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RIO, 2T (V. A.) ,O êabinete Mi,fi.tar da Presidência da Re'�ública ,distribui,u �- à imprensa a seguinte ,no tá:
.

,

"As notícias veiculadas sôbre' o afastamento do sr. Ministr9 da Guerra são, ebsolutamente destituidas de fundamento. O sr

General Teixeira lott, que relevantes serviços presta ao país, .coníinua a merecer inteira co-nfiança do, sr.Presideníe da Re-
pública".
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RIO, Com a presença do Veloso; 4° Manoel Alfeu Sil

presidente Juscelino Kubits- va: l° secretário, Arnal�
cl'ieJ.c, do ministro do Traba- -Menazés Paiva; 2° secreta
lho e de outras autoridades, rio, Ranulfo Torres Raposo;
€speciailmente convidadas, 3° secretário, Olinto Arruda
foi empo-ssada ..ontem às ,.17 �lcão� l�, t�sourei!!io Ro

'horas' a, nova diretoria da sarío Umberto Stramandoli;
Confederação Nacional do 2° tesoureiro, Jest;,es Pi,nto
Oomércío, assím constituida: Freire; 3° tesourêtro, Anto
Presidente, :t;Jrasilio Ma-chado 1110 JúÍio Moraes; 1° dir,el9l"

Neto; l° vice-presidente, sindical, Deraldo Mota; 2°

Charles Edgar Morltz; 2° vi- dito, José Ramos Moreira

ce, Sevarino Costa Maia Fi_ 4° dito, João Souza Vaseo

lho; 3° vice,' Nilton Moreira calos.
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I t J I Grande Concentra'-
o IiS 8uO I ��:. 2����ciP�!�!�

AINDA o "GOVERNO DO carga com que 'se pretende tucionalidade de uma causa, ções e e!ltidades de classe.' concentração munici�alist{1
IMPOSTO' dificultar ainda mais 013 que que além de ter fundo [uridt- Mas outras cousas, inconsti- terá lugar nesta cidade, en,

Aludimos, há dias, à ter- trabalham honestamente e co, aponta o sentido moral tucionais, por todos conheci- tre os dias 27 de abril e cín
rível 'enxurrada de mensa- Produzem conscientemente Considera o líder governista, das, o sr. Laert Ramos Vieira

co de maío de 1957, quando
gens enviadas Pelo nosso 'atingirá tal grau de revolta que muito bre:ve será 'bacha- alegou cpnstítucíonalídade. será realizado o 40 Congresso
Governador à Assembléia Le- que- o governo ficará seria- rel em Direito, Inconstítucío- Nem mesmo aG explicações Nacional' de Município's, sob
gislativa e tôdas visando a mente comprometido, uma nal qualquer projeto que vi que lhe concedeu o deputa- CJ3 auspícios do governo fe- .

nada mais nada menos do vez qus \
o epíteto de "GO- se autorizar o excutivo a con, do Estivalet Pires e osní Re, deral, Prefeitura e Associa- ,

que verdadeiros e sscorchan- VERNO DO IMPOSTO" já cder subvenção aJ3 ínstítuí- gís, conseguiram demover ção Brasileira de Municípios.
tes aumentos de taxas e ím- é, patente devidamente re- o líder do governo, do pro- '

dq certame alem e ter o

pc��o:�dO tab projetos cio ��t�����n�:�o poder oficial

Busc'a- ptI S
i:��:�, �:���� !a �p���!�: :�sÔi�ed��:ef:i�;a���e:����� O�!.S�!��:�u!7B��!�, di-I !e�;:. p���:t� :�:r�:r ����

Governo deram entr�da, na

,',,_
dade, demonstrando com ela- rá ainda com a presença de . retor dos Observatórios Mon-·' Importantíssímo para contí-

semana passada fio nosso A LIDERANÇA GOVERNIS- rividencia .os conceitos que alguns prefeitos de eapítaís te Wilson e Monte Palomar, nuar a cartograrfa celestial.
Legíslatlvo, deputados da. TA fortaleciam as argumenta- estrangeiras. 'anunciou, -que um pequeno' Fei descoberto o planeta, na
OP9siçi'io arrancaram do li- O deputado Laert Ramos ções dos seus adversários, roí '1 t t· t d ·t d 31 d I t d lA5!�

A Câmara dos Deputa-' . pane a, recen emen e esco- noi e e 'e' ag03 o e <I ,

der governamental a premes, Vieira - recentemente pro- ignorada pelo sr. Laert Viei- S" Q
·

t herto, foi denominado "Geo- pelo dr. Rudolph Minkows'ki,
sa de que não seria requerida movido à liderança da ban- dos, no dia 25 último, ra. Sua opinião, seu critério egul ra UIn -a -

grafos", em homenagem à diretor de, Estudos Celestes
urgencía para a díscussão, '" 'cada governista, ainda não domingo, esteve reunida e a sua afirmação definitiv:.i,

f
'

· d d N 1 I d O
r

socíe a e ac ona e eo-

votação desrsas proposições se adaptou à nova função desde cêdo até' a noite, valem pará. '0 sr. Laert .viel- el a graf'ín.. dos Est�d(Í) Unidos, do ObservatórIo de Palomar
uma vez -que alcançavan, parlamentar. Continua a ser afim de completar a vu, -ra, muito mais do que a

RIO, 27 (VA) _ o coman, O planeta; segundo Q dr. e pelo dr. Alberto Wilson, di-
matéría de alta indagação � o mesmo, quando lider da tação do orçamento, que Constituição do Estado. dante da força axpedtcíoná- BrowÍl, apresenta grande in- reter do Observatórto de Lo-
'que iriam, refletir direta e ban�ada udenist�. �quelas � a sua mais alta tare-

_ ria brasíleíra, tenente-coro- teressa cientifico porque, weU, de Flagstaff; Arizona.
imediatamente sobre a vida qualidades que dão brll�o a ia an�al. , '"

PROMETEU E NAO
nel Iraerlío Ivo Figi.teired:> com exceção da lua é o oh- Ambos usavam então o teles-

econômico-financeira do nos- um parlamentar que Iídera. AqUI �a.mbem a Cama- CUMPRIU
Pessoa, que integrará com jeto 'celestial com orbíta co- copio Schmidt, em Pa,'lomnf.

.so Estado de S�nta Catarina, n�� as possui o "1'. L�ert ra Munlclpal votou o 01'-
O 'Sr. Laert Vieirá havia unidades de outros países o nhecída que mais se. apro-,' O planeta, cujo diimetro Pl'Q_

Mas, na sessao de ontem, Vlell'a. E todos ,sabem dlSSO. çame�to de 5,7 para a
prometidO 'à oposição, que poliCiamento do canal de xima da -terríl_. 'Em, _1P.�, _yavelmente não tim mais dl3

da qo�sa Assembléia� tuct), Faltar:p-lh� robustez n!_L� a:- ��efeltu�a exe_cutar. Re-
eoncederia' ,um prazo para Suez, disse que ainda não "Geografo" se �ncónt.t:afá a ll,600 metros, não pode ser

fic,ou a, ,claras e devic1al11en_ gu�entaç.�es _

� sere�:udaue JeltQu tOda,s a\Sl, e�enda!l' que a m,esm� pu�'lS� exami- te�l1 data, fixada para seu' menos,11e 6.400.000 km�. da per,c,-:b�ao a ôl�o ��l._',
t�' deLima�s.9a.;rQ�p.s,' .os-'prete;1·"

,

Qaíl. a�r:��ç?�� ��\:ntm�g _ a: -1 )�JlS V?t�P. ':� o�çam�t�, '

�:n i', �§
--'

th,�p- ag�s. ,r�.te,re'nt$s ém�al,'qué. d'onttid-o; a·"J.'epl�e:' :;: '; , ,

,.- _.
_

r
,

sos proPosltos do gOVerno e1'- *ls,,�Ll.e����l.���rJ�Q,.' ��!����;��� J.�,,>_, '�a��r��>i!'-· ntõi'%fi61�,.4l,;i�, te·

'�st!:nà�ªp'$iHta!�o ,ra�il. ele'"
-

,:;1 , ',' .._" v , "-��'

tadual. Este, que se desman- ,:r. Lael't Ramos v.lena pel- o _mar� tranqún, de"
fieasse, a /·�põss1i)fJ.naaâ ..!I ',�� I <.

,

-

�. 'i .'
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:

1; ','o "' ,. -,',
.

,

chava em tiradas demagó· d3-ge no comando lmportan- no ru:ame da, pr�ppst�, :a'P31'ticipar com conhecimen- 'biA S'd'e'aQtotWFld 'superio- A :rvmt'fITn-��" "', . .

d C I t que há -pouco. a 'sumiu ' poderIa' t.er acolhIdo 'al_ 'T.. ' '[Atl\l:t IV ,[ "UCf..[l1:LU:K·glcas, a�e aos JornalS a a_ e. ",. " '

'tos sub.:-tal ciais, nos débates, l'es, estara pronta ará se-'
"

' '.' -

pital da República, adiantan-I Trocando s�lnpre � t�lento guma.s e

..
me,�das �te p�r Todavia, para surpresa de guir seu de-stino na pr�ximA. A Or\AEM

(

do i�tenções de melhorar JS! que real?a a lmportanc:�, do_s u�amm.ldade, POl.S ,n�� uns ê outrOl>, o Sr, Laert quinta-feira, 29 do cdrrente.
•

It� .,�

ve}1cunentos dos nostos ser-I pronuncIamentos. COIl eto." �a pro!et� perfeIto. e e
Vieira apresentou requeri_ RIO, 27 (V. A:) O

Ge-l.apresentou
oportunidade.

." " ! J .' 'c nstante da essencla do reglmen A T
· . .vIdo.es

pUblIe.
os s,em �umen: II�e o neIVOS1�l)10 ,

o
�c
o mento à Mesa, pedindo' ur-rqUIa arusa' oneraI Falcomeri da Cunh��, A�sso a castas e a dlvergen..

to, de qualquer lmpost.o, la i
lider gove,.rnlsta e u� exaltel-! que as vozes e a coope-

gência de votaç�o às mensà� U .

'"

�l1omeado
recentemente Mi- clas, manU"e relações cor_

-

d t b Nao aquela ração honesta e constru- JI1aó pode esconder malS seu o, na 1'1 una. .

gens que se, referem H,O au- Eg 'ltO, nistro do Superior J'ribunal diais com todos os chefe�
I lt

-

de ex- Uva das oposições sejamcondenável proposito de pre-· exa açao' que conce . -

mento tributá,rio, não ,curn- Militar, transmitiu em S. sob meu comando, com os
. I 1 d d mal' u ouvidas e aceitas.

, tender atingir as nos'3aS elas_' P 2n 01' ao °ta 01', ,. a o -

( prindo apalavra firmada ANKAR.A., 27 (UP) _.:.. A

I
Paulo o comando do II comanclad,os das demais for-

I
,.

d O importante, todavia,Sel3 prOdutoras e o povo ca- tra que atinge o maXlmo- a
com a bandada oposicionh- em1:sora desta capital acu- Exercito ao General Stenio ças armadas e com as auto-

tarinense de nmos encargos, :rritação, negando aparks a :U:ul:1 °d;��!:?� a �:. ta. sou o Egito de instigar os
I de Albuquerque Lima cu- ridades 'civis locais, se pr�

que irão agravar o panoram:1 colegas seus de representa:- O requérimento foi apro- distúrbios noutras nações mandante da 2B- Região MiE- fer'encias e a cavaleiro das _

1 d S t C t
.

- mara cumpriu o se,u de'- ,

gera e' an a a arma. çao. vado contra Os voto's da ban- áir;aben, com a ajudà dos co ! taro Na oportunidade o anti- divisões politicas de qua.!-
ver, demonstrando que a / jE' que, f�indo à mais eI2-. 'cada oposiCionista e do sr, munistaS. A radio tambem go inspetor da FEB fez cons- quer origem. Profundamen__

ESTA' EM TODAS democracia está em fun_mentar forma de responsabi
'

Caruso Mac Donald. Na v:>- atacou duramente a Siria por tal' da orelem do dia a men- te c.on:v�ncido do papel
lidade, o líder do GovernJ O 'sr. Laert Vieira está cionamento.

tação, o líder do governo, �o aceitar armas soviéticas e sagem de clespedidi-l na qual derador que deve eXei'�
,

p em t d Qualquer ' Exemp,lo triste, em con-sem re o as� observar o procedimento do por ,decretar o estado de revela os prinCipais detalhe:, Exercicio no tumultouso
cou.sa que surge,' o líder do trário, dão-nos. o govêrno '

seu colega de bancada, ex- sítl.o e, "concentrar' tropas ao de sua tuação como ComaU- vezes, caótico ambiente_
e n f Z questa-'o absoluta do. Estado e a maioria da Iurgencia. para vários gcv r oa,· clamou' com Isúplica: "Sent:J, longo da fronteira libanesa". dante, Frisa ci General Fal� Uco nacional, nunCa e�

de participar, démonstrando Assembléia Legislativa I

projetos que têm como obje. Caruso!" ....
E O' Caruso, fran_ O comentarista da emissora· conieiri" em determinado tre- nhei seu nome, nem permiti

,

se,r um parlamentar apegado - rebeldes aOlS' deveres, '

tivo unico a elevação na Cnn..: ziu a testa e continuou de disse que, segundo investi-- cho de sua mensagem:
tribuição d03 encargos pú- à tdbuna. A ,verdade, porém" à Co.nstituição e ao

pé. E assim continua o sr. gaçóes, ficou' apurado que ,)13' "Nunca :separei a família mi_
I 'e muitas VEZes êle a de proc'essus democráticos.blicos. e qu ,

-

t..áert Vieira a liderar a ban- agentes egípcios haviam de- ,litar da civil, mantendo com.

Entretanto, a mensagem cepcion'a. Serve-'se dela ino_ AcocGrados atrás de, cada Igovernista. sempenhado importante pa:: esta oS melhores -�ntendi-
tão reclamada e tão anuncia- portunamerrte, concedendo expedientes escusos, os

Embora sentindo que não pel nas desordens-,ocorridas mentos e trazendo-a ao nos-.

.

t ad membros da maioria Depois de dizer que com-
da v�;ando a melhorar o pa- pronunclamen os rasg os" , '

dá para a ,cousa, vai levando. no Líbano. so convivio sempre que se

drão de vida 'do nosso fun_1 de �o�hecimentos úteis e c�- acumpliciados com o E-
_

. ; bateu e combàterá o cO'mu-

cioriaHsmo ficou "devidamen- ·tegoncos. , xecutivo, persistem em nismo como quaisquer o,utros
te" esquecida! I Nem o :ile�cio �e Lenoir delegar as' funções para

T I d' J 1"-
extreomi3mos,' "por julgar

A urgencia desta é coisa Vargas Ferrelra, llder
.

que as quais o. povo lhes deu

e egrama e us·c·e Ino que, em o fazendo, cump�a
que não inte,ressa e que até' l'eunê a SEU favor virtudes um

.
mandato.'

.-
_

,.. um: dos deveres do Exercito,
.

I d' t" elo c m E mesmo em maioria fixados na Constituição", fri-incomoda aos setores do ofi- 19nas e compa IV s o ,_a,. •

...
cialismo!

-

'

I função que exerce" �em o no Legisla.tivo, ·.faltou_

a
. Lacerda eJ"'.n"III'd'_.o

Exercito: "Não trtmsigi com'

Várias _ e por que não compol'tamento do llder 0- lhes coragem para a
_

a disciplina, viga mestra dos

?izer 'todas! _ das proPosi-1 posicionista cO'n;.;egue con- aprovação da proposta exercitos; por ela não hesitei

ções govermentai!, a que, fi, ,vencer o sr. Laert Ramos remetida pelo. governa- TORRES, 27 (V. A.) -

I Quadros,' comO' presidente - "Encerrando hoje a em me afastar de amigl)s a

zemos referencia I)a 'edição Vieira de que é contraprodu- dor. -' Os governadores Jorge La- da CO'missão Inter-Estadual reunião que realizamO's a em roIIlper com, situações de
,

,de sexta-feira última, acor-', cente. a' p�rticiP�ção contí- x X· x cerda e. 1ldo Meneghetti, ti- ! da Bac�a Paraná-Uruguai', I fim de examinar com os ele- m-ais de trinta ag,os".
Irentarão de tal forma as obri nua nas dIS�ussoe'S, em que O fato, ainda uma_vez, tulares do Poder Executivo a convocação da 5.a Reu-I mentos da administração Termina o Gell€1'al F -

gações fisca.
is do nosso co-lo líder deve aparecer j�sta- vem demonstrar e com-

I
de Santa Catarina e Rió I nião dos GovernadO'res dO's áos dois Estados, prefeítos',

nieri concitando seus Ca .'

mercio e industria que, no mente no momento em que provar que a Assembléia Grandé
. d? �,uI, ao ensejo .E.stados i�te�rantes da aI�- é autoria:des federais os radas a qU� continuem lutan-

dia em que delas tOIP-arem tiS S3. torna necessária sua pr�-. esta entregue à cl.ireção: 4a reahza-çao, d,o fjeu en- dIda Comlssao para, o mes problemas de interêsse co- do pelOS ideais que semprd

I d b tes'
. 1e Mes� s,em eompreen-

,,'
contro em Torr'es, dirigi- de março de 1957, na cida- mum de S-an'ta Catarina e defendeu e "que, nas e,ncru* .

interessados o necessário
�el

sença nos e.a ':'
indesPensável conhecimento .

são de seus deveres e "u�' ram ao presidente Jusceli- de de ].<'lorianópolis, confor- RiO' Grande do Sul; d1elibe- zilhadas das caminhos, nos

ar,rancarão até ()I3 cabelos tão f
DOIS PESOS' E. DUAS tem um preS'idente sem no Kubitschek o seguinte. me ficou estabelecido na ramos, de acôrdo com O' pe- m(}mentos de perplexidade e

cabeludas as intenções do MÉDIDAS ,nível mental e, cívico pa_ telegrama: I Reunião d� Goiania, em de confusão, vos detenh�
Governador Lacerda ! ' I Todav�a, em cert01.l, aspec- ra o cargo., A decantada maio de 1900. Os trabalhos dido que V. Excia. nos for- por in3tantes, buscando on-

,

A avalanche de menss,- tos de llderança, o sr. Laert eleição do sr. Paulo JlGr-. - "Temos a honra de CO'- desenvoh;idos' hoje nesta mularà na qualidade de de estão os supremos inte-
I R Vi l'ra adapta se bem nhaus,en para vice-pre- mun'Ícar a V. Excia. que c,idade foram 'Coroados de preside,n,te da ComissãO' ress:S da Patria, e tão, w-

-gens governamentais que vi- amos . e -

, ,
.'

I.
f

-

lamentar O sidente do, Congresso das realizamos hoje uma reu- pleno êxito, decorrendo em Inter-Estadual- da· Bacia mente a êles,' seguindo e dl!-
sam à alteração de im�osto a unçao par '_

.

.

' , ,
-

"devem" ser votadas imedis-I que disse ontem nao malS Assembléias, em São nlao nesta cidade, para meio de. exemplarap. coope- Paraná-Uruguai, propor a fendendO'."
,

. I le 1
.

