
GUATEMALA,20 (U.P') - ENTROU E:M VIOLENTI�SIMA ERUpÇAO O VULCAO DE F'UEGO, SITUADO A'45 KMS APENAS DA CAPITAL GUATEMALTECA, DA QUAL SE OBSERVA CLARAMENTE A CO

LUNA DE 'FOGO QUE SE ELEVA AMAIS OE CEM METROS. OUVE-SE TAMBÉM DAQUI'O RIBOMBAR DA ERUPÇAQ,�CONSIbERADA A MAIOR DOS,ULTIMOS ANOS. ENQUANTO ISSO, A LAVA ESTÁ

TRANSBORDANDO DA CRATERA E ESCORRli!NDO PELAS-ENCOSTAS DA MONTANHA, EM VOLUME CADA VEZ'MAIOR. ATÉ AGORA NAO HOUVE�TERREMOTO; MAS. OS JlABITANTES DAS LOCAL1

DADE� MAS PROXIMAS AO VULCAO JÁ TOMARAM PRECAUÇõES CONTRA EVENTUA1S ABALOS SíSMI00S.
----------�--��--------------------�--���� ---------��----�--------------------------�--

,

FORÀM PARA O ORIENTE ME&lO

, '-

A�U ra'ça I' d-o ·e r:llDI8 vi:I�r!� (V��� -d::;�:a�1� ��::gna���t�' pa::ce���i:�:-

Oriente Médio, o tel1ente junto ao Est_ado' Maior do
" ,cor?nel Voltaire Si?gllne e oageneral Burns, co�a�dante

.

I
majores 'Hugo Sa Campelo da força de emergencia das

.

lí t d
Filho e Evaristo Reis Mar-Nações Unidas.RIO, 20 (v.t;...) '_ Os oPpu tamanto �o comandante do, d� trama de. eliminação da bandoleiros. famosos no in te. me aos rorna IS as e toG.o o '. .

tados estad'.�:l':S' rep!\,""entan I
20 Bat�lhao de Caçadores, 1_ vída do deputado Marques rior psrnambucano, os quais país, que àqut ainda perma-

tes da OpO.'llç.lO na aSE€;'rt·' OS' ClDCO deputados deve-

I
da ,Silva.

. .
, aceitaram a incumbência si- necam ,

bléi� .alag?ana estíverarn, no' Tão estar, h?je, co�.' o mínís! Em seu depoimento Nel'!eu nístra de assassínar ri depu- PREJUDICADO O
. Palaclo RIO N"8gro, cm dsmo- tro da JustIC(a, a rím de' re confessou que foi procurado tadó udenista.

.

�IMPEACHMENT"
rada confi'..rêncía Cem. I) pre, ceber comunicação sôbre as . por Jesus de tai "guarda cos- Sébasitão Oachaado foi 'in- 'MACEIÓ, 20 (UP) - Os
sidente da República. .' I providências do govêrno. tas" do d.eputaclo Olaudeonor cumbido d:e dar tiro�; dois círculos igovernistas exultam
O encontro transcorreusob' de Lima, a fim de atirar con- soldados de polícís, e Jesus de contentamento com a d,�-

o maior sigilo. Os deputados I NEGA O GUARDA ,cIVIL tra o deputado Marques da fariam a, cobertura de sua mora, no Rio, da comissão de
'repetiram a exposição sôbre ' MACEIÓ, 20 (UP). - O· Silva. Recusou a. proposta _ fuga. deputado-s, oposleíonlstas,
,a situação política em Ala- guarda civil Luis Neneu, co..' disse -, tendo Jesus lhe pe' ) que aguardam ali a solução
goas feita ao ministro da' nhecido capanga, foi .nemoví- 'dido o maior sigilo em tôrno Jesus e .os dois soldados' dr do inquérito críminal, .Acre-
Justiça, historiando os fatos do p.ara a Penitenciária, dss- dessa proposta criminosa. polícia em questão já estão ditam, assim, que estará pro-
desde a passe do Sr. Muniz ta câpítal, após SUa prisão Apurou a polícia 'que Jesus. presos, não se sabendo; ain- íudícada a votação do "im-
Falcão e concluindo por soU·, em Bom _Conselho, Pernam- procurou. a seguir os Ílrmãos da quais teram Os seus de peachment".

-'

citar; medidas, por parte do, buco," acusado de participar Luiz e Sebastião
'

Cacheado' poimentos, ' .- De qúalquer
'

modo os ;;0'
govêrno federal, . visando a" . Sabe'se,-todavia, que a si vsrnístas articulam-se pará

�e;t;�t�l���� �h���n,j�l�,����� I TREMORES DE TE'RRA NO PERÚ . ���ç�� �&�::�t���ta<;:t:�: ���e:i��fa��;Od��u:fan:�di:
no ficou de convsrsar, hOJe do fenômeno que; segundo o

licado em virtude dos depoí- da extrema.
.

sôbre o assunto com o mtnís- LIMA,20 (UP) _ Novas in mentes prestados p�lo guar- O governador Muniz Fal-
tro Nereu Ramos, mas 1Yl3 Instituto Geofisico, se encon .da-cívíl Neneu, Anita Tomé ção. continua lutando por seu
.nírestou, desde logo; a dispo f�rmações aqui chegadas in trá a 145 .quilometros a no, e pelo !?róprio Jesus. 'cargo, alegando ter sido legi
sição de .garantír a norrnalí dícam que um abalo sísmíco roeste de Huancayo, Os eon Os Irmãos Cacheado acham tímamento eleito pelo povr
dade ,constituci�nal em Ala de fortes próporções; sacudiu dutos de água foram rompi se, provavelmente, em Angi alagoano' e' não reconhecer cesa, que conseguiu ancorar

goas acrescentando que a" t
.

t' � .
- cos, tendo a polícia alagoana razões para' o seu Jmpsdímen em águas de uma profundi-

, '.
.

.'
-

I on em a ar...e a povoaçao de dos, tendo o liquido inundaprimeira medida nesse .sen- '. '. .. . solícítado sua prisão, em Per- to do exercício do cargo, ale- dade de 7.498 metros, !l. mais
tido. rôra tomada 90m o afas-' Sayan, próxima ao jePlcentrl) do o casarío dos traba}hadc. nambuco, Desconhece,se

.

a gadas pela/oposição. Afirma profunda ancoragem obtida
res da fazenda de Andahua- participação dos irmãos Bar- estar disposto a reagir con

si, que foi tótalmente atín bosa na trâma contra o par- tra . qualquer tentativa de até agora. Pretendem os

lamentar assassínado, a dss afastá-lo do Palácio, do Gu· cientistas franceses levar agído, As águas foram a uma, ·t d t· 'd t·
A •

d'"
.

pelo. e col_l �nu�rem
.

e 1· verno, atr.aves o. lmp��I!�' efeito brevemente a explo-altura de 1iO ·centimetroS',·e dos, mcomumcav'eIs. Espera ment", ,ate com. o sacqflclO _

. '. .'

os' habitantes tiveram que se a qualquer momento a eon
' -da própria vida, se fÔl-neces- raçao. da maIOr fossa su,b-

fugir para não perecerem a
clusão do inqqérito em ·torno . sª,rio. . marina, o "Challenger pe-
do fato, com a re!v�lação 'de _--�'-------;_------------"

fOlgados, .

,sensadonais detalhes dó crj. "Leg'iio'da Honra"ANO XLIV _ o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA. _ N.o 1 2 9 8 9

Ten�e a Voltar a Calma com a

Paris, 20 (U: P.) ,.-i A
"fóssa Romanche", uma das
maiores profundidades sub
marinas do Atlãntlco, entre
a extremidade da costa oci
dental da Africa e a da cos-

ta oriental .do Brasil, foi ul
timamente explorada com

aparelhos fotografícos e ou

tros instrumentos por uma

expedição de
-

estudos fr:,an-

pth" no Pacífico, nas proxi
midades da ilha de Guam e

cuja profundidade atinge
10.868 metros..

NOMEADO
Co.penhague,20 (U. P.) -

O geólogo dinamarquês, sr.

Johannes C. 'I'rcelsen, foí
nomeado, hoje, _paledntolo
gista-chefe da, companhia
petrolífera 'brasileira "Pe
trobras", Troelsen s!;) insta
lará em. Belém, no delta do'

WASHINGTQN, 20 (UP) ,
O presidente Eisennówer dis'
cutill ontem,. com Os lid;res
do congrésso, ã idéia de San·

ções contra Israel, :pela l'e-

Outros dois também se mos,
tram refratarios�.e. apen'a�
cinco ainda não. se eron�n
ciaram.�

Amazonas, ,e, sua Pilssão
principal consistirá em es

tudar fôsseis pro.cedenteã
das perfurações petroriferas
do pais.

SAN'CÕES
1

I

CONTRA. -ISRAÊL

cusa de eva'euar o territórIo
egipcio. Mas tudo indic� que
a idéia

_
não sérá bem recebi

da. De. fato, United PDeSs fez

um computo das atitudes dos
vint� 'Congressistas, cuja pre
s·ença na Casa Branca está
prevista. E deles, t,reze já se

manifestaram _ abertamente
contra a ioéi'a das sa:nções

Diretor: A. RAMOS .:... �QlJINO

vênio francês concedeu a Le

gião de Honra, nO. grau cava

leiro, ao. co.nh,ecido ato.r e di
retor ci!1ematogrãnco Erich

Von strossen. O antigo galã
austriaco, natur:aHzado no��:
te-!!imericano desde 1926,-'11.
cha-Se acamãdo. há cinco
./

meses, éom uma dolo.rosa

ateção da. coluna Iv.ertebral.

Foram· BlefcidQS
t
ra atender aos ·interessadQs

RIO, 20 (VA) - Verdade i, 'Tão ,logo 'correu á 1}0tici3
ro. ··t.mtilto- criou:se em Beio a Pagadori,a do Estado fol

Horizonte com o falso aviso procurada por funcionário&_
de que' o.s chequ9's para o p3 que para ali acorreram etn.
gamento. de cerCa de quaren massa. Depois veiou a lnfor
ta mil funcionários do Esta- maçãó o.ficial ,de que tinha
do., que se encontram em a hávido 'equilvoco e entã-o to-'
trazo, _já estavam prontos, el' dos se retir�ram manifestan
na repartição competente ·pa· do e� altos debates;

PARIS, 20, (UP) - O Go-

Edição de hoj�': � 8 págs. _- Cr$ 2;00 � FLORIANóPOLIS, %t de· Jrevere,ro��e' 1957

AV IS A�.,D· O.J�-;·-
�_...._��;._.:_?�

,<�_..
. d ""'� f7�- �'''.�_���

O Plano de Obras do' sr. IrJneu Bo.�nh�Js�;i:--���� .

observamos na devida oportunidade, ressentia-se de�
eno.rm�s de. feitos; Na parte relativa à Educação,·aos jar>:� LISBQA,' 20., (U.".P.) � O,' .r;.<r.-t'.�L'·{:.::r::.�-1:'.�1�11 r'eita'p�ra �bÉm�óá�)�s. Da,n- Gra�d.e·mtlítidã�'ce;c�u ho-' :,A visita da rainh� Eliza-di:ns de infância, por exemplo., evid.enciava'se inexequí- �... l.t...d._!l_,�_�_ .. - JíII '.

.

"

v1el, Icomo. o demonstrou, na Assembléia, o ilustre depIl- .' représentanLe do' Pa.pa por nhà.·., " .

; ,do' Ctlnta do ê'quivoco, o re- de, o automo.veI da rainha beth Portugal, ao' que tu-
tado Paulo Preis: , po'uco. não deu, ontem, a "Pleffeitamente'� '7-' res: 'pres1.lntante papal baixou' {j. ElIútbeth,dalngla1;erra, por do' indica, :�rmentou ainda

.

Agora, quando lhe ensaiam oS primeiro.s pasSos, , benção ç�tóÜca aos prot�s- pondeit' a Ráinha éom' ,u-r'n braco e, .com amplo sorris<Í; ocasião da vi'sita 'da"sobera- mais 'a alianca lusb-britani-
na execução, 'a sua ausência de realidade mais s1.l acen.' tantes âa', Inglaterra -: à sôrriso --'-o "foi :durante a apr6veitando o movimento, n�', britaniea a (Uma tIas ,/

•

. tua. ·l;Iôbre ele indde, . como pI"ie'viramos, ,o mal de Ser
'

. ., ca que dura há ,.600 anos.

ap'rovado. sem a prudência'dos debatês legiSlativos, pQis,
Rainha Elizaeeth II e o 1,)u- minha coro.l1ção". apertou a mão do 'puque, de o.bras de novas residências Os joníais da, capital publi-

na 'verdade, na Assembléia não sofreu nem votação re'_' qúe 'd'e Edimbu·,_.go. O lato -:- A rainha recebia o 001'- forma calorosa. . eJIl' Lisboa, Outros milha- caram lóngos COID911tá,rios
guIar. Um passa-mllleque da minoria gQvernista deu-o ocerreu- durante Q .segundo po 'Diplomatico ac_reditado., Todo.s - a Rajnha, o Du.- res dec'pessoas agl6meraram" de elogio à soberana brita
por apro,vado e o I1r. Bornhausen;.escapo a principios,li�' dia da visita da .,so.berana a em Lisb'oà, inelusi've () ·Nún� �ué e o. Arcebispo - sord-· 'le à porta dá Abadia {[e' São' nica, bem como à aliançagais, achou que assim se4via. Poi' sôbne isso, o ;Plano não I

" ...
" .

h . POIJ�uga; cio.. O arcebispo co.n,v.ersava, i'am por motivo. do quase .Ter.ôni.mo, �.ond.e· os policiais entre as .2'naço-es" Elízabethera fruto· de 'ens,inamel}tos tecnico.s de pesqUlSas' . ones-· -
.

tas ,e rigoro.sas,�mas um amontQado. de palpites.' : '''Já fomos apresentados", em inglês �o.m.a ]=tainha e o ineidente. ficaram em apuros para e seu esposo, o duque de
O resultado"aí está!

. /
declarou o. Núncio.-ApostOlí. Duque, quando,.' distraida- :NOVAS MANIFESTAÇõES, �9nter a multidão. .... Edimburgo, chegaram ontem

'1
Também oS plano.s de' energia el'é.tri.ca do sr. co, arcebispo Fernando Cen-

I mente, levantou. li, mão dl-·. LISBOA, 20 (U. P.) .- a Lisboa para uma visita
Lacerda estão no mesmo nível..... ",' .

, O bl residencial de.,Entre leJes" rel�cio�ado nas tais rea.liza-ções (sic)

I-a-!
'

, '.
'

•
.

.oco o.ficial:
cerdeanas, esta o selgumte:

I
,....

t
-

·

t
- :lois andares estàva adorna- '-'""c ,___.t-

IA com!���p-�:!��g�! �!c�:�O:IO �:ompanha a n"s'lS e' n·,a V-I'S'I a :�nc::a�a;::!r�:n�::�a::i� "O
.

E S T A D O". execução, pela firma Brown Boverf, da Suiça, da

enC'O-l
.

nha. Quando a carávanà de
. menda do. turbo'geràdõr: de 12.000 Kw COln que será am-

pliada aiatual usipa de, Cap,ivarí. No primeh'o semestre LONDRES," 20 (UP) � O mamos a Bulganin, atrave$. convid!lrá a Sir Aríthony.· 'jouto'móvel passa:va pela rua Em virtude de. defeito de

de 1958 estará i_nstalada essa potência. a.dicional, qne Cirá primeiro ministro. Harold do embaixador so.viética, qhé Edcn, '.transferindo depois principal, à's donas de casa ::s�ar��t�:çõe�a�:�r::"atender' a todo o sistema atualmente .servido por a·
MacMillan declarou q\le tem estamos estudando o'conv�te convite' ao sucessor.·MâcMi1 assomavam às' janelas, -cTt- ontem, vimo·nos força"

� Piva.rí:' Tal providência 'foi tomilda pelo Governador I \
.

p'ar"; marc'aça-o de uma nova' I'
-

d qllanto as cr'la'n' ç'as das e'.,.co- dos a CI'rcula'rmos, hOJ'e,Jorge Lacerda logo no pri{l1eiJ.'lO rílie3 dê seú Govêl"no" anotado a sua vif!l!ta a Mps a. " an assev.erou qUe nao po (: .,

Para efetivá-lo. foi assinado o seguinte' '. ,cáu,. à convite do chefe de\ data .para a Ivisita a Moscou ria faze-lo agora, mas Bui· la& agitavam pequenas ban- apenas com 8 páginas,
"CONTRATO ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE

governo so.viético., Nilwlai comuni.camos. também ti.ue ganin pediu fo.sse marcada deiras e aplau<,lhmi a rai- PneolsOsasqUeescuasParsesaeosnta:o��.ENERGIA ELE'TRICA AO GOVÊRNO DO ESTADO DE 1 t d
.

