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ANO XJUV - o MAIS ANTiGO DIARiO DE SANTA CATARINA - N.o- 1297- -9 . seo�era u'ma obra"lnedlf-a de I. JE, RECUSOU REVELAR O CONTEuDO DA �EN- i
,

'Dene III: SAGEM QUE RECEBEU DO CHEFE DO GOV�RNO
I

' I RUSSO. ENTRETANTO, DISSE QUE ESTa SE I1oseanllni APROXIMANDO "UMA MUDANÇA DEFINITIVA NA

. I POLITICA SOVIÉTICA". E ADVERTIU CONTRA I
(U P ) U C • QUALQUER AÇÃO QUE O KREMLIN POSSA IN- •

Roma, 8, .,
- .ima quando era aluno do un-. TERPRE'1'AR COMO PROVOCAÇAo, E QUE ASSIM •

obra inédita de Arturo Tos,
.

servatório de Badua, e que = POSSA IMPEDIR AQUELA MUDANÇA. !

canini foi descoberta, em dedicou ao Professor Grotti, 8•••••�••il••

Pádua, pela viuva do pi'o- i '

'.

A',oArdo E E U 'U Ara'blla Sau I�ta
fessor Prima' Grotti. Trata- do'mesmo Conservatório, ao I. I • .-

se .de uma "Romanza", que, qual Toscanini era ligado Washington,8 (UP) - Con- clução de um ·duplo acordo

o célebre maestro compôs por um síncêro aféto. sideram-se iminente a con- entre os EE. UU. e. a Ara-
-----..__-,--_ ..
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ca o 'I'rata do de Extradição

�g:fil];!��;i:;��� Di M' U ro� in �.� ua ro BflU!irOI
sileiro, resta somente pro-'

Exito nos entendimentos do. naciamentos ·Concluirá -RIO, 8 (V. A.) - O em- cia, que tanto me honra pe- "
Alem dos srs. Cirilo Ju-

ceder a _troca dos respecti- '.
.

"

I
.

I Peí t I 'b'lad d d f
.

I P

vos instrumentos de ratifi- I),mb!!x.ador .Amaral �e;xo-., seu. traba:ho nosso rep!l'e.-
baixador Amara eixo o a pOSSI 1 � a e . e azer mor, srael inheiro e Leo- .Berlím.B (UP) _ Os comu-

t
-

W h t E t t E t d U esteve dlirante toda' a ma algo pelos interesses nacio-Í berto Leal, recebeu o sr. nistas da Alemanha Oriental

cação, cerimônia. que deverá. {I em as ing on - xa- sen ao e nos s a os m..
-

. I

nhã de ontem, em conferên- nais. Não procedem, pois," Amaral Peixoto, incorpora- anunciaram a expulsão de

ser realizada em Bruxelas, me das nossas relações co- dos - Sem fundamento.;a .

I
'

I
da com o presidente Jusce- as noticias em contrario". .do, as bancadas do

.

PSD um estudante da universtda-

de conformidade com os têr m�l'ciais com os norte-ame- noticia de que reiorn�ria, \ino Kubitschek, lí1� Pala- SOLIDARIEDADE DO PSD' iluminense às camaras es-
de Humboldt, sob a acusação

mos do acôrdo�. ríeanos - Problema dos fi. definitivamente, ao Bràsíl. .

N Pt' .,
de ter se tornado "Chefe da

____ ._____

cio RIO egro, em . e ropo-· FLUMINENSE - tadual e federal bem como agitação contra revoluciona-

Nova ora'-ça-o, o',scrJ8ts,., ,�'olo-- P,a�'a
lisNOSSO representante em bà�a��::teA�ar�rdep�ixeO�� -�:�!����s'd:e��:!:l���see��=: ���s·d���b�a��1n{�l;oh�r���
Washington concluiu expo- passou na sede do PSD, em

I
duais os quais foram cum- I tro comunista afirmou qu.e

. -
..,

d d t f'
-

.

-

. j... I os estudantes daquela um'

siçao inicia a e ou ra ei- contato com elementos dos prímenta-Io j, tratar de as- .versíd de projetavam a der-

ta sobre as relações econo- . �stados.' . I suntos partidarios. rub�d: do governo.
.

plicas do Brasil com Os Estl

Cidade do Vaticano, 8 (UP) dos Unidos. Deteve-se nos V II
.

J d ," p
--

·

D�nl«\rtI;�,!!ltSl, rneco ,,';lInda erlaria VI"'O - Uma nova oração, escrtta diversos aspectos da ques- . O am OS �. U eDS as ,,",Das ' oSlçoes -

llruVUll1ll iii .JIM! \!II! ;J il Pelo Papa Pio Doze será re- tão, principalmente nos' en- N' - b d d l'
,

d O'NU
Roma,8 (UP) - Um jor, nove diplomatas italianos' zada pela primeira vez na ter�dimentos relativos à ao, o e. éci, a a reso uçãO a
1- t it 1" ld l' f

.

1
proxíma segunda-feira. Nela aquisição de mais 24 navios

na IS a 1 a iano ,
ec arou OI preso pe os russos, quan o Sumo Pontl'fl'ce roga ',1 EI A' h P

.

I d d [d N
-

Unid 'I h' d
.

-u.

t t
. ' rrsn, emnsu a, O! ores as açoes III as rae en�es, aviam começa o !

que em fins ele 1950, ainda do a Italia entrou na guer- D2US quenunca deixe de hu mercan e,s nor e-americanos, Sinai,' 8 (UP) _ Obesrva-.I revelaram que as' forças is- a se retirar do corredor de

vivia na sinistra pnsao ra, Diz ele que {"m abril de ver-um representante da su pretendida pelo nosso gover-
. .

.

I-------------.,-�--.,---��------ Gaza e da faha costeira de

russa .de Luhiaúka o diplo· ,
1950, esteve trancafiado no 'Igreja ao lado do berc-:J de no. Outro aspecto focaliz')-

Ch f
I

I' I d R I
-

t R
orfão, da '�ama do soÚedol' do pelo embailcador Amaral e e' esplrl ua . a evo uçao Akaba, em principios de'sta

ma.a sueco aouI Allerberg, m�smo cubiculo com o diplo� �o lado do ancl'a-o e dA en·
' I d

.

..
" v Peixoto foi o dos investi-

semana, ogo- epols 'que a

que os soviéticos agora' ale- mata .sueco, cujo misterio- fermo. Anova oraçã:> será re H'
gam ter falecido�ni 1947. 'lO destino t�m sido .9bjetivo citada pelo Vardel Valeria mentos de 'capitais no Bra- u-nga�.'a'1 f'

.

t I
Itl N ONU aprovou uma l'esa)u-

O informante ·é fr . co-h'a-' de inumeras gestões do go- no segundo' aniversario d:: 51 e o II1a,nclamell o, pe os

f ndaca- d
.

t·t t t· t b I' t dl'tl'Cl'OS Viena, 8 (UP) '- Meios ::hefe

eSPirúu.
aI- da

revolu-,
ção pedindo a evacuação do

dafilo, que juntamente com' i'crno de .st.ocolmo. u. o o ·ms 1 u o pon 1 �s. a e eClmep. os cre

VI A\ iftl A\ .,P 'C E A
��::IR��i����;�es Religiosas ��;�l��n����:���:�t!:::����� ����li��: cd�:l�i;�: �:��:�. ���e��:;�r:.�:ra�u���;��: !�::l:�r�Oor:!i��i;�is�i;::re�

.dr � . �\ .L�I I _I
c· ,

,------- lacionados com o binomio pôs ao cardeaj Nindszenty na imprensa hungara, pouco, tanto, os judeus voltaram a

�._;.� ��••••••:-i_� :, �.J C_��
• :-��:..�••�.-;�••••�� Os lnoleSfS Vãb ;�e:;lp·aos��:�sPeo:�es. atm:�s;- !�I�:iu��a;:�:;·I��:i�� �:��' �l::o�a����â�.l�ij��ro :����.I'·Qcupar·'as posições, quando

• Poucos, ta.lvez, se hH�am apercebldo de que ne- ;. -

.' ,

.

•
-

.

'. nhuma atOla0 tenha. -feito o. Governador, no seu dis- � � dalVar Q J'D,IlaOla que a ela se seguiu -estive· paganda' visando apontar' o .

haver grande atividade re- seu governo decidiu, não

� cUl.'eo; de 31 de janeiro, à Secreta,ria .da AgJ;'icultur,a." li 11,. iii U. _ ,ram tambem I?resentes os pl'ima� d�'l H.ungria como voluci()nária.
- I obedecer aquela resolução.

�
�

No entanio, tal aconteceu. Não coube ao Senhól' • � LONDRES, 8 (UP) 7- O ministros José Maria d'e AL -__:_,._,---�-,-,;---
._- _._--

---- .. -.

-( Má�w J�l'tlsa .l'eferê.fi.tlá".·a' àli;:UInf1;:
A, :,mi�.!;ã6, g,o'V.e'r� � "Miríi'stét4Q, das :Rel.í.},çõe.� E�o;� ktn4n. e_;,Mâce'õQ '�Qa�'e8, Q'Ià,f'l--- 'MmHt:
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} nal.. t!nt>t� (l.ne �ale.r....Ç._,Üumlt-�J;;elegaçao) a pl[JlJa.. ,� '·tel'iol'es. nef?:{)u. as 'Í1tú�'�! '" ''-''A� � ",:' -;;;Y"'�.:.I!.:.�.;;:,' -
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e
-. seCU!l!h,nSSHna, do tiWl'l'i>' daqf,!;ghl Pasta'; .�·aCi'eta! 'I_ _

�

de t' dA'"
" :",a.,dOl $1§IS ",�J-O��_(. -e
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� ria das mais importan{e;;;, a (la·Agricultura, no ano � çoes pr?ce en es e �an, -o êngenheiro Lucas Lopes.' ':... �,
, ,

� de 1956,.Ill'imou pda ausência. Não ,se fez fala�a � 110 sentIdo de que a Gl\a.Bre�
.

PERMANENÇlA NOS ES-" -
'.

-

II
..
•• lwm lloiadrl .. Ning'uélll dela tomou conhecimento. � taljha e a Jordânia tÍl�ham

-

TADOSlJNIDOS,'· p' r" :0''m"o'"0' ollfltl.e'-s' dos m" I- 'I--ta res
.. '

Ruminou verbas sem' !i_ue por isb se désse á mqs' ..

�
chegado; á uni iIrJ,passtÍ 1\as' F I d

'
. portagem de

.'
_

.

.' ,'.
',.

:.
trar. Nada deve ter. rea:ízado, por m1odesto que seja, o iações para pô�" Ifim: '

a ,an o a 1 e

b ._

.} que nada dela SE dIsse llflm se pensou. �
I

neg � .
" .l A ;

__

, ,O JORN.AL" negol� o em ai ruo,9 (UP) _ A espúan-
.

dificações s�geridas Pelo' acesso; 4) Permitir à atualj-

;a * * * 'I_ ao tratado ,loHlano-blltalll '{ador Amaral Peixoto que, ça de que o Congresso de ur-' Min.istro dl Guerra, "tem 11:1" zação da Lei de Promcçõ.o�

� 'Há algum tempo o "Correio da Manhã". divlJ.I- � co. "Não e;xiste o mgnOl� reJ" :oltando aos Estados Uni- gência as modificações da I tivado injustiças ,�lamor\)3a3 com a Lei de Organiz'lç:,('!

I
gál'a uma nota da Serretaria da A,'il'icultura, p�la � quisio de verdade nas notí- dos, ali pretendesse perma- [lava Lei de Promoções, a no a,cesso dos oficiais qU'e Básica do Exército; 5) C.)c·.

.. qual esta tentál'a asseverár o grande desenvolvi- I' da.s de Amman, de que SUl'- - t fim de ]:}el'-mitir (1U2, :pte ,: mais merecem, pelas fôlha:J rigir as improprledades vui

�.. menti) da oíivicuitura no E_;tado. Vai se v_el' e, no
;} 1ecer por .pouco empo.. ..

d b'l
,. . -

d' 'f' d L' � '\

� g.iu uma divergênCia n.os pon
.

't f'
um e.a 1'1 prOXlmo, Ja ·es· e servlç.o que pOS:Uem' . i lca as na el c.ando-ule·

relato na Dintoria da l"ro·rlu9ão Vegetal, .apar·ecem �
A esse prop01-l1 o, OI o tejam sancionadas ll.S altera' "Dentre as me'dificaçõe '. uma redação melhor, m li,

" � C01:'HI dlstrihuidas 200 ou 300 mudas de oliveira, tan- tos-de-vista entre os· nego- \rocer pesseclista perempto- ,�õe:, permitindo a organiza· ':: solicitada;;, acrescentou a no- condizen�e com d i:,Ua ap: iC:l

I � ta quantfr l,asta a encher modesto quintal. dadores sobre a data da re- ciG. "Retorno aos Estados çi'í.o dos Quadrôs de AC,eS3( \ ,ta, são de maior importân- ção, evitandO-se os re.�u]'S()'

.' No mais, nada de nada. ". tirada das fôrças britâni- Jnidos" sem qualquer' idéia do 2.0 semestre de acôrdr I cia a.s seguintes: I de tôda' ordem, qu�r na "�

� " '" '"
cas da Jordânia", afirmou: sobre o prazo de 'minha per- :;am elas, 'foi tornada p'úbli I

) ,Permitir a promoção fera administrativ'l, qJa r.a

• O Gnvêl'llo �d{O'l'bal Ramos da Silva se preocu- _ . I �a, ontem, atJ'avés de um:-•. pelOS principios de antigui- do poder Judiciário",

-: 11011 CfilU a solução definitiva do problema do leíte um porta.voz do ministeno, )nanencia �a. Sei, apenas, nota distribuida à impren.'l:l llél-de e merecimento aos Ca
'

� na Cjlpital. Instaurou, porisso, o processo da com· aqui, está ansioso por oon-i q_ue ficarei até concluir os pelo Minjstro da Guerra.
.

pitã: s, da Escola Técnica e1!

.. pra - aclimatação - revenda, de gado leiteir'o oe duir e pôr em vigor tão 1'a-1 entendimentos e conversa- Argumentam Os mil.itares Exército que foram-matricu- De Arrepiar os.
� - $(la qualiiiade. _

.

pidamerite quanto possivel! 'tões em, torno de reivindi- interessadcs que, a aplicaçã3 1::1 dn" _indenendente, do Cu!'·

-(_ Depois da "mancada" do Senhoe João COlin, o
as. negociações, visando o II 3ações do ,Bra.sil, o que não' da, Le·i em vigor, .�em qS mo I 80. da· Escola de Aperfe·içoa-

(a b .e los
� 'Governador Bnrnhausen retomou os ensiname:titos,

.---- mentD (te Oti-c:iais e lá de','::-

� c?- eXl1e1'!encia que vinham do seu antecessor., À �'ctérminl) do. trata.do anglo-
I permite qualquer previsão rão permanecer um mínim:J

� lUóina de Le!te se atl'ibuiram, com apôio da banoa.- -�. jordano", acrescentou o

I[ 30bre
minha volta

..
Levarp UOt5'O Pr'etidenle de 3 anos, sem podel'2m lea. .

· da opm:lciOTIista, recursos para que cumpl'Ísse suas � mesmo. . 10 fim a minha inc'ttmben- 'RI y
. ,jf . 11zar àquela ,exigênci.a para . �aShlllgt�n, 8 (UP) � O

� f,Íilaiüb.d_es .. �Uv(]S con.tingentes .de vacas leiteir�� � d ( N P
promoção da nova lei. < I antIgo presldent!3<> amenca·

" 'fúram adqmridos. (); rebanho da Ilha e arredores Ja

'� 'M'orreu a mSlls1..anlllga Ilnler�a do A.slllo· o Estp� oficiais presentem:m no Herbert Hoover, em ple-

� vai pür mais de mil cab�ças, conforme publicou A..
II !'! �

te, estão" na iminência de. s; na atividade, apesar dos

� GAZETA de. um' dos últimos dias. Muit.os - e não '

RIO·, 8 (V.A.) - O presi-- �'ttrazarem em sua Cal'l'eU·'. f'

'i são pm.IC05 - dos negativismos e muitas das lacu- de P.,it'Y�&lldfts da.' ftca'lrlla dente da República assinou por tl'ês ou mais anos; 2) seus olte;,ta a;,os, a.lrmou

� nas - também nio pouca, - do Govêrno se com- tu Ue v ri 'Oonsiderar a� "Fichas de que o pals esta proxlmo de

'l.
decreto concedendo exone·

�
pensam cam os resultadós da Usina que fOl'nece, :,Só RIO, 8 (V.A.·) ,_ Com 'U\.1 'I ho.i'e

no Cemitério de' S l" Promoções" pan orgahiza-. uma crise economica de ar-

'1' b t
.

d t
�

'd
.P\} ,1:

• "ação \ao li'nres1ldente e ao -

d Q d d Ac ss Ie a, Imensa a ena e as.sun os para a propagan a X
.
"., çao o� A ,ua ros

_

e _.e c'; repiar os cabelos. Para va-

g'ovcl'namentaI. '.
anos de idade, faleceu às Francisco aVier. vice-presidente do Conselh( por r'ner;;:clmento :t: escolh." I rizar O seu testemunho

..�..
-

Muita cnisa vaL mal. Disso tem ciência o Go' 20,15 horas d� "ontem" no

t·
De Bulganin a Nacional, de Pesquisas, res- uma parcela do que prOdUZIJ � .

'

vêrno. Uma coisa vai b�m. Exacerba-se aquilo que pectivamente Aldo Weebel' o oficial desde Aspirante até dlsse que possUla b�stante

dim resultado e a partir daí, com uma cortina de Asilo'de Invalidos da Pátria
Adenauer

Vieira e João 'Cristovão Cal'
" nbotn que OcuPa aO se�': experiencia para adivinhar

<� fmnaca, se tenta encl}brir 03 fracassos dos·outros
da Ilha de Bom Jesus, a sra.., BOIlll, 8 (V.A.) - Menos· � ,estudado o acesso. Até aqui essas coisas, lembrando a

[,;toris. A Us�;:;a de Leite, apezar dos cal'tões ·e das .

d
.

t t h d
doso. Por outro decre.to, o 130 e. eSLudado o que' o oi-iC\'ll i

crise de 29 que estorou em

filas, ainda é dos serviços que se positivam nalgu- Virgilia Mar�a da Concei- _e. vm e e qua 1'0 oras. e- chefe do. governo nomeou rNllzou ao posto em qu � S'! _

·

ma realidade palpável.
.

�
ção, viuvá. do cabo veterano i pOIS- ?e vdoltar d� t�oscouA' o presidente do réferido,ol'gãó

.

a:ha, desprezand('-se tôd� suas maos.