O pa's ado de uma Paulo, é outra "demons- 'examinar, problemas admÍ- ração, entendimento e, 'pa- convO'cação, da Reunl'a-o' de Num dos proximos di,. .'()
'tamente afim de que nin-, Ví;l '-oJe.- . s

,
• '

I t't d
-

c n "rva o m" tração da, sua' irrespon- nistrativos de Santa Cata- triotismo. Remetere,mos a Governadores dos Estados Gnrral Arthur Hesckt-H,all
guém possa protestar'! Esta a 1 u enao o: s- �s�
é a formula que o nOS;30 ilus-I !lI�, valor 'do presente. F�I � sabilidade, pois �foi 'fruto. rina e Rio Grande do Sul, V. Excia. as conclusões a- .ia aludida Bacia, para o :seguirá para São Paulo, a fi�
tre Governador impôs a0S' tr�buna, s.!:!stentou constltu- de um golpe baixo 'do visando à adoçãO' de medi- provadas na sessão de en- mês de março de 1957" na de asmmir o comando do

seus deputados. ,'cibnalidade que _cobria o 1?ro- �lney Oliveira e reper- das conjuntas e à eoorde- cerramento desta tarde". cidade de Florianópolis, ,,'Exercito; para o qU!l.1 foi no,-

Porque, se estudadas e jeto de Resoluçao da Mesa, cutiu do19rosamente con- nação -do trabalho dos dois O tel�grama dirigido ao nos termos de resolução Qleado recentemente !pelo
pesadas cenvenienteme,n1e)., cri,!lndo onze novo'� cargos" tra a compostura tradi- Governos. Na mesma opor- governador Janio Quadrps tomada na ant�rior Reu- Presidente da ,Rep.uolica, por
não há' diabo que as faça i !),ara"postel'iormente, gritar e cionaJ dos 'politicolS' da ttmidade,. decidimos soJjei� está yasado nos .8eguint�s., ;l1iãll d� cidade de indicaçã(} ,dI?, Ministro da.

passar, um:l VQZ que a sobra-I batei' 03 pés pela inconsti" '. nossa tel'l'a.
. �l' ao"' i:�vél'i1a(jOl' r Ja.lliô. t:el'mos: em ma ia de 1955.". Guerra.

'

'I

Na Assem�léia·· Legislativa �o
REVELADA AGORA� A: DESCOBERTA

DUM NOVO 'PLANETA

encaminhou, na sessão, j,�

ont�m, requerimento· soliici
tando

que usassem nó meu coman

do, como bandeira para, fa_
vorecer ou difieultar a ação
das, forças politicas".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO -DE S. CATARIN,",Flol'ianóp,olis quarta-fetra 28 de novembro de 1956

INDICA:- OR, P
M Ê 'n I' C O S

W,Ü,MOR ZUMER SU. JOSE TAVARE'i
GARCIA IRACEMA

Ollllumado oe'a r'aruldad.. Na.
dêna" d., c'Lé!lI,�ina d,,, li ,h'er."

�idad.,' iii> 8r'a81'
f!'l.lu�er"o, por concurso da Ma·

.

ternidàde·Escohl
ISenic;o dó, Prll1'. ·Oct!Ív;o Jto.

dl·Jguea Lima)
�iJ:.interno do Servi"o de Cí ru r-

1:'11. do_IJol!llita; I. A. P. E. 1'. C
do Rio de ,J,...neí r o

FtI�dico_"do"H()8pltal d .. C:n1rlntl ..
• da Maternidade Dr. Carl.".

, Corrêa
IJOENÇAS QE SENHO''tAS --'

J>AR1'O� - OPERA ,,:lE:-::
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 'às' 18,06 horas.
Atende com. horas marca

das - Telefone 3035:
Re�idência :

Rua: Gene ral Bittencoun
lO1.
'Telefone: 2.693./,

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

.

MÉDICO
Com pri.J;lca no Hospí ta I Sip
FrandA"'" de. Assis e na !'anta

C....a do RI" de Janeiro
CUN1CA MÉDICA'
CARDlOl.OGIA

('otl)'ultório,: Ru� Vitor Mei.
,\

rel .. s., 22 Tfjl. ?675. '

-!_�'\�áriou: Sel'lllllfas'. QuaTtu.·
- Sel!. a feiras:

Da'!' 16 às- 18 horas
'ResidíÍndã: Rua F.. lil''' Sell

rofclt, 23 --, '2° andar, ali�, I .-

"el. lI·OO);. ...
. .....

'. - ..... - ...•_ ........ �..._ .... ,.

.nR. HENRIQUf; PRI�WO>
PAllAlSO,
,l\lltDTCO

'(),)praçõ�ii � ,Doencn,." fi.. �,.,

qho�a8 _, Clínlc:t d�' �(Iq,I�n6. --

'

f'u;:"o de' E�peclahzl\çao, n�,

Ho�pit!ll dos Servidores do Ea�
tado, '

,

(�"T"!iço do' ):;'rof, Mariano d!!
And.-ade). ,

C"nsúlta. -, Pela manhã no

Rospit .. l de Caridade, ,

,

1\
'

�hnli' 'das 15,;;:.' bs. em OUU!·
'e nO '/'onsultório á Rua Nutl(,s

�Jlc'hado .17 Esquina. de Tira

déTlt�e, 'ré\. 2766.
R�sirlêTIl'i!I" -- '!'!UII PreSloent"

CClTt,h bo 44, Tel.: \1120, J
-� _ .....-._ ..._._.__._._�- .

CLINIÇA
de

atHO!" -- OUVlDOS -- NAr..I'1
r: GAHGANTA

DO
nR. GUERREIRO nA

FONSECA
Chefe do Setviço,' de. v'I'O�I

'10 <1(, Hospitàl ue. Florianópolis.
p02sue a CLINICA <J,s' !'PARE.
L.H,OS MAIS MODERNO:,> PhRA

ITRATAM1�NTO ,das DOENÇAS
ds ESPEClALIDAD},;. ,_

Comiull� ,-- pela ' mal:lía u(>

80SP1TAI;
<.� T�RDE -� ,daa ,2 as Ií

.� II" CÜN&UI,'l'óRIO - Rua dos

ILUJo' '1 rio . .1 ,

R�."D�NqA - F:lllipe- Sch'

rriidt nO. n3 Tel 2865. "

DR.'"'AN'P.dNIQ �ON[Z
,

" .-I)E ,}r!tt-AG�Q _1.,'
f"Rl:TRGlÁ'ffRE,T�A1'OLOHlA

'Ortopedi"
COil.ultório: ,João Pinto, 18.

LI':": 100 &"5 1'1 (llaflaU15uLt:
Menos aos Sá"ndo�,
ReB: Bocài�va laD ...

F(,n�: -, :<.714';

UNA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

'

•

dR. ANTONIO DlB
MUSSI

MfliDICOS
CIRURGiA CLt�ICA
';l!:RAL-PARTI,,� .'

Serviço .:ompletq . e espeNc��',ado das DOENÇAS, DE SE -

RAS, 'com modernos métodos de

ia�nósticos ,e tratamento.
!jlUftPOSCOPlA - HISTERO -

t.PINGOGRAFIA - METABO·
LISMO ilASAL

dloterapia por ondll;s curta.

rocoagnlaçiio - RalO. Ultra

Violeta, e Infra Verm,;lho.
Gonsultório: Rua TraJano, n .. 1,

10 andar _: Edlficl.o do MontepIo.
,Horário: Das, � às 12 hora. ,"""

Dr. MUSSI., DDás '15 às '1:8' hota. _ ra.

MUSSI ':',.
.

Residência: Avenlda Trom·
POW8ky, 84., ' '

........--

DR. JÚLIO DOIN'
VIEIRA.
MÉDICO

j!'o.;p,.;e:TALlS'rA ,EM, OLHOS
·�í'VTf)OS. NARIZ E 3ARGANTA
r'RATAMl<:NT0 E ,OPERAÇÕES
Infira.Vermelho - Nebnlizaçao-
. ,

Ultrll.Som;
,,!,pa,,..mento rl(' 8lnm"-te a"",

•

.' operaçio) '_

Anglo.retlnoBcopla - Ilecelta dll,

0<:'1108 - Moderno' equipamento
lIe' Oto_Ri"olarh\g�lo,��, :(ánica

"-
- nO"'EBtà1l0,y

Hor.rio ;dlis 9 àB lZ bora. e

16 às 18 -hóraa. '.'" ,

nsultór,if\: - Rua VItor lIei-

reles á2 -:- FÓÍle .2675. I"

ReB. �'Ru'a, ,São Jorr' 16 _.

Fc,lle 24 2�.,:

,. DIL-/ ''MARIO W&N·
,I, 'DHAtJSEN '

""INICA MÉDlCA'DE ADUL'l'OS
, C CRIANÇAS,. '

(,onsult�rio - Rua Joio Pin

to, lO - Tel. M. 769. "

'f:{\l:�ulh,�' DJ1�' 4, às' II hora•.

Resldêllda, Ru.a Estevea Jú·
..hr, 41\ Te!. 2.812.

DR: EWALDO 8Cã:\EfER
Clínica Médica: d,e Adultos

e .. Crianças
Consultório - Rua' Nu

nes Machado, 17. I'
,Horári�h das Cdnsult.às

das 16 às 17. horas (exê�to
",ã.badpa)�� ,

�ldi>�cià:' Rua' Viscon
.

'

Pveto, ,'J 28 _.

, �-'.

A Delegacia F'lcrestal Regional,
no sentido de coi'bir, ao máximo pos-
!!vel, as queimad.lls e derrubadas de mato, afim de impe·
dir os dvu.:stros6s efeitos 'econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de t�rr.�s e. lavJr'Ldores ezn, ge
ral, para a exigência do, cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1931) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
/'Nenhurr .. ,roprietário de terras ou lavrador poderá

t-:roceder qu(;...lada ou derrubada de mato sem solicitar,
/om antecedencia, ,a necessárIa licença' da autoridade

,

,- : florestal competente\ conforme dispõe o Códi�o. Flores-
<\.0 PRIMEIRO SIN.

•

'''E FRAQUEZA, TONICq ZEN�\ tal em seus artigos 22 e 23, respectiyamente, estando os '

,
"

.... ,JUA MESAI
"..

.in�ratores sujeitos a penalidades.
.

,D E '·N, 'i' 1 S .T A S,

I
-

'.
'

',' REFLORESTAMENTO /,

D�I���Ã��D:���!�CA E,lp,reSS'o Florianóp,�Us' lt__B .• COOP�:::ã!e�r:i,�:�t��� ::d�s�:d:�V��:��:I�:e�:��se�
\Clínica - Cn:ur,ia Bucal - "" t d

.

fIPro tese DenUda .r.NDEREÇüS ATUALIZADOS DO EXPRESSO semQn es e espe<;les, orestais e de ornamentaç�o, para
Raio. X e Infra-Verlll.Da. "Í<'LOR1ANÓPOLIS LTDA.

.

fornecimento aos agricult<lres em geral, interessados noDIATERMlA fi t t À '
'

Consultório e P.esidêDcia:
'

Ie ores amen o l!e suas terras, além de prestar toda
Rua Fernando 'Macllado, n. I 'l'rans.portes .le Carlla's, em Geral entre: FLORIANÚ-rO.' Irientação técnica necessária. Lembra, aind�,. a pos�ibi

;

Fone: 2225. '.'

LIS,/PORTO ALEGRE, CUR1TIBA, SÃO, PAULO, RIO !idade da olltenção de empré:ltimos para reflorestamento

I eClls·ulta.: da. 8,UO à.-ll DO' DE JANEIRO � ,BE;LO HORIZONTE. fiO Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anps.
riU e das 14,00 à. 18 ho.ra.,

, Os interessados em assuntos florestais, para' aca�d!rax.clusivamenie c.om, tao.z:a mar-.j-Ma. tr,i,z: FL,ORIANÓPO"LIE, .' «'i,li1i I: CURl1'IHil>Hwrc:j CIRURGÜ.O ' , A lbtenção de maiorel> esclarecimentos e requererem auto-
,1&(;ni;a8 '«1(' í.lenhoraB - Parto, Sábado -,da8 9 •• 12. Rua Padre Roma.·48 Terrrl" ,Rua l!i"C()fld� do Riu Bra:nCi\' rização de licença para'Q.ueimada e derrubadas de mato_.: Oper::.çõer -', y�n. Urln�ri.. . Telefones: 25-84' (Depósito, '

,.,. :la2/�6, II devem dirigir-se às Agências Florestais Muni�ipais o�Ourso de a-per�"lçoam�n�� e
\ 'R L \UR() OALD'EIRA' 26-85

.

(Escritóril'" I I-'f"fnTlf" TiJ �o
a't<;:_llgll prnpca' nos H�apltala de IJ·. -', C

�
r::' " 'l'.i .. N�:' f) ,.' diretamente a esta 'Repartição, sit.uada rua Santos

30eno. AlPes:
'

_j
DE Ã�DRAD� ,

'

. ai�� Po tal, 43u [<.r,\.l.. ll,lli'lf. SAl ll� RA
, Dumont nO. 6 em Florianópolis.

, eo�SULTÓ.RIQ: /�,�a) '���:.

tliUR�lÃÕ-DEN1'rsiÁ."
' t End. Téleai' oi À.l'{p'1AIJ�E. ,'\ ."':j ,'" f 'i' ,i'

f' Telefo,ne.· 2.470 _ Caixa Postal, 39'";,ehnll� -nr 18'ljBO
X:II. o I' - CONS LTóRI0 ",:"- l:íUltewl • ,...:. I "...-' I •

-

, - "< �,-'
_

il.'

::�O�AltiÚ \' da;' li; is i"s
�1l�'1 ��aJ.tE". � f;;�iit���ív.t"'1�1! Fllfal� SÁ \tA(;�Jâ,:, Aúni'ia:

..:Ol'j�mna(r)" ALEOUR 3. C.Endereço têlegráfico: Agrisilva Florianópolis.
ii�sldéucia: A en1d,a Rio Dra.. Aten?e dlan&ment. d•• 8 �., ", ".

'"

:0, ri. d.' ,.' ',ii.hota." '., '1'! 18"
Avenida do Estad(\ ltif6j'IU Hua COl:nell(1a�or A2evedo.

.

'

"l!efide cliamadoa aas e u,al ,ai ..,.. ..or,a.. 64 � .... ....w.l"J",J'V......,..,.,JV....._JV'-"'-""'"'..............._"""'�,• ....._J
'3296'

'

--- 19, a8 22 hora..

I
·f�lefoI.e: -_..

.

,Contecciona Dentàdura•• POD- Telefone: S7-06":ôO T,elefone: 2-017-33.

/
e� ,oláveis d .. Nylon.

. At�nd� "RIOM,AR",;_ Telefone: -3666. '

End. Teler. "SANDRADE" Elld. T�leg. "R)(JMARI.I" I

'Re(lação e Oflcln,a., 1 rn Coa
MI'.heiro Mafra, n: 168 T.L 1122
- '(;x. POBtal 13..

'.'
.

Diretor: RUBENS A. BAIIOS
Gerente: DO:QIINGOS 1'. D.

AQUINO
,RepresentantelJ:

Represent&çõe. A. S. Lara.
Ltda.

R�3 Senador Ilanta.. 40 ""-'-I�'
.

andar. , Consultem nossa8 tarifalt. E�PRE;SSO FLORIANúFOLr lotes, casas, ,sitios, chncaras, pinhais e out,ros imóveis deTel.: 22·5924 _'- Rio d. Janeiro;'
Rua 15 de Novembro Z28 6°, ' -Fones: 25-84 e 25-85 - grande importância e oportunidade para os melhores
nda .. �ala 512 - São Paulo ". "•••�,••••••••••••••••••••O•., •••��.!I••��••�,., " negocios,Assinaturas anual .• Cr$ 800,00' ,

,

"'" .h_._........-.r.-..- _. - �
, POSSUIMOS PARA VENDA I IMEDIATAVenda avulssa .•.. ,. Cr$ I,O�, �

,

�
C t_

.

,
asai e terrenos nes a Capital, no ,Sub-Distrito doAnúncio mediante contrAto. '

Os originais, mesmo nã,o pu· Cor '-0 Sanct:as' Sara-,va Estreito, Coqueiros, Bom AbrigQ e Trindade. Otimas
blicados, não serio l1evolYido•. '" � . S«;U »,' oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver-A direçio não se rll�r;ons.!'bilii. ., (REGIS'J/RAD"O)pelós concp'''·'' emitido. 'lO. ar.�.

�
dadeiramente convenientes.

tigos auil
� DACTILOGRAFIA�E TAQUlGRAJ.'IA Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.
'J PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

I,. INFOh...",t;OU na. �
. DRt. ': N�,WTpN • .',

.', i, ,; :.1)'AVIL.A lu�a.le:!t�r:racç:�a�!� �::;:.i;!· ,� . >
PREPAR.A TA,MBÉM PARA !·"cIRl.mGi,Ç Gtli;RAI.

'

diàriament. e d, imediato: ,.' � CO�CTJRSO DE Dj\CTI,LOGRAFIA.Doença8 de Hen��ra, _. I;'r��to. 'O,RNAIS .' T:iOle,,',.:i. ':' AT.ENDE_AOS INTERF.SS,ADOS, DIÀRIAM;ENTE,,logla - Eietrlcld1&de, �ed" a,. Y d 1 Q�2 .. .

Conl:'lltbrio: Rua ,vltll1 �", O
..�t. o ....,........ .;

-"'6't: f DAS 9 ÀS 12:r AS 14 ÀS 18 horas.
,

'r I í' ....31Tl ,,,,_ uazeta •• ,. , . . . • • • . . • •• ,li. ,,, " , ,

'Tel .. s n·128 '-D eel�neb(j:�.' �ia Di'ti'o :ltI'T,,_.. tI 1';1 Ú ,L EndereçO: :am. �.eliçiano Nunes Pires 13
Consu tas. as

Imprensa 'Ofl .....il .. ,..... 1.688 ': .TELEFONE- 3113diante. I i10SPITAUl -'
.

.,
, Residência:" Fone, �.4211 .', ClI.ridad.: _

• "
' ...

Rua: Blumenau n. 71.
(Pr\)Vedor) � !.lU -.

"
MATRiCULA SE}'1PRE ABERTA �

'(Fortaria) .........•.... ; 2.Q16 .,._.••••••__ ..;. ". .w�.._ _. _� ·.
Nerêu Ramo. ...;........ I�tun i'
IW.itar : ,

(117 _.....;._. • -,----""!'"'--------
'São Sebaltillo (Ca.. d.

Saúde) 3:.)líll V' ,
' ,

-i!�r;.g:;::� ������.?��� .)111 -.' I�·g,e... com' segura,nça r'
CHAMADOS ua- �_- -_--_----_--

�����;k��:;t i� �,�B·'81:IODNF,O��S!D'�L�B·�R�I!Sol'L·�!IIB'�OU:�� I M�.f �S'COJfI����������..
-

.. "-;'.-·�'.-70-O lfloi'l",,!Í!�oiIa - lIala' - Jolnvillo� Cui1I1!No ,�/_;_ IIfA'� . "",

��::::�::��<::::::j�j Agép.cia:. t:: �::::7. ��i: dar.<
.

/
I '" � ':0$ ;705·1:

Bebi ....•.•........•.•.. 1.17'7 .• " ,

• D�\R',tt�����rgaV&. � .. aOoo21
'"

_" '�? �.,':: ,.'
'

'Lu 'I .. ..
-

M411'estie 2.276 -----.-----------/-.-J--��, ::;
� lt'

>; -t �1t{etropol 3.147
�'1j .. � , ILa Porta lLi2:

' 1<
CaCiq,ue , ..• 1.,;I4li I :' I' ,_J
G§l1�r�l :......... 2.H�.f,� Filial "A Soberana" -Distrrto ao Estreito ;_ Canto'Estrela,. �., .,_

',�711Ideal ,:
'

',11119 'Ven·de-i\eolí�rrelldacs_e'o(Pel'l)la Restaurante. 'sito a' ,f;S1'Rfll'fO '
,

, a 24"de 1\-1a.io, 748 no Estreito _;_ lufor,'mações no ocaJ. !,'�_�" ?C-,tz._f,C',-*":--=o�lii2l)i.QII� .. :. 'I....
' ..... .•. OI I U.

