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A função de um jornal opnsíclonistu no juiz Nelson Stoeterau se recusou a

nao pode- ser contemplativa. Nem lhe C01\'lER ENROLADO e a ser ludibr'iado
competa louvar e aplaudir os atos e fatos,

.

na sua boa fé, por um PASSA-MOLEQUE'
com os quais o govêrno procure realizar- como já o fôra no caso escurtssimu e {ár:
se, na missão que lhe foi confiada, de pro- padissimn' da aquísíçãj, de arame.

.

mover o progresso do Estado e a feliei- Ainda agora, no concurso de ingresso fdade do seu povo. Tais atos e fatos, para ao magtstérío, em cuja lisura tanto nos

uma, fôlha; �posi!!ionist�, co��tituem a flzeram confiar, voltaram a vigÍl' os pro

pr€Clp�a ebrígação e o [ndasvíável deve r �essos bornhauseanos da escamotencão I
PORT SAID, I6 (U, P,) rão eram exatas e que o do governo. de vagas, com o propósito de le..ar dlreí-. .

O rekroleiro italiano prisíoneiro não era russo. O papel de um órgão oposicionista é tos, e proteger até' namoníeos e noivados i
"Piiu.etn", que .....devia ser 0/

. '\0 mesmo tempo, 'a agên-
outro. E' fiscaliZàr_ o gnvêrno, é vigial' (te sobJ_nhas, �leitnr�s da,u.D;JI!.,_,;õ',< :'. � , �:

t
' p�ra::.;que o,p0d.:e���a o��trumHltf} du;'!f _ /�n(� .ag���r n�·'�à;b�" 'áJl�'i!\fir o"'to:- '

JlJ:llIlei.�o navio, a transpor 'i�i 11oticiOSh
,- austií,aéa a- fU�ç,Q�s,�,u.�:� JUS,ti:hC3��� -<"" ,,....,_, verQ.adot d�l1e' :mifá; pOI'- aí� '_IÍ��ó es-:

o CaS1i 1 de Suez toda firb6,u qÍi� o detido' €' de- No PTlqteli4 ano da atua,l a�lllinlstra , cítnda1fj,c&.'tWa I)reten(faó'd'e ,.í'BtIgaS ze- .

, a sua, exteusão, re ornu!'1 a clio�' da fôrça policial da ção lizemos·l cfiticas já ásperas, eomó
(

lo�as e' díg'nissimas professoras dã E�co-
era necessário, já sereníssimas, como era la Profissiõnal Feminina, na escolha da

.

este 'porto, I Alemanha Oriental e' que possíveí diretora. dessa repartição..
Declarou hoje o agente I. rrooedia da Tchecoslová- E ao fim de 1956, para satisfação nossa, Fossemos 'como nos julgam· os eserf-

d�1 companhia a que per-" �11 ia. Admitiu êle qae nun- vimos o governador anunciar uma longa' bas palacianos, e deixaríamos que o 'fO'

fence o navio "que rece-. ca estivara na Húngria loti série de medidas que iria pôr' em-prátíca 'vêrno se dismtlmg'uisse.s, se,perdesse, �on
bera da admmistração do tivesse .pretendido se sui-

em 1957: compessao no� gastos; corte, de fiado' a]Jenas nos elogios suspeitos dos
" passagens, de subvenções secretas, etc.; que. o incensam sempre, sistemática-

Canal dê Suez ordem de cídar, tendo sido transferi- aquísíçõcs por concorrência pública: aus- mente, sem a sinceridade de avisos e sem
mandar voltar o "Pianeta'", 'do para Alemanha Or ien-: ter idade e r�'Ior na aplicação dos dinhei- a lealdade de advei-têneías .•.

para este porto". \ t:ll.
.

.

'I' l'of� .d? erat'l'iO;t controle no uso de carros
IA' .

,

o IClaIS, e c, e c.. nossa linguagem é, de fato" diferen-

M· d 700 II b I' d 61
Esse anúncio governamental, ,em con- te, como diversa llOSSI1 atitude. O escre-

. ais e, m ar,r S' e pet.r er cordância de papel carbônico, repetia na vente que ainda' ontem nos condenava e ------G--R--E-,V-----E. D E F O' M- E-,-·------
• decisão do sr. Jorge' Lacerda tudo quanto insultava, derramava-se em gozo na ex-

,
RIO, 16 (V, A.) - Se-

,

�!11 atividade apenas 151 reclamar'amos em nossa ação físcalízado- plo,ração de palavi-ns. atribuidas ao ilustre RIO, 16 (V. A.) - In-, sua transferência para São
gun do nota distribuida pe- poços dos 337 existentes ra, ./ senador Gomes de Olivdra. Baseava-se, formam de B. Horizonte Paulo." Não como nem be-
la P2tl'obrás, os campos pe- ',naquela regIao, Restava', assim provadQ, que fl opo,i- por inteir'o, em fato falso, pois as decla' f "

ção fizera crítica construtiva. rações que tanto o entusI'aSrriarall1, era-.
que o amoso' scroc" prin- he há sete dias - decla-

'irolífero baianos bateram,! De acôrdo com a alu_dida
... .

D d" t'Infelizmente o que o govêrno propagou contrafeitas f_ a sua divulgação obrigol; �lpe a Ial1l que es a cum- rou Dadiani à reportagem
em j�,neil'o ultimo, um re- nota, o campo que mais pro- ,não está sendo ·cumprido. Ainda há três o Senador petebista a cÚl'l'iI:'i.las e retifi, ')rindo pena na Casa de - e'farei greve até morrer

cord, ao ])roduzil' 787.883' duziu foi o de Agua Gran- dias a certeza disso ressaltou e'm pleno cá-las, dando contundente ll'cão de el'''', C
-

dI' I
_ I

orreçao aque a caplta, ou até me fazerem justil'a,
banis. dando a média de' de, onde 19 p,oços rende- recinto do Tribunal de C'lntas, num gra-

-

gânci,a aos que se dedicam à industria dr.
"

25AI5_p_o_r_d_ia_.__E_s_t_i_v_e_r_�__'_r_a_m_4_0_9_,_6_�_b_aI_'I_i_s_.�� 2�m���H��=���_N_:_,,_.��_._,�:__�_-�,�/�-�.��-_._._,�,�,__�_�_��:l_��U_�_�_:_p_:_s_�_:_e_d_:_a_f_!_:�;_a_; �:����:�=
,

ulnerável a In�latena aos proj. t�le�uia�os' ;�)::i:�;�;;:;{;t���§�l;,���§:ª� �;�t����f��;:�§:
.
MOSCOU, 16 (UF) _ O soviétivo, relembra, hoje, a rio britânico é bastante vul- guiados. Acrescenta que, em �lrellI receberam f�n::ts co�e- rendo à -?utras industrias em virtuae de estado de de-

Jornal Pl'avda, do govêrno I Grã-Bretanha que o territó- nerável aos projeteis_ tele' sua exposição de há dias, an- tlvas como Eoluçao parCial paulista�, Contudo, esPera' bilidade
'

��nlr� ��. il An�� 'nBr��il ��iáj�i��çl�����?;fg�i�M��:;OC,�����;í������p�itrõ c;;��,�;o�
Produzindo Jodo o PáG Que. Console.! ���k�t�11;����1 YR�,IM ��.�- E!º,�.!�nt"g�� TJÇ'i�t,DdatA�ee�:i�

RIO, 16 (V,A,) - O BraSil, nos de 1.088.212 tonela.das çlo cruzeIros. S'anta CatarIna e da greve de 45 mil es-Uvado- !;l'ande expectativa Ala- b'lnal de Justica o inquéI;i- deputado Lamenha
produziu em 1956 1.211,798 precioso cereal, que é a di- o segundo, produtor com 140 res do; portos eptre o Naine oas' a uarda o l'e�ultado

-
J

toneladas de trigo comerciá· ferença 'existente entre a' mi� ,e 10 tone!ada:;; é�n 1956,; no norte, e a Virginia, no SUl
g, � ., _, t� p�ra apura,r os respon·

vel, mais 110,000 toneladas nossa produção e o capsumo. GOlas o terceiro, ,CO?1 94 mIl dos EE.UU. A maioria dos
do pedido dEi Il1teI vençao savelS pelo. crime de Ara-

o que em 1955, o qu� faz atual,
_ I toneladas; �arana e o �ua!-! grevistas, numa votação em federal no Est�do, formula7 piraca; tudo fazendo pa-l'f;

P1!-ever que o nosso' paiS VALOR DA PRODUCAO I to com 67 mll toneladas-, Sao seu sindicato decidiu repelir do I'ela maioria dos depu .

d t
e_O f-

- . ,. ti' t
. �

-

P 1 quint com 3 '}
, .

c J ,.- que seja apura o em 0-
.�. "unçao CIO mcr.emen o' O va o( to aI da produçao: aU o o' o" mi uma propósta patronll de +.' 'd A t'Úbl" L

.
.

�comendado _ pelo próprio brasileira de trigó c'm 1956 35� tonelada,s. Os Est,ados �e aumepto' de salários. Agre. <�aos. a sse ela e- dos os detalhes ° revoltan-

resid::nte Juscelino Kubits atingiu a sete bilhõ�s 77� MInas Gerais e B!1hIa, naa! ve que dura há cinc<\) dias,' glslat�va,. '. te assassinato acrescentan-

chek <,os orgàJs oficiais ( mílhõcs 650, mil cruzeiros i chegam á' prodUZir 11111 to'\! está custando aos EKUU.' O governador Muniz Fa.l- do: - "Mesmo seja
qUe se traduzirá num aOl

'

contra qu:::ttr<> bilhões

437."I
nel'adas·

_ '.' I vinte milhões de dolares diá- ciil' falando à l'epo�.tagem
que

mento anual Progressivo, a milhões 282 mil cruzeiros em PRODUÇAO ·.M�DIA r:ios. I ,

meu amig'o, meu irmão ou

Partir de 200,000 toneladas 1955. Quando a nossa lavou- O Estado braSIleIro que, __/_ ---- >1'leu pai o criminoso irá pa-

em 1957 - produzirá den, ra esfíver produzindo dois; atingiu a ri_:lais alta. média

S b t
li

t
-

Y'" P
...

t·
'ra a cadeia". O governador

t�·o de cinco anos trigo su·· milhõ::!s e 300 mil toneladas de prodyçao ,de trIgO .Por.'i U S I DIU a eOICllnô de Alagoas pretende agir
Ílcle_!lte para apastecer ' - neCEssária: ao seu eonsu- hectare. e Santa

catarma:!Seu mereado interno, cuja mo atual _ sua· froducão 1.058 qUIlos. Essa boaprodu·' 110 caso a fim de que o

cpnsumo é, atualmmte, ,::l,f não apenas atingir' ô fabu- 'ção :nédia verifi�oll-se e,�l' RIO" 16 (V. A.) .<:- As publicou em seu número, govêl'l1o fique isento de

2,3000,000 toneladas,' ,

, , lo�o �otal de 15 bi�hõ'es e 100 funçao d,o emprego do me-,
primeiras experiencias fei- 196 qualquer acusação' de coni-

Embora a lavoura tntIco m!lhoes de cruzeIros' (Pelos todos maIs modernos erI?- �a ,

.

.' , ,

.
.

la 11.lcional já de conta de preços 'atuais), como esta,rá voura de' _peqU�n� extens�o ,
tas, no �l�,SI,I, ,com um n�- O médico faz a análise vência do crime.

.mais da metadc do trigo ne, proporcionando uma grande!' A produçao media por hec- vo antIblOtIco - a 1'0- de soeis casos de p'acientes Os 21 dep,utados da' opo

ces:ário aO cons.umo brasi economia de divisas ao país I tare no Rio Gra�de do ,��l v;;mi"êba - fOl':lm bem sü� com-doenças venéreas, que'l sição alagoana que se en-

leiro, o nosso país ainda é ESTADOS PRODUTORES atingiu a 919 _qUilos, GOU':,lS cedidas foram curados pela, rova- , contram em Recife ::. fim
o qJarto importador do A maior parte do trigo' foi. O Estado ,de produçao ; ,- � i
mun'do _ ultrapassado, ape brasileiro é produzido pelo

I média mais baixa: aPenas O mediCO que fez as ex- micina, Em dois dêsses ca- I
de reivindicar garantias

nas, pelo Reino Unido, Ale- Rio Grande do Sul. O Esta'! 482 quJlo: I!0�' hectare., A periências, dr. Luís Miglia- sos, os outros' antibióticos que julgam indispensáveis
mJ.n�a O :ide'ntal e Japão'- dt1 sulino prodUZiu em 1Q56 produçao medIa çio BraSIl, :" no de São Paulo fêz uma (penicilina, estreptomicina,

i para' o plenó funcionamen

.

ano ,t-e'tá de' lmpOl't-al' nada �enos de 992 mil to- tingiu, e_fi l,..9_Q6,__a- 930, q�,l: co�udcaÇfio à re�i�ta "Pu- mlreom1Cma, etc,) .. não se to dD PQd.ej.· Legislativo de

:Iimclenc1o unja soma .fa , l1,e,!adas no valor· de S�i8 bi- leiS, por hectare, contra 0l):>1 � 1""
'-"

l\K' -1'" n,,:()Q 11".",.rO'I.r:rJ 'sf' 'J'ca'zes',' �: ,'\1" rcO',n;;:, d'_ 131".1.
.

: çte lpl:tl'QJ?) nac1a,llJ-e llh�es 445 milhÕeJ3.52'1 mil qUilos em 1955, JJ lLaçoes 'leLJCaS, Cju() a" ", -
� -'I_C ,'u - que o

V:ENA, 16 (U, P.) - O

govGrl1O austi-íaco desmen

tiu esta n o it e a versão de

que �, polícia havia detido

um desertor russo dá Hun-

gria, o qual - teria ainda
afirmado que pelo menos

dez oficiais soviéticos to
ram executados .por se te

rem negádo a disparar, con
',ra civis, durante a TevQl. I

La de Budapest em Outu
bro do ano passado,

O ministério. do Interior
tisse que as declarações
atr'iouidas a um desertor

Não conseguiu
romper o SUEZ

;. !O!�CIF-Fi)_ ' 1fl ,(V, A,) ';- pital," coniq no- i�terior do
'JjS'CU:<'Sál�d-O em Sertanía, I Ei:�qclo, 'o·sr",Etefvino Lins

"

.iura.n�e à homenagem que: ex:gó'v-eAi�;d,oi' '

t!, é�-e-ari9i�
'lhe fOI pre�tada pelos che- dato á sucessão presíderi
res' políelcos, -locai$, o .sr, cíal, acrescentou quê aque
Etelvina Lins declarou que le cargo

'

será disputado
não é e nem deseja candí- por outro nome, por sinal
datar-se ao eargo de gover- de grande prestigio no ce

'lador de Pernambuco. Des- narro <politíco nacional.
-rnentindo asslm categorica- Apesar de não se ter refe
mente as noticias que ultí- rido a qualquer nome, acre'

. mament., têm circulado com dita-se que o mesmo seja
ihs istencia, tanto nesta ca- o sr. /Apolonio Sales.

Filho,
resolveu suspender os tra
balhos até que sejam for
necidas as garantias' neces
sárias pal'a o Poder Legis
lativo, declarando que -a ba
talha da oposição irá até o

fim dentro da ordem e da
legalid'ade.-

l5 'membros preso!
de uma quadrUhà
Argel, 16 (UP) - O quar

tel 'g,eneral francês informa
que pélb menos vinte e cin

Co membros da quadrilharar •

'gelina de terroristas qÚ2 ma

tou cincoenta ,civis, nos ulti
mos dias, acabava de ser pre
sos. Ac�escenta qUe foram
descobertos ttes depositos de
:bombas do� rebeldes arg-li
nos, um dos quais situado
nas vizinhanças do QG j'l'aB.
cês em Arg.el,'

"'''\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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������,��!I���m�·Coluna Tra�alhist8
DESENHOS COLORIDOS,
,finalizando com um Short-e
.um Desenho em CINEMAS-
COPE.

I Preços: 6,50 (Único).
Censura até 5 anos.

, As 1% - 3 3/4 - 7 e 9hs.
I '

. Grandioso espetáculo em
I VistaVisiono

t
-

BARCOS AO MA�
.'

Com iJeff CHANDLER -
Julia ADAMS Lex
BAKER.
Repórter. na Tehi. -Nac.

, Preços: 18,00 - 10,00.
Imp. atérIü anos.

Não devia exis í.ir a palavra ... Devia
existir tão-sõrnente a 'infinita poesia
t�OS gestos e dá 'luz - que o amor do meu enlevo

x x

__ : X :-_1

PALAVRAS
Ahl- C0J110 me iJarece iiMutil tudo quanto
sô�e' nós tenho escrito e hei de ainda compqr ...
Não há verso que valha uma gota de pranto
Nem poemat que traduza um segundo (le dor.

Nem palavra que' exprima a singela e o"encanto
d� um pedaço 'lo ceu, de um olhar, de uma flor!
Alr!: como me parece inutil tudo quanto'
na vida, tenho escr ito sôbre nosso amor.

Foi 'eleito para as funções de líder da Bancada do

PTB ná Câmara' dos Deputados, o Deputado Batista R:l

mos' (PTB - São Paulo), autor do projeto de lei i.333-56,
As 2 _..! 4 - 7 -e 9hs. '

que, asssgura aos servidores das Estradas de Ferro da
-

A mais sensacional e 1'0-
União errr regime autárquico ou .outro de nature-za espe

mântica de todas as histô-
cía' bem como aos servidores das, autarguicas de previ'

rias de "eapa e espada": dêncía social, Os direitos, atrlbuídôs aos f,uncionários pú-
O LADRA0 DO REI blícos civis da União, pelo Decreto-Lei- n. 3.769, de 28-,J. G. De Araujo Jorge, Cinemascope - 'I'echnicolor 10-941. I• *.' Com: Edmund PURDON x x

A N I V E R S A R lOS l;ins, funcionário. da Prefeí- - Ann BLYTH � David - A Federação dos Em'pregados do Comércio realizou
.>, tura Mun icípal

I
NIVEN. '

uma sessão especial a fim de . acertar as bases da' rei-
F.;\ZEM ANOS HOJE:

,

- sr. 'José Nelso� de Me- A história de um aven-, zíndícação da classe,' a ser levada à Administração Cen-
lo, do alto' comercio desta tureiro galante que t�ntou tral dô'IAPC, pleiteando a nlteração do critério seguido

, praça e proprfetárío- do Em- penetrar na Tôrre de Lon- '� em"v'lgor nos ,ambulator:os médicos, Para que, os Co-
pório Lord. dres! .narcíártos não sofram descontos- pela entrada com atra-

- No Programa: 10 'em seus emprêgos e possam, na interrupção para o
FARÃO ANOS AMANHA: ( Reportei- n"a Tela. Nac. ilIÍloço 'ídas 12 às 14 horas), ser atendidos nos ambula
MAJOR DR. RU� PORTI.,' / Preços: 18,�0, - 10,00. tóríos ,do- IAPC, rãs-se mister que a Administração Cen-

NHO Imp, até 10 anos. trál adote .novo critério, _'atrav�s de fichas "preferenciais"

I ' (par,a. �omerciários' em serviço ativo) -e ríchas "gerais"A <lata de hoje, assinala ,- .--

�"'i)' L Il1
'

� � B
.. ,_:�, ,._.

(para.-"'_<!� demais seguradOS 'e. SeUS beneficiários).
,

'1 do anivers�rio do nosso
IJMk iL !... . ..:. __:_ "'-- x

.
x

prezado arrugo e conter."
. Continua intenso o' serviço de qu'alificação eleitoral

râneo, sr. dr. Ruy Portinho, As - 2hs.
na séde do PTB, em Florianópolis e no Estreito, onde se

do, Serviço de Saúde do 1) - SEM- BARREIRA encontram pessoas habilitadas, sob a direção do vereador
Exérc.ito.. I NO CE"U - .Com : Ralph I' 'Júlio. :Paulino da Silva, para soluéionar todos os casos e'

J\:IUl to relacionado nesta Richardson. '

. t' leI·tores II
-

orlen ar os e· - .. - .•Cf.pital, goza o distinto ani- 2) - ESQUADRÁ HE-', .

x x
'., _'

,rers,1rü_te de grande nú-, ·RõICO - Com: Walter' Espera-se LI "nomeação, para Inspetor Reo-ional do
:11€1'; de amigos e a�mira- Pydgeon Van "Johnson 'Serviço de Expansão do Trigo, nêste !l!.stado, do Engenhel-.lores, �ue nesta. data _pres- - Dorthv Patrick. .l ';-'0 '-Agrônomo Manuel Markman Filho, técníco de inata-:t:o!'-l�e-a(' as ma is expres- No Programa: I cável probidade, jovem ainda, ,mas dotado de larga expe-
sivas provas de apreço e Esporte na Tela. 'Nac. ! rlêncla, O Agrônomo Markman Filho é natural de Pernam-
regozijo, às quais os. de " Preços: 12,00 - 6,00. ! buco e, até há pouco vinh� exercendo importante pôsto, (, ESTADO" se assocla� .. Imp, até 10 anos. i no Rio Grande do SUl, �nde o foi colher o, convite das aí-
CO'\! VOLO�;. d€ perenes feh-

" _ ,l.tas} esferas" do 'Ministério da .!\g;r1cultura:
.

...

cidades.
'

�
..
� _.� tI' • .- -:i � _.

co���:�Ah���I�!' 30 _ sr: La�reanó Gomes
, � � � ,\

l' �� -}��amO�/�)ilP�' �mperijtlE�:r� n�o�'roupa
-aniversário, 'a -interessante de Almeida 'à&--: 2 há."

1 fé'ita�?f.has s,im r,(/UP8, beml feitá. Se.us ted'dos s�(rem
, e graciosa menina Miriam, � sr. Saul Damiani 1) _ OLHOS DA.SELVA Ui� pr� encolhlÍnsnto total antes da confecção, o que,�
encanto do lar do' sr. Wal� _ tenente Neri Clito com John Hall .;;1ô'par:de párh;)núgens �xclusivas, de seus 36 tama-
cir Borg'es' e de sua exma. Vieira, da Polícia Militar, 2) _ O LUAR DO PRA2" 'nhó'S diferentes, e puro estilo ingles, asseguram plena
espôsa Ilse Borges. _ sÚl. CleuzaJ Helena da DO SOLITA'RIO -:::: satisfàção aos que a usam.

