au.;: e:v;up,eram até as inelh�res-
Este m:tgnífico con.gres.:'lfl� em que tenho a honra ta: Ramos .E. C.: rec,ebend� ,- do Esta-do, por simples ca- '''Aos Diretores,. e, princi-

de comparecer .e represepta)":, a Rád:io Clube de 'Lages, :entenas de congratulações, '. Pl'icho ou eg.oismo exagera� palmente, aos' valorosos jo
é l,lill conclave que' jamais ol-yidarei em ·toda;-a minba vi- lentre ,as quais destacamos do. ' , gádores dI) Pauli Ramos E.
da, como sen'dó a maior cõnfraternização da crônica es-' .as que abai:?Co transcreve-:. ,A par da técnica apresen- Clube, OiL cumprimentos é Reé'ebemos da As,SociaçãO, designou os demais

-

mem

portiva de Santa C".tarina, pois reuné todos. os érorlÍ!!- mo-s, por seu alto valor mo- tada peil!- e.:tilipe vence.dora, calorosos aplaus,os pela b'o-, dos Torcedores do Flamen·. bros da Diretoria, ficand.o
tas de jornais e rádios dêste grandioso Estado. 'al: '. "

·d'esejamds nesta oportimi .1ita vitória o'btida contrá' o {O, "o ofício abaixo: a mesma as�im constituida,
São representàntes 'da crônica esportiva do sul, do DO BOCAIUVA ESPORTE: dade V�l" trallsmitidas aos forte conjunto ;do PilÍs.andú "Fl,orianópolis, 14' de no· para o período dé 1956 a

norte, da serra, do ('este, do centro, da capital e d�sta CLUBE
. i 'hoine_ns que a integram: "de Brusque!'. "Dum velhO \·embro. de 1956' 1958: ,

magnífica cidade, todos imbuidos. de um 'mesmO ideal '''Ilmo sl".· �) bem como aos que a dirlgim, 0e'lportista Ass. Walter Senhor Diretor Esportivo Patrono - Dr. Gilberto
que é o de propagar -através de sl�s. rá:dios e jornais �., ?r�sídente do Paula IRa- -as nossas felicitações pela Lange''. ---- Levo ao conhecimento de Ferreira Cardoso
vida esportiva d0 suas cidades e do mundo todos ÍJ'ma- mos ,E. Có Lisura é correção com que V. S. que, em eleições rea· . Presidente de Honra _

nados elE_ tom!? d� um só idefl.l, Com a mente sempre er. N E S TA· 'sabem portar-se, e que SQ- Afõra í:\s de�enas, de car·' :izadas dia 28 de outubro Drs. Milton Leite da Costa'
guida, com o fito dl� erguer o nosso esporte. As culmi. Imo. Sr.· . ,Dente serve' para elevaI; o .

.;;1S de desportistas e Clubes :J. p.,. foram eleitos pele e José Alves de Morais
;.nancias a que de fato é merecedor como incentivador Transmito a V. 8.:os c)1m- desporto floEianopoli.tano. ·.ocais, contfnua o Paula Conselho Deliberativo da P-residente - Helio Sar-
'do, éspirito ·sadio.' . ,: -

' ,

'_.y-.--�-.---.-.-.- - .......-.-.-.....- ..�........�.-..-..J ,. {1:mos recebendo cartas e Associação dos Torcedores' mento SaBes-

.. iR·econ��><1?se'r.õ 110sso :r:�.tado, um �os'mais fracos SE16Ç...AO.,:.X-AV_Aí"P·ROV.AV,ElME.,NT.E4a elegramas do interior do do C. R. Flamengo d'e 'Vice-Presidente - Enio
�a}�deJa�·ao,,· !l1a31 ISlO nada, ll1�!u�, que cOllf n nm�sade-, ;;stado, devéras lisonjeiros, Pp'olis, os seguintes sócios:, .Pesso'a
dicaçfro incondicional; sempre labutemos no sentido de

"

'FEIR"A' iem como convite para se Presidente --,- Helio Saro _l() - Secretário·- Edgar.e

que d,en\tro em breve seja 'o ilOSSO Estado comparado' aos,
' c,'. .... :xibir' em outros campos, mento SaBes Rutkoski

maiores cep.tros espo-):·tivo'êi,
.'

,

'
- Segundo . estamds infdr-' próxlrila- 4a f"e1ra;";' de' um IU;11 seja, do lnteí'nac!onar,,' Vic.e-Presid'ente Enio 20 �ecrefá:rioPara que isto seja concrefizadõ é nosso dever man- nados a F.C.F. está em en- rtlliteh-treino entre a Sele- "te Porto Alegre, isto pára. Pessoa Nascimento

��r o maxi,mo intercümbio en.tre nós c�'ín todas' as loca- ,endiniéntos com o Avaí pa·- ção Catarinense e o esqul;t- .neàdos de dezembro próxi- De acôrdo cõm os Esta- '10 Tesoureiro - João An-
. udades de nosso Estado, afim de que todos estejam a ':\ a realízação, n.ª, noite da drão avaiano. . ,10. Ag�alidemos!..: . tutos, o Presidente eleito drade da Silva

-
" �_:

-

"

2°, Tesoureiro --Waldo-
,••••t! e•••••••6 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•••••• , miro Nascimento

'i :.Uma
.' ExpH.c.'.,açâo Necessári,a'

I

�of.i;�::�';�;:O�J:Il;;I�
:. '.' ..�.

"
'. ,·San

..

I, .Oll�ve.r'a , ..
l' ,. Agràdecendo a acolhida

"
que o mesmo deverá ter pOl'-

I. Jamais me atribu. ii: co:ndiçãó de técniclO de. futeból
.- �sise ,sempre tomadO' pela seleção, pedi ,ao Téc:t;liCo que pórtivo do Avaí. Nestas cO�dições, Nilson e Marréco:

pRl·te de. V. S., fiç_amos gra-
• Isto porque, eq,volv,e; est«;'profissão conheeimentos teo- me concedesse, como "spa-rring" do seu time', pelo me- ficâram sém chute'iras, nêsse jogO, apenas,' pois nos tos

: ricos que confesso, não os possuo'" / nos u� .ou dois treinos pa!,� o :'-va�, já que me achava demais jOgos e treinos, nunca faltava; material do .1: Si al��ma vez me deram tal �pelillõ, não- tenho com o Jogo�con�ra o ��rclbo Du�s as portas.. Avaí e até para emprestar a outros 'jogadOi'es extra-

I
culpa, fOI a

millh.
a re.\relia.,

.

.'
Como nao tIvesse Sido,... atendIdo pelo sr. TECNICO nhos ao clubl'., •

.

Por outro lado, também, confesso qUe, com eJdorçó e soube$se qUe o mesmo, posteriormente ao meu pedi- . Queremos, na' oportunidade, deixar .patenteado·,

Ie }l�a vontade, venho dh'iglndo a. equipe principal do do, ti:yesse·,. expontaneamente, convidado, I'espect.iva- que. rião sel'Ía absurdo algum, como entende o ..r. Téc-
Aval F. C., sem entretanto, reafi�mo, arvorar-me à cón-

-

mente, 'as equipes do .'Paula Ramos e do Figu,eirensl', /. ni�o; não levarem Os jogadort"s do Avaí ou de qual-_
. dição;do refeI'ido< clube. , êste com os aspirantes porque os titulares (t:tavam na quer outro clube, material para ca�po" por ocasião de
• ,Mas,. c�m,o o SI'. Técnico .da' nossa ainda não fOI�" ,sua maioria na seleção com., efetivos, para treinar ,treinos de selecionados. 'Isto compete, como todos sa-.

Imada seleçao de futElbol; em sua entrevista '(por' êIé com o selecionado da e.idade, fui a Federação e real" bem, a ..uem os ,requisita.
"

. ,

" mesmo ·e.scrita) a,o jQrnal "A Verdnd�", de 19 do cor· mente, dIsse-lhe que se não me fôsse .proporcmnado !.rambém, os jc(cradores do Avaí, que estiveram con- '

t<· rente, ªtribui ao técnico do Avaí certas atitudes que' ao mesmos .um tt'eino para o n'le�: clube, qu'e já há bas- vocados, apesal' de profissionais, na sua maioria, .não :
:::. t' pQr mime foram tomadas, vejo-me obrigado a masca� tante tempo não treinava, 'viria a "mandar" contra o l'ü:eberam, até agora, da entidade, qualque·r remune- •!', >

p ràr�me em" técnico, para vir a pútilieo prestai' �llg,uma f.(>lecionado por êle dirigido. .
.

l'ação pelos serviçps ql;le pI'estaram e nem m�siho· lhes i
.;:.- 'satisfação aos esportistas de boa vontade do nºsso Es- Prometeu-me, então, o sr: Técnico, dacIo ao meu era, fornecido, meios de locomoção para Os treinos. Pa- •

'1# tado. ,� insistente, veemente e justo apêlo, 'que"lógo quI' lni- gavam dos seus bolsos, as pásl:<lgens de ônibus. I; ,Realmente, o que o sr. Técnico já referido, disse a deE;se arranjaria um treino para"ó Avaí, Até aí, tudo bem. Como €e depatOa, .cal·OS leitorl's, é injusto que se

, müjJ respeito, que eu mandaria contt-a a seleção, é ine-. Eu 'queria treinar o. m,!lU time, .como êle queria o dêle.' a�ribua a mim ou ao Avai, a má organiza"ção que aí es- •
gável.

. .

Mas, passavam-se os dias, e o meu treino não vr�· ta do nosso �elecionado; I
•• cIanmepgoávdeal, FoutCrosFsim, f�! o fatotde qUBC .itl!'P.edi fôstse nha..,.

.

,

.

.

A culpa cabe�' h��eir� e lexclusivdamente ao s·t.·. Té> :
•

ao . . ., no Jogo oon ra o' ri ama, ma e-
. Fui, nessas condições, conversat' 'com o Pre;ideu- nlCO quP, sem experlenCla-a gumll e cousas c;lessa na-

:• Tial eSl)Ortivo do Avaí. te Osni Melo; a quem relatei o .ocorrido, prometendo- -tul'eza, meteu-se numa empreitada difícil, não saben-
-'

•
'

POJ'ém, o que o sr. Técnic-o não disse, e muito bem· _

. do c.omo. se sair dela.
.

.

••• me êste, que arranjaria as. cousas. VIT'óRIA SOBRE A
• poderia tê-la feitó-, 'foi esclal'ecer aos leitores de "A , Prontamente, fui ao encontro !lo sr. Técn:co, pe-, Fala o sr. Técnico,' sempre' aos 4 ventos, que and:t- I
•: Verdade", os. motivos das atitu�es por mim tOÍmidas, dindo-Ihe que desse .um pulinho comigo à sede da' F"- mo, fazcndo "o�da" _ a eXPressão éllêle. SELEÇÃO

• uma vtz que conhecia, so))ejamente, as razões que as- deração afim de tratarmos, juntamente 'com o 'sr. Pre- O que. ,;empt:e dissemos e nesta oportunidade rati- I No treino contra uma Se-

·1 sim' me levaram.a proceder.
.

.'
'

'�"I·den·te da qilmtão do treino' ficamos, é q.ue o dirigente d.a selec.ão, a no.sso enten-. leção terça-feira última, o
Entretanto, como tenha êle omitido os motivo"" vi- �, .' "

I.:• me obri,gado a .ti.rar do meu escasso .tempo dê folga, Na Fe�eração, mostrou o sr. Presidente, a mel�or d' r, deveria. seI" o Piment('l, do.Caxias de Joinville e' Avaí cúmprindó espetacular
: boa vontàde para qúe se realizasse o treinó com o Avaí. que a maioria dos jogador.es,· ou qU3si .a totalidade, de- t

- .

dal,'!uns minuto'!, para dize'r, pura e' sim'plesme_nte, a ,ori-. No .que, ao revés, ..0 sr. Téc:t;lico,' foi irt0edutivel n? seu veria SeI' do interior do Estado' e Jamais da Capital
a uaçao, ,ve,nceu mereCI a-

• gem do me� proceder. pensamento de não nos dar treinos. .