I� SANTA CATARINA" .

.r."'
.

'

,

Bulg.anin.. Em 'resposta a logo s'eJa e a acer � �,envlu data.' _ \ nha.' sos leitores. '

"i P'elo presente contrato aditivo, :ao· feito 'e111 17 duma ilidagacão na Câmàra', remos despacho mdlspensa

1
'

.

eM....

1� março de 1956, .eT,tre a Companhia Siderúrgica Nacio dós Co.muns;

.disse:
"Infor \ velHo Bulgahin inicialmentn , a••_............. ,.... •••••••••

� nal, representada neste' ato pelo. seu Presidel!te General�
- I'

f d"
\ .

"i Edmundo. de Macedo SOáDeS e SIlva e o Governo do.. �s- 'S
- d"

-' .".
-'

I ""D
'

,

�tado. de Santa Catarina, representada nes.te'atG1>.or se.u,
"

uspensao asJexpene.nel.as. n.D.e eares I" e1!1 en . am."rse� Governador, dr, Jorge Lacerda estabelecidas as' condl... '

.

I
.. ções abaixo indicadas, para o fornecimento de' energia LONDRES, 20 �-UP) -'- C

I'
mudas no mes vmdouro. In .

I� elétrica pela primeira das partes .à segunda, e produzj" prÚlleiro mÚlistro britânico; terro,gado-'no parlamento so . .,' .

�. dâ pelo no�o Igerador � .ser instalado. na,. Usina de Cap'i-
.

Harold MaClY.Ú.'ll�n,. recusôl�-. bre se a proP9�t� russa f��fa A.Asso�i�ç�o Rural .de �onc�rdia está. j�tament� ,alarJWlda com a ativi-

�
Ivan de BaIXO de pro.pnedade da pnmeIn�.

. Se a revelar se ele ,e o presl. parte da agenda da reumao dadel mjustlflcavel d;l flscalIzaçao fazendarla.
OLAUSULA I - 6 GQ"lêrno do�Estàdo'. de San�a Ca-

dente Eise�h.o.wer discuti!;': Mac�i1lan respondeu: "Em,

I
Publicamos aquí, dócumentadam,ente, Os dissabores porque vêm passan-tarina sé obriga a consumir durante <l.ez (lO) anos' a .

�'energia pro.duzida pelo. novo geradór a ser .in.stalado.· 'am a proposta soviétiéa dê bora av,aHe a imp01'tância do.,os agricultores do Estado, no oeste catarinense, sC!bretudo ..

-
'

:. CLAUSULA II - A demanda )'náxima,dessa ene!' susp'ender as experiências desta: per:glJIlta' preferlrh '. Os..fiscais de fazenda, infelizmente, não est.ão agindo de conta; própt.'ia, .

� gia Pelo Govêrno do Estado será d,e 8.000Kw, não se
com á bomba de hidrog,enio nãd� ,especificar os assuptos I mas ,face' '!lI instruções. expressãs, emanadas da. Capital.

.

,'considerando. neste número a demanda já espeCificada 'quando se. encontrare,m para que discutirei c.om o. presi I
.

O Diário O
..

ficial de 4 do correnj;e, à página 11, publioa. portarias que de-
� no contr(lto a qUe êste se ader,e. ' -

;O CLA'USULA III - O c'onsumo mínJmo de energia a uma conf-erên<;ia nas' Be�' dente dos Estados Unidos". Iram ,nu\rgém aó Cli:,RCO q1i� vêml sofrendó -081 triticultores.
" ser pago pelo. Estado sere de 4.000.0POKw .memai,s"n�le .

., '. _

.,
'. * •
.'.

� �;�:e�na�çl�i��01�5��nsumo� que'se refere o CDntrato de Vulcão do Chile em atividade"

I
.

'DeI inn lado,· quer o Estad� que plantem trigo. Acena com vantagens� �om

'I " benefícios: $eJileiia'sé O=trigo, qúe nasce•. � fortullal é boa; a safra ii fartai·
I CLA'USULA Iv - Fic,aro vigentes para êste novo

SANTIAGO, 20 (UP) _

01....-'
.' '. ,\

' '. . .

� fornecimento. de energia elétrica tôdas as demais con· ,

I
_ 'T'l . pro�'ih

rios centlmetros d{! espessu. COllie-.se
..

a·

mes.s�� E o

EstIulO,. q.
ue ·ànt:es patrocinára o ·plantio, ve�. realizado

� dições constantes do contrato celebrado entre ambas' as '(lu cao .LI alman, na J -.' , •

··0 ,roduto, buscar a PARTE DO,LEAO�

�
partes, em 17 de março Ue 1956.

'

cia meridio.nai d'c Cautin, en' ra., .

'O .Tesouro, insaciáevl, não.se llcmtenta cOm OI apa�ho fiscalizado� nor-
Rio de Janeiro, 23 de abril de 1�56. �ro'!l em erupçã_o à no�te pas, Y E 1 A D O mal. Aperta o assédio, e co�o se desOnesto

..�OS8el\CI aíricultm.·, lança-� soblte.
(as) Edmundo de Mace,dO' Soares e Silva

sada, tendo lançado lavas' " " ,

C mpanhia SiderúrgiCa Nacio.nal CAMPINAS,,20 (UP) _ ...."".1 ele, para a:rtancar-Ihe quanto haja o seu suor', r�alizado.
"

"

,

�•
o' , .

que .cnegaram até a vizinha.' ...,..� ". *!IO
"

(as) JOf\gel ·Lacerda. . cumprimento. ,d. s.c.u prÓgr,I.,.- ' '

... Govêrno'( do Estado de Santa Catarina"
. I.

localidade ,de Curacuatm, 11 "

."., Três fiscaiS. de fazenda e)lm Agent,e .de Po.sto FisCal: foramt.os �rt8idior,es

� t d 1958
�

U ma t - \..'
.

f fo te ma de'ádniínistr,ação, o pre'- �

No. primeiro sem�s re.e , co.mo se v� a. s': qual a.."""ém so reu r •
� ,das instruções l'esetj,vadas' ..dáj Fiscalização da. Fazenda, aos centros produtores

d.e Capivari terá em funcionamento e'ssa poten.cla adI- tremor de terr�.
'

. A direção feito desta cidade paulista'

� CI nal '

d
.

il
.

f veto.. u'totalmente 6 auxil.io de de trigo. ,o

P�r ;nde vai ela Ser éO!ldu�ida pará o co!lsumo? geral da guar a CIV ,
mor·

O qu.e continham estas instruções nós. desconhecíamos.
.

�
Naturalmente que por 'tifua linha de trans.missao:

Mas mo4-que as lavas destru'iram cem inillCl'�eirOs"concetlído
..� O alar,ma lançado por ConcÓrdia fez-nos cientes: dinheiro. ,arã, o Tesou-

eSsa linha,. por mais rápida
�

que ten� a sua l_Ço�s- lV�rias_ pO!1tes, Casas ,e PO$- "pela câmara municipal PaX:i .' 'ro, §linheiro de.' qualquer .jelto, bluito dinheiro, mais dinheiro•.
trução, demorará, no mínimo, d'ois anos.. . t.es telegraficos e -teléfonié')s. Os festejo.s :do carnaval: D!.

I . .

i E 'aí estará o contrato para -ser cumpndo. O dI.
Até agor,à. não �á noticias. anJ:e disso, os foliões ca�-

*

JQr�e Lacerda. vai pagar ) e�ergia à �isposição. de seu
d ftimas. As ruas de Cura- pineirõs estão na perspectl- •. Viva o Governo do Inmosto!,

governo sem poder lconsumi-Ia. e v
.

va" de passar o triduo de mo-
•

.�""".' Nãdé
..p.r..�e.cia !.E.'.a�.� !

...�.adVerlênclaOO�k���cua6��C��OOberlaSpm ;••�.......�....�••••••••••�������...��......
1�&'0���! "_. � _. .

�u�����l�ade"· wbftn�o�ci�. ��������---�--��----------�----�------
�.#r.-'ii?:fí;..��"�"�"..",,"1i;. ?_...._..,.,A�..

fiIJj
...�fõjlli..·N

..JI!.......�..............�.�� ,..��� ..
,_' .
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,JOA.l'iA DA SILVA BORBA
José Candido de Borba; filhos', netos 'e genro, con

:idam aos parentes e pessôas aníigas, para �:ssistirem à
\1issa de 30° Dia, llU=! mUl1d'am rezar por alma' de sua

?spôsa, mãe, avó e sogra Joana da Silva Borba, no sáb�-
60 (dia 2&) àJl 7,'30 -horas no Altar do Sagrado Coração
[(le Jes.us, na Catedral Metropolitana.

A todos que comparecerem'a êste áto de fé cristã,
:;ntecipam' seus agl"adtcimentos .

......--�_..,.___A�V_ENTURA'S -0-0-:-'-Z-.E-:-'--�1-'U-T-R-E----T-. ......._A-�-
'1 �----�\����
• •

,..,
, 11'

..*"

,
-- -_ --�---���--------------------------------

Sindicato dos Empregados em fstabe- r.:.
lecimeníos Bancérios.no Estado,

'

'\!,!!
de Santa Catarina '

-

'<,

CINE SAO jOSf
EDIT�L DE CONVOCAiÇÃO

/ As 3 - 8hs.
Um 'r.1undo de esplen

dor exótico... onde as ca

veiras humanas eram con

'sideradas' fortunas ...
-, Noites de rituais pagãs

TERRA DA SEDUÇ,ÂO
.

Com: Jack HAWKINS

Glynis JOHNS Noel

PURCELL
,

Cine Noticiário. Nac,'
Preços: 13,00 - 6,50.
Imp. até 14 anos.

LAURO RODRIG\}ES

\

De acôrdo com o Cap.: I;X, art. 34° e alínea II dos

Estatutos, convoco os associados dêste Sindicato para a

Assembléia Geral a ser realizada' sábado próximo, dia 9,

do corrente, às 15 horas, em primeira convocação, e às

] ti horas, em segunda e última convocação; assembléia
e ssa que terá lugar em sua séde soeial, sita à rua 'Vis-
e onde de Ouro Preto, n? 13 - sobrado.

,

Assunto: Compra, pelo Sindicato, do ,prédio sito à

rua Tiradentes, nO' 20, para <obtenção da

sede própr-ia. ,

Florianópolls, 20/2/57 '
., :

"

Oldemar Vei'ga Mágalhães
Presiden t�:

1.1�ItJ. '

'\: és êste rancho, chínoca, de guajuviras cercado'?
Ali, a taipa do açude com a tábua p'rá se lavar;
o mariguerão, 1J1ttis o brete Piquete bem alambrado.

E lá p'ras, os fundos a várzea, aberta -dc par em par. , ;.

F'ói e1) que o fiz, já faz tempos, com todo o santo cu idado l

Dei-lhe por trastes, lá dentro, na hora de o mobiliar.

cadeiras feitas�e sonhos. O catre, de amor· trançado .. ,

A trempe eu fiz de esperança, p'ra o fogo não se apagar!

o rancho é 'pobre, e verdade como outro qualquer do pago!
Mas, te asseguro, matreira, que há uma bruta diferença
',mtre êle e o I:a:-,cheiro do resto do pampa largo ... '

As' 5 - 8hs.

Dizem que os homens

preferem as louras,'mas ...
ELES SE CASAM COM AS

MORENAS
,

'A N I V E R S A R I O SI dade, ,e f,ilha do sr. AcarYI'
Cinemascope-Te.chniçolo,r

OSVALDO MEtO' SEL
Margarida e da exma, Sr3

. Com: Jane RUS -

_ sra. oarlo Voígt Hema, d. Honorina Margarida, con ,'PRAIA rio FORTE: EM PER:SPE'l'lVA '

. .: Joanne CRAIN - RudY

_ Ary Cunha, funcionário tratou casamsnto dia 2 do I Um dos mais completes- balneários' do sul de pais-eis i VALEK
do Banco tnco." ,

. corrente mês, o sr. Nicacio
I
como está sen,

do ant�ciP�.dam,ente ?�tizad�, um hotel ql�� I
O Esporte na Tela. Nac.

_ jovem Ondíno D,ain Vi_I Faquetti, filho do sr, Este : se pretende .eonstruír �m �canasvle�ra, -sítuado no, loca� Preços: 18,�0 - !t,oo.

eira
'

.
•

1
tãnío Faquetti e da, exma : Ponta Grossa, daquele dístríto.

. I .

'

'j Censura ate 5 anos.

_ sra. Marinâ FernaIl;d�stsra. d.
Amélia FaquettL I Ses\sent� milhões, diz-se, .serão. invertidos ali. Prome:

Bruggmann, esposa
: do' dr, . Aos noivos e dignas falUi, , te-se mais amd!_l.:- "ruas verdes" slctema <;te ruas grama- F ;; -3.1:-,Nevton Bruggmann. ..' lías, as felicitações de "O d.as e arborizadas artisticamente, somente para o trãn- I ,...1-1" Is.

-,

. ESTADO". "
SItO do pedestres.. tv_-

-;:;.sra. Ceci Fereirl1 Ca1'd�y ,
Hotel luxuoso, salões de festas e dependências espe· As - 8hs.

so, esposa do' Capitão: JOã9 .._"'".-.-..u_ J".,. �...... cíaís para gaudío da petizada. Praia completamente soril-
, Bravura .. , Ação. '}. ,

He-

Batista Cardoso, de Reserva breada no local. .roismo ... ,-sob fogo cerrado

Remunerada do Exereíto, e NOVO' PLANO Como se vê, trata-se de' um verdad�iro acontecimen: AO RUGIR DA ME-

residente em Curitiba. I to. Quando acoJl.tecerá não sabemos, porem, a turma esta TRALlIA
.

-sr. Elysto Damasceno de ' Londres.i Iü (U. P.) - A em constante movimento para concretizar o sonho eni Com : Fot-rester TUCKER

Bílva.
"

i Grã-Bretanha revelou hoje realidade dentro de pouco tempo. _:_ Jean LELIE.

-sr. Jaime Coelho dos que � maioria das. naç?es Quando apareceremJ,o DUNA�,HOTEL e PR.AIA DO, 'Noticias da Semana Nac.

Santos. lusunas de suez, I,nc.lus�ve ,FORTE, a Capital poderá wanglortar-se de possuir o

que" Preços: 12,00 '- 6,00.
_ dr. Ivo Se11. ! as. tres . gr�des 'tl0tenclus

'

na de melhor em todo o país. Imp, atê 14 anos .

.

N I V A DO! ocidêntais vai apresentar as I Do alto desta colúna faço votos para qus os planos
.

-

Com. a prendada srta. Ma I nações unidas um novo pla- não. fiquem,' apenas, em maquetas bonitas
.

expostas a03' '!"I
-

"S.ría Sulamar Margarida, .fi- no interino sobre o futuro I
olhos dos curiosos. Essas obras �evem s.e,r como _Raven�1 l'v·'E

no ornamento de nossa socíe-] do canal de Suez. Cassino Hotel ,em Laguna. Anunciada e Ja em adíantadr, -_ -

--:
,----, -

-.
'

"

'fase de construção. I As -:- 8hs. -.

A CARNE ESTA' SUMINDO MAU I;UNAL' Quem. for U) 'Colossal Programa Duplo"
,

, I' Mercado Público OU a qualquer dos açougués da Capital i 1) -:- O HOMEM QUE o.

J���yctl,� �_S :p�e���s.:�PI�r:�·,:YI�:S�t���!�g, ::P�iid�� J����::'n:�amj�a��{�:d�r�:á�:�:�lutamen, �i����ni ESQUE�EU,
'

'« ,. -.. J; ',t, 'Y -J';'IDlsenhowel" ,['tnxaÍo_a ,aqu<t!'Ya '- • � - <1';,1'" " ., ',}" {' ,

f I ' -

O
,

, "'�w '?!� ,-' :.�, � -. ,�� ":' -� �,v', ' ;. '<',
"

\_'�" ,e ,,' °

' ,)� ,,',,-+ :'<'f ç f Quan1i(h1t}�n� c,o...hfeça::_9., SUmlr... e',qQ� '�sta se aZen I 2) - 'NAS GAnR�S>·D_,
A??H!.1StG'iÇO�! w9 rlP'" ��P?e ,n9?'i._�01 ter, -1 de, h:6J�,- do (i,e' ellgrruçadUlha "para, subi!;. ,dl't-�reçl' Será q,ue., pelaI' HOMEM ,< ;'-oALT,P ',,:;::. 'R�n-

P.} _ 1nforma.,_m -d� �lio� ,luuex,rompenf!o suas, �10rj4$
I, '" ' -a,�' .,Ih" '?,

c , ,,I '-';> ,,-
.. ",', \

M-
,

' '\ {, .' ',' 'k', �. :' '·f, .;: " - "
''', \� l:cus1o, 'que; estaJ:a:rllda,!j,l";"lFlJ. maIS" '-',',: I dolph Septt -, Dorothy .a-

masvllle que oY'p)\:eSlde:n�e' � )'laIa, WJitUlr a Wa:slí'l! 19t-Oll1., 'At' ; ,'$i d'" ;('):< pAQ·b..... e �lldib;<iado' po' o sofrerá ;nalad�"L "

' ,
,

�,�",> \,,�, )�.'., "'\'1' equfn'o :.t:,
.