311va, filha .do sr. Arico· com ,Charles Starrett. Magazine Hoepcke, únicos distribuidores na ci·
'!H-;des Esperidião da Silva 3) O CAVALEIRO _

dade.
e de sua exma. esppsa d. FANTASMA - 7; e 8.0
'zanr", Beatriz da Silva

I :._Episódio. , �
-

V INO"- sr. Waldir Brasil, fun- No Programa: U,m '

!' DI.' -

jonário ct.a Caixa Eco,u:ô- :�- Atualidaa�s Atlântída
nica Federal

, I Nac. - Preços Cr$lO:oo e
sr. Moacyl' Gallotti - 5,00 "Imp. 10 dee; anos -

C Isr. Hamilton D'Alas- 'As 7,30 hs.-Colossal pro.' a r-n a v,acio . "

"gra-ma puplo ---, 1) SEM I- sra. Maria 'de Lourdes BARREIRA NO CEU
.je Oliveira"" Ralph Richardsôn. Ann- ;Jamais. uma denominação foi mais adequada nem

- sra. DaUl'a Silva Todd.
I
mais' expressiva: um "Divino Carnavàl", I

- sra. Liliam Maria Pa- 2) - ESQUADRÃO UE.,
'

Todos sabem que o melhor carnaval do mundo é' o
checo RO'ICO - Van Johnnen � do Rio de Janeiro. Todos sabem que os melhores hotéis I- l:ira. Marià D. L. Go- Walter PY\dge�

- -

I!stão situ'ados na praia mais maravilhosa do mundo que:
11e8 Jornal da Tela-Nac. � a de Copacabana. Todos ainda sabem que o mais fa-I- sta. Lígia Santos, fun- Preços - 10,00 5,00 moso baile carnaValesco do mundo, o baile que atrai tu- ijonária dos Servfços Aé- "Imp. 14 anos" l'lsta,'l de todos os paises, o baile, cujas- entradas são as

1'eos Cr�z.eiro do Sul mais disputadas, é o do Municipal do Rio. . . I- menina Vânia Cande- Pois bem, poder gozar tudo isso sem fazer despesa,
mil Pereira, filhinha da

U'
�- }Joder viajar de aVI�o, hospedar-se num hotel de Copa·

exma. vva.' Zulma Cande- 'r]d,'0,�.f!;4., ':!,aba:la, frequentar o ba_ile do Municipal, sem gastar
mil Pereira �_n_ l1ida e ainda ter direito a um acompanhante de sua es·
- sr. Milton

-

Campos côlha, é r,ealmente algo de Divino ...
_ sr. Nicolino Tancredo as 2 - 4 - 7 - 9 hs Sobrepondo-se, todavia, a tôda:; essas -regalias, digoUma história de amor qU$ 11!as de um conto de fadas, há ainda a regalia inslwerá.jamais será esquecida! vel, e permanente, 11 regalia de tôdas as doces horas de

Stewart GRANGER ;�escanso: a de dormIr num colchão Divino',' num dêsses"DCT" ,
-

'" ! JEAN SIMONS em famosos e insuperá�'êis colchões faJ:>ricados p'ela Probel,Leciona-se à rua Pre- A CRUZ DO MEU DESTI- �uja 'v�nda extra foi agora iniciada .pela A �odel�r, me.srd�nte Coutinho; 76, se- NO (',i,ante a já celebre entradinha de 'Cr$ 30,00 e o restanteguhda fas-e. Cine Noticiário - Nac. (m 10 suaves ,palram,ntos mensa'is.:-Pratica aparelhos Legis- p'" a gjl I'" 650I re�os 1':1" a,oo',;' Pois é gra,ças ao concurso elltabelecido .nessa vendal.ação 'Eletricidade.' "Imp. até 10 (dez) anos Gue se tornará possível a realização do 'programa acima,
-_ • ..., programa, que é realmente "Divino". I

�ldI' Ih .'1 'lI
'

Cada comprador pe um colchão receberá duas có· : '

'jz...% ':.ias da nota fiscal relativa- à compra. Uma delas será
. _�_�!_ _i depositada numa urlla, cuja abertura será feita na noite'

'(�e 26 ,do corrente mês, nos salões do tradicional Clube
'

as 2 hs
:2 de Agôsto.'Cada comprador terá direito' a tantas no-

'

1) :- O LUAR DO PRA-'
t'1S fiscais numeraaas quantos, forem os colchões com-

I
DO SOLITA'RIO-' I
Charles Starrett prados. O premiadú terá direito -a- levar _na excursão

I
2) _ o. CAVALHEIRO um acompanhánte, cuja passage�, hotel etc. está

inclui-I7 8 o E (ia no prêmio. ,
•

;) '.0. \"�M O Mais ... ·0, mais é- o ,gozo dessa oportunIdade va·
. BA�REIRA liosá oferecida 'g�'n�Hinen:te peia as,soCiação da boa von-,NO CEU� tade e desejo, de be1]:l_§ervir ,da Probel e da Modelar. O

TRa.dlPdh Richard'son -' Ana
:l1ais' é gozar um D��.ino\:batnaval.e

j ".-'�.�. 1i.� •

As 8hs - Stewàrt GRAN-
.. ":VEND�DOR-PRAÔisifA -'---C-O-L�O-C-A-Ç-Ã--O-I-M-E-D-I-A-T-Arrbtar à Rua ,Gel. Bitten· GER - Jean Simmons em

'

.

"

_
,

� ,

Technicolor Importante oTganiz'ação loeàl necessita de um. É
No Programa: imprescindíveÍ, ,t,er' bôa' ieti'a, :apreserrtação e tarimba
Jornal da Tela Nac� }J,a�� 'eyentl,:la}s �y:iágens. 'O'tima <5po'rttinidade para ele-

,
_ Preso� _ Cr$lO,oQ --:; Q,_Q,?, ::u.�Jl,to. ,ati\lo:, .8ar�a8� ,dê proprio 'IlUn1-lO Com préfenções e

I"
,

"'Imp:, 10 (dez anos" ,,' I :'eferências' para a Caixa deste Jornal;' GU<l-rda-se sigilo.,

,

.

Embarcou para Indaíal o dr. Acácio Garibaldi - S. -Thia·

gO,

.

Presidente da Executiva' Estadual do PTB, Junta
mente com uma comitiva de, destacados prócares pstebís
tas. O Presidente da Executiva Estadual, 'em Indaial, diri
girá Os trabalho�, nos dias 17 e 18, da I Conferência Be

�'ional Petabísta.
x X "

Emblrcará, dia 4 de março, para a América do Nor

te, o prestigioso líder sindical GUSTAVQ ZIMER, �e�' ,

bro Diretor da ;'ederação_ dos Empriegados do, Comerclo.
Já se ancontra nos Estados Unidos, desde novémbro do

ano passado, o sr. AMANCIO P_EREIRA, Secretário da'

Federação. Os citados líderes viajam no, gôzo de "1301sas
de Estud'os" conseguidas por intermédio d� sr. H�pó1ito
do 'VaUe Pereira, zeloso e dinâmico Presidente da reféri-
da Federação.

Quando o sinto é profundo, indefinido e imenso,
mas se o acho ��o grande quando nele penso
parece-me tão i'ouci:> se sobre êle escrevo!

DR: �MANDÓ VALÉRIO
,

'DE ASSIS

Transcorre na data de
,

hoje 'o aniversár-io natalí
ci� dO. nosso prezado amigo
e conterrâneo, _

dr. Armando
Và.lerio de' Assis, vereador
à Cân1�r�_.' Municipal pelo
P.S.D. e hÍlmanitádo' clíni
co em nossa Capital.

O distinto anlversarian
te, que por suas virtudes,
grangeou na sociedade lo

cal grande número de ami

gos e admiradores, será, no
ensejo, por parte deles, al
vo de expressivas manifes

tações de apreço e -regozijo,
às 'quais OS" de "O ES
TADO", se 'associam com

votos de perenes felicida
des.

_:_ menino Sinésio José
Furtado, filhinho do sr. Si
nésio Jos'é Furtado, funcio
nário do Departame_!lto de
Estradas de Rodagem e de
sua exma. esposa d.' Maria
de Lourqes Furtado.
-=- sr. Jorge Joaquim Boá

.:. baid .

- ;;;ra.. Anna Bosco de
Melo, esposa do nosso col�
ga deimpr,ensa, Jom Osvar
do Melo. \

- sr. Rodrigo' B. A. Ju-
nior
- sr. dr. Antonio Nunes

Varella, iÍ-ustre advogado
- sr. Rodolfo Monteiro

Pinto, funcionário do Tri
bunal de Justiça
- sra. Luiza Lehmkuhl'

Peluso,' esposa do sr. Car.]os
Lehmkuhl
- srta. Maria de Lourdes

Oliveira. '

-

.

- sr. Colombo Faraco, do
aito comercio l�, e pesfloa
muito csÚ:::nada na s'ocieda
de local.
- Sl:a. B�ptistina Moritz,

esp03a do saudoso conterrâ
neo sr. Roberto 'Moritz.
- sta. Na-ir Souza
- menina Cecília, fi.lhi-

nha do sr. Hélio Souza'e Sil-
va

,

- sr. Gerson GéVaeTtI
- sra. Maria Gomes
- sta. Maria lná Vaz,

funcionái'ia do Ministérià do
Trabalho
- menino Lourival, -filho

do sr. Francisco Borja
- .sra. Júilia Amália da

Costa

.-CONCURSO TELEGRA
FISTA

ALCIDE S ABREU
ADvoGADO

,Ü"G.UER CONTRA A

.. FAZE-ND,APÚBL)CA
, .• C.ai"a Postá' '246
',hg�';'IiÔPQLI5':' SANTA tAT�RI"�

- sra. Maria Luiza Hof-
Sfmann V E N D E -. E

_ sr. Abelardo' Duarte - Po�' IDOÚVO' d� mudança
_ dr. Alfredo Arauj�, uma geladeira Bacelli, de

15, üês, e um conjunto esto
fado.

médico
_

- menino Gers.on Carlos,
, fÜho do sr. Olímpio F. da
Silva Junior e de sua exma.

esp.osa d. Herondina Rebe
lo da Silva

" O ESTADO
,

O
•

mais antigo Diário de
Santa' Càtal'iIJ-a,

/

Uni' dos exmos, srs. Secretários d' Estado de
terminou que: para cartas aquisições, fôsse feita
concorrência interna - tomada de preços.

Quando' o resultado da determinação chegou
ao seu daspacho, S. Excia., por esCrito, decidiu anuo
lar a concorrência, visto c-omo dela não haviam
'participado várias casas comerciais, AMIGAS DO
GOVÊRNO!

Eles não gostam, não dão motivos, como êsse ;
quá! quá! quá!

Com que, então, há firmas AMIGAS e firmas
INIMIGAS do Govêrno?

Quá! quá! quá!
c-'

Com que, .então, nas concorrências, o critério
não é a seleção dos melhores artigó� pelos melho
ras preços, mas a amizade do govêrno?

Quá! quá! quá!
Diante do sxposte não seria de todo hípócrtta

uma publicação no DIARIO OFICIAL, das firmas
AMIGAS e das INIMIGAs do govêrno!

Quá! quá! quát

/,

OSVALDO MELO

CONCEITOS: L. MIGLIOLI - Publicou uma folha,
matutina desta Capital, uma reportagem assinada por
L. M�glio}i, qpe começa a�sim: "Estamos no terceiro
pavimento de UM DOS BONS BOTEIS DO BRASIL --:

O LAPOR'_fA "- SITUADO 'NA PRAÇA 15 DE NOVEM
BRO. Além dêste, temos, aqui eim -Florianópolis, o LUX
HOTEL. De l'e,to em se tratando de ip,dústria hotelei
ra, muitó' -deixa a desejaI' esta cidade.

.

Praticamente, não há 'hotei:;;. Que venha o DUNAS!
E quanto ;lntes!!!" (o grifo é nosso) Leram? - O Sr.

L. Miglioli diz estar hospedado em· UM DOS BONS
,

,
"HOTEIS ,DO BRASIL -- o LA PORTA -'. mas, que há

tambem o LUX HOTEL, e acrescenta: - "PRATICA'
, MENTE EM FLORIANO'POLIS ,NAO HA HOTEJS" ...
Diabo que o ent=nda !

Há ou não há hote'is em Florjanópolis ?
O reporter, sôbre a' nossa Capital, u:;a estas ,eX'

pressões:- '�HA CERTOS ANGULOS DA METROPOLE
IMUNDOS, PRINCIPALMENTE A ORLA OCEANICA ...

"

IMUNDOS - diz ele Leram? .Depois daquela ORLA

OCEANICA, ainda tem mais ...
Outro conceito do sr. Miglioli. "A MENINA MOÇA

E' BEM SUJINHA: SERA' QUE NÃO GOSTA DE BA
NHO"?

T'�ll! mais, muito mais ainda:, "VIA DE REGRA,
A MÉNINÁ MOÇA NOS AGRADOU, 'TODAVIA DESA-

, / "

,GRADARAM-NOS CERTAS COISAS E AQUI VAO,
NãO COMO CRI'rrCA, MAS COLABORAÇãO DE UM'
COESTADUANO VISITANTE (agora vem:)
IMUNDICE' QUE 'DOMINA �LGUMAS RUAS DA CA·
PITAL E, POEIRA QUE POVOA OS .ARES DE QUASI
'TODOS OS BAIRROS, EM V!RTÚDE DE NÃO PAVI-
MENTAÇãO DE, SUAS ESTRADAS". '"

Exagero sôbrç,. exagero. Injustiça sôbre injustiça.
Inverdades sôbre inVerdades. Poi�, "POEIRA QUE
POVOA OS ARES(?) ... POEIRA, que POVOA? Ares
povoados de poeira? Mas, vá lá, assilTI mesmo.

Áinda sôbre poeira, ha isto:- "O TURISTA EN�
FASTIDIA-SE DO IMPERTINENTE PO' QUE SE SO°
BRELEVA DAS MESMAS E QUE INEVITAVELMENTE,
E' COMPELIDO A ABSORVER P�CIALMENTE".

Ainda bem que o TURISTA E' COMPELIDO A AB-
SORVER PA�CIALMENTE ... porque si tivesse de
ABSORVER totalmente, serIa um verdadeiro desas -

tre !!

Bem, sr. Miglioli. Desculpe as intromissões. Dá·se,
porém, que estamos aqui numa campanha trem=nda
para meJ.horar' a- terrinha. EstimuÍande, trabalhando,
ajudando. C0190 florinr.·opolitanos, vimos já de longa
data ,escrevendo sôbre o assunto, mas, quando ACON
TECE que alguem eXcede, pas SuaS apreciações, temos
qU'e protestar. Ha pouco, um reporter p-ela '�SINGRA",
dis�e tudo ,errado sôbre a Capital,' afirmando até mes

mo, qUe oS rios de Florianópolis, abasteciam a popula-
ção de peixe!!!"

- '

...

Uma reR:grtagem é coisa 'Que não' se faz 120m sim'
pl�s olhadas, ás corridas n\Im 'automovel. Reportagem
é na impr::nsa, coisa de grande responsabilidade, tan
to mais quando Vem as;:inada. :ry.reus v'atos são para
que o COlega não se de.ixe leva,r pelas primeiràs e apres
sadas impressões. Que Florianópolis, a MENINA
.seja bem farta em a'gua do mar e dos chuveiros dos
boteis para que bem lavadinho Chegue o reporteI' no
Rio, onde falta agua. e ,�.ºpnun estorquicos pelas rUnS'
como �' sâbido e notório, isto l'i1esmQ' di� o carioQ-:'Í

' ,

nos Jornaigfalados dos Cinemas.
.:.

,.0/-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de entrada e o restante 'em
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VEJA COMO. E FACIL PARTICIPAR
/

Escolha em nosso Loja uni dos
maravilhosos Colchões de Molas
DIVINO - de confôrto Cientifico.
Automàticamente pela compra V.

posse a concorrer ao sorteio I

'No "dlo 26 de fevereiro, às 20,30
horas, será realizado o Sorteio,
no Clube 12 de Agosto,
com a presença de Autoridades
Federais. O vencedor será conhe
cido na hora. Assim, se V. fôr
o felizardo" terá alguns dias-para
se preparar para a viagem I

E V. VAI PELA

V. e seu

acompanhante
viajarão num

confortável avião
da Real'Aerovias,
gozando a

tradicional cortesia

I

(Plano cprcvcdc. pela Certa-Patente Fedéral 97 da Agência Junior de Public;dad� ltda. - Rua Alcindo Guanabara, 17 - 15.· andar - Rio de Janeiro)
I '

V. compra um DIVINO - o colchão de molas
mais vendido no País e ainda - tem ,a mara-

./�

vilhosa chance ele divertir-se "à grande" no

melhor e mais animado Carnaval do mundo!

Veia o que lhe oferecemos:
. ,

.

e 'Têdos as despesas pagas para V. e 1 aco.mpanhante
e Viagem de ida e vo.lta pela Real-Aero.vi�s
e Entradtls para o. Grande,Baile de Gala no. Municipal
e Estada em Ho.tel em Copacabana

'

I

I
I
I
J
I
t

Divino. "Mo.la Mágicall -, Irídeforrnável, su

per-macio. Molas eletrônicamente temperadas.
Garantido por 3 anos. Revestimento exclusivo.

Divino "Super" ..... Com faces para calor e

frio. Revestimento em tecidos Jacquard,
exclusivos da Probel. Garantido por 5 anos.

Divino. de "Luxou - O colchão. das estrêlas.

Estofamento de primeir-a, em pasta de algo
dão e crina animal. Garantido por 6 anos.

Visite-nos hoje mesmo, para concorrer a êste fabuloso concurso I
\
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INo Jubileu da· F.aculdade-

\
<tonto da 12.a pág.)

-

",
aos cálculos, quando os va- IÇas de que temos procurado

Como José Boiteux, Hen- lares se invertem e a ingno- �er fiéis às tradições de
rique Fontes. O seu nome rância procura lustre no ,nobreza. e de cultura da nas-

AI'
,.,

d d
I

U ,A 'I F'b
I, , "orlllada está em todos os instantes fulgor das moedas -, nes- sa Escola,e a agua e poças po e servlr'� ma au en lea a rica mo e está em todas as partícú- ses momentos de crucifica- porque cremos que sõ-

Essen - O s .especialistas A .princípio desenvolvera- do. Meia duzia de tubos e A isenção de substâncias las da Faculdade. Quando o ção espiritual, buscamos mente são sadios e' somente
dos estados maiores da se a nova aparelhagem ex- alguns recipientes ,menores radio ativas pode ser de até primeiro tombou, às suas confôrto e procuramos alen- devem ser apetecidos, os
'OTAN e. peritos da defesa clusivamente para ser utili- constituem complemento da \)9,9%. Apesar de nos Esta- mãos honradas, beneditinas to, recebemos socorro e re- frutos do Bem e do Traba
civil de Idiferentes nações zada por grupos de enge- aparelhagem. As dimenções dos Unidos se terem inverti- e fecundas, coube o facho vigoramos energias', rear- lho;
discutem atualmente a in- nheiros e técnicos alemães CÜI conjunto são tão deduzi- do somas ímpsrtantes nes- que êle mais tarde transmí- mamosj, entusiasmo e read- porque cremos que de to
venção de um grupo de en- que trabalham na constru- dos que '\>ode ser montado tas investigações, ainda não tiria vibrantemente aceso e quirímos a fé, na breve e das as razões, somente é
genheiros alemães em Essen ção ele grandes conjuntos numa camioneta sistema to- se obteveram resultados se- vitorioso, que consolidada, luminosa história da nossa inarredável a razão da Ver-
que conseguiram finalmen-l industriais no Oriente. En- do' termo de 2,5 toneladas. melhantes. A aparelhagem na realidade, já se achava Faculdade, nas lições de dade ;

,

te construir uma instalação tretanto, quando das ínun- Uma bomba com motor de não serve apenas para casos 8, ínicfativa que um dia reu- pertinácia que ela nos en- porque cremos que na
móvel para a depuração de dacões na Holanda e na 2,5 Cavo transporta a água. de emergência, mas serve n ira alguns para benefício sina, nos exemplos de firme- Justiça somente é ideal '''a
água. Nos casos de catástro- Al,�manha Ocidental, verifi-- Dois filtros especiais encar- para labbratór ios de inves-. de tantos. za de ânimo que nela ssmal- força de equilíbrio entre a

fes, este conjunto permitirá ,cou-se que a máquina de de- regam-se 'da limpeza da água tigação nuclear. Resolve-se Vendo-o ainda há dias, no tam, no roteiro de crença Mora! e o Direito";
transrormar a água suja de puração tem muito maiores e um terceiro da sua desin- o problema do destino a dar seu passinho batido, no' car- que nos indica, na 'beleza do porque cremos que na Lei
poças, e de pântanos em possibilidades de aplicação. fetação. Dispositivos espe- a granl1es. quantidades de reiro da Biblioteca Pública, ideal que nos renova e, de somente há instrumento de
água potável, cristalina, sem Dois tanques de água, ca-I.ciais permitem medir exa- água utilizadas nas centrais retroagiu-nos a memória, modo especial, na necessida- bem-estar coletivo, de pro
cheiro e de gosto agradável. da qual com uma capacida-

'

tamente a quantidade de hi, atômicas. para tê-lo à nossa frente,. na de orçânica da luta, que gresso, de harmonia social
Elimina-se a.té mesmo o efeL de de - 1.000 litros, formam I percloreto de sódio a acres- A Austrália manifestou Q mesa diretora ou na cáte- ela nos evidencia como con- e de paz;
to de radiações e/a contam i- o centro· desta estação de i centar para destruir as bac- seu elevado interesse na dra, fulminando liminarmen dição de sobrevivência. porque cremos que sõmen .'
nação com venenos. filtragem em ponto reduzi- térias e de cloreto de ferro invenção alemã, pois ela ofe- te nossos palpites ou indefe- Para quantos efetívamen- te na Democracia está o re-
----------------------.--------...------ para arrastar a sujidades e, rece a possibflidade de pen- riná.o sumariamente nossas se nos ensinaram com 'a pa- g ime político definitivo;
( R I'ME. B Á R B A R O as sustâncias em suspensão. sal' na exploração de regiões

I
pretensões, através de um lavra e com a ação, transmi- porque cremos que a con

Um filtro de carvão ativo até agora- desertas por cau- seco e contundente Mas não, Lindo-nos ciência e doutri- quista que mais eleva e mail'?
"Trihuna Livre" de Joa- 'tcompanhada de um inves- .absorve os. corpos estranhos sa da falta de água potável. I

siô! ou, a horas matutinas, nado-nos virtudes, caibam consulta a dignidade huma-
çaba, em sua edição - do tigador da Delegacia de minúsculos. Numa outra região verifi- em dias de intemperies, ex- nesta hora jubilar as mais- na, é a da Liberdade:
dia 10 do corrente, publíca .

Polícia daquela Cidade, e Depois de cada per iodo cara-se que a água passa planando um ponto inteiro vívidas emoções do nosso e porque cremos, enfim,
o que

. u:baixo transcre-ye- um Chefe de Trem da rle' serviço de seis horas tem por camadas rádio ativas. do programa a-apenas um penhor. Mas caibam tam- que a soberania do Direito é
mos: R. V. P. S. C. e do ex-solda- de s.e proceder à limpeza A nova 'aparelhagem alemã pu dois academicos - dan- bém, tom elas, as seguran- eterna.
Repercutiu nesta Cida- do -da Policia Militar dêste 30s filtros. Em caso extre- permitirá eliminar este gra- do-nos nessa noção do de- \

-

de e no Oeste o .assassinato Estado de nome Aires Pa- .110 esta instalação pode de� vtincouveniente. ver, e�sinamento inesquecí- 3•••(.lI!ritli'•••D
de' Lauro Iglesias, antigo dilha foi ao encontro de Durar em 24 horas nada me-' Para certas regiões da vel "para as exigências e os

- ,

servidor da Rêde de Via- Albino, em uma pensão que !�OS de 180.000 litros de água IAmérica do Sul e, muito es- rigores da vida forense.
ção Paraná e Santa Cata- o mesmo possue, a fim de suja, quantidade esta que pecíalmente, do Brasilv .a E o (Professor Urbano
rina, lotado há,muitos anos rehaver a quantia em moe- corresponde ao abastecimen , aparelhagem significa que I Muller Sales, mestre eméri
na Estaçã., de Herval dft corrente, acontecendo, to de uma cidade de 3j.000 se abriram de par em par' to, esteio também da Facul
d'Oeste, que, de maneira aí, a sua inesperada morte, habitantes, tomando por ba- as portas do progresso. I elade, a que deu nome e reno,

brusca, sucumbiu momen- orn virtude ,de ter recebido se cinco Útros d'e água po- .

