
siderurgicr"s.
lutuaçõe:l, o

mente 'pos�o
da Liga cas

ÓS o fim da
a . mundial.
ao eontl'üle
nazl.3tã, em

:.Q,tl'l!;-il\�ul um plebis-
a segunda
o Sarre,

nomo, ficr.u
�a por tor_
micos. Em

'li , d:e
a na Õ, d
civil" .

mento desst.· Cal��r()PÔr za .anti
.

llm ·.meUl(j�q ('Oll
clonará uma e:.:on;)lnia anual diçÕeiJ. Além db:s::J, llece
de sete- bilhões d� cruzetros, tamos construir s11.J3 e ri'
aproximadamente, além do mazéns, 'o que já rnlçíamos,

,

desafogo e ga 'me(horia da a fim de que não Se 'destrú
produtívidade nas, reparti- am 03 frutos da terrs, Darêi!.{I."�"'''4...._....._4ií
ções redsra:s públicas�

,

não apenas tôd::l ii ênfas'e" 1i';CI:......;-'C... :;;;;':;;N�;;:;:;::::M;tt;�Y:M-;;'W::::M-;;;;';.'::;;;::;::::-;:;;N�;;::��;:;;t;y;;;��
Essa gente qUe <Jspíra a ajuda' governamental aos Ira.

continuar superrotando as balhos agrícolas, mas auxí;
,repartições, públicas devia lio às índuatria , da alímen
encaminhar-se para- fi inicia- tacão, Sem tais provídências
tiva privada, para as atíví-' não v,ejo ec.no sa,r dh aítua
dades. reprorltítivas. como ção em que nos encontra
acontece -em t-ida a parte 'mos.
Por qus o Estai') há de sa- Não tea'lO problema meíor Ao pl'imaaismo menta-I do sr., Irineu
criticar a coil!tividade' de do que a altrnentacão do po- B.

v omnausen, as criticas e os comentários
forma tão ínj usta, transror,

. vo, problema qUI' se encon-

mando-se numa -e,:;pécie de tra ligado ar)' transporte e a tecidos em tôrnn do seu ealamítoso gu-

companhía sogurn-Iorn do muitos outros. Não fare, pro vêrno são insultos e difamações, injúrias
bem estar de cidadãos que messas, jJas3arei à ação "I;S- e ealúnias à sua importante pessoa.
não querem COITeI' nenhum de _iá, com vC'.\tad(! e oner.,

.
.• A h'l'itação do ex-governador é perreí-

riSCO, ;,.':L0 (\ de vive- J (' s gía. Deli" protegendo OS tr:..
-

runcí ).'ú, . '"s públlcos índís . balhos que vão ser inicia- tamente eempreensívs], À recepção com

pensa � �:S, cobertos de sorvi- 'dos mcont.neutí, poocr ei que foi acolhido na Capital, somente' Iar-

cos ao �J - ��, sel':!.':: b€!leficill.. anunciar resuíradqs mais po- tou o cheiro de' cedros e ciprestes para
dos 'com essa política de meto sítívos :l'j P'HO na pl'óxjmo· .

onerai mais a despesa Pu hli _ ano.
não ser confundida com, ato fÚI�ebrp" 'As

ca com verbas desmesuradas demais homenagens do programa do

t�'.l e na:) contí- que se destinam ao pagamsn REGRESSO TR'IUNFAL toram ígualmsrr,
nu mesmo ritmo

I
to de pessoal. Papel de Imprenss t

te' .mareadas de incoercí�eis melancolias,
ja fazer fa vor e O PROBLEMA DA V

da custas de um ALIMENTACAO
.

quando não apimentadas de maliciosas

te do que ona- No ano de 1957"::1 atenção. lUO, 2 (V.A.) - Na pró- ironia pelo espírito de observação e cri-

do govêrno 'se voltará, porém xima sexta-feira, às 17 ho- tici do povo- ílheu,
de preferênai�, para y }1rO- ras no 7,0 andar da A.B,I. Se a finaÍidade da visita foi o lança.
blema da alimentacáo. Tc_ ,

,

I'
�

mareí parra nessa 'batalha o sr. K. F. Landogger, pre- mento da sua ilustre candidatura ao Se-

pessoalmente. Não permiti- sidente 00 Parsons & Whit- nado da, República, UDUJ. eonelusân lhe
rei que a preguiça, !l, morosf- tomoro, Inc. dé Nova York, terá aproveitado de todos esses tristes e

dade, o ne��t:vlsmo, a doen- que aqui se encontra para decellcionantes. festejos: a de que tfrá
ça burocrática acarretem a . ,

-

fome sôbre este país. Sei que
tratar da instajação de Ull'!a p'ela fl'ente uma das mais arriscada", e

'não é policialmente, apenas fáhrica de maquinas para 'pet'igosas aventuras da sua vida politica.

c?m repres:;:õ�3>: que �e ccn, produção de papel de írn- Imaginava o sr, Irineu Bornhausen que

te� a ata ([,e preços. �ó pro- prensa e celulose, dara aos a sua prolongada ausêneía agisse e atuas-
duzmdo, '�rJ:llldo mf.lCS que· I' t b 'I' .

�

permitam prorluzír, é que �orna I.S as ,,�I erros u�a se como fator de saudades e não de es-

conssguíramos estabílizar os entrevista coletiva, seguida quecfmento, como observou desolado e

preços, Acertem-se da me- de um coquetel. ferido na sua doentia vaidade,
lhor maneira 3� fjnf\nças, .Ib Q1Wixas dos seus mais íntimos amí;
façam obeaeeído 0 crçamen-
to - o que ninguém pode 'C O N F I S C O U

g e corteligionários são amar�as ('on,

d�ixar de J'econhecer como ' tra A INGRATI"AO DO POVO.

indispensável - e nüo se Nada, en�r.etanto, mais injqsto. A an�,
alterará, mesmo assim, fi si-, " - ." .. ' I' d do .. � t·

.
.

1
tuação do :lb.1.8tel!'tmer�to e PORTO PRINCIPE, 2 (UP) "Ise as causas ...,spres Ig10 que envo -

dos preço3, d,)s alimentos - O governo do Haiti coni,Js V'e o ex-governador, môstl"a que o povo

num país em que a prt)duti� cou OS ben� do ex-presidente está certo. O deSilalabro admillistr'aiivo
viciade apre3enta ind�ccs bai- Paul Nagloier bem 'COlHO dos
xissim().� e 0$0 transportes são membros do seu mini,stérb.
esCdSS;S ou inexistentes O atuál presidente VJuis que

03 l�o)3<,:lS �il"13 ie l'rOdn- assumiu cargo na qualida::le
tividad,� süo de enver�ollhar de presldentle ,do 5upremo

,se CO":l', t_ '1 ',,� ('ulll oE::l� tribunal ante a rennncia de.
outrl)s pJ.ís(�. E' p�'edso pr..:- Nagl<*r assinou o decreto

para!', ,aJubar. i:'!'!�l� a.> confL'lcO sob fo�e pr.e3sã'O,
nOs3'IS giebr4s 'U1l'''�a(}iZj,:!.is entretanto l:ecusÕ'u cedGr

SQ.l'vlÇ(ls cio campo e '"fp.rep(,J' tambe as. insistencias pan
crédl+''> efieil'l1te e ,ráp:cto �o que recha-se a can.wa dos.

pro,autor, �. que o é,,� to deputados no país"'«I\]e se�

de pr01t',; lO pt:l'mlt 1 preço governo é constitudonal e

..,pluis baratos para os consu- não -pode cometer ·atos llit3·

midores, para que se prOOll- toriais,
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; ,.Qua�d:O tánto se" blà nos de Todo Mundo", etc. - já
mi�eiros que

�

al}-a.ndónaralQ' tão conhecidas e aprecíadas
o' seu, Estado, atraídos p�lo, pelos' seus inúmeros leitores,

mar, 'é, justo- falar também Excelente sob todos 'os
,

pontos de vísta Al-TERO
SA é uma revista que pó
de ser lida por' todos. E
'agosa, m�lhor do qUe nun

ca, é' excelente a oportuni
dade de conhecê-la, de ofe,
recê-la às pessoas amigas.
Cu ...ta apenas oito eruzei
ros o exemplar' de ALTE
ROSA, e você" pode obter,

- Joa
Fumílía

-:- Edg
dade e f

� dr.

� y-�:� / -

�-'- Aiv��O"'ACCioli� v-rls-
-

'1"'"
.

Thomaz CamiUi
, cone61los '

"

"

-:
/ :e':

'e'
-r. "

Guilhermina Mártins
Het.tilta Sa�f�rd de ,Vas-

,

Camlll] ,l, '

,concellos '�-', �.iJlf
'_ têm o prazer de 'participar aos parentes e pessôas
'( "':\IDigas ,o e<frtrato de casamento de seus filhos Rose

Mai*ta l\fartins Ca.w�j!i e Hamilton Rogério Sanford de
Vaseoncellos

-Rose' Mada e �milton Rogério
I Noivos

FIQl'ia�polis" 24 de Dezembro de 1956 -,

"�"·"rRTrcl·p·Aci·o······'"
. � /'

..,_

.
:e: :e:

Plaeides Gonçalves Ventura
.

Guílhermína Martins
-e, Camilli

têm o llraze.r de participar aos parentes e pessôas
}(nug�._� ,contrato de casamento de -seus filhos Alzira,
Ventura e

\
Tomaz Camilli Filho
1., ,41ziri e Tomaz

, _ t\ '
Nbivos

"

!loria�p'�� 21: de Dezjmbl'o de 1956
,

••••.Ie.�� _ �

·�·I)�V tE.
'"

Calandrlm

re convergiu para a real
dêncía da Avenida Rio
Branco' .nr, 16t grande nü
mero de pessôas amigas e,

de admiradores, .qu� 'foram
levar as maníãestações de'

pezar; confortando os fa
miliares.

" A exma. Sra. Prof. Nair
Ribas Zimmer éra destacada
figura do nosso Magistério,
que exerceu. por longos anos

com apreciável soma' de re

levantes serviços e com a

dedicação própria dos ver

dadeiros sacerdócios.
Genítora do ASPii'ante e

,ofidai Lenio
.

Ribàs Zim
mer, das stas. Lenir e Lení-

Pedro Bruno .Venture. Thomaz Camilli.
-

-
'

CAM,INHONETE
Vende-se, a vista uma

1951, em ótl-

à Rua
- 34_-.::-

nesta.

PRECISA-SE
Preeísa-se de uma' em

pregada de preferência id�
sa. Exig&se rererêneís,
Tratar a rua Ânita Gari
baldi, 83 - Apt: 3.

r
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-'�:x:-
-melhor forma de se

ar objetos niqueládos é
r uma camurça l�Pà
ebida. em amoníaco. De

l'S limp� com um pano ma

bem sêco, O níquel fi-
á brilhante sem arranha-
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40.060

das

,',' I�I!L�

P A R I1C I,'PA.' A O

TOS

ER \

Repercutiu .��nÍen:':
te ,'nossa Ca:pita. no, dia

31 de·,Dezembro último, a

infausta noticia do fa1eci
mento da exma. sra, Pro

fessora
-

Nair Riba-s �hn
mer, esposa do nosso pre
zado conterrâneo é amigo
sr. Gustavo Zimmêr, alto
funcionário da firma Car
los Hoepcke SIA, e pessôa
muito relacionada na se
ciedade local pelos elevà
dos dotes de carater é.de

coração, aliados a.uma ele
vada formação cristã.

A noticia correndo eÍe-

, Quando tânto se fala nos de Todo Mundo", etc. - já
mineiros que ab'andonaram tão conhecidas e apreciadas
o seu Estado, atraídos pelo, pelos seus inúmeros leitores:

mar,'ê justo falar também Excelente sob todos os

daqueles que permanece- pontos de vista A�T.ERO
'ram no alto. _ E' o que faz' SA é uma revista que pó
ALTEROSA nesta segunda de ser lida por todos. E

quinzena de dezembro, fo- 'agora, melhor do qUe nun

ç�lizando. na' grande repor- ca, é' excelente a oportuni
tagem "Os que Não Des- dade de conhecê-la, de of�
ceram a Montanha", figu- recê-la às pessoas amigas.
ras importantes no cenário Cu(jtà apenas oito cruzei

'intelectoal brasileiro, que ros o exemplar' de ALTE

continuam vivendo em Mi- ROSA, e você pode obter,
nas. Essa é uma das gran- para si ou para quem índi

des atrações da nova edi- 'car, uma assinatura anual,
ção de ALTEROSA, que enviando 180 cruseíroa à

oferece ainda grande nü- Soe. Editôra Alterosa Ltda.,
mero de matérias 'de ínte- Caixa Postal 279, em Belo

rêsse, principalm'ente vol- Horizonte acompanhados de

tadas para a =óportunidade nome e enderêço, com o

ao Nata.l. ' que estará .garantindo. o re

cebimento, por via postal,
de 24 exemplares da revis
ta da família braaileira,

- :.Toa
Fa�ília

-:-Ed
dade e f

-:- dr.

cc

-

Alvaro Âccioli
con�Jos '

Thomaz CamiUi
:·e:

:e:. Guilhêrmína Martins

Ilía Sanford de Vas,. Cami!_li
eoncelles '�� " 'ifI"-

""- .

têm o prazer dê 'participar aos parentes e pessôas

'" wj.nngas o e rato de casamento de seus filhos Rose
,

l\{alita if-artins C�iJli e Hamilton Rogério Sanford de

Vasconcellos
il-osel' Mada e H;amilton Rogério

Noivos :

polis, 24 de Dezembro de 1956
MM�"""'•••··.············'"

ARTICIPAÇAO

, .'

:e:

�
,

CAMINHONETE
Vende-se, a vista uma

Ford F-1 - 1951, em óti
mo estado.

Tratar à Rua
Schmidt - 34,-':
nesta.

Pedro Brnno Ventura', Thomaz Camilli

Guilhermina Martins
_

Camill!

1>----__..
têm o l}raz� de particjpar aos parentes e pessôas

}'mlglt§...�� contrato de casamento de .seus filhos Alzira.

Ventura e-. Tomaz Camilli Filho'
\.., ,zir e Tomu

\\
"

de 1956

PRECISA-SE
Preeísa-se de uma' em

pregada de preferência ido
sa., Exige-se referência.
Tratar a rua Anita Gari
baldi, 83 ,_ Apt: 3.
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·melhor forma de se

ar objetos níqueládos é

ar Uma camurça .l4npa
ebida. em .smoníaeo. De

is limp� com um pano. ma-

bem sêco, O níquel fi
á brilhante sem arranha-
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iijjilii�ii!;:@i:fii:ti:ti:::;;::�i:�t:j:i:titi:i:!:i:i:}i:i:1:it{i:i:ii��!:!:;:!{�;i�:i:i:!:ii#i:iti;j:m�i*::���;:::!:ij�:�;#i:i:!�:i:!:i�:f.it
. Ano de 1956:

,eassag�jros
Carga transportada,
Mo .

� vôo .:

Kltls peitOr idos

Daclos estatísticos .de janeiro a ovembr�. e estimativa de d�embro:
1955 .956 Aum.,.,; %

S

1.320.000 1.840.399 39.3
8.475.000 28.995.548- 242.0'

138.700 1:67:978 21.1
36.020 00 �3.i97� 1'90 21.6

-

6.9 O·dias
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Com a vitôrda obtida pe- portos, 21

lo Santos, na noite de sâ- 50 - XV de, Jaú, 22

bado, frente ao Corintians,; 6° - XV de Piracic

pelo escore de 2x1, o certa- ,23 '

me carioca finalizou empa- 70 � Taubaté, e Ju
tado, entre o Grêmid San- tus, 25

'

tista e o São Paulo, sendo 8° - São Bento,27
a seguinte a classificação

HIO' sei jotar.iuma 'grande' ,arlida ..
o Ilérica veaeeu ::�:> São Paulo • San- i���;��l��:'::i:t:.d:

�,'ou muito a deseJla.r o coteJlo de domingo nesta (apitai entie o líder�absoluto e'o Avaí -Irrê-
'

2° - Corintians, 11 disputa de uma ou duas

30 - Palmeiras, 14
,

tidas, afim de apura

�tlecíYel b pelotão "azzurra'!- Sõberbo desempenho,do "pivot" Beco -' 2 x ;1, 'o placard 40 - Portuguesa de Des-, campeão paulista de 5

, 'Stt(lilo, por'Cocads, Rodrigues e Sastinhos, todos no primeiro lempo- Ouadros - Arbitra-

�'�' � gem Preliminar - Renda �e (r$ 20.4;15,00.
li):; que, domingo passado, Ambos' os times atuaram I co e Antoninho; Ceceu, Beco Arbitrage�

m ao éstádio da Praía desfalcados, o Avai de Fer-: e Souza; Izidoro, Cocada, I Com desempenho aceita

I'Wa ver América, "ver- nando e Manéco e o Améri- Bastinhos, Euclides e.Renê. I vel funcionou o sr, Wilson
"" Avai, 'pelo Campeona- ca de Ibraín. Avai:- Tatú; Waldir e

I

Silva, da L, B. F..
'

a. ,Divisão Especia-l -de Moraci; Guido, AlI.elardo e I.síone.ís de 1956, por Os tentos Jacó (Mazico), Preliminar

jJlão esconderam a sua O primeiro tento da tarde son, Rodrigues, Amorim e A preliminar entre Ta:'
I fação pelo que lhes verificou-se aos três minu-

dàdo presenciar, Nín- tos, quando Cocada, atiran- ---------------------:---------.-..-------------- cimento, em nosso cam

foi contra o resulta- do de longa distância, viu a nato máximo.

marcador que refletiu pelota com rara felicidade

N
-

F h AI· N
Há mais de um mês

i!�:::l��i: ��:::::� E::::�:�:::!�:::::.:y�� ova, ,a'o�aD a, . 11-. °g'ra
·

d p��O�aR:T�:Iov,tA:I-p:riot�ginlo�srOt�I.TcSo{ue�qU-conquista do titulo, guarda-valas avaiano para ' II
jogou bem o Améri- evitar que o balão de courp

o titulo de 56
. ,

tas, por outro lado fosse tocar o barbante, Aos COM,' UMA ATUAÇÃ<r IMP,E(-ÁVEl O FIGUEIREN,SE. ABATEU O PAlM
'

..�

m não atuou mal. 'revê 15 mltiutos. o Avai empatou,

�����u����f��':'::::�;:'-:�;:�:�,.V' e seu ataque custava por intermédio de Rodrí- POR 1 X 0'- EM>-BL
a acertar, com o veterano gues. Aos 43 minutos, num r >

•

' '.
,," , .... : • ,

'

.' •

-

•
nunca estarão no estádio

Bastinhos -completamente ataque dos visitantes, Coca- DepOIS dos seus suces-" � tires, Aníbal, Adao e Wal· da rua Boeaiuva d
"

b ti 'f T t' d dí t dA'
a O•• IS a a re- mor', Wilson T 'oh E"

e on e

irreconhecível, em ora 1- da atirou orte e a u e- sos ran e o v I '

coar permitínd " <. ' OI o, rr- quer que esteja O alv' .