�

-',one 1

��N,'O ',e;- e'o',_& ...,u",11,'0""..,"
í ','

'

�'
, I tOGas es�as injustiças? .

"

,.

\ : Warn,el'Color
,... w" ti ,�� '" � ,A fome já é, uma ameaça.'! ,_

1 ,No Programa:
i - '-", ' '-') MAR? Ah

'

migo Você ·es!c:reve
I

N
,

r"'·
-_,

'B -ti"I· 'Mf1IIIiI"
E O ,MIRA- ..

.

.' pOls nao, a . Atuai. Atlantida. ac.

to'm' ',a, ' I "'Ia-: na", ao' pedindo não esquecê-lo.' , Preços: 10,00 - 5,00.

" . "

"

Quem é que vai esquec,er aquela preciosidad,e ? Quem Imp. 'até 18 anos.

QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO. ',) I nãd" admira Tuinas, que tambem fala,m; que t,ambem evo-

�orq�e, para mim 'tenho por c�rto que· os sofrimen- é-am, q�e são um cõnvite permanente para que o homem

tos do te1mpo' present� não são para,' comprar com a
1
se volte. para o passado, rememoranqo a história ? -

gl'ória por vir a' ser revelada ,em nós. (Romanos 8:18). O Mira-Mar. E:::tá ali, em ruinas, lqmbido pelo mar

Leia Romanos 5:.1-11.·' a cair, ,a, desmilingulr-se cada dia, cada hora.

.
CERTA NOITF': -três doentes estavam assentados, Morr,endo, envolvido numa grande camada de carun

.-:onversando fútilmente 'Um era comunista, ,outro, um cho, carcomido, pedindo que o'sustenham na queda ... ,
Genas eletrizantes num

libertino, e eu yl'Ístão. Gomo de costume a ,convel'sa gi-I Ali, amigo, como

:vo;:;,
ê' o mira... filme ��nsacional e imo

lOU em tôrno de doen<:a. Já faz ãnos que nós três esta- , .,

' uressionante!'

'.1!OS internados FleS,te leprosário, além disto' estamos' t........................................... DINASTIA DO TERRO�
-

,;empre em guarda. coritrÍt a' tuberculose.
'

,': I
"

,

'
,Com: RerY CALHOUN -

, Poucos .dias al�tes um o�l�ro doente pa�ecia es�ar' Fiedera�ão dos' empregados' Piper. LAUIÜE Alex

'Se restabelecendo, mas, repentmamente recaiu' J! m(\)r- Y .

'

.

' NICOL.

1.'eu. Pela autopEia desco'briu-se, que êle,. de aigum mo- C
' · d' S C t' .-,..

No Programa:

lIO, tinha contraído meningite. Durante algum tempo fi� lO ' ,OmerCIf) j e .

_ ' a ar na Reporter na Tela. Nac.

,:amos ,assentados em silêncio as cabeças pendidas sôbrel
. Preços: 13,00 _..:.. 6,50.

,c. peito. Cada um de nós reconhecia a serie-dade da vida � L E I ç õ E S Imp. até 18 anos.

e da morte.
-

I ;
n -

- '

,ó" Unicamê�te em Cri�to podemos achar paz d� c�ra- 'Esta Fed.eraç�o. cun�prindo 'as disposiçõe� co�stan-:�.�It:til .•] ",.(,"'o e a

edSP!:'I:nç� de? vEldla et:rna. Mh!l'S o que lha �obr� ,I '!os da PortarIa Mmlstel'lal n. 11, de 11 de Ft!vereuoo de· 1J.fIM,ftA·
os meus OL't'" amIgos. es nao con ecem a a egna da 1954, CONVOCA o. seu Conselho de Representantes, pa- , ,�- ----,

z.:,;tl�ação e nem tên� a certeza da v�da eterna: Eu orei 11 a s� :oeunir no diá 28 do corrente, as 14 horas, �fim de, I As - 8hs.

vala que mel'S amigos pudessem Cler em çnsto e co- quahflt:Mlos os Delegados, ser processado o regIstro de, "Sensacional Programa
�� he.cel'

a,
graça de Deus em, tô�a a sua pleni�ude.. 'I ('h�p�s perante. a Mesa �leito�'al (artigo 11 §',8.0) para: DuplC>"

. .

O R A ç A o. . f'lelçiw' de sua futura DiretorIa, representantes Junto a I. 1) - TRAIÇÃO CRUEL'

,
�

PaI CelEste, g?'�?as te da�os pela esperança da sal-
I Con_federação e, respectivos �uplentes, seguindo-se a vo-I·� .

Com: Audie· Murph�
'at;:Jlo. Que m�gmÍlca salvaçao! Pelo Verbo encarnado �aç&,o e consequente apuraçao d�s votos, sendo que se· Suzan Cabot.

podemos sei' hber�ados d� pecado e do t�mor ..da m?rt�. I "esta não for alc�nçado numero legal, outra será reálí-I 2) -:- MÉXICO DOS
Concede-nos alegria na fe, pOr Jesus Cristo, teu Filho. ! '.ada 24 horas apos, com qualquer numero, na forma do -MEUS AMORES - Com:
/\.mém.'

.

" I (;isposton'o § 2.° do artigo 45, da Portaria n. 48, de 8 de 'Ricardo l\fontalbal1 -'- Cyd

.

PENSÁMENTO PAR� O DIA
_.

1 Abril de 1952, com]Jinado com· o preceituado no para-
I
Charisse.

.

Amda que os nossos sofrimentos sejam dobrados, I :;;rafo unico do artigo 45 da citada Portaria n. 11. .

:Noticias da Semana Nac.
r.íiio podemos ser abalados na n,ossa '3legria em Cristo. /. Flol.oianópolis, 12 de Fevereiro,' de 1957 P 10 5

LAU
reços: ,00 ,- ,00.'

, RO RODRIGUE \ (Hypolito ·do Vale Pereira) , Tmp. 'até 14 anos.

Sabes por que? Vou cobrí-Io, em vez de palha, com beijos ..

Hei-de fórrá-lo de ;:,fagos p'ra retouvar tua presença

(;uando teus. olhos brilharem na escuridão dos desejos ...

I, As - 8hs.

•

"Dr. Guilherme.
No dia de- hoj'e faz um ano que eu fui promo

vido a cabo da guarda. E também. faz um ano que
o Cél. Mário Guedes é comandante da Policia. Tnn
to a magna data como a data magna têm o seu

signif.icado: a primeira para mim, a segunda para

êle, naturalmente. se o Oel. tem sido boa 'praça,
eu tenho sido .praça boa. A díf'arença é que êle se

festejqu e eu não pude festejar-m�. Ele dispõe de'
cavalos, para prov:as hípícas. Não díspendo de' bu
céfalos, essas provas faço-a; eu' mesmo. E, sem

falsas modssttas, posso assegutar-Ihs -que dou pu-
/

los incríveis e salto obstáculos a razer ínr.eía ao

mais amílhado dos pingos da nossa bríosa corpo

ração. E tambem levo minhas rodadas. Ainda. ago"
ra, por ocasião do aumento dos vencimentos, o sr.

Governador 'aumentou-me em Cr.$ 280,00 e dimi

nuiu-me em Cr$ 300,00, pois cortou'me, o abono
ramüíar de duas filhas, maiores de 18 e menores

de 21 anas.·';
-

Deixando de lado essas considerações, venho

solicitar-lhe que noticie, com baetante destaque, o

primeiro aniversário da minha promoção a cabo
da guarda, fato deveras importante na ordem na

-tural das coisas. Penhorando-me antecipado ou

antecipando-me penhorado, sou da guarda,
Santa Marta

Cabo",

QS COLCHÕES "DIVINO" ESTÃO
MENOS' VOANDO,

Os colchões Divino, hoje em dia, já dispensam
qualquer referência elogiosa. A sua maciez, a sua dura

bilidade, o seu acaoamento, representando a expressão
maxima da técnica industrial, já são conhecidos e pro
ciamados em todos os recantos do país.

O que fez usarmos o título que encima esta nota 'é a

r;erfeita
I op,ortuniqfldf' do seu variado sentido. Os col

chões Divino estão "voando" ,
dos estabelecimentos A

�od�l�r p�i:� ai c�sa" dos,.eliTtes, em razão das c?ndi
rW,&' eSf:�·a.IS "ef!. liIua' atual v.enda: apenas . os �elebl"es
,;.�tl cruze-llOOS� de entrada e o restante em dez pagamentos
mensais,. .

Isso quanto ao vôo dos eolchões. R'á POrém mais um
. \'ÔO em perspectiva, O vôo 'para duas pessoas, pela Real,.
ida e v"olta ao Rio, para ali gozarem o carna,val, em ra

�:ão do' concurso qUf) está acompanhando' a atual pro

moção de vendas dos "Divino". :Haver'á ainda a hospe,
lingem por 4 dias llum hotel de Copacabana, e mais ain-
0,a a entrada gratis no grande baile do Municipal.

Cada compra de colchão vai scompanhada de duas
/

.

�{jpias das respectivRs notas fiscais, trazendo o número'
legal afém do nomp do comprador. Uma delas devida
mente envelopada, é depositada na urna que ali se acha

para êsse fim.' A cón;s fica com o cli.ente.
Na noite de 26 do corrente, será aberta a urna n�

presença de autorirJades. inleressaâos e povo. Isso terá
lilgalo nos salões do veterano Clube 12 de Agosto, gentil�
,'nente cedido para essa finalidade.

.

Aberta a ,urna serão os envélopes misturados por
Ílma das autor_idades presentes. Outra pessoa' convidada
l'a.rá depois a retir'lda de um desses envelopes que ...
nue dará ensejo á l'ealizaçào

-

de um verdadeiro sonho
divino: viajar gratis ao Eio - estadia em' hotel e gozar
as delícias do baile ruais celebrizado do mundo que é
[ o do Teah;o \Municipal. Tudo,' ainda tudo, graças a

compra do melhor e mais hputado colQhão: o colchão
"'Divino".

'

ARMAZÉM
-'Venrle-se um afreguesa
rio armazém de secqs e mo
lhados, situado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se

.pagamento. Tratar no mes

mo local; C'Ol� o proprietá-
rio.
_"'wI"oI'.."V".......,...._,._,.�......I'I.l"u.....

ATENÇÃO!
Vende-se uma ,boa bisa,

sita à rua Matos Arêas, n.
511, no Estreito,

r

a "tratar

com (j sr. Aristides Borba,
em Biguaçú.·
"'"_...-.,-_.......,...- ......,.,._.......................

VENDE-SE
uma Casa Comereir'!.

Tratar Alcides

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SEN:}IOR JA SABIA que na ,"A MODELAR"
rode-se comprar uma bôa camisa esporte, por Cr$ .....

f:9,Oü - um-terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma boa:
calça de linho por ("'_420,00 e um paletó de schantung,
por Cr$ 280,OO?

O SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade de
.ternos de verão recebidos pela "A MODELAR"?

ACEITE UMA SUGESTÃO
Faca uma visita, hoje mesmo, ao 10 andar de "A

HODELAR''- e será atendido com a expontânea cordialí
�'ade que é alí uma característica trad_icionaI .

'\

JO - fn�TiJ:'.:!••it�Di_tDJIIt.;'fl[ut -

,I ' '.elD,'_:,a. �Fa8llll1 �COalGi�'C."�'Of:�PtÓ:, ta.'"
.:

� t A Economia Domestíca entre as estudantes e logo Himen4-os N t
. -

V t'- ,

� _ introduziu pela primei- passou a ser Ih' d t d
"

c, u rrçao, es I, rapazes manifestaram maior
r

.

o a o o es u o nentas Tecid A -.'

J 1<;1 veíl nas escolas amerr- da Economia Domestica co-
' os, rrumaça., mterêsse pelos assuntos re-

canas por volta de 1870 co- mo parte permanente do
de Casa, Arte, Equípamsn, ferentes às finanças dê um

mo uma matéria de instru- cu-rrículo escolar. I
to, G�::�ência do La�, F,inanças, lar: 'o orçament., e o gastJ

ção formal - vem sendo Consequentemente, a cres- Familiares, Puericultura e da renda da família, custo
objeto da contínua' evoíu- cente procura de professo-

j Relações Familiares. Os e vantagens de se ter casa

ção através dos anos, sen-
d I

res e Economia Domestica ddo que sua ênfase passou ,'I programas e ensino, têm

da instrução de cousas bâ- levou ao estabelecimento de I por centro a família - isto

sicas para um programa cursos para formação de! .
�

d I'd'
.

e, suo esenvo VI os com o

de estud-o que visa a pre- Instrutoras nos colegios e "

. .

' objetivo de promover o cres-

parar a jovem para' as inú- universidades norte-amei-I;
meras responsabilidades da

vida da familia.
Esta transição na natu

reza do ensino da 'Econó- cursos sôbre o assunto e ou
gumas tarefas que os aju-

mia Doméstica foi acompa- .ros 500 dão diplomas aos :lem a conseguir uma vida
ilhada pela aplicação cada ;rradua,dos que se especiali- .

mais satisfatoria no lar.
vez mais ampla de seus zarn em Economia Domestí-

princípios ao mecanismo ca, O campo da matéria tam- A despeito do 'ensino da
mo as d� uma casa comum.

da vida cotidiana. Conse- Em tal "oficina", as jovens
quentemente, das 64.000,

bem se ampliou de forma � Economia Domestica exten-
.

I'
.

. aprendem os fundamentos
jovens formadas em Eco- me UH' muitos cursos corre- Ier-se, em graus variados,

. de como ser uma boa dona
nomia Domestica emprega- latos, à medida que os edu- da sala .de aula do colegio ii

t 1m t E t d d
de casa fazendo aquilo que

das a ua en e nos s a os ca ores gradualmente mu- la escola primaria sua ma-

i Unidos: menos de metade - daram para o ponto de vista ior popularidade é 'entre as'
farão no futuro em suas

, ou/ seja, aproximadamente que o objetivo 'da Economia
proprías casas. Varrem o

�,30.000 -'- se .dedica ao ensí- estudantees secundárias cu-
chão, tiram ó pó e-Iavam o

. Domestica deveria ser' pre- estudant-essecunda'ri'as ci.
no de outras jovens nas es-

_

. colas e colegíos enquanto parar as estudantes para as ! 18 anos. As jovens, natu-

que as .demaís 34.000 são .omplexas responsahilidades ,;almente, constituem o gros

empregadas pela' índústría
e pelo govêrno numa varie

dade de ocupação que ,reque

rem as qualificações de uma
sicas,

.
. jovem formada. .

Escolha' de a'u'forl-dade COIDU...... A designação-:-"economia
'. &.1.&

.

domestica" foi adotado por

1 d E-Ai'"
· I volta de. 1909 àquilo que a

pe a ,paz a nergla OlDlca "EncYclopedia Americana"

PARIS, 19 (U. P.) _ A . ,atualmente defíne como "a

Franç.a convocou para ho-I base de conhêcimento sôbi'e

je uma reunião dos primei- alimentação, roupas, gerên-

ros ministl'os da Itália, A T E N r Ã O,' .' J O A L H E R'I A.' S' da doméstica de seus as-

Belgica, França, Alema- . ",� pet.os físicos, econômico e'

nha Ocidental, Holanda e
social como se aplica à vi�

do Luxemburgo, para com-
A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á rua Deodo- da de bem estar do indiví-

plct:lr os trabalhos desti� co19, em Florianópolis,' fornece" para pronta entrega,' o duo, da família e da comu

na,dos a estudar uma auto- !!vro de Registro de Compra e Venda de Joias e objetos nidade".

ridade comum pela paz a: correlatos, ,exigidos pela Legi�lação Tributaria Federal.- A Eçonomia Domestica

'energia atômica bem como Preço: Cr$ 20,00 (Pelo Reembolso). foram 'introduzidas nOS cur-

um' mercado comum euro-' sos das: escola's
.

elementares
peu. Esperam-se novos aca- e secundárias- como uma ra-

lorados, ,debat'es entre os A seleção e I!seolha dos tecidos com as' inúmeras mificação de treinamentó

delegados fra.ceses e ale- fibras. sinteticas to naturais em uso atualmente é co- destinado às �eninas e se

mães estes ultimos parti- nhecimento altamente especia'izad•• As 1'énlp�s Im- restringia às tradicionais
darios da propriadade pri- &lerial. Extra, gozam do prevjlégio 'de possuir entre

I
artes de costura cOSinh.a e 'As florestas gai'antem a associação dos fatôres:

va:,b par:!' o ,material de- os responsaveis pela sua confecção, algum dos hàaio- limpesa. A despeito disto,. (

sinte.gravei
.

