
Pediu garantiás a policia: T. Cavekanti
RIO 23 (V,A,) - "Não tiu molestado com um edi- nau: Não. pedi e nem penso Por fim, o presidente Jus-

temo Teflorio e nem seus torial publicado no referi- solicitar tal medida, por não celino Kubitschek, dando D,(I'L',�RA LOIre.C�lpaDgas, o cal Batista .::lo matutino sobre a estu- temer Tenorío e seus eapan-: provas ainda do seu otímls- ,,�
'I'eixeira, ao saber que mi- pida cena de sangue verí- gas. mo, disse aos redatores, da '

;�,:,::;i;��;:or!�:i,':;: fi';�:,a::,::'::�·pa�IOFi_'fêõííiíiiir�iim�lln'trl·ga '·,�,r,,,:'..',·��>..,�"',de' I olp'l·sta'S'da". lho, que as guarmçoes da Ha em Sanía Catarina oito Secretarias de 'Es',

Dessa maneira, o sr. Pau- Radio Patrulha vêm-se d�- t.ado: Dua� estão vagas (Interior e Trabalho), uma

lo Bitlencourt Filho, diretor sincumbido dessa tarefa, nommalmente preenchida (Agricultura) e uma ou- � 1 tã t d L tt tsomente nas horas em que tra, a se dar crédito aos rumores, em vias de sef va- RIO, 23 (V A) - l)esmen-' e es es ao pres an o servíços ra o ,- ambém transror
do :'Correio da Manhã" fa-

gar (Fazenda). , '. tlndo a..: noücías publicadas I
e .acrescentou: mado em intriga Pelos gol'

ti "Ulti Ho ele entra e sái de sua rés i-lou ao vesper mo 'I. -

A Secretaril_l do Interior, deíxou-n o. ilustre ad- � em um jornal desta capital 'Por outro lado, como esta, pistas o regulamento de uni
ra" quo procurava saber se dencia à rua Duvivier, em v�ga�o Brasílío Oelestlno de Oliveira, cuja inteli- �.. a respeíto . da subordinação mos estudando a rcgulamen. formes do pessoal, do Exar-
ele havia solicitado garan- Copacabana. "Apenas uma genera ho.ni"àva o. Govêrno de que fazia parte. Os. lt t b I-

d' 1 feit 1 motivos, que terl'am Ievade SuaExcele"ncl·a.a renun- das capslanias militares, o tação da lei de reestruturu OI o es a e IOCe que a golatias contra possível vindita ron a especiai, et a pe as .. -

� \ dcíar ao posto foram anunciados por alg'uns J'ornais general' Teixeira Lott, titu' ção do Exercito era necessá-] o Capelão militar é rechadu.POl: parte do deputado Te- prcpr ias guarnições que po- d' t
.

,

..

II'cI'an1 o bairro". E terrni -
o 18 ersor, PrClnder-se'ia, o seu afastamento. à dan- .. lar da pasta da guerra, decla rio cuidar desse assunto que FUI mformado de flue se ,pronorio Cavalcanti, que se sen "a do cartór'os '

I"s 1. - �.. rou esta manhã à im,pre,nsa também estava sendo, trata, c�r,ava ridicularizar os cape

I Advogado militante, não. est.aria' no seu tempe' � "

e d t � l ve:pertina que a lei de rees' do pelo Estado MalOr da;; laes que estavam usando ..

oncurso e cor azes ��mento" ref�rendar atos, e apostilar títulos que l '_ ", I
' _,' : Ja!D. cont�a as normas mais comezinhas da sã àd- � truturayao do ExerCIto ,e pos Forças Armadas, As capela- mesmo uniforme de oficiais

�
mlDlstraçao.. Um fato mesmo houve, no seu tempo, O; terior aOS atos que cnaram nias vinculadas diretamente

I
combatentes e de ,<:t;!rviços

15 mell cruze·lros �de pre�m-IO/' inédito. Um escrivão distrital,' por uma dest.as cir

I"
as' capelanias militares e esta- aos ministérIos militares, con Mandei Iverifical' o i"egul;jcunstâncias ACOMODADORAS (que fize,-:ani época ..

b I, e a do Exercito pas, tínua,rão sob a orientação da
I
menta ,/a seguir recomendei-no do.loroso cas(} do Braço do Norte), obtIvera apo·

e ECe qu
'.'

IJuiz de Fora, 23 (U P) - i dade mineira, q�e :,e reali�a- sentadoria, com a promessa de proventns elevadís- sa a fazer parte da Dlretona cardealDom Jaime Cãmara o uso da gola fechada. Ainda
A associação rural de Juiz de rá de 25 de maIO a 2 de JU

�
simos. O ,Secretário. do Interior, a quem a praxe ! de Assistência Social. que é o vig'ário castl1.mse. hoje expedirei: uma 'nota ati.

Fora institui um concurso nho. Para o's Iv�ncedore� �o mandava ,fixar, por apostila, o provento, a' tanto I
"

' ..1 Sóbre o Uso de uniformlll cial esclarecendo defh}'iti,va
clp carLazes alusivos á qéci-, concurso havera um premlO

',}
se negou. O processo foi ao Gabinete do Governa- �

,

_ co'ntinua o general Teixei mente O assunto'. .

'

ma nona e�posj'çfro agTo-pe
I de 15 mil cr�zeiros,. e outros -. dor, t;, ,flli_ êste. que� fi�ou 0, �liantu!'1-a� ap(}se�"

Icuária e industrial dest:t ci', quatro de CInco mll, �, tadona: A pa�tl�' d�I.O SecretarIo .do mt,erior COll,IU. ,

/",
" " '. """ ,','

_ "',, '

..

