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l\'IUNACO� 23 (UJ".) - ESTE MINúSCULO PRINÇJPADO ii BEIRA ;00 MEDITERRÃi'fEO ESTA.H0JI�' EX:UL'!'A�>1TE COM O NASCIMENTO D4 FILHA DO �RINCIPE .t(,AINI EH. E PA PRINUESA GRAOE, li
AN'l'IGA ESTRELA. DO CINEMA NOR'Í'E�AMERICANO GRACE KELLY:FILHA DE UM PEDREiRO. OS MONEGA� GOS SOFRERAM 'UMA TRISTEZA MOMENT1\-NEA QUA;�DO OS CANHõES DISPARARA..'I\I1

APENAS VINTE E UMA SALV.i}S, ANUNCIANDO ASSIM QUE ÉRA' MENINA-E NÃO MENINO; CONFORME SE DE SEJAVA. MAS DE.QUALQUER MANEIRA o P-HINCIPAL É QUE liA UMA HERDEIRA AO

TRONO, Ê,QUE PORTANTO A DINASTIA DOS GRIMALD�-CONTINUARA. A REINAR EM MõNACO. ISSO É MUITO "'IMPORTANTE PORQUE DE ACÔRDO COM UM VELHO TRATADO, O PRINCIPADO SE.

RIA INCORPORADO A F:RANÇA, CASO SE :EXTINOUIS_SE A SUA CASA REINANTE. E NESSE, CASO, OS MONEGAS'COS 'PERDERIAM SUA SITUÀÇãO PRIVILEGIADA, DE NAO PAGAREM Il\1POSTOS

NEM PRESTAREM SERVIÇO MILITAR! - MôNACO. - ° PRINCIPE RAINIER INTERROMPEU O'PROGRAMA: REGULAR DA RADIO MONTE CARLO, PARA COMUNICAR AOS SEUS DOIS MIL E TANTOS
· SUDITOS O NASClMENT.o DA PRINCESA CA,ROLE>1À LOUISE MARGARETT. SABE'SE JA QUE A MENINA TEM CABELO CASTANHO E OLHOS AZUIS, E PESA TRES QUIL OS E. '720 GRAMAS. TANTO A
'. '.

. ...to, \.. .
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' '.,. MAE QUANTO A FIL.HA ESTAO PASSANPO BEM. .. .,' •
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, ,; RIO, 22 (U.P:) - Já é pa-l Opínandr, a respeito o DA:'
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.

.
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' .'. _

, ! �W��; ��������l���:�d�rp��� i �:�e�ca�� d� es�!�!��teeul�g�:,

ESTOCOLMO, 23 (DP)

-,
.0 Partfdo . dós Operário; I ampliar as basas do govêr- 'Pl'tt:;s�'n" em 1:.(!rllrn, Wint<:r ele clomiúlo, SG\UIHlo os' 1'e- .

soaI .d:e ,oJ:v'a§ e .do de l'1)mu' clusão favorável: "Desde que
O diário "Expl'es,<;en", desta �nidos, comunista 8;gora che; no, mas não menos. Todavia ínrormcu de

.

\'fll'.'.óvia r�ue súrtado : parclaíê até, .agr-ra 't' ,ner�ção peb verba t�'ês Pu haja salde na, dotação pró
cidade, dec'arou que os co-i f iadn pelo sr. Wladíslaw Go' i c controle do Parlamento por �;HS q59 cadei r.fs do purt i- c!Jl1liíecld-os. ;da,,, .1>� cmcoen-: dera perceber vencímsnto pria para o .eorrentn exerci

-munistas pnlonr ses obtive-! mulka tinha uma maiori-a de: parte dos, .eomunlstas e de, men;o agora CfI,;H" Os corr.u- t::i -pcr csnco ::e3r.",s eleitores .mensal ou retribuição ínre- cio nada impede que' seja pa-
.

.

-
" 1121. deputados no legislativo i Gomulka não está em dúví- Id,,:UlE gmhan.m 236, cab-n Ji�earam o n oma do caridída- "

rior ao salário míním-, ·pre· go o· salário mensal de Cr$
� ram uma maioria de apen:ts que termina seu mandato. 'Os I d a. Todos OS candidatos que do 1]6 aC?s ra·nponeses,.ur)jo' tó: do- purt id l, JaIÍ Anti-nísz- ', visto para a região em que 3.�00,oo àqueles. ta,refeiros.
13 cadeiras n.;.. novo .parla-I comunistas es.tavam preI;>�J lrrtt rvir'am nas ele�ções pro- d..s, :19 ao Par+I'to Dcmoc.iá. i z�k das Ilstau (la F!_rel�te Na': estiver lotad?, �esde que ka" Na hipó�ese- d_a insuficiência
menta da Polônia, aleito .d?-, rados para a�eltar uma díre I mete:a?1, de ante.mao, apoiar llCC t, 67 a:os .lf.(.kr:en��nte:;·1 CIP.nal, 'Etn consequencia, =-: balh s u.m m�mmo de hor!1s d�,!eclursos, caberá ao Minis
mingo. Os. resultados. oficia.is rença de

õü

deputados tende a politica comunIsta.' Uma cadeira ,; -nua nao f c'. I vera ser realizada uma �J.eI· semanais fixadas em leí", térío 'da Agrtcultura provi'
serão anunciados amanhã. em, vista a necessidade de o (.orrespo:r,do�te do "Ex' ciec,idicél, No' !1;l) 1.ament 1 ,.;l'i' çã,o suplsmsnta- Ijentro de t Em face disso o Serviço FIo: dencíar oportunamente a su-

,

:: elll .19.5�, qu;"n,::u se

empi'E."
-düas ssmanas, a fim �e

,pr.e-I·
restai do Ministério da Agrl-: pleméntação de verbas pró-'pIARIO DE SANTA CA TAR�NA, -:- N.o 1 2 9 6 7 gal am tatICas L('l'l'Orista,' Cu' encher a va�a. Era ele Ll�n cultUlra consultou o DASP se prias para ,o 'próximo ano fi

mo flS -da éra ;,ta!inista. oS dos cinco r�a:1clidatI)3 para as pode Pagar aos tarefeiros o nanceiro".
ve! i1l'C!ho: oor t\'{'l''lil 27,i dr," três vagis da pro.vÍ)1cía eie· salário 'mensJ.I d'e Cr$ .... "

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

12;-, (atleira3 .. Os ,?ampo-:1esq, Nówy Sa�. E.ni [ô�las, élJ ce· '3.800,00, malgrado a tabelq
(>'1:.'10 conSegl;'l'1In 90, uS :11· i m,f!,is províncias, as listas cc;n- �úmerica aprova"da pelo titu'
dependentes. 37 e oS demo sê�uiram I11aiS de 50 por ct'n- I�l' daquela. Pasta o fixe em
cratas 23. '" ' 'I to: dos vot.,),;, seuci:) H:3sim Cr$ 3.300,00.
Os' dirigentes vermelhos f i el!itos seus. candidatos, .,----:...----- .

a Igreja Católil:,l instaram" ;... .

aos ele,itor.es_ pa�'a que ('4=1'-1 ,0 "PRAVDA" FAL!\ I�M ÍI O l'EUPO:-c'ssem o dlre2to àe VOLl lias: ':;'. VITcRLl : . ·1� te
eJeiçõe,l. :t\;lOSCOU,'- 23 - IUP), - O • Previsão (h tempD, for';:

,j
, : n'ecida pelo S,el'viço de •

. ..

"l�l�yda" infor.n:()�l qUe fis • Met.e:orolog'ia, .vál�da �!é : RIO, 23 (VÀ) :::- Arfullciam
�ltlçoes na, Powli.•a dCl'::.m.: a� 14,00 horas d� hOJe,. os ve"p rtlnos de 'q_ue o pre-
COl110 l:esultado a vitóri:=.t Pii '. TempQ instável com chu: sídente do In�titUlio NaCional

VARSÓVIA, �3 <oPl - 0.1 r:� tpdos 0:3 ,159 í?rinc!�ais can � vu;; e trovoadas, Tempe-. Cfe Imigração e Coloniz:âção
liastores de ovelh,'l,s ias mon i mdatJs do P>tt'Cl l-J P':, -eol11.U • l'atura estável: Ventos I será o ;Ill!nistro, Fernando

.

.

. "

I ni:t� '!F�',ent� �e Un idáde :' do quaÍ:h'al1:te n o r te. A:encar, :que, àté :iiá�:pouco se

tanhas meridion;t:g � Polô- Naclonal. Anu'; qUl! :I \'t:.ta- e -f_!êscos, 'l'emlJeraturas I! a:chav�l em 'Roma à frente da
nia 'deram aQ Panirl0 'do..:, ção ,Se

.

t:!a'i.Z ll"- dentro de : extremas de hoje': I :n�s�á repr��eÍ1taçã?' . �,ipló
Operárias Ullidil:3 \cOl11unis- I u�::i","atmil�;.f�.:,l r:" alq:dvJ €. e, MAXIMA:, ... ,29,8 I

matI:,a e que �ll�st.Jtu;ra no

ta) seu única' c;:mtrcttempQ cImento poh!;wu", '

, I- MINIMA:. , ., 24.8 Ij' C'1rgo ·�o sr. P10COP1J;l Gomes
nas eleições parlamentares i ••••••••••••••••Qia_.. de .Frc·ltus.

.

:

-

RIO, 23 (VA) ,- "�asta de I çõe;' que lhe foraITÍ_dadas -I fEZ se�tir ao coronel Mindelo -_
_ .. -'--,--=-�

. "

aum�n�s"-�wrbuo��-q� pare� que �aoo wn�'q�naot�ernrta nov�a�.���

�o?���\de���ffe�ri��Pú���efo� �:���rOa;�não [�(�r�i�r�s�u����l�e��:��:sfJ�J�'�s gili�f�J�ri� lVeem'ent'B crl"tl'ca de Mosco·u a (tl,soo·�·o,w'8r--presidente da 'COFAP, ao a manobra altist.a, I ordens taxativas no �entieio
convoca-lo ,para explicar no . "F'aça a cal'n� letotnar ao' de, ser posto a par de l;L\:ü'
Catete o aumento dI) PreGo preç"C!) _antigo -e se houver' 1'e·' quer manúpra neste ,.;;,;;ntido
d! car�e, impo'sto � popula-I sistencia decreto o

tfX.'be1a·I' CONGELAMENTO nos �, çao cal'10ca' nas ultlmas qUf,- I mento -. recomendou eate'
.

PREÇOS ..
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' lo'
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·

r:qt� :; 'oit,o hDras. ' 1 ����thce�t�Qb fl�:�i��ln;�(ri�' doR�?iil�O (V� car�a1��u�� �_lON'DR�.�r 2.l(UP.)�. A. ra.'dio de Moscou .. afir.mou que, 0" dls"�IQ.rs.o. �ori1, qu� O"l ��LHel'minou o sr. Juscelinol ência, com o pres1deI'tre da presentante do PSD mi�,ei� .
�.. .. r .

, . �
KUbit2:hek, após as. explic'1' COFAP 0, cnefe elo governo' �:!lJ���falt�m����I�Ol�?j�p�;.- p��sl�tnil� Eis�nhowe,r in�u:gú�ou O �'. ii,. segundo m,andalo� I�d�ta ��e � �ne: '�

. '

-

,

��Màl� .,np��Ir���,.g��l� ��l���;iffi����', ,',e._,cJo,l U4lJl.,0.' rI._,� amo;.,.,r�.'�a..".�,_'-·�".i,;i�,�d
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'RI� 22 {iIi.) � C!.�iÍ',���lr�p,.·'fPPii�,c..�, .ª,::túnzr;�ã� da
.

n��:������;;�$i '.
�

_

'� ,,','_ �-::� .__
," _ � _' '-" .

�, �i��uTItif��60���d��lIr:���,f�� ,��l��i� �l��et���0��ee�e:õ�:l:j,��,1tp��i��:e�Õ;��lnente ,;;rt, r,,;m,o,'�.,.'.�,' D.'' ..:.1""':':19,' pr'�jt.•lÜe�no.;�.am,,'.�,". �_..I.,·�,n,,'��.�Idmmu."' �,_�J.I.b ,�,.Ui,n,:'dI.�.dfs$e�, 'que"�.'. _.
�-

'petor�s da� Al!andeg�s e !los pes a perfe1t;> .ldentiflcaça� ; 19. ao pre�dente Jtfscé1in J .

"

_ �

-

�, �
��:e�;;�u��c�;;, :�a���;;lO d��s merC�dOrlas .•, . [��-����t��}f��d{�t����ri�l:. 'OS Ellatlos tkud�$, çOl1hecem �qu� e$��O Inl�mar",nteJ�gados ,i S()rt� de' to· �
pnr rIgorosamente ,a eXlgel).- OutrossnTI., deVdl1 tambem i lamento dos preços. 8u�ten- d

., ._

(ii
- .. '

"1'
.

�
- cia de, nas guias de' agLJisi eX:'dír nos casos de importa· i tarei, logo que se iniciem o:> � ,OS .o

..

s na.fSBS� rU�cou ii! ,seml,.J.�r. o'go,ve,; soante ,no,rU.t'·eme"c.�.·,ano por' ,

..

er .ala�. �9ã,o de e:;tampjlhns· O�l �o çiio indop�ndente. de éober i trabctlh6s, parhtlYlenta:res, a .. � !J!I;!<, • -

•

Imposto de consumo que mCl- tUl'!:l Cambl[ll 011 desaco:r:1pa-'j neces:idatle inti-:lnsferível :. .
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d di "E I' �
�::r���r:�l? feW�tl�O�li.:�l�:;��: ��c���açã�e,n��c��;�t����:�: �:�:��� m��idaiJ:��:�� vge;���' � ca' o rape j(liUDel1 e o SJS ema SOCliJ sOVle ICO. epols.- e 'ler que 'os ,5 a- �.
naçao das. n�,.rcadOrILls 1m' da categol'la.-.,de cambIO em preocupando com o problema t dOS Unidft$ re'rn�;t!tm O� ftAVor da ASila ..
p_ortadas, md:c�nd6 a q�lan que Se clnSSlflCJm os produ' da ascensão vi!'tiginos!1 dos::' ii· D lU' .J1jI'i;ijí� � .

� -.:li .ili'UVl .J". ,.
1

b�de,a eWe�U, aqu��a- t�. pr�o�dM utilidad�. >����� ���
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u-ní'Di,plolnata '0

novo Presidente
do IN;IC

'Diretor: RUBENS A. RAMOS Gerente:. DOMINGOS }<'. DE AQUINÕ
Edição de hóje - 20 pág,.� Cl'$ 2,00 - FLORIANóPO US, ?4 <.1.e. JANEIRO de 1957
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·.Juscelino -quer que· a', C-O f a'r
[vite- 'novos aumentos

..

ará con'correRei
Sr I ARI (ARDEr DE MELO

8" aos
CONDENADOS A MORTE POR

fi(ONSPIRÀREM" _

1-
VIENA, 23 (UP) .- A rád,io -1(' qrôrdo COfLI as novas dis-

• ie Budapest informa q'la três' posições baixadas pêlos co-

Pessoas foram condenadas à mupistas. .

mortt', e outras qU;ltr::> a,lem' .IV'..�"""""�'_._'''''''''_''''

gas penas de pri.são, acusa

das de "Conspirar,contra a,

democracra 'do povo HUng-.l·
ro". As srntenças foram ua
da;; por um tribunal l\,IiJitu('

Bealificac-ãctde
•

-

irês freiras
ÇIDADE DO VAT1CANO,

23 (UP) - O,Papa Pio XII
marcou; a "próxima reunião

TERESINA, 23 (.DP) - 0I 1 I

I d C
-

d R·t d
funcionalismo fede;:al no es· clpr"n a·� gregor

a .0n.lgregaC}ao os l_OS, o
.

tado do Piaiu está ameacadol (onselt./tI Erl!Sdu!il' de Econo'ml1a I IiV .» - .J. VatICano, ,em que serao t,)'

de não receber este mês sells .

. nU � II nu '.
'

NICOSIA 23 (UP t _ Tr6.';
I �adas as m.edida:s. nc<:essá-

I
_

. -. ,.'. .',�, _�
,

'1
rIas para a beatIfICaçao de

�"encimentos, por falta de �
- �lPI lot,as gr egv,:, fOlçom mor.. tre's' mO'nJ'as du. .. nn..

'

..

b
.

t
.

t'
'

t d '
- .IS .ra _e·

Estão couvoca"os pal'a li'eunião, amanhã, às 20 pagadores existent'Ô", em Te' SAO PAULO, 23 (UP) - O nCl111a, dlretame�te su ord:t- oS a .11'0:,', apet;;,r, c� cÓ a� sas e unia eSPétqhola. A Con-
"

.
horas, na Faculdade de Direito, Os, ex-alunos dcssa Es-' resina estão em lkenç;l .:ls- gO'lel'nador Jãnio Quadros nado, �_o sell, gabme�e: O

n�-I
as est�Jtal:i ..nedl�_as. ue, :'��u gregaç.ão aprovou os. milg.-I S

.

f' d d' t' pe�ial
�

para tratamento d( vo Olgao, te,ra duas "amara,,; ra�ça destmada;"
.. � por _,1m '''''res propostos. para a be'ltl',co a upcl'Io,r, a Im • e lSCU Irem e aprovarem os, es- .

d ... .'
t t t· t r '.' I

. "'" - ,

saúde, e não foi aiuia desig- :lssmoU . ecrecõ,. ms i uindo �lma de leprese�tan ,es e ou-1 ao� encon :os e�'L'" co 0n13,S ticacã 'da irmã M ria d.tatutos d.a Sociedade que, há pouc-os dias, foi fum:la-da, nado nenhum substituto. o conselho estàdual de e�o tras de hsse3sotes. , gregas naClOl1a'v;t'lS. Providoênciâ (Eugêniaasmet�
_().....().... ()....()_()....()_-;;-_(;-_;-;-_()._.(;__() ()....()....(�rO....()._.()...a&()....().-.().-.<)....()....()....�) ()....()....()__()....()....()....()....

(<>I-
-

'monja fraIice:a 'que fundou
•. Ao aproximar-se o primeIro aniversá-

N
'.

B I'
� individuais do que, aos. da causa. Tcm, SI ordem religiosa das Irmãs

,.. l1io do govêl'no do sr. Jorge Lacerda, viri-

a
�

a a 'n ç a
tl.lltretanto, a seu crédito � resiabeIeci- �

.

Auxiliares do Purgatório.·A
, ,

, í Cõngregação também apro-
_

aUI a talhe de foice', alguns confrontos .

- "

':: n.lel�to dos concursos d� r���ão e ingres-, 'vou as yirtudes da monja
-

'e
bilm 111tel'es,al1tes. ,

.

.,
.

, ,

s_o nos quath'os do maglsterlO. E' ato reCII- ., fr'aIl'cêsa Maria Oelena da
, O primeiro deles sel'la .mtre a-' atua- , , pel1adpr dos mais dignos de aPlausos" Apresentação, da ordem 1'�'

, ção da atual e 'a da antedOl' administra.. Por que? Porque os l)rimciros 365 dias dessa funcwnáriaAestá, .�e m�i�o, enier. iHll' iEso que devolve �o pt'ofessol' o estí' o.
ligiosa de Clares de Bordéu:3,

t...
-

SIJ ct.'v I t" E
. bOl'nhauseanos, no Palácio, marcaram-se ma; entrevada. to OdIOSO •., tIplCamente mlllo da caI·I�e!'r.'1 e confl'an"a no'" prc",,'

Isto levará à beatificação. A
çao nos re e os anos· (e es rela,ma" �

-

Con'grega"ça-oc tambe'm JÃ ',"_..

I I
.

, cumo a m�is deplof\,ável e mesquinha era bornhauseano! Se, de um 'lado" decisões �

b I
......

-

. putras, pa avras: qua o melhúr, entre mlOs do tra a ho
_ "" provou as virtudes da monJ'a

.

deI po,der público em, Santa Catarina. O desse naipe �âo.,po\1cas, no seu ptlÍmeiro -

-,..._ - JI,jneu Bornhausen de 1951 a 1952' e �rge
'

., ·espanhola, irmã Teresa Oe.

I 9 (}h�e do Executivo durant" o ano inteiro, an.o - mesmo .porque o número. de advcl'- .'

'J
-

.

e" dl'ant oLacerda d� 1 56 e 1957? .,',
�

.

Temos, assim, que no. "proce.ssus" .de'
.

,esus, o qu a
.

a seu

_ Cumpre adiantar flue
fiU ra coisa não fez senã.o �mparelhar u sirios a perse-guir fi.1ra quase aniquilado

mocrá1.iCo. e no qUe tànge ao _};l1sino-mór- -,�: :,
processo de beatificação.

j
o conceito de

seu espírito vingativo à sua ignorãncia. no f.uinqqênio anterior - l'�conhecemos
'M�LHOR, no caso, entra apenas para

.

, mente neste -. ,o ,�ovêrno atual !evou ni-
_ �Teve câimbra e reumatismo' de tanto as; que' teve a coragem de anular varios: atos, -

"Plano,� efeit.os comparativos, pois, na dura reà- .
. tida vantagem sôbre o. anterior.

I-O8
sinal' atos de demissão e' de remoção. de ao sabê, los de intuitos políticos punitivos,. '

·

!idade, ambos o� �),eriodos bíiciais foram Só.a drcunstâncias de não. ser o atua.l
_

.', funcÍoilários! S�pa\ OU'até casais, lotando ,O sr. Irineu Bornhausen, no, s.etur. do .

E1ho r,desassistidos de excelências e ponteildos " governante um odioso, mel'eceI'lia registro.

I 'I·sen'· wero marido no extremo oposto do em que bo- EnshlG, foLexecrando. Polítizou o:grossei-

.� de tre�tel1dt?S erros e iml)erdo�veis fa�has tou esposa! 1'a e crimi�osamerite, aniquHando a obra
' Não há, da nÓ3sa parte, favor era dizê-

<"!.! admims l'a ·!vas. >.

"'e·lledl'.tl·,na de tanto" gr'''ern-adores e de lo vitorio:<:o sôbre se,u antecessor. No aS'

,-
WASHINGTON, 23 CU?) -

I
"- � "y . Segundo se revelou, fSUei.'a-,o, sr, Jorge Lacer;da, nesse setor, foi tautas équipes exemplares na c1evoção e

sinalarmos o. balanço, considetamos que '. ,se qUe o Plano EisenhGwf:',AnaliSando um e out,,'s- 'desses 'prazo:> comedido. Não é. de todo inocente. Há'
d f d

. a situação política de anibos e-ra muito �. sob�e o· Orl·e.nte P,ro'X.iIiUn, che,fia e esa aqUilo qUe el'a motivo de jus- '<'-'o e uma ti outra das e()ndutas dos dois go' atos, entre os seus, quc um verdadeiro
ta ufania ,para o� bal'r'iJ'ás.verd�s,

' diversa: Irineu elegera-se e Jorge fôra' gUe a camara dos rf:rl'i�sen·
verp..adoJjes" diríam(}s, valendo-nos de ira' . democrata não praticada. Ainda há pou- .

r eleito;' o llri�eiro camlJava de' nada dever o.. . �antes n_o curso. da rroxi!'n�

'o se feita e cónentia nos meiQS esportivos,. 'I.cro
rem,ovia de Canoinhas 'para Joaçaba·

_ ü��r', .Jol"6'e"J;.ace!.(la, no tocant.e, <,l'l'OU .aC;3 CUÍl1ÓS e O �e,gundo aos outl'OS túdo , " ., Sd�mant�ad' onde o me8mO �{;!'a
\.. ,-" -..' '. 'd' ',';.... . .'

.
.' lsCU I o a forma d.e amollar

que o sr. Jorge ,Lacerda .levou a melhor so� (__ uma serVIdora.mode.>ta, apenas. pOl' ex�� '. qual1 o pocha acel'tar, ao pro.mOVel' reior'- {leve, Contra ISSo o- sr. I,acerda 8,0 te.m de � a 'n'roduça-o"d .'
,A , •• •

.'
; '-, • '- "

-

_ ,
� I I" . e um numero

i bre �f} 'Sr. Irineu Bornhausen., gencias pollhcas. A· veneranda ge!l!to.I'!! m� de llfnga-.dl1hO; l-nUJs' atento a mteres-
,

seu· a a-uto'Cl'ltlCa, _alEente 110 I)Ut1:0" .' 1'.Ui�!�adO de emenda.s a pro-
f' 1)'>....o._,()._.() o.....()4IIIiI!t'()._.04iiilljoO.....()._.()�()....O�(Niillll..()... ())....()....()....(').-,(�....().....()....()-Gilliit-O---()"iIIIiIiIIPo... ()....()�()4I1i1iH).... (I....(),_.O... ,

I pOS>lçao. ,1'-

"

"

.
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'
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WASHING.TON,23 (UPJ' -:- produtos, agro-:-PéeuárIo:l nof' 'em _exportações de ::llgodãn
Um estudo sobre às pel'SPGc' Estâdos Unidos, assinala qUe e a Argentin,l havendo- cou
t:vas para a 2X::lclrtação de a produção da América Lat,i dições meteoro.log.icas favo·

na se complementa com ás ráv3is, poderá aumentar J.