,

d d
?

d 'I t d d
' . , "

o que o qua- co Torrado e La
r-ne-

.. ..esse ele, a virtu e, .a .mar- fen eu parcla men e, an
__ !

r ot á Blume- dro de Trilha retornas ,
'

.,. u�o.. gJ;'O, afim de que o "Fura. d'

'. ão do go vítorta.; tH'R para nau, para o seu cumpre-
I à Capital com mais _ se, A vltorl� do FlgueIren. cão" passe ileso pelos seu ?ueA .lr�to Santo,s �'j{ S. P

����:M�!
undo das redes, Estava misso frente ao Palmeiras 'laurel

um

I
se, a terceira no reduto adversários sendo •

o. m a na edição do

_

o orftíba, ao completo o marcador, logo Alimentavam os b�avos d-e '1' F'
.

,. adversário, repercutiu agra-j a-conq�ista' d •

possrve 12 voltamos a insistir-.: "

f.'W..JP.��", €) He f'
, ,

I
�

• OI muuma a contagem da I t
o vlce·campeo· vemos' porê d 't'

pivot",
r- na ase InICIa, Novo perio-I tensores da jaqueta alví- gol ..di Wil

' I ve men e entre os afeí- nato e mesmo do ',,' .rem, a mi Ir d

tarde do derr�deiro pouc�o se viu " negra um s� desejo: vencer.' conjunto for::do tendo � çoados do clube presidido' nato.
campeo· de ja � hlpotese de um e,

iiradfssima, "amarrou", em movimento e açao, a não E lançaram a luta com dís. f
ro Soncíní ; T ilh com. CI pelo sr. Thomaz Chaves Ca-I Para a frente, pois, alvi.

pate f'ínal. Tambem é VI

o se costuma dizer, o ser,o ,bom desempenho da,'
, ri � e Lau- _bral que agora mais, que, negros! vel, �,mbora pareça

"

Amorim, .impedindo defensiva rubra que não'
sível.

,

vímentos- da dianteiro permitiu fosse desmanchado I,
,

-,
Tudo aconteceu, pois

j�:e�soá�ii:2�ee é
peJI�i:��� ;o���a�det��eP��mf�;�, ��� I JOGOS OLíMPICOS DE, tt1EtBOURNE PAYSAND'U'I 3 X A' (LASSIfICA("O ����aç!os::rce:�:eci�:i:h8

Am�rica, llfu parte deve do contundiu-s� fiéando fo- ,

-

"

' A
.

O campeonato paul��t
u triunfo �mingo � tra- ra ,de ação por seis�minutos.

j'
(Continuação) 1.0 _ Dinamarca Oll'MPICO' 2 ...#. I apenas 7 vezes termino

Uio por �od9S os titulos No final, Cocada perdeu �

Esgrima 2,6 �,;.Belgi('a
' Com os resul�dos de do- empatado, até hoje, send

áv�, de- o, que, excelente ocasião p'" ra au- FI Conseguiu o Paysandu' a mi:ngo, a Classificação do, nenhuma vez no profissio
f

,.., orete por equipe 3,0 � Estados Unidos I'
or

" -émtlfujsta as manter a ,diferença, chutan_ 1,0 _ Ita'll'a
- desejada reha]J.H,itação, fI'r- Campeonato da D'ivisão Es,

na Ismo.

d :;C'
'

d'"
Classe "Sharpie - '19Q"

t: '�Igltra 01):1 loan- do na trave, mando-se no 2,0 posto, ao pecial passou·a ser a seguI'n- ,;::; - Athletic - P,au-
2,0 - França 1,0 - N�va Zelândia r

po Altos e baixos 3,0 _ Hungria 2,0 _ Australia '

derrotar o Olímpico, de Blu- te; po� pontos perdidos: Istano
,

aí es eve num' dia No, América', Bos'se, segu- I menau, pela conÍagem- de 1.0 - América 6
1903 - Athletic - Pau

bem
'

f'
' F orete individual 3,0 - Grã-Bretanha

L ,

In e�, não havendo 1'0, mas um ponco nervoso' 1:0 _ França Classe "stars"
' 3x2, O prelio teve por lo. 2,0 '-:- Paysandú, 8

listano
.

exagero de n.ossa p3.llte afir- a zaga AntQninho ,_ Mazi� 2,Q _ Itália 1.-0 � Estados Unidos
cal a cidade de Brusque. 3;0 � Avai, 10

- 1904 - Athletic - Pau

mando .que re�zou sya pior cSl, com bom l,rabalho; Ex- 3,0 _ Italia 2,0 -_ Italia
4.0 - Figueirense, 12 listan�

partida do Campeonato. Co- celente a conduta da ll'nha A Pro'xl·ma Rodada' 5.0 - Olimpico, 13 1909 - A. A.' Palme:iras
1 Espada por equipe 3.° - Bahama,s,

maçou ma e...acabou pior média ,com Beco em grande 1,0 _ Itafl'a
'

6.° - CarIo.'! Renaux, 15
- Paulistano

'd N f f'
Classe "Dragões" D'

a. a ase mal não se 'evidenc'ia:, e'nqu;ãnto �que 2,0, _ Hng�ia 1.0 _ Suécia--
ommgo próximo 'será 7,0 - Palmeiras, 16,

1920 - Pales.t�a - ,Pau-
'ficou da parte dos co- Ceceu demonstrou, mesmo

' realizada a 6,a rodada do 8.0 - Caxias, 1-n- IIsta'no

d _,
3,0 - França 2,0 - ·Dinamarca t

�,

a-uos ,de Rodrigues a seu jogo tudt8t o que sobe, E
re urno, constante das se- 9,0 - Estiv.li... 18 1928 - Internacional _

, spàda individual 3,0 - Grã-Bretanha '
--,

ue se esperava, Fa- que de fato é o melhor 'mé- 1.0 � Italia Classe dos "5 M 50"
gumtes partidas: 10,0 - MarciJio Dias, 23 Paulistano

pre nos noventa dio volante do Estado, Sou- 2 ° la
Nesta Capital - Figuci.· 1956 - S, Paulo - S�-

- '.
- ltalia '

- Suécia
nada apresentando za revelou-se 11m marca'dor

rense x Caxias. Em Blume- tos,
-

�r

; 3,0 - ltalià 2,0 :- Gl'ã-Bretanha '

esse merifuer pelo de recursos técnicos', no

., nalb - Palmeiras x Paysan- No passado, ou seja nas

f
� .

Sabre or equi e j.,o - Austrália
-

d' O 'ESTADO 6
a re erencla enco- ataque ,destacou-se CO,cada u, Em �rusque - Carlos vezes anteriores, ,o clu-

, �,o - Hungria (Continua)
, ::i'.m suma, um "on- sendo esforçados Izidoro e 2,0 _ Polonl'a

Rena!lx x Avai; Em ltajaí be derrotado no desempate
alh d I I

' M '1' D' O mais antigo dia'rl'o d d t't I f'
ou ep orave - Euclides, regular Renê e fa- 3,0 _ RussI'a

- arCI 10 las x Estiva .
e o I u o OI, aSJei{; vezes,

'me te \ b d ' E J'
' Santa Catarina. ; PI"

, n , em araçan o;-se de lho Bastinhos, S CARLOS
m omvile - América x o au istano, Puma l'n-

t I d
abre individual RENAUX 3 Leia e 888'

't
a .mdo o nohs jogos que seus No Avai: Tatú acusou 1.-0 _ Hungda ',' � ..

Olimpico, -
Ir.' J cliveI coincidencia.

orce ,or�s c egllram ao pon-. falhas, uma das quais PQsi-' 2,0 _ Polonia
--

pr.,
------

to de ,IrrItar-se. e com raz�o, tivou a queda da sua cida- 3,0. _ Russia X ,ESflVA 1 ' I', , I A R T I C I P A ç Ã{)
Af_norlm 'bem. que podia ter dela, Todavia' fez algumas Fio 'e (d'amas)' Caxias 2 x Marc'l,o Vva I d S'l

.

relio 31go dlaBt d B Na cidade de ltaJ'ái,,() Es-' ! . zaura a I va

I
Salim Antonio Kal'er

.,

,

e ,e eco. defesas de vulto; Waldir 1.0 - Grã-Bretanha' t" 1 I....
Azevedo-

���u-se dominar pe b M '

b 'Ih
lva, oca, conheceu' nova D" '1

. ,
:e:

..,:,,�o;!, u"'� - om; oraCI ri ou sendo 2,0 - Rumania Ias part
�o player "americano", des-

.

o melhor dos vencI'dos' " GUI'- 3,0 _ FI:ança
' 4errota, passando Ipara o A

IClpa aos parentes e i Senhora

t 0.1 I lt' 1
' pessoas amigas o contrato t·

, I

;;:n.
r

oud-se eAdesc�ntFolan-, do não- reeditou sua atua- PENTATLO MODERNO .�enuI Im�f' ug�r na t.abela

I'
O Caxias, jogando.em seu de casamento de seu filho

pa �clpam, aos parentes

>;,
-o qua 1'0. defesa tam- ção ante ior, acusou falhas CI 'f'

e c assl Icaçao, FOI seu reduto, levou de vencido João 'Ora '1' ,

e pessoas amIgas o contra-

fO f Ih fU d I aSBI lCação individual antagonista o Clube Atle'tl'co seu oposl'tor o
...-"arcl·li" I

ma &4>1' slK-co.m a srta. Vl1-

tto
de casamento de sua fl'-

a o, sen o_�que o
I

e no fina machucou-se 1.0 - Suecia, com 4,633 C'l R
- ,

,

' lU ...,

I
oa Im aler ' 'lha V'l \

s.q,� dos .Toinvi-
I Ab�l!lrdo, COmo sempre: pontos

aIOS enaux e o escore :Dlas, "lanterna." do Cam- B .

I ma com o sr, João

e a falha mUIto lutador E
. . acusou 3xl. I peonato pelo 'escol'e de 2xl .

11 de Azevedo
, I

• nlSlO com 2,0 - Finlândia __'
, . Vllma e Joã raBU

'

mho -?ro- I alto� :. baixos; Nanico e 3,0 - Finlândia 'O (�ND N";" P
....

noivos

,...-.
' Jaco nao passaram de regu- Classifica· •

-

.

ao roclamara' C'ampea-o Biguat>ú 23-XII.56.
"O pubheo �alU decepcio- lar; Rodrigues vem melho-

' çao por eqUipe'.
' , , ,..

o com o es�etá'Culo me- rando de jogo para jogo.
1,0 -'t�:ssia 13.645 pon-

'

O VASCOfIa, Nem pa- Nilson voltou a sobressair- 2 °
'

EE UU
t d I'

,- . ., 13 401 '

n 1'0 e Ide- se na linha de frente e Amo. pontos.
'.

" i d� f,utebol,
.

e.m virtúde do
batalha mais rim bem, fraquinho. 3 o F' l� d' 13 8111

Segundo s� mforma no teCnICO Martm FrànCI'sco
,

- In an la 1 D pR' C Ih; N -,
'

ou-se tal- Os quadros IATISMO'
"

' 10, o onse_7'0� aCIOnai de

t
não, ser r�gis�l'ado naquele

a da roàada'- America:....:_ Bosse; �azi- Classe "FINN"
Desportos nao _tirocl�ará orgão máximo dos espor-
«;I Vasco campe�o cal'loca, teso

'

,filcI CaIPoão- A.dor '8�5
Está encerrado o Campeonato Amadorista dei6, com os jogos disputados sábado e doRlingo, s quais verificaram-se. doi-s empate
tpiranga 2 x Austria' 2 e Postal1 x São Paulo 1 .E! uma vit' i�: Iamandaré 6 x Treze de.Maio 2. Com esses resultai'os, o Postal Telegr
fito 10i proclamado Campeão, com 5' pántos perdid"os" o Tamandaré vice- campeão com 6; :0 São Paulo em 3.o com 9 e nos dem

posJos o Vendaval, com 14; o Irezede Maio, com 15;'0 Austria, com 11 e em último· o Ipirangaí com 25. O time Canpeão: Wilson; Lili

Ivanir; Arilton; José e Erico; Pereréca, Edio, Ailton, Ro�aldo e Galego, Nossos parabens à rapaziada dos Correios!.,
-

,E�palado entre São Paulo e Sanl
o certame paulista 'de 56

...
'

mandare e Traze de Maio,
jogo final do certameama

dorista, teve como vencedor
o primeiro, já proclamado
vice-campeão: 6x2.

,Foi ,de Cr$ 20.4i5,00 o

movimento das bilheterias.

Acontecimento 'inédito no 'ulebo
paulista

São Paulo, 1 (V, A,) -

Verdadeiramente, de s d e

1920, há 36 �1l0S, portanto,
não se registrava um em

pate no campeonato paulís-

ta, já que a vez' mais
xíma (1928) fôra um

pate de cisão, com os

bes ·separados. Espe
r '

mente no profissiol'iali
nunca houve este aco

: J Q S É

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:'rS!s!.e�!. em�������,�!;�e�?�:ã���d�i� o 0118108 �8 Méio 8 o o DI9Clpulo �O Ot8�D
rem para o Real Colêgío para que as crianças cegas por J. C. Trewin, da morte; mas Ann Todd cmema; � que será esriobís- tor,> Noel WliUman. Uma

,via/B. N. S. Normal para Cegos, a fim recebam instrução apropria- via�BNS não conseguiu captar o co- mo. porque os atores de ci- prova de seu êxito é que,
LONDRES, Dezembro, 56 de serem treinados como es�' da a suas aptidões físicas e .ração de' Jennifer, que é nema podem saber represen- com o rosto aseendido pelos,

(B. N. S.) _ Desde a cría- teno-datílografos. Uns ,con- "mentais, e, com a aprovação LONDRES ,(B.N.S.) apresentada aqui sem aquê- tar ;' Tyrone Power ocupa o papeis, consegue tran'sllli-
ção na Grã-Bretanha de 0',- tinuam seus estudos em esta' do. Mfnistério da Educação, Em conjunto, os palcos de le ess-encial e

_ sombrto 1'0- palco e usa-o, Só estamos til' exatamente a fàmosa ru

ganizações filantrópicas pa- belecimentos universitários, pagar as taxas dos alunos Londres prestaram mais ho- mantismo cornualense. em dúvida quanto'\ exigida brica de Shaw (depois de
ra os cegos, nofím-dõ sêcu- outros trenam p�ra a fisio- das escolas de cegos, admi- menagem! a Shaw pM;Q seu "O Discípulo do Diabo", luz de fanatismo em seu Díck dizer: "Jamais espero
do XVIII, desenvolveu-se terapia; muitos se preparam nistradas por organizações centenário ao que 'se 'pode- no Winter Garden Theatre, olhar. Shaw, em suas .rubrt- que um. soldado saiba pen-

'

um eclético de ensino e trei- para o magistério, outros voluntárias. ria esperar. Já se dizia que deixa-nos em duvida. Aqui, cas, frequentemente exigia, sal', senhor"): "Burgoyne
namento dos cegos. como, assistentes sociais ou Reeducação de adultos 'êle estava fora Ide moda, em sua história da Guerra o impossivel. Basã-Langton diverte-se enormemente com

Os prôprros cegos presta- administradores nos dife- A reeducação dos adultos que em apenas seis anos de Independência America- sai-se muito bem no papel esta resposta, a ponto de
ram valiosa contribuição, rentes domínios da vida pro- que perderam recentemente após sua morte; sua reputa- na, Shaw empregou cons- de mInistro, e Zena Walker é quase se conformar com a

individual e coletivamente, fissional e comercial. Mui- a. visão é proporcionada pe- ção sofrera uma queda con- cientemente, e com alegria, bastante sincera para não perda da América".
para a presente estrutura. tos dos esteno-datilográfos 10 Serviço de Reeducação a siderável. Não é verdade. todo os velhos recursos me- abrandar a tolice romântica Nós jamais nos conforma
Muitas organizações nacio- encontram emprêgo nas re,. pomicílio, fornecida pelas Bem representado, Shaw lodramãtícos (proteçiO de de Judith. Mas esta reprise remos com a perda de Shaw.
nais e regionais foram 'tam- partições do Govêrno ou autoridades regionais, mui- ainda atrai· um público nu- um órfão oprímido, sacrifí- ,·se'rá lembrada pelo irônico, Reconforta saber que êle
bém formadas, funcionan- em firmas comerciais. tas das quais se servem de meroso e apreeiador ; é de se cio, cõrte-màrcíal, carro do su�;e,' caprtchoso ' GeneraJ..I foi fortemente r�presentado
do cada uma em esferas es- Algumas escolas secun- agências voluntárias de aju- notar que grande' parte da !carrasco, etc.),' Irevelando, - GentlemanlY Johnny Ru-

I
em seu centenãrío, e que a

pecializadas de educação, dárias para cegos oferecem da aos cegos, há muitos es- platéia .jovem, Inelusíve al- no final, que o verdadeiro goyne - adaptado perfei- "Shaw Society" não pode se

treinamentos, emprêgos ou também aprendizagem voca- tabelecimentos para êssa guns -dos "jovens zangados", herói não é o réprobo de lar- tamente pelo próprio dire- � queixar de abandono.

bem-estar, trabalhando tô- cional para alunos de 16 a fim. Centros de reabilitação vêm "em defesa do escritor, go romântico, mas o Pastor
das em cooperação. 20 anos nas .especlalídades ·fornecem a readaptação ao- que êles sentem estar sen- que se enternece logo e se

O Real Instituto Nacional- tradicionais de cesteiros, cíal e indústrial. Em todos do subestimado pelos mais revela um verdadeiro ho
dos Cegos, por exemplo, empalhadores, trícotadores os casos convenientes, a re- velhos. " mem de ação. Às vêzes não

presta
.

grande número de a máquina, tapeceiros, sa- educação. industrial é se-. Durante o ano, Londres se npta que Sll�w,�h��orou
'serviços ao país em geral, pateíros, fabricantes .de es- guida de treinamento e em- apresentou três impQrtant.' esta peça eom o máximo cui
por meio da produção de covas e fiadores; três cen-. prêgo na. índústría a cêu reprises de Shaw, assim co- dado. ."Nãa vais, dizer
material e de literatura tros ensinam aos estudan- aberto ou em local abrigado. mo duas peças no :'01d Vic" ;adeus?" grita Judith

.Braãlle, de:'sl1fas duas esco- tes afinação e consêrto de Como resultado do desénvol- _- estas foram as homena- .quarido seu marido lança-se
las secundárias, centros' ,de pianos. A música ocupa um vimento dos serviços de re- gens prestâdas pelas prin- na noite em sua missão de

reabilitação, um centro ex- -lugar de destaque na maio- educação e de emprêgo na cípaís éompanhías. Além, vida-ou-morte. "E perder
'perimental de treinamento ria das escolas e centros Grã-Bretanha, há mais ce- dessa encenou-se "Fanny's outro minute"! _ responde
para adolescentes

_

cegos,.' técnicos .de treinamento pa- 'gOS trabalhando hoje em dia ,First PIay'" no Festival de Anderson. A platéia ri; mas,
uma agência de empregos, ra cegos. na indústria a. céu aberto Edimburgo. A primeira pe- na cena do enforcamento,
biblioteca para estudantes e O Real' Instituto 'de Cegos do que em ocupação em' lu- ça de Shaw apresentada ês- 'saberemos' a importância
inúmeras outras atividades. abriu, recentemente, em Rei. gares confínados, \

te �no foi "Mísalllance", na dos meio-minutos quando,
A Biblioteca Nacional dos gate, Surrey, uni centro de 'Em todos os centros de I1rlmavell'a, que surpreen- como convém, aparece o li
Cegos fornece livros para treinamento experimental educação, tteinamento e deu muitos dos que só co'; . bertador no último segun-

-os cegos de todo o país; ' para alunos de is anos, ten- emprêgo' para cegos, o sís- nheciam a comédia de pais do da meia-noite.
Substituindo a vísã« do em 'mira preparar mais tema visa a integrar intei- e' filhos apenas em livros, A peça foi produzida por'

.As escolas para .crlanças amplamente" os jovens ce- .ramente o cego à secíeda- e que nem de leve imagina- Noel Willman, sem qualquer
cegas são sempre pensio- gos, a fim de que os mesmo de normal. As crianças ce- vam as possibilidades de ..rtif'Ício, e representada
natos, e as crianças só vão possam trabalhar na indús- gas são educadas para vi- um de seus papéis secundá- com a mesma

_

I'!inceri,dade.
a caslt pelo Ntal, na Páscoa tria a céu aberto ou em 10- ver�m fácil e livremente rios ,_ "Mr. Guner" __j o Sem dúvida, não darão o

e nas férias de verão. A edu- cais abrIgados.-
'

com as que enxergam. Es- insignificante mas vingati- jU§lto valor a Tyrone Power.
cação ministrada, é equiva- A maior parte das escolas timula-se o adulto que per,- vo c'aixeiro __;_"C que no dê�' por se tratM de-um ator de
lente ao padrão das escolas britânicas para. cegos ainda d�u recentemente a visão a sempenho de .Donald PIei-
comunsL com os métodos es- são subvenf:!ionarlos e con- rétorn�r a seu antigo ramo ,sance. qQl\sé ióuba. tôda'.,�

�•••-'•••_._""'----""

peciai-s de Brajlle, aparelhos troladas por entidades vo-
;

de atividade. De acôrdo <tom peça. ,

.