-F' 'or�la'''''le�'c''-lIildo 'o 'p' ,S� 'o'�
'

..

'�l ri:f::g��:i;;�!�:��:S!���.t:::t:�:i�à�ê�e:�:t:; -' \�PH8I1t�'8 ,exêreUo-' r�8If4 f8Ioete-s,
,

• '.. não pO,de escon,d�r" �or emergt:r:f?SOfisri_!ávei do� 'a'�r'tiaas atAmlc'as, 0, _dê "ld'r,gên80'

" : fatos, e que os eplsodlOS dos cartorlOs estao na ba- ü: U ti
_

ti U
RIO� 23 (V,A.).-:- A pro- tra coisa, não aspirava s:-! - se d!l seu afastament(). Homem Df.: I!E�, não se

,:t d 'lt' s decisõe' não que houvesse oportunI- senha BEM, em coonestar atos que mtlmament,c Londres, 23 (U. P.) -' aviação de jato" e a Mari-,
pOSl 'o as u' Ima ' ::; L

.. ,I � condenava E foi A' f
A

d''tO
J

h 'd'e r'euniões do PSD, dis,s� à dade para que element?s �a-I-'
. se *' ..,

s orças arma as SOVle 1- n lJ.' ispõe de maior n6.me-
t'd t b � * :as têm "varias armas atô-,' 1'0 de barcos modernos"impl'ensa o st. Vieil'a de Me� pazes do par I o co� rI UlS_ '

A Secret.aria do Trabalho, criada em' regime de I'd d f t Para miCãS ,e de hidrogênio e mo-
'

. --_ ..

10:- A reunião de ontem sem e mo o e G, IVO � urgência urgentíss,ima, nem sequer fO:i instalada. Por ......-- _,.�ft.._.._..-.

veio confil'mar ao contrá- conduzir os trabalhos par- \ � que, é a pergunta que fazem e, fazemos'?
. dernos foguetes de longo i

B
� �

rio, o que eu' 'dissera tun- lam,entares: Fic�u provado ,), A Se'cretarl'a da* *.
* alcanc�:', .declarou esta noi- i �, usca-pDs �b l'UpOS dese .' Fazenda. está prestes a va- tes :l. RadIO de Moscou. Num � �

�tas vezes: não existem alas qUe am os os.g, .- � ga.r-seI., ;-,

,

sa so' a UnI "J discurso intitulado "e m � O semanário "Cl'uzei- �'_no PSD, O que s,e conveu- Javam uma CO,I. .

_

-

O Sr. Rercílio Deeke não veio ser'Vir ao Govêr' -.

d d f t I' cImento do \
t guarda sobl'e a paz, e .a"se- ':' ro d.o .Sul, de. Jo.açaba,.

h I" I
A a e e 01' a e r no por prazo cer o

. -. 'ClOnou c amar (e a a mo-

partido"
'

�. Por qlle, então, lhe anunciam a. saída? . gu rança de nossa patrIa ,o � d�dl(�a sua .p�ll�eifa pa-
ça" era um grupo de depu-' _Estarta a razão no encerramento' das contas do 'col'onel de artilharia N. S. �

gma da e�lçao de 17 do
t 'b' ,

corrente a Estrada dotados, de qUe an] em par-

G 'h M·
. '. exe'fcício de 1956? ,

" Ih" ao e ais l�
.

,

'
. 'f

A

'- " Trigo, qUe cofi!.o sabe'ticipav,am algun� ve os', '

Rec()rdam·se todos de que este Jo.rnal demons·
'_ Fomm declal�u que as �r 1.' mos, no plano rodoviá.

os qU:lIS se reul1lam, ora na
,

t.rou, sem, que contestassem, a existência de um
, _ ,ç.as russas nao apenas dlS-

I �, rio nacional"é a BR-36.DÉFICIT na execu"ão or"amentária do ano findo' N d f so b �

C a 1 Ora de outro

!
" -,.. esSaS con IÇO�

.

.,- '1'1" U, põem de armas, mas tam em,," A constru.çao focaliza.as. (e um,,' ,

"I' h' 1 R mbolso ,de, no. mínimo 78 milhões de cl'uzeiros.
, I 1.,

para trocar idéias sôbre ifo-
..In o�, �e °d' �e

I f"r- .o ocupante da Pasta da Fazenda e banquei- o ministJ;_o da Guerra - nao
I sua qualidade tem melhor'l-"

�
da pc'lo' Jornal � a, do

ruCão que podiam ser apÓm- Post.a. ra ICllona dI. ro. Sabe bem a técnica do DEVE e' do HAVER. Sa. sendo o Estado Maio'r 0=1',11 I do "Importantes modifica- t,re�ho a�aca�o, entre
,

, ll. d S� Pau o a ml- -

d
_

d" . _ I Ji..aJes-Xanxere.tadas para problemas mar- ma ,e, ao, � . be que, com MENOS, não se pode pagar MAIS .:! das Forças Arma as orgao a� ções ,qu::litatIvas operaram- " E foi precisamente ês-
cantes da atualidade, s,em te Agentes,. da�do excr � ainda. apresentar SALDO. ", min,istrati�o, mas sim, con: r se i'ecentemente, tant?' em I � se trecho qu� o sr. Iri-
J'amais pretender ditar nor- lente �o.mlssao.e, be o�

< E' possível que desejem e imponham a Sua Ex'
sultlv,o, nao eS,tal/a. bem, Sr

I
armamento de nossas força.s' '�

n.eu B,or.nhausen, por_' TE celência operações deste gênero. E, como a sua foro. _ I t d d Wmas ao partido, A chamada mostruano gratIs.
.