ELtlç!os Unidos neste ,campo pI'eciavelmente as Sl1as ex

Assinala no _' entanto qu.e o porLações de cereais e pro
Brasil, México·e vários P':lÍ· ,duto,:, oleaginosos, que o_fen'·
ses do centro amer.lG�mos, no cerão forte concorr�ncia _aos

competem com esta' nação Estaqos Unidos. �ortos ai tiros, 3

Tomou posse, a. 17 do cor- o nosso prezado an1igo, sr

�ente, no e!ev�do cargo de I Ari Cardec de Melo. Agra�
Diretor da Escola Técnica I decendo a comunícacão for

.

de Comércio Senna Pereira I mulamós· votos de feliz' ges
,do Sub-q_istl'lto do Estreito tão, e�: Suas novas funções.

,./

I
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Notas Cientificas
A AVEIA NO COMBA

TE À CARIE DENTARIA
- Um bioquímico da Uni
versidade de Wisconsin nos

Estados Unidos revelou um

desenvolvimento promete,
dor na batalha contra a cá
rie dentâria. O dr. P. H.
Phillips disse que .as cas

cas de avéia bem moidas
colocadas nas rações dos
animais usados em labora
tórios reduziu o número de
cáries de 50 porcento. Al
guma substancia química
nas cascas de avéia reduz
<> crescimento da bacteria
oral que produz a carie,
disse êle. Seus testes mos

traram que o fluo!' não era

a substância que reduzia
a carie, disse o Dr. Phil

lips. Ele descobriu muito

pouco fluor na casca da
aveia. O fato das cascas de
aveia serem em grande par
te fibras não explica os

resultados obtidos com as

experiências, comentou êle,
notando que outros alimen
tos altamente fibrosos não

protegiam os dentes,
-OS ESTADOS UNIDOS

PLAN.J<::JAM UM RÁPIDO
AVIA0 PARA PESQUI
SAS -,- Os Estados Unidos
estão planejando �m novo

avião para pesquisas movi
do por um foguete e que se

ja capaz -de. -voar a uma
velocidade superior a ....

'

6.400 quilômetros por ho

-ra, foi anunciadg . reeente-.
�ente7" 'Q' itêtoplano,: desig
nado o:X-I5, talvez esteja

, pronto_para .voar dentro de
dois anos. O'ávião será usa

do para solucionar proble
mas relacionados com fríc-:

ção, contrôle e outra's difi
culdades que são encontra
das a elevadas velocida.des.
Ajudara a aplainar o cami
nho para aviões Il}áis rá
pidos no futuro. Espera7Se_
que o X-I5 possa voar em

altitudes de mais de .61 qui
lômetros acima da terra, d>u
consideJravelménte mais, al
to ,que os 38,6 quilômetros
atingidos pelo X-2, um an�

terior avião de pesquisas
dos Estados Upidos. Nessa
altitude o X-I5 voará tão
altó que os contrôles no:r·

mais. de
A.

aerOnaves\ terão

pouco oU nenhum valôr.'Em
lugar' de tais controles de

superficie, espera-se ter p�

quenos foguetes; montados
nas pontas da asas, a fim
de contt:olar sua direção.

. PROPULSÃO A'l'ôMICA
PARA NAVIOS - A ener

gia nuclear é "de especial
'interêsse" para �avios de
alta velocidade e largo al

cance, segundo informou
recentemente E.' L. Cochra
-ne do Instituto Tecnologico
de Massachus!letts. O ma

qu.inário atômico será pe
sado, mas návios que 'usam

en'ergia nucle;,tr terão a van·

tagem de poder viajar maio
res distlÍncias, 'a maiores
velocidades sem precis':tr
reabastecer-se novamente.
Consequentemente, "navios

tanque e návios de minérir
são os primeiros I planeja
dos uma vez qúe gastam
enorme porcentage� de s�o. rtempo no mar, mUlto mal:!

que o� outros. Obviamente
qualquer navio mercante só
lucra quando está em alto
mar e com carregàmento.
UM NÁVIO SE!M VIBRA

ÇõES ATRÁVESSA O
ATLÂNTICO - Um navio
transoceânic� com turbina

�

de gás recentemente termi-

:'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN.

comentando
por: Edgard Bonnassis

Significado das "siglas" de cotações:
E.N. - Ess'a nãor. avio não balança para na- abundância de nossas .�;�-

-da", O principio de turbí- rras, reduzindo' o trabalho L.S.Q. � Leve se quíss r
na há muito tempo tem si- I

ao homem e melhorando I.:S B.P. - Bôa pedida
,

c' o usado pelo homem pua I produtos de nossas inuus- O.P. - Obrigatório possuir.
±ornecer fôrça. A roda. hi-

.
crtas". Cada dia que :_)as.a, --.-: x :---

draulíca, propulsionada j.or acrescentou Strauss, a e.1l'f- Na ronda da semana qUe passou e teve começo no dia
uma corrente devâgua é um gia atômica "tem uma in- 21 as cotações apontam como as melhores gravações no

exemplo da turbina sim- fluência maior e mais In- nosso programa da Rádio Guarujá as ssguíntes ;-
ples, O motor gás turbina é tima sôbre nosso meio e B.P. - 1.0 - MEDIC - V. Yong - Orq. Les Baxtar
movimentado pela ene raía nosso futuro. A indústria - gravo CAPITQL - 78s.

,

da queima, expandindo g.r- americana como resultado' B.P. -.2.0 - TANGO VALSA - Ray Martin - Orq.
ses combustíveis que pas- dos usos que já vem fazen- Ray Martin - ODEON, selo azul - 78s.
sam sôbre as laminas do 1'0- O.P. - 3.0 � ADEUS GtrACYRA - Heckel Tavares e

Ois • •

--:x:--
, '!A nossa leitora .e colaboradora sta. Zoraide Boabaid

Iestá de malas prontas para avionar- até Curitiba. Prome
teu mandar notícias e novidades.

Aguardaremos ansiosos Por sua volta e asora dess- I,íamos uma bôa vlagam e urna feliz estada nas "terras dOI>

pinheirais" .

O radialista Darcy Costa é dos que possue uma das
melhores e mais selecionadas, discotécas da cidade. Dá

'gosto conhecê-la. Verdadeiras raridades ou jóias musicais
estão nas prat.ilaíras de propriedade do meu amigo Dar-

,

cY. O seu comprovado custo musical organizou uma disco'

C 'I "T � I�. t
teca que é uma maravilha.

O· U'na'
."

-ra a IS II
'

Decididamente Flornanópolis está reduzida a duas ca-
- .' -

. B i ::n:":���Ma, em gravações e

lam,nta�u, profunda-

,

I
Maracangalha vai muito bem, obrigado!

O Prefeito de' Canoínhas, Dr. -Haroldo Ferreirn, : Enquanto continua o péssimo gosto dos 1l0S�0S_ com-

preside�te da ExeCutiva Municipal e membro do 'Dtre- I positores carnavalescos ela "vaí levando ... " E dat ?
tório Estadual do PTB, vem desenvolvendo uma ope- Aviso aos navegantes:
rosa '6estão. Recentemente estivera em Pôrto Alegre, Nova brlga ... nova entidade dos composítorcs brasí-
onde adquiriu modernissima máquina para trabalhos leiros à vista!
rodoviários -e tratou junto às autoridades da aeronáu' Nesta PARALA o "papai" não vai ent,rar porque a si--
tica da construção do campo de pouso para Canoinhas. tua�ão é super confusa ... TA' BOM?
No Rio, o Prefeito Haroldo Ferreira' iI.iciará entendi-

'

Já está obt-endo sucesso no Rio o LP de LUIZA FELIX
- /mentos lunto à alta administração para conseguir rc' gràvado na POLYpOR.

cursos financeiros, com Os quais está disposto a cons-
.

Bem amigos, pOr hoje é só.
truir, na llUa ge·stão, a rêde de água e esgôtos para o I

perímetro,;urbano da cidade"
-

. *, * * - -{ "

.

A revista: TUD.O, prestiw?-�:\�. nW'gazínÁ .qU��
,

��l
que se edita na capItal da -ReIffipl!ca, �ob a<.{ilre�, iÍs
conhecido�jornalistas Francisc(}"Me� de V��éOD(� �.,
e Josélio Co�ta Gondim, faz. úm� seg.ura ap,_r.eeiaçãp
sôbre a atuação e às excepciC{na-is qual\�des. de lict_e'
ranç3. do deputado Fernando Ferrari, na Cí),rpara Fe�,'
deral (TUDO, n. 13 - mês de�jan:eifo).

.,

toro do dá energia a'tômic��:- Juracy Camargo - c-Romeu Fossatí - orq. e côro - g�av .

.:USOS PACíFICOS
.

DO tá' atualmente f a zen d o MOCAMBO - 78s.
ÁTOMO - "O uso noure c uma economia estimada em B.P. - 4.0 - CAMINO VERDE - Carmelo Larrea
benéfico da energia <a sô- 250 milhões de dólares. As c-Alberto Monte e Orq. Casino Sevilha - POLYDOR 78s.
mica não é um sonho ú;� fu- economias na agriculsura - __ : x ; _

turo distante", disse recen-
totalizam outra soma bem Esta não tem nada à vêr com DISCO porém é muito

temente Lewis Strauss, prc- grande e crescente. Natural- importante neste� dias de calor: o melhor sorvete de Flo-
sidente . da Comissão de '. ríanópolís está sendo feito no Bar Copacabana, qus é 'vi ...mente, as contribuições da ...

Energia Atômica dos Est't-
b zínho da Agência da SADIA S.A., do meu amigo Machado.energia atômica no com 'a-dos Unidos. "Aqui es�á ho-

te das doenças, prolonga- -No Copacabana todos os sorvetes são os melhores pos-]je em dia, abrindo a porta mento da vida e diminui- siveis, antretanto, peça os de fruta que não se arrepen
para vidas mais ricas E: -

d f' t h a dsrá. O Turíb-io e o Walter possuem mãos de mestres. Pa-mais saúdaveís _ comba- çao os so rIme� os um-

t d d ' nos nunca poderão ser cal- rabens!
en o oenças, pragas €,

I d t d dô Depois eu passo por aí. "Tá legal ?"t "'- t d f·'· I cu a as em ermos e 0-
pes es, aurnen an o a ern- I "

lidade de nossos campos c a
lares.

nou o que um perito descre
veu como uma viagem se"l1

vibracões através do Ocea

M' Atlântico. O navio era

o "Soh Sergeant", dos E���
tados -Unidos, tipo "Liber

t1''', que se djz é o p-rime;ro
grande navio mercanTe mo-

o vido somente por um mO";,)l"

0(' turbina a gás e a usa.r

vma h,élice- de passo va' ,1-
'.'e1. John ,J. McMull�n, fIa

Administração Marítimi} ;:\.)S
E5tados Unidos, que fez a

viagem no "John Sergt!fiut"
-

cial da viagelll foi a comple
ta ausência de vibração. O

p1e ausênciá de vibraçãfJ. O

--- ==:r.-o__--------------

A economia de tempo e dinheiro, o conforto e a

elegancia que lhe asseguram uma roupa bem feita
Imperial Extra, estão a lhe indicar o caminho certo
na escolha de seu vestuário.

Estas famosas roupas, estão a disposição dos
cavalheiros modernos e inteligentes no Magazine
Hoepcke,

* * ..

Dentro do plano de expansão. do SAPS (Serviço de

Alimentação da Previdência Social), a atual adminis
tração da autarquia inaugurou, dia lI, na cidade de

Laguna, um Posto de Subsistência. Estiveram presen
tes o Senador éarlos Gomes de Oliveh'a e o delegado
rêgional do SAPS, dr. Rei;naldo Feldman. No próximo
mês de fevereiro, a cidade

-

de Tubarão receb�rá tam�
bém o s�u pô.:te de-Subsistência do SAPS.

\ * * *

. Foi 'recebido pelo Presidente Dr. Aeácio Garibaldl
S. Thiago, com quem manteve longa conferência, o sr.

Vitório Sens, Presidente da' E:xecutJ.va Muplcipal do

PTB, em !tuporanga, e correspondente do IAPC.
.. " "

Esteve em inspeção aos' P?stos elo SAMDU de !ta·

'jai, Blumenau, Jaraguá, Guaramirim, Joinville e Sãd

Francisco, o dr. Almiro Batal�a:> delegado regional do

SAMD-U,- nêste Estado, e membro da Executiva do PTB.
" "

Viajou para o Rio, ·cm obj·eto de serviço da insti

tuição que dirilge, o Sr., Nery Rosa, delegado· regional
,

do IAPETC'� destacado prócer trabalhiSta nêste Estado.
* "

O deputado João Machado, vice'líder do 'PTB na

Câmara dos Deputad()s, apresentou o projeto de lei

n. 1.949/56, que "assEgura aOs diplomados em odonto

logia matrícula no curso médico, independentemente
de novo exame vestibular e de vagas, como exceden

tes. Será .muito eficaz que os Interessados refoTcem
essa propo�ição, el1viando telegramas ao autor, ao pre-
'sidente da Câmara dos Deputados, aos líderes dás di

feFentes I::!ancadas, -solicitando-lhes apôio e urgência,
já que cogitam do funcionamento, em Florianópolis,
no presente ano letivo, da FACULDADE CATARINENSE
DE MEDICINA.

.. ... ..

Seguiu para Cp.apecó o deputado Jos0 de Miranda

Ramos, membro da Executiva Estadual do PTB, que

viaja. em impor�ante mis_'!ão do PTB.

SessãCl Cinematográfica
Atendenlio à várIOS pedidos, a' firma .Comércio e

Indústria Germano �tein S.A., tradicional organização
em nosso Esta.do: tem o honl'o.so prazer em convidar as

autoridades civís, militàres e eclesiásticas, imprensa,
falada e escrita e, o povo em geral, para assistirem a

película,que fará exjiJir no CINE RITZ, no próximo-sa
bado, dia 26 do corrente, às 14 horas, sob o titulo

"ll. CADA PASSO" ,.

su-bstáncioso documf'ntário sobre--as INDUSTRIAS MAN
(la Alemanha, um dos maiores parques da indústria pe
l:lada· no mundo.

Entr.ada franca

,_
,,"

•

da Silva

o

A. Seixas Netto
N. 5 B) - OS COMETAS SE DESINTEGRARAM NAS PRO
XIMIDADES' DO SOL E SE�TRA�SFORMARAM EM

METEORITOS
Sobre 'as chuvas de estrelas associadas aO cometa de

Giacobini-Zinner oU 1933 III, convem explicar mai,s: Em
1933 a Terra passou pela intersecção orbital com o cometa
oitenta dias depois deste, quando já o 1933 III estava a

230 milhões de quilorpetros. Portanto, passou bem pI;oxímo
de nos o 1933 III. Em 1940, o mesmo cometa Cruzou a 01"

bita da Terra em 23 de fevereiro, mas nenhum meteoro veio
do ponto irradiante. Em 1946, a Terra passou na intersec
çãg orbitaria 8 dias depois 'do cometa. Proximidade um tan,
to perigosa aliás. Scmente alguns meteoritos puderam ser

. identificados. Creio, pois, que.() 'grupo meteorico do c')meta
-

de Giacobini'Zinner está muito junto da cabeça do come ..

I ta, sendo-lhe satélite. Talve7. ,com o curso do tempo sejam
tragados por ele.

Outrós grupos de m� teoros qUe produzem chuvas de
estrelas, são:

. P,erseidas. associados ao cometa de 1862 IIl, com perio
do de 108 anos e velocidades de 61 quilometros por segun
do. Ponto irradiante: Constelação de perseus,

L'20nidas: ass'ociado ao cometa de 1866 I, d€l 33 a110S
de periodo e 7� quilometros, por Segundo de veloCida.d2'
PrQcedente de Leão.-

,Liridas: As�ociado aO cometa de 1861 I - procedent.e
da Lira, com velocidade de 51 quilometros Por segundo e

pe,riodo não identificado. O cometa deve ter periodo medi.o

Ide 420 anos. _

-

Outros grupos, partindo de um ponto irradiante em.lcertas constelações não foram identificados cOlno étSSO-lciados aos cometas conhecidos, mas por certo Percorrem fi

trilhá cometaria de algum desses astros já desintegrados.
De minha .parte afirmo que há um cometa de 1.9 Imos

de periodo associado aO grupo das Geminidas, cujo focu
irradiante está na constelaçãó dos Gemeos. A distancia
perihelica desse grupo é de 0,14 unidade astronomica. E,s
te c'ometa, que se mantem bastante proximo 'do .sol sÓ a

custo poderá ser identificado. Sua, distancia Perihelica
deve...ser da ordcm de 0.13 u.a.

A Quadrantida ou Bootida são grupos Il}-eteoricos do
1 século. Nenhum cometa associado foi identificado. Dal
Quadrante hoje incluida na Constelação çle Bootes dá c

nome a()._ grupo que pertence a Bootes. Seu período é de
1 se(;ulos. Nenh.um cometa associaçlo foi identifi�ado. Del-

ta Aquaridas, procedentes da estrela Delta do Aquario ten\
um periodo se::ulàr. Nenhum cometa ,associado. Mas Cer'

órbitas cometarias cujo astro foit,amente percorrEm
extinto. '

Será interessante manter vÍlJilancia sobre o cometa
que dev.e Estar associado á orbita das Geminidas e que

permanece oculto na' luminosidade so.lar'; Esse cometa. de

1.9,Ou 2 anos de periodo deve eSClarecer algo sobre Os me

teoritos d8 Gemeos. Identifiquemo·lo,

LINGUAGEM FORENSE
Transcrito dos Flagrantes do Oôrreío da Manhã de22 do corrente, oferecemos aos nossos leitores, o deli

cioso tópico Sentença, _ assim concebido:
Bem' vale como um flagrante -esta publicação, Sem.

I�aior comentário, dêste telegrama da Meridional, deSao Paulo: "Perante o Juízo de Tatui foi denunciado
P.:dro Francisco Ferreira, sob fundamento de que, !lodia 23 de setembro de 1954, feriu Sílvio Vieira Costa.Em aditamento, foi envolvido no Processo essa vítima,
por agrezsão contra Pedro e sua mulher.

O juiz de Direito, sr. Morais Barros, proferindo a
decisào, disse: "Declinam êstes autos saga de prosáí.
co certame suburbano, em que a dextra contrariedade.do ofendido logrou frustrar- sanhuda venida de um
adolescente. Foi na Vila

-

Esperança, nesta urbe, na
noturna e insone,' hora undevicesima, Sílvio- Vieira da
Costa, empunhando manchíí, brotou, mínaz, na mora
doria de Pedro _Francisco Ferreira e vituperou-lhe a
consorte, dizendo'se mesmo qus intentou vulnerá-la.
Pedro Francisco, então, remanseava, mas, espertadn

. pelo tumulto, foi ao encontro de Sívio que, enrrsn
tando-o, acometeu-o falciferamente. Mas, Pedro deferi
deu-se com moça e esmenchõu Sílvio na sinistra, sus
citando-lhe as fraturas digitais enunciadas no
laudo" .

Mais adiante afirma o JUIZ qus "a cena delituosa
teve sõmante uma testemunha., cujo depolmsnto, não
contraditado, é fidedigno, nada havendo que o invalide.
Segundo êsse relato, patente. verossímíí, foi Sílvio o
Provocador e asressõr, brandindo lacerante foice e
surgindo em frente à Casa /do co-réu, arremessando
chulos impropérios à transida espôsa de Pedro".

Passou o juiz ao exame de outras provas, dizendo
que o delito de Silvio limitou-se a, um testam e, "eis qlJe
Pedro não foi atingido pela arma. Na espécía, as cír
cunstãncíae evídcncíarnm o "animus vulnerandi" do
réu que "no contexto piacula», se valeu de meio idô
neo, falcífero, suscetível' de êxito cruento e mesmo
letal" .

O juiz ju�gou improcedente a denúncia para absol,
v.er Pedro Francisco. Quanto a Sílvio. condenou'o a U!D
mês e' dez dias de detenção'''.

N:io é mesmó um primor?

o S V A L DO .. 'M E L O

I
FUTEBOL: SUECOS E CATARINENSES -.Não en-

tendo do riscado. Nunca entendi. Para mim, o futeból
é o jogo mais ilógico que, eXiste_. Cheio cie surprêsas e
as vezes de sopápos. Nêste exáto momento em que es

crevo·a 'crônica, (22,30 m) che!Ja a meus ouvidos algu
ma coisa como "agressão". Fulano agrediu ã sicrano.
Não ouvi bem os nomes, tanto do agressor como o do
agredido. Começo de sururú, lógo abafado. O jogo con·
tinua. A coisa está favOrecendo 'os nossos rapaZes. Atê
agora, 2 xL, Ha dias lamentavamos a nossa queda,
frente a seleção parariaense. Agora, com os suéCÓs,
mais e.�perimentados, estamos por cima. Onde a lógr
ca? O fato é que a Cidadé mqvimentou'se. Todos para
o campo. Superlotado o Estádio da Bocaiúva, que aliás
afirmam está e.m más condições. Preços altos, altíssi
mos mesmo. Nem ,crise nem inflação! Toda a equipe
d:;ls três Emissoras da Cidade, firme no microfône. O
Gustavinho e. o Acy, pela Guarujá, fremindo, gritando
emocionados nos lances gu'e deixam a assistência em

"SUSpenSe" ;

E com tudo isso, com êsse espetáculo inédito para
Florianópolis, quando nossos rapazes enfrentam um
tim� europêu, teriam ganho ou p�rdido os estudantes?
Eles, que tudo estão' fazend�. Até mesmo, quasi o im

possível, para uma campanha justa, corrio seja a da

construção do Restaurante.
Vinte e duas horª,s e quarenta e cinco minutos.

Ouço o Gustavinho -proclamar nossa vitória. Dois Para
a s'eleção catarinense. Um, para o suécos.

A renda aproximOU-Se de CENTO E VINTE MIL
CRUZEIROS. Aquém do contráto· ...

Começam nêste in,stante os co,Iílentários.
Os bârrigas-verdes �stão

'

exultando e a torcida
nunCa se inflamou tanto,

R:lZã'o para tudo isso, não há dúvida.
A03 nossos rapazes, esta colúna envia saudações.
Aos estudantes, si bem qUe não tivessem consegui-

do o lucro desejado Para a -campanha. também nOSS03

aplausos, por que a Capital, graças aos aeademicos,
viveu uma nOite- magnifica, na opinião de todas as'

Emi.;sôras e dbs ancionados do futeból.
Com êste final, Quasi que finaliza o espaço desta

crônica.
10 QUE SOBRA - Sobra-nos um pedacinho de pa-

pel para o resto.
Só um bilhete, apenas.

Algumas -linhas.
Não dá mesmo. Acabou o Papel. Não, há mais

Espaço ...
O futebói com a vitória dos catarinenses, não con

cedeu lugar para mais nada. Amanhã, porém, tem ma.ís.

..
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Ampliando 1'1(' vantagens oferecidas ao Povo pelos preçoa. arrasadores

da atual "Liquidação Vendaval"

Adiciono� A Modelar de modas uma oferta estupenda e oportunissíma :

/

,.

Mediante,� entrada irrisória

,

-,

Df . 30
.

CRUZEIROS
••

e .0 restante em suaves pagamentos mensals.

Esta oferta é válida dos dias 11 a ,�8 �o corrente' !!
"

/

._---------- -----------�-------.--�----------------------��----�9n-hh:ahbi1it:o�n�ã:o-f�a�z�o�m�o�ó�g�e�,,�m;.;as���c;u�s�t�u;m�e�n�o��---�--�----��--------��-=����=_
tecido certo e. corte perfeito define o cidadão práti�
co e elegante...

r-

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura-
bilidade e caimento perfeito .e-.(iorté.elega�te. I

Q Magazine Hoepeke vende: �elo . Cradíárío es-

o tas' ótimas roupas.
. ,

.

)

ANIVERSÁRIOS Atherino, auxiliar do Tri-
.

I bunal de Contas e elemento
- SI:' Tadeu Szpoganicz,. de destaque na sociedade 10-

alto funcionário da Firma: cal.· .' .

,
Carlos Hoepcke. i - menma Rose-�a�ie, f1-
- sta, Neusa Maria ·da' lha do .tenente Eug�n�o L�

Silva, filha dileta do nosso: zaro CIdade, da PohC_la,Ml
prezado /c.onterrâneol sUQ-te-llitar do Estado, e. de sua

nente Rau� �ito �a. Silva, de i exm�. esposa d. Isaltína Pau
nosso Pol ie ia MIlitar I.l de.] la CIdade.