'.
.

'esp�-ia�, lll:!-ra o estudo da )untá,rias, m.as� tôdas 'essa,s a idade e pps,sjl;_iilidaJie".jQ-:. ,oi, As pri�éJ,pl;l,i�,.-'Itr�duçõe_sl
matemátic,a" mapas eÍll rele-" escQll�s, e i:lentros d� t�eina- do,s são ,�s.timulado�, por entretâ�to, IIÓ 'foram estrea
vo e outras ajudas táteis mento técnico a êles ane- meio da reeducação, a 'con- adas no outono:. primeiro,

,que subtitúem métodds vi- xas estão sob a insp�ção do ,tribuir com sua parté inteJ "O Dilema do Médico", en

suais das escolas -comUns, Ministério da Educação. Ca... gral para li' vida- da socie: cenadS),com911.lilrte integl'an-
Desde as escolas maternas be às a l,!to.ridades regionais dade. dà naÇão. te de uma-'série de reprisés' ,

(chamadas "Sunshire Ho- de peças clássicas e semi-

mens) e os jardins de irifân- clássicás no Saville Theatre,
cia até as escolas superiores, foi escrita ,.ppr Shaw �m
o fato e a an-dição devem A G R A (j E C I M E N T O resposta ao d-esafio de Wil-
substituir a visão. liam Archer, que -o intimara

. O grau de desenvolvimen- A família da falecida LUIZA PELUSO LEHMKUHI- a escreve� uma tra'gMia.
to depende, naturalmente, vem de público, ai�:adecer ao dr. 'Ewaldo José Ramos 'Disse Shaw mais tarde que,

em grande parte, da inteli- �chaefeI' pela dedicação, eficiência profissional, atenção pará as pessoas capazes de

gencia latente da criança. irrepreensível,. com tjue se houve, durante a longa en- entender, o' tema de um ho-

Uma criança cega deve fermidade da inditol'a morta, não poupando esforços para mem de gênio que não é

aprender por meio de ins- minorar os seus sofrimentos. também ,um hómem honrado·

trução direta e explorações' Outrossim, àgradece os serviços prestados pelo sr. é'o mais trágico - que' se

.i�.jji�.-iiiIi.!!i���L!IIJlpessoais muitas coisas qlte dr, Ney Mund, Revuda Irmã Mode_sta, sr. L!l-dislau Ko- pode imaginar. Insistiu ain- � r ",,-11 )1
a criança normal aprende walski, médicos e fl!!_:cionários do SAMDU e demais pes- da, e com. razão que a peça .rSu): ií' &_4:
1). ela percepção visual. O li- 30as. que, direta ou indiretamente, procuraram atender é mais engraçada do que à

,As - 8hs.
vro ilustrado não tem signifi 'l extinta. :L.-,---j�; I••; maioria das farsas. Seú hu-, Humphrey BOGGART
cacão para a criança ,cega, A todos, puis, agradeée profundamente. m�r .resulta Q� �m grupo de ,Ingrid .BERGMAN em:.
m;s as histórias dêsse mes- Florianópolis, 31 de dez�mbro de 1956 medIco� satIrIzado.. iste. CÀSABLANCA
mo livro a _interessam pro- grupo e uma das mais mor- N P

"

.

d
. _

'. o rograma :

fundamente. O estudo dos azes cnaçoes de Shaw,
,

.,

. .

I t
'. '}'

NotICia da Semana. Nac.
SOIlS foneticos e das letras prmclpa men e o especla IS- P . . 12 6

. do alfabeto Braille, os jo- MISSA DE 70. DIA ta �omplacen:e; cujo d-:cur- I' C�:���'� at�Ol;-an���'
'gos de palavras e frases so e uma anhfona perpetua. '

feitas com grupos de pala-· 'C' O N V I T E O homem fQi feito para um,

vras Braille, podem estimu- Carlos Augusto Lehmkuhl,- Adalberto Sabino e' fa- esempenho alegremente ex- �
lar o desejo de aprender, de "llília, Rubens Lehmlmhl e família, Milton Lehmkuhl e travagante. Pode entusias-'

ler e mesmo de escrever, da família, Danilo Lehmkuhl e família, Jorge Krautz Car- mar seus :ouvintes, tanto
I

mesma forma que muitos i!eiró e espôfla, Antônio Jonas Gerber e familia, Vva. quanto êle própdo proéura ..

As --'- 8hs.

estimulos. visuais -encora-
Rosa Peluso Reis, ainda consternados cOm o falecimen-I "entusiasmar ,os fagóCitQs". ,Pa�rlcIa MEDINA - Alan

d �. , ." _

l'
- LADD em'

jam a' criança normal. �o e sua esposa, lTae, sogra, avo e Irma. Acreditamos, no Teatro Sa- O E
.

-

'

A necessidade de desen- LUIZA PELUS0 LEHMKUHL, convidam 'os pai'en- viUe, que "os ossos quebra,- i
. SFADAC�IM NEGRO

volver o tato na criança ce-
tes é pessoas de SQl\S relações para a Missa de 7.° dia dos serão consolidados'" pelo' TechlllcQlor

que se.rá celebrada (ia 4 de janeirO" próximo (sexta-fei· som da voz de- Miehael Hor-
No Programa:

gal>ode retardar um p�uco ra), às 7,30 horas, na Capelinha de São R,om Jesus dos dern. O autor�.desliza musi-
Reporte na Tela Nac.

se(i1C-progresso, mas nao a
Aflitos, no Estre_ito, calmente, emba.lado pelo seu

Preços: 13',00 _ 6,50.
ponto de desencorajar a von-

I C t 14
tade de perseverar e obter Antecipadamente, agradecem a todos quanto 'com- próprio ritmo. �

ensura a e anos.

desembargo. Isto se aplica, parecerem a êste atI) de fé crist�."

I
Os outros médicos

apre-I � V .-principalmente à criança. senta� a mesma boa forma, �Sr,)l .].�:que fica cega, embora a me-I especla�mente o vet.erano, _�,f!ltl.
mória visual· v�ha quase p' A R' T I C I. P A ç Ã O

_
(desempenhado por Sir ,J,e- I �" ,,- ,_. _, _ ....-

"

sempre em seu auxílio para
,I

' - wi� Casson), para quem não l As - 8hs.
't t I t' _I ' . . . eXiste nada de novo' o ci- R b' t TAYLOR' J tum aJus amen o re a Iva

i Vva Eudoquia Kalafatas partICIpa a V Se. Exma.- ," o er - ane,

t
' 'd das no téc-

.

,.. ,

. .

rurglao (Laurence Hardy) LEIGH .

men e rapl o vas Famí1ia que seu filho E'stefano contratou easamento " �.'. em.
, d t'vas' 'a r'an- '. com sua cara de cera de PECADO E REDENÇÃOnIcas e uca I , C 1

.

com a srta Aurecy Chnstoval. '

". '
.

"

1 t etardada de vi-l '. .
,

. . ,. abelha; e o espeCialIsta re-I No' P o .

ç� en af :tr ao ficar 'cega I
Yvonne Chnstov,al participa a V.S. e Exma.

Farnlha'l cém-armado cava,leiro (An- Es" � gramTa 'I Nsao per eI- a, ,
que sua irmã Aureey contratou casamento com o s'r. th' I I

por e na e l!. ac.

não sofrerá transforma-ção, Estefano Kalafatás. '
�my re and), em seu me- Preços: 13,00 _ 6,50:

a menos que o .r.etardamen-, Estt!fano e Aurecy'
lhor trabalho, no papel de Censura até 18 anos.

to beJ'a realmente pl'ovocàdo .

f'
um homelJl. de.-,50 anos que"

_

p con Irmam nã
. .

l'b t�
por uma visão defeituosa.

_ 'Florianópolis, 29' de dez embro de 1956
o conseguIu 1 er ar-se

���.'III.YJEnsino superiGr de_ todo �e sua juventude. e

Os jardins de infância e N�o nos l�teres'Samol'! ,mui-C'l '

as esçolas primárias e se-

-C
'

casa
to, pelo dtle�a do tl,tulo,I,'

' .

cundárias púa c�gos, na
'

ImpM se uma
nem ?elos dOIS _Dude15�t - .As __,. 8V2hs.

Grã-Bretanha, restringem-se ,I U,
- o artista que n�o passade! Martme CAROL em:

,

principalmente a turmas :de u� completo patIfe e sua es-.· PA�SADO QUE CONDENA

15 1 s ou menosf>c,!\ maior Compr�-$e uma casa de madeira ou material até posa cornualense. Paul Da-I No J>rograma:
pa�eu�� instrução \\indivi-, Cr$ ��!b�C::�OO� vista. As pessoas interessadas devem �emt.a! tC,0�8egUet atra�dessar I

Atual. Atlantida Nac.

dual, como se fôsse uma sr. Dilson Ma�hado na lmPl'ensa Oficiai ;".1 Ilha orIam�n e
.

to a a Preços: 10,00 _ 5,00.
� '. longa 8 tr I�c"lca cena Censua até 14 anos.

,
aUla par

r

, "() ESTADO" o �IS ANTlGCT1)I�iO Dt!:( S. CATARINA
=== _... ':c: L!!!!!!::t

. F "w' Floriag_óJWlis, ,Quinta-feira, :i de J8lteiro de 1957
= ..... tm::c::: #L. = P+.

1':l'0 Programa:
JornaI da Tela Nac.'

Preços: 13,00 _. 6,50,
Censura até 10 ano!!.

@EMAS
('INr SAO JOSf

As 3..;_ 8hs.
"Na T�la Panorâmica"
Johm WAYNE - Joanne

DRU em:

RIO VERMELHO

RANCHO DA ILHA

apresenta um aspéto
inteirament.e fóra do comum e o �roveitamento das'
grandes ar"or�s e arbustos ornai,nentajs que cir
cundam toda a ar�a -em qUe �e sitúa e de onde se

destacam COm apurado gõsto artístico, 'uma série
-. \,

de inovações internas, constituio um grande acon-
I

tecimento social (le tim de ano bem como uma sur

prêsa para os flOl"ianopolitanos.
O a"mbiente não póde ser melhor. Ali se encon

tra a família catsl'inense no que tem de mais apre
sentavel. Ali por certo, os turistas tt!rão o que ad
mirar.'

. Um salão no andar terreo e outro ao ar livre
s!lb a sombra de frondosas arvores.

'

.

.Á entrada, um pequeno parque - com cercado
para varias 'aves aquáticas e .passaros e uma pis-
cina para seu "b�bitat". Um pequeno jacaré p�
ali passeia, alheio ao movimento.

A ornam�llta'.:ão do salão principal n.m est,i
lo pitoresco, recl't'utivo e graciosamente .riginal.
diz bem, do poder imaginoso de seus _proprieÚírios.

Luzes c.liscretas, a cores por todos os lados so

bresaindo de. originalissimos globos de variadas
fórmas e feitios. 'rodas as peças envwnizadas bo
sistema de bonecl! brilhantes, oferecendo impon�n
te aspéto. MobiUario a rigor� Toda a área envidra�
çada. , .""'--'�

O serviço do restaurante_ é excelente, com car-

dápio variadíssimo. O churra:õlco e galeto9 temos ali
desde a carne do gado, de galinha, porco, �tc •

''RANCHO DA ILHA", shnpático até na esco

lha do nome, está fadado a, um sueesso sem prece
dentes. A frequência cOlltinua, dia e noite é a. prova. -

Com -a ,"Conft'Itaria Plazza" e agora o "Ran
cho da Ilha", possue a Capital duas casas magnifi-
cas' que não encontram rivais ell\ qualquer d
tras capitais do {laís.

.

- Ainda bem que ass,im seja em benefício de nos.

s� creseentê progresso.
.

-

Pelo Natal,e Ano Bom a concurrência f.
, de toda a espectativa e ''RAN'CHO DA ILHA"

cionou durante dia e noite, prolongando-se ..

vimento até altas horas da !'lsdrugada.
Daqui, nosso ,braço a seus proprietário

êxito e triunfos alcançados.
"NOSSA CAPITAL", por esta coluna, a

a homenagem com que a surpreéndeu a tire
vitorioso esiabelc.>cimento comercial
seu autor, dia primeiro. do corrente.

ALUGA-SE
Aluga-se, sob corltrato, à familia iem criança,

casa com três salas espa�osas e arejadas, sala de p
ço, cozinha, llanheiro completo, quarto e instalàções
tlitárias para empl'eb'l1da, fogão a gás, jardim na fren
!5gua quente e fria, .�·�H·age para pequeno car,ro.

Informações e ;':�ave: Fernando' Machado: 32.
p'reç_o: Cr$ 7.000 00. '.,.,j..,�1iI!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Residência:
Rua: General Bitteneourt

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MiDICO

Co. prátlea no Hospital Sio
Frandlco de ABsil ê na rantl

Cáia cio Rio �de Janeiro
CLINICA MaDICA

CARDIOLOGIA
Consult6rio: Rua Vitor Mei·

reles, U Tel. 26'16.
'Raririoa: Segundas, Quartal e

Sexta feiraI:
.

Da. 16 àll 18 horal
Residência: Rua Felipe Sch·

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 8,1102.

__ DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

!iéDICO
Operações " Doenças de Se

abora. - Clinlc.. de Adulto••

CU�BQ de Espf!cialização no

BOlpital dos Servidore. do E.-
tido. .

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade). ,

Consultas - Pela manhi no

i!olpitlll de C.andade. �.
A tarde das 16,S.!l hs.. em dlau

te no consultório i Rua Nun611
Machado 1'1 Esquina de Tira-
dentes. Tel. 2766. .

Residê.nêia - 'Rua J>resideliw
Coutinho 44. TeL: 8120.

,.-/' CLINICA
.'

de
OLHOS - OUVIDOS - 'NARIZ

E GARGANTA
.

DÓ
DR. GUERREIRO QA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTÓRI

'1'0 do Hospital üe Florianópolis.
Possue a CLINICA os 4-PARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.

Consultas - pela manhã
HOSPITAL

A TARDE - daa 2 as 5-
no CONSULTóRIO - Rua do.�
ILHEf''J nO. 2

�� R]ij;!!ptNCIA - Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2865.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO -

é"IRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedicl

COllsultório.: João Pinto, 18.
Dan 16 às 1'1 dliLriamente.
Menol aos Sibado.
Re.: Bocaiuva 186.
Fone: - 2.'114.

DRA. WLADYSLAVA
W- MUSSI

•
... DR. ANTONIO DIB

MUSSI
MéDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e 41speciali
aado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos método. de

diagnósticos a tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO'
BALPlt.NGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
.

It'\dioterapla por ondal curtl.

Eletrocoagulaçlio - Raloa Ultra
Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
lO andar - Edificio do Montepio.

Horário:· Das 9 às 12 horaa ;_

Dr. MUSSI.
Daa Iii àa 18 hora. - Dra.

MUSSI
Residência: 4venid_ Trom-

pow.ll:", B'.
,/f..- ._._--

DR. JúLIO DOIN
.�'..... _......-:"'"

. VIBmA
',E.�� \� M�DICO

�SPgCIALISTA EM OLHOS
'HTVTDOS. NARIZ E �ARGl\NT4
'rRATAMENTO E OPERACOES
!nfra-Veraelho - NebuUaçio-

mtrl-so.
tT"atamento- de linualte 18.

• operaçio)
"ndo-l'etlnolcopla - JlecC!ltl d.

,-{)c;'llos _ Moderno equipamento
de -:>tl}.Rinolarhigologla (inlcc

no E.tldo�
ijol'Ario das 9 18 11 hora. e

da•. 16 às 18 horal.
Consultório:.- Rua Vitor Bei

reles 22 - Fone 26'15.
Res. - Rua São Jor�. 1.0 -

.'001 24 21.

R. EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médiea d6' Adultos

e Crianças
Consultório - Rua

\

"O ESTADO" O M$,IS ANTjGO DJAR.IO DE. S. CATAR N:\

FARMACIAS QE PLANTA0•.•. A HORA DO

TONICO ZENA

"
"A Soberana" .Pn,ça:·lP de �o'vembro.

• \�?
.

rua FeliJ;lê' Schmidt
-

'i"

o ESTADO

DR. LAURO DAURA .\DMINISTRAC.lO �

CLiNICA GER�I,. 'Redaçio e Oflcina., 1 raa Con·

B&pecialista ero
. mo�estla. di ....heiro Mafra, n. 160 TeL 1'%2

Senhoras e viaa urln_rUl.'.
.

_
� ex. Poatal 139. .

.

Cura ra�ical das llJ1ecçoel Diretor: RUBENS A. RA.MOS

agu41lls e cronicas, do, aperelho Gerente: DOMIN�OS 1'. D.

geuito.urinário em. ambo. oa
• AQUINO

Repre.entante.: .

sexDo:�nça& do aparelh,o DlIre.Uvo ReJlre�entiçÕe"
- JL:' S.

-

�ra.
Ltda h'." .

e do sist �ma nervoso.
'L á " "O

Horário: 10'h ás 12 e 2.", I v. Rt:'3 �e_n!ldor pan_t,a•• "O - •.