.'
. que vem a�ravessando uma fase de escassez de valores: mente; pela contagem de

••
1: tPof ocasião (lo 2.0 ou �.o. tT.eino da seleção da.ca- � ." Houv'e, ness'a ocasl'a-o, troc'as de ar,"'.u nto·" um' ,,3 a 1, tentos conquistados

't I d
.

1 t d' d F C F
" o c'!u� so agora, ·uma semana para o jogo, entrou na

:PI a, el um pu o- ao cs li. lO a t. • ., para ver as
pouco cálol'OSO'S, en. tre o sr. Téênico e nós, em que,· en- 1,l"d T'"

•
'pOI' NI'lson '(2'., sen'�o '1 .decondicões do nosso' time. -

b'
ca.: ca Q sr. eC�I�o.. '

, J,..-
Lã chegando llelas 17 horas'o treino-ainda'não t!e outras cousas,. dissem(ls ao mcsmo ,!ue, e:n ol:a Quanto, tambem, ao que ele se refere no tocante. "letra" e Jacó. Julinho'mar-

ba'via comeeado
' . '<

_

fosse pel:so� que me.r�cesese a n';I:;;.s� amlza�e,. Jam3I}'! a má, vontade expressada pela diretOJ·th do A\'aí, con- •. cou para os comandàdos de.' EstaVáDi -e� campo ape'l'as jogadores do Av.a.Í e
veriamos nele cOndlçOl'S llara dIrigIr Ulll tlme,/mUl- tra o scl�nado, � pura mentira, se não, vejamos: ·:·W ld' M f O A

'

r:• do Uig'iteirens1e' 'apesar de na

-

ocasião J'á outros clubes '
to menos um 'seleç_ion�do. ,.,::rem ,o Avaí� no' selecionado, o seu mas':agista e,' :'

a Ir a, ra. vai a�-
,.o; '... , t' d' " t b' f' t nhou: Tatu' Waldyr e Em-

• tinham
/

jogadorc1'- convocadõs.�
,

Dai, tmtão, começaram os "disque disque" de -llIa fi e poucQs Ias, o se_u I oupelro, .a� em aZIa, par c
.

-'
,

•
E t t' d'd

.

d dA' .

F r -que.' h J'e ainda nã pararam e o Avai ia ficando do planteI. Amho, nao fOl'am solICItados ao clube e.. SIO; Marreco, - Fernando e
• - s avam con un lOS, OS' Joga ores o vaI, e - a�e o o '" r éberam ate agora r muneracã '11- Ab I d N" N'l: nando, Enisio e Nils�n, Êste último, s.e encontrava, con-

'

sem. tr�nar, ,se não f�sse
...
a boa vontade dos Irmã�s �::a.aopouco r(Oc" , e . o •

-: e �r o; alllc�, 1 s�n"
• tra a minha vontade mancando ainda no bat ... bola do AbrIgO de Menores que nos cederam o campo pal a ,

P 't'
• d- A

., .

ad re fos • RodrIgues, AmOrim e Jaco.
• "fJ: •

t' 'f"' iI ez p r �emana ('l'ml lU, aln a, o vai, que OS seus J.og o s -. A S 1
-

f• O treino, como já di�se, às 17 horas ainda não haNia rem()j�. e preparo I�IC?, � m,a v o �

..- ' ,rem ,a 'Criciúma, participando daquele selecionado: _, e eçao ormou com

•• , começado, por falta de jogadol'e3 e êstes llã� �ram os.
.

• �a�s t�rd�, porvlnlsdl�tencl�, parece'l d�s J1adores "Caca Niqueis" sem objetivo algum para a prepara-. Ciro ,(Leio), Trilha e Adir;
do Avai.· /'

- do AVal, AmorIm e a Ir, ;am .. 'Üs no se eClona o, o. �I. -

. '- - .,

'

•

I
G . J' l' h Ad-'•• O T'

,

dI" I d
-

d I dos Téchico resolveu às "esperas do jô..-o contra o Bl'lta- cao da nossa seleçao a nao'ser na parte fmancelra. •
eI son, , u In o e ao,

ecmco a se eçao, ancan o mao e a g'un,'· '-." t· N- d d' f;-' d r nest s explic • W'l
-

T
.

h C: a'ssÍ!,tentes', usallUo para êles n1alerial do Avaí por mim nia, cOllyidar o A:vaí para um ,tremo, o que, pron a-
�

ao po en ,o maiS me ex en e , a

a-: 1 son, oIn 0,./ amanga,

• autor.izado pois- o nosso material sempre estava 110 mente, aceitamos. , •
çoes, porque seria abusar_ da boa v?ntade do Pêdro E'rico e Lauro, '

• cam�o ao 'dispôr da selecão, conseguiu, com .o pedido Deix�mos os noSSOI" afazeres profi.ss.ionais, numa P�ulo, Redat�r d�sta Secçao,. quero; amda lembra�' a�s_.: UEAPARECEU RODRI.: que fiz a Enisio 'e Fern�ndo de entrarem em campo ao tarde de 2-.a fcir�, dêste ntês, e n_os dirlgll�noS ao cam- I 'ltores,.se, na.o tem �chado m�e.ressante ?ue, ao 1!IVe,? GUES•
m nos at'a com letal' o: timês realizar um treino até po da F. C. F., para o treino entao ,al}unClado. _

de o �!. Tecmco �ecCber as crl�lcas o,!- �plaus,?s ele e

I•• et P
t

l_l
1

'
,

"
. ,Porém lá chegando, 16 horas, so 'encontramos o que, Ja de antemao, vem, POI:' mtermedlo de A ,Ver- Rea�areceu no comando

cC'r o pon o razoave,. '
, ,. t

.

d d d" ·t· d D o Mu do c mo se os ou • I f'
.

• Como os leitorc<' se recordam ao tempo em que se time do Aval".o sr. Tecmco e tres ou qua ro Joga ores a e Cfl lCan o a eus e a
. ' n. ' o -

•
da o enSlva avalana, o

': formava o sélecion;do da CapitaÍ, ainda não havia si- do selecionado. Não houve treino,- é !óg�co, � o Sl', Téc· tros _tiv�,s"m a culpa da sua m�pclla para o cargo que. "-tank" Rodrigues, com gran-
• d' t 'd eon t e�ecial elÍl que vêm nico não foi caJ»lz de nos dar uma l:absfacaQ. ousou ÓCIJpar. •

d t
"

d
'

t
.. :. �r!?cfr:��:IA�ar :a:::ueir:n�e. / l'

'-Não. �estrilamos, engulimos .. todinho �:o desa.fôl'?, " Que Sa�tª, Çat�,rig�.f!1QP P!'ºW��" no d!iI' c!Q, jÔ�l'::I e, a,.u�çaol ?mons ran-

p
N'

P "t d C meu clube- de' trâfios de y aguardamos,' ap�nas, a nm:sa vez. Esta nao demorO,l. com os Paul11a:enses, sao os �mceros voto,: que aqUi. dq estar em plena forma

:. e()u'ju������::m�' a b�s:,od�'�eiecionado' da çaP�taI..er� Y�io' ógo '. o. jôgo com. (} Britânia e.;�í! !om�s., a,. fo:r�l, ,d"íxo 'a?lr.'· Técni�o do c.' eleclOnado Catal'll1ense de :
1
técni�a e física. As�i� seJ;á

() time d Fi ueiJ'ense' ,e ° 'campo da Federaçao estl- �ao )lenllltmdo (�lle. fosse aos vestJ�rlo', m.. cellal e '-. 1956,
.
,.

. ,

• (Cont. na 5a. pagma) •

,�.,••�••i�•••••�� ,.,.�.!.�..•...�.�.�....••� , � �..••..........�..�&®�b '

/
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REfLEXOS DA CAMP-ANHA PAUlAINA EM CURITIBA, HOJE, O FIGUEIRENSE
nos meios catarinenses 'e

q1:li'çá brasíleíros,
,-

Com os protestos de esti
ma e consideração

sa udàções boquenses
asso ICARO PASSOS

A estas horas já deve es- pouco fez a Florianópolis o

.ar 'voando para Curitiba o esquadrão do "Tigre".
.

rvião da SADIA que trans- i Ao que a nossa reporta
)orta a delegação do Fi·' -gem apurou, o Figueiren
§ueirense que . 'à tarde' se se atuará completo, jogan
exibirá ao público. para- � do inêlúsive o arqueiro Oiro
.iaense, dando combate ao Soncini, que vem sendo o

conjunto do Br-itânia, em guarda-valas do "scratch"
retr-ibuição à visita quê há barriga-verde.

'ASSOCIACAO DOS TORCEDORES �DO
", -'

.

CI RI fLAMENGO EM SANTA ICATARINA
.

Artur

Edgar Rutkoski
1° Secretário".

Nossos votos de feliz ges
tão

'�Dom1ngo .

em·

Branco"
Em vista de ser dia con� .

sa·grado a Santa 'Cata�lna
padroeiri do ,Estado, n'ã�
haverá iogo hoje à tarde no

estádio da F.C.F.

) Avaí' em fóco

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procura-la ·para, o EllaRrecer I
Eutrõficamente, sem dFO- ISTOg-as" sem massagens, sem

aparelhos, sem esfôrço fi- ---=-----

síco e sem sacrifício na ali-

JAMAIS ACDNTHERÁmo DE JANEIRO

Representação e Distribuição mentação, rejuvenescendo o

organismoFirma - sólida e especia lisada em papéis e papelões
para fins industriais e lnboratõrlos, panos couros e se

melhantes, procura representação para o Rio de Janeiro
e i';3tados vizinhos, Cartas para caixa postal nO 748 -

'

ILO DE JANEIRO.
'

INSTITUTO V. COLó

Santos tenY um novo cais para peíro
- frolelres

SANTOS, 23 (VA) - Em- A descarga dos petroleíros
bora situada em Cuba tão, a I ainda é morosa e os meios
Refinaria "Presidente Ber- disponíveis para essa opera
nardes", que constitui a mais ção atendem apenas a um

importante unidade' da "Pe- navío, enquanto outros per
trobrás" em operação na país manecem- no estuário ou ro

com uma' capacidade de rerí- ra da barra, Diante disso, es- tratamentos, se submeteu, a Inação de oleo CrU que ating� tá prevista â construção di conselho, médico, ao síste- Ipresentemente, a 72.000 bar- um cais apropriado para a ma COLó, emagrecendo 45
ris diários, a descarga de

_
'

, quilos. .

'

, I
pe, troleiros

no pprto de San- at,racaçao de grandes

pe.tr�-I Trat�mento "pro?r�o .e g:�,- t

to i, que se pj-ocessa no cais' Ieíros, podendo - operar dOIS rantído para -dlmmuu' em

novo do Baboó não está à
I
de unia só .vez. O-fu�uro an

, qualquer idade, 7, 25,45, 60
altura das condíçôes exigi-' coradouro contará com uma ou mais' quilos, renovando
das para atender aos Intares- ,- extensão de 567 metros, .11: o org�n!smo e �r?dl�zindo Ises daquele empreendímen

' dragagem para essa obra ja um râpido reequilibrto 01'

to.
'

I teve início, 'gânico e estético.
'

Envie pêso, altura; idade e

Cr$ 50,00 em valor decla
rado, para despesas, ao

Diretor VlCENTE COLó I
Rua Rosa e Silva, 170 -

'

Postal, '5696 SÃO
PAULO

Exma. Srta. Alice- Maria
dos Santos, da sociedade
paulistana, cujo organismo,
antes rebelde a todos os'

el outras v .. nt_g.;ns excepcionais:
• Descorbonizo 'Rev&ste os portes móvei; com

metal mole • Au"mento o compressão • Elimino o

queimo da óleo • Aumento o quilometragem por

cruzeiro • Seu corro estorô AUTO·RETIFIC;-,DO.,
SEI-.JADO ......ATENUOU

DE
IMPOSTOAUMENTO _DO

CONSUMO
.../ .....