�,�--!!"" ..,.,. ----:;- -_

------------._ . .,.---�---___,- .._---,--�._--'----..... _.__ .__ ...

--::._
..�---

J AL ;v.J ••�'��••� ..�.... tff1 �O.30••., t: " ........
DR. N�Y ,PERRONB I Curso Cataríaease :

MITNO �� (Regístrade)
J'orniado.. ,pel.;;:����i�ade HMcio· ,� ,/Português, Inglês, Matemática, Latim, Músicanal 4. .IIledicinM Unlvenidade i

110 Bra.ii

j
'! "Eng lish For Chíldren",

RIO U& JANEIRO
r

A,ulas' Selecionadas Em Pequenos Grupos ou
Aperfeiç .....:nento na, "Ga.a d.

,

,::)aul1.. São .truel"

I
.Indíviduais. '

,

Pró!. ,.-.i,rnaJ)do :r.ulino
, ,Prepara Candidatos aos Concursos Públicos.

tnte1'llu por á aD<Q1I do. Serviço.
de Cirurlia, Matrículas Abertas '

Prot. Pedro de Moura

I
'

ENDEREÇO: Rua Vidal Rain�s 16O,l'ERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS '

• •.....l>ú�Ni,;AS DE .8ENHqRAS ·OI!••�••'·"""··"·"········II··· ..
i CONSUL.TAS: Diàriamente da.

,

'
..,""--", -_,

'

17
- 9,30 no. Hospital de OIari-

,;lR. ALFREDO RODIÍl-',dade. '

" RESIDÊNCIA - Rua Duarte GUES DA ROCHADR. ARMANDO VA LÊ·
. Schurel 129 - Telel. 3.288 -

010 DE ASSIS' I FlorianÓpolis. - Clínica Gera! - Cirurgia _.
li.

Partos ,
Diplomado pela Faculdade de

I R CESAR B"ATALBA riA I Medicina da Universidade da
00 .. S<,rviç08 Q� Clínica Infuti! ).

.

SfLVEIRA
.�"

r "C(lI)�ult.órió:
- 'Rua CeI. .

Bahia
,

"aa .\"Si .. tl!llcia Municipal e lioa- Pedro 'Demoro, 1663 - So- -:
Filai de Ca'ridade

. Cirurgião Dentiata b 'd'n, I:L1NICA M!í:OlCA UJ<; Cb.IA.1IJ-
Cltni .a d Adultos e

ra O. 'Clínica Médica da, Adultos e

, í;,�AS E· ADUL1'6S \, 191C e Residência: General Val- Criançal!
- Aler�la - . I C'l'iaoças RaioX, '�as Neves; 62 �. Estreito.

.

Doenças de Senhcras
Con�ultól'io: .!tua ';"Ulles

Mio', Atende. com Hora 1I&r-' H'orário das 14 às 18' ho- Operações Partos
'0 ...10, 7 -- Uonsultas dita l6 a. "

, Ondas 'Curtas - Raios Infra
18 horas. I·ada. '

". 1 G
.

.II. S CLINICA' DENTA,RIA' Vermelhos e Azul, Residência: Rus marolcha' UI-: Felipe Schmidt 39 � a" .

-,

J l1.i. "'''', o t "no:: J'lb;;,

I 3 4
'

DO. '_'"
Diatermia ,.- Elect10 CoagUlação,'}'____ o il.:t. e •

.

________..._......_ DR. ALVARO RAMOS
•

CONSUI:.TORIO: R..Ia Coronel

DR. JfrLIO PAlJPITZ

,'A O' V ".0 G A D '0 8 ,\Atende,: das 8 'às 11 hor.as. Pedro de' Moro, 1.541

'I 1 A,_ 3' 71'- horasr d
l.o Andar, Apt. A,J' L ru

tI e, �s. 1
' as:1 72 oras; '41a• Frente ao Cine Glória " Estreito

OS d�mente'� "

'

"Consultas das ,9 ils' 11.30 e das��x -mrer no da .:0· enfermar.ta i !lR JOSi: MEDEIR "
.,

I
'

"

1
,,::'ervi<,,1 de gastr_'l.ellterologla I VlvIRA Rua Vic,tor, Meireles, _18.

'

.

'18 àll 20 ho��,_.iu .O:d[I�1l '�asa do RIO de Jenelro I .II!'

P,of. W Herardinelli). ' I - \DVOGADO - " .

1\ HoRA DO

,�;X-illt,ei'Il� do Hosplt,al mater· I . ('aua, P08�a) 160 7' ,ItaJ.'·
,TÕN](�O' Z.E'�r,"Il'!>l<le V. Amaral. t ,,:;.nta CatarIna.

_ _ .... :-t.

OO;;:NÇAS INTERNAS ---------.

Coração, Estômago, inte.tiDo,
ligado e vias bilia�e8. Rin..

.

,:"'úIlsultório: Vitor Meirel•• 21,'
Das 16 ·às 18' horas.
f�esidênciQ: Rua Doeaiu...a IÔ.
l"ooe: 3458,

UOENÇAS NERVOSAS E ·MEN.
I Ai� _ CLINICA GE�ÀL

'

'Angustia - COIllplexo.
Inl!ulIJlt - Ata<,utls - Manial -
i'l'oblemátíca afetiva e sexual
Ilu 'Serviço Nacional de Doen-

<:"8 Mentais. Psiquiátra do
d"''1)i�,al·('olinia Sant-Ana,
c:oNsukrúRlO _ Rua, Tra·
'''''', ,J; -. .L1"8 16'à3 J7 bural.
i:��SUlt;\j,CjA: Rua Bocaiuva,

,:{!I Tel. �lfOl

Dr. ALMIRO BATALHA

HORÁRIO:
Db 13 às 16 houl.

r�lefCl;,e; C"asultório - s:411
Iteridü"cl": Ru� José ,io Va,le

!',,!elf;' j;)X' ". Pt'lIiá da Saudade
-, Coquuiro8

i'R. CLARNO G.
GALLET'N

- l\DVOGADO .:..,.

Rua Vitor Meirele., 60.
FONE:: 2.468,
.,

Florla,nópoU• ..,.

,<

DR. MAlHO -DE LARMO
CANTIÇAO DR. AN'rONIO GOMES DE

ALMEIDA
- ADVOGADO �

Escrit'ório e Residência,
Av. 'Rercilio Luz, 15
Telefone: aS4C.

,

...�.........�.•.�.�..,�

l\UDrCO
CLINICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç"B Internal

GORA(:ÁO - 'FIGhDO -- lU�S
- ll\lTES'fINOS

Trdal'tento moderno ,da
SIFILIS

Consultório .;_ Rua Vitor M.I
ele... :!2.

DR CON8'l'AN'l'lNO
DIMATÓS

"RODOVIÁRIO RÁPlDO RIOMAR"

.. --

l2.

DR. LAURO DAURA
n.I�ICA GBRAl,

r;f.peeiahst.a �lU ·nl()�é8,i.. ...;df.
ell h o �'as � vias urinárll1�. .•

Curll 'raJjcal das mfecçoel
all'udas e:c�o.njcas, do aper.lho
geuito.unnal·lo em ambo. o.

sexos. . L

U�CIlÇfi' do aparelho DlgeatlvIJ
J<t SlSt.�lí'Hi 'ft:.�ervusf'
nOl'áL'Ío; JuJ,� ás I� e 2�� ás f>

Consultó riu i .a. Tira.:!tintes, I:.

1" Anüar .. ' - [i'one: 324ô.
,

l,�siderici,,; R. La,·Iorda COl!

!lIho. 1:1' I <.:hlicar" do E�pllnh.. ,

Fone; a248.

,__..__ ...,------

A&,6�cfa: RIO DE J,\NEJi{Ú
,

··Rlo..a�·
A�ên('ÍH: RJH',O Jfm<l·

ZONTE
".l{ionu' r�'

A �nida And: 1lO. R7,l-R
T",l,,,flJne: ._ .10-27
Atende "RIOMAR"

ADMINJSTÜCAO RUI; Oro 'Carmo :�ettl). 9�
Fones: 32-1"1-33 e 32-17·H7

'Atende "RJOMAR" \
f'�'On T"le;l "RIOMARI,T"
NOTA: � Os nosst! ,Ji\riços nas praças de Põrto

Aléitf", Rio e Beio Horizuntr, são etetuados pe198 nOSSO!;
alentes

DR. ALVARO DF
CARVALHO

MlWlcn \lE CRIAN("r
PUEiuCULTURA - PEDIATiUA

_ 'AL'EIWIA INFAN'rIL
C,nsultório: '- .,Rul! TiradeIJ"

tElS n. 9 - Fone: 2998., '

..

Residência: -- Av.. H.rClbo
Luz n. 155 _ 'l'el. 2.530 •

Horáno: ,_ Dal 14 ÀII 18 ho·

1'as diá.riam.ente ,

.

DR. ANTONIO BATlSft
JUNIOR t.

CUJlCA ESPECIALIZADA DE
'. ' CRIANÇAS

Consultar das 9 ,. 11 hora•.

Rea " Con8. Padn Miaru.. linho,

DR. !. LOBATO
, FlU='O

f)oençall do aparelho re8plrAtórlo
- 1'UDERCUI,.OS�
'�AOI(,)GRAl<'I.( jo� RJ\DI{)SCOPIA

nOS PULMOES
C1rurtcia ,<lo ,'oras:

..r",lld� pela Faculdade Had.

,al de i\!(,dlcina. Tleiul"ctllta.
'i�""'1 rnrttlio <lo flo.pilal, _'iii ••

ri'u Ramo•.
'IIr�" dli' espt',c'iali'zaçio pela

�. ]\;. T. Ex·interno ,e ES'á!.tl
'f!'nt.. <le Cirurgia do Pr,,'., Ueo.

Guhna..ie. (Rio).
Cons.:

.

F�Üpe " Séhnlldt, III
Fo'ne 3801
Atende em hora marcadll:
Res,: -: }?UL,' li:at� ..e.'

�(Í .!"p D'� i "'li.'

-r---------�

FARMÁCIAS DE PL NTÃO
D,EPAR'l'AMENTO DE SAúDE -P'úBLICA
'- , Plantões de' Farmácias

MltS' DE, NOVÉMBRQ
2 sexta-fe ira. (feriado) Fál'mácia Sto. Antonio R. 'Felipe' Schmidt
3 sábado (tarde) Farmácia Catarfnense Rua Trajano
4 domingo Farrnácia Cátarinensé- Rua Trajano
10 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano _

11 domingo Farmácia Noturna
'

Rua Trajano
15 õ.a-Jeira (feriado) Parrnâcia Esperança R. Co'nselheiro Mafra
17 sábado (tarde) Farmácia Nelson, Rua Felipe Schmidt
18 domingo'

.

Farmácia Nelson Rua Felipe Schm idt
24 sábado (tarde) Furmáeia Moderna Rua João Pinto
25 domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio' e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela' não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento, '

,

Departamento de Saúde Pública, em setembro de
1956.

Lufz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

'_DELEGAC:IA FLORESTAL
RE(,jJ.ONAL -

"ACORDO", COM O EST;\DO DE
SAK .... � CATARINA

A V I S O

,

,

A �AI0R OPORTUNIDADE.PARA ADQUiRIR

.CAS,A PROPRIA
COl\fPRAMOS E VENDEMOS:

SUA

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe' Schmidt

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Primeiro Beijo ,

,
. WALTER ROBINSON

, Lembras-te?
Foi numa calida noite de luar ...
Havia' um silencio doce e profundo
em torno das coisas que nos cercavam

em contraste com o tumulo
'

que avassalava &s nossas almas!

Havia nos teus olhos outro luar ...
Na tua boca uma promessa ...

Mãos tremulas, agarrel as 'duas mãos ...
Os meus olhos nos teus olhos reflêtidos ',' .

Depois ... quebrou-se o silencio
entre nós dois, porque .choraste!
'Primeiro beijo! Lembras-te?
Que tortcirante saudade eu tenho

,_()�()�
daquela noite!
0.-.(,..,0'-" .

ANIVERSARIOS'
FAZEM ANOS HOJE:
- sra, ,Maria 'R. de -Sena
- sr. Antonio L. Serrão
- sr. Alfredo de Almeida - sta. Ivone Ramos, fi-

Neto � !lha do maestro Alvaro Ra-
- jovem Fernando Luz,' mos '

filho do sr. Abelardo Luz . I
,- sr. Lourival Ramos

- .sr. Jacó Ribeiro, fun
clonário da Delegacia de
Saúde

PARTICIPACÃO
FRANCISCO RENZETTI

NETO
LlDIO FIRMINO CAR

DOSO
:e::e:

DOVRYLIA' DE SOUZA
"

RENZETTI

participam aos parentes,
e pessõas de suas re'lações
o contrato de casamento do
seu enteado e filho" FER
NANDO NIZO BAINHA
com a senhorita NIVALDA
TEREZINHA CARDOSO

F-polis 24-11-56

MARIA AMALIA WEN-
DHAUSEN CARDOSO
participam aos seus pa

rentes 'e pessôas de suas re

lações o contrato de casa

mento de sua filha NIVAL
DA TEREZINHA CARDO
SO com o SI'.' FERNANDO
NIZO BAINHA.

,-

Fpolis 24-=11-56
e Nivalda

'

Fel'uando

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As partudentes após a gestação, devem usar

SANGUENOL /

c6ntém excelentes elementos tônicos:
,Fósforo Cálcio. Arseniato e Vanadato

d,e sódio

OS P�LlÕOS, DEPAUPERADOS, \E S G O T A O O S. MÃES QUE '

CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUiTlC.AS, receberão a toni-

••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ..

BIBLIOTECA PúBLICA MUNICIPAL DO ESTREITO

De 2a a sábndo, das 09,00 às 12,00
'das 14,00 às 17,00
das 18,00 às 21,00

Proibída a e�tr?,da para menores de 12 anos.

NOTA: - Ks ressoas que quiserem fazer doações
de H'iras à Biblioteca, poderão entregá

, los !la Agência Beck (Banca, de Jornais)

A
L
f
A
I
A
r
A
R
I
.&\

M
E
L
L
o

Estabelecimf;rito honrando as suas congêneres do

Estado.
Técnicos especializ�dos no ramo 'iÍ..' serviço da "Cj)-

ietivida'de, e na elegíÍncía do aprimorado gosto �e bem

·vesti'r, '

'

Di�p(llldo' de variadissimo estoque,

'opicais, linhos, bins etc.

'Visité, serÍ1 compromisso a "Ãlfaiatária l\'I�;qo":
�.

'�;.;_.
• ,',

',,"; ',<

,,(,�;.; •• :.;':;-!"
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I �?p!���!���8��������.�lq��!�:ueI!fos.ste;rec�cx�aem�idn�'l!d�'�S�' D�I�����)ord:�
P

, �
_ _, Camara Cível do Tribunal

O �e«te
.te uma semana nesta cidade pelo plenárío f"tá urna r ila- de Justiça do Distrito Fede:'

_ _

,

n, que
"

t ccrníssâo de a�ividades in I c1,nada com um programa ral confirmou, em reunião
..

tJ

f
L_rnwtlv!l

__
s culturals, educa I '

'

N

ode �
-

- de ontem, a pena imposta

narl P
.

�ivas e proletárías da 'Orga de intercâmbio de eruditos pelo Tribunal do Juri a Jo-
,

,., ,I nização do Tratado do Bules-. mtenslrícação das viagens sé Antonio Soares, um dos
te da Asía, reconheceu uma de estudantes de um semi- reus

' do processo sobre o

reunião �?s' países inte:es-, P:, 1'10 sohre a 'iI��1\1ência re atentado de que foi vitima o

sados e flhad'0'3 para estudar cíproca das diversas artes jornalista Carlos Lacerda,

u� programa sobre as reb-I t:u-.s cOin.o a, ClluiteLlr::l musí- de que resultou a--morte do

ço s. culturais da Asia. ' CR e' pintura. major Rubens Florentino

lotomoíivasbresllelres -i: Antonio Soares, que
aliciara o -pístoleiro Alcino

S. PAULO, 26 fVA) - A Kl'uPP fornecerá os elemen d
.

para a execução o' crime,
Cas-a Krupp - declarou o sr tos Indíspensáv.Is para uma foi condenado a vinte e

Alfred Kmpp, proprietário e rápida recuperação e ám- seis anos . de reclusão. In
príncípal rsspon.ável peJa plLlção de nossa rede rCi'!'o- conformado com a .senten-
empr sa alemã - iniciará viária".' . .;U, impetrou "habeas-cor-
prov.rvelmente, dentro de' Numa demonstre..cão de pus" .ao Tribunal de Justí-
um ano, a fabricação em confiança firme no m rcado ça, negando a sua particí
Campo Lípo de Iccomotívas brasüetro de investimentos. paçâo no delito. ESêa corte,
caminhões pesados (' moto () s�. Kruppr, declarou qus o. f;JOl'em, resolveu denegar a

res Dissel, podendo inverter "::lQltal da emprêsa pcderú .rdem.
na execução desses projetos "tingir 25 mílhõe.s ele dola
cerca de 600 -a 70'0 mithões r s e que o aumento será .

;le"c�·llzei�;os. . co.n��guido, �ediante a e. '�OVo arcebispo da
'l'rabajhando em Iính.i missao de açoes populares, ctt! -

"om outcas grmd s rabrleis modo a formar uma socteds- id d d S t d
- ma,t,er.ial

rodante, receIa de anônima brasüe.ra,

.coml
CI a e o a va or

instaladas ou a Instalar; se a partíeípação de demente
-

CIDADE DO VATICANO,
br3:, emente entre nós, a I nacional. � 26 (U. P,) - O Papa Pio

,:
'.,

' ,xÍI designou monsenhor

Suspensas. em dezembro as Consign.a-I.Mario de '.W:.ira'nda. V.ilas-
_ •

.
' " Boas, arcebispo titular e

ções em emarestímos simples e ímo- I �(lad!utor com direito a su-

" ....
'

.
cessa0. ao cardeal Augusto

bOI"'" ° Alvaro da Silva, arcebispo
I tartos .le Salvador, da Bahia. An-

RIO, 26 (V-J\) - O' minis Em congeq�' nela do rere
';es de sua atual nomeação,

tI'o do Trabalho baixou por- rído ato, o Departamento
.nonsenhor Miranda Vilas

tarüa suspendendo no pro- �acional de; Previdencla So0
Boas era bispo de Belém do

I.
xímo mês de dezembro os pa cía] e o ServiÇo AtuariJI es- P.aJ�. Um informante do

gnmentos devidos, por amor ''líl1belec':'l'ão normas vísande
Vaticano explicou que sua

tízação e juros, pelos segura- I'
'I nomeeção não quer di'zer

dos dos Institutos e Caixa de evitar prejuízos ao patrímo- que se tornará cardeal para
Aposentadoria e Pensões, às' nio das instituições ou poasí-. preencher � vaga deixada

respectivas Carteiras de veis situações de.dífículdadai
com o falecimento do car-

Empréstimos Simples e Imo para os mutuários e seus d deal Augusto Alvaro da

biliál'Íos. pendentes.
Silva. Simplesmente irá su

bstituí-lo como chefe da ar-

quidlocese de S. Salvador
da-Bahia.

:;'orrlso . nos lábios, alegria na alma, ELA, enfeitou
a Árvore de<Natal, cuja luz ilumin'ará"

'

todos os corações. Haverá preseátes 'par� todos •• _

._:_ E EtA?