-

mação e a consciência de banqu'eiro' superam nele tuada a subordIllaçao do ser armadas como em seu eqUl� I
18 erme lO .0 sr. an

,

CIDOS LASCO CaIXa I • -,

l'
. "-

t'
. " di' derley JUnIor tentou"ala velha", de que partici- '

•

-

',� os interesses peque_nos da' demagogla, talvez nao VIÇO re 19lOsO a esse

orgaG'1 pamento eClll�o, ec �ro� I desviar, levando'o para
pavam alguns "moços", ou- Postal 8.305 - S. Paulo

I se disponha a apôJ; o nome 'num balanço. já marca· Tanto que todos OS atos re o coronel Fomm. O ExercI- ,�' rumos distantes de La-
a.. o ( 'I do 'pe'lo víéio da-suspeição., , d'd d

I
t

'" I' t ,.. f d••@A�".s.e.s•••e••®8 •·

1 I
l Entre o apresentar a VERDADE" reconhecen- lacioria oS com, a Vl a 0$ o russo e amp amen e me- � Jes - con _grme enun-

N h \fl� I ng a terra > '

C NDO capelães militares se procl�.s· canizado, e move!", a fôrça J � ciamos na ocasião, es·e rUia aca 'a' ,

'-{ eft, °s�aÉF��!�ê:Ci�al:���:� u�\e:l'ceir�mc:�f���: '

savam no Ministério a que' aérea tem "nova e poderosa T' tampa�d3 a et�nda a-

e O� Estados Unidos I!�'
o abandono da ,Se(lr*et.ari�, *' ,

.

It\'red-I·le' se' 'q'u·lse'r I � rt!i��d: d:�l?:pr����'�;.. A .Secretaria d'a Agricultura está vaga'. Nomi-
'çao peilsedlsta, funda-Bombaim, 23 (U, P.) -, por êstes paises, are.spel.to, nal",Ànte a.lguém responde por ela. Mas como na.

D
••��, ••• mentado nos parueresO primeiro ministro da ln-I do Paquistão, e da ln. d, la. IS,- I da faz, é como se desprovida' de titulaI:, esti'vesse. '

d E t d M' d E' --- , "

d b d 171 o s a o alOr o
-

dia, Jawharlal Nehru, falan- se que a aJuda mIlItar d,os I
* * * RIO: 23 (U P) - Um fato �lflClO e,sa a o, ,para xército.

lU' d P IS Para substituir o Secretário do Interior e ocU· curioso, relacíonado ,c?m o
I

J o'9-al;" no porco. E de fato, es� Pois bem! Apesar dis'ct� pel'�nte uma manifesta-, Estado� �l os ao _aqu . .-, par a Pasta 'da Fazenda, foi escolhido () cfeputado, trágico desaba�en.to a n�a se nu�ero .ganhou: Mas, ag;> I so, que cOll'Sta -da publi-çao eleItoral, atacou os Es- tão esta camda em maos lI-I Konder Reis. Uma acumulada, portanto, entregam do Rosario, esta �vmdo �pu- ra os blcheIr?s_fugm_do a s�a: cação '''Plano Rodoviá-tados Unidos e a Grã-Ereta- responsaveis, porque enquan

I ao ,parlamentar udenista. blico a�ora, E' que OS J,oga' vel�a tradlçao, nao esta?, rio Nacional", o' jctrnal-nha l)ela, politica segui_da to na America do Norte se Será que há falta de homens, nos diversos dores mveterados de bIcho que-rencto pagar, ou melhOl.. zinho joaçabense acaba
O CLlMAX' D,t HOSPITALlDADF diz que essas armas .não são

I
partidos qUe co-mpõem a períclicant.é frente demo· aproveitaram. � 'PALPITE'

I esta? pagando. apenas uma
a siIa reportagem por a-

/ r" para ser utilizadas contra a crática, que a um se atribuam encargos ,que para
.. fornecido pelo numero do e . fraçao do devldo!!

firmal' qUe a construção
, r

t d P dois, ·já são elevados?,

'� II\. dessa estrada é fruto
'

, lndia, os dirigen, es o

a-I ' Não haverá, nas diversas siglas partidádas V 11 'e o dos esforços das seguin-quistão declaram que as a�r- � que apoiam o Govêrno, pessoas capazes de assumi·
'

�O OU ao _gov. rn', tes e importantes pel'so-

I
mas norte-americanas-serao I� rem às Secretarias vagas?

I
'

d nalidadc'S: Irineu Bor
Lltilizadas contra nós".

I�·
A nós, do outro lado, fácil é .ide'Qtificá-los. E,

apOS ler" renuncia o °nhausen, Antonio Cados
Acrescentou Nehru que o

I
se alguns lembramos é para dem()nstrar que real- ,

'

Konder Reis, W'áldemar
.'

b' d I
mente exis,tem., -

'

'
,

'� tude da,s divergênCias �u.rgi. 'Rupp,
' Romano Ma,Paqui,stão �avia r:ce. I o

Bayer Filho, a 'eminência parda' do �ovêr,Ílo BEIRUT 23 (U P) _ A a_I das 'entre OS grupos ClV1I � 'nan, José Waldomiro
tambem armas atomlCas.