_
.

sua exma. esposa d. Maria I ...:-. sra, Diná Mendonça]
E. da Silva. i Gevaerd, espôsa .do .sr. Em- ,

- sta. Sônia Maria cor-I manuel �Ge�aerd, e diretora

te, filha do sr. Ivo Bandeí- do Grupo Escolar Silveira
ra Corte e de sua .exma, -es-

I
de Souza, �e�ta Capi.tal;

posa d. -Nerína Morrn Corte. - sr. Hélio Moreira da
- sta. Eudôquia : André I Silveira.

'

Participação
Antonio Souza I

:e: .' "
Vva. Eugênio Veccchíettt

Nair da Silva Souza .

Iparticipam aos parentes e pessôas amigas o contrato
de casamento de seus filhos Marlytt Therezinha da Sou
za e Pedro Paulo Vecchiettí

Marlytt 'I'íierezínha e 'Pedro Paulo
Confirmam

.
Florianópolis, 10 de janeiro de 1957

Dois prêmios maravilhosos!
UMÁ VIAGElY,I PELO CONVA_ DA CRUZEIRO DO SUL-

/
.

e

UMA V1AGEM PELA: T.A.C.!
Responda à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA

MANHÃ?
UM PROGRAM:\ DE RÁDIO? UM FILME OU A

MARCA DE UM NOVO PRODUTO?
ENVIE SUA RESPOSTA PARA RÁDIO GUARUJÁ;

.\NEXANDO SEU 'NOME E ENDER�ÇO E CANDWA
'rE-SE!

•

�-------�---------�- -

v E N D E - S E.
Um galpão com 15 metros de frente, por 22 metro'!

de fundo, sítuadofero terreno com área de 1050m2, no
Bairro' da Agronômica,' própr-io para deposito, QU gran
de oficina.

Tratar a rua D€Gd9l"0 "[ com o proprietário.

"

cu.n....

,

CAMINHONETE

OeoDT!:ClmenTOS _-:--�

NOVA ROTA MARI'l'IMA ENTRE O CAN�DÁ E A
AMÉRICA DO SUL

_

O Sr. WILLIAM T. MOORE, Presidente da MOORE'
McCORMACK UNES INC, acaba de comunicar que 'li;

Vende-se, -a "vista uma

Ford F-� - 1951, em óti
mo estado.

-----------�-----:---:---�-----

EDITAL

Rádio-Técnico
Tratar na Eletro·

, Técnica, à Rua Tenente Snve�ra .

......,..............."'!i"""Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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í Todo o plano"'delineado
se acha entretanto apenas
no início. O maior proble
ma, no memento, se encon-

tra na parte de desériç��j'p,
solo, especialmente quanto
à hidrografia 'e orografia .

,O que existe não ê-sufícien
te e talvez seja indispensá
vel movímentar o Estado' na'

.

busca de informações, esta
belecendo planejamento exe

quivel, como formação- de
exploradQres de rios e mon

tanhas, aproveitando jovens
entusiastas, técnicos em as

suntos geográficos e slemén
tos locais. Está' em' estudos
essa questão que só poderá
'obter êxito se obtiver o con-

curso do Govêrno di) Esta- � � /

do' tão bem preSld,ido por
V. Exa.
Será reavivado o ínterês-

se das comissões municipais,
organizadas outras parâ as

novas unidades estaduais,
cobrar as contribuições dos

intelectuais incumbidos de

vários' capítulos.e assim por
diante .

.

Muito ainda poderia ser

agora axplãnado, mas fica

rá para outra) oport���3-
de. Ntr momento, .come �lS-
3e, estou cumprindo.\�;de
ver, de que ninguem avalia

�nentes e madeira d" construl;ão.
melhor a obrigação <!�e ,o
signatário. � IS: ·J'l
Esperando sempre o apoio1. e deseja re.J. orestar, consulte antes o �'Acôrdo

decisivo do brilhante gOVêr-! Flortstal".
,no..de Vossa EKce}ência, tão �.

.

inclinado a prestar os mo- .,._---.----�..--.-.----.....-•••••••••----••••••-...........,..;.._---_-.-••-.'

viÍnentos culturais, como es-

tá no conhecimént9 geral,
subscreve-se
Ato ADR-; Obro
V. Alm. Carlos da SiÍveira

Craneiro, Preso

de mapas, dos quais cêrca

de 125 i,lustrarão êsse pri
meiro volume, e as fotogra
fi"ãs, ,desenhos ...

-�
..

����--------�----

:CIMP�_HHA Dr EDUC'AÇÃO FLORESTAL
�.

75.100 -PESSOAS 'fM REUNiÕES
"

Plantando Eucalipto, dentro de, 5 a 7 anos você te. ; BA I�SIAS10 EXTREMO'ORiENTE
.' (SNA) - Cêrca de .... lado de Cristo. Foi o primeirá madeira para pasta mecânica, lenha e carvão" de 12 75 000

.

t' ,

.

. pessoas aSSlS Iram as "ro movimento, no gênero,
15

-, . , t' t d 15 200 reuniões realizadas nas e;f.etuado, naquela região..a ,anos ja servira para pos e e
�

vigamen o e os a
"./ .duas semanas de evangelí- Participaram dos traba-

.20 Ilnos em diante terá díamentro suticierrte para dor- "zação em Hong Kong e em lhos oito pregadores: três
Macao, sob o patrocínio dos dos E'stados Unidos, 'dois
batista!'!,Duas mil e quinhen de Formosa� .dois do Japão
tas' pessoas decidiram-se ao' e um d,a Tailândia.
,.E.,..�

1._---

,

ENCICLOPÉDIA DE 'SANTA (lTA.R1NA 70.0 -Aniversário ',�
. -

�,.

Carta do sr/Almiranfe erlos da: Silve�ra' '(�NÃ) - "Está sendo
.

, celebrado em Hiroshima, Ja·

Carne.ro ao Governador do Estado, � pão,'o 70. aníversârto de
.

" ," 'uma: instituiçãl) edueacío-
Rio, 18 janeiro ,1957 _ A Eneiclçpêdia possui to- .

� nal, cuja história é uni "re-
"Exmo. sr.

-

Governador dos. os elementos, para o 1. cord" de triunfo sôbre in-
Jorge Lacerda /

volume, já em largo prepa- crível tragéd'ia", diz o '�Me.
Atenciosas, saudações 1'0, e que consistirá da posí- thodist 'BulletiÍt": 'Prata-se
Considero Um dever levar ção /geográfica, limites, in, da '!Escoltr Feminina de -Hi.

ao- conhecimento de V. Exa.· trodução e descrição das 'roshi��", um educandário
'no início do ano, a situação fronteiras. Seria alongar metodista; foi aberto no
em qué, Se encontra. o em- f.st·a tcomunicação, referir outono de 1886, em salas
preendimento que se intítu- detalhad'am�nte a bibliogra- d'

,

'-.411' .

- aluga 'as, cresceu em br.a: u-

la "Enciêlépêdia de Santa fia
.

que está sendo utiliza- ência através dos anos, sen-
Catarina". Digo um dev�r' da para êsse volume apenas. do destruída em 1945. Ho
porquanto muito 'se tem be- Deve haver uma distinção je, reconstruida e Inflüente,
neficia:ào dos poderes públi- entre a bibliografia a ser continua sua obra, Foi a

cos, já por intermédio da utilizada, de fato, pelacon- primeira, a bomba atômica
Imprensa Oficial com. muito sulta a diversíssimas fontes .

dastrui l�,que . estruíu a esco a, \.0material de expediente ou e a bibliografia já perten- dia 6 de agôsto de 1945.
com facilidades de comuní- cente à Enciclopédía. Esta Naquela época, a matrí
cações para o interior, ou é bastante" apreciável, ten- cula era de 900 alúnos ; hoje
ainda; por intermédío-fla Bí- . dp·se conseguido por com-

. é de 1.350.
blioteca Pública com ateu- pra, cópias, . empréstimos
ções e colaboração "que, se etc. tudo .o existente � que
não existissem, viriam difí- se conhecia referente às
cultar sobremaneira o anda- fronteiras e ao litoral,
mento dos trabalhos de não .Assím, da biblioteca da'
pequeno vulto. Enciclopédia, estão sendo
Não

.

deve passar desper- utilizados os trabalhos dos
cebido o fato do Governo do seguintes autores, entre ou

Estad.o continuar mantendo, tros, para o ,1. volume:
.

na Casa da Enciclopédia, à Crispim Mira, Gentil de
rua Joaquim Costa, Pedra Assis Moura, José Joaquim
Grande, duas funcionâr iàs Machado de Oliveira, Vis
da Secretaria de Educação, conde de Ouro Preto, Alfre
com o encargo de manter do Ernestõ Jacques Ourl
aberta a citada dependên- que, Carlos da Costa Perei-,
da e de se ocu-par do expe- r30 Almirante Alfredo Oor

diên.te, de cópias de doeu- do�il Petit, Alfredo Morei

mentes; notjcías de períô•. l·â Pinto" Antonio P�reira
dícos, legislação, e outros Pinto, Antonio de Toledo
assuntos conforme o ']'iro- . P.lza, Epitâcio Pessoa, J.F,
grama delineado. da ,�cha Pombo, Visconde
'Devo confessar que, em .. dePôrto Seguro, Vidal Ra-
ivista, da extensão qtre se mos, Othelo 9,(' Souza Reis,
quer' emprestar à,. obra, con- Clemente Brandenburger,
tínua-se nl:!.,ifllse' d� busca, .João Josê C9uti'nhô (e 'ou
de informações, procura de' tros relatórios .de presiden-

I documentqs, mapas, folhe- tes), João Ribeiro Barão
tos e outros materiais, .ín- do R,io Branco (Obras di

dispensáveis para completo versas), -Sílvio Romero, Jo

conhecimento do que-se ,es"- sé Carlos Rodrigues, Mano

créveu e .se fez com relação el José Maria <ia Costa e

à Província e depois ao Es- 'Sá Visconde de Santarém,
tado de, Santa Catarina. ,�AI�irante A.C. de Souza e

Independentemente das Silva" José Otaviano Pinto

atividades 'das comissões 'Soares, ,Marechal' Antonio'
. municipais e de quantos se de Albuquerque Souza, (e
compremetaram a escrever .comíssão de' sngenheiros ),
capítulos de esquema pro- Afoli,se d'EserHgnolle Tau

posto, a Enciclopédia está 'naY,' Visconde de, Taunay,
com os seguilltes a-uxHiares: Virgilio Várz�a, Afonso

a) Duas funcionárias, em Várzea, Jerôn'imo Rodrigues
Florianópolis, retirando' da- de Móraes Jardím (explora·
�os, notícias, artigos, etc. dl1 ção' do Pepiriguaçu), Capi!'!
jornais' antigos catarinei1:- trano de Abreu, Castilhos
ses, fornecidos pelac..Biblio. �GoicQéhéa, José Artur -Bof
tecR'"Pública, segtllldo nífui� teux, 'Joaquim M;aria Nas

Icolaboração do" Isr. Ca:rlos centes de Azambuja, Jerôni·
da Costa Pereira ;:' mo Francirco Coelho, Almi-
b) Um datilógralo na Cú� rante Francisco ";Galheiros

ria Metropolitana do Rio de da Graça, Almiránte 'João
Janeiro, copiando o que Justino de Proença, Be;rnai"
h'Ouvêr com 'referências às do de Azambuja', Almiran
paróquias catarinenses e te Barão de Tefe, P1\ô,re Ge
eom recomendação de S.' raldo Pauwels, MiHiet de
Em. o Cardeal D. Jaime de Saint- Adolphó S�rgento.
Barros Câmara; mor Manoel' Gonçalves de
c) Dois

, datilógrafos no .,

Instit.uto Histórico e Geo- Aguiar, Luís Rodolfo,Caval
gráfico Brasilei,ro copiando f'ante Albuqlle'rq'!íC IFilho,
documentos, agora na> par-' Almirante ,Alexand·rino Fa

te relativa à correspondên- tia de .Alenél;ir, Cândido
cia nav-al; Mendes d'e :Almeida� Jeão

de Souza Melo e Alvim, Eve·
'd) ,Um datilógrafo na có- rardo Bac.keuser, Rui Bar-'

pia de' relatórios e menló- bosa, JQaquim da Costa Bar
rias 'existentes 'nos relató- l:adas, AlmH'ante Edmundo
rios· dos ministros, .

tendo W. Muniz Barreto, Maurilo

começa�o pela Pasta do Im· de Miranda Basto, Lidia Be

périó; souchete, Almirante Hellri�
e) Uma datil{!grafa, fun- que Boiteux, Almirante Lu

ciónária da Secretaria de ·cas Alexandre' Boiteux, 'Os-
Marinha, na cópia de folhe- wa�do Rodrigues Cabral,
tos e monografJas que nãp Aroldo Caldeira, Delgado
se tem conseguido adquirir; de Carvalho: Manoel Eufrá·
f) Um datilógrafo, da·Ba- sio Correa, Jaime Cortesão,

se de Submarinos, copianão AlmiraRte Thiers FI!,!ming,.
docu]1lentos sôbre São pau-'I Des. Henrique da Silva Fon
lo jóJl- tempos da Capitania' tes., Fernando 'Raja Gaba
em que Santa Catarina es-

I
glia, Antonio .Guerra, Fran·

tava ligada àquela circuns-
'

cisco Alves Guimarães, Pa

crição territorial; 'I
dre Tadeu Xavier Henis,

g),,,, Um " datilógrafo, do João Severino da Fónse'ca
.

Centro de Instrução Almi- I Hermes, Viriato Duarte.
ranfe Wímdenkol'k', na có,pia I Hall, A.G. de Araujo Jorge"
de docum�ntos e fohhetQs da � Dante de L-ª.Ytano, Viseonde
Biblioteca- de Marinha;·' I de S:; )Leopo�do, Alfredo
.

h) Um da�ilógra�.() no Ar- Lisboa, Henrique C.R. Lis

quivo Nacional para a có- I bó:f'l. Hélio Lobo, Joaquim
pia dj} milhares de documen- I Manoel. oe Mace'dOi, José '\

tos, devendo ser auxiliado, I :Carlós de Macedo Soares,
em breves dias, por dois ÕÚ·II Conselheiros lV!�!10eI da Sil' ,

tros';' va Mafra, Baslho de Maga-
- i) Um� datilógrafa, -ini-

I
lhães. Visconde d'e Maraca� ,

ciando' .no mês de Janeiro ju, Crivelare Marcial, Ro�

correÍJ:te, trabalhos d;e. se- màiro Martins, e AnaIS dos

cretaria, cópia de relação, Congressos de História Na·

biblipgrafia, arqu.ivo, etc... . cional,. Revistas de Institu-

.1) Um fotógra�o,- em hõ�; tO's' H'iis'tó'ricos d� ,!Rio, S.
ras vagas, tirando mici'ofil· Pa,ulo, Paraná, Santa Cata
mes, fotõcópi�s,�a'mpliaçÕes, .'riu.!}, 'Rio. Grande do Sul,
especialment,e J de cartas, folhetos e monografias. do
textos em alemão, dez�nhos, IBGE. Ao ladó desse, mate� < ..-

StJ encontra a coleç-ã'od----�-

4.

f

SINDICATO COMÉRCIODOS EMPREGADOS NO
HOTELEIRO E SIMILARES

CONVOCA'ÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A Junta Governativa convoca todos os associados

e convida a classe em geral para a', Assembléia Geral a

r�alizar.se no dia 27 do corrente, domingo, às 10 horas
(�a manhã, na Séde da Liga' Operária, afim de dar pDs. I

5e solene à mesma.
-F' 'ianópolis, 21 de Janeh'o de 1957

. arOswaldo Fernandes

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aéa

bamento perfeito. tudo é motivo do maximo cuidado
pelos e.xpecia.listas responsaveis pela confecção das

\ronpasJlmperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa perfeita e que veste bem.

"

Pelo Crediário do Magazine HoepClke; po4_em ser
,

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa-
madas rO.upas.

.

Presidente .

. ECONOMIA absoluta I

-
.

-,-

Gr)'nde CONF�.RTO
CQ'NFORT0 absoluto
Grande ECONOMIA

ELÉTRIC'O
,

,Capacidase 30' LITROS'·
.....

• ConstruidO ieít.eir;uroertte. de
cobte.

, .

• Játo abundante na· t.mt)e.
ratura de�jada.

o: lM·IS'T,I;JRAD0R__DÁ'K-O. dé ��•..
lopm_p in5lonto"eo: permi,t. .�
mciior" ...colo de ;rod""ç{ieo, ct.'

!EMPéRATURA.

AQUECEDOR fLI!TRICO CENTRAL

\
-

CapaCidade:
100- a 1.000 litros

-.

Fobric:aclol- lIOt tlJlOl
hocizQrl'oJ -. VlrtIcGt.

• Construção sólida, s'tndo I caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISQt.ANTE (lá de vidro).
-. Re5istênc�a'>:-do tipo tubular, intéiramente blindada.
•. Conuol. I�tomático' de. temperatuta �r. URMOSTATO.

que, proporciona grande ECONOM.IA.

•

GARANTe O QUE FABRICA
'_ . ..:...._--,------

..
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-

.. Vende-se, lL' vista ",üma . '

I
., �

,
"

- ,', .

I ��r�sra10.- 1951, em ôti- 'i. 'oltgi� Coração .de Jesus
I'

'

\ · Tratar à Rua Felipe I.

"I
EM FL,ORIAN,,ÓPOL,J.S,

'

'

'!

-" 'I:
Schmidt - 34 - sala 6, 'Exame de II época
nesta. Inscrição: 12-2-1957, das 10 às' 12 hs.

Realização: .13 e 14-2 às 8 hs.,
Exame de Admissão ao Ginásio para vinte vagas

• Inscrição: 12-2-1fl57, das 14 às 17 hs.

t.VX· a01:8"
'.

t."
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saú-

II" .

'

L

'

'\ ." "

'\
. . 'f,,'

"

"i: ,ie e de- conclusão de Curso. Todoi! isentos de .aêlo, mas-
• ' .. eom reconhecimento de firma.

'"

Exames: 13, 14 e '15-2, às 8 hs.

: J : Inscrição para admissão à Escola Normal,
, • � • .de tôdas as candidatas ginasianas
• : Dia 12-2-1957, das 9 às 11 hs., com apresentacão dos
: • seguintes documentos : atestados de "saúde e de ·vacina

I U M O OS B O N S H O T E I S O O B R AS Il
� I VENDE-SE ��. g:;::,\!� ��;!!:; ::�;!�:e�·.:.d.d. e de conclusão

: * RESTAURANTE À LA CARTE : Por motivo de mudança Renovaçân da Matrícula - Mês ,de fevereiro,
I

I /: uma geladeira Bacellí," de Mediante pagamento da I prestação
:

* SALÁO DE LEITURA <, : 15 r.és, e um conjunto esto- Curso Primário

I * BAR MODERNO I fado. Diâ 14 - 1° e <:1) anos e Jardim. da Infância
* • 'I'ra: ar à Rua _Gel. Bítten- Dia 15 - 30 e 4':> anos e Pré. Ginasial

: AGÊNCIA DE PASSAGENS : court 131 - sobrado, apto. Cursos e Ginasial, Científico, .Clâssico e Normal,

i -, I 2. Pede-sé o favor de trazer, sem falta, 2 fotografias
.' o,. 3x4" de uniforme. As alunas da I série ginasial e as nova-

I A MELHOR MESA DA CIDADE II I-:��';8. pi,a I'
tas

i�1:r�;s_!�asd�ü��sl:���é� i�:i���e�r��::S��iS
I· RUA FELIPE SCHMIDT 9 - TELENONES 2021

'

REDE INTERNA Dla 19 - das 15 às 18hs . ....,.. 2as sêr ies ginasiais

I
'

. D�a 20 -,- das 8 às Ilhs. - 3aas séries ginasiais
I Telegramas: "Luxotel" 2022 , , Dia 20 - das 15 às 18hs. - 4�s séries ginasiais

..
- '.,'

2023/

Não existe mais de>crep�ncia entre a tradiCil)nal1 O ESTADO
fi

· I
-

'

hospttalidade catarínsnse e o verdadeiro acolhimento, O mais antigo diário ae

• mpreseces mais do que simples hospedagem, que se recebe ,no Santa Catarfna,

I.
"LUX HOTEL". Meus parabéns aos seus ídealizadores __.-Leia e assir.e

.

e sobretudo aos que o mantêm.' •
, Bento Munhoz da RóCha - Governado_; do E�tado.
,

, , do Paraná, I VII Ild d..................................................................�••••••••••••••••••••••I a' 8, 8
CONSELHO REGIONAL DE -ENGEN,HARIA E

I S'ANTA C.ATARINA 'fof,AuralARQUITETURA pA' OITAVA REGIÃO C

E DR.G.d°j"'-t'i:A1-:·,e IpRO·GUNDO PRODUTOR DE
Pelo presente tó,n� público que o Sm. ÉDn.sON B A NH' DO, P í S

..

DINIZ DE SOUZA, reo:uereu a este consetho .o seu re

gistro como AGRIMENSOR a. título precáríó, para o

Município de Campos Novos, no Estado de Santa Oa

jarína, ide acõrdo com o parágrafo único do artigo 5.°

do decreto n.-O '23.51!9, de i1 de dezembro de' 1933.
_

Ficam. pois, convidados Os profissionais interessa'
dus já registrados' neste Conselho, a se pronunciarerx '

," a respeito pala o que lhes é concedido o prazo de 30

-, dias a contar da publicação do presente Edital.

Pôrto Alegre, 28 de novembro de 1956.

,Eng. Felicio Lemíessek

Presidente,

poente máximo da vi·
riltdade, combinação
cientif ica de vitamí>

\ RIO, 22' (U. P.) - O con- I corrente ano, recebemos ., nas, hormonios totais
sumo aparente- "per capíta" 12.000

toneladas dos Estados, e sais fosforados. Re-
de banha .de porco no Bra- Unidos, que juntamente com

I

generador racional das
sil é' da ordem de .1,5 quilos i a Holanda e Argentina tem glandulas em ambos
por ano., No quinquênio .• 1 sido nossos- -prtncípaís forne,e-l, os sexos. Esgotamento

�

1951-55, segundo os dados cedores,' nervoso" falta de me-.

coligidos pelo IBGE, a pro-j O Rio Grande do Sul, on- moí-ia,' Moderno revi-
dução nacional correspon- de se localiza um rebanho gerador do sistema
deu à média anual de .... I suino estimado em mais de

"
nervoso e tonico geral.

81.000 toneladas, lnsuficien- I, 5 �ilhões de cabeças, é o: VIRILASE J!ormaliza
te, ao que parece, para aten- maior produtor de. banha: ,'as �f'unções sexuais e e
der às necessidade} do mel"I 52.308 toneladas, ou 67,�%, ,vendi4o _ -errr todas, as

cado in terno. Para cobrir, o I
do total nacional em 1955.

'

Farm!léiãs
"�o

e "Droga-":
deficit, que orçou em mais, Santa Catarina, com pouco riás. Pedidos pelo Re-
ou menos 6%tivemos de Im-

I
mais de 3 milhões de cabe- tal, n.o 4104. - Rio.

.portar no mesmo período, .. ! ças, é o segundo produtor e�bolso - Caixa Pos-
25.000 'toneladas, ou 5.000, (13.810 toneladas ou 17,8%
em média, por ano. do total) e São Paulo, com IAs importações, na realí-

,

4,5 milhões de suínos, o ter

Idade, não foram feitas em . celro produtor (4.39lt ou

todos os anos do quinquênio. 15,7%). Bastaria que, a pro
Tendo começado em 1952, I dução paulista, em relação

�om, 999 toneladas, subiram

'"
ao seu rebanho, .gua rdasse

12.166 toneladas, subiram a a mesma proporção da gaú-
12.166 to�elad�s em 1953

I
cha para que o. �rasil �as

p'ara depols balxar a 10.470 . sasse da condllçao de, lm
em 1954 e a 1,.371 em 1955.' portador' para a de exporta- ,

Nos primeiros três meses do 'dor. '

-

PROXIMAS INICIATIVAS DA
y

-

PETROBRÁS

,', JUBILEU DE PRATA DA FACULDADE DE, DIREITO
DE SAN1'A CATARINA

PROGRAMA

6-2 - às 2Q horas, no Salão Nobre - Conferên
cia do Prof. Henrique da Silva Fontes.

7-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Homena

gem aos fundadores do Centro Acadêmi-
co.

8-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Homena

gem ao ex-presidente ,do Centro Acad('i·
mico,

" 9-2 - à.:l 14 horas, - Homenagem aos profes-
soreE e alunos. já falecidos, e visita ao

monumento de José Boiteux.
,

às 2')' horas, 110 Lira Tenis Club - Bai·
le de Gala.

" /11-2 - às 6 horas - Alvorada pela Banda da Po-
líeia Militar.'

,

- às 9 horas - na Catedral - Missa So

lene, oficiada por S. Excia. Rev�o. Dom

Joaquim Domingues de Oliveira, Arce·

bispo Metropolitano.
,;_ às ZÚ horas, no Teatro, A'lvaro- de Car
valho - Sessão Solene de Encerramento
das Festividades.