Como sempre, ELA não teve tempo de pensar
em si mesma... Mas você que 'a adora... Você não
es4uecerá o Present« que 'não pode faltar nessa

Árvore de Natal - e que' a ELA proporcionará
,
o ensejo dé fazer lindos pênteados !

, )

ESTOJO - CONJUNTO iJnu·
çlla�tIiIÍtKlbl1f8

•

com

VOCE SABl-A QUE.ONDULAÇÃO
PERMANÉNTE, A FRIO,

pc:ara ser, feitá em' casa

'('� LeadC-UI0..�OY,_ :-"�ó",.,' , ,o
�,,' r"� f�-�-�-'jo> -I· .... _ .. ,:,..,�

..

'_ 'Com- a IBib'.' na' --Mão
/

,QUARTA-FEIRA; 28 DE NOVEMBRO
Pór isso vos digo que tudo o que. pedirdes, ora'ndo,

el'ede que o recebereis e te-lo-eis. (Marcos 11-24). Leia
Marcos 11 :20-26.

(EUTA VEZ em 1947, eu estava em grande dificul
elade. tIavia um problema em minha vida que precisava
r er resolvido. Eu sempre orava, pedindo a Deus que o

colllcionasse. Mas" rifio era D'eus que devia fazê-lo e sim
�u mesmo, submetendo a minha vontade à vontade divi-

,Jl:l. tste fato eu fin::. hnente descobri.
Por isso, certo dia, orei de modo diferente. Pédi a

Deus para solucionar o pl'oblem'a de acôrdo 'com a von

tade dêle. A dificuldade desapareceu. Deus ouviu' a
minha oração quando supliquei o auxílio �egundo a sua

vontade.
-

Esta é a 'expel'iêncÚt da oração dos critãos de tôdas
:IS épocas. O nosso próprio Mestre deu-nos o exemplo
quando orou no Getsêmani: "Não se faça a minha von

tade e, sim, a tu,a:' Quando submetemos as nossas

vonbdes à vontade (le Deus, vencemos obstáculos, ga
nhamos batalhas� reeebemos bênçãos e os nossos pro

b1,emrls são �e�olvidc.s. Desy-obrimos o cumprimento das

)romeSS:1S dlvmas em nosLs experiêncras pessoais.

SEN7'ADOS Ou RECOSTADOS
GAS rAMOS TANTA EIVE�G'A
....""MO "MA t.ÂMPA/JA

'

'00 VSJ.AS.
'

.

'�k:::

Quel'ido Pai, gl'uças te damos pela ,bênção de fa
.ar contigo em oração. Ajuda-nos a compreender a tua

vontade e a praticá,]a nal vida diária. Em nome de Je
: :us, que ".OS I;llsillOU a orh1': "Pai nosso 9u� está's· nos
.;éus Amém." .

Investimento ,de ca,p·itais
RIO, 26 (V. A.) -:' Pro

�edente de Santiago, onde
participou' da Conferência
patrocinada pela CEPAL,
chegou ontem' pela Pan

American, o sr. A. N. AI
brechí. Mira Lederer-, en- A visita que agora nos

genheiro técnico consultor, faz o destacado homem pu
jo Departamento de Estado blico americano, tem rela
dos Estados Unidos. O sr. ção, ao que nos fôi revelado,
Lederer, que já exerceu, em com investimentos de capi
seu país, di'versas funções tais em nossos país. O sr.

de responsabilidade, inclu- Lederer é, tambem, 'repre
sive a de' presidente do' 'sentante de, um grupo fi-,
fnstituto .de ,�rtgen'h�os nanceiro dos Estados Uni
Consultores Americanos, t�- dos, que fal inversões no

\ e oportunidade, também,' estrangeiro. Embora nada
,de colaborar com o. govêr- nos querendo declarar a Cer

:0 brasileiro' ao tempo em ca � sua v-iagem, n�o ne-

}ue os srs. O,,;waldo Ara-' góu o engeiheiro consultor
,ha e Eugenio Gudin exer- americano, que se entende-
I�eram a Pasta, da Fazenda. ;-1'8;(éom as a·utoridades bras i
Foi o sr. Lederer autor de Miras sobre investimentd!..··
,1m projeto de Reforma do d'e capitais em nosso país.

Ministério da Fazenda, en

tregue, por fim, na gestão
do ex-ministro Gudin. Esse
projeto se encontra ,no

DASP, em estudos.

PENSAMENTO PARA O DIA
\ -

O sucesso de nussa vida cristã depende de nossa

submissão fi Deus. '

'

ALiPIO� DOS S1\NT?S (Brasil)

:
--

as florestasÍllstruir-se sôbre� "Procure para

protegê-las da mão ignorante que as destrói".

,
Elpresa '8r8,11-
lelra,;de : A llaçlo •

,

. , Ii��-.-r-.
lVIais 'uma agência,- des

tinada. a desenvolver o trá
fego de passageiros norte
,lmericanos para o Brasil
acaba de ser inaugurad�
pela- VARIG em São Fran-
�isco da Califórnia. O no

vo escritório da referida
companhia . bl'a�leira de'
transportes aéreos tem co

mo gerente o sr. Thadeu
Gluszczynski, funcionário
ja empl'êsa há varios anos

. e, é a quarta filial ,que �
VARIG estabelece em ter
dtório dos Estados Unidos
estando as outras três lo�
c,alizadas em- Washington
D. C., New York e Chicago.
Com mais essa agência,

, lue terá sob sua jurisdição
.)s Estados da Califórnia,
1regon e Washington, acre
dita a VARIG poder facili
tar e intensificar as via
gens de turismo e negócios
ao Brasil e aos demais paí
ses, latino-americanos ser

vidos por suas linhas, con

tribuindo aSsim para re

forçar o intercâmbio comer

cial e os laços de amizade '

que unem os povos das três
Américas:

'

Uma Bicicleta marca

'!.Junker" com pouco uso.

Tratar com o sr.' Solon
Pereira à Rua Saldanha
'Màrinho n. '1.

CASA' MISCELENIA '

Grande varie�ades de. brio-

qlled08
.

R. Conselheiro Mafra in. 9

DO
, ,

Zlr-M,UTRE1:A
__________�� � �� .--------------------------���--- w--��------------------��

.AVENTORAS
..

.
.�
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3)9.i'*'1'0 a"· . (C,.aaC_'.,·· .atal�a
,poucos}dias: nos separam -. de maior' embate .dêsíes '. últiinos 'tempos�" em que mais uma, vez Catarine'nses e naranaenses estarão
em pOflfronfo 'como os maioresrive is . do -Sul do País. Jai peleja está sendo. vivemeníe' aguardada 'pelas "íordde". dos dois ls-, .,

-_ -
". \'

,

, fados 4tfzinhos e
.. calcule-se que a renda ulírepassaré a" casa 'dos cem mil cruzeiros, ,,' ,���f�,�,i�c�r.·;t�I.,.,-, ;:��,-;;A��"!f"

'-,
'_''_

, .�/ _'-l'=Jõ-�- =- [" :::til.
,

� Iiilll:W,; -ti.... iôIiiiii1 v----�·!!i.y..l§'ii'!i!i�l'-.Ii!i���������@�" ; _3 2 , Z , _._._� . --, .... ·4 ll§ �H,_��_=:à,�_._._ 2) ,
��-",,,,,,

, -c, rr

A:
.

>' ,Na noite- de hoje .0: se,nsadónaJ ,'ma :'cb�- Treine
.

cerater 'revanche
Hoje,' � (quarta-feira) à Gomo é

.

do' c�nhecimén-· pediu "revanche'!', sendo, Yerdadeil:.o désfÚe de astros. peiãl catar'ínense : Nilson, Q O' Avaí j-ogará . completo;
noite p.t;�lltarão "amiatesa- to do 110SS0 púhlico espor- rtendída prontamente,' fi- �o 'futebol' catarínense,

-, extr:1bl'ginário meia, �nisiór procurando ratificar a sua
mente, 'no Estádio

�

Di. Uva; o: A�aÍ ' F. c.,' na últi-, canJo' o sensaciõnal. cotêjo "pois teremos ge ....
um lado as, Abelardo, Marreco, ,

Rodri-
, Ierromenal atuação, de uma

"Adolfo
-

KOl1cler", Avaí F. ma terça-feira, conseguiu: marcado para 'hoje às �O,3Ô figuras, de Tatú, -que aín- gues," Amorim, êstes> do semana atrás. Enquanto
C", vice-Iider do Campeona- derrotar os pupifo� de Wal- .ob as .luzes dos refletores da 'domin'go>último; atuari-

, i que. 3, Seleção, procurará
to da Divisão. Especial de dyr Mafra, pela clássica +o. Estádio. da rua Bocaiu-' do pelo Figp'eii'ense em Cu- Aval. N& seleção tere!jlOs: também cumprir destacada
Profissionais . e a Seleção, contagem de 3aLva. ' ritiba, prontificou

"

corno a Ciro Antoninho, o: ínsubsti- tuação, para desfazer a

qne..,' nós,' representará do-}- A Seleção Catarinense, maior' figura 'do" gramado," tuivel 'I'eíxeirinha, Clelv"',I má inpressão causada. 'Tu-
mingo �ontra '0 Paraná. : i�oi�ém' lião se conforma e .en do

'" apelidado de. Pom- etc.
� •

do .ístq .aumenta Ó, sensa-'
..._-----------'-'---;',-.

.

'---'�-�-"----::-�------.'.---";;:, cion'ahsrqo da podia, que
'

.. Preços ; Arquibancadas
.leverá agTad�li·, completa- Cr$ 2'5;00 e Çr$-15,oo para
-·,nente. senhoras e crianças! - Ge-

.

Horário : 20,30 horas. rais: Cr$ 15,00 e 10,00,
,J u iz: sr. Gilberto Nahas igualmente pai�a senhoras e

Quadros: Avaí: -lfatá, crianças .

..,'

Waldyr e Bnísio ; Marreco,
Fernando. e Abelardo; Na

nico, Rodrigues, Amorim e

Jacó. Seleção: Ciro, Antoní
nho e Nilson; Gerson, "'Ca
manga e' .Joel; Helio, Gai
vota, Teixeirinha, Cleuson e

Telmo.

íU�:ID�.T��1�5lJ 1:_
,

.

�
.

' ,,',-., /�.�,'�..
,

-
�T -eONGRESSO 'I)À .' CRôNICA <ESPOR-

� ,���
.

TIVA DÊ SA'NlA CATARINA'.... �tLÉTlStf"Rilt .

.

IA50UET"'DL'Y�LÁ Realizado em Je'nville. 'de 16.iI �8

.CQ·nt&.traçío ··�a .Base· Aéreâ, DarcY,MatQues �o Tem" � ESP�R�TOn!'���!;EDADE ECON-
,.,._.. " :r - e: ,-

r 'C
.

.

d 'A" k �-J A' c:' -- '-lu)' '. FRATERNJZAÇÃO. h:NTRE, OS CRQNISTAS CATARI-<

Oes�:e' �anl�-ôlltem· ·'na(fue' a-c . orporeçãe ,a
.

eronéuíice os crac s -, :uq �ar:�v�;����:�'nos:� :��� rAutor: _ JOÃO lVIARI�E��I�GER: do "CORREIO

-- Sàieçav:� CatàrfQ.ense -\:- HoJe, �e, depo�s de -amanhª os ensaios derrade.i,:ros- . ;'�la:i:ne:;�� :�_nd��ses::e Senhor President�O NOltTE"
-- .

,�}"'2:��.�t..)�parà:'O eoteio de "90mi;lgo!:lrente aos paranaenses ;�:;_ '-', ml��� sdt���a���;: dtat� sedrá . ,�eã:h��e;el��n�:�::.iS�:l�or oportunidade' para nós
, " .' ". """".. M

a vo e manrres açoes e .

t t"/:·I·· di d'j,· teri d
. D"esd�",.:.,�'u.te-ô·n,{.ê-w�qu.e. 'O,S,I·",ti9a.d,e '.',mentorá �o �OSS�h DOIS TREINOS '!lo tão conhecidôPélix : 'ag- '

,. , '.' CI'OnIS as espor ivos ue jornais e ra lOS o ln error, o
,

- , >
'

dó d apreço e .regosuo, as quais
ua est. - , .: idéi d I'

-

dJogadores, éa:tat'menses re- I p-ebo-l·' pelo cornan o aque- '. no, d "O ES'l'ADO"
1 que e" a, que LOS PI oporcrona a I ela a rea Izaçao o

':
'. oUisitado_s' 'pela' Fe"dera.cã:o','1a

-

disciplinaDa' - corporaçaó - So�ente em '�u�s Qca-"· I,
)S ,e .

d
se ��'"", l0 Congresso da' Crfln-ic_a.Espõrtiva de Santa Catarina,

".-' €atai':fri'ense di'F'ilteb,ol 1à-�!'(��r�nó�gsã' ,i�ronáuhca. Lá: s�ões os p,upitos: de Waldir' Reina a;..,maio� _0trdem e 'a;
e fe 1-

i idealizada por uma plêiãde de homens do esporte cata-
: ::':1'1\ 'Ó-s\jor),6.R:d'l:{-CampeonÚ''o· I Q� '��S_9�:" c'rà'c:ks::_p-etm;he�' Mafl'a . .dei�'-arão

.

a conce_lf.;, melhor, � Ma ,vontade 'na .

, ! rinense, em cujo' CO;·,g'l'esso, poderemos expôr nossas

".': "�:;:/� ,', �
- \ :., ,

.

'f '�'�r1i�' ãt�"jPO'uco' 'r átl'tes; de 'tl,"a(}f,o::' �ho,je' e. de:po.is de
1

-concenJrllção :dos'19-g-àrlores.
.

,
. l". •

! pl'ó!Jrias idéias e sugestõu para o del'lenvplvimento dô"
. ,BiasH�ir��""de�)"utehol ;iê -'_�e:��i�Yp�f� �. ô :�!tãd�9"da, , ...�Jll�n�a,;' �, �ar,de�,- _.q1!á�d� , 'l'.o·a0s.: e�tã;r fCQ�', �i:ançl

"

DL �"'J�' z:
'

'''J !" 1 es_pói'te em g�ral,- 'e dentr'o dêle; llropugnáÍ'- pelos 'verda-:
encontram :(foncentraclos 'na

.'

rua" BO,eaIJlva,é' ,'dommgo, t· dliverao, �'�ahzar os- enS!!IOS . -'thS1JDSlÇ�O' ê cenflitlttes. e "'01,"'-51 i .

ero. }, deiros, "entimentos 'de fratcrnida-d'e eutre os homens lrue
�Àil'e� desta :"Câpftã!:'·, t�fim de dàÍ" combate aos ..ra- fifi.ais para <> gigant�sco que s;:tberão 1utac· ,de igual "

.

" ,'ii'e�€Ieâiéru!ll'H- t'niLm,i;ter: Nestá '\oeas-iãol repre,sentando
em exceléiftes alojamentos I pazes da terra dos pinhei: coctejo de domingo próximo. para Jgual com <?-S hossos MELBOURNE, '26 (O.P.) _I·nê§te con,i;�s�o, '\ � JQ�·nal. "CORREJO DO NORTE" da
postos à disposição da en� L·ais. ... fren'te ffO,S pupilos de nos- .grandes rivaÍs. Numerosos records olímpico" cidhde de Ganoillnas, jorn:ll êste que infelizmente ainda,

foram bat:dos ain�la hoj�. uão pode dizer com altivez que mantêm uma séssão per
Úlanente de esportes, devido a dificuÍdades imensas, oraEis a .lista: Atletismo _ 400· �

metros com barreiras; Sou- pela falta -de téÍnpo, ora pela falta .de- intercâmbIO com

thern, Eetado3 Unidos, ,50" �f outros colegàs qUe residem mais perto da' pi'ática dos
1/10, em bom final; Davis, esportes de toda a naturezla, dificultando a nossa tare.
Estados' Unidos, 50" e '1jW, I b de apresenüir ao públi, o l�dôr e interessado noticiasMoore. Estados Unidos, 50" e '

d
.

't ' .

-

, -h '

8/10. Mar:cio; Connoly,. E3' !�'es�a8 e __ .e 111 eress: para G�_ q�le acompan am as va-

tados Unidos, 68 metros e 19 rIas n:lOdahdades e gener03 de esportes.
é:entim -tros _ antigo record;. A falta de intercâmbio e de confraternização entre
Cse�mak,.Hungria. 60 metl',:s os desportistas, de centr03 maiores com' os de cidades
c) 34 centImet:os, 100 metr03, 'I

•

t .' .' d'
...,'

tfeminin ,. C· th'" t A t· ; pequ�nas ou (O ln eUOl,,\em e uma ,maneira assus a-
o', u l:1er, u, r

::l-lI l' .

'd rlia, 11" e 4/iO _ antigo r _ (ora, a].spersando os aÍlcSl.0na os qUe atua men,te, es-

cord: Jackson, Austrália. 11" �ão descambando para outros divertimentos como: jõgos
� 5/10. 100 metros" homens: de azar e comparecem ao campo ou prilça de 'qualquer
'�30/rr100w; Esta�odS,,,unildods, l?"1 bsporte, .apenas como pass:lte-mP9. e não' para se instrui-
-

_ recol l",ua a o ndS ..
.

t'
., d' I'Não podendo" o goleiro na maior figura do sensa- demi-finais'- co-detentor s:

lem e assls Irem a pratIca e um qua quer esporte que
Ciro Soncini acompanhar acionai prelio' com o Britâ- Tolen. Owens e Dilurd. Pesos �pDssa desenvolver ou orientar. Tôda a responsabilidade
delegação do Figueirense a nia, garantindo o empate e Halteres Lev .s\. Igor R�bak, por ês�s, fatos, cab�m à nó's exclusivam.ente, q.Ue- esta-

CUritiba, dada' a sua con" .,de 'LxI, e demonstrando es-' U"- S
.

·t·� 38'0 ,"
mos deixando de m.mter correspondência com colegas

" nlao OVIe h.a, qUI,O.,.. t' -tA
-, .

f 'l'à d d
. '.

dição de scratchman o "al- tal' na sua melhor forma,.o nos 3 movimentos' r cord,
crOUlS as que em m;us aCI I a e e consegUIrem notI-

vi-'negl'o solicitou e obteve que nãD ,se compreende a anterior, T. Kon�, Estad�s' cias do que nós em virtude à� wrem meios de transpor
por empl:e�timo o- goleiro sua ausência dos treinos Unidos ��2,500 ��;, Igo ,R:,r',. tes mais ac�ssireis e estarem melhor assistidos do que

Tal(l, do AvaL "'do scratC'h catarinense. ba�, llmao SometIca--; 120 nós cronistas de jornais do interior.' '.

, qUIlos, na arranca-d�; Est?_ P ..

'

.
'

.
.

.

Tatú jÕ�(lU contra .os pa� Com a palavra o técnico dos Unidos 117:500 ks iV[ ,_ 01 outro lado, �o:.mndo os cIOlllstas de, centros
'anaenses, constituindo-se I Waldir Mafra. dias: Bogda�ovski,'União s�- maiores ,mais facili.jade. visto pel'tellcerem. à cidades

,

v�étic'a, 420 quilos nos 3 m'o- industriais e comer��ais f!lais desenvolvidas"� .do que' a
vlmentos, :eco_rd

.

do I?und) nossa Canoinhas e outras cidades pequenas, êles devem

ec �edc04r1d5 Ol,I�IPICO; lantlgo j':" dar apôio oe assistência permanente para que possamoso,, qu, os ,pc o me,m\! b' 1 l.t
'

ex-record olímpico, 440 .qui so .reViver e .co o�ar os ,no:;sos el oréS ao par dos acon-

los,' de. P', G�orge, E.tados tecrmentos esp'orhvos patl'los e do munj],o, nos enviando
Cidade, tendo Unidos; Im, Cor�t:l, 125 ,qui-. �ópias, dados e demais assuntos�eoneeruentes ao espor

. o vice-lideI', los, no,desen�olvl,m,nto: �o- 'e em geral, assim cómo enviàndo-nos suO'estões e acei-vo record ollmplco; antJgJ, '

. �, .