Preço Unlcô

•

A.flOOS PARA
MOrOR':S

AD �DTOR· DE SEU C4"R-O

porque

I'

.0
_
REVOLUCIONÁRIO,

'.' VERDADEIRO (' ÚNICO
RETIFICADOR AUtOMÁTICO

cerro
.

duração de 300.080 kms.
não o pe 'mife

PASTILHAS nU/fUGa

r

/

Av, Vieira de Corvolhc, 40 . 3.0- . salas 3 e 4

Telefones: 3ó·18M e 3,).1087 - C;õo Paulo,

As - lOhs.

t.
- - Caixa

RIO, 23 (V. A.) - Entre tenticados pela repar içao.]. e-

as 'alterações decorrentes' para er_n,itirem, sob su� .res'
das quinze emendas aprova" ponsahllídade, OU certlf�c.i- ,

das pelo Senado ao projeto dos de �es::mbara.ço relat�v�- I
majorando as taxas do ím- mente a deterl!unados nu- Ildadêo benemépôsto de consu�o, inclue-�e m�ros de operaçoes d,e yend�,

.-

a supressão de diversos artí- atínantês a produto, Imp.?,,- d R"'gos entre os quais' podem ser tados, _pr<:crdendo.-se a IlS- rifo o 10 o sr I
regístrados Os seguintes: o �ahzaça,o a J�osterlOl:e,. Ique dispõe sôbre os c�l-cu!os substítua-se nQ � umco do

Washl"ngton. Lu'ISpara o pagamento do rmpos- art. 14 a- expressao:
. 'II Ito, A cerveja e o choPI? 'fo· ,"na mes�a pena m�orre- , ,

ram colocados em pe de a o possUldOl: da;; mercado- RIO, 23 CVA) - Em a'o

igualdade com as outras be- �ias �strang'elras pela. ex' assinado ontem, o prefeito
bidas, isto é com o vinho, pressao., "�a mesma pena Negrão de Lima concedeu ao

Ique veio da Câmara com a mcorrera àquele que pos�.Ulr ex-prasídentà Washington i
taxação de 100% e selagem para co�er�Io mercadorias

Luis, os títuiõs honorífíeosdireta, e com os retrígeran- estrangel�as. ,.

t s que foram
_ submetídos No a:tlg?, �3.0 depois da de 'Cidadão Benemerito da

àquela tributaçao tambem sxpressao leís do ímpôsto Cidade do Rio de Janeiro!' e

ao Senado.
_

de c�msumo" acrescente-se o
o de '''Cidadão Carioca".

Fo,am também aprovadas seguinte: c�msta?te da tabe; Por força de outros dscre-
a,' seguintes emendas: la A nas alíneas: I, II, IV, �,
'''Quando à repartição, por VI e X; da tabela B, nas ali- tos, foram; igualmente, :'l-

nualçuer motivo, não fôr neas: XIX, XX, �XI !! XXII graciados o poeta Murilo f....

pri sível .atend�r à .rsquísí- e da ta��I� ���:s iiYfi raüío e o proressor Arvaro

ção de selos felt� pelo, con- ,XXVXIIIX' " e
Pais de Barros ao� quais foi

tribuinte, competIr-lhe-a au- e X :, ' .'

'

"Cidatenticar as notas fiscais pe- A au_sen_Cla da nota ?e im- i concedido o tlt�lo _

de

la modalidade atualmente port�çao ou do. certIficado dâos Carioca",
vicente fornécendO ao contrí- prevísto no anterIor- e d!!- no-r �

b{i'inte 'ressalva da falta dos ta .fiscal respect, 'Til: sujeita-
,

AI
.

ra aquele que possuir a mer-

P BT MINTOseC'�p'ica_se ao. sêlo de au- c�doria cor�esI?ongen::d�aJ� I I AD,
, .teu ti�ação 0- dBposto nl.od § fmssmdae c��:rc�<?, jul=amento Casal sem filhos procura2 o do aTt 66 da eonsp 1 a- me _. "

-

d§,) àCl' l�is do impôsto de do competente prqcesJo, apartamento ou casa, e

�Ol1�ltl'n� constituindo ainda § único - Na mesmda pena préférencia no 'centro, para, '" ,

t' orrera' o possuidor a' mer-
'

'-contravenção de na �reza mc
" r' f' alugar. Informaçoes na

Qra;,e. a respectiva ceSSa0 oU cadona �st!angc1r.a para
h l�sl "MOD'ELAR DE MOVE,

IS":
venda a outrem, por qualquer de comer�Io aco�n'pan a U

_

forma ou o seu reapr-oveita- "de not,a fl�cal emItIda �:Jr O 4V41 II fODOo t 'firma mexlstente ou que e-
men �:AS repartições arreca- nha importadO fr��?ulenta', ,_. _ ' .

'

d' d " p:Jderão {permitir mente a mercad�nà .

, (Contmuaçao da ,p. Pagma)
a�s ���ortadores ou comer-, Os jeEps, C!ml:lon�tas mls- um ótimo reforço _para o

ciantes atacadi,:;tM, P�ssui-I tas� õn�bus; �am�nh�e�a�:�; vice-lider, a. presença do
rOl! talõe� de certifICados bulan�las StO r�rao. I vigoroso atacante, .para os
Previstos devidamente au- 15% ,somen e.

., ---- futuros comPI:Qmlssos ../' .

A P
,,' das Tro'pas A n g I o DISPENSADO NILSON

ermanencla.
-

I

-

Causou espécie 'nos meios

Francesas no Egito mantém o perigo ���;���:osdO d:rac�d:��ian�
Nilson, da Seleçao Catarl-

de Guerra 'nense. Uma. atit?de irrefle-
,

" t,,' tida sem dÚVida, do téc-
NAÇ

-

ES UNIDAS Nova cas, francesas e nor �-amer"-
i .'

,
,> ,',

•

o
'D- . t

canas pretendem e continu- lllCO WaldIr Mafra, 'con-
Iorque 23 (U P) - epols I,'

d fd
. 't '. Q d'

.

haver con-' am pretendendo que,03 pa3- siderando-se a gran- e ,or-e J ac ar s" e
'd

'

d I g verno so 'd
.

d 'dtríbuido com suas ameaças S?�., a �3 pe o o
. t, � ma téCnica o Joga 01', e-

d' intervencão militar, para VletICO sa<?: mostras de �Il_e monstrada cahalmente no
a

-

cessação da luta no Egito, rê�se� egolstas por partw d� t' de terça-feira 'últi-_. A Hungria em ololtros tempos sofreu em seu ter
a' União Soviética adlve;tiu RU,�sI�i�sest��r;t;.�o :.��_ �:mouando se projetou co- "itório'"guerras crue1s. Em 1521 foi invadida

_

pelos tur
sol�nemente <

as
_ tN a ç °f e s ndl?adore� ifirm,am continu'l-' ,

' q
maior figura da can- cos que tinham como chefe o ,rei Salomão que ficou faUnldas que enquan o as 01'- .> ,'L

t M'd'
mo a

. '
"

d 't' C t Ib ··tA' f nc'esas e mente que no Onen e e 10
h d ndo um verdadeIrO :�oso por sua energIa e senso e JUs Iça. ,

on am queças ri anlC3S, ra .-

S
.

't'ca p rsegue c a, a
, .

d'd d d 'I '

israel1.msés -/permanecerem a Ul?-I�O aVIe 1; 't" h
-
" de bola marcando ao atmglr uma gran e Cl a e aque e paIS acampou com

. ,.' " ,,- proPosltos com fms e{�OlS aS s ow ,
'. 'tno te!ntorlO 'e�IpClo nao

.,

'd contra os interêsses dois gQals de belo feitio, seu e�ercIo..., .havena �arantIa pe que a glrlgl ��ncia ocidentais",', duais de "letra" DiaS de-pOls fOI procurado por uma ml!lher que l'e-

guerra" nao 'estaladssel no,::- ��E��S afir�ações care'Cem' dU� °ds q
Ciro completa� dantava que seus soldados enquanto ela dormia entra-mente ·Estas ec araço s .

\ t ° E'tado elxan o ,

I t" b tO'f . 1 i: rmuladas pelos mi- 'de fundamen, ?'. _" t bulado ' ;'1,m enl sua casa e evaram a e- seus ·co er ores. reL

l1���OS �as Relações Exterio- S9cialista SovletIco n�o te�n: men e enca .

MAIS
�orridente observou que ela sem -dúvida tinha um sono

res da União Soviética. Dmi- nao q��[ t:r ;��c��.����égi�S SOMENTE PARA bem pesado. A mulhí.l; não se dando por, achada, fez ao
tl'i Chepilov, que pronunciou! dSl's mI,lta�_psolitiCo econõmi- 'TA�D� -, rei um cumprimento: " ','.

,

.

d" 'S em delesa dos e cara er ,
" R d do a uma con-��'iosls����ues feitos ante-I co ou m!litar no <?_riente �t':- I

espon en
.

t'd
- Eu de fato tenho um sono'�'esaâo, mas estava

I CONGR-ESSO DA CRO�NICA ESPOR,'. t' R
.

entre os dio. Porque a Umao Sovle �- su ta, para uma par 1 a em plenamente despreocupada pois tírt'ha certeza que o
'

rqIUo�l�etno'rBa �itoUSq�:' ela esta-, ca, como muitos 0dutros pal' nossa Capital, contra o O'rande general e rei SalOmão 'estava velando pela tran-'· \', ..-

vau ínter�ssad3t no domínio ses, fstá inl�eressa ':age� a:�. Avaí, O Grêmio,. lider do �uilidade de todos...
.

�

TIVA DE SANTA' CATARINA'd t'd
.-

d Ori nte �egurar a ilHe pa,
C t' ,

h l'en .
�,

�, ? a a regI�o o e

I
t'
r vés dó canal d� Súez". I ampeqna o gauc o, sa 1 -

O 1.'ei não teve dúvidas em mandar generosamente ,

'
,

MediO, convulslOn�lda d Pfel� t �ontinuando censurou _os tou poder atender ao gen- resarcir os danos. , ,(Continuação da- 4:1 Pá�'ina�recent� luta. Cheplov e en I . .

t SOO de Is t'l- 't
'

t
'

s
- ,

d,' ,� n·· seguida pela "planos .anexlOn�s a ',- 1 conVI e, somen e, apo Nos dias que correm nós sabemos que uma corrida nossos colegás; afim :de que possamos competir emU��ã� ��v�iú�a naquela re-: rael, com re.spelt,o iO .terr� o término do certame que de preços océre em todos os generos e artigos comer- igualdade de condições, com a crônica esportiva dos de-gião do globo, dizendo que I 1jó�io ddoe -EG;�t�, ��s�:l��mo disputa. Quanto ao lnter-. ciais entretanto todos sabem que a A MÔDELAR cola: ,Mais 'centros dêste Estado. ./e dade "vados fatos es- faIxa, .

1 ", '
,

_m ver
f I sf rço da Grã::Bretanhl e naClOna, permanece em SI-· borando com a bolsa popular procura velar para que Se isto não fÔl' concyetizado de, nossa pàrte, entãotavam mostrando que as 01'-,

o e o
r CJ.dr'

.