Dia

i,

"

"..."...........,.,."._...,.,.._,.�......�_,.••.-......�.J-.• .-J'J"'.-,.".,..�.�CJh -

. A ind\lstria d.e roupas 'feit�8 é, uma das prlnci..' mpais nos paizes adiantados da Europa e Estados .-/

I,Unidos.
A roupa Inaperial Extra' é produto da principal

industria do genero em nosSo paiz. .

'

,

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ado

q�.iridas f�cilm'ente pelo Crediário do Magazine Hoe·

pci){e.

Rádio-Técnico
na Eletro·PRECISA-SE, com urgênc�a. Tratar

Técnica, à Rua Tenente Sil-veira. RIO, 22' (U.P.) - Afir·, amazonica. Em embarcações
ma a-}uela autartluia que, proprias para transferi.r

I somente no Amazonas, dis· cargas aos navios, serão I
.
_ ' penderá em 1957, 'cerca de em.pregadas unidades num

CAMPANHA DE,EDU({ÇAO fLORESTAl t �!r!i��!�ad:c��::�ro:��ens�� to�i ::b�����rt:;:la�:��' 17: Urie de estudos e operações. lanchas leves para os tra- I

r.iO pinheiro pode ser plantado consorciado com cul, Dada, a grandiosidade da balhos de perfuração; algu-lrÕ1turas anuai� até o brceiro ano, o Ci_lle b,arateará ades, região e o complexo prol;>le· mas das quais com 52 pés,

OOipeza com as capinas:, 1 ma da ,distancia, reso,lveu especia�s. para os tr,abalhos
I

Consulte q "A.c:&rdC! )i'loil�es_taJ1' sobr-e refloresta· a Petrobrás adquirir dois de geoflslca.
.

mento. {. ,aviões tipo ';'fCatálina", o J
mais recomendável ao trans' Pretende assim, a Pet-ro-

porte aereo ali, para os seus brás, ativar sua linha de

,iserviços de condução de geo ação no Amazonas a fim de,
logos, tê'cnicos, assim' como o mais breve possivel, su� I
algum material, às diferen- prir coril petreleo bruto, a

tes 'zonas de operação. refinaria de ;Manaus, cuja
I

'l'ambem informa a Petro- capacidade de processamen- !
bras qúe barcaças num to- ! to, é de 5.000 barris diarios '

tal de 3.000 toneladas serão I e que se vale presentemen� I'postas em serviço na bacia te de petroleo pet:,uano. .

, �
Exames' de, Sulic'iência

,

'ENSINO SECUNDÁiUO
Comuúico aos- Senhores Professôres '}ue os Exameí1

de Suficiê�cia seJ�ã::J realizados nesta Capital do dia 6

áo dia 9 de fevereirü próximo. ,;
Noemia Heloisa da Cunha Corrêa

Coordenadora

- L 0.1 E S
Temos 'ótii:nós lotes à venda situados em Itaguassú
Praia da Saudade - Bom Abrigo - B,àlneál'io

Fundos da Escola de Escrita e Fazenda.

Dirigir-se à Rua Felipe Schmidt na 34 - Sala 6.

PER-DEU-SE
CANETA-TINTEIRO

Gratifica-se bem a que�l entrega',r à Rua São' Jorge

33, nesta' capital, uma caneta· tinteiro co1n o nome_de

Frederico Pedro Bavasso, perdida entre o trecho da

,Praça 15 à Rua Trajano. -

EX_\MES DE ADl\fISSÃO, AO GINÁSIO
_

Prepara-se alunos para a no época dos Exames, de
Admissão ao Gínâsío..

Tratar à Av. Herctlío Luz,' 77.

Reabertura das; aulas '

Jardim daTnfância - dia 25-2-1957
Curso Primúrlo - dia 25-2 -e,1957
-Curso Ginasial - dia 1-3-1�57
Curso Colegial .,- dia 1-3-1957
Curso Normal - dia i-3�1957
Turnu da manhã, às 7,45hs. '

Turno da tarde às 12,50hs.

No 1° dia de aula, as alunas apresentem-se de/uni
forme de gala .completo : blusa de manga comprida, boi-
na, luvas, sapht.? colegial (preto, fechado).,

'

,

,

Curso de prepar-ação para o Lar ,_".. anexo ao Colégio
I semestre de 1957',

12 a 28 de fevereiro _,. Curso intensivo para Senho
ras que desejam aperfeiçoar-se na Arte Culinária.

Horário a ser combinado ou das 14 às 17,30 hs, ou

das 8 às 11,30 hs. _

Matrícula: diàrtamente, entrei 16· e 17hs.
7 de março até fins de abril

Curso pai a Senhoritas, das; 14 às 18 hs.
Maio' - Curso para Cozinheiras,. das 19 às 21 hs.

gratis.
,Junhu'- Curso para Senhoras, das 14 às 17,30 hs.
Matríi!.ula nas 3:.ls e 6&s feiras, das_I6 às l7 hs,

.

"VIRILASE" - Ex-

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

I! ar#.!iê.Ej@@�Jê@j#.Jt#J@j#tj#J[#J@j#Ji#Ji#I@j#:Jê
- .. Molar Maritimo (cPEfttAn -

,

L

'Motor i<1e�1 para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para mctor auxiliar' de barcos á vela.

Completamente equipado, indusive painel �e instrum�ntos.
.Dispômos para e'ntrega imediata, nos �eguintes capacidades:

gasolina 8C HP Diesel5,5 HP
11 HP
35 HP
50 ·HP
84 HP

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"
Quaisquer tipos para ,entrega imediata -, Completos - Com
motores DIESE� "PENTA", partida elétrica - radiptor -
filtr6s"- 'tanque de oleo e demab pertences: acoplados dire
damen.te com flange eiastica á Alt�rnador de voltagem"-

,

trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 ,cabos para

ligação e .quadro completô de contrôle; todos conjunt\)s estão�

assentados sôLre longarin&s prontos par� entrar em funciona
- mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O F.ST�DO DE

'SANTA CATARINA,
", MACHADO & Cia. S/A Comércifl-e.,Agencias

Ruá Saldanha Marinho, 2 - 'Enderêçolelg: "P R I M U S'" �'-

Cx. Postal, 37 - Fone--3362 -- FLbRIANÓPOLIS '

r.:aE'@@@@ê@f#1@ê@@f"E#J'f#lêJ@@,§JF.Ja
'

(direita e egquerda)'" 8'J HP "

103 -HP "

132 HP " " "

" " "

"

"

./ l
.

""-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁIÜO DE S. CATARINAFlorianópolis, Quinta-fei ra, 24 de Janeiro de 1957"

• •

Os campeões suécos do A .I.K. tomba ram sem apelação diante da Seleção da C�pital constituida pelo veterano Nizetâ com o cencur

50 'dos jogadores do Avai, Figuejrense e Paula Ramos - Dseuropéus. pela ,.primeira vez em Santa Catarina, em parte, impressionaram
bem, mas nada puderam fazer diante da classee fibra dos ilhéus - Panora ma disciplinar desfavorável- Valério (pena!), Jasson e Ro,

driques, os autores dos tentos - ExpLiI so Jesson no 2. o tempo - Ouedros- Arbitragem - Renda de Cr$. ,110.96019° , .,.' .

Graças a um verdadeiro canteio, um pel.otaço de lério. Entre os s.uéc?8 des-
I.

SELEÇÃO DA CAPITAL I son I e. Anlert II; Andres-
j IXlha,res Demaría e Euch-! ��vo fOI dado o chute ini-'

"tour de force" dos que Jasson. Este, minutos de- tacaram-se em prrmeiro Pla-, .

son, Skiold (Jansso�), Jas- des.
.

_
. I}cla�. r, I' 'i C"'�F,'-l�' I

compõem a IUnião Catari- pois perde uma boa oeasião no Liander, Andessson, - Tatú; Waldir e Lauda- son, Carlson II e Liander, As mais .altas autorld.a-, I.•�.i I <rJ 1_�J:p. :' I' I,
d E· t d t s mi para marcar atirando por P Anlert II e Jasson que! rés' Marréco Adão e Dan- des presenciaram o cotejo, I A renda nao convenceu anense e s u an es, o .

, , � _ _ I'
,

_,. ,

lhares e milhares de .afi- cima do travessão. entrou na fase derradeira. da (Walmor); Wilson (Níl- OUTRAS NOTAS entre elas -6'S srs. Jorge La-
I !ll�guem: Cr$ 110.960,00,

.

d I taram Aos 36 miautos forte O trio-final com altos e
I són )

-

Valério E'rico Som- cerda, o presidente da As- pois. foram cobrados preçosciona os que super o .'. . I',
,
, .

'

bl
,'.
L' I ti di,.. .

t• tádí d P
.

de Pó- confusão registra-se na baixos e os demais regula- bra (Guara e Rddrigues. Funcionou na direção do sem ela egis alva r.. carrssrmos e o Jogo eve ao es a 10 a raul:.,.
I

.

S P I K B h' !.. t -'
., .

t. d
'

ação área perigosa dos visitan- res. . I jogo o sr. Lauro antos com au o . orn ausen e o. maior aSSlS errcia ja VlS ara pu eram ver em "
.. .

d t d f d I J
. I d d

-

Sa t Capela vez primeira; um con- tes e o árbitro para espan- Os quadros formaram

aso,
AJ.K. --:: Kolstroen; Ens-

.

epu a o e era ,oaqmm I en:. grama os e n a -

junto do Velho Mundo. to de todos e protestos dos sim:" ' trom e Neil : Anlert I, Carl- atuação I,fraca. Foram au- Ramos. Ao chefe do execu- tarina.

Fomos à nossa única pra- suécos consigna penalida-.� --------.-- --------

ça, futebolística na noite de de máxima. �ate V:alér-io. e

FUrE IaL.Tf!NISante-ôntem para conhecer Kolstroen defende, mas li

IJo violento sistema europeu. larga, do que �e aproveita,� .

Os -r-apazes louros do o mesmo Valério para com ==
'

A.I.K. realmente .são grano (acilidade envíar o Balão ,I

de� rnestres
'

na arte do ao fundo 'das redes. Estava
. ::

\"dribling">�nolV,tmentan,do,:' inaugurãdo-i: o -. marcador. ... --__",,�

;e no gramado _ com uma Voltam a protestàr os sué- ..
facilidade íncrível, além de cos, obrig-ando o arbitro a �

muito resistentes e comba- fazer entrar na liça o in- _'-------�------�......�
tivos. térprete dos visitantes para •ATLETISHII.REn
Mas todas essas qualida- que aos mesmos leve a sua

des dos suécos de nada advertenvia. Termina o prí-
adiantaram diante da classe meiro tempo : 1xO, pró 10- REGRESSOUe da fibra dos nossos rapa- cais.

'zes que fizeram das tripas Vem o segundo tempo e

coração, pouco se impor- com ele as, jogadas violen
tando com o alto prestígio tas e a indisciplina. Os

do antagonista. Nizeta, o europeus utilizam-se de re

nosso velho e querido Nize- cursos -proibidos pelas re

ta foi o escolhido' pela gras, nli:ts se são imitados

UCE para organizar a sele- pelos locais, irritam-se de

ção da cidade. Fê-la com tal maneira que chegam a

cinco jogadores do Avaí, provocar adversário para
igual número do Piguel- uma luta corporal, o que só

rense e três do Paula Ra- não se verificou devido ao

mos, neles incutindo o es- comportamento lexemplar Lembrando Entre os muitos assuntos

pirito de luta e a vontade dos nossos rapazes que não '

'

.. ; - abordados, foi com grande
indomável de venc-er. estavam dispostos a deslus- O Olímpia, do, Paraguai, entusiasmo" ,7 debatido o

'Assim, os aficionados pu- trar seu triunfo com ce- é o mais antigo clube da- caso do jantar· Mensal da

deram ;er./um combate de nas deprimentes que tão quele naís. Foi fundado em A.é.E.8'.C., \ ficando éstabe-
igual para igual, com mui- mal iriam repercurtir fó- 1902. , .

tecido que um membro, 'es-
tas tramas interessantes de ra das nossa fronteiras. Aos * * *

1 colh'ido durante às".reu-
parte a parte. Deum lado 24 minutos o A.�.K. conse- 'Taça Rio que agora teve 'iíiõ�s semanais; 'ficará in-

o futebol internacional dos gue empatar a partida, mudado o nome para 'I'aça cumbido de tratar da orga

suécos, ímpresaionando
"

pe- quando o. extrema canhoto Rivadávia, foi vencida pela n ização do referido jan
los passes curtos e longos Liander batendo uma falta primeira vez por um clube tai- .Ainda girando sibre

realizados com perfeição, de fóra de área, entregou paulista - o Palmeiras - este assúnto, foi deliberado
além de sa'!:>erem utilizar o para Jasson que vinha em' e na segup.da em 1952 por que a primeira '

pessoa, a

M
-

d b I'd' '. .

-

FI' seI' _ h"m-enageada será o se-"corpo-a-corpo". as, sao . esa a a a carrelra ma'r-' '.Im carlOca r- o . ummen· _
'"

inoperantes
r

nas finaliza- cal', de cabeça' o'tento de se. ilhor Acy Cabral Teive, fi-

çõ-és per,detldo a _I pelota empate. Mas minutos de- , . *' ii- * gura':-por 'demais conhecida

ta sempre que se aproxima, p-ois o empate era -desfeito- - O estádio de São Januá- em nossos meios sociais, po
vam da área' perigosa dos por Rodrigues, �m grande rio, pertencente ao, Vasco, Iític_�s, e radiofônicos, como

locais e isto se deve à mar- estilo, recebendo de Nils6n. ;foi inaugurado' há trinta recornpensa aos serviços
cação cerrada sôbre e�es Pouco' depois o resmungão anos atrás, em 1927. prestados ao' esporte da ca

exercida, ora por Marréco, e temperamental Jasson é,

ora por Waldir, Danda, expulso do gramado por ten

Walmor, Lauda1"es e Adão. tativa de agressão a Adão.

Os nossos, um -tanto he- ,Por duas vezes os euro-

sitantes de itlíêio, foram peus viram-se seguros pela
aos poucos desnorteando o jaqueta e quasi foram às 1 BUENOS AIRES (U.' nas competições. a serem

sempre qúe i;!e aproxima- vias de fato: E:plica-se que, P.) - O �olante J!l�n Ma- : re�lizadas . n_o RlO de Ja

se empregar a f u n d o. esse recurso tao em voga I nuel FanglO se recusou a nelro, e em Sao Paulo, no.

Duas jogadas de E'ri<;o 'no futebol brasileiro repre-w confírmar se correrá ou não' proximõ mes. Fangio; no en�

causaram pânico na reta- santa falta gravé no fute- no Brasil, em Fevereiro

guarda suéca_ . que só não ,boI da Suécia. E com a se- proximo. Noticiou-se que
tombou devido a felicidade leção da cidade na defensi- o campeão Mundial de au

do 'guarda-valas Kolstroen. va para manter a diferen- .

tomobilismo aceitará um

Pouco depois, Valério faz a ça, o jogo chegou ao seu convite para tomar parte
cobrança de� uma falta dos final, sendo aplaudidís-

T-E-M-'
---------..,.------------

visitantes é Carlson qUE se simos 08 dois times ao ser NOVA DIRETORIA O CLUBE
encontra�a .na barreira ar· encerrada a peleja. mais

mada dentro da área' do sensaci0l1al de todos os ATlE'TI'CO INDEPEN.·DENTEpenalty usa o recurso das tempos;
mãos, tocando a. pelota sob Na equipe local todos
sua cabeça. Penalty claro e sem exceção deram a sua

indiscutivel que I() árbitro parcela de tenacidade e es-

Lauro Santos deixou pas- forço pelo belo triunfo que
saro E o jogo pro&segue, tão alto eleva 0 "sõcer" ca

com muitas manobras in- tarinense e brasileiro. Po
teressaRtes de ambos' os la- rém, cumpre-nos salientar
dos. Tatú defende com as condutas de Tatú, Wal

maestril'J" enviando 'a es- dir, Lauçlares, Adão e Va-

---·-ot�-;-difi;-�-��;��-b;:-f�it�-ê--:;;;
....

��;í;�
...

xo grande de fatlnes. A escolha dos tecidos, o pa

drão, o corte e a confe'cção, são alguns dos principais
que intervem 11,uma roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

_
.._-_-.-••••_-_-_-_•••.,..,_.._,..-J-.". � �- .,;. �
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tELO NOTíCIAS DA A.C.E.S .c. DE TUDO EM POUCAS PALAVRAS.
_

Por Ed BonR-egressou, há- dias" de Voltou a reunir-se na re-

sua viagem à Capital Fede- 'dação \ do jornal �O' Esta
ral, onde foi passar suas do", a diretoria da Associa
férias, o magniffico arquei. cão dos Cronistas Esporti-
1'0 Lelo, que já se apresen- vos de Santa Catarina, oca
tou ,ao técnico Francisco sião em que foram tratados
Carioni, devendo, hoje,. à assuntos de interesse cole
noite, participar do cole- tivo,
tivo que será realizado no

estádio da rua Bocaiuva. JANTAR MENSAL DA
,

A.C.E.S.C.

FANGIO PROVAVELMENTE VIRÁ
COMPETIR NO BRASIL

tanto, limitou-se a dizer

que
�

provavelmente irá !io
Brasil, "embora ainda_ não

haja nada de definitivo".

Recebemos, e )agradece-I" Presidente - Sr. Gusta-

mos o seguinte ofício: vo Ferreira '

Trindade, 21 de Janeiro
-

Vice-Presidente - Sr.

de 1957 i Ped�o Less� .

Senhor Diretor: I 1° SecretarlO - Sr: Val-

Apraz-nos comunicar a ter Manoel Gomes
V.S. que em reunião efetua-, 20 Secretarió - Sr. Joel
da dia 20/1 foi empossada ElIel'
a nova Diretoria que rege-; 1° Tesoureiro
rá os destinos ao C. A. In- Alves

dependoote durante 1957.' I 20 Tesoureiro Sr. Sa-
, A 'lliretoria eleita a 4/1/ lomé Jacques. '

57 é assim' constituida : I -G�lnisi!!ão. Fiscal -:- Srs.
Presidentes de Honra - Aurmo Godmho, AlclOne P.

srs. Esperidião Amim, Ha-
I
da Costa e �Diniz Pereira

roIdo Vilela e Atanásio Li-I' .Comissão de Sindi<;_ância
nhares - Srs. José .J. Pacheco';'

S. Jair

pitaI. Ficou. assentado que
numa das próximas reu-,
niões serão 'convidados os .0 problema de juizes de po, vem se constituindo no

senhores Governadores: da futebol, durante largo tem- mais sério, no mais grave e
cidade e do Estado. ....'Y'_........-.........-.;..........__."._.-;- no' mesmo solucionado dos
O GRANDIOSO FESTIVAL cal' época em nossos meios problemas do futebol bar-

VARZEANO sociais. Qualquer clube es- riga verde.
Está em pauta o monu- portivo ou soêíal, casas co- E' sem conta o nú_rnero

mental torneio � Varzeano, marciais poderá inscrever a de partidas que se poderiam
que -terá o patrocínio

-

e a sua respectiva representan- ter como espetáculos díg
organização da Entidade te. Esperamos que mais es- nos de assistir e que, por
que congrega tôdos os ero- ta iniciativa da n<lisa, As- obra e graça de um juiz,
nístas esportivos da - capi- sociacão de classe, tenha tornaram-se "show" de pan
tal. Ficou aprovado que os acolhido por parte do pú- cadaria, . de palavrões, e

clubes para poderem parti. blico em geral. mais não sei o que.
�ipã� desta grandiosa festa TRABALHA A TESOU- - Parece que o .problema é
esportiva, deverão, passar RARIA sem solução. Sugestões par-
ne- mínimo duzentas tômbo- Com a finalidade de co- tem de todos os lados, mas

las ao preço de Cr$ 1,00. locar em dia a tesouraria quase tôdas não podem ser

ATENÇÃO DESPOR- da A.cesc. encontra-se em aceitas e isto porque fàl-
.

TISTAS pleno desenvolvimento a co- ta o apôio financeiro dos
Comun'icamos aos clubes' branca dos talões de no- clubes. Digo isto porque

interessados em participar vemb'ro e dezembro de 1956, certa vez, sugeri em co

,de nosso Festival "Mons- razão pela <lual pedimos aos mentário a adoção de um

tro", q,ue será realizado no prezados colegas que faci- juiz' capacitado e bem re...

estádio da Rua Bocaiuva, litem a tarefa do tesourei- munerado para atender os
que na próxima terça-:feira, . 1'0. Fala�se que o Milton Fi- jogos da capital e o sr. Os
tendo por I-ocacJ o auditório lomeno Ávila, não tem da- ni Melo, o Pl'-esidente da
da Rádio Diário da Manhã, do folga.... FCF, acatou lj. nossa idéia e

faremos a reunião dos se- A VINDA DE UM CLUBE procurou entrar em enten-
nhores representantes dos CARIOCA dimentos com um dos árbi-
clubes, cujo inicio está mar- Encontra-se um tanto fó- tros da Capital da Repú-
cado para às 20,00 horas. ra do cartaz, a empreitada blica, tendo até trazido sua

Portanto, amigo despor- que a Acesc deveria reali- proposta, a qual foi trans
tista; compareça a l'eU- zar' trazendo até a nossa m'itida' aos dirigentes dos'
nião 'que' faremfis com tÔ- Capital uma das cinco gran- nossos _clubes e êstes de ma

dos os representantes de des forças do futebol Gua- neira categórica-; afirmaram
clubes interessados, e cola- nabarino, pois iremos a- que nã.o estavam dispostos
bore para o maior engran- guardar o pronunciamento a dispenderem mais nenhum
decimento da nossa Entida- de S. Excia, o Governador centavQ e muito menos pa
de, a Entidade, dos Cronis- do Estado já, que havia fi- ra auxiliar o pagamento de
tas Esportivos. cado assentado que Q gran- um juiz. -

A RAINHA DA A.C.E.S.C; de cotejo deveria ser rea- Desta fórma a situação
Tambem foi ventilada a Ilizado por ocasião dos fes- continúa em "ponto morto"

hipótese de escolhermos a
õ tejos da passagem do pri- e n,ão saimos do impasse e

nossa rainha, 'a qual deverá.! meiro ano de govêrno, nu- o que vemos são situações
ser eleita e coroada numa

I
ma homenagem da Acesc,ao criadas, como agora, no 5ci.

dançante que devérá mar- 'senl;or Governador. go Olimpico x Estiva, em
--.' o, -----,- --- ---,.

que um ju'iz incapacitado

O S A,D'I A COM O TíTULO para a dificil tarefa "en-
rolou o pé na manta" ele·

DA LIGA CONCORDIENSE vou de arrastão duas.- enti-

dades, as quais perderam
.............�----�.�_ ":V'_••--_- 1- De Concordia telegráfa- pontinhos preCiosos. Se a-

Antolllo P. da Costa e Ben·
nos o confrade César de firma que o juiz está inca

to �metério Pacheco I Oliveira comunicando a con-· pacitado para as funçõe� é
Dlretor

. d.e Esportes -

quista, pel0 SADIA, do porque S.S. mesmo declarou,
Sr. Aldo Vlen'a I Campeonato da Liga Con- conforme anunciamos, DES-

Cel�tos de que V.S. d.ará I

cordense de Futebol, ao em. CONHECER que o tempo
a�olhlmento com a 'pubhca- patar, domingo, por 1 x 1, de tolerância, para a espe-
çao do presente apresenta-j ,

, _ -"ra de -uma esquadra no gra-
mos nossos protestos de ele- -com o ,Guaycurus, eampeao mado é de 30 ininutos!!! _ "'_

vada consideração e estima.
i
de 1955. Desta forma, O'� 'A no�sa dedução é mais do

Gustavo Ferreira

I SA�I-,\ deverá estar presen-
que lógica ... Se o referido,

Presidente te a dlsputa do Estadual
'apitador ,desconhece êste

Valter Manoel Gomes
-[ que

brevemente realizatá a
pormenor o que se pode es-i.o Secretário F.C.F. Parabens. .

perar d.o restante?
Na verdade êle é o me-'

nos culpado de tudo. Agora
pergunto quem é o respon
sável por. essa sua inscri
ção no Quadro de Juizes de
Futebol? � (Pausa) - Si
lencio absoluto é o que te
remos como resposta a es

sa nossa pergunta.
Por certo o que aconte

ceu -com o O limpico e o Es
tiva não "marcará", por�

dessas coisas aeon te-'
às "pampas", .como diz

--;.�SS�(IAÇ;·D;� CRONISTAS ESPO�TlVO� DE·S:Ã·;lTA;:��:A CO;AR COM� (Ol�BOR:ÇÃO rios I
i

-

C[UBES VARZEA-NOS PARA O GRANDE TORNEIO QUE IRÁ REALIZAR/NO ESTÁDIO DA F.C.F.·
'>. "

.

.