� E' tema obrigatório dos discursos do Governador, da O'uerra do Paraguai Can ,
embalxa or SOVle ICO n-

o sr. João 'Cristovão Cardo- -a sua _vida militar, patrim.') i O perigo está n,as despe-

1 c{!mpare�e aos jo,'naiS da Capital Federal. E' defi- did; F. d� Melo. I elrei
Smirov entr�gou ao pr� n:o do dezenas de anos d, '

.'las do Estado que· crescem

I. citária, mas, trab:1iha. E lHl meio do'marasma, tem l "
meiro ministro 'da Alema�

soo 'serviçõ; 3) Exigir tempo d.- sem"'re qü-e' ameaçam os

I ' t
/

.

, ;.• .I".n _. J".� .r_- Comando de Grande UmclR- '" '.
t' e

.

a gum nes aqu�. �'A V· '1' MarI'a da h Oc'de-"-al Adenauer'

�
'.. Estados Unld"'''' de 11m co

� "*
sra. Irgl la ...

•

i n a 1 IH , , I
.

,...

de aOs generais de ,brigadai' . V:.'
-

.', Pelo qUe o Govêrno diz e pelo que Os jõrnais Con·ceição era a mais ,anti- uma nota pessoai do seu co- l etometaraomais p:ua terem direito a novJ, meço de lllflaçao.

'1 afirmam, a 'Usina de Leite tem cumprido a sua' < Q'a asilada daquele estabe- lega- russo Bulganin. O teor
rr!: f' ,

> 'missão.
.

<
'.'.

t ltamento dessa nota não foi revela \:nl �S riamento Meio ml"lha-o de penl"le"nc·la'rios'
� o mesmo E;e não pode afirm;r da Secretari� da .. ���I��0�1":e�:uà:e:5uho(as, de do até agora.

.

-

' .

i -

�
Agricultura'. O que terp feito? Onde o Servtçot�de .�..

_--"-- n-� , O feira Emvirk, 8 (UP) - Infor llloras, mas declararam que

••

Inseminaçã" Artificial, de surpreendente impol' an-

S"erV!·co, SO°CllalI do (ome'rc'llo ç:'.r:rr I!)-JI �, mam de Point Off ,The Mo, só negociarão com o gover-

•
'cia para a recuperação e a manutenção do gráu de'

.

.,)t;.)\.
� pureza do sangue leiteiro? Que eh; eXIste, sabem •. .

Nova. Iorque, 8 (UP) untain, no, Estado, de .Utá, nador do Estado, qlje já se-

� tndos. Que consome I·e.cursós preciosos, também. Um � DEPARTAMENTO REjGIONAL EM SANTA CATARINA Além da greve dos estiva, que meio milhão ,de peniten- guiu para o local.

:. fraca3so· tatal tem sitIo o resultado, segundo -se ouve � 'JARDIM DE INFÂ'N'CI� MURÍLO BRAGA dores de Nova Iorque: tam. 'ciâÍ'ios levalltotl-se -alí na .

� e -é f��il ,col!l1�ael'l.Jl·1�neltl011.naa,qcUa-hlqaUI�trl.fgI.erl.�anljei['� que haja �. 'EDITAL DE MATRíCULA bém está sendo esperada a 'cnàmada pl'isão .. mod�lo, ,de.· 'lnt:rnacionalização d9

� acre:"o3aO. -

*' *0 *

' . � I
10 _:_ Dias 14, 15 e 16 de fevereiro (das 8 às 12 ho-

_

dos portuarios em varios terido entre onze e vmte re- "
'

,

� E�'l �c:r.de-se: pOl'i!:so, a omissão .no discurso g'o- � 'ras) � matrícula df:,s alunos que frequentfuam o Jardim outros pQrtos Inorte-ameri- féns. Entre estes incluem- Canal do Panama

II
v�n,a:mertal, f1<. f"ualquer l'eferência .que realçasse � c:m 1956, mediant_e apresentação do atestado do IAPC, cano�, na proxima terça-fei- se'�s membn)s .de u,rna.equi- . Lima, 8 (UP). - A inter-

as atividãdes d'a �-:ecretàrià da. A,o,-ricultura. Nada,' I!: rrovando que é. emllregado de firma contribuinte do' 1'a. E' que nesse dia térmi- -pe religiosa de ba·sketeball, naCionalização do canal de

ab::' iu-:'ameníe nada realizou o' Senhor Mário BI'usa, .; A PROFISSIONAL d "t t d' "t'
.

't P
,- d'

�"
SESC e a CARTEIR .

.

.

.

na o prazo e 01 en a Ias, que es IVeram ,em. VISl a ao
I

anama nao po ena ser rea-

"Ue merece�s:o.m.eia linha na f.ula do Senhor Jorge
. " I' d d

.

> LaccYda. . ...,' _

..
20 --:- Dias I?" 19 e 20 de fevel:eiro (das 8 às 12 ho- chamado de "Esfn,amento , Estabelecimento, além de Iza a

'

e maneIra idêntica

I Se a' omissão' do Govunador doeu nos brios do·" n,s) - matrí'cula flt' novos alunos. . fixado ele acordo com a lei varios guardas. Correm bo-
I
a que se tratou de levar a

� Senhor Bmsa, deixou-nos' à 'certeza de que titular � DOéu�entos': a) - Certidão de nascimento Taf, para interompei· a gre- atos de qlle tres presidia-! prática' no :Canal de Suez,

�, ele, de direito, da Pasta_. da Agricultura, de fl:lto, �"Í.' b' __:__ Atestado do IAPC
---

ve em novembro ultimo. E� 'rio.;'foram enforcados, sob já que sua utilização é com-

� cumo tal nào -ü .r-ecanhece o C.hefe do Exe�utIvo, n I __ Car.tel·r·a P''''ofl'S·S I' "nal. o movimen. to Ideverá reco�
-

d
.

f I I t· t ..J:f te d'

• de'_I� llem_ dos seus fastos cOglta. '. • ... u
a acusaçao- e serem III 01'- . P e ameJl e uu eren ,

. Isse,

.- {an'Jo que, I1fm t:...

�
'd

., I
� .

O Secretál'Ío ela Agl'1cult,ura eX1s!e, e� pessoa. I
Flor.ianópolis, 7 de fevereiro- d'e 1957 meçar em segUI a, Ja que mantes da poJ.icia. Os revol- em declarações à imprensa,

� A Secl t'tal'!H .da Agricultura, essa nao eXIste, nem I Luiz SaH: hes Bezerra dil Trindade� nenhum' acordo foi conse- tosos· exigem melhor alimén� i o. ViCtl-pl:esi(ilel�t� do Pana-

� ff''7, llUI' €XlstU·. .

'.
. � 1

' Diretor ;ruido _nesse intei'valo. tação e varias outras me- ma.
. _ . ..;

.�..wh��..�,p...:..P��,.s....����'�����...OW!...;�fil�w.

bia Saudita, sobre novo ar

rendamento da base aarea

de Dhahran e sobre forneci-

mantos de armas norte ame

ricanas áquele pais. Segun
do fontes diplomaticas, uni
ca duvida é Se 0_ entendimen

to será assinado em Was

hington 'duran te a visita do

rei Saud, ou mais tárde na

propria AJabia,

Expulso da Univera
/

sidade

-,� .
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OSVALDO MELO

TEXACO:' NOVO POSTO _:_ A' Texaco vai

inaugurar muito breve, mais um posto de gasolina
e que se acha 'em fase de acabamento, . situado na

praia do Mercado Público. Foi construido também
110S fundos uma antepara de pedras, para. defender
a construção contra as ondas do mar. .

JA É ALGUMA COISA - A Diretoria do Clube
'12 de. Agosto, atendendo a varias e constantes re

clamacões sôbre a necessidade' de um policiamen
to em 'frente ao seu Departamento 'Balneário (Praia
Clube), conseguiu por intermédio do sr, Delegado
Regional, a presença de alguns praças no local,

, exatamente nos -días de maior movimento, sabados e

domingos.
EDIFICIO DAS DIRETORIAS - Já se encon- .

tram bem adiantadas as obras de construção do Edi-'
ficio das Secretarias, que, inegavelmente, será pelo
que apresentam suas linhas de arquitetura, o mais

vistoso prédio da Capital, com 11 pavimentos, ocu

pando grande área entre as ruas Tenente Silveira e

Deodoro. A eonstrucão está a cargo da Diretoria de

Obras Públicas do Éstado e. o desenho foi executado

pêlo competente engenheiro, nosso conterrâneo Do

mingos Trindade que está !,upervisi�nando aquela
construção.

Sabe.mos que ricos painéis....serão colocados nos

lados externos do edifício, apresentando motivos

sabre aspétos- da riqueza catarinense.

ONDE É BARATO A FILA APARECE - O

titulo pertence ao .Díárlo Carioca, de 6 do corrente,
encimando uma fdo onde se observa enorme "bicha"

postada diante de um grande caminhão da, COFAP,
esquina da rua do Catete com a 'Ferraria Viana;
comprando FILÉ MIGNON a 45 cruzeiros o quilo!

Milagres á vista como esse aqui apontado, só

mente no Rio ...

Aqui na terrinha, quando há filas é para com

. prar caro. Exemplo: Feiras Livres situadas em di

versas zonas da Cidade. A última feira no Mercado,
'o aumento foi espetacular ...

Porque será, que lá, póde e aqui, não?

Miaterio ímpenetravel. IQuem poderá decifra-«
. l

los? .

éAPINAÇÁQ DE RUAS - � Prefeitura está

fazendo trabalhar as enxadas em diversas sarge

tas de ruas e avenidas, onde Q capim era ...mato. '

CÉRCAS QU8 SE ETERNIZAM - Os pedestres
que transitam por diversas ruas da

. Cidade. estão
"rezando" para que sejam retiradas algumas cêr

cas que se eternizam com as construções inacaba

das, -entre elas, uma na Avenida H. Luz e aquela
que cobre um bom' espaço da Praça' 15 com a rua

João Pinto, onde dizem, seria construido o edidí

cio da 'Caixa Econômica.

'-'-___.;.�-.-.-�}'_!

�esew:l�Ql
Teatro

/

Infantil
A nossa Diretoria de Cultura encontra-se' ínteres

sa.da em desenvolver por todos os meios ao séu alcance

o gosto pelo Teatro In fantil, para o que conta' com a

colaboração de entidades oficiais e de agrupamentos
particulares.v

Uma das grandes dificuldades com que luta o 'I'ea-'

tro Infantil é a que diz respeito a originais não só por

que a produção não tem sido muito extensa, mas sobre

� udo porque em geral os organizadores de'Representa
(:ôes não dispõem flú! meios de informações que são,

, necessários.
Para de algum modo remediar este inconveniente

conseguiu a 'Diretoria que os Serviços Especializados
ao Instituto Brasilerro de Bibliografia e Documentação
lhe' enviasse uma lista das Obras mais importantes den-
1,ro da rubrica do Teatro Infantil. Essa Lista que com

nreende cerca de lCO títulos encontra-se a disposição
dos interessados para consulta, na Diretoria de Cul

tura - Secretaria de Educação e Cultura ..
(Noticiaria distribuido pela Diretoria de Cultura da

Secretaria de Educação e Eultura).

B�blioteGa Publica do Estreito
Grande dóação da Sra. Acelon Dario de Souza

_

A Bibfioteca Pública'Municipal do Estreito acaba
de receber a maioi; doação de livros de quantas já fo

I am feitas até agora, pelo público catarinense.

.A senhora Ace10n- Dario de Souza (pediu varias ve

'Zes ql\.e não se fizésse publicidade em torno do seu no

me) enviou nada menos do que 196 volumes, além de de-'
7.enaB de revilôtas e folhêtos.

.

Para se ter uma idéia da' impol'tânéia dessa doação,
I)asta que se diga que só de livros didáticos a BibÚoteca
ão Egtreito ganhou mais de 80 volumes, como se pód{\

G�og,r�fia :................ 12 volumes
HIstorIa '. . . . . . . . .. 14

Português . : : . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
Ciencias 4

Francês .. '!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Latim 6

Inglês
'

:". 8

C.ontabilidade' .. . . . . . . . . . . • • • • • •• 16
Matemática' .. , .... " .. '. . . . . . . . . . . 2

5

"

"

"

"

"

"

"

Química e Botánica .

Os outros 110 volumes 'doados são romances, bio

grafias e livros estatísticos.
J -Está" al:lsim, de parabens, a direção da Biblioteca

Pública do Estreito :por mais ésta doa'ção yaUosa e que
.nuito recomenda <) espírito altamente progressista da
'ira. Acelon Dario de Souza.

.

Com essa conh'lbuiçãà, atinge a 1.326 o número .de
doados, até agora, à Biblioteca Pública do Es-

...................e í .

EM'FLORIANÓPOLIS

Menino
Pedro Palllo

O travesso garotinho Pe- .

dro Paulo, alegria do
lar do nosso companhei-'
1'0 de trabalho, jornalista

I

'Pedro Paulo Machado e',
sua exma. espôsa d. Maria
lias Neves Mello Machado,
vê transcorrer, hoje, seu

4° aníversãrío natalício e I
para comemorar a data Ireunirá êle os seus amigui
nhos para uma festinha na

residencia de seus pais. INossas felicitações, ex-.

tensivas ao distinto casal. I I
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VARIZES?
USE

HEMO-VIRTOS
LíQUIDO E POMADA

:

I
* RESTAURANTE À LA CARTE :
* SALÃO DE LEITURA :
* BAR MODERNO . :
* AGÊNGIA DE PASSAGENS A MELHOR MESA 'DA -CIDADE �i
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-·-CAR__:"_--NAVAL.NOCLUBE6

-

�j

Desa.r-m'-''--ament'o' Io Clube recreativo 6 de Janeiro realizará hoje em JJliY
seus salões animada "Soieee" com Grito de Carnaval.

:Mesas a cincoe!lta cruzeiros. _

A G R A D E C I M PN T 0 •
Por AL NETO

O desarmamento 'tem si
do sempre um dos objeti
vos

.

da política exterior
norte-anrerícana.
Mas nunca haviam os Es

tados tinidos apresentado
um Plaro tão completo, 'tão
audaz, para a redução dos
armamentos co.no ó que
acaba de. tornar público o

.embaixador Henry Cabot
Lodge.
Lodge é o chefe da dele

gação dos Estados Unidos
na ONU.

O Plano prevê o emprego
para f"Íns pacífi-cos de toda
a produção nuclear futura,
e a proibição de experiên
cias com bombas atômicas

l

'e 'de hidrogênio.
Em si, o Plano norte

amer-icano de desarmamen
to considera cinco pontos
fundamentais:

1. Inverter a tendencia
para grandes estoques de
armas nucleares com a

consequente redução da

ameaça atômica futura.
2. Adotar medidas contra

um ataque de surpresa pa
ra reduzir o perigo de uma

conflagração mundial.
3. Diminuir os progra

mas de armamentos, a fim
de poder empregar os re

cursos a êles destinados em

programas com o objetivo
de elevar o nível d� vida
das populações.
\ 4. Assegurar que as in

.vestignções e o desenvolvi
mento de atividades con
cernentes ao" envio de sa

télites artificias ao espa�1)
exterior

.

sejam. dedicadas
exclusivamente a fins cien
tifieos e pacíficos.

5. Aliviar a tensão e fa
cilitar a solução de proble
mas políticos graves. ,

Anteriormente, como Ja
.

tive ocasião de te explicar,
os Estados Unidos já ha
viam apresentado varIas

prop()stas de desarmamen-

tO'Entre tais propostas se 1', ..

, 'Eva J. da Silve
destacou a chamada Pro Em

..

meio de justifi.cado I .

A veneranda aniversa-
posta dos Céus Abertos, de regoz�Jo e da respeItosa rlante, dotada de pel�egri
Presidente Eisenhower. amizade da sociedade flo- nas virtudes de cora�"ão e

O Plane de Desarmamen· 'rianopolitana vê transcor-
.

de çarater, ver-se-á cerca'da
to a qUe me refiro é, pois, I reI', na data -de hoje, o seu àe carinhosas manifesta.
uma _extensão dessas pro, 70° aniversário natalício, ções 'de regozijo pelo trans�
pOS�àS anteriores. a exma. snra. d. Eva Ja- curso de sua data natalícia
No corpo do Plano há c'obelli da Silva, viúva do peio eleva110 número de ami

disposições referentes jts saudoso conterrâneo sr. {ades que conquistou no

fÓIÇáS armada.s das princi, João Damasceno da Silva, seio da sociedade local re

pais potencias. antigo Fiscal da Prefeitu-', cebendo cumprimento� em

ASf'im, as fôrças dos Es- ra Municipal, e ga-nitôra sua residência, à rua' Cris-
fa,los Unidos e da Rússia dos npssos conterrâneos Dr. pim Mira 22.
seriam reduzidas para dois Alfredo 'Damasceno da Sil- ,O ESTADO, reconhecen-
rnmlões e 500 mil homens va, advogado presentemen7 do os �levados dotes da ve-.

cl1cJa uma. te residindo em São Paulo, neranda aniversariante"
As

.

fôrçail armadas da sr. Oswaldo D. da Silva, apreciando suas qualida-
Inglaterra.e da França se viajante comercial; sr. Os- aes e suas v.irtudes emaná
ri:ll11 reduzidas para 750 cal' D. da Silva, comer.cian-

I
das de um coração cristali

rr.il homens cada uma. te no sub-distrito do Es- I no .e cheio de fé cristã; vi
Naturalmente, essa redu- treHo;-')e sr., Elísio Damas-I sita-a, nesta oportunidade,

ção !10S efetivos militares cena da Silva, viajante co- apresentando-lhe e a seus
:;.5 poc;e gel' ,tomada a sério, mercial residente 'nesta. Ca-, _diJé-tos filhos, os melhores -.,

se �houver- um ,sistema efici. pilaI.., ,I "votos'" de felicidades:

'VENDE-SE
Vende-se casas de madeí-

ra, com agua e luz, no Es

treito, por .preço de ocasião.

Informações na "Metalúr
'gica Atlas" com José, à rua
Gaspar Dutra, 114, Estrei
to.

Emanoel Paulo Peluso e Snra, agradecem a todos

os parentes � pessoas de suas relações las felicitações
enviadas pelas suas Bodas de Prata.

Coluna Tra�al�ista
Embarcou para o Rio, após conferenciar, nesta

Capital, com o Dr. Dael Pires de._Lima, Diretor Geral
do Serviço de Expansão do Trigo (SET), o Senador

Saulo Ramos. O pa.rlamantar catarinsnse acert�u com

o diretor do SET providências urgentes e €fi::azes ,em

benefício da trtticultura catartnensa, destacando-se
um plano e:::pecífico para o Oeste.