Cl. ang'o·franc' sas e isra- França. p�ra que � or. �, enclO.. todos possam adquir-ir pelos mai::! baixos preços os indis- a crôn·ica esportiva de minha terra ficará relegada a
elenses esta\'am nO'1amen�e. merge�cl:o�:�: éine:F�e I

AMORIM L�RE pensáveis artigos para o vestuário e para o lar. A MO- tIm plano secundário e_ até ao abismo, e não poder gozarprB1Jarando, pla�()I3 ��r)eSSI� I ��ça l� é �ue se tenha conse- O player A_m�rlm, curo- DELAR com seus modemos metodos de, vendas, num dos grandes previlégios da crônica do Vale do Itajaí,vos .contra os palses_ arabes. . -'fJoa�ma solução para o prindo a pun,H,laO que lhe racional si�tema, de crediário possibilita a todos a opor-' dêsta -Cidade e da' capital., PedIU em contmuaçao que as gu
d

'

·t lo c nal na f
. .

t I T J D eS'd ,;..
d b

. ,

N
-

U'd 'ponham um problema o Cl ac a ,_
c 01 lmpos a pe o ... ,

- tum ade de. vestir bem por preços mo elarmente alXOS Fatalmente também o nosso Estado tende a' per-P�i���iro n� ��ta verdaàei�a b:Jf\e d� �nteF�iorl' Parnedten���� tá novamente em condições e' condições de pagamentos vantajosas. Agora mesmo der com isto, caso não exista o amparo neces.sário e a- cid ntalO 'lna IZ o
d'

A d d
.

t ar8' d
.

1 'h .

g�erra . d� conquista que �s c,
A'

NU faca que a
e Jogo,.po en o m egr esta ofe.recen_ o

. enx0_V�Is comp etos
•

para cava� �lro� confraternização de<;tes abnegados que labutam quoti-"lmpenahstas" estavam le-
i !!,,�__�\e ta � França e Is- sua eqUIpe a qualquer mg- nos quaIS cstao mcluldos todos os al:bgos n�cessarlOS a diamente em pró) dos esportes catarinenses.vand? a cabo_ e dP��a co��'\ �re� p,r:n�m' fim a suas a- mento. elegância masculina facilitando o -p3tgamento em suave� Finalizando este tema, conclamo a todos os co-i r-fundlr as naçoes lZlam s .. , ,< ,

d'
'

. DE LUTO ABELARDO t
-

I d t d V I f .

a Uniãó SOviéticJ. a intere3' m.e�lGas ,con,trE"Jor ama. e ,
"., __ ,,'

" !,:e.s açoes ao a can�e ," e o, os. a e a pena"" azer uma mãos do nosso qut)rido ,Es'ta,do,; pli-ra _que unidos trabac-
sada na9u�les paí�es: / .

I S,ll'lU,' 3meaç:�ri�s��� �:'lne���1 Faleceu ,�� �ltlma sema: �ylslta a?s estabeleclll'lentos de' A MODELAR que St ,?emos, todos imbujdos do m�s�Q, idea� e com a me_;;-'

C�fnt{nuan?o - Ch;;d�ova�tt �i�f:��I��� n� com�co d� S', -I �ab' i Pdl'?gemtora, do pla,�el! ol:�ll}ha, de .s1�L.:a maiór; organização catarinense do 'Ves�,' ma eçmfl:ate,rnizacão para o cr�sce�e de:%e,��oJyi��'se
"

a S3 PI opaga" .' __
'

mana, -, I 1'�, e ar.o.'
- tuanQ e do ar., dos .8sporte-S çl�, SR,nt�-,Gatarinâ:.:

'

'; - i )",,;,;,letlca de fonte" bntam
, '1"". " I." ""'.. ' .,'(

,

- ,'"
.. ,

.

,

f .

----.,--��-----�-�----------------

Parlieipa�ção - 10
- Co-mé-,tio

LABORATóRIO DAuúT OLIVEIRA 'S/A., com

véde no Rio de Janeiro, torna público que desde 10/11/
!1.56 Q .Snr, JOÃO, DA SILVA l\'IO-TTA, não é seu empre-'
�ado viajante, razão porque os atos que -por'ventura, pra
ticou ou venha a praticar após essa data, não serão re-;
conhecidos nem de responsabilidade dos declarantes.

p.p. LABORATé>RIO DAUDT OLIVEIRA S. A.
'·João ,Luiz Pitrez.

leosagem De Esperança
IDD_�do Em Agonia

Para o

. Em meio a.os estupendos progressos materiais; Aos
ev:oentes desajustes. sociais e descréditos d'e valores';
.os risos e folguedos; às dôres e sofrimentos - res

so::;,m as menságens de juizo' e, advertência enviadas
:)01' Deus,.

V" S. está convidado para ouvh' a impressionante
conferencia 'que sôbre isto fará o orador ORLANDO G.
,De PINHO.

'

, HOJE AS 20 HORAS . ..-
!lUA: VÍSC. DE OURO -PRETO, 77

,

ESQ.. DA PRA'Çf\_ GÊ'FúLlO VARGAS
ENTR,ADA FRANCA

A� Justiça ,Do Gener�1

CI.NEMAS
"MatinadQ."

Jornais - Desenhos

I _3e) TERRC)R DOS ES·
-

PIõES - 7/8 Eps.

I Censura até 10 anos.
. As - 7%hs.

'

1°) SVENGALI - Dom:
H. Neff
2°) CABEÇA DE PAU �

Com: Danny KlloVe
Censura até 14 anos:

IU'?tI�.,
I As�-� 3% - 5 -7':_ 9hs.-

Oscàrito - Violeta FER
RAZ em:

,. O GOLPE

Preços: 10,00 -' 5,00._
'Censur� Livre.

As - 2hs.
_ 10).,A BARCA DO JOGO
2Õ) TERROR DOS' ES·

PIOES � 7/8 Eps.
30) ALMA DE ·R�NE.,

GADO

�omedias.
Preço: 5,50.
Livre.

As 1% - 3,45 - 7 - 9hs.
"NaTéia Panórâmica"

O SUPLICIO DE LADY
GODIVA

.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

1 ••.."
.(s 2 - 4 - 7 - 9hs.
'''CI�EMASCOPE''
SUPLíCIO DE UMA

SAUDADE
, Preços: 18,00 - 10,00.
Ceúsura até 5 anos.

As 2 - 7%hs.
O SUPLIÇIO DE LADY

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

_ As - 2hs.
1° ALMA DE �ENE·

GADO
:20) A. BARCA DE JOGO

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

/ I

As - 8hs.
Oscarito - Violeta FER

RAZ em:

O GOLPE'
Preços: 8,00 - 4,00.
Cens1,1ra até 14 anos.
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,

R__
,

,.�.' JUIZO.n:IlIREITOER I Pd�,· '�;"���:;r!:ç::� ::��
I f"tümEãs�tusW�PRIMEIRA �VÃRA DA CO-1resnectívo terreno com a

--

,

'

' 1MARCA . DE FLORIANó·. .
," ,

.
.

. POLIS .,il'ea de 193,52m2, tendo de
,

a novíssima Edital de Primeira praça frente 11,80' metros por,
I Companhia que opera no ramo de Representa- �'fU1D1 ÕOBâs DE IlMOU-DI'S cO.CIVIS TOCI lO CORPO SdMUIE IM 2 LUGIRES com o prazo de 20 dias' i6,4!} metros de fundos, com cões, com grande capacidade de produção e sólido <.Sem -eláscicos e sem correjas a mundialmeme famosa vameme : _: o"úso da íunda 'QOB�S f.az tsq"t�tr a

O D tor Waldemi- as seguintes confrontações" conceito aceita a distribuição de seus produtos, no �funda Dobbl � com "sprioghookv" - ,eduz sua hernia. Porisso 0' 'médicos do mundo mreuo a receitam, : .

ou -

't d't' Distrito Federa] e E3t. do Rio. Carta para Av.

�
hérnia e a luslêm com firmha. Laváv�l, Hlglênlca

-

para homens..."bom e crianças, 1'0 Cascaes, ..Jníz de Di- -;- fren e com ·a I a rua
e Macia, a fundo Dobbs é in.p.m,U",1 no corso - TEMOS F O l H'c T O EXP�IC.6,TIVO PA·RA ,

lO-
... _'."

d la P d R fund s com Churchíll 91: 60 and Rio '1e J melro D Fdevido a'concavldade de suas.a lruofadas m6vár, íeitas A-TENDER PEDIDOS DO INTE.RIOR. reito Suustituto a , a re oma, o _
.

"
_

.
.

.

.

_

.

_.de latex-vhealchy" O .Sr. mesmo a êolora em 2 seeun- FabrIs.; Dobbs 'ruIS li•• '.'r.m'ngh.m, II•• U. S. I.
'

Círcunscrlção, em exer- propriedade de Gustavodos. Permhe.lhe qualquer, trabalhe e esporte, Ddi"niti, Di,'r. únicos:' HERMES FfRNINDlS. & CII. UDL
Ir. Rio Brapco, 20 • 19.0 • lUa d. Janeiro - Rua lia SelÍlinArll, " - �.o si tI • S. PII'. cicio do cargo de Juiz Muller, de um lado com ter-
-----..."'.....------, de Direito da la. Vara ras de Nella Wanda Sell

elolas" �'Cultu'n 8,S" dos E Er·o U·
,/ ��p�l��a��:a:: :�:� :Ud�o�U�;:m �::i��!�� f�:

"

.

.

� �
,

_

'

.

'.'
.

• .�..'

o,

,

._ .' ta_CãJarina, na fórma .ierdeiros de Davino da
, da lei, etc. Costa Arantes. Dito imovel

O Ballet de Nova York no Tallchief, Andre Eg livsky e, Tatuada", baseada numa pe- _ Faz saber aos que o pre- foi penhorado á Casa Eco-
Festival de Salzburg I'anaqu il LeClerq., ça domesmo autor. sente 'edital de primeira iomica Ltda, na ação exe-
_ A imprensa de Viena --:*:--' --:*:-.-

praça com o prazo de vinte .u tiva que lhe move a Cia.
unanimemente classificou a Em Londres, o Regente da Sinfonia' para a Orquestra dias virem, ou dele conhe- 'de Tecidos São Paulo. E,
perfomance do úNew York ,'Orquestra de Baltimore de Louisville cimento tiverem' que no dia para que chegue ao conhe-
City Ballet" como o ponto _ Sir .,Arthl,lr Bliss, com- l7 .de Dezembro proximo cimento de todos mandou
mais alto do Festival Musi", - Massimo Preccia.cdíre- positor inglês de 65 anos de vindouro, às 14,30 horas à rxped ir o=competente edi-
cal de Salzburg dêste 'ano. 'tor e regente da Orquestra idade, que mantém o título frente do edif icio do pala- ,ai' que será afixado no 10-
Os críticos juntaram-se aos 'Sinfônica de Baltimore, foi honorário de "Máster of the cio da Justiça, á Praça, Pe- rar do costume e publicado
aplausos <la'as�is�ência,.lj,ó� o regente-convidado de uma Queen's Musick", recebeu a_ reira e Oliveira, desta ci- 'na fôrma da lei. Dado e
dançarinos norte-amerícá- ;êrie de concertos em Lon- 'encomenda de, escrever uma da de o Oficial de Justiça iasss do nesta cidade de
nos _ segundo informou o .lres, ,e ',de uma ,s.�d.e de 'J}lra_ paJI;l a Q,rgufi!stra;_Fi=, do� J�lizo' ,tr�rá a publíéo Florianópolis, aos chico
"New York Times". oricertos em Zurich e em la rmônica d� Louisville pregão 'de venda' e arrema- lias do mês de Novembro
Especialmente aplaudido Viena. Durante a sua tour- (Kentucky), S1r Arth?r pr�-' tação à quem mais dér e lo 'alIO 'de mil novecentos e LIRA TENIS CLUBEfoi�George Balanchine, pi- 'née, Preccia regeu o espe- tende compo: uma sínronía maior lanço oferecer sobre .incoenta e seis, Eu, Hygi- ..