�
anterior está disponível para a Fazenda. Nmguem

gêilcia lib�nêsa de informa.
'

militar do seu govêrno, En-' Silva e Albino Sganzer.
Quánto á Grã-Bretanh�, dis-I

•

é melho;'do. quCl êle para o pôsto: -:

ções revela hoje que o presl tretanto em face dos ap�los la, respectivamente ex-

3e que o contínuo apoIo que I' R()meu Sebastião Neves pãra o Interior e Jus-
dente da república' da Siria de sieu� colaboradores retlrou governador deputados,

�ste país "presta á "teo,ria �
tiça cai á luta. Será um jlehito de Ptre�igiar' a,U. DÍl N.' sr. Shuki El Ku�atley, �e. a renúncia continuando- no, �

eX'pl"efeitos e chefete
. la�eana enquanto, esco em o err IDO para o os�

nunciou quarta-feIra em Vlr- cargo. udenista!!!
das, duas nações" l�vara a i pit�l de 500 _ outros dizem 1.000 - leitos, prome-

,

,;, 01<

uma situação perIgosa e

I tido para a grande cidade serrana.
•

F
' .

I'

I
A

I *

�'trará um conflito". Referia- �. -

Abelardo Rupp estaria bem na Agricultura. E' ,

, UUIU, 8,OS CID r.8 es �
ta�o�eisnjeUsSt,ta!çaemdeSqSUaeS fCoi-I'se Nehru á teoria de que os ó repreSeiIltante do Oeste" que o Govêrno não te'�, ,

,

_"

'maometanos, no sub-conti- e precisa. ter. Os serlviços qUe tem prestado" no Tn' esquecido o ntJtne do
bunal de Contas, reco�endam·no, à p�sta. Alamo Gordo, NoVO Mexi- agora, �ep,Ols que um se:gUn, .. inspetor de qual·teirão

�
ne!',te, são uma nação separa * * *

_,
co, 23 (U P) _ A Fôrça Aé- do proJetIl. escapou e

ca!�l�" da U.D.N. E' mister a
da que a India e a Grã-Br:ta, Santa' Catarina não deve continuar .�o mara�- rea Nopte-Am�ricana revelou num ponto Ignorado, A Fo.- ,retificação. Aguardemo-
nha divi-diram. "Nosso exer- ma e na inércia. Fustigue os �eus"auxIl!a!es, Se-

que 'mais um projetil tele- ça A�I1ea suspend�u as bus', la.
cito é forte e temos armas nhor GoVei'nador. Se forem de lDd�le estatlca (co-

guiadO <1-o.tipo matador 'Fu· cas a p;l"oc�ra ,desse outro l!t E o dl'. Jor'ge Lacerd:i

!que seráo usadas também mo· alguém há que segurámelit.e é). �ubs.titua-os � giu' aos controles, mas foI mata�or,_ P01S dIsse. que s�a;. ta.mbém foi excluido.
d sem mêd." por valores do quilate destes que apon- i destruido' em pleno vôo. ° locahzaçao custan� m�Isl � Ele sempre infloi e con-,q'l"ndo .chega,r a hora e ..... ", 1 d P oprlo pr Je.<� _

d d "tamos. '.' �.' caso já ocorr�u n� mes pas'l q�e o va ar o r o,, t'riboi!
PRAÇA TIRADU'\! � IES ' defender a liber a e , acres Mais, não podemos lhe sugeTlr. sado, mas .';1) fOl revelado, tll. ,..,......._......._......w............_.....

[M. Telegr, "lordHotel" , Tel.: 2904 centou. _.................._......�.._........_"""':.F_••�..... .tJ"�......J

�.• -.fi.'

Instalação da�Sessão
RIO, 2:3 (V.A.) - A im- �

}Jl'e�:a:c�;�n������: ��i��� Corrente 1 ano.
ta da a mensagem que apre- : ... \

.

sldente da Republica apre- dídas de economia tor:adas do desenv?lviltJento econo�i : den.te Juscelino K�bi�schek
sentará ao Congresso a 15 pelo gOVel:no na questão do co do pais. So�.r,e as

med�-I:
assinalou q�e a extinção dos

de março próximo, por oca:' custo de VIda e OS problemas das. de economia, � presi- cargos públicos e ,o comba-

ião l'..',' instalação' da sessão te ao ernpreguismo, longe

-J�f���t�:�e�� ����e:t;�a:�� Inle'r"romp-Ida a busca {�: ���1�'�;i�'��sU�:er��:��
erno recebeu no Palacio do ' I do funclonal ísmo, vem em

'�atete a equipe de seus as- _I' • •
seu benefício.,A inteh�ão do

" _ Seoul,23 (U P) - Forte ma I lo, cobriu o banco de arara
governo não e fazer SImplessessores_ tecn icos que estao ré, que subíu pela smbocadu- no qual caiu o' avião, pouco '. ,

colaborando na organização -ra do rio Han, interrompeu depois de terem sido retira- mente economia, mas sim

daquele importante docu-' a busca ás vítímas do desas- dos 137 sobreviventes e cinco reduzir, para melhorai:::' Com
t

'

tre com um avião globemas- -rnortos. Não se conhece aín- a redução do pessoal pode-men o.
_. _ fOl'am ter da força aerea N, Ameri- da o número exato de desa- 'rá a administração remune-Por essa o�aslao cana, que caiu em viagem, parecído s, pois surgiu uma, "

.

debatidos varres assuntos de para 'I'oqulo. A água, cheia' duvida nas listas de passa- ra.r melhor os servldor:s pu-

ordem geral, como as me-, de' pedaços flutuantes de gê-' geiros. blícos, ?ando-l,hes vencimen-,

tos mais condignos.
DIÁRIO DE Sj\NTA CATARINA - N.o 1 2 9 9 2

"

Reunião da JIC no M. das Pêdras

Díretor i

Sobre a questão do custo
de vida o presidente salíen
jou que já estão surtindo as

medidas anti-inflacionarias
tomadas por seu governo. E
indicou que já se registra
uma tendencia para a esta
bilização dos preços dos ge
neros alimenticios nos ulti
mas meses. Revelou então

que recebe. informações se

manais sobre a oscilação dos
preços e que' toma todas as

medidas �dequadas para
conte-los.

