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Con�u.nJiremos trigo amerkanc du:
,

.

rante,mais 4 anos
'·.eii-'lf:" ,

�tS DE �ANEIRO, 7 (VA)
'- �,. o presídents Juscelino
Kubítschek .envíou instru

ções a embaixada brasileira
em Washington, para que
firme o acôrdor CQ� os Esta
dos Unidos pelo qual este

o m.i.,'<ànt�lo ói,�
rio de S. 'C.hrtria

Âno,XLIV p,lÍ<3 aaastecerá llarte das ne

cessid�;es: de- trigo' do Bra'

'sUo
,.

O Bt;:Lsil receberá durante
4 anos, ,l.8oo.()OO toneladas do

excedente de trigo dos Esta

dos Unidos, a um preço que
será determinado.
o conílinÍcado oficial dado

a conhec�r hoje aqui, diz

qus o acôrtlo psrmítrá o res

tabelecimento de um fundo
em cruzeiros qus será desti
nado a projetos de fomentos
locais.
O fundo ficará dePositado'

no Banco Nacional do Fo·

manto Economico, sande que
o trigo adquírjdo por inter

medio deste acôrdo será pa

go num prazo de 40 anos.

O acôrdo, 'diz o govêrno
não interfirirá com Os pla,
nos sôbre o trigo para 1957,
que compreende a aquíaí
çâo de 580.000 toneladas nos

Estados Unidos; 1.200.000 na

Argentina: 36P.OOO no Uru

gUay e 50.oo() n� mercado in

'ternacional, alem de estínnr

lar a produção local, afim de

eonseguír 800.000 toneladas
Para o consumo interno.

/

•

Cr$ 2iO'

Prorrogaç�o da vigência do regime
Autorizados à con
ceder ou' negar �

benefícios 'ssembléia �8�islativa do [St8�O de licença prévia
RIO, 7 (yA) - Os médi

RIO, 7 (V. A.) - Aos trin-

f
forma . do desembaraço de cos do IAPI, terão plena au

ta minutos da madrugada de ma<t_erial de que trata êste toridade para dar e nega,

ontem, entrou em votaÇão, artigo".
'

benefícim aos contribuinte'

em primeira discussão, o I Seguiu-Ise a aprovação da .em virtude da direção do íns

projeto que prorroga até 30 emenda do sr. Sérgio Maga- tíbuto haver resolvido acaba:

de junho de 1957, a vigência Ilhães, com a 'seguinte reda- com o sistema de. recursos í

do regime de licença prévia çãe:
J

confirmações dos pareceres

para o intercâmbio comercial I '.!-Art. _ Todas as remes- médicos", que vigorou, até a

com o exterior, aprovando-�e sas para o exterior de ju- gora com visíveis prejuízo.
uma emenda do sr. Joao ros.: lucros e dividendos, ou para os associados:

Agripino, assím redigida: i traasferênclas de .eapítats, ,
Essa dscísâo da Presíden

"Art. Independente de ou,' remessas de ,l'!epatria_ cía do IAPI foi tomada ·em

licença prévia as doações da
I mento, somente serao efe- i virtude dos constantes pr�

material destinado 'à saúde, tuádas pela taxa cembíal do 1 tsstos formulados pelos dírí

educação e' cultura .reítas por I mercado livre. gentes sindicais contra o sis

função estrangeira e :enti-'" A � seguir, dada C911l0 tema processual da conces:
dada nacional ode direito pú-. aprovado o projeto, o sr. Má- são de benefícios, que ínu

blieo ou privado. I rio Martins pediu a iverifica;- meras vezes fez CORl qUe Os

Parágrafo único _' O Po- çao de votação, registrando-se requerimentos SÓ fossem 'de
der Executivo regulamentar] a falta de "quorum", Iavan- feridos após a morte dos ín-

rã, no _prazo de 30 dias, a � tandc-se a sessão. teressados.
--------------�----------';�,�----------------------------------------------------

SO NORMAL REGIONAL

EM IMARUI
-

'",

O deputado Epitácio Bí

tencourt, representante, da

bancada pessedícta, foi à trio

!)una para justificar o envio

de mensagem telegráfica 10

s�. Governador do Estado,
fjollcitando a cr�ação do ur

'!lO Normal RegIOnal, anexo

'ao Gl�UPO Escolar "Carlos

Gomes" na cidade de Imarui.

�a oportunidade, o parla
mentar .pessedista fez leitu

ra de um documento, prece

dente da Câmara Municiixt 1

.de tmaruí, em. o qual "comu

nica aorovacãc da proposl

ção dos ilustres vereadores

Benjamim -Bêz e Elídio Fe

berto Raimundo, bem como

aprovação manifestada pe

lo Prefeito Pedro Bitencourt

à medida solicitada, que sem

dúvida, dará nova . flslono

mia intelectual à" mocidade
valorosa de Imaruí.

REGIÃO FISCAL

tuação, Está assim compost�i ção uma área de terras no

à referida Comissão: Lenoir Município de ,São Joaquim
Vargas Ferreira, João Esti (aprovado).
valet Píres, Miranda Ramos, ia. Discussão e votação do
Mariano Gunther e Laert Projeto· deLeí n. '184 A/56 _

Ramos Vieira. Considera de utilidade
'

blica a Associação' Cultural
A PALAVRA DO p. D. C. e Recreatíva do Professor,

, Po�teriorment�, 9.J3sUmindol com .sede e fôro e� �loria.
a tribuna, o deputado Hen- nópolís (aprovado);
rique Ramos da Lu.z agrade-I la. Díscussão e votação do

ceu_ muito ao Presídentr, da
I
Projeto de Lei n. 51 A/56 _.

Casa, pelo fato de ter sido Institue a Obrigatoriedade da
afastado da Comissão Par-I vacinação contra a raívn e

lamentar de Inquérito que
I aftosa, para todo o rebanho

irá apurár a veracídadj, dos I vacum do Estado. '

detalhes Internos da Federa- Discussão e votação do
ção das Associações Rurais, Projeto de Lei n. i77 A/56 -'
em Santa Oatarína. "Agora I Crédito especial para at�n
sinto-me à vontade,' sr. pr,,- der o pagamento de despe
"idente" . Vontade de quê, .sr. sas telegráficas ,do Poder
Henr-ique Ramos da Luz?' Legíslaítvo. Novas' moedas di--
PROTESTO DA OPOSIÇÃO .,. • --

,
.,.. •• �.

Fe�r!��utad�o�::_o�:zv;�g�� 1110.' nl�,' [I[[,'U O� ,Url ,I[O�
VISiOnariaS entra-

posíçâo, fêz meementes cri- rão em breve em
ticas ao Gov�rno Estadual
no Uso e abuso de pubüctda- circulaçãe
de, Pela Imprensa Oficial do I

.

Estado, contando "lorota..," ,

..,'

'
."- , '

.
_

RIO, 7 fV. AJ --- peverão

�: sf�� g:ev:;i�� q����nd�o�!� O T,F� julgou I
incoDslUucíona'l a leí 2t7O. laco-alorayula ��::�: :!�:la::d:��:�.

:u:��� �;i::iO�!{)��ver���1 8 ,Ordem dos �dvoga-dos' com -a'posição assulllida pelá '�calt., �i:;�n��a�o���,�â: a.!:��;
�:o�:;::;n�:: d::�e�:�e� Dlag'islralura brasileira. Expressões J'lldaias" ,�' ,ta�:: ���:s e_P��;!�:::a"
plenaflQ, devagarinho, para 'c

,.
'

, '. 1ft. cental�O�, bem como as de um

n�� assu�tar muito. Outras tI..fe�l/fvas' à 1'18s&.8 do's advAda.L..s: ,

'

.

'

-e dois .cruzei�os, já f�r�m.
CRIAÇÃO DE MAIS UM Vll"aO juturamente. E o go' _.

V U., ,,,.., � ,UU '

-
viStas .no gablDete do mlnIS-

MUNICIPIO vernador do Estado, ainda RIO, 7 (V. A.) - Em

re'I-'
Lei .de forma a ,falar o a4- Iseparar a discussfo,o do prl)' davia, foram omitidas nas tro da :I''8Zenda e, assim, não

D:sta �eita, ,foi o sr. Fran_ diz qUe, "não houveJaum

..

ento. nião realizada o

�ibunal. IvogadO.
em seguidá cao pare-II cesso da votação

p.ropria-l
notas

taqUilP"afica.S..
�emorará ,muita �la.s eGtarão

cisco Canziani, da. bancada de impostos". E o líder da I Federal de, Recursos, por de-, c.er do relator., mente dito. Nossa'mais ál.: .. SucedêFam-se OS, orad9(es em �er 40�llCQ.

denista. o parlamentar �_ oposição cumJ)riu Q seu dever
I ,ci'3ão unanime, .manif�stoú- O Tribuna.,! de JustiÇ.l,. ta' corte de -JUstiça também e encerrada 'a sesSão. fic

'

' ,

lll'esentou à Mesa requerimen apontando as palavras e os
I se �ontraritlmente à consti- porem" adiou o julgàril.En-1 emitiu nob oficial esclare-, 'decidido, 'por 'unani�idáde,

a ,ser anexado aO Projeto atos do governo, fêz um pa-
1 tucionali.dade ,

da lei t970, t9",��sen.tan<;lo 'que o ,as&tln,.', cendo o -aspect� da llll'nugc-' 'que no, prott;lsto conste a ma_.

e Lei que transita na aa�.a, raleIo d� tudo,.e fl'eou �ns.::�,g�a lle.r�"-i:�·� �PJl ad!�g.�, \to .�e�.d('�te�r e,Dl:-�i:�r�:�,s,ãO:.,dO !:etpl!'�o. dl�lo�:'l '#�s.taçãQ eon�ra ()..

...
'QUe 'deUr

fortalecendo a possibilidade tarada ti, ?emagogia ao ,go- ,� _

a sus�en�açao' das .

su:a,� QPo�·t�ida(le, d®õi.s' d�-f':fêiii?-,,:, - � "'-,1�."'t;::;')��.
-'

�it4.1iPí!T.+"P!,,"�i" < ,

de aprovaç'ão da criação de vernante' catarinens'e. "Ou Causas' apos o �oto do rela- poslçaQ do desembargador PR9TESTO DA O�DEM mente pela fo'rma subvel".3ivu

mais um município em Santa o sr. Governador do Est9do t�l'. A'�u�stão foi suscítaa� S.adi GÚsmão.e do pr?nun· , 'l)OS ADVOG�OS ,por que fez". Morre.u acidenta,lmente em,

Catarina. Trata-se da local' _ vai retirar 313 mensag·ens en- p:lo mlUlstro Artur Man· cIamento do procurador ge- Na secção ,do Distrito Fe- Serão ,encaminhados ofi. DetroIt, John �nley, a.pe-

dade chamada Penha atu�l viadas a esta Casa, referen- nho, solidarizando-se a Un!t- ral do',Distrito Federal. Ain deral da Ordem dos Advo' cios ao Senado Federal e à � li<ladb de "Barão �a Boad

distrito de Itajàí. iustificán- tes ao crescimento tributá· nimida.de de seus Pareis cO�;11
da

e.m .suc�ssão aos aconfe. ,vados., o, C'onselheiro
- Luiz Cámara de Deputados, sali-' way".

do li proposição, o deputado 'rio, ou pro�ura ludibriar, pela I seus pontos de vista. /_ cimenfos liga�oª- à Lei n Mendes de Morais r.reto su- , entant� a 'constitucionali- O "Barão" afirmava po,

udenista apr.esentou 'fartos Imprensa Oficial a confia�- �:!entuando
.

a repercuss!u' � 2.970" 'na se',s�o �o Tribun�l. geriu :fosse dirigido prQtes- dade 'da lei. Também esteve l}uir 32 milhões de dolar?s

documentos, nos quais se fi- ça popular logo por um orgao do ato do Tl'lbunal �edel'tll pleno, �' COmlssao d� regI-I to;ao :Supremo Tdbunal ��- re,unido o Sindicato dos Ad- e no �no passadQ propu;,era

cou conhecend'o quantas ofi- ql:le nos merece respeito" _I de R�cursos, na S'3ssao ple_ mento mterno elo S. T. F,: déral, contra a'3 e�pl�essocs vogados, decidindo ellJ�ial' ao governa. britânico com

cinas, barbearias, sapatarias, palavras finais do líder opo_1 n� d� Tribunal de Justiça dO:, submeteu à sUa apre:iaçãoi usadas por alguns ministros telegramas de solidariedade Pl"ar'i Irlanda do Norte pOr

armazens, quitandas, banco'$.. sicionista.
'

I Dlstnto �ederal, um adv�-, a propos�a ��. alteraçao de

I
da �ossa mais al�a corte clt' à Camara Federal e ao Sena- 24 mUhões de dolares.

etc., possui o f,uturo munici- gado, segumdo recomendaçao val'ios dlSPO.:;ltlvos da liei JustIça, em relaçao aos' _ad- do Federaf" bem como ao Há algum tempo John

Pio. ORDEM DO DIA _ 6_12-56 do Conselho F'ederal da O�- interna, A'proposta será dis- vogados, bem, c,omo às pala- deputado . Castilho Cabral, MurraY dirigia um estabele'

Discussão e votação do I-d,em dos Advogados do Bra' cutidt e votada na proxim�
t
nas julgadas pOuCo aten· a.utor do projeto "'que, poste� cimento de emprestimos so-

COMISSÃO PARLAMENTAR Projeto de Lei n. 164 A/56 _I 13it'_ insistiu na aplicação da -sessão e visa" em sintrese�\ ciosas à classe, as quais, to- dormente, sancionado pelo bre pmho'res. ,

DE. INQUERITO Crédito 'especial de !
77

Presidente da República,

Faz dias, a Casa, atenden- Cr$ 70.000,00, para a Congre-' ,

tornou,se em lei: 2.970. A lugoslavia insis�

,:;�::3;���.:�::'��I;'!��!L����=r::o o I BUm I Dt I' Im '3um I Dto te na libertacão de
de Inquérito: com a finalida-I Pro�eto' de Lei n. 189 A/56 -

-
,

_

, '

<

,: .'.. Novo chefe'da Nag'"y
· '

de de apuraI' a yeracidade
t Dispõe sobre liCen9a à SeT-

/>

dos fatos relacionados con�' vidoras da Secretária de E_. IgreJ·a Cato'It·ca na BELGRADO 7 (U P)

a situação interna da Fede-! ctucáçáo e Cultura e órgãos, O "Diário Ofiçial" do Estado, que, de tempos a 'esta parte, está cada vez O governo da' IUgOsl�"i� de-

ração/das AssociaçÕes Rurais: subordinados (aprovado). mais, emprestando sua·s· preeiosas colunas à propaganda de:.magógica'do Govêr- Inglaterra cla.rou que l3ão inaceitavfi:�

da qual o requerente é .:;� u
I 2a, Discussão e votação do no, já não sabe em que caminhos enveredar para iludir a boa ,fé dos nosso:: I

I
as explicações do governo

presidente. Na composição da! Projeto de ,Lf'i n. 200 A/56 �, conJribuintes. húngaro sobre a partidJ,

referida comissão, não foi Institui a prova de habilita I
" Seguidamente, vem tentando demonstrar que o ,govêrno não aumentará t�s:' CIDADE DO VATICANO, 7 j "voluntaria" do ex-prLtneiro

inCluido elemento algum da ção p'ara o ingresso no sêrvi-, impostos, quando se sa·bt', que mais de dézena de mensagens foram enviadas
,

(U. P.) _ O Papa Pio XII, minIstro imre Nagy para a

banCada udenista, ou me- ço público e-regul� o contra-, a� ,nosso Legislativo pleiteando aqueles aumentos e' deitando, assim, por ter- riomeou, hOje, o arcebispo Rumânia:. Em ,nova nota en-

Ihor dizendo, da ba.-cada da to .de, Pessoa (reJeitado por

I
rà, todos OS apêlos das 'nossas. classes 'produtoras! I William Godfrey; de Liver- l.tr.egUé ao enCârr;E!'g-a,do de

Frente Democrática. Foi d- maIoria). . Ainda na sessâó de ontem pela' manhã, vários deputadOS, ineluSllve o sr. pool, arcebispo de w€stmins_j" negocios cb Hungria.. aqui, o

Penas uma "Hb"ralldade" da 2a. Discussão e votação do

I S,ebastião Neves, frisaram que, "de flito, 'o Governador fôra ludibriado e que te.r.
O arcebispo Godfrey, que' g.overno

,.iugoslavo comuni-

MeSA. ' P.rojeto de Lei n. 196 A/56 _ n,esta altura lhe ficaria: muito bem {a êle, Qovctlnador) voltar atrás" (sic), ,in- conta 67 anos de idade, as- Cou que não poderia aceitar a

Declara de utilidade públio , ,ciusive 'desmentindo o que vem apregoando o órgão oficial! ,s,ume assim a direção da· atitude da Hungria de que

DA 'ca o Hospital de Caridade e 'Pelo brilhante parecer, ontem aquÍ P\1�blicado, do ilu'stre deputado Estivii- Igreja Católica na Inglater_ I "está encerrado o CMO de

Maternidade "No313a Senh�ra let Pires sôbre o pretemlidt» ainnentc) do'impôsto do sêlo, verifica-s.e assusta- 1'8, súcedéndo ao cardeal BeT': Nagy". O ex·primeiro mi-

do Perpétuo So�orro", do doramente que, enquanto o Governador Lacerda nega aume�tos, a sua. men- nard Griffin, qUe morreu a nistro refugioq-i3e na Em-

muni,cípio de Gaspar (apro- s�gem, já na Assembléia, advoga taxas t�o escorchantes que sobem a ma� de 19 de agosto deste ano. O ar-- 'baixada da IUg'Olslavia, em

vado). 985% na l!scada altista em que o nosso pobre govêl1DO quer colocar o aparelho
'

cepispo Godfrey foi ordena-
I

Budapest, a 4 de novembrG

·la. Discussão e votação do fiscal catarinense! do sacerdote aos 27 ano3, em último, quando as tropas

Projeto de Lei n. 74 A/56 _

.

Mas p,or que essa onda de protestos que 'se levanta até ná cozinha gOYel'- 1916 e, 19 anos mais tarde russas penetraram na capi-

Concede uma subvenção namental a ponto de fazer 'com que a "'bancada governista reeue, como no ca- recebeu as ordens ePiSCOPais. tal paFa esmagar a reliolta.

anual de Cr$ 50.000,00 à "So_ so da incidência sôbre o registro de veículos?
-

ciedade Protetora dos Operá- ./
_
Por que essa cara amal'rada com qUé aparecem, naS sessões legislativas,

ri03 Mafi'anses" (aprovado) os representantes do sÍl. Governador JOI'ge Lacerda?

la. Discussão e votação do E' "que, muito em�ra os inúmeros meios oficiais_ e semi-oficiais de propa-

Proj(Qt de Lei n. 88 A/56 .- gantia Qtilizados pelo govêl·no que subven<iona com grossa� J:Ilensalidades emis-

Institue a,uxílio ao Hospital soras e ,Jornais para que-lD'intam ào povo. muito embora êsse j�gO desleal e in-

e Maternidade São Vicentl'l dign!), já não será mais possível 'ou humano esconder as intenções' governa-
de P�ula, de Mafra (: aproo. mentais atingindo os que trabalham e produzem!
vado). _ Deixe' o govêrno de apadI'jn�ar diutui'namente com polpudos cabides de

la. Discussão e ,votação do '

emprêgos o á$SéêUo. constante e ininterrupto dos que querem aca,bar com os

Projeto d:e Lei n. 88 A/56 -

cofres públi�!/Deixe.'o govêmo de fazer'. onda na �mprensa de todo () p�
Sôbre cancelamento das pe-

, comprometendo 'o bO)n no,me da adni�istração! Deixe·.de prometer Q que nã�
nalidades atribuídas aQls Ser- i pode lazer ou não está à altura de sua ca])acidad.e e proeu� nova trilha com

vidores Públicos, do EstadOJ que sanear 8, adniinistração pública porqQe, do cóntrário, à continuar nesse

. (aprovado). pé, de aumento em aumento ftmos para1izar o esfôl'çO dos'poucos qUe ainda

la,· Discussão, e votªção do
, têm coragem de trabalhar hon stamellh�'

p):oh;t9..�e Le,i ir· '1�0 Á<�6:- i
,\utQriza à reçe.�er P2'f'�da;a�;'.iiiiiiiii_._•••"__••IiMJi

O deputado Orlando- Bér-

: tolli esteve na tribuna apre
sentando requerimento a

ser encaminhado ao Gover

nador do Estado, em anexo

a um telegram�,' procedente
de Rio ,do Sul,' qu_e apela fi

provflção para a criação d'e
uma Região Fiscal em Rio
do Sul.