reter artístico do Ballet. táculo de' abertura do; Fes- 'em um movimento, com a a respectiva avaliação de '10 Luiz Gon�:l.ga, Es:i'ivã(r, I ,C I u b. e d a M o c, i d a d eDescrevendo a coreogra- ';jval de Viena, ,atuando co- duração de 25 minutos. Cr$ 250.000,00, o seguiu- o subscrevI.' (Assinado) Programa- do mês de Dezembrofia de 'Balarichine come u- no so!ita Yehudi Menuhin, --:*:-.-. te: _ Uma casa situada Waldemiro Cascaes. Juiz de Dia 5 _ quarta-feira _ Soirée dos formandos doma sínteSe da "gra�de tra�. 'Esta foi a 3egijnda vez que Orquestra Norte-�merica- nesta cidade á rua --Padre Direito da la. Vara, em Cientifico do Colégio Catarinense, á!'dição russa, com' influência Massiino Preccia pat�ticipou na na União Soviéticá _ A Roma, nO 77, construida de exercício. 22,30 horas.francêsa e um sôpro do No- 30 Festival de Viena, já excursão da Orquestra Sin- tijolos, coberta de telhas, Confére Dia 8 _ sabado _ Tradicional, Baile dos bach;t.-vo Mu�do", o diário "Welt- :endo sido cô'ntratado para fônica de Boston na. União forrad;_'., assoalhada
J
envi- O Escrivão relandos da Faculda�e <k-.. Dil'eito, /á�,Presse" disse que os ar-tis- temporada, de 1957. Soviética e seus ) 'sa.télites' d d d' so com Hy.gino" Luiz Gonzaga 23 hO:'as.,�raça a, com ,Iver -

,tas norte-americanos de- --:* :-- incluíu dois concertos em D-ia 12 _' tl.uart��feira _ Soirée dos formandos .d&--monstraram 'uma compreen- ' Premiere Mundial de Uma Len'ingrado: dois 'em Mos- CAS.A _ PI::RMUTA-SE Cien��fico do Colégio Dias,' Velh0; ássão, artística ra:ramente en- 2eça de Tennessee Williams .:ou e um em Praga. I:
. 22,30 horas.�ontrada". O diário "Neuer - A nova peça de TeImes- __ :*:---1. Moro numa caú. bem no centro, 2 quartos, instala- Dia 13 _ quinta-feira _ Soirée dos Contadoi'andosKurier" disse: "O fato do. 'ee Willi:.ms, "Orpheus Des- Peça de Autoria de Pearl (;ôes completas, aluguél mÓdico. Desejo permutar por d:t Academia de Comerdio, ás 22,30 horas,dimax do festival ter sido 'ending", terá provávelmen- Buck . �utra de 2 ou 3 quartos, que seja tambem no centro Dia 15 _ sabado _ Soirée das Normalistas do Ins-alcançado por ballet, fala 'e a sua pl�emiere mundial A famosa escrcitora ou� arredores (na ilha), aluguel razoavel e que tenha tituro de Educação, ás 23 horas.claramente em favor da dan·' m Nova York, em Feverei- 10l·te-americana Pearl Buck, quintal, mesmo pequeno. Oferta por carta, dando ende- Dia 16 '_ dcmhgo _ Soirée das 'Ginasianas do Co-

ça mágica dês-ses deliciosos ['O de 19'57. Anna Magmini :utora de mais de 40 livros ,I'eç-ú, pina CANDIDATO - C�ixa Postal, 140 � Flo- légio Coração de Jesus, ,ás 12 horas.americanos". t será a éstrêla. A atriz itali- e detentora -dos premios rianópolis. Festas de Fim do Ano IBastante louvadas foram �tI1a obteve o Premi0 da A- '1\'obel e Pulitzer, concluíu I S o (r é e d e N a t. a I

�: :����l:: e��'oP:�:P�:�!:: �1��:S�: �� f��!� P'�oR�:� �:�:���m:n��t::::ap�:���ô��: DATIL,ÓGRAFO �
.

j'" _ ?ia 25 �:��:�f�i�'aN��al��:ng�o��r=s. �I�:���i:nd�Gilc-••e ., e.................... de "O Pássaro Branco", Para trabalhar' em importante, organização dE'sta I
lVliss Elegante Lira de 1956. Entrega da,� Embora os, cenários 'favo- praça, proc'ur?,-se peSsoa jovem, .<i0 �!:x._?,.ll!-a�c.uli�o, éom'_I

�,

faixa i-�ela Sta Yara Coelho de Sousa,
dos de Pearl Buck sejam xr'ande prática de datilografia e bons conhecImentos de .'

- Miss Elegante de 1955, Sorteio de prê-
1S do Oriente, "O Pássaro {:ortuguês.

.

�', ::' I, mios .. Novid::.des,. Rese'rva qe Mesa na
Branco" passa-se nos Esta- Cartas indicando idade, grau de iris�rlJção,. expe\ Joalheria Muller
ios Unidos e o enrêdo se riência anterior e ordenado desejado para a . redl!_ção , . Baile estilizado d� São Silvestre
'efere a tÜn casal de meia dêste jornal I

',!-' ,Dia 31 _ s,�gunda-feiri1 _ Magnifico e tradicionalid.ade. residente no su'búr:'
'.

.

?'
'." Baile de .São Silvestre; ás 23 h()ras. Deco.

bio' d� 'uma cidade norte�a- "�-') .!!! f
_ ,-:=:-.,;_;,,:_, ,�,�.�! .'

ração primorosa. Apresentação das "De-
11ericana.

_ "Procure instruir-se sôbre as -iloreS:tas'-; p'ara:
;'" 'blltantes". As stas: que desejarem fazer o

--:* :-- "
.
,,- '-.., seu "tÍebut"', no Lira, deverão inscrever-

Exposição. Retrospectiva de s-e com '� R:linha do Lira, sta. Janete- protegê-las ,d,a .

' -

B.ul'chfield Goncalves. N�ovidades, Estilização nota-
_ Uma grande exposição ) Ii_�"�'��������!!������!���!� Vê!. Reserva de mesa na Joalheria Muller.

retrospe�iva dos trabal�sl� ������������������������������������������
je Charles Burchfield, um

:los mais famos,Os, pintores
dos Estados Unidos" foi 're
;entementé -ini�gilra-da no

Re�lizando-se no próximo' .dia 25, às 16 horas', a MUsen de Arte 3e São Fran

Soleníssima Procissão--de Santa Catarina, venho solici- dsco.
� .

tar, de ordem do 'Sr Irmã? Pl'ovedor, a presença ,dos Contendo cêrc& de 70 quà
Irmãos e Irmãs, na �acristi,a da Catedral Metropolit�na, dros a óleo e 12 desenhos,
às 15,30 horas, a fim de, revestidos d:as insignías da cobrindo o período de 1916
nossa lrm::tndad.e, e à < ess.1. incorporados, fazer�m parte a lÜ55, �

a exposição foi o_r� "-;.

do préstito em honra à Nossa Padr_:oeira_, 'ganizada pelo Museu Whit-
Consistório, 21 de novembro de 1956 n��:�de Arte AmeriCana, de

Américo Vespúcio Prates No;y��Xork.
_

Ad]'anto de Secretário
'

j >\�'�<-.-:* :--' -, "

•
• 7",.� �''''' -

''''�l_ ()�,_O_() .(;�-()-()--()��--()--()�t� 0'-':<) I.....

I,'�(,o o'

I CAS.' "'R' .,'AL' fi:·:I ' .

r. �O E�;� ... •.. '�i:" 1
I .

JOSE WADI CHER'EM i,I . �
'A maior das liquidações até hoje realizadas nêsta c'apital pela conceituada p..

"CASA NATAL." em comÉmoração aO,200, aniversár.io, CASA que por tQdos �s I-C meios tem mérecido destacada preferência do publico Florianqpolltano e do In-

I teriar.

"",.

Os artigos abatio com ,discriminação dos seus preços é uma afirmação do

cI valor d�ste acreditado estabelecImento.
'c

Colcha branca Sofia solteiro. 185,01} Opala estampáda mtro 13,01) tcI U<ilcha Darcy mercerizada
.

310,00 -- Cobertor �olteiro 48,00
'

�

Colcha Nina Japoneza 355,00 Flanela h:;:1 -

'

18,00<,-� Colcha aveludada �30,00 Flanela fustão 30,00

-I Colcha Pri�cipe de Gales 465,00 . Cretqne de �Ocm, 2507',0000'-- ar:J o de cha filtro 225,00 Cretone .de 2mtros.
c p� s_ -

.

'

Al2:0dão eD1estado de 1,40' " 350,00'

I Artigos' pi cavalheiro AI[odáo �stado de 2,00 .482°5',0°1)6,,°. ',.Tricolíne branco e em côres'

CI Calças de tropical pi r::tpaz 170;Ofi Po�eline a partir de 25,00, .�
,

::

Calça3 de tropical pi homem 195.00 LonJt.1 Ilsa· 38,00 ,-o;; Ternos feitos- pi homem listado 1.500,OP

'Ternos Jeitos ,pi homem !l50,OO- Artigos finos . -Q

Ternos fe_itos pi homem linho, 850,00 Ic Ternos feitos pi rapaz 750,-00 Tacquard de Im40 250,Ofl
,

I Chapeos de Schantung 160,00 'Tule de NYlon la,vrado lm40 180,QO ,c
I

ChapeÜ' de lã 220,00 Org(IlJdy S,uissó em côres UO,C!}

,'':; Chapeo artigo fino 350,00 Twéed tôdas as cÔTes 95,O(}:,,�
_

Nylon liilvra"do ��,'�."� ,-"- Artigos div�J;s(Ís' Piqúet branco uy

•- Piquet branco art!. superior .120.01}- "
,

.

PI'q"'et em côres c/fi@sseda 180,\()O.-, �Sombrinhas PI- menin'a o·,

95,00 lU
,

II "

I'
� Sombrinhas pi senhora, 130,00 Bordad<> tipo Laise

.

Q�,OQ.,'.
'

'Sombrinhas -aitígo su}:)erior 265;00 . Cassia Upo Laise 6�OQ l'

c
Sombrinhas chàngeant , 380,00 ,Aweed__

.

'"

.

. ,r:��gg . !''Guarda chuva p/l:).omem: ,120,00 Colc�s fustao solteIro
18","0'Camisas fEitas mi manga.' ,

. 8,5,00 Colchas fustão casal u,v 1
� Camisas feitas .cl �anga", 150,00' Colchas branl!a Sofia càsa) . ��48:,tJO' t fI Ale� ,dês�es artigos a firma dispõe aind� de. grande � variado ,estoque II

é ,bri��yto�Et��E.;�C����, �:� �], ap'rOVlma. li

6

Lotes a longo prazo sem ,jutôs, prestaçõe,'1 mensais
cip Cr$ 500,00. Situados entre ,Agronômica e f'rinda<k
(Estrada geral) cortados pela projetada Avenida que da
toá acesso a futurâ Universid.a:de,

ÓTIMO' EMPREGO DE CAPITAL
últinlOs lotes. Jnfomiaçõe�. e vendas com o sr. Adão Fer
raz d'Ely, Rua Viséollde de Ouro Preto, .123, ou pele.
Fone 3559.

IRMANDADE no SENHOR JESUS DOS PA8.S0S
E

HOSPITAL DE CARIDADE

'. FESTIVIDADE SANTA CATARINA

Temo� vagas para corretores e cerretoras para
trabalharem na praça com ótimos artigos. c ótimas co.

mis.sões apresentar-se com documentos Novo Hotel Es
treito, tratar com Altamiro das 8; às 12 horas.

A T E ,N C Ã, O
,

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
em côres, para diversos fins.