Consultório: R,. Tiraje�te., 12 andar., ..

l0 Andar - }ione: 324ti. Tel.: 22-5924 - Rio de J.nelff)�-

Residência: R. Lacerda Cou- Rua 15 de No.eJ!ll)ro D8' MINIST�RIO' DA AGRICULTURA
tinho, 13 (Chácara do Elpanha) ndar aa1a 512 - S�o Paulo.' SERVI.ÇO FLORESTAL

2'8 As,sinaturas antial •• Cr$ '100,00
Fone: 3.. . DELEG.ACIA FLORESTAL

- VAR'O D'Il' Venda avulua ...... Cr$ .,00
DR. AL

.

.II REGIONAL
O Anúncio mediante cGntr'to. ,

CARVALH OS originaia, mesmo não pu- "ACORDO" COM O ESTADO DE
'MtDICO D1!: CRIAN{Ai' blicados, não .erio devolvido.. SAN""'" CATARINA'

PUERICULTURA - PEDI.ATRIA � A direção não se N:1l-on.ab�liSa . ._ "-

_ ALERGIA INFAN'l:.lL pelos cone," emitido. "OI 'a_r- A V·I S O
C�nsultório: - Rua Tlrader.- tigos aui! A I;lel�gacia Florestal Regional,

tes n. I} - 'Fone: 2998.
-'li

'

Rcsidência: - Av. H.rcr o
U:maow.. no sentido de cnibir, ao máximo pos-

']' 1 2 630 INFOh."••�'_;OIl� ,,.. a_a .I;
Luz n. 166 - e. . .

" 't l'veel as qu' d d b d d f
Ho�'rl'o'. _ Das 14 àlJ 18 ho· O leitor encontra!.' � ne. a eo-

.:' . emw as e. tlrru a as . e mata, a im de impe-'
... hma; ílJ10riltiçôéli

.

que n"ei... i};a, d d t f
.

tA'
,'as diiriam-'ntAI diàriamente • d. Jmediatp: ,-

Ir OS �8S rosc,s e elos eCOnOID'lCOS e ecológicos que

�R:-N·EWTON ORNAIS T.refoe acarret�m tais práticas, torna público e chama a atenção
D'AVILA

O l@tado ,.a·:::detodososproprIetáriosde terras e lavMdores e.ln ae-A Gazeta ••• " •..•••••••• ,I.
I

•

CIRURGIA QERAL 'IDiiiio :te T�·-Jie .••••.•• 1�6'111 1'a, para a exigência do cumprimento do Código Flores-
D nçal de SenhoraL _. �r�to- Imprensa Ofl�.;ll ••.••••• 1.�tJ8 tal CDecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.�:gia - Eletricidade .lWedleA. HOS�Il:AII3'·. ",

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATOConc'lltório: Rua Vltur Met· Caridade: ., '-. am

I n 28 - 'relefone: 330'1. (Provedor)..... I.IU
. .

Nenhum �roprietário de terras ou lavrador poderáre

C
s. 'ltas' Das 16 hOTl. em (Portaria) .....• ,......... IMII6

d -'-_

dia::e�u
.

N��êu �amo•....... " .... �
1.811 rroce er qu��da ou derru?a�a �e !Dato sem solicitar,

Residência:· Fone, S.422 lI.llltar ... ,,�:"........... 1,117 com antecedencla, a necessaru� hcença da autoridade
R . Blumenau n. '11. l::Iao Sebast1ao (Cala de, '

fI tI'
'

.

�� .,

.

Saúde) ..... " .. " ... , .. : UIíI_ o!es a competente, conforme dispõe o Código Flores-
DR. ANTONIO BA'IISTA J:tater:1ida�e Doqtor Car-. tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

JUNIOR 108 Corrêa ....•. \ ..•.. '.121 .

f t .

't l'dCHAMADOS UII- ln ra ores· SUJei ,os a pena I ades.
CLINIC� ESPECIALIZADA DE

. GENTES REFLORESTAMENTO
CRIANÇAS Corl\O de Bombeirol ...•.•;&U

E t R . .. A ., •

Consultar das, 9 áll �1 hor... Serviço Luz '(1tsclama- S a epartlçao, pela rede de viveiros florestais, em
Res ti Conl. Padre Mltruelinho. çõe.s) ••.. :.... :

�.. :.:. '. 1-404 cooperaçã�, que mantém no Estado, dispõe de' mudas e'
12. Po!icla (Sala Comlss'rlo ", 2.OS� .'

.

t
.

d
'

".'
'

..

�olícla (Gab. Peleglldo) ,.' Ui94 �e�en .e� . ,e especles florestais e de ornamentaçao, para
COMPANHIAS DIS 'orneclmento aos agriculirores em g.eral, 'iriteressados ne

TlcR���������.......
-

,.100 Ie�lorestall}tmto Q� suas terras, além de prestar' toda
�ruz�iro do Sul �/ 2:1íOQ 'Jrlen�ação. técnica necessária. Lemhra, ainda, a possibi.

Pan�tr .•.•.••.•..•..•.•• 1,"111 !idade da obtenção de empréstimos para' reflorestamentVarlIC .......••..•••.•• �... '..' . .
o

L6ide Aéreo •.•.••• � •••.i' ;1.402 no Banc� dg Brasil, com juros de.7% e prazo de 15 anos.
ReleI � ,,1.

.17'1 Os interessados em assuntós floiestàis' para.' a

i�T���aval :
' 2.800_ )�ten_ção de�maioreR esclll-recimentos e reqti'é;erem autp-

Ln ..........••.•••.•••
' ..

!.O21 rlzaçao de hcença para queimada e derrubadas d t
-

Me,geatic •.•.. " ..... " .•. < ,2.2'16
d

; . .. , A' .•. •

e ma o,
Metropol ..........••.•.. U4!l evem 41rlgU'-se as Ag.enclas Florestais MUDlcipais óu
La �orta .•• 1.821 diretttmente �a esta. .Repartição, situada' à ruà SantolCacique , ....•• u • • • 1.449 fi .

t O 6' FI'-" ó r
'

Centl(al 2.694: .,wnon n. � em orlan po IS. .

.

Estrela .....•..••••.•••.• , •.

1'111
Telef.one L 2.47() _:_ Cllixa Postal, 395.

�a:T�mo"'" I.... Ender;eço'- �('legr�fico: Agrisilva - Florianópolis.
,

• 3. C.
'

Filial '.'A Soberana;,-=nistrrto do Estreito - ,Canto
... �,_.�".fi--.-� �---r___:�--

INDICADO" IPROF\..AlfIM!l-.II & D' I C O 8 ·Ifi'NEY Imo li:
DR. WALMOR ZOMER SR. JO�E TAVARSS MI DEPART:AMENTO DE SAÚDE 'PÚBLICA

GARCIA IRACEMA l'orIl\ado pela .1!"çuÀ.qa�
/

�aCio- PLANTõES DE F'ARMACIAS

Diplomado pela Facaldade Na- DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Dal d. Medieina Ualvera1dade .ms· DE DEZEMBRO
eloDal de aedlclna d. Unlver- TAIS - CLINICA GERAL dO _Bra.U .

. .

aldade do Bruil Angustia _ 'Com.plexo., _I' RIO DE JANEIRO 1- sâbado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua F. Schmídt, 4íl

ms-interno por concurso da Ma- Insonia _ Atac.ues _ Mania. -ti Aper1ei�o.mento Da ".C�,.a el. 2 - domingo Farmácia StQ. Antônio Rua F. Schmidt, 48

ternldade-Elcola Problemática afetiva e 8exual 4 Saud� São JI�g1iel. 8 - sábado (tarde) Farmâela Catarinense Rua Trajano
(Serviço do Prof. Octivio Ko- Do Serviço Nacional de Doen{ Prof• ..,.rnando Paul�no 9 - domingo Farmácia Catarinense Rua Trajaro

drl..e. LI.a) _ ças Mentais. Peiquiitra ii'" lnternu por 3. an.." do Serviço. 16 -l>ábado (tarde) Far"inácia NotúrD:a Rua Trajano
_-Inte� ,lo Semço, de Clrar- Hospital-Colinia Sant-Aua. . de Cn'ureia 16 _,: domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajano
tia icr1fOllpital I. Ao· P� E. T. C. ,CONSU:ti-TóRIO - Rua TU' Prof. Pedro de Moura

do Rio de Janeiro jano, 4l _ iias 16 às 1'1 hora.: OPERAÇOES
,

22 - sâbado (tarde) Farmâciu Esperança Rua C. Mafra

M6cllco do Hospital de Ca.-1dade RESID!l:NCIA: Rua Bocaiuva, L CLI,NICA DE I..DULrOS 28 - domingo Farmácia ,Espe;ança Rua C. Mp,frà '

• u Maternidade Dr. CarlM
.

T 1 2901 DOENÇAS DE Sli:NRQBAS _25 � S,a-feira (Natal)' F.armácia Nelson Rua F. Schmidt
.

Corrêa
139 !:. : CONSULTAd: DiàriaJllente d�. 29 - sábado (tarde) Farmácia ,}.4\qerna Rua João Pinto

IJOENÇAS DE SENHO�AS - Dr; �ALMIRO BATALHA ':1 '1 - 9,30 nQ Hoápital d. Cim- :<\0 PRIMEIRO SIN1- 'lE FRAQUEZA� TONICO ZEN,A, 3Q-.sábàdo (t��de) Far�ácia M;.oderna Rua João Pinto
PARTOS - OPERA(jGES Diplomado pela Faculdade de dade. �. 'UA ES O se viç

..

not n
-

""f t· ti I F
.

i
Cons: Rua João Pinto n. . .

'

U' íd de da RESIDÊNCIA - Rua Iiu.rte ... .J .:M AI .., r o �r o sera
•.•�.� qa]'"o pe as armac as

16, das 61,00 às 18,0& horas.
M'ed1cma dª-ah��vel'Sl

a

��!ri�e�ópo�f:'
- Teref. 1.288 -_

'EU"
. - -

FI
-. ,

aJ"
-e-

-Lld-
r- r - . �o�. ��1ºI)io e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt e

Atende com horas marca- Clínicfi Midica.de ,,\��lt?S ,e --;--
_. ,

" r&e50 trl·anop IS I' ,r1uano.
das _ Telefone 3085. CrianQás' _nR. CESAR rBA�ApJA D� ,·IJI.� . _.

_ +, - A. pre�el\t,: tabela não p'Qde.rá ser alterada sem prévia

�o�nças �nh.(,r;:rtos " SJ�V�.��A ENDEREÇOS ATUALIZADOS Í)() :I;xrusso I
a\l�or�a�<) deste Departamento,

.. . .'n. Opelaçoes
R

.

s Infra CnU"!80 .Den!i8t;a FLORIANÓPOLIS LTDA.
. D. S. P.,. em novembro de 1956

. .

Ondas Curtas - &10
C

"
'

.

d· Ad lto e
'_ ...

.

Vermelhos e A_zul .linu;a. e U _I ,Luiz Osv��o. d'A.ç!lmpora
Diatermia - Électr<r Coa�ulac;ão C�la��s Baío X

: Transportl!8 de Car.llas em Geral entre: FL01U ....NOPQ- .

.' IN���OR DE FARMACIA

'OONSULTORIO: RJ'B Coronel Atende. com Hora Ma.-- LIS, PORTO ALEGRE, CURIl'IBA, S1,O PAULO, RI(/)Pedro -de Moro s .

1.641 ca4a. DE IANJ!:IRO E BELO HORIZONTE.
-

,

.1.0 �n�ar, ��t. A
. Felipe Sch�idt 89 A Sa- .,

Frente ao Cíné Gloria - Estreito .

.. .

Consultas das 9 às 11,30 e dai laa!J e.. ,-,�atriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
.

18 às 20 horas A D V. O G A D O iii.· �ua_:P�Ate:J�ptpa, 43 Térrev Rua Visconde do Rio B�"Dcp,
�ARMANDO VAU- .

T.�lefones: .25-84 (Depósito) . 982/::6
.

RIO DE ASSIS Dll JOst ME,DEIROS 26-36 (Escritório� Tt!lefone: 12-30

Doa Serviçol de Clinica Infantil VQÚ1A'
.

C��a Postal, 485 Enc, Tefei. "SANTlDRA"
da ABsilitênçia Municipal e Hoa-

_ 4DVOGADO - End. Telei. "SANDRADE"
• "

�ital de Caridilde Caixa POlltal i60'- Ita'.' -

.

CLíNICA MéDICA DE CldAN- 3�nti Catarina; FUi I S irO PAULO A
A i Dl),

ÇAS E ADULTOS _
"

_ roT' 1fU'Mn_'" _ • ,�: A gene a: .. J.lTO AL�(}B,
_ Alertria .... .

-

JJR,; '-'.J'IA&"""'" u. ''RiQJPar''
.

Consultório: Rua' Nune M�- .,t". GALtETrI Avéllida do Estado 16C5!76 Rua Come�'da�or' A.&�.va.l":.
chado, '1 - Consultas dai 16 _. .. Aba

�..

18R:�f::�cia: Rua Marechal Gui- Ru-a Vit�:'��fr�le., 6õ. . �elefone': 37-06-60 .1'elefon!� 2-3
..

7-�3·" '16 F<>ne' 3'183 FONE:: 2.468
�

l\lerme,
- .

�lo!i:anópo!i. - Atende "RIOMAR"

-DR. JÚLIO PAUPITZ' " EIld. Tele,. "SA�DRADE" El1d.- Tel�,. i·Riº�A!tJ.l�
FILHO

� DR. AN'fQNlO GO):lES DE
A _ RIO DE JA'NEIRO

.' I".p�,II!!W!!l!!!!i�!"!!'!!!"!'I-;'�!II."!'I!'��!!'J!I!I!!�!"!""'!.=""'·""·."",....lIII!m!!'!'!'!I'!'�lII!lS�.�!!JII&"""'LIJiiIIIII"m�1i""&....._"'L...;_.."......
Ex-interno da 20a. e�l'mar�t ... u'InnA I : AJêneia: BELO UQ�I- I : .

e Servi�..) _ de galit�-el�rolo�l:a A.w.Y&� ,

•.

. "RIO.ar"
- .

ZON'fE
. -

,

da Santa Casa do .Rio .de Jeneno - ADVO'GADO "" i
(Prof. W. BerardlDell�'). •

Elcrit6rio. Réàiaência. "Rio...r"
Ex:interno do Hoaplt.al mater, A'If. Rercilio' Luz...li . ,Bua Dr. Carmo Netto, 99 A 'flnida Andr!",�as, a71-1S (

nidadi)(�É:��r�'tER�AS ;;.::i=�::::••••••"••". 1'0'-.': ae..17-33 e 32-17-�7 'l1'el�fone: �90-27
.

Coração;', Es�ô.mago, I?'te.tin�, - ·et;tNft):A DENTARIA , ", '

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR�'
flgado e vi"l blha:o:es. Rln., 00 End. Teleg. "RIOMARLTII

ÓÍinsultóNo: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horal. 'DR. ALVARO RAMOS .NOTA� --Os nosso ..Irviços nas praças.de ..P.4tto
Residêncill: Rua 'Bocaluva 10.

Atende das 8 às 11 horas AJerrp, Rio·e Belo Horizontt>, 160 efetuadoll pelos 110.S08
Fone: 8458.

e das-IS às 17% horas, dia- aientes
_ .

DR. MARIO DE LÁRMO riamente. "RODOYUIUO R�PIDO- R!OJrlAR"
CANTIÇÃO, Rua Victor Meireles, 18.
MeDICO'

cLiNICO 'OE CRIANÇAS If E N 'r 1ST A S
ADULTOS NSECA

Doenc;r.1 Internaa
. DR. SAMUEL FO.

CORAÇ.lO - FIGaDO -' RINS
.

CIRURGIÃO-DENTISTA
-

.

_ INTESTI�OS Clínica
.

...:. Cirurgia Bucal

Trl&tàP1ento moderno ·da .

Protese DenUria
SIFILIS Raiol X e Iltlra-Verae.lIl.

ConBultÓrio - Rua Vitor Mel� A .DIATERMIA
no I '22 Consult6rio e

.

.P.eaidlDda: .,f· ea, •

HORÁRIO I

)'.
Rua Fernando Machado,

D.' �tDas 13 às 16 .hor.... 'Fone: 2226.
.

Telefone: Consultório - a�l� 'Consultas: da. 8,00 .. 11 ho-

Rer.idência: Rua. José Sdo d ad� ias e da. 14,00 i. 18 )letra.. •

Pereira 168 ,....... Praia da au a � .. Exclusivamente com laora 1Dar�·

_ COllueiros �ada..···
. .

"

-gibado - dai 9' a. 12.

-:ni CONSTANTINO '. -

.

DIMATOS (' DR. LAURO CALDEIRA
MÉDICO CIRURGIÃO • DE. AlIlIJRADA

d Denhoraa - Parto.�, CIRURGIÃO-DENTISTAl)oenças ! \
Vi.. Urlnjria.

"

CONSULTÓRIO - liIdiflciol,
- ..oper,,:oes a;rf'eiçoament'.I e artenon - 20 anda!' -

. aau..
.9lU'sJ ':ca noe Hospitai. d8 "03 - Rªa Tene�te Silveira, :16.

�ngaor1�es. '.'
Atende d._ij.riaml!nte �. 8· ..

uen
SULTÓRIO: Rua hbp 1 hora..

.

ChO�dt r. 18 (sobradO). l!'ON� ":lIall' 'e 5a...p U 'I 18 horu.
Sc ml ,n

_ 19 as 22 hora•.

3ú120RÁUiO: da. t5 iII 18 !lo-. C�I!�!!c�i�:pa Dentadura•• Pon·
H

es M6vel. d_ Nylõn.

ra�esid�ncia: Avenida Bio Br.aD- Telefone: 3_6_66_._, _

co, n. "2. .

d' Atende cbama oa

''''elefone: - 8296.
��:=��-------------

DR. 3.· LOBATO
FILHO _

Ooença. do aparelho relp1ratórlo
TUBERcm.OSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES

CIrurgia <lo _TQl'alt
Formado pela FaCilidade Nad.·

Nu-" nai de Medlclua. Tialo�ogillta e

'fisklcirurgiio do Iloapltal Ne-
nes Machado, 17. '

ri. Ramos

Horário das Consultas _ CurBo do eapeda�zaçlo pela
_ S N T. Es-lnt9Jl� é - �\l_'-

das 16 às 17 horas (exceto ";nú' lie Clrurld.- CiI� r Ir
�'b d' "", ,

,-� .. Gulmarie. (tuo).
aOll Si&- a

_ oe,.. . ;;;. . ,
.' éoua.: Fall.,. 'Sehmidt, II -

1tesid�ncH.;: 1tu�, VijleQn,:, t!!tle .8801

de de Ourol Preto 123 _1 .
.Atendo..em hora marcada.

,

,
, Ires' - Rua. Elltave• .JUllll'r.

',t'..l. 8559, 8U - "OD': IIIIJI
-

V.ende-se ·ou arrenda-se o Perola Restaurante. sito à
rua 24,de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

l.A-Tua·
_.__.--- ,..:.'::. ....... -- ....._ � ...

-,.-:0:-.._-

SUCE�SOS DO LIRA PARA.JANEIRO

E

Dia 6 - domingo: :çA_ILE IN·FANTIL "Çom pre
sentes à garotada:
BOITE .AMERICANA!
soil'tÉt DO BROTINHO (elei
ção de -Miss Brotinho do Lira,
1957� _

""
'

.