NOMEADA NOVA

COMISSÃO
Em faCe das argumenta

Ções do deputado 'Vargal3 Fer

reira,_a Mesa designou nova

C'�mtsS'ªo . Parlamentar
'

,e
I ".'.�"

,
... ' '.

n �5�rHo;;desta:.f�ita f�zen;
do I' Je'gr-a.r élementós da si·

.... ,'�'--�--
', ..

, '_' ':
. ': - -- -

."''''.'
,

RtO, 7 (V, AJ _ Passou

I
·passar '8 ,barreira dó som,

,�IQ Rio, co� destino a.o Es- desenvolvendo espantosa Ve

..tado' bandeuante, o invlen- loeidade, usando. par� tanto
'tor brasileiro Aristides

war-I
a.penas um terço, do �ombus

�o'; detentor de 'cinco: paten- -tivel empregado para a mes
. tes de: aViÓe'3 ,registradas nos ma dilstancla. Esse Invento
Estados Unidos, Inglaterra e já foI aprovado pelo Estado
Suecia. Falando à imprensa, Maior da Aeronautica.

'

que
Aristides

'.

di{'l{'te qUe idealizou está estudando a execução do

JfII!I�.�.-."IíI"•••iijlll;iiin .titio de à�rona,ve ca�az de: "prõjeto,
�'�.�._'>'::'� ".�!'{-'-- ,_""\,,,-'

.

" ',':0
. "

O PRONUNCIAMENTO
OPOSIÇÃO ,

O Sr. Lenoir Var'gas "Fer
reira, lídér da bancada pes
sedista, ,foi à tribuna' -paril
protestar contra a decisão da
Mesa em nomeando apenas
e!ementos da oposição na

formação da Com1s;3ão Par·

lamentar pessedista l}usten-
. toa mspositil'{o constitl1cio.
nal que vinha em desábono
à atitude àssumida pela Me
sa, que, na realidade, não
fêz sentir o critério qUQ'.,de·
termina o Regimento Inter
no da Casa ..

�vião de construção nacionat'quebra-
,

lá barreira, do som

\

I

I
•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO· DlARIO DE S. CATARIN.<\2 Florianópolis, Sábado, 8 de' Dezembro de 1956
"

,

FÁRMAflAS :UE 'PlANT"AO

lJRA� WLADYSLAVA
W.:: &lUSSl

.. ··DR. ROMEU 'BASTOS
·

PIRES

/'CLlNICA
de'

'

OLHO'S'- OUVIl}O'S -' NARIZ'
.E GARGANTA

'

DO'

.DR. GUERREIRO D:A
FONSEOA

Chefe do Bervíço de, úTQRI.
:"{O do Hospital úilc Florianópoli�
.Possue a' CLINICA os :Al:'ARE·
LHOS. ,MAIS .MO-DERNO'S_ PhRA.
.TRÁTAMENTO' das . DOENÇ�S
4a' ESPECIALI:p.ADJi.

. ConauUas.,.,- pela . ipal!bã' nr
HOSPITAL, .�

...

� TARDE ..:...;, daa 2, ás 5-
nó·'·CO'N&lJi.TÓRIO··�··P.ua dos'

lLHF: 1 n". O. '. '.' ..

R'... iJ��Ç,tA ..... FeUp!l !3ch'
midt n'tJ, 1'13 Tel '2S6S.;

.

DR.:.AN.TGNlé .l\tO;NiZ
.
: ÓE'Â-tfAGÃO· .

CIRURGIA TREUMATOLOG1A
.

'
, O'rtopedi.a

,:'�"sultório': João Pinto, 18,.

par. 16 'àli '17 dlAriamente.
Meno's aOIl SábadQs
!tes: Bocaiuva ll1b.

Fone:.- 2.714.

�ÃRMAl':lD() VALt·
RIO DE ASSIS

1)08 Sdv iÇO� u.; Clínica Infantil
da AS8istênci'a M�nicipal e Roa

lfltaJ de Caridade
CL1NICA MÉl>lC::1\ DE CldA..�

_ ÇAS E ADULTOS
•
_ Alergia .

Consultório: 'Rua Nunea .a

!lado, 'i - CO.nsultaB dai 15 às

l8 horas. '

.

G.Kesiáencia: Rua Mauchal Ul'

nerme \6 - Fone: 378à .

,
--_._-

. �;R. J(JLlO, PAUPITZ
.

FILHO DR. AN·rONIÓ ,GOM:ES DE
Ex.intel'110 da lloa_ "nfe"rmàr�.. ALMEIJi)A •

AI"�Ia: RIO DE JANEIRO Agência: BELO 1I01C1·
,Servi�.l de �astr.o.eIl1erotn�la, ( \ "IUo.u.' ZON'fE
la Santil Casa do .RlO .de .!eneno - ?VOGÃDO � ,

"Rioms....
,Prof. W .Berardlllelb). . ,.' . EscritÓrio e Resid'ência
Ex.interno do Ho.pital mater-.. Av. Rel'cillo�Luzj 1�

.
Rua Dr. Carmo l"etto, �� A 'enida Andr v

, ::\8, 871·8-
nidade V. Amaral.

NAS
Telefone: a3-.4C." . . 11'0••• : 82-17·83 e 32-1'7-37 rfelefune: ",-.10-27

DOENÇAS' INTER. .

,
.

Coração, Estáplago, i�teàtlno, CLINICA DENTARIA Átende "RIOMAR'; Atende "RIOMAR"
flgado-e vias bilia"eB. �lDS. 00

"

End. TeÍeg. "RIQMARV" Vende-se 011 arrenda-se o Pérola Restaurante. sito à'

Consultório: VitOT Minr.l.s 21.
DR A'L'VARO RAMOS ,NOTA: - Os nosse, ,rviços nas praças de Pêrto 'rua 24 de Maio 748 no Estreito - Informações no local.Das 16 as 18 horal...... • ,

Residênci..: Rua Boca�u.". ..O. Atende das 8 .às ii horas' Alelr'ca, Rio e Belo Hortsonte, são efetuados pelos nessos
,Fone: 3468.. '. d '13' 11tA horas, dia· alentes i I

. .

,
"

MO
e as as" 2, .

.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOM.AR"
DR. :MARio DE LAR' .riamente, .

(

CANflÇAO "', 'Rtia Victor Meireles, 18.
Consultem nossas tarifas: EXPRESs'O FLORIANóFOLI'

�:�_...
'. .'

k�'i�-'
'. �h-'

CL1�;l(�l/��\�:R�ANÇ�S. '

D E N '1' 1 .S
- T �. S .r ,

-Fones: 25-34 e 25-85 ....,.

.,'

II �"
/

'

�', � � ;
. ,6

. ADULTO'S .' DR. 'SAMUE� FONSECA·
.

�
'.

�. .";
GO'RAçl�oe�;.FI����..=: lUNS CIRURGIÃO-DENTISTA '. • d0t.LLII�.:

.

,Y

,

_ INTESTINO'S Clinica - Clrur,i. Bucal
.

-�_-�
Trlltal'1ento ,.mod�rno da- I'rotestnDent'ria',.". ".,.".

Â União Fabril Exportadora '(UFE), estabelece um concurso.
. SIFlLIS Ralol 'X • IDfr.·V.....lItó •

'rntn os seus consumidores de todo o Brasil: para 11m novo ',pro- �Cons"'tório - Rna Vitor �.\. DIATERMIA -

d t .

I...

cónsul.t6rio·
e- p.

.:
esidinqa�

-I'"
u o que va" ançar na praça, destinado \a revolucionar- os antigos

rles, 22.
HORÁRIO;. }toaa Fernando.· Macbado, D. 6 processoscde lavagem, o que se verificará agora em menor tempo,

Das, 13 �fI 16 �ort.l. Fon.: 2225. :. ,: . com mais eficiência e menos gastos.

Telefolle: ConsultóriO - 3'V'1� Oonlultas: da. 8,00 to. 11" h�· �oNada menos de Cr$ 5Q. 000,00 serão distribuidos no ,cQl1Curso
.' Rerid'.'mCía: Rua .José ,io a.de ras e das 14,00 ... 18 hora. . ".'

or� apresentado, como homenagem àqueles- que em todo o Brasil;
l)erel'r'� 158' - PraIa. da 8a f -Excluliv'amen:i.e com �OTI! mal'.(- > '

.'

d' .

'" s,empre eram preferência aos produtOd que ostentam a marca': é. C.oqueiros· _
'.. ....

_.

,·ada. i
2 . fam.osa e tradicional "UFE". ' •

"

..

- Sábado -:'\ da.s. � "sf:' '. . . '"
"--l L.ONSTANTINO .

.

'!: !Ás bases"do concu'rso são as' seguintes:--

DR. \ii .' I -n"R'.' LAU'R'C,)\CA DEIR.l\
M'ATOS 1) Os consumidores dos noss.os produtos concorrem a prêmhsDI ,

DE 'ANDRADA . . ,
no valor de Cr$ 60.000,00..

MÉi!IC�e�!���G��"rw. . ClRURGlAO-DENT1ST.\ .' . 2) O' Concurso será encerrado n9 'dia 22 de dezembro de 1956,

;�����:.��e8<Ja;r��::8����ri�: p'a�����LTÓ�O' a�Sal'l �U�l; p.•, _-__$-. '!'o". -<-coJ .

�::if::�:!;Ss:d:S.sorte:o em lugaI público com a assistência

urs
.

OI Hospitl'il d� 203":" Rua Te!lente i V8 'JIa, ."

S
3) Para concorrer, basta qlMl cada consu.midor. !>emn re quel"nga .;prátlca . n

,

.'tende' diáriamente da•.. 8 la • ,.

B Aires
.

. "

,preCise
adquirir unl ou mais dos, nossos produtos, no seuu'enos . .'

lO' Rua l<'elipe 11 boraa 'CONSULTOR :
'0"". l' l° hora. armazem, feira, nierc8c!0 'ou qualquer· loja comercial, pedir

"chml'dt, nr. 18 (sobradO). li .,.. 3as e Das "ali • as, O'

l A
.,

.... 19 as 22 hora.. / ,
um comprovante de .compra (nota ou fatura), qU'e especi.;

,3['12. .

n d�. \5 á. 18 tio Confe,,�iona Dentad.ural • !'on

\../i �'" . DUIIA/'ITE' Tl'ODtl'
;w.

..

'� .� r

fpieqluoecolisenPtero.dutos da União Fabril Exportadora. adquiridosi'{ORA1t.",:
.

e8 Móveiii' d- NvloD. "

rsitesld.ênclil:· Avenida Rio Brall' Telefone: 3_66_6_._, ...-__ 4) Uma vez de posse' dó!sse o)omprovante, I) concorre.lte deverá

;",'0' ANT(}�IO UIB co, n. 42.
. .

d '- no'� 1111nFJOS
escrever na parte inferisr da nota oU ·fatura ,o nome' por

c

&.tu...
.

. Atende chama 08..
DO I. " ......._ ;, ..M.I<L '.

.' ext611so, rua, númer" e cidade, bem assim o tít,Úo a ser

"MUSSI 'felefolle: - 8296:__ O ESTA dlld'o ao novo produto' a ser lançado p�18. Uniáo Fabril
Mf.:OICOS

..•'D�":'-.�',tt··-.::'
Exportadora.

'CIRURGIA GLt:N.!CA DR. LAURO D"AUR�. AOMINlSTRAÇ�O �.
.

-

.' 5) O' comprovante com as" respectivas anotações, deverá ser,
· l}ERAL·PARTOS .

:,,,' CLíNICA GEittU, Redação' e f)flclr.as. , naa ('nn
. �

�," ,,, .�
_

•• , remetido em carta fechada, para a' redação de JO'RNAL
Serviço completo e. lIBPeciag- l';f.peciaÍlsta em

. mo�és�i,.. d. f.'beiro Ma·fr8, n. 168 T.L It" �
.

". iil. .

l;;' �: .". DO'S SPO'RTES, Rádio Nãeional ou escritório da União

�at;, dc�mP�!�e�!�á D!ét���.ad;' .,enlloras e v.iasl urdlnárla��tecçõe. '_DCI'rlte·toPr?8�ti::NS A. RAMOS-- '.. ;, I ":, . ,�,
.

_'
,

F.abril Exportádora, à Rua Miguel eoutc> 121, 'com a sé-
t Cura radIca as

Ih r D. .
.,. guinte inscrição -' Concurso U F. E ..rliágnõstico.s· e ,tratam�n o.

G,rudas' e cronJclos, do 'abPere 0°.'. ,"Gerente: DOMINGO'S • . . ,

S·ULPO'SCO'PIA - HIST�Re ....-..
� •. A"'UINO' 6) Cada concorrente poderá remeter qliantas �artas d"se'ja'l'._. TABO' ...:uito.ul·inário· em am o

.

c... ., 'F'
SA�l?lNGO'GRAFIA -:- ME. -. I> Representante.: F'l" I '� S b n "'"'fi. t!t d E t't C t 7) Após o recebimento das cartas, desde. que as 11!�smas es·

,
.

'URMO' JAS·Al. se](I)0:�nç�� do aparelho .Diltestivll Represenillc;õe. A. S,
- Lu> 1 Ia. O era a IS r o o 8 reIo - an o

tejam dentro. 'd�s el<igên'ê1as ;estipuladas, serão numeradaso'\dioter.a:"ia por. óndail curtas-., .

L d . � d'd t ,) d t' d' d
.... r

Rai Ult ·0' Sl'st�ma nervoso
% á < t a. .

."
.Kt,- .e . eV.I amen e guar ...a as a e ao. Ia o ·qortelO.

""t·e.tr·ocoa"ula';'íio - OB' ra e ü " os.. •

Se :d'''' fi �«s 40 - • �
.. ." Horário: 10'h As 1;" e. &.

I"
R�3, na Or aJh... "'.. 8) O' Concurso destina:se a' todo o teuitório nacional; umaVfolita' �' lnttá_ 'Verm-:lho., •

R Tlra�nte. .., li
'

,

r.onsultói-io: .Rua TraJanQ"n •. l, Consultório: !' 824': an ar."
R' d 4anei�1' '.' �. ve� que os produtos da UFE se' encontram espalhadc.s por

-

M t .. l° Antllor -- E'one: ti.' <
.

Tel.: 22;,.6924 -, 10 e
'

..� uINcIST'ÉRIO DA AGRICULTU"RA todas as praças do Brasil.lO andar - Eqific\o do on eplo.
Re$idência; R. Lacer�a Cou Rua 15. �de NJ)vembro 1128 ., m.

Horário: Das:9 'às 12 horal -
. h 13 {Chácara QO EI'Panha 'Ida...ala 512 - São Paulo SERVIÇO FLORESTAJ_. 9) qualquer .produto fabricado \>ela União Fabril ·ExpiJrtadora,

D ... MURSI .

D t�n ;�ne: 3�48., As�inaturas anu.l .. Crt� 800,00
DELEGACIA FLORESTAL tais como: ·Cêra "Cristal" - Gordura de Côco "Cristal" -

Dai 16 às 18 hora. - ta. ----.
I Cr' 100 Sabão "Cristal" - SlIbão "Pachá" - Sabao ,de Coco "UFE" _

MUSSI' •. ;' T��-
,- DJi:-AI:VARO DF Venda avú ua ......' REGíONAL . Sabão "Santacruz" Sabão '-"Rio" Sabão "Palmeira"t{.p.;dpnria: Avenida

CARVALHO
. Anúncio' mediante contrátp-.

"AC""RDO" CO"'� O ESTADO DE
'.

Sabão em PÓ "Cristal" Sabão da Mal'ca "Portu-POWI,k1.' g,. O's ol'i�inais, mesmo riâo pu U lU
... 'CRIAN.rA'" " oi J id SAN"''' CAT RI !!uês" :- Pasta Saponáeea "Cristal" - Vela" "Cristal"MÉDICO D".. PED"lA';'R I." blicados, não a.erao ,.evo v, �.: .

"
, A NA � p

l<'RICUL'l'URA _ •
A direção não ae r..n"on.ablh� Velas "Pachá" ':- VelJlS "União" - Desinfetante "Ufenol" .. -

DR. J.ÚlIO DOIN
PU '_ ALERGIA INFAN'l'_tL pelos concf'" emitidos TIO' ar· A V I S '0 Glicerina "Cristal" ou "Federal" - OIeo de Algodão "Adamastor"

.

:. mIRA'
-.

C')nslIlté,rio' _ 'R�8 �Irlt.deh' ti�OI a...h ',. ,A Delegacia Florestal Regional" _ O'leo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "Careta"
,

·�.. léDlCO tes n. 9 -: Fone: 29 •

l! rcíllo
,

_

V'r"l8,
,

.110 sentido de cDibir, ao máximo pos-
_ Palha de Açq;'Cruzmalta" - Removedor"Qristal" e "Zaz·Traz"

.

O'S Kesid�ncIB: 1� IA�.630. • IN..'Oh..." ....01l:8.. '. I' i' .

d d b d d •• podem ser adquiridos e servem para o concurso.
'

.��tf����,�!:I� ir.b�R��TA Luz/'n. Hió .�

De. 14 'às 18 bo o' leitor encontra ..'. nesta co· s_ve, as queIma as e �rru a. as e mato, afIm de J-mpe�.
.

INSTRUÇõES AO'S CO'NCORRENTES
'fRATA".ENTO•. "E, OPERAÇõES (ÍGrál'lo: -

,,_

as

lu.!,a..

, informações .que . n".!!�lI8i.ta I.dir.
os d"J�stros(,s e.f'eitos econômicos e ecológicos "ue 'o- novo produto a ser ,lança�o, brevement�, pela União' Fabril....

çi <\s diiriam.an....
,__

o Jhár'amente e d, lmedl.to� .
.

t t· 't' t 'bl'
"&

�nfra-Vetmelho - 'N,ebuUaa 0-
NEd.Tf1'()N ORNAIS . T�le{9... acarre aro aIS pra !Cas, orna pu ICO e ehama a atenção Exportado-ra, não e lfquido nem gasoso. De sólido, só t�m particuJas.

'. . Ultrll,Som !)R - T\' , . '. .

I Gl!2 d t d .

t" d t"1
. !ó; branco como a neve... Deixa às rolfpas a braucura d'o Cristal

(T"atamento de' sinuaite se.
• :

AVILA
-O '1:8ta:1o' ...•.•.•.... . '.

�. I e o os. os propne anos e· erras e avMdores em ge- LF x I 1..

) .. D' A G!lzeta ..• , ...•.•... , 2',S .. 11 l'al para
. � . d· .

t de' d' FI
!}or conter os elementos A A· ·12, que neutra izam o c oro e as

Aillt'�-r�tl��!:�i!'� '�ita de.