Max Tonnies
I
me, com a sua elegância mo-

tos após receber um ti- 11m tiro nas imediações da tá�el por habitante. Um la-
-

ral, com o fulgor do seu ta-
ro de revólver na cabeça, nuca, desfechado por seu boratório anexa' ao 'conjun- O E S T A D O I lento e o' privilegio .do seu

nas imediações da nuca, devedor após algumas pa- to permite analisar cada me saber, sempre' em dia com

aos/40 minutos do dia 5 de lavras, e dentro da própria ia hora uma prova da água. O mais antigo Diário de '1 evolução do Direito Pe-
fevereiro, na Cidade de pensão. O serviço de todo o conjun- Santa Catarina, nal,
União da Vitória. Diante da confusão que to requer apenas um homem. Leia e Assine E o Professor Carneiro.
Conforme o que conse- .'le armou, foram dispara- Além disso a sua constru- Ribeiro, emocionado às 1a-

guiu apurar a nossa repor- dos vários outros tiros, ção exclui toda e qualquer
S d grimas quando lhe oferece-

tagem em fonte dígna de tendo o Chefe de Trem que deficiência de funcionamen- Olhos que e uzem lnos uma das suas memorá-
todo o crédito, a vítima,ha- 'lcompanhou Lauro alveja-, to originada pOr erros no

, ''.: ,. veis aulas, de Direito Civil,
via 'vendido a Albino Hoff, <lo o assassino, que se en� enmando. Contendo-se p ,mí- •••••
ex-proprietário· do Hotel ,:ontra hospitalizado e prê- nimo erro, a respetiva boca
Avenida, desta Cidade, um "O, porém não inspirando de água é bloqueada aúto
automóvel Chevrolet, modê- ':'l1idados seu estado de saú-

.
màticamente. Nos ensaios

lo 1948,. tendo recebido

pro-I
de. efetuados com água extre

missérias. Porém, como até Lauro Iglesias, qué con- marrrente suja, 'verificou-se
então não conseguisse 1'e-' tava 43 anos de idade, dei- Rempre de novo que o grau,

ceber a qu'antia de que era; xa viúva e três filhos, s'en- cfe pureza atingido é, exce

credor
-

e ainda mais ten- do dois menor.es. Seu se- lente, pois o índice ele ger'

do Albino mudado sua resi- oultamento se realizou nn mes foi sempre zero. Na

dência par� /
a Cidade de Ce-mitério de Herval d'Oes- água corrente a tolerância

IUnião, é'Ja' �Vitória,. no 'Es- te para onde foi translada-
I
pode ir até 50 a 60 germes CLAREIA E HIGIENIZA

tado do Paraná, a vítima, do o corpo.
'

por centímetro cúblico. '

• t

U� fa II-a Iva· IrRa a � aI!
•

\Voce
.

Sabia Qne. • •

EMPREGO
importante _"óiganização. comercial, com, escr itórios

:10 Estreito, precisa de empregado com instrução ao n i
vel do ciclo secundário completo,' bôa redação e expe
riência comercial, idade entre 23 a 29 anos, preferente
mente residente de. Estreito.

Salárlo inicial 0.1'$ 3.600,00 por mês e oportuidade
para progredir.

Os interessados deverão dirjglr-sa por carta à re

:.:açã:o .

dêste jornal. inddcan do idade, instrução, expe
i iência, etc ..

SÃO

Desde a escolha dos técidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialistas/responsaveis pela confecção das

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per:':eita e que v'este bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser,
adquiridas com exdusividade nesta cidade estas afa-

�adas roupas.
'

OLHOS

,

adA lfarKhllJ o.o4o,.. 34J. J.!CU.J4' I�.��
c;:;J.'TlDA fELE'GIlÀ.AU· FIliaS!! 8R�

;;.--�.... ._
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COMPANHIA .'1ADEIREIRA SANTO AMARO

/

1'2a, desafiandQ-nos sempre

para a contestação das hi

f,oteses de Freud, que êle

psicanaliticamente exagera
va e desdobrava.
E a 'grande e imortal au

la que nos deu, sem rÍô-la
. poder explicar, porque as

emoções e as responsabilidat.
des da Cátedra lhe embar
garam a palavra - o Pro
'[essor Salvi� GO.lzag'a. A
':lua presença veneranda e

amiga, era um vibrante ges
to de solidariedade a infun

�ir-uos confiança na pro�
fissão, a insuflar-nos amor

'lO estudo do Direito, a an

temostra-nos o valor insu

privei da cultura nas pu-'
gnas judiciárias.
E ao lado desses, ainda

outros e ainda tantos, que
continuam ou já descansam,
uns da cátedra outros da vi-
1a também, e que, como es-

3es, deram à Escola o seu

labor desinteressado e con- I

tínuo, a assistência perma-
I

:' .

nente da sua boa vontade e ", \ Jdos seus esforços, a colabo-

.�'
\

l'ação do seu saber e dos .

seus estudos. E depois des- _�
'

..

se$, 'que estavam pelo di- �, �

-

.

����i:,o o:a�l�!i��er��ap:�� . �/ ;:'-/�,",''''\-- . ' ��'......
"_,

;.y,ll&�
,

-direito.de conquista dos con-'I /,
..

(ii rc�

cu�s;_�I:e:;�·��S�:I�:���:o:�s
•

.�. �
A

;:����.,.._..

'Iazares da luta pela vida, a
"

..

4ft.. ,.s a.> "S liIRIFt-/S l(JS vêR-
.

-

data de hojê/ oferta-nos mo- - (/)UGOS po sef:tlLOXr, #,4FRI1.1IC/t €RrM1,�
tivo e ocasião para confes- �, ilS &:6U1A1re: E;fIFO�Cl1ll!1ev70l.2::J f"RAI.KV.."
sarmos que, quando nos ba-'

..

OtI.eO..f PARA &{/$f41.4"e V/P/!Ullf,4 Ç/<tI.Y�1
tem adversidades, quando ; :(8 PA?AÃé08,: p,;Rt4 t1PL/CA.eO TORIIfêNTIP_
nos castigam incompreen-

. 41"�t4NCOS/ P.4�.#PLICIIR O�!.

ções, quando nos decepcio- �AAI" I,.�. "1'-'" ".e-RANC03 ",,'

nam fragilidades da contin. ��KtJ5N,c;n .,J,V •
.

_ .......,',. -'1-' 'i�,�:"'''::4\gêl1cia humana, quando se
'AI '

..AI't2!>'
desconsidera a honestidade. � ',vllaliAPê rRtWpnv�'; t:?-

do trabalho, quando a sin- I ':.;.;_S'IIA1 /'AGO Pli; 1fc�liii!r;;r;fl4�)�:lI'iI(
eel'idade se contrafaz ao ca- 'r,>,.,�.. ,•.�.. ,.�,�'lJ,_,_..

'.. Vt
101' das paixões descontrola- ! ' flL- '.y •

.............,�_""""_�_. ,1 d\'i, q:llall.<lo ª.'l gjtral1t!as §._e
I

,l �LA i�'-�
,

:.,_d",._"·,.,.,.,.. ·,.,,_. __ .,_,_ .• _�." sofóuõem aos interesses
,- ��.. .

.".,-�----...�

,ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA,
Edital de Convocação

Pelo presente i'icam convidados os srs. acionistas
:iésta sociedade,' íJ3ra a, assembléia geral ordinária à
realizar-se a 16 de :\larçó p, vindouro, às 14 horas, na

-\(ede� social, nésta ''? :dade de St. Amaro da Imperatriz à
:,strnda Geral, s-n. [l;im de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1) - Discussi'to e aprovação do Relatório da Dire

toria, Balm'lço Geral, ,conta de Lucros e Per
das e Pi ... ·ecer do Conselho Fiscal, raferentes
ao exerciCÍo de 19.56.

2) - Assunto::. de interesse social.
A V I S O

Acham-se à di,,;posição dos srs. acionistas, na sede
: ocial ,os document( � a que se refere o art. 9-9, do decre-
t'J-Iei n. 2.627 de 21: �e Setembro de 1940.

,

St. Amaro da .,aperatriz, 5 de Fevereiro de 1957,
Milton Fett Maurilo Rodrigue�

Diretor-SuP/rintenciente Diretor-Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 17 de Fevereiro de 1957
------_._----.._�-------.,---------

Será injcia�a em fins Dê,8te ano
,

T',:::';0n 1�.J('rflª'Çlha, 15 cu. P.) A empresa alemã que está
montando uma fabrica de locomotivas e caminhões em Campo Lim
perto de Jundiai no estado de São Paulo, anu nciou que" ã produção
será iniciada em �ins deste ano. Acrescenta q ue foram enviados téc
nicos alemães, mas que na fabrica trabalharã o somente brasileiros
tão logo' estes tenham sido preparados pará a s várias tarefas.

ELEVADA Pi\RA DEI Mil.
RIO, 15 CV. A.') - Foi da de politica imigratória.

elevada para dez mil a quo 'Em 'sua exposição de mo

ta de refugiados húngaros tivos ressaltou o ministro

para o Brasil, in iclalmente Macedo Soares o interesse
fixada em três mil pessoas. :1e outros países em .acolher
Esse aumento se deve a ato ) maior numero possivel de
do presidente Juscelino Ku- hungaros, citando o exem

bitschelc, ao aprovar; ontem

uma exposição ele motivos do )10 do, Canadá, cujo minis
Ministério do �terior; .que tI'O da Imigração foi pesso
fazia essa sugestão, tendo almente a 'Viena" a fim de

, em vista as excelentes qua- 'pron;lOver maior dealocamen
l idad es do imigrante magiar to de refugiados para o seu

e o fato de representar a pais, garantindo-lhes, inclu
medida uma nova e interes- sive, seu transporte gratui
santo experiência em maté- to.

-

-�---

"A _fl.orosta .deve .ser aproveitada e não destruida."

'Vim.iensb6uropo
Pelos ,4' novos e luxuosos transatlânticos:

"LAVOISIER", "LOUIS LUMltRE"\
"CHARLES TELlIER" e "tIENIEC"

'

Camarotes de 1.0 e 3.0 classe r"

/

m.ltH"i!miUtjij!m@iiH�'Mi!iit·
Agentes:

Blumenau - Rua 15 de Novembro, 870-s/2
ilorianõpolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Coflln, 639
Também lnformcçõ ss em tadas as

agências de viagens

,PRlfw1EiRA VITÓRIA DO' PARTIDO
TRABAL"ISIA BRITÂNICO

Londres, 15 (D. P.) -= O ; me::;. A eleicãô foi a primei
partido trabalhista britA-! ,'a l'ealizàd� no país a par

nico, venceu a eleição par-l til' da crise de Suez. Desde
tial de North Lewsian' su- ! o memoravel pleito de
burbio Londrino. O candi- I Ul45 foi esta a primeira vez

dato trabalhista Nill Mac- que o partido traqalhista ar

dermot obteve 18502 -contra rebatou uma cadeira_na ca-

11245 votos, recebidos pelo m2ra dos comuns ao parti
consel'vF,dor Narman' Far- 'lo conservador.

\
,

./

r,
'

- ------ ,. ------,------,

ri Hertape �

Outros produtos'Hertape r

BÉRNOL. SULFINJEX e
POMASULFA

Laboratorlo

HERTAPE Ltda."
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 - 8elo Horizonte

,lfDrtDbtCln'. no Paron6 • 5'0.

�
Catarina ,

_ ROSAS " ClA. LIDA.
•

Proça 8or60 de Garouna, 67·C,P.
- m - Tel. 208 - PONTA GROSSA

, lat. do Poronó

Comentários amar

gos sobre o'
plano Dulles

--------� -_

SARNA

AGEN��I·ES--RECISAM -SE
E SEM NENHUMA PRÁTICA

, Grande 2irma de tecidos de SÃO PAULO,
p-rOelJl'a em to.das as localidades do Brasil,
AGENTES para vendas de Casimiras, Li

nhqs e Tropicais, diretamente ao consumi40r
ou reveildedor pelo fácil sistema de Reembôl
S0' Postat

-"-���---- --_-

N. 17) ROMAN(�E SECRETO DA AS�RONOMIA
- TRATADO JliTENOR DO ANO VERTENTE

A. Seixas Netto.

O ANO VERl'ENTE ORBITAL DA TERRA
Ainda nos referimos ao Ano Vertente Eclíptico Po-

1�1l'. Mas que outro Ano Vertente, então, poderemos usar

nara as relações. de estudos astronornicos, se não o de
Marte ? E, -depois dêle, só há outro" não tão importante,
não t.ão exato, mas semelharite, contudo, a êle mesmo:

O Ano Vertente da Terra. Esse Ano Vertent-e da Terra

•

•

!umeotado ofauxilio-matBroidaà �

DO I. A., P. B.
Atendendo a u-na antiga aspiração da, classe, o

Presidente da Rep rblíca despachou favoràvelmente a

exposição de motivr.s do Ministro do Trabalho, sôbre o

aumento de nível do auxíllo-matel:nidade concedido pe
:G Instituto dos Bancár-ios.

Segundo a proposta feita pelo sr. En.os Sadok de
,::. .1 Motta, e encamh.hada ao chefe do govêrno pelo mi
;Jistro Parsifal Barvoso, o auxílio-maternidade será ele
vado' de quatrocentos cruzeiros ao valôr correspondente
ao salário mínimo ., igente na região onde residir 'o as

sociado, a cuja espôsa fôr concedido o referido benefício.
No caso de ,F�orianópolis, por exemplo, o auxílio

maternidade teve Uni aumento de quatrocentos para dois
mil e quatrocentos cruzeiros, e mais a internação em

quarto de primeira classe.

R E P, R E S E N T A N T"';;;'E'"

Firma importadora de ferragens e ferramentas em

São Paulo, procura representante, à base de comissão,
j.ara organizar suas;vendas em F'LORIANO'POLIS. Exi
ge se conhecimentoa do ramo e bons contactos com a fre
guesia.' Respostas para 'Caixa Postal, 7.384, indicando
rentes de referências, se' possível em São Paulo,

Exper1rIJenfé,
essa setW8cao exfta

-

de ';l-eSeoJ-. ..
Aproveite
essa p�ão extra

contra as Cátles
com a exclusiVa

espuma de kão Anti-wimátioa

Use drari8mente ...

.'�

!� o/ynos '

lU

REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC.-

�_ __,�,- r '" HiI"fF:; . 'zi�
Firn1?" importnEte, fab�'icante e importadora exclu- Não permita que eczemas, erupções,

;

, ,micoses, manchas vermelhas, friei· :

}.Íva de marca nodcamericana aJamadíssima, prOiCura ras, acne ou "psoriasis" estraguem'
sua pele. Peça Nlxoderm ao seu far- ![tEPRESENTANTE: comprovadamente relacionado' com macêutico hoje mesmo. Veja coma;

,ü1das as casas re.;endedoras do ramo no Estado. Será Nlxoderm acaba com a coceira em 7 :
,

minutos e ràpidamente torna sua

dada preferência a firma que disponha de viajantes pró-, pele macia, clara.e aveludada. A.'
•

•
• � _

i nossa gllrantla a a sua ml\1or Ip'lOS, Ca\rtas contendo mformaçoes amplas, relaçao d�s J ort)tec>ão

l'epresentações' arpoais, e referências no Rio à Caixa ----------

FosL1I_��_��_�_.= gj�_d_e���iro________ Maronitas 'para o
E. 'PLORAIÇÃO RACIOl'fAL DQS EUCALIPTOS'

B "'') diretor do SE:l:Viço Florestal,engenheiro agrôno-
'

.

rasl I

1'10 David de Azu:tJ1buja, acompanha,do do Chefe da

se-,
Haifa, 15 CU. P.) - Vin- I

�ão de Pesquisas do.quele Serviço, dr. Alceo Magnanini te familias marenitas,' que
e do engenheiro CO:l1 o ministro da Agricultura, quando habitam a aldeia judaica de
-1oi exposta ao tituj�r da pasta as novas diretrizes pira Baram, na Alta Galiléia,
a exploraçáo racio!'!al dos eucaliptos no Brasil. Aqueleil pediram autorizàção para
"écnicos florestais a diantaram ,que as cuidadosas pes- emigrar para o' Brasil de
uuisas efetuadas e-.;i_ão indicando claramente novas di- pois de suas casas terem si-,
retri?,es a, seguir, df'vendo substituir-se os empíricos cor- do ocupadas pelo exército
tes I':lSOS feitos trê3 vêzes, por desbastes periódíco-s q'ue israelense.

'

é!olucionem as arvores a serem deixadas para engrossar As ,propriedades e casas

e fornecer, assim, madeiras va.liosas. desses maronitas, ,situadas
A diferença de :;létodos é de tal ordem gue, no mes- perto da fronteira, foram

)110 período de 17 aDOS, e-nquanto os três cortes rasos, requisitadas por motivos de
, P'odne,m 55Qjn3 dG lenha e 'deixam o solo ,esgotado, a segurança.

E.,xploração raciona; feita c.om desbastes selecionadores As autoí'idades israelen
(aos 5-S-11-vi e 17 anos) dará o total de 1.919 m3 de ses já po.r varias vezes ofe
lenha e m�deira" e ÓS sDlos €stãrão prese,rvados. receram reaJ-ojá-los em ou-

r'h secção de l'esquisas Florestais do Serviço Flo- tras regiões, mas eles recu

resLd estú se elaborando um trabalho divulgativo des- saram, até agora, todas as

s�s. pe�qu;s:lS, q�le �2n�erão,a modificar a,.base da nossa
I of.e�·tas. 'Vari.as outras fa

SIVllcultllra r::,ClOuai a cargo do engenheiro "Volfgang mlhas marollltas da mesma

Herzog, técnico' alci:úão contratado pelo Serviço FIo-I aldéia emigraram para o Li-
lestal. I bano.

é igual a 21.QOO ar: os terrestres; está' expresso no des-
c

lccamento da linha dás Apsides da órbita planetária ter-
: estre, por uma rotação completa, mas não exata; e isto

digo certo, porquanto a órbita da Terra, eliptica como é
rte 360 graus e 'que se somam mais a excentricidade re

duzida 'a minutos e segundos, jamais fecha precisamen
te e se �i encurtando com o correr do tempo. Isto vem

acertadamente provar que existem, nas órbitas plane
tárias, curvas cõnirss de mais de 360 graus. A tendeu
cia do Ano Vertente da 'I'erra é ir-se encurtando até
marcar a catástrofe última sobre o campo do Sol, por
onde cairá em tangente até perder-se' nó tempo sideral,
1 eduzida a meteorítcs e poeira cosmica ou astro negro;
P. um Ano Vertente que se encurta,' progressivamente,

Imarcando o ritmo dos dias planetários terrestres. O Ano

Vertente, atual, possuirá 21.000 anos, com dias iguais a

21.000 anos solares ; terrestres; ó seguinte desses "dias",
uns respeito aos outros, sempre serão mais' curtos, por
que 'mais curto se i «ma o raio-vetor Terra-Sol'; as horas
ciêsses "dias" que se encurtam se tornarão maiores, por
que a rotação da Terra será cada vez mais lenta até o

ponto estacionárlb da "hora-só", quando uma face da
'l'el:ra-ficará voltada para o Sol. Mas voltemos ao Ano
Vertente de Marte, mesmo em relação a "hora só" que
um dia obrigará ao desprezo todos os éronometros, to
Jos oS relogios, da Terra; haverá um "dia", ,já não pos-
so dizer que especie de "dia" seja nem definir-lhe as

condições, tanto ,qU2 o "dia" nada tem de preciso e em

nada se relaciona ao "dia rel.ativo local solar" a que nos

r.costumamos a connecer : haverá um "dia" em que o

ri-no Vertente da Terra será mínlmo e computável para
os relógios siderais (' o Ano Vertente será nada mais na

«a menos que "fas .' catastrofica. Melhor
r explicado: 9

Ano Vertente de Marte se irá encurtando' e ás passa
CAIRO - O plano do sacre g ens da linha das Apsides, que se acelerarão, serão mais
tárío de Estado Norte Am uproximadas e marcarão. mais violentos, ciclos, catas
ricano, sr: Foster Dul1es o'' tróficos em ambos os planetas; e, ainda, assim, ,decor-
ra obter a retirada das 'tro,- '

pas de ísraal do território terão, para que isto aconteça, mais de ,uns Anos Ver-

egipcío, provocou Os m.rí. tentes 'marcianos.

'amargos comentados 1-'0:' O Ano Vertente da Terra será, mais adiante, me

par�e da. imprensa do Cairo uído o mais exatarr.ente possivel, para referencia. Este
Os Jor�al� �gIP.CW3- sU:;;(;l'?l11 tIPO de Ano Vertente não é de uso óptico visual sideral
que a ínslstêncía de Foste1,' '- ','

'

Dulles poderá prejudicé\l' ()�
mas �l�rl,�;'F,e_I1��f!{.I.'or sua complexld.ade, de uso asti·o-

esf'orços ,futuros do rei IB�� "")'let';'l�C!'r:�as:,,,�sm'1l!��mOS o ,conhecem bem e o usam em

Snud, da Aráb:a Sa-ud:t\!, pll' :"eus_\iáJc1iJ:og.:'W:a'3"'� Aho Vertente, ainda, de utilidade
ra explicar ao, prf:siaen�e / visão-diretl, ',em parte. E, dêle falaremos, em seguida.

. N::!sóier a 'doutrma Elsenho- �

W'2r. Também pr2,i,..l,_iiuaria', ..

segundo a imprensa e�lpcio,
id'fnticos esforço: do sobe)';]-
no Saudi Arábe junto ao fe:
Hussein, da Jordania, r�,ac
govêrno da Síria. Dentro de
p,oucos dias, como s,., sabe, r
rei Hussein e ,e. presi.i=nL, :fi;l
Kuatla'Y d'), Síria, Se' l'8u.:1i
rão. com Nasser, no CJ.ir,1,
para discutir a doutl'olla E:
senhowór.

..-

'- "",'lrc� também em tamanhos GIGANTE e FAM{UÀ. 4-A

'As florestas .garantem a associação dos fatôres-;
'. egetação e água, indispensáveis à existência d-a Vida."

FES'rIVÍDADES DE N. S. DA· BOA VIAGEM
Terão jugar, 3áuado e domingo, vindouro, dia 17

do corr:ente, as fes+ividades 'de ,N'ossa _
Senhora da Boa

V iagem, neste sub-d-str ito de Saco dos Limões.
O prcgrama p<'�illlizado é o seguinte:
Dia 16 - sábado - Novena e após, barraquinhas :

Dia 17 - domingo - Missas às 8 e 9,30 horas ;
As 15' horas, Si> irá a solene Procissão Marítima, ....que

percorrerá o itinerárro de costume, e que será abrilhàn
� ada pela banda m', siéal "Amor à Arte", da Capital.

-

A noite, barraquinhas e queima de -lindos fogos
de artifício.

A COMISSÃO
------------�,'�

•

./

a roupa anatômica,
-

para o �omem moderno
É prática ... já es�á pronta para você usar.

É econômica ... custa menos, em relação '

à sua alta qualidade. É elegante ... desenh�da
e c0rtada pOh,modelistá de renome ...

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um suce,sso.

"

Porque
.Imperial Ext�a pão'é roupa feita

- é roupa bem feita:
• Fabricada, com tecidos e aviament:Js d.

- superior qualidade,' pré-encolhidos.
• Corte, 100% anatômico, mais confortável

, e mais elegante.
• Confec�ionada em quatro talhes (curto,
médio. longo e extra,/ongo) e em 32
tamanhos dilerentes.