-.,_

c' �.,.��.), , "'r.'P,:..,,,
'. :�. , -X�·I-· - ,_'x,';'Jb'11:'<

•

VOCÊ, DESPORTl.STA AMIGO, QUE DIRIGE UM CLUBE VARI.EANO, NÃO DEVE DEIXAR.DE COLABORAR COM A
nA (E�(�" INSCREVENDO-ONO GRANDE TORNEIO, QUE' SERÁ RfALlIADO BREVEMENTE.

,J .•
--

.

•

t
.;-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi Dir-eção, -à �
� .

,� tste _.é O único
.

plano no Brasil com

V8o·dal'a-l que,�Cª!��.!ga. i resgate integral em 20. meses r

,lJCentenas de Bicitlel.a�·-_p ��·,�Ent lIL��_!§!_�.O ;!!1U.��ões de· cruzeiros já
P�!2;'gJ���,l�;1 "� "'�.1'hCI""'1:J,Ffi:�' � '., foram( d'l$tribUJifÕs e pagos.� '-.��,Um estoque oe centenas -de bicicletas fOI de roldão � (Carta Patente Fed,eral n.e 178.179)uêsse '�Vendaval das Liquidações", organizado pela di- ld

r.âmica A Modelar.
. "l �As condições excepcionalmente vantajosas para a :rIcompra de 'bicicletas estão sendo aproveitadas sofrega- i'i

mente pela freguesia. Também: apenas 30 cruzeiros de �.� t,entrada e o rest�nte em 10 suaves mensalidades... (;,!
No dia 28 terminará a oportun'idada das bicicletas. �l

Quem ainda .não se .muníu dêsse prático e econormco i J
meio de transporte, que o faça logo. o- dia 28 está prô-" ; I
xim'o... �

�,
.�OSSO AGENTE AUTORIeADO NESTA

.Você sabia . . "

A preguiça da África
Desde que os Estados Ocidental é- o uníco dos, Os gansos do Canadá

Unidos conquistaram -. sua mamíferos que possue par-
independên�ia ha 175 anos, te de seu esqueleto no lado voam em forma de V a fim
33 cidadãoa eleitos pelo vo- ! externo do' corpo onde SJ2-! '

'to popular serviram como! bressaem ossos pontudos e de reduzir a resistência do
seu Presidente. \ I afiados .que o. �ni�al usa ,I .

para ferIr um mlmlgo. . ar para Q bando .

•••••••••••••••« -.-••-.-.-.- ..
A vibração e rapidez da época moderna exige

que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
do vestuário masculino.

Estas famosas roupas, são de venda excluaiva
do Magazíne, Hoepek,

\�..� �� .

De ludo/
Peacas

em

. .-.

(Cnnt. da 6.a pág.)
o nosso povo, e -o "caso" pas
sará ao ró_! do esquecimen
to.
Vocês sabiam que ainda

êste mesmo apitador decla
rou oficialmente' que 'a par
tida tinha caráter amísto..
so, e não oficial... Depois
disso só gritando a .g írla do
momento: ESSA Nfi,O!!!

Curso Particular
. da

Professôra MAmA l\1ADALENA DE MOURA FERRO
Equiparado aos programas dos Grupos 'Escolares,

mantendo ainda o curso Prê-Primár lc e o Preparatório
a, Exames .de ADMISSÃO aos Ginásios.

MATRíCULA para o ano letivo de 1957
Todos os dias úteis a partir de 10 a 20 de fevereiro,

no horário das 9 às 11,30 h., mediante pagamento de
jóia e primeira mensalidade.

'

INíCIO DAS AULAS: 10 de março
MELHORES 'INFORMAÇõES: Com

Rua Saldanha Marinho na 34.
.

-::-

I
/...

o que nos vai salvar é
que o Olímpico entrou com

um' protesto e por- certo o

TJD colocará os pingos nos

ii, porque eom êle não se
.

brinca!!! .....

Se alguém duvída do que
af írmamos peça informa-

r ções ao atual dirigente má
ximo do Estiva, de Itajaí,
que está de "rojão acêso"
na mão e não sabe o que
vai fazer ...
Aguardaremos o final· da

história. Agora, por tudo
quanto é santo, não' deixem
mais apitar um JUlZ que
desconhece os mais simples
artigos e mandarfientos da
lei reguladora do futebol ...
Que.o moço não tenha ca

pacidade para exercer o

cargo, que o moço esteja
Inscr-ito no Quadro de Ár

britos, ainda perdoamos,
_ apesar de errado, porque é
bem possível que ao fazer
seu exame, 'por surte, tenha
lhe sido perguntado o úni
co artigo que sabe de cõr,
mas; por favor, "desarísca"

-

o nome do homem do "pa
"pérzinho", como diria mui

, to bem, o Pereréca do Café
da Ilha.

'É o venc. d� posta.lista. Ouasi 3.ÓOO vagas! Ambos
os sexos, 18 a 35 anos, 6 hs. trab, - As inscrições abrir
:'e-ão, provavelmente, na, P quinzena de fevereiro próx.,
segundo aviso secção "CONCURSOS" do D.C.T.· de S.
'PAULO. Temos apostilas completas, todos os pontos,
da ORMES, 15 profs., atualizadas. Pessoalmente ou pe�
to reembols� postal, assiM: Dl;. Antonio Me$tieri Do
tílinglie-s, rua' Barão de Paranapiacaba, 25 - 50 ANDAR
- S.�LA 8 - S. PAULO. Fone 37-1273. Apost. ORMES,
J'cgist. sómente no 5° ànda;r, sala 8. NOTA: São 9 'apos
':i1as. Preço 450,00 ((O conjunto) --do IAPETC-'
�50,()0 - Bco, BRASIL -::. 480.00. As informações sobre
lJJscrições acompanham as apostilas.

-::-

O Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis

'C $ 9. t O O , O-Or

,
,

Não quero. pingar. o pon
to final sem deixar' de me

referir aqui a uma id,éia
maravilhosa e Ja aprova
da ",pelá nossa

'

Associação
dos Cronistas Esportivos de
Santa Catarina. Trata"se

amigos de em todos os me

ses, se homenagear um dos

cronistas, que escolherá o

local e o prato a ser ser-

,vida em ágapes que serão,
por' todos os títulos, da
maior utUidade, pois farão
o 'maior congraçamento da
classe e o entrosamento ne

cestári o dos cronistas e

su.& entidade de classe.
Yarabens ao colegá que

teve ajdéia. Posso adiantar

que a primeira "vítima" e

colega' colega- Acy Cabral
. Teive, que desde já está

"bolando" o prato a ser ser

vido e o local. O dia está
marcadú. Será na quinta
feira, dia 31. Vou eI\trar no
"regime" a partir de hoje.
Bem amigos! Por hoje é

só.
LANÇAMENTO DE INDúSTRIA E PROFISSõES

,AGRADECIMENTO\
A Família de Mario Candido da Silva, agradece de

I)úblico ao competente, dediGado e, principalmente, ami�
go Dr. Newton D'AdIa, ao Farmaceutico Narbal Alves
ue Souza, a Enfermeira Da. Helena Chaves de Souza,
que, com carinho e solidariedade o atenderam durante
it grave enfermidade que o vitimou.
.

Agradece, tambem, ao amigo dedicado da família,
Snr. Roberval Machado, que a confortou no doloroso
transe; ao Clube Nautico Riachuelo, pelas hom"enagens
;:;restadas quando dé seu sepu,ltamento; agradece, enfim,
às Autoridades, amÍgos e parentes pela� demonstmções
de pezar apresentadas.

Florianópolis,,2!J de janeiro de 1957

Ao Varejista
DESPEDIDA

Impossibilitados -de des- convida os seus pre7.ados associados para participarem
pedir-nos' peisoalmente dos '

parentes amigos e pessoas ea reunião que será realizada, dia 24 do corrente, às
de nossas l'elações, fazêmo- �"�.
lo por êste intermédio, co� 19,30 horas, na séde da Associação ComércÜd (rua Tra-
lócando-nos ao inteiro dis- /

'

por em nosla llova r�si- .iano, 13) quando serão discutidas as medid�s a serem'
dência.
Caxias do Sul - Rua tomadas pelo comércio face aos' novos lan�a�,ento� de

Andr'ade Neves, 435.,
Eurico de Siqueira Lisboa e indústriais e prJfis�liies.

Família, .

. I',

'.

j'

.0'0 colchão de molas

Propprciona
o máximo confôrfo.".

,fCOMPRANDO A VISTA OU A PRAZO PARA ;PAGAMENTO EM 20 MEN·
o SAUDADES, SEM ENTRADA E SEM JUROS, O NOSSO P-LANQ LHE ASSEGURA:

O .... Concorrer imediatamente e dura�te vinte meses a

I,. Crs 1:360.000,00 em premios mensais.
'

.

�'" -. ::Esses 'pr�mios' serão distribuidos entre 400 felizardos .

4.f-: '

.Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.

O - Mesmo no caso de ter sido-;orteado, v. receberá o Colchão
.

de Molas DUARTE, ou poderá escolher 'outro ártigo de
sua preferência: 'aspirador de pó,' enceradeira, liquidi-
ficador, batedei�a de bôlo, �efrigerado�, rádio, �� ,

poltrona e sofá-cama, alem de muitas '

� .

�
outras utilidades de uso doméstico. # Conheça hoje mesmo �

.::::-- -

.:::-
as bqses dê;te sen_sacional �

S �
S plano de economia que já. bene- -:
i fi�iou mais de 115 mil pessoas em todo ª
= :
i o Brasil-: Nosso' agente ne.ta c;' ii
� �

'\ dade lhe fornecerá qualquer S
.. . .$
� e.clarecimefto ,em $

........ �
� comprpmisso. ��-...:...._:_ �.� ,

He,ut

c

IM,PORTAN_TE:
��� .

Mesino q�I.-V. nã;�-;i�lHimi,��o, receberá sempre o vo!or cio ••u
dinheiro em mercadorias de- usc;-crôm"'l!lc�, ,eferldas no ponto 3.

....
- _.

.' .....
-. __;.��..__-.....--.�-

,
---.

_____

COMERCIAL E IMPORTADORA
C..pllal raalizado S 10.000.000, - Àu ..anlo �utorlzado para 110.000.000,

Av. Gal. Olímpio d.. S'ilvelra, 394/398- Séd. Própria- S, P.�lo
Av. Rio Branu, 14 - 20.0 andar - Rio d. Jan�lr.

BRASILIANO DE SOUZA - Ruã Vídal Ramos. 36

SR. LUiZ FIUZA LIMA ',\,ranscor,re, hoje, o ani- O R t
"-

Aniversar-ia-se, .. hoje, o
�

v:rs�rio natalício do sr. 1 '. e o r n o
nosso prezado amigo e con- Sãlvío G. Gongaza, elemen- I EI HARABID

,t�rrâneo, sr:. Luz Fiuza 1 to .de pro�e7ão- nos nossos

I Ele vo�tava depois de lõnga ausência. �âo podia dizei:
Líma, supelln�endente da. meros SOCiaIS.. J

que conquístara o mundo, que seu nome brílhava, quo era

:.ra,!lsportes Aéreos Cata-I, �a data de hoje, }ue l?� comentado, e .que era o cen�ro de atenções. .

nnense, e ele�e,nto de des- é. tao gra�a, rece.bela o dIS
I Mas ele VIU lógo que o CrIVo do mundo o colocou num

ta�ue n� socl'edade local. tmto alllversan�nte, por: modesto escanin110, e isso lhe bastava. O principal en
As m�1tas homena�,ens de p��·te d� seus amI�os e ad-I uma sobreivvência mais ou menqs sossêgada, digna. 0;3

'

que sera alvo, as de O ES- mlradores, verdadeIras pro-! ldéai J'uvenis os grandes sonhos foram logo ceifad ('ITADO" d'"
s , os. >J

l ., -. vas. e .apreço e regoZIJO, a� i espaço ,era pequeno e a composiçãô era atordoante.SR. �ALVIO GUILHOM quaIs Juntamos -.a� nossas, i TinbH o dip!0l11a, o emprego, constituira família, e
. GONZAGA com votns de fehcldades. I ,- . - -

.

..- - . chegava a conclusao que nossas reahzaçoes nao haVIa en-
......................._.._..!,...-:-.....w .�.__�......,.,-......-�-................�-........r-..'� ........._�.,. tusiasmo. Ou 'então ,os livros mentiam. ,A vida era�um fál

«No 'Cenáculo) I S::J anúncio, isto sim.
,

,

I A infância e � juventude entretanto estavam inhcta. Ii.

Com a ' BI'b.ll·a na MI'tWa agora na volta ele perc�r�'la as ruas da pequena CIdade para

O ver �e acertava '9s relogIOs de sua'S lembranças um tanto
, dispersa, com o ambiente em que sonhara acardado.

- QU�NTA ,j<'�IR�, 24 DE �ANEIRO , Recerdcu-se que .antes de chegar, a viagem trouxeraEu rO'gareI al) P:u, e ele' VO'S dara outro ,Consolador, ma's surp za do q cheg da P"n v m ,'m
'

. . , ,., I re L
_ ue a a.,� sa a, es a que es-

a fIm de que esteja 11ara sempre. convosco o Es,puItO' da ., ..

,�"
,

. .

- d d (J
�

14'1 'I ) 'L' J
�

15'18-27 sa� cldaàes do mterIor, m_"mo que seja a nossa CIdade
ver a e. oao . b, 7. eIa oao .•

f' 'd b'l'd d d I b"DURAN'TE h d "t -1'
icam maIs pesa as com a responsa 1 1 a e as em, raa·uma campan a . e IVISI açao evange 1-, I .. , ,

t
.

1 di" 'd' ·:as. Mudam mUlto pouco, VIrando museu bolorento de sau·zan e, na ·qua grupos e mgos sal-am para conVI ar pes- d" d
'

't C
.

t • d"
.

t'
a es.

80as para acel arem a rIS o, OIS Jovens que nunca 1-

nham feito êste trab,.dho estayam hesitant,es em 'come- Sentia naquele instant:;�uml ponta de decepçãO'. No

çar a tarefa. ,"sfalt:J da vida metrapolitana, cronometrada e medida, n

tempo era preencnido inteiramente, e o cançaço chegavaDepois de uma oração na quai se propunham a se-

guir a direção do E!o!pírito Santo, saíram com os nomes naturalmente, Não havia lugares nem para desilusões

de alguns interessados. grandes proQlema: oU ,mudanças radicais.
Antes de chegarem à casa d� primeiro' dêles, uma Lá na metrópole o chamado ritmo de, progresso, a má

chuva torrencial forçou-os a se abrigarem numa casa qu:na reduzia o .individuo a sil,1tples peça, tocava para

de família de estrannos que não estava na lis�a. Sendo frede, até vir um dia o desgaste. Acreditava que Ü' tempo
convidados a entrar, viram ó chefe da casa len(io a Bí- assim passava mais rápido, e111bora ma-is duro.

blia com desejo de- encoiltrar O' caminho da salvação. Ao subir uma velha ladeira, di.vlsou no outro lado da
Os visitantes, jovens e inexpúientes, contaram-lhe· calçada a antiga namorada. Reconhecetí-a apesar do corpo

de, suas experiênci,as relIgiosas pessoais, e' efu' menos de roliço, demasiadament:; gorda, pesadão, os cabelo, puxados,
uma hora cada membro daquele família - pai, mãe e para cima, o tnde siniples, acompanhando três menin:1s,
filho - fAz compro:r..isso pessoal de aceitar- � 'Cristo e Cumpi<jmennaram,se meio sem graça, meio surPi:czos
de se' tornar membro da igreja. O Espírito Santo esti- um a 61har o outro de soslaio, ma,! não pararam. E alí es

vera presente. (

,

t:lva a Maria Tereza, magnólia de graça me'ancólica, lin.
O R'A C Ã O da e feiticeira qu� não tinha rival. O amôr supremo, a

Pai celeste,. hoje queremos trazer todos O'S 'nos�os respansável p�r lnúmera3 asneiras,.,
probl�mas a ti. Ajuda-nO's a t(!r completa confiança na. Agora Passava alí, com o destino exato da mã'o e dona,)orientação do EspídtO' Santo. Usa-nos em' teu serviço, de casa, a cuidar dos filh8's, cada vez mail! obêsa. Dirigiu'
para honr3J, e glória do, teu nome, pOr' Jesus Cristo nosso se então até à, v2lha casa, deu uma desculpa· qualquer ao_;
Senhor. Am"ém. t,.

• pais, reservo.u passagem, e enquanto. aguarda a condução \
PENSAMENT� PARA O DIA taJllou doi: tra1los, Era melhor voltar, desaparecer, enOVe-

1

,Cristo é a nossa .fôrça e inspiração em tôdas as coi- lar se nó turbilbão da ,grande -cidade e transformar-se em
8,as e em tôdas as oca'siões. \ '

'

um pàrafuso sem lembranças aborrecidas tôl;s e sem ho'
A. W. OLIVER (Oklahoma) rário".

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Zdiflci.,

AURO' DAURA Partenon - 2° andar - aala
DR. L '.

1:03 _ Rua Tenente Silveira, 16
CLíNICA GEK�I". Atende diáriamente da. 8 à.

Especialista e'In
. m.0�..s...u,. df

11 horas.
Senhoras e viaa unnarls.s. _ 3as e 5as .:Ias 14 à. 18 hora•.
Cura radical das Inf-lcçoes

_ 19 as 22 horas.
agudas e cronicas, do Ioparelho Confecciona Dentadura,. e POd'
gellito-urinário em amb"'. o.

.

es Móveis d .. Nylon .

sexos. .

h D' t' . Telefone: 3661.
DOCllça& dI:!. apareI o ,�e8 "IVO

_

e do sist�ma nervoso.

Horário: 10"h ás 12 e 2% á� fi.

Consultório: R. Tirajent'll, ! 2

_ 10 Andar _. }<'one: 3246.

Residência: R. Lllcerda Cou�
tinho, lS· (ChácarA ao Eapanha:
_ Fone: 3248.

.\DMfN.lSTRAÇ40
Redação e Of!cikas, à rua Con
f",'.heiro Mafra, n. !60 Tel. 1822
_ Cx. 1'0stal 139 •

.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F, Da

AQUINO
Represententel: ,

Represenblçôe� A. S. Lu.
Ltda

�Rt:'" Senador flantaa.•0 - 5

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeirl)
Rua 1.5 de Novembro '228 fiO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

nda1" sala 612 - São Pauln
Assinaturas anual .• Crf aoo,oo SERVIÇO FLORESTAL
Vend'l avulsaa , ... ,. Crf 1,00 DELEGACIA FLORESTAL
Anúncio mediante contrito. RJ.;(UONAL
OS originais. mesmo não pu- "ACORDO" COM O ESTADO DE

blicados, não lIerilo devolvido..
SAN'" A r.ATARI·N.i'A direção não se responsabiliza - "- J ,: ,i'-'

.

.

.

pelos conce'itos emitido,s nos

ar-I
A VIS ,O

"

tigos assinl!,dos. .

.

.

A Delegacia Florestal Regional,
,

n-'''''I8
no sentido 'de cnibir, ao mâximo pos·(NFOh"...�• ._;OES, ..,... ,.. •

d b d d .

DR. !. LOBATO O leikr encontrará, neata co- !1vet, as queIma aR e d�rru a as e mato, afIm de impe·
FII,HO

luna, informaçõea que .nveesaita, dir 8S dagEstrOSf,s efeItos econômicos e ecológicos que
- diàr1amente e.dr imedIato:.

·t t·· "t' 'bl'-. do 8 arelbo resp1rlitórlo ORNAIS -<,__ Telefoae acarre am aIS pra Icas, torna pu lCO e chama a :üenção
I )t>ençss p" .. ,_". a Oll2 d t d' .

t'· d t I(T�atamento de
_

sinu. te. sem , TUBERCCLOS� . O 1lstano ��" •. ,.. .

.

e o os os propne anos e erras e avWldores em ge-. operaçao) .

'l,\DIOGRAFIA E RAD.\,SCOPIA A G'lzeta :.�:..... 2,6116
'I . A •

d .' t d C 'd' F '.Anglo-retinoBcopia - Receita, d"
" DOS PULMõES lDiáriO :lc T--"e .'::;; ...... 8.679.Ja, para a eXlgencla . o cumpIlmen o o o 19O lo.es-

Oeulos - Moderno equipamento

I
CIrurgia' 010 Toru Imprensv. ,:;�.;. �l ,....... 1.688 tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

"e mo-Rinolarlng�Iolfla' (ÚnlCCl Formado. ,pela FacQld�Je Nach'- ,}(OSPI�A_IT:;:. '.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATOno Estaao�
I d MedicÍ1:i8 Tig'ologh'ta e . CarIdade. .

Rorar.io das 9·às 1% 'horal e � nC�"i.o�rurglão do Hospital .Ne� �Prcyedor) ,., ;.��: ,Nenhum 3)roprieJário de terras ou lavrador poderá
dSsC 16 alBtól� �ora·R·ua VI'tor

-ei.1
rêu Ra!l'(JII. I N(P9:tarRI8a) o'1"··

.. ••· •..•

a:881 vroceder quefmada ou derrubada de mato sem 'solicitar,onsu riO,
,

JIL
Curllo de especlall"açao pe II ereU' m ; .. ,........

A • ,.. •
•reles 22 - Fone .26711.

_ 3. N. T. Ex-int.erno e Ex-asai.- l<I_ilitar, .. , ..�:
,. l.ill7 com. antecedencla, a necessana

1.Icença
da autorIdade

, Re8. - Rua _8ao Jore. 10
tenta rle Cirurgia do Prvf.. Uao ;:;ao ,Sebaatlao (Calla d.

a UI florestal competente, conforme dispõe o ,·Código Flores-F'me 24 21.
. Guimarães (Rio). ,Saude)

"

.

, _. Cons.: Felipe Schmidt, 18 - )rl_ater:<Iidad! Doutor Cu-
:01

tal em seu� artIgos 22 e 23, respectlvam�nte,"estando os
DR. F!WALDO lSCHAEFER Fq.n� .3801. .

. IAM��Ó�a u·�:··,
. U infratores sujeitos a penalidades. ;,."

Clínica Médica de Adultos Atenda em hora marcada, (,J�ENtES ,.
. I 'REFLORESTAMENTO

C
•

� Res.· - RUI. Est..ve. Junlf'.r. "

'lU '

e rIanças '

�o _ FOI!.• : l!ISI� CorJ\.6 de Bombelroll .... '. Esta Repartição, pela rêde de viveiros Irorestais em
Consultório - Rua Nu- SerVIço Luz (R.�clama- ;. i, • _

. ' , ,

ções), -:'1-...... Z.404 cooperaçao, que mantem no Estado, d1spoe de mudas e
Iies Machado, 17. Pól!c!a (�ala C�ini8sário ,'•. �.0'3!i f,emilntes de espé�ies florestais e de ornamentação paraH â· d C It S PolICIa (liab. [elegado) ...•,694. �. . -

,
or rIO as. onsu a -=-

COMPANHIAS ,DE 'ornecimento aos agricültbres em geral, interessados no
das 16 �s 17 horas (exceto

• I TRA�':;PORT-ES eflor�stamen.to�de suas terras, além 'de prestar toda'
aOQ 3ábados)

�
TAC - '.700, .

t
•

t'
.' ,.

L b'
..,

" •

..

-

'�ruzeiro do 3ul �,;2.rillO ,rlen açao ecn�ca necessana. em ra, amda, a posslbl-Residência: Rua Mello �

,.
Pan�ir ...•..•.........•• '''';66"1, ]id�de da obten�o de empréstimos para reflorestamento

Alvl'm 20 Te! 3865 % VarI" Z.a25
B d B'l

.
, -,. .

. ,Lóide .Aéreo %.402 110 anc? o rasl, com Juros de 7% e prazo de 15 anos.

DEPÓSITOS, Co'
O '�::�di"n';;��":::':::::::� =�� ,08_ mteress�dos em ass�ntos florestais" para a

POPUllR�S. ala - aOTJl:IS )?te�_çao de.maIOres, esclar�clmentos e requererem auto-
IJ( Lul:.................... 1l.021 r1zaçao de hcença para queImada e derrubadas de mato,

, ::r::��� :::::::::::::::: �:i�; devem dirigir-se às .Agências Flore!Jtais' Municipais ou

, I
La Porta ,.... 3.321 diretaraente a esta Reparti.ção, si�uada à rua SallÍos

, 1" f, ·Cacique ..

:_
.. , " 8.449 J' DunJollt nO. 6 em Florianópolis.Central , , ,. 2,694 ,,/

1.171
• Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

, !deal " ,', , ,', , " .. , "",

" " ,"',','..'.' I.6lillt,,·.I'.;: C:Ender.e'Ço tel.e'gráfico: Agrisi v.a ..

- Flbriânóp!õ!is..·�STREI'fOf'
, w

'llii�
,

--- --------------�--

--_._._-----.

INDICADÓR PROFISSIO,NA
ti • D r: C 0,8

.