I'
CIRURGIA GERAI, \Diário -ir..... 1� .,., .... 8;579, a eXlgenc1a o cumpnmen o o .0· 19O ores- iJarticulas cáusticas dos recipientes que possam estar' a'gregados

Oc;'los _ Moderno equipamento .,,�nç�8 de Hen��r� _. �r��to. Imprense �(:\-? ,1 !.Ií8Jo tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. mtes dos exames finais de laboratório, tornando·se o mais poderoso
IIe. O'to-Ri}'olarl.ngolotria (6alce I"gia:'_ Eletl'lcldad-a, Medii.taei .• HO'SPJ�A. �

• QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO detergente, eficaz, neuthoro, um branco- cristalino, que desafiará os
. . .. no-.Eátado» 1' ..1l"'I'�ório:' Rua Vltut Carldad ,

.;'-' I
B"r:ãrio', das 9 .às 12. horas 'e 1'�· "J8 - Teleione: ;r�O'l. IPravedor) 2.314 .

- Nenhum íroprietário de terras ou lavrador- poderá sec� 08....
O S PR'" M I O' S� � ..8 ' �

O 'l6 hora" ero Pp t ') ! OS" '. ...

008 16 às 18 horas.'
.

, .. n�uftas!. as " � arla .....•. ,'. ;il':!!Sl ll-roCeiler que...lada OU derrubada de mato sem solicitar O's Prêmios estabelecidos Pllr8 o Concurso UFE, são os le.Consultôric>: _;_ Rua Vltor )f:ei· r te Nereu Ramo. ............, '.
'

teles 22 ....,. Fone �7�.. la;(!si'dênda: Fone, 8.422 Imitar .....::·· ..6··· .. d' (1'67 com antecedencia, a necessária licença da autoridadf guinte,fl:'- . ..

�e8. _ Rua São J"r,. 10 -

Rua: Blume.nal:_n.·71; _:. . tiãSOau,sdeeb)as.t,la.o....I .. ��� ... � .

8.16:1. florestal competente, conform,e dispõe 0. Código Flores. 1.° Prêmio - Cr$ 20.000,po.
F 24 21' IS" � t 2.° Prêmio -

" 10,000,00.cne •

ÓR. ,ANTONI() BAl' ••" �hter:lidad� D.Ilutor, C:u-·
.

aI ent seus artigos 22 ·e 23, respectivament�. estan90 os �

3.0 Prêmio _ /' 6.1100,00:
JUNIOR las Correa .,...... .... lll!l, infratores sujeitos a penalidades '

4.0 'Pre�ml'o _. " ".000,0'0..
.

.

• In"
. CnAMAJ)OS Ua. • •

.

.
"

•

.
o-

DR. MARIO WEN. CLlNICA ESPECIAL.IZA�" GENTES
< ·RF.!FLORESTAMENTO 6.° Prêmio - " 2.000,00.

:� DHAUSEN, I CRdlAN9ÇAts 11 hora. Cor_p.o de.yBom.be(iRros1·· "8': .",at," Esta -Repartiçã.o, pela rêde de viveiros·f-lorestais,.em A Casa cemet'ci.al à qual p�rt8!lcel" a nota ou fatura do pl'i-
C:onSIl tap as

i uelin'llo. SerVIço �uz .IlC am •

meiro prêmio,. receberá um prêmio de Cr# 6.000,00.CLINICA �f�DlC" DE ADUL'lOS Res e Cons. l'udt.e M g , çõell) .'" ....... :� .:
!.40. cooperação, que mantém,.no 'Estad�, dispõe de mudas e .O·s funcionários dêstt> estabelecimento também terão um .prê-

· .D· CRIAN.ÇAS· t2.' Po!icia, ('Sala ComissárIo ,'t.(l;!f! .sementes_ de. esnécies flotestais e de, 'órnamentapão, para. ml'o de' Cr$ 6.000,00, .que s"rá. dividido de aco'rdo com o nu'mero dosCOUilúlt1rW.� Rrua;,lolb: D� , Policia (Gab. Pelegado) �.69.t .' .t' Y ,

to Üf'':'':: "fel, :,U. 769.
.

....
..

i

:DR:' !.. LOBATO COMPANHIAS DIS jorne,cimento ao.'! agricultores em ,geral, interessados no- mesmos.'
.

. f

CRoe·nSI�dUe}ntac�l'a:. DRasu-a4 Eà.St",6veh•..oTJa!:" .... :FILBO
I .lÓrio

TRANSPORTES"
',7110 I.eflores�am�nto de suas (terras, .alé,m de prestar toda Além dos prêmios oferecidos ao :t'inlll. do�ncurso, tÔdas as

... ..
_ TAC'" semanas a Rádio Nacional na- !'A FELICID.ADE BATE À SUA

nior, 45. Tel. %.812: '. ,.�. . '. Ooen,ça8 ':Ü':��C�I�OS�
r

.'
�ruzei��: 'd�

.

s�i·: ::: :: ... '2.500 J'rieatação t_éénica . necessária. ,Lembra, ainda, a PQssibi- PORTA", aos domingos, das 18,30 às .19,36, sort,eará uma carta do

DR-:-EWALDÓ�8Cl1AEFER 'RADTcffiRAFIA'l!: RADll)SÇO-P� Pan!lir.,(•.• ;.; � .. ,.,.�. :::: }jda�e da obtenção de empréstimos para r�florestamento concurso. U;·F. E. que terá um prêmio 'no valor de 1.000,00 cru-
_.'

,.
. ','

1····· PO'S PUI,MOES V1trl�. '

"Z.'02 '}'I0 Ba"""'o do Bra'sl'l com J'uros de" 701 e prazo de 15 anos zeirol', para o CQncorrente que mal!_dou .0 comprovante, além· lie
CII·n·l·c.a "Me'dica de Adu t.os ;

,

ro.·lru •.Ó-ia <lo Toras l;óide Aér,eo ,., ••.•••• ,.. • .. ,u.... , ... '10, '. �

lU ',.�.. N I
... IA.,,, O'· t .

d' t
'

fI 'ft' / çl'$ 500,00 para IIS funcionári._·d� a!m8zém onde foram feitas 118
e CJ;iánçaff t�ormado. p'ela;ofac�I��"Je ac,"- Re1lal' ... :0,......... ..... , ..s In eress;l os em '.assun OS ores II,IS, para, a

compras. ,.

'

,

, , "i
"

R Nu-' \81 de Medicina, Tlalf��!'cI"ta e ·�6T�\S�v... .•..•.••.•.. 2.300
}btenÇ'ão de mai:Orel! esclarecimentos e...requererem auto-, , 'As.' cártas sorteadas semanalmente, continuarão a ter valorConsultor. o -::. .u�

.. , c "�i".Áe"rur"ião do -- UGSP
..

ltal N.·
·021 . -

d I'
.

I I d d
.

.. ,,".

nes ·M.achado, 17"
".

"

. ; ��" "rêu Ra?RoB ela �{t: ; ii"::::::::::�::::: ;'276 .rlzaçao e lCença para que�mat a e d�rrubadas de mato,' para o sorteio fina, po en o. um só· concorrente receber prêmio

H
.

á-o
>

d" O' rnTtá. ('lIrIlO. dt' . e8peclallz8çfo P
...�r::po� Ú4!l devem dirigir-s� às Agências Florestais' Municipais ou

no valor de 80,000,OO! ...
i.,' 0r rIO

..

as �n��__ .,!
-

.. ! .Nó T. És-lnterDo e Es-�ssi 1....,
1821 ",; t

\ .,

•.

, ..,,',1. '6. .

.•.
�s

..

'

..

1.7;.�. nor..
a

s'. -.{ex..
'

..�e.to.I"('.:.�.1l�.l �. 'if.e ".' i."Tu.r.I! r-iÍ'.a ,.do. p,l',.Í;f..e•.•...
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1\.l1li Deoaoro e.quina.Ala
·Rua ·TeD�D�. :SUv.eira .

". MÉDICO'
Co... pr'tica no Hospital Sio
Francisco> de Assia e na ranta

Cella' do RI';' de JaneIro
.

CLINICA M�DlCA
CARDIOLOGIA .

Consult6rio:' 'Rua Vitll�.' Mel
r ..Ies, 22 TeI. 2675. . -' :

'

lIorárioG: Seg cndas, Quarta. e

Sexta feiras:
'

Dap 16 às 18 horas .

Residência: Rua Felipe Sch
midt, 28 - 2°' 8pdar, apto 1 -

1'el. 3.002,.
.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
kltDICO

O'perações .:., Doenças de Se
. ahoras - Clíntes, de Adulto••.
" CU:'80 de., Es.pecia1izll�ão no

. Hospital dOI' Servidores' do EI-
tado:

' . 1·' _. .

(Serviço do' pioi·. Maria.no' de
Andp.ad41)' .'.

.

.'
,

ConBUna'11' -
. Pela manhã n�

Hospitd de Caridade.
A. tarde .!lu . r5,,,� bs. em dlau

te no 'oorisúftót'io á RUa Nunes

Machajio 17 Esquina de' rira-
dentes. (fel. 2766. '

.

Residên-cia ...:,. . Rua, Presidente

C?�tinho '4. Tel:: 8-120.'
-

HR: CLARNO G.
GALLETTI •

_ ADVOGADO -

R�a Vitor Mei:elea, 60.

FO'NE:: 2.468
.

Flori,.uópoli.
----.----.., .......-

-

Agência: PORTO AtE(�RF.
.

..., "Riomar"-
'Avenláa do. Estado '16t:fi/'l6 Rua Comendador Azevedo,

64
Telefone: 2-.17-33
Atende "RIOMAR"

EDd. Telel. "SANDRADE" Eú'd. 'I'eleg, "RIOMAltLI"

Telefone: ·87·06.;óO

'/ PERO,LA

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

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i

1St:. I lmeld.IS _O ....... ��f..,I:.d·I' 'I C
I - 'r

a'
�-��. �.

d dt' � ,� -

,
RII 'Utr .,& ' 'RI������.) �Oa!�i��� e2��0 -�tr.�2�!�i���� ser

soA'"'re' "8 ,denU"la-a" "CUI'Ira ele ��st:�u�n::o n��áJ:st:!�. :o:!U���:::o �:��::':�
'.

I'
. ,.
I "

.

.' , :
'.

prensa, prestando eselareeí-
I

ass·1m O·entender o preslden-

�IQ,. 7' CU� P.)
.

_ Noticiou das, tecidos e nutras

merca'l
t�:�dàs repaiti�� s�b pena

meato a réspeitó· de noticia' ie-�di' liêilliblica.
.- " ' .

a lmpre.n�a a acusação feita dorias que a :exe.cu'ão d.e,:to.
.

d

..
e afastar-se.: � -P�o.ce..

dímen- ��v.tl.lgada por um

wesperti-," :�. � i ,�

pelo .'. rpmll��r{) �E1mano Cruz das elas, a um so tempo, exi- �. to 'administrátivo do fieL
1)0,' ,segundo. a qual, o se. Soldadns co'am

aO titular da pasta da :Fa·
I
ge o maior cuidado por par� ç_umPrimentti-ia� ·mésfilas;'. ��reu p:amos peri� �andado '

. ti,'" � .

ti' � ..

zen.d�y Este, segundo o Sr
I
.'

.

.

.

__.___
ãel3arqUlval' um proJeto c do' b" E "t

E·í
..

�c ., .
. "J

.

• '. n'Únistró :Ari Franco, crl'an_1 1:l'DOrc para o gl O·
demCi�oe-.Os "d'·Or�.T·'I.'I·bPuãnOalcFUemctPerria.aj',. Ã:�sqlo;' "n��o'

i

S' ras�'
.' 1)f! Ü";V � 4}?I' P .

'.

'

1VI'1 ;J

ao

dlf tríbúneís dg policia. A no- "NAPOLES, 6 mp) - Sei.;

ide: Recursos.. _ A

pro,.
postto , I

•
.

I para ,01:>-.�r ea, . -r.lmaz ti�ia nãôG é -exatà, como diz atiÕes' "C_H", delXarãm o

s�hcl.tou o..mínístrn JçséMa... d H
I

a nóta., etrib�!r se esteja re-:.�dfOlnO de" Càpodichinc

ria Alkmim, publicação do' a ungna alJnente' -cogitando de medi- c'Oiri destino·Íi. Abuzweir (Is-

'seguinte esclareelmento: ,
'.

da,! �melhantes' ás que cons·1 mailia)', tfã'nsportando·1} ati

.� "Não possuo detalhes 'RiO, 7 (U. P.) _.:... Em todos b'alxá.dardos Est�dos Unidos t�� di1me.nCionada;proPusi_,
ctáis, � sUbôfitliais e 150 ho-

da. reclamaçâo formulada 03 setores católicos do paísl em Budápest.
. çap-: Em agosto 'deste ano o mens de tropa colombianos

pelo mínístro Elmano. Cruz despertou a maior simpatia
1

No que respeita ao aspecto
ehtãO' procurador geral' do

.. -r

. Entretanto, tomando conhs- a' sugestão feita pela depu> dLplomático, 'Os 'ciréúlos do' Distrito Federal, solieítou ao bem como 4 oficiais; n sub

cimento do 'assunto, '(!Oihi-I tado monsenhor Arruda C�-; Itamar-atí, -ehamam a aten, Coton!,!l Geraldo Menezes oficiais e'66 h'oin"ens'-ciê·tro

do através da leitura dos JIlara, n<? sentido de�.ser con- ção .para um detalhe. E' que
Cort-es uma copia de ante- pa indianos, todos msnibros

. jornais, posso assegurar que' cedjdo. asilo, pelo governe estando o cardeal Mitu:iszen- projeto de lei de sua inicia- da f-orça dê polícia interna

é Perfeita e correta a atítu. brasileiro ao cardeal" Minds- ty sob a proteção da Embai- tiva, quando chefe de 'Poli- eíonal da ONU. Por outro Ia

de do Ministro da Fazenda' zenty,' . primaz da'}iungríu xâda Americana, �,pt-ims;zia .cia, instituindo nas -eapítaís do três aviões da marínha

rm relação aa decisões Iudí- atualmente 'asiladó" na em do asilo caberia no caso ao
e nas c'idaides populosas o norte.ameaícana trouxeram

eíártas, cujo réspeito da Par
�

.

_

'

. --- I governo dos Es;ados unMos Iuísado de .Instrução crim;-I o�tem à noite para o centre

te do mínístro não sofre qual. , I, àutr'ó detalhe diz respeito nal. e de pequenas infraçõ_c3l'-de conce*ação da Oopadí-

quer vartação em qualquer Pagamento da. dí-
1

à. questão do sa!vo-condut�. Salienta a nota qU�, receben,� chi:n0 4 oficiais, 18 subofi.

circunstância. '.
-.

�'.' � para que o asilado', sel'al do esse. anteproJ.tt.to, o St. Cials e 80 h.omens de troPtt

cem anos.' , i I N R d t d

l
Apenas. observo que o pro- vida aos" inslifutos' ' transferict� _da- ,Embaixada, ereu_,a��s ._;_� erml��u�. in_iim�� __

.� Se eu fosse' um Leijo. ! cesso numero 6969, mencio- em Gi)nd.çoes absolutas dei
.

BANCO DO BRASil SI'· A.,.

havia de pous�u' sôbre teus lábk)s' "
nado pelo ministro Elmano d"

�

"dA
";....o eeg,urança, L

.

'.

numa ternura de crepúsculo i! C�UZ; �efere-se'a Mandado de. .

e prevI. enCJas Se- até o �omeritô o., em.
S

_.

..' , CPMUNICAD.ltN° 92

.Se eu fosse um ponho.
' �\1r-ançll! ,pa:çá. detSembara- . ;.

..'7" :".:�. f I oa�x�rdo.s 1\}sta,49s Uilld05 '
.

,

havia de pairar_ �ôbre a tua alma
I ço de aritomovel, êónced!do RIO, 6 (VA)·�·· $§táliâo

. em .:fhidapest tlã&· formUlo\! "'-A �CA-'RTEIRA DE: CbMÉ1ffli:O�XTER-í'OIt i1>:q<na

... lliuito.m�is leve 'lue Jesus sorrindo sôbre as.' .,\ contra o Ministro da'Viação, a 'despesa devidam�nté re- aO. governo húngaro o pedi público., para orientação dos interessados, de referên·

••••%��'1iS.ÀRIOS
'

:.
. •••••��=.' I'.

e que, no meu entender, de gistrada pelo�'l'db!illal de' •.to_'do ·sa'lvo-conduto. para'( ela' à:s modificações" Introduzidas l1á:s listas' de merca.-

FAZEM ANOS, HOJE: 'via' ser'objeto. de estudol:i. an- Contas e classificada pela ,oâtdeal é ·po.rque 'não cOI}si .doi·ias de"importaçãc
. pela instrução' n� 137,�ide �-8-56;

. - sta. -JacYra Cardoso; tes de ser cumprida Pelo Mi- Diretoria. da Despesã, ,.0 'mi- dero.u 'oportuno fazê-lo, tal· da Superintendência da Moeda e du--Crédito, qUe o item ...

tJngaretti I nistro da Fàzenda, que, n( nistro da Fazenda autol'Í- vez,' -mesmo; por não poder 7.84:99 (térceira -caü'goria) da' referida .Instrução, in- ç

- Sgt. Alcebiades João caso, não era a autoridade zou' o Banco. do·Brasil a, c�-
.

�rllgr da'" neces,sária- garan ,::orretamen.te publi'c-ado, tem ·ar seguinte 'l'edaç'ão!
· Aniv.ersaria-se hoje o d S

-r

e ouza' coatora:-E'faço essa obserV'l ,locar à ,disposição. dó Mi.c· tia-a;·pe-Slioal..do preladô.
"

"p:tpe1.pei-úre·-ótrpigmento para' :t'qt6, lit'6;.e ro-

nosso prezado e distinto pa- T 'I' C II
- b' 1

•
.

.

, .

- sr. u 10 ava azzi ça-o ·com.... ase na eitura de nist.erio do'" Trába,lho, na ,Em vinculas de'hierarquia ,togravura; cartão ou -cattQlina barit.adC)s,- de

tnclO dr. Osmundo Wan- U

'

- sr. mbelino José dp:pacho do. presidente do conta do "Fundo único de Católica 'os vespertinos fo- pêsa-snper!or -a"1:80 gr. por metro quadrado,

,derIey da' Nobrega, . emi- M' II'
. ,

.

elre es' Tr-.ib.",.n.al, cçm.tido no meSm9t' Previden_cia S,·ocl.·al" med.ian- .

ramo hoj.e in.fo.rmado.s de. que exclusivamf:nt� para' a" 'ffbrica�ão 'de 'papéis
nente e preclaro Presiden- V· t D"

'

- sr. lC or �ecke, 'Di- processu.
.

I te débito do Tésôuro Nacio-
.

vindo. para o�:Brasil, o (larde- . sensi�i.lizad0s (de pes.ó dti'plo' pai·a:'fotografia".
te do Tr.ibunal Re"'ional ret....

.

tá
.

•
.

.

.
,

. .

'6 or-rro.pl'le rio da Fa- As décisões do Tribunal naI 'na conta Despesa' da aI Mendszenty agúi ficara Te_hdo em 'vista, outrossim; Emtendimentos·ll1antidos

EYei.to,ral e Juiz do -colendo 'b' d P
, ,

' '

',(Ica .

e apel ,"Ita:jaí". nunca sofreram r,etardamen.. União;' fJ.. import;mcia de .,: na qualidade c;le hospedt' ,com o Ministério da Agrleultur1t, comu-nica, em adita-

Tribunal. �� Justiç!i- dês�e,.- l.ov,em F. lávio, MarcI·o. t
-

I
t.

- t C '.1 o

Estado.-
.