End: DENTAL SANTA APOLON1A
Rua: Tiradentes, 20

Florianópolis ,-- Santa Catarina

-

"
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Notas Culturais

Tolêrancia de
COME'ReJO CONFJAN. ente do Idioma loeal partido

I uma'PDI itíca
'ÇA E CAPITAL param das exposições do go-

I
Pois Nasser é, eviden- do Canal de Suez. A decisão

- Investimentos em pai- vêrno dos Estados Unidos temente, mais violentamen- de Israel de eliminar os

3es estrangeiros somente na Feira das Indústríaâ de :e anti-israelita do que é bandos miiitares egípcios
·.;e realizam quando há con- Berlim na Feira Internacio- anti-ocidental. Nunca ten- 'acampados vizinho à fron
'l'iariça numa razoável esta- nal de Salonika na Grécia. tou diss'imular o fato de teira, ameaçando constante-

.

ailidade política e econômi- Falando o idioma local, ás :ltJe sua ambição é, primei- mente o território ísraelen- '

.a, confiança em que as re- equipes falaram informal- L'O, tornar-se o líder de um -se, é muito mais caso de
rras não serão mudadas ar- mente com os visitantes cc{n-' b'oco armado árabe para de- auto-defesa, do que de agres-Uma Bicicleta marca '

ritrar lamente e que os acôr- tando -sô:bre' õ, trabalbador pois, no momento propício, são.
.lus feitos sejam preenchi- americano" seu padrão de .Jestruir Israel. '

'

DESASTRE NO ORIENTE
dos, disse Robert L. Garner, vida, 'sindicatos e relações .. ' Quando Nasser se a- ME'DIO

Tratar com o sr. Sólon presidente da nova Corpo- entre o trabalhador e a ad- .;ossou do Canal, novamen- - Walter Lipprnann Tlle
",.ção Financeira Interna- ministração. �

I
te se alterou a situação de' Washington Post

Pereira à Rua Saldanha -cional. Ele falou na reunião ENERGIA ATôMICA forma geral, na opinião is- Que provocou a explosão?
inaugural da Diretoria de - "O mundo de amanhã c'aélense, pois a ação de A sequência dos aconteci-
Governadores da Corpora- depende muito do que é Nasser era desafio aberto e mentos demonstra, penso eu,
ão, que é filiada 'ao Banco feito com a energia atômica. ' direto às grandes potências que o Coronel Nasser, cer-
�VIundial, embora uma entl- Esperamos que dentro em' ocidentais. Se se deixasse to [de que havia ganho a

lado legal separada com r�reve possamos di-zer aos 'I Nasser escapar impune dês- partida em Suez, imediata
seus fundos inteiramente nossos semelhantes: "F'ize-

I
:e desafio, raciocinaram os mente se pôs em ação afim

-;eparados e distintos dos mos algo que faz c.om qué I_ israelis, 'então 'nada o po-. de elaborar outro passo em

lo Banco. Ele acrescentou: nós e nossos filhos possamos � .lería impedir de realizar seu grandioso plano de tor

Confiança é uma' planta viver em paz"; que nas pa- : sua ambição e, destruir Is- nar-se dono do mundo ára-
jue custa a crescer mas que lavras da Carta das Nações rael --nada, isto é, a não be. Enquanto durou a crise
-orre depressa, _Em face I

Unidas tenhamos feito -: ser um gesto anterior de de Suez, Nasser suspendeu

',a.s' ações �rbiÚ;árias 'de go '''�ara ,'lalvar as geraç?e,s I
Israel. sua guerra contra Israel e,

,I'UpÓS partIculares ... pO" futuras do flagelo 4a guer-
, não havia incursões. Ao

de ser obtida indenil!:ação ra". Palavras de 'James J. _\.,çÁO DE ISRAEL CRA- amaihà� es�a crise; os aia-
01' lei. Mas c�mtra ação se- Wadsworth_ na reu_nião pa- ,J.\tIADA AUTO-DEFESA ques re'começaram, empu-

, , 1e1.hftflt6 �or "parte do. go�, .. l'a_os:__est�t'!:!t2� d�, ,!\g,ê�.cia Oªvid !?a�rence New York nhados de manobras desti-
,êrno ... não existe tal pro- Atômica Internacional.

'. Heràfd TribulÍe nadaFa trazerem a Jordâ-
:eção. Dessa maneira a con- .. Quem é reàlmente o a- nia, a Síria e Líbano para
Jubt de autoridades públi- rresso, no Oriente Médio? a órbita de Nasser.
;as é predominante na for- .) leitor cómum, que lê só- Os atos de Nasser eon-

11Ução ou àestruição da '11ente os cabeçalhos dos venceram os israelen�es de
confiança daqueles que con- jornais, poderá fácilmente qUe não conseguiriam viver
trolam o capital. Jnfelizmen- �quivocar.-se esta semana, com �le. Convenceram os

te, cada exemplo de ação �e não tomar conhecimento inglêses e francêses de que,
arbitrária no mundo dós-ne- de todo o lristórico... não sÓmente não alcança-
gócios internacionais, seja . .. O maior, perigo a Is- riam éom êle nenhum suces-

ol,1de fôr, afeta não, somente rael tem sido a recusa' egíp- so em suas negociações a

os grupos diretamente en- �ia de reconhecer a pequena respeito do Canal de Suez,
volvidos mas espalha sua , república e a ameaça cons- mas ainda de que Nasser
influência a áreas bem mais I tante à sua existência. Dês- era seu inimigo implacável

I
afastadas. Assim,

-

nenhum :e modo, as forças de Israel através de toda a Afriea
oaís necessitando ,o auxílio lOje consideram imprescin- do Norte e Oriente Médio.
de capital internacional no lível salvaguardar seus in- Tivesse Nasser sido razoá-
seu desenvolvimento pode fi- terêsses. velmente moderado e mos-

cal' indiferente às ações e . .. Tudo ponderado, é trado à1guin dam de està-
,atitUides com_ relaç:ão ao nais do" que meramente dista depois de sua vitória
tratamento de tal capital luestão de quem é ou não no Suez, e esta explosão não
em qualquer parte, do mun- � agressor. E' questão se se teria dado jamais. Po-

- do". [srael, que IdepeIlde v�tal- rém êle é o típico d-ita'dor

PROGR�SSOS nente de seu movimento agressivo, que não 'para a

Equipes de dois ho- naritimo com o resto do não ser que seja parado. E'
mens de sindicatos america-' nundo, pode ser estrangu- por isso que, mais uma vez,
nos com cónhe"cimento flu- I,ado pelo Egito, pelo sim- uma política de apazigua-
-- --- -- )�es fato de este ter arbi- mento não conseguiu preser

:ráriamente tomado posse var a paz.

A Sinfônica de Boston se W�,lter Piston. Leningrado
tornOU ultimamente a pri- .ecebeu a orquestra "calo
meil'a orquestra am�rican3 rosa e �ntusiasticamente".
a tocar na União Soviética segundo o N'ew York Ti

quando deu um concêrto mes.

em Leningrado. Charles * w *

Munch, dirigente permanen- "The Pajama Game",' uma
te da orquestra, regeu seu las comédias musícadas de
famoso grupo musical num uaior sucesso nos últimos

� ,ograma variado. lA, prí- .nos, terá a distinção de
meira escolha foi a Sinfo- er a primeíra comédia mu

nia n. 3 (Heróica) de sical americana moderna a

Beethoven. Esta 'foi segui- ;er apresentada em Israel.
da pela Sexta Sinfonia de Será dada a ela urna tra

Walter Piston, Compositor' Jução hebraica por Usi Se
americano e Professor de .a e Miriam 'I'amir-Sela,
Música na Universidade * * *

flarvard. A seleção final
.

Mais de 40 mil pessoas t;J'
recaiu sôbre a Suite n. 2 .iveram presentes ao "Sha
"Daphnés e Choloe" de Ra- kespeare-urider-the Stars
vel. A orquestra' deu três Festival" (Festival Shakes
concêrtos eem Moscou e peare Sob as Estrêlas) do
continuou sua tourné euro- Colegio Antíoch em Toledo,
péia em Praga. Pelo menos Ohio, onde foram interpré
uma obra de um composí- tadas 7 peças do grande au

tor contemporâneo ameríca- toro G festival durou 11 se

no era ouvida em cada con-I manas e incluiu as seguin-,
crêto. As obras executadas

I
tes peças: "Hamlet", "Rei

na União Soviética in- Lear", "Comédia de Erros",
cluiam composições de Paul I "Tudo Está Bem que Ter
Creston, Aaron -Coplan d e mina Bem", "Medida por

A União Fabril Exportadora (UFE), estabelece unf concurso
entre os seus consumidores de todo o Bras il, para um novo Pro
duto que vai lançar na praça, destinado 'a revolucionar os antigos
processos de lavagem, o que se ve r-if ica rá agora em menor. tempo,
com mais eficiência e menos gastos. .

Nada menos de ér$ 50,000,00_ serão distribuidos no concurso

orá apresentado, como homenagem àqueles que em todo o Brasi],
sempre deram preferência aos prudutos que ostentam a marca
"famosa 'e tradicional "UFE". '

'

As bases do concu rso são as seguintes:-
1) Os consumidores dos nossos' produtos concorrem a' prêmios

rio valor de Cr$ 50,000,00,
2) O Concurso será encerrado 110 dia 22 de dezembro de 1956,

verif ícandc-se O sorteio em lugar pjib lico com a assistência
dos interessados,

3) Para concorrer, bas ta que cada' consumidor, sempre que
precise adquirir um ou mais dos nossos produtos, no seu

armazem, feira, mercado ou qualquer loja comercial, pedir
um comprovante de compva (nota ou fatura), que especi
fique os produtos da Unido. Fabril Exportadora adqui ridoa
pelo cliente.

4) Uma vez de posse d::'sse cornprovant.e; o eoncorre.ite deverá
escrever na parte inf'er io r da nota ou' fatura o 'nome por
extenso, rua, núm�r(l e cidade, bem assim o títalo a ser "

,d&do ao novo produto a ,ser lançádo pela Uniáo Fabril IExpol'tadora.
'

'. '

fi) O comprovante com as respectiva!! anotações, deverá ser I '

remetido em carta f(lchacla. para a' redação de JORNAL
DOS SPOR'l'ES, Rãi:liú 'Naci-onal ou ,)S'critóJ:io d�-,União,
Fabril Exportadorã, -ã' 1:ua Miguel Coute> 121, com a se-.,

guinte inscrição - Concurso U. F. E ..

,

6) CaJa concorrente poderá remeter -quantas �artas desejal.
7) Após o recebimento· das cartas, desdll que as mesmas es

tejam dentro das e�igências e'stipu,ladas, serão numeradas

e devidamen.te guardadas até ao dia do sorte:o.

8) O Concurso destina-se a todo o tel'fitório naciollal, uma

vez que os produtos da Ul"E se 'encontram espalhadvs por

todas as praças do Brasil.
'

9) Qualquer produto f9.bricado pela União Fabril Expúrtadora,
tais como: Cêra "Crista}'" - Górdura de Côco "Cristal" ..:...

Sàbão "Crist-al" - 'Sabão "Pachá" - ,Sabão. de ,Coco "UFE" -

Sabão "Santac1'uz" Sabão "'Rio" Sabão "Palmeira"
,- Sabão em Pó "Cristal" Sabão da Malca "Portu

guês" - Pasta Saponá.cea "Cristal" �, Velas "Cristal"

Velas "Pach"" - Vehls "União" - Desinfetante "Vfenol" .. -

Glicerina "Cri;;tal" ou "Federal" -' Oleo' de Algodão "Adamastor"
- Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "Careta"
- Palha de Aço "Cru.zmalta" - Removedor "Cristal" e "Zaz-Traz"

podem ser adquiridos e sei'vem para o concurso.

INSTRU�õES AOS CONCORRENTES
O novo produto.a ser lançado, brevement�, pela Un,iflo �abl'il

Exportadora, não e l'quido nem gllsosó. De sóUdo, só tem partlC�lJas.
E branco como a n�ve", Deixa às roupas a brancura do CrIstal

P�l' conter os elemento's ALFA-X-12, que neuiralbam o ·cloro e as

pal'ticulas cáusticas dos recipientes que possam estar agregados
antes dos exames finais de l,abol'atório, tornando-se o mais p�de�o'so Idetergente, eficaz,.neuthol'o, U"1 bl'anco cristalino" que desafl�ra' os
séculos. , ,

'

o s 'PRgMIOS
Os Prêmios estabelecidos para o ConcUlso 'UFE, são· os se-

Medida", "Muito a Respei
to de Nada" e "Lov's La
bour's Lost".

* .�. *

(

t .

. VOa. SA.8J� 0lI.�.