-'es te 'nicos d ai� a � 1
",,��__.,...�......__...,.."'__......�� ..._

c ' "p . os CUl'�OS ,ram po. u ares \egetação e água, iil-di�pensáveis à existência da Vida."

O SENHOR .L\ SABIA que as conre, »es mais fa

n�osas, as. roupas mais bem acabadas e de elegância qua
S1 que mexcedívei são as das marcas "DUCAL"
·:WOLL.��S', "LA :::lALLE" e "CHESTER", cuja vend�
e, estatisticamente, ii maior do país?

.

Que mais de 7J% de Senadores e Deputados Fede
I a IS vestem a roupa DUCAL?

Que essas ma pras são, agora. exclusividade de "A
MODELAR"? '

o :SENI:I0R J .. \ SABIA que durante êsses dois me
HS (Fe,�'er.elro e 1\1arço) essas roupas. podem ser com
r.radas a vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE-'"

LAR,", que é aliás f. .naís antigo do Estado, com 10% de
,.batlmento?

'
o

\
-

\ ,

./

. nCOnn:Clmenl0S
Aniversáriou-sa no último domingo, a srta.Karin -Schnoor - -A coluna

.socíal cumprimenta almejando a srta. Schnoor as �elhorés votos de felicita-

, ções.
,--o .---.:-

Qual1to à pergunta' referente a minha preferência ao Sabino's Bar, é

muito natural."que gosto de uma bôa musica. Sem dúvidas, os outros ambíen

tes são tão bons- e 'acoíhedores quanto ao que mais frequento.
.

Encontr-a-se, em Florianópolis pa'ra temporada -de férias, o casal sr. e

sra. José Lemos Sobrinho. A coluna social, cumprimenta desejando ao casal

uma feliz estada.
\ : :--

No Teatro Alvaro de Carvalho, em a noite de sábado, apreciamos anima

da revista carnavalesca que_contou com a presença de dois grandes cartazes

da Râdio Nacional do Rio, Vera Lúcia e Cauby Peixoto. Os consagrados can

tores foram fortemente aplaudidos pela 'seleta platéia que lá estava.
:,.:-,-

Comenta-se que duas- srtas. apresentar-se-ão nos dias de carnaval em

ricas fantasias de "Can Can" 'I'ambémeuma senhora gastará milhões em uma

fantasia -de "baiana".
'

__
o •
__

. .. ;

,
O que será a ornàm�l1taçií.o do Clube XII de Agôsto no' prÓximo cama

vaI? será o 'carnaval como "dois mil", um "circo" ou o carnaval de máscaras?
A ornamentação está a cargo do já consagrado decorador sr:Eduardo Rosa..

: :--

Mais um grito de carnaval realizou-se no último sabado nos' salões do

Clube XII de Agosto com a presença de Cauby Peixoto e Vera Lúcia, consagra
dos interpretes da nossa música. Sem dúvida causou admiração quando a

graciosa Daclê Santana, brotinho da nossa -socíedade, dançava com Cauby
Peixoto Rock' and Roll:

'

Chegava a madrugada .e os foliões na gostosa bat.ucada.

: :--

o SE�HOR JA SABIA; que também em .,alet6s, cal
t;�S e camls�s esportes, em conjuntos'Sa,ragossy, e tam
tem em artIgoS de praia.e para homens e 'meninos: "A
]\O!ODELA�'i possúe agora, no 1° andar de seu Estabele-'
c ímento, u_lna enorme yariedade e por prêços qus na
verdade désafíam qualquer con�orrência?

propría, compra de víveres,
manutenção de propriedade
e equipamento doméstico,
seguro, impostos e aposenta
doria.

cimento de meninos e mení
canas, dos quais cerca de

n!1S como membros de umà
300 oferecem atualmente

�amítía e oferendo-lhes al-
Atualmente, o departamen

to de Economia Domestica
das escolas secundárias
americanas é devidido .em

salas que são mobiliadas co-

tica, todavia, em 1954, apro
Jtimadamente

_
26.500 ra'pa�

Atualm,ente, o ensino da
I
les fir,uravám entre os ....

Economia Domestica tnos 2.750.000 alunos de, escolas'

EE. UU. abrange o. estudo I, 3ecunrlárias que se matri

ie onze matérias diferentes,: �ularam nêsses1 cursos. Os

"o dos estudantes que tomam

piso; estudam arranjo do

mobiiíarto e idealizam jo
gos de cores para as col

chas,.-<eortinA's e outros aces

lsesórios;- . planejam, fazem

compras; c-osinham e servem

refei�õeS' e assumem a res

pon-slt}:;itidade pelo plane
jamento' e preparo de refret.,
cos para' as festas da' escola,

. Je um lar e não restringir
a instrução ao apre11dizado
de algumas habilidades bá-

/

cursos de Economia Domes-

limparii�a' cosinha e a sala

de jant-ar após as refeições
e lavam os panos de pratos;MISSA, DE 70. DIA,
estudam primeiros socorros.JOÃO DE ÀQUlNO CONCEIÇÃO

(JOÃO MATEUS) enfermagem e principios de

VIUVÂ FILOMENA CIDADE CONCEIÇÃO, Fi-/ educação infanti'l. Assim,
hos, Genro, nóra e netos, mais uma vez agradecem as aprendem "fi, usal"�"cuidal'

. 1emonstrações de, pezar recebidas 'pelo falecimento de d-e muitas peças� de equipa-'
:;;eu extremoso, esposo, pai,. sogro e avô, e convida aos

parentes e pessô_a's de suas relações para a missa de
7° dta que em sufragio de sua alma, mandam celebrar'
(la IGREJA DE N03SA SEl'iHORA DO ROSÁRIO, do
':ia 23 (sábado) à" 7 horas, desde' já agradecem por e�

te atp de fé cristã.

mento caseiro - -m,�quinas

de çostura, aspiradores do
. pó, fogões, refrigeradores,
máquinas de lavar '

roupa,

secadores, ferros elétricos
e também põem em prática
aquilo 'que aprenderam nas

aulas teóricas. (USIS).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARlO,S HOEP(KE S A
COMÉRCIO E INDOSTRIA

_���r_
/

ASSEMBLÉIA GERÁL ORDlNARIA
-

CONVOCA'ÇÃO
'"

Pelo presente edital são convidados os senhores

acionlstas da "Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús
tria" a se reunirem em assembléia geral ordínaria, que
será rca.Íizada no dia 29' de .março, às 16 horas, 'ira sede

social à rua Conselheiro Mafra, na 30, nesta capital} 'pa
ra delib.erarem sôbre a seguinte

.

Ordem do dia "-

I) Exame, discussâo e aprovação" -do balanço e das
contas relativas ao êxercicio de 1956, parecer
do conselho fiscal e relatório da dÚetoria.

2) Eleição dos membros efetivos 'do conselho' fiscal
e respectivos suplentes, 1;ara o exercício de

'1957,
.

T' \8··d J
'

'M d� erreno no 'alrro e ose en es I3) 'Outros assuntos de interesse da, sociedade.
'Florianópolis, 18 de fevereiro de 1957

.

1
Vende-se,_na rua-São jud�s Tadeu, um lote medi�:

Acelon Dárto de Sousa - Dh-etor-preaidente : , 00 10x27.
_ /_

AVISO
.'

.

'I'ratar à Av. Hereilio Luz nO 22r.
Em cumprimento 'ao disposto -no art. 99, do decreto

lei ,rt·o 2.627, de 26 de setembro de 1940,' comunica-ss que

,�stão à .dísposição .

dos senhores acionistas, na sede so

cíal, à rua Conselheiro Mafra, 'll0 30, nesta 'capital, os

documentos constantes das letras a, b e c, do meneio-
I '.

nado art. 99 (.
'

,FloriaÍló'polis, 18 de fevereiro de 1957
Acelon Dárió de So�sa _' Diretor-presidente

Varejo: Mercado PÍíbliG.o

SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLOJ?_ES, IMPORTADAS DIRETAMf_NTE DA DINAMARCA

DEPOSITO E ESCRITOR lO:
Rua Esteves Junior, 58/
FLORIANOPOllS
SAN' T' A C A T A R I N ABalcão instalado. bem no

c e n t r o (�o r t a do' m e ia

Sementes novas e garantidas Plantas frutíferas, ros seíras, bulbos, adubos, etc ..
"Tudo para á' horta, pomar ou .fard{m". E:lÇija esta marca "G. A. Carvalho".'

r

FôRÇA �� LUZ DE CRESCIUMA, S;A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO, De órde�',do. lV�l)llsenhor Vig�rio Ge:al da Par�qu�a

.

·

....1;.... Pelo presente ficam convidados es senhores acio-" fica .transfenda até segunda ordem a missa e Proclssão
. Maria dà�' NCes:Pereira 'r;Tstás desta Sociedade a comparecerem à Assembléia \d� N. S. do Parto motivo de achar-se em" grande enfer-

Geral Ordinária, a realizar-se no .dia 22 de 'Fevereiro. r..llda1e. o Provedor desta Irmandade.
.

'

:10 corrente ano às 10 horas da 'manhã na séde social Consistório em Plortanôpolis, 14/2/987
'Ifim de deliber;rem' .sõbre a seguinte o;dem do di�:' ,: I

O Secretário

a) - leitura, exame, discussão e aprovação do re-

latório da Diretoria, balanço geral, demons
trativo da conta de lucros e perdas, parecer
do Conselho Ftscal . e documentos que acom

panhararn- o balanço geral realizado em 31 de
Dezembro de 1956;

b) - eleição dI) Conselho Fiscal e da Diretoria,
para o. exercício de 1957;.

c)· - fixação dos honorarios da Diretoria �
d) _;_ Outros assuntos do interêsse social.
Criciúma, 5 de Fevereiro .de 1957, -,

S. de Rezende Corrêa
1) I reter Secretárío

feita" 'mas sim roupa bem feita:-Seus tecidos sofrem
,
um, pré é,n�olhlmento tQ��1 antes da confecção, o que, '

ao 'par de padronagens exclusivas, de' seus 36 tama-
, nhos difererite� e"puro estilo' íngles, asseguram plena',

satisfação aos' -que a usalp.
. ..:

,

Magazine Hoepeke, únicos dístrfbuidores na cio
dad�

.

I

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

.p A R II ( I P A ( Ã O" ..

,

Narciso Lima
e,

Rosa V. de Lima participa aos parentes e

Participam aos parentes e amigos o cóntrat., de sua

amigos o contrato de casa- neta Màriza; com o sr. Zan-
menta de seu fj lho Zanzibar zibar LimL '

com a srta. Mariza Medeiros.
-

Zanzibar e Maríza '

,

, noivos

O habito não faz o monge, mas, o custume no

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

,"

, 'As rou·plÍ,.;; Imper-ial Extra lhe assegurarão dura-
. bilidade e caimento perfeito e 'corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Cradíárío es:._
tas ótimas roupas.

Fabrica de Rendas e Bordados
Hoepcke S .' A ..

ASSEMBLÉlA GERAL ORDINARIA

CONVOCA'Ç$O
Pelo presente edital são convidados os senhores

acionistas da' "Fábrlca de Rendas e Bordados Hoepcke i

,��.A. a se reunirem: em assembléia geral ordínaria, que I
será realizada no dia 29 .de março, às 14 horas, na sede
eocial à rua Felipe Schmidt, nesta capital, para delibe-
r a rem sôbre a seguinte

I
Ordem do dia

,,' Ú Exame, discussão e aprovação do balanço � das
.

"

I" ' r-;.
<contas relativas ao exercício de 1956; parecer do
conselho fiscal e relatório :da .dlretoría. -

.

2) Eleição dos membros' efetivos' do côiselho, fiscal
e respectivos'csuplehtes pará o exercicio· de '19&7

3) Outros assuntos de' interesse' da sociedade.
Florianópolis, 18 de fevereiro de 195'7
Rudolfo Scheidemantel- - Diretor-presidente

AVISO
-

Em cumprhnentc ao disposto no, art. 99, do decreto
'ei n? 2.627, de 26 de setembro de i940, comunica-se que
estão à disposição dos senhores 'acionistas, na sede so

('ial, ii, rua Felipe Schmidt, nesta eapital., os documentos
das letras a, b e c. do mencionado art. 99.

Florianópolis,. 18 de' fevereiro de 1957
Rudolfo Scheidemantel -Ir Díretor-preaidente

I

I
I

j�
I

Ca-s a
, ,

v

o mais ancign diário' de
�anta Catarina.
Leia e �ssine .

�-.�� ............

o ESTADO,

Procura-se para (alugar, uma casa ampla, bem
.l,ocalizada.

I ' Paga-se bom aluguel. Tratar com Arlindo F�ancis�
co Phílippi, à rua 24 de Maio, 1.'128 ou pelo Fone" 6207.

VUrdlJl'hi�ilJ'<i'�';;,sílO(ll)NVIIlÓíJ'··."_

'_ '.
,_

.

� -'o -_: .'. -; " .:.,.... :'

"9?Z' 1��SQd el(��,O",
.

VOI;'<Úld .'VON 3Z;�.::Í
'II 'II�U.NOO lf3n'63�

0017'901\0'0'

n3l18V' S30lJ1V

Avis Q,
Emagrecer.
Eutrõf'lcamente, sem, dro
gas, sem massagens, sem

aparelhos, sem esfôrço fí
sico e sem sacrifício na ali

mentação, rejuvenescendo o

organismo
INSTITUTO V. COLõ

Exma. Srta. Alice Maria
dos Santos, da sociedade'
paulistana, cujo organismo,
antes rebelde a tados os

tratamentos', se submeteu, a

conselho médico, ao s'iste-'
ma COLá, emagrecendo 45

.
, quilos.

Tratamento próprio. é ga
rant.ido parà diminuir em'
qualquer idade, 7, 25, 45, 60
ou mais quilos, renovando
o organismo ·e produzindo
-um rápido reequilibrio 01'-

. gânico e estético,
Diretor VICENTE COLá

Rua Rosa e Silva, 170 -

.

Caixa Postal, 5696 - SÃO /

PAULO

SEDE BALNEARIA

(

;,

c O M ,S A B A,.O

"g?m E.s.pecial d'ade
daJia. WETZEL INDUSTRIAL - J�in,ille:- (marca registrada)

..",..._..,����::";'_,_-..--,'
/

, economiza-se ' I�mp,o ' e dinhéiro '.
.

"
.

._--_._-------'---'--_!;.,---� _--'--- -

--_,--�,

., . L A V A 'N' D O
-

, '

Tarde dançante carnava-

lesca

,-

t
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S�nhores,
É verdade repa tida em toda,

as línguas, por tados os qu.i
drantes ,= em todos os ter

mos,
.

que a liberdade é apn I
nágio do homem 'consciente I

Homem sem lib:l'dade, nã ,

"M
I

é homem, é e.cravo. as, I

não se pode s'3r livre, sem

uma p�rsonàlidade própria;
não há personalidade' sei-i
consciênc:a do que se é e ele

que se vale; nada 'se é e na

da se vale sem que Se tenha

uma mentalidade plasmada
no estud� ,e no saber. �,:
massa amorfa que passa·, o

índíviduo se impõe e se al

teia, pelo que sabe, pelo cc.

aprendeu' e p::lo�seu anseio

de conhecer mais, C�1da ve"

mais, sabendo cada vez mais

que nada sabe. Na escola f.

que se raz êsse aprendizado
Alí

,

é que começamos a V'�

r ífícar o pouco que sabemo.

Ali, é que OS horizontes .ío

s�tier s'= abrem para que Pt';s
samos v.slumbrar, de relance

embora, a sua infinita am

plidão, Alí é que as vocaçôe»
se afirmam e o desejo do su

bel' se inicia para vôos mais

altos, Tão grande, tão [men

so, tão importante é o obj!:
tivo da escola que pouco se

. rá sempre tudo que for fei

to pela sua elevação e seu

aperfeiço,ainento. E pouco se'
�

rá, ainda que muito pareça.
o que com ela se díspender
e a .ela se der.