Edição de hoje : - 8 11ágs. - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 24 de Fevereiro de 19�7_

Diária Solie:ro desde. 15O,00
'

Diária Casal desd� • 25O ,0O

C�m Café da Man�,êi

o

O sr. Luiz Fiuza
Lima, diretor suo

perintendente da
Transportes Aé
reos Catar'inansa
SIA., quando fa
zia entrega: ao dr.
Aderbal R a mos

da Silva, de u'a
medalha de ouro

pelos 'relevantes
serviços presta
dos à 'fAC, do'
mingo passado,
por ocasião do en

c e r ramento da
reunião do Jança-.
mento do Plano
de Férias T a.o,
com a participa
ção de todos os

agentes da refe
rida .eompanhía,
direção dos Ser
viços Aéreos Cru
zeiro.4o Sul e con
vidados espeetais.
O deputado Ader
bal Ramos da Silo
va, logo após,
emoeíonadn, agra
deceu a homena-

gem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FILAS QUE ENCABULAM: INATIVOS - Bem. Es-
tamos numa democracia. Isto sabemos. A fila dos ina
tivos OU aposentados como queiram, que, mensalmente
se forma ,em Ionga "bicha", para recebimento dos
seus vencimentos, é coisa ou melh'ri,r, seria coisa do
âmbito democrático, S'e não fôra .o vexa�e ])01' que pas
sam os servidores públicos de todas as categorias, pos
tados, 'a espera da vez para se aproxímarem dos gui
chês do Tesouro do Estado. Estão todos êles, desembar
gadores, - baehareís, ex-chefes de Repartições Públicas,
rias. Todos ali, encostados nas paredes do Edificio das

Secretarias ao solou ii. chuva. Alguns, doentes, alque
brados, cansados e mesmo exgntados pelas, canceíras
d,e trinta e mais anos de selwiçOs prestados.

Estão ali, expostos à curiosidade pública e, até ou

vindo piadas, colados nas paredes como condenados a

'fuzilamento, esperando o "fôgo" do comando do pe
lotão., .

MELO

Vexató�io para os cidadãos que levaram uma exís
tência inteira servindo como funcio,nários e, vexatório
até mesmo para o Estado, ali, .a doi,s passos do Palácio.

Está certo? Penso que não. (Também pertenço, aos
da fila). Por que, então, esses servidores não recebem
nas folhas das Repa-rtições a que pertenceram e traba-

,

lharam? Isso Evitaria aquela situação de vexame a que

_

se expõem todos OS1 meses na Praça Pública da Capital.
Mas, dizem: - há filas para tudo! ..:... F:ilas até para'

Cinemas e todos. ali vão e não s� vexam. Há filas para
evitar-se balburdia, confusão, reclamações 'e até mes

mo, brJgas. -Com os funcionários não é assim. Aquela
jgEnte não é de briga, não reclama e aceita. a situação
com tolerância, como também não é a(uele (fila) o

únjco meio para receberem seus ordenados: Quem sabe
se com boa vontade e ,um pouco mais de humanidade,
po,der-sE'-la.:' evi.tar lIm fato que tanto constrange à

classe- dos, _e'x':servidõres do Estado?
I,.Tl'atalÍdo�se tfe tHas e de norário determinado com

dois dias ap�asl; para �tellder a todós 'e de acordai com
a ordem a:lfabétic�; ainda se dá outl'o fato. Os interes'
sados' procura� ir uma" duas horas até ,antes do expe..

•�di�nte� -AÍi ficam c, já p(}r m!1is, d�; wrta vez, duas se

nhoras, de' tanto esperàr li ,se� si'alimentarem conve-

nientemente" fora:tp. preza� de si,ncop'és.
.

,

Isto' também 'será democràcia?
Pade seT' qUe seja, mas, tambeIP, pode ser- que não,

O< que é mais Cel'tO.,

Coluna Tra�a'hist8�·
.....

'\

No .Jublleu de· Pr.at��daFrechande
Faculdade de Direito .�

(Cont. da t.a pág.) bre não CO�SULTA.R Os dí-
__.

, ,;8 Aq 'tratar-se, pois, da Fa· nança, na indústria, na pro- reitos humanos, a' Iíberdade
culdads de Direito de Santa priedade, no artesanato. Não humana, a dígnídade 'hum'.'
Catarina, acredito que o ide- é possível, escreve IgraVe .au- ram, - retira ainda à eco

al que sugestionou a mocída- tor, explícar 'como luta de que tantos séculos confirn
de catartnense e aqui a con- classe as lutas nacionais, de ram, _ retirada ainda á eco

Igre.gou, 'e que se terá conrtr mocrátlcas, ideológicas, relí- nomía a função de se pôr ao

mado e robustecido nestes glosas nos séculos passados serviço da felicidade do ho
vinte e cinco anos de profí Ciência do justo e do in mem, Assim se conclui da
cua e laboríósa existência, fi justo', O advogado que, abro monografta do prof. P'inte
julgar mesmo pela divisa da quelado com êste príncíp.o, Antunes candidato á cátedra
turma de 1942: NON VI, JUS opuser o seu não à Causa de Economia Política na Fa ,