• Garantida por uma indústria especializa.
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

,

S.A.TECIDOS E ARTEFATOS
Rua' PrCíles, 374 • São Paulo

"

Distribuidor exclusivo:
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"O ESTADO" O MAI� ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

•

O público vibrará como núnca;' na próxima lerça ..felra;�à noite, apreciando o maior choque�esles últimos tempos, em que serão próta-
gonistas es conjuntos do-Bangú� que trará o fabuloso Zizinho, e da Seleção da_Cidade,'yencedora do famoso onze Campeão Suéco do
A.I.K. Será, eslàmos certes, um espetátulct ê'em por cenlo empolgante, devendo o público' aplaudir delirantemen le/os cracks banguellu
s,es Uderadorpelo maior fool�baner brasileiro dê Iodos os lempos: Zittnho! Não percam! '

'

, "

,

-
", " '.

I '

Campeões ,do Extra e do Especial. - Antes do match os -cca-mpeões p�ulai�
nos colocarão as faix�� simbolicas nos, campeões do Paysandú

Marcou o Paysandú para' festejos conyidou a' equipe tricolor
-

praiano, meses, ras da manhã, a equipe conta da bela cidade do dr.

hoje a sua festa em rego-I do Paula Ramos,' campeã atrás e cujo " jogo, disputa- : paulaina seguirá viagem ru- Carlos Renaux.

zijo pela conquista me- I 'da Capital, para colocar as (do- no estádio da Praia de' mo a Brusque. Todos' os Somos grátos ao mai,ü
r�cida do -titulo ,de cam-j faixas simbólica� nos cam: Fóra, terminou com a vitó-

I
pupilos de" Chico Carioni ,ral paulaíno, sr. Arnoldo

peão do prÚneiro Campeo- 'peões do maior certame j4 Iria -do c-lube presididO pelo, estão, �m ex�lê�dida for- $ollzá, pelo, convite que nos

-

nato da Divisão Especial: -disputado fem 11'OSSO Esta- sr. Arnoldo' Souza, pela, ma flslca e teclllca par.a a enviou para' participar da

de ,Profissionais de 1956. e
I
do, retribuindo assi�, r, \ goleada. de ,4x1... I sen;'la?ionai bat�lha fute- festa do�l>aYsandú, viajan-

para o ',maior br.i�ho _

- dós 1 honra que lhe confer��-íl0' E hOJe, as pnmelras ho- bohstIca que eflta tomando do em seu automóvel.

,,� ','��'""
--�����������--------------------------------- -_'__------- ----------------------------------�---------------------

'e A T A R I Nc E N 5 E !
, ,AUXllIÀI A CAMPANHA DOClUBE DE REGATAS "ALDO LUZ",�:COM .4PENA� Cr$ 100,0.0 (CE,M CRUZEIROS),' PRÓ

ÀOUISI€.AO DA fROTA (7 BARCOS O�IMPICOS).AlEMÃ, -t: GANHE UMA PASSAGEM ,(lDA,E VOLTA) AO URUGUAY,
COM OITO DIAS IDE HOSPEDAGEM EM ,MONTEVIDEU, INTE1RAMENTE GRATIS., ,QUEM ,AJUDA o. ESPORTE TRABALHA

PH,O ENGR'ANDEeIMENTO DE, .St\NTA CAT�I<IN�A.,

, ..

Sensacional--Terça-Feira, à
• (com

Zizinhol
\

537' :7

l.�"

Em Fevereiro de 58 a Ia. Regata Oceanica
j,' .F lorianópóUs-Rio' I
GRANDE ACOLHIDA TEVE NESTA CAP1TAl A INICIATIVA

)
.

Em fevereiro do próximo argentinos, uruguaios e

I 'I O Prefeito Osmar ,Cunha, deração de Vela e Motor
ano s�rá .levada_ a efei�to, I norte-american�s. . ,RÁDIO <;iLOB?, encontrou

"
e o Governador

. �orge La-', de ,Santa', Catarin� e dr.

pela p.t;lm;l1·a, vez, ,a mal�� I _

Alexandre DJukltch,. ?ro- I 2'ra�de � entus,I�smo entre cer?�, se prontificaram .a ,Arnoldo Suarez Cuneo, co

prova nacional de vela: ocea- , motor- da prova, org'alllzad� I "',e1e.11'os
_,
c,ata�'I�enses e o

I fac/Mar
em tudo os ergam- I mod�ro :do .

Iate Clube de

nica -que
'

'será denominada pela Associação dos VeleI-, apoio necessarro para a zadorea para a melhor aco- ': Plóriarrôpolis, asseguraram

"'Florianópolis-Rio". ros Oceânicos e sob o pa- parte da organizaçãr, nessa! lhida dos veleiros vísltan- 'ao organ izador que tudo
A 'regatá em refe-rência trocínio -de O GLOBO e da ci dade. teso Quanto à, assistên- I será 'colocado à disposição

será provavelmente inter-
-

cia técnica, igualmente os
I
dos concorrentes, inclusíve

nacional, devendo, poste-:
-

V A S- (O X- J O -'i� N A L E I R O .

srs. Alvaro -Acioli de Vas-_: o trabalho de concerto e

riormente à sua primeira" - cancelos, presidente da Fe- limpesa nos estaleiros.

disputa,' ser realizada 'sem- I Medirão forças hoje-pelá manhã no campo do Tiro

d
! 40, as equipes dos Jornaleiros X V!'j.sco 'da Gama, do

pre no ano �'ue
,

prece e a i
famosa "Buenos Aires-Rio

de Janeiro, servindo, assim, \
ao mesmo tempo para o'

melhor preparo dos 'nos- \
sos veleiros.' Serão estud-a
dos os convites aos veleiros'

, �,---------

Joer, do Caxias e da Seleção,
vimenta o foot-bal gaucho

PORTO ,ALEGRE, 15

(:"Il'eceu do, Estadio "como por gulhão de haverem levado

A.) - Publica o "Correio (!ll,::anto. Dado o alarme, de Joel para o Estadio : Olim

do Povo", de hoje: imediato surgiram os co" pico. Mais tarde, a nossa

"Uma verdadeira bom- mentarios, movimentando-se reportagem conseguiu sa

ba, estourou, ontem, à noi-
'

a alta direção do Interna-. bel' que o atleta: de Santa

te, nos meios esportivos da cional. Segundo o esportis-, Catarina, foi dormir nos

metropole :" Jcel, zagueiro .ta Ada.ir Oliveira, filho do' alojamentos do Olímpico,
do selecionado catarinense zelador do c�mpo dos colo- I ficando confirmado que de

!l.ue chegou para os rubros, r�dos, e o at�eta rubro M,a-I fato, deixou �}e. os �ucaliIi
na tarde de anteontem, te- no Melo, mais ou menos as " tos, fazendo 'nmho no es

ria sido sequestrado por 20 hor�s, foi visto entrar tadio da Avenida NataL. ,

elementos liga?os ao Gre-
,

no recmto col(�xado, orou-I' Certamente, ;este fat? Ira,

mio Porto Alegrense. O jo- I peiro Mergulha0, que es- por alguns dIas mOVlmen

'gador 'catarinense ensaio,u I tava em companhi� ao jo-! cal' o f�ot-baH porto-ale-
nos Eucaliptos e agradou. ' gador Vi. Esses dOIS espor-

'

grense, tao pobre, no mo

Após o jantar, Joel desapa-
'
tis tas acusaram Vi e Mer- men to de grandes noticias."

Nova Tr·enbo-. ,r ,�
_ ('. I:.. ., )).

As duas equipes estão 'asSim constrtuídas:

VASCO: - Bóds, caso e Nero; Toninho, Balãca e

Vi'6'mo; Vavaco, Walter, Alegria, Tita e Díblca.

JORNALEIROS: - AçJ,- Naco ,e 'I'lnhot HolanCle,

Marreta e Nino; Tai, Paulo, iZco, Itaci e Bela.

,Eonieça; hoje a venda de' ingressos
,

" pari o' piéUo B�rigú x Seleção
'

-

\ da (ipilal
10-

No posto de ver.da da Praça .15, até terça-feira, os

ingressos serão ven-Jídos aos seguintes preços:
Cadeira numerada na pista Cr$ 100,00
Arquibancada C)'$ 40,00 � Geral Cr$ 20,00 �_

---::---

Na noite do jogo; nas bilheterias do estádio, vigo
rarãa os seguintes pteços:

Cadeira nurper ida na pista Cr$ 150/00
Arquibancada Cr$ 50,00 - Geral Cr$ 30,00

\
-'::-

AVISO: 'DEVIDO O ALTO CUSTO DA TEMPO-'
RADA' DO BANGü._ESTÃO SUSPENSAS TODAS AS
ENTRADAS DE FAVÔR!

o Bangú hoje conlra o (oriliba
o Bangú, do Rio, deverá mento do passe do player

apresentar-se, esta tarde, Grilo, vem polarizando as

na cidade de Curitiba, en- ,atenções da '''hinchada'' pa
ranaense" motivo porque
Se espera uma arrecadaçã9
�uperior a meio milhão de

frentando o Coritiba, líéler
do certamé paranaense.

O prélio que é em paga- cruzeiros.

Jogam / OS

.,.� -�

....

ao

Chegará am�nhã à tarde ii

delegação banguense
Viajando no av�ão da carreira da TAC, chegará

amanhã, às
-

2' horas'\da tarde, a esta 'Capital, a delega
-I)in do C. A. Bangú, ,do Rio de Janeiro, que' na noite de
terça-feira, enfrenki;á\Qo estádio da F.C.F., a seleção
que recentemente derrotou o A.I.K., da Su(rcJa.

,

A embaixada do simpático grêmio carioca, que pe
Ta primeira vez visitará Santa. Catarina, está assim
«onstituida :

._

Chefe: Elias Gaze
-Diretor: Coronel Luz Renato de Matos
Médico: Dr. HI 'ton Gosling
Técnico: Eduardo Pelegsiní \

Jozadores : Zizmho -;- Calazans - Nivio - Déêio
Recaman - Leonardo - Arpino - Darc( - 'Haroldo _

Miltinho - Nilton - Grilo - Wilson - Décio Este
ves - Edelfo - Mlirio - Ubaldo :::- Ubirajara e, Lucas.

A delegação banquense ficará' .Iaospedadj, nos Ho
íeis :M'agestic e Central.

------,-------------"_.;.------ -

FEDERACÃO CATARINENSE DE \IEN!S. "

,
EDITAL DE CONVOCA'ÇAO

De acôrdo, com -

os Artigos 14:0 e �15'0 dos Estatutos
fia F.C.T., ficam convidadas as .Asseciações fniadas� pa
ta à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20
co corrente mês, no Edificio Montepio, sito à rua 'I'ra,
j�lllO\ nO 1, 40 ando �/402. para deliberarem sôbre o se

g u inte:
I - ELEfÇÃO' DA DIRE:rORIA, DE ACORDO

COM O ART. 12° DOS ESTATUTOS.
Florianópolis, 4 de fevereiro de 1957.

-

-, _ Dr. João David Ferreira Lima'
Presidente da FeT.

(

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especiauzade, As roupas Im
perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveís pela sua confecção, algum dos f..aio
res te'cnkos dto plllZ.

NOTICIAS DE JOINV'lllE '

(Do correspondente Hu- - JOE,L PARA O FUTE-
go Weber" especial para BOL GAUCHO: - Por
'-'O ESTADO", via TAC). indicação do seu ex-compa-
- ESPECTATIVA PELA I nheiro de "equipe (quando

EXIBIÇÃO- DO, SANTOS, no Caxias F C) o atacante
FC: ___:_ Está def ín itivamen-i Juarez, 'deverá seguir a

te assentada a presença Porto Alegre amanhã (14),
entre nós, no próximo do- 'via aérea o médio Joel,
mingo, dià 17, do 'clube I

do clube
'

alvi-negro Iocal,
paulista, o Sa�tos F C. O, afim de submeter-se a ex

qnz'3 santist� terá como ad- I
periencia na equipe dd clu

vers�rio a equipe do Amé- i be I:ampéão portoalegrense.
rica FC, devendo o encon-

I
Joe! levará inclusive auto

tI'O que está sendo viva- �'izaçiio do Caxias F e ii
,

I
'

mente aguardado ser efe- (h;putar uma eventuaL pe-
tuado no estádio americano.

I lEoja,' na capital gaucha. Sa-
'Será esta ti primeira vez ba�se que 'tarnbem o 'Inter
que se apresenta nesta ci- ,acionaI mostrou-se interes
dade o consagrado clube 'lado pelo' concurso do efi
bandeirante, prevendo-se um ciÉmte médio. Joe.l está
encontro, de grandes PN- 1reso sob contrato ao Ca

porções que deverá contar XiaS FC até o proximo mês
com - enorme assistencia: ele julho e por isso o seu

que se iguale ou ultrapasse chbp p�dirá pero atestado
a verificada no encont;ro liberatório a impOrtancía
America

-

x São Paulo, no de 200 mil cruzeiros, valeu',
'ino passado. Lamenta-se, do o seu _passe 25 mil.
'lpenas, que o quadrá san

tista não venha a se apre
sentar aqui com todos 'os
jogadores que conquista
ram o bi-campéonato pau
lísta.

- ROLANDO WERNER
(MANOU) NA VICE-PRE·
SIDENCIA DA ACEJ: -

Em Assembleia Geral Ex

traordinária efet.uada pela
Associacão dos - CronistaS
EsportiVos, foi eleito eIli

dias desta semana o cro'

nista Rolando Werner (1\18'
nolo" vice-presidente da

quela associação,de classe,
Sua eleição foi recebida
com geral simpatia, pois re

pres�nta realment� uIlia
feliz ,escolha, recaindO u

ma ressoa dedicada e p,
feitamente indentificada e

todos os setores de' ati\'i
. da,le do espoTte da' !lll

:heSLer eatadnense". '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- o certame brasileiro gará hoje no Rio Grande
de futebol prosseguirá ho-I contra o Juventude.
je, com os seguintes encon- - Bela Guttmann, ex-pre
tros: Paulistas x Pernam- parado- do Milan e da Se
bucanos, no Parque Antar- leção Húngara, é o novo

tica e Cariocas x Mineiros, técnico do São Paulo, da
no Maracanã. Capital paulista.
- Joe Brow, campeão

mundial dos 'Pesos leves, I
- O T. J.D., da F. M. F.

derrotou pela terceira vez,
Wallace "Bud" Schmith,
antigo detentor da corôa,
por nocaute técnico no 110
round.
-O

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIÓ DE S. CATARINA Florianópolis, Domingo, 17 de Fevereiro de 195;"'-
--------------------------------------

Estrangeiros
Por AL NETO

I
te do progresso

norte-amé-\
quele país, acaba de. dar a

Amigo, o mercado para ricano se ãeve ao capital conh�cer cifras bem elo

, ca.pital estrangeiro não é estrangeiro. Os recursos quente, O valor dos bens

apenas a parte menos de- dos Estados Unidos, foram. de propriedade estrangeira
senvolvida do mundo.' desenvolvidos pr incipalmen- : nos Estados Unidos tõtalí-
Quando se diz que o te por firmas de, outros I

'la cerca de 30 milhões de

Brasil precisa do capital I países. Na origem do por- I,' dólares..estrangeiro, �sto não quer I que il1dl�st�'ial .norte-�merl� GOll�ém ac�escentar que

dizer que sejamos uma na- . cano, eXIstIU mversoes de

"esta
CIfra vem 'aumentando

cão atrasada, capitais inglêses, france- nos últimos anos e de ma
-

Na verdade, os próprios zes, alemães, holandezes e neira constante.

ES(Hdos Unidos, precisam ] outros n:ais' m�smo, atual-I Em 1�53, a' propriedade
de capital estrangeiro. f/mente e considerável a estrangeira somava em to-

POl;COS sabem que exis- quantidade de capital es- 1 do o território norte-ameri

tem em terras norte-ame, trangeiro que vive e pros-
I
cano cerca de 24 bilhões de

ricana cQ_nsiderá�e�s inver- péra nos E'st�dos Unidos: I dólares, ,

em 1954, este t�
sões de outros parses, Neste sentido, o Depar-. tal passou a ser de 27 bí-

Históricamente, boa par-, tamento de Comércio da-' lhões.
A que deve este aumento

constante? O próprio. De
partamento de Comércio

,.
dos Estados Unidos nos da
fi resposta.

Deve-se a um aumento I

nos investimentos prove-Inientes de 'capitalistas es-

trangeiros.
'

Mas há amigo, outro as

pecto interessante nesta

questão, é o dos lucros do

capital estrangeiro nos Es
tados Unidos. '

/7
·�,·é ,.,--

i',,:,�\
'

t,,1
o 1'11

1111
. 'II'

,:. :::: 1U1!"';;::-O-

SÃO PA

.1,
-

REPRESENTAÇõES PARA SÃO PAULO
Firma; idônea, com ref'erencias bancarias, aceita re

presentações para [:�, Paulo, de produtos ind,ustriais e

matei-ia prima: teci dos, artefatos de tecídos, ferragens,
ealçados, latlcin ios. couros, lã etc. Cartas a BARCEL"
LOS. Largo 7 de Setembro, 34-11.0 andar. S. Paulo.

(I�ssificação e fiscalização
do pinhc nacional '\

RIO, 15 (V. A,) - ° Mi-' ral e três da classe madeirei
.nlstro da Agricultura dosig- ra, sendo um do Paraná, um
nau uma comissão para rever d� Santa Catarina e um do
as especificações e tcdos os R'o Grande do Sul. Durante o ano passado, e

assuntos refen ntes à elas- '. '

, sempre segundo . o Depar-
sificação :; f iscaltz rção da ex Mu/cus DI' ISMAI tamento de Comércio' o lu

portação do pinho nacional .

ero total do capital, estran
A 'comi�são está integrada d: Ataques de asma e <bronquite ar- geiro nos Estados Unidos,
�oLs rep'resentantês do Instá- ��'��Tc,.St�:����oe Jg��'!.u���a� elevou-se a 640 milhões de
tu to Nacional do Pinho, um mente as crises, rc gularizando II :d6Iares. Existia alí capí-
d CACEX d Direl ori remira' ão e garantindo um sono
a ,um a L '1 tranquilo desde o primeiro dia. tais d-as mais. variadas pro-das Rendas Aduaneiras, do Compre Mendaco ainda hoje. N<lss.
Ministério da Fazenda, dois garantia é a sua maícr Ur,<l>4!r.Al1. cedências: mll,is la peínci-
do Serviço de Economia Ru pal parcela de capital es

trangeiro em território nor

�e-americano .vem do Cana
dá. Isso falando de países
'ndividualmente.
Claro está, o capital ca

nadense em bloco é inferior
'lO procedente. da Europa
Ocidental.

O lucro do capital cana
dense foi de 160 milhões
de dólares, durante 1955.

O lucro do capital da .Eu

ropa' Ocidental foi de 420
milhões de dólares.

Os Estadcjs Unidos tra

tam de incentivar a entra
da de capital estrangeiro
no país.
Esta polítioo",l'esulta. não-

tanto da necessídade, 'c�mo
principalmente de uma

questão de príncipio.
Ao abrirem _.as portas ao

capital estrangeiro, nos

Estados Unidos acaba de
dar uma lição de democra
cia e boa vontade.

--'--o habito n'ã�f;z o monge, mas o custume no

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

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura

bilidade e caimento perfeito e corte elegante.
O Magazine Hoepeke vende pelo Cradiário es

tas ótimas roupas. r

Zizinho redovará com ,o Bangú
.

._.�. '. .

p,or mais um ano
r

RIO, 16 (V. A.) :....:... O pro-
• deverá fazer parte da lista

fissional Zízinho já chegou I dos convocados que'apare
a acordo com o Bangú para cerá na . próxima semana.

a' reforma do _:§leu compro-l De acôrdo com o parecer d,o
misso, que terminará em dr. Hilton Cosling, as con

março 'próximo. Zizinho es- dições do referido jogador
tá_-:,.d-isPQsto''''':t� .i�ar ;�ais. são magnífic�s.
",,, "t.� 1.. ... _

- , ! j

uma tempólZáda e, falando

I
----- --'

a aíguns" ailiigos, teve a

oportunidade de dizer que I
t, • I

recenerra com prazer a sua I
convocação para a seleção,'brasileira que irá a Lima,
para demonstrar na capital i
peruana, tudo o. que ocor-'

reu no ano de 53. Zizinho '

V á r i as

/'

,ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

NAO PEDIA AJUDA AOS EE UU,

7.

Eduardo Luz E' rIilda' Goulart Luz participam aos

parentes e pessoas. fie suas relações o nascimento de seI;!
r ilho Gilberto Rena

í

o ocorrido dia 9 do corrente mês, na
Maternidade dr. Carlos Corrêa.

.

vem de suspender o Bota

fogo por 10 dias, por ter o

alvi-negro retirado seus va

Iores do escrete carioca
para dar combate ao Hon,

Vasco da Gama ,io-, vedo

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os srs. acionistas

désta sociedade, para a assembléia geral ordinária à.

A Federação Catar lnense do certame nacional de Fu- realizar-se a 16 de ::\iarço p. vindouro, às 14 horas, na
,'1nle social, nésta r: ::lade de St. Amaro da Imperatriz à

de Tenis, atualmente sob a tebol, nunca lograram der-

I
estrada Geral, sono (1..:'im de deliberarem sôbre o seguinte:

presidência do dr, João rotar os paulistas. O prí- ORDEM DO DIA
David Ferreira Lima, foi melro jogo entre paulistas 1) - Dlscussão e aprovação do Relatório da Dire
fundada no dia 19 de outu- e montanheses data de 1922, toda, Balanço Geral, conta' de Lucros e Per-
'bro de 1954, sendo os se: quando estes foram goleá-

" das e pli,,"ecer do Conselho Fiscal, referentes
guintes os clubes fundado- dos por 13xO. Os demais

I ao exercrcio de 1956.
res: Lira Tenis Clube e As- resultados: 1935 - 3x1; 2) _ Assuntos de interesse social.
sociaeâo Atlética Barriga 1941 - 8x,} e 3x1 e 1947 -

. A V I S O
Verd�,' desta Capital; Boa 2xl e 3x1. Acham-se à disposlção dos' srs: acionistas, na sede
Vista Tenis Clube, de Join- ..ocial os document: ii à que se refere o art. '99, do decre-

ville; Ch:lbe M,arcílio Dias, * * *
, bolei n. 2.627 de 21: de Setembro de 1940.

de Itajaí; Clube 14 de Ju- O sistema de acesso e
i St. Amaro da � . .riperatriz, 5 de Fevereiro de 1957.

nho, de Lages; Elite Tenis descanso foi adotado no fu- ; Milton FeU Maurilo RodTigues
Clube de Ca.noinhas e Taba- tebol inglês em 1898. Tal Diretor-Superintenciente D'iretor..:Gerente
jara Tenis Clube, de Blu- sistema, no, Brasil é ado-

menáu.
'

'

tado desde há alguns 'anos·

COMPANHIA '�ADEIR�IRA SANTO AMARO
"Não destruir a floresta mas explora-la econo-

rnicamente garantínâo sua regeneração."

----- -- .. ----_.�-- - .._--_._--

L E M B R A 'H DO.

Casa residetlcial' com ,garage
Aluga-se uma o!ima tasa residêncial com garage,

quarto para emprega,da. instalações sanitarias, etc.
.

Sito\ à rua Antc,'io Matos�Arêas, 359 - ESTREITO
,- óLÍmo Ba.irro.

.

, .....

�,j."...
, �

PROGRAMA DO MESI.\
\
\
\
\

-) "

, ! j
\' !