E ao assim falar na Esco·

la e dízer dos altos desig
nios dela, sentimo-nos bem

e a vontade para lembrar

nesta ora de festas e de ai'}

grias para pós o nome de

um homem, hóspede ilustre
nosso- e honrando·nos com

a -sua presença, que pel«
muito que tem feito pelo' en
smo superior de nossa Pá

trla, em quasi duas décadas

de trabalho pertináz, tntelí

gente e silencioso, faz-se

merecedor da nossa admira

ção e do nosso resQeito. Re
ríro-me ao Professor JURAN

DYR LODI, digno Dire:fbr ;110
Ensino Superior no Brasil,
'e que também veio pará .aS

nossas festas cnmo r�presell
tante do Exrrlo: si.. Prof.

Clóvis Salgado, D:0. Ministro
da Educação e Cultura. A

éle, q� nunca .nos faltou

com a sua _larga eX2_eriénci<'\
e com as luze!(do seu saber

a nossa, homenagem since

ra, o nosro reconheciment·).
"e a certeza de que nunca Ih;

f,altaremos com o nosso tra

I;oo!!-'--�a"'.ho l'notlesto, 'mas -contí-

..- --�''''--'-
. ._�-__...,..._�.-

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

, ,

ESCOLA DE BALLET
A Professora ALBERTINA, avisa as candidatas a

Matriculas que ii mscrtção deve ser feita na Escola

nos dias 19-20-21 do corrente, das 9 as 12 ti das 15 as

Florianópolis, 9 de Feveiro de 1957

Querosene· a Domicilia
o� pe!lidos devem ser encaminhados ao Posto 5 pró

ximo a Es�ota M Aprendizes' Marinheiros ou pelo tele-

fone 6209.

Lisboa

IASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

E�ital de Convocação

f

Vende·se
Vende-se um' ::::r;ocling por preço ,dee ocasião. R ..

Altarníro Guimarães 12 � telefone 354�. .

.\

r '

/

•

�.j. �

sua ,nova- roupa anat6mica
p'ara, o. homem_ �oderno!

dmp&-riar
�

1.0 - As senhas serão distrfbuidas às 7,00 do dia
25 de Fevereiro e a venda será iniciada às
8,00 horas.

,

2.° - O 'pagamento será feito no ato da aquisição,
não sendo, atendidos pedidos por escrito, te
lefones ou crianças, 'mas sim por pessoas au
torizadas pelos sócios.

3.° - Os convites obedecerão às exigências estatu
tárias- e só serão fnrnecirjos até às 17,00 ho-.
ras do dia da festa.

�'.

é c'onfeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos

.:
de �lta qua�idad� e pré-encolhidos,

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortável
e muito mais elegante.

são

4.° - Os convites só poderão 'Ser fornecidos
Secretária.

pela

5.° - O convite não dará 'direito'� mesa que será

DETERMINA'ÇõES
1.0 - E' rigorosamente vedada ''á entreda de meno

r rés nos-bailes noturnos:
, 2.° - No baile infantil não será permitido o uso do

lança perfume,
.

.

3.° - A carteira sacia:' ou o convite serão rigoro
mente exigidos à entrada.

4.° - O baile do Departamento Balneário (Prâía)
se regerá pela mesmas Instruções.

'

5}l - Os' cartões de' f'requên'cla SÓ terão' valor
pera o Cãrnaval.

ON'IBUS

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - está
prontinha para você vesrir. Não' há longas espera,
nem demoradas provas.

Gara"tida por
.

-

TECIDOS ,E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 - Sõ� Paulo

35 anos especializada no ramo do vestuário

.
,

Para o baile do Prâía haverâ
i oníbtrs em horas é a

',reços a anunciar oportunamenté.
SERA' RIGORÓ8AMENTE'PR01BIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO
_

fNT()RPECENTE (CRE-

,,,,.,�.A
";'lV;;;;� �q.".,

.. _.�m;;:.;.:.', ,'..,:�__

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOfPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Sant" CotarirlQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTAD9" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.I\
Florianópolis, Quinta-f�ira, 21 de Fevereiro de 1957
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. ,

PROFISSIO'NAL'
... A HORA DO

1'0- ""Yl(' • l' t:"1I,," .

. . �"'__,t..-' "'1..... '" A

Doenças do aparelho reap.iratór:o·
rUBEltCULOSE

'{AOIOGRAFIA E RADWSCOPlJ1 DR. LAURO DAURA
DOS PULMõES .

CLíNICA GERAl; .:

C\rurgia do Tllra� Er.p'ecjalista em moiéstia. de

Formado pela FaculdaJe Nací«, Senhoras e vias uri'náriàs.

.\·al de .Mediciua,· Ti8iol."gi"ta. e Cura, . radtçal dl!8 infoecç'ões

I'is'.ocarurg-iãn 110 Ihl�pltal .se- agudas e. cro,nlcas, do aperelho
rêu Ramoll ,gelllt?,ul'lnárlO em

.

ambo. o.

CUI'SO de especiali7ação p�la, sexos. . •.• ,
. .:

3. N. T. Ex-interno e EX-aI!l818-. Doen�a& do aparelho �l&"eltlvo
'ent<! de Cirurgia do Pr ....f. �U1rO,; e do �l�t�ma ne,rvoso. .

Guimarães (Rio). ;1 HorarlO: 1ólh as 12 e 2lh á� '6.

o "ns.: t"alipe. Schmldt, 18--' ConsultÓrio:.R. Ti.ra;lente., 12

','one 3801
- l° Andar -- F'one: 3246.

.

Atende em hora ma:rcada. Residê'1cía: R. Lacerda Cou-

l<:ep: _ 'PUL Est"veM Junh f tinho, 13 (Chácara do Elpanha)
'Ji',," .. : �ll"'"'"

_. fone: 3248.·

. DlLEWALIiõ8cHAEFER
d 1

Rua Dr. Ca!"mo i.... etto, ÍI.9 A

CUnica Médica de A u tos .

F 8 1

I DR. NEW'fON o:ae.: 2-1 �83 e 32-J7-W;
e Criánças'- D'AVILA Atende "RlOMAR"

Consultór.io - Rua .tIu-· CIRURGIA OORAl. End;' 'I'eleg, "RIOMARV"
.

nes Machado, 17.. IIDOf'n�a's de Senb�ral _. �r�cto, " NOTA:'- Os nl)sso ,rvíPõs-fias "raças 'de Po-rt
.

d
.

C
..

lt logla - Elet"(cldade M edl�'a .. __.' Y t" I

HorárlO, as
.

ouSu as _ I Conc'lltú,,.;o; Rua Vitut Mej·· Alegrf!, RIO e Belo Morlzontfl, lião efetuados pelos nossos'

das 16 às 17 horl!,S (exéoto relrls n.· .28 - 'relefone' 3:107. .

alentes Curs·.o·
"b d ) ,. (onsultas: Das 11i b�ra� em

. "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIO"'''AR''
'l.O.Q ,a a os •

. _. �',diante.·
.w.

Resid�ncia: Rua ·MeTro e Residên('ia: Fone, ....3.422 da

Alvim, 20 ....,.. Te!. 3865.
. Rua: Rlumenau n. 71. Consultem nossas tarifas • .:EXl?RESSO 'FLORIANóFOLI� . ji'rofessôra MA.HIA .\lADALENA nE MOURA FERRO·

.
.

-Fones.: 25-34 e 25-85 - Equiparado aos programa d G E' I

��h:�eH��p�:r��o Fl�:ià�r���' DR. JÚI.l�:�OlN. ". 'I "

-
,..u

·

�•••••••
· '

"!'lantendo ainda o curso Pre-;rimáor�o :u:o;reps::a��:is�
Possue a CLIN'ICÁ� os APARE· VIE�"J\A .' va. pelo. iii::: a Examés de ADMISSÃO aos Ginásios

'

LHOS MAIS MODERNOS PhRA MtDl'CO:
-

- MATR- 'U
•

l'l�ATAMENTO dll:� UOENÇAS �::;Pf.:I--;IALISTA ,EM OLHOS:.
.

_ ,..
IC LA para o auo letivo de 1957

dr ESPECIALIDADE
.

�
-

8��;����s
- pela

"

m�nhã nl) '��;;::�!!!�J; _EN�:"��:Ç��� .

. :I �

,

�� I fi I
,no horário das S às 11,30 h., mediante pagamento d�

À TARDE _. daa 2 as 1).,-'-
.

'.' . l:J)trll-Som I . -.' _
--, jóia e' 'primeira mensalidade .

.lO CONSULTóRIO, - P.ua d'oa . ·'r ..àtamenti) de· sinuBlte �eDl. O E""TAD'O'
I INíCIO DAS AULAS' 10. d

ILHE"''; 'na. 2 . operaçio) I..... U
?

.
.

'. e março

.,. p.i. ..._DtNt:tA � Felipe. Sch ü,1('f�retl.noscopia.•- R�ceJta dr '_ .\DMINIST.RAÇAO .

4 ,

.'e'
'

..

" .',
MELHORES INFORMAÇÕES: Com .a Direção. à

m'dt nO. 113 ·TeJ 2S1l6. .

1, [lcnlos '_ "Modetno equlpameDt.. ! Reda.;ao fi O�lclllla•• à rua Con· 'l'
'

,

. Rua Saldanha Marinho nO 34

le Oto-Rinolaringolojtia (ánJc� i,tMeiro Mafra. n. 160 Tel. 1021 I

.• •

no Estado,) - ex. Postal 139. "A Soberana" Praça 1:1 de novem!Jro
. UM t\ VIAGEM PEL( C·O'

.

. .--.-

Horl.r.i o das 9 às 1% hora. � Diretor:. RTlBF.NS A. RAMOR
esqulll8 - I NVAIR DA CRUZEIRO DO �UL

dali 16 às 18 horaa. Gerente:' DOMINGOS F. n. .' l'Ul'l Felipe Schmidt I
.

e

"on.'tltorio: - Rua Vitor Mei AQUINO .

.

. UMA YJAGEM PELA T.'A.C •.'
teles '22 - Fone 2676.- ,'Repreiuintailt...Rl

FG�:s'Z421�ua São Jorli't 10

-ILJ:.P,""'t"'"
A S. Lm

",Á,".I
.'

'"

'

'd'"<"'ii' .M�:�i?ond�a à esta pergunta: �UE SERÁ CAFÉ DA

Rt;3 Senador Dantas. 40 _ 110
:r - -

. andar.' '. .'

$'"
i., �': UM

.. ?ROG.
RAl\U

.

DE RÁDIO? UM FILME OU A .

DR. ANTONIO MUl"017' Tel.: 22-5924 - Rio de Janeir,,'
.

.

.

J'
.

�, ' l\r:A.RCA DE UM NOVO .t'RODUTO? .

.

Rua 15 de Novembro 228 fiO
.

.
'"

DE ARAGÃO ndar 'saJa 512 - S;o pqi11� 1/- f'A
..." .

ENVIE S�A �E3POS'l'ArARA RÁDIO GUARUJÁ,
IJUJKb.... l'REUMATOLUGLl Assinaturas anual .• Cr$ 300,00

*.
.

,

.,1F'�.'
�.. .

.\N,EXANDO
SEU NOME E ENDEREÇO E CANDWA-

.:,,,,qUltori�:t�r.7ií�:.lP\nt,,, If< Vend'l á�ulua ...... Cr$ 1,00 .' _ . 0lJIIA/'fTE T(JIJ(J .vl....
·

'fE:��.!. .': '.. " -.'
.

"'a' '16 ;os 17 dlÍiriameIlte' Anúncio mediante eontrát�: -

/",
.�.�.".•.e,,;e.O:A B_��a28'.·7"1�4!.b����

.

. bli��d���g���iS�el'r:,e��Ol:��,.fu" 1�.· ,,' , nos \IAPlJOS
'

D,R.• t O '.'.10· F R I' E'D M A N N
.---

•. ,

.

A dheção não se responsabiliza
opIas conceitos emiti-dos nos ar�

M'
I

"D�"'�.�f'.*c. E N 5 I NA"DR. ANTONIO .HA'l'IST A tigQs assinad.os. " _.� .

JUNIOR lNFtH...... ."OICI1I r-nu" , � ," -, ",."
-

.

',:u" IC,\ �.SPb(·tALJ:lAl}A Ilt
.

O leitn encontriu'á. nesta Ál· � -

iIl
� -l

-. M te 'f FI
•

..,.n�!'l c"n�ultafc��:.!'l�Aá� 11 horas ����ia��ef::em:ç��B i��t:fji:.��á.it" -;.{
•

�

�

'l'
'

. � "/
�

'� a ma leas e ISlca·
Rlllaidência: Avenida TroDÍ. R... A Gona Pudfe "MiÍluelin'''' ORNAIS \ T..lf'f....... - == R. Cristovão N ll!'es Pires 21-

n,',.,..ky. 84. 1.2.
.

.

O 1:stado .",........ . 8.022 ." Esqu. Rua Hoepke e R ..Cons. Mafra

,_.---------&---------'-------- A G.'lzeta 2.111';11 j.'ilial '�A Soberana" Distr:lt" dO Estreito Canto-

V 'd'
. Diário -lI' 11"-0\11 �.li79 --

.

.
. Imprensa 0::'k:'11 ... ,.... U88 x:O

en' e se
HOSPITAHS

- - ....

.

•. � ,.,. (Pr()�:���)d�l 2.814 J.\lINISTÉRIO DA AGRICULTURA'·
(Portaria) . .. 2.036

.

SERVIÇO FLORESTAL
Nerêu Ramos · 8.831

DEL'EG
. ,". \.

por motivo d.e mudança, os seguintes Militar ,.�......... 1_l6ry
• ACIA FLORESTAL

�ão Sebastiiiô (Casa de R'_;�GIONAL
.

Saúde) ........ : .. ,.... S.llil'
"AtARDO". COM O ES'TAnO DE

. Mater::tidade Doutor C:lr� U u

108 Corrêa ,. 11Zl SAN�<\. CATARINA'
cnAMADOg UIl- A V I S OGKNTES
Corfl.o de 'Bombeiro& .,.. 1I·.H· A Delegacia' Florestal Regional,
Serviço Luz (Raclama..'

.. ções) uo. no sentido de cúibir, ao máximo pos·
Po!icia (Sala Comissário.. '!.�� !i

..

ve�, as Q_ueimaduR e derrubadas de mato, áfim de I·mpe-
G t' l' V o 8'd 9h' Policia (Gab. relegac;lo) .. 2.594. d

.....

xe U 10 argas n , as .' as
COMPANHIAS DE

.,

Ir .os d,",�s-�ros(,� .efeitos econômicos e ecológico:! qUt
TRAÍ'iSPORTES /

"Cal reta_m taIs pratIcas, torna púhlico e chama a :lte::-ãL
TAC 2'.,750aoO de todos os propl'ietáriQs de terras e lavMdore:s' e"m "'g·e. ,

�ruzeiro do Sul
IPanair 1663 1"a, para a exigência do cumprimento dú Código Flo�'es'

Varilt 1Ú26 tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
Lóide Aéreo � .. I !.402

Q"Rebl Urf7 UEIMADÃS E DERRUBADAS DE MATO

��T���ava3 2.30() •
. Nenhum -;roprietario de terras ou lavraàor poderá

Lu"\: , _.......... Z.021 jl-roceder qU(:l lada ou derrubada de mato sem solicitar,
Magestic , 2.27� fom antecedencia, a nece;-sária licença da autoridadt
Metropol 3.14., fi'· t I t t fu' {�ia
La Porta ;,.... 8.821 (II es a compc en e, con arme dispõe o Código Flores-
Cacique 11.449 tul em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
Central ,...... 2.69.( nfratores, sujeitos a pen·alidades.
Estrela ,....... 1.171 Rldeal , ' 1.6&11'

' EFLORESTAMENTO __..

��!!�I�� : , ..
.Esta Repartição, p�la rêde de viveiros florestais' em

.................�••••
(ooperação, que mantém no Estado, dispõe de tnud�s' e
�em(m�es �e espéi!ies florestais e de ornamentação, para
orneclmento aOR agricult.ores em geral, intetessaGlós no

�M���ii"'IiII�'�!!
eflórestamento de suas terras, além .de prestar toda rá

, ,.rIentação técnica necessáriá. Lemb�a, ialnda, a possibi-
,

%
Idade da ohtençã,o de empréstimo.s para reflorestamento

.

}lO Banco do Brasil, com juros de 7% e pr�zo de 15 ·anos.