::r'ITIA, não pelo domínio da ,aberrante contra o direit), I culdade de Direito da UnI

f?rça, mas pe.la força da jus- imita oS Apóstolos e· ergue- I versidade de S, Pa'ulo.
,

tíça, tenh� sld� expresso na se á altura de Batista,.lan'l Senhores: Ha'dois milênios,
forma lapidar com quo Jus' çando contra o proceder 1],) o corpo luminoso _ astro )1_

tíniano define o Direito: Di- tetrarca o corajoso ímpar- anjo _ que aparece no O
vimaram atque humanarum térrito _ Non Hcet.. I riente, atrai os homens sa
rerum notítta, justi atque Ciência do jUsto e do in-j bios ás divinas adorações -'e

injusti scientia: conhecímen- justo'." Que conceito POdt-j' Belém. A luz da terra na mais

to das coisas divinas e hu- -rá, fazer, que idéia, de fato, perfeita consciência como soe

manas, ciência do justo e faz, o íncréç, o' ateu, o ,quel acontecer, com ,fulgores 'Á

do injusto (Justín. 1.10, D, nega a existêI!�ia d'Aque.e céu, Há um quarto de sécu .o

,
I,I).rHaverá ideal mais nobre que é a fonte mesma moral '

um grupo de homens ídea

I.e mais sugestjvo para atrair e do direito? Em tais escolas listas, de um idealismo são, e

subjugar os corações bem o. direito s'e transformá no construtivo, resolveu fund ",i

I formados? Onde melhor ron- mais utilarismo. Para Marx, nesta Capital um novo cen

te e estimulo para os espírl- põe exemplo, a idéia de jua- tro de luz e de saber, - e

tos sedentos de saber? tíça e de moral não-tem en- eis como nasceu a Faculdade
80e Q objeto do díreíto são tido algum. Na Rússia, ér cer- de Direito de Santa Catari

as coisas divinas e humanas, to, a Carta' Magna consigna na,

quer ciizer que o ínteleto hu- alguns direitos , No art, 124, Nesse' lapso de tempo, que
mano move-se e tem o- SeU falava-se em liberdade reli-; já prsscreveu nos direitos,
campo de' ação entre finito gíosa, Mas já o decreto de da benemerencia, sucessivas
e infinitó. 1929 restring,e e paralisa 3.s gerações por aqui passaram,
'Conhecimento das coisas proPagandas, Qu,e direito, en- confirmando as tradições da

divinas'. Não 'está aí o conhe- tão é êsse? A que se reduz, se cas:i. e defendendo 'á priml
cimento de Deus, 'O respeito" não a direito contra direito? zia tile Direito. É o prêmiO -

à sua lei, a que gravou nai; Assim que direito é maior r estou conlvencido - que mais
tábuas do Sinal, como a que garantia -da democracia e da. liso-ngeará a abalisada capa
irtsculpiu no intimo das cona- ordem social. E até da proa·1 cidade de seus mestres e a

ciências? Não é mesm{), de peridade pU,'blica.. Clovis

Be-'I reconhecida proficiencla de
certo modo, 'O principal au· vilacqua prova·o ainda coril a seus Diretores,
tor do direito positivo, �n' função so-cial do direito here·j Como na parábo,la do E'

quanto o ê de natural, q"ue d't"
- .

Ih 11 ano, ,E preCISO - esCreve I vange ,o, se a guma 8,emel1-

aquele supõe e em que ele
_ ter a' vista perturbada por te terá caído em terra safara,

mesmo se baseia? Porque S') algum preconceito para não
f
a maior parte, incontestavel·

ao direito positivo cabe apli- reconhecer, no direito SUC;::;3': mente, foi lançada' em terra
cal'

I

determinados principias _.

f t d
'

d t· T-
, sono, um á 01' po. eroso P:-I ?ôa e pro u lva, �ra, por

imutaveis, além de regü:Íar ra 'O aumento da nqueza PU-, ISSO mesmo" produzIdo ce:::r

--= tantas e tantas manife�tações blicá; �nl meio de distribUi.' to po-r um. E eis porque a

CINE SÃO JOSEé adata-las' á realidade �oril- ,la de modo mais apropriaio
'
Faculdade de' D,ireito cele- ,,'feita" mas sim roupa bem feita. Seus tecidos sofr.em plexa da vida social, cabe "lO à sua conservação; um vii1.', bra hoje o SeU j.ubileu de

um pré encolhlme�!O total ant�s da confecção, o q1,ie, d,ireitp natural 'sugerir e di· culo para �onsolidação �a 'v-I Prata de f�cunda e brilhante
ao par.de padron3bens ex.clu�Ivas, de seus 36 tama-

_

tar,ne,rmas supremas de op� ll1ília; e um estímulo para'os atuação. E eis também por-

nh�s dlf;rentes e puro estilo mgles,

a�segura.m,�, pI',ena, 1,
.

J'
rar s.oc�a? �tingindo'is d,a,

S�n'ti"m,'_.'e.nt<'\s altruí§ticos, (pI.' que nesses

longo,s
vinte e

sabsfaçao .aos que � uS�II!:'. ' ..
" oS

- const1tUlçaO,.l}ltE rna �a na t��:: Bevilalúlll:;tl:Diretido dãs Si·
I
cinco anO.3, qUe tantos conta

Mag,az�ne Hoepcke, Ul�ICOS, dlstl'lbmd,O��s nai�l;�, ',' r,eza,�u�a�;;:e, ?or lSSO',DOfj c�s�ôe'�>,v-: 4-6), ,)0 princípio
I
de existência, honra ,com. in-dade.