-x-

A Comissão Executiva Municipal de ITAJAI (PTB)

esteve reunida, sob a Presidência do sr. Abdon Fóes
e com a presença dos �rs� ,�oão �.m:p:al Sobrinha, {ai;'
me V�=ira, dr. Rui Vieira, Oscar Ribeiro da Cunha, dr.

Augusto, Costa Pimenta, Pergantíno Silva, Juventí

no' de 'Som�a e Esperidão G. da Silva. Nsssa ocasião,
toram decididos assuntos da maior rslevãncta para a

vida partidária.
..

-X'- .

Acha-se nesta Capital, procedente do Rio, o Pro-

fessor 'Orystaldo Araújo. Superintendente da Caixa' de
Crédito da Pesca, �o Rio, que percorrerá vários Muní,
clpíos do litoral catarlnsnss, em serviço de organízoíção.
e aparelhamento pas Colônias de pesca. O ilustre l�der
petebísta vem mantendo, desde sua chegada, intensos
contactos com Os pescadores e suas entidades.

-x-

Procedente de Laguna, sua terra natal e onde gô
za de invejável slmpatíá e largo prestígio, passou por

Esteve nesta Capital o dr. Dael Pipes de Lima, díre
retor geral do Serviço de .Expansá;o do Trigo, que tra

na chefia da Procuradoria de Itajaí,
-x-

O Banco do Desenvolvimento EcônonÚco eloborou
um plano que lhe permite dar rinancíamanto aos Mu

nicipios brasileiros, usando de parte ,das res-ervas das

Caixas Ecônomicas, para que essas unidades adminis

trativ,.1s instalem Os serviço: de água em suas sédes.
·-x-

Eteve nesta Capital o dr. Da'el Pires de Lima, die

retor, geral do Serviço de Expanssão do TrigQ, que tra�

tau de varias 'problemas 'Ugados à ecónomi'a tritícula,
informando-se, ao mesmo tempo, da eficiência e opero

sidade das repartições ligadas a essas atividades agri
colas. '

-x-

Proc�depte do Rio, Ichegou o Engenheiro Agrôno-
mo Frederico Herondino �eite, Executor do Acôrdo

Agropecuário nêsté Estado. Esse técnico e ,alto funcio

nário do J.l4inistério da: Agricultura procedeu, na Capi
tal da Rep�b!ica, sondagens sôbre o crItério adotado

pela nova direção da Divisão cio Fomento da Pro

duçá;o Vegetal, no que se refere às, normas a serem

observ,ada� no cumprimento do programa, nêslie Esta"

do, no cor,rente exercício.

-x-

Por Q:!asião da estada, ,e!ll Itajai, do Senador

Parsifal Barroso, Ministro do Trabalho, a Executiva

Municipal do PTB, tendo à frente o seu presidente
Abdon Fóes, éoncertou prOVidências junto' à S. Excia.

para la criação, 'em Itajai, de uma Escala Profissional

para a fórmação de técnicos e o preparQ' da mocidade.

Nessa ocasião, foi pleiteada a instalação' de um Pôsto

de Subsistênci� do SAPS, já criado naquel,a cidade,
assim como a �construção, pela Fundação da Casa Po

pul,ar, de mais u� conjunto d'e residências em terreno
doado pela Prefeitura.

-X'-

Os Sr3. Alberto Muller, Niv,aldo Máchado e Ranul-

fo Souza, presidente, tesoureir,o e secretário, foram 'de
signados pela Confede�ação das Colônias de Pesca pa

ra desenvolverem um trabalho de' recuperação de c>

lônias de pesca, nêste Estado. Essa, Comissão vem atu
louvável inte�sidade, no. nossq litoral.

i
/ :

DOS D_O B R A S I L

ente de fiscalização interna- Tanto os Estados Unidos
cional.· como· a Rússia estão ulti
É aqui que o novo Pla- mando os preparativos para

no incorpora a Proposta o lançamento de tais saté
dos Céus Abertos do Pre- lites.
sidente Eisenhower.' Se êles forem usados
Pois mediante a Propos- para fins científicos e pací-

.

ta seria possível estabele- ticos, poderão realizar ta-.
cer um reconhecimento reia útil para a humanida
aéreo que servu-ia corno. de.
fiscal sôbre os exércitos
de todas as nações, inclu- Mas há o perigo de que
sive dos Estados Unidos e sejam também utilizados
da Rússia. para fins militares e des-

É importante acentuar o trutívo. Isso é o que o No
ponto do Plano que se re \'0 Piano de desarmamento
fere aos satélites artifi- dos Estados Unidos' procu
ciais. ra evitar.

MBSA DE 30.'0 DIA·
. A família de Marcos Nunes VIeira, convida os pa

.entss e pessôas amigas para assistirem à missa de
!O.O dia, que mand., celebrar pelo descanso eterno de
ma alma, na igreja de Santo Ántônio às 7 horas 4.a fei
ra, dia 13.

Por mais êste ato de caridade cristã, externam seus

agradecimsntos.
.

O nosso governador no espichado discurso que
.acabou haixando em diligêricia para não .estragar o

principal da fcc.ta, que era o show da Marlene -

quando teve qr e citar números, • começou por 'es

clarecer: A Secretaria da Fezenda informa, etc.
� -.

. Positivado flue os números não conferem, ao'

Secretário Herr Deeke resta o tijolo quente!' .

Herr Deekc deita entrevista e prova que o go-,
vêrno gastcu mais do que arrecadou! Mas ainda
acha, depois disso um superavit! Daí para ,a frente,
ninguém mais entende nada!

Numa das nossas Camaras Municipais, há dois
ou três anos, uin lider da D.D.N., tendo que respon�
der a um discurso de crítica ao prefeito seu cor

religionário, afirmou, em desespero de causa, que
a lei. da oferta e da ,procura, citada pelo discurso

-

a.
qlle revidava, "�lão podia ser levada em.. conta, por
que o sr. Irinp.Ll Bornhausen prometêra revogá-la
dentro em pOUf'.rS dias."

.

•

. No' càso dE, Herr Deeke as eXlgencias revoca

tórias são _mai" profundas: para sair da entaladela,
só revogando a ARITMÉTICA!!!

GUIL'HERME TAL

.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Preferência dos leitores Brasileiros
RIO, & (VA) .:..__ A pref'eren'j plicadás e naturais, e à l�te

cia dos estudiosos brasileiros,! ratura, na lista de preferên
pelos livros de ciências apli· cia vêm a fil"osogia, religião
,cada�, ciências naturais e :i· e belas artes.
teratura, foi demonstrada pe Ainda durante o ,ano pas
los indíces de procura na se- sado a seção de Puplicaçõe,
ção de leitura da Biblioteca' da Bibliote�a editou Os volu-'
Na.cional no co'rrer do ano mes 107 e 108 dos Documen

passado: 15.912 para o pri-: tos Históricos, tendo prepa·

meiro tipo de livros, 14.518 tado para entrar no prelo os
.

para o segundQ-e para o ter-I Anais da BiblioteC7a Nacional '!1"1i!••IiI�ceiro 14-419. . I (volumes 75, 76 e 77)_ Ma-
•

li .•

As consultas referentes d -nuscritos da Coleção Angeli;; ..., ,.
-

línguas totalizaram 98.631, o volume 109 dos Documen
assim distribuidas: - portu-! tos hi.stóricos. Oltálogo .([C·ITR�IlTORguê� 64.537; francês, 13.189: I rncunabulos, afora o 1ndlce nespa�hol,' 10.561; inglês, da Revista do Instituto HiS-l

.

Procura-se um':. b�m espaçosa, para téPar�ição, 1�.364, seguindo'se, c�m ;ín. tóri?odo Ceará.e o índice �C' , Particul�r, vend�, novo

localizada de preferencla no centro. Tratar pelo telefone dlces bem �eno'rcs, o ltaha- R:��lsta do !nst�t�to ArqueL.-, z�r� hora, com gumcho e

2470. I no e o .alemao. _ .._

IOolCO e Gvograflco de Per- lamma Buldozer.
.

.

. Segumdo-se as ciênCIas (i- nambuco. V t t
'

A S
__

_ ,. __ ..
.--==---..:.....-----------------�--- er e ra ar a y. anto

Amaro, 1.239 - São Paulo,
com o sr. Lee.�AVENTURAS '00 ZE·MUTRET�

FLORIANÓPOLIS, Sábado, 9 de Fevereiro de IS57

..
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A ti somente
MARIA LEONETE MARTINS

Há tempos, meu amor, eu gostaria
De VIer-te numa g-l'ande multidão,

.

Poder gritar que muito te queria,
E que era todo teú meu coração.

Qüeria, então, que todos escutassem
As mil palavras que. tinha a dizer-te;
Do meu amor por ti certos ficassem
E soubessem que eu, p'i-a sempre. ia querer-te.

Hoje, penso de maneira diferente.
Lá não acho que um amor tão belo e ufano
Deva ser falado assim, p'ra tôda gente.

E é por isso, meu amor, que hoje rte chamo,
E te digo, bem baixinho; a ti somente,
Que meu sêr todo é feliz, porque eu te amo!

,..._---.---_.....-.-...._._�

A N I V E R S A R'I O S, filha do sr. João Bezerra,
.

e de sua exma. esposa d.
SRA. DALMIRO CALDEI- Inês E. Bezerra, residentes

RA DE ANDRADA em São Francisco do Sul.
de ---< sr. Orlando Damíaní,

alto industrial em nossa Ca

pital.
-sr.. "Renato Nazareno

Wagner.
- menina' Delcyr Iguate-

my da Silyeira. .

� sta. Adair Lourenço.
- sra. Zulmira--Luz, espô

sa do saudoso sr. Pompílio
Luz.
- sta, Vanda Melo, f ilhs

do' nosso prezado amigo jor
nalista Osvaldo Melo e de
sua exma. sra, d. Zélia Me

lo.

Transcorre na data

hoj_e, o aniversário natalício
da exma. sra, d. Eglantina
Luz Caldeira de Andrade,
espôsa do nosso prezado
conterraneo Sr. Dalmiro Cal
deira de ,Andrade, alto fun
..cionário do Departamento
dos Correios e Telégrafos.
A distinta dama aniversa

riante, que goza de gerais
estimas, será na data de ho

je alvo de inequivocas .pro
vas de' apreço e regozijo,
às quais os de O ES'f.ADO
sé associam com votos de

perenes felicid'ades. - sr. José Valentín Bor-

GENERAL DR. AQUILES gonovo, alto' comerciante em

PAULO GALLOTTI Nova Trento.
A (lata de hoje assinala --� sr.' Adolfo José dos

a .do aniversario natalício Reis.
do nosso prezado amigo e - sra. Celeste Arantes Ri

conterrâneo; dr. Aquiles bas, funcionário do 'I'esou-

Paulo Gallotti, figura da 1'0 do Estado.
alta projeção no cenário po- - sra. Vera G. Fialho Le-

lítico nacional. mós.

Na data: de hoje, ver-se-á -;- sra, Gema Damiani

cercado .o distinto aniversa- Ventura, esposa do sr. An

riante de verdadeiras pro- tonio Ventura.

vas de apreço e .regozíjo, - sra. Nair Melquiades.
por parte de seus inúmeros � sr. Otávio Nazario.

amigos e admiradores, às - sra Sofia Bernardim

quais os de O ESTADO se Cunha.
associam com votos de feli- - sra. Leopoldina Rosa

cidades. da Conceição.
Fazem anos hoje: - sta. Maria de Floria

-\ sta. \Neomar Bezerra, Purificação.
------------,------------

BELISSIMOS
"Iernos' de verãO

Foi ontem umn oportunidade de sUlorismo para os

;10S80S sentimentos jacobinistas e também para o nOSSQ,

um tanto quanto, apurado bom gôsto, ao· visitar a nova

secção de ternos Ü10S no 1.0 �ndar da A MODELAR.

·.Tamais pensavamos ter a indústria nacional atin

p;ido um tão alto pt! ol;fw de qualidade e pêi·feição. Tam
Lém não pensàvanlos na possibilidade. de virem os téc

nicos das tecelagel' f: a criar tecidos tão leves e de pa

c'ron3,gem tão agra,.lável.
O corte impecável das reupas Ducal, Wollens e La.

Salle são realmente uma alta recomendação' para a in

dústria confeccionista ·nacional.
Não mais ha l'rob1ema para 'quem queira vestir

lJem: Sem demoras e mesmo sem dinheiro (para os que

t<;m crédito) é SD'eJÜrar na A Modelar e sair vestindo

o que de melhor e mais fino existe.

C ,A S, A

'" .

Madeh�J. município de Nova giu a 60 metros de altura. A quels.jnunícípío, ao chegar
a esta cidade.

.

Condena'dos a'O de'sterro no Chl"le os mante da violência do jôr.
1'0 denunciador de petróleo

di
•

.

d ( I S d I
os técnicos da Petrobrás sus

Irlgenles a entra in ica ��eàa�u�!�i�::��ê�,:l:dáz
'cíado, depois de terconvoca-! P-etrobrás de Belém, o envk
do a Central Unica uma gre-I urgente de material e apare
ve geral no inicio do ano pas lhamento mais'eficiente paro
sado, O Tribunal determinou o contrôle do poço.
também, que Os dirigentes NOVO .JôRRO
sindicalistas ficarão impedi I I:legundo o prefeito Mitous
dos de eXercer seus direitos (.s técnicos se declararam in

politicas e -cargos publícos, I teiramente crentes da exis
durante o período de ,exilio.!

tência de petróleo na ilha de
O Partido Comunista foI Maracá.
proscrito, na vigancía da lei '!'ão logo chegem os apa
de defesa da democr,acia. As ralhos, Os trabalhos ssrãa
autoridades' anunciaram que reiniciados, esperando-se pa
entre Os líderes da C�ntral l'a breve um novo Iôrro de
existem alguns comunistas. petróleo,

SANTIAGO, 6 (UP) - To'
dos os dirigentes da Centra
Unica de Trabalhadoré&
(CUT), organização sindical
mais importante do Chile
ficarão desterrados em' di
versos pontos do. país, du
nante 3 anos. Assim dispõe (

decreto baixado, ontem, pelo
Tribunal de Apelação 'contra
5 lídere!: da CUT, inclusive o

presidente Clotario Blest, os

quais foram acusados de ín.
fração à lei de defesa da de
mocracía, O processo foi ínl-

� -_.-

, '''''''''''_:. tfNi-;u:�:'::--
...,...... ,.

'PROGRAMA DO MES

PRpGRAMA DO ms

FEVEREIRO
-

SEDE URBANA

í
Dia 16 (Sábado) - Soirée : Grito de Carnaval

- Abertura do Carnaval
do Veterano ---: Escolha da
Rainha do Carnaval de
1957.

SEDE BALNEARIA

Dia 24 (Dou.ingo) - Tarde dançante
lesca

carnava-

o -Congresso
presidente. p

proJcloIDará
- .

r o VIS o r 1 o.
-Porto Príncípe, 6 (V. A.) _.

I O senador Luiz Dejois pre-.
disse que o congresso na

cional proclamará presldents
provisor!o da republíca, o

juiz Jean Baptiste Cines, :la

suprema corte do Haiti. Co

mo se sabe, o atual presideu
te provlsarlo Pierre Louis era

presidente do mesmo tribu

nal, tendo assumido ':3. chefie.

do governo apos a queda de

g.eneral Paul Maglo;ere. ,)

senador Dejois exortou ain-.
da seuS partidarios a en

trav':lrem greve geral, que
vem paralizando a vida do

país.

Na escolha' dos tecidos da mais alta qualidade,
IIO corte impecável, moderno e distinto e na garantia

.

de um produto bem acabado, está a base da escelen
cia das roupas bem feitas Im.perial Extra.

O Magazine Hoepcke é exclusivo distribuidor
em llo�sa cidade deste famoso produtor

PROC"ESSO DO QURO DE MUSSOLINI
"ROMA, 6 (UP) - A 29 de. 1945, depois da execução do
abril começará em Pádua oi "Duce" e de seus colabora,
processo do "ouro de Dongo" I dores. Ê:sse tesouro, campos
no qual estão implicados 34: to de barra;; e moedas de'
dirigentes cOIllunistas dos. ouro, divisas estrangeinas e

Comitês d'e Libertação Na- valores diversos, :epres,�n
cional em atividade no inki( tando vários biliões de liras
de 1945. pertence, de direito, ao Esta·
Trata-se do te�ouro da do italiano e o processo qn�

"Repuplica Social .Italian::t" se vai lJ.brir deve permitir
(fundada por Mussolini em elucidar as circunstàndas d"!
1943) que desapa!'e�eu mis' desaparecimento dêsse te
teriosamente a 28 :::�e abril ,:le sOUro.

Todo, o tecido usado nas famosas roupas Impe
rial Extr,'\ é pre-encolhido, assegurando assim uma

roupa impecavel, flue não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
Estas famosas roupas são distribuidas com ex

clusividade nesta cidade pelo Magazíe Hoepcke,
Hoepcke,

.

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

�.(f (E S, A B I A QUE,.

---------

Furacão causa mortos e prejuizos
I no Norte da Inglaterra
I LONDRES, 6· (UP). -- Pa- te por uma lâmina de ferro .

r-eCe que até agora 14 pes- que dançaVia ao sabor do ven
soas Pereceram em conse- to. Em Glasgow ficaram fe'
quencia do furacão que açoí- -ridas 22 Pessoas.

,}�r���.��C�oje \;�l,a��l�' �i- EEjj-U-:c..·-,p-·r-o;;.._J·
...

·e-t
...

a-m-""'·--·nos, 40 outras fICaram feno •

'Cenlro Curturai

o

das. Calcula-se que ventos
cuja velocldade é de 180 qui
Icmstros por hora, causaram WASHINGTON, 6 (UP) -

no norte danos no valor de O presidente Eisenhower e 0\

um milhão de libras esterlí- Congresso' dos : Estados Uni
nas. As autoridades, contudo dos estudam Os planos para
dizem que esta soma será a construçâo de um glgun
muito mais alta quando se tesco centro cultural na cio
puder efetuar uma investiga- dade de Washington, elabo
ção completa. Em consequên rados .por uma comissão para
C:.l do furacão o barco pes- tal fim constftuída. O centro
quzíro "Robert Limbrick" proposto conta com o maíoi
soçobrou perto da-Tlha de oe mais moderno grupo de ,"di
Mull, ao neste da Escócia. As ficios do. país, e cobrirá uma

ondas lançaram à praia dois área de aproximadamente
corpos, não sendo até o mo' dez hectares; Incluirá um

manto localizados os dez ou- enorme auditório' Para on

tros membros da tripulação certos· e revistas mUsicadas
do referido barco. O serviço um teatro, um imenso salâr
de guarda-costas julga-os de reuniões, um centro de in
mortos tambem. Dois ho- formações para os turistas
mens morreram na Irlanda. uma galeria na qual estarão
Os ventos arrojaram um dê- representados todos os Esta·
les às águas turbulentas do dos da Únião e um 'grande
rio LiffeY,. em Dublin, e o sotão para estacionamento
outro foi atingido fatalmen-I de automoveis.