<>

.�-_,.....�.-••�........_'" Tamandaré, derrotado o record de 122500 ks, pelo'mes G.lndo �s .nossas. Da�do bmb�m_melhor tratamento aQS

des. máximas, sendo conver-' Ipjranga por 4xO e o São mo: Gorge, Estados Unidos .!xcurslOnJstas es-portJvos de Cidades pequenas e melhor
.�ídas 8:

.

I

Paulo vencido tambem por e Bogdanovski" 127,500 .ks. _na solidaridade com relação a crônica através dos jOI�nais,
.

'Gilberto Nahas foi '0 que goIeadà o' V.endaval por �rrancada,; r�co,d. olImplco tào menospí.·ezando (JS vencidos, e sim ao contráriõ elo.;.
.

±'d f' 9 7 2 19ual: antIgo re�ord d Gc,y. f
A

d " t "d' t
.

. ,
.

nals par I as re enu: " x. .

ge; 'BOigdanovski. União S0 �Iar o es orço os spor man o In enor ou de' clda-
ieguindo-se, Lauro Santos',' Domingo 0- Postal/ Tele- Soviética,' 165 ao ombro e des menores que muitas vezes exc';lrsioJ:).am corr6ndo as

l; Gerson Demaria 3, Eu-' ,gráfico, lideI', venceu o Tre- .a�remesso.' novo I:ecord olim, ,d'es!Jesas })or conta de um, e ainda ,d'os
/

esforços dispen
;Üdes Pereira 2 e Ideo Sou- ze de Maio por W-O (n'ão piCO; antigO recor9 de .,.. didos no sentido de conseguirem licenças espeCiais de.

d
-

I b ,157500 ks de Georg' Eot·,,, d b Ih
'.

'

.

:\il. e Milton IJ. Pra o 1. compareceu o c u e grena dos' Unido's.' .:"
..

, o� e tra a am e deixarem de atender outros . compro-
. :Nos aspirantes, a ,clas-' :;om número sufiéiente ,de '

,,." "... mlssos a que todos, naturalmente, estão lig.ados,
�ificação final foi a se� jogadores).

':" ";',�•. ;
33; Grã-Bretanbl, _23 e Diante do expôsio, longe de querer impôr a minha

.

:;lJ:inte: O cei'tame cóntinuará sa- meio; A�str�lia, 19; ,�ung:ia idéia. ,ou sugestão, tor,no públicQ que o meu único .fito e

Catnp'eão invicto: I Páula
.

bado' com dois �ncontros, a
e Poloma, 1'3';· Coreia, ' 11; " I

.

.

.
.

t
-'

d' b t t t "CON
V d I T d/ Tcheco-Slovakia e Nov'a Zi� (';RCEuSSSIVO�' III ellçao, e elxar, em pa e� e nes e -

�amos, com 1 p. p. ,aher: en ava x, reze e elandia, 10;..- Frapça, '9; D;.' , que ":lpeU':l.S t�ouxe esta mmha colaboração,
Vice-campeão: Bocai'uva, Maio e Tamandaré. x São namarca e Canadá '7; JapãJ I

visando acima de tUtIo � fraternidade entre todos os es-

:oin' 4 p. p. Paulo. Domingo, cerno preli- .e Ir�, 6; �rgel1tin.o;e Suiça, por�istas de Santa Catarina,..,sen:, ;ferir, quem ql:Jel"'que
30 lugar- _ 'Guaraní, 8 minar do enc.ontro catari-15. Fml.andIa .e .T.l'lllldad, 4a ; seja apenas defendf'., e defenderei sempre, os' cronistas
40. lugar - .. Tamandaré, nenses x pm;anaenses' de- Bulgana e NI�erra, 2;

.

Espa-I, que
/lutam com ime 1sa'S dificuldades assim como eu-

. _ ,
__'i' nha, IugoslaVia e Afrrca do .

,"
.

'

12 fr����l'-se-ao_, lostalLTele- Sul, 1. O Brasil ainda não muito do�. f:)resel1tes, .em ma�ter coluna - esporttva em

5° lugâr _ Atlétíc-o, 15. graflco .� Austna." I marCoU um popto/ ,-!ualqu€r Jornal. :

Os vinte j-ogos do recem- Foram- os seguintes' os

findo Campe'ona'to, da Di-j1l'tilhe-ifos do certamé: I

visão Extra de P�ofissionais
.

Paula. Ramos � Guará

que deram à F.C.F,. um I (artilheiro-mór) 6, Valério, ,

prejuizo. de Cr$ 11,329,00, 5, Sombra 4, Amante 3, Fer-
.

acusaram os resultados que nando e Jacy 2 e Pitola 1. I
seguem: Atlético. 2 x GÜa�. Tamandaré � Vermelho
raní 2, Tamandaré 2 x :ço- 3, Duarte, Nenem, Odilon e
caiuva 1, Paula Ramos.2 'x Ney 2, Saleto, Bráulio,
Guaraní O, Tamandaré 2 x I}.belardo e Ceça 1., I
Atlético 1, Paula Rámos Bocaiuva ,- Zacky 5, Ca
:l x Bocaiuva 'O, Tamanda- '. ':lano. e- Duarte 3, Carriço 2.,
ré 3 x GuaranÍ O, Bocaiuva Adíiio e Waldemiro 1.

.3 x. Atlétiéo O, Paula Ra- GuaÍ'aní _,_;_ FiÍo�eno' 4,
m0d Li x T�mandaré 1, Pau- Dedéco, Carlinhos e Sadi 2,
lá

'

Ramos 6 x Atlético 1 e Siridakis, Clovis e Zezinho
Bocaiuva 1, no 1° 'turno, e 1. ,

Guáraní 8 x Atlético O, Bo-' Atlético -;:- Osni e Abel 2,
caiuva 6 x Tamanda,ré· O, Nenên, Euni e Vico 1.
Paula Ramos 2 x Guaraní l, Negativos: Danda (PR)
Tamandaré 4 x Atlético 1, e Flildo (Atletico), 1.

� Paüla R�mos 1 x' Bocai�-' Os aTqlieiros fóram os

va, 1, Tamandará 3 x Gu�- seguintes e respectivo nú
rf,uÍ 1, Bocaiuva 3 ,x Atl�- mero de. vezes que tombã

tico 2, Paula Ramos 1 iX ram:

Tamandaí'é 1, Gu'aritní 1 x Paula Ramos - LeIo 5,
Bocaiuva O e Paula RamQs Waldir 1 e' Fernando {35
5 x Atlético 1, no 2° turno, m.)-O
A çlas�ifi-cãção final foi, Tamandaré _ Helió 15

pois, a seguinte: Bócaiuva _ Milton 6,
" Campeão invicto: Paula Garcia 2, Girasol 1 e Início

,

Ramos, com? pontos perdi- ,15 m.) O.
àos e 14' ganhos. "I' Guarani _ Clóvis 13 e

-Vice-campeão: Tamanda- .. Jàime O. -,' �

ré, com 5 p. p. e 11 p. g. Atlético - Domi e AmiI-
30 lugar: Bocaiuva, com ;<)1' 12 e Jairo 8.

-3 p. p. e 8 �. g., Registraram-se 17 expul-
40 lugar _ Guaran,í, com �ões de Campo_ a sa.ber:

10 p. p. e 6 p. g. '; ,,'" Cuiz, Abel, Nel'êu e Osni
50 iugar _'Atlético, éom '(Atlético);; Milton, Zaelcy,

15 p. p. 't:! 1 p. g. .., ::;�sar, Duartt! e Wal,dir
O Paula Ramos' marcou ]�ocaiuva); Zezinho (Gua-

23 tentos e seu arco roi raní); LeIo e Banda (Pau
vencidó apenas, seis vezes, ta Ramos) . e Duarte (2),
CoQJltra 16-15 Ido Tamandaré,- �rasmo (2) e Ab�lardo (Ta-
15-9 do Bocaiuva, 14-13 do nandaré) ..
Guarani e 8-33 do Atlético. Reg'istram-se 9 penalida-

um· lspetáculo!, .
'

: I. : '-:-'" -1 I":: . ,. f '-i ·1 ,":" ! t:.' lli1; I "c�J �J ,j,.� ":,, ,,,"��'!j'w, wêt;il,..;,..J .....t .111':'

Vibrou o público: paranaense com-,a,
atuação do goleiro' avaiano no ár
co·, do Figuei,'rense :- Deve, retorn9f
aos treinos do Scratch.

.

Certame' de, Amadores
"

Prósseguiu, sábado e do- Amadores-da
'.11ingo, o Campeonato de na sabatina

••....;,. ..._._+......._ +.�••+.�•.•,,"'.,� +++..+ + +.+.+ +.............................•·.+· ·..· ·++.·..+�·;..-.--...·+i;.�;.,·++.·•.....� �� + ;._ ++.+ � + +.+ +� � +++ +•.......,•......- +�. �. � .TV........ .. +' • .. .'.. � • � .. .. • • .. • ,,� .. � .. .. • .. .. .�, .. • ,. .. .. .. • .. • • .. � � • ., .. .. .. � � • � � � � �,� � � � �, .. � .. ,;+ � � .. .. .. � • .. �

i O Remo oferece ao Público, Gratuitamente, Espeta;culares e Sen�adQ_nais Competiç.ões. Auxilia o M�gnificO' Espórle pa Canoagem, i,
i Adquirindo Ingressos parai� Avant-Premiére do Fil�e "-O Oltimo encontro", no Cine São José· 30-11 �56 6a

.

Feira 20 Horas.1
�iJ (C�mpan� Ir Financeira em Be,nefíc1paósTofres 90 Elü5e Náü.tico Riaçhueló)..

.

'..

.' .•... . c.. .' > ..... ,

. '.. J
·':·�:�:�t":�:�:++:":":+·:":"':fl:�:":":":H:t"'�<;�:�!�:�:.�:�:":�:�:.":+i!t+:i;�:.�:+�:••:�:'�)�!��:":+.:+J!H:"':":.4���!.,:+�:�(!�":..:••:.:,:":.:�:.":*:+:..:.,.:�!�:..:..!...:��t.'i:":*:�:�:Z.4:..:+.:..:..:f�:+

.?'"
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l ,

NA6p�t�!�, fe,J!o de ��o�i!�!a!1dades programadas pelo que poderiam atingir velo
govêrno do -. Uruguai, para

I
cidades de 32.000 Kms. H.,

comemorar o' pi'ime1Í'o cín- I
ou mais.

quentenário do vôo em
I

A velocidade recorde de
avião, o brigadeiro Dario! mais de 10.800 Kms. H. foi
Cavalcanti. de Azambuja, atingida por um foguete de
diretor geral- da Aerçnáu- quatro etapas de propulsão,

I tlca Civil, declarou que, da em um vôo sôbre o. Atlân-
concentração aeronáutica de

! tico
'

'

Punta deI Leste, qÚe-,:se rea- A� ';i:utoridades' disseram
líz .. rá entre os dias J2 e 16 que vários dêsses fogue
de dezembro próximo, par- tes, que tem quase 11 me

ticiparão aeronaves chile- t�os de comprimento,' che

nas, brasileiras, azgentinaa garam até 320 Kms. de al
e paraguaias, além da con- tura,

tríbuição do Uruguai. HELICóPTEROS-TAXIS
- Depois de salientar qüe EM MONTEVID,ÉU
o Uruguai não está fazen- ,A capital uruguaia conta
do um convite pequeno nem rá com um novo serviço de

formal, informou que cêrca transportes, os helícôpte
de 200 aviões brasileiros de- ros-taxis, cuja base será a

verão estar presentes à' nova estação áe ônibus in

concentração,' e que o pró- terurbanos, a ser construí

prio ministro dã: nossa Ae- da numa zona próxima do

ronáutíca, brigadeiro Hen-. centro' da cidade. A esta

rique Fleiuss, comandará a . ção terá a forma de um re

representação nacional. tângulo, cujos -lados me-

Já estão concluidos os es- dirão 120 e 70 metros; em
tudo sdas rotas que deve: terreno livre de qualquer
rão ser obedecidas pelos obstrução. Haverá no -10-,

pilotos particulares até a cal as instalações neces
cidade de Jaguarão (Rio sárias para .0 movimento
Grande do Sul), que será o de paseageiros; correio e

primeiro ponto de reunião carga, além-de possuir duas'
das nossas aeronaves, para áreas de acesso, opostas
chegar, em conjunto, até entre si e' orientadas -n
Punta del Este. direção dos ventos domi

nantes;
"BIC1CLE.TAS VOA-

.

..

DORAS"
O FOGUETE MAIS VE

I:.OZ DA HISTóRIA
.

Colégio iCoração de Jesus
� '_'Jt�;"" a�j,:' ,�._-:�}

'Exame ,de admissão ,ao' Gioásio,
_,;:s)::,p�;'. .

". '!.:!,_'" �!l !J
.

Inscríção : dia 3 de dezembro de .1956

Documentos a serem entregues 'nos dias 15 e 20 de

-iovernbro, entre 9 e 11 horas - ou entre 16., e 17 horas.

Certidão de idade, de vacina, de. saúde, � de con

clusão do Curso primário. Todos isentos de sêlo, mas

com firma reconhecida. '_
'

" As quartanistas do Curso Primário entreguem o seu'

eertif ícado, no dia 1.0 de dezembro, entre 16- e 17 horas.

Condição para a 1.a época: ter no, Certificado pelo
menos, média 70 em Português e Aritmética

, . A inscrição será no dia 3 de dezembt�, às 8 heraé
da manhã.

.

Exames: 7, 10, 11, 12, 13 de dezembro.
EXAMES DE lWMISSÃO SEM COMPROMISSO DO

COLE'GIO:
Há número limitado de vagas. Não há vagas para

as 2,a, 3.a, 4.a séries do Ginásio nem do Curso Primário.
.

Edital para o ano letivo de 1957
EXAME DE II E'POCA

Inscrição: 12-2-1957, das 10 às 12 horas.

Realização: 13 c 14-2, às 8 horas.

Exame de admissão ao Ginásio e Curso Normal

Inscrição: 12-2-1957, das 14 às 17 horas.
Documontos : ce'rtidão de idade, de vacina, de saúde

e de conclusão do Curso. Todos isentoade sêlo, mas com

firma reconhe�ida.
Exames ao Ginásio: 13, 14 e 15-2, às 8 horas.

Exames ao' Normal: 18 e 19-2, às 8 horas.
MATRICULA M:fl:S DE FEVEREIJW

Mediante pagamento da La prestação
Curso Primário

Dia 14 - Los e 2.os anos e Jardim da Infância

Dia 15:> 3.os e 4.os anos e Pré mnasial.
Curso Ginasial, Cientifico, �Cl:ássico e Normal

Pede-se o favor de trazer � fotografias 3x4, de uni-

forme.
As .alunas da I ':!él'ie ginasial e as novata�' internas

dr:s demais séries queiram trazer '3.
.

Dia 19 _: das 8 âs 11 hs - l.as séries .zinasiais
Dia 19 -- das' 15 às 18 hs.,- 2.as séries ginasiais
Dia 20 -- das 8' às 11 hs. - 3.as séries ginasiais
Dia 20 - das 15 às 18 hs. - 4.as séries ginasiais
Dia' 21 - dàs 8 à� lt

. ps. - Cursos Científico,
Clássico e Normal

Reábel'tura das aulas
Curso P.rimário - Dia 25 - 2 _: 19'57
Curso' Ginasial ;_ Dia 3' __: 3 1957

,

Curso Col�gial - Dia 3 _: 3 - 1957

Curso Normal - Dia 3 - 3 - )957. O PADEIRO DE

Turno da manhã, às 7,45 hs. �
, VALORQUE

r....=-,_--m,.T�Il:no' da tãrde.' às 12,5'0 hs.
• No 'Pl'Qg-rp:m9',:

.....""-�

No 1.0 dia de aula, as alunas apresentem-se de uni-' Jornal da Tela Nac. '\1
'forme de gala completo: blusa·r.lfl manga c.omprida, l;lOina,: '., Pr�,ços:,;JO;oo � 5;9°· ',·1·
ll)vas sapato colegial (preto, fechado).

.

,Censurâ a;t/é 18 anos",

'0 Comité' Assessor Na- Um grupo de engenheiros
clonaI de Aeronáutica (NA- da aeronáutica britânica,'
CA) dos EE. UU.. anun- procede atualmente, ex

ciou que foi lançado ao es- periência de um projeto de

paço o foguete mais veloz "avião a pedais", cujas asas

da história: atingiu mais, mediriam 25 metros, e .a

de 10.800 Kms. H., ou seja, t hélice cêrca de dois me
mais de 10 vêzes a veloci- tros e meio de diâmetro -

dade do som. informa o "News Chroni-
Acrescentou o. Comité' ele".

que, assim, os Estados Uni- O principal problema a

dos já podem planejar a resolver, segundo os técni

construção de projéteis ba- cos, é o emprêgo de mate"

lísticos "intercontin,entais, riais suficientemente leves

com velocidades superiores para permitir a essa "bici-
a 21..000 Kms .. H., bem co- sleta voadora" decolar.

Y ,

. '

•
c' ''';

.:

�.' ';
�': �e�:r�rj;�4�!�S�:;��;:�\i��?���i)�r;;��i�����i��.���;,��:�: ; '��J.:"'{:;"I���'

Jiocê jamais d�rmirá neste·banco.:.:"'f'i :.�'

"1

...porquevocê é um homem empregado! Mas já
pensou em que, além do seu valor pessoal, plenamente
reconhecido pelos seus chefes, existe uma outra razão

.ainda, ,e muito importante, que garante a estabilida
de do seu emprêgo ?

Essa razão é a prosperidade, a prosperidade que
permité haver mais e mais empregos, e que decorre
do fato de o Comércio e a Indústria poderem vender
'mais aceleradamente, e cada vez mais !

Ainda que-o seu emprêgo, aparentemente, nada
tenha a ver com a Propaganda, ela o beneficia-também, ,
Por exemplo: sem chapas de .aço não há refrigerador,
mas sem mercado para refrigeradores não haveria ne

cessidade de tanta produção de chapas, O refrigerador
faz a propaganda e, através .dela, assegur.a a prospe-.
ridade de tantas indústrias correlatas, como, a do

,
,

.i �

i

'.
-.,,;

material elétrico, a dos motores, das tintas, etc ..•

Nossa função' - a dos homens de Propaganda -
é exatamente ampliar cçntínua e incessantemente as

condições para essa prosperidade: descobrir merca

dos, ampliar mercados, trazer mais consumidores para
mais produtos.

'

Porisso, dizemos com orgulho: - a Propaganda
melhora a sua vida - pois ela faz o homem desejar
coisas boas, que lhe trazem mais confôrto, A Propa
ganda estimulá o

r

progresso do País, porque torna

maiores as rendas da Nação e aumenta as possibilidá
desde emprêgo, para milhões de brasileiros-como você.

Nesta "Semana dá Propaganda",. os publícitários
os profissionais da prosperidade - saúdam você e

todos os demais cidadãos que contribuem, com sua

capacidade 'cr�adora, para _o progresso do Brasil.