_ "� ", " '; '�I _ ,�:�';I "t .,_ 'S�llS, prmClp\os su�o: e Imui' ',moséov�ta�, 'Tud� d'entro ',' 1 vulgar brilho e dignidade, Os

,

: 'I fil! l'ifl�: tavels, com9 a propl'la _fonte '.Està,do, nada forá do Esta'10, fóros. juridicos de Santa Ca'
--- - -..

. ,donde JQr;rA expóntan;all!en� :.e. nada contra- o Estado' 'ô-' tarina
-

;.
.

�. .' '. .

te', Foi ju�t�mente o que Ci- 'J
'

cero, com uma- &àbedoria qUe!
resiste ao tempo,' s'enten�iou:
'A natureza ou essêri�ia do.' ,E n I a t e: SCHMIDT - ffRlflRAdireito não pode ser deriva'

'

da senão da natureza mesma . ,_

do homem': na.tura jutis .. , Realizou-se,' ontem,' civil e l'eligiosamente, o enlace

Ganchos, localidade Pertencente ao Muni'cipio de Bi- ab hominis repetenda (esO
I matrimonia�

do nosso. prez�do amigo e distinto c�ntérrâ
guaçu, está sendo assolada por um surto epidêmico' d� -natura. ,(Cicer, De Leg-. 1. I, neo, sr. AUlllton Schmldt, fIlho do_sr. Oscar Schmldt e d�

sarampo, gripe- e prinqipalmente - tifo. Embora fora do .1, e 5§, 17)� ,Entre as coisas sua exma, sra, d, Lsaltina Schmidt, com a.,prendada senha·

raio de ação do Serviço de Assistência Médica DomiciÚar ,divinas ou. divino-humana8, rita, DUma Fer!'eira, filha do nosso ãmilgo, sr, Elpídio
de UrgenCia (SAMDU), foi prontamente atendida aquela podemos contar ° matrimô- Ferreira le de sua exma. sra. d, _Osvaldina Ferreira.

laboriosa população', Uma .equipe do SAMDU atendeu mais nio, humano pelos efeitos e Senviram como padrinhos, no civp e religioso; por

de 60 famílias, onde incidiam outros tantos Casos. O� en. elementos c�vis, divino, peÍ!l" parte da noiva, Sr. ElpRlio Fragoso e sen�orita Ita As 2 - 4 � 7 9hs.
fermos mais graves foram trazidos para esta Capital e· ,essência, pela s,ua categorâ'),; I Schmidt, por parte do noivo o sr,' Carlos Schmidt e sra, Suplantando n� gênero,
hospitalizados, pelo SAMDU, Evidenciou-se, sem falso tr,)-- elevado por,· Cristo à ,altul'a

j Aurea Schmidt. tudo. o que até hoje Se fez!
cadilho, nessa batalha a enéI1gica e zelosa atuação do Dr, de, �acrainento.

.

. I A cerimôn�a. religiosa, t�v� luga,r na. Igreja de Nossa Ray MILLAND no Il)e�
Batalha, Diretor da eficiente e acatada organização qu;! Procurou·se. É -éert'o, des: Senhora de FatIma, no Estlelto, as 10 horas contando Ihor 'p�pel de sua brilhan.
vem prestando inestimálveis s�rviço�i à POPUlação de -vários pojá-lO dess·e 'ca�ater sobre- com, grànde número de, pes§oas amigas, espeCialmente te carreira, em:

Municípios ,de Santa Catarina. natural. Houve; mesmo, quem convidadas.
,

,UM HOMEM SOLITÁRIO
,

__

,_ :0: escreveSSe que 1/matrimônio Aos nubentes e seuS genitores as feliCitações de Technicolor

O-,Peputado_ João Colodel, :que há pouc,o Se manif{�s' comõ hoje o con1:!_eeemos, náIJ "O ESTADO".. Com: Mary MURPHY �

tara radicalmente contrário a qualquer aumento no, impôs.. se encontra na erigem do;; Ward BOND.

to de vendas e �onsignações, já que o mesmo sofre:ra dois tempos, senão que SÓ a'pare- No 'Programa:
t d d'" b à d

'

t d
.

d' Atual. Atlantida. N'ácaumen os em menos .e OIS ano.s, Vem r'ece en o, e ova· Ceu em- es 'a o SUPeTIor ,a

S C l � '�A' I . ,

.

rias associações sindicais e de contribuintes, reiteradas
I
civilização" Argumenta, êsse, oe a Ue. rnueo- ogl8 '

Preços: ,13,00 - 6,50�
manifestações de aplauso e_ com apélos para que prossiga

i grat�it,� ,e sem qualquer .. ba', :. . :: .. 'b d' d '_,
Imp. ate 10 anos.

nessa luta,
-

se hlstorlca, Westermack, �a
AUXlhos que e"tamos rece. e� o e pesaoas � entl ,

,

'0' sua Histocy of Human Ma. uades, para o I COI'g'resso BraSIleIro de ArqueologIa que F."iiii••iii!�iiJ!!9iiiijiiji!il-
Estev'e nesta. Capital, p;��edente do Sul do Estado, 01 riage, demonstra quanto essa

�erá r(;!alizado eM�'17(,i'\sa GabPital �e 1 a 7 de junho. 1.�I.,crl!l"IIIIll-...I.IIIii�"""'.
-t 1

' -,

d 193 S M 1 B"
.. I -, .. '

.e--." d d' De Lauro u I gr rece emas. '

,

ve erano 'reVo UCIOnarH} e O' r. anoe eroonClnl, ,assierçao e m�4n a a, l,nsu- C" N 'M',.
-

d C
-

d BaI;ro Branco
t'·· ,

l'd t' b' t 'd 't d' , -, I
b 't t t·, t'f' Ja. ac. meJaçao e arvao o

� pres IglOsO_ 1 er �e, e, IS a e presI ,en e o. D:r�torlo do

I
SlS en e e an l'clen 1 lca.