Clube de' ·Cinema
"Sem Barreira no (éuJ�

O Clube de Cinema de Florianópolis avisa aos seus

z.ssoc.iados que será apresentado no próximo domjngo,'
ela 10 de fevereiro, com início às 10 horas da nianhã, no.
cine RITZ, o filme inglês SEM BARREIRA NO CÉU,
� irlgido por David Lean.

Com êste filme, considerado pela crítica mundial;
'.lma das melhores realizadas não só de David Lean, mas
<!e toda a moderna produção inglesa, o Clube de Cinema
inicia uma nova fase de suas atividades. De acôrdo com

o que ficou 'resolvido entre a Diretoria e os Estabeleci
mentos José Daux S/A, mensalmente, o Clube selecio

aará, para os seus associados, l.lm filme d'entre a pro

gramação regular dos proprietários dos cinemas desta

Capital.
Êste filme somente será apresentado regularmente

dlguns dias após a exibição exclusiva para os sócios do
Clube.

Salienta-se que será ;exigida dos senhores associa
ao ciclo

TR-OCA-SE
,Caminhão IntepJacional, modelo 1948 KB 5, por ca

sa, lotes ou autom(l'v'ds.
Ver e tratar à l"ua 24 de Maio, 1.128 ___; Estreito.

Vend�-sp; casas de madei- Renunciará se�Adhemar for candidato
ra, com agua e luz, no Es RIO, 6 (V. A.) -- Na sua' do da sUa visita a Santo,>
�reito, por preço de ocasião. secção "Vozes da cidade" que se Ademar de B:Hros for
,Iniormaçõ.es na "Metalúr- "Tribuna da mprensa" infor-

I
gica Atlas" com Jo�, à rua ma u seguinte: "Janio Qua'l·eleito prefeito de São Paulo

gaspar Dutra, 114, 'I'; "Irei�' dros informou ao presidente êle r�nunciará ao governo d{;

I to.
.

'ii o;' .,
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�i:E,m vista das copiosa� chuvesque desabaram sôbre él' Capital nestes úlíimos dias.íomou-sebestanle alagado:o gramacto do estádio da:!:
. i rua Boca iuva, motivá porque não poude sér elefuado cu inta�fei ra o choque Ava i x Pau Ia Ramos. Segundo ac6rd!íentre �s dois tiubes,i '

�o ta inoso "CIéssico da Am izade" será ree I izadona noite de hoje Icom inÍl io às 8,30 horas. Não percam!
.

•

.
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·el�n Inlm�u e o '

"Na ,Ci�ncià ,
não há habitual bem observado e-que esta emoção e msupe- acontece o mesmo com os nhos versa geralmente sô

maldade: 7a malda- . bem distribuido para cada i rávél como higiene mental, que que -têm certas liberda·1 bre aviões, pelotas, Jacas, C r $ 9 1 O O O Ode está na mentalída-, um. Sobre êste ponto da ali- 'I quando se produz num in- des para s_air do �u�ar da
I pistolas

e p�u.s. S_e aceitar- , .",
de ' mal formada de mentação, já demos a devi-, timo sexual. Dizemos isto concentração e. visitar os mos a classificação do Dr. É o venc. d'e postalísta. Qua'si 3.000 vagas! Ambos
quem 'a. julga' imo- 'da importância '

e� nos�o, desde o ponto de vista da seus lares. É lógico .que de. Orestes, neuro-psiquiatra, os sexos, 18 a 35 anos, 6 hs. trab, - As inscrições abrir-
ral" trabalho com o título _; saúd., mental' dos despor- ve haver um controle mé. relativa à interpretação se-ão, provavelmente, na. la quinzena de fevereiro próx.,

'. :IA Alimentação como fator I tistas, '.
.

clico dessas "saídas domés- I dos' sonhos, verificamos ::egnn,do àviso secção "CONCURSOS" do D.C.T. de S.
Prof. Guilherme S. básico na vida do atleta". O desportista, uma vez tícas",

" "

que .) significado dêste gru- I PAULO. Temos apostilas completas, todos os pontos,
, Gomes Jr: "

'

No' entanto, queremos' concentrado e sujeito à ,abs- Poder íamos documentar,' po ' de .sonhos é: estado de I da ORMES, 15' profs., atualizadas. Pessoalmente ou pe-
frisar, neste artigo' o que tenção do hábito sexual, a respeito do

-

"Problema
;

ereção, . desejos sexuais lo reemb9lso. postal, assim : pr. Antonio Mestieri Do-'
Através de investigações, podemos. chamar. "Problema e-xp�rimenta satisfação com Sexual" com exemplos de! proibidos, temores- e con- mingues, rua Barão de Paranapiacaba, 25 - 50' ANDÁR

/

na qualidade de médico es- Sexual". a) aprqximação de outró nosso país e fora dêle�..oHã, ! f litos. Quan-tõ àê atletas:, --; SALA 8 _. S. PAULO. Fone 37'-1278. Apost, ORMES,
pecializado em Medicina É assunto muito delicado, corpo OH o contacto com todavia, um cas,o' qúe hão têm sonhos numa porcen- ,registo sómente no 50 andai', sala 8. NOTA: .São 9 apos
Desportiva e comprovando sobre que' já tiv,en;?s o pra- I outro objeto. Sua pele !es-' podemos omitir. » .;

..

I tagom de três por cento nos. tilàs: 'Preço 450,00 (O conjunte) - do IAPETC
na prática, como acompa- zer de trocar IdeIas

.com I ponde
ao contacto como/se Tr�,ta-se da ai(�t� qoian-, :c�n'ro, Ill.ir'eiros, dias,.., em' 350;00 -:-: Bco BRASIL - 480;QO. As infol�m�ções sobre

,nhal)te de d..elegaç·ões, 'não vários colegas especiliza- 3e tratasse de um órgão <lesa Fanny' Bla,líI'k;'érs'-c-opsiJ� qúatio�.'poY cento, n:os,ein�õ inscriçõ'es acompanhanY as apostilas.
só no 1\os,so país; como dos," principalmente COn'l�OS sexual." Outros, obtêm _uma ierada II a�n'ílllhêr..<daS...::inil 'dias s�guí]1tes � em,'sejs POJ::

,/ .

-

.

". - -

•

também no estTaCngei�'o, vi- m�stres de onze países cu� satisfação sexual ,ao o\lvi- f.•·o,.·.a.mrauVmil11agSr'a'.:n·d·eE.·t:Sr�e�1:'·n'�àd'.·'sOa;l.d.. �', ye"�.'tc�o'·n'd.,;..'Pe·nO,'t�I�a·ç�a�.:o.d.é.;io�m"Oo'�s;ae' te"mbra'ndomos investigando uma sé- jas' .populações têm os mais rem ..contos obsceno� nar- : ar '" U" '" v.

rie de detalhes; sôbre os _div.ersos. hábitQs de vida, rados 'por visitantes; por. i��ais deixou'dl{" ter 'fela� v�" Ü;'t�s ':qadós c são meno�
, .

..

problemas médicos nas con- reunidos em Março de Í955 ,alguns dos' acompanhantes ;ões normais com; o seu_es: i{S qúe' os' obiJdos_ entre' os c .'.
.

'cen!rações desportivas�, na cidade do 'México, nas ou mesmo pelos nUnca me- pôso, até me')mo no' pedo- atletas. (talvez- porque pen-
. ..

.

• • •.
É Gilaro que não vamos sessões d'atl' "Jornadas Mé- nos inconvenientes que são ,lo das competições quan'do sam menos ... ). Os sonhos 'Luiz Alves de Souza foi 20 Tesoureiro _ Rodolfo

tratar' dos, cuidados higiê-
.

dicas Desportivas"�-realiza- os agregados ou turistas, jeseja;�chegand,o' a melho- das 'ml1lheres úrsam s'ôbre .

,

.

,�.
.

t
' t' [) primeiro çlirigente da en- Bosco

nicos no's alojamentos, nem das por ocasião ,dos II J0- pl'.otegid;os ,de certos rdiri- 'rar seu próprio c!'eéorde. ' rlm,,,za, flresen es, cal' as, "d d
".

d f t b I C' Ih S
..

Od', ' , .
. -d' t

'

h" S'; Cl a e maXlma o u � o. i' onse.o uperlOr - l-'-r.
da distTibuição. de hOrá- gos Pan-Americanos. I, gentes 'que, a tr�co dr As abstinências prolonga- mo IS as e c aves. e am-

t' d
.

d' L' I F d (I t t )d't
.

"

�a annense enomma a 1- on < ernan es n erna. o ,

rios das atividades. diárias, Sabemos que a atração' a�lrada,rem ao atleta, gos- :las provocal]l poluções que
. a acer armos a menClOna- . " .

, : .

I • "f' �

d 'h ga Santa Catarma de Des Colbert Malhelros (Exter-
apesar de os considerarmos espiritúal é a afinidade. en- tam de levar para as con- 3m si, não "são prejudiciais. ·a ('IUSSl lcaçao os son os, ,

.

"

')
....

/ ."

d ."
'.

t
.

. t .' portos Terrestres. O cargo nato , Antolllo Sblssa (FI'
de grande interêsse para o

i
tre as pessoas não só. cor- centraç,ões revistas porno- O atleta, contudo, aO,4es- jJO €. emos m erpIe aIos . , . 'E 1927 f .,

.

) Ad lf B d
j

:: ,." t d'
era .prOVlsorlO. m 01 guelrense, .

o o . a
médico. Não tratàremos, "po.ral, mas também senso- gráficas com fotografias perta r, tem urna sensação as moças nes a- 01' em.

l't
"

d' t
.

S'1
.

(T d') J
-

também, de outros assun-: rial; ,máúifestando-se sob a ,que são lidas e contempla- de vergonha diante de seus ternuÍ'�, Meto
'.

a"- pessoas � el a t'da Pdrlmelra Ire 01�13 Bl v.eltra pam�n .are(A' �a)o.I
'd 't

.

'I ' '�la en 1 a e que passou, a
'

atls a erelra
.

vaI' ,

tos que já estão muito de- , forma de expressão emocio. das' pelos despodistas. colegas e muitas vê.zes .dian .J�en aS"t,a.o 'fse��a.,.e
OiL'-

ter a denominação de Fe- : Eduardo Victor Cabral
batidos nos planos médicos " nal, ternura, reconhec,imen- Não poderilos aceitar tu- �e dos dirigentes, que pó: .:taos gelll alS emmlllOS. -'.

"
. '. ,�

H' , deraçao Cátarmense de (Trabafhlsta), Jose Joa'
de, cada delegação, ta:is co- to de certas finalidades es- <ló 'quanto àcabamos de dem formar u�juízo inéOl'-

. ta mtes.es, que'
os comtlu- D�sportós (hoje Federação I quim dos Santos (AI�x) e'

mo vigilâneia 'médica an- peciais e uma atitude que 'mencionar; constitui um reto e considerá-lo
-

onanis. ,11S as remam os seus a e-,. '.

, '\
t

.

01'
.

da Catarmense de Futebol). Aldo Fernandes (Adolfo
tes, durante e' depois das é mai.s de agradecimento,' d�.,svio mental e emocional t as para a_s l'mpla, s "

-. ..'
.

a.

M lb
.

t
,. �stava aSSIm constltUlda a Konder).

l'l:tivi.dade.s desportivas. Do de' admiração, de confiança mais que um desvio sexual, Temos investigado e .com- em e ourne e, ca egon- diretoria:
.

mesmo modo, já não é pro-
"

e de- compreensão. De um pois temos obser'vado que, provado que essas reaçõ�s camente', 'afirma �FORY,
,

. I' Conselho de Sindicância
blema 'para o médico espe-_' e Qlltro se reconhecem cer- ,uma vez terminada a con- são mais facilmente provo um dos 'responsáveis pela r ' Manoel Clemente de-
'.presidente - Luiz Alves

-

. .

cializado a alitnentação" tos atributos e merecimen· cehtração, termina essa cadas por massagens, tão seleçii.o 'atlética (la Polô- le Souza Sousa; Manoel FrederICO,
que. além de suá qualfdade, I t03 que niIó têm rival:. é

'

forma ";wormal;' que vem úteis à musculatura, execu. nia.· ...Temos n:os. �esloca 10 Vice-Presidente _ Pe- Hipólito Perelr�, Heleodo-

Se deve ter em conta a: umit· forma de "amalgama de certo mo'do prejudicar o tadas momentos antes 'de o do e' mesmo m?diÍlcado? -dro.Estanislau da SiJ\fa to Ventura e Prothenor

quantidade, e, sobretudo, a! fí",ica das expressões de afe- -atleta 'e, por conseguinte, a atleta dormir. Isso mesmo 'nosso antigo SIstema ,de' 20 V' 'p 'd"t Nunes Pires.
I '

_. lce- reSl eu e

pref.erência do atleta na l.to em sua maior intensida-, sua equipe. tem sido observado por ou- concent-raçao e tremam.en," 'w lt L Comissão Técnica - Jo-
r I

a er ange
seleção dos seus alimentos. : de. Ha muitos anOfi, os luta- tr0s .colegas, _inclusive pe- to, por .acpa1' que um lJ,t e· - sé Antonio de Souza, AI.
O ideal seria um regime! Nos, médicos, sabemos dores aas cruzadas se ma:n- lo pesquisador Dr. Záldival', ta pode d;otr o seu .melhor Secretál'io Geral __;, Fran, berto Moritz, Antônio de

,'tinham separados de .suas médico especializado, do des:empenho no lugal� onde
.�isco Guima'l'ães Lara Ribas, lIenrique Lou-

"tnlll'heres por grandes' pe- Pel;ú. Isto pôsto devemos."� sinta como reside sem
1° Secl;etãrio, _ Joã<l reiro Filho e Mário Gomes

dodos de tempo, porém :não prescrever as massagens 'llterar a sua vida quotidi. da Silva.
"E "N- e' no'.ssa l'n-'

3enício Ca.bral
d8Íxavam de praticar a lu- quando estão indicadas, po. ,:'()1'1. : ao

-20 Secretário ..,- Fredei:'Í" Conselho. Fiscal _ J:osé
.

.',Úl'iá coí'poral e a concupis- rém em' locais' ade<llJados e 'er,são criticar o sistema Gil, Máximo Martinelli, ,Pe:'
.

d d treinamento co Ewald '

::ência do .amor. sempre fora do leHo e das .lrrtlqu� o e
30 ,Secretário _ Vicente 'dro Bosco, José Rocha Fer·

'Da me,sma maneira que horas de repouso. '/
-,dotado por outros,", ;otêres' SarvaHIO reira Bastos e Roberto Mo-

le sacia a sêde, deve atEm- Vem completar eSfle nos- centou o chefe desp.ortivo 10 'Tesoureiro _ Al.fredo l'itz•

.

der-se ao ap�tite sexual; 80 artigo, um estudo que :1aqu�le ,país. "Contud9; Ric.hter
::lúo é que '(ie- um modo também há mais de oito des::obdmos que ps. atl,e, '

::ontrolado', não diário, po- LEOS vimos fazendo 'entre tas, após uma semana lon Del'Íodo de treinamento dos

l'êm tão pouco sem a abs 05 noss.os atletas conce�-' ge de sua.s respectivas fa- ,'ttletas, principalmente n,a

cinência absurda das ,co,n- t.rados aqui e no estran- mílias, em ·longinquos cam-:' :'chnsura" entre os' casa,

g·éiro. Não se trata de ,bri pos de treinamento; de", d,os., É óbvio que se trata de
z·mancia (pretensa arte dG monstravam, sinais de de. assunto muito delicado, va

idvinhações pelo sonho), e pressão! Verifica-se uma. ruindo de atleta para atle
dm de :pesquísa'S realiza- mudança ma.rcante. em seu ta. de povo para povo, le·

. d.as através, de um inter p':"tado geral. 'A nos"So ver, \'f<nào�se em conta" além de

l'ügatório levado a 'efeito .

os melhores,' preparativoi;\, outras considerações; o cH
hálJilmente, pelas q,uais te' psicológicos para qualquer ma.

mos notado a frequência' competição� esportiva, ja- Com tôdas essas cita
com que, sonham 'os' atletas zem em dar ao atleta um ções desses dois. artigos, à
do sexo masculino. E à ambiente seu e noites agra- -luz da Fisiologia podemo,'3
média é esta,:, do primeiro dáveis no convívio de sua afirmar: "Não devemos
ao quinto dia .de concentra· família "oü de quem' dese� mUi1i.Ú' Repentinament�' _

o

ção,' a pó'rcentigem <

,é de jar". ' . ' atleta: do seu ambiente".

cjnco poí'.cen10; duranté os If>to posto acrescentamos ,------__".--------------

cinco dias tleguin tes' chega er.Hio: o desporto amlJ,dor A industrIa lfe ':rQU'pas feitas é uma das prlnci-.
.

·t· t' depol's t".,m ql!le seI'. u,''''; com.·p'le.men- )lais nos paizes' adia,nt.adôs . da EUl'O'pa e Estados
Através de, nossas 'pes' a 01 o por cen o e' -. !.'''',

quIsa� temos notado que os, do dédh:{o�dia; alcança qua- to da vida. ',da Sodedade� Unidos. -. " "

,
-.

t' d' j t 'd POl'S de nossas :A roupa Imperial Extra é' produto da principal '

atletas casados que vivem torze por cen 0,' vm o a va- pnr.-an o, e .

maritalmente �sim suas es.' ,ria? em escala ,décr,escemte, 'inv�stiga.çõe-l!,. aconselh��' industria do genel'o em nosso paiz.
,

obtêm m�rcas supe._ dependendo do p.erlOdo., mos condena.! �ss.a seven Estas fainosas roupas bem feitas, podem ser ad-
, '

t 1 d 'd 1 qdridas facilmente pelo Crediário do Magazine Hoe-
daquelçs que 's-ã! restante. das, concen ra-

, :'�" e n� _' lSClp ma

OH)o,g;!ll!l!));I""..... à, a:bf!til,l,�l,l!i� O conteudo dos so-
J

.

�.. ntIaçoes pêke.

I

I

'-'?

E:··.·s
c:::a

r
s-
•

l1li
s:::a •

'--�::_.:__��.. .