, I

\ !
1
(

}

-'

SEDE BALNEARIA

Dia 24, (Dolliingo) Tarde da.nçante carnava-

Os mineiros, em jogos pelos paulistas.lesca

ESCOLA DE BALLET

, A Professora ALBERTINA, avisa as candidatas a

j'l'latriculas que a ;J�R<:rição d�ve ser feita na Escola
.

'lOS dias 19-20-2'1 do corrente, das 9 as 12 e das 15 as

Florianópolis, 9 ,de Feveiro de 1957

AGRADECIMENTO
Emanoel Paulo Peluso e Snra. agradecem a todos

r,s parentes e peSSO:I& de suas relações as felicitações
-;nviadas pelas suas Bodas de Prata.

Se fosse possivel' fazer melhores roupas, Impe.
riarExtra, as faria.

Os tecidos, o corte e a confecção, destas afama
das 'roupas são o '-Iue de melhor se pode obter no mo

mento no paiz:
Magazine Hoepcke, as vendam com facilidade!'!

pelo Crediário COI.\ exclusividade nesta ç,idade.
'

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

l A 'V A N D O C OMS A, B A O

�irgem .' Espe.cial dade
da (ia. WETZEL INDUST�IAL - Joi�y(lIe -·.(marca registrada) ,

economiza-se tempo "e dinneiro
.' _. __

o ,_._ • __

'

__

'

.. "'" ,__ •
_

� �::---- .,-.- ......__.."""'.....-"""".,""!"""'-_......---_._.,.,......._....

•

•
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8 Florianópolis, Domingo, 17 de Fevereiro de 1957

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Programa e Regulamento do Carnaval de 1957
Día

'"

"

"

2 - .Sabado - Abertura, do Carnaval grandio
so barie as 22 horas

3 - Domi-igo - Grandiosa Matinee Infantil
das 15 as 19 horas

4 - Segunda-feira - Espetacular baile Car
navaresco com Inicio as 22 horas

5 - 'I'erça-f'eira - Baile despedida do Carna
val com inicio as 23 horas.

'

RESERVA DE MESAS
,A reserva de .nesas será feita a partir do dia 20

dás 15 as 18 horas na secretaria do Clube.
P r e ç 'o s das M e s a, ,S,

Para 3 bailes .,
-

'

Cr� 4eO,oo
Para 1 baile ", 200,00
A reserva de .mesa para uma noite será a partir do

dia 28 das 15 as IS horas.
O clube não distribuirá ingressos.
Para as 'peSS08f! em transito, a Diretoria poderá

expedir ingressos, mediante a r.esponsabilidade de um So
e lo, madíahte a seguinte taxa de frequencía. -

P r e ç o S' d e I n g r e s,s o S

Para ,todas as festas Cr$ 1.000,00
Para' uma noite �..............

"

500,00
Nota'� O convite não dará 'direito a mesa, que se-

rá paga a parte.
'

Menores _;_ Não será permitida a entrada de me

l' ores nos bailes dOE, dias 2 - 4 - 5.
Na matinée Infantil só poderá dançar os menores

, ele 14 anos

E' solicitado aos senhores associados a, fineza de
não levar pessoas eatranhas ao quadro social. Outrossim
para poder frequentar 'as festas do Carnaval é necessa

rio que o �oc'io esteja quites com a tesouraria, sendo
obrigatoria a apresentação da Carteira Social.

Aprovado pela Diretoria em Sessão' do dia 11 de
Fevereiro de 1957.

A Diretoria

To�o-.o<teçido usado nas famosas roupas' Impe
rial Ext,f,,\ é' pre-encolhído, assegurando assim uma

roupa im}i��lfvel, que não se deforma com, o uso e

veste bem 'em todos os tamanhos. �
,

Estas famosas roupas são dístrfbúídas COm ex

clusividade nesta cidade pelo Magazie Hoepcke.
'

Hoepcke, I
_,"LU'''''.,
", • I ,';C l-:l, 1��.J1.:

-----

:��--_
-- ---

... ' >-' '.

:j' P,.A-RA O ,F,I G A,D O
·"!.--�- -.l:· ;.-. ."(�.J�:�" E -»

•.
_

-

���y,.JI-'"

i" ;/ P'RISÃQ D� VENTRE'
,�

I ! -::�:I�U�S' Do ABBADE. Moss:
, 'P' \ a"i�:'

As vertãgens, rostu qlleJlte, falta d� ,

, 'i :,' • �'ar, 'vomitos, t{,nlPlras e dQr� de .

! "

;, .

�-- 1<
: ,:"

•

\ c�'b,eça.;-. a 'maIOr :pil'l'\e das. ,vezé"
i ,

'

sao deVidas ao mau funclonamclI-
!' '" )� tó' do aparelho digestlv{) �,.con.t"�
, ' 'quente Frisa, de ,Ventre As

l'-ilulas do Abbadr Moss sao andl·
eadas no tratamento da Prisão de
Ventre e sUá� manifeslaçõe; "

"as Angiocomes Liceneiada� pe
·Ia- Saude "U�IiC21. as Plluh:; :to
Abbade Mosa são wadas por ml
Ulares � peSsoas'- faça o seu

com o uso das pUms do Ab�ade �oss.

"

,
"

Colunas de cllDento
, "arIDado

Para cercas, parreiras, caramanchão etc. - Posto
5 próximo a Escola de Aprendizes Marinheiros - Fone
6209. I

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

um movei para sala .de es

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

Ouro Preto, 81
I
1·---

...._-

SOCIEDi-\DE CARBONIFERA PROSPERA, S/A.,' VENDE-SE
A V I S O' I Vende-se casas de madei-

Acham-se à di�;;osição dos senhor�s .

acionistas na' ra, com agua e luz, no Es

séde soc.ial, os documentos a que se refere o artig� 99 treito; por preço' de-ocasião.
do decreto-lei nO 2.f'27, de 26 de Setembro de 1940. 'Informações na "Metalúr-

Criciu�a, 5 de Fevereir'o de 1957 'gica Atlas" com José, à'rua
,

S. de Rezende Corrêa I: Gaspar Dutra, 114, Estrei-

Diretor Comercial to.

�",Motor ideal para barcos de recreio'e para outros-barcos sU:ila
res, além de explendido para meter auxiliar de barcos á vela.
� Completamente.equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dlspômos para entrega imediata} nos seguintes capacidades:

Quaisquer' tipos para entrega imediata -, Completos Com
motores D1E�'EL "PENTA", partida elétrica - radiator .. .;

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

trifásicos . 220 Volts _ com excitador,' - 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
,

; mento,

�REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
S A N'T A C A T A R I N A

!
'

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias lli
m Ru� g:.l�::��, �a�in���; 336·�nderê�L�����ó�bi�sU S,· m� [#Ji'#Jj'#JêêÊ#liê@êêêêêêêer=:JFJ@;::::::!_ '�-=!E
�--- '--_. _. -- _. __ --

, PrefeJture, MDO� ctpal de fpo
\

ir,

Edi'al de Coo'vocação
I

o Presidente ;10 Partido de Renovação Acadêmica,
:P.R.A.), da Faculclade de Direito de Santa Catarina,
tendc em 'vista a proximidade do início do presente ano

.-tivo e a :necessidade do reinício das atividades parti
dárias, convoca todos os' membros da Diretoria Execiiti
'ia .parttdártoa e símpatizantes, para uma Assembléia
Geral Extraordinárn, a realizar-se na Faculdade de

i

Direito, no dia 10, quarta-feira próxima, com início às
'

20 horas, com a seguinte Ordem do Dia: I'I - Programi, de ação do Partido para o cor

-rente ano.

II - Assuntos gerais:
Florianópolis, 15 de fevereiro de 1957

DARIO DA ROSA
Presidente

.

do Partido de Renovação
Acadêmica da Faculdade de Direito

. FÔRÇA E LUZ DE eRÉSCIUMA, S/A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

Pelo '-presente ficam convidados os senhores acio
nistas desta Sociecade a comparecerem à AsseilibJéia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22 de Fevereiro
.lo corrente ano, às 10 horas da manhã, na séde social,
nf'im de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - leitura, exame, discuss-ão e aprovaçã-, do re

latório da Díretorta, balanço geral, demons
-

tratívo dR conta de lucros e perdas, par'ecer
-- do Conselho Ftscal e documentos que aeom-

panharam o balanço' geral realizado em 31 de

DJlZembro de 1956;
b) - - eleição do Conselho Fiscal 'e da Diretoria,

para o exorcicío ,de 1957;
c) - fixação dos honorarlos tia Diretoria;
d) - Outros aasuntos do interêsse social.
Criciúma, 5 de Fevereiro de 1957

S. de Rezende Corrêa
Diretor Secretário

Vendé�se
I ' ':'ende-se, ,por motivo de mudança,

,
'nOVêIS:

1 sala de .jantar ,

1 grupo estofado (sala de visita)
'I .grupo de piavinil (sala de espera)
3 camas de solteiro

•

1 -estante
2 camiseiros
'I'ratar, na Praça,

Uh. 'da manhã.

os seguintes

/

Getülio Vargas nO 8, das 9h. às

CASA�·
,

Médico, peq. famí1ia, 2 filhos maiores, procura alu
gar càsa c/ a,dormitórios. Oferta'ii Dr. S. Hoffmann,
Caixa Post�1 425, Oll Hotel Lút'.,:,

'

'€'

QueroseoeCa �flOIiciliD�
Os pedidos devem s'er encaminhados ao Posto 5 pró

r.:imo a Escola de Aprendizes Marinheiros, ou pelo tele
Ione 6209�

5,5 HP
11 HP-
35 HP-
50 HP-
84 HP _.

GRUPOS GERADOR�S -- "P E.N TA':

V�ND�-S�

, ,

ECONOMIA absoluta
Gran�e CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRiCO

I_a��
liVlERSAO e CHUVEiRO

-----""""'-___

" Construido i.r,teiramcntc de

cobre.

• AquecimenlQ ultra rár.,ido:

� Jálo ablJndante na tempe·

ratura desejada.

'o MISTUR'AOOR OÁKO, de "

logeo:n in$tantonea, permite '"

maior escplo de "roduoções de

TEMPERATURA.

'I,

i

i
/ I

/
_/

'C,ONFORTO âbsoluto
Grande ECONOM'IA

,',.
� .:'.

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capac'idade-::_
1,00 a 1.000 litros

,Fobric� IlOl til:108
horizonraJ • vtrtlc;.ol.

<

• Consfrução sólida,
-

sendo a, caixa intema {Je COBRE .'
revestida de material altamente ISOLANTE Uã de vidro).

• Resistência cio tipo tubular, Inteiramente' blindada.
• Controle automítico de temperatura gol:' liRMOSTATO.

que propgrciQll. grande ECQNQMJA. --..-
--

_, _

..

1)eJO GARANti ;;:;���1-
'--:--_ _..,,;,;.;:.�..:":'I_�......lfil.....�irii._�• .--�------""__-":':"'_'-

",.. ..
,

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO, DIARIO
,------ ---_.'-- ,----,---- '-------,_

SC HP Diesel
80 HP "

103 HP ':
132 HP ",

" '(direita e esquerda)
" , " ,"

" ,,'"

"

P O 1� T A R I A N. 5

,
(\ Prefeito Municipal de Ploríanõpolís, no uso

suas atribuições.
, _DETE.RMINA:. '\

A, suspensao de vencimentos de todos os profe 0-

��s munici�ais, não titula�os, �que não

freqUentar�nj,-,URSO DE APERFEIÇOAMENTO, durante o penod
cl.as atividades dú mesmo.

, prefeitura Municipal de Florianópolis, 9 de Jan
10 de, 1957,

OSMAR CUNHA
Prefeito

1IliII�'::
Na escolha r10s tecidos da mais alta qualida

rio corte impecavel, moderno e distinto e na garan
de um produto bem acabado, está a base da escele
da das roupas bem feitas Imperial 'Extra. I

O Magazine

Hoepck.
é � exclusivo distribuyem nossa cidade deste famoso produto.

__j_

AVlsd
De ói'dem do 1VL>nsenhor Vigário Geral da,llróquia

fica transferida at.:: sep'unda ordem a missa Efoéissão
-

=
I

ele N. S. do Parto '.notivo de achar-se em grf! enfer-

GlÍdarle o Provedor desta" Irmandade:
I

,

Consistório em Florianópolis, 14/2/917O Secretário

--'I
----.-

CURSO ANTONIETA DE BAR?
Extel'r.ato fundado em 192'

Matrícll1la: de 1� a 17 do corrente fi _os que já

/

1IIlfi!fj..
�.-

,r,o alunos.
:Ue 17 a 20, para os novos.

Representa o
Firma do Rio, aceita representaI e secos e mo

,�hados, e, princip'llmente de salga! Gartas para
CARNEIRO - Rua Costa Bastos 51- apto 201 - S. -

" /

Dr. Osny �boa
'

eirur�Uão·D�ntista I 6& ftl'; .das 18 horas.
Atellde diariámente no q'ltol'lO:- Rua Vida)

período da manhã e z.a 4.a e
'

Ra(9. _
"

Ven
\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conforme está sendo am

plamente noticiado pela
imprensa e amissôras da

'capital, a Transportes Aé
reos Catarinense SIA., pa
ra o 'lançamento do inédito
Plano de Férias TAC, fez

reunir, no .aprazível recan

to do Mono das Pedras, na
grande e 'confortável resi
dência que serve de retiro

espiritual dos padres, tôdo
o seu côrpo dé agente�
Js ub-agen tes, 'produtores, e

convidados especiais, re

presentados pela alta díre
cão dos serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul SIA.
Alí, su bordinados a uni

programa adre,da prepara-
/ do. está sendo lançada, es

tudada em seus mínimos
detalhes e comentado o Pla
no' de Férias TAC, campa
nha de produção de âmbi
to esbdual e nacional. Tra
ta-se, de um plano de fé
rias que possil:)ilitará a

qualquer pessoa gozar suas

fél;ias viajando, com pas
sagem e hotel pagos em

suaves mensalidades.
A idéia, como não po-

dia deixar de ser, foi ime
diatamente aceita, e já se

observa, antes do lança
men�:o oficÍ111 do Plano, o

que está sucedendo agol:a,
com a re<.1111ao em causa,
uma procura, desusada em

todas as agências da TAC
e Cruzeiro do S'ul, organi
zação consorciada à'men
cion::tda companhia aérea
catarinense e que vem em

prestaEdo tôdo o seu" apôio
e l'ol.1boração para o êxi-'
to completo dessa idéia de

possib:litr,r férias em mas

sa, principalmente aos in
teress� dos ,'de parcos recur

sos.

PRESENTE A ALTA DI

imçÃp DA CRUZEIRO 1)0
,

SUL
Procedente

t

�����������;������������'�::����:��A� �_F�lo:r�i:a:n:ó�:0:li:s.:.�D::omr=i=n!�O�,_:1�7-=d:e_F�ev_e_r_e_i_r_o_d_e__l�9�5�7 ,

�
�__

�
__�,� ,. ------

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO . •

- -

,

'.;'"

•
/

.;,.:

.;�,:j:�/� ..�:" .. '

'" 3 vêzes 'por semono ...
rumo o ,São' Paulo/Rio e, Pôrto AlegreI

...'peloGaúcho,
Super-Con.air do Reoll

Em sua

próxima viagem, prefira
o GAUCHO -

um vôo
em Super-Convaír

da Real!

A REAL lhe oferece, agora, mais vantagens do que nunca,
em suas viagens a São Paulo, Rio e Pôrto Alegre! Veja IÓ:
_ CONF6RTO EXTRA - vOCê viaja nos moderníssimos e lu-

xuosos Super-Convair 340 e 440, com cabine pressurizada,,

ar condicionado, grandes poltronas reclináveis ..• · e um

serviço de hotel de luxo!

_ NOVO HORÁRIO - mais conveniente 'para você I Propor.
ciona mais tempo para negócios e passeios. voce ganha
um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou Pôrto Alegre.
Para São Paulo e Rio: às Sas, 6as e domingos.
'Para Pôrto Alegre: às 2as, 5as e sábados.
_ NO RIO - o Gaúcho' pousa no Santos Dumont, para ma

maior comodidade!

I

Rua Felipe Schmidt, 34 - Tel. 2377

•
.

e

�

DIPLOMATA SbECO QUE PROtEGIA'OS JUDEUS DA HANHA NAllSTA fOI' (A ..

CADO POR MOSCOU E MORREU NO CARCERE EM LUBVANKA.
j :_ ,�_, .i'Q��!];l,f\�@&ADA:�LA- R__EVOLUÇÃO SOVJE'TICA . '

'w .U
ESTOCOLMO, - A' re-

'I
Moscou que o desaparecido achava empenhado em aju- foi caçado e preso por uma

',:elação da morte de um di- diplomata sueco havia fa- dar os judeus húngaros a patrulha' militar soviêt.ica,
plomata sueco, Raoul Wal- lecido na príeão de Lu- fugir do terror nazista e sendo logo mantido sob o

lenberg, numa prisão se- hyanka, 'em Moscou, a 17 buscar asilo na Suécia. que os russos chamam de";ciro D.alltas, presidente, �é Bento. Ribeir?, titular creta da polícia de Moscou de julho de 1947, vítima de Atrihuj-se a Wallenberg o "custódia preventiva".o� Servíços Aéreos Cru-, .. o� Serviços Aereos Cru-
em 1947 provocou uma on- um "ataque cardíaco", ter- -eszate de cêrca de 20 mil Os' soviéticos confes-.erro do Sul SIA., dr. Leo- -;elro do Sul S/A., e dr, da de acerbas críticas e minando assim mistério judeus por meio da 'cria- saram, finalmente, que o

oldir:-0 Amorim diretor- I

Aderbal Ramas d� Sil.va, forte comoção e horror po-' que euv�lvia o' dOesapareci- cão de "lares" judeus", em diplomata havia morrido,
�lP�nnten?,ent�, sr. Ott� medalhas de ouro

e,s?ecla�-I 'Pulares e� toda a. S�écia,
I

merf�o de W�l�enberg..Não Búdapeste, .residências das, depois de se haverem neBlev er, d:le�Ol d� SUC�1 mente cunha.d:s, simboli- segundo informa, indigna- se tinha notícias do diplo- quais eles foram transla- gado, durante 12 anos, a.a.is e Agências, brIg�deJro zau do a gratJda� da TAC a da, a imprensa sueca. ,'mata desde a, sua estada dados para a Suécia. prestar qualquer informa,craneklin Rocha, dlret�r :ss�s' perso�ahdades, ja Ontem, quinta-feira, a
I
em Budapeste, na fase fi- Pouco tempo depois, Bu- ção sôbre o seu destino. Em10 Tráfego, sr. Claudio l�tegradas �ndelFelme�te União Soviética informou' nal ?a Segunda Guerra: iapeste, se rendeu às fôr- 1947, um milhão de .cida-.ilveira, "da Secretaria e LO desenvolvimento da pio- ao embaixador sueco em Mundial quando êste se �as soviéticas e Wallenberg dãos soviéticos firmaramAssuntos Internacionais, ueíra da aviação comercial

'

uma petição, enviando-a di-

::�!: !:,::���gad:�:i:::� :':�::i:';':;�':::'�i::;� Prog resso 'das pesquizas suhmarinas �:?F:�:;:t���:::�' ::�al de São Paulo. Assis rios funcionários e' ccmví- ,

ti R'
.

Agora o
'" Há dois anos atrás, per- r

tados por dois fatos.' Os siste de diversas "faixas", ivesse na ussra, ,

opes sub o-er'ente e Chefe 11<.[,OS da TAC" 'o governa-
C 1· 1 Wal-

- J, -o to de Bermuda, um grupo \ oceanos, que cobrem qua- ou filamentos, Interrompi- rem me reve a que -

to Tráfego, comte. Auriphe- dor do Estado, dr. Jorge de homens à bordo do pe-l tro-quin tas partes do glo- das, por 'contra-correntes lenberg morreu numa pr í-
10, gerente de Operações, Lacerda, dr. Osmar Cunha, queno barco "Atlantis" ou- I bo terrestre, afetam vital- que alteram grandemente são moscovita, pr�cisamenr. Francisco Weick, geren- prefeito municipal e o ar- viu o que consideraram "o'! mente G bem estar da popu- as temperaturas e::r vida te naquele ano ... Wallen-

"'8 comercial, e sr. F'ran- cebíspo metropolitano, doÍn melhor programa de radio lação do mundo que vive marinha. Acham que a' berg tinha 36 anos de ida-
'isco Livramento, gerente Joaquim Domingues, de já transmitido." Era um si- sôbr� somente um quinto Corrente Japonesa e outras de.,1 Traf"go/Cal'o-a todos Oliveira, que oficiará do-

O
A

d União So
.0 ,.. o ,

n a l alto e intermitente, p do planeta. Um estudo co- correntes tenham um com.,_' governo a -

la sucursal dos Serviços mingo, às 6 horas da ma- "blip-blíp" de uma bóia-rã- ordenado de todos os as- portamento similar e que viética diz agora que tudo\éreos Cruzeiro do Sul na nhã, a missa que será re- d io, o primeiro instrumen- pectos do mar, da superf'í- i as correntes das grandes foi culpa do antigo chefe
-ap ital 'pa1111·sta.

'

I, zada na capela do retl·ro
d S' In t e l' n ato do mundo para explora· cie até o fundo, é de vital profundezas, que afetam a egurança ,"

Estarão presentes, tam- -"spÍl'itual do Morro' das ções profundas ,no oceano importância para o mundo vitalmente o. clima, do mdn- Viktor Abakum:o� (morto,'1ém, o sr. José Espíndola, Pe,dras, acedendo assim ao
que pode ser chamado de pois possibilitará melhores do, n'ão se ,deslocam como para convelllenCla do go

ias Relações Públicas da ,::onvite que l,he foi feito 'vdlta à superfície para re- previsões meteorologicas, I 'le supunha. Os cientistas· vêrno soviétic.o), que se es\..
Pluna, companhia aérea do pela diretoria da TAC. velar sua posjção. mais alimentos e melhor 8studaram a formação sub- 'quecera de mformar aosTJi'uguai,' d. Maria Cramer,:

_..
"

. comercio, indústria e comu-
'
marina de petroleo é os ci- i funcionários soviéticols sô-

iirefora dá SAVAG e sr. C O MP A R E C E R A O I Os smals ,daquela bOla, . �

1 d·d .

h bre a morte de Wallénberg..', '

'PRE' .. . nJcaçC'es. , I
c os a VI a mann a numa

.Luiz Relcaru representan- IM • NSA E RADIO -

I desenvolVIdos por clenÍls-
d b· d M d

.