OEPÓSITUS O, OS interessados em assuntós florestais, para' a (:c

POPULA�ES.a/a. �?t.en5ão de. maiore� esclar�cimen�os e requ�re1'em autõ.
.

• .

llzaçao de. lIcença para queupada e derrubadas dé mato,
., " deV'em dirigir-se às Agências Florestais' Municipais ou

,

, I ; �iretaItlente 9. esta R2partição, situada' à rua Sautos
.

I I f. �numoiJt nO. 6 em '"Florianópolis. ,

�

;, •••• t • t t; Telefone: 2.470 :_ Ca ixa Postal, 395.
�" te!egr,áfieo:" Agri-.'!ilv'a
j 3.

' ,

INOIC'ADOR
. M' .B D [I ,C O �

uR. WA.LMOR ZuM.ER im.. J1ILh) PAUPI1'Z

GARCIA .H_!.HO

--

Itesidêncla: .

Rua: Gene tal l:Iittencoun
101.
l'elefone: 2.693.

DR. CONSTAN'rINU
DIMATOS

Ililllomado pela Faculdade Na

cicnal de ....edíctna da Unrver
aidade do Brasil

E'1-iuterno por concurso dto :-.1a-·

ternldade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio 1(...

_ drigues Lima)
�,,-illt';'rno dó Serviço de Ctrur

eia do Hospital I •. A • ....:P. E. T. C.

do Rio de J.'\neiro '

Médico do Hospital de C:"'idade
e da &laternidade Dr. Carl"B

.Corrps
�O�:NÇAS Df,; SENHO'IAS -

PARTO� -'OfERA,lES
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

�x -i nre r no lia �(JG t �� mat"l::I.

,,::;eC-ll�.1 de. gaatro-e ...�. ologla
ua 'i:)anta l,;asa do Ivio ce J enerve
.Prot, W. Be rardrne llf j ,

-,

Ex-mteruo do .I.iOSplf.•lI matar

"idade V. Amaral.
JJOI>NoÇAS IN'tERNAS

. COl'açáo, illsto!'?ago, Inteatmo,
ligado e vias bilia."es. ,RIDa.

"'_vn8ultór.o; Vitor MeIC.eíi;. 2%

lJÍtd l'� ás Ui horae.
.

Itesldêncla: Rua' Bocanrva zoo

j!'úne: J4ó�.
....----------

. DR. ROMEU BASTOS
PIRES

i\I�IH:;\') CIRURGIAO
,1O"nças de Lenhoras - l'.artu.
__ Operr.ções - Viall Ulináriaa
Curso de' aperf"içol\men�J' e

'unga prAtica IlOS tiospltalS de

n. ouenos Aires. .

CON::;UUl'oRIO: Rua J.t'elape
scnmídt, nr. 18 (sobradO). }I'UNjo,

8ú12 ..

l:1 uRAHiO: das 16 ás 18, ho-

ra�ieEidê\lcia: AV"enida Rio Br.ao

co, n, '2.
Atende chamado.

'felefone: - S296.

-r-D'"iL!.1:"OB·A-T-O-.
-

'FILHO

MÉDICO
Com I'rática no Hospital São
Franci8t:\) de ASfiis 'e na ranu

Ce!!il do Rio de Janeiro
. CLINICA MÉDKA

CARDIOLOGIA
1;0nsu1t(lrio: Rua Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Horárioa: Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:
Uap 16 às 18 horas.
Residência: Rua .Felipe Sch

midt, 23 - 20 andar, apt.· 1 -

Tel. 8.00Z ..

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
'�IÉDICO

Operações �, Doenç'18
.

dt. Se·

nhotas - Clínica dê Adultod.
CU�SQ de Esp�cialização no

.. Hospit ....l' .do� Servidores do Es·
tado.
(Serviço do Pr-of. Mariano de

i\ndrade),
Consultas - Pela manhã no

Ilospitd de C(lridade. .

,\ tarde dás 15.::::! hl.. em diall
te no consultório á Rua Nunl:s
Machado 17 E'squ iná de 1.'ira
dentes. Tell 2766.
Residência - Rua Presiaento!

Contlrho 44. Tel.: 8120.
CLlNICA

.

de
omos -- OUVIDOS, - NARIZ

EGARGAN'rA
DO

.

DR. GUERREIRO llA
FONSECA

ORA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

:ilR A�TONIO DIB'
MUSSI

MÉD!CO�
CiRPRGlA CLtN1CA
"jER:AL-PARTÓS

Rerviço .:ompleto e especiali-.
.ado das SQENÇAS DE SENHO
R A ". com modern'os método,. de

dillgnóllticos II tratamento.
Sl'LI"OSC.OP-U - -HISTERO -

SA LP18GOGRAFIA - METABO-
USMO.3ASAL

1t,�diote'rl1pia por ondàs curtas

f.li'troroaj!u laçiio -'- Raioll {'!tu

Vitll..ta;'e Infra V .. rmelho.
",onsuJt6'i'io : Rua Trajano, n. 1,

,o andar - Edificio do Montepio.
RO�!lriQ: Das 9 às 12 har;!. -

,

[Ir. MUSSI.
nas' 15 às 18 horall - Dr•.

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

Vende-se,
móv(.is:

1 sala de jantar
1 grupo estofadc (sala de' visita)
1 grU1JO de plavinil (sala de espera)
3 cama� de solteiro
1 estante
2 camiseiras
Tratar na Praça

Uh. àa manhã.
. /

O que difine uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa

drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperiál Extrà.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Creqiário com facílidades, nesta cidade, éxclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

Basta saber ler e escrev'er
I

.

-PARA-
- Aspirar:1 um Futuro Brilhante Fazendo

POR CORRESPONDll:NCIA o seu

Curso Ginasbl (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.2.44)
PE<)AM INFORMAÇõEl:'l AO

EDITORA LN.C.A. _ Av.' Rio Branco, 185 - 17.0

ap.,d. s/. 1.708
.

(Séde Própria) - Rio de Ja>leiro.

.Â T E N ç Ã .o
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

pa 1':1 diversos fins.
"..

DENTAL SANTA APOLONIA
..,...:.__""cp;10.nanó'Poli� San,ta Ga.tarina.-_"-"""'"

.

Tiradentes, 20"
.

2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto

3..=;:. domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto'

9. - sábado (tarde) Farmácia Sto. Antonio R ..F. Schmidt

10 - dcm ingo Farmácia Sto. :Antonio R. ·F. Schmi dt

16 - sábado (tarde) Farmáci'-l. Cataririense-' Rua Trajano
1'): - domingo

-

'Farmáctà Càtarinense Rua Trajano
23 - sábado (tarde) FarmáciaNoturna Rua 'I'ruja n o

24 -. derníngo
: .Furmãcía Noturna Rua 'I'rajano

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Sto. Ántonío e Noturna situadas. às ruas Felipe Schmidt,

,<> ,�, _ _ "'. "to 1;:>" e Trajano. '"

DR. JO�É MEpEIROS 1\.0 PRIMEIRO SIN.'
-

1E FRAQUEZ�:'�O���: � presente :.?-bel� não poderá. ser alterada sem

VIEI�A ,.

.

'. UA MESAI' E. A urévia autorização deste Departamento,
_ .\DVOGÂDO ...:. ..'''' .J .' Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

Caixa Pos.tal 160 - ItaJII' -

f
:t

FI·; L
LUI'z Osvaldo d'Ac

Santa í�;�r�n:�'RNO G. -XpreSSD' orlan·o:p_US· .. Ida; :�__.;::____I_N-SP-ET-O_R-D_E-F-A�-m�-��..;-aIA--s_
GALLE'!'TI ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO i1XPRIlSSO !

�, ADVOGADO -

'

. FLORIANÓJ;lOL!S LTDA. 'IRua Vitor Mlli:eleli, 60.
..'

.

FONE:: 2.468
'

.
"e "

•

.

.. Elori'lII.ópo!.i. -:- :l'ransporté;; de CarJiras em Gerai eutre : }4'LO'RIANOrO-
------ .. - - -:- LIS, r-ouro ALEGRE, CURl1'IBA, SÃO PAULO, RIO

DR. A,N'tONIO GOMES DE IDE JANElR.O � BELO HOR!ZONTE.
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Mês de Fevereiro
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O Magazine Hoepcke é o distribuidor exclusivo
destas excelentes roupas na. cídaâe.

.

. A vibração e ra.pidez da época moderna exige'
que se-perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existênelaf-Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví- _

ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
_ do <vestuãrlo masculino.

Estas - famosas roupas, são de venda exclusiva
do ·Magazine Hoepc.k.
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Particular São José

CLU:BE 15 DE OUTUBRO
Program�'e Regulamento' d"il Carnaval de 1957
Pia 2 _ SabaG:.J _ Abertura do Carnaval gl:andio- .

so balie as 22 herás
" 3 - Doml'1go _ Grandiosa Matinee Infantil

das 15 as 19 horas
" .4._ Segunda-feira - Espetacular baile Car

navajt!�co com inicio as 22 horas
Terça-feira - Baile despedida do Carna
val co;'n )nicio as 23 horas._

" 5

RI�SERVA DE MESAS
A reserva de :l'esas será feita á parÜr do dia 20

{las 15 as 18 horas ria secretaria do Clube.
P r e ';.'0 s das M e s a. s

Para 3 bailes ., � . . . . . . . . . Cr$ 400,00
Para 1 baile " 200,00
A res'erva de. mesa partJ, 'uma noite será a partir do

-

28 das 15 8S 13 horas.
O clube não dú,ti'ibuirá ingressos.

P�r� as pesso&f. .em transito, a Diretoria poderá
2'xperhr mgressos, mf.�!iante a responsabilidade de um So
�jo, madiante a ses'ldnte taxa ,de frequencia.

P r e ç o s d e I n g r e s sos'

Para todas as festas
.

Cr$ 1.000,00
Para uma no'it� . t . o o: to 00 o. 00 o. o. '0 '. '0 " 50000
Nota _ 0/ convite não dahí direito a mesa, �ue' se-
paga a parte. � -

Menores ...,_ Niíu será permitida a entrada de me

l'óres nos bailes dOR dias 2 -:- 4 _ 5.
Ná matinée Inf.mtH só poderá dançar os menores
14anos·

.

" E' soHeitado-"aos senhOl'es associados a fineza de
!:ão levar pessoas 4;!p.tí·anhas· ao' quadro social. Outros'sim
para poder frequentar as festãs do Carnaval é necessa-

1')0 que o 30cio e:�teja quites com a tesouraria sendo
obrigatoria a apres:,ntação da Carteira Social.

'

Aprovado pela Diretoria em Sessão do' dia 11 ,de
eeverei'ro de �.951.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 1957
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Da
Ao que s·g prepele a diretoria do Avaí está em entendimentos adiantados com o Banqú, afim de que o clube de li zinho realize nova exi·
.'

bição nes1a Capital, domingo'próxim o, contra o "onze" avaiano...
�----_.

'Hamillon ICordeiro nt
C. ' N. Ma�li.elli1

"O ESTADO" o MAIS ANTIGO DIARIQ DE S. CATARINA 7

Propala-se nos meios re- qual será substituído pelo'
místicos desta Capital que

I novato Flávio, revelaçãc
o valoroso remador aidista d-atarinense de 1956 (Cam
Hamilton Cordeiro, bi-cam- peão de "2 sem" e "4 sem").
peão, brasileiro e' sul-ame- Ainda na

' semana pas

ricano . de remo, assinará sada assistimos um treino

inscrição pelo Ciube Náu- do "quatro com" do Aldo

tico Francisco Martinelli, Luz com a seguinte forma

atualmente 'presidido pelo ção : Flávio,' Edson, Chicão

iornalísta Jairo Callado e e Sadi.

.
li franca aquisição de Cerno se vê, de qualquer
bons remadores para o. forma deverá haver algum
.ampeonato do corrente desentendimento entre �ci-

TAl I U I I

f f d (
I

M f Ii
vn o, ta do atleta com remadores

res en OS relampãgos na primeira a se asseguraram o triun o os arlocas uito in�'e II a ou diretores aldistas, por-

.

Desconhecemos se tal no- quanto Hamilton, atual-

seleção da (apitai que não encontrou seu melh'or jogo� Zizinho assombrou à' ma,ior assisle'n,cia �:��o�e::�et��t:.ã�ã�u;��� I ;;��tee e�c��'::,de :�;::a i��
J"á vista em ftrama�os de Santa Catar!,na -Mario (2), Décio, Nils,on e (alazans, os marcadores, vimos Hamilton remar no I"prescindivel no grande con-

� ,

C. R. Aldo Luz, e justamen- junto bi-campeão brasileil'o,

pela ordem -- Apr®dáção indhddual � Quadro - Arbitragem - Preliminar' �:r����:r�u�e ���: r����:! �m���:t:�:�'i�arl:�a nU;:�í!:i�
Teve o 'público esportivo OS VISITANTES potentíssimo e aquele de OS NOSSOS angu lo esquerdo, elevando I internacional em Montevi- ;

ca, principalmente- em se
ilhéu a oportunidade há I Zizinho não jogou uma .m admirável espirita de Quanto à seleção da' Ca- rara 3 .a O o escore. !

déu e não contará com o tratando 'de uma competi-

tanto tempo ansiada de co-j das suas melhores partidas, .ut a correndo todo o gra- pital, organizada par joga- Vem o segundo tempo e ,concurso de Cordeiro, o ção internacional.

nhecer o maior astro das S verdade. Mas nos qua- '11�do( Nívio tam'bém jo- dores do Avaí, Figueiren- a assistencia quasi se re

canchas brasileiras de to- -enta e cinco minutos em gou uma enormidade, com- se, Paula Ramos e Bocaiu- volta, verificando que Zi

"[ue esteve :há cancha sou-. .rovando ser um extrema va, esteve irreconhecível, zínho não estava mais na

re irnpress íona r a assjs- 'ie, grandes recursos técni-
.

'.onge de ser aquele time squipe visitante. Fora su

-encia com sua calma admí- coso Calazans, outro astro' valente e técnico que es- bstituido por Wilson. Os

avél, desembaraço, equí- famoso das canchas cario- creveu bela página do nos- '.ossos reagem e pas:am a

ibrio e elegancia nos mo- cas poucas vezes esteve em- ;'0 futebol, superando os. iogar de igual para igual.
/imentos dos pés e da ca- oenhado, mas mesmo as- campeões. suécos do' A.I.R: Descontrola-se o quadro

beça, a ponto de fazer o sim impressionou f'avora- I'atú falhou muito, pare- carioca, ausente seu grande

úblic o prorromper ,em a- velmente. Na defesa desta- cendo-nos tomado pelo ner- cérebro. O jogo prossegue

!.'H1S0·S entusiasticos. Um cou-se o centro-médio Milti- vosísmo. Trilha não esteve e na 'primeira metade do

jogador completo, que por uho, o qual teve de deixar com õ seu' melhor _jogo, �empo final Nilson em be- AmanhaN em Blumen
.

i só vale por dez espetá- o gramado com fratura nas não devia ter sido su- "ca':Jec,ida recebendo d .�" '. au o
-ulcs completos. Ma-s ou- suspeita no nariz. O ar- )stituido pejo zagueiro bo- Vilério' decreta o único .

B A N G' U''.'os elementos do Bangú queira Ubirajara nada dei- .uense Carioca, embora es- ponto da seleção. Nota-SE
,

". .

"ambém souberam deixar f) xou a desejar. É uma das e não tivesse desapontado que só depois 'do feito do - /
..

"leu cartão' de visita, como
I

revelações do certame ca- "�,�oel.,,m()_O,md.,�I'Ja101_gr-,.u.,_,rlmQ·,,:,t�l�Ou,-�l�nraels. :;��;, '�pVaa"i$a,an, °a �n���t��;o�'s: 1 AdY�rs�ri� do, c(IJ.be de lizinho.oDlím
')s meias Décio, e Már.íe, I doca. Os demãis atu1Ín!-l�l: _ . __'" -'4 _ ... ,.._ - 'l" •

'ste dotado" de �lI:n",shoot !)em:.' ,,;-
-

.