ASOUETEIDL . V,E LA
���--------,----_._------ -----�

Nâo Devemos Mudar

Voce' Sabia Que .' • •

..

fD1.1

centrações que, em ocasiõe�,
3e prolongam até por dOis
lá ·três meses.

"

,

'Ê�te problema sex\làí não
'deve existir, pois temos
observado que a abstinên
-::ia prolorígada é prejlHÚ�
�ial, variando es.te e'spaço
d'e temp,o' de .indivíçluo a

indi,'íduo, de raças, de am-.

biente, ,ide clima, de regi
,me de treinaml;!nto e de' ou-

I �"'-'�, WITAJ,,1).\· FtRSlA, 'MO Í'F.k EJ(�OO PAPÁ
I' \i1f�;"

-' , .

_/
I

" ,
•

.

.

...;.

"

.'

Q��. A liIJA CORRi POR ,�4s NAS RUAS"

I) �I, �'os-�,;��,�01.L.,�A���,:�R �ARA 683ER.

i' fREPARAA � C()®A W LAVAR os-�

-,

,tros -fatores .- intrínsecos e

extrínsecos' de éada atleta
e' de cada povo.'

DATAS DOS' JOGOS DO VA-SCO NO
RIO GRANDE DO SUL .

RIO, 8
.

(V. A.) _ Fo- contra o quadro local -do
,

....

ram confirmadas
.'

as datas São Paulo; Dia 19 contra o
r

para as exibições do Vasco; Grêmio Porto Alegrense e

da Gama em Porto Alegre: dia 21 contra o Internacío-
Dia 17, em Rio Grande, nal,

Aniversariou-se ontem 4) crack-Anlbal )

Esteve
.
de aniversário,: ,.e clube presidido pelo sr.

ôntem. o excelente. "player" 'I'ornaz Ohaves Ca-bral. Tra
Aníbal Gomes, elemento des- ta-se:de Um dos medios

.. tacado das fileiras do F'i-" marcadores d€ pontas mais

gueirense, pelo 'qual se 'sa- completos do Estado.

g rou bi-campeão da cidade. Ontem Aníbal viu pas-
sar sua data maior, tendo

Revelação da Associação seus inúmeros amigos e ad
Desportiva CQlegial, ingres- miradores aproveitado para

S<;lU no alvi-negro há qua- abrl;tçá-Io' e embora com

tro anos atrás e desde en- atrazo nos assocfamos às
tão tem sido infatigável na provas de admiração e apre- -

defesa do pavilhão do' gran-] ço de que foi 'alvo.

* * *

Até hoje um único clube do
Velho Mundo jogou em San
ta Catarina:, o A.J-:K., cam

peão da Suécia, que perdeu
no 'mês passado por 2xl pa
ra o combinado d�sta Oapi
tal que teve como orienta�

�

dor o e}Ç-plaYer OSIJi Gon

çalves (Nizeta).
* * *.

A Federação Catarinen-
se de DespoJ/tos Universi-
tários foi fundada no dia ,

11 de fevereiro de 1944 com

o nome de FGdel'ação Atlé
tica Catarinense de Estu
dantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«No:teoaCUIO»
Com a Bihlia na Mão

C;lube de' einel'l
.

USem Barreira no Céu"
SA' .HDO, 9 DE FEVEREIRO O Clube de Cinema de Florianópolis avisa aos seus

s.ssoc iados que será apresentado no próximo domingo,
'lia 10 de fevereiro, com início às 10 horas da manhã, no
cine RITZ, o filme inglês SEM BARREIRA NO CÉU,
c,irigido por David Lean.

Com êste filme, considerado pela .crítica mundial,
'.ima das melhores realizadas não só de David Lean, mas
ele toda a moderna produção inglesa, o Clube de Cinema
.nicía uma nova fase de suas atividades. De acôrdo com
o que ficou resolvico entre a Diretoria e os Estabeleci
mentes José Daux SIA, mensalmente, Q Clube seleêio
iará, para os seus associados, ,um filme d'entre a pro
gramação regular dos proprietários dos cinemas' desta
Capital.

Éste filme somente será apresentado regularmente
alguns dias após a exibição exclusiva para os sócios do
Clube.

Sa'lienta-sé que será exigida dos senhores associa
i,ios a apresentação do' ingresso cocíal referente ao ciclo
correspondente, no .ocal da exibição.

Tetic:.' er.', "(>3 c mesmo sentimento que houve tám

bám .em C:_.,,:,,; Je.:::z,�< Eillpenses 2:5). Leia Tiago 4:10\.17.
HA' MUITOS ,ANOS Charles M. Sheldon escreveu

rm ·livro 'iiltitulado --= "Em Seus Passos Que Faria Je
sus ?". Este livro P. a história do, esfôrço que êle e al

guns de seus paroquianos fizeram para levar a sério as

palavras de Jesus Como ministro, êle perguntou li si
mesmo o que J esus faria se fôsse o pastor daquela igre
ia. E como ministro procurou responder àquela pergun
ta e descobriu qn e algumas mudanças precisavam .ser

feitas.
Um editor de um jornal perguntou a si mesmo o

que Jesus faria Se fôsse o editor do jornal. Uma [o
\ em possuidora de linda voz, perguntou' o que Jesus
raria com um talento assim. Negociantes, donas de casa
e crianças, fizeram' a mesma pergunta.' Mudanças se

operaram na vida ele cada um.

O apóstolo Pau io devia ter em mente êste 'pensa
mento quando 'escreveu aos Filipenses: "Tende errl vós
êste sentimento que {louve também em Cristo Josus."

Mudanças. reais entram em nossa vida" quando ousamos

conhecer o sentimento de Cristo e fazer o melhor pos
s ível para deixarmos que o Seu espírito viva em nós.

--

O R IA IÇ .Ã_ O
Querido Pai" graças te damos por Jesus Cristo, nos

',0 Salvador e por -tudo o que Ele significa para, nôs,
Ajuda-nos, hoje, a conhecer- tudo o que podemos a res

peito de Jesus e a fazer o melhor para sermos

semelhan-t'tes a Ele. Em nome de Cristo, te pedimos; Amém. -------------_;_...,...--------

PENSAMENT'OPARAO DIA

Quando procuramos conhecer o sentimento de Cris
to e ousamos viver em Seu espirito, vivemos ,'vidas
transformadas.

TROC-A-SE
Caminhão Internacional, modelo 1948 KB 5, por ca

sa, lotes ou automovcis.
'Ver e tratar à rua 24 de Maio, 1.128 _;_ Estreito:

Fred R. Edgar (Connecticut)

E'MPREGADA
Precisa-se de =mpregada para cozinhar e arrumar

rara uma. só pessôtr-à Rua Conselheiro Màfra, 13'5. Pa
g'-a-se bem.

__ ,�, __,_ ,_ :,.,l;; ..J:i!j-ii.t:b, i

BARRAQUINHA EM ITAGUA'ÇU
'De 7 A 1'1 DO CORlmNTE

Abrilhantadas pela Banda de Música da Fôrça VEND'E-SEPública de F'Iorianoópol ls. (

Dia 10, domingo - Missa festiva às 9 horas. Por motivo de viagem :

As 16 horas - Procissão marítima, com a imagem Sala de jantar 'pau marfim estilo' funcional com 9
ue N. Sra. dos Navegantes, acompanhada pela Banda de. peças. Sala de visítu estilo funcional com 6 peças; dor-
Música 40' Abrigo de Menores. -nitório com' 5, _:peç'lf'; Um divã e 3 lustres funcionaia:

Convida-se o. povo em géral. Preço a combinar,
A' Rua Genera: Valgas Neves - 62 - EstreitoA Comissão

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

\

/'

Procura-se um-i bem espaçosa, para' -repartição,
localizada de preferência no centro� Tratar pelo telefone
2470.

.

.eesa protecão extra

( L U B E 1 5 D E N O V' E M B R'O I Q,?ntra' as cári�
�

,

"
. . essa sensa,ao extra

Em sessão reali:llla dia 4 do corrente, ncaram assim

fi
-

clas�ificadas as candidata, a rainha do
'

"FOLIõES DO I' de reScor
CLUBE 15 DE NOVEMBRO após a 2.a apuração:

460 votos
442 "

"

I"

......_��----'I� e.��S .�
- 1180ra lambém
•• "'manh� GIGANTE� fAMluA

, Pcrtícípecêo
JOÃO JOSÉ RAMOS SCHAEFER e SRA. partici

parn aos parent�s e pessôas de suas relações o nascímen
:0 de seu filho JOÃO ,JOst, ocorrido dia 4-2-57, na Ma

eernidade Dr. Carlos Corrêa.
\ t!!I.Nl_,.",

PARTICIPACÃO
> ,

Carlos Angêlo Fedrigo e senhora; participam aos

parentes e pessôas amigas, o nascimento de sua filha

hOSITA,' ocorrido (o'a 30-1-57, na Maternidade Dr. Car
los Corrêa.

YÓ,LDORY BITTENCOU·RT
e

URANIA IUTTENCOWRT

Participam aos parentes, e pessõas de suas reIa

cões o nascimento de sua fi.lha SANDRA, ocorrido dia

31-1-5,7, na, Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Participação
Alvaro Nunes da Silva Alvaro Boaventura de :

:e:
'

, Oliveira
Nair Batista da Silva _ :e:

Altair Réis de Oliveira

;

Participam aos �arentes e pessõas amigas o con

crato de casamento de seus filhos Alba-Nice de Olivei
ra e Alberto 'Batista Nunes da Silva

'Alberto e Alba Nice
Noivos

Fpólis 2 de Fe\ ereiro de 1957

-=---

Desdêá escolha dos tecidos padrão corte e aca

bam�nto perfeito tudo é motivo do maxime_) cuidado
pelos expecia.listas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per:"eita e que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa-
'

madas roupas.

Missa de 6 Meses·
,I

'(Maria das Dôres Póvoas Arantes - MOCINHA)
,ALTAMIIW PóVOAS ARANTES, convida os pa-

:entes e amigos e pessôas das relações de . amizade de

lia inesquecível M.'\E, para assistir a missa de seis me

es, qUI} será realizada segunda feira próxima dia 11

.s 7 horas na Igreja de Sa-nto Antônio, pelo descanso da

lma de sua ínesqiecível MÃE.
Desde já agradece aos que comparecerem a êste ato

'c 'Fé Ccistã,

sv E N 'O E - S,E
Por motivo de mudança vende-se sala de jantar e

,1 uarto de casal, cor-mletos.
. .

,

Ver é tratar à rua Anita Garibaldi, 26

VENDE ..SE
Por motivo de v iagem : sala de jantar pau marfim

Estilo funcional com 9 peças. Sala de visita estilo fun
(. ional com 6 peças, dormitório, com 5 peças; um divã e

.

�� . listres funcionais' Preço a combinar. A' Rua General

"algas Neves 62, - Estreito.

Automoveí
Vende-se um Chevrolet ano 1937, tipo barata em

perf'eito estado de consevação a qualquer prova.
I

Ver e tratar a Rua Santos Saraiva n. 309'Estreito·
r Ch arrascarla GLOBO).

CASA

1.0 lugar - Claudete .Nunss ..

• 2.°
"I

_ Lcnir Gomes .. .. .. ..

3.°
-

" � Marlene Rodrigues .. ..

4.0 - Risa Paim .. .. .. ..

5.° "
- Inelzi.r Mattos .. ..

6.° ,,'
- Dulcan'r Mattos ,.

416
'328
308

100

---_,._- - �--

Lavando com Sabao

'Virgem Especialidade
da, Gla� II rllL II-DUSTBI1L-' JOID"IfI'� ( IIlrea registrada)/

.' eCODCJlDll'l-Se fempo e digb�iro
----- - _.-..._. ...__..-----�----��.-

Um completo dormitório
de casal, duas poltronas,
uma mesinha para sala e

um móvel para sala de ef'

tal' com lugar para toca
disco e rádio, tendo a parte
do centro para bebidas.
Tratar à rua Visconde de

Ouro Preto, 81

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

HORIAHÓPOLI_S - SANTA CATARInA

VENDE-SE
Por motive de mudança

-

uma geladeira Bacelli, de
15 pés, e um conjunto esto

fado. '

I'ratar à Rua Gel. Bitten
cou+t 131 -:- sobrado, apto,

TRATOR
Particular, vende, novo

zéro hora, cOfl guincho e
lamina Buldozer.' '

Ver e tratar á Av. Santo
Amaro, 1.239 - São Paulo,
com o, sr. Lee.

•

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

'--,---

Iminuto
com

I(OLYNOS
lhe dá

"

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

r.

....
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Florianópolis, Quinta-feira, 31 de Janeiro de 1957

_ rlesidência;
Rua: General Bittencoun

101.
Telefone: 2.693.

Ex-interno da llO· e�l"mar� ..

-. 9 Servip de gastra-elli.�rologla
ia Santa Casa do Rio de Jeneiro
,Prof. W Berardinellij.

.

Ex-internó do Hospit.al mater
ridade V. Amaral.

DOENÇAS IN'tERNAS
.

C()ração;' Estômago. inte�tino.
tigado e viàs bilia>:es. Rins. .

.

.

Consultório: Vitol" Meirelel 21.
Das 1� às 18 horas,
Residênci'l: Rua Bocaiuva ZOo

Fone: 846il.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francis!;\) de ASMis e na t'anta

Cus do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

r.onsultó:tio: Rua Vitor !!Iei
re lee, 22 Tel. 2676.
Horários: Segundas. Quarta. I

Sexta feiras:
Dae 16 às 18 horas,
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar; apto 1 -

Tel. 8.00Z.

D:a:-ÜENRIQUE PRISCO
PARAISO
1�lltDICO

Operações � > Doenças de �e
ahoras - Clínica' de Adulto...

CUõ'SQ de Especialização no

Hospitl'.l dOA Servidores do EI
tado.
(Serviço do Prof. !!Iariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

aospit'l.l de Caridade.
àA tarde das 16,3:) hs. em Ian

. te no consultório á Rua Nunes
'Machado 17 Esquina de Tira

dentes. Tel. 2766.
Reaídêncíe - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 8120.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDICO :

CLiNICO DE CR1AN",AS iADULTOS .

Doenç�s Interna. 1
;ORAÇAO - FIG.I\.DO -, lH-NSI

_ INTESTINOS
Trlltamento moderno d.

SWILIS .

Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIOI

Das 13 às 16 h·oru.
Telefolle: Consultório - 8.41,5·

- Reridência: Rua José do Vale

Pereira 168 - Praia da Saudade
-- Coqueiros
----- - -------------'

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉnICO CIRUl�GlÃO .

!)oenças de lje.nboras - Parto.

_ Operbções - Vias Urinárla�
Curso de aperfeiçoam�n�J e

[únga prática nos Hospitais de

Buenos Aires. " .

CONSULTÓRIO: Rua Felipe
Schmidt, nr. 18 (sobradO). l!·ON�.

3ú12.
.

HORAIGO: das 15 ás 1R ho-

ra':teeid�llcia: Avenída�Rlo Br.an-

co, a. 42. -

d. Atende chama OI

''celefone: - 11296.
_---

-.

DR. 3. 'LOBA.TO
FILHO

')oenças do aparelho respiratório
�UBERCULOSE .

,ADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

C\rurgla do Toras
Formado pela Faculdade Nad.·

lal
.

de Mediciua, Tis\ologh.ta �

'Isi-ocirurgião do Hospital Ne·

rên Ramos I

Curso do especialização pela
S. N. ·T. Ex-interno � Es-ual.

tenta de Cirurgia do P�tlf. UIrO
Guimarães (Blo).

Cons.: Felipe -Schmidt, 18 -;

Fone 8801
Atendo em hora marcada.
Res,; .- Ru"- EstAve. Jun-il'l,

�o - PontO! 11111"

CLINICA
de

OL!:IOS -� .OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO QA
FONSECA

Chefe do Serviço de (iTORI·
�O do Hospital tie Florianópolis
possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS Pi.RA
'l'RATAMENTO das DOENÇAf"
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

aOSPITAL
A TARDE - das 2 as 11-

.ao CON5ur:róRIO - Rua doe·

ILHEI''J nO. 2
Rií.... rDtNClA .

- Felipe Scn
midt nO. 113 Tel. 2866.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB_
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLfNfCA
GERAL-PARTOS

SelvÚ';o eompleto e especiali
lado das NOENQAS DE SENHO

RAS, com mQdernos método" de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOP-IA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASA.L

.

�dloterapia por ondas curtas

Eletrocoagulaç�o - Raios Ultra
Vlnleta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edific;o do Montepio.
Horário: Das 9 às )2 hor;!, -

flr. MUSSI.
Das 16 às 18 hora. - Dra.

\fUSSl
R9sidência: Avenida Trom

powak7. 84.

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica d� Adult�s

, e Crianças-�
Consultório -- Rua Nu

nes Machado, 17.

Horário _as Consultas -

das 16 �s 17 horas (ex��o
ao'" sábados).
Residência: Rua Me110 e

Alvim, 20 - Tel. 3865.

DR. JúLIO DOIN
VmmA

DR. ANTONIO MONIZ
, DE ARAGAO

mRURGIA 'fREUMATOLOGIA
urtopedi.l ,

COlilultório: João Pinto, iS.

Dao 16 à.s 17 dlllriamente.
Menos aos SábadQs
Res·: Bocaiuva 1a6.
Fone: _- 2.714.

MJi;DlCO
"�HPF::CTALlSTA EM OLHOS
�UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
,"RATAMENTO E OPERAÇOE�
[alra-Vermelho - Nebulizaçio-

Ultra-Som
('futamento·· de sinualte le ...

operaçlo)
Anglo-retlnoscopia - Receita d.·
Oculos - Moderno equlpaDlent.

DR. ANTONIO HA'l'ISTA de Oto-Rinolaringoloria finlc,
. no EBtado�

JUNIOR I, Horário das 9 as 1% hora. •

CLlNICA ESPECIALIZADA DE· lall 16 às 18 boraa. .

CRU.NÇAS I . Consultório: - Rua VitOT Hei
Consultap das 9 ás 11 horaa. �eles 22 - Fone 2676.
Res e Cons Padre Miguelinho, Res- - Rua São JO:t&'1 10 -

:t2. -:' I Fone 24 21.

O que difine uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos· tecidos, o pa-,
drão, o corte e a confE!cção, são alguns dos principais

.
que intervem numa roupa bem feita ·Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Cr,ediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepclke.

Bas,la saber ler e escrever
-PARA-=--

Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDtNCIA o seu

Curso Ginash·t} (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
_ PEÇAM INFORMAÇõES AO

EDITORA LN.C_A. - Av'. Rio Br-anc'O, il85 - 17.0
ando s/. 1.708

(Séde Própria) _;,. Rio de Janeiro•.