I

Louis Hartz da Universi
dade Harvard foi

_

o ve-nce
dor do premio L i v r o
Woodrow Wilson. Seu "A
Tradição Liberal na Amé
rica" foi escolhido como o

trabalho dojmo sõbre go

v�rno, política . e assuntos
axteríorss. A citação e Um

prêmio de mil dólares são
concedidos pela

, Fundação
IWoodrow Wilson e pela As

sociação Americana de Ci-Iência Política. O livro do
sr. Hartz interpreta o pen-

I

sarnento político da Ameri-
I

ca como um produto impar Ide
-

uma nação que estabele
ceu uma sociedade, democrâ- ,
tica sem ter

, que quebrar
um molde feudal. '

"iogensbburopo
Pelos 4, novos e luxuosos transatlânticõs:

"lIVOISIER;', .�10UIS lUÍlltRE"
"CHIRlES TElllER" • "LIEtlIIEC'·
Camarotes de J.a e 3.;' claue

ÇOMPAGNIE MfiRITIME DES CH�RGEURS REUNI�
Agentes:

Blumenau· Rua lS'de Novembro, 870-./2
ilorianõpolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville • Rua Max Collln, 639 ..
Também infQrmações em tadas as

ag�ncias de viagens

"Junker" com pouco uso.

Marinho, n. 1.

,Não atire
. '

c'ga�ros
-.

acesos •••
• 'zele pela preservação d.
sua residênda, armazf;Ím,
I .... I'.J, .ascrjlorio, 'toemo'
ou 1dsina�. Construa pared�i
divisórias, re'vesfimeo1os

internos,' forros, móveis,
ormórios, prateleiras,
fvlheaturos diversas,
6 in,'.ol;Jções decorotivat,
<"m a inconfundível'

-
'

'PRISAO

MADEIRA
, #

n�COMBUSTIVEL

DE VENTRE

I
,Lavand:o< co'm'" Sabão

. , .-

\?ir:gem Especialidade
da Cla� 11"lt INDOSTIIIL· - dolollll'(lIllça registrada)

,e��Q;Q()BllZB;�,�,>t��po� � d�l!obei'ro;;�:
__ .,. --'�;_ =....i_.

�
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xXx
América dos Santos, d:! cO!

braIlf_a., n,at�ral deste Est:\\
do, com 33 anos de idade, a.

sa.qo, cozinheiro, "residentt'
no Morro do Mocetq, que:

.

xou�se de que ·súa esposa, fi!- i
tá sendo insultadà com -pa-,
lavràs de bai�.o c3lãó, po:' ,
Maria Pedra, re::idente n.) !
m.:smo ·morro.

x X'x "

Por embr1aguês e ti s(}�"

dem foi recolhido ao xadres I
o indivíduo Cândido Sodré.!
natural deste' Estádo, 'cor

r

branca, com 37 anos de ida-!
de, earré gador e solteiro. I'xXx
A Delegacia Regional.. de

Polícia, -transportou ontem
para o·Hospital de Carida

de, Antonia Ferreira da Sil-
'

� I
xa, t;tatural de'3te Estado j

Patrono - Arnoldo Souza Dois Universitários, durante um show fa;lem apresentação com 22 anos de idade, casa-;
presidente _"::"'" João de Brito -de seus números

I
da, rEsidente no Morro da 'I'

Vice-President!:!, - João Delfina Rósa
,

AMOR TEM, SUA VEZ Nova Descoberta, por ter si-

1° Secretário - VirgiliC) pedró de Espindola
•

Nem só para di'Vertir-·.3e, para descansar um pouco o es- do esfaqueada pelo. Seu
-

ma-I'2° Secretário - Lau�o Medeiros pírito ,vã� os acadê�icos ca�arinenses ao Grill Room d�.1 rido Oswaldo.Vieir.a da �ilva
lO Tesoureiro ..:.... L�oPoldo F, dos Santos

I/?Onfe:�ana
Plaza, Vao taVJbem para amar as lindas col>1 recebendo dOls fenme.nt?s d �

I
2° - Tesoureiro - .Carlo] Malagol1 ga'S, misturando, na.� con:';er_;:as, fórmulas quimicas com natureza grave. O cnmmoso i
Orador - Jáu Guede3 da Fonseca. galanteios; nOrI�a.s jurídicls com palav.:as romãrtticas; foi preso na oc�sião, pelos
Conselho Fiscal .....:.. Walmor Souza, Antônio Souza e. prótese com "lindos olhos que tu tens" tudo ao �om de soldados desta Delg. Re-

Osni Rosa. I �a mal'avilhosa orquestra, que to:!a música nos maL; di- gional, José Candido Dua_rte
Em regozijo pela data, tão grata para () vizinho mu- ferente 3 ritmos,

-

e Valmor Destri, 03 quais �:.

nicípio) várias festividadE s estão programadas entres ehs. ARTISTAS DA CASA DÃO SHOW zeram a apreensão de sua

um jogo entre veteranos do Ipiranga Futebol Clube, c)'ljo' Lá uma v z ou outra, reunem-sé alguns músicos,' ou- faca, com a qual esfaqupara I
presidente, sr. José Manoel da Silva homenagerá a S. trôs tantos cantores, um humorista e estã organiz�do um a Slll esposa.

.

M. U. Jo:efense, .oferecendo na ocasião uma homenagem show para S2r aPre:entado durante -o chá; como atração.
aos jogador�s do Paula Ramos que tão bilhll;ntemente le- E do shaw participJlm, tão somente, estudantes, que são
vantaram os títulos de campeões invictos de juvenis, As- �empra fartamente aplaudidos pelos colegas e por peg-

pirantcs e profissionais da: Capital. ! SOR.s qu�. assistem.
-

.

A:soeiando-nos à3 homenagens que ,serão �ributadas MELHORANDO SEMPRE
a' ,S. IM. U" Josefeme, en,dereçamos

.

ao,S s. us diretore3 0-'. Cada vez está melhol' o chá. E o diretório não '3e can-

melhores votos de prosperidadEs.
'.

' I sa de procurar nwltJ.o.t:á-lô, a fim de que não se torne en-

N d C�--·.. M "" I'
fadonho ou monótono.-Brincadeiras, shaw, toda uma sé- .

013,1 a amara UDIClpa rie de coi5a� s�o, imaginadas para tan:o. Agora m'smo p.�AS�N�.!��tad!! ���
, . .

." procura o Dueto_rlo entabolar conversaçoes para ver se a

d FI .. , I'
recentes eleições presiden-

o

e Otlanopo (� 1 rádio da �anhá v,olta a irradiá-lo para todo. o Brasil, Co-
ciais mostraram que o povo\J

• ! mo o faZia antenormente, quando era reahzado no Lux

A' Câmara Municipal ele Florianópolis torna público, em Hot 1,
dos Estados Unidos apro-

"I
vam, plenamente, os esfor-

virtude de publicidade que esta sendo feita, que o Projeto
de Resolul}ão Il. '9 não se l'efére à honorabilidade do Pre- ..

ços de seu -govêrno para

feite, cuja hgnestitladc reconhece' no trato dos dinheiros' _.
trabalhar, através das Na-

públicm. ,,� •

I ' , ,ções Unidas, em prol da

de 1956. 3 a me Ia UZ
'

paz' e da tranquilidade no'

Florianópolis, 22 de novembro" ,

ANTONIO PASCOAL APOSTOLO P skI t I
mundo - disse o Presiden-

__�
. _ ��e, en e

.

_
.' te Eisenhower.

A
.

.

, ..

'
. I Falando aos jornalistas,

.

t'
.",_' E' e:s� o titulo ,da ,peça que s,�roa apre�e�tad3. �ela Cla.

em entrevi�a' coletiva con-

_: enç,ao '

de t�olfedI�s A�tdre VIllon - Mano BrasIm, dommgo em

I cedida à imprensa, o Pre
ma me� e ,a .nol e. .,. .

.' sidente disse que não pre
O horano da matmee e Q segumte 16 horas e o-da tende gozar férias no mo-

FUNCIONARI�� ��DER.AI� APOSEN!ADOS! i noite é o s:?guinte.: 2.0,30 hora�. _
"

mento, em face da' gravida-
A todos os funclOnanos pubhcos Ld�ralS alJosentados,. .

E' esta peça a melhor crlaçao da Cla. de Comédias de da situação.mundial.
interessados em receber a diferen�a de ·gratificação adi-

I

André Villon - Mário Brasini e é um original de MigLJ.el Acrescentou'o Chefe do

cional entre os antl·gos e atuais vencirri·entos, àvisa�s� que Miura, e ês�e original foi agraciado com o primeiro lugar Govêrno que o Secretário

diariamente, na redação' de "A Gazeta" até 01 dia 30 do cor-' em concurso realizado na E�panha, :Como selldo a p::ça de Estado Foster Dulles se

rente, devem assinai' pró�uração e cô'ntrato c:Jm àdvogados
I

mais' engraçada do ano. acha afastado de seu car

Gl3.l'lita' ,�.;F.ed�l1-l, qUe trata.rão ãudicill,In..Hmte no Caso. J '.
Será esta porta.pto a peÇ.a�que, ser'. apres.entact� ao pú-:

'No' diá '30, ês.ges, 'docun1erltos, éQl)1 aS."assinaturas co·.· .. bI1'eo:de Flo{iqnóPoli::; domingo às 16 .horas e às 20,30 h>

enviados;'.ao,s aiudIdO_�(daUsídicos;" ...
"

d(s�;;'�;�·
.

,}l'jI;,..,.:.. ,:
".

.

Na Assamilaia �LBgislativa �o ��EstBflo' ��D";:t;�H���:�=�"�d:C�:,p�,"n�'lo,�n",�
o �{lputado Romeu Se- la :ua Intervenção na HU\l- �lORA DO EXP�IENTE 1 General Henríune DuL,; l'Ec�j!1�lilGS o s:"gmnte:.. Rlo, rovembro �e 1956 dades das Iaboríosas comu-

basLião Neves - da bancada ria, pedindo na opo. tunid�-l Ainda na parte preliminar TEixeira Lott _ "Mlnlstro da Marta Rowere Caroní, de Ilmo. Sr. nas catadnenses. I

udenísta - voltou à trib\Í- de que o orador tomasse ii da sessão, o deputado Jo�o' Guerra _ na solenidade de co�.._ branca, natural neste .Dr: Rubens de Arruda Ra:- Entretanto, !fiz-me repre-

na e teceu considerações em iniciativa' do .propósíto que. Colodel 'fez leitura à - ·Casa entrega aquele militar fie 6;. tado, viúva, em�regada no mos" sentar pelo Deputado Alfre-

tôrno de diversos assunto>" manifestara anteriormente. de um discurso feito pelo uma Espada de ouro., ·Hote:_"Central, �êsldente no) MD. Representante do mu- do Cherem, o qual, infeliz-

chamando aos debates o sr. 1 ACUSAÇãO COMUNISTA (
"

Mor,'o do La Porta, queixou- nícípío de Lages mente não recebeu o telegra-.

João Colodel _ do Partido I
O deputado Seba3tlão Ne-

se de que foi �if��ada e in- Flor!llnópo!is - S.C. ma que lhe dirigi.

Trabalhista Brasíleíro _ de-' ves dirigindo-se ao apartean
sultada pelo índívíduo co- Senhor Rsprescntante:' Todavia, enderecei comu-

v.dn ao requerimento apre-' te.� deputado João Coloje}' nhecido pêlo apelido de "Gau nicação ao Presidente do re-

sentado pelo Parlamentar 1_ c9Ill ídou a que o me,smo
cho", el merito

. e�te qU�, foi Convidado para compare- te rído Conclave, a qual foi

trabalhista, solicitando da exibisse à Casa, um- dccu-
expulso da Políc.a Mlhtar cer 3,0 2.0 Congresso Oatarí- certamente levada ao conhe-

Ca:), aprovação ao envio deI mente qu: tr.12:ia engaveta- por mau comportamento. nense de munlcípíos,

realiz�-I'
cimento do plenárío.

um telegrama de protesto' do, e ClU3 se traduzia num
x X x do ele 27 a 29 de outubro úl- . Acompanhei, através in-

ao Presidente da República,
I manifesto comunista contra

PO,i" ernbrtaguês e desor- timo, em Florianóplltis, os roemaçõos recebidas do D _

t
'
". ,� üem, I;oi recolhido ao xadrez .

f
•

Vi I t· d 1
con ra a provável nomeação a Hungria. O deputado pe-, __ .. _. _ �_'.__ ._.