-

_, ' F
..eroo.ri,' fl'lho d'n

'
.

' o.na execuça�, q.ua quer. q.uej _
•••

, I ��m .qualquer jurisdição �e!: :nen'� a.o. omun.l�at,·o:n 79, �e .. r?-7-56, que� procedeu

.

" sr. �lá- seJa a dependencla do Mmls- Cr$ 175.000.000,00, referen- ntorlal, a exemplo dQ qae us segumtes rehflCaçoes na notnen"clátura de- niercado-' .

í Magistrad� ínteg!,� e .c-ul-' -'vio 'FeI'rari tro que as deVa cumprir. I te a eGntribúiçõ�s devidas oco.rre com,.o cardeal da Chi. ri�s incluidas nos "L�i16es eS'pectals de divisas pa�a
'.t?, o !l�stre aniversãriànte. -:-.' sta:

..

Glàucia Maria • E' 't_�o v:olumoso, Jem ceJtas ; .aos- Institutos. e Caixas dé. na, há vários an03 residindo' Pi'MllltÕS destinados il.' �gricultttra"'�
-.'. - •...•.

"

COn{}Ulstou lugar de destá- Corte épocas, o numero de deci�ões" AlIo'S'énttttlbr1â ,e Pênsões. 'nos Estados Unidos. PR�MEIRA CATEGORIA�.-....;;.;. �NS'ETICIDAS E 'OUTRQS

,que nos meios i'ntelectuais, - Sta. Maria da Concei. relativas aO dés.embaraço de'
. ,.�

. � .•�, .. ' PRODUTOS'

pela sua eloquente e ele- -

G'
-

'

çaQ Ulmaraes autQmoveis, refrigerado.r�s _ .......... :.<. ! ," "
-

EXCLUIR do item 5.ü2.40.·

va§a capacidaqe, sendo a t L
.

M
.

'

�'A
"r' I' I'

C
;>..f"�'

t-N
c" � •

'

H
s a. uela arla, diléta aparelhos-de"-'t-elevi�ão; b/Ei"

'"

rl'_(fr'e-,ja�, a�p'O'la" ongJe"SS�o· a'ç-a,'o"na'l d'e-
- exacloro _ epljx� - hexahidrôdien-do _:_. dimetano

oportunidade de hoje moti- filh d R II d
".

P

.

a Q sr. o an o eri- ...,..._�.

naftaleno (Endrin), na concentração mínima de

.vo sobejo para que, os ami- .co F '1Ia'
.'

a'
·

'1'" ., ,'. <.
. .'

.. �'��.' .".

M
I l'.f •. ·t

, -1�,5%: _ ... ..,,'
-

gos e admiraclores paten t L
.

S'l ,a ;',
l1 �o ln,a·�,' .�.-,·e.·'m. - unlClplOS

.. ....

,
_ .' - � s a.. aurl I. va, filha ' � "

,� ,: '�:'_ ��_. � ;. • ..:,
- Hexacloro' - "epl.,Xi '""-' 'octanidrb ...:...·;dimêjano naffà-

���� qOu:l!�:�'O !I'!�i�:r:!� db sr. João Hõnodõ ��:,da /(,
..

:'t:� 'p:O'"r"-t;'II'g'=-'a,",f:1....�� � :-,

.

-
- ��'" ,"4_, '_;:-':�1" • � "'7�':= W;" y---;""'- " +;.:' .. < ,- .•

;'1'"
'len·o-i-'('Díe:ldr.in), na 'con�tva.ção ·�-míniiita- .. d'e' 29%.

riante;
r'

Silva "{ , ll.�0;_ 7 '�(U.' .P.) -� G�nfuri" pais., �ezaf;l� �a manhã' d", -:- H�xa�loro - hexahidro L':":''''dimetano -naftaleno, (Al-

O ESTADO
- sr: Adão So.bierajski LISBOA, 6 (UP) �Eht 'f-a_ ·me já fQ1�.divulgado, as sol!;- Jlbmingo, dia 2.8 -de abril, 'no'< dnnr, na: concéntraç'ã.-o. m.í:nà'ná

r.
de :4'()%_'. ,; .�

ilustre
. apre�enta - gr�. Terezinha Le- ce da crise de Suez, o goveir ni<i1ades dó iJl Congresso Na CaD}Po do RU'3sel. "

- ��ta�l?r __; met.lltO _ tétr�hyd�itidane (Clordane),

ao. amve;sarlante hmkuhl Gerber, es ....osa· do �no português. . .proibiu a V4õli. cional de Municipios serã-r' "t>i3,'"I1a'" êoncehtraçãQ de 50�.'
.. '. .,' •.

respeitosos cumprimentos 'I' Jo as G b . I
'

. J
.

,
.• :::::::_'

,. fi er el da de.gasolina aos�omingo! aber�as por três missa!!,cam Para êssecato religioso fo\. JNCL'UIIt, no me'smo item 5.92.40, 'em substituição:'

JOQUEI CLUBE SANTA CATARINA
.

e aumEntou OS preços desta, '"

.

ram conviêla:dos, pela Comis· - Hexacloro --'" epoxi - octaitliodiendo _; dimetano

E D I T A L bem comp;. de o'!tros produ- _t!,3$! r,,,,,, �r\: .' ,

são �acional Organizadora naftaleno (Endrlll), na concentração mínima de

·
De-acôrdo COrn o. Capitulo V:I, artigos 54 e 55, dos tos de petroleo. O decreto a Porta aVloes nara

cardeais do Brasil e todos Oi '18,5%;" ...
'
y.

EstatutDs Sociais, l:lviso aos senhores acionistas que se respeito proibe tambem via. '.

-

- I' FI' . Bispos Diocesan�s: I � Hexac'lo:o - epoxi - "oc!ahidro.' - �!liÍnetano nafta-

acham ábertas as í :lsqrições. para registro de candida- g·ens $0, exterior de autorhó- O B'rasl"1 f·, D. Jaime de Barros Câm�. lena (Iheldrin), 'l,a,. 'Concentfaç'ão'" 'mínima· de--18,5% ;

tos. �_ Diretori� e ?::-'fls�lh? ,Fiscal désta ,Soc·i'eQade� cuja Iveis� b�m. como C01'rj,da3 dr ra, 'arcebispo do Rio de J'1' - Hexacloro - hexaídro - dim�tanó naftaleno (Al-

elelçao se r�a'hzara em 27 de Dezembro de 1956..
. I aufomovels. _

neirô, aceitou há tempos ,oi . 'dl:in), na concentração m.Ínima dé '20%;' e

OutrOSSim, tornú público que .sómente poderão votar I
O gov.:rno assegura . que LONDRES, 6, (UP)' .'_ convite. Agora a Associação - Octaclo1' ..:._ met:ulO - tetriídroindane (Clordane)

os
_

senhores acionistr.s que tenham integralizado . suas não há. eScasseZ de combus· Um i.l};f{')rm�nte do. Almi- Brasileil'a de Municipios aCa. pó, .'na c_9ncentl'ação;míninía; dé, 40%.
'

r.çoes subscritas.. " ... t�vel ,em· perspectiva,. porem .rante disflct'�qNe estãoc• às bll de re,ceber de d. Augusto Outrossim, .conffirme autoi'izaçáóJ'do 'Conselho da

-Florianópolis, P de Dezembro de 1956 que' é hecessário. toma'r me.
r

esperas '-de conclusão 'as

.

_'3y'��C .e� r,eunião ,de '5-7-56, ;irtc�fuiu" n'Os leilões' espe-

José .Elias lÍbias de-precaução.. tlegociaç(íes. pl/-ra a y-enda Al,ares dà-Silya, cardeal ar- .. !a�s Ja ttiehéionado� o se'guinté material,: ,.... ..

Presidente - • ,'__ _ 10 Brasil de um porta-ayiões cebispo da Bahia, a seguin· ?RIMijIRA CATEGORrÁ�:U_ INSETICII)AS E OUTROS

-_-'--�..,..____ _ __._.�"�,. 1tRl:'lo'hlf}l1e<t-r!:-o'�reo' britânico. Este esclareci-' te carta:- "E'-me Sumlt, PRODU'rOS "

,

MAIS UMA NOitE O'E' A'RT'E" JU... UU mento pelo 'que parece, foi' mente grato li:�vÍl1,".-a V. Excía 5.92.40 - C�bre COloidal, com' o teor �ínimo d-e 19%

.

n·
.,

n-ut1m�'a 'lofc;-actl",·;J:a--:..f.ec: pJrov{)cado por despach�s os meus cordiaIs agradeci de cobre metálico;

�. F., DÊ MELO, (�.LHO) I ques.tra e o 'coral �do Teatro U UI pl'oeedentés do Rio de Ja- mentos' pela_ honra que aca·
- PentacloI'onitrobenzol, pó, na concentração

H.lUZ Geyer (musICa) e Carlos Gomes se têm subme-
'''

..� !,,�.,.,
. ne_iro, segundo os quais di- ba- de me dispensar ·com c mínima '"de 20%; .,1 '. --

José Ferreira da Silva Oibre-I tido a longa e ãrdua prepa-
, mineira fic-uldades estariam preju- convite Para estar: presente

- Este.r etílico do .ácido diclQrobenzênico,-na

to) 'compuseram, há poucos ração. De 'São Paulo e Rio dicandO" as conversaç&es en- aO"'tV (loilgres�o N:aeional de . conce!1traçiio mínima -de,25% ;.,

I anoS., uma �pera sôbre motí_' vieram os cantores que re-
BELO HORIZONTE, 6 tre os dois 'gov.ern�s. Uma Municípios. Dksvanecido pe· .- .Prep�raçi;,o à b'ase de sa!icilanilida, pó, na

vos históricos e musJcais 11 I prese.ntarão os papéis mais (�) 9s ves�ertino e�tão correspondencia ,chegou a lo cQnvite para celebrar uma concentra�ão de 65%;
.

gados a Santa Catarina. Ani .. ' .

.

t tI'
�

. .
dIVulgando, hOJe,.o segumte faJ.ar no problema do paga-

• FenH - acetil - etil·: _:.. 'hidróxicumarina

t G·.
. , Impor, an es. Sa Vl.Q. Ol!vel-' des:pacho. "InfOorma pi.}{)-

a anbaldl chamou-se e a .

h' t t'
o mento da üansaç�o e con- das três llli:sas _de abertura .' (warfarin), na concentração mínima de 10%'

extre'l'a, com absoluto e:xI·to I r�, c,UJdos ctont eClt·men DS

eC-I
to oB.é Vilela; .da Transp.or- d'

- t" 'd" do ·,..·t" C f'
.

Clorofe'nl"
.,

t'l" .�. J!},_·t�·
.

h'd
.

'

, c .
IC}oes. que erlam SI o Im- ",,1 auo, ol'lgl"·esso, arei -."

- ace 1 - e�r' �:....;;. I roxicuma-
.

._

m 0-" e ea ro emos. apre- te Aéreo Continental que
.

- ., '. ,

se fez por OcaSlao das comP.- . d"
.... ,

' postas por uma (Ias -partes. tudO'< para corresPQnder à rma, na (. 'ncentraçã:o"'infniQÍa:,uit 10'%· e'

_ . ". ' Cla ,o ,�m varl03. ·espetaculos está jo;rrando petroleo. em

-"
,

moraçoes que assmalaram o o
•

"r d f" id
.

.
Diánte da-s ponderaçõés do honra. ·concedida, E--com Os Feni! - H'etil - pir�zolil -J'diÍnétil carba-

·

.'
.

•.
,qUI 1 a ,za os, OI conv a- i grande quantldade na loca-' t

.
. .

p:ln1:lro centenano da colo_ .do a -dirigir a parte cênica el J"d d d 'F .lh L
/

M _

Almirantado, é quase-rcerto protestos de- consideração f ma o, com a pureza-mínima fIe t)O%.

mzaçao de Blumenau. �s.tá em Blumenau dando Os ;ic�p�o �e ;an:a �:��� :0 que-o .. Bi'asU irá receber o estIma, 'SubsCt"evo.;;me ,de V Rio d� Janeiro, -28 de "novembro de' 1956

t f"
portl{�aviões.

.

Excia.,· patricia e servidor". a) Ignacio' Tost'ã TlIlin -= 'Diretor
;

A, cidade 'blumenauense, on· re oques . maiS na preplwa- Suacui,. a duzentos e vinte "à) Áildlnó Debenedito-..:._-Gel;"énie."·
de na'sceu a ópera, fo� até ção de cenário e direção: quilometros aéreos de Belo

agora a (mica em .cujos pal- Horizo.nte. Acrescentou' que A T E N ç Ã O

.,' A T· E N 'ç'" A-. O·
cos Se eneenou Anita Gari Tudo isso nos põe em eS-j o petróleo está jorrando aos

baldi. Agora os. florianópoli. p.ectativa e nos faz est�r an-, borbotães a flor da terra, Aviso aos senhores que compraram rifí,l de um Ra- 1m rôl'es, pata diversos fins. �,
"-

tanas terão oportunidade dp slOS08 pela apresentaçao eml prov.ocando verdadeira ro- dto a correr pela Loteria Estadual ·no. dia 4-i2�56 foi End: DENTAL -SANTA APOLON1A

Ouvi_la a aplaudi-la. Uma co- nossos palc.os de Anita. GS.ri_ m.ada ao loca�. Confirma a.' transferida por não .ter acabado de vender' os bilhetes
'

"

,

Rua: Titadefl.t�s:" 20
missão. composta de 'repre baldi, que será executada sob n,otícia. o prefeito de Cape- ! assim for a correr publicaremos 'novamente pela imo. Aceitamos encomendas de PL-ACAS ESMALTADAS

sentantes de entidaçles arUs- a regência do autor. ' .. Ilmha,-sr. '�osé Ribeiro. I prensa. ':'-
_.� �. Q'

� --�- -"--

;
,';" ,_ ... "'<3"

FlorlaÍlópôlis .- Santa Catariiiã
- •

Ucas e da impI1ensá, 'sob á'... .,,1 "
, ,

. I
.

. _

.1. i

presidência do Prof. Salvio AV'-.E·'N·TURA'S ..,.,·'.��.�i;�T�'"íPiitIPilT.'A'
::,....

OLiv,eira, em contactos que
LI:".. muI'(c..
lV .. 1=.

.. �,i.�'

mantelve com oS dirig'e-nte·s do
,.,...-----------------

��. '-
..

'"

Teatro Carlos Gomes, e com

o Ma.estro Heinz Geyer, con
seguiu'. formar Os entendi
llli:mto� necessários para que
se apr:esente no Teatro AI.

varo de Carvalho; em a Iioite
de 11 do corrente, o grandio
So elenco que tem arduamen-

te ensaiado Anita' Gal'ibal.di.
O espetáculo promete ser de

primeira ordem. Já. de h'á

Inuito é conhecido em Fl()
.' .....rianópolis. e talento artístico

'��do ·m9.estro G;eyer pelo., con,
.

,s:cêrtos sinfônicos '.,. qué aqüi
fet·ealizou. Sab�mos' que �. ot�

iOÜl8DIÕ luÃical.

PAULO CORRjA LOPES

S.I'! eu fosse uma sombss, _

havia de proteger o teu- rosto
para que a luz não te ferisse'
Se e-u-- fosse um rio '.

.
.

havia de correr muito de manso

.

para não desfazer ·a tua imagem.
. , . '.'" '\

Se eu fosse um pássaro
tentaria cornpôr uma' cmíção"'tão Pllra
que ao som do meu canto
havias de fica'r- muito mais linda
do que aquel� 'p;incêsa que dormiu

DR. OSMUNDO' w. ·D.A·
- NOBREGA

.

...,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flbrianópolis, Sábado, 8 de Dt>,Zembro de 1956
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DiARIO DE S. CATARJNA

/

r

�.aQta a_ta"ln.a a:�"_�aa.
-. �."

t ' ':. ',�:.

a
.....

e "IUIO i Im" ·Bri i B.
tripas coração p���,P9��o não 'tivesse dl!ce�ionado Sej�m quais forem os jo.
não obtiveram o eiD��te. no jogo, acabou sendo dís- gadores escalados,-' devem
O novato técnico ,Waldir pensado inexplicav�lmente. 'êles enipregar o m�ximo de

Mafra ao que se s�be!�fa. E ficamos a' pensar como suas eÍ,iergias, mesmo' não
rá modificações no col\jun. irá Waldir Mafra escalar o

.

venha '10 time .....a render téc
to, devendo entrar Cleuson time para amanhã. Ciro, nicamente, pois é *,abido
que não' atuou domingo por apesar das falhas, parece que a fibra e o espírito' de
ter se contundido no que vai ser maníido no arco.' luta muitas. vezes prevale..
"apronto". Boca, embóra Os zagueiros serão os mes· cem sêbre conjuntos de

mos: Antoninho e Laudares, maior apuro técnico,
assim como os. médios, ha· O ,público esportive, çerto
v.endo a possibUi�ade de' ?u- I d� fl_ue os de!ensores d� p,a
Jtn�O (do Fig.uelrense), ser I v�lhao, bar�lga.verde �ab'e •

o pivot no lugar de Ceceu, 'rao 'empenhar·se', com; bra.'
embora êste tenha. atuado . vura e denodo frente aos
bem. A linha de frente pare-

.

leais rapazes' araucarianos,
ce·no� ,q.ue será ,con�tituid.� Ileva.I���·� seu inc�ntivo à
'por Beho (Petruskt), Tel' uma v.,atorla que ,por certo
xeirinha, Julinhó, Cleuson e repel'cútirá em todo o .país,
Telmo. Boa 'viagem e felicidades,

FôRÇA, RAPAZES rapazes!

Amanhã, em. Curitiba, três tentos a um, logo na um time à altura do pro- sua decepção pela má een

voltarão' � pelejar as sele- estréia e o que é pior no gresso esportivo do vizinho I duta dos dois tradicionais

çlles �e Santa Catarina e prõprto chão, os catarine�.; Estad�, h�ja. visto O �fra'l ��ve.rsá.ri0íO p'rinc�pal�ente
Parana, devendo um. dos ses, 'apesar de tudo serao casso de dommgo passado" a seleção barrtga-verde,
d,9is, E�t�4,os ,�lªssific;.r.se

.

capazes' de .�nirpreend�r· os
I
nesta Capital. .: ., mal organizada' e prepara-

, parà"'enfrê,n�(: Os �oiános ,arl,lúcá�!an�s, .Iâ .��s ...o _ na I Quem presenciou Santa da, sÓ 'não afundando por
ou flüminénses 110s dias 16 "Cidade Sorriso", porquan- Catarina "versus' Paraná, I completo devido ao esfor·
e 23 do corrente.

..

,to desta" vez a_ Federação' no estádio da P ,r a i a
I

ço individual de seus va

Sofrendo u'mi derrota de Paranaense não organizou de Fóra, não escondeu. a lôres os quais, fazendo das
• .;>

•.

___.......--_....._

��UTE,IDL ·TINIS
a..

.

...
C
•

-
c::a
._(
'-

-
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DE
•

IASOUETEIDL ,VILA

,Sato�o._bio.e ·"oai_,' CO���ESJ�t�T�R��tRI:��
.Contínuando o programa simpátic� campeã brasilei-, tem. competido

na Eu�opa � C'�T'�J1ãO' parar nesse ÍlI' ros já se projetam fora do Realiza_do em' Join'viUe, de 16 a 18
de bem .. servir -o tenís na-

.

ra deste ano, Maria Ester muitas outras ainda, que tercii.inbio que
-

empreende- pais ..e é preciso que ou- .

cional Jl CEi que t�� co- Bueno, dona de um bonito são muito jovens e que es- ram, .embo.ra conheçamos as tros mais sejam preparados : de Novem'bro
mo mentor .o Dr. Leóberto e já impressionante jogo, I tímuladas por duras com- enormes dificuldades fi-' para seguir o mesmo cami- .'