ATENÇÃO
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

.:!m côres, para diversos fins.
Elld: DENTAL SANTA APOLONIA

DR JO�E MEDEIROS
VIEIRA

'

..J. .\DVOGADO .....

Caixa Postal 150 - ltajll' ,
Santa Catárina.

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

··-JjR�ciARNO G.
GALLETTI-

�. ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florilmópollll - _'.

"'------�- _.�

DR. AN·rONIO GOMES DE

ALMEIJ>A
- ADVOGADO �

E�critório e Residência.
Av. Hercilio Luz,' 16
Telefone: .�34C.· -

;•...•...........�....
CLíNICA DEN fARI1...

DO
DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horac

e das 13 às 17� horas, dia
riamente.
Rua Victor M.eireles, 18.

jano
-.-.- 19 sábado (tarde) - Farmácia Esperança ,-

I\() PRIMEiRO SIN.i
-

)E FRAQUEZA, 'fONICO ZENA Rua Conselheiro Mafra
.

Ji;. ,jUA MESAi 20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
..

selheiro Mafra
,

Expresso' Florlanóp.olls Lida. I Feli:: SCh;���.dO (tarde)

� �armácia Nelson -

"'
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO 27 - domingo -- Farmácia Nelson - Rua Felipe

. FLORIANóPOL!S LTDA..
Schmidt

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
·8anto Antonio e N,ofürna;' situadas às- ruas Felipe Sch-
midt, 43 e Trajano.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêacc Departamento.

D.S.P., em dezembro de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmácia.'

A HORA DO'
TÔNICO ZENA

- /'

FARMÁCIAS DE PLANTA0
:MF)S DE JANEIROI·NDI,CADOR PROFISSIONAL

M&DIOOI
OR WALMOR ZUMER Dr. A�MIRO BATALHA DR. CESAR BA'fALHA DA
•. I

Diplomado pela Faculdade de SILVEIRA
GARCIA

.

' Medicma da Universidade da Cirurglão Dentista
Diplomado pela Faculdade Na-

cienal de í"_'cUc1na. da ÚDlver- Bahia Cl1nica de .4dulto& e

, sidade do Brasil Clínica Médica de Adultos e
Crianças R.aio X

Ili-iuterno por concurso da Ma- Crianças d H rA Mar-ternldade-Escola Doe.iças de Senhc.ras Aten e. core
_

O

(Serviço do Prof. Octávio Re>-
Operações Parcos cada.

drlgues Lima) I' S h ídt 39 A S
.l!!x-Interno do Serviço de Clrur- Ondas Curtas - Raios Infra Fe Ipe c mI a-

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Vermelhos e Azul la15 � e 4.
.

do Rio de Janetro
-

Diatermia - Electra Coagulação �,---

Médico do Hospital de Carldade CONSULTORIO: Rda CeroneI A D V O G A DOS
e da Maternidade Dr. Carbs Pedro de 1\01 oro, 1.641

Corrêa
'

vOl':NÇAS DE SENHO"l.AS _
1.0 Andar; Apt, A

PARTÚ8 - OFERA:_,,1)ES Frente ao Cine Glória - Estreit�

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

16; das 6i,00 às 18,Oú horas. 18 às 20 horas

Atende com horas marca- -DR. JÚLIO PAUPITZ .

das - Telefone 3035. FILHO

o ESTADO
.\DMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, 1 roa, Con
Hollieiro'

.

Mafra. n. 160 TeL 1022
_ Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS ,A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representant';l:

Representtçõe. A. S. Lera.

Ltda. 'oRia Senador Dantaa. (O - li

andar.
.,

TeL: 22-6924 - Rio de Janeirl).; MINIST�RIO DA AGRICULTURA
Rua 16 de Novembro 228 b

SERVIÇO FLORESTAL
nda,. <;ala 612 - São Paulo
Assinaturas anual .• Cr' SOO,OO DELEGACIA FLORESTAL
Vend'l &vul!sa ...... Cr' 1,00 RJ.;GIONAL
Anúncio mediante contrito. "ACôRDO" COM O ESTADO DE
OS origi�ais, mesmo n�o pu- SAN"'<\ CATARINA '

blicados, nao serão rlevolvldo,,:-- _

A direção não se

responsabilizai
A V I S O

pelos conceitos emitidos nos ar- A Delegacia Florestal Regional
tigos assinados. no sentido de cDibir, ao máximo pos:INFOh. ......,;OES Ul'EIB • .

o leit('r encontra!.'á, nesta co- llvel, as queImadas e dtlrrubadas de mato, afim de impe-
ll!na: informações que. n�cessita, dir Os. dG�stros(,s efeitos econômicos e ecoiógicod quejlàl'lamente e dr imediato.: . ,.

ORNA,IS Telefo:Je acarretam taIS praticas, torna público e chama a :üe:::�ão
O lMado , o· 1.022 de tpdos os proprietários de terras e lavMdores em ge-\. G,'lZeta ..•....•••..•.• 2.666

I . A .

-d
.

Diário :'Ia Tr.-ole 8.579 1'a, para a eXlgencla . o cumprlmento do Código Floles-
Imprensa Ofí;;�;ll •••••••• Z.68B tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado
HOS�!����e: QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
(Provedor) .. ;........... 2.814 Nenhum :!)roprietár-io de terras ou lavrador poderá(Portaria) 2.086

d ...i- d d b d dNerêu Ramos .. ,......... 8.881 �'roc� er qUtmna a ou erru a a e mato sem solicitar,
}.�litar .. , ..::. 1.167 com- antecedência, a necessária licença da autoridade
tlao· Sébastlao (Casa de

fI .,. t I t·t f d'
-

C-· UM A VIAGEMPEL(·
.

_--------------------------------, Saúde) , ,:. 8.153 Ol�S a compe en e, con orme ISpO_e o OdlgO Flores-. ..t>.
- j CONYAIR DA CRUZEIRO DO &UL

Mater:1idad! Doutor CSI- taJ �m seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os e

cJ'tM�'i:ósauli�'"''''''
I.m

�fràtores sujeitos a penalidades. UMA VIAGEM PELA T.A.C.!
GENTES

. REFLORESTAMENTO Responda à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA
Corl\o de Bombeiros .... lI.U� E t R t'

-

I ·Ad d
..

fI
. MANHÃ?

.

Serviço Luz (Raclama- s a epar Iça0, pe a re e e VIveIros ore�tals, em . .

ções) ••................ 2.404 cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e UM PROGRAM:\ DE RÁDIO? UM FILME OU A
Polícia (Sala Comissário.. 2.038

t d -'

fI
.

d - ''''ARCA T\E UM NOVO ....RODUTO?Policia (Gab. relegado) .. 2.694 lemQn es ' e espe�les Qrestals e e ornamentaçao, para.l.U . H � J. •

COMPANHIAS DE 'orn�cimento aos agricultores em geral, interessaaos no ENVIE SUA RESPOSTA rARA RADIO GUARUJÁ,
TRANSPORTES eflorestamento de suas terras, além de prestar toda .'\NEXANDO SEU NOME E ENDERtÇO E CANDIDA- ,

TAC ..... ,........ ..... uoo
- TE-S.E!

.

�ruzeiro do .3ul .•.... :. 2.600 Jl'lentação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-
����!r :::::::::::::::::: ::::: idade da ohtençã� de e�préstimos para refiorestamento SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTATíSTICA
Lóide Aéreo -.... 2:.402 PO Banco do Brasil, com Juros de 7% e prazo de 15 anos. A diretoria da Sociedade Catarinense de Estatísti-
Relal : ; ·Z.''17 OS interessados em assuntos florestais, pará a r;a comunica aos sens associad-os que fa.rá realizar umScandmavas . .. 2.800

bt
-

d'
.

.

.

IIOTÉIS ,) ençao e maiore>J esr:lareclmentos e requererem auto- passeio à 'praia de Camboriú, no domingo, dia 10 de
Ln , ,........... 2:.021 dzação de licença para qúeimatla e derrubadas de mato, fevereiro. A

Magestic 2.276
d d'

. .•

FI
- ,

Metropol '

. ..........•.... 3.14!7 evem ll'lgll'-se as Agências orestais Municipais ou Os sócios inte!'(>ssados poderão obter informações
La Porta... 8.821 diretamente a esta Repartição, situada à rua 'Sallt09 .;om os membros da diretoria.
Cacique !.·649449 Dumout n9. 6 em Florianópolis. Outrossim, comunica que a lista de adesões esta�Central '\,. . . . . . • . . . . . • ..

Estrela _.:............ J.I71 Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395. rá aberta, no Depai'tamento Estadual de Estatística,,,,,,.__...
!deal '.' . ...............• 1.611111. Endereço· telegráUciJ: �gr'isilva Flbr'ianopolis. [ifé b aia <I de feV6'.'ciro.

. . '
- .. -

F.ST.REITO .._

Cle 5. •

DEN'l'ISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clinica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Ralol X e Infra-Vermel1lo

DIATERMIA
Consultório e :Residência:
Rua Fernando Machado, n. I)

Fone:
.

2226.
'

Consultas: das 8,'00 _às 11 ao

ras e das 14,00 àa 18· hQral.
Exclusivamente com hora maT-

cada.
.

Sábado - daa 9 (18 12.

----------------------

DR.· LAURO DAURA
CLíNICA GERAl.

_ },!I)pecialista em moiésti.. de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das inl'3cç!óes

agudas e cronicas, do aperelho.
ge�ito-urinário em ambnl OI

sexos.
Deenças do aparelho Dilestivo

Ie do sistema nervoso.

Horário: 10l,i, ás 12 e 21h áa ó.
Consultório: R" Tiradentes, 1 �

_ l0 Andar - Fone: 8246.
.

Residê:1cia: R. Lacerda Cou

tinbo, 13 (Chá·cara do Elpanha)
- Fone: 3248.

DR. NSWTON
D'AVILA

CIRURGIA GtERAL
Doenças 4e Senhora' - I;'rocto.
logia - Eletricidade,Média,
Conc'lltó.rio: Rua Vltot Mel

relols n.' 28 - 'relefone·. 3307.
Consultas: Das 16 h�Tall elJ1

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

Transportes de Carzas em Geral eutre : ).i'LORIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FLORIANóP,eLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 'I'érreo Rua Visconde do Rio Branco
'felefones: 25�34 (Depósito) 932/:;6

25-85 (Escrttôrio ' 'I'elefune : 12-80
Caixa Postal, 435 !<:na. 'I'eleg. "SANTID!tA"

End. Telei. "SANDRADE"

1 - terça-feira (feriado) - Farmácia Santo An
tônio - Rua Felipe Schmidt, 43

5 - --sábaelo (tarde) - Farmácia Catarinense-
Rua Trajano

.,

6 - domingo -,- Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano
13

I

domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

FilJal: SAO PAULO AgênCia: PORTO ALEGRE
"IUomar"

Avenida do Estado 1666/'16 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR'"

End. Teler. "SANDRADE" \End, Teh;i. "RIOMAItLI"

Telefone: 87-06-60 �

Aclnela: RIO DE JANEIRO
"RIo.ar"

Agênda: BELO BOaI
ZON'fE
"!tiomllr"·

A 'enida Andl'3L!ls, 871-B
'i'elefone: k-JO-:27
Atende "RIOMAR"

Rua. Dr. Cal'mo lxetto, 99
F()lIes: 82-17-88 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
F.nd. Teleg "RIOMARV"
NOTA: - Os nossa .rvrçoa nas 'vraças de Põrt.

Alegr.., Rio e Belo Horíaonte, são efetuados pelos nO!lSO!

agentes '. I

"RODOVURIO RAPlDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLf
-Fones: 25-84 e 25-85 -

,••u.•••••••••••••••••••••••••••�••••••••••.

" "A _Soberana" Praça 15 de novembro
.

rua Felipe Schmidt
esquina.

O Magazine Hoepcke é o distribuidor exclusivo
destas excelentes roupas na cidade.

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fasés da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confecçã-o

. do vestuário masculino. ,

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
do Magazine .Hoepck,

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

,:JP '

Viagem com segurança
e rapidez

80 ROS CONFOiU'AVEIS MICRO-ONIBUS DO

--lrPIDO� ,(SDt;8RISILBIIO�
"Florianópolll - Ita1a. - Joinville - Curitiba
� =� �'" if -H_.-:�...;;: ir.

Age"nela •

'

!\'or&IDeoaolo esquíne de
�. • Rua Tenente;&Silvelt�

Filial "A Soberana" -Distrftl) 0'0 Estreito - Canto

----_._-----------------_.�_._--

Dr. Osny Lisboa
Cirurgião-Dentista

16a
a partir das 18 horas.
Consultório - Rua V\dal

4tel1de diariámente no Ramos 19.
'

perildo da manhã e 2a 4a e GE.
I�r."

Curso Particular São José
da

Professôra MAmA MADALENA DE. MOURA FERRO

Equiparado aos programas dos Grupos Escolares,
�lantendo ainda o curso Pre-Primário e o Preparatório
a Exames de ADMISSÃO aos Ginásios.

MATRíCULA ·para o ano letivo de 19fi7
Todos os dias úteis a pártir de 10 a 20 de fevereiro,

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

INíCIO DAS AULAS: 10 de mai'ço
MELHORES INFORMAÇõES: Com .a Direção, à

Rua Saldanha Marinho nO 34.

DR. ' O T T O F R I E D M A N N
EN,SINA

Matemáticas e
-

Fisica
R. Cristovão N ilneS Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

O habito .Ilão faz o monge, mas o custume no

tecido certo e corte perfeito define o cidadão práti-
co e elegante.

.
.

As roupas Imílerial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte. elegante.

O Magazine Hoepcke vénde pelo Crediário es

tas ótimas roupas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" U M.lUi3 aNTIGO DIARIO ,DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Sábado, 9 de Fevereiro de 1957

Sociedade dos Atiradores
de Florianópolis
Avenida Mauro Ramos nO 216

CARNAVAL DE 1.957
FEVEREIRO

Dia 9 - GRITu DE CARNAVAL
ln icio às 22 horas
li reserva de mesas, para os

com f) eccnomo, a Cr$ 50,00
MARÇO '.'

Dia 2 - BAILB.: DE CAR1'l'AVAL
Início às 22 horas

Dia 4 � BAU E DE CARNAVl\L
Início às 22 horas
A reserva de mêsas, para os associados,
com l' economo, para um baile, .

Cr$ 150,00, e, para os dois bailes, .

-

.

Cr$ 250,00.
O corvite ingrésso individual, para os

convidados das associados, sem direito
à mêsa, para um dos bailes, Cr$ 200,00, e

para os dois bailes, Cr$ 300,00, com o

Drretcr Social - sr. Florisbelo Silva.

CASA
Médico. peq. família, 2 filhos maiores, procura alu

g-ar casa c/ 3 dormitórios. Oferta à Dr. S. Hoffmann,
Caixa Postal 425, ou Hotel Lux. , •

-

� Colégio Barriga Verde
ASS.h:MBLÉIA GE�AL ORDINARIA

De ordem do sr Presidente, convido 08 srs, cotistas
�ara a, reunião de Assembléia Geral a ser realizada no

dia 14 dó corrente mês, às 20 horas, na sede da Ar"

sociação Comercial de Florianópolis, Rua Trajano, nes-

'� Capital, com a seguinte Ordem do Dia: I

1. - Eleição di�, Diretoria para o I biênio 1957-58
2. - Aprovação do Balanço encerrado em 31-12-56
3. - Estudo dn proposta

_
apresentada pela As

sociação Catar-inense de Medicina.
Não havendo número legal na hora acima dêter-

minada, f'ar-se-á a reunião, meiaj hora depois, com

qualquer número di' associados.
,

Ad Kardec de Melo

Depadamenlo ,de S,aúde Pública
Plantões de Farmâcias

Mês 'd e F' e ver e _i r' o
2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Jlinb
3 - domingo Farmácia Moderna Rua. João Pinto
9 - sábado

-

(tarde)" Farmáci::l Sto. 'Antonio' R. F. Schmidt
10 -- domingo' Farmácia Sto. António R. F. Schmidt
16 - sábado (tarde) Farmáci:i Catarinense Rúa T'rajano
17 - domingo Farmácl.r Catarinense Rua T'rajan»
23 - sábado (tarde), Parmácia Noturna Rua Trajano
24 - domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajun o

_

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

A· presente tabela não poderá ser alterada sem

prévia autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

Luiz Osvaldo d'Acampora
INSPETOR DE FARMACIAS

I

De 1.0 a' 15 de fevereiro, das 9 às 12 horas. Os can-
.

uidatos deverão apresentar os seguintes· documentos,'
com firmas reconhecidas : certidão de nascimento (ser 2,)'3�".� 'w.."
maior de doze e- menos de dezessete anos); atestado mé-

_

Z
''PV

dico; atestado de vacina; prova. de conclusão do curso I
...
, -r-'-'

-""'...�...�._.;:..--I!

j.rimário : 6, cópias fotografias 3x4. ! n�muante pequeno deta-

I·.lhe
e de�tacado pelos ador-

Realização dos Exames Vestibulares nos em viez : conj un to de co-

Dias 13 e 19. de fevereiro, .às 9 horas
l larinho, gravata e ombrei-

Realização dos' Exames de 2.0 E'poca ras., que podem ser adapta-
Dias 20 e 21 de fevereiro, às 9 horas

dos aos trajes de, passeio.
Matrícula r-c- .De 16 a 28 de fevereiro; das 9 às 12hs. (APLA)-'

Com seus 36 tamanhos diferentes e seus inume
meros padrões, não lhe será dificil obter a roupa

Imperial Extra, que lhe vista perfeita e impecavel-
mente. '.

E se alem disto o Magazine Hoepcke, põe a sua

disposição as facilidades de seu Crediário, porque,
então, não adquir i-Ia logo?

.

---'-_._. ' -----_--------'
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Motor Maritimo «PEITA»

Motor ideal para barcos .de recreio' e para outros 'barcos simila

res, além de explendido para meter auxiliar de barcos á vela.
> Completamente.equipado, ínclusíve painel deínstrumentos.

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

gasolina 8G- HP Diesel /'

se HP" (direita -e esquerda)

103 HP "

132 HP "

"

" " "

5,5 HP

�
11 HP

W
35 HP

mm
50 HP
84 HP "

_

GRUPOS GERADORRS - "P E N T A"

Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos _. Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica _ radiator -

filtros _. tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange -elastíca á Alternador de voltagem -,

trifásicos' 22,0 Volts _ com, excitador -.4 cabos para'

ligação e. quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre ,longa_rin&s prontos para entr�r em funciona-
mento, ,

REVENDBDORE� AUTpRIZADOS PARA O ESTADO DE

,S A N T A C A T A R-I N A �
MACHADO & Cia. S/A Comércio eAgencias

Rua - Saldanha Marinho, 2 _' Enderêço telg: "P R I M U S",
-

Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS
r=r3é1r=ar=rêêêélFI@F-Iêêi ::sJêr#lr#lÊ:J'@r:#3e
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ESCOLA INDU'3TRIAL DE FLORIANóPOLIS'
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CURSO-S )'NDUSTRIAIS BA'SICOS

Inscrlçõea .aos Exames Vestibulares

o Aquecimentu uHr.; rápido,

e ),)to abundante na tempe

ratura 'de�ejada.