.

._. __ ..

(inormes a azeres que a ce-I' pu a o A fredo Cherem o de-

do sr. Assis Chautebríand _' tebista ficou -irritado e des- l"LORfANõPOLlE, DOMING�, 25 D�NOVEMBRO DE 1956 o indivíduo Leoncio da Sil- liderança da maíoría da Câ- senrolar dos trabalhos e, pe-

para a Embaixada do Brasil' mentiu o orador. I va, residente' em Capoeiras.. m_�ra dos D:p�tadQs me .im-1, los resultados alcançados, V2-

_ em Londres. I. !_'OLITICA ATOMICA r '.". . :,.
X X x

�o_m, pre�lpu�mente _nq3te I '�h.o tr�zet-Ihe as minhas f'e-

CONSIDERAçõES PE��OAIS Ainda �a._tribuna, o de�ll- Chá Dançailte de Direito Ponto de A Gerencia do Rápido Sul- fim- da primeira sessao le- llcítações com a certeza de

(
O sr. Romeu sebasüão Ne-' tado Bebastíâo Neves serertü- !

R
_

. U·.
Brasllsiro, estab:leC,ida·. n� gislativa do perí,�do góverna-! que, �er�nte as autortdadcs

.ves, no decurso. da sua ora-I se à politíca atômica, no euoiao . dos otversltáriol Rua. Tenente Silveira �uel- mental do Presidente JU3ce- e os orgaos federais, estarei

ção ...::.. convidou o deputada' Brasil, manifestando SU:l. ,

•

f
NOU-se de que na manha de I 'íno Kubitschek -de Oliveira,' sempre ao dispor do emínen ,

. João Colodel para que o' solidariedade ao rog.me li-
..-- Catarl08DS8S " ·ont·.m: penetraram naquela Impediram-me de estar pre- te amigo e dos Seus conter-

mesmo assumisse uma -at�-l b�ral-ílemocrá�ico -;
- elo-

.

AGORA, NA CONFEITARIA ,PLAZA, O CHÁ TôDA
I Agen�la".�ada levando ,�m� sente e ivertrícar, através rânéos,

tude. perante a Casa. POlS, gíando a-Petrobras e Eletr')-' QUARTA-FEIRA _ OS UNIVERSITARIOS

DIVE.RTEM-SE" h.ora estl.esse. ?uma �a" g� contacto direto com os che- Cordialmente.
conslderava o deputado ude-, bras, mas asseverando ser ,DANÇANDO E AMANDO -;- AS VÊZES HÁ SHOW _ CHÁ v.?ta�, deter�ma.da impor- fes e representantes de exe- LEOBERTO LEAL

nísta, que o seu colega �e favorável às iniciativas par- DOS PROFESSORES _ MELHORAMENTOS FUTUROS
tãncía em dmhe:ro. Os ele- cut.vos e 1 gislativos munící- Deputado F. deral

rept
' sentação _

� pelo com-
o

tículares, Fez breve comentá-' .
.' mentes do Instituto de I-

portamento 'assumido �i-� rio acêrca do ex-Presidente "�'o dentific�ção, nada puderam II-uoem ·farou· de- am-o'rmamente, deixando-se cercar Vargas sôbre a 'política atô-
«.

. fazer, ViStO os empregados .

.

por elementos comunistas _, mica, para finalizar dizendo
daquela agencia terem -re-

estava alí naquela Assem:
'
estar com a consciência tran-

conhecido o local, preludí- Em beneficio da construçãn da Socíedade "A Casa das

bléia parecendo um comuna," quila 'pela atitude' jâ aS3U-
cando a'3sim a ação daquel' Meninas" será levada à cena, no TeatJ·O' Alvaro de Carva-

fazendo defesas de certJ)s mida e que o m:smo não <I
gabinete. lhO', quarta-feira, 28 dO' corrente, às 20 noras, a bela peça-

aspect03 da vida brasileira, verifica com o deputadc
. x. X x J "Alguem Fal.O'u de AmO'r", grande êxitO' da excelénte Com-

com o estímulo comunista. João Colodel.
Duarte AI�eida �os �antos, I' panhia de Comédias André ViIlon - Mário: Brasini, que

MANlFESTO CONTRA � ÁULA. DE SOCIOLOGIA
cabo dn Qumto DIstrito N.)- .�enerosamente contr'ibuiu 'a�sim })3ra' aquela grande obra

RUSSIA O deputado Osni R �s' s'u v�l, ho,spede de' uma pensão de ássistência às meninas desamparadas: .... ,

Continuou o sr. Seba.stião cedeu o representante uQe',
Situada na rua' Tenente S:l-

.

Balcões: Preço� popular·ciO.

Nêves' a fazer consideraçõe? nista na tribuna da CaflJ., pa·
velra, n, 37, qU2ixou-se de Reservas das entradas na Casa Remte,

em tôrnO da política mun- ra dis�orrel" sobre 0.3 regime�
que deixara em seu quarto,

dial, de quando em quando, de gQverno; ..evidenciandr
num .gua:rda�.roupa, diverSlS

. voltando-se ao procedimen-
.

seus conhecimentos de So
joias ·e a Importância de ...

to do d�putado João Colod�,l, ciologia. A exposição
.

apn'
Cr$ 420,00, e ontem pela ma-

até que, a certa altura _ o sentada pelo deput�d� p�s-
nhã notou à falta do dinhei-

p,arlameÍ1tar 'udenista con- segista foi .curta ·e efi.cienre, A:pecto dO' chá dançante, que se realiza às quartas-feiras.
ro, embora não .houv:ssem

'

tidou o 'repr�senta�te dQ : ORDEM DO li:HA,
.

._
na Confeitaria 'Plaza" 1 mexido nas referidas joia::,

.

PTB a assinar um manifesto Na Ordem do Dia 10i eori--, � lIOMENAGEM AOS PROFESSORES ,
Disse o· queixoso de que a

contra à Rússia, pelos graves cedÍda Redação. Final ao" Dia·28, 03 professores serão homenageados 'pe'os aC:.l_,·chave de seu quarto, ficara

acon�ecimentos verificadbs seg'llintes p,ojetos: -174/;;'3 demicos, que,. démonstrarão assim o seu aúadecimento
com a proprietária da pen-

na Hungria. ' Le 1�2/56,respectivamel1t�, re- aOS mestres, pela d:dícação demonstrada através do ano
I s,ão.

ACEITOU O CONVITE
.

fe'rente à criação do Distrito letivo. ../:
/ I

Em aparte, o deputado de Palmares, em Campo: Tôdas as semanas, na quarta-feira, o Cent:o Acadêm:-'
João _Co!odel aceitou o COll- Novos e que copsidera de:::o XI de�'Fe.vereifO. reali:;>;a o chá da-nçante, festl qu�

vite do deputado Sebastião Utlidade Pública o Conser� t�up:e os' unIversitárIos, em uJll ambie!!,Le agradável de ca

Neves, para solidarizar-se· a.) vitório de Música em Brm-' maradagem, onde se estreitam ma.is Os laços de amizade
pi'otesto contra a Russia, pe- que; .'... dos j:vens que' fr.:quentam as no:·:as faculcbdes.

80· aniversário da S.
,

M. O. Josefense
O múnicípio de .São Jcsé' está em festas, hoje,
É que completa s' u 8aQ aniversário de fund lçãQ aSo,

ciedade Musical UniçJ Jo:efense, fundada 'no dlá 25' d

novembro de i876 com o nome de Recr i::l, Jo:�tense..�
Agremiação tradicional tem prestadõ os· mais as:in:l

lados serviços � cultura musical daquele municíp;o, aléIT'

.--:
de se constituir no d lei,te d') povo- josefen."e; atrU';és'dof

anos, abrilhantando os pl'inci'pal-ê a�ont::cimentoJ-'da có
muna.

A sua diretol'ia está as·sim constituída:

Apoiam os esfor
ços de paz

DIA'RIAS S�CAS D'U1\I DIA'RIO DE BORDO
I 1.1

Como já foi regtõtrad� neste ca'derninho especial
de anotações sôbre uma excursão de repouso e retiro
espiritual e espirit,uo:o a Litg s, aconteceu, em avant

premiére, no sub'>.solo cil11entado e em construção do
.Olube 14 de .Julho, uma trocà de cardápios entre· visi-.
tantes e visitados: êstes receberam pescada ao caldo
de camarão e pagaram à ba'se de costelas gordas ..

E.s,e ato 'preliminar te:!e o' sentido de verdadeira
f sta de confraternizaçã�. Bo,;}s, ótimas horas de Ca

maradagem, de anedotas e de causos de caçadas e pes�
carias, - na maioria duvidosos, que Os narradores,
em matéria de milagres, não davanl vez mm para os

s�mto.:; de dia de guarda. /

x X x

Nessa reunião, tive fi grata alegria de abraear o

responsável pela minha profissão de jornalista -- com
desculpas pelo Usa da pa 'avra, que dia a dia, por aqui,

. vai ganhando feição de nome feio, ofensivo e impu
blicável:' Marco!} Ghiozi, velho· e fraternal amigo, tem
na consciência ês:e pecado: o de fIlsinar-me a ler e

a escrever, há trinta e Ltntos anos. Para que eu nilo'

_

lembrasse que, na sua concepção pedagógica, a re

gua não era apenas inskumento retificador de linhas,
mas também agente de disciplina e abridor de apeti
te para aplicação, levou-me' três garrafas de um vinho
de fabricação particular, verdadeira preciosidade, fel

ta da mais fina e selecicnada ll:ia Moscatel.
Aberta uma delas, o perfume inundou o ambiente,

pondo todos os .nàrizes e::'U suspenl3e. Guardéi-as, como

tesouros, para que, na vif<gem rum'o a São João, quan
do Os llulmõ:s sorvessem o oxigênio puro da tend:1

que NoS';o Senpor estendeu sôbre OS campos, a sêde-
. do churrasco fôsse mitigada por aquela b�bitla .de
deuses.

No mato do Càjurú, 'bem no lugarzinho. das se::

teadas de sete lustros pa:sados, com o T:m,. o Caldfls

e o Poí'li, sacrificamos a primeira das botejas, deglu

t!ndo e mastigando os goles, ao&._. estalos e às inter

j: içõ�s.
No 'despraiado do Pe:ctinha3, emocionados' de pai

sagem, a inspiração saiu do bÔjo da segunda.
E da terceira o Polli, miserabilissimamente, fal

tando aos. comprom'issos de honra de fiel depositário,
só deu contas do casco, mais Vàzi,o do que' a cabeça do.;

-

jornalistas da Resistência! ._
E como se não bastasse o feio vinhocidio, ainda

se lambendo; o Polli não se .cansava de p::dir:
- Na 'volta, vocês me apresentem ao Prof. Marcas

Ghiorzi! Luis polli precisa conferenciar com êlc!
xXx

A alegria de rt encQntrar o amigo e professor n10

precisou de ser anotada nas páginas do "diário de
bordo".

As pas2agens da infância, Os amigos e mestre3, 'na
lúcida observação do grande Camilo a medida que en

. velhecemos voltam intensa:3 e espontâneas à memó
ria, para redoirá-Ia de paz e emoção e misticisino.

Anotei, ·contudo, a estranha atitude que, ne3S:t

cordia!issima reunião' tomou o Agnelo Arruda, meu

par:nte político.'
.

Depois eu cQn..�. . .

..
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