Leal, traz riiaís uma vêi'-ao Cecv Carvalho, Lucy Meyer, I petições, estarão em breve n�ceiras' que provocam nho.
Brasll �um ,grupo de tenís- emérita combatente, Ingríd

I
no cenário' internacional. tais- iniciativas. .

'

I Novembro de 1956. !lO. Tema: PAPEL DA CRôNICA ESPORTIVA COM,
tas que, encabeçam o tenis Metzner que, com brilho, I A questão principal é a Alguns nomes braaileí-.' A. Acdoli de Vasconc�nos RELAÇÃO À DISCIPLINA ESPORTIVA

internaeional., �.

'

Autor: - AI VACYR ROSA, da A.CJJ�.J.
Em junho' do corrente .

_:',
..,1: ..../...... 1 Senhor Presídeute t

:fdoad�:�t�:::��irá:� ::��:� UMA SELEÇÃO DE NOVOS N'O" SUL DELEGADO OA'C. B. -O. O SR. ARI MIL- �e������ ����€��;��:S�anda eficiente serve tudo

dos maiores. tenistàs ·mun-

.�.�"O' :. n."A.'J'S ';-. .... . LEM·. DA· SIL'VEIRA aquilo que fôr capaz, de. despertar uma forma qualquér.
diais. "

,

"

':.. "U
.r;,

de iriterêsse ou de atividade no público. ,'.
Pancho Gohz'tilez, Frank ,í,.'L,

.'

, ,. ,

_ .

..,.. A propaganda moderna utÚiza três' veículos mais

Sedgman, ToltY Tráberte" A, CBD cabografou à FCFj nos congratulamos com o importantes:' a Imprensa, o, rádio 'e o cinema.

Rex Hartwi'g; eensíêerados B,IO, 7. (V. A.). De seleção local e de selecto-
.
designando o Sr..Ari Mmen nos-so amigo Ari, pelo hon- A imprensa é 'dentre os orgãos utilizados, a que

atualmente �.<rõIho ó.� primei- grande proveito para o bas- nado de novos do Uruguai}
da Si'lveira para seu Dele- 1'OSO'�'encargo que irá de- mais se sobressai, apresentando através o jornal, a re-

1'0, segu�tlor.' j-e.reéiro é s'é-· ketb-all nacional e também b) �. dois outros jogos no ,g�,do,' no jÔgo de domingo 'lempenhar quàndo do pré. vista e o livro, o veículo por excelência na utilização
timo do mundil; entre amlf- para o carioca foi a. viallem Rio Grande do $ul, 'um em'

Pl'Óxi.�110, em Curitiba. f lio Sant.a Catarina versus ria imagem visual ermo estímulo.

dores e profissionais, de- do ,dirigente'
,'.

Jarbas, 'Des- Pelotas ,e outro em Santa
I'

, 'd d
.

.

O Jornal nns fornecendo as noticias de que .c"rece-
. .'Ap !ludilJ1oS a escolha, e· Parana, nlli CI a e sort:lso..... ..

ram verdadeiras lições de �haIi1ps ao stIl do país; em Mari3l; c') mais duas, ·pe- mos sôbre os mais variados' assuntos, nos' põe ,a par dos

tenis aQa amatdores brasi· mlssao da_ 'Confederação lejas no"Paraná, uma em

\lAsc'n X AME'nICA HOJ"E':., uO �, 'Pfi�crpais �contecin�f>,nto,s :,ou nos"dá informações"que.
leiros, �co� . l,:ef:l'ultados .q.ue Brasjleira dé' Ba'sketball. Curiti�a e outra em, Popt� '-

Y[ N' <)I�. )'
" (hz�m respeIto de p�rt;o � nossa VIda. .

seria ób1.'il;> sati-entár.· :; AS'sim é que, além do seu· Grossa, ambas com as sele· ..;' I"
,

."
"

,
""

'
.. "i \.�:.t. � , A�,l'�,v��) I ge�hnente . .,de ;pe�iodicidade semanal,

Agora� poucPS!. meses de· prin�ctpàl eneargp, éOJIl() d,e,� ÇW;s lpcais;. d) e f�nalm.en- i �. "uA'R'AC.. ANA .�;; ��, ��\ �_ "\'
,.t �tliífz�h�(O?'�mens':. �ãó t_e'fu por.�ase i1õf,í�las� mas sim

corridos,-'es-tão �jógafido no 'leg\�ª,'����!�!!-�i�l}'tidiE t����utros}l()is, �ré�ios�nas, �

m
" "':" ; .

_, .:',.,:J '.' .' os".prmClpals acontt'<llmentos vel'lÍJcados naquele perio-
lÜô tenistas q�ê constítue� de, mlclou"\iéS���, _�m n..!':' ;!,e1<l1jdEls de Froru�,n()p�hs e

" Vas�o, da Gamai x' A:mé· 'z·ados .ám��hã, à: �a'��r:. :80- do, reportagens, literatura, aSsuntos mundanos e recrea-

a vanguardà amadorista, do me .da Feder:ê!&�' Métropô'-
.

JoÍnville, Santa Catarina. ric�:,- é (') jogl,l da, tarde de tafoga x Ronsueesso, FIa· tivos:

mund(}. litana de
.

Basketball -com .
' ,

I meng,o x Flumhiense, Ban- Como revistas especilizadas, sobressai a desporti-
Temos Nicola PietrangeH, vistas aos jogOS da �ua CERTAME DE REGIõES h<>je, pelo certame carioca -gú x Canto do Rio, Portu· Vl!-, ,tão bem aceita em nosso país. (

itaJi�no' � gV:,�n David$op.,� Seleção. de .Novos nas prin- Com refe·rência\ ao l° de Futebol.' Os demais jo- guesa x São Cristóvão': e Ela, apesar .·de ter menor circulação do que os jor-
sueco _:_ Orl�md9 Sirola, ,'c_ipa� cidades do Paraná; Campeonato Regional Bra.· gos da· rodada serão reali- Olaria x Madureira, nais,. representa o melhor .meio de aplicação da disci.

italiano. -,- Rpl>ert Beck�r, I S,anta, Catarin� e Rio Gran- siJeiro ponto principal ,da
',"

, # i>lina esportiva ao p'lblico iedor e 'ao elemento ativo nos

inglês e Mervyn Rose, aus- de do Sul. viagem ,de Jarbas D�s�'" �sportes.'
traliàno, fina:i�sta 'do CariI� Os entendimentos mànti- 'champs, tô?a,s asl,tres enti- �:j060S OllMPICOS .DE MELBOURNE 'o !ivró é também ótimo formadoi' da opinião públi-
peonato lnternac'ional Sul- . dos pelo desportistas Jar- dades manIfestaram-se ple- ,'"

, '. A .
c'a e· as suas, finalidades educativ;ls suplantaIlÍ.___ aos ou-

Ameri�ano ,deste ano, que b:ts, Deschamps' em nome naménte de acôrdo com a
", MELBOURNE, 5 ,(U. �.) :- Fmlan.lha, 67 � 1 m�- tros dois Órgãos da imprensa.

são, pela or4em indicada, lo desporto da cesta cario- �ua realização e o patro-, �,Com �s provas de .h?J�, I ��lhw de ouro; 12
� I_Jolo- i O rádio age sôb,t' a opinião pública utilizando esti

as raquetes nrs 7, 8 e 9 do (la, foram: os' seglJ�ntes:. -:- cínio da sede da região su- e�a segumte a cl�ss\flc�, ma, 61 2 medalh s d� mulos atlditivos, porem, tem influê�ia menor que a

mundo �e 1; 2, 3 e 19 da '.1) - 'um'Tox:neio Triangu· lina foi solicitado 'pela Fe- �o extraoficial dos paI' ouro; 13 - Japão, 57,5 � imprens-a.
zona e'uropeÚt: I lar na cidade'�:de "Porto Ale- d'eração Atlétic.a Catarinen- seS'" participantes dos Jogos 2 medalhas de ouro; 14 - O cronista' esP()r1.i�o de uma emissora, quer pres-

Os. jogos;' realizados por gre com a participllição da.._ se� .... - ',•. ,Olhripiéos, com�;os pontos e Checoslováqui�, 512
-

11 me- 'tando informações, detall!ando competições, comen*!1n-
êsses mestI;es do tenis são

'
,

�''1:�' medàlhas de ouro que dalha 2de oudrolh, 5
d- ran: elo ou entrevistando ('!Iementos é fonte inesgotável cóm()

liç.õés imedi-atamf:mte as�
, "

.

:::onquist!lram:'�, i8 - me a as e ouro,

I
'

I r
-

d d'
.

l' t" 'fl '

�

. AVAN'TE, rA'T·ARI·NE-LISES!· -16 -

ta.na.
dá 4'5 - 2. me· vel.cu

o parta ap lCdal;�o a. ��Cl�.ma el�por lva; 1fi. UI

similadas pelos nossãs jo- -\,.,
.,

. 17 _ T _

na massa, ornan o o ouvm__ num ana lsta dos f�tos
gadores e os I:esultados se-.

'·'1 - 'Estados Unidos, da�has06,de ou2ro, d Ih uJ' ocorridos ou ·por ocorrer de maneira incisiva no compor-
rão cQlhidos _ em breve es- 5gB}, e 31 medalhas . de qUla, i.) - me 'U as, e, lamento disciplinar (la mesma.....

. ._
.,(. 1 ' Dom.ingo prOXllllO estaremos enfrentando, pela '2' Rússia 5185 e ouro' 18 Irlanda 285-

paçõ ,de temV(), ;princ\pa -
' ouro; -, " " -.

. '.' 1'9 Um comentário rllidiofônico sobre um fato d,sairoso
.. , Q'unda 'vez, ós paranaenses, lá em Curiti'ba, 93 d lhas de ouro' 3

.

1 medalha de ouro
me.nte pelos Il1ais novos. � ,

.. me a ,
-

D·' .' 28'
.

l' 'd- de uma competição Desportiva, implica diretamente no
. .' "CBT A' imopressão de que sofreríamos gole�dà logo no,�' ,Au'àtrália, 200,5 e 8'" me- mamarca me a·

Ê ne_cessári() 'que a �

Ih d
. '. 20-:- C

,. ,comportamento futu.·o do ouvinte, tem valor educativo•.

não durma sôbre seus lou- primeiro jôgo, já não tem sua razão d� .ser, pois jo,gamos'. �alhas de ouro; 4 - Ale· 22� 21e oU�' . Z -.: d?re� O cinema, goza cie jrrande influência na opinião pú-
ros- e, convide,' ta:mblilm, al- de igual para. i�ual. a�eaçam�s, �Olb. mais pe�igo,�. 'manha, 190 ..... 5 me�alhas ,

. � l�va de an la,
22 bJica, porque utiliza estimulos ,luditivos e visuais- e sô

gumas tenistas / para uma me��, g:u,�me,cld: ,_por, Nmo e so .nao ,Igualamos o mar· qe ouro; 5 - HungrIa, 163 -, 2B mIe, � a2s1 e °luro; d bre o ponto educativo tem presta-dó colaboração das
excursão ao' Brasil, com o cadot'-,pO,r, (alta de sorte.

. .

'

.. '

'-'- '6 medalhas de ouro; - u garla, - me�. mais relevantes.
f· d' animarem as nossas.'· Ja conhe�elllos a capaCidade e a fIbra dos noss�8 () -'- Inglaterra, 162,5 - 6 lha de ouro; 23 - Norue- C

'.
d d d d .

Im e. ,. J' b' d 'b'l'd d J'
,.

21' 1
. d Ih d

orno melO e I,ropagan a os esportos, o cmema
� J'oven�. J'ogad"'''.a"'s .• "

" :, I a.dvers.arlOS. a aa emos e suas pOSSI I I a es, a no,s", medalhas dê' ouro; 7 - Ita- ga, - me a a e ou- 1
. J

VI.>
. d od

.

. 24 A' t" 185'
tem argo emprego Educativo. "

A Co'nfede'raça-q de. Te. {"o, l!lP�,n,.et,r:amos ,de que, c.om. .

um pouco e sorte, p e.� lia, 140 ._ 6 medalhas' de 1'0, - rgen ma, "i H
.

d' ;...1 b'" B'1 t'l'
,

'

C b S t 25 _/ Chile 17' 26 _ Afri.. _

oJe �em Ia; � TIl!a em rlOna.rlO. n? raSl, a e eVl"

nis está "composta 4é pes.! r�lft.os':,:,�ncer la em urttJ a. omos onze con ra OM.�i ouro; 8 -:'Suéc-ia; 131 -::. d S I 1'6' 2'rr _;_ B '1
. sa� tambem podera ter valor -dls'cIphnaJ,' quando 'de

soas bem intencionadas e !dlSpoStos ."t�o para honrar. o nome de Santa Cat���:, 8 medalhas' de, ou�o; 9 - e1a2 o lU ,.

d 'Ih'
..

'�d
,raSl, tl'ansnl'Íssões 'de jogc.f'., aulas de tinástica, filmes des.

Sua iniciativa .será bem' re.1 na nos esportes. .' .

" �. Rumânia, 84 - 5 medalhas -- me a a é ouro; t' h t
.

,

. 't S W 1..l1· M
.

5 I 1" 11' 2'9 '- vor lVOS, resen as, e c.
"

cebid'a por, todos.
.

Entretanto, para ISS�,. ?e�essl a o .r, a al� ,��- ,de Quro; 10,,- França, 85, '�8'1-:- u��� a;�a, �:
t'

Utilizando o �r'JIIista esportivo qQálquer dos meios
Temos ,moças que já a· fl'ars�' fa�er algumas subshtulçoes na equipe, Reputa�,?, _;;_.2 medalhas de ouro; 11

9� g31lCa, T;' 'd-d' AUSS2, rI�, de, propa,g.anda que !l�ontamos, poderá exercer ·com rela-
't' b nivel necessárias. ..

,
- rml a ,

-
-

d" l' t' t 'b
. - -

presen. am Uln. om '

'. '; ,.,...-.- �.................. M',. 7' "-3 S'_ ". çao, a lSClp ma esror lVaj uma, con rI ulçao nao ape-
t'

'.
t cto mal'or Não·as enumeraolos, pois não nos árrogamos a te.c. exlCO, ," - Ulça, 0, •

d d"
-

d d t· l'ecm�o e um c9n a
"

' ..

34 I IA d' 5 _' 35 nas. como melO e' 'rusao' os esp.·or os' em· gera, más,
d t

' l'ico'" e 'p'oro J'ulgarnws serem do conhecimento dó difi. P
'

aça alcança s an la
com as cam,peãs. e erras " ...

.

or uma •

'G ,-:- 4' 36" U'. . e ,sobretudo, para a educação do público,. orientando.:'o d-e
d

.

t
., .

d sen fre,'nte'.da.�.seleça'- o, '.
.

.

reCla' - rugual,. d t don e o enlS e. maIS e -lO

4' 37 _' B' "h '4' 38 _.. m.anelra que os e�l'Gr os poss�m ' esempenhar a função
l'd Ih

�

á f"
, "," C.'.orn.'.as modifical'ões que está a. exigir o nosso,se.. da agradece ao milagroso a amas .

vo yI o, es per elçoara " . p' I 3' 39' 'N'.,. social a .que verdad'?i,ar:nente l.hes cabe.
a forma de jogar. lecionãdo,_Jiaveremo�; de fazer uma bôa figura no p'ro· ortuga" - 1gerla-, E t

' ó· t' b" t d
Ém tais corldições estão' xhno doriling�/ "; "�

,.

" '.-' <.,.. ��dre Reus. - L. M.

2h; .401�42Ma.iáOia'b1; ':lEspa- ,b;lida;e r:o� :r::i:t;.:o q�:�i�i:a�o::ri<;:;r:ns� �o�����
Maria ÍIelen� Amorim,' a lremus 'lufar C�Dl 'fatores adversos, _que nãl1 ,c���a.� ...,..,...VY _..-.-...;.....� 11 a" u a,. :!atarinen�es.

mos quando da primeira partida. '.-
I .',....' ,',. ., .. , Não nos ocor�e c:tSOS de qUe tenhá um cronista exal.,

Por outro lado, os nossos atletas estarão longe' dOS:'li•LI1 ••�"''\'. '"
. tado a opinião da tlrcida, antes, semvre teve função de

ee:rfame,' Amado... pessimistas, longe daqueles que não sabem recebe��com � ,.

'. ·B- O das d e P r 'a t a esclarecê-la, orientá,la e de educá-la. Temos lido e ouvi-
, calma a reserva um passe mal executado ou .Uma falta -

.

mal cobrada.
. do sugestões para problemas criados e todos eles vaza-

, É melhor enfrelllar uma torcidaadversári, do que Completa hoje 25 anos de feliz consórcio o distinto dos de crítica construtiva, com raizes socializadoras,

enfrentar adversários dentro da, própria torcida: Os .rasal Moa,cyr igUàtemy da &ilveira.Delcides CUmaco da melhorando cada ve� mais .o nosso ambiente desportivo.
nossos jogadores compreendem é sentem muito ,bêm <3ilvefra, que nesta data será alvo de muitas homena. XXX

• - -

d Cremos despretf:nsiosamente haver nos desincum-
O Campeonato de Ama- e�sa' diferenÇ1!. ." . �_gens por ,p�rte d,e '..s�'�s amigos (lue ;0 sao em gran e

bido de 'nossa missão apresentando êsse nosso .:tema e

dores terá sequên,cia' na Dess3 jndesejávt'l- torci�a êles estão livl'es, ."'.. l:umei!O. .
.

.que ó irlestn.,o 'tenha a aceitáção a que modestamente nos

tarde de hoje, . no estádio �:.Qua!1to, ao, 'resto, é luta:r. Lutar'péla -apresentaçio O -feliz casal, tere os seguintes filhos: Delcyr ,{gua.
da Praia de Fóta, jogándo, de um bom futebol. l...utar POt' um r.ultado Riais. feliz, tem:y, chefe da Contadoria da ,firma' "A Modelar"; predispuzemos.

Sã Paulo x Treze de Maio peio .engr�nlleeimenfo do, nosso futeJw.l
..

_'
. '

'Lourdes-Maria, ,quul'tanista da Faculdade de Direi- . Antes de encená·lo, concitamos aos prezados cole-

e Vendaval x Austria. Pa ...

' A oportunidàde
.

se aproxima. Nió devemos'�rdê� to; Sideny IguatemYi �unc_iónário público estadual; e gas a que con�inuem' envet'edando pela �rô�ica saluta,r
JlmanM, peta manhã e$- 'la.

, " .

.

Luiz.Henriquei qual'';O ánista do Ginasio ?ias V�lho. .de. ed_ucar cada vez �nelhor �o. grande pubh�o d�sp�rt�-
," �;�6::ad,() p,'enc?ritro �Bi.' �'" �" AV�Ulte ,cat,arinfl'lSeS" sem, �!ilmó�ec'imento

.

i �f,elo,,�r�(o, event0 . �el'á�/r.ezada hoje, as 9 hor�s, na IVo:. dtercelld.o ?. pap�t, da: C!O�ICa. �om l:e�açao a dISCl::
'''';':1' J;>ostaL Telé_gráfi� ;,m,ú,ita, fi�bnl.;>

.

. ';lg,r;�Ja <,do E)enhor di)" .Pas;ãps, em ,Açao de, ..
plma eSP?-l'tlva dentt'(l dos pll�ClPlOS baslcos. de educaI

>'.'
." .. " .,'. '. ;NALPY'SU':'V,l!:'lRA ·:Grâças. lo desportIsta' par� o hÇ!m c_?mUmdono,�so querIdo Estado,

: ..",.,.�.: o::: :.' :,.-.�.::�� \�;,;:::: :'��.1�);f�j�,

,

'

/
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"O.,�S.i'ADO" (). MAIS ANTIGO ',:[)IARIO DE S.' CATARINA Florianópolis, Sábado, B de Dezembro de 1956

,/ ,
t_-;.• ; .... :/

OI -·�··"-..t.. � '.�P�pai.· N�.el �t�iále�.·., .