GRITO ,DE CA�NAVAL'!

Dia 11 - 6.a-feira:
Pia '19 - s�b�rlo

26 - skbádf}

Dr. Lis,boa
. Cirurgião-Dentista

16a
a. partir das 18 horas.

Consultório ,_ Rua Vidal
Atende diariámente no· Ramos 19. .' .

perildo da manhã e 2& 4a e GE.

ÂSSO�la,ç�o Á:flliíei�� B'a,rt�;:=
ga 'y�e"

_

.

�Cor de Ar'.,
.

Reclelo ·e

Pr.ôpagauda
PROGRAl\IA SOCIAL

do mês de
JANEIRp de· 1957

Dia 5-1 .57 - Gl'!J,ndiosa NOITE, TROPICAL, promo··
vida pelo "GR1i:MIO FEMININO 6 DE
JUNHO".

.

Coqüetéis. Salganinhos. Surprêslts.
Re:;:erva de mêsas (com direito ao

,quetél e Salgadinhos) Cr$ 50,00

I

111
Oias 118

125
-:- Relmiões Dansantes Semanais

Flf'rianópolis, ·23 de dezembro
(Ass.) - Theseu Domingos Muniz

Vice-Presidente Sup.edntendente do·
j'S.A.R.P."

de 1956

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
côres, para diversos fins.

'

End: DENTAL SANTA APOLONIA
Flonanópolis - Santa Catal/'ina

Rua: Tiradentes,' 20
.

S_tJviço /Rrigida,iI8
, -(OFICINA DA E��'fItQLAND�)

ALEM DE U�A BEM,MQ.NTJ\DA SECÇÃO
DE PINTURA A DUCO. E CONSERTOS
PARA REFIUGERAQO-RijS, A EL�'ltRp
L.t\ND.A PO�SUE AGORA, UM ESTOQUE
·CONSIDERAVEL DE :PEÇAS E A.CES
SORIOS FRIGIDAIR$, 4FtM DE A'rEN
DER CO� B;{$VlDADE..A�TODOS QUE
POSSUIREM RErRI��Ol!Ji�S DOMF;S
TICOS oJ_r COMERCIalS ..DE QUAISQUER
MARC�; EDIFICIO "IPASE - AJTDAR'
TÉRREO _, FONE 3316 (PEÇA ORÇA-

MENTO)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C'IJ,'_çil' .teroacinal,. V'é1 A ru ti A • 'S E
.

-.a-â B " I t Aluga-se, sob contrato, à famíli� sem criança, 6tl�a
. ,'ue' I lçvel I 'casa com três salas espaçosas e areJadas-,. sala de almo-
-

_
'Por S. J. Harry' financeiramente para a 01'-

ço, cozinha, banheiro complet:0' qu.a�to ,e Jn.st818�ões S8-.
J á té�e' Inícío nos Esta-

I
ganízação da 'coleção. As nitárias para empregada, fogao a gas, _Jardltn. na frente,

dos· Únidos a' nova tempo- companhias comerciais dos'
água quente e fria, garage para pequeno Carro.

rada de inverno das gale ..

'

Estados Unidos estão de- .Jnformações e chave: Fernando Machado: 32.

rias dê arte e museus, in- monstrando interesse cada Prêço : Cr$ 7,00000.
cluíndo obras vindas de to- vesrmalorcno .eampo da er- t--..:..:..::.:...:.....::....:�-�-------:-----==:-
dos os países é exposições te.

.

individuais de artistas do Algumas das mais impor-
Vietnam, Jipão, China e 'tantes empresas comerciais

Idezenas de naç�es europe- org�l1i�ara� cOl1cur,sos . pa

ias. Uma coleção bastante ra+estdmular os artistas. A

rara de obras de arte- da
I Companhia Internacional de

I
Coreia percorrerá museus Máqúinas tem uma coleção
de todas as grandescidades I permanénte de _�i�t�ras e

norte-amerlcanas.. Esta ex- esculturas, qUe VIaja regu
� posição está sendo prepara-

'
lar.mente pelos Estados Uni

da por especialistas corea" dos e pelo estrangeiro.
nos que acompanharão a ex-

,

posição realizando conferên-. O povo no�t/e:ame�lCano
cias e aulas. apreeia \ exposiçoes vindas

I Outra exposição de dO-I
da Europa, Extremo Orien

�ens artistas da Grécia, te e Oriente Próximo, pois
'I'urquia, Síria, Líbano, Ira- os artistas norte-americanos

que, Egito, Etiópia, Bahreín, que visitam essas aJ�ostras
etc., foi organizada pela As-.' são estimulados e influen-

A Escola Brasileira de e�éontrad� um a{nplo mer- para o Exterior, para os sociação Universitária do
I

cíados pelas novas formas
Administração Pública, dá cado de trabalho como é um

I
melhores alunos do curso, Oriente Próximo,

.

Compa-
I

de arte. Este intercâmbio
/Funllação Getúlio Vargas, exemplo típico, a turma re- bem 'como aproveitamento nhias norte-americanas co- não deixa de 'ser iímá nova

está oferecendo a estüdan- cé'm formada, que foi tõda dos referidos alunos no cor- mo a Fard, a Singer e a forma de cooperação inter
. tes de todo' o Brasil, que te- convidada para ingressar po

dO,cen,te
da Escola.

I
Standard Oil

contribui,ram naeiO,na!... nham se dist�cado durante nas' Centrais Elétricas de Para os Cursos 'Especl- _.__� ,.... • --

o éurso secundário .... bolsas Minas Gerais (CBHIG) com ais, de quatro meses e meio O" O'UE PENSAMe estudo para, o seu éul'sO sede em Belo Horizonte, co- de duração, poderão se iea- .' .'

de Formação, ao fim do qual mo assessores administrati- bilitar os funcionários pú-
.

será conferido o título d-e, vos, Existem' ainda posslbílí- blicoa federais, estaduais,
Bacharel em Administração. 'dades de bolsas de ,estudo municipais e autarquicos.

.

J!� !���,��t�e a����� ����� recniCd Americana r�;' ,

i1d t e a Fundação Ge /" , \ '\\ � r�\�
,

..

;�;:d�:::�:'�: ��:;'�: �� Elogla�a Plr periltt 'palJaeses "�I]j.� l' (-��,\�O._W,
•

#

bolsas, em regime de tempo WASHINGTON, (U,P.) -. mente 'Impresstonados com -, -'-=-3 ......integral, no valor de 121'$ �, As técnicas americanas' de
1

a produção em massa de re- -Q..........._. /' _':_�1"t" \....:,__\. :0 �
,000;00 mensais, um' 'mês construção de casas pré- I sidênclas pré-fabricadas,. ê . O

O �'---""
�/'�'I/ ri. " ,�:-. '�

O'
.

e férias remuneradas no fabricadas poderão imedía- disseram que recomenda-
\ (.).;) � :'( lf,'{:' '�

�.
",

\im do ano, e p�ssagem d,e,. tamente (I�daptadas ;-para' rão essa técnica' ao govêrno - '\''i ,�' .;.;.! t';:-. '. '., O
da e volta ao RlO de Janei- atender às necessidades po- polonês, como parte do no-

'w-
,-' s : 1 -J.t.;;......',..._

, O
duração IP-0 lonesas de habitação, como v� _planQ quinquenal para

'7�\-'"
�." 1\./<:(1/.:', �

O
urso, .resultado de uma recente elevar os padrões de vida do '/ n .

.. :,�;��:' °0 '=§l�������!§����������������Para fazer .jús
.

a uma .visita de cinco peritos polo- povo da Polônia. ,.' . o I
�

essas bolsas, os candidatos'
neses em construção aos Es- Acrescentaram os peritos ,,-' 'b..... o'. FO"T'O AMADOR. .lle�erão' poss�ir 'curso se� tados Unidos, poloneses que os sistemas

-

:....,. - --

':::"f!tJ::f�
- .e..

.

, __ '

"

b --.,,__ Não estrague suas fotos e torne mais econômico o�undário completo e se su -

de áquecimento, -iluminação i'!J�� �ct'b �
=- -�� seu "hobbY", pelo .estu.do dos manuai,s IRIS, em pOl'tu-meter a um exame ves I u- DU:l'ante a visita que fi- e l11<mtagetn 'de um lar usa-

_:;;.-� �

z..�
,

tA.
., «:::,..: J guês. Cada livro' dá o direito a foto-consultas gratui-ar, 'constante de por ugues, zeram a 14 cidades ain.eri- dos pelos npr-te-amel'lcanos ..

' .' .- _ C �'-'G,,-� �.

ilosofia e histõri'a geral _e canas, os peritos poloneses poderão ser 'de grapde utilL.. ......:t ,.-
�� -,�L� -;: '''� tas.

,

'I t t d ....____

�c- ��:;..-r Tudo pi o principiante ......•..... Cr$ 40,00
-

o BraSI , e a es es e per- se mostraram particular- .dade na Polônia, ,-APLA ..
.

�'
sonalidade e. de nível men- ,.� � t,o'fL "._-, .

,••[ .' , Tudo sobre fOéalização ..........• 40,00

a�s inscri�Õ�s para 0 ves- Conselhos' de Bélezã"
-

��'E"
�_.,�

.<�� <:;'p";;'" •

'

__
, fh,

"«d''"� NJ<'U;��.' -�. i��� ::���: :�r;:!ç��.::::::::::::: !�: �:_��--

!���:�:;,�, �:';;:,�: �::.":!�
,. ndir.. ,', f;::c:n;a�' ::a ,!;�!'":t�� 1 sura.. D rlmal a I ,vlllla' �:;:�::!O;: :',��:!�: :::::::::::: ' ::=

ontradas no período das 14
.

Ao lado de <:ertos
�
corpos 1>á�s com. mais .frequêpeiia -CIDADE DO VATICA�m, I",:. �Stfap-esea:;' 'esr>erada para a' Ampliação do negativo � .. . 40,00

s 17 horas, no ·Edifíçio Sul qüimIcos e que 'são capa-I'durante os meses de verão., -

primen·a!·qu-inztena do mês rie:. Tudõ sõbre o Í!l'stantâneo
_
.• ,. • 45,00

� .

XV d
.

zes de originar um estado E isto se explica"pela ação (UP) .>.:::.... Fopt,.es de, V,a�icano dezembro foi transf�rid'8'j: .�n Tud� si luz artificial .. ,... . . . . . . . 45,00mérica, à Praça .

e
de Pl'gme·nta ... ão da pele, do 'so!} nos' in'dividtios que. revelam hOJe que· a VI-jllta. �o 'tre�nto,. a da�a mltls, prova-

T d b
.

gem 40,00"ovem.bro, 5.0 andar, sala
b '

,.

d' l'a
'. ��'. -

�

"

cardeal Primaz' da' P(,}lonla, vel e onze de Janeiro,

I
u o so re a O'tlsa, ...........•

01: telefone '2198. tam em a agua ,e co om pl'oveuram" �i'l pralaj! e Os '.

:.. .........__ ,. �-
.

Tudp..sl foto �rtistic�s .,.......... 35,00
Os candidatos deverão te; pode causar o aparecimen- camp_Qs'nas épócas de, calor. PiA R T1 C I P A C A O Tudo - sobre .a copia 40,00
idade mínima de 18 anos to çl.e manchas, E essa colo- _Uma vez-formada a plgmen- -:

. •
.

. �, 133 formulas, f0tograf. ...........• 40,00
30 no máxhno, preenchen- ,ração apl:esenta-se pa��a tação, �s�� ,pode durar sema-' Vv.a. ,Izapra d� Sllva�

I
.

Salim Antoni() Kaier

I Brincadeiras fotografo ......•... ',' 4O�00
"

t
-

d' 'a�o uma
localizando-se de pl:eferen- nas, mli!ses ou ,anos. '.

Azeve�o :e: - Tudo sobre o flash #....... 40,00o no a o a mscrlç , .

tÓ
,

'a' te e Senhora ' ,

4000' b d' .,
-

cia no rosto, pescoço, om- Como tratamento, o pri� par IClpa. aos p .len s
, , Tudo si .fotometros ..... � . . . . . . . . , _"" :--lcha e rec:.,en o o plogla

I bros, braços e túrax, ou se- meiro cuidado a fazer é evi. pessôas' a�iga8 o, cont�ato . part�clpam ,

aos parentes, Fotog,raf. e Clima bras. •......... 35,00na da mateI la constante do
J"'}' 'd' --.... de casamento de seu fllho e pessoas amIgas o contra- 2500"'b I .

'

d' a ão Jam os ogares .on e maIS tar o uso da agua de colonia '.,

, . ,t O novo valor-lnz .....•..........•. ,�st� li �l: com m IC ç: 'comumente se passa a agua ou do perfume. : Qualquer João.Brasil com -a srta,' VII- to de cas�mento de ,sua :1- A éamara minir.tura •.......•.•••• 1Q5,OOlbhograflca anexa, pala
di' niA Salim Kaiel',

.

,'lha Vilma' com o sr, Joao .

t" 5"00
s exames, que serão reali- . e co oma" exposJçãõ ao sol é contra- 'f"� .

.,. .
.

'I A d
Fotografia espor Iva '. . . . . . . 'f,

A 'd f
' A desgraciosidade é .vista indicada afim de. não agra- .

.
' , �rasl d.e zeve O

Fotografia em côres •••.......•.•• 75,00ados no mes e everelro, .,.

V 1 J
-

B I
-

d em indiv'iduos que se ex- var a mancha já· por acaso' ,�: :
I ma e. .oao rasl '

, Abc 'fotografico ....•.....•....'..... 120,00Uma vez aprova os nos
',o' O

'

'h I I
. põem á luz solar pois o me- exÜ;tente. nolV s Cinecamara e s/ tecnica ......•.•• 15 ,00!Cames vesti· u ares, os a u-

f dA' Biguaçú 23-XII· 56. Ih d
.

70,00.os que cursarem a Escola canismo de ormação a A volta dll pele á cor nor- '.
. Carti a o cmE:ma •.............•..

rasileira de Administra- mancha é devido a fotdsen- mal poderá ser acelerada PLAN"I'õ'ES DE ·FARMACIAS Argumento eipematogr.•.....•./ ... '" 50,00
ão Pública, sob os auspí- sibilização que a essencia com a aplicação de pomadas �.rftS DE JANEIR() Abc cinematogr'lfico •........•••..• 60,00
.ios do Estado de Sania Ca- de bergamota possue, ele- ou cremes descolorantes. 1 - terça-feira (feriado) � 'Farmá'd-c'.. Santo An- Montagem cinematografo • � .•..•.•.•• ,

60,00-
toAdas mento que faz 'parte das for- tAdeante daremos /Uma t,oAnl'o!"- Rua Felipe Schmidt, 43 1_ Nas boas casas do ramo ou pela

.

Editôra Iris, G.arina, satisfizerem
, mulas usuais de agua de formula adequada e que po- 5 _ sa'bado (tarde) _. Farmá-cia Catarinens-e __ < Postal17�,4 São Paul.o.exigências de frequên'cla ,

tiverem média para "a re- colonia. derá ser usada ao deitar so- Uua Trajano .,'
At�ndemos pelo reembôlso postal.

ovação automática da bol-
' E' claro que outros per- bre toda a região onde exis- .6 - domingo -- Farmácia Catarinense _ Rua

.
t' 'd fumes que contenham na tem as manchas. TraJano -.

. I C"' ti t 'Ad ,t 'Da, ao ermmo o curso, ,

len IS as ver em as osua formula a referida es- Ei-la: peridrol, duas gra� 12 _ sá,bado (tarde) - Farmáci.a No.turna. -:- Rua I .

" _

Iue é de quatro anos, serão

d
" seneia de hel'gamota tam- mas; agua oxigenada fres- m,lraJ'ano I.proveita os no cargo ml-

" bem são suscptiveis' de d.e- 'Ca, duas' gramas', lanolina, 13 domingo _ Farmácia Noturna _� Rua Tra-.ial de assessor teclllCO _

E senvolver essa ação de sen- vinte gramas'; vaselina, vin- j'ano..d�inistrativo do stado,
aso lhes interesse, sibilização á íuz, em indi- te gramas. Guardar o reci- 19 sábado (tarde) - Farmácia

'.

Esperança _

viduos que sejam predispos- I piente dessa pomada bem Rua Conselheiro Maira
Abrin\do perspectivas às tos. I fechado e só utilizar a _pre- 20 - domingo - Farmácia Esperança _ Rua Con-

ovas gerações, para o' estu- Algumas veses a forma- 1

paração :durante dois meses �elheiro Mafra
-

.1
o de uma nova ciência so- ção da mancha é precedida pois após perderá o valor. 26 - sábado Uarde) _ Farmácia Nel'sori _ Rua. .

aI, que está fadada a de- por um processo infilama- Os preparados exfoliati- Felipe Schmidt ;

I'mpenhar importante papel torio ;tcentuad.o, eritemal,
vos não são aconselhados. 27 - domingo - Farmácia Nelson _ Rua Felipe

o desenvolvimento dn pais, esse marca a região que es- Nota: Os nossos leitores· Schmidt
.

....

EBAP oferece a tantos teve em contacto com o per-
I poderão solicitar qualquer (> serviço notulno será efetuado pelas farmáciás

vens do Brasil a oportuni- fume, Em outras ocasiões conselho sobre o tratamen- Santo Antonio e Not,urna, situada.s às ruas Felipe Sch� .•
ade de se lUlClar numa existe apenas um leve ardor

I

to da pele e cabelos ao me� midt, 43 e Trajano.,
�

'o:i'issão como a de admi-, o qua'P. muitas veses, passa' dico espe'cialista dr. Pires,
,

A presente tabe!a não poderá' 'S_er alterada sem pré-
'strador, cujas turmas for- ,até despercebido. à rua Mexico, 31 - Rio de via autorização dês1.e Departame:qto.
ladas pela, EBAP, tem ti- i Embora essas manchas Janeiro, bastando enviar o D,S,P" em dezembro cle 1006.
o a melhor, aceitação, .e· possam ap.arecer durl:l'nte presente \artigo deste jor- Luiz-Osyaldo d'Acampora,l'

nal; e o endereço conipleto In!:.petor de Farmácia.
I
,ara a resposta,

'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO, DE S•. CATARINft

------------- ..-----e--·�-- * colecione ..as!

Bolsas de 'Estudo, de Adlinistração
no Ria de Ja.Dei 6

tSANGUE'NOL;
� . TôNICO DOS CONVALESCENTES••
r

TôNiCO DOS DESNUTRIDOS "
. .

Florianó}M)lis, Quinta-feira, 3 de Ja1i&i.ro de 1957
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�SANGUE É'A VIDA

·'.,:iJ�O'·' 'ESTADO
O mais antigo diário d&

Santa CatarlnL

9
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_
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

FUNDADA EM 1765 - ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO

De órdem do SIJr'. Irmão Provedor desta Irmandade,
convido os Irmãos e Irmãs,' para, revestidos. de suas

insigneas (balandra us e fitas), assistirem as solenida
des que esta Irmandade comemora o seu 1920 aniversá

rio de sua fundação.
DIA: 10 DE 'JANEIRO

As 7 horas _' Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs .

.

As 8 horad - :r-.1issa' com sermão ao Evangelho.
Consistório, :28 de' dezembro de 1956

Américo Yespúcio Prates
.Secretârio

_Ir.