'

• .._,�" _om \1�--- tl:..ahalho .;:.c:.ollv,.in- 10SS�<S r�paze�..E.ste,�,em- nieo�,Pr0Y2yAI J"oftA,,'m' :I01ln.'if"I�·
.�

- ---'�-� - - ....", ��-;'_-=-"'7 :�ift"ê':·i-d'ã'ó'<s:Jlfentai:ii,,:"!;é""-no . :ren·l'l·.'lm-se-.......e'6111()o-··-poàem,· -tf..--,.�. �.- --,--,"'_.Y '._.��. -
__ ,;, ,J( ftL_

rio inte·rmediário. Está .io- .ms:mdo �érios embaraços Os mentores do Bangú e ilha rumo àquela prospera
;,mdo muito o "pivot" do (defesa banguens� que' s5 do G. E. Olímpico vem de cidaÇ,
�igueirense. DanJia e Mar- tão tombou pelá segunda assentar a realização de lfala-se que Joinvillc

éco di'scretos de início, ,ez por uma - questão de um amistoso ,entre as suas ta_mbem quer ver Zizinho e

�gigantaram-se no I final. fafta de sorte. Pouco de- equipes na cidade de. Blu- sua turma, sendo provável

Vilson foi o melhor homem ois Tatú' reabilita-se de, menau, na no;te de amanhã. a realização de um amisto

'a linha de frente, impl'es- fendendo potentíssimo pe- Assim, h"je os craques ca- so no próximo domingo, na

,iorrando pela velocidade e ,.lrdo de Lucas. A seguir docas deverão deixar a "manchester".

mpenho. Guará começou ":;alazE,ns, servido por Má-. --'----

'em;' claudicando logo. Va� I lO, 'dá' cou:plemento, ao I N O T 1'( I A'- Sério e Nilson não reedita- marcado!'. Fmal: Bangu 4 I

':m sua� g�an.aes atuações ,vérsl.s" Seleção 1. I� Rodrigues com altos e ARBITRAGEM (Do correspqnd�nte Hu-
i
Esportivlts de JoinviUt;

. . Na direção do coteJ'o o go Weber, espeCial pal'a atualmente empenhada n
")alXOS. - ,

IT. Wilson Silva não teve. O ESTA_?O, via TAC) organização de sua Bib

O JOGO .nnde trabalho, e -rsto se' VAO 'SER INICIA:. I teca de, :car�ter esportiv.-
O jo.go' com�çou com um eve ao cGmportamento cen, I DOS OS CERTAMES DE Possue Ja diversas pub'h-

,ltrazo de ;-,1eia' hora. OS 'OI' cento excelente dos li- BASKET E 'OUTROS' DA eações,' algumas adquiri·
.oc:lÍs foram os primeiros :igantes. / LANC: - A diretoria da das, outras doadas. Aliás,
.1 pisar o gra'mado. Ves- OS QUADROS ;�ig1 At:éticâ Norte Cata- neste sentido, pode 'fi: s·

t,iam ralção vermelho e ca.- BANGú Ubirajara; ll'inen,;e, reunir-se-á em clarecer que as doações são

miseta branca e azul. De� .)arc'y I e Dal'c'y II; Harol- ;lias desta semana, q'l1ando muito bem rece!>id'as e al

pois entraram os cariocas do, Miltinho (Décio II e de-
I :c\'el'[>.o ser t!'atados as-, gumas até, acompanh:ld:l'l

,

tendo à frente ZIZA. O po- ;;ois Edelfo) e Neyvton; Ca- sun:os de interesse do des- I de dedicatorÍ.:l:s. Espera a

vo a'plaudiu-os calorosa- '.az:llls, Mário, Zizinho' (Wil- orto anLldol' local. Um ACE'J reunir em sua Biblio

mente ao fazerem os qua- ';0:1), Décio I (Grilo) e Ní- '.os
"

prOl�osito."! da "ma- teca e sala de leitura uma

dros' a saudação de praxe. via (Lucas). I ,CT" é' de dar inicio U03 cer boa coleção desportiva.
Juiz: Wilson Silva, sem dú- SELECÃO BA 'CAPIT2\L ' L:1mes dé bola ao cesto e - NÃO POUDE, SER
vid::t o mais completo api- _ Tr:tú; Trilha _(Carioca) outros, organizando o seu ACEITO O OFERECIlvIE8·

t:',d')l' de Sànb Catarina. e L!1udares; Ma l'l'éc o, Adão cale'nf'ál'io de '1957. Con- TO DO DOZE: - O Clube

É iniciada ,a partida. Os e DancL1; Wilson, Nilson, "udo alé o presente momen Doze de Agosto, dessa cu-

banguenses assum�m logo Valér'io, Rodriglies (Som- não recebeu o caJt:!ndá- pital, ofereceu-se para pré-

a ofensiva e decorridó meio '1ra) e Gual'á (Rodrigues e io da Fede'ncâo Atl'etica liar nesta cidade,' nos dias

minuto Mário arremessa 1
' ". :atariI1ense, o "qi.Je POl' cer- 22 e 23 do cOI'rent1, conl

,epOlS E n�o.
e

forte no travessão. Conti- Como preliminar defron- � dificultará os planos da sua equipe de juvenis. No

,t'\unm atuando melhor 'Os ANC Olltr'o SI' mom t
-

f'
.

I
, '" taram-se os, conjuntos do ,: . 's m, nessa en o, nao OI pOSSlve

comandados de Zizinho. Es- 'In;cipal e l1ádio Diário euniiio. pretende o pl'esi- acertar adversário, ficando

e a partir dos dez ·minu- :I lVbnhã, vencendo o pri- lente da LANG nomear para posterior oportunid:1-
t.os quando se afasta da leil�o por 2 a O. cima comissão para tratar de, já qUe o interca'mbio

narcação de Trilha, dá iní- O estádio da rua Bo� la organização da delega- nesse sentido, foi reconhe·

:;io ao seu "shaw", arran- �aiuva acreditam9s que pê'- ção jÕ1nvillense aos Jogos cido como' necessário.

�.lrrtlo entusiasticos aplau- :l,primeira vez foi pe
Abertos em São Carlos, no :-, ESTÁ FUNCIONAN>

}O;:1, Aos 22 minutos os 10- 'ena _ para abrigar a
:nês d.e outubro. DO O DEPARTAMENTO

cais cometem fa'lta próxi-
-

'1,",1'01"
.

t
.

v ." - COGITADA A, VIN- DE FUTEBOL DA LJF: --.

aSSl:> enCHl Ja VIS-

:no á área. Mário bate com n ,. DA DO VASCO DA GA- Depois da ultima eleic.ão.
l em i:)anta Catarina, nu-

na demonstração de que
�A: - Podemos adiantar ocaSlaO em que foi esco-

lesta vez o público colaho- ie fonte segura que a atual Ihido o sr. Sebastião Este

rou; A .renda ainda não fo' iil'etoria do Caxias F C es- lito Braga para a vice-pre

fornecida, mas tudo indi- ';á envidando esforços para, sidencia da LJF, pudemos
vai a,l centro' do gramado e �a que bateu todos os re- trazer até nós a equipe do c.onstetar que o Deparb
os locais dão a saida, ind0 �ordes em Santa ,eatarina; V�sco da Gama, em seu mento- de . Futebol,- cuj::l.
até a méta de Ubirajara, , _ _ _ l'etorno da excursão pelo presidencia' compete ao

tendo Guará' perdic' o opor- J"5ft U. O'.'r'no',',"r Rio Graride do Sul. A data I vice-p,residente "(lã L{F, es-

sunidade predosa, atiran- -UMi'" 1". � pvetendida seria o proximiJ I
tá em articulação. 'JH.-. se

10 na tràve o balão de cou- Está na terra desde há iomingo e até o momento. pel'cebem as .primeiras pro·

l'O. Aos '27 minutos, com alguns dias, deve1ldo re- �ão 's'e sabe da resposta do I' videncias quanto ao

qU:1-,10VO e potente petardo Má� tornar a Canoinhas possi- �ampeão cal'ioca., dro de árbitros, como o QI1"

'"ia vence a perícia de Ta-
.
velmente hoje, o nosso c.o- - A ACEJ ACEITA DOA-

I
diz respeito aos jogos de

'ú que falha: Ban!i;ú 2 x O. '.eg'a d'e imprensa -esportiva ÇÕES DE LIVROS S��RE "futebol" sendo de 'se espe

Um minuto
-

é ,decorrido e folio (M; Oli riger, um dos ESPOR�E:. - Como Ja te- ,rar que venha o importan
únn ass'ed'io forte ao al�co mais l\precia·dos. locutores mos adiantado em corres- te orgão, como o é o Depar
de Tatú o meia Décio inte- i daquela adiantada ·cidade. oondencias anteriores, está: tamento de Futebol criar

li�.e,ntimente cabaceia no I Nossos cumprimentos. a Associação dos Cronistas: novo ambiente.
- f'

. FUTE IDL· TE ti ss
V

-

ca
...

c'
•

,
lIo::::Ii
...

HATA'AD . TURfE c::
•

c;::
._

•

---, ----------------- --------------------�

dos os tempos: o fenomenal

Zizi.nho, um verdadeiro gê
nio da pelota, e um dos

que mais perto chegam da

perfeição, na expressão f e

liz do' cronista do "Wor ld

Sport",
Todo o mundo foi ver o

Barigú na noite de ante-on

tem, graças ao empenho e

arrojo do', "empresário
"Dirceu Gomes, o homem

que realiza. porque de' fa

to sabe realizar, não dan

do ouvidos aos derrotis

to s acostumados ·a prog-
nnsticul' o ft'�C:1sso.

ZIIINHO soube demonstrar que é um (RACK- /,na verda
deh'a acepção'do vocábulo. Seu shoY( de classe e técnica:
mereceu 'ap�ausos prolongados da grande massa que su

perlotou o e$;ádio�da Praia de Fora. Todavia. deixou pro-

.

ft�!!d�mente 'contrariado o público com i sua ausência,
na f se ,final

Goleado o ,América· pelo Santos: 5 x O
A,equipe do Santos, bí- Em nossa proxima edicão

campeão . paulista, esteve publicaremos a reportagem
domingo passado em Join-' do jogo, de autoria . do nos -c,

ville, aonde preliou com o so correspondente naqueln
América, tendo conseguido cidade, jornalista Hugo We-
ulfla bela goleada de 5xO. ber.

-

D E J O I N 'V l-l L E
'

incrível violencia e a pe

lota rasteira vai encontrar

o canto direito ,do área de

Tatú: Bangú' 1xO. A bola

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:RIO, 20��U'P�1 :;_,'O CORPO DE BOMBEIROS INFORMOli ONTEM PELA MANHA' QUE AINDA NÃ(J'''HAVIA SIDO RETIRADO NENH'UM MORTO, SOB OS ESCOMBROS DO EDIFICIO DA CAIXA ECONO.I
IMICA. APENAS SETE FERIDOS I-IAVIAM SIDO ENCON'lJ,tADOS: ATÉ AQUELA HORA. UMA TURMA DE VINTE'E ÓINCO SOLDADOS DO FOGO, SOB O COMANDO DE UM. TENENTE, PROSSEGUIA Ni\:
'IFAINA DE REMOVER OS. DESTROÇOS A PROCURA DE OUTRAS VITIMAS, ADMITJNDO'SE QUE AINDA POSSA HAVER' CORP0S SOTERRADOS. ENTRETANTO, ATÉ A(iORA NENHUM MORTO FOJI
:ENCONTRADO. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÕES DA PREFEITURA, ENGENHEIRO ADALBERTO CUPILDO DE SANTANA, DISSE A REPORTAGEl\l QUE O DESASTRE FOI PRO I

IVOCADO
PELO APARECIMENT� DE UM LENÇOL DAGUA, NA ESCAVAÇÃO PARA AS OBRAS AO LADO DO EDIFICIO SINISTRADO. A INFI,LTRAÇAO P,ROVOCOU UM DESLOCAMENTO DO EDIFWIO li

SUA CONSEQUENTE INCLINAÇAO. ENTRETANTO, ACRESCENTOU, QUE O EDIFICIO NÃO TE�A DESABADO SE. FOSSE UMA CONSTRUÇÃO SOLIDA. JA FOItAM RECCLHIDAS AMOSTRAS "AS ES.,
.

. .

• TRUTURAS DESTRUIDAS, PARA SEREM ANALISADAS., .

.... .,' I

·V�I;·t·�·8··�r·····I;·o····S·
..

o··
..

·····o····9�··
..

C···a····D···
..

d
..

I;
....

�
...

a··
..

t·
..

o
...

d-o·...·�···p·····S·
...

D···...·:P
..·...

T....B·��lüRÃiÕtf�PARIS,20 (UP) - Além d,) junto, assinado pelos primei
mércado comum europeu, (JS I ros ministros da, França, Ale
prímeíros ministros de seis manha Ocidental, Itália, Bél-

. /

e 848 nulos, e para suplen-. Para senador _ Lameira
países -daquí reunidos tara gica, Holanda e do Luxem
bém decidiram estabelecer { burgo; marca a conclusão fe

tes 2.356 ';..em branco e 735' Bitencourt - «PSD-PTB) 'fundo atômico,'chamado "eu liz de vinte meses de .nego,
nulos. - 12.206 votos; Cléo Ber- ratom". O comunicado con ciações.
Já foram apuradas 147 ur- nardo (CDP) -,10.849 vo-

l�US da capital e .12J do in te- rtos. Para suplente: Paulo
1 ior, Fander (PSD-PTB) -

O resultado geral, até o 11.063 votos; Geraldo Pal

presente momento, é ,õ se- meira - 10.244 votos.
guinte: Prossegue a apuração.

••••••�Q•••••••••ft•••••eee ..

4 BILHÕES PARA MINAS
BELEM, 20, (V. A.)

As Juntas Apuradoras esco

lhidas pelo Tribunal Regio
nal Eleitoral para o serviço
de apuração do pleito para
senador, realizado no últi
mo domingo neste Estado,
continuam' funcionando em

dois turnos, visando apurar
com brevidade, os traba-
lhos ontem iniciados.

.

Nesta capítaj, OS resulta
dop são os seguintes:
Lameira E:':encolfrt (F'S.:

D - 7.139 vr.ros] Cléo Be c
nardo (CDPj � 8.256 voto-,
Sup e.ites : Paulo Fender
(PSD-PTB) - 6.575 vetos:
('l'ra do Palmeira (\)D.�· \ __
9.792 votos.
Para senador foram cons

tados 1.277 votos em branco

RIO, 20 (V. A.) - O pre
sidente Juscelino Kubíts-

chek já fez a comunicação
oficial, ao góvêrno de Minas

Gerais, de que o Tesouro foi
autorizado a conceder um

empréstimo de 4 bilhões de
cruzeiros ao' Estado monta.'

IJ" -__•••••_-_-_._•••_._._.

NOVA ORLEANS, 20 (UP) a se consubstanciar, terá ca

- Os dirigentes negros des·1 ráter espiritual. O padre Lu
ta cidade advertiram qua mi te'ro declarou Ignorar o nú

lhares de homens de CÔl mero dos Peregrinos que irão

marchar� sôbre W,ashing à capital dos Estados Unidos
ton, a menos que o presiden mas podia assegurar aos [cr- ,/

te Eisenhower dê a palavra nalistãs que "milhares deles
sôbre as violências da sagre- participarão". No telegrama
gação racíal no sul dos Esta a· Eisenhower afirmou, entre
dos Unidos. .outras coisas: "Se o nosso

Esta advertência foi dirigi I presidente'
não se dirigir ao

da ao presidente Eisenhowel povo, terá de enfrentá-lo em

ontem, em telegrama assina � Washington, qua� lhe pe
do pelos dirigentes de uma diremos sua palavra à nação
conferência de. negros, prssí pára qus cesse a onda de vío
dida pelo padre Martin Lu- lência e o terror organizado
tero, de Montgomery, Alaba- dirigido contra homens, mu
ma. "Esta marcha, se chagar Iheres e crianças".

JGRAVA-$E O PROBLEMA DOS
NEGROS NOS EE.UU�

-, V(ongresso Fio ...
restai Mundial

nhês, Tal noticia, aliás, já
RIO, 20 (V. A.) - O Ita-

havia sido revelada na se

�rati pediu à nossa Em-
gunda-feira, em Belo, Hori

fuli:kada em Roma informar
zonte, por ocasião de uma

em que data tenciona o di-
palestra realizáda pelo ti

reter geral da FAO (Orga- tular da Pasta da Fazenda,
nização Mundial para Ali- sr. Jo�é Maria Alkmim, pe
mentação e Agricultura) rante as classes produtoras
convocar o Comitê Prepara- de Minas Gerais. O empres
tório do V Congresso Mun-

timo, ao que nos foi revela-.
dial, para examinar os ofe-. - .

.

é d B '1 d
do; se destina a complemen-

recim ntos • o rasu, a. t
-

d
..

't tes
F d B 1

.

d I
- açao e varras 'Impor an es

rança, a u garI�, o ra
obras, incluindo os setores

e da Tchecoslovaquía, quan- d
-,

d tr i d b
. _ . e m us na e ase, ener-

to a realização do referído . 1 êt .

t t
C.