I
r PAR,I1.C I p'irQ.�Ã O

Ir I I I As-lendas belíaeimaa 'que povoam a imaginação in-, José Demarfa Cavallazzi

1
Vv;a. Mar:ia Rosa Barreto

I- fantil, as vêzes encontram o seu reflexo, com vísos de :e: ,

,

;
,'ealidade, em certos acontecimentos. " Senhora Particip'a aos parentes e

p_or, B�rC'..tlf)�,�eHo .Lamos a colaboração de <to- ,i •
_ :I: _

'

, po�suir hoje o que pare�ia dificil e até impôssível ,Participam ,aos !J,>;rentes amigos o contrato de casa-

'i.o de c:ooperação!-�ãpãrece- versitários." 'd' Ih b
�

- qb" ,g
ti ração de lendas para a rea'lidade. I sarnento de seu filho Tullo Beatriz com o sr., TuBo Ca-

e 6 os, em o nquos, IpI- C
"

h' I di 'I I t M
.

Beatrí 11"
remos 'S�mpre: �m!t vez ,'por _ * _ .

.

t
" . omprar, sem um erro a gum ispomver, qua quer com a sr a. arma ea rIZ va aZZI.

, "",. camde:R e tmOndgOlS, que anr..
11m dos objetos de a;t(Í custo e que possuem' o condão de Barreto. "I FÍbri...nópolis, 7-12-56semana, com essa nossa cO-, O CRA' de quarta-feira ma amen e ançava com o
d fô tI' I

' . . "'I FI
. ,

I' 7 12 56
"

'iO
,

luna, assim, um tanto para paS'sada,' foi' algo de suces- DR Z ,
ar con or o e a egrra ao ar, e quasi um milagre do orianopo IS" - -

_

N ",
<

o lado "society",. porém sem soo :E o mais interessante
O.

_ :!! _
Papai NoeI:.--,

"

TuBo e Mal'ina Béattiz

ser de .nosaa.-Jntenção cha- foi .constatado : Os nossos N' T
: h' R' h

� Entrar num estabelecimento e comprar sem di-I Noivos

I I d aElr etrezulll .a, 't�I� a �Ilheiro, os ternos d.� roupa, dos m�{s afamados con-feé- -,---------------.....---....

má- a de co una social. Nos- 'professores 'também dançam os spor es DIverSI anos, . .

t
.

h
'

'
'

,

.

O I' d h
�

d
",A.

SO objetiv.o uníco é o de te- no Chá. 1956, conversava com o Már- CI�DIS as, quer sejam bPalra om�ns quer. para rapazes f:. 8 O ....80 a alDCla
. .cermos comentarios referen- I _ * _

.

B' O' Ih .rranças, ou, os mais e os vestidos e taílleurs um

fint'lCIO orges. u me 01', co- ..' .
.

A • C· t-' R i
tes ao nosso tão iá famoso E o Carminattí Jr. (êle h' h P ,. .. f t I'

-aeaco ou estola, de pele, ou amda os mais gracios :' AntoDl� as re u Z mero ainda é pequeno, mas
'" c te avam. Imerpio a a .

tidí h
. -,'. D Gl b P t

"CR�' de . .jl>IREITO'.:, que faz questão de ser assim
,'es I 111 os para. memnas nao e quasr um milagre? 'i," a o ,e res aumenta cons antemente _

/'

- * _

Não será também um quasí milagre a compra di TELEVISÃO EM CORES receberam uma boa noticia,

�uma
vitrola, de; um piano Brasil, de, liquidificadores, de.t

.

As famílias norte-ameri- procedente de Washington.
colchões Divino, de fogões Cosmopolita, dos

afamadoi'l
canas que possuem apare- A National Broadcaatíng

.estofados Probe], de bicicletas, de poreenàlas, de brin! lhos receptores de televi " Company anunciou que vai

quedes, etc. 'etc. etc." sem possuir, no ato da compra; �ão em côres - cujo nú-, gastar quatro milhões de

qualquer impor�ncia. em dínheiro j
.'

-

E I dõlares na montagem de no-

São os mi}a)'res úa boa compreensão, da confiança -f�ENDE�S. va �&taç�� de TV, especial-
<:: do desejo (le "ser 11tH da firma proprtetárta dos esta- .Um ;,ogao A! querostn;, meIl:te projetada para trans-

belecimentog,"-'A"'iMODELAR. ,Milagres que êste fim de
marca cmp em es a o miUl';;; em,,�ôres. Todos os

sno mais ;aind3:�se acentuaram .graças a grande "cam- d�_ novo, por preço, de oca-, progfãmas"vivos", produ-
pªnha de .CQOpet;;lção e preços reduzidos" ora' iniciada �I�O. Ver e tratar na Rua aídos localmente pela nova

-:. "" ,.' ,c-,
,'. c' •

• Vldal Ramos, 38.
_

estação, serão coloridos _

" -,,;,' -A,'
"

.,A,:.",.:,'-·::·:�;.:�,·'.·' 'd'
..

e:"U' .

S",'.
'

'.-
. CA��i'AA����;�AP�-

'

pr�m:!:�r:l�!�'se indague

V Cercado do carinho do porque motivo os possui-

\i*",i.Hg'f''8�
,

.
' ,

• •
seus pais, Sr. Antonio Pe- dores ,de. aparelhos 4e TV

Dep,ois � d�qúê!é-:..posso en-

.

per(l�rar na áeptórla daque-
I reíra Oliveira Neto e d. em côres residentes fo�a

contro naquêls 'b�r., em que' les ciue,: comQ;;.i!u, prjvaram ! Eloah Faria ,Pereira Oli- d? .àlcan�e ,.das tra�smIS
comemOI'amOS (�'liás,' bebe com pr�àzer e "satisfaÇão' da

I
veira; festejará hóje seu s?es de Wasnmgton tem,ra-

mo�a.lÍ1
..

�)
..

a t.'".a,·.f.ormaturà tua

hiconf.u.
ndível amiz�de-

�'!segUndO �niversário, o

ga.-
lao, �ara s�, alellrar com a

.

"�'
'" Prof. GliIlloii e senhora, numa marcante Preferiram lem?,re,l;me..'�e ,�ªp�e.�er a!gc

'

A�izade qUe fiz e qu� cuI. lante garoto Carl�� Alber� notICIa
..
O �ew York He-

.

r- ,_" _ ,; _ apreciar,
foto,., ". .

'___ '
,

.. ,. .

,

a respeItO. do, sign.flcadullr tivo pá tres anos. to, que naturalmepte sen- ral� Trlbune expressou as

........._ .".. . .;....,.••••:: :•••
:.�................... tua colaçãó, de grt1-.t. O que Foste3 o primeiro, e talvez }ir-se-á feliz no. meio de esperlln?as. -dessas

. pes�oas,
todas as quartas-feiras, no chma,do. meio aborrecido Voces ,nao. ac�a� qu�

CO-I
ela significa para 'mim. outro não surgirá, a

mUitarf';seus
inúmeros a�iguinhos, 'ao' a!I�mal': "Es_peta"�e

elegante Gril-Room da Con- por nãú ter conseguido um

meçam.os
mUlto mdlscretos? Duplo

sent.ime.''nto:
de ale

.. inint.e.'rrúptamente.
sen� eS:_

..
-que irão. compartilhar de lue .OA eXlto da

nova. e!3taça.
o

feitaria Plaza, reune os es- luga,rzinho, :sa'ca !do' ,bolso .

- * -. gria e de trlst��� (acredito moreeimento e tibiEza, na po- ._sua festinha. �� cor da. N�C em Was·

tu d a n't e s universitários �l1a �ab_ca de fósfor-o e. nos ,O C?arley ... charlava... que para ti, também).. llítica' acadênüca. .

�

,. Na oportunidade, O ES- hlllgtO� seja tao grande que,

numa noitada' dançante; Por-· f?lmmo.u: Tens um clgll:r- no cha.
.' De alegria, pela tua vitó- Adjniro a tUà fibra. Admi. _TADO envia a Carlos Al- dentro de' algum te�po,

tanto, podem'desde ja notar, rmho aI? Entenderam? I, .

','

-'-.-:-*-:- ..� .

'Iria., pe.la
chegaqà !l.' meta li-' 1'0 o'-teu valôr._.

.

.�'berto
e dignos v.ro�enito- �entros,semelhantes sejam

que sera uma coluna tipi- - * - Iara RIbeiro e Nara Mar- 'onal com galhardIa.'
'

Fost s. um -ti" 1 d!. res, seus melhores votos de c:onstruldos em outros lu-

d 'd dE' t D f t
.

t d' ..,., 1" �
, e o mo co e6,a. aares".

ca e nossa CI a e.· IS o e a o, o que maIs nos ,orano, sJ!m,. u.v;fua.
a guma, De

.. 'trist.eza
- pela lacuna Honesto em. ·t. da -aç-e '.felicidade.s.

'

..

h
.

t Af' h t
-

d Chá d
. - b' t' d' b

' " o s as o s. E t'
.

porque ac a!ll0s JUS O. 1- C amou a ençao o e sao as em alxa rlzes a e-
(,jue irás' deixar. Hás,de ser. Di sombr de �

-.. . .. ,--,---.-- nquan o ISSO, os Clen-

nal de contas, nos jornais quarta-�eir� foi a simplic�- •
Jeza serrana. Não n_os, can- � Vais te formar, l.lleu ami.· dúvida, ,um. Ót��o adVOg:dO. ;:, [INE SAO' JOSE tistas e Émge�heir08 eletrô-

de nossa cidade, felizmente dade re�nante. ? .qu� o tO.I- samos ,d� contempl�-las. ,�go. O. que q!l�r dizer, vai::; Um grande. defensor da_Or-' I'
'

nicos que vêm trabalhan-

contamos com vária's colu- nou maIS atraente amda. E I ' ..,- *- - � nos deixa'r,. d m Do D' ·to' D J t.
- As 3 - 7,30 _ 9,30.hs. do, há muito tempo, para

nas universitá\-las, tais co- notem, contava com a pre-' O 'nosso dHA;j em si,'pra- Não mais te ,encontrare- ç: Da L:b
� I�e� . Da D

us 1- :' ,Eliana A n sei m o produzir' receptores de TV

mo:' esportiva, politica e sen'ça das garotas mais bo-' tiéamente nada tem de '. .

I er a e. a em0- 'DUARTE - Grande OTE- .,em �ôr que não necessitem
< mos no :ambiente á1egre, S'l' craCla

.. ,

administrativa. E então, pa- nitas e elefla.ntes do nosso CHA'. E disso nós o sane- E- t" .

h
.

i'. LO em:· 'equipamentos pesados, sEn,
- . '. dio e jóvem de nossa Facu!· s e o CamlD o qu as

ra completar, achamos por mundo social. E isto nos ,mos. Simplesmente pura. i M::
.

1 M.
e r. . DEPOIS EU CONTO tem-se muito satisfeitos.

bem lançar também um,a co-. vem .prnva'r que a beleza formalidade de nome. Acre-,
dade. S�gUlt:- Mai�s r?�. ais pai- NI) Programa � . Entre- êles se encontram os

� Não' mai3 escuta:-emos 113 pave a s riJo C nstran
.

. "
.

' .- . o � Atuai. Atlaptida. Nac. da General Electric Com-
tuas piadas, as tuas

. bôas gedorl , Pre�os: 18,00 _ 10
..

t' t D

P)�:,' "",ia .1.> ,�'e"'" :n. ' �r'" Intar. oe'" di...it? d08� êen,ul;8 liv'... ,00.. J ���:: •;.J';.I.::d::�n, f:i
Salão N�bie, ú;S Âssemblé� ous:���:; ��ç�:;r��. ��redi;o' �r�:��:ir:ra�aco�el�:�ã�9��ias'" Gefanl "'ct; i 'Diretório a pl�riaIp,;tlte,',nQ ���u. suc�s�o. De acôrdo com o sistema
disc�ti�, "a- propor 'medidas 'Tens, um grande çora ....ão: da.' " cQmpanhia,

.

de dar aos

salutaj;e's pafllo ,a clisse; sem_ Uni ótimo cor.ação: um cora-
'

h'AI't 4,30 - 7,30 � 9,30 s.· seus' pesquisàdores bas-
)r.e eselarecalido, sêmpre 3,- ção generóso. . .

"CINEMÁSCOPE" tap.te-témpo ,para aperfei-
.Jarteando os colegas, scm- 'Felieidad'es. CARLOS A Richard' BURTON çoar seus artigos, a G. E.
pre lutando pelo ideal da DAUT0. .-:-,:---. Lana TURNER em: não a.preseniou modelos de
�lqsse. Segue os· ditames da tua o AS CHUVAS DE TV �m' côres senão em ju-
- Por mais qUe te procure·' �on�clência.

.

RANCHIPÚR nho dêste ano, quando exi-
,no.;, não, l1averen:tog, de to Um último abraço do co No Programa: biu três receptores dêsse
.mcontrar na sédeoQo"Centro

.

-..ga. que fica e um forte a, Esporte)la Téla.. Nac. tipo no "Merchandise Mart",
10 Bat, no "páteo, 'na.s salas braço.'· .

Preços: 18,00 _ '10,00. de Chicago. Como explicou,
�de .aulas.

. ...

'

, . ,

ào teu am:go Censura até 14 anos. o sr. Herbert Rieg�lman,
. Entr.àtllintio, a tua f�ura gerente do departamento de

jóvem e �sorf'idente há "de Naldy Silveira ':!tS • televisão da G. E., aquela

O
" _,-- '--w=-=-

_. fM )- PJ ;: "1 r,; companhia está, atualmen-

: �qa.e, .

,s
..

�e passa por Irás I. -. t�, efm �ondições de produ-
As __; 8hs. Zlf tantos receptores de

dita��··si�:--q�r·�··"·��s·� d .j
'. tJirlin8 'de

'

Ferro D�1��� _ Gr!:d! e6;E� �:m e:u�ô�:t��::!�sisi:e!:
eRA' esteja en ... CUBA... ,AUF WIEDER�>i.!EN (A- centemente' qUe o anuncio LO. em: ,os varejistas que vendem o

do. Com�u' sem chá, todos DEUS) _ O caso dô coronel' russo de que tinha retirado
'

DEPOIS EU CONTO . artigo ao público.
Já sabem que as quarta-fei- da força aérea s'ovíétic� qUel eh, zona soviética mais de No Prograina:

.

ESTUDOS ANTROPOLó·
ras os universitários sereu-"'d GICOS NOS ANDESnão cons,eguiu; de� }rolse a 30.000 soldados era faLSo. "Ao Atual. Atlantida. N3C. .

nem no Gril-Room da Con- sair da Alemahha, e.

ca.usa,
c9ntrário do que fora dito Preços: 18,00 _ 10,00,. O Dr. Marshal T. New-

feitaria Plaz�: ,de riso na R�p,Óbli-ca. Fe�e- .origln.!llmente'" dizia o jor- Cens",ra até 14 ;1Ílos, man, assistente de Antro-

. -:-'
-

Ira"I
da Alemanha -:- e espe- nal' vienense, "essas tropas pologia Física do Smith-

E aSsIm ate duas hora.s .da culação sôbre I> anuncio, de soviéticas não' volt.a_ram,�à s��i�� I,nstitute de wãs-
madrugada,. num .mag�I�I�O tanta publiçidal(ie,: jsôbre o '·URSS. Foram a�enas afasta- hington acaba de apresen-
sucesso SOCIal umyersltarlO fato da União Soviética estar das- cêrca de 100 a 2(J0 q,ui .

tar um relatório 'preliminar
.

eRA' DE
< f •.

.

passou maIS um retirando 33.500 de, seus, solo, lometro3 à ,leste para as pro- . A�
.

4:...... 811s. sôbre seus estudos a res-
.

DIREITO. Até ,�omingo e
• dados da Alemariha�Orient9.11 yinciais ocidentais pOlortês<\,s .,'� 10) Noticias da Semana. peito de índios, crhmças e

O Jornal �Der Abend" d�� onde noVaS guarriiçõe3.:;,�é- '.,Nac;. :r._ adultos, ,de
.

Callejon
.

de

B=rUm oCide'nta�,,, PUbllC�ul ticas foram Éstabeleciías". -"'�ô:CESS�R FOGO _ HUaY!as, o: alto' e frígido,
recentemente Ull\� fGtografla, A CORE'IA DO. NORTE .&E- Filme de acao' I vale dos Andes'. Peruanos.
de uma divisão "�r�a russa' ORGANIZA SEU EXÉ'BCITO 80): TERRA DOS MÀL- . Aquele antrapófogo organi
saindo de Oranienburg, All'-I - Um ex-bficial do' Exér- ,FEITORER - Jin Dawis. zou e dirigiu o grupo de

manha, Oriental,':.sup0i3ta- cito Norte Cotean� qUe eSCa
.

40J' ,TERROR DOS ES· cientistas e técnicos norte

mente de volta a;:pátria. Os.; pou para. o sul e para a li PIõES _,.. /110 e 120 Eps. ; amel'Ícl,lnos que p�ssaram
:oviéticõs fizeram uma pro .. : berdade a,viseu' que o regime Pr��os: 8;00 - 04,00. seis meses naquela reglao

paganda gigant-esca sôbre da Coreia do Nqrte controla- ,Cen$u-ra .àté 10 ano's. montanhosa, disse '0 seguin-
essa partida rumo ao /lar do pelos comunistas está'

'

te a respeito da primeira

.. ;!QID OS líderes dí{Alemanha: reorganizando 'suas forçds fase de execução do pro-

"oriental dizendo "a mais de ao me3mo tempo que propaga grama de pesquisas: vel'Í-

10.000 espectadot,es;' 'qu� .as. I �oeritammte qUe es�a.s, ficou que tanto os adultos

tropa� alia<\a� de��riam fa- i ri1fras estão sendo reduzidas!. como as. ,crianças têm, pou-

z,er o mesm9 e' salt:, �a Al�_ f O tenente Lee Chu Am, que .

,As 5 - 8hs. co pêso e pequena estatu-

manha ocidental. NáS torçaa C-foi recrutado>:. pelos. comu.
Oscarito - Grande OTE- ra,. Em média, O'S homens-

i't··
. , _.

d ti" j LO'em:, tinham. meI'ios de 1,55 m de
sove lcas qu� salram e3 a· nl'stas para (l�'e-xército volun-
caVa--3e um coron�l'da forç:t tário" para se.n.ir .numã unt- A :-DUPLA 00 BARULHO aRara e, sem rO'U1>a, pesa-

aérea exibindo uma barba a dade de com,unicação, diss�, .

1'1.0 Pro�ama,: vam "51 750 ��. ,Os nteni-

Van Dyke. 40 lad�, da foto, qUe mais pessoas-estão sen- FI!me, Jornai. 'Nac. .