DR. NEY PEKRf>NE
,

DH. WALMOR Z(JMER . Dr. AUfIRO BATALHA �

RCIA Diplomado pela Faculdade de
GA

..; II:ledicina 'da, Uníversldade da '

Diplomado pela Faculdade Na-
etcnal de *ed.1 cIna da Uol_ver-. . Bahia

sldade do Brasil Clínica Médica de Adultos e

. 1iJ'J.-iuterno por concurso dia Ma- Crianças,
ternidade-Escola Doe.iças de Senhoras

(Serviço do Prof. Octávio Bp-
Operações

/

Partos
drlgues Lima) .

�x-inte rno do Serviço de Clrur- Ondas Curtas _ Rslos Infra

lia du Hospital I: A. P. E. T. C. 'Vermelhos e Azul

do Rio de Janeírn ,)iatermia _ Electro Coagu laçác
&lédico do Hospital de Ca,'idade CONSULTOR·IO: Rua Ocronel
e da Mat'irnldade Dr. Carlos -,

Pedro de Moro, 1.541
Corrêa

lI0ENÇAS DE SENHO�A� - 1.0 Andar, 'Apt, A,

PARTO!"! - OFERAé.1ôES F'rente ao Cine Glória - Estreite

Cons: Rua João Pinto n. Consultas das 9 às 11,30 e das

16, das 61,00 às 18,00 horas. 18 às 20 horas

Atende com horas marca- -DR. 'AnMANDO VAL&-
das -; Telefone 3035. ,no DE ASSIS
Itesidência: l)vs Servíços de Clínica Infantil
Rua: General Bitteneourt; n, da Assistência Municipal e BOll-

101. FitaI de Caridade
Telef�ne: �.693., CLíNICA MÉDIC,& L'E Cld,AN-

ÇAS E ADULTOS
_ Alerl'ia -

Consultório: Rua Nunes Ma
"hado, 7 - Consultas das 15 à.

18' horas. �

Residéncia: Rua Marolchal Guí-

Iherme, õ - F\lne: 878a

-00. J(TLlO PAUPITZ
FILHO

Ex.interno da 20· e�l'mn� ..

e ServiÇo) de . gast�o-elll�rolo�la
da Santa Casa' do RIO de JeneIro
. Prof, W Berardinelli).�.
Ex-intei'no do Hospit.al matar-

aidade V. Amaral. .

DOENÇAS IN·tER�AS .

C;oraçãoi Estômago, l�te.tlno,
ügado e vias bil�a->:es. �IDS. •

:'Consultório: .vItor Melr.• IU 21.
Das 1� à� 18, horae.
Residência: Rua Bocalu"I! 2:0,

FOlie: .:I4tí·a, • ,

"DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRiANÇAS
ADULTOS

, Doenç;;.s Internas.
CORAÇÃO - FIGaDO -, RINS

_ _ INTESTINOS
Trlltal'1ento moderoo da

SIFILlS
Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORARIO:

Das 13 às 16 hora•.

Telefone: Consultório - 3.41b
Reddência: Rua José ,io Vale

Pereira 158 - Prai!l da Saudade
- Coqueiral

DR. CONSTANTINO DE' N ').' 1 S TAS

DIMATOS DR. SAMUEL FONSECA
!'rlÉDICO CIRURG IAO CIRURGI.\O-DENTISTA

Uoenças de !ienhoras - Par!o. Clinica - Cirurgia Bucal

_ Oper:.ções -:- Vinil Ullnárlas Protese Dentária

Curso de apc,l'feiçol\m�n�'J e Ralos X e Infra-Vermelllo

I"nga prática nos HospItaIs de DIATERMIA
v Consultório e P,esidêncla: IEuenos Aires. '

,. R F d Machado, n. II
_ CONSULTÓRIO: Rua :Feltp� ua ernano, I
3;lh2midt, nr. 18 {sobrado). VONr,

_ Fo�:�s:�!�': da. 8,00 à. 11.)1..0---1
SURO'RARiO: das 1,6 áa 18, no- ras e das 14,00 àll 18 horas,

Exclusivaru�lÍi.e com hora m.r-

cada.
-Sábado - das 9 àl 12.

DR. ROMEU. BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no H08pital Sio
Francisco de ASlis e na fanta

Ce'la do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consult6rio: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horári 08:' Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:
Dar 16 àll 18 horall :' .

Residência:
.

Rua. Felipe Sch
midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR, HENRIQUE- PRISCO
PARAISO ,'.

l\íIiiDICO
,

Operações ,,> Doençãs dto Se
nhoras - Clínica. de Adultod.

CUl'SQ de' Esp2cialização no

Hospital dos
/
Servidores do E.-

tado. .

(Serviço do Prof. Bariano de
Andrade).
Consultas - Pela m!lnhã no

nospit"ll de Carid�de. >.
À tarde das 15,.,!! bij. em dlali

te no consultório' á Rua NunE:s
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. ·2'í'66.
�Residência -' Rua Presidentt!

CoutinHo 44. Tel.: 8120.
CLINICA

de
OUVIDOS - NARIZ

III GAR{}ANTA
DO

DR. GUERREIRO UA
FONSBCA

Chefe ,do Serviço de GTORI·
:"10 do Hospital ue Florianópolis.
Possue a CLINICA ,os Al:'ARE·
LHOS MAIS MODERNOS PÁRA
TR"ATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã n�

HOSPITAL
À TARDE - daa 2 as Ii

'''' CON&UI.TÓRIO - Rua dos
ILHE"'3 nO, 2
R}!,,..:DJ;;NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel 2865.

OLHOS

ra�é8idêllcie: Avenida Rio �r.an-
co, D. 42.

[

Atende chU!JIBdo.
'i'elelone 1"---;:...:-' 3296.

DRA••WLADYSLAVA
W. MUSSl

•

VR. ANTONIO DlB
MUSSI
MÉDICOS'

CIRURGIA CLlNICA
GERAL-PARTOS '

Seniço I!ompleto e especi9.li
lIado das .NOENÇAS DE SENHO
RAS, com' modernos método� de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOP-L\ _ HISTERO _

SALPIlllGOGRAFIA - METABO-'
, 'LISMO BASAL

a,dloterapia por 'ondas cur!�.
Eletrocoagulaçllo - Ralos U .tra
Violeta e' Infra Vermelho. .

'

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
10 lIndar _. Edificio do Montepio,
Horário: Das 9 às l2 hor;\1 _

Dr. MUSSI.
Das 111 às' 18 hora. - Dr",.

'ilUSSI
Residência: Avenida Tr.om-

pOWlk1, 84.

�,�_._-

._r _

--ni.-'NEWrrON
D'AVILA

CIRURGIA GERAI.
.Dol'nças de Senhoral _' Pr�cto.
logia _ Eletricidade, Médws ,

Conc'lltó,rio: Rua Vltm: Me.

relt!s no' 28 - 'relefone' 3307.

Consultas: Daa 15 11> ra.. em

diante. .

Residência: Fone, 8,422
Rua: B1�menau n. 71.

D&ANTONIO BA11:STA
..... JUNIOR

"

CLlNICA ESPÊCIALIZADA DE

�-� CRIANÇAS
Consultap das 9 is 11 horas.

Reg .. Cons, Padre Miiu.elinho,
-\2.

DR. reLlô DOJN
VIBIRA
M:itDlCO

ESP1!:CIALISTA EM OLHOS
�UVIDOS; NARIZ E 3ARGAl'{TA
'rRATAMENTO E OPERAÇOES
Infra-VermeU>"o - Nebu!izs.çio-

Ultrll-Som'

I

.,. A HORA DO

TÔNICO ZENA FARMÁCIAS DE PLANTA0
j\,/ÊS DE J�NEIRO

1 - erça-feira (feriadó) - Farmácir.... Santo An
tônio - Rua Felipe Schmidt, .43

.

�5 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Hua Trajano
'" 6 - domingo _.- Farmâcía Catârínense - Rua

,Trajano , I· "''''i�j
12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna. - Rua

Trajano
, 13

.... �j
Esperança '':_::,

.- ,

, '

Formado pêl�' ,é'acul'Ca:de Nacio-'
nal da Medicina' U(livenidade

/ d" 'JiraaU
'

lUO DE JANli:IRO
Aper1elç"4jllento. na "(.:a.. d•

,

-Saud.._.são lIili�uel"
Prof,. ..,:ernalld'O",Jf..au!l'IlO�

ínteruv pur a ai.... do b.el'viC;o
de Üirllrgia "

\

Prof, lI'.edro de Mour.
O}'}i;RA�Ob.�

CLINICA DE ADULTOS jano
DOEN<;A::l DE .SENHORAS

19 âba- (' de) F á'CONSUL.TA3: Diàriamwte. d�B sa au« tar e - arm era

7 - 9,ao n>l Hosi>itl;ll (ia Çoln- '1\'0 PRIMEIRO SINL' )E FRAQUE;ZA, TONICO ZENA Rua Conselheiro Maira
dade.

... oJUA MESA! 20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-RESIDÊNCIA .i: Rua Dnarte.
•

....elhetro Mafra.
.

Sehuuel, 129' - 'relef. 3.288 toe

�;.i��;��� BATALHÁ nÂ ElpreSSO. lorian'Õp,91IS Llda.1 Feli:: SCh!���QO-,yarde) � �ar�ácia Nelson -

"'
SILVEIRA ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO' ,2! - domingo .- Farmácia Nelson - R�a Felipe

Cirurgião' Dentista '

, FLORIANóPOLIS LTDA. 5chmldt. ....-- ,

CI1nka de Adultose' O serviço notunro sera efetuado pelas farmácias
C· . 'Ilo •• X Santo Antonio e .Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-rianças ""alO Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO- '

Atende com Hora Mar- LfS, PORTO ALEG�E, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO midt, 43 e Trajano.
cada. .

A S DE, JANEIRO E BELO HOR!ZONTE-. A presente tabela não poderá ser alterada sem pré.
Felipe Schmidt 39 ,a- ..

. via .autorização dêa.e Departamento.
lai'� e 4.

.' 'Matriz: Ff.,ORIANÓPOLIB Filial: CURITIBA D.S.P., em dezembro de 1956.

A D V O G A DOS �lla Padre Roma, 43 'I'êrreo Rua Viaconde do Rio Branco Luiz Osvaldo d'Acampora,
Telefones: 25-3!l (Depósito)

....

�32/:!6' • Inspetor de Farmâcia•.
, 25-35 (Escritório � Telefone: 12-30

Caixa Postal, 435 Ena. 'reJ9.a< "SANTID:3.A'·
End. Tele,. "SANDRADE"

domingo - Earmácía Noturna - Rua Tra-

DR JOE)Ê MEDEIROS
VIEIRA

_ "D\"OGADO -

Caixa Postal 160 - Ita,"'
,anta Catarin•.

----�-

tiR. -CLARNO G.
GALLETTI

_

.

ADVOGADO -

Rua :V'ito!" Mei::-elea,' 60.
FONE: :.'2,468

Florianópoli. -,
----------

...�..,,�
-

�

Viagem- com segur�Dça
, e, .rapidez

80 ROS OONF'OfU'AVEIS MIORO-ONIBUE,B2
�'IIPlfff -;s(JL:BRISILiI18"
i.Florlanópolll - Itala( - Joinville - Ourltiba
.� ;�..-: ....� ebctJ.-:�';� �

.Ag·eAnc·18'· ti.04Deoaolo. elqulns da
• Rua Tenentel'Sllve ·.rd

Agência: PORTO ·ALEGRE
:'Riomar"

Avenida·do Estado 16C6/'l6 Rua Ccmendador Asevedo.,
.""- 64

Telefone: 2-37-38
Atende "RIOMAR"

EDd. Tele,. "SkNDRADE" Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 87-06-60

6a a partir das 18' horas.
Cansultório - Rua Vida!

.

Ramos 19.
.

GE.

DR. AN·r.ONIO GOMES DE
ALMEIDA

.

-

_ ADVOUADO +'
Escritório e Reaidêncía,
Av. Hercilio"Luz, 16
Telefone: .,�34C ..

·"<!trm�E"·N··��r�"·�R"IÃ··�
DO

DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 bora.!!

e das 13 às 17� horas, dia-
riamente. "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR",

R�a Victor Meireles, 18. •

Consultem nossas tllrifa8. EXPRESSO FLORIANÓFOL1�
-Fones: 25-34 e 25-85 -

•••u � ..

Allnela: RIO DE JÁNEIRO. "Agência: BELO H01H-
''RIo••t"

.

ZON'rE
"Riom3r"

A 'enida Andr[l.\.:as, 871-B
':telefune: �·JO-27
Atende "RIOMAR"

RUA Dr. Carmo hetto, :"19
FouI: 82-17-33 e 32-J_7-37_

,

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARV"
NOTA: :- Qs noss() }rviços nas ,praças de Pôrtll

Alegrp, Rio e BelO'- Hori�o:nt(), !!Ião efetuados p.elos nosBof
a,entes -Terreot .

em:'FllrlaoóPllis
Deseja-se ·alugar uma area de terra para deposito

ao ar livre. Da-se 'preferência a terre:r1os amurados e

com depositos e area aproximada de 1.000 m2
Os interessados devem dirigir-se:-

Fone 3201 � Com o sr. José Onildo na Fiambreria
Koerich

Li'sboa
_'

�SDY" Dr.

Atellde diariâmente no

perildo da manhã e 2a 4a e

CU'urgião-DenUstaesquina"A Sober�na" Praça 15 de novembro
rUll Felipe Schmidt

o ESTADO

-

·�O�-s .

I .

. f!"_" -._
,-

:Associação Atlética
't,(- ,- ...

� Í"OOIIIJIA ( l:aga Ve'rJle
/

I� ---:- nol, \lAIlEJOS Se'orlde Arfe, Recreio e

•\,\\ �.f,r"·-t'_ � Propaganda _

� �
,

", '.' f' � ....

'

A
PROGRAMA SOCIAL

- .." '"
iIl, K � .

dO' mês de
,3 �I , I. JANEIRO de 1957

,,,..
. c_

�. Dia 5,1 .51 -,Gl'l),ndio�a NOITE TROPICAL, promo-
}<'ilial "A Soberana"llistrrt" ao Est,eito - Canto vida pelo' "GR1!;MlO FEMININO 6 DE

�--�s- JUNHO".
Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.
Reserva ãe mêsas (corú direito ao Co
lluetél e Salgadin1ics) Cr� 50,00

8arri-

Dias
111
118
125

Reuniões Dansantes Semanais

fI,\! ianópo!is; 23 de dezembr'o
(Ass.) � 'j'heseu Dôltlingos Muniz
Vice-Presidente Superintendp.nté do

, '�S,A.R.P."

de 1956

A T E N: C Ã O'
. '

Aceitamos encon).endas./ de PLACAS ,ESMALTADAS
3m côres, para diver.sos fins.

End: DENTAL SANTA ÁPOLONIA.

FlorlanópoÚs -- Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20.

. 'Seiviço Frigidaire
,
(OFiCINA DA ELETROLANDIA) .

ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO
DE PINTURA A, DUCO E CONSERTOSI 1'!' �

PARA REFRIGERADORES,. A ELE'l'RO-
LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
CONSIDERAVEL. 'DE �PEÇAS E ACES
SORIOS FRIGIDAIRE,.AFIM· DE ATEN
DER. COM BREVIDÃDE' 'A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERÃDOR}�S DOMES":

-

TI€OS OJ1 COMERCIA�S DE QUAISQUER
,MARCAS; EDIfICIO IPASE -'ANDAR
TÉRREO.�,FONE' ;33:76 �PEGA OR.GA-

MENTO)
, (.

_" , '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(SNA) -- Foi realizada Nos últimos 26 anos, os

em Vie.r:a, Austria, uma con-I protestantes austríacos vêm

centração protestante, em pleiteando uma nova lei que
q�e se reinvindicava a revi- �'1valide êlilfles decretos, e Isao de duas antigas leis que enseje direitos iguais para,
'negam certos direitos aos todos os evangélicos.
não-católicos daquele país.

'

Um dos principais orado-
res foi o Bispo Gerhard

Uma dessas reis, o "Edito May, de Vãena, presidente
deT��b�'�fuipromul-����a EwngM� �f--�-�--��--------------------��-------------
gada pelo Imperador Jose- Austria. Disse êle que as 'A npU1IURA ..r:M AIRIS paisagens provençaís, onde

ph II, há 175 -anos jrtrâs. A refer-idas leis haviam-se ar-

'

1ft , ,;; r, rA sempre viveu. Darel, Suíço
outra é de 1861. caizado. � O Sala-o De.Outono

de Paris, aplicou-se aos va

leres tradicionais, ao rea-

lismo dos relevos e das som

bras inclinadas e isso com

tal vigor de temperamento
e senso das combinações de
cores que poderiam causar

inveja a muitos modernos.
Há igualmente nesse Sa

lão trabalhos de escultores
de grande valor. Vemos no

rés-do-chão peças monumen

tais, tais como o casal de
MorJl4ix talhado na pedra
e a grande produção abstra
da de Watkin. Nas galerias
superiores é certamente o.

busto de mulher, de Gimond,
que se impõe com mais for
ça,' aproximando-se da "ar
te pura" das mais ricas ci-,

vilizações. Notamos, tam

bém, as obras de Bizette
Lindet, d'Arbus, de Veysset,
de Colamarini.

Artigo. 'inédito de Berhard bor rústico; e a rica e sua.

CHAPIGNEULLE COPYRI- ze palheta de Yankel.

"UNIVERSIDAD'E DE WASH'(IIGTON GHT DO SERVI'ÇO FRAN- ' Oarzou,
.

eertamente, não
n CES DE INFORMAÇÃO E é mais lima revelação, mas

.

I IMPRENSA DA EMBAIXA- pede, se dizer que seu estilo

(SNA) -- D dr. Clozd do corpo docente, pessoas �A DE FRANÇA. - Exclu- se afirma, dia a' dia, mais

Heck Marvin, presidente da I' que não, tenham fé em SIVO para esse -Jornal e es- brilhante, mais, penetrante
Universidade George Was- Deus", conforme declarou o s.a Cidade e que a sua original visão

hington, ?a Capital dos Es- : dr. Marvin. Observou, ain- A situação, francêsa dos do mundo s.re torna cada vez

Com seus 36 tamanhos diferentes e seus ínume- tados Unidos, revelou que a da, que se chegou à eonclu- salões de pintura obriga-os, mais pessoal e,mais' poéti-
meros padrões não lhe será dificil obter a roupa

sua instituição demitiu um
f
são de que o mencionado muitas vezes, a se reduzi- ca. Seu quadro vibrante e

Imperial Extra, que lhe vista- perfeita e Impecável- professor de ciências por' mestre "não poderia sem um rem, Foi êsse o caso do Sa-� cruel está ladeado por duas

'mente.
/'

ser ateu professor. I bom professor de ciências Ião de Outono que, sob os paisagens de Jean Eve, de-

E se alem disto o Magazine Hoepeke, põe a -sua
'Não obstante ser um edu- sem fé".

"

, tétos envidraçados elo Grand licadas e 'encantadoras.

disposição as facilidades de seu Crediário, porque, ca�d�rio p,arti�ul�r. sem cô� .... _''.Jul�I-!, �ue. uU}: ·�g;ró&tiJ::.P.' Pálais, ocupado em grande Henry de Waroquíer - é

então, não. aquiri-Ia logo.? '

"I
rel�glO!?�, -El. 'p�H�CIPI;o-t,,a"r�� �,a<o ,�t,�mo·tntutal�":��S,àt):ljr,a p�rte p-elo Salão da Infâ.l)- .0 grande mestre que perma-

_
,'ê + ' ','

" Ierida instituição '}Iao ,ter o�e-re0e� a seus�estü:dan'ti;W', ---eia, se limitou fi uma apre- necé ,fiel ao Salão, enqua-nto.
••"_......,,,..�.....�• ..,..,.._.._..,__.............��_;..._............ em seu meio, como membro concluiu. sentação de 18 salas. que por razões -diversas,

•
Estas .restrfçêes são mui- tantos outros o abandonam.

•
tas vezes benéficas. Em vez' Sua 'obra, de uma autorida
de se dispersar entre, obras: de segura dela rnesma está
de valores desiguais, a aten impregnada, como habitual
ção do visitante se concen- ménte, de um espírito visio-
tra nas apresentações cujos nário e Iíríco,

Na seção de arte decora-

principios de seleção foram tiva, Mo.nta'gnac, presiden-
fatalmente mais rigorosos. Segundo um hábito mui- te do Salão, expõe uma mo-

A exposição que ,focaliza- to louvável, o Salão consa- bilia de grande elegância,
mos, realizada sob as dire- gra salas relativamente im- enquanto que Leleu contí

trizes do excelente pintor portantes para recordações.
rrúa sendo sempre o mestre

Deschmaker, tem ao menos, de sócios -recentemente de-
da mercenária .fína e apu

o mérito de ser de facil com saparecidos. Este, ano os ra.da . .N'� paredes, n_as vi·

_preensão e de se articular dois maiores foram, inc.._on- I t:mas, fIguram artesaos de

segurld� rufinid'ades estéti- testavelmente, Auguste Cha- ,gran?e !valor.., -

en�o�trados
_eas bem concebidas. Nas baud e DareI. O, primeiro

em dlVersas expOSIçoes con

suas salas respectivas, os soube traduzir, com um ar-
sagradàs à arte decora�iva.

veteranos acolheram os jo- dor impetuoso, um pouco
Mas parece-me que, nesse

vens com liberalismo, o que. 'pesador,o brilho sombrio das setor, a juventude não ocu-

,
dá ao conjunto uma impres- pa lugar muito importante.

/�
são de vitalidade e de cons-

tante renovação.
Contral'Íamente à exposi

ção da 'q.'ECOLE DE PA
RIS 1956", na galeria Char
pender, que dá à pintura a

parte do leão, esta ultima,
ocupa uma parte mínima no

Salão' de Outono, que viu
nascer 1tS grandes revolu
ções da arte contemporânea.
Um Jacques -Villon, um
Crotti, um Théo Ker fazem
lá uma figur,a um tanto in
sólita.

Aos nossos fornecedo.res

Gener�a�ferfa para a aiiIÇ.ã, de 11m

programa �1ti5ia, de .Iele,isãa
(SNA), .; pm casal de mederno, versões.; de �ará�

crentaa batistas norte-ame-
I

bolas biblicas.' ,

rícanos, cujos nomes igno_,i 'Pedes os filmes baseiam
ra-se, fêz uma oferta de .. se nas Escrítunas e, dão ên-
25.000 dólares (cêrca de Cr$ fase à _exemplificação do
1.625.000,00) para a criação ,Cristianismo-na vída diária.
de um novo programa de

-

Cada um dêles custa cêrca
televisão, sob os auspícios de 25 . .000 dólanes, ,

da .C?missão <te Rádio e Te- I A Estação WTOP-TV da
,leVIsao dos Batistas do .Sul CJPital americana tornou
dos Estados Unidos. I se, recentemente, a 1.00.a

,

.' i emissora nos EE. UU. a

Paul M. Stevens informa transmitir o programa batis
que a referida Cemíssão, da

'
ta i�titulado "Esta é a Res

qual .é diretor, já preparou' posta". "'.

li:! programas de meia ho- I A Comissão calcula que
ta, em filmes coloridos e' os referidos programas al

em. preto e br,anco, que, fo- 'I' cancem 45 milhões de teles-
calízam, do ponto de VIsta pectadores.' ,

'

\. A admínístração d� LUX Hotel solicita aos seus for-

'necedores, também no interêsse dêstes, atendam a pedi
'elos de fornécimentos somente coín a apresentação das
i espectivas requisições, autorizadas pelos chefes de ser

"iças' srs. Gentil Cordial i e 'I'ony Recka.
Essas 'requisições deverão ser anexadas ás notas ou

faturas, no ato da apresentação.
Flortanôpolts, IS de janeiro de 1957.

LUX'{Iotel, Lida.
Osvaldo Machado

DIRETOR

DR� F R I E--D M A N'N Proles,fanles áuslríacos empenham-sé
pela revisão de "lels Antiquadas"

OITO

ENSINA
Matemálicas

'.

e Fisica

,.

\

R. Crlstovà., N li)) es Pires 21.

F.squ. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

ates' â Ven da
Na Praia da Saudade, em Coqueiros, 'ao lado do

Grupo Escolar ,"Pl'csidente Roosevelt, com 15m de

frente, área' de 400rú2 servidos de agua encanada e, luz.

Informações 110 local com, o sr. Gilberto Gheur,

Otima, 8�ortuni�ade RECHA·SSADO' O 'ATEíSMO NUMA"

VENDE·SE, um ponto a I Rua' Conselheiro Mafra

N.o 182, esquina, com a Rua Padre Roma contendo
5 portas: Tratar na mesma.

-t

� roupa anatômica,
,

'

p'ara o homem' mod'erno
-

É prática, .. )a está pronta para você usar.

É eco'nômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. Ê elegante ... desenhada
e c,)rtada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua no'Va

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
.Inlperial Extra não é l"oupa feita

.:.. é roupa bem feita:
�'

• Fabricada com tecid;s e aviamentos de

s.uperior quclidadle, pré-encolhidos.
• COFte 100% anatômico, mais.. confortável.