- "Não basta p-autar árvores; é necessário díspen
sar-Ihes cuidados .."especiais".

nas de Casa Brasileiras sô
bre, o uso de Determinadas
Gorduras na alimentação Dtá-:

ria, 'e Afirmam:
"Em nosso clima é aconselhável o uso

·sistemáti.:o da gordura vegetal, porque
não contém o indes�jável colesterol".
Os di,Stúrbios do aparelho circulatório, a es

clerose vascu·lar, o enfarto, a artério-esderose,
etc" têm '!om') pdncipais responsáveis os ácido
gordurosos não saturados, juntamente com O' cO'

lesteroL Assim sendo, é vi',ra,mente 'indicado O'

iida Gordura d� Côco que, além de nãq.. conter. ..
último �lemedo, é ainda, a mais pobre Il1lqu
outros, tão pl'ejudiciais à saúde e aos egtôrru

.

delicados, F..sBas foram as c6nclusões a q

garam famosOf; cientistas, apóli reiter�
quisas efetuai!as em nosso país, .onde a 111� "

11
çã" é fator d� dedicados e permanentes �J.1 \\r
E' interessante, pois, que as domrMd'e casa .bt.:� ,,,:
sileiras impol1 ham o uso da Gordura de eôco, fti\ 'y.

suas éozinhas. como medida prev.entiu e equilíbrio
perfeito da saúde de seus familiares .

............� � .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1111 ABU I -P B o; Q B I D •
Criado pelo De'c. estadu- do ii Lagôa-Imaruí e 'indo a dicos aos agricultores. A dos a sua gente, foi -esco- foi substítuido por três

anos"
sr, Benjamim Bez, velho to o ,'psn elegeu seis ,(6)

al n.o 22 de 27 de agõsto de Laguna diàrtamente, Prefeitura possui ainda di- lhido novamente em 1945; com pequenos intervalos, pe- 'companheiro de Pedro Bit- vereadores, tendo a Frente

1890, com um território de Saúde - Em construção .versas máquinas distribui- _ferido" o pleito, elegeu-se 10\ Presidente da Câmara 0- :tencQurt e vereador desde Democrâtíea conseguido ele-
'

66:7 km2, uma _ população o· Hospital de Caridade e das entre, os agrleultores; Prefeito e os 7 Vereadores I Jovem Vereador, Epitáeio 1946, gozande em sua zona ger somente um vereador.

iáprox!imadamente de ,.... Maternidade "São João Ba- Patrimônio Municipal -:" de que se compõe � Câmara ',Bittencourt, que ,ele_geu-se eleitoral de valor inconteste. O PSD, conseguiu mais aín-
20.000 habitantes espalha- tista", iniciativa do Incan- O sr. Prefeito Pedro Bitten-, Municipal. Em 1950, impos- em 1954, Deputada Estadual Temos a destacar, como co- da eleger- o esforçado filho
da pelos 'seus quatro dís- 'sáv,el Prefeito Pedro Bet- court, muito fêz para am-

'

laborador eficiente do Pre- dessa terra Deputado Epí-
trttos, sendo, 1.0) da sêde, pliar o 'patr�mônio, conse- feito o sr. José Silva, Secre- tácio Bittencourt, que des-"
2.0) Praíà' Rêd�nda/3.0). Rio guiu no Govêrno' Nereu 1(a- ,tário da Prefeitura que há fruta "de .grande amizade e

D'Una 'e 4.0) Vargem do mos, duas mil (2.000) hee- '22 anos ininterruptos vem consideração junto ao povo
Cedro, Imaruí é privilegia- .tares de terra, , dentro de com verdadeiro devotamen- ímaruíense que tem acomPi:-
do pór uma das mais des-

' .aua' juri�diç'ãcf; um ilr�dlo to à causa pública, desem- nhado a carreira política óe
llumbrantes pàisag'�n_s que denfr:tl,'da cidade;:-uril,"f:Ildi�J':' penhando .suaa elevadas seu conterrâneo, com ver-

a natureza pode dotar" Per- ' 'cio. onde está instalada a, funções. dadeiro entusiasmo. Eleito
maneceu essa Comuna Su- Cadclal Publica; construiu vereador em 1950, Preslden-
lina até fins de 1930; em os pr.édios da Pr�f�1tul'á've " A atual Câmara Munici-' te da Câmara em todo o pe-
verdadeiro ostrocismo, Com Merc�dinho. A:jll.rdínou e ' pai, que vem prestando re- ríodo legislativo, nessas

o evento da revolução e a iluminou a Praça "Getulio � levantes servíços à adminls- funções substituiu com brí-
renovação de seus quadros Varga1!l", fez o prolongamen-: ' tração pública está assim' lho" o Prefeito Municipal.
administrativos, ínícíeu pa-' to .do trapiche com' auxilio t eonstítulda ; IEm 1954 lelegeu�e Depu';
ta laquúle munícjplo uma

: de verbas federais; conse- 'Vereador Benjamim Bez, tado, � povo ímaruíense co-

nova fa'se de progresso e guídas, por intermédio do "Presidente, Vereador Wal- loca suas esperanças nesse

engrandecimento. Senador Francisco Gallott]. 1'rapiche da Cidade (llGr Antonio Corrêa, Diogo moço e deseja ao seu jovem
•

.

A maioria das ruas da eí- ' . Teixeira de Medeiros; C!;1r- representante um futuro
No sstôr Edu-cacional,exis- dade são dotadas com pas- ,....., • ·.·.·.wJO los Eduardo' Fausf; David cheio de vitórias para o en-

tiam 10 escolas, hoje conta 'seios, construidas pela Pre- sibilitado':'pela lei eleitoral na legenda do P.S.D. No da Silva Gonça-lves,' Efpídio grandecimento de Imaruí,
'com 50 escolas, sendo 32 es- feitura. não concorreu ao pleito, in- mesmo ano, O- Prefeito Pe- Felisberto Raimundo e Ano-' O ar. Pedro Bittencourt,

P feít P d Bítt tE' EI't' A' dícando o honrado cídadão dro Manoel Albino, renun- IA' W'
"

O V
7'

P feíttaduaís. e 18 municipais, re ei o e ro 1 encour nergla e rica....,. CI- omo estrupp. s erea- eleito' novamente re er 0-
" das estaduais 6 são peque- dade '�iluminada por um Pedro Manoel Albino, que ciou o seu mandado, tendo a dores acima referidos foram em' 1955, vem chefiando a

nos grupos rurais,' obras,
�-.,. -.-.- "Conjunto Díessel", que não se elegeu, exercendo o man- Câmara Municipal eleito pa- eleitos para o período legís- politica do munícípío desde

-

1 ti f íd d dato 'âa 1954, em sua gestão ra substituí-lo o vereadorestas realizadas pelá Pre- tencourt, contando com 1\11- sa IS az as neeessr a es e o _� .

G latívo 1945-1958, nêsse pleí- 1929, quagdo fundou e pre-
feitura em convênio 'com o I xílio do Govêrno Federal progresso da cidade. O sr. ,--U---';;,.'-----U--d--I--""-

_,

'-8-'-8---811Estado, .; período adminis- conseguido por intermédio Prefeito Pedro Bíttencourt, t, "t" à a a ar _ o" (C, )

tração fedro Bittencourt � do prestígíose representan- com õ pensámento sempre
R ,I dpossui ainda um grupo e,S- te do Sul Catarinense Dep. voltado para o engrandeci- 8:l0gio e maisp're-colar na cidade, um Colégh;> ' (Ff.:!d'erall-- .Joaquim Ramos. mento do Município e da '

dirigido por irmãs em Var- Pêsto de Saúde.r construído Cidade que lhe são tão que- C·I·S'a-'o do - m'Uindegem do Cedro; e em cons- pelo Govêrno do Estado. ridos e CQm a amizade que

trução, os grupos dos dís- Farmácia do Sesi, solící- desfruta junto à .díreção da

tritoâ de Praia Redonda e tação do sr, Prefeito Pedro firma "Ind, Brasileira de

Vargem do Cedro. Rodovias, Bittencourt e Deputado Epi- Peixes-PescaI", que tem co

não possuia um quilômetro tãcio Bittencourt.
.

mo gerente na filial- da ci

de estradas, já agora, e�,á Assistência-médica, os dade de- Imaruí, p dinâmico

ligado a Capital do E'stado srS"; Deputados Epitácio Bit- sr. DermevH Vitória, con'se

guiu um empréstimo a lon
go prazo, para estender á
rêde elétrica de Laguna a.
Imaruí, ,solucionando assim
o problema de Luz e Fôrça
do MunicípiG, grande e ve

lha aspiração- dá gente ima
ruiense, que ficará deve,ndo
,ao Prefeito Ped:t:o Bitten
eourt, mais êsse grande me�

lhoramento.
Finanças ..:...... Em 1930, o

orçamentG municipal era !:le
aproximadamente" Cr$ •...

20. '000,00, atualment,ê, sem

sacrificar os' oontribuintes
pára 1957, foi .orçado em

Cr$ 1.350.000,00.
Construção do Ho�pital e Maternidad� São Joã.o Batista

Pode-se. afirmar sem qual
quer exagêro, que "Big
Bep", _reilixo 'musical da
BBC por mais de 32 anos, é
,8 hroz mais: conhecida no

rádio. O "Vóz de Londres"

LONDRES; (B.N.S.) - Na que permite vêrific!lr seu

.noíte de 23 para 24 do cor- funcionamento. Durante o

rente o auditório da BEC, descanaotemporãrío do "Big
voltou a ouvir as badaladas 'B�n", seu trabalho foi de
do "Big Ben"- 'que, por três ' sempenh�tdo ';peIG "Great
m�ses, permaneceu ,em si-! Tom", da Catedral de São
lêncio devido às reparações I Paulo, substituto muito
do m,eca1.11S}Jlo do relógio. apropriado, pois descende de

um sino ,que "repicou origi
nalmente em Westminster, e

foi \Vendido para a .nov-a Ca-
tedral de Sir 'Christopher •• _ •• • .. ,

.

Wren'- Agora que o "Big �iâi�·; ;��itê "Getulio Var- dores do Partido em Santa .

Ben" v.oltGU a funcional'o não gas-João Pessôa"; da

Alian_j
Catarina. S.S., a quem' o

há dúvida de que as primei- ça Liberal. Atualmente pre- ,municipio deve todo o seu <'

CGmo Se denõmina, poderá ras notal! de sua inimitável side o psn Munieipal, fa- progresso, continua sendo o

\ser. ouvida ,,:liáriamente no "Ouverture" deleitará a' zendo parte do Diretório Re- Grand� Chefe do povo da-
serviço nácton!ll d_a televi·l.muitoS- ouvidos. Indubit,vel- . goional, se_ndo um, do� funda- quele Municipio. ' I

sã,o ·e, nos. �_eJviç_os para o
I mente, todos aqu�les que ou-

estrangeiro' d,a BBC, que vem as t91nsmi,çõea: da BBC,
tral1smitem, ltlem de inglês, "em dIstantes partes do mun

ainda maiS dl! 'Q,uarenta idio- '
do, sentiram, pór-'�e pre

mas. '10 Big B�m" é o re16-
I
fixo musical não apenas aie

gio maior ;e de .mais préci-' t.o, mas ainda 1-espeito, es

Política _ Com o movi-
são do

_m,
undo �'não é

sincro-j,. pecialmente nas horas tene
nizado <:lU controlado auto- brosas",da última guerra, emmento revoluçionário de ..

1930, assumiu a Prefeitura mátieamente, �a:s duas ve-. que simbolizou o valor-e 'a

de Imaruí, o sr� Pedro Bit-
zes por dia telegrafa auto-I esperança num mundo tão
-màticamente ��}:!pra ao ob� ,-conturbado.i���o��;s:�:�ó�:�e:�u�\� servatório de ,Greenwich, o \

cípio pode sentir a capaci, P-Ã\---; "

d $ 2--0--0-0-'-0
......

-0da de administrativa d'O' seu

.

remlO·e .",dileto filho.. Quando o povo Foi instituido um prêmiG de Cr$ 2.000,00 'à pessoafoi chamado às urnas, le-
que acert�r com a denominação que será dáda ao aeon

vou Pedro Bittencourt comG tecimento comer.cia', abaixo aetálhada, que terá lugar
seu candidato,· êsse homem t. o dia 5 de j1Yl-eir�, próximo.
que se havia transformado "São -êstes os detalhes:
ein verdadeiro líder de seu '

Além �a� vendas .extras de fim de estação realiza
povo; eleito por esmagadora A MODELAR;'de-d_o�s em dois anGs uma liquidação total,maioria, ller--maneceu. no

, I1Jua completa renovação do seu Elstoque. Dizer da fun-
exercício até ,1937. Mere-, âamental impottância é da alta significação dessas ven
I!endo a confiança do então das, quer para a ,freguezia, quer para o público, é quasiInterventor_, foi mantido, nQ, superfluo. Para o Estabelecimento s,ignificam uma reno
exercíciG de Prefeito ,até .• vação completa do estoque, notadamente nos artigos da
1946,' quando, o�aís voltou moda, s,el_l1pre, inconl.'tante e variável.
ao rel{ime Democrático. .

Nêsses quinze anos de dita-
Para' o ,p�blico é uma alta e sempre anciosamente

agpardada ocasião rara comprar·barato. Para fazer eco-
dura, foi o período em que 'uomia.

. ,I mais benefícios prestou o

Prefeito Pedro Bittencourt;
Desta vez a liqllidaçã'O será mesmo 1;otal.' �té mesmo

liS mercadorias de malha, lã e pele gozàrão. de valiosoO Municipio possui dois dis- .•

desconto, muito embora a as'sombrosa alta que tiveram I i 'I"
·

as
-

A' I 01tritos, .oU seja, Praia Re«1on. '-e'sses artigos conÚil'inê é do perfeito ,conhec-i�nto do' a I. .qll_ gr ç, ISda -e Vargem do' Cedro, ha-
pu'bl,l'co:

'

- _ N A Ibitado pGr colonos descen- �:;.:, .

.

ecessar a-Identes ,da raça Germânica.
-

." Assim' os' artigôfl' da moda, isto ,é tailleurs, vestidos,
\

I,]
".

bit
-

d d t
,. LONDRES, B.N.s.) - O seguinte, mais víveres pOl'i C.omo é do conhecimento lJ usas, saIaS, o sai>, e c., gozarao o escon o maXlmo,

, I .

d t" d'
.

't l' novo Presidente da Associa- ano, - e significa mais, má-
público, no período da grano, 'pOSSl\Te, segum o-s� os ar 19O5 e praia, spor - m-, '

; "d t' f 1 d (t Ih ça-o doa V·'end,edores de Má� quinas para sua produção.-de Guerra Mundial houve' gerle, roupa e caMa e mesa, ar Igos e pu os oa as p

. ,/ 't b h) t' h
. q-uinas e Tratores Agrícolas E acrescentou: ,"A indús·

vigilância e mes,mo certa, ue ros o e
-

an o ar Igos para omens, memnos e me-
.

t
'

. da Grã-Bretanha declarou tria trabalhou maravilhosa-
pressão, contra 0$, descen- [lIDaS, e 'c. etc. ,

.

, -

d
.

t
. 1 b' " 1 t t á no banquete anual da asso- mente pe'm, fornecendo

�.-.;o. ", ',.,..................... dentes germânicos residen" �.te a seêçao e crls aiS, porce anas e ICIC e as er -

d ,._ d ciação, recentemente reaU- grand� número dessas uni...
partindo às 7 horas- e vol� município, ainda agora- jun- tes no Br,asi): E,m lmaruí o uma 're UÇaO e preços. .

,

'

, d d
�

a o tec' zada em Londres, que "as dades, mas tem de fornecertando às 17. -to ao Deputado Epltácio P,refelto Pedro Bittencourt� , �gorá resta o nome qUe sera a o a esse c n 1- ,

, - '
.

t
'

t
' máquinas e os tratores agrí- .

muito mais. Em muitas paro,Para a Capital ,do Estado BitteBcourt, �onseguiu fi�- não permitiu que se prati-, mento comercial, - aconteclmen o que so era a sua
,

'1
'

E
'

' colas projetados pelGs bri- ,tes .do mundo airida há mi-
a população ub iza a

,

m- mar um acôrdo com o "Fo- casse a menor coaçao con-
' repetição, em 1959.

" .

:t ",-, -
'

• •

'�d't Q'
•

d' tânicos. ainda são os melho- lhões de pessoas que se dei-
preZa "Santo Anjo da Guar- men-to I Aglricola" que no- tra aqueles c.olonos, assu- Será- um�-nome sugestivo e me I o. uem qUlzer a 1-
,"

'd ' 1 res do mundo".
'

Declarou tam;:com fome tôdas a-s noi..'da" que fáz Tubarão-FIo- meiou um fun.cionário para m,indo mesmo J'unto às aúto. vinhá--Io e' f_azer jU'1 ao prêmio evera esc�ever a qua -

I
"1 •

I 'ainda que' "a população do �e.s e deve,ríamos ter porrianópolis, via Imaruí; tem um Campo de 'produção de ridades inteira responsabi: quer das 3 ê.staçoos de rádio da Cap�ta : I
.

d
. - ., mundo cresce anualmente;,' objetivo emnregar todos osmais ainda, uma lancha fa- mudas selecionadas em Ima- lidade pel.os ,residentes no ' Caso ninguem acerte ,com a ,eno�maçao, Ja esco- l"

d d ··t", b
'

d' t 'b'd t
-

nossos peque uma proporção ,de 25 mi-, nossos esforços para pôr"zen o uma as mais pi 0- irUl, em como ta revenda municipio de Imaruí.· Pelos lhida, se_rá .o prêmio Ia ri Ul o en re os
. ,-

. , . . lhões, o que exige, por con- ,fim, a essa situação".r'escas viagens, atraves:�a�- _

de maqumas _a_,..p_r_ê_ço_s_m_ó-__l'e_l_e_v_a_n_te_s_s_e_r_vl_·ç_0_8...:.�p_r_e....st_a_-_n_os_v-e-n_d-e_d",""or,es de .::jo::.::r:n:.::a:.::l:::.:a.� ",--_�__;___--'7
- __--____;'__-- '"

Praça da Matriz ,

� ,._•••_--"!••••_-_-••••

por óti�a estrada, bem w- te!lcourt e Prefeito PedrG
mo aos municipios sulinos �i,ttencourt, conseguiram
pelas estradas, Imaruí"Tu� junto ao governo federal, a

barão, via Praia 'Redonda; nomeáção de um notável
Im�ruí ...Laguna, via' Mirim médico, dr. Anibal 'Vargas
e Imaruí-�ubarão;' ·Via' 'Ca- FPho, que' cOtp.�devotamento,
pivarí (em c;onstrução; in'i� Vem' 'atendendo d�á.s (2)

'cia;.âa pda, Prefeitura). E'_' 'hór�s diárias gratuJtamen
ligado a tôdas as s'édes 'dÇls 'te a pobreza do Município.
DistrÍtos por" estra'das' es';

, Agricultura - O Prefei
taduai's e municipa:is: - to..: Pedro Bittehc'ourt, tem

Transporte, existeín três procurado inêl'mtívar ;. de
linhas de' ônibúS· 'diárias; sentrolvimen!G' e o', apiimG
duas para a c�dade 'de' b:gu- r ramento' 'dêsse setor, em

na e uma para TUbarão," que se esteia ii economia do
I

- P A ·R T I C I P A�Ç'Ã O
Vva. Eudoquia Kalafatás participa a V.S. e Exma

Família que seu JUho Estefano contratou casamento,
com a srta. Aurecy Christoyal.