"

nos eram. mlúoo8 � pouco

'Der Abend" publicou outra do recrutada's' dO' que dando Preços: l�,oo - 5,00. desenvolVIdos. MUItos dos-

foto, -que ta�bém ,mostrava � baixã' das forças armadas. A
Censura hvre. h.o�ens, contudo, eram re-

o coronel se despedindo _I fim de que o �umento não SEI'

ii
'
SIStentes e muscu.l�sos. E Q

mas nas fileiras d� outra di- j.a muito obvio, disse, L'e�, o .. M!-�I'IUI �r. Newman verI:lcou que

visão aérea russa, que Eaira c.omunJstas estão 'recorren-A }\
tem gran�� c�p�clda,de pu1-

da ',Alemanlla oriental em do a estratagemas tais co,mo ,

___a.:_!!� .;��mar, s�f!c!ente. para.

junho últimó. depcils �e .uma () Co.rpo de Def�sa,d� Patria,
'.
_.

fornecer OXlge?�O para 0:"
propaganda semelliante. "Se� estabelecld Pá qu tro mê- �s 8,30hs. halho pesado e uma alh-

rá que o éoro�el, !i�ltou da seS atrás. ;êrca de :0.000 ve- LOosca�'Ito
- Gran-de OTE- �ude de 3.00� a 4.000 me-

R· d·· d' I
. ,

'. .
.

em " "rOl! entre m�us de 200 hO'·
USSla para �� "espe, Ir uma teI'an�s �es�obihzad�3 ,for- A DU�LA DO BAlltJJ;..H()

s��ll.tla. �.'.V.•!'l.z.'....?., :�e
.. r.:gul1ito. ll'l' m.amo ....e.ss.e.c.o.r.p.p"qlle"t.em.. por..·:F·""·' :.J:

.'"
". '1,'N"

'- mp•. Oednl·�'m,.;�pe8ne_ars .. cuo·mn's.I·Ód·.,.Ue·raii.doi.8"D Ab' tl""
... "

.

1 d
'e····'

. .

• .. 1. me" orna.· ac. '"

V'
e� "De.A:.,�.�,:

.'

w;a, .....
e

��YeI:.?,�fender"asfc:º����'�$S�1 �
. ...:1t-I.:.eços: 8,o'�,� '4,00. igordO's,' de: acÔrd"�":5o'íri":

lena. " le", .', 1 "�.��'?}I te f!: Oe�.te. "

. ..

,

"

,: §�en�su'- , '

Q'l,,,"'{
.

',"::-
.

:�:: :,-, : .. ,:'
.

,

Dr. OsvaldQ B�lcão e sua simpatica senhora, quando danç;l
van! no Chá de' quar�a-feira.

I��,;;�rn·ii�··�d;-·p·üd-;;;s"'ê�os não está absolutamente na

c�mentar �lguma cousa nos- 'sofisticação. A p r eciamos

sa de social, ou_ melhor, de '. muitissimo. '

comentar quando nos diver- - *-
timos socialmente.

.

Nctamos que a i.'wssa _Rai-

Sera uma colunw simples.-, nha dos Esportes, 1955, srta.
dos.'1:la de brincadeiras e, Lourdinha Silv€lira estava

com o decorrer' do tempo, um tanto tristonho, apesar

talvez' até venhamos a ele- do ambiente. aileyeL Mais

ger as universitárias mais tarde soubemos qu'e o seu

elegantes; os barbaqos mais. bem. .. bem" pra que falar

"Dom juan'esco" '_ não, nessas cousas.

isso não, pois mal estava- - *-

'CO.rilj�' dissemos, os nossos professores dançam no' Chli.. Ai
vemos o dr. Abelardo Gomes e senhora, dançando .ao som, de '''Eu

vou para Mliracanga-lha". �
.....,._. ..- ..� ,�•.•..�..

.

'.'
:

.•� :......_-_.•._-_._..- -':..

mOS pensando, logo o Már- ..Miriam NQ_brega; a SIm-I J1ão se esqueçam que hOJe
cio Borges já conquistou as pátiea· Mídam, não dançou� à noite estaremos novamen

Inedalhas e taças 'qu� iria-. Também, Paulico e Paulico. f t� l:'eunidos p'ara mais un:ta·

Inos oferecer. Inventarêmos', .

- *;- I ��.!��.•.!:.:!?.:.�!�� .

outras cou!?as p!lra os bar-
.

Bem me�P.l0' -estava a bo- I
'.

,

.

..

bados. A la Sued: ·,Oepois nita. Arlete Gonçalves num I O ESTADO
eUt���!\encfo, cremos 'qüe

! ;,�s��n� ���nte�;00���;0�a�: I. Q,mais. a�tig? ,diário
ssa intenção é das me- bo:E.a'acompan_hav�lfI·:�·em ISanta C8taJ'l\n�.
res, � para tanto, solíci- imesmo!

.

;. .

'

..
! ;1 J Leia e �8siü '

.

• /"
'" '.,::.-0:,", �'...:" ......
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O' QUE PEN'SAM.

"COLÉGlO SANTA CATARINA"

Matrícula: 13 - 14, _ e 15 de dezembro para o

10 e' 20 anos primário.
Início- do ano letivo _ 1;5 de fevereiro de 1967,

-Informações _:.. Rúá Villor Konder 4.

/

EDITAi Dit CONVOCAÇÁ(f

- ------------�..;.;..__;;;;;;;;;;;;;;;;;�

.

, '
.....

De ordem, d�, ,$ell,QQr�Pr.!l_!ü4;,el}.tR .. ,e..) n,� têrmos da'
Lei e dos Estatutos, ficam os Senhores acionistas desta
Sociedade convocados a comparecerem à Assembléia Ge-'
,aI 'Extraordinária, a realizar-Se no eiia 28' de dezembro
110 corrente ano, -às, 9 horas da�nianhã; na',s�d� 's�ciai, 'a

fim, de deliberarem aõbre a, seguInte ordem 'do dia:
, ,

ratificação �Q aurnênto 'de capital da: Socie
da9Ef", de Cr$ 14A'O�.�OO,OO p,�ra'-C:r,:$ ','

'

....

60.000.0GO,OO, !!-utofiz�do .

pelá Assembléia
Geral Extraordinária de 26 .ds novembro
do 'corrente ano.

Criciúma,' 27 de novembro de 1956

I .........
-

-�., _.,-""

PROGR-AMA<DO' ME57T
JÇI1!:S PE DEZEMBRO

DIA 12 (4a. feira) - Festa de formatura dos'�!
�lunos da Faculdade de Farmácia e Odon- '�

tología ' .:« '"

DIA J8 (?a. feira) ',.-'Festa: de formÍrtur�,-d�'a.lu�
.

"n'os da Estola 'Irrdustrtal :>",,,,,{;�::" _ �'. '

DT A 22 r�q_bad,Q_) � Bingo do automoveLJagua-y,;õ,." ,"
.; ,

' � 1 _
..

, para o Ginásio Coberto .
- ,i .:

. _._��

DIA 23 (Domingo) _ Às 16 horas _ Tarde ,do' '.""
Papai Noel, dedicada a criançada. Às 20

hs. S(� rêé juvenil
'

_

eIA.31 ('la, "'éira) _: Tadicional e grandioso baí-.
lE: :1e gaia, comemoratlvo da passag�m do

C ') u b 'e d a M" o· ,e' j "d a d"'e
Programâ do'mês de"'Dezémbro

Dia li � luarta-feira _,_ Soirêe dos formandos d�
'-cr�tifico do '. Colégio Catarlnense, á!'

, , , ,

-,

:r�;"3(f. horas.

Di�a'� 8 7 salJãito - T.radicíÕli�r Baile dós' baéhã-
_ relanqos da Fac�uld,àdif de' Direito, ás

..
23 hofas.

.

Dia 12'_' quarfa,;:(eira ._ Soiiée dos formandos do
Cien�ifiêo do Colégio Dias -;Velho, ás

--
,-

Dia,13 _ !�'��a�::í� _ so�rée do; Contadorartdos Efw1fiscuSSãi&;"nlrONU a.�'prObI;�nía das
da Academia de Comercio, á�' 22,30 horas', ' <

•

t
", ,"

-'t"
• •

Dia 15 - sábado - Soirée das Normalistaà dó Ins- _ag'uas' érlJ onals
,

tituto de Educação, ás 23 horas,
.

NAÇÕÉS UNIDAS, Nova dás pelo comité de direito In-
\

Dia l6'_:_' domi-igo -,So1rée das Gínastanas. do Co- York, 7, <o.P.) -:- O d.elegadó ternaeíonal. "Este é o prln.
l�_gio Coraçâo 'de .Jesus, ás 22 horas. do México e membro da co cipio que 15"Estados dos 21

Festas de- Fim do Ano missão jurídica, Jorge Casta do eontínante americano fi,-

S o i l' é e de· N a ta) neda, sutentou hoje durãltte provaram na ultima reunião
Dia 25 - terça-feira _ Grandiosa- e tradicional a discussão dos assuntos re do conselho íntaramerleano

Soirée de Natal, ás 23 noras. Escolha da lattvos ao rfgime de alto de jurisconsultos realízados
Miss Elegante Lira d� '1.9'56. Entrega da mar, ,�,gUllS territO�iais.e pro' em fev.erelro dssteano", dís
faixa 'pela Sta: Vara Coelho de 'So�sa,_ blemas conexos, que se exís- se Casnsda, que exercs tsm
Miss Elegante de .1955. Sorteio de 'prê- te uma. norma vigente em bém a vice.;presidêncla da
mios. Novidades. Reserva de )lesa na questão de, águas territori, referida eomlssão. "Esta é a

. Jua)he�i.a ,Muller � ,.
' }ais é a de que "todo Estado mMma norma

j

vigente que
Baile estIb�ado,lfe �aó Sllvest.re

_
tem direito' de estabelecer 'o meu pais propôs à eomís.

Dia 31 - s��unda-fe�ira � Magn�fico e tradíciona]" uma ;lirnUàç'ão eompreandí, são juridica em sua últiI9à
Baile de Sao Silvestre, as- 23 horas. Deco- da erit-re os limites mínimo f 'sessão e que, infelizmente"
ração ,primorosa. Apresentação das "De- máximo". não foi aceita por- um só voo

butantes", As 'stas_ q-ue desejarem fazer o A comíssão está discu�in,' to", eoneluíu o delegado me-'
-seu "debut'(', no Lira, deverão inscrever- -

, - . do a.� ínrormaeões prepara' xica�º."'
se com a Rairlha do' Lira, sta.. Jahete �

Gonç_aÍ:Yes: Nsvídades. Estilíaaçãc nptll
vt:l'," Reser-ta dê" mesa na Joalheria Muller.

-. - _. . .... �- �

.
- , ..... -J, � <ti' ... ., ....

S. 'ele Rezende Corr�à
.

Dirétor-Come�i�l' _

�-'

I
,
i'

ano.

,

_ Coroação da Rainha de 57
_::_ Debutantes'
- Não haverá venda de mesas mas o sõeio,

podei·a,Õbter,.ir�S�rvá'pr�vià zIfor Cr$ .:...

','10'0,00 � Co'.
,

" ;'

: - Tl,·a'jê:8.'�!gor ',,"

'. .;,...
'

'.'
,

' �, 'DEBUTANTES
Está: aheda a inscrição, de debutantes ná'

Secl'etárÍa do Clube.
ovoS;Plíf'Ús E GALINHAS

,.1
,,'
" r

"

1 �
----_._
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. C�ARIN!\ Florianópolis, Sábado,.. 8 de. De-zembro . d� 1956
/"
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'

....._------...:._----._----- ---_._----

7

o Pre'ventótio Necessita�(�iie tuá Ajuda
A Sociedade de Àmparo aos lázaros e

. Def�sa contra a Lepra, tendo "à frente abnegadas" senhores
"

.

de nessa seclédade. elevedes dó mai$\alto espírito altruístico, considerando que 'mantém p Edu- .

candário Santa CQtarjna, m-ais:conhecido por"Prev,entório", ;abriga e educa, filhos5idli.éthan�
.senienes, faz um apêlo ao Comércio e às Indústria's dê todo efstade.pedlndc 'que'� Jb� .enrlem
produtos de sues indústrias e do seu comércio, pera.e Natal daquelas criançes ',,' "'!: J;�t
Os que quiserem cooperar,' para'. propiciar .àquelas crianças um Natal feli.i poderão enviar

'suas dádivas" para: Rua Saldanha Marinho,,34.
' "

. i

Dado o eSp.írito de compreeJ1� do povo eatarinense. �. de prever-se o grand� número de dé- Um'eanaính� do �"'."";. d.....eventód. Sa.ta.Catart••
. ·dl"vas que serão eoviedas a'q. uela'.c�a··s"a" ". -' �-

r

.' c , ·'k.1 ., ',_ --ii"- ,,��iIiI<,
'_ estabelecimento por tudo modelar e que honra nossa

-

-
-

•

, '. -"il'":'" J ,,,,'
. J.. :··v··.·· terra

'

,

� '...' /
l

, '

'.Servlç« 'Frigidaire '.
. A�MENTE SEU PR�STIG!O I A ,; '.._ PERDEU.SE

Oferecemos .Ótima chance � pessôas ativas e desem-I i;L.
' ;

Nas proxímídades do quar-

(OFICINA DA ELETRQLANDIA·) .'

b3<raçadas que dêsejám aumentar o seu prestig!«.
'

.. ; .

r: tel dá Pulíeia Militar foi per-
. ' $.$$$,$$ Artigo-; excelente e de fácil colocação direta- j F· dida, à noite de anteontem,ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO' mente a consumidores. O'tímas comissões, prêmi'Os-s etc.

I '.

\

. H uma carteira com datermt, .

DE PINTURA 1\..pUCO E CONSERTOS\ Nã? deixe pára amah?ã, escl"�va hoje mesmo, à. NATIVI- .. nada Impm-tâncía
.

�m di-

ARA R'EFRIGERADO'RES A ELE1'RO-'
TA LTDA•.Rua J'Ose Loureiro, 1$ - 2.'0

, A,ndar - ':,,� E', nheiro. A pessoa que a en-P
,.',' C'On],. 205 - CURITIBA - PARANA '§th;··�, eontrou poderá develvê-Ia a' -

y-
- LANDIA ,POSSUE AGORA, UM ESTOQUE "

,:,._

"

,
I � ""A'L esta redação, que será grãti-.

CONSIDERAVEt DE PEÇAS E ACES� EMPR�S-A FLORJANO'POUS S.A. TRANSPORTES A. lf' 'L
ficàda.

SORIOS FR,IGIJ?AIRE, ,AFIM '. D�· .A.'!'EN- I, . .: C o' L E' T I V O ���".�;::y
.;, --o.......-_-,

---

-DER COM BREVIDADE- A TODOS' QUE· ASSEMBL.�IA GEIJAL ORDINM�_._ 'O.' �'O� 't�aj�t'O� �a ·c�:�e-POSSUIREM REFRIGERADOR]i�S:DOME8.:.. I '

K" V I S O ' .' :.r;'�. -..' A� .

'lheiro Máfi'a. e Trajano,TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER \ .: Pel'O·'presen.�e, ficam c'Onvid�dqs 1s. senhore�. aeío- "

'R,'
f'ol perdido, 'Ontem, um re-. i .' 1111&tas desta Sociedade a-se reunirem em assembléia ge- ,

lógio, com duas -pedras .MARCAS; EDIFICIQ IPASE - ANDAR ial ordinârra, a ser realizada no dia 20 dei dezembro do
de brilhante...TÉRREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇ1f. é'�rrente. ano, ã� 2õ' .horas, n� séde s'Ociah.·:à Praça l� �e I, " Pede-se à. pessoa -que o

:.. MENTO) �'O.vem�lo n. 11, nesta Capital, para d:l2>el'arem sobre
,... ,

_."
. encontrou, devolvê-lo- à.

.

.

a seguinte -,

" �
. ,

rua .Franciscp Tolentíno
'---

I
Ordem do dia ; .

'
i .

honrando 'O a,'S- S'Uas. "congêneres do- 44; que será gr;;ltificada.---...;.._-------;-\----�-�-'- -

1.0 - Elejçã-d; dr. -'Diretoria .

..

Estabeleciment'O
.

2,° � Ele'içii'O d:) Conselho Fis,caLpara Ó, exercício Estado.,., .'

'

�"� .' . .: .�• "

Te'cnicos especializados no ralll,p .a· serviço da co- :
_. .Ó: A V I S O. de 195�.. _

'I'

3.0 .s:Assuütés diversos de interêlse sõcia], ,iethtidade, e:na elegância -'d'O ,aprim,o'i'ado gosto de �em
Fl'Orhvu6p'OHs, 3 li€' dezembro de 1956

,

-'

. vestir,
. _ .1' •

AOS
.

COLÀBORADORES
.

Ass. ALDO ROSA,,' ,

.. .Dl�põn.d'O de �ariadis,sim'O estoqu� d� easermras, I '

Avisamo� aos. s;.s. porta-.�-:-._., - --, -

-tropícaís, Iinhos, bms etc. .

dores de bilhetes ·açao en-

--g Visitr, p'Ois, sem c'Ompr'Omisso a."Alfaiataria Meílo!'. tre amig'Os" ref�rentes, a
I .

-

.

-

propriedade à rua Papl!n-
• ; ,�- �' ... " luva "Vila Ruth" n'O Estrei-

,', ..�'

'

.

V O·..Ie· � J
'

.'O,'que a mesma nii:o correráe ti .i�; . llaÍ's- n'O dia '26-12-56, c'Onf'Or-
,+"'.. -"..,';',,_. , ,.;·.,.......l;otes·'a·-i'olHtb...:P't;�zt:'sém·Jurbs, prestaçõe,'l mensais ,ne anunciad'O. Assim será
�.: -

:.

M Cr$ 50'0;00. Situados entre Agrioqômica e Trindade lev'Olvid'O 'O numeráli'O aos
.

! . (Estuda geral) cortad'Os pela projetada 1\venida que �a., p'Ortadore� d'Os bilhetes me-

ríi acesso a 'futura Univérsidade. I diante apresentaçã'O dos
óTIMO EMPREGO DE CArITAL mesm'Os .•

. últimos l'Otes. inf'Ormações e vendas com o sr. Adão Fer- A dev'OluSã'O p'Oderá ser

l'az- d'Ely, Rua VIsconde de Ouro Preto, 123, 'Ou pelo feita pel'O' mesm'O vended'Or.

F'One 3559.'
. Agradecemos.

11 041 __'I....()......·.-.()....()....()....()....()�()..... ().....().....()4IIIIDo() ().... :c·
o

.I
'I

,

._./ J
t
i
·1
.. ,-, Colcha llránca S'Ofia s'Olteiro . 185,00 Opala estampada mtro "

U'Olcha Darcy mercerizada ' 310,00 - C'Obertor s'Olt::!ro

I Colcha Nina Jap'Oneza 355,00 Flanela Usa
.

.

Colcha aveludada 230,00 Flanela fustão
C'Olcha Principe de Gales 465,00 '. Cretone de 80cm.

I Jogos de' cha filtro
'. 225,�0 Cret0!.le dI! 2mtros.

ÍIIIi.BII!II··· aa li"'" ��lMi _j A11g'Odd�0 enttesttadd'O dde �,�g
I

Artigos pI cavalheiro." A go a'O (>n es a o e�!..

Tric'Oline branc'O e em c'Ore,:;

Calças de troplc'al pr rapaz 170;Ofi Popeline -a' partir de

I Calças d'e-tr'Opical p/ b'Omem '.195.00 Lonlta Usa
Tern'Os feit'Os p/ homem listado 1.500,017

_ Ternos feitos pi h'Omem
.

,950,00 Artigós finos

'Ternos feitos p/ 'homem hnh'O 850,00 ' ./

Tern'Os feitós pI rapaz 750,00 Tacquard de Im40
.

I
Chapeos de'l?c.hantung. '160,00 Tule de Nyl'On la.vrado 1m-!O

Chapeo de la .' 220,00 Or�andy Suiss'O em côres
. Chape'O artigo fino. 350,00 Tweed tôdas as côres

Nylon ta.vrado ,
.

.