,

,
,

.:
�

1
J

_)

",I,'

i-,
.;,

�'LrL��OCIA�ÃO BRASILEIRA DE' PROPAGA*,A

CINE SÃO JOS'E'
• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRÁ DE ACtNClAS DE 'PROPAGANDA /

C o Q U 'E I R o S INSTITUTO DE APÓSENTADORIA E"-PENSõES DOS
EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM S. CATARINAAs� -8hs. V énde-se ótimo terreno,

medindo' 12 por -27,- sito à

I,l'ua
Juca do Loyde, perti

mho da .praia
O SUPLICIO DE LADY � Preço Gi'$ 70,000,00. Tratar

GODlVA J Telf. - 2881 AVISO AOS SENHORES EMPREGADORES e CONDU-

�����l:'� �tOéQ;;-a!:s�' I APARTAMENTO
TO'RES DE _VEíCULOS P�R CONTA PROPRIA

a'" ����
Casal sem filhos procura Ficam os senhores Empregadores. de condutores de

?� �-: I apartame�to ou casa, 'de veículos (tração mecânica ou animada) e condutol:es de

I _::,..J::=.� p referencia n_o centro, para veículos por conta p!JÓpria, vinculados ao L A. P. E. T. C.
-- . . " '" alugar. ,Informações na avisados de.' que, face 'ao Decreto .n. 39.604A, de 14 de

As - 8hs. "MODELAR DE MOVEIS". 'Julho de Ul56, com vigência a partir de Lo de agosto de
-

"Sessão Popular" I ..
'

,

1956, que estipulou os' novos 'níveis de Salário Mínimo,
Exp. H. H. Tensing em: AOllgoldades' Sêlos. de Seglrr� Socj�.l, a partir do dia 25 de novembro
A CONQUISTA DO l C

.

dei
de 1956, passar-ao a vrgorar com os novos valores, como

EVEREST ompra-se moveIS, ca el-
n baixo é descriminado:

'

Technicolor J bras, c10nsol0s, mes�s: pi.ana, La sub-Região Salário Mínimo Valores dos S. S. S.
N t·· d S N

orce anas, oratono Ima- E E' d A
A

o ICIas a emana ac. .' , mp e m�rega ores - utonomos

Pre.ços: 3,50 - 2,00.
gells, � qutlIs�uer obJetos Florjanópo,liR, Blumenau, Brusque, Criciuma, Gas-'

Censura até 14 anos. l qU; s�Jam antIgos. par, Itajaí, Joinville, Orleães, Tubarão e Urussanga Cr$
-

_

"

'

I
ra ar: Hotel La Porta Z. 400,00, Cr$ 384,00 e 192,00.

m'fl:l"ifrb �atN2� E S E
i:a::�:�!!��, Caçador, Cano;nh." Herval d'O.s·

�m_.II' .

- te: Indaia,l, Joaç�ba, Laguna, Lajes� Mafra, Porto União,
Uma Bicicleta

RIO N�gl'mho, RIO do Sul, São Bento do ,Sul, São Fran
l'Ísco ao Sul, Timbó' c Videfl'll, Cr$ 2.200,00, Cr$ 352,00
e CI� 176;00.

As � 8hs.
Maureen O'RARA em:

"Na Tela Panoramica"
Oscarito em:

FANTASMA POR ACASO EDITAL
N9 Programa:'
Atual. Atlantida Nac.

-,

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

1,11·.'
As 5--- 8hs.

'�CINEMASCOPE"
William HOLDEN

Jennifer JONES em:

SUPLICIO DE UMA
SAUDADE

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs. As - 8Y2hs.
"Sessão Popular"

Exp. H. H. Tensing em:

A CQNQUISTA DO
EVEREST

Fernandel em:,

Cr$ 2.000,00, Cr' 320,00 e Cr$

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 "O' ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN\FIQrianópolis quarta-feira 28 de novembro de 1956

NilO GERMINOU O fRIGO· EICON·'
lRIDO 1I0S]UMULOS DOS FARAO'S
Existe a versão_�de-quê o nou um 'SÓ .grão dos milha- anos,· tempo varíavel para

trigo em. grão. encontrado .res encontrados' nas tum- cada especie botaníca.. não
nos tumulos egipcios tenha bas, A razão é que o em- mais possuem às sementes

germinado. 'Era trigo CQ- In-ião é precisamente a par- a capacidade de germinar.
lhido séculos antes da era te da semente que mais ra- Tudo não passa, posso ga
cristã. A notícia porém ca- pidame,nte se destrói, devi- rantir de sementes recen

!�ce de base real, co�o se ; Li? a �m processo de carbo-I tes erronea�ente confundi
ve do exposto a SegUlrl se- msaçao ; depois de alguns das com trigo milenar".

guntlo divulga o Estado de I _. -

.--- -. - - ---

São Paulo: "Jamais germí- LIRA TENIS CLUBE
nou trigo algum encontra-
do na 'tumba de farós ou C I u b e d a M o c j d a d e

Programa do mês de Dezembro
Dia 5 - quarta-feira � Soirée dos formandos do

Cientifico do Colégio Catarinense, ãs
2'.2,30 horas.

.

Dia 8 - snbano - Tradicional Baile dos bacha-
relandos da Faculdade de Direito, ás
.23 horas.

Dia 12 - quarta-feira - Soirée dos formandos do
Clent ifico do Colégio Dias Velho, ás

·22,30 horas,
/

Dia: 13 � qninta-feira - Soirée dos Contadorandos'
da Academia de Comercio, ás 22,30 horas.

Dia 15 - sábado - Soirée das Normalistas do Ins-
tituto de Educação, ás 23 horas. '.

Dia 16 - domingo - Soirée das Ginasianas do Co:'

r'légio Coração de Jesus, á; 22 horas.
-Festas de· Fim do, Ano

.

.

'.
.

, S o i l' é e 'd e Na' t a I
Dia 25 - terça-feira - Grandiosà e tradicional

I
.

Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha da
Miss Elegante Lira de 1956. Entrega. da

I

faixa pela Sta Yara Coelho de Sonsa,
Miss Elegante. de 1955. Sorteio de prê
mios, Novidades, Rese·rva de Mesa na
Joalheria Muller

Baile estilizado de São Silvestre
Dia 31 - segunda-feira - Magnifico e tradicional

Baile .de São Silvestre, ás 23 horas. Deco
ração primorosa. Apresentação das "De

• � butantes", 'As stas. que desejarem 'fa��r o

seu "debut'", .rio Lira, deverão inscrever
.se com 'a- Rainha dó· Lira, sta. Janete

Gonçalves. Novidades. Estili21ação nota
vel. Reserva de mesa na 'Joalheria Muller.

Tudo partfu, ao. que pa

rece; de uma experlência
I e v a djL a e f. e i to nes-:
.se 's(!ntido, em 'Praga, pelo
conde de Sternberg, antes Ida publicação do liv,ro de

Candolle, Aconteceu, 'po-:
rém, como bem diz o bota- I
nico francês, que Stern- \
berg não colheu as semen- i
tes de trigo diretamente,
em algum sarcofogo. ,Teria,
isto sim, dado crédito a

viajantes inescrupulosos, I

que lhe forneceram as se

mentes, Alias, por essa épo
ca era muito comum que
os viajantes trouxessem do IEgito, tuda sorte de '''sou-

venirs", a maioria dos quais i Venci il-seforjados. _ fJ

A experiência de. Stern- 'I Lotes a longo prazo sem juros, prestaçõea mensais
berg, apesar de todos os I I C di> 50000 Sit d tA'"

.

T
.

d d
d tid ientíf i

( {' 1'\1' ,. I ua os en re gronomica e rm a e

esmen I os cien 1 ICOS a- I _..
'

d b bTd d
(Estrada geral) cortados pela projetada Avenida que da-

cerca, e su.a pro a mua e .

râ acesso a futura Universidade.
'

de exito, ,fOI tentada nova- í . óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
mente, ha alguns-anos, por I ' 1. _

'

.
-

.

m médico francês, Disse -últímos lotes. Informações e ·vendas com o sr e- Adao Fer-

que o trigo que plantara, I raz d'Ely,' Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou pele

proveniente de tumbas mi-I F_o_n...e_3...5...5..9_.•."!!!!' --':

lenares, germinara' e pro- S· F'g. d
·

duzira espigas de 2g0 a'. .

-

fIVIç i.) rI I êUre' .

294 grãos, de �ma esp.ecie I (OFICINA DA ELETROLANDIA) ,

atualmente desconhecida, _

.

que tinha alto rendimento ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇAO
por hactare. Chegou a ser 1 DE PINTURA A DUCO E CONSERTOS
dito. na época, que os egi-

.

.

I' I

...

pcios teriam descoberto um PARA REFRIGERADORES, A ELE1 RO-

processo para conservar LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
indefinidamente o poder CONSIDERAVEL DE PEÇAS E ACES
germinativo das. sementes.
A resposta final às duvidas SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN-,
foi fornecida pelo dr. DER COM BREVIDADE A TODOS QUE
Tackhoim, professor da POSSUIREM'REFRIGERADORJt�S DOMF�S
Universidade do Cairo, a

quem estavam afetos, por TICOS gu COMERCIAIS DE .QUAISQUER
determinaçãb governamen- MARCAS; EDIFI"CIO IPASE - ANDAR
tal, os estudos acerca do - .

assunto. Escreveu: "Lamen- TERREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇA-
to dizer .que jamais gerrni- . MENTO)

As bases do concurso são as seguintes:- ,

1) 'os consumidores dos nossos produtos concorrem a prêmios
2S"':_ Pensionistas militares e provi-

no valor de Cr$ 50.000,00. sórias.'
2) O Concurso será encerrado 110 dia 22 de dezembro de 19[j6,

" "29- Pensionistas CIVIS.
verificandó-se o sorteio em lugar público. com a assistência " "30-
dos interessados.

Procuradores de pensionistas.

3) Para concorrer, basta que cada consumidor, sempre que
I Dezembro 4 a 10- Pagamento de todos os que não

precise adquirir um ou mais dos nossos produtos, no seu

.

receberam nos dias tabelados;
armasem, feira, mercado ou qualquer loja comercial, pedir' Ministério da Fazenda - Delegacia Fiscal do Te-
um comprovante de compra (nota ou fatura), que especi- SOUl'O Nacional em Santa Catarina. ,- Plorianôpolís,
fique o.s Jprodutos da União Fabril Exportadora adquiridos �0-il-56
pelo chente.

'

4) Uma vez de posse dêsse comprovante, o concorreute dever:\

escrever na parte inferior da nota ou fatura ° nome por

extenso, rua, número e cidade, "bem assim'. o tttulo a se'

dado ao novo produto a ser lançado pela Uniáo Pabri"

Exportadora.
5) O comprovante com as respectivas anotações, deverá Si"

remetido 'em carta fechada, para a redação de JORNA!

DOS SPOR'l'ES, RÍidio Nacional ou �cTitório da' Uniã, Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTÂDAS
Fabril Exportadora, à Rua Miguel CÔUt0 121, com a se- rm côres para diversos fins.

guinte inscrição - Concurso U, F. E" I E d: DENTAL SANTA APOL8N1A
6) Caua concorrente poderá remeter quantas �artas uesejal'

n,

7) Após o recebimento das cartas, desde que as mesmas es.
t Rua: Tir:ldentes, 20

tejam dentro dás e:<igências estipuladas,. sel·ão numerada�

I
FlorJan(�'polis Santa Catarina

e devidamente guardadas até ao dia do sorte;o, ----

.�) O
\
Concurso desti·na-se a todo o terdtório naciolwl, uma

C--
f vez que os produtos da �FE se encontram espalhadvs por I· P'R E C I S A S EI todas as praças do BraSIl. ' .' -

9) Qualquer produto fl}bricado pela União Fabril, Expúrtadora,�,
.

'e tais como: Cêra "Cristal" - Goruura, de Côco "Cristal" -I Temos vagas vara con-.etol"es e corretoras' para

_

.

Sabão "Cristal" - Sabão "Pachá" - Sabão de, Coco ,"UFE" - trdl)alharem na prfLCa com ótimos artigos ótimas co-
� Sabão "Santacruz'" - Sabão "Rio" Sabão "Palmeira" ..

' -

..
..

"�

S b- P' "C" t 1" S b- d �'1
I

"P
IJlls.wes apl'esenÍ<:r-se com documentos Novo Hotel Es-

a ao em o ris a � a ao a "alca o·rtu-
'.

guês" _ Pasta Saponácea "Cristàl'" - Velas "Cristal" lreito, tratai' com Altamiro das 8, às 12 horas.

,�
Velas "Pachá" - Velas "União" - Desinfetante "Ufenol" .

Glicerina "Cristal" ou "Federal" ...±. Oleo de Algodão "Adamast01'"
- Oleo de·Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "C'are'ta"

C',A"T.ILO'GRAFO",- "':::-Palh� de Aço "CruzmalLa" - Removedor "Cristal" e "Zaz-Traz"
, 20:,00' podem ser adquiridos e servem para o concurs(\ .

..

"iI,' 57,CO C INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES . Pa!a trabalhar em importante organização df'sta

0850:00; I
.. O novo produto a ser lançado, brevement"l, pela União Fabril praça, procUrí'.-sll pessoa jQvem, do sexo mUlsculino com

,480',00 I ,Exportadora, não e ll'quido nem gasoso. De sólido, só tem particulas. �l'and p 'tO d d t'l 'f' b
'

5 e ra Ica e a I og!-,a Ia e ons conhecimentos de
�5.;Of)

�'I
E branco como a neve, .. Deixa às roupas a braucura dQ Cristal .português.

'21$,00 I por conter os ele!nentos ALFA-X-12, que neutralizam ° cloro e as

3�OO � pl!rticulas cáusticas dos recipientes' que p�ssam estar agregados
.. �al'tas indicando idade, grau de instruç-ão, .expe·

" ,- a�tes dos exaines finais de laboratório, tor'nando-se o mais poderoso l'lenCla anterior e ordenado desejado para a redação
detergente, eficaz, neuthoro, um branco cristalino, que desafiará os dêste jornal.

c I séculos;,.
"

.

--'---�---------------

Tacquard de Im40 250,QfI',
O S P R t M lOS

Tule de Nylon la.vradp lm40 180,00 Os Prêmios estabelecidos para o ConCUlSO UFE, são os se-

Organdy Stiisso em côres llO;GO o guintes:-
Tweed tôdas as côres 95"00 ,)' � 1.0 Prêmio - Cr$ 20.000,00,

Nylon lrovrado •. t:íÚiQ 2 ° Prêniao -
" 10.000,00.

. Piquet branco 90,00 ,0
3�0 Prêmio -

" 5.000,00.

Piquet branco arti. superior 120,00 4.° PrêmIO -
" 3.000;00.

Piquet em côres c/fios seda 180,00 5.° Prêmio - "2,000,00. .,--

Bordado tipo' Laisa 52,00 ,- A,. C�.sa cOl)'Íe.rcial à qual· pertencer a,nota ou fatu �a do pri.
Cassia tipo Laise 62,00 me�ro prêniio, receberá um p-rêm;o de Cróll 5.00ó,OO, "

Aweed' 245,00 w Os funcionários dêste estapelecimerÍto tambéni terão um prê,
Colchas fusíão-solteiró 145.00 I mio de Cr,$ 5,OQO;00, que será dividido de acôrdo COlll'O número d,os
Colchas fustão casal laO,O_!}"

"

',''c' .

_', ; .

Golcli::is branea S.ofia,.casiJl--"""'c 248!OO'I�Alerii;'Ü���es:;�ll,tigOs
>

a ,'firma IUspõe ajndá 'de grande t! y�tiadó estbq�e.. ;..,

.

PORTA"" :aos 'dqmingos, das 18,30 às",19,30, soí-te�ll'á uma carb do
.

',:dé '�.ri.r(q·ue�o,s p,ara' O NATAL que se aprovimlt. '.' �

�" concúsÓ l-l''$i_]õ'; .E: que' ,hirá . uni pi-êmio'IÚ;' valor dê 1':000,00 cru·

, R.:t;A .FELIPE SCJiMIDT, N.o 20 ' : zeil"o�". para, o ·coI;côrre�t.� ,�üe mandou. � êomp"O�Unle, �lem rie

'. , ,\ , .;; .• '

.

{i:C pr$' 500,90 para os �unClOnanos dll- arrnaZ<?ll'1 onde fOl·aw·· f�ltas >1S

_', • é"-," ,·d_.�(?Jl!pl',a,�.-:
� ;;;

""_"':;;""''' __ '.
-
__ ._A

junto de mumías egipcias".
A asseveração pertence a

Alphons., de Candolle, reno
mado botanico, que a exa

ra em Sua obra "Origem
das plantas cultivadas". Já

naquela época corria a len

da de que, plantados os

grãos de trigo, de mais de
trinta seculos, encontrados
em sarcofagos do Egito, te
ri.irn eles germinado, ofere
CC!1:1o espigas de 250'gra
mas . .

-DE
WADI

CASA· NATAL
-

'.'
'.

CREREM
A màior das liquidações até hoje realizadas nêsta capital pela concéituada

"CASA NATAL" em comemoração ao 20°, aniversário, CASA que por todos os

meios tem merecido destaca,da preferência do publico Florianopolitario e do-in
terior,

Os artigos abaixo com disci-iminação ..dos seus preços é uma afirmJção do
.

, valor d�ste acreditado estabelecimento,

Colcha branca Sofia solteiro
Colcha Darcy mercerizada
Colcha Nina Japoneza
Colcha 'aveludada
Colcha Principe de Gales

Jogos de cha filtro

Artigos pI. cavalheiro

Calças de tropical pI rapaz
Calça.s de tropical pI homem
Ternos' feitos pI homem listado
Ternos feitos pI homem
Terno� feitos pI homem linho
Ternos feitos pI rapaz
Chapeos de Schantung
Chapeo de lã
Chapeo artigo f�n().

Artigos diversos

185M
310,00
355,00
230,0()
465,00

'

225,00

Opala estampada mtro
Cobertor solto iro
Ffanela li"a
Flanela fustão
Cretone de '80cm�

.

Cn·tone 48,2miros.
Algodão eDfestado de 1,40
Al&odão eafestado de 2,00
Tricoline branco. e em côres
Popeline a partir de
Lonita llsa

170,Ofi
195.00

L500,W
950,00
850,00
750,00
160,00
220,OÓ
350,00

Artigos finos

Sombrinhas pi menirta 95,00
Sombrinhas pi senhorá.s 130,00
Soml:>rin:has artigo superior 265,00
Sombrinhas chaQgeant 380,00
Guarda chuva pl\bolTIem 120,00
Camisas feiias.nl/': manga 85,00
Camisas feít1j:s:�c/?"·m.,..····.a-�n.."g·�·a""."'".---""150,00

_I T>l.BELA DO PAGAME��O,�� M�S DE .NOVEMBRO

:�<tC� I .

Novembro dia 21- Min istér!o da Fazenjla, Pode,
Judiciário, Tribunal de Contas
Procuradoria da Hepública.

22- Demais Ministérios,
23·24- Pagamento dos que não rece

. beram nos dias acima.
26- Aposentados definitivos.'

27- .Apeaentãdcs Provisórios
salárío-familia, P rocuradores
de inativos,

-

A' União F�bril Exportadora (UFE), estabele�e um concurso

entre os, seus consumidores de todo o Brasrl, para um novo pro
duto que vai lançar na praça, destinado a revolucionar os antigosJ
processos de lavagem, o que se verificará agora em mennr tempo,'
com mais eficiência e menos gastos,

'Nada menos de Cr$ 50.000,00 serão distribuidos no concurso

orá apresentado, como homenagem àqueles que em todo o Bras il,
.sempre dera� preferência aos produtos que ostentam a marca

famosa e tradicional "UFE".