ç M:STU,<ADOR DÁKO, d. ,

logem Instantanea, permite O

maior cscalà de 9,odlJoc;ões de
,

TEMPEf<ATURA,

�

ECONOMIA absoluta
-,

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

ii Construido il�t(!iramente de
cobre.

/ CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

....... _'

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

CapaCidade: :f!'

100 a 1,000 litros

I P. '.
-

-.- -- ,),�-'"
"l �,"

F-GtIrieodoa _ ti.,. ,"I -*\'>- .

f

horiZQI\t;'
e vertical. ). 't, ''f�

_, • Construção sólida. sendo a caixa interna de COBR� •
;\ revestida d� material, altamente ISOLANTE (lã de vidro).
I
i. • Resistência, do tipo tubular. inteiramente blindada.

I ., Controle automático de temperatura pot' T_IRMOSTATO.
f;i ", que proporciona grande ECONOMJA.

7/f!i10'�' GAAAN� O QUE f�RI�'(
,
'- _, .

_. __.... � ----'--

-_.-- �,�. .! ,"-",

7

v 'O (E /S A B I A QUE.

o PREFEITO OSMAR CUNHA FALANDO PARA AS
AMERICAS

, O Municipalismo - assunto de .predorninância na

l ional - tem ganho substância na opinião pública -

-f'ace ao trabalho honesto e eficiente de elementos, 'que
Iireta ou indiretamente, propagam suas finalidades na

-xecução de medidas, que fazem sentir desde logo a con

veniência' da sua existência - como factor ínsubstítuí-
',e,l para a evolução político-econômica do país.

'

A Associação Brasileira de Municípios - cúpulas
,le todo um sistema da atividade realizadora - faz con

.erg ir todos os propósitos de inegável alcance admínis
rativo, na formação de um pensamento que se fixa na

-armonla dos entendimentos dos que se interessam pela
.ureza da sua vitalIdade atuante, e que favorece' em-c,

-nuito à formação de uma fisionomia mais saudável pa
;-á a vida econômica da Nação.
,

Nos mais diversc s conclaves, em que o Municipalismo
,;:e desenvolve e se situa sôbre uma .base de progresso
realizador - encontra subsídio nos mais diferentes se

tores de observação, porquanto constroi para o futuro
tudo aquilo que vem preocupando a atenção sempre des
uerta dos propugnadores de uma causa já vitoriosa,
nele seu colorido cívico e pela alta formação dos seus

prineípios que norteiam _os superiores objetivos do sen-

timento nacional.
'

Não há porque »mttír, que a evolução da atividade
ia Associação Braaileira de Municípios, surgiu com

lareza de demonstrações úteis, após o conv-ívio de vá
ios dos seus' integrantes, num ideal que sé fertiliza a

ada instante, merecendo louvores a atuacão dinâmica
lo'sr. dr. Osmar Cunha - Presidente do Conselho Di.'
-etor dessa entidade, formada à luz de um movime�to
propulsor, e cujos resultados já se fizeram sentir, na

concretização de vár ios empreendimentos.
O inesgotável desejo de progresso, não apenas da

entidade, mas os efeitos que ela produz à vida político
econômica; brasileira apresenta ângulos .os mais visto
ses, concatenando suas atribuições com a firmeza de
,�bnv-ieção de bem servir à comunidade.

" Dando sequência a essa tarefa obstinada e idealis
.a, o sr. dr. Osmar Cunha ilustre Presidente da Associa.
cão Brasileira de Mun icípios - fará flSG da palavra no

próximo dia 12, às 15 horas, pelo microfone da RÁdio
Nacional do Rio de Janeiro, quando uma vez mais abor
Jará sôbi'e o importante assunto nacional - o Munici

palismo � no programa "Hablando para las Américas".
Sem dúvida, acontecimento que causará larga e

� rodutiva 'receptivrdude.: para quem encontra" no Muni.

cipa lísmo - setor doutrinário de irrecusável valor pa-
ra a vida nacional.

"

,

-

/

BODAS DE OURO
-- "_---- "'-------

Festeja hoje,' suas "Bodas de Ouro" o distinto casal
"r. Marcos Manoel Cordeiro e sra, Maria de Souza Cor
deiro, pessôas benq .ristas em nossa sociedade.

Em regozijo a ão auspiciosa data, será celebrada
ia Ig'reja do Menino 'Deus, às 7 e meia horas, missa em

.ção de graças.
À noite, o casal recepcionará em sua residência à

r:u� r». Bulcão Viana nO 41.,

A G R A D E C I M E N fõ�----\
_"

CONVITE'- MISSA
A família da inesquecível Sra. Francisca Bezerra

ca Trindade, faleciua em 4 do corrente, convida os pa
ventes e pessôa's de suas relações, para a missa de 7.0
(lia de seu falecim(�r:to a ser rezada dia 12, às 7 horas
na Catedral.

-

Antecipal�do agradecimentos os membros- da fa-

rnília, servem-se desta oportunidade, para externarem

'Profundo reconhecimento a todos aqueles que os 'con

fortaram em tão doloroso transe com a presença nas

(:erimônias 'jfúnebres enviando flôres, corôas, cartões,
. Lelegramas ou outl" qualquer� 'manifestação de pezar.

. Florianópolis, 7 de fevereiro de 1957.
'

Assistência Denlaria Gratuita
à Infância

o PRESIDENTE DA L.B.A., C.E. DE SANTA CATA
RINA, 'no usO de suas atribu:çõ3,o, resolve
CRIAR junto ao Centl�o da Pueri'cultura "Beatriz Ra

mos" (Creche) 0- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DENTÁRL\
GRATUITA A INFANCIA, que· funcion;lfá diàriamente
excepto aos sábados, no pe'ríodo de 7 à'S 11 horas, a pal'�lJ
de 6.de fevereiro corrent�,

Obterão assistência d3ntária gratuita as cr-ianças cuJo
condição corresponda ao programa e à finalidad'J da Lrj

gião Brasileira de Assistência.
Florianópolis, 5 de f.evereiro de 1957.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'F:LORIANóPOLIS" Sábado, 9 de Fever'eiro de 1957

r " .\

••••••••••••••••••••••••••••••� ,•••••••••••••••o.e••�Ge•••••e .

�&Jnidas às Tr,opas' _

de Emergênci. Brasileiras' nó Egfto II El BAlLAH, Egito, 8 (UP) - O contingente militar brasileiro, que chegou ao Egito no sábado, a bordo do fránsporle naval Custódio d� i
. . ' "

" , . ,'. " .

j" Mélo, terminou, hoje sua frensíerãncía para este acampamento da força 'in terríacional de emergencia. O Iustédio de Mélo zarpará de i
i

'

,

,

,- reqresso ao Brasil dentro de dois dias. .

� I
�.,••••�!.�••••••••••••••••••••� �••••••••••••�••G.O•••8.e�••06*.�O.9•••G*��

• Rey�lução de gran�es proporções I
Porto Príncípe, 8, (UP) - gkiíere, Sylvaim foi ,eE!COlhido I

,

Fontes haít.ianas preveém pelo legislativo numa Usta I Nova Mrque, 8/(UP)' - Te- co mil estivadores resultará
-u;na

.

:revoluça? de grande, tríplíce, em violação .aos pre-I mem-se agora como csrta
1

da decisão, tomada por maio

víolencía no pais, se o �ovo I
celtas constttuícícnaís sobre: uma grave dos estivadores no. ria quase absoluta, de reí eí

p�es.d�nt� Frank Sylvamm a éucessão presidencial, con1J: porto de Nova Iorque, já se-' 'fiar o novo contrato de tri::
na�, elíminar do governo os I uníco meio de dar novo che-' riamente afetado pela, greve 1 h�Jho, proposto .pela associa
arrugos remanescentes do ex" fe/ao gove�no acefalo desde I do pessoal dos reboeaderas.' çao dos embarcadores de
presIdente Geneml Paul Mag i sabado ultímo, ,! A 'paralização de vinte e.cm' Nova Iorque.

'

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

--,--�-�
------

��nião- a, �mi��ãD erman!n �
Curso 'N�rmal Reg,ional para Imaruí Delegaciá ,Regional de Pohcia para

Araranguá .

Greve no ,Pôrto, noy�lor'quino

TEL AVIV, 8 (UP) _;_ o pri
meiro mlnistro David Beu
,gurion rejeitou o apelo con·
tido na mensagem pesso:tl
enviàda pelo presidente Eise�
nhower, no, sentido de que

.� _-. _.l".r.....,._••� w.,.. _.,J" w .......,. w � "J".I".l"_ I"JA ;.J'__.......,. � � -.-h ....,..... _.--.......... as forças israelenses fosseu1

� zen�a il:�:!�d!e��:rJ:c�e:á���iC�: F:� De"t (II C -I t· e Demonst r'a''IÇ al"'!!!!lo'
. NOTA EXPLICATIVA

,

'

�
.

��ti:::�sd�a ����! �: ��!�ae
'� ex�cuçao oí.'ça�entá�ia de 1&56. P�ra, , ,,' ,

,

' ,I Tínhamos apontado um DEFICIT de � no ExtI-emo Sul da peninsub

!
relÍerar esta aflrIllaçao do ,GovernadO!, " , 54 milhões de cruzeiros, ql.1e se acresce> de Sinai. Ao mesmo tempo

, Lace.rda. Sua Excel�?cia, tetntando con-
ao financiamento do Plano de Obras, deve Obras, 74 milhões eram despesas decoT- 'em Cr$ lG.OOO.OOO,OO" pelos atuais valo- �

,um porta voz do _govêrno, <;1'

traulÍar o nosso arv,Jo de 6,�?-O .co�r.en- rá ter sido" porta·ntn, de Cr$ ,
rentes da execução deste. Feitas as, devi,. res apresentados. �

Walter E;ytan, af'Ít'mou qUtl_

.. t�, ,�ul-;lfii'ad� �ob o tItulo de �lstIflca- 180.000,000,00 (20% sôbre 900 milhões). das contas, rf'sta que se dispendeu Cr$ E' que o nosso cálculo primitivo dera I
estado judeú não modificars

� çao, falou a Imprensa da CapItal.
, . 'Há, nas dotações, do Plano d,e Obras, 1.166.000.000,00, excfuido o Plano de ao Plano de Obras, récursos i,�uais a Cr$

!
,a Sua atitl!_dé, mesmo que ,1"

< _

C':lmo os da.d.os da Senhor SecretarIo
'um saldo de Cr$ 106.000.000,00. Quer Obras. 156.000.000,00; Cr$ 140.000.000,00 cons- ONU lhe emponha sanções

�'
S2!O os que utIhza�o� � como estavam dizer que, em 1956, o 60vêrno-dispendeu, _ x _ iantes do decreto n; 990, de 22-11'55 e O premieI' Ben GuriOll res

, c�rtos os nosso raCIOClIllOS, segl!e:se que 110 Plano,' Cr$ 7'1.000.000,'00. ' Para ocorrer a esta despesa, de qu", CI'$ 16.000_.OOO,00 cor'fespond-entes a
_

pondeu hoje â nota enviad.'l

há um deficit efetivo, de, nO' r.ummo, 54
;- x _ já se exCluiu a do, Plano de Obras, está _ 20% sôbl'e o excesso de arrecadação, pelo, presidente Eisenhower

> milhões de cruzeiros. A despesa orçamentária do exercício o Tesouro munido de Cr$ 1.096.000.000,00', '41ue no exercício, subiu a- Cr$ .'" ..... ' � no domingj) passado, na qua
," X 'f' A

{ 80 000 000 00 � este; lembrando a ajuda e
l

IH em,Santa Clttarina um Plano, di- ��06119.��/���4�;��d\er:xt?�!0�ç����iã�i� ���f::�f:�!ma�â�.��:!���o�bl'a�,�:l�;. ,'Co�o �o 'Plano'de Obras devem tel',� apôio dos Estados UnidúS f\

� to de Ob,:as e Equipamentns. A este PIa· 'ocorreu numa importância de Cr$" ...
- têm destinação especifica, somaram a sido atribuidos recursos, em face d-a ar: � Israel, solicitou "Co,rtes, lJO

� -

no, pn!' lei, se atríbuiram reCur305 lll'Ó-. 180.000.000,00" conforme se verifica no apenas Cr$ 25.000.00,0;0 'que é o saldu 'recadação, iguais a Cr$ '180,000.OOO,OQ,

I
rém firmemente" que as tIO

� ,pl'ios: um a diclDnal de 20% foi criado, discurso. do Governador e nas explica. ,b�ncário, apontado pelo Secretário da 'temos que esta superou em Cr$ .. ,.,.

,

pas judias se' retirassem pi'

.. i.ncidin,do sôbre o Imposto de Vendas e
ções do Secr�tário da Fazenda. A despe- Fá-ze.nda., A receita, deduzida a 'extr(lor- 24.000.000,00, os valores que adotamos ra. trás da linha de armisti,

.; CÜ'l1Sigllações. ' I t"
.

C ,Ir
' ,

dl'na'rl'a _ pertencente ao' r Plano de primeirarnente. 'cio de Mil noyecenfos ,e 'lua

�
,

PI t-
,

t bT r.a tota a mglll, aSSIm, r'll" . . . . . . .. . renta e nove.'

Os dinht.'!l'Os do ano em con.a I 1-
1. 240.000.000,00 (um bilhã� e duzentos e Obras _ e acrescida da do execesso de Para que o saldo do POE pudesse seI'

'zaçf.0 especial e apliéação
. específic�. qual.'enta milbões de cruzeiros). atl.recadação de 1956 e do saldo de 1955, de' Cr$ 10'6.000.000,00, impunha-se uma ROMA, 8 (UP) '� O embaixa

.. Não se constituem em recu�·so� normal�,. -x- importa nesses 'Cr$ 1.096.000.000,00. despesa de Cr$ 74.0'00.000,00.' ,. I! ����d�,�r�t�'n�ra·st�olbou�ar='. de Que, livremente, possa dEpor a ad�l'. Mas, há saldos. Efetivamente há\os, 'r- x _ Se a receita do POE fÔSSE' a que COll-
.;

� nistração. 'Não's�rve�, porisoj a reguJa-
�aldos apontados, e há também a dispo-.,.. sideramos; Cr$ 156.000.000,00 e a despe· 'I rãe's, entregou hoJe ao, pri-

�
-

rizal' o orçamem!). E, verdade que, por
� riibilidade de 37 milhões, de cruzeiros, Está demonstrado 'assim, que para sa Cl'$ 74.000.000,00, que os balanç,o's de- � ,meiro ministro Antinio Seg-

'�
,fôrça da unidade orçamentária, imp()s- vhÍdos do exercício de 1955. uma de�pesa de Cr$ 1,166 ..000.000,00 Cde' vem acusar, então o saldo a favor d!} � ni a condecoração brasileirD.

ta pela Constituição, �s recur�os dõ_Pla- O Govêrno recolheu Cr$ .. ,........ que se excluiu a provável despesa c,om o' . POF. sfria de Cr$ 82.000.000,00, O saldo �\ �a O�'!eb�i��,d��:lizeZ��cOa�t��
, TIO se integram na _L.el de MeiOS. Nao �e 1.140.000.000,0'(a previsão acrescida do Plano de Obras), há recursos de Cr$ de Cr$ 106.000,000,00 só se explica pela

��
administram, pOI'em, como as dema_Is ..J d -) M r 1'.096.001\.000',00 (de que se excluiu,' p'or ocurrência de uma,contabilizaçãú, a fa- Guimarãés, esteve também

I er·fic dos nao excesso de arr",ca açao. as, nessa a - ., - .

no ministe'rio d'o Exterl'o',"verbas. Os 'Ealdos ne es v � a

ld' d recadação se incluem Cr$ 180.000.000,00 . fôrça da lei; os que pel-teneem, ao Plano VOI' da POE, slJperior em 24 milhoes a

'\, � sal) saldos, orçam.entários. Sao sa OS?
que, I)f:Ttencem ao Plano de Obras e não de Obras).

'

que, anteriormente, anotár�lmos. I onde entr'egou igual conds'

, 'I Plano, que pf:l�tencem ao PIan,o e �ue _so d Resu'l'ta a execucão orçamentária À medida em que os recursos do POE 'I� coração ao chanceler Gaeta,
• d t phcacao à Secretaria da FaZEma., - . . 'no Martino.

'

�
no Plano de Obras po .em er a _.

DeduzI'da da receita. global a parte ,
num déficit,' já agora não de 54 milhões, crescei'am, diminuiram aqueles destma-

X I d t' d
.

d Est do LIMA, 8 (UP) - Faleceu na
- -

-

l' d d PI d Obras que corno apontáramos, mas de 70 milhões os ao cus elo os serviços e· a.

"�Pelo decreto, n. 990," de 22-11-'55 pro· � nao ap Ica a o', ano e '-
-

Isto porque, estando prev.l·sto para o POE manhã de hoje� vitima de um

6
.

I C Ir 106 000 000 o (vide dis de cr,uzeir.os, divergência que se explica'

� mulgou.se a, Lei Orçamentária
para _5: equlva e a [''11' • • ,o·

-

, . Crlr 140.000,000,00 <Código 037 - 6'20-0,

l.
derrame cerebl"al, o dr . .Tos::

�
C'

.

acoes C11rso) disponíveis, restam recursos, pa' cara a seguu'.' 'II' 'G I [' 'd t d
'

O imposto de Vendas e ,onslgn _, . C _ x _, do orçamento da Receita, decretou n. a ve, presl en e ' o Silna,
,

t 'b . erarIO ra O Tesouro' no valor de 1'$. . . . . . . . . . .
'

f
' ,do. O extinto tinha setenta (\

� preve-se. que con ri ua pala o
1.034.000.000,00. O total de: disponibili-' Os números que o ilustre Secretário. ,_Q90) e devendo o erárIO a seu' avol' con-

,um ano's de idade.
'.' com Cr$ 816.900.000,00.

. '

-

37 'lh- da Fazenda oferece-u a tanto nos condu- tabilizar nao '140. milhões, mas, 180 qti-

�
d d d d C rbo dades, porém, cresce. com os mi oes • SANH, Alemanha, 8 (UP) -

'

Houve, segundo OS a os'
.
o IS U :,; ,

vI'ndos de' 1955 e co,m os 25 milhões que, zl·ram. lhões, em face do que impunl},.,a a, 3:'1'-re':

�
,

,

d L' rda e confl'rmados d
-

1" T' O antigo comanda·ntp d'l'",\'
do Governa 01' ace _" .