Abakumov fOI executado,

I
..,' gran e aCla o ar as:�e da Ibéria. SHOW DA

COMPA,NHIAI bis do "Woods Hole Oeea- Os clentlstas do "Woo,ds Cara·b profundidade' ao 'mesmo tempo que La-\MANHÃ: ENTREGA DE, ITALO CURCIO, nographic Institution", trou' Hole Oce:mographic' I�s- I

1 Ó� as, '�tl t· 'vrenti Beria, chefe da Po-
"lEDALHAS AOS URS.) A direção da TAC, com_o xe uma nova era para as I titution", de Woods .Hole, I � °ltadeanod an ICO, °tS re-

líeia Secreta, há 3 anos ...ANTA'S -

d· d·
.

b'
'

M h t
' .,

;, U os os meremo os e'ENTO RIBEIRO D
S'D'A'

nao po Ia elxar de ser, pesqUl7í�IS su .man�as. J?��·I .a&s�c uset s, te� ,'sIdo; a geplogia e química da: Durante os anos tr�ns-� ADERBAL RAMO extendeu 9 convite para de aque e dla, DOIas-radIO l:l"Onelros nas pesqUlzas pa-a'g ·t t d corridos desde aquele e-po-.' "', -'. ' ua em mUI as par es o. '

�ILVA - PRESENTES, A ccmparecer à churrascada ,�ançad�s" �dAe, b�rdo do I ra det�rmmar a natureza e /obo. I ca, o govêrno da Suécia, el1-';HUltRASCADA O DR. de confraternização, a' toda AtlantJs tem, ajudado os I os efeitos das correntes, ' 'viou 49 notas ao governoJORGE LACERDA, DR. "imprbnsa e rádio da ca- cientistas amEl,ricános -a en-
I oceânícas e a interelação

I
Em 165 cruzeiros réali- soviético, soliéitando, em

')SMAR CUNHA E DOM pital; cujos representantes contrar solução para cen-! da água e atm�sfera. Já' zados, o "Atlantis" investi-' todas elas, ,informações sô
JOQUIM DOMINGUES DE lá estarão, prestigiando tenários mistérios que per-I fizeram pi'ogressos para gou tôdlas as �ases do mar bre o diplomata.

I OLIVEIRA desta maneira ess,a inicia- maneciam guardados sob a"f ficar sab�bndo, de uma vez - o sedimento e as rochas Uma declaração, ofici,al
Pa'ra o enc�r�'amento do tiv� simpática: devendo, as I su�erfície dos maJores e! "por. �odas, q�al a ql�antida: do Afu�do do mar, a trans- do govêrno .suecó, �xpedida1 ancamento ofICIal do Pla- ,emIssoras locaIS gravarem o maIs profundos 'mares do de total de agua, VIda ma- ferencla ,de cltlor proce- nesta CapItal, dIZ que o

'lO 'de Férias TAC, o sr. decorrer das festivida,des. globo. DurantE! o período I rinha e produtos químicos dente do interior da Terra govêrno da Suéci� ,não fi
T�uiz Fiuza Lima, diretor- A companhia teatral de 1957-58, ·0 "Atlantis" - e ! "lOS oceanos. Seu objetivo é e matéria orgalllca, como cou satisfeito com o memo
:uperintendente da TAC, ,Halo Cm'cio, qu.!l_ dispensa seus instrumentos - de- j fic?r "Sabendo fatos que plantas e peixes. Em mi- rando de Moscou.
�om ,conjunto com o dr. apresentaçÕes,. ofereceu-se sempenharão importante pa- I uermitirão ao ho)nem uti- lhal:es de experiências com Segundo' informa a iln
'1avid Ferreira Lima, dire., gentilmente para dar um pel nas, pesquizas subma- j lizar mais plenamente os as 'bóia-radio, aparelhos de prensa de Estocolmo, hoje,for presidente e sr. Newton show ao ar livre, no Morro rinas a serem realizadas

I ()cea�os - um dos maio- éco, "garrafas Nansen", Bertil Oslin, iider do Par-,Cruz, diretor-tesoureiro" das Pedras, durante a chur- por 48 nações que coope- 1 res recursos tlaturais do batilhermografos e outros tido Popular Liberal da
;rogramou uma churrasca- ;rascnda, oi que foi aceito ração no Ano Geofísico ·11lmdo. ., instrumentos parft explora- Suécia, diz abrigar mui
ia ,)10 Morro das Pedras, de bom 'grado pela direto- Internacional. Progressos bem grandes ção do fundo do mar, os tas dúvidas quanto à vera
)nde Se encontram hospe- ria da TAC, devendo lá O valor das pesquizas le- 'iá/foram conseguidos pe-' cientistas de Woods Role cIdade do memorando de
irrdo,s os 70 participantes comparecer, portanto, -O vadas a efeito durante os los' cientistas de Woods! '1umentaram o interêsse .'do Moscou.

,IH reunião. 'consagrado artista Italo cruzeiros do "Atlantis" - Hole. Já determinaram que mundo fazendo ver que o I ,Um porta-voz do 'Partido
Nessa 00a:"Sião, pelos �,er- Gure,io; a veàete GlenEla (;[lWse,;J_ ,milhão,.. de q·u_ilô- o G111f StreaIl1.'11ão c.orre l-ma'r é um fenomenal re!?eT- ..çqn;;ervag,or da Sué.çia: <i}_

RUbi�l",eê,:ià,CL1rcio.e LUizJ,nletros. -,
e 8.. necessidad, e vatorio" que pode ser ex-' cl�rou que Wallel'�e,r-

da SJ]va, Integrantes dessa de uma pesqulza, ocean'o- P!Ol:�:G�?,':Wll:a; o b,\lm da Hu-,I c?nverte,u .�l1}:rvarH"!_;companhia de varied-acdes. ,', gráfica ll1J.ll1dial são 'sa1ien- I1'lJU1J9ac1e: (USIS)., '., VIÇO da h.uJ%l::llrd'acl:'l;i.;" ,'. _".

, ;;.. ,
_

::., .

_:.1, <:\ ..'
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:>;� :,,-t�.:r.:-�,. ,"

AS

TES O GOV.ERNAD.oli DO ESTADO, l'REFEITO ;MUNlCIPAL, E ARGE�-
,

,
\

"". ,t _lo,' �'......� '�_'."" ,�,

BISPO METROPOLITANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
"O ESTADO" o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN.I\

INDICADO·R PROFISSIONAL·
A HORA DO

Tü�lCO ZENA
M B D I C'O I

, nu. CE'"'AR 0.1\'1' ,'LHA .DA ,IilR. \V I\LMO}l ZOMER Dr, ALMIRO BÁTALHA ..:>.u ....

GARCIA Diplomado pe la Faculdade de SJLVEIRA
Medicina da Universidade da CIrurgião Dentísta

Bahia Clín ica de Adultos e
Clínica Médica de Adu ltoa e Cr-ianças Raio X

.

Atende core Hora Mar
cada.
Felipe Schmidt 39. A Sa-

1a.1!! lJ' e 4.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO

.

M li: D I C o DR. LAURO DAURA
::L1NIC.0 .JE CR1ANÇAS CLíNICA GEllAl, .

ADULTOS ,l-;i;pecialista ern moiésti.. de

Doençcs Interna. ..) Senhoras e viaa urinárias.
;ORAÇÁO - FIGaDO -- RINS} Cura radical das inf'3cçõeB

_ INTESTINOS
.

agudas e cronicas, do aperfilho
"I'ratamente moderno d. geuito-urinário em amno. o.

S'FILlS ' seX08.

Consultório - -Rua VitOl" Mel- Doenças do aparelho 'Digestivo
pl'es, 22. "

e do aist erna nervoso.
.. HORÁRIO, Horário: 10lh ás 12 e 2'h ás 6.

Da� 13 às 16 horaa. . Consultório: R: Tira:lentea: ) 2

Telefolle: Consultório - 3.416 ,�1° Andar -- F'one: 8241i.

Ileddência: Rua José .io Vale Residb,cia: R. Lacerda Cou-

r'ereira .158 - Praia 'da Saudade tinho,13 (Chácara do Espanha)
CQqueirol _. Fone: 3248.

DR CONSTANTINO,
DIMATOS

MÉDlCO CIRURGIÁO
ioenças de !JenhoI'3s - Parto.

.

.. _ Operloçõell - Viall UIInirla.
Curso de aperfeiçoaDl�m�.J e

lúnga prática nos HospItal1 de

Buenos Aires. / , .

CONSULTÓRIO: Rua liehpe
Schmidt, nr. 18 (sobrado). }I'ONil
3ú12.
HORAUiO: das _15 ás 18 ko-

ra�eeidêncla: A�enida Rio Br,.n

co, D. 42.
Chefe do Serviço' de úTORI- Atende chamadoa

:-10 do Hospital "a Florianópolis.
.

'felefone: - 1296.

IM
Possue a CLINICA os APARE·

DR.
...
_. "OB-;-TO- I! vae pela

Ii.HOS :MAIS MODERNOS PhRA • .L.I �

'�'RATAMENTO das 'DOENÇAS FILHO ' I �da ESPECIALIDADl!i )�)ença8, do aparelho respitAtór',o. .s.Consultas _! pela
.

'man�ã ,.no , 1'URf:llCU'LOSE '. I I
aOS,PITAL RADIOGRAFIA E RADIOSVOPl4\ r�. •......í1•.,
A TARDE -:- da� 2 as 6 -, DOS PULMõES '<, l - ,-

.J..ao. s���rpLTOR�O -' R�a, dos 'Ci.rurgia do Toras:
. I ' O ESTADO

ILi�i":!D�.clA _; �ellPà' Sch
'

Formadô :pela Facllld�Je. 'Na'ch'-
.

_\DM:lNISTRACAO '\mídt nO. 1}3 Tel �66.' nal de Medlciua. Ti8'O�Og! .. t� e I Redação e I'}nclDal�' à naa Con;,

_---�----.;;-'---.."..;-: l'is�ocl!,urgi�o do 1l0IJplUl - e:"1 ,.'lhelro !Maf:tà'. ·n. 160 Tel. ,1022, �-:'

-ilRA. WLADYSLAVA _

reu Ra��s. 1- ex. Postal. 139.
'

," r
W MUSSol < ·UT.SO de eilpeclah7açao p�la

I
Diretor: RUBENS A. RAMOS

.

•• ". N. T. Ex-int�rno e E�-aIl818- Gerente: DOMINGOS p, D.·
• ,.,n',e tle Cirur�la do Pruf. UII"1

, AQUINO
.

:un. ANTONIO DIB Guimarães (Rio). Rt'presentaut",8:
MUSSI

Con�,: (i'elipe Schmldt, 18

-, Represent"çóe�' A. S. 14r•.
Fone ·3801 f,tda

MEDICOS ALendIJ em hora 1l)lIrCada. RI,;'3 Senador flanta•. 40 - fiO
CTRUcRGIA CLfNICA Re� :, - }l.u.. Est..ve. Junit·r. andar..
GERAL-PARTOS '0 - Foue: IUISI' • Tel.: 22-6924 _. Rio de Janeir"

.

Serviço .;omplet'o. e e-speciali· , __ ... Rua 16 de Novembro 228 11°
aado das �OENÇAS DE SENHO· nR:EwALDO 8CHAEFER ndRT �'ala 512 - Si!) pq"ln
RAS, com modernos método,. de

Clinica Médica de Adült.os Assinaturas anual •• Cr$ 300,00
diagnósticos A tratamento. '

Z,OOSULPOSCOP-U __ HISTERO - e Crianças Vend'l ávulua .••• ,. Cr$
SALPINGOGUAFIA - METABO- Consultório _ Rua Nu- Anúncio mE;diante contráto.

LISMO BASAL OR !)l'ig'inais. mesmo não Jlll'

(hdioterapia por I1n�as curtas- nes Machado, 17. hliCRdnR. não oPTA" ,'pvnl ...iil.,.

�Ietrocoagulacíio - Raiol! Ultra Horário .as Consultas - A direção não se responsabiliza
Violeta -e Infra Vermelho. pelos conceitos emitidos nos at:-
Consultório: Rua Trajano, n. 1. das 16 às 17 horas (exéoto tigos assinados.

lO andar - Edific;o do Montepio. ao" 'labados).
.

Horário: D.as 9 às J2 hor;;ll _ . INFUh. ....."'OE!I U'l'�l!'l
R 'd-

.

R M
..

·-.,-l;'\··
"

O leitc-r encontra!:'á. nesta �O'
flr. MUSSI. eSl �nCla: ua e 110 e

D 15 à 18 h D luna, informS"ões que n .. !'ess.ita
as B oras - ra. Alvl'm, 20'- 'l'el. 3865.

'

'dUSSI dià,-lame!1te 'e' d, imediatfO:
Residência: _�venid. Troa- ORNAIS . T..lef..�,e

o,,.vsk,., 84. DR. JÚLIO DOIN O 1:stado •. ,.......... .' 8.022

VI.IRA A Gazeta 2.fl!\P
Tli&l'io -I"

� "1.. 8.579
Ma-DICO I' ('F 1 •.flR�

f:SP"'GIALISTA EM OLHOS mprense <L.. . . , . , . . . �

HOSPITAliC
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA Caridad4l:
rRA'l'AMENTO E OPERAÇOES tP ved r) j 2.l!14

.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(nfr.-Vermelho _ Nebutizaçio _

1'0 o .•..•••••••.•

UltrlP-Som ,(Portaria) ........•... '.. 2.086 SERVIÇO FLORESTAL
('r�atamento de slnulllte ... rr,

Nerêu Ramos ,............ 11.881
DELEGACIA FLORESTAl.

opera"'ão)
lli!itar .... ,.,........... 1.1117 -

" "ão Sebastiâo (CaBa de R'L'GIONALAnglo-retlnoscojlla - Receita d. S' d )
.

1.163
r,

Oculoa _ Moderno equln"ment.
. au e ..........•..... "ACORDO" COM O E.STADO h,E•. M\lter:1idade Doutor Cu- LI

"'R. ANTONIO uAl'ISTA ife Oto-Rinolaringolo&ia «(aDI!'. 1 C
-

•. ]<;} SA ...··,... � ':AT'ARINALI II
no Eatado.) CIIAMA�ÓS\ji� . . . . . . . . . M !'I ""."

��N�OR , .. I HorArio das 9 às 1% hora. e GENTES' A V I S O
CUNICA E.",PECIALIZADA DE

Ilaa
16 às ,1� �o.ra.... . ('orl\& de Bombeil'o8 •... '.U:> A D.elegacia Florestal Reg' ionaI,CRIANÇAS Consultorl!). - Rua VItor Mel Rerviço Luz (Raclam.·

Consultap das 9 ás .11 hf'ru. "eles 22 - fone ,2676.

1
cõ"s) , , .. ' .. ".. ...•. ll.4Q4 no sentido de cnibir, ao máximo pos-

, 1
Rea p COV9. Padre Mlguehnho,

I .._l,es.
- Rua Sao .Jorll'. 80 Polícia (Sala Comissário.. 2.038 li.vel, as queimadas' e dc'rrub.adas de mato, afI'm de l·mpe.2

.

• (lne %4 21. ' Policia (Gab. relegado) .. 2.694
,

" i ,_ ""\lt.U COMPANHIAS DE.
dlr os:d�"sstros(,s efeitos \ econômicos e ecológicod que

O que difine uma' l:oupa be� feita'é um comple- 1'lcR������'�'�.S:...... '-100 �ca;r�tam tais práticas, torna público e chama a 3.tc.::�ão
xo grande de fatores; A escolha dos tecidos, -o pa- . 'ruzeiro ao Sul........ 2.600

_e o os os p�o�ri�táril)s de terras e lavlII'ldores em ge- '

drão: o corte e a: confecção, são aJ.guns dos principais �����r:::::::::::::::::: :::�:
I ai, para a eXlgencla do cumprimento d(l Código Flo�es-

que mtervem numa roupa bem feita ImperIal Extra. Lóide Aéreo ....... _.... Z.402
tal (Decr. 23.793 de.23-1-1934) em todo.o Estado. D E C R E T O N. 5

A venda destas excelentes roupas é feita pelo Re..l: ... ,............... U'17 . QUEIl\f�DA� �� �ERRUBADAS DE MATO
.

O Prefeito Municipal .de Florianópolis,' no "S0 .de
C d"

. 'f 'l'd d t'ddI'
ScandlDavas... •.••.•.. 2.300 Nenhull1 Jroprletarlo d t I

-

t 'b
.

""

r,e tarIO com aCI I a es, nes a CI a e, exc USlva- 1l0TJ1:IS .

.

'. e erras ou avraQor po-derá suas a 1'1 ulções, ,

mente pelo Magazine Hpepclke. Lu: ........ , .......... 2.O2l �roceder qu��.il-�da ou derru?a�a de mato sem solicitar, i COl\SlDERANDO que o General de Divi-
Magestic •..••..•........ , 2.276 (om. antecedencla, a necessana. licença da autoridade são .JO�E' VIEIRA DA ROSA, h'oJ'e falecI'-Metropol t.... 3,14!1

fi ti' \
La Porta, , '.... 1I.32} ,o,'es a compe�ente, conforme dispõe o Código, Flores- cido, exerc'eu ,várias e importantes missões
Cacique .,............... '.449 tal .em seus a.rt.Igos 22 e 23., .respectivamente, estando 68 em. sua vida militar, - sempre se 'condu-Central.................. 2.694 nflat t I d d d

. Estrela •.•..•••.• ,....... 1.171
.

ores SUJeI ,os a pena 1 a es.
, -, I

zm o com capacidade, eficiência e patrio-
Ideal 1.6lill REFLORESTAMENTO

'

tismo; •.

�����I�� __ _
•• 'Esta�Repartição, pell;1 rêde de viveiros florestais, em. CONS[DE�ANDO que o extinto sempre

.� co�eraçao, que mantém no Estado, dispõe de mudas e pautou com elevado espírito público e in-
:em�ntes de espé<::ies florestais e de ornamentação para dQrmiua atenção para com os problemas do
'ornecimento aos agricultores em geral, interessados na Municipio e do Es.tado, tornando-se credor

e!lorestamento de suas terras, além de prestar toda d� estima e do r'espeito dos seus concida-
JrIentação técnica necessár'ia. 'Lembra, ainda, a possibi- does; ,

J,%'
idade da ohtenção de empréstimos· para reflorestamento, -

D E C R � T A:
:[10 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos ..

Art. 1.0. - Sao declarados de luto oficial, no Munici-
, O O' .

. .' rilO de FlorIanópolis os dias 8 9 10 d . t
DEPOSIT1lS

s mteressados em assuntos florestais para a.
., e o COlren e, ,como

bt -. .

' :,espeltosa I bomenag'em d
•

d I d
POP LARES Va

1 ençao de malOreij esclareCImentos e requererem auto- .'
.o �ov�r�lO_ e o povo, pe o esa-

,

a
l;ização �e.li.cença, p.,ara queimada e derrubadas de mato, �a6���ento do General de DIvIsa0 JOSE' VIEIRA DA

, a�vem dIl'lgll'-se as Agências' Florestais Municipais ou Art. 2.0 _ Estc::
..ii.1II.'"

diretamente v,. esta R�partição, �ituada à rua Sal1toll dé hoje.
decreto entrará em vigôr na data

I DumOltÍ na: 6 em Florianópolis. Prefeitura Municipal de Flõrianópolis, 8 de Feve-

....fllldI}
Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395. l'eiT€l de 195'{.

!i] Endereço telé:gráfico,; À.gd,9ilva" F'lorianópolis. OSMAR CUNHÁ"
t c.
.'

.' �l'efeito ,:M;iÍ!i�ipal"

Diplomado pela Faculdade N .. •

ereaal de i�diclna da Uni·ver·
sldade do Brasil

E-,:-luterno por concurso d!l :i1a
ternidade-Escola .

�8erviço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima)

tx-interno do Serviço de Cirur
!tia do' Hospital. I. A. P. E. T. C.

.

do' Rio de Jrmeiro .

Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carl".

Corrêa
[H.n:NçA3 DE SENHO'!.AS -

PARTOg -- OFERA(_ r>ES
Cons: Rua João Pinto n.

16; das 61,00 às 18,00 horas.
'Atende cÓm horas marca

das' - Telefone 3035.
-;U;si'liência;
Rua: General l:Iittencoun n.

101.
Telefone: 2.693.

Crtanças
Doe.iças de Senhc ras

° pe rações . Partos
Ondas Curtas - R&ios Infra

Vermelhos e Azul
Diatermia - Electro "Coagulação
CONSULTORIO: Rola Ceronel

Pedro de Moro, 1.541
Lo Andar, Apt. A

Frente ao Cine Glória - Estreite
Consultas das 9 às 11,30 e das

18 às 20 horas
---,-----------

DR. J(TLlO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20· "�rmal".,,
e Servi�J de gastrQ-eltL"rologia
la Santa' Casa do Riu de Jeneíro
Prof. W Berardínetlí I.
Ex-inte;no do Hospital mater-

nidade V. Amaral. _,

DOENÇAS lN'i'ERNAS
Coração; Estôt'!lIgo, intutino,

ligado e vias bilia;o:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirelea 2Z.
Das 15 às .18 horas.
Residênci'l: Rua Bocaiuva ZOo
Fone : �46B.

.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

.
MÉDICO

Com prática no Hospital, Bio
FranciscoO de As"i.s e na flanta

Celta do 'Rio de Janeíre
CtINICA MJ1:DICA
CARDIOLOGIA

Consultórió: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.

.

, Horário6l Segundas, Quarta••
Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 23 - 2° andar, apto 1 -

-reI. 8,002.

ElR. HENRlQUE PRISCO
PARAISO
l'aÉDICO

Operações �,' Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adulto••

CU:SQ de Esp:ecializaçi\o no

Hospit.... l dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do \ Prof. Mariano de

Andrade). .

-

Consultas - Pela 'manhã no

IIospit ...i de 'Cartdade.
A tarde das 16,;;e hs. em díau

te no consultório á Rua Nunes
Machado . 17 Esquina de Tira-
dentes.. Tel, 27'!l6.·

-

Residência - Rua Presrdente
Coutirbo oH, Tel.: 3120.

CLINICA
de

cJLSOS -- OUVIDOS, -- NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUER.REIRO llA

FONSECA

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO .'

f'IRURGIA TREUMATOLOGlA
urtllpediA

Co�'"ultório: Joào Plnto, 18.
uan 16 8.S 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocáiuv,a 136.
"'one: -- 2.714.

.

..

. ,

Basta saber ler e escrever
-PARA-

I Aspirar � U)ll Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDf!:NCIA o seu

.

Cursb Ginasi:ú (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
,

.

PEÇAM INFORMAÇOES AO I'
EDITQ�A LN.C.A. - Av. Rio Bra11co, 185 - 17.0

ando s/. 1.708
.

(Séde P:t:ópda) - Rio de J811eiro.

Aceitamos
'ATEN'CAO

,

encomendas' de PLACAS ESMAr..TADAS
para diversos fins.
DENTAL SANTA APOLONIA

m ...."."_...... .43, e Trajano. .

�·or),. P-R'�IM'E�R·"�O"S�I·N·�· �E FRAQ

-

-<;;.;'" ";,i;� �, A presente tabela não poderá ser alterada sem
'i j UEZA, TONICO ZENA prévia autorização dêste Departamento.

.Iío. JUA MESAI

I Departamento de Saúde Pública, �aneiro de 1957.

EXpresso FlorianÕP,alis LIda.!
' It��E���d�Ed'��:���IAS '

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO .Ii1XPImSSO j

FLOru:NÓPOL!S LTDA. IT�an�porteJ3 de Caraas em Geral entre ; li'LORIANÓPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONT'E.'

'

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 fases da

. existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi-
ta perda de tempo na' escolha, compra e confecção

Matriz: FLORIANÓPOLI2 Filial: CURITIH.� do vestuário masculino.
Rua Padre Roma, 43 'I'érreo Rua Visconde do Rio Branco Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
Telefones: 25-3!l (Depósito) 3.a2/�6 I do Magazine Hoepck. I

25-85 (Escrltõrto 'I'elefuue : 12-30 l'
End. C;!�ai'.p����ri�:ADE'.' End. /feI8i'. "SANTID3A"

I'
.�_w� -•••- c.- &-.� �

.
. �:.-������----------------------..-.----------�

Agenejll: POH'l'O ALEGUf<: .