"

Mário Salema Teixeira Coelho
. DEIJEG1\DO FISCAL

---- -------

ATENÇÃO

Atenção
ovos E "PIRúS

o Educandário Sãnta, Catarina avisa que tem Pirus
í' Ovos para vender. Os interessados podem procurar ná'
Rua Saldanha M�trinho 34 ou no próprio Educandário.
Ou telefont• 3737.

'

.........." �
As carta,s sorteadas sell1ana'lmente, cúnl:inuarão a ter valor

para o sorteio final, podendo um só concorrente receber prêmio
no valor de 80.000,OO! ,'.. ,

'·:·G·;O � 'D )
.. � & C I A ..

.. R 'E P R E. S E. N T A.Ç Õ E S
--,-' Ga$·a Fund"da: ·em 1�20 .-:
·Mafra 33 - III. Andar - Cai�a·_Postal, 120.

;-----= ES'I'ÃDO DE SANTA GATARrNA
VASGO.N

.

f
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O' Proventório Necessita de Tua' AJuda
A Sociedade de Anlpato aos lázaros e Defesa contra a lepra, tendo à 'frente ebneqedes senhoras,
de nossa sociedade, elevadas do mais eltoespíriíc altruístico, considerando que mantém O' Edu
candário Santa Catarina, mais conhecido por "Preventório" 1 abriga e educa, filhos sadios de han
senianos, faz um.apêlo ao Cemércio e às Indústrias de todo o Estado: pedindo 'que� lhes' enviem
prod�tos ceJuas.indústrias 'e doseu comércio, parao :Natal daquelas crianças.

:

Os que.quiserem cooperar, pere propiciar àquelas. crianças um Natal f eliz poderão, enviar
suas dádivas para: Rua, Saldanha' ·Ma rinho, 34.

.

"

"

,

'J
.

Dado o esplriíode compreensãoda povo catarinense, e de prever-se o Qrandé' número de dá-
divas Que serão enviadas àquele casa. I , "itM:�, '-

"

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

__
�-

'·0.,11.1
.. c,

• 1'---__;__oQ�UE---::PENr--SAM_,�
noite iá lêm; atrativos -- DI-;
nâmica

..

do progresso.
-

.

. :Plorian ópolís vem afere- .ienros observar o movimon- bas as' partidas eram assis- credita com firmeza íncom
cendo, à noite" programas cO sólido da cidade: no Tea- tidas por ponderável massa um no €lesenvalvimento da
variados e regulares que tro "Alvaro de Carvalho",' de nfíccionados. .capítal de que 'é um ardoro
atestam inquestioniwelmen�' todo iluminado, com nume-j As ruas' centrais da cida- so admirador. ,

te o índice de progresso que rosos automóveis postados de, com seus bares cafés e - Não se pode negar o

vem alcan?andp,_ muito. em- : em seu redor, �e apresent�-ll'eSburantes, mo st��v am p�ogresso de �ossa capital,
bóra muitos nao queiram va a Companhia de Come- um bom volume de movimen- ddsse-nos o diretor super-.
compreender que a capital dias Mario Brasiní-And'ré I to, e o qual não se pode dei- intendente 'da Transportes icatal'inense· multiplica seus Villon; os cinemas todos xar de notar, principalmen- Aéreos Catarínense. Se fa-.
prédios de moradia, edifí- ofereciam funções normais, te o cada vez mais crescen- tores adversos fizeram com' ,()

...........

cios modernos para escritó- com as casas lotadas. O se- te número de pessoas de fo- que essa onda benéfica re-' <O� __

tios e apartamentos. tôí,:. esportivo apresentava, ra, tardasse, prejud

..

ic.l:mdo a Ci-I l'.
J --

no futebol, jogo de seleções, Percorremos os hoteis. dade, como capital, agora. .

Quinta-feira à norte, por .e a Federação Atlétjca Ca- Todos repletos. Não' havia o Impulso é firme e dobra-
. exemplo, numa rápiaa vol- tar inense movimentava" sua; mais vaga. Assistimos, ca- da. Já. diss-e, anteriormente, Ita que demos na cidade,-pu- tabela d� voleibol, El em am- sualments, a dificuldade que não há lugar para der- 1-"'_":"'_:,_,:_l.:�';;:;'��L:..__

I com que um cidadão de pos- rotístas, em 'Florianópolis. '

ses conseguiu, alojamento Não vimos melhor oportu- i
--------------------------

Particípaçãe ;j'l C;.mérc.:o em modesta casa, que ofere- nidade para perguntar sô-]
ee quartos para dormir. Es- bre o andamento dos empre-j ,

. - .'
.

(. ". ta situação, aliás" está. se endimentos a qúe'; o jóvemLAEOR'ATóRIO DAu1)T OLIVEIRA S/A., com '

séde no Rio de Janeiro, torna público que desde 10/11/ igravando mais em Floria- catarinense está ligado,
95G o 8n1'. ,jOÃO DA SILVA MOT'TA,' não é seu empre-

nópolis, ímposaíbilítada de'
·.tbsorver a gra.nde'massa de _,Primeiro, posso lhe dar

/ gado viajante, razão porque os atos. que porventura pra- ..'. d C'l' 'b�' d Pviajantea; i�hii)r�,n.. tes,'. vi-si- I L! (i)ulCu.s
. o.: • 4.,·e. fi)', e�, '

tícou ou venhaa nraticar ::llJÓS essa data, não serão re- -

. f ".,., .

d' /,..
...

eI'. ';antes, e,t.cltristas.
.

:.:. nnasco, -respou, e;Wf�tOS .''lI:n -

conhecídos, nem' ele- respsnsubrltdade 'd'Os.-d:ee-hrl'anbes;''','' -

"F!7à"frnfu':7rtr:-�dade '1!ínt�t!tr!ê� 'eo!lt�1W
."

, ..:-&e-·-mtt'lfe.j,i'ttr' ·n()-vasT''fIi-rrtad'a-f!:H...&-eleo;--ee'ffi--<.ag.ua-.'-eJl�
p.p, LABORAT5RIO DAUDT OLIVEIRA S. A.

:I di muitos operários," as obras cana da.. l�z- eletric:a envidraçadas, rendendo bons alu-
João Luiz Pitrez

' e iversõss noturnas; na- ,

"uralmente não poderiámos não paralízaram nunca, Es- gueis. Vende-se juntas, ou separadas, facilitando-se o

deixar de <c itar as boites tarnos trabalhando constan- I pagamento. 'I'ambern terreno de 57 metros por 500 de

�amiliúes da cidade _ Sa- temente, � posso dizer com 1 f'un dos sito á rua P l\PANDUVA, com agua e luz.

bino's � .Plaza _ que di-;'- satisfação que quase nada
r'-

falta para entrarmos na fa- 3 casas na j-ua 'I'upinambá ., 100.000,00l"Íamente oferecem diversão, .

P
,se da decoração interna. Até 2 C:IS:lS na nu apanduva ... , ... , .. ,. 100,000,00<em mostras de arrepender- . / 2 casas na .rua Papanduva (morro) .. " 60.000,00�e de haver montado um ra- ° serviço 'de cosinha já te-

P
,"

] ico rí ité
.

mos pessoal habilitado con- 1 casa na rua Gra!. Dutra ".... 30.000,00l'eClsa-se (e rar.pzes, parar serVIço e escrI OrlO em mo de negócio dificil em ci-
firma comercial desta' pme:l,' devendo os candidatos dade ,como a riossa. tratado. Em breve, o Clube

--,

possuirem instnlC;;ão ao niv'el do curso ginasial e pre- Ao máis renitente nega-, do, Penhasco, juntamente
ferentemente com prátíb de datilografia. dvista, ao mais teimoso e com a Pont�. Hercilio Luz,

Os interessados pode17ão dirigir-se por carta à cai- pessemista, aí está a sÍnte- 3erá um ·símbolo do progres
xa p')stal, 62, nesta Capital, il)dicando idade, habilita- se de uma noite na capital 30 de nossa capital.
.;tJes e prete·,I1!lões. I, barriga-verde, de onde po- E continua Luiz Fiuza Li- .

t d 'f
� I ,

-_

I elemo� t�ral' conclusões àus- ma pres an
.

o }n ormaçoes:: -

C·oncursos do DASP) . ��C��S:�d����'e o crescimen-
- O cada,Vez mais inte.n-

- ,..
, , OUTROS FATORES so movimento da Transpor-

,

. f O setQr 'economico-finan- . tes Aéreos Catarinense é
ESCALA DAS PROVAS A, SEREM REALIZAD�S NO cerro de Florianópolis ates- fator inconteste de nosso

MÊS DE DEZEMBRO NO DISTRITO FEDERAL E NOS ta, ainda, sua vitalização, .desenvolvimento. Posso tam-
ESTADOS i pelas ineq uivocas demons- bém com prazer dar notí-

C. 334 - ALMOXARIFE DO S. P. F. I
trações da aplicação do ca'"

cias do Dunas Hotel, que há
I Dia 1, às 14 hm'as - Legislação de Material e Ad- �)ita!, principalmente no que pouco' empolgou homens de

ministração de Almoxarifado. se refere ao setôr das cons- negócios da Argentina, Uru- -

Dia 2, às S horas - Mer'celogia e Ciências Físicas truções em geral. Basta que guai, Chile e Perú, Continua
Dia 3, às 18 horas - Matemática e Estatíst,ica

"

se dê uma volta rápida' pe- 'firme a venda de ações, e

C. 335 - METEOROLOG1STÁ DO M. A. r lo centro ,da cidade e sé neste instante venho de re-

Dia 3, às 8 horas - Escrita de Meteorologia , percorra o perímetro urba- ceber' çorrespondência do
Dia 4, às 19 horas - Prova ·de Habilitação nO' e suburb�no, para que se .

Rio co� .in�meras listas de
336 - DESJ7;NHISTA AUXILIAR DO $. P., F.

.

1 con�tate o volumoso número novos aClOnI,stas. Dentro d.e
Dia 1, às 14 horas - Prova Teórico-técnica'- Par- ele construções de alvena-I p�uco �empo, ter�emos a 11-,

Le I Matemática
' I ria. E' de se notar, também, SlonomIa da Lagoa da Con-

Dia 2, às 8 horas - Prova Prática I essa salutar "epidemia" da I ceição transformada pelo
TRANSFERf:NGIA PARA FISCAL·bo M. ·T. I. C. , modernização de nossas 10- edifício do Dunas Hotel, que
Dia 3, às 8 horas - Legislação Trabalhista, ", .ias, e parece agora que te- 'im�ul�sionará a. ip,dús�ria
Dia 4, às 19 horas ,..:._ Português I"emos um torneio d� bom tUrIsttca em .Flonanopohs e

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS· EM gôsto na exposição dos, arti. no E,;tado". (
.

SANTÀ .CATARINA: Escola Industrial de Florianópolis,. gos nlis vitrines.
- Rua Almirante Alvim n. 1� .1.. , .'

:piaote de t�do isto, só po-
Obs:- Para a PrQva Prática do concurso de Dese- De todas essas" mInUClaS, demos conclUir mesmo qu.e

nhistá-Á.uxi!iar o� candidatos deverão com- ! de um alicerce que se faz' só os cegos não pod,em ver
. parecer "munidos ;do seguinte material:

. I de um muro cuja pint�'r� é
I
o desenvol.vimento ?a capj- I

Prancheta ou

co�pensado
liso de 30x40 cm ["()!lOvada, de uma resIden- tal. E o pIOr cego e aquele

aP.roximada.mente forrada d.e pape(; p�r de e�a nova cuja construção es- 1 que: de olhos ,�uito aberto�,
esquadr\,s,' escal ; transferIdor; cOleçao de ta na fase do acabamento, se'l tcusa a ver certas reah

lápis de desenh ; borracha; compasso de Luiz Fi.uza Lima � um dos
I d�deg, a dois palmos do na-

lápis percevejbs. . que mais se entUSIasma. A- I"IZ .. ,

�, �
__e__ __

.

__�'----�--__----�-- -- _

" ..__

._----.--.------._.��P..._-------_.... .. ._ .. __ �_...._. ,_ .. --:_ ..__
'

__ -:-,.
..

No clichê acima, um aspecto do dormitórío do Preven

i.Ó I"Ío, Santa Câtarinn _. benemêrtta entidade que abriga
.

•.
I

e educa os filhos dos hansemtanos

APARTAMENTO

'A
Casal sem filhos procura

apartamento ou casa, de

preferencia no centro, para
alugar. Informações na

"MODELAR DE MOVEIS".

V A R I ZOE Si'
USE

H�EMO -: V I'RIUS
LíQUiDO E POMADA

VENDE-SE
3 ótimos terrenos bem si

tuados no Centro do Estrei
to.

10) R9a: 3 de Maio uma

çasa desocupada me-
.

dindo 10x48 com se

te compartimentos,
'tendo banheiro, chu
veiro elétr-ico, apare
lho sanitário interno.

20) 'Um lote na Rua Ge-
ral do Estreito, 24
de Maio, em .frente a

Farmácia Indiana,
proxima ao Mata

douro, medindo 9,15
. de frente com 40 me-
't;os"-d� furid'õ.�-

._�-�

Casas Baralas
ESTREITO

EMPREGO
Um lote com uma ca

sa de material, me

dindo o terrenoô me

tros por 25 de fundo,
á rua Santos Saraiva,
n? 376. Vêr e J;ratar
a rua Santos Saraiva,
nO 376 - Estreito.

,,_----,--- -_ .._._----,--------

"
"-

�'
".

PROGRAM·A DO MES
Mll:S DE DEZEMBRO

ano.

Sede Balneária - Coqueiros
-qeromenda-se, novamente, que para frequên

cia da Sede Balneária, é imprescindível a apresen
hção d'a CARTEIRA SOCIAL para os sócios, es

},::sas e descendentes. Não há axceção...

·

Séde Urbana

J)!A. _',0 (SábDuo) _:_ Soirée, d' A bor,eca de Natal,
patrocinada pelas Exmas. Sras. Drs. Os
mar Cunha e Alfredo Cheren

DIA fi (5a,f(�jra) - Festa de formatura do CurseI .

Científico - Colégio Coração de Jesus,·
\' DIA J8 (3a: fe;rã) - Festa.de form!l�ura dos alu-'

nos da Escola Industrial
.

. DIA 22 fSábadg) - Bingo do automovel Jaguar,
para o Gin,ásio Goberto

DIA 23 (Dom�ngo) - Às 16 horas - Tal'de do
Papai Noel, dedicada a criançada. Às 20
hs. Soirée juvenil '.

DJA 31, (2a. :eira) - Tadicional e gr::mdioso bai
le de gala, comemorativo da, passagem do

1

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

I ...·1 L.a-vando com, Sabão
·

"irgem I Especialida
di Cla. :11'11'.' II,DOITIII �'·JÔIDllllr ilarcl' Iltrlda)",__"""""""",,"

ecqlJo'IÔ'iza�se.\ _�mpo�·e�· dia.belro··
'.

• O'f_
_

_ .. '·C'.�,·· • _.
"

e
1

:

..

"

�':/,'�," _'\;:'; ... -"\"
•. ,1. --' -

,_,o
-,' ,o',

'.
.• "
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ESTRADA CAMPOS NOVOS -LAGOJ\
VERMELHA

RIO, 27 (VA) - Na ses- D P f d
Ary Carioni tos dos quais sem terem si- Pasme, senhor Governador ão Jesefense, não tem um são anterior da Câmara 0(''., O r� elto e Campos Novos aos 60-

Haverá um catarínense
quer sido tocados. "Faltam

I
do Estado de Santa Catarina, uniforme para' envergar nas: Deputados, o sr. Té:Qório Cn-.

que, dando largas à sua re-
músicos para executá-los" -' declarado dsfensor dos mu- solenidades em que, para valcantí acusara I) Minísté- vernadores de Santa Catarin.a e R,'o

míníscêncía apaixonada
.

e
continua mestre Virgilio.

I nlcípíos! Pasme, senhor Se-' .ua sobrevi�vência
'. torna-se rio do Trabalho, na admínfs-

terna', com denodado orgulho
Com que obst�nado org_Ulho: cretário de Educação e CUI-: mister usar. Doloroso! Bem tração do sr João Goulart, êrande do SiJl, em. Torres

por suas' terras barrlgas.ver- falal�ao comovido cronísta!
i'
tua! Pasme, Cardeal D. Jai- doloroso, mas jamais deses, de ter subornado "pelegos" -

des, não ponha entre as mais
Com que respeito e admira- me de Barros Câmara ,filho I perador, porque haveremos com dinheiro do Fundo Sin-

..

De Campos Novos, 24 (CoJ;re.3ponaente) Prefeito Mu_

queridas, a secular cidade ção. refere-se '�o pat:ono dai semp:e lembrado � saudoso, de cerrar fileiras para ver dical, afirmando ter em seu
nícípal Augusto Bresola na sua alta visão administrativ

de são José?
SOCiedade, o mcansavel lu- que aínda lhes manda alguns ainda num futuro próximo .poder uma lista do.; benerí- acaba telegrafar Senhores Jorge Lacerda, e Hildo Me�

São José, suava inspiração
tador, o delsb:a�ador _de al-I Instrumentos, como aconte, a cidade de São José em dia' cíados. Ó deputado Fernand� �:ghetti:b��;s�ntemente em Torres, seguintes despachos:

de uma pintura antiga, em
mas, o magnarnmo, esse no-, ceu na semana que passou! de festa, com sua bandinha Ferrari, na 'sessão de hoíe, mpossr 11 a o comparecer reunião Governadores San

cuja moldura desfilam ímpo-
me que .é uma legend�, êsse, E, muito especialmente, pas- exec�tando saudosos dobra- reptou o representante ude. ta �atarina e Rio Grande Sul, tenho honra agradecer

nentes as fi<guras Impscáveís
grande josefsnse que e meu me, dr. Homero Miranda Go- dos, toda ela brilhando num nista para declarar tais n'J.-

gentileza convite. Ensejo grande conclave espero seja

de seus ilustres varões! a,mig() particular, o inigua-I mes, prefalto de �ão Jo�é! ! fardamento imponente, bem mes: "Se crime houver, 8. �on�retl�zada. grande aspiração Povo Campos Novos, con-

São ,José, amplo manan-
laveI ArnoldoBouza! . A Banda de Sao JOl3e, 3 condizente com seu Passado ela. contará não só com o

clusão l,medla�a estrada Buarque Macedo, ligando Campos

.

1
Poís, pasmem, sehhores!l quasí secular Sociedade Uni. j glorioso'.' empenho domeu partido e a ·No.vos a. Lag.ôa Vermelha. Apresento Vossêncía sl'nceros

ela de história catarínense,
�

mínha Jídar ne: pa i votos fe�lz, exíto, Cordialmente."
"

lembrada pelo cronista co-

. a
-
':t n. pun r

mo se fôra um longa e alegre
os culpados e dl�niflcal' ca- "Impossibilitado atender convite Go:,ernador

.

Jorg

tarde dominical .eheia de solAd'
da :vez mais os negócins pú- Lacerda meu comparecimento grande conclave, tenho ho��

e de sonhos!' São José pa- tivi ades do Clube Munl·cI-_ blíeos". E mais energícamen- ra felicitar Vossêncía augurando feliz exíto conferênci

tríarca, trôpega anciã dê sua

te advertiu FC!'Il&nct::, Ferra_ altos mandatáríos Estado do Sul. Ensejo essa grande reu,
edificante história!