Yvonne Christoval participa a V.S. e Exma. FamUia

que sua irmã Aurecy contratou casamento ,com o sr.

Estefano Kalafatás.
Esti!fano e Aurecy

,
' confirmam

,Florianópolis, 29 de dez embro de 1956

,.

MISSA DE 70. DIJt
CONVITE

""--
Carlos Augusto l,ehmkuhl, Adalbel'to Sabinó e fa

''l1ília, Rubens Lebml,:uhl e família, Milton Lehmkuhl e.
família, Danilo Lebmkuhl e família, Jorge Krautz Car
neiro e espôsa, Antônio Jonas Gerber e família" Vva.

,Rosa Peluso Reis, ainda consternados com o falecimen
tO de sua espôsa, lr,ãe, sogra, avó e irmã

LUIZA PELUSO LEHMKUHL, convidam os paren
te� e pessoas de, suas relações para k Missa de 7.0 dia

que será celébrada (�ia 4 de janeiro próximo (sexta-fei·
ra), às 7,30 horas, ";la Capelinha de,São Bom Jesus dos

, ..

Aflitos, no Estreito.
Antecipadàmentc, agradecem a todos quanto como.

Pllrecerem' a êste aÍ;t, de fé cristã.

S80
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. Em·-- silêncift, O advêts,.ria de· �talin ..
.

,
--

_ -: -

__ �", i _

.....

r -

LONDRffi$-�JB:: N;;; S.) --1-
"

.
.

--. teriais e sim derrotar as

O "Da!ly Mi.tiÍ':� eritre QU� resssuscitadas. Côntínua õ fôrças do barbarismo e do
tros jofnais, 'cómentendo â$ jornal: .

.'
anti-Crísto. Mostram-Se

épocas de Natal em lace do" "Mesmo entre- êstes terrí- prontos a sacrfflcar tudo

panorama i�têrna�ionai sa� veis acontecimentos, poae- pela idéia e pelo ideal, Pro-}' * Fio .ínlandês, pré aacolhídc.
'Iientou que a boa vontade mos encontrar maiores mo- vam mais uma vez que o es-

* Moqêlo de 'paletó com, 3 o botões, diversas côres'

em 19M, que encontrou ex: tivos de alegria. do que de píríto humano é índestrutí- Modelo 4020 ." o •••••• " • • •• Cr$ 2.750,00

pressão -na, Conferência de desespêro. Qualquer opí- vel, que a' chama da bon- Modêlo.4000 .... " ..... ,' .. t, Cr$ 2.800,00

cúpola, nião que tenhamos sôbre os

I
dade jamais pode ser apaga- COSTUMES EM TRO�ICAL

- No princípin de coexis- acontecimentos' no Egito, o da. Provan a verdade das

tên�ia e na êr�scente �mis- fato de que um país podere- palavra� de Sfr, Winston • Lis;o, pura lã. Paletó 3 botões, em várias cõres e

tosídade entre os Oriente so como o nosso, ter se Churchill : "Nas epocas du- 'padrões "
.

e o Ocidente <iapan;ntemen-,I mostrado desejoso de sub- ras e melancólicas, os ho- Modêl<Q�'l.83D. " ·er$� 2.6M,OO

te evaneceu-se". A paz que,
j

meter sua política ao dese- mens livres- sempre procu-
'

:i�g::� :�fg i.

'

gt ri::::
pela primeira vez, pairou

I
jo comum das nações certa- ram o conf§rt(:) nas ..gr-a-ndes I Modêlo 8140 Cr$ 3.600,00

.

sôbre a terra por década, mente constitui um marco lições da.histõrla, que as ti� ..
.

fi f�i 'abalada" fia O'J::iente"Mé.- ·I·na ill:te-r���y�l estrada da ,1"anli1� !8Ó.: p.�tdxll·am entre
I

,

"

l"M-ETOS SPORT ll1M PURA 'LA
dío e na Buropa; N'a Hun-. compreensão-humana- -, as 'l'a:ças':s:eYV-fs'it;':.S :;_ .. :';;":"��""''''''''l.,·�..,i$,�,-p..:>C��,=,<,.��:; ";"::"��h>"�''':�",,5;' -_ "." ,,�". " _.�. • .��,

gria, a crueldade e a opres-I. "A luta do povo húnga- Sôbre o mesmo tema o ... MQdêlos leves para o verão. Várias côres
"- -','-

'são foram revoltantemente 1'0 não visa vantagens ma- "Daly Telegraph" di� que, I Modê)jó: 3.910 :.............. Cr$ 1.350,00

enquanto os cristãos do Oci

dente comemoram o nasci
mento de Cristo" "terão gra
vados em suas mentes a re

velação, tornada, clara pelos
levantes na: Pól�nia e na IHungria, 'de que o comullis�
mo ateu falhou completa- I'mente em abªfar a mensa-

gem de Belém. AO I
,"Nos paises do Báltico e

da Europa Orien�al, a reli-Igião cristã também sofreu
brutal e extrema supressão•.

Mas o que a Polônia e a I
�ungria provaram é que,

assim. que a pesada mão da
th:.ania é ret>irada, homens e

nrolheres, jovens e velhos,
libertam�se das )falsidades
comunistas e retornam para
a verdade cristã".

"Um dos primeiros atos
de Gomulka ao assumir a

chefia do Estados polones
foi libertar o Cardeal Bri
maz WyzYnskt, e iniciar ne

gociações entre a Igreja-e
o, Estado. O fato dessas ne

gociações terem se' realiza�
. do ràpidamente depõe a :Ca�
vor de ambos os lados e é
um claro desmentido para

aqueles que descrevi.am·a
Igreja como uma "Reação _ ' __ ..� _ •.�_.�__.:..... :....._- _

���:�� �e�t;�ad: o�Qfi��: Itsitl- do Garol8l" Af,tblU' IV'80S
CURSO PRE' -VESTIBUL-AR recuperaram sua liberdade.

'

10'.'Brasll
-

Mas a Polônia é um caso
_

extremo. Em outros higares, LONDRES, ,(D.N.S,) -, pela Sociedade �rasileira de

essa recuperação da liber- Chegou ao Rio,. ,ti 23 do cor- Cultura Inglesa, e atende-

dade .é tristemente lenta. rente, em companhia ,de sua
t

rão a recepção oferecidas
I

.....; �_---------

Entretanto, isto tavez signi- espôsa,' o Coronel Sir Ab-- pelo ,Reprelilell'ta:nte em
.

fique grandes 'modificações thur' Evans, Presidente da ,Exercício do ConSélho Bri- 'l'AC - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S.A.

no mando �munista e que Sociedade Anglo-Brasileira l tânico e pelo "Sr. Edward ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA'
amanhã o n!_lséimento de de Londres. Sir Arthur é Lynch, Representante no

'.

,Cristo: será: sempre come- tambépl membro do COmité: Brasil das "Sociedades His- f .
1. � CONVOCAÇ�O . .

morado, enquanto- que o nas- Executivo das Sociedades pânica' e Luso-Brasileira, São convidados os senhores aCl�)ll�st,a� desta S?J!l -

cimento de Stalin, que de- Hispânica e Luso-Bl'!}silei- I assim como a outras recep- àade para a assemb léia geral extraordmarla, a reahzar

veria ter sido comemorado' 1'a. . I ções ofereddàs por desta-
I
se em sua séde sOllal, à !>raça Quinze de 1.rovembro,

na semana passada, �passou O ilustre visitante fará, 'cadas personalidades do Edifício Sul Amérlca, 4.0, pavimento, nesta capital, no

,
em completo sil.eu(!io. O co- hoje, 28, às 17 horas, no 'mundo diplomático e da so- (}ía 5 de janeiro de 1957, li$. 16 horas, para deliberarem

,lãpso mo[al dt)":�mun.ismo 'Instituto., Rio Brao'co t(Av.1 ciedade.
o

',' �,ôbre o seguinte
O".

'

. 'está se. verifiG�hdo diante ;Marechal' Fhrriano 196)" Sir'Arthl,lr e .Lady.�vans
. J

<
Ord,em do' i:ha: '.

dós nOssos QÍhos, II}_as' nes- iUma ,conferência sôbre as f
partirão ijo lHo com déstino' 1.0' -::- I;teforma' ��os estatutos stlciais

t�. N�tal-, pela prim-eira vez relações culturais Anglo" a Santos e MQntevid,eu à 30 2.° - Eleição dos membros da Diretoria

.em muitos anos, () cómuni$- Brasileiras. do corrente, a<bol'dct do uHi_, ..
'

3.0 - Outros {l�suntos de interêsse da Sociedade.

mo, mais ,do que o cristla- Sir Arthur e Lady. Evans .gh.taD.a Monarch,;' devendo Florianópolis,. 2'a de dezembro- de 1956

nismo, eit-c,lltrtra-se' na de- foram homena"geados com 'ViSitar iQúlll�ros outros pa- o João David Ferreira Lima

fensiva".
_

'

,

.

.

banquetes' pelo 1t.amarati· e íses sulamericanos. DIRETOR PRESIDENTE

Revista da Costa. da Ourl eslilda as
vifllaglll.s . 41 &lCatI·.
TIPO ,AM�ZONAS

LONDEES, (B. N. s.) -I -. IlV0iv:imento :foi limitado A
Em. s�u último número, a Nos últimos. oito' anos : o A'frÍca Ocidental. Reterín-
revista "Th G ld C '. . ,

"

e
.

o . oast To- Instituto de Pesquizas da! do-se a campanha empreen-
.

day .(A Costa do Ouro na A'frica Ocídental realizou dida contra a enfermidades I
�tuahdade), publica um ar- exper-iências sôbre o- sabor que atacam � cacaueiro, du
tigo em que se acentuam as e outras qualidades do tipo rante o terceiro trimestre
-vantagsns do. Cacau tipo Amazonas, e,' "até agora", do ano, a citada revista re

.A�azonas _ éilI relação ao do - diz o artigo·- dez tipos . vela que foram distribuídas"
1TI�0 Mela0" plantado an- Amazonas, todos proveníen- entre <?s agrlêultores,.. cêr, .

terJOrmente na Costa do tes do Instituto, foram sub- ca de '1J).O,OO pulverizadoras"
.

Ouro. metidos a' intensas provas e Da mesma maneira, 'foi íní-
O r:ferido artigo' escla- aceitos pelos fabricantes por ciada a pulverização mecâ

rece ainda que o Departa- atender amplamente a seus nica de 180;000 alqueires de' ,

me.nto ?e Agricultura dístri- requisito,s.

N!i,
o

s"e Id, tstrl-

Planta,çõ.es, .de cacau maduro

1,1bUI, ate agora entre os agrt- buíram plantas, de nenhum e atacados pôr, enfermida-.
ccl�ores da Costa do Ouro, dos tipos Amazonas, senão des. A erriprêsa- exigirá dois
mais de 3.000.000 sementes depois de serem aprovadas anos de trabalhos e servirá
da nova espécie. A qualida- pelos fabricantes. para aumentar a, produção'
de principal � acrescenta Também nas plantações em 30.000 toneladas anuais.

- o artigo - é que o cacau do Camerum estão, se' intro- Prosséguiu íliuranté o ter
do Amazonas 'começa a pro- 'duzfndo os tipos' Amazonas. ceiro trímestrea putveríza
duzir mais rápidamente - Como a 'produção 'dêstes ti- ção de todos os tipos de ca

em dois a três anos - e dá po de cacau é obra exelusí- cau cultivados na Zona Oeí-
maior .rendimento. va do Instituto, seu désen- dental de Ashantí,

.

' ..

o Natal e os' cacôn·teci
mt:ntos'ill;tern'aicioúáisx

------ ----- --_--------'-_

Deparlame'nlo Nacional de
.

Endemias 'Ku'rai�
CIRCUNSCRIÇÃO SANTA CATARINA

"

Para o preenchimento de duas (2) vagas de Edu

ca.dol'as San·itárias, acham-se abertas, na Circunscrição'
Santa Catarina, �o D. N. E. Ru., as .insçrições para às

];:rovas de seleção a referida função: \

/ As candidatas Iléverão preencher as seguintes condi-

ções:
1, --=- Ser indepE'ndente, podendo viajar e sustentar-

se por longos p,eriodos;
,

,2. - Ter, pelo menos, curso secundário �ompleto
(incluindo colégio) e algumas experiências do
trabalho '"f'm instituições educacionais, assis
tênciais ou cultUl:ais;

3, - Ser capaz' ãe ler, 'pelo menos, mais uma lingua,
-

além do portugues (francês, inglês, espanhol
ou alemão);

4. - Gozar boa saúde, ter boa aparência e ser ca

paz de estabelecer boas relações humanas;
5 ..

- Ter marc::ldo interêsse pelos problemas soci
o

ais e culturais; :
6. - Ter idad.3 minima de 18 anos e máxima de

30 anos.

Informaçõ dQtalhadas serão prestadas às interes-

sadas na séde C;rcunscrição Santa Catarina, do De-

"partamento Naciona '. de Endemias RuraiS: à rua Vis

('onde de 'Ouro Preto, 42, diariamente, das 14 às 17 horas

(excêto aos sábados, ..
'

.

LEVO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS

QUE O CURSO PRÊ-VESTIBULAR PATROCINADO
. PELO CEN'TRO ACADÊMICO XI, DE FEVEREIRO DA

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA SE

'��NIGIARA DIA 3 DE JANEIRO PRóXIMO VINDOURO.
AS AULAS SERãO MINISTRAPAS, DIARIAMEN

tE PELOS PROFESSORES AN�BAL NUNES PIRES

(LÉNTE DO COLÊGIO .CATARINENSE E DO COLÊGIO

ESTADUAL DIAS VELHQ), OSVALDO MELLO FILHO

(LENTE DO COLÊGIO ESTABUAL DIAS VELHo),

�ALVA MELLO CpROFA. DO C�SO BOSCO E 'MADU'-

(REZA)
E PADRE: AN�ÔNIO ,W,.ATE.RKE,MPER - (LENTE

DA FACULDADE DE FILOSQFIA),· A PARTIR DAS

" 30 HORAS, NU�A DAS SALAS DA FACULDADE.

'INSCRIÇãO'GRATUI-T4. -" '.',
>

'

.
-

JI·É;:L 1'0 A 4·V E S
r

"

, ,1.0 SECRE�AJUO
r ,,·i ..

�'

.

'-1 ',' ..:�' �

-1----
.. 'V:��de":se

DORl\UTÓRlb 'p.i CAª�L E S:f\.tA. D"E JANT'ÁR

RIO NEqR1NHO GRUPO ETb�AD9
PROCURE J�O VIEIRA:

-

RUA TRAJANO -15 '

a maior e�o'lue de roupas
bem feitas da cidade

. COSTUMES EM NYLOaD

'" Listadihho e olho de perdiz, ótimo tecido de Al
.

bene-leve e fr-io em diversas côres, especial para
o verão.

Modêlo 3630 .

Modêlo 4060 . .

Modêlo�3950 ., " .

Modê�(} 404i) .. , ...•.
'

.

Cr$
'Dr$'
Cr$'
Cr$

1.600,00
1.950,00
1.950,00
2.150,00

COSTUiÍES EM PURO LINHO

CALÇAS SUPERIOR TROPICAL

• L�ves, pura lã modêlo sport, em várias côres
Modêlo 8010 . . .. Cr$ 640,00
Moél�lo 714Ú" ,... Cr$ 820,00
MotlêIo 7830 ;.... Or$ 730,00

,<

.t
CAMISAS BnANCAS E

SPORT EM: CORES,
PIJAM'.áS, G�AVATAS

CUECAS, L;ENÇOS.

• � > ..,"
... TUDO PAii.A .'\ ELE-
• O-ANCIA E O CONFOR

TO .:M.\$CULINO
'

I
-

,

IMPERIAL, NAe É ROU
PA FEITA É ROUP'A BEM

FEITA

. RlJA F�tJ PE

/

.7

.

,;

/

�-".��.; �,J
.

,t. ./-;:

-E nfermeiro

r----r·---�

Precisa-se de rm enfermeiro para �erviço parti
cular. A trata:r com Walter Stodieck - Rua Trà';iaoo, 3

.

\
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· ..,..."...(1 a a,' muni el8 �i: reli a' o e 8,' I i,[iB 00 ára',' I .

'BUDAPEST,2 (U;P.) - A policia hungai'a, apoiada pelo ministerio lançou hoje .. seus caminhões sobre agitada multidão de duas mil pessoas 'que percorria as ruas, e sufociu .uma manifestação relâmpago contra seus metodos de mão de fe rro. A manifes{�ção começ�)U diante de um armazem do Estado, 'que
hoje abriu suas portas pela primeira vez .desd e a revolução.. Fortes reforços policiais puze ram fim ao ato de protesto em meia hora. A policia utilizou-se�de seus
bastões para, dissolver os manifestantes, embora alguns deles agarrasse nervosamente as metralhadoras de fabricação russa. Não hou ve disparos� � � � � '� � � � � � � � � � � � � � � �'� � � .� '�' � � � � .. � .� � �" � .. � � � . � .. � �. � � , '. ..

'

.

��.""�"+S�.""�."."".".""."".""."".""."""�"�"�."."".""."."".�."".'" " \ � �.++ � ���.�." � � �.� " -.� :�: :..:..:..:.

Carta: Aberta') ,Ministro Nerllo Ram!!
.

AO SR. SUPLENTE riF;-�EPU'J:'An()' FEDE�Ai. LERNER' RODRIGUÉS
-'

H.�-m' �,n�j,' .�,��' ��.""" "P�l�:�' r,lln�ll.�'n�1 _
Soubem()s d.tl vosso inteligente 'proje Sim, �tão o (,.sup�ente de á'c'put!'lào re

to, no qual a 'atual legislaçã,.o que regula' fi' '-salve fãzer sua campanha polltíc ..l inven-

�:::�:!��::�:���:��:�m�:��o, :�;��2fe:::�::���:::�:��:�'IPjJl� -

' dn' "MI'n','Qtórl'n da J-ll�tl· ��sndamos que um médico ha- poderá passar
.

a cirürglao cem a ciência odontológica! 1 U O tlu O � u II . O U
ja dessa maneira. Um polítí- déntísta. Só com finalidades Pense, ssnhor supíenr« de ,

r
•

Co querendo preparar sua ele ítorals S.) JW.tific:a tal Pl'O'� deputada federal Lerner RO'- RIO, 2 (V.A.) -' Por mo- "uma homenagem, ao minis- Comunícações, sendo sauda-
. próxima campanha eleitoral Jeto . A\ni'.!l, está 1'es01l";0,,:t dríguas! tivo da passagem do imo, tro Neréu Ramos. O mínís. do pelo sr. Antqnio Fran-

sim, mas um médíco, ímpos- reilaíção, pois em cada can- Da Associação Cata- os funcíonáries do Ministé- tro da Justiça foi recepcío- cisco 'Martins subchefe do
sivel. ,to do Brasil, t.erá o ser hor ' rinense de Odontolo-

rio da Justiça prestaram nado na sede do, Serviço de Se�viço. A seguir, agradeceuOnde ficará o estímulO' aos _deputado, no- falso cirurgião gia. '

que devem estudgr durante dantis ta, um s.iguro cabo -�-------�-----', , a colaboragão recebida de

.!! a�i��ragl��� d�e�ti'!1���mõ elt��t��� '-5·' �r: !-.lI' SUO �'l �i> O',n d-"a de t r' lei o 'HOS
-

'

E E> U U: ��;:o:s:U��i�::!:s ;:�::
sacrtrícto dos ioven3, o con- do sàc: �fi"i,) de mill1al'í'�, dt'

,

'

,

.