"Ri0D!ar" 'i
Comendador Al.evedo,'

64
Telefoae: 2-J7-3� ','
Atende "RIOMAR"

Elid, T�It:g. '!RIOMAltLl"

da
Professôra MAHIA MADAL�N:A DE MOURA 'FERRO
• Equiparado aos programas' dos Grupos Escolares,

-.lantendo ainda o curso Pre-Primál'io e o Preparatório
-I. Exames de ADMISSÃO aos Gi�ásios.

,.
MATRíCULA para o ano letivo ·de 1957

DiI � ri· I '10 h��:��O O�a�ia; ���i;l�ga��irm��di�on:e 2�::a�:�;:ir:�
jóia e priméira mensalidade:

INíCIO DAS AULAS: l° de março. .
,

, MELHORES INFORMAÇõES: 'Cõm'" i'- Dir'e�ão, à

���.�, • '. ,

•
��\ ,Rua Saldanha Marinho nO 34.

..

",

"A :.Soberana" Praça 15 de noverribr�-:_ esquina' UMA-VIAGEM PEL(I CONVAlR DA CRUZEIRO DO &DL
''''

t'UIl Felipe Scnmidt· e

UMA VIAGEM PELA T.A.C.'
Responda à esta pergunta; QUE) SERA 'CAFÉ DA

lvIANHÃ?
'

UM ?ROGRAM:\ DE RADIO? UM FILME OU A
.l\iARCA DE UM NOVO .t'RODUTO '!

ENVIE SUA RE3P05;'l'A rARA RÁDIO GUARUJA,.
.\NEXANDO SEU NOME E ENDER:tl:ÇO E CÁNDWA-

.

TE-SE!

A D V Q G A DOS

DR. JO�É MEDEUWS
VlEIRA

- "DVOGADO -

Caixa Postal 160 - ItaJA' -

Santa Catarina.
.

,

i'R. CLAP.NO G.
GALr"ETTI

., ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

FiorÍimõpolia -

DR. AN'rONIO GOMES .DE
ALMEIDA

-- ADVO<:<ADO -',

Escritório e Residência.
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: .334C.

"Riom,v""
A en ida Andi vs, 871-B

Te)efu re : ...10-27
Atende "RIOMAR"

FlUal: �AO PAULO
/

�veni.da .do Estado 16f6í'((j Rua
,;� :'

.. "-' I ,'i'it.; j I I li·
--

Telefone; 87-06-óO
...

End. Telei'. "SANiDRADE'
.

\
Alinela: RIO DE JANEIIW

"Rio.ar'-
A�ê.l\da: BELO BONJ·

ZON'fE
r

Rua Dr. Car.l;!!o l...etto, :':1ft
-

DR. NEWTON Fe>.ael: 82-17-33 e 32-J7-a7

D'AVILA Atende "RIOMAR"
CIRU�GIA GERAL End. 'releg, "RIOMARV"

Doen�as de Benh�r8i _. �rocto. NOTA: - Os nosso . ,rviços na.s llraças de Pôrt
logla: - E�etrlcldade Medka '. AI R' B

__.
_

J
.

• ,
o

Conc'lltó;rio: Rua Vit,,� Mei. egre.. 10 e elo lior1zontl>, .&10 efetuados pelos nossos
lel"8 ri. 28 - 'fele!one' 3307. ai'entes
Consultas: Das 16 bvl'all em

diante.
.

'R.esidí"np'a: Fone, 8.422'
Rua: Blulpenau '1-' 71.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"
. ..

.

C9nsultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS
-Fones: 25-34 e 25-85' -

'

•••8 ..

------�-------------

/t� . nos�;;;sllrA
aD}"/.'R�"t\ � �,,�'''. iA

-

� � � �
9' .,

,

.

'

.-}
}<'il�al "A Soberana" Distrn�' dO Estreito - Canto

"'�E :2 ': "'(S@
,

�

)

Departament,o de Saúde Pública
·PJar,tões de Farmácias

Mês d e F e ver e i r o'
2 -' 'sáb'ado (tarde) Farmácia Moderna Rua. João Pirlt:)
3 - domingo Farmácia Moderna' Rua João Pinto
9 - sábado (tarde) Farmácia Sto, Antonio R. F.- Schmidt

10 - domingo· Farmácia Sto. Antonio R.. F, Schmidt

116
- sábado (tarde) Farmácla Catarinense

.

Rua Trajano
17 - domingo Farmâc ia Catarinense • Rua Trajani)
�s - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Tràjan�

, 24 _. domingo Fal:mácia Noturna Rua TraJa'!<l
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

�to. Antonio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,

Viagem com segurança
,

. e
.

rapidez .

80 N08 OONF(t�-rAVEIS MIORO-ONlBUS DO

--14P10( ,<SOL�BBISILBIIO) .

..Fl:0rianópoUI - Ita1ai - Joinvllle - Ouritiba
.�-s:-= ".....K -----.,

. � A.�'IL-"'-'== .-K'* k' 6ft =
. '": .'

Agencia. �Q,,)DeoQol'o e.quina da

�. Rua Ten"ntejiSllvelí'6

São JoséCurso Particular

.'/
\

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

E N S I N ,A
Matemáticas e Fisiea

R. Cristovão NU;'es Pires 21.
Esqu .. Rua Hoepke e R. _Cons. Mafra

Uma das tendencias mais' dificieis de acompa�
nhar, para o cidadão apressádo de hoje é a marcha
da moda masculina.

Porque 'não deixe este (cuidado aos expecialistas
das famosas, roupas Imperial Extra? Siga seu corte
.e padrões e estará bem vestido e na moda ..

Magazine Hoepcke vendem estas roupas com'

exclusividade,

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
fLORIANO'POlís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SENHOR J.\ VIU a maravilhosa variedade de

ternos de verão recebidos pela "A MOD�LAR"?

, I

o SENHOR M..,SAlnA, 4ue .na ,"A MODELAR'!' - •

pode-se comprar uma bôa camísa esporte, pors Cr$� ... �

f,'!:l,OO - um terno de linho, por Cr$ 1.050,QO - uma boa'

calça "de linho por-f '.'$ 420,00 e um paletó de schantung;" .

por Cr$ 280.00?

..
_-

o SENHOR .lA' SABIA' que as confecções mais fa

mosas, as roupas mais- bem acabadas e de elegância qua
'sI Que, inexcedíjel ,são as das marcas "DUCAL",
"WOLLENS', "LA SA1;.LE" e "CHESTER", cuja venda

é, estatisticamente, " maior do país? ,

'

Que mais de" 1'J% de Senadores e Deputados Fede-
1,ÜS vestem a roupa DUCAL?

Que essa-s ma pras são, agora. exclusividade de "A

MODELAR",?

O ;sENHOR J� SABIA que durante êsses dois me

s cs (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com

!d'ildas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE
LAR", que é aliás (, "mais antigo do Estado, cOf 10% de
"batime:1Ío?

"

'

,

-

o SENHOR JÁ SABIA que também em _,aletós, cal
�,as e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam
Lêm em artigos de praia, para homens e meninos, "A
MODELAR" possúe agora, no 1° andar de seu Estabele
I imento, urna enorme variedade e por prêços que na

verdade desafiam qualquer .concerrêncía t

/

,

,

ACEITE UMA SUGESTÃO
Faça uma visita, hoje mesmo, ao 1° andar de "A

'

ÜODELAR" e será atendido com a expontânea cordiali
'IadR qU,e é alí uma característica tradícíonat.

p'oderoso auxiliar._na_ çQQ,Jr!CQ,�__ It.Adel�mo".A. de lima
de orandes rodovias bras,lelras

.

Dados Biográficos trito-Na��l�- N� "Almirante" �- fiMl':'e�te,
I Comando do.õ." Distrito Naval.

.

CHEGA O NOVO'TRATOR-GIGANTE, D-ESTINADO A RELE- Natural.do Estado+de' Alagôas. Ingres- No' dia 2 do mês em curso, o Exmo. sr.

VANTE TAREFA NA ACELERAÇÃO DAS 'CONSTRUÇÕES'. sou na Escola ,�ê AA. MM. de Pernambuco Almirante Alberto Jorge Carvalhal, Coman- •

ADMIRADO NA EXPOSIÇÃO DE BELO H ORIZ9NTE em janeiro de 1936, tendo concluído o curso ,dante do 5.° Distrito Naval, perante a guarni: ,

,
f' I, da referida Escola, em çâo do Comando, f�z a entrega das platinas ao-

Reúnindo uma série de põe o novo trator da Inter- cada 480 horas, tem um sls- dezembro do mesmo novo 'oficial, tendo! na ocasião, feito referên-
�,Jspositivos moderníssimos national Harvester, é o Re- tema de lubrificação magní-

.

tê
.

t' t C
.

'I' d f'
. ano. Em 15 de feverei- cia elogiosa ao mesmo pelos seus serviços ao

e com urna reS1S encia e ca- ves rmen o erameta ICO o lCO, que dispensa os frágeis
�l ""

pacidade invulgares, acaba disco de
_ embreagem, reves- "canos de- lubrificação", e ro de 1937, após um es Comando,

de chegar ao Brasil, como; timento de tanto valor que dispõe de um sistema plane, tágio de
f

adaptação na ,C===========__=====__;;;;;;';;=;;.=;�,.;;o;o.;;,

primeiro de urna série, o no- é usado nas lonas dos .freios tário e freios de pivo hídrâu
vo trator-gigante construí- dos aviões a jato e que é licos, pelo que mantem tôda

Escola Almirante Ba:-
do pela International Har- urna exclusividade daInter- ,a fôrça nas suas esteiras, tista das Neves, teve
vester, o já famosó TD-24,

I
national Harvester.

"Illuer
na reta, quer nas cur- praça como GR no Cor

que em breve se tornal'á-po-' Este revestimento aumen, vaso

deroso auxili�r na constru-
'

ta notávelmente a segurança I
O revolucionário trator- po do Pessoal Subalter

'çã,o das grandes rodovias
,

da -embreagem, e sitúa o
i

gigante, que já provou em no da Armada. Em, se- DOl\fINGO, 17 D'E FEVEREIRO
' ,

prognamadas ern nosso país.
I
trator num plano não .atin-

! outros países sua extraordi- tembro de 1939, con- Aproximou-se dele um leproso- rogando-lhe, de joe-
'Estas rodovias são urna

I
gido por qu�lquer o�tro. ,I nâria capacidade, est�rá lhos: Se .quiseres nedes puriti'ear-m�. (Marcos 1:40),

e;1igência irrecusável do I O TD-24 e protegido .por

"
dentro em breve construin-

cluiu corri aproveita- Leíà Marcos 1 :40-45,
'

progresso, e o ritmo de c res.,
i uma verdadeira armadura 'do estradas para o Brasil, e I mento O curso' de espe- Um culto de ação de graças pela cura de nove de

cimento do Brasil insta não nas partes vitais, só preci- ,
demonstrando as vantagens cialização de escrita e

!;OSSOS leprosos, .f�ra realizado. Eles haviam sido fiéis

só por que se constrúam no- 'SR trocar o filtro de óleo
I
de sua moderna construção. f d dA.' ,r.o buscar o auxilio médico e tinham obtido finalmente

vas estradas como por que
I azen a, sen o �m consequencla transferido OR testes negativos. Depois do culto houve alegria en-

tais estradas se aprontem'
----

,

'

\ para o Quadro de ES e promovido a 2.a classe. I t re 'os doentes. Eles davam louvores a Deus e faziam
rapidamente. Por isto, o TD- "As florestas garantem a associação dos fatôres: Em abril de 1943� foi promovido '8 l.a classe; ,

suas dansas costumeiras.
.

24, que está sendo agora
\

'em
A

t d 1945' C' b . br d I Agora, todos eompreendíam que .sua doença podia
admirado na Exposição Ro- vegetação e água, in.dispensâveis à existência da

-

Vida." eI agos O e a a o, em setem ro e t.er debelada e que Deus estava respondendo às suas

doviária de Belo Horízonte, 1948, a 3.0 SG; em outubro de _1951, a 2,° orações, Logo, outros receberlam 'alta. Em cultos an-

vai desempenhar um papel Sargento e-a 1.0 Sargento em janeiro de 1954.
! �,eriores os missionários lhes disseram corno Jesus havia

preponderante no Plano Ro- Dgrade-c'la.enlo e MI·ssa .,." 14 de i
.

d 1957 f' I D
i
t urado pessoas portadoras dessa-mesma doença e com

doviário Juscelino Kubits- '

" J:;m e JaneIro e , 01 pe o ,ecreto n. fé haviam esperado por êste dia.."

chek e em outras constru-, ' "
0169K do Exmo. sr. Presidente de República! Todos precisan-os- buscar a Deus com fé, crendo

ções do gênero. Viuva, filhos, genros, noras, netos e bisneto de , promovido ao pôsto de 1.0 Tenente e transfe- ! �:ue -podemos ser purificados da doença do pe�ilqo. Te- ,

JUVENAL DA SILVA PóRTO .

d
'

R" R
..' .aOS a certeza de que quando cremos em Deus e ternos

Gigante facilmente maneia- �alecido no dia 13 do corrente, em Caçador; onde foi se--,
I'I O 'para � • eserva emunerada, a pedido. ; fé, Ele está pronto para nos perdoar, Seu Filho vÍ'rá em

vel pultado, agradecem. sensibilizados, as manifestações de Possue os cursos de: especialização de nosso auxi-lio, Ele é o grande médico.

pesar dispensadas pelas pessoas amigas que os confor- escrita e 'fazenda, aperfeiçoamento e Técnica I' o' D
' O � A ç Ã o. ""l

,

taram .nesse transe. d 'E .
.'

" ,eus, suphcamos-te 'que conserves a luz do teu

Agradecem
•

especialmente aos dedicado médico e �e, nsmo para praças. Medalhas de 10 e 20 amor brilhando sôbre nós, Graças te' damos pelo teu
- migo, Dr. Costa �I!ves. ao Dr. Jade Magalhães, Dele- anos de bons serviços de Guerra com 2, estre- ,Filho, Gráças te damos pela certeza de que pOI' meio de

r,ado Regional, aos srs. Alcides Bàstos de Araujo, Dire- las e da Fôrça !'Javal do Nordeste bem assim' le temos'� purifica-;_iio de nossos pecados e a esperança
101' do Serviço de :l!'iscalização de Armas, Luiz Fiuza �..

,.. de nova' vida. Em �ome de Jesus,'Am:ém· • _',

I.ima, supedntende:Jte da T.A.C, e sues auxiliares e vanos elogIOS., ,
,.

'
'-',

, PENSAMENTO PARA O:·DIA !.

f'lais aos seguintes. srs. residentes em Caçador: Manoel Em sua carreira teve as seguinteS coip,is- Aceitar a .Cristo 'significa libertação do pecado e

Passos, Sérgio Hahn, Amélio Busato, Osmar Duarte, sões: Escola,Almirante Wandenkolk Quartel 'I'
e�perança de Vida nova agora, e sElmpre, .

"

Abehrdo Ramos, J' sé Adami, Lilico Godinho, Hermano ' Sei Wl'ley D'd' (L'b' ,

)Central de M
.

b
. � FI t'lh d M' t

,on I r I' ena

C:'ereíra, Leocádio Barreto, telegrafistas Zócoli e Capudi, ,
é'rln lelrvs,' O I a, e a o

- , .

:;nembros da Câmara de Vereadores, Diretor do- "Jornal GrOSSO, NT Póte-ngi, Comando Naval de Mato ,------_:_------------
de Caçador" e aos jJl'aças do Destacamento Policial, aos Grosso, Monitor Parnaíba, Monitor Pernam- p.. _'

f:rs. Armando Ramos e Alencar Lucena, residentes em artlclpClÇ'
-

'r.fIA'
'I I' C

.

I I buco, Capitania dos Porto,s dó Estado de -Ma-
'

,

.

' ,

�J.,!.'�"
,aJes e José Cordeiro e Orlando Neves, nesta apita.

Inovações valiosas Outrqssim, conv�dam as pessoas de suas relações e) to Grosso" DiretÇ>ria do P,esso-al da Marinh�,
'

/

,

,:mizade para a missa em, intenção de sua alma, -dia 191 I . Participam aos pa,rentes ,e, i>��ôàs, � anrlgas '0 con,..--'......._

O I ,Ba;;)ç de Navios Mineiros €ruzador Baía 'tratá d'e éàsami.mto ue seus filhos: Alba 'Nice He OII"v'er.<I:�
que 'ressalta, �oré , �n- 'Jot f�!r!l-, ,às 7 horas. tiO altar de S, Josá, na Catedral

I
'. ,. .,

tr ,s4novações e rdispositi- Metropolitana. , "I
FÔl'ca Nayal do Nordeste, Tender Belmonte ,:'!l e Alberto 'Batjs"t.l Nunes da, 'Silva

'"

']'t' d" I F'I" I' -1�"2 957 l\TA "J '

'B' 'f'" " C' d d" ') 'o' "

Alberto e.Alba Nice
f.t ,o ,que l8- ; Ol'Janopo 1S, {e -

, ,l'i_ ',ase on' aclO, oman o,· o. -u,:, QlS- >.;," " �'.

r, )r:{'"
'

«No - Cenáculo»
Com. a Biblia aa Mão

O TD-2"1 é um poderoso
g'igante que pesa mais de
vinte toneladas, mas pode
ser facilmente manejad-o"em
face do contrôle hidráulico
de que dispõe. Ademais, está
construído de modo a per
lllitir que as mudanças, se
façam sem necessidade de
Parar a máq_uina, vantagens
qUe 0S que labutam com tra
tO!'es sabem ser da maior
jlllpol'tância.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r\ Fiscalização acabará com a Produção
Colonos "assaltados" por multas escorchantes por levarem seus produtos à venda! Cobrançà sumária !Protesto -da.Associação Rural.
Está acontecendo, no inte- fioca,rem em casa, Pois levar I

I

d DO IMPOST'O I tecendo
no Oaste, cOI_!l essa. mercado com os mesmos pro- i O govêrno DO- IMPOSTO

rior, verdadeiro assaíto fjsca:!) �eus produtos �os mercados ,mple OSO O governo '. ,co��s�ãO. de Fiscalizaçao RO-,'
dutos,

, _
,que explíqus tudo isso,

aos colonos, os q�als mass:�:: e aventura psrrgosa.
,/, ' ,

""..", I dOvlana, '

,_

Porque o qus a _Comlssao!
..ades pela ganancia da ja ,Essa Policia Rodoviária, verI?-ador Jorg� Laeerda fOlI era c.obl-ar:ça impôsto _ven?as Entende .essa Comíssào ' parece nao tO,l'e�ar e que pro, i
eelebrízada "Comissão Fiscal depois de atuar

..

no sul, e.stá
enviado o

s'eg.umte radlOgra-J consignaçoes pela açao �Ita-I que os' colonos, quando en'l dutos coloniais apareçam:.

�Rodoviária" ou "Policia Fis-: agora no Oeste, em ooncor-] ma, em data de 14 do cor- dos fI�cals v.em atíngíndo chem sU'as, carretas ou ca- nas estradas sem estarem ..-�� ��cal Rodoviária�' o� que no-] dia, _E a propósito da sua rente: '. 14,!o sobre valor m�r,c3;dor,Ias. minhões, com seus produtos vendidos! ,W;�'
me tenha, esüao dispostos a atiraçã., esfnlat iva, ao go-

Exmo. Sr. Jorge Lacerda. , �ema, nests �Um(�lpIO, JUs-, para leva-los ao marcado Tá ,Va:nos a um caso concreto:fI

..............
�o••C'I(S!je•••e�eeeethJfBe.�c.ee••••c DD

..Goyer�ador. Estado, "ta e geral ínquiataçào peque -: devem saber para quem vao'! No ,dia 13 do corrente, no m�, .... -.. .'

ESSEBEY M
.

I
Flonanopohs (SC) nos produtores, qU�ls estao vendê-los. o.ra, Os colonos na tenor de ooncordía, o colono '

z

« ',ANY). Face raclamos chegados, dispostos perm�necer suas I maior parte das vezes, vão J. C, meteu 13 porcos psque- LISBO�, ,16 (uP) r: Já pas-

'.
asta �ssoclaçao. Rural, tom�-, propriedades, evitando trans-I'--oferecer seus produtos à venl nos dentro de um camínhào sou·o último obsta�ulo pal'a

891"Z8 'Juventude -8 pmtr'o' t,"S·IO". mos hberda:?e ,levai: co�hecl-, porte pr?�u!os enquanto perl da, entregando'os a quem ,e fumou-para a cidade, onde que o� portugueses possam

,,(. , U ti. ' mento vossêncía, F�sc�ls Fa- durar cnt�n? V.em ,sEZn�o a90 I melhor preço ou vant3:ge�s procuraria vondê-Ios. Numa ass�stIr aos programas no!'-

, ARNO CINTRA' I zenda Estado, Comlssao Ro- tado comíssão Flscahzaçao, oferecer, POIS essa Comíssâo-l curva co cammho sal-lhe ao maIS, de televísâo, Com a as-

(Do- "Correio! do Povo") •
I

doviári�,. a�abam cheg�r = �odoviária .. ,�ome colonos não admite isso, que é garan I, encalço um jeEp, de funcio- sínatura ,de _

um contrato de
Há poucos dias, 'alguns jornais retransmtttram a I, te,munrcipio, atuando' índis- este. �unlClp�o, apelamos I tido pela liberdade do comer I n3:rios da tal Comissão Rodo' qumze mll�?es de escudos

notícia do enforcamento de uma jovem de 20 anos de I crlmmadamel!.k. colonos con- Voss�ncla 'SentIdo determ�n�, cio, A Comissão entende que e índagám-lhe da mercado- com a Phílíps, da HoJoanda

id�de, _ "Uma bela jovem de .20 unes foi enforcada • duzem p,rodutos' pà:ra venda provídencías assunto 'esta a o colono só pode sair da S�2,11 tia 'q�e transporta, recebeu- para o fornecimen�o d� squi
hoje pelos russos, sob a alegação de ter organízado e I nesta CIdade, ,obn�ando:-os casa I,<:om Os s�_I;ls prod,u.tos ja do a ,m�ormaça? que VaI a pamento de estudio e ,C IUl1i ,

comandado um golpe na fronteira, com a Romênia, , ," • a� pagamento Imediato im- exigir. negociados, /3a vsndtdos. E Concórdia vende-la ao me- nhonetes, O, a,cordo Ioí assi

Seu nome: Essebey Many. 'Seu crime: beleza íu- • P?�t_o acrescido multa e sem Respeitosas Saudações se OS pega pelos caminhos,! lhor preço que encontrar. : nado pela rádí., televisão de

ventude e -patríotísmo ,

"

·1 dírsíto quaisquer ,�ecla�a-:
.'

Vitor Fontana nos quais faz vordadeíras to-I' 'Como não pudesse exibir, Portugal e Pela Philips por ..