.paI de FIo
·

l- 11
ri: "Esta liderança não en-

nião me dirigi Governador meu Estado encarecendo gran-

São' José menina, prenhe . . , .
rlanOpO 18

;:
ca�paria jam�is �e.nhuma

de necessidade abertura menor espaço tempo possível es-

de vida e osperânça na luta O Clube Munícípal, novel Jumor", conquistando a ta- alto's funcionários e atletas.
açao de correlígíonártos que

trada Buarque Macedo, ligando Campos Novos a Lagoa

por seus múltiplos anseios! I
agremiação de nossa cidade, ça para nossa cidade. A ca- Após magnífica recepção no I p�desse comprometei- a díg- Vermelha e tenho honra reíferar Vossêncía mesmo pédt-

São José religiosa no seu que congrega os funcionários ravana dou.funcíonártos mu- limite do nosso Município nl�ade partidária. O traba- do, Atenciosamente." /'

grave recolhimento quando da Prefeitura, vem levando a nlcípals de Florianópolis, te- travou-se espetacular jOg� Ihlsmo para nós, É. antes de

à hora finda do dia'que pas-
efeito notável programa de ve uma recepção condigna e à noite, no campo da rua

tudo, decência colocada nu

sa o sino da capela tanglndo confrat,umização entre os que calouprotundamsnts no Bocaiuva, vcrtrícanüo-se um
ma estrutura ética que nãolsolenemente traz aos lábios Municípios dd nosso Estado, fspíríto de todos. empate de um tento, após permite tergívsrsaçõss nem

de seus filhos a prece silen através dos setores esportí- Sábado e domingo, últimos, peleja das mais disputadas" e distorções contràriaa aos in

ciosa a Esse Nosso Senhor vo e social. Em príncípíos os blumenauanses estiveram que fez vibrar a assistência.
terêsses populares". Em :-e

que a faz sobreviver! do mês em curso, 0'3 floria- em nossa Capital, formando Em seguida, no Clube Doze
guída, o deputado T€nór;o

Não! :Esse' catarinense nopolítanos estiveram na cí- a caravana "Prefeito' Osmar d� Agosto, foram homena,
citou um nome que tôra a

que não tem bôa lembrança dade de Blumenau, prelíando Cunha", integrada ,por ni�is geados os visitantes, duran-
Paris estudar o sindícalísmn

de São José não existe, por- amistosamente com a equí, de sessenta pes'soas, contan- te animada e ,concorrida
francês e compr�.ca pl:'l'fumcs

que .em cada, coração -barrl- pe d'e futebol da Associ�çi:'i.o do com a presença do ilu�- "socirée", graças à gentileza
e capas de peles p:-tra a €S

ga_verde vibra o hobre sen' dos Servidores Públicos Mu- tre Prefeito daquela cidade, dos diretor'es do "veterano" pôsa. Finalizand,o,
. afirmou

timento da fraternidade cris!.. nicipais daquela cidade, em Frederico G. Bush Júnior, Clube da rua João Pinto. Do- que oportunamen�c citará

tão disputa do troféu "Frefei,to verea'dores Erico Muller e mingo pela manhã, na april-
todos Os nomes dos que rece-

Pois, São José tem uma
Fréderico Guilherme Bush: Martinho Cardoso da Veiga, zível e famosa Lagoa da

beram dinheiro. Entre. ou-

banda de música, meus se- .' .;,;,.� Conceição, o vereador Baldi- tros, resolveu cita,' a figll-

nhoees !E neste ano da Gra-
cera Filomeno, preparou no-

ra da jornalista Maria da

ça de NO'SSO Senho'r J;esús
tá'vel "caldo de peixe" para' Graça,

redatora .10 jfJrnal

CI1isto, 'aos vinte e cinco
os visitantes, oS quais fica-

'comunista "Tribuna Papu-

dêste mês que se finda,.. a
i:am encantados com a bele-

lar". Respondeu, em aparte,

Sociedade União .Josef�n'Se
za do interior da nossa Ilha

o sr. José Talarico; dizendo

cumpre o s.eu 800 aniversário
e com·a hospitalidade" dos que ela recebeu dinheiro pa-

de função !Tocando à oiten-
florianopolitanos. Na opor-

ra o Congresso dos Jornaiis-

ta anos para a satisfação, do
tunidade, fez uso da Palavra

tas Profissionais e não na

catarinense,
....
essa g�Qriosa

........- o_dr. Dib Cherem, Presidente qualidade de comurihta.

Florianópolis quarta-feira 28 de novembro de 1956 H' uve a t
-

d

bandinha tem sob 'sua estru�
do Clube Municipal, que dis- o r pres açao e con_

.

tura etnográfica uma' histó�
se dos motivos daquela ho- tas de tôdas eSsas contribui-

�!:r::g�:. ��r��r�:avr:d: �: N'OS...5A CA'
.

P ITAL I ��:��:,:�::ep::,�,:.".:re�;
,ÔO'.

(

leiro do músico catarinense.
.

. e.oglos aos .vl;sitantes e 30

Dali sairam grandes mestres. OSVALDO MELO I �u di,gnQ Prefeito. Em nome

Isto quer dizer que São José AINDA OS LUMINOSOS - Até agora, illfe-
.

da embaixada blumenauen-

lliLpida a inspirada musICa lizmente, nossos constantes apelos aps srs.'comer- se falou um Diretor da Pre..; Nas proximidades do qual'-

para o sossego e·spiritual das ciantes que continuam mantendo seus letreiros lu-
feitura da,quele. Muni<CÍpio, tel da Polícia Mili�ar foi pe"-

cidades de maiores portes. minosos às escuras, não surtiram efeito algum. q�e foi· bast'a�te ap!audldo. dida, à noite de anteontem,

Desssa Soco União JOl3ef'en- Lá estão inutilmente suspensos e apagados sem Dlscursara:� amda os y'erea- uma carteira com determi-

se, sairam, para o 14° B.C. e que a menor providência seja tomada. Mais Uma do:e;.s Martmho Cardoso da j. nada imp,o"tância em di-

Polícia Militar êstes abnega-l vez em nome da Cidade, 'Vimos solicitar desses nos- \
VeIga e' Er,:iCO Muller, e� .no-' nheiro:

.

A pessoa que a en-

. dos da arte: Sargentos João sos amigos, para que colaborem com o embeleza-
me da Camara MumClpad controu pOderá devolvê-la a

Paulo de Souza (Dão), oHm--1 mento da Capital com o mesmo entusiasmo e a�- daquela prOgr�s�ista cidade esta redação, que, será grati-

pio Cristovão de Oliveira, dor com que tratam do progresso de seus estabele-
do Vale do Ita!a�, e oS ve· ficada.

' .

Leopoldo Francisco dos San-I cimentos.
readores Antomo Pascoal

tos, João de Brito, o popu-I Um anúncio luminoso. apagado e sem finali- .

Apóstolo e Eduardo Rosa. O I
",.-----......."...-----

la.t; Querido, Pl'ocopio Wàg- dade alguma é uma mentira pregada contra a, boa
Prefeito Osmar Cunha, em V- t

.
-

M
",

ner, etc. etc. Un,g mortos marcha do progresso, agora, nesse setor pàralizado
eloquente oração, assinalou I O acao ecanlca

já, outros vivendo do melhor' IJe,la má vontade de muito-s.
- , a grandi03idad:e d.a reunião I RIO,. 26 (VA) - Realizan-

em cidades' mais abastadas, PAPAI NOEL VEM .EM CAMiNHO _ Floriá- que s� estava reahzando, o
I
do uma velha aspiração da

sob- a batuta de seus conhe- nópolis, nêste an(), fará condigna recepção ao "ve-, que vmha atestar a am_izade, Câmara, será brevemente

cimentos musicais adquiridas llllinho" de uma maneira diferente', prometendo
que vem surgindo entre a instalado no recinto do Pa-

em plena beleza poética da mesmo uma festa excepciona:l quando a' Praça 15,
Capital e OS municípiO'3 de lácio Tiradentes a aparelha-

pequena São José. Raramen- feericamente iluminada e a 'rua Felippe Schmidí,
toda o Estado, através uma

I
gem destinada à votaçãQ por

te voltam, embriagados qlle ornamentada a capricho, apresentando aspéctõ iné- política de união. Sob excep- pro:!ei3So' mecânico. .

ficam pel<;> esplendor da's me- dito, receberão o adorado personagem antécipan-
cIonal esforço' no cotejo de

I
Para tanto, o Presidente

. trópoles. Ma's, quando o fa, do de fórma carateristica o grande dia.
sábado. ,Finalmente o agra-' da República sancionou on-

zem, como foi o caso· do Sar- Esperamos que no ensejo, seja também
-

re- d.eCimento foi feito pelo pre-l tem a lei, que abre, ao Poder

gento Leopoldo Francisco dos constituida a iluminação do jardim Olive;ira Belo,
sldente· da Associação dos Legislativo, para êsse fim,

Santos, então, são recebidos pal'a que não figure um borrão na paisagem em
Servidores Públicos Munici_

i
um crédito de Cr$ .

conrtodo o carinho e profun- festa. Desculpas, não. Luz é que se quer.
pais' de Blumenau. ! 5.000.000,00.

da admiração. Leopoldo Fran-
I .

.' I DEMOLIÇÃO - Pedem os )!omerciantea e fa-
-cisco dos Santos, ocupa ho- i milias localizadas na I:ua João Pinto, que chame

j'e o canga de Tesoureiro da
mos a atenção de quem de direito para () fato que

'Sociedade. Ele é considerado se, verifica com a demolição e obras realizadas no

velho edificio do Tesouro do, Estado. Não há ali
uma defesa, um tapume ou qualquer outra. coisa

para evitar a poeh'a constante e em- grande quan

tidade que diariamente enche' aquela rua. Nuvens

de pó e ealiça tornam ímpossivel ao, comél'cw,
principalmente, continuarem com. suas portas
abertas!

Aqui fica a reclamação eom o p�dido de pro-,
-.' vidências.' \ "-

O CANAL DA AVENIDA - Esta ob':a executada
no Govêrno Hercílio Luz com (I objetivo de- sanea.r

aquela zona está ,merecendo cuidados especiais. e

fiscalização, também.
Ha trechos complctamente abandonados. En

tulhos, detrit�s' e· outros impedimentos para o es

eoament-o das aguas; Aléin disso, pessoas sem a

menor noção do que sejlJ, higiene, se apl'oveitam

•
daquele canal para jogarem ali, o lixó que colhem
em suas casas. Em toda a sua extensão nota-se

essa 'lamentável falta de co'mpreensão por parte de
t

.

quantos deveriam ajudar a limpeza e asseio. da

Cidade.

U� severa fiscalização com aplicação de mul-
,

tas acabaria de vez com, o. abUsO.
.

A banda dos 80 anos
Tenório

.

reptado
, por Ierrarl

PERDEU-SE'

o filho pródigo, porque São
José, nesta� oca'Siões faz r.e-

•
viver sob a cúpula de sua

igreja essa eterna e imortal r
parábola bíblica. E'. ó braço i

·1 Clube de Cinema de· Florianópolis
, I o Clube de Cinema avisa aOS seus' associados que será_

Exibido no próximosábado, dia 1 de dezembro., cam início as

20 horas, .no salão nobre do Instituto de Educação, o filme
"O MOINUO DO Pó" realizado por Alberto Lattuada.

Avisa, também, que será lindispensável a apr,esentacão
do cartão social relativo ao segundo cic!o (Série B>:

direito da "turma",' como

b;m o diz o mestre Virgílio
Pedro Spíndola. Ah, o �aes,

tro!� QuiSESSe ,caro le' tal'
conhecê-lo! 75 anos de vida.

No dia ·3' dezembro, Marita Espanola (José Marti), Vive

Pinheiro Machado apresen-' o -romance da tua vida, dall
tar-se-á{ pro Natal dos P::>_

1

çarina (Pontes de'Miranda}
b
I"

res, sob o patrocínio de D. Robes et Manteaux (Miguel
Kirana ·Lacerda, no Teatro Zamacois), Preferenclas (Ma
Alvaro de Carvalho, com o ria Eugê,nia Célso), Ca�ivei-
programa seguinte: 1'0 (Rosalina Coelho Lisboa!.

1.' PARTE - Clarinada
..

(Paschoal Carlos Magno), Mi 3. PARTE - Uma só to
entras les daba maiz (Belisá-' dM aiS 'vidas (Gab�iel de Lu

rio Roldan), Canção ao Es-' cena), The slaves dream
-1

'
.

. Qe. �o (Cesarsalgad�), �rl-'I (�ongfe�lows), Procissão I:!ál-
ko.mg ,(Goethe), Bao

cO�:1
VIO de Oliveira), Sa�tinna

I se.lO (�.a.. ;.�..Y. Ricar.dO).� Bacu_ (Edgar. de

Alen.cal'. l., ·L.a
sÍ

rau (SllvW Moreaux.
.

reneta (D'Annunziol, San'-
.

,2. P, lft�, - L� .Bailarina to de Arnor �M�i'ia' Sabin'al�.

--'--'._-- ._---- .----�------------

RECITAL DE POESIA DE MARIA
PINHEIRO ·MACHADO

Magnífico o programa fnga'nizado
pela insigne declamadora

sessenta e dois dos quais en�

tregues à árdua tarefa peh
sobrevivência da Sociedade.
E é êle 'quem me diz: "A

escass�z do a'3pirante à arte

é alarmante nesta cidad'e 'de

'São José. Mas, não me deixo

preocupar. O mestre da ban

da não SÓ tem que empunhar
a batuta, como tambem, ::t

prende a ser um pescador e

mérito. Assim é que tenho na

banda músicos de 70 e dê 15

ano&; avô, pai e neto, se 'é

que deste modo se pode fa·

lar".
Mestre Virgilio, cheio de

contentamento,
. !'lempre, pal

rador, vai me mostrando o

patrimônio da SociiedadF.!.
- Uma� sede, propl'ia, pr:�d�o

.11U�i1d.e, sem forro, pouco

mobilizado, ma's inteiramente
__

, ,
,'" -�,.;:' t-i ..

;' .

:da Sociedade;· um boni' nú�
,

(;!l"� de inslí'rumentos,
'.,.- -'.:,'

Loteria' do Estado
BI&ULTADOS DI ONTEM

.1.014 - Çr$ 400.000,00
L63:;i - Cr$

L�51 -'Cr$
10.622 Cr$
7(998 - Cr$

,}.

Joinvile

Laj_:e$.·

x

REUNIÃO DOS fUNCIONÁRIOS
fEDERAIS APOSENTADOS

São convidados todos 03 funcionários fede,rais apo
sentados para uma reunião às 17 horas do .día 29 do

corrente, sexta-feira, na sede da Federação dos Empre

gados. do Com�rcio, à rua Trajano, esquina da Feli.;le
Schmldt (altos da Confeitaria Chiquinho).

Ne,sa importante reunião será dE:b.atido aS\3unto de

capital interêsse para os il'eferidos servidores, pertinente
ã reivindicação da diferença da gratificaçp,o adicional.

DIÁRIAS SECAS DE UM DIÁRIO, DE BORDO
V

O Mário Lucena é amigo de 30 anos, de quando da-

tanr_no�sas
.

primeiras incursões aos bailes, às festas,
ao futebõlt! a 0.utras diversões públicas.

Aquele tempo, o velho Alzil'o, Vendo-nos à mEsa

do �o!el Luce.n:" se ?p�chegava 'e de mansinho, bona-
cheira0 e pohtIco, e a gUlEa de CO'Dlversa para socó trocar

de .lagôa, pespegava-.nos ordens e avis0s multo pater
nais e sadlOS. Sem cltar_ nomes,. em alusõe& impessoais,
recomendava-nos que nao segUlssemcs CErtos exem

plos, de mocinho\,! desmiolados, cÚja turma fazia épo-
ca! .

.I:!!, tintim por tintim, contava-hos cau;o� 102aig,
mal .saidos <;lo forno, como se:... historias antigas de mr;

re� .dlstantes c de outros con,tinentes! Nós, Sém cum

pheldades �om eS�aS aventuras,' faziall!os côro de cen

suras, maIl:Jando-lhe o método direito das indiretas. , .

Ao mElO do café ou �o fim do almoço, para, com
pensar aqueles canselhos a la carte, Tia Mariquinha re.

forçava-nos maternalmente a mesa com bolos de coa

lhada ou pratos �3p�ciais, também fora do cardápio. E,
em forma de pedido, quase de súplica, exigia ditatorial-
mente que nos afastássemos dos maus exemplos su-

pracitados.
x
X

Ninguem mais enjoac1o do que o Mário Luc:na pa
ra assar um churrasco. Até o Tit3, lá em São João,
observando-o mexer no bra3eiro, me cochichou:

- E' hóme munto ingigente!
E é mesmo! Para servir uma costela ao seu gôsto,

o Mário quer primeiro examiná-La in te., vivos Se a

,
rês a s·€r sacrificada para fGrnecê-la. não lhe agrada,'

fa� como aquela célebre Chal'anga do Oscar qu!', por

qu�lque.!-' coisa desconfiavá e ia-se embora! Mas, de

pOIS de aceita a costela, começa o desfile causa mortis:
o sal, em qualidade e quantidade para temperá-la; 'a le
nha para .fazer brasas normais, de calorias quantum
satis; os espetos, em tamanho, diametro e composicão
orgâni·ca; o chur'r'asqueiro, comme ii faut, no temp� e

no espaço, com biruta à. vista, para controlar os ef:i
tos das calmarias OU dos minuanos.

Tudo pronto, o Mário começa a operação propria
mente pita, com a cerimônia do espetamento. A cêna

lembra um velho professor de cirurgia inflacionando
sabença na Clinica Mayo, sob refletores de Holywood,
para um filme científico,

.
.

Rápidos e certos nas mãos do Mário, os espetos
penetram as frestas ven' zianescas das costelas e re

pontam adiante Para novO merg'ulho na carne, e nova

aparição. ,E o manêjo parece acelerado por ter prazo
certo e fatal, sem o que o assado dissaboreia!

, Depois, seguem 03 capitulas mais dificcrs e com

plexos do aproximar e do retir3r a carne da acão do

fogo. .'
.

Enquanto uns espetos avançam c sobem,' outro> r�

cuam e descem, e troéam de lugar, e destrocam, e vão,
e v?ltam, e camit}ham, e param ... Essa dança foI.

clol'lcll: le:va horas!. E com ela, o Mário avermelha que
nem lIdeI' da. Russla, muito embora, aO levantar um

espeto, OS assistentes vejam suor, sangue e lagrimas:
suor, do calor d.o fogo; sangue, do chul'ras::o; e 'lágri
mas, da fum�cinha - hay que haver la - do meio do
braseiro! .

'"

'Quando a graxa começl o pinga - pinga nas brit
sas, delas sobe um incerl,o P' rigoso e provocante. Di:lí

po� frente, o .Mátio �ass;a a cont_rolar QS assados e os

a.sslstentes, com olhares lViliIlantes de Delegada. Pensar

,
numa la:squinha, de prova ou de aperitivo, é pensa
mento que o Mário capta no ar e desautoriza na car-

rança. Pegar 'de uma faGa e dirigir-se para as bandas

dos churrascos, � para êle 'crime consumado que as

intenções valem e êle se� vai rosnando porq�e já fi,
zeram guisado nas costelais!

'
.

Ao rebojo do

vento�'
ao tenteio da mão, o chur-

rasco assa.
'

Soa, então, a ranch e OS éanibais avancam!
O Mário nrs�as ocasiõe não come: alimen'ta_se da

sabor que a turma voraz 'ncontra e111, cada nnCO d,lS

. c�stelas que prepara. E :a�esar 'dessa alim�ntação sub-

JetIva, cada vez enzorda m is. '

.

'. Ool):.\�� Os nütrólogos a lição: elogio sincero, eg-

���.,n��!i�;;Fo/tam;n"
I
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