, .'. que se fêz acompanhar deceito dia cultura, enfim, a joV"·,· J : perderam an,-;s Ele
nOSsa civilizaçfl.1 v�': retro.a_ vida est,ldRLi.J, pala t'·.'re::1. NOVA YORK, 2 (UP) - temperatura até dez graus' 11 estado de Nova York fui wn- ).odol:l os membros de seu ga�
gir, pela vOQtacJ,,� d", um 3q- no grá'l un:vel'!'iltári/:, a , : 'n·- . baix? .de Zero. �m rlifQrent'�sl'Oi<IJ�Jj G oso:àp<ld oP13.tapIS binet�" serv-iu-se de- doces
plente de dep,)tajo fedr;ral. cia pl'ofi;;,;t,n,'! '.!l' ("ru:g';,o Metade dos· Estat:los Unidos, fegioes vem ,camdo neve i!mlnas,·estradas de rodagem, e demorou-se em palestra

Diz O' oportuno proje�o ele d.cntisi:,i! Agora, tp: :'1.' CO!l"J das montanhas rO'chosas até grande escala, sendo que no
'

� , com os servidores.lei, qUe todos_as dentistas li- conccJ:"�,'!,I�'S simlil e, !1oi� a 'costa do Atlantico' achl-3e _,

cendados O'U não, pnderão viduo" S,�-l es mais f>km..,'.· nas garras dã'maior ond::t fie

�,F4ST,ANDQ.SE ..

D�S. ·.'(.OMUN,�SIAS" \-,-••o--e-s-d-e'-••n-s-',-u-ça--"_legalmente exerCclr !.t profis- tare-s "0 'i ...I, r. ;n!el'.tv' j ,,, ci -.. frio <lo presente inverno. Os
"são, não se lhes pO(letldo apli ência odontológica! E f) povo '/entos gelado" que sopr'am

ROM�, 2 (UP� _::':O lwcr dos soc�allstas da esq�eda WINCHITA K
-

2car a 'qualquel' titulo. qU.Jis- pagará mais uma vez, pela do Canadá tem mantido alí,
, da !taha, Pietro N�nrH, en_ ,ansas,

quer penas-,1!ejam admll!is- atitud,e'injusta, d,edmol'ali-:,
•

-

E cI
tregou a instituição d_(' cari- (U.P.) - A Beech Aircrafttrativas, fiscais ou cl'il:uinais. zante, revoltante, de um su-

L, 't'.-lia do 'stà o'
dade ,3.- soma,_ de diI:h''''lel,!ro qU�_, C.orporation anunciou a as-Imaginem, é a detul'p<'tçU) ria plénte de deputado federal, O .

. .. c,oub� receber o pr,_" ? Sta smatura de um encontroordem mo.ral e ,jurídica! O�'POV{) terá seuS dentes tra-
" .' ,

.
. "> 1m da paz do anO. passado, _

Qualquer cidadão., sem ne- tado.s por pestSo.as que não

RI J"LT I'DOS O' ONTilM Nennide3>de O'S acontecimen- co.m a Argentina para a ven-
--------------'-------"......--'-----

\u;.r n D tos na Húngria, vem-se af:u-.- da a ésse país de 20 aviões

CUfi·a Matr ,- �oll't8�n�a�
1.219 - Cr$ 4t)O.OOO,oQ.�- Florianópolis tando dÓ3 cO'munist.Js. "Metor T-34", de instruçãõ.

10.979 � Cr$ 40.000,60 - Florianópolis Os primeiros 15 aviões serão
4.501

-

-;- 'Cr$ !J(r.OOO,()o - ClraI!�CÓ entregues em j�neiro. O pro.-
2,943 - Cr$ 20.000,(\0.,-:- FloriaÍlópolis � 8 ,'� grama total custará 4 mi-

·6.738'-;:- Cr$ .10:000,0'0 - Flori�nópo�is
� B,SCa. pes �

lhões de dólares.

�....� nota ofícial, did- Q Ui N T U P [ O S
gida ao povo. de Santa·
Catarina, o diretól'io
regiinial do· Partido. de
Representação Popular
anuncia qUJ!,. I)or una

niniidade, resolveu re

conei' ao jJ}diciário con

tra a decisão dos depu
tados pertencentes ao

1'.S.D., U.D.N., P,T.B. e

P.�.D;, que !eg!slando

�em causa proprJa-, ,au
mentaram seus subsi-
dios.

"

�
Em 'decisão causa (·s., �

!i:����: 1:����: I_E SPA T I f OU .. S E
e, assim, cQntou com 08 � PARIS, 2 (U.P.) - Es
votos Jus l·ilpr�.,cnt�n-!i. patifou-se numa enco.sta um

tes d. c_» P,.:KP,
• e do !':D:C., � helicó.ptéro que -fôra lançar

exclul(�Os da relaçll;O lei- de pará-quedas guias parata pela no.ta-mamfest\l. '. . _

Alegarem OS deputa·· os jOlS alpmlstas que estao
dos, 'perrepista e pede- �

.

perdidos' no Monte Branco,
Icista que '·o.tarllm e Jean Vincenson e' Fernand ;

apl'ovl!ra� �m projeto Henry" já por no.v� noites Ique nao sabiam o ,que "

era _ é com.) que, em
na montanha. Ocorreu o de-

matéria penal, alega- sastre',a alguns mentros dos
rem a própria torpeza, alpinistas que iam ser so-

"

o que a ..lei nã'.) _permite. cO'rrido.s, e seglmdO' infO'r-
CODI que ('l"ta.O, l'S��S 'não teria havido viti-depllta('U� aprovam lel�

NA IGNORANCIA? Vo·.
tam sem saber o que
estão votando? Não têm
boca para l,('dir que a

r,fesa lhes dI! informa

ções 1a matéria em vo

tação'. E' Ilssim que
eXercelIl ó mandato,
aprovando projetos NO
ESCURO?

Com que autoridade
se apresentam ,lO judi
çiário, para pedit' _que
deSfaça aquilo que eles
mesmos fizel'am?

Tratando-�;' de 'tina
decisão unânime' do Le

'gislativo, entenden,,,s
de nã,)' cotnentá-Ia, mui
to embora nos parece'!
se a medida inoportuna.

.0 qUI', todavi�,: se jaz
inaceibwl é a atitude
sofisticl.d.t I! injuHifi
cá_el 'dus que agOl'a pl'C
tendem ,Urar proveitos
políticos e- ditar mora

lidade SLOePER; slibre
atitude contra a qua.l,
tempestivamente, não
reagiram, mas, ao (,on_

trárió, del'11m o máximo
do que pOlh,mt dar: o

seu voto.

. ,R. AIRES, 2 (uP) - A Al'
gentina' informou <\0 Brasil
e ao Chile que está em eon
dições de fo-rnecer-lhes to- _'--
do o trigo de qU!� iJl'ecisem

'

em 1.957, segul!do se I'eve-'
lou em fontes autu!'iz3das;
Segundo as m,:�l_m\'3 fontes,
a Argentina oferc{:eu ao
Bràsil um milh;.io e duzen-
tos mil toneladas de trigo,
correspondentes' ao l'onvê-
nio qUe expira em meados
do ano, e maís quatrocen_
tas mil toneladas, que dei
xaram de Ser enviadas \ •.Ih
1.956. ' f

\
LONDRES, � (UP) -:t O

destacamento de trin�a e
cinco homens da Mari h,_,,__

de Guerra Brasileira. e

R'
- se encarre'gará do pOi -

� E N UNe I O U aviões Venengel' nlD

pela 'Inglatert'a �..o Br

CAMBODGE, 2 (V.P.) --,.
está che�ando aqui cm

O rei do. Cambodge, NorQ- pos de doIs e treis hom
segundo infonnG-ll a ('do.m ,Sihanouk, aceito.u a re- xada brasileira. O na lO'ntincia do. gabinete do. "pre- que receberá o Hom derltiel"; San Yun mas encarre- Minas Gerais ao ser e tre-

gou êste da tarefa de for-

�
g�� ao Brasil, será. rea Coll-

A dlclonado pelos mgl sesmar o no.vo governo. - Dum praza de Ireis m ses,'
....� � �..�

.'

Sacerdócio e partidos políticos ,

Aproximando-se o ano da� eleições e consequente
mo.vimentacão dos partidos, póliticos: a Curia _ Metro

-politana, interp{etar.do o Aesej'o de seus padres e' que
'�'endo vê-los a salvo de intempestivas solicitações, in

e�nipatiyeis OlÍ alheias aos deveres d� seU �tado, faz

publica, para ,governo e norma, 'a legislação eclesias

tica, assi'm geral; -('orno propriamente diO'cÊlsana, em

pleno vigor: ,

1. -'- "Nã'o aceitem (os clerigos) cl'l:rgos publicos
que tragam consigo o exercício de jurisdição ou admi- 1_::-----=------'---:_.:.�-..;;...;_,�7_::__;::_--:--

nistração laical"; - oficia publica, qual exercitium
laica'lis jurisdictionis vel .administrationis secu� fe

runt, ne. assument ,(Cod, do Direito Canonico, cano

139 § 2). '.

2. - "Na conforn1idade do cano 139 _I 4, nãó se en

volvam, os clerigos ;'m Í'a-cções ou partidos politicos ou

municipais; nem p'articipem de comiciO's; nem solicitem
('u aceitem cargos 'r)oliticos ou civis, sem licença da
Autoridade d.iocesans' por escrito" (Conc. Pleno Bras.J-
deer. 25 § 1).

.

3. - "Como esp. cialmente nociva aos sacerdotes -

iê-se nO' lo Sinodo' 0.0 Rio,de Janeiro - queremos difini
ti�amente abolida no clero a politica partidaria e, con

seguintemente, 'no.s lermos do deer. 25 do C.P.R, exor

tamos aos nossos padres in visceribus Jesu Christi a

QUe, cumprindO' os seus deveres, de cidadãos, principal
mente o do voto, se abstenham sistematicamente de

qualquer fiiiação p!tLtidaria e participação em reuniões'
ou comicios,pQliticog" (Art. 54).

' •

4. - Quanto à legislação arquidiocesana, consta,
como. se sabe, do 40 SinO'do de Florianópolis, arE; 20 n, 1,

.
que reproduz literalmente o referido decreto do. C,P.R,
,�, no paragrafo unic.!>. entra ,numa seri,e de �teis e pra-
ticas considerações. _

'

5. - Por, essas instruções, pois, cuja sa�edoria _e
oportunidade são obvias, -é que se governarão e acatarão

sacerdotes c fieis da Arquidiocese.
Florianópolis, 2 de Janeiro de 1956.

Em nome' do Governo Metropolitano
(a) Mons. Frederico�Hobold

VigariO' Geral

NOVA DELHI, 2, (V.P.)
- A senhora Kamala deu
à luz em Poncichery, um

cO'nju'nto ,de quintuplos, se

gundo anunciam o.s jornais
desta capital. A senho.ra
Kamara tivera anteriormen
te sete filho_s cinco meninas
e dois menino.s. A parturien
te e os quintuplos estão pas
sando bem.

Florianópolis,

V i O I e n t a',

tempestade
O'l'TAvA, 2 (O.P.),-

Violenta tempestade açoitou
as pro.vincias maritimas do
Ca:1adá, onde ventos a 160

"1 qUilôm,etrO's a hora varr�
,ra.m a região, Idesorgani
zandO' as comuni,caç.ões e

causando danos que ainda
nãó' pudet:am ser calcula
dos.

o,.

,_ ... _ �c. __ o

'

.. :., •

" '

•

QÚEIMADAS 'E)\{ VIENA BANDEIRÁS COMUNISTAS \' Slm

bolo da .r�ação da juventude.. de todas as partes do mundo con

tra o massacre soviético na Hungria é a cena ,acima tomada
em frente à séde do Partido Comupsta jlm Viena, quando
manifestantes anti-russos qú''eimavam, uma baideira comunista

e car!azes de propallanda soviética,j
;:;;;::;.....,. �.M•••· w�� ..-..-.·WW"o.t'__...;.. _,._· ••• ·.·.�..••••••••••••- __J -

.._.....�.-
- -
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..

p.era
r

ri·'Os 'l�ft���i���:::I:ê
') dlCato da mdustrla- da �el'Vf �

;O j.a. Se nesta capital a g.HI'&fa
RIO,2 (V,A.) - Uma elite de trabalha CO'm uma. escola-padrão anexa à lini

fde se,rveja possa cust:·\f 13

versidada Católica, eSpera a Confederação' cruzelro�, nos ,estados �9
. " '

'1'"
, nqrte na(')' podera ser vendJ:-

dores: gruPO de verdadeiros líderes operá- - que conta com. 400 ml oPeranos-·soOlO,S

I
d::!' por menos de 30, Os refri:-

rios, será iôrmada por todo o pais peja Con nO's 302 Cír�ulos dist�ibuidqS por 13 Fede- gel'antes tambem ... subiram
i'édel'íí.ção Nacional do:.> Círculos Operários rações - elevar o nível educacional e cultuo numa· média d/c 43 por cer;i�o,
_ anunciou o padr'c Pedro Belisál'Í:)- Vellow ral dos trabalhadO'res, fazendO' depoi" cO'm -•••_ �

Rebello, assistente ecle�iástiCo daquele, que os P�ópi:ios líderes possam l�var d'epois
órgãO' e ex-Réitor da Pontifícia Universiqa aos seuS companheirol? os enllinamentos

de Católica do Rio de Jane:l'o, adquiridOS -

.

CURSOS EM AÇAO gregará os mai,s dest;lCado.s trabalhado.res e .levai' pc.ra\
Esclareceu o padre Vello.so alunàs dos cursos estaduais, êles os benefícios m�\tel'iajs

�ue já, estãO' fu�eiona��o que receberão bols-as espe- - e ,culturais fornece-lhes as

Cursos de Fo.rmaçao de .L;l- dais de estudo a fim de que sistência médica) j Liridica

deres 'em São Paulo, Pôrto possam se dedicar exclusiva- etc" mantendo cursos e c:on

Alegre, Recife, Aracaju e oU-. mente aos 'estudos de lide- ferências ,em todO' o pais, ao

tras capitais, devendo ser rança.
'

tódü 553 Escolas primádllS e
,

,em ,colaboração com ,de alfabetização, '!om 27 mil
. tórius com

Alude a nota-manifes
to ao legi!ll:\rern 01� de·
putados em CilUsa llló-'
pria! Não estaria legis
lando Inl CAUSA PRO

PRIA,-, o represen-�tmte
perrep_ista, sr, I,ivact.nfo

-

Nobrega, escril'ão da ,po
lícia em Joinvílli), quan
do apresentuél emenda
ao projeto de re�strutu
ração de \'e-ncimentos
do funcionalismo, AU
MENTANDO O� ORDE
NADOS DOS ESCRI
VAES DE POLICIA?

, Co�a isso. a
.

nota '"

manifesto. nã.o tey'e a'

"PRÊMIO � STALIN"

.. *

ROMA,2 CU,P.) ,- Pietro
Nenni, 'li-der ·do.s soci'alistas
esquerdistas' da It'ália, en

treg--ou' a instituições, de ca

ridade
_

a soma em dinheiro
qu� recel}eu ao lhe ser con

cedidó o· Prêmio Stalin de
Paz. O gesto de Nenni foi
um gO'lpe evident� co.ntra o

Kremlin.
, ..*

(hurchill' Falou
lIONORES,2 (UP) __o o an

Ugo primeiro mini:3tl'v BI'Í
tanic,o;, Sir Wiston Churehill,
pubUoou mensagem .cie ano

-bom, em' que pl('('onisa à.
maiOr unidadé anglO'-allleri
'Cana. Nesse documento, Chur

,

chill dIZ: "O mundo livre de-
s'!a unidade, pa--

PORT SAID, 2 (UP) _ O
co�po do jovem tenente in
gles Anthony Moorhose'
que morreu asfixiado nuO:
pequeno armário .de metal
onde o prenderam seus
raptores egipcios, foi en
tJ'egue hOje às, autoridades
da ONU pelos Egipcios.

LONDRES, 2 (UP) _ A
prorrogação do tra tado
,anglo-egipcio sôbre o Ca,
nal de Suez pelos Eglpcios
constitui s,ério revês para o
mundo ocidental, pois pre
tf!n�e-m este usar a estra
teglCas bases daquele canal
no caso de uma guerra con
tra a Russia: Segundo as
sinalam hojé os circulog
milit�r('s, o acordo angla
tliglpclO .estava dh'etamente

-ligado a or.�aniza.ção' do
pacto do Atlantico Norte,
uma vez qUe autorizava a
"Gran-Bretanha a ocupar as
J.1ases de Suez, no caso de
um a.taq.ue d..1 ltussia ou
qualquer outro país ('ontn.

, a Turquia.

NICE, 2._(Uf") -:- Um

gru�po de salVamelÍ,to anuneio
'hoje ter en('ontrad.) tod
o� escombros de um grupo
de esquiadores" que foram
vl!rridos ontem' 11M uma
avalanche no monte Chein.
A informação não t>solal'e
Ce se os �squia,do.res fOl'am
encontrados vivos 011 .mor
tos. Um despa,cllll antériol',
enviado Por um membro de
uma turma de socorro, (lis
se que havia quatorze feri
dos e três mortos.

PARIS, 2 (UP) - A Fran
ça determinou hoje um no
vo,aumento 'dI) preço da
gasolina, de 'um franco e

�dez c.enta�s por litro. Esse
aum'ento, o -séguudo ('ln
duas semana;;

�

e o quinto
desde o ano _pass-ado, eleva,
o custo da gasolJU:1 a se
tenta é quatr() francos e
dez centavos o litro. (Equi
valente a oitenta e um cen
tavos de doia;' o galáo).

MONTEVIDÊO,2 mr') -�

O Vasco ,dll .
Gaml\ do luo

de Janeiro, confirmou ofi.
eialmente sua visit,a a esta
Capital, 110 decorrer desta
semana. O campeão cario
ca enfrentará o Nacional,
provavelme!lte na quint.a
feira, à noite, a ,parthh de
revanche será jogada no
domingo.

.

LONDRES, 2 (tJp) -- llm
pOl·ta-voz de de:>:essete mil
c,ompanhias de transpor
te em caminhões da Ing'la
terra advertiu 'hoje o go
verno de que a jmlustria
se v-erá obr;igada a suspen
dO" grande número de ope.
rários e a paralizar milha_
res de caminhões" a ménos
que lhe seja concedida
maior i.,larte de gasolina.

-
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