Depois cta recente chacina praticada na Hungria ço�s e defesa. Refer�dos �IS�, Presidente �ss.Ü'�i:ação caias, com Os ��odutos e sem prova de, venda
_
-.mas co- tuguesa, '

pelos tataranetos ,de Gengi�Khan, 8sse enforcamento • CaiS .rec,ebem respectIvas Im ' Rural Concordla. . aS provas de.Ja estarem Os mo? se amda nao houvera THOMA�V�LLE_, 16 (l.\P) -

da jov,em húngara evidencia, mais uma vez, a velha! • p�rtanclas no mome�to atu� / ' mçsmos vendIdos pa.ra Fu' I venda! '- pespegam'lhe o O secretarIO de estado, Johl1 .

alma do bolchevique feroz na práti'�à da "justiça" ca- I ça?, como se fossem eles pr?' ,Os terIl!-Qs deSse ,telegrama, lano ou Sicrano, impõem-' imposto qU'adruplo sôsre o Fost�r DuIles declarou hoje
seira e no estrangeiro. Isto, apesar d05 8SfOrços que no I prlO� fonte �apaz re?e�er d�-, dlspeJ?-��nam maIoreS cO'llhes multas, eS,corchant�s e

I
valor da mercadoria, e,stima- dep?IS, de eilltr�vistar-s.e com

passado. Pedro, o grande, fez para apagar ém su� raça • nl?-elros dev��os �rarlOs pu-) mentallos, Vamos, en�retan- - �ato_ ,gravlsslmo - cQbra "da em 15.470',00, ,Os calculos o plesldente E.lsenhoHr, que
,os ,estigmas' -ancestrais através do aP.rendízado feito •

_

bhco. E_!sclal �'Cemo" Vossen� to, mostrar o que esta acon-· de 1medlato e:sa multa. I para es:a esfolatlva cobran- os Estados Umdos talvez ado
_ �,o Ocidente culto. ,P?r isso, os_ russo,,, d(_� hoje, para ·1 '

ça foram Os seguintes: I tem "novas me�idas" atl';�•.
Julgarem, afastam JUIzes que nao rezam pelo cp.t.ecis- •

"'-. O pQbre colono, atur�ldo Imposto l,ve'Z da ONU, a. fim de obrl-

mo da foice- e do martelo e Os substituem pOr outr05 • multa?o, esfolado, contmua! 15.470,00 x 3,5 ;" 541,50
1
gar Is,rael,a retIrar. suas tro-

que acred:itam ou fingem acredItar na verdade i111- I o cammho: ru_mo ao mer'c'a· i Multa . pas do. EgItO. DepOIS de, um,t
portada em latas Vlermelhas, tipo CQIMerva para,expor- •

do, E se la nao vende seUS 15,�70,00 x 10,5 ,'" 1,624,'�O entreVIsta .de dlla� horas

tação, "madé in RU,ssia". Isto é,_justíça sem acusação, : '

pro.dutos, se os traz de v01ta, Mals m·ulta e Imposto, d� com o pl'esI,dente Elsenhe,-
-

sem _p�ocesso, �em Julgamento, a.s preS3as, c�'uelmcl1te I arr�sca-s�, a �uas novas muI-I :;l0% para o Plano de Obras. Wer e Hen!r,y C�bo.t, c�_efü
sumana, o.s tnbunais se mudam para os tanques de ta,s. _a PIlmeI�a porque a Co', 130,00, ' da delegaçao nOite ame_rlCa_-
Iguerra e 9s jui�es de capaoete de aço distribuem as I �:mssao podera 'enten�er que Total cobrado ao colono: na na ONU" Dul!es pal'tlU"de
sentenças a raJadas de metralhadoras nas ruas de • ele comprou o que esta trans' 2,295,10! :

regresso a WashIngton, a nlU
Budapest. E' a justiça russa atual, rápida, direta:;- I'Ui-: Floriãnópolis, Domingo, p de Fevereiro de �957 portando; fi seg�nda, se ten 0. i.nter_cssante é que neSSa l!e'. conferenciar com li cm'

dosa selvagem mas eficien.te porque a domicilio' à • tar, em outro dia, voltar ao notlflCaçao, que tem o n,o ,- balxador' de Israel, Abba
,
'-,

' ,-' , • 260 "E' d
' TBan

maneIra d-o f'Rmoso r;eI dos hunos, • �............................._......._........... I ' " _, sene ,nl!._mero e con,
i

. .

.

' ,
.

'

A Rússia ainda é bárbara, não,se pode diseutir :

!
_'" :, INCIDENTE ENTRE A DIRErAO DA trole 8,095, nao aperece o FLO�ENÇA, Italla, 16 (DP)

isso.' E continuará a ;:ê-Io, talvez até mesmo quando. Busca- pes �, "', c?I?prador, pel� qual se ve: I - !ullano Bot�lho" UI!} (I'JS

a c1ass� proletária atingir de' .fato os posto.s efetivos 1·
- t

PETROBR' S E O "(
.'

D M h-n
nflqUe

_

ter havld<?, de fato, maIS destacados J?gadores
do g<Jverno soviético, Pois, a sua fOl'�J, a 70rça dos rus- �< A orrelo a an a operaçao mercantIl. "de, �utebol su� amencano +ta

SOEi, uma raça robusta, impetuosa e' pr!mitiva e bárba-: o Procurador Geral E ,o mais interessa�tê ain
I I!aha, anunClQU sua, inten-

a com todos o':: r,eCursos da técniea contemporânea," da República, no seu pa RIO, 16 (V. A,) - "Quem Diz O,;.; "Correio da Ma- da e que o colono. nao tev,e çao �e ab�ndonar o qu��l'j

da .inspirada no velhíssimo lema. do direito da. recer sôbre o . CONDI-
\, devia seI' processádo era o nhã" que o 'coronel Janári p�azo para defender-se: eXI- de, F!OrentI,na .) r�gle,;S.l:· ao

, • ClONADO de Braco ,do

�
gIram-lhe o pagamento no BIasII, no üm d::> "tUcl! ('am-

uem pode p�V�l' até quando .se avantajarão I Norte, apresentado ao - "Correio, da Manhã" pelo pre3idente da Petrobrás ato da suposta infração, E peonato, Julinh::> fui contl':'t-

s atuai'l'l nas suas manobras de cc,nqui"i;a impe-·

••
1..

.

Tribunal Superior Elei- 'leu procedimento com a não apenas lhe recusou in- ali mesmo, no meio da estra-, ta�o pelo Fiorentl'n:L pJr

, , suspeita: amente rotulada de "democ,l:acias po· toraI, afirma:

�' Pet,!:obrás. "Foi este o co- formações como tratou mar' da, foi feito o pa�a�,ento : d?IS :anos. O Cl'uel{ orasibl'O

pulares", Mas, assl'm.como as hOI'da,s 'de ,.AtI'la de's",-'Pa-
"A nosso ver, o docu- , ." que o Enc da ComlsSaO de- dIsse que sente n,),'t l'gi'l '1'·-

,

_'
n., mentano que o coronel Ja:-: t) reporter que o procurava.,

.

"
' , ,

" " , c '-

teceram, as mbd=rnas hordas de Sel13 fiéis imitadores mento em aprêço nota-
�, ,.

/'
. ., ,. bltou no respectivo hvro sua patna e des;�J'.1 regres :ar

des:-lparecerão algum dia, Porque ninguém 'pode 'viver.
,damente os itens 8.° e

<
nan Nunes fez esta ma-, O matutmo dIZ que Janan "CaÍxa de Receita" ao Cole- quando termina.: Seu atual

muito tempo :ern liberdade e a prova disso se' dá -::om i 9.°, relativamente à ap()

!
nhã quando soube, por in- agiu :'c'omo um -possesso" e tor, contrato,

o lieróíco Exemplo dos trinta ma hungaros .que pela' • sentadoria de Dorvali- termédio de um reporter disse coisas "infames por Estará certo tudo isso? VIENA, 16 (UP), _ .. O jorna

ll'berdad,e' lutaI'a�l e IllQ-rr'eram rpceIl't('111r.nte, E, enta-0,

••
1.

no L()ks e de Turibio- .

,
. ,. Desde quando e em que Cons Nep Akarat orl{a,o dos sindi-

d. - - -. Schimidt, ou seJ'a à ma- da "Tnbuna da Imprensa" telefone"! Janarl declarou , ,- , . t
'
'. ,

.

p'Jde fel' (ue o lado b:m dos russos', o lade ociclentali-
.

, _,; .". "

,

. tltUlJ;aO se baseia o governo ca.os .

comullt",tas rl:! Hrm,

zado vo:€i novamente os olhos Par;). a sua históri3., pa-' téria estranha a elei-
� que o "Correio da Manha

i
'l Tnbuna que o CorreIO

para multar o trânsito de gl'la, mformO} -que () g-!H'el'no,

ra as magnificas 'lições qL:e Ped,o, o grande, tentou I
ções" I):MBORA DÊ' LU-

r vai processa-lo. I da Manhã não tem ..:'proce- mercadorias e produtos ven- d'e Budape'it ,começou a lIft-,

dar-lhes e (lU" foram esquecidas ou talvez nem sequer'
.•• :.

GAR A RESTRIçõES, " - � I dido correfamente com a dáveis', pelas estrada3? I g!l� aos desell1�lrt·gaclo" .,u!JS-
foram e:tudadas, �

INCLUSIVE SOB O..
A Ii

,

Petrobrás", tratado Claro' está que tais assaI ; sldlOS que .vanam ao l,qUlV::\_

Até lá, entretanto, muit'ls Esseb�ys Manys ��,rão • � PONTO DE VISTA MO' $ mp Iara as nem
tos fiscais, com pagamento lente de ;rlnt� � sete a eill

sacrificaÊlás em h�locausto aO desval'ÍJ moscovita, I Ri).L, AOS SEUS SIG- I'
' com a' devida codesia seu sumário terão reflexo enor-, coenta e qUiltl.'.) dolare; se

,cuja "glorific:"lÇão d-o infortúnio", outroi'n, tão do agra- I'
NATÁRIOS E AQS PO- 'I. negocl·aco-e'f présidente, quan,lo � :pro- me na p�odução. Qual o coío-

' manais. AcrescenLt (IU� ca·

do dos gran�es literatos rUSSOS, volt'lrf.t a ser licção
LITICOS

.

QUE ,FIZE; � I JI cura para pedir informa- no que vai 'produzir para: ser da desempl'1lgad,l tctá dh'ei-

'd.omé:tica,. Jll os própriss poetas russos c:mtlirão em I
RAM TAL ,ACORDO, I, BONN,- 1.6' (U... P.) __:_ O Af' assim surrÍpiado? Produzir t? a tal �ag'<1II1tiJlf:l'-dllrall',0

,

"

b I
'

t d t
'

t' I' pOderia ser considera-

!
ções. Irmou q\le sempre

para pagar 'multas, por llSar" VI.nte e. seIs i"em,"ll"", n.), no."_
s,euS 'vel's,os � e za, a Juven li e e o pu ,1'10 [':imO (e

' .

• ..� '"

Essjbey 'Many,
'

••1
do como capaz dei cons- �ha�celer Konr�d A�e�auer tratou be'm os- jornais e que estradas? Ser multado por' XImo.

,

PElrq'ue os poetas de qualquer nachnalidade sábdn"
tituir "co�çã9 ou frau- IndIcou, sl1a dlsposrçao de em caso de processo' já tem qu.e não vendem os seus pro- MOSCOU" ,1� (UP) - O so-

,

t d b 1
- de que vIcie.a vontade

.� I
.

t t d dutos antes de' tl'ra'-los de verno so_"letlCo'ordc"l'lriU hJ','e
dizem e repetem sempre.: a Juven li é e a e ezasao. conc Ulr um ra' a o co- sua defesa pronta. " '-

, '1' 'd_o eleItorado", de for- cas'a?, a expulsa0 do adidf) .�" uéco ;,?
2ternas, ::::i.es jamaIs esquecem 8,S suas :leromas eom •

� t I' I I, merda] com a Rússia. Fa-
..

d' d l'
.

t I' b '.' ma o ornar anu ave a

�
�--- Russia, sr. Bertil H:nnaJJs,

tais pre !Ca os; e eS as illlor d",Z,I,Hl no' ronze a,e

I
i

V tação de acôrd com 'II �ando nUlTIa reu�:lião <-d'a
SUaS estrófes, que valem ouro n.Oi cu;tun de tod"s Os I...

o'

t 12'4 d 'C 'd'
o

EI
.

(C f d R I'"
son, acusando'o Cc H:uliZHl' -

• .. o ar . o o Igo I el
• imprensa estrangeira, reve- onlrarl·a a on e eraça-o ura a

atividades incompativeis cam
-

pOV03 civilizados, '

I!
t J I t 1� I

Só m��mo um povo bárbaro é cdpaz 'le assassinar I ,,!l'a, mas
.

aLo c,onc U' ", lou que l1a' próxima sema-
.

'

_

.

.' ,.:_"
,seu status diplol1l:ltteo, O SI'

••
sao dependel'la. da aprec Hermansson foi pre:;') �l'lln-

um3.. bela jovelI)- de 20 anos de idade, que, além de ser ciação de prova nesta na errviará sua resposta á Crl·aça-o- 'do 'SerVllço Agro-Pecua'rtl,O do recebia doclllner'.. to,o, '.e-
bela, jovem e patriota, era húngd,,, � nao russa, por- •

-

b' • I fas,e, processual, o que n"l'ta pes"oal qlle lhe reme- cretos d,o gOvnI'n,' :"",,',80 �,'�-
tãnto inocente, Esse enforcamento tum em nss mos' .- -,

't' I ."
�"" '{ " J - v" ,"

t·, d d f ho' m naca-c to oe (l e
• � nao e permlo Ido Por eI . ;;eu o primeiro ministro RIO 16 (V A) O de de ac.o. í:do com ó parecer do ,gundo afirma a poliC'Í<1 de

'ra esse' In2spera o es eC "u ,1 ,,�J 1'0 U - I!, OS grifos são nossos. '
, .. �

-

Mo co
troca Marte, o deus d?, g-uerr�, p..�la-tátir,'l dos facino- Por aí se vê, que o 'sr.' soviético, Nikolai Bulga- putado. Wagner Estelita, dep'utado Wagner EBtelita

I
RIJ, l�; (UP) .. _ (J ln,":" itllto

ras cegados pela fadiga moral do.� proprlo:\ crime.>, J 'L d 'l.in. Aduúu f C
J'

_ '

t
'

'd .• I,; orge acer a, com a que seu go- çomo m ormamos, se pro- ampos. " Brasileiro do C:lf� fixol)' ho-
Uma naçã-o qué nao conqu1s a; sUlC! :l"S'! perante a j' •

t b I

História, : � SUa assma ura so res- '-'erno considera com sim- lUl1ciou na qualidade de ,A diretoria da Confede .. ,je a-s seglJinte� base;; de IHe-

...................0•••••••••••••••••••••••1 � !�{:e�o-d:a��q;::a�':�: patia as- propostas de Bul- c-elator da matéria no seio ração nada qeliberou ain-' ç�� p�ra regidstl'O de .declar'a-

CLUBE D'E CI'NEMA DE FLORIAM'O'POLIS ;; pa da preclusão. '- g-anÍn para / o incremento ia sua comissão· franca-
I

da a respeito mas tenho a i ,ça s'
_ e, ven a,. a vlglI!'�1l'eífi

,? �,* :! I
. . 1.'" • �, • �' de deZOito a vmte 'e tres do

I' ,as re ações comerCIalS. E mente conLrária a cnaçao
,
convlCçao de qlre sua gran- corre,nte. Para todo·, Os por-

O Clube de Cinema de Florianópolis avi�a ·aos s�us. :: * lsseverou--:Q.ue deVe. haver, do Sel�viço Agro-pecuário. de rnaioria será contraria: tos do 'país: Tipo qüatro, <.:s·

associados que, dando .prosseguimento â apresentação �o ';: O tópico acima vale ';lara distinção entre um c'onstante de uma ,mensa-
'

ao proj�to pelas mesmas -tilo santos, qu?troceÍlto;; e
,

CINEMA"
"

I' "por um aviso. E' que no- .

l' 1
• 'quarenta ""llZc:r'o" os (lt:·,

ciclo dedicado a "LITERAT.UR� E
.

, sera rea 1-
, vos ,condicionados J'á '>Imp es COllvenlO comer- O'em do poder executivo.' razões apresentadas pelo. .

"L • -, ,

•

�

" "',. ,,' j
'.

.

. , quIlos; tIpO quatl'ó, ("stdo
zada, a, '3,:a reunião cinematQgráfica, :aptanhã, com início " andam 'em t'entativas daI e um clássico tratado HOJe _OUVIdo pelo O Glo- relator e outras mais de 01'- 'santos, bebid;} Rio! Ü'esemos

às 20 hora:s: no salão ílbbri, ctn Instituto de Educação,';' pE'los' municÍpifrs de elei ie amizade e cooperação. bo" 'S0bre a matér_i.a, o de-, dem economi-ca e -adminis- e oitenta c).'uzeiros oe; dez
I çãl} proxima. Neles, por' ""1 P"

quando será exibido o fi,lme basead,o no ob"ra. ,de, ,Honore '': Bulganin f-aloll em ambos putado Iris Melberg, que é h'ativa .. E mais categórico qU.IOS; ara ') 11(ll'tO do Rio:
, ( certo, ó governador não .. ' T t t. b' I r'

de Balzac, intitu_lado "EUGENIA GRANDET' , dmgld:l pJr '. deixará mais !lua assi- �..
em sua mensagem,' Ade- uresidente da Confederação declarou: "Considero a for- 'tolPO sde, e IJe' H.:l ,,10. dtresen:

, _. '.. _ _ "
-, ' s e ez cruzeu,os os

.

ez ql1l
Mário Soldatti. ,'natura. Mas, mesmo nauer esclareceu que nao, Rural .Br::sllelra, orgao ma- ; ma da prop08,�a uma abe.r- los. Para de Vitoda� 'ripo se-

o. Clube, também, !avisa q�e será indispensavel à apre r sem ela, há-d-; lefub�ar- �l há conçliçõ;es para um

tra-ji xi)i1o
das classes agríco, las' l'ação contra a. estrutura'

te à oito, bebida R
.. io,.dl,IZe'll-

-,

'1 1 t' 'I D
'

1 l' se das RESTRIÇOES t d I
to s t

sentaçao do mgresso SOCla, re a lVO ao CIC o ,no OCa � MORAIS", I,
a o com as características do país assim se pronun- 'l,dn'inistrativa do 'país. .

s e � esscn a' cruzeIros os

da exibição. I ,;._..................,............................................ doo último. 'ciou: "Estou inteiramente
. dez quIlos, ..

-
-

Falando -pelos ex-alunos,
na sessão solene comemora
tiva do 25.0 aniversário de

fundação da Faculdade d�
Direito de Santa Catarina,
o nosso diretor, dr. Rubens

de Arruda Ramos, disse o

que segué:

os .anos cada vez nos tra- na -�alçada superior do ensi,
::cm mais. no específico das cIencias

Multiplicadas as coinci- jurídicas e, soci.ais, a Facul
lências, como aqui estamos, dade de Direito, ao atingir
:qui estivemos impelidos e' o primeÍl�o quarto de século
�olicitados por um outro ju- I da sua existência, pode do
lJileu e ainda de um estabe- � mesmo modo ,fazer a mesma

\ecimento de ensino: o mo, pausa de meditação. E dei
delar Colégio Catarinense, balanço qüe levantai', pesa
'lO cinquentenário da sua I da e medida a sua contri

',fundaçi"�o ..A opoí-tunidatJe' buição a prol da cúltura da

que então se lhe abriu, pa· nos'sa teri.'a, verificará, pelo
; \'3 um al-to-horál'io na jor- _intenso e pelo extenso dos

nada benemérita de rrieio sé· saldos, que o s�u nome já
cuIa ele resplandecente ser- se projetou até a galeria do
vidão ao ensino e à formação mérito, aclamado pela con

das novas jgerações bar- formidad� de votos dos ca-

:riglas-vlel'de:s" permitn�jo- tarinenses. Assinalando ês-_

lhe um olhar retl'ocessivo 'se triunfo consagrante, ob

p�los caminhos vencidos, tido em tão, curto praso, já
veio atestar-lhe a consagra. podemos colher à sabedoria !
dora presençà, através da" oracular das Reflexões, de'
queles 'cujo espírito lapida- Matias AYres, a sdvertên-
i'3, na efetiva lideranç� de cia contra a vaidade huma
todas as atividades da vi· na, que pensa poder engran

J?olitica, social decer: pelo_elogio aquilQ que
ae Sfl'nta Cat.a:- se eug1'fl,udeceu p'or ob,ra

própria, Bastar-nas-á, pois,
,araf 'useando"o '.reconhecer

<: .'

�,a ,Fápulda,

tarina desearece de

porque ela _é o seu

e�9gio.

de de Direito de Santa Ca� termédio, à douta Congres· dirigiram .
nos períodos ár- fiando os limites do ridículo'

são, as nossas mais afetuo- duos, ásperos, e exaustivo� na alegria, na flbençoada
sas e comovidas congratula_

!

da iniciação, deram-lhe ali·' alegria,,' de anunciar. que
ções peJo J:ubileú de prat.a.j cerces graníticos, fincando- uma indústria de móveis da

If'a nossa 'Fac;uldaae, Nã,o a, inamovível, para as cer- Capital resolN'era doar mais
será favor dizer-lhes que o tezas do futuro, que se an- uma _carteira para a sala n.

que realizaram, nestes vinte teciparam por isso em aco- 2 do Faculdade. "Não saia
e 'cineo anos, para o respei- lhê-Ia. Ergueram-na e man- - dizia-nos então - sem

- to que cerca e prestigia o tiveram-na, em verdàde, as levar ,para' o seu jornal a

nome do nosso Instituto. e forças morais ,que a envol. noticia desse g,rande pre
-para o acervo, que lhe enri- veram, d.esde" o primeiro sente. E" muito importante,
quece o patrimônio, demons momento, na pureza de um não tanto pelo que vale;
tra e comprova mais do que ideal perseguido pela eons- mas porque mo�tra que a

,zelo, mais do que entusias'- tância do trabalho, pe1a re- nossa Escola está ficando
mo, mais do que' obstinação núncia pessoaL de todas as conhecida e vai arranjando
,no cumprimento do' dever, honl,s, pela inco�spurcada eolaboradores!" Múitas ve�

porque evidencia nos·suces- honestidade de, propósitos zes nem isso era verdade.
sores'de J"oP,e' Artur BOl'teux q le selo .

d 'd'd-

. l U e UlllU eCI I as:- As ofertas, êle as solicitara
') seu nobi'e espírito criador, vontades e lúcidas inteligên' e as escolhera, conseguin-'
o seu ideall'smo geLe'l'oso e' cl'as pela I'ndoma'vel bI'II

, e 'a· as pela persistência no pe-
-r:'uro e, sobremaneira, .a vura de_ lutadores de escol, dir ou pela impertinência
sua fé, aquela sua fé imen- que pareciam .agradecidos no insistir. E quant�s e

sa
.

e- ,inderrocável, aquela até aos próprios impecilhos, ,q-uantás :pequenos utensi
-sua fé parceira da bíblica, porque neles reconstituíam lios, cuja fálta observada.
remotriz até de montanhas .. energias. e vivificavam estí�

I núrn
dia estava suprida no

Testemu�h.a e ao m�sm.o mulos.
, -seguinte, por doador opor-

- e.rppo p_artlclpe dJ,l!i! pr)�eL�, > '. I tuno adivinho e traido no

('3 dias-du FacuWade, pode- l José Boite�lx! .\Timo-io, hpo;i�áto, "

,

'llOS
.

depor que aqueles qu;e tantas vezes quase ll1fant,!l; I �_<
a funjdar(1m e aqlleles que a .I mais do que ing�nuo, desa- , <('Cóút>na

x

Por lisonjeiro para a nos

sa têlTa" vale, assinalar, an·

,
tes de outras palavras, que
ainda não se distanciaram
na precipitação do tempo os

dias que nos separam da úl

tima vFz em que, áqui mes
mo, estivemos reunidos;'tam
bém regosijados os espíri
tos e em festas também Os
corações.

x x

Falando pelos ex:-.aluno's,
já agora devemos expressar
a VI Exa" sr, Diretor F,el'l'ei.

p,el,o alt() ,in-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