,

e mais elegante.
• Confeccionada em quatro talhes (curt9,
médio, longo e extra· longo) e em 32
tamanhos diluentes.

• Garantija por uma indú�ria especializa.
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

TECI DOS E ARTEFATOS
Prates, 374 • São Paulo

S.A.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ�NE, HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina

..i-"

•

,,'

"

J
.,

" 1
I.
,

,

-
,.

'PRO·GRAMA DO 'MES

I

Dia 2 de Fevereiro

A maior, a melhor, a reais original e tradici�nal,.'

f,
-o;

i'l
i

rl- I

festa do Clube..

"SOIRÉE BLANCHE DE 1957"

'il'rnj€ rísorosemente exigido:

BRAi�CO para ambos os sexos

Reserva ele mesas na Secretaria do Clube

!

QueSabia -u,Vece

Uma vez que a moda es

tá favorável à juventude e

que se censura com muita
desenvoltura aos antigos de
se a,garrarem, como a um

coqueiro, às insti,tuições que
êles contribuiram, muitas
vezes com grande co.ragem:
para fundar, ou manter, fa
!.aremos primeiramente d'a

.geração moderna.
Minaux só enviou este

ano uma pequena, paisagem,
porém de valor. Em compen
sação, GaIlard apresenta,
sob o titulo LA PROVENDE
DES POULÉS uma grmlde
peça, cuja harmonia de co

res claras é muito apurada;
Jansem se aplicnu, com fe
licidade, num assunto realis
ta e macabro; Winsberg,
agraciado com o prêmio da
"Jeun-e 'Peinture" .tá provas
de uma certa maestria. E'

I preciso IUenc�onar. também,
Boitel, Í1;npre,gando _de sa-

uarto
Jovem recentemf'nte..JFanspel,ido para esta Capital

�ecessita alugar quarto em casa�dé família ou-- de côino�
[tos. Ti'atar com eYro Castro pelo Te1efone 6221 no.s
dias úteis.

'

'

...
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FOTO- AMADOR
Não estragúe, suas fotos e torne' mais econômico o'

seu "hobbY", pelo estudo.vdos manuais IRIS, em .portu
guês. Cada livFo dá o direito a Ioto�consultas gratui-

.,/

tas.
Tudo pi o prfncíplênte .-.!.......... Cr$ 40,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIAN'OPOLIS
Tudo sobre/ foealização, .•.•.....•• 40,00

DIRETORIA DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO
Tudo sobre exposição ..•.....•...• 40,00

ADMINIST_RAÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS 'PUBLI-
Tudo sobre fUtros .....•.•.......• 45,00

COS Revelação .do negativo .......•.... 40,00
/'

CEMITE'RIO DE ITACOROBí Correção' do negativo............ 40,00

E D 1 T A L N. 97 "Ampliação do negativo .••....••... 40,00

(
Tudo sobre o instan't�neo ••..•••... 45,00

Prazo de 30 dias) Tudo si luz arüríclal' 45,00
�

De acõrdo com a Lei n, 246, de 15 de novembro de T
'

.
..

40 00udo sobre a p'ilsagem ,..... , '

1955, convido a todos os interessados pelos restos mor- T I f t
.. '3500,

10. udo s o. artístícas "! .'........ ,
, tais das pessoas constantes da relação abaixo,' inumadas

, Tudo sobre a copia .....•• ._...... 40,00
nesta Necrópole.. cujo prazo está terminado, para no

, 133 'formulas f'otograf; 40,00
prazo de trinta (30)' dias, a contar' desta data, quererem 000Brincadeiras fotografo •........•.. 4 ,

exumação ou aforamento dos respectivos terrenos ou T fi h 4000
, / '

f'
ude sobre o as

-

•.•• ;........... ,

nichos para deposito dos mesmos, sob pena de, indo o
'

, . Tudo si fotometros ... > • • • • • • • • • • 40,00
referido prazo ser feita por esta Administração e remo-

,

C Fotograf. e c.Ima bras. .•••.•.•.• 35,00
vides os mesmos para o Ossuarro omum: 25 00

, O novo valor-luz .........•........ ,

Adilson Luz Amancio Pedro Miguel, Avelino Souza 00, A camara míníetura •••••••••••••• 105,
Ramos, Almerinda Adelina dos Passos, Alcina Aguiar,

A 'C ,Fotografia esportiva ......••..•.•• 50,00 .

Antonio Franctsco Leonel, ntonto. atarine Marques, Fotografia em côres·.............. 75,00
Amelia Mendes da Silva, Antonio" Farias, Antonio Mot- '

L/Abc fotografico ..•.............•.•. 120,00
ta Soares, Alexandrina Duarte. opes, Amelia Aguiar 1 000_ Cinecamara e s/ tet,nica' ..•••.•••• 5 ,

Querino, Afonso Francisco Martins, Arnoldo Cunha, 00
,

AI' F dA' B
Cartilha do cinema ..... ;.......... 70,

Aparecido Martins, cmo errian es, ntonio arna- 00
b Sil A" Lidí d Stl A I' C d Ad Argumento cinematogr. •.•••...•...• 50,
,e da I va, meia I la ,a I va, �re 10 ar, oso, e- Abc cínematografico '. . 60,00
lia Waesmann, Benta Flormda Ferreira, Balduino �e�ro Montagem eínematograf, •••....•.... 60,00
Silva, Boniracio FCran�lb'sco NUCnesl, Bernardina GA� dl�o I, Nas boas casas do ramo ou pela Editôra Iria, c.
Santos. Braulino . RI eiro, eci ia Gonçalves raujo, Postal 1704 São Paulo.
Catarina Julísch Cherighine, Delgidio Antonio Dutra, Atendemos pelo reem,bôlso postal.
Docecio Henrique de' Oliveira, Donato Antonio de, Car-
ralho, Dorvalina Pascoal Sabino, Donato Umbelino,
Evandína da Silveira, Eduwiges Agostinha Albino, Es-
·ter Auta da Cruz, Eugenia Amelia da Conceição, Emidio
Antonio Cardoso, Elias Martinho Borges, Florentina
Marcia de Jesus, F1'311Colino Cesario Vieira, Fermentino
dé Andrade, Ferrnin io Luiz, Ferminio Basilio Boaven- de

tura, Francisca Gonçalves Cabral, Felisberta Maria .ao

Fraga, Francisca Rita de Jesus, Francisco d'Avila, Go
dofredo Gosta, Germano Juvencio Alves, Gercino Macha-
do, 'Henrique Ferreira da Silva, Henrique Roselli, Ha
milton Dias de Oliveira, Hercio Alces, Hortencio Costa,
Izabel Joaquina de J'esus, Ildefonso 'I'elemberg, Izabel
Eduwiges Peres, Inac io João da Silva, Ilidio Dutra, Ira
'r-ema Péreira, Joaquim Costa, José ,Sabino, Julio Flo-
1 encio 'dli Silva,' José' Valentim .Gonçalves, Joaquim Ma

chado, Jovit� Vieira, .Jorge Ferreira Quint Neto, Ja
cinto Vicente Goulart, Jovita Eufrasia, José Julio Rosa,
Julio Martins Linhar es, José Francisco Germano if'Ilho,
José Machado, Joã� Agostinho Mariano, João Horten-
cio da Rosa;João -Mario da Rosa, Laura Maria Melo,
Luíza Inês de Souza, Leocadia Maria Jacques, Luiza
Candida de Aguiar, Lenita Soares, Laur indo Rufino dá
Costa, Maria Esplndola Gomes, Manoel Antonio dos
Santos, Manoel Vieira, Mariana Duarte Silva, Marta Ro-
sa Tonon, Maria Carolina' de Jesus, Manoel Candido
Machado,' Manoel Gonçalves Ferreira; Malquiades Fer-
,nandes de Sousa, Mariana Ferreira Bezerra, Maria Sale
te da Silva, Manoel Pedro dos Santos, Maria Basilica
Cardoso, Maria Genericia de Jesus, Malvina Faria 'Du
�l'a, Maria Caetana de Ag,uiar Silva, Manoel Pedro Ho
norio, MariIda dos Santos, Maria Pedra Cardoso, Maria
Otilia Valente, Mari3 José dos, Santos Silv-a Marcelino
Francisco de Oliveira., Maria Izabel Inês Mana;!, Mano
el Campol,ino de Sousa, 'Manoel Raimundo Damaceno,
Mario Cesar Osório, l\iaria' Juli!lch, Maria Alexandra
Marques, Marià José Pereira, Manoel José Andraide,
Maria Nadir de Oliúlira, :Maria Izaura Martins, Marti
Ilho Manoel. Pires, J\-IarceUno Antonio de Sousa, Maria

,

de Lourdes Coelho, Maria Francisca de Jesus, Maria
Francísca da Rosá, Manoel Martin's Barbosa, Marli Té
rezinha Prazeres, N[aria de Lourdes Carvalho, Maria
Ma,dalena Quadros, Nicolau Jummes, Neri Maria da Sil-
'va, Odi Oliveira Fm'tado, Otacilia Maria Luiza, Olin4i
na Maria Silveira, Oswaldo Pedro da Silva, Ondina Sil
"a Rosa, Osmar Sousa, Prudencio AntoI,lio dEl Sousa, Pe
dro, Manoel Berto, Romualdo Vitorino Marques, Rita

,

'GanÇ'alves 'Gomes, -Rosa' Raulino Adriano, Rafael José
Delfino, Sanir Jos� IvIiguel,�.�bastião ,dos Santos, Tere
za Ferrari, Tomaz Farias, Y'Irgilio .Hortencio de Maria,
Venuta Gomes Soart:;, Waldir Pereira, Wilma .Alves Lo-'
pes, Walter Freitas" Pamplona e Zeferina R. Conceição.
14.135 - 15-1-952.

Administração Gerai dos Cemiterios, em Itacorobi,
15 de janeiro de 1957,

Emmanuel da Rocha Linhares
Administrador Geral

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FLORESTAL
O pinheiro pode ser plantado consorciado com cul,

turas anuais até o t,"rceiro ano, o fiue barateará ades,
peza com as capinas,

'

"

Consu!te o "A,cerdo Florestal" sobre refloresta·
mento.

'L O T E S
Tem(ls ótimos loies à venda situados em Itaguassú
Praia da Saudade - Bom Abrigo - Balneário

Fundos da Escola dt� Escrita e Fazenda.
Dirigir-se à Rua Felipe Schmidt nO 34 ;_ Sala 6,

Exames de Suficiência
ENSINO SECUNDARIO

Comunico' aos Senhores ProfeS'sôres que os Exames
Suficiência serão realizados nesta Capital do dia 6
dia 9 'de fevereiro próximo.

.

Noemia Heloisa' da Cunha Corrêa
CoordenadQra

Se fosse possível fazer melhores roupas, Impe-
rlal Extra, as fada. ,/

\

Os tecidos, o corte e a confecção, destas afama
das roupas são o que de melhor se pode obter nó mo
mento no paiz.

Magazine Hoepcike, as vendam com facilidades
pelo Crediário COM exclusividade nesta cidade.

"

'"

6-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Conferên
cia do Prof. Henrique da Silva Fontes.

7-2 - às 20 horas, no Salão Nobre -'- Homena

gem aos fundadores do Centro Acadêmi
co.

8-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Homena

gem ao ex-presidente do Centro Acadê-:
mico,

9-2 - às 14 horas, - Homenagem a�s, profes
sores e alunos já falecidos, e visita ao

monumento de José Boiteux.
às 2:?' horas, 110 Li[a Tenis Club - Bai-
le de Gala, .'

11-2 - às 6 horas - Alvorada pela Banda da po-!lícia Militar.
- às 9 horas - na Catedral - Missa So- <--ri

[l.rene; ?ficiada ,por S. Excia., R.evmo, Dom .fJ'�- PJ i L�Joaquim Domingues de Olívelra, Arce- .-_-- - -_-

bispo Metropolitano.
- às 20 horas, no Teatro A'lvaro de Caro'
valho - Sessão Solene de Encerramento
das Festividades.

-

Preguiça e� fraqueza
·'VAN,A.DIO'L

MOÇAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERGIA,

N iio é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa .eansado, pálido,

com moleza no corpo e oíhos sem brilho,
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho,
VANADIOL

alimenta os g I o b u los sanguintQs e
VÍTALIZA o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode

ser usado em todas as idades,

PERDEU-SE I

CANETA-TINTEIRO

Grat�fica-se bem a quem entragar à R!la São Jorge
33, nesta capital, uma caneta-tinteiro com o nome de

Frederico Pedro Bavasso, perdida �ntre o trecho da
'

Praça 15 à Rua Trajano,
-

JUBILEU DE PRATA DA FACULDADE DE DIREITO
DE SANTA CA1'ARINA �

,

PROGRAMA

Dia

"

"

"

"

-�---�'

@EMAS
CINE, SAO JOSE
ATENÇÃO! - Por mo

tivo de ordem técnica a'

inauguração do CINEMAS
COPE, anunciada para ho
je, fica transferida para a

próxima semana.'

As 3 - 8hs.
"Na Tela Panofâmíca"
Glenn FORD em:

BOMBA RELóGIO

No Programa :

Cine Jornal Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 10 anos.

.,.1·.'
As 5 .,--- 7% - 9%hs.

Em Cínemascope
Kirk DDUGLAS - James

�ASEN Peter LERRE
"

..
'-

em :

20.000 LEGUAS SUBMA
RINAS

Technicolor

No Programa:
Esporte na 'Tela Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura livre.

As - 8hs.
Oscaríto - Cyll FAR

NEY - Enalda - Miríam
THEREZA em:

COLÉGIO DE BROTOS

No Programa:
Metro Jornal Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Ruth ROMAN em:

SHANGAY ,CIDADE

MALDITA
No Programa:

Noticias da Semana Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

,�..��_.
I

As - 8hs.
Elizabeth - Van JOHN

SON em:

A ULTIMA VER QUEVI
PARIS

No Progrâma:
Filme Jornal Nac.

Preços: 13,00 :._ 6,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs,
1°) DIABO FEITO MU

LHER - Com: Marlene
Dietrich-
2°) PAIXÃO SECRETA

- Com: Arture de CQrdova

No Programa:'
,Atual. Atlantida Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

/,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta-fei ra, 24 de Janeiro de 1957 11

"

I
I ' FILMES. DOCUMENTA- energia elétrica e o uso de mente os filmes em língua

I
RIOS - Entre os recentes radioisotopos, na medícína, estrangeira. O "Oscar" para,

VARIAS' DOAÇõES
filmes documentários dís- agricultura e pesquisa bío- os melhores filmes nessa

O iSenador F'ranciso B-enjamin GaUotti acaba .:Ie
.

tribuidos nos Estados Uni- logíca. classe será votado anual-

presentear a Biblioteca Pública Municipal do Estreito, dos acham-se os seguintes: "Your National Archives" mente pelos membros da

com uma assinatura anual de "SELEÇõES DO READER'S "Arizona an d Its Natu- - Seus Arquivos Nacío- Academia, a, começar dêste

DIGEST", enviando também o romance de Mario Pal- ral Repources" (Arizona' e. nais) - (Arquivos Nacio- ano. Um filme não precisa

merio "A Vila dos Confins" e a Revista editada pela· seus Recursos Naturais) - � nais dos Estados Unidos e ser .aprsentando com diâlo

Rádio Nacional, do Rio, comemorativa à passagem do (Secretaria do Interior dos' da Fôrça Aérea dos Esta- gos em inglês ou subtítu

seu 200 aniversário. . I E�tados Unido�.· Bureau de dos Uni?os) - O f.il�e gi'- los num cinema dos Estados

A colaboração do Senador Gallotti tem evidencia- �mas, 28 minutos) - O ra em _!m:no das �tlvI�ades Unidos durante o ano pa

do o seu desejo de manter contacto permanente com o
filme mostra cada uma das dos ArqUIVOS Nacionals dos ra seI candidatar. A mudan

pêvo do Estreito, pois mensalmente S. Excia. tem reme- principais fontes naturais Estados Unidos. Mostra não ça foi feita pot voto unâní

tido à Biblioteca do Estreito Ilvros e revistas de lnteres- do estado de Arizona e seu somente o que vê o turista me da diretoria da Acadê-

se geral. I
desenvolvimento e utiliza- visitando 0& Arquivos mia. No passado só era da-

.* * * ção em beneficio do novo. Declarações da Independên- do reconhecimento ao me-

O matutino "A HORA" de Porto Alégre comuni- I "The Petrified River - cia, Constituição dos Eslja- lhor filme em língua es

cou à Dírecão- da Biblioteca do Estreito a sua delibera- . The Story of Uranium" (O dos Unidos, Carta dos Di- trangeira por um Prêmio

cão- de doa;' um exemplar dtário dêsse apreciado jornal, �i� Petrifica�o - A Hís- feitos e outros documentos Honorário votada à díscre

pelo .prazo de um ano, Assim, os frequentadores da Bí- tona do Uranío) - (Secre- históricos da história ame- ção dos diretores. As as

blioteca Municipal poderão lêr, diáriamente, as edições ta-ria d� Interior dos Esta- rícana - mas também que soeíações cinematográficas

de "A HORA". '
dos Unidos, Bureau de Mi- medidas estão sendo toma- dos Estados Unidos selecto-

* * * � nas, 28 minutos) - O fil- das-para conservar êssés re- narão os filmes a compe-

A Biblioteca "Luiz Delf'íno" da cidade de Araran-
.

me mostra a busca e perfu- gistros do passado da Na� tirem .pelo "Oscar". Serão

guá, colaborando com a Campanha dos 2.000 livros aca- ração, a mineração e tritu- ção. criticados pelo . comitê de

ba de endereçar à Biblioteca do Éstreito, um exe::Uplar ração do miné�io. de urânio "OSCAR" PARA FIL- prêmios à filmes de língua

09 romance de George Eliot "O, Triste Noivado de Adam e o uso do uramo na ener- MES ESTRANGEIROS - estrangeira da Academia

Bede". I
gia atômica mostrando A Acadêmia de Artes e que empregará voto secreto

* **.
Ciências Cinematográficas para escolher os cinco fi-

Tambem o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
,

decidiu reconhecer plena- nalistas para o voto geral.

tatistica fez nóva doação à Biblioteca Municipal. Trata- .

se do Anuário. Estatlsco Brasil�iro, do a_nõ de 1956. I I ATAQUES
.

'

--'1 EPILEPTIVOS
C iu, E 1 5·- D E O U T U B R O

�
c�:��os ;:::;.m�:rr�!:i

Convida-se aps distintos associad'o's q.ue realizar-se-a I mal, d�nd.o 2 a .5 ata- ;;
no día 26 deste uma Soirée com inicio as 22 horas. 'I· ques díarios, flCaram.

Venda de mesas na Grafica 43 completamente resta-_ •.
Pede-se por obsequio aos associados apresentação I belecidos na clínica:

das respectivas carteiras. I privada do professor:
�--

A DIRETORIA I
Americo Valerio da:.___________________________ Faculdade de Med.icina

: do -Rio de Janeiro, de- I
I pois de terem feito uso: ENSINO SECUNDARIO
e durante quatro meses • Comunico aos Senhores Profassôres que os Exames

I do conhecido especifi- I de. S.uficiência serão realizados nesta Capital do dia 6

I
co Antiepileptico BA- I "o dia 9 de fevereiro próximo.

e RASCH; Essas pessoas. Noemia Heloisa da Cunha Corrêa

I há 48 meses não fazem I Coordenadora

I uso do medicamento,
•

e sem apresentar, con- ..
I tudo, a mais ligeira f CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA�IA E

·1 :,::�if:,�ta'!�ii�:::�tl,"
.

ARQUIT'TU:�G::'� .:":��:..::;.��
Jésus-'

-

I
co BARASCH é de

-1-- f-";:--'-"";� .�-< f D _-""I" �'T� A- "',..:L
�

.

ação pronta e
:

efieái,···
_-

.

.

I' fazendo desaparecer
.

Pelo. pre�cnb tórno público q�e o Snr. EDILSON
:, gradativamente e de i DINIZ DE SOUZA, renuercu a este Conselho o seu re-

ei man-e-ira de�init�va os glstro como AGRIMENSOR. a título precário, para o

ataques - epfleptícos e I Munícípír, de Campos Novos, no Estado de Santa ca-
a sua in-dicação é ab- tarina, de acôrdo com o pJ.rágrafo úníeo do artigo 5.0
soluta ·no tratamentl? I do deCl'2to n.o �3.569, de 11 de dezemb-ro de 1933.
da epilepsia, seja el� I Ficam, pois, convidades Os profissionais_ interessa-
inicial, essencial

.. ou.: dus já registrados neste Conselh�, a se pronuncl'arem
-(:fonica. Vende-se..-'nás
-íarina'cia'S e .dr�ãfias, �I !l respeito para o que lhes _é, concedido o prazo de 30

ou pelo reembolso. C. I
,d1as a 'contar da publicação do presente Edital.

Postal ..4104, Rio. _ e Pôrto Alegre, 28 de novembro de 1956.

••••••••••••••••••••1 Eng. Feli,?io Lemieszek

Uma das tendencias mais dificieis de acompa

\--!!!tar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
da moda masculina.

Porque não deixe este cuidado aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte

e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine Hoepcke vendem estas roupas com

exclusívídade.

'Co1 egio Coração de
.-

Exame de II época
Inscrição: 12-2-1957, das 10 às 12 hs.

Realização: 13 'é 14-2 às 8 hs.
Exame de Admissão ao Gin:ísio para vinte vagas

Inscrição: 12-2-1fl57, das 14 às 17 hs.
Documentos: Cerlidão: de idade, de vacina, de saú

de e de conclusão de Curso. Todos isentos de sêlo, ml>s
.

com reconhecimentó de firma.
Exumes: 13, 14 e 15-2, às 8 hs.

Inscrição para admissão à Escola Norl�·al,
de lôdas as candidatas g'inasianas

Dia 12-2-1957, das 9 às 11 hs.,. C0ffi apresentação dos

seguintes documentos: atestados de saúde e de vacina
do Depart. de Saúde, certidão de idade e de conclusão

- tie Curso, com. firma" reconhecidas.

Renovação da Matrícula ..:.._ Mês de fevereiro
Mediante pagamentu da I prestação

Curso Prim;írio
Dia 14 - 10 e ;::0 ànos e Jardim da Infância'
Dia 15 - 30 e 4,) anos e Pré Ginasial
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Ped�-se á favor d'� trazer, sem falta, 2 fotografias

3x4, de uniforme. As alunas da Isérie ginasial e as nova

tas internas das deiliais séries queiram trazer 3.
Dia 19 - das 8 as llhs. - las séries ginasiais
Dia 19 - das 15 às l8hs. - 2as séries ginasiais
Dia 20 - dar. '8 às llhs .

.:_ 3aas séries ginasiais
Dia 20 - das 15 às 18hs. - 4as séries ginasiais
Dia 21 - das 8 às llhs. - Cursos: Científiéo, Clás-

sico e Normal
:keabertura das aulas

Jardim da Infância - dia 25-2-1957
Curso Prim{.rio ;__. dia 25-2-1957
Curso Ginasial - dia 1-3-1�57
Curso Colegial - dia 1-3-1957
Curso Normal - dia 1-3-1957
Turno da manhà, às 7,45hs.
Turnll da tarde às 12,50hs.

No 1° dia Je aula, as alunas apresentem-se de uni

fol}me de gala comple't?: blusa· de r:langa comprida, boi
na, luvas, saphto colegial (preto, fechado).

.

Curso de pr�paração para o Lar - anexo ao Qolégio
I semestre de 1957

12 a 28 de fever(:Íro - Curso intensivo para Senho
ras que desej�m apedeiçoar-se na Arte Culinária.

Horário a ser combinado ou das 14 às 17,30 hs. ou

das 8 às 11,30 hs.
.

Matrícula: d Iliriamente, entre 16 e 17hs.
7 de 'março até fÍas de abril

C llrso pata Sen r.,oritas; das '14 às 18 hs.
Maio - CUJ'I!O para Coz.inheiras" das 19 às 21 hs.

gratis.
Junho - Cur�õ P31�a Senhoras, das 14 às 17,30 hs.

Matrícula nas ;Ps e 6as feiras. das 16 às 17 hs.
,

.

__()....()....{)...()...()�(,....()....('....l......( <,•.
1

EX_\MES DE ADMISSÃO AO GlNASIO

Prepara-se alunos para a no época dos Exames de

Admissão ao Ginásio.
Tratar à Av. Hercílio Luz, 77.

,-- .... � ..

":-,- .'

PERDEU-SE
CANETA-TINTEIRO

Gratifica-l'Je bem a quem entregar à Rua São Jorge
33, nesta capital; uma ca.�-ti�teiro com o nome de

Frederico Pedro Bavasso, pvdida entre o trecho da
Praça 15 à Itua Trajano.