Artigos diversos· Piq:uet branc'O
Piquet branc'O arti. superior

,- S'Ombrinhas _pt menina 95;00 Piquet·em côre, c/fios seda
. Sombrinhas P/'.senh'Ora� 130,00 B'Ordado tipo Laisil

I
Sombrinhas art!go.

sunerior 265,00' , Oassià tipo Laise

SOlnbdnpas changeant 380,00 Aweed
-.

-

'dUárlla"cn.ii(;iJ>iJ7",h()ll\em 120,00 "C'Olchas fustão solteh'o
-

f it I ang 85,00 'C'Olchas fustã'O casal .

I
Camisas " aS.m.m a

\ Colc....as b'ranca Sofia casalCamisas feitas c/ manga, 150;00 11

'e Alem dêsses artigos a firma dispõe ainda de grande e variado estoque
de brtnquédos para o NATAL que se apl'ovima.

o
.
,,,,'

.

.
. RuA FELIPE SCHMIDT, N.o 20

. ( .'

t��140i.... �)...()_()....()...().....()�).-.<).....().....�4IIIDO�().....II�_2_.�
------

.'.
... II.,.'.,. D.oú,,, 34 •• 1.· ...110, '''� ...

,
fONIS ... UA GJ' �!�...�

,

cu••,... f�GII..... PROSES"'" .�,
,

CASA· NATAL
-'DE-
WADI CHEREMJOSE

.

A m!li'Or das liqUi�'ões até hoje realizadas n,ê�ta Japital pela c:onceituada
....."CASA NATAL" em comEm'Oraçã'O ao 200, aniVer�a!lO. CM?A que .por tod'Os

.

os

'meios tem merecid'O destacada preferência d'O publIco Florlan'Op,?lItan'O e d'O 111-

teri'Or. .', f: -

dOs artigos abaix'O, c'Om discriminaçã'O d'Os seus preç'Os. e uma a Irmaç�o o
.

.

valor dp.ste acreditado estabéle:cimento .

,.
-I
I

13,00 �

48,OQ ,18,00 _

30,00 ,-20,00
57,00 _

350,00 ,.480,00
25,01)

.,-'25,00
88,00 ..

, .

250,00
180,00
1l0,GO : :
95,00
62,00 ,

90,00 ' .

120,00
180,00 ' .

52,00
62,00
245,00 : :
145.00
180,00 I.
248,00 í i

Lavando' _com'� '. Sabao

'''irgel11 �;eeia�i�ade,
dl- Clá�, 11'11' IIDDI'lltLir'�8IBrlllr.R�\·' rellltradl)

;;��"I':.:,F,,:s�,��91:l�,.��,,·
' ....�. m����.

;..,.,,;:_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A.,••�qÂO .*-r_I!A�A
PAPAI NOEL (HEp�RA' DIA 16, DOMINGO, AS 1"7,30 HORAS, VIAJANDO EM' UM ARTtSTICO TRENO!.-�

',:��,;,,;,

5"'i�

Florianópolis, Sábado, 8 de Dezeml)ro de 1956.
------�-----------------------------------

Estabelecidos pela COFAP os novos

preços nos ingressos de cinemas des ..

ta (apitai
A COÀP, em sessão de 6 de dezembro, decidiu deter

minar fôsse observada, nesta Capitai, a Portaria n. 580. de

24-11-1956, da Comissão Federal de Abastecimento e Pre

ços (COFAP), que estabeleceu, diante de pOhderáveis ra

zões de ordem econômica e jurídica, ee seguintes preços

nos in.gressos de eínemas- desta Capital,' a partir do dia
14 do corrente:

Preços
�

Líquido Bruto

Cr$ 9,60 - 13,00
Cr$ 8,90 - 12,oc
Cr$ 7,20 -, 10,oe

1. Para o "São J04!é", "Ritz" e "Glória

2, Para o "Imperial" ,
.

3. Para o "Roxy'" ce "Império" .

SESSAO DAS MOÇAS
4. Para o "Ritz", "Roxy" e "Império":
- senhóras _e senhoritas . Cr$ 2,00 - 3,00

.Cr$ 2,90 - 4,00
Cr$. 4,80 - 6,5':>

- estudantel3 .

- demais calvalheiros , ..

Florianópolis, 7 de dezembl'o de 1956

Surto de raiva em São ·Bonifácio
A Ui3ina de Benefiêiamento de Leite tende em vista urr

surto de raiva em São Bonifácio do Capivarí, município di

Palhoça, deslocou os seus vacinadores para aquela locali

dade e, n95 dias 13, 14, 15 e 16 de novembro último, proce

deram a vacinação de 1.118 animaI:s.
Levado ao conhecimento do Exmo. Sr. Govetnador a

situação alarmante em que se encontravam OS pecuaris

tas de São Bonifácio, S. Excia. determinou à Usina que

não poupasse esforços no sentido de debelar a epidemia.

Ou trQl3sim podemos. informar que a Usina, neste mo

. mento, acha-s� empenhada na vacinação do gadO dos mu

'nicípios de Braço do Norte, Palhoça, São José, Biguaçú,

Tijucas e Florianópolis ..

CONTRA. O SESI
Votada pela �ssembléia, está em yigor uma lei que

isenta dQ pagamento do impôsto de Ivendas e consignações,

cobrado pelo Estado, o SESI (Serviço SQcial -da Indústrial,

'pelos 'fornecimenJ03 de remédios e gêneros aos trabalha-'
dore� ca·tarinenses. Lei sábia, lei justa, lei humana. O SESI

presta efetivaJ;Ilente r::levantes ..serviços· aOs operários e

suaS f.amílias. ''\

.

.

.

.

Agora, o Sr. Governador acaba de enviar à Assembléia

e pede urgência na aprovação, um projeto de lei, revogan-

do a isenção.
.

.

Se está contra o SESI, lógico que se coloca, tambélll,

contra o, trabalhadores -e suas famílias.. Porque o SESI

goza de isenção dêsse tributo em todos Os tstados da Fe-

deração ..

ProjetHamericano de alto poder sobre:'. . _

,

o nosso pais
WASHJ;NGTON, 7 (V. P.)

_ O Departamento de Defe

sa informou que um projetil
tele-guiado, disparado desde

a base norte-americana de

Patrick na Florida, eScapou

do coiltrôle durante o vôo e

"nada se sabe �êle". Um pO!'-

e que havia sido. visto, pela
última vez, sôbre o interior

do Bras.l, com combustí..Yd

para duas horas:

o TEMPO
Previsão do Tempo, até 14

Iloras do dia 8.

Tempo: Bom; 'com. nebulo-
sidade.
Temperatura: Estáve1. .

Ventos: Do quadrante S\J.I.

ta-voz do Departamento dis

�e qUe a comunicação se fez

com base em certas informa
-

es publicadas pela impren-

.,

Q "Preventorlo" deseja proporcionar
um Natal feliz às crianças pobres.

Coopere.
'

�. .Lk'ft.;;"-

A
·

Alteração das Taxas Escritor Malloélito 8U'SCB nDIJ
do Impôsto de ,Consumo De��O���e!:�tra..e' -puv
.(
RIO, 7 (v. A.).� Com re-, gados fis�ais do .Tesouro 'nos ser pago da seguinte, manei- em Flo!lanópolis, o conheci-

. O sr. Governador
ferência. à Lei n. 2.874, de 26. Estados sôbre à selagem dos ra,' devido à impossibilidade do sscrítor' Manoelito de Or- Jorge Lacerda, quando
de novembro findo, �ue alte-.I.produto sujeites ao Impôs, de serem impressas, em tem- nellas, qUe se faz aeompa

ra as taxas de incidencia do to de consumo, a partir dê po, pela Casa da Moeda, as nhar de suà :gentilissima fi- assinou a mensagem
impôsto de consumo, vem 0110 de janeiro de 1957.

.

novas estampilhas: lha 'Lília Tereza, fjno.._orna- com o projeto de au-
diretor das Rendas Internas: Assim, o ímpõsto referente a) os fósforos 'sujeitos à mente da sociedade gaúcha.
de expedir Circular aos dele-! a fósforos e cigarros deverá taxa de Cr$ 0,16 pagarão o O ilustre homem de letras, mento no registro de

imposto mediante a posição que é, tambsm, professor veículos, por certo se
de uma estampilha de .... universitário, assinará, csm esqueceu de que "a bi
Cr$ O,lD,5 e o restante' pO; t a Faculdade de Filósofia,
verba, discriminada na pró- i contrato para reger a- cadeí- cicleta é O outomovel
pría guia de requisição das ra de Literatura Hispano- do povo".
estampilhas. Quanto 'às ou- Americana e tratará, ao mas- E
tras fórmulas,' destínadas ao! mo tempo, da fixação de sua

,olvidado
.

'di�so,
estampilhamento dos f&sfo- rasídêncía nesta Capital, de- meteu Cr$,50;00 de ta-
ros com base na nova lei, já finitivamente. xa. quando â ta6ela a-

.'
.

estão seddo confeccionad�. .' .

t � ,

d 'C '$-' Crianças qu. ganhat'am um lar no "YreventÓrio" níeíam-

por aquela. repartição�. ," Os. me�os c�lturais d'e flo- U e e. r 1�00.· 'Se na:.arte -c�nica,.diYertindo à gran4e assistência
"

b) 0$ cIgarros sufettos a�l,rianopohs estao de. parabéns •
Para meter. na taxa Centen�s .e centenas. de crianças: filhas de hanssnía,

taxaa de Ct'$' 1,80, CrS t�5 e e beR! assim a Umversidade mais 500111 SE'· I nos, Internadas no "Preventório" desejam ter um Natal

Cr$ 5,00, paga.rão o imPô$tol' de S�ta Catarina, pela a-
t d

70 • �Cla•. feUz. Coopere, Illandando tua dádivá 'p'ara Saldanha Ma-
mediante a apos,ição das e;3- q\lisição de .uma, das mais es ava esmemorlad.o! rlnho, 34.

.

....

.

.

\

-

�

tampilhas de Cr$ 171, :.... sug�stiv.as expressões da cul- Quando a oposição
t --,�---'----;..._----------_".:,_--_;,-__

Cr$ 2,32,. Cr$ 3,24 e � t�ra � da inteligençia brasi_1 de ai· I O" que va' ,. 'a'centecer .afé·o- 1,0m 'd' ·e·steCr$ .,4J5•. respectivamente e Iaíra. Manoelito de, OrneUas
U O arma, pela pa-

I
f

o restante por verba, descri-I tr.a..�!. para, o n�so meio, não lavra dos seus deputa- ",
I \ -,

minad.a _

na própria guia .�e SÓ a sua lar�a experiên:�.1a dos e pelos seus [er- .

_

_ se�u O
requísíção das estamPil�as. de �of�ss,.?i" com,?, �ambém, nais SE. , os tempo-3 san che,'fados pa-

I
da manhã num programa

AS demais fármulas para es- a dlsposiçao de trabalhar.. ,.
, �cla. estalou, ra a realização das profecias que será realizado por gen-

t�.mpil�amento dos cigarros com �es!re� .
e alunos pela n�

..
memona: lembrou-

t
de milhares de anos.. 1 tileza d·os diretores daquela

ja estao �ndo confecciona- compo.,*çao de um a�bt�nte se. outta vez .4 e .

Escute a rádio Anita Gal:i- emissQra e palo locutor de

das.' �ivers�tárío em Florla�opo I" bi "('!, � qu baldi, .Domingo, às 9 horas Filosofia da Vida.

Em relação às bebidas, en- hs e pelo prestigio da nossa a ieieleta e o auto- ...........-------------- _

quanto não existl�em_ as eín- Universidade. Do seu progra-' móvel do pobre". -"SEMANA. DA MARINHA"
tas com os novos va,lores pa- ma de trab�lho consta, tarn-I E be I

.

.

ra o estampilhamento de Ca- bém, a ,instalação de um Ins- .:I, membrado pe- Hoje, dia 8 (Sá6ado): 7--

da
\

unid�de, pagarão ímpõs- tituto �ispano-AmerdCalDo 110 oposicionismo, dei- I
- /à,s 20 horas - Na Rádio Gua.rujá, palestra Pelo cá- .

to mediante a aposição' de nesta. Capital, tendo censo, XOU a taxa nos 10 _

pitão NEROCI N;EVES, da Polícia Militar.

cintas que. totalizem .0 guido já a doação de biblío-· I
cru

- ._ --- ---

"quantum" respectivamente tééas dos Governos do Uru- zas. - Negrã,O, de lima, conde de Meta'ba
deyido.

'� I guai e ·da Argen.tiI_Ui. Mas S. Exêia. não se
'

< :'; ,

.1 RIO, 7 (VA) - Õ_'prefeito bliarquicos da 'nossa Casa

___._,_ -: _.
. :/.:aembrou· de 'tudo: es- do Distrito Federal, sr. FraJl-' sob o n. 98 .

•. P":t�d:��;ia ������....... Cr, 2�o _ •.00
..
1.. ,Q.$$�..,

C
;"...
A"ITAL ,�c;::�eq� .:: .

E:urrE::'or:::.��
I

;��iF:.:�7.�����:n�� ..

Cr$ 4,80 _ 6,5 ' - cp; -" Selo, consta tam,bem conde pela "Sacra Imperial! direito ao uso das armas

- demais cavalheiros . . . . . . . . . . . . .

; .. ,.- .;
..

:

,,�;�i ;,< �.- . f

';0,.,�v;tldo 'M�I� ,�.. eCmr$ 2t,_O'OO!I;hinêlú�nb'do' �:!:!�:ti���:m�·r����u:o�1 �:���i:aS�::b:aOsa�::e I:�
EM VIGOR A PARTIR DE HOJE: ..

" �i ...' ••
es ampl �,so re sede em São Paulo, na rua ·perial Instituição de Michele

FILMES N�CIONAIS FACULDADE DE MEDICINA - Ouvimos 'umá
.

O automóvel dos po_ São Luiz. O ato que lhe con_' III, principe Angelo Comne-
,6. Em quaisquer cinemas Cr$ 14,50 -18,oc . I

das mais interessantes' reportagens pela Rádio. 1>res' isto'"é a bicl·cleta cede o novo título .foi _.Rubli-, no de Tessalia, que conCede
7. Cinemascope, Vistavision, Superseo- "Guarujá", ha dias� q�ali�'··era"entrevistado

.

o· " • cado no "Diário Oficial de o valioso título "em nome de

pe, Natural, Mexiscope ou outr'o ','

t" X 29 d
. d. I

'.

nosso Uustl'e amigo prové� facultativo, dr. An o-
_

'

..

.'

e novembro úh;imo, assl-,' Deus onipotente, un.o e tri-
sistelDa . . . . . . . . . . . . .. Cr' 14,50 - 18,o( .

-

�
.

nio Muniz de Aragão, presidente da Sociedade de ,X X
nado por Michele III, que tor-. no, para a suma gloria da

Medicina.
.

C
�

t·
na "conheCido a toda gente' Beatissima Virgem Mãe do

Foi ·realmente sob todos oS pontos de viSta,.
.

om es. e avISO, es- com 8JS presentes nossas. car-! Mesmo Nosso Senhor Jesus

proveitosa.e de geral átleitação aquele feliz elUlon- peramos que S. Exciá. tas-pakntes o nóme do aci-' Cristo para honra e detvoção

tro do dr. A....gão com o mlerofé;nê daquela Emis- também mande desar- m). r�ferido ex�o. sr., dr.;. de San" Michele Arcanjo e

sora. graças à crescente atl'ri.dade do estimado Na_ '. • . . . I FranCISCO Negrao de LlIna, de todos os Santos da nossa

zareno, incontestavelmen,te,. cartaz nas coberturas .

riscar esse 1mpostlnho! foi inscrito nos registros bi- religião greco-catolica ... " .

e reportagens' selecionadas de sensaciÓnais·' fla-
- .

_ .
.

.,antes .....,6m... _·ó ............aI_. -,-REC"HANOOPelo que ouvimos, aJégra-nos saber da possi-
. r

. ,

bUidade da cria�ão em Flol,"ia.nÓpolis,. de ums_ FA-
.

I.
•

',' •

•

.

CULDADE DE MEDfClNA. '

Desta feita. a idéià ti1a. ,a. palavra do Sr. Presi

dente da Re,úbllca como indiscutível' . ido-

neid,ade e serurissimo' ,�ndôsso, para que

não se ponha mais dú,,·idas a respeito, desde
que S. Excia. nlo. semente mostrou-se interessado

por essa explêndida iniciativa oomo ,também se.

propôs dar de seu meJh'Or-empenho tudo que for

necessário. para a concretização. da velha aspi
r�ção dos catarinenses. '.

_

Prometeu ainda ,'o s�: 'Pre$idente da República
ao dr. Al'agão e cOIQP�heiros que integravam a

Comissão. na presença .1'0. dr. Nerêu Ramos, Minis�
tro da .Justiça que'pro.ri�t;nc�a ainda para a ob

ten�ão dQS recursos' tiunceiros iniciais bem como·

de uma. subven�ão anual.
Não é licito, ltOis/'Ue nos' deixellJoS levar pelo.

pessilJ\ismo sempre ·pr�nu,·.quando a. maior au

to.ridade do pais q� &iÕi�m é médko, acaba de

fazer pl"Omessa tão to.a1na( Oco.rre também a cir.

c.unstância de que .. st� �o.veinador do. Estado não
está alheio à iniciativa, tendo igualmente dado,

sua palavra pata que':Sé concretize tão opo.rtunis�
sima 'realiução. Conjugados estão assim, os me-·

Ihores esforços nesse" se'n�tdo., num trabalh� de

equi_pe �"iaêp.".lDflaêncialJ e da qual depende
ao vitória

-

tülal.
.

Praza a Deus não surjam das sombras os Maus

inspirados, para· no enSêjo não intimem com seus'
.

palpites desatJ.1el_.tos:de todo o bom senso e entra

varem ou pretenderem 'entrav81' pelos meno.s o tra

balho em marcha' o�ndo resistências .eleitoreiras
à consecução ckdã.'grande finalidade.

Na presidên�ia < d8 Sociedade de Medicina en

co.ntra-se· 111ft iluStre' � ·.eaiarinease Pelo co.ração
COIIlO ele JDeSlftc) f� �flUeStão deo aflnoar, aqui ra_
dicado ha anos e .éY;ó jnur� pela. instalaç� da

Faeuldade de �edi�inà em nQllJla Capital constitui
mais-;.uma pf.ova cIe '.sàa. evideRt-e eealissão. de ca

tarinensisàlo. lIfêsSe tn'bialho. a digna e provéta
classe m'édiea de '�a terra � �,:ualmeQte dis- .

n i iIe De dentro Jlo

DIARIAS SECAS DE UM DlARIO DE BORDO
XIV

I

, "
.

No clichê acima nem toao3 po'dem ser l'éconhecidos, A direita, em pose de

descansar-armas, o Ivo MOÍ1teneg�, lemIJra os SeUS tempos de Tiro do:!
, Guerr-fl" apesar da sàUência· abdominal é da camisa xa:dI4t?z, ao seu lado, o
Buzin, preparador de jac'Úi3� depois, agauchado, o Celso Scoss; mais aga'Í'J
chado ainda, �\tase à bandoleiro, o Chico Grillo; sombras '3em identifici:l_

.' ção; ao meio, sorl'indo, cigarro à boca .. o anfitrião,' S. Excla., 'o sr. Valdo da
Costa .Av.Ha; aO SeU 'lado, o primo Zé Arruda IRamo{l' e outrq de pê. Ajoe
lhados: Polli, Careca,' Gast�o, 'Joãózinho 'e�Hélio, segurando dois veados
caçados. A frente' do pom,' duas cabeças de cetvus!

FOPanl dados, durante 'a ��ul'l3ão, 1.352 tiros.
. _./,

.,;:L'

J1'�i�·
�':l.

�,J
\!t J

". �
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