'gIa e e rica e ranspor es.:
ongresso.

I·MPOSSIVEl A INCLUSÃO ·00 ESPE
RANTO ENTRE OS IDIOMAS

OFICIAIS DA O.E.A.·
atual, da inclusão

..
do Espe

ranto como ','idioma neutro"
entre OS idiomas oficiais da

RIO, 20 (V. A.) - A de

legação do Brasil junto a

Organização dos Estados
Americanos acaba de infor
mar ao Itamarati, em face
de pedido formulado pelo
Esperanto Clubo de Was
hington, não haver qualquer
'possibilidade, no momento

Organização. O informe diz

que para a adoção de tal
medida seria necessária, in
clusive, a alteração da Car
ta da OEA.

*
Até hoje esperam! E

já desesperam, .descon
fiados de que o tal rejo.
cursO' só ser'viu para o

Estado ganhar mais os

selos que foram obriga
dos a cO'mprar.!

'Busca-pés
Em outubrO' de U56,

daqui das nnssas colu
nas, reclamamos a per';

.
seguição fiscal contra
pO'b�es Iavradores de
Urubící, eseorehanss-

,mente multados pela
ganância dos- que inter

: pretam o GOVERNO
DO IMPOSTO.
O fato a' que aludimos
tivera por vitima OS mo
dest6s Iavradores, eTe- '

tivamente pobres, srs

Egidi6 Antunes de OU:
veíra, I Màrcolino Anto
niO' da Silva e José Alv�s
de Carvalho.
A nossa reclamação _

justiça seja feita - foi
ouvida pelO' govêrno,
pois um Inspetor procu-
1"6U as vítimas, e obser
vando que a multa era

�mpie�osa e desumana,
Instrulu'os no re�urso
legal" antecipando-lhes
as certezas de quel não
ficariam lesados na im
pO'rtância que haviam
perdidO' "retirada da bo·
ca do.S filhos para os co

fres do Tesouro.".
-
* *-

APURAÇÃO DQ PLEllO DO -PARÁ
BELÉM, 20. (UP) - Pressa- sr. Lamera distanciou sua

gue lentamente a apuração I parte -no conjunto da vota
do plaito senatorial de ds.- ção. De qualquer maneira, a

mingo último, no Pará. O sr diferença entre os varres

Cléo Bernardo está lideran- eandídátos continuam redu
do na capital, ao passo que o zida.

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

Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Fevereiro. de 1957

'PLANTAo�
(N6ticiário. da United Press,' provocou ligeiro deslocamen
especial .dar� "O ESTADO") I to do edifício. Éste entretan

I to, embora se inclinasse H·

RIO 20 - O corpo de bom geíramente, não deveria t�r
beíros informou quo até ai I(I�saQa�o.· se a. construção
dezesseis horas ainda não ti -fosse sol�da. e!,. angenherros
nha sido retirado nenhum' da prafaítura ja I'I::�:1lheram
corpo, dentre os escombros amostras do rnatarlal ·da es

do edifício da Caixa Econo- trutUl:a desmoronada, para

mica
.

que desabou ontem exame completo.
.

Também não foram sncon .. !JARAOAS 20 -/Emtl .O�
trados novos feridos. Sabe-se telcher:, �hefe da delegação
apenas qua várias pessoas

dO' Ho.,!-v�d, .declaroU' ho.'J�
alí, empregadas, não volta vue o uqlC.O . Jogad.o� que ate

ram para Casa. Por sua vez agnra deeldlu d,�mtIvam,-:n
o diretor do Departamento �l!I- nao.: regressar a Hungr-ia
de Edificaçõe8 da Pl'efeitura e. o. CZ1b�r, q�e tem o�propo
sr. Adalberto Cumpélido de sito .d� 11' dJre!amente para'
Santana, declarou hoje à im- a Itaha� ond� mgressara nO.

prensa que o desastre foi pro Roma. As
.

cmco lin�!1s da

vocado' peia eXj:!.avação p�rl! t�rde, partiram de aVIa0, ele

Hoüve, porta�to, um acres;, a obra ao lado, serviço êsse !la,gem de �egriessb, sete dos

durante o qual surgiu um JO'gad?res, Via Ams-ie,rdam. Os
cimo de 247 milhões de do- lençol dágua. Houve inundf-t- d�mals membros. da delega
lares em.1956. ção dáJgua nos alicerces que ça:o espe�am o VIstO. da .Aus-
______________________

'

....._ trla, a fim de ilegmr .dtreta·
-

mente para Viena pela m<,s·

ma·ro.t,a. O chefe fia delega
ção do Honved, cuja eS'p()sa
se encontrá na Itália, áfir

..mou que aco'tnpanhar� os ;jo
gadores até Viena, e ali dará
Po.r lrIerminada a sua missãp.

�..
O progra,ma para os ultimos dias da reunião é o se- JERUSAl,tÉM 20 - Funcio-

Washington, 20 (U. P. _ guinte:
nários israel"enses manifesta-
ram-se hoJe favoráv'eis a um

A Casa Branca anunciou (DIA 21 (QUINTA-rEIRA) suposto plano canadense,
que o presidente Eisenho- 8,00 3S 12,00 - Discu3são' do item "B" do ·temaII que visa o emprêgo de fôrças
wet pronunciará na proxi-

.

14,00 às. 18,00 - Discussãô do item "A" do-teina III' ,navais das Nações Unidas,
.- -._•••- - _.••-._._-••."..

ma segunda-feira, 'as 16 ho� 20,00 - Palestra do dr: Alcid�s Ab,reu: "O SENA! para Igarantir a liberdade de
.

navegação no golfo de Akaba.

t'
-

.

d d t
ra,s e 30 minutos, um dis- e'a formação p"ofissional na indústria",. ÉSse plano foi qualificado de

O reu a sea -un a erro a· curso irradiado para o muno' DIAr'22 (SEXTA-FEIRA) l'NOVA ESPE',RANÇA", embo-

,

' & .' -.. . do inteiro, por ocasião cio 8,00 às 12,-00 -- Discussão dos itens "B,,"-e "C" do ra ainda nem tenha sido ofi-

LONDRES, 20 (U.P.) _ O NOVO PRIMEIRO MINISTRO MAOMILLAN SOFREU HOJE. 15.-0 aniversário da criação tema III )'. ,cia���ni!Au1�se��adO. A As-

SUA SEGUNDA DERROTA POLITICA, QUANDO QUATRO DEPUTADOS NO SEU PRÓ- da "Voz da América". 14,00 às 18,00 - Discussão do item "D" dó tema III .,sembléia Legislativa Paulista

PRIO PARTIDO CONSERVADOR FIZERAM CAUSA COMUM COM A OPOSIÇÃO. AS- Esse discursoi será tra-
.

20,00""':" Palestra do dr. Rubens de Arruda Ramos: it rejeit6u o veto total do g(}-

SIM VINTE E QUATRO DEPUTADOS VOTARAM CONTR A E APENAS 19, .h FAVOR DO' .duzido em tôdas as ljnguas "SESI - Uma d'as trincheiras de paz social", ; vêr,!-ador J��io Quadros, ao

PROJETO, PATROCINADO PELO CHEFE DE GOVl:RNO, QUE VISA ACABAR COM A utilizadas..-pélo famoso pro- �NCE.RR�MENTO DO 'SEMINA'RIO 1 :::�:!� :�iJ:� ���ae!';,.:�n�:
LEI DO INQUILINATO VIGENTE HA QUARENTA E DOIS ANOS NA INGLATERRA. CO' gra_!lla no!te-americano. DIA 23 (SA BADO) I e um () número de; deputa-

MO O RESULTADO OOORRE NUMA COMISSÃO E NÃO EM PLENARIO, NÃO É CON O ITAMARATI PEDE IN- 7,00 - Excursão ao. interior da Ilha. ,dos estaduais. Assim, na pró-

SIDERADO OFICI'ALMENTE COMO VOTO DE DESCONFI ANÇA; MAS ,DE. QUALQUER, FORMA'ÇõES A' NOSSA . Continua reunido nesta Capital sob a presidência ;xi�a sem,ana. A Assembltiia

, ;;'_\....
. ,

,. '. -. tera'mesmo ':leUS efetiv()s au-

MODO CONSTITUI UMA DERROTA. EMHAIXADA EM ROMA do dr. Renato Ramos da [:;Ilva, Supermtendente, o 1.0• m·entados.
.

...........+....+.........•....·H..........+........•...•..:...•..:••:+(..:..:..:++:..:..:..:..:..:++:++:++:••:..:..:..:++:++:++:..:++:..:..:..:.�:..:++:++:++:+:+:�(..:++:..:++:..:++:••:++:++:++:..:++:++:++:++:..:..:..:++:++!++:..:..:++:..:++:..:++:....:+ '

No
· ·

·2·50�·
·

Aniversário
-,

da' Faculdade' de Direito

FINA·L

AO POBL.ICO Aumentou consideravelmente .

A FRENTE OPERARIA ESTUDANTIL, ENTIDADE RE

CE'M FUNDADA EM NOSSA CAPITAL E CONGREGANDO

OPERARlOS E ESTUDANTES QUE VISAM AUXILIAR OS

PODERES PU'BLICOS NA SOLUÇA0 DE NOSSOS PRO

BLEMAS E NO COMBATE A'S IDEOLOGIAS MALSÃS

20 (V. A.) - N.o. pras e de 18 milhões em

nossas vendas. Por outro la,
do o balanço �erca�til de'
1956 apresenta um nível bas
tante superior ao de 1955,
graças.a uma diminuição de
72 milhões de doIares na

RIO,
mes de dezembro ultimo o

comércio exterior brasileiro,
segundo informações colhi
das no Ministério da Fazen

da, elevou-se a 124 milhões
de doJares na corrente im

portadora e a 140 nÍilhões
na corrente exportadora
Comparando essas ,cifras
com as de igual periodo de

19-55, houve um acrescimo
de 2 milhões 'nas nossas com

I

importação, ao tempo em

que na exportação houv� um

aumento, de 59 milhões.

ESPECIALMENTE AO COMUNISMO, TEM SE REUNIDC

PERIODICAMENTE NAS SEGUNDAS-FEIRAS AS 20 HO

RAS NA SE'DE DA UNIAO BENEFICIENTE RECRE4-TIVA
OPERAJUA. .

NA U'LTIMA RE@IAO FOI DELIBERADO ALERTAR

A' POPULAÇAOO SOBRE A COBRANÇA DE TAXA NAS

MATRICULAS REALIZADAS ;NOS GRUPOS ESCOLARES

A FOE AVISA AO PUBLICO QUE A REFERIDA TAXA

NÃO TEM CARATER OBRIGATORIO E SERA' COBRADA

DAQUELES QUE POSSAM CONTRIBUIR, A' RAZÃO DEl

Cr$ 12,00 (Doze CruzeIros) POR PÁI DE FAMILIA..TAL

NOTA FÁZ-SE NECESSÁRIA UMA VEZ QUE CHEGARAM

A CONHECIMENTO DA FOE, IRREGULARIDADES,NA CO,

BRANÇA DA TAXA ESCOLAR. E' DE NOSSO ENTENDE�

QUE A REFERIDA TAXA DEVE SER DEVOLVIDA NO

QUE FOI COBRADA A' MAIS.

Frente Ope·rária Estudantil, União Beneficiento

Recreativa Operária 'Associação Beneficfente do.S Pint\:l-\

. res 'de S. Catarina, Sindicato dos Empregado.s em Cons�

trução. civil,' Sindic�to do� Metlilúrl[icos.
'

.

Primeiro
'. SESI

Seminário do,
Calarinense:

Falará na "Voz
da América"

No renceí.'ramento . da Se".- da cada 'ano e !cada ano mano parte da mocidade brasilei·

.são solene, comemorativa do tendo na Escola a fôrça na ra, que amanhã constituirá

25.0. aniversário de f,undação sua ·existência imorredoura elite ill_. reger .os destinos ·da

da E'aculdade de· Direito de e da sua peréne 'continuida- pátria:
Santa Ca,tarina, o Prof. Joao de; dePois veio a palalvra bri

David Ferr.eira Lima._!
�

seu lhante e serena dos que pela Augusto Wolf, o Es'tudante

ilustre diretor, proferiu o Se Escola passaram e agora, lá disse bem, a palavra dos a·

guintJe discurso: fova, !lO convívio.dos homens cadêmicos nesta festa de in

�xmo. Sr. projetam�na ,
através atua tel1gência; Rubens de Arru

'

Acabaram de falar aqui ção plasmad;a. e fundamenta da Ramos, o Advogado, fa

além do Diretor do Ensine da nas lições e conhecimen lou esplendidamente, tra

Superior, Prof. Jurandyr Lo tos nela adquiridos; afinal duzindo o sentir <;los bacha.

di representánte do Exmo .ouvimos, na sonoridade eg· réis ex-alunos, que dão à }i'a·

s;. Ministro da· Educação- I plêndida, e cantante de mi;'· culdade, pela sua atuação nJ

Cultura, e,s três vozes que a grande professor, também sociedade em que vivem...., o

data ,esplendida ora comemo grande poeta, Ia palavra da- renome le .o respeito que, des"

rada exigiu fossem ouvidas I queles que .são a próPri.a Fa- fruta; Gama: d'Eça, o Mestrl'

por virem daqueles que re· culdade na, sua peremdad3 eXpressou maJg1stralmente

presentam, sem· dúvida, a porque ,eriquanto vivos, per por nós profe.ssôres o senti

inatériã ��brante que dá vida manecerão nela como se sua mento, a al:grdi�, os

ansei�slpujança 'e projeção à nossa casa fosse, v'c-ndo d'esfilar e, porque nao lzer, a emo

Faeuldad!e. ano ia ano, em turmas nova� ção que nos assalta nesta ho

que entram e amigo$ que s� ra alta para o In"ti.tut� qUo

Ifizeram em' cinco anos de' Icreamos e mantemos, dan

(jiüturno., que sa'eY'l do· lhe o melho.r do noc;so 2S

4

a fe�eralizaçã;ó da Faculdad�

I
porque êste não poderá fa-·

que coroou e compl'etou em zer milagr.oes, se os outros
definitivo a obra de José Boi' não se fizerem com bas'e no'

teux e seus companheiros d{ . melhores princípios ·peda
ideal. Poriss.o, Vos falo� não gógicós. Já o disse, grand�
para recordar a já long� Ca, e lúcido espí�ito, que 'se a

minhada da nossa Escola, falha começa na 'edUcação'
com todas as suas lut.as, c· primária e se desdobra na

seus Pl"ecalços ·e as s�as -vi
'

educação s'ecundária, a vida
tórias, por sobejamente C0-, univllrsitária não terá for-

Nij,o seria lícito, porém, ao nhecidas, mas para a�rmar. ças de operar o milagre de

Direto� da Faculdad\'l de Di- vos tom tõda a fôrça dé uma tr�nsformar em cultura, o

reito de Santa Catarina, �o convicção, que só pela edu que se granjeou, no engan'),

'enCerrar esta sessão solene cáção adq\liri.da no lar bem BO artifício das prepal'C),çôes
,que finaliza Os festejos dr for�ado e pela instrução e apressadas para exames e

.Jubileu de Pratá, calar ;a e cult\lra, sedimentadas' na e� conquista de titulos'. É co·

moção qu� lh� vaj n'algla
'

cola,' é possível forjar' uma mum. dízer·se que a misdw

'a alegria de que' está possui' nacionalidade capaz de se das ·Faculda�es. é a formaç?o
do; tanto mais que, em dat�' impôr no consêrto. dos po de elites. Mas; tal afI.l'rnatí·'J:.t

,tão assinalada,' pode ver e vos civilizados ·e de alcança- só será 'verdadi!ira, ,;;e 0.3 cu·

proclamar que é 'reaUdade Os Seus altos destinos hu: tros gráus de ensina lhles',

já aquele ideal pelo qual tan- manos. Mas, quando diz'emos formem um n;!.ttl'rlal hl.lffia
to 'lutou, autorizado e enco- Escola, referimo-nos aos três no adequado.
rajado pela Idecisão e pela estágios dela: - o primário,

I palavra, de seus Galegas: .,.., ,0 �&ecundário,.e. o su'P.e.11ipr;, oiC.olJctip\la nll,. Qa

,. forço e da nossa dedicaÇã,)
Qu� resta.ria a' nós di;e:

depoiS de quanto e tanto dl
I
to tão bem e com tamanhl'

,

brilho acêrca da ,ef'emér.de
que festejamos? Nada é cia

ro, não, fossemos nós, o, Di
retor da li'.aculdade, pela be

nevolência ,de noss9s par!ls.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