I d B N,a-o nOs venha, agora,' Su Excelên,cia ca açao e a eJ, 'VIU·se o esouro compe- - ,

.

d F d u exceSSO se di.z, existem' Vll1CU a os em an,co e na
AO' tropas de choque nazista

Pelo Secretar!o a azen a, m
, T

-

t- Te"ou expll·car que nos falta "azão. lid'\ a abater dos SeuS recul'SOS '± ml-

�..

d C Ir 80 200 000 o Tesoul'aria. em-se, en ao, que o "-"

O Kurt Meyer desmentiú hoje
de 'arrecadaçao e 1''11' _',

• ,o '"

C Ir 1 096 000 000 pa 'li Este J·O'rnal e o POv.o estão convenci- lhões e aditálos aos do P E.
,

Admitamos. que este excesso, decorra
'

1'0 co-ntou com 1''11''. • • ,00 r'
Dc,s�'es 40 milhões, subtraidos _24 mí- , .as notícias d.e que ele seria

.

d
.

o's atender os seus compromissos, excluidos dos de que o exerCício de 1956 foi defi- •
-

� d' lt �

�'
de uma arrecadação .a ma!or o Imp � d ' tenc ntes ao Plano d..e ' citário. ' lhóes. que- já integl:áramos nos nossos fiomea o para l,lm >a o POSL(

to de _Vendas e O�n�lgn�çoes, 0- «!ue re_ 00sb 1un os �er e '

Procure o Se'l1hor Secrüetário, conven. cálculos primitivos, resta� os Cr$"... na OTAN. Meyr, libertado d"

sultara num.a partIcIpa�a� d�sse Impos raso
-x-

.

,cei" o I'lustr'e Governador _ que é quem 16.000.0ilO,00, que se cOI;lstItuem, exata-

�
-um campo de criminosos do

t t d I'C Clll Igual a Cr$ I guerra em 1954 declallou que
� o, na teceI a � exe 1

90'0 'lh� n d Anuncial'am o Governador, e o Secre· está na berlinda - de que nos falece ra· mente, na parce.fi de que se acre�ceu o

está satisfeito em seu em'
'I 897.100.000,00. Digamos, mi oe" e.

'.
�

d F d um d spésa global de 'zão, DÉFICIT que este jornal anunCiOU, e -

,; ,m�uzeiros, arredonda!lil�. �al;ol �'O aozoe:0:0 no �e:do que" à vista Nós estamos cOilvencitlos de que n que ainda _não foi, vàlid�mente, coutes-) prêgo àtual, e que nao pre

, ." _ x - ur;:> r,'<o '. • ""-.,"B,' '" ' td' � tende troca-lo por nenhum

,� - ,iH:'! extraol'dináda, destiH�ldl de, f�a.!�O_ .. �� _ se_ �!.n_cu�o_�_ ��....�l���l=-.._..._.._:e�n.!�:�.._f\,";"-_- -.�::�;"_-_o...._-�"--..-�.....-,_-........_--�d'....-,,_�_-�:��-_;'..,��-_...._"'-'.,�----.<;;_. ,_•.�_-.;.-";..-.r_'"=."..��"' ,out];O.
'

'óiI.;;r::: •• !: ...-;._'''_;::_r:;..:.=-_o::t:;;;;!M./'"����._.';i,.;;;ro:f''Q'N.....�'I;.:::.:i�.;;;.�;:;J;;.uo;;r;;;J�=Q;;;.....;;.-:;;,,-..:.-;;;.;;;;'::::F_ w.-;;;,-�'iiA",-,,::-_ õõl �'"' -� - - - - - - - - -

..
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No GeneraY de Divisão Jo ' bre História ' Natural. Cabe 911 capitão por estudos, 'em

sé Vieira da Rosa, ôntem fa Ilhe o mérito de ser o priinei 916 major por merecimento
.

Iecído na Capital de Repúbli 1'0 a, sstudar a geologia do em 920 tensnts-coronsl e em

ca, Santa Catariha perdeu nosso Estado. De par com as 922 coronel, ambas as pro
ilustre filho e o Exército um i ooras e o; trabalhos que «leí-: mossões por merecimento
bravo e digno soldado, \ xou, enfeíxados em volumes Em 1923 alcançou o genera
O General Rosinha, como

I
e -opúsculos, foi colaborador 'lato, passando logo depois

era de todos eonhecido em permanente dos nossos íor reserva, ,

�

sua terra, na verdade, além. riais, 'nos quais versou temas Tomou parte nas seguintes
d.,t) militar valoroso e culto de palpitante interesses Para 1 campanhas: 93, sob o eoman

foi sempre um enamorado da 03 barrigas-verdes. Na Sacie I· do elo General Firmi!!,Q, Lo
"sua Provincía catartnense, à. dade de Geografia, da qual Pe3 Reg-o, no litoral sul, con
qual prestou relevantes sar-: era renomado sócio, fazilg tra as forças de General S!!-l
[viços não só como soldado constantes c o n f e rências gado; generalista: Con�esta-,
mas ainda como estudioso Também na Revista -de En do, em que foi Q ultimo Co .

de tudo quanto c-om ela se genhària Militar colaborava' mandante a- abandonar 3

relacionasse. Atestados desso assiduamente. I serra (defendeu Lajes, .Curí
seu devotamento �o , tO,rrão

�

O qehera! Rosinha nasceu tíbanos, Marombas, Perdi
natal sao os seus múltiplos em Sao Jose, a 1.0 setembro' zes I. '

' 1

tr:abalhos que escreveu, na de 1869. Seu pai foi o comer- Com 76 anos, em 1954, Reuniu-se" ontem, mais nente da Assembléia Lagls- Na mssma sessão o, depu I jurisdição nos munícípjo-, de

sua grande maioria dedica, ciante José Viei.ra da Rosa chefiou, a pedido de Rorr
uma vez a Comissão penna-�lativa,

-

I tado Le::ian Slonwiski fez Araranguá, Sombrio '21 Turvo,

dos à história, à geografia (l pomico e chefe liberal; e' sua don, uma expedição ao '. Entre os assuntos tratados: um minucioso relato de fatos Esta proposição foi aprovada
à geologia do- Estado. -Em mãe, sra. Ríta-Flora de'''Oli- RÕl'lcador, parà determinar .....4'".P..............._...·�__................... ,qestacou-se o requerímento] que,s,e estão veríficando-nos

'

por unanimidade.
'

5 bl' "C
.. -

d M h 1 J
-

becei d
.

T" B ';-� do deputado Bpítácia Bitten-I, m,unicipics de Araranguá I, -190 pu ICOU uma orogra- veira Irma, o arec a oao as ca ecairas o r� apira U''''C'a-pes" t
i# _

fia do Estado de Santa Cata Pedro Xavier dá Cãmàra, Em pés, afluente esquerdo '111 il .

cour em que reiterava ao 'Sombrio e TUrVO, os quaí. PROBLEMA DE ENERGIA

rina", e uma carta geográfi- 87, Praça ,9.'OS 18 anos; em 93 Araguaia, ............... ' � governador do E�tado, o Pc , Vem t:azendo em permansn ELÉTRICA
,

d E t d UI't·, t
..

d lf 95' E '1910 1911 chefi .. dído Para a crraçao do Cursr 'I te sobressalto as respeetlvaa _O deputado Pa'ulo, Prei�s'
03. 'o s a o. imamen o comissionan o a eres, em. m a crie 10U :-t Depois de várias rete-

�terminara' no Corografia 'I segundQ -tenente confirma, Inspetoria, de Proteção ;tOS rências entusiásticas aO
Normal Regiona-l

.

aneXO ac

I popu1açõ:;s.'
, solicitou do presiden_te dfl

., � d
-

d 903 1 ° t t
'

d' S t C t
.

, grupo E.:colar da cidade de. O deputado· Slonwiski, do Comissão Permanent.e diver
com mmuclOSoS eSGu os sO o, em, . enen e" em ln lOS em an a a arma sr. Jorg,e Lacerda, o elo- .,,; I I,

t' 917 h f" -tI
Imaruí. Esclareceu o depu", -P.S.D., relatou a 'falta de se· sas certidões, tendo debatiNessa' epoca, a e 1, "c e wu .

gio prossegue assim: 't d
' ' I'

t b' C'
-

d C � a -c> p-2S•s.=dist.€t. que a .C_âma I gurança existente! apelando do como, prelimi?ar al-g'un,sam em a omlssao a os' "Isso evidencia, a capa- _

t It·
,.

d S' t 'Cat ' Ta Mumclpal Ja autonzq_ra I

I para os poderes competentt','s', aspectos da posioao do Eqt3,-
a mErana e an]. a cidade a d In inistrativa

-
U

.

d f' f't I -: ! Prefeib, por unanimidade no 'sentido de ser garantida: ,do-face ao 'contrato ce!ebra-
rma, qUan 'o 01 .el o o' evan do- governador Jo,rge L;l- , IÚlffi.ento do Estado. A prime

f .cerda e Cllnstl'tuI' na-o < I para, �azer as de�pesas ne

'I
:1 or�em ,e ' restabele?id� a { do' com a Cia. Sid'=rufgica

"
" cesSUrIas ao funClonament, eonflanç,l no Poder' f'ublIco.! Nacional, Para' o fON).e.clmenra carta geogránca do Esta somfllte p'ara o povo· de 1-d 'd h

' ;.,' dJ Curso aind3. êste 'ano, C, ( Finalizand,o, pediu 6 repre- Acentuou o deputadoo e esen o seu. • Santa Caiarinã mas pa. •

E '1 t t·t' • : requerimento foi aprOVado. s,entante' de Araranguá a;;! Acentuou o depüta'do d:\

Ira
o I us re ex III o Casa •

ra todos nós brasileiros ..

d' Al'll' R ! .",1' DELEGACiA RE(iIONAL m' providências do GovernadJl' pesspdista o"ue, de 'posse das.o' com a exma. sra. 'motivo de grande satis' I
-

..

d R d
. ..' j para o criação de uma Dele· certidões pedidas, u'á deb:.t-Vl'2Jr.3. a asa e, elxa Os se fação POI'S nos permite I

.

t f'lh G I P "'1' . POL.ICIA PARA gacia Regional de' Policia, na' 1er mais demorada,m2nte ,o
gum es lOS;' ene{a, au antever aquela unidãile .,
I -G I W b V" .- � .,J ARARANGUÁ cidade de 'Ar'3.ran.2:uá, com' ae.sunto.

'

o onça ves, e er. Iem), •• da Federáção em 196Q I
,-,

da Rosa, casad'o com a sru I � ,;_ quando terminará!) .·��'·'I'M 1" 1· e' s·- 1-', m,. ,'0 /Dasc' l-D,:1'en' j'o' na'AtUa "'Í'olentin<vde Souza Vi mandato do atual go- ..-

eira da Rosa; Tenente' Coro :1 � vernador � pr.,óspera e
nel Alào'Vieira dá Rosa, avi"\, � em s'ituação bastante '

M
..

d d C 1 D.....
_ DIREITO,.. 'dor,PresidentedoConselh'o·�superioràque:seencon�! aternl ,a, e ,arme a

.

utrQ
A C

." E' t· dA'
-

'd E' 'I d' I 'NaclOnal.. d:= Pesquisas; sra I � trava há.u_m ano 'atrás" �. ' ,

,omlssao. x,e2u Iva a ssoc.laçao, os X.-A unos a, Araci 'Tolentl'no de So.uza, ca

!
I U d'" d'd

'

'b f' l'd d
'

"" Da análise dr. 1.° _ano, ma as me i as acer· as suas no res ma I a es, I No dia: 5 do corrente, as
Faculdade de Dlr'2Ito, por seu pres�dente, conVIda a ,tod,]s sada com o engenheIro Jaell conclul·u o' J'ornal que,

({ t d d t I G f
' .

� a as o a ua Qverno OI aquele estabelecimento, já' 1,30 horas, a exma. sra.- D.

OS,b,�ch;,ré�; qU,e cursaram a,tradicional Escola, a pútici, T.olentino. de Souza � sra. Ju em 1960, quando' o atual"
'

,
, ,

1 M d A-- " a nomeação do humanitá- no fim .do ano pass'ado. re- I' Georgin,a .Fal,"ias Praze'r-es
parem dos festejo,., comemorativos do 25.0 aniversário de l� arcle�,. ca�a � com ,0 governádor passar o cal' -:

_
"

_ ,

'

,
' " pmtor EmerlO MarcIer. Del

,gO ao seu sucessor, San- �
'rio e .,competente ,m,édico, gistrava o milésimo inter- � dava a luz a menina Aclir,

fundaçao, numa, demonstraçao 'lpeqUlv,olca de, prestlglO a( xa 17 netos e tres bisnetos:

�
fa C<ttarina' estará em ,'I Dr. Blase Faraco, cUJa ca-I namerlto. Agora podemos � a, milésima criança a nas-

- nosso maior estabelecimento de, ensino
..,'2 de reconhecimen· situação bastante stq)e- -: I pacidade de' trabalho" é so. referil' outro fato auspicio- I cer naquele estabelecimen-

to aos eminentes mestres e Juristas que, c.om grande s!l.
* * *

rio·r à qu'e se �ncontra- .. I
b

.

t 'h'd "I' d '1" I h'lh d SEI'

"1
eJamen e cou eCI a, pa_ra _,so, qua seja o o mI eSlmo to, u a o r.

,

smera-

cri!icio e inegável mérito, fundaram, desenvolv'eram '-" ,- Falecelldo dl'otante da' te'l'! va HA UM ANO ATRÁS. ) a d;reção/ da Maternidade' nascimento quandO o nú l d"no Prazeres escrivão do
l'd F ld d d D' 't d S t C t

. ", Se ,essa assertiva par- "

- - , ,

'

.

-

I'
1

"

,

Iconso � <aram!J. aCu. a e e IreI Ü' e an a a arma. ra natal, o Gen.el'al José Viei! tisse de nós, ou de al- -: Carmela Dutra. i mero de doentes internad'os 1 crime de, Biguaçú. Ser�o
F10rianópolis, 6 de Fevereiro de 1957 ra da Rosa tinha ..decididl'· , P h d I t t' d

.

que os seUS resto-s modais gUlll j5rilal desligado � reenc en o amp amen e a mge a casa os 1915. padrinhos da menor "mil io-
Abelardo da Silva Gomes do Palácio, os MANDU. ,� nária" o sr, Ovídiô Kosnich

PRESIDENTE deveriam vir repousar m, CAS, e os GôGOS' viri· •

C O f\M UNI C A 'C/ A- O__-'- .::,____________ te�l'a que,tánto amara. C�im" am à areI;la; de lança � ,

','
'

"

, ,',
' e sua exnía. esposa' d. Alair

E' ; L f
A

d FI-----;--;-F- I
p�'mdo essa sua determm� 'em riste, acusando-nos �' Kosních.

mpresa ae .UI e- ore,a e ofl,anop'o... çao, c;_s seus resto:. m6rtais I d,e intriga carrapichen-:: NOTA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE' A parturi.ente e recem-'
'deverao 'che"'ar hOJe a esta

I
t t t I '-A Usina de b3neftciamento de Lel,'te comunica a'O's S,e-, 'd 't-' b

C ·t I I'" 1230 h
.

�
a en re o a ua e o ex- f' ,1aSC! a, que es ao so , os

I" S A
apl a, pe as, oras. governador ' nhores coilsum, idores que" a partl'r do' dl'a 8 d'e fevereir'o 'd d d D B' FIS D_o. ael'oP,o�·t? o coche fune, Tão cert� Cómo dois e �, CUI a os o r. las e a-

I I L g ./ pas'sará.a fornei�er leite, em fra:cos' éapsulados mecani d f
.

bt'ran<? se.gUl�!t para o ;r!? I
dois são quatr,! e a es- � raco e a en ermell'a o e-

J;3e�J�ml� constan�, n. b trada 'do rio do Rastro
.. camente; COlu' tampas metálicas invioláveis. tri,éá d. Ida Longen, estão

resldenc�3: do seu fIlho Gal não ter defesa!' � O cupsulamento c,om tampas m2talicas sobre ser ,passando bem.
Paulo VIeIra da Rosa, de on i '-'�' · mais higienico, n� permite a fraude: A adoçã'o dessa ml

-..�

de, às 17 hD'ras, rumará para, * �
C 't" d I d d

'-

.. dlda vem portanto béneficiar o próprio consumidor. EH
o eml ena a ,rman a" e. O tóp�co acima foi co- ..d,os P3S20'S, na vizinha cida· alido ao órgão nacional' tretanto, necessário se torna, a sub':tituição dos atuai.�
Ide de São José.. do P.R.P�, A MARCHA, f frascos;
,A exm:L familia enlutad'l edição de VI do cúnen- .. Assim, a direção da UBL , en'careCe aos senhor,es con.

O .ESTADO apresenta as ho te. A PUADA no' sr. Iri- � _

d' f'
" sumidores que compareÇoam, à Usina, no 'horário d'as 8 à:i

menagens o' seU prO URa! l1eu ,Borll,hausen, não" '

p. zar, solidário com a con,
.

podendo s.er dada dire. � 13 horas, diáriamente, afim de adquirirem os nOV03 vasi
ternação geral com que D tamente nas fôlhas da. :- lhames.
noticia do falecimento do ve qui, sai lá for3. Daqui" Outrossim, informa qu� o preço dos frascos é de Cr:;;nerando conterrâneo foi re· só.a in�l)iração!, �,
cebid� na terra cataripense. ..-. �J'• .....,...............

10,00.

' ....

r���:r:'....

ASSO�IÀÇÃO DOS EX-ALUNOS DA FACULDADE DE

A EMPRÊSA DE LUZ E FôRÇA DE FL9RIANÓPO�
LIS S A.e COMUNICA AOS SEUS DISTINTOS CONSU

MIDoREs E AO 'PÚBLICO EM GERAL, QUE A,FALTA

DE ENERGIA VE;RIFICADA NO DIA 7 DO CORRENTE,
DAS 17,05 HORAS AS 2',35 HORAS DO DIA 8, FOI MO·
TIVADA POR VIOLENTA TROVOADA, QUE COM

SUAS DESCARGAS ELÉTRICAS (RAIOS) ATINGI-_

RAM UMA ESTRUTURA DA LINHA DE TRÀNSMIS-
" .

SAO CAPIVARí - FLORIANóPOLIS, PROVOCANDO A

INUTILIZAÇAO DE DIVERSOS ISOLADORES..
.

ATENCIOSAMENTE
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