Exames de SufiCiência

. ,
f • ('

,

:1;
. �::',:-�-..::;, .....� .. , .. �, .. ,'. -.:.' :.....::.!�/�;.:." •

PROTE)A �:,' "y
suas lavouras ; . /

con�ra as geãdas!
..q

II. '�-'>:'

t-

PREVINA-SE; desde j4i, com

fü�e�
- o "cobertor térmico" das plantas! ,I
Não é o' lato de gear, propriamente ditai
que causa as piores males à lavoura mas,
e sobretudo, a rapidez dãs mudancas
de temperatura do ar e dai Jllantàs.
A fumaça denso e fria de FUMEX .

(25 quilos produz cêrca de 3.600.00pm3
de lumoça) impede justamente que isso

aconteço,. permitindo ó resfriamento e

ó 'reaquecimento lento das célulos
fazendo os vêzes de verdadeiro
"cobertor térmico"!

Informaçõe� _ detalhada? com os

015TR. EXCLUSIVOS PARA O BRASil

/ .:JiA\'h,f'.
"BRASIMETJI COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.

Pf,u. da República,497 - 8;° � (li. Po�t?1 2787. Telefone: 37-3176 • S�O PAULO/� -

, Endereço telegraflco: BRASIMET

filiais: PÓRTO ALEGRE - RECIFE - RIO DE JÁNEIRO
. , ,

PRODUTO
ALEMÃO

..

Fl1l\IEX é de aplicação facílima

FU1IEX não é tóxico! '

FU\IEX é ecogômico!
FUMI�X (em sido' apljcado há tempos-e·'

.

com grande sucesso-na Europa.

OUma Colf)cação
Temos vaga pU_'3 um experimentado viajanteipara

c ste Estado.

Exige-se carta de fiança.
Tratar com o Sr. Azevedo, das 8lf2 às 9lf2 da

nhã, a rua Felipe Schmídt, numero 45.

ma-

AGRADECIMENTO' E MISSA·
EWALDO- MOSIMANN e família, filho, nora e

netos da inesquecível
ANGELINA MOSIMANN

Profundamente consternados pela irreparável perda
dêsse ente querido agradecem a todas as pessôas que
manifestaram seu pesar e convidam os parentes e ami

gas para assistirem & missa de 7. dia que será celebrada
amanhã, dia 25 do corrente (sexta-feira), às 7,30 horas
rIO altar de São José, da Catedral Meropolitana .

A todos que comparecerem, antecipa seus agradeci
mentos.

Florianópolis, 24 de janeiro de 1957

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FL'ORESTAL
O pinheiro pode ser plantado consorciado com 'cul

turas anuais até o 'L�rceiro ano, o 4ue barateará ades.

peza com as capinas.
Consulte o "Acôrdo Florestal" sobre refloresta

mento.

JUBILEU D� PRATA DA FACULDADE DE DlHÉITO
DE SANTA CA'l'ARINÁ

PROGRAMA

Dia

"

às 20 horas, no Salão Nobre - Conferên
cia GO Prof, Henrique da Silva Fontes.
às 20 horas, no Salão Nobre - Homena

gem aos fundadores do Centro Acadêmí-
c� ,

às 20 horas, no Salão Nobre ....L Homena

gem ao ex-presidente do Centro Acadê
mico.
àQ 14 horas, - Homenagem aos profes
seres e alunos já falecidos, e visita ao

monumento de José Boiteux.
.às 2·J. horas, no Lira Tenis Club - Bai
le de Gala.

11-2 - às 6 horas - Alvorada pela Banda da Po

Iícia Militar.
- às 9 horas - na Catedral - Missa So

Iene, oficiada por S. Excia. Revmo. Bom

Joaquim Domingues de Oliveira, Arce

bispo Metropolitano.
_.

- às ZO horas, no Teatro A'lvaro de Car
valho - Sessão Solene de Encerramento

das. Festividades.

6-2 -

7-2 -

" 8-2

" 9-2

"

O conforte americano no mais puro estilo inglês,
sua gola mais alta, a cintura levemente cintada e os

ombros sem enchimento, dão as roupas Imperial Ex
tra, um caimento natural e leveza e a liberdã.de de
movimentos necessários ao cavalheiro moderno e

elegante.

.

Estas fOl'�osas roupas são distribuid�s exciu--
slva do Magazme Hoepcke nesta cidade. -

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especializado. As roupas Im
perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua confecção, algum dos maio
res tecnicos do paiz .

O Magazine Hoepc!ke é o distribuidor exélusivo
destas excelentes roupas na cidade.

.

Desde o corte, o.estilo, a escolha dos tecidos e a
. confecção,�são as roupas Imperial Extra, produto
pt'.rfeito de competentes especialistas, o que lhes as.

segura uma durabilidade e elegancia, ao nivel do que
de melhor se produz no paiz e no extrangeiro.

O Magazine Hoepdke, vende com exclusividade
estas roupas na cidade.

.

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

A roupa que os elegantes preferem 1;;;-; fa::--
mosa marca Imperial Extrã, é feita com tecidos da
mais alta qualidade em casimiras fio ingles, em aI.

b�ne nylon, em legitimo Rhodion:yl e em linho ir
landes.

O Magazine Hoepcke é o único vendedor nesta
cidade desta excelente confecção.

A famosa ronpa Imperial Extra, não é roupa
feita mas sim roupa bein feita. Seus tecidos sofrem
um pré encolhimento total antes da confecção, o que,
ao par 'de padronagens exclusivas, de seus 36 tama
nhos diferentes e puro estilo ingles, asseguram plena.
satisfa�o aos que a us·am.

.

.

Magazine Hoepc!ke, (micos distribúidores na ci
dade.

, __ o __ , •• • , ,_.

Na vida atribulada e vibratil de nossos tempos
, ó cavalheiro elegante, consegue acompanhar sem per
da de tempo, o ritmo ct:escente do pr'!lgresso, vestindo,
roupas bem feitas Imperial Extra.

O Magazine Hoepclke distribui com exclusivida
(le estlt'S famosas roupas em nossa cidade .

---_.-.----------'-------_---

Na escolha dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto e na garantia
de um produto bem acabado, está a base da escelen
cia das roupas bem feitas Imperial Extra.

'

O Magazine Hoepcke é exclusivo 'distribuidor
em nossa, cidade deste famoso produto.

I

Todo o ·tecido usado nas famosas roupas Imp�
l'ial Extr,"\ é .pre-e'ltcolhido, assegurando assim uma

Í'tlupa impecavel, ilue não se deforma c6m o uso e

veste· bem em todos os tamaith-os.
'

Estas famosas roupas- são distribuidas com ex
.

clusividade nesta cidade .pelo l\!_agazie Hoepcke•.

A roupa ..que os elegantes preferem é a de mar
. ca Imperial Exira, pelos seus padrões model'nos, puro
estilo inglês, du'rabilidade e economia.

O Crediário do Magazine Hoepcke, lhe facilita
rá a aquisição imediata de uma ou !'tais destas l'OU-

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ilr ola In[� � Ira fBOla o HUi •

o

• oOi� i� or��·
IIL�S�OA, 23 (UP) - o Ministério do E�terior, �nunciou, �ue'porfugal continua ráda,ndo tôdas as fa�ilidades, aos Estados Un�dos nas estra

: t�gu:as IIhas dos Aço�es, � �omumcado, d IVU Ig,ado SImu Itanea�ente nesta, caplta I e em �ash �ngton, d I� que foram
.

ad lada� as

nego-II caçoes para renovaçao ofkial do tratado de mil novecentas e cincoenía e um, entre os dOIS paises. em virtude da e n f e rmi d a d e do .

'I .chenceler Pãulo Eunha, Espera-se, rio entanto, que essas neuociações seja m reiniciadas dentro em breve,
.

........................8•••••••�•••••••••••••••••••••••••••, " ••••••••••••••••••••� �•••••••••

PARIS, 23 (l:JP) --'- Os fran
ceses comentam em tom de
ironia a notícia de que o Mô
naco perdeu a sua cópia do
tratado, que lhe garante u

in�ependencia da França
Fala chefe do arquivo mane
gasc., quem descobriu que c
pre:::ioso documento estava
desaparecido, E agora ouve
se as varias conjeturas soo
bre o que acontecerá se a
cópia dos arquivados de Pa
ris sumír também.

»:

Sales- Será 'H e'e 1 e 1 t o.

VARSÓVIA, 23 <UP)
Fontes autorizadas disseram
qUe o primeiro ministro da
Polônia, sr. Jossef Kyar�njal
fal'á uma visita oficial à In
(lia, na segunda quinzena de
março próximo.

•

ungna
um discurso de despedida.' e' a colaboração »eccbí.'a
Antes manifestaram o sen- dos seus colegas, dos roem-

J �IOI.' K23 b(,ut,P.)h -k t-O sr.

p
. .:

I I' ' , " P" '. usce mo u le se e ,ran:;-I rescrlcao dtimento da casa pelo afasta- :1'0$ do, Mm�sterIo u·Jl;.:o, feriu para o próximo domin-, ega e
mento do seu presi-dente '�8 uo func ionalismo, doe advo- go a visita que deveria rea-

•

ministros Rocha Lagoa, Cu- f!ados e representantes {Is l ízar hoje a cidade �e _Volta bens e depos,·tornha Vasconcelos, H:-n:ohb partidos e da imprensa eg· :Redond�, onde 'pre�ldlra a .J

Valadão, José Duarte, Vleí- cr ita e falada Referiu-se I m�talaçao d� primeiro Oan
• '"

( ,-' telr,o de servíço de Bxpansão
ra Braga e Macedo Ludolf, também aos fatos prmcro.ns da Usina Bídarurgíca Nâclo
o procurador geral Pliulo da vida do Tribunal durante nal parã a produção anua

Travassos, o sr. Jardel da sua gestão, inclusive a C.JO· de um milhão de toneladas

Cruz, pelos partidos; o sr. peração da Côrte aoaperf'ei- de aço,

Alceu Maciel, em nome dose eoamento do sistema elcio

advogados, e o sr. Jaime de tal, mediante sugestões ao

se que aquelas entid::v1e'3 fo- Assis Almeida, peld fuuclo-
.

Congresso,
ram consideradas dUI)Versi- naJismo do 'I'rlbunak
vas pelo Ministério da JUS-I' Agradeceu as dtstinçõestiça.

WASHINGTON, 23 (UP) -' I,tiva,' o primeiro mandatá. � .

O presidente Eisenhower de. I rio norte-americano deeln
clarou, que o seu gnvêrnu, rou também que as' fôrças
durante os próximos quatro i ianques serão equipadas-com
anos, terá como objetivo priJl I

.'
.

cipal conseguir um melhor i armas atômicas,' caso seja
entendimlmto com a Uníáo

t necessário que lutem no Orí
Soviética. Em entrevista co-: ente Médio. .'

.IRÁ À VOLTA REDONDA .

CONSIDERADAS SUBVERSIVAS PELO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇASÃO -PAULO, 23 <UP)

Em consequência de violento'
temporal, caido na região de
Laranjal, paulista, ficaram
interrompidas as comunica
ções da capital bandeirante
com tôda a região da Soro
cabana, da Noroeste e da AI.
ta Paulista. Também o norte
do Paraná 'ficou dessa forma
isolado. Tullmas de trabalha ..

dOl'es nucraram ímedíata-:
mente o serviço de reparação
das linhas.

P�roi�o comog �oí11enS 8 �or�o
TOULOSE, França, 23 (UP)I ça aérea francêsa, com

novêl
���:cfa vô��: T��i��'�d���� lf�- �

.

��rl�n��m �' -P�tr��r�"�Um bimotor Douglua da' for· homens a �ordo, desapa.r� teme que tenha caído nos I' montes de Toulose. O 'apa

.

Regressa ao Brasil:, o menin� Robson . ���� �raf�����:e:�i����{� ,

,LONDRES,23 (U, P,l'- estada na, I.nglaterra.," _h,e.r.,,1 que estava. lio'eiramerite des RIO, 23 (VA) - A petro' tos, quanctdoddO .intcendio'o d� dfes, df� Cub!ltão, cOTPçti�am
, b.

'" brás informa que mio pe.-· madruga a e on ,( m. SI- dgo lCOU ClrCUl1;CrJto a ar('a
o peq\leno Robson de Fn,;- como aos mumeros ,a',d'l- viado da rota,

tence a frota naciOll,tl de pe.! i de Santos, Bomb,�il'o:; e 'via-
tas, o menino brasileir') ope- ros que se cotízararn p�l'a "roleiros os dois navios quej �istro n_ão atin�i� nen�uma turas da companhi.::t, Bernar·
rado de câncer nos 01h03 e tomar possi.vel êste trata- se achavam no POl'to de Sa!l- mstalaçao da PI'trobras. O na extinção do incendio.

que hoje partiu desta capi menJ;o na Ingiaterra. r-O-US·
..

c···-aW·p···e-,s· J" .,••••e c•••••••••e'•••••••••Eital, estará domingo pl'óxim'J 'Ira' aos E'E.UU' r. o � - :. �ARALlSIA INFANTIL

.:LONDRES, 23 (Ur), - O no Rio de Janeiro.
•

!

��ni���:�!em1��no���;:::! fle?dsdl�!�;�:{:dde��a�!��:� gene'ral Kruger :�, A

-_

iGrande Alento à Campanha Deu a RAINHA fUlA·BETH I·dI5Se 'que dOze,. md Jovens I ,

to, f 't -a ( • �ostotquhe sobrereacaoPI.doo- � '. LONDRES 23 (UP) _ A RAINHA ELI ZABETH DEU ENORME ALENTO À CAM-egipcios se ófeI'eceram comi)' mUlto sa iS el o co� o r!�," •

;, sIcao en am .,
•

.

voluntários pal'a lutar com! do do pequeno enferm,). O ( f a�' �ulpas: �s explora- • P4NHA EM PRÓL DA VACINAÇÃO CON TRA A PARALISIA INFANTIL, �O ANUN-Ias forças yemenitas contra: O'arotinho deixara o ho�pi rUI � 'çoes e as m�rl�as d,ecor- I CIAR QUE AMBOS SEUS FILHOS FORAM' ACINADOS. ESSA INFORMAÇAO SERA
Os ingles�s: A inform�.ç�o foi tal antes do Natal, m!t-s jj. RIO, 23 ('\TA) _ A con\fFte �. ren!es de �uvl�as quan' • DECI�,IVA PARA MILHARES DE MÃES, EM TODO O IMPÉRIO BRITANICO, QUE AIN':rJeo�:a!lnsI�a,ltlda pela radio da

c::Jra sob, observaçãQ reg'nhr, do governo norte americano l
to a !llactlOnahdoadee'ndaO I

: DA H"SITAVAM EM PERMITIR A APLICA çÃO DA VACINA EM SEUS FILHOS. ASSIM.
�

. .

p' xI'm me- p
• nosso I us re g v r -.

�

_
•

,
- .•

O medICO constatou q'Je u seguIra no ro, asa· II dor _ o certo é qlle não • COMO VINHAM COPIANDO JA O CORTE DE CABELO E O ESTILO DE VESTIR DO.

MIDELT, Marrocos, 23 (UP} túmor desaparecerá comple- �!l o���l�a��u��:d��uoz:���� � temos, �o, ca�o, dívidas. : PRjNCIPE OHARLES E DA PRINCESA Ar>. NE, AGORA NilO TERÃO' MAIS Dl:VIDAS:
- De um esconderijo, nas tamente, e julgou inu<;lÍ re� chefe milítar visitará naque- �

em ca��o!�? ,

� :
EM SEGUIR O EXEMPLO DA FAMILI-A RE AL QU,ANTO AS· IMUNIZAÇÕES DAS:

montanhas atrás,"o antigo ter ·por mais tempo () meJ1i- le país, as instalações das A hl,t�lIa �asceu do
• - CRIANÇAS CONTRA A POLIOMIELITE,g'overnador provincial Addi forps armadas norté�ameri. lado de la e diSSO temos • '

.

Ou BihsÇ está a.�ora nego' mo na Inglaterra .. Acompa-
d·

-

d
.

nhou,' pore'm, ,o sr, Frehas, eanas, principalmente as
ciando Sua l'en Iça0, epols que- se referem às comunica'
do fracassado primeiro le� a mandá-lo examinnr r��l'ió- -

�v I � o
vante contra o' Sultão do , dicamente, para o caso,

çoe.�,

! Revivemos o fato, ho-
_

marrocos. O chefe Berbere

M 1._ S T E' R I O, je, para evidenciar a má ,

.

levantou'se em armas contra pouco provável, de que o
_ vontade de' correligioná·

a suposta politica do govel'- câncer reapareça, DúraI;te
, � rios do goverpador no � . _

no marroquino, 'de arabizar sua estada em L:Hldre�, CACHOEIRA DO SUL, ':2.' tocante. Para as insinua' ..
'

a sua tribu. Mas a revolta Robson fez grandes prQgf€S i�};')lnve�tiPg���� l���f���� .•
r IÇeÕyesJdu.enl}Wo.re,stro'e s�.a�::g,r� � '.-

durou apenas um dia; os
sos. Seu estado geral m(- , RIO,.23 (VA) _ A propósi' Consolidação das, Léis do -um trabalho de rotina paratanques do exel'cito marro' Sa ocorrênda, verificada nas

1
Lacerda era filho da �lo· ) to de uma notícia segundo Trabalho

COI.no
ainda pelb

I
que suas decisões ou delibera'

quino entraram sem maiore� lhorou muito. vesperas do Natal do- ano pas Jjiosa 'Grecia, para a � a qual teria sido convocada simples fato de não haver <::i ções se revistam de cunho de
dificuldades nesta cidade O sr. Freitas sempr� r:;e sado, Por ocasião do enterra· I . GAZETA, o sr, Jorge La·

I"
para começar as discussões . ..... verdadeira objetividade, Em

enquanto Os insurretos fu· opuserá a que se extn.,�,se mento do cadávêl' de Joã�. cerda é governador do
preliminares em tôrno da do invocado perant.e a comis- resumo: não diri1Ji nenhum

giam para as 'montanhas,
ti segundo olho de JeCl filho' Machado, assassinado com

II!
Japão! revisão dos níveis saláriais são o advento de circunstafi· convite formal aOS repreSem -

,.

Ih
" uma pu�.l;a,lada, Os .�oveiros De fato, noticiando te·

vigentes, o J'ornalista Andre cias excepcionais' que auto tantes dos emprégadores e
JERUSALEM,23 (UP) _ O como aconse ovam ilIUj'l',('·: do cemIterlO ao ab irem 9 1 r d represen '

lOS médic.os brasileiro�:, Ft.?i .:- ", -

eg a�a � .

-I
Carrazoni novo preSidente rizaram o, estudo da materia dO$ emprega.dos paí'a um3.

primeiro ministro David Be,n â�lxao ddeparam com o ,�;l tante Jap.ones nOdBrasd,) d.aqufle ó'rgão enviou a imo com antecipação aos ·peri·)- reunião conjunta, ConvoqueiGurion declarou, que Israel p,raças à' sua perseV'eraJ.,:t, ,av�r e 11m re�emJ �asc�� �.
sr. JOdShIro, Ant. o,

b
co'

prensa a seg;inte nota: I dos normais, A presidência. a alguns dentre êles paranão permitirá jamais a voltlJ. que Robson, se vê hoj� ape- Jun o ao corpo e oao 'chefe o Execu IVO ar:' . 'da Comissão do Salário Mi· -uma conversa de ordem ge-
do Egito à faixa de Gaza.- Em

nas parcialmente,- não. é, Ch�d��t fo' c municad ;,

I

rig�-verdef a .noss� est�: "Cumpre-me esclareCer . q':_lf nimo está I?ro�urando ,coligir r::l preparató!ia Para 2S pr,?'discurso pt'onunciado no par�
Polícia Ou 1 �Q' trata�.se'

I';
ma. a con. !�Ira, a pr� � I não fiz qualquer convocaçao· nas fontes lnd��adas elemen- x�mas, reun�Jes onde sera!'

l�mento, acrescentou o chefe contudo, totalmente c�gG.
do cadá�e; dat��e,!.;lm nascido md�ll:.a dPa'3,I�afei:ae :�i' fie .vogais _para

exame �o pro' tos que a habIlitem a ofere- dlSC,utld�s os casos ��ndentesdó governo que as forças is'
. An tes de deixar ,Lf)ndreé�,

filh d m. '!1hol";t que "t
I

e IÇa0 te.. :lo blema, Nao me caberIa tra crr aOs prob�emas dependen- do ImedIato encam',l.bamen
raelenses' continuarão asse-

o sr. FI'el'tas exprl'ml' 'I como.. o e u a ·e., . ma, es ampava. .. AI' t na por l'nl'cl'atl'va tes d� Slla competeAncl'a l'e to Estou ant'eS dn tudo l'n·toachava intematl;t no Hospi t ' AGRADECE AO EM- � i ze-: o, a 'Q _' "'-
. ,� ,

','
�

,
,-

�

;:���:rfo �e ��::,e�él��: vidamep.te seu agra4ecimen- tal do Carida<ie " Renefiei I BAIXADOR O GOVER' • !

pr.opna
sem sequer consultar gal

um_.l bas� segura de I�. ress�d2 em organIzar Jlma

tenhsm sido obtidas "G
..
ar<1n- to ao dr, Stallard, e a') pefi- ência" de onde ;alra o· ('s

� NADÓR DO JAPÃO �; as autortdad�'s administrati- formaçao a fim de que capl comls.s3;0 s,egundo uma estru'

qu'l·fe.'As dl'ligeAncl'''s, contudo ..". ,': v.as e, as instituições ,de cla.s: t.a,l e trabalho exppm,am ai
, tura, tecnIca, tanto, ql.rantotias suficientes". Disse ain- soaI do hospital, aos mero- � "'.

�
f

I d d 1 tG
.

d não- conseguiram esclareC�1 .. *, I ses mteressadas, � ISSO na_() formu _as a equa a� . apre-I .l?osSlve �o�re a, POIS. sem,

:: �:�a n���: ;::teC::;':,�� b.ros. da embaixadta .�IO n,['a� como fO,( ter o COl1)O do re. �'
.

Não parece d.eCidi.dU ! S6

...

·po_rque a

revis.,ao.
dos E.I.I.�ervaçao da pa� socIal. A co I· es.se reqUl�lto essenCIal ela

Egito Cc que-Israe! �ª� ,perllli,' .

� �l:, .. que lhe pres ar am !lU cem nascido::to �a.ixão ,1' .. ma volitade'? li � veis salariais se pro�e:sa den teta de .da9osde lllforme\,�E� I �ao p�de[a freÚndchder ,�l!'a.,
�'�ir,á: il v(lita destros, �l.hos pl'e João' Macha.êl.o. "• .,....&_."".......""""'=&iI' tro dos,. p.t:a�Q� ,pr�vls 01l na�

I' ..

4 comlssao ev COOS 1 ,UH Impor an es ma, a es,,'
...,

RIO 23 (V,A,) - O Prc- \ Embora os decretos pi e

sidente da Repúblic:l. asai- sidenciais não expliquem c

nau decretos suspendendo (, motivo do fechamen�,o, sabe
funcionamento da I"er!er3-

cão de Mulheres do Brnsíl
� Associação Femiuin., do

Distrito Federal, ambas com

sedes nesta capital.

POSSE DO MINISTRO
NELSON HUNGRI,\

RIO, 23 (VA) - Como é
de lei, Os bancos e caixas
economicas fedel;ais deverão
remeter, dentro de trinta'

Após essa solenidade o sr dias, à Diretoria das Renda;
Kubitschek inaugurará Os no Internas do Tesouro Nacin
vos equipamentos da Escola nal a relação minuciosa d03
TécnJ..ca-!Pp:'oficional Pand}" bens, valores e depósitos na

Colóúras, visitando aín . qualss estabelecimentos não
'da o Hospital designado reclamados durante trinta
ao pessoal da Usina, Em se I anos consecutivos. Apesar
guida, comparecerá a ínaugu

1
desse longo prazo, é grande

ração do Monumento ao Tra.1 o numero. d.e reterídos valo

halhador, ato em que ssra res e depósítos. Apenas os

prestado uma homenagem t depósitos populares não mo

especial ao presidente Getll.jl vime�tad,os OU n�o procura
lio Vargas, dos sao ímprescrttíveís.

nos bancos"'-

_'.:'

NOVA YORK, 23 <UP) - O
campeão europeu do peso
pena, o francês Cherf Amian
reclamou o título de cam·

peão mundial dessa catego
ria, vago pela eliminação de

. Sandy Sàderer. Como se sa
be, a. Associação Nacional de
Box dos Estados Unidos caso

. sou o título deste último, por
tei -se esquivado a .def'snder
sua posição. Diante da pre
tensão de Amian à entidade
anunciou qUe reconhecerá
como campeão o vencedor de
uma luta entre o francês e o

norte . americano Carmelo
Costa.

.Hoje, às 11 horas em S'ÕS·

são especial do TSE, séi'á
empossado o novo presiden
te, ministro.Nélson Hun
gria,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