Cr$ 500,00·
,

PTB naquele MUlllClpW. No PTB, o SJ. BertoncIlll mante- 'Conhecimento das coisas D' Ed C' l" d S' Cr$ 300 00'
- ,

't d' t·
- , . . I. gar oel.o e a .,

ve .varlOs en,en lmen Os, com. o Dr� AcaclO Ganb.aldl San humanas', 'Poderlamos con· Sr. Walter Holthausen Cr$ 100,00
. ThIago, PreSIdente da ExecutIva Estadual, e com o Sena- siderar 'aqui algumas afirm)'i Prof.a 'Armelincta Braz da Rocha Cr$ 500,00
dor Saulo,R.amos, ,,�om os�u�is acertou providências liga' ções históricas, aO menos as Sr. Flávio RiglH'to Cr$ 500,00
das aO p;oxlmo pleIto mUlllClpal em Laur� Muller. diretas ou indiretamente coro, Clube União Mineira tle Barro Branco Cr$ 830,00

-- :0: -- relatas com o direito? por-I Sr. Ivo Righe(p Cr$ 500,60
Estiveram na' sede. do PTB, onde trataram de impor' que, ne'Sse caso, c,erta ideolo.· Sr. Arg-emÍl�o IJ)ulino Mendes Cr$ 200,00

tantés assuntos lig-ados com os Municipios em que exer-· gia modema baseia'se Ou pre'l - Sr. Luiz RiL\he!tto Cr$ 500,00
.

, ,Cem atividades partidárias, os Srs, Antônio Cascais Ju- tende basear-se na mais Sr. Isaac Bertoprini Cr$ 900,90
nior, Secretário G.eral do Diretório do PT� de Orleãs, _Luiz berrante contradição histó- Sr, Febrário Righetto' Cr$ 500,00
Gonzaga Habu, :Secretário Geral do Diretório do PTB de rica. Para' o comunismo,:l A Soeiedade C,, ;;arinense de' Arqueologia. agradece
Araranguá, Wilson SHva ,e Antônio Alberto Me1d, Secreta' sua justificatíva é a 'luta de, as atenç,ões que as 9.utoridades e pessoas de Lauro Mül
rio Geral e 1.0 Secretário do Diretório do- PTB de Tangará, classes', Ora, a luta 'de c�a'J-ll€l' e Barro Brancc' r!ispensaram ao Exmo. Sr. Presiden-
respectivamente.

'

s'es - salvo as expressamen-I te e os auxilios reee"'idos.
� :0: -'-- te provocadas, não e -um fa '�Tudo pela g�'a.ndeza 'cultural e cientifica de Santá

O Sr. Rol;ndo ,Périco, 'ex�PrefeJto d� Orleãs, manteve to senão mero equív.olto,· ou Catarina",

long-a conferênciá com vários líderes do PTB, em Floria- . supqsição gratuita, própria. ',. ,

A DIRETORIA
!lópolis, notadamente com o pr, Acácio Garibaldi San mmeanl'otre, plUa, tratse ddeas ,cl'ulatSaSse,ss' ",_Ao, Casa res·rdene·ral"tII-nr"':"' -g-.arageThiag-o, Presidente da Ex'ecutiva Estadual, e Senador Sau- . ""

lo Ramos, óra nesta CapitaL Em Lauro Muller, onde goza polítiCas, e 'não econômicas;. ,.. ,'.. �;, ,
.

de larga popularida�e pelo gleu temperam.ento moderado, e, nas políticas, não há clas·.
.

.

' /. '��--,",,$ '.H"'dJ! . 3 i .,
o Sr, Rolando Périço, -que exerce a presidência do Diretório se contra classe, mas :parti' Aluga-se um� ótima casa residêncial com garage,
do PTB, será eleito Prefeito Municipal com o eleitorado do contra partido, ,e o parti·' quarto para emprega,da, instalações sanitarias, etc.·
do PSD e do PTB e os, votos dle quantos querem o progres' do é formado das classes oul'· Sito ii rua Antõ:,io Matos A;rêas, 359 - ESTREITO
50- do novo Municfpio. grupos mais opostos na fi- I . - ótimo Bairro. .

..
Através das páginas de uma revista que cobra

preços estratosféricos, o governo do Estado arrolou
as quaritidftdés de sementes 'e adubos, dastribul
das em 11 munícípíos por uma Patrulha Mecaníza-.

\
'

da. -A quantídadede adubo atingiu a 13.500 quilos �

'quantidade muito inferIor à que o sr, DeHa Barbi,
agricultor em Santo Amaro, consumiu em suas la
vouras, no mês de janeiro; as sementes distribui"
das orçaram por, 640 quilos --,. quantidade que o "

Braz Souza, ali das Canasvieiras,' planta em al

guns canteiros apenas das suas culturas,
Entre os 11 municípios catarínensss q'ue rece

beram as parcelas dos penuríentos 13,500 lcgs, de
adubo, .estã "o de Blumenau, Pela média, tocaram

" lhe 1.300 quilos, se tantos, dos adubos patrulhei
ros, Para mostrarmos ao govêrno o super-ridículo
de exibir lÍi róra, à' custa- de bom dínheíro, êssas
cifrazinhas . mícroscópícamente invisíveis, lembra-
mos-lhe que Blumsnau consome, por ano, mais?

de TRÊS MILHÕES DE QUILOS DE ADUBO!
" 0s escribas - perdão - os jornalistas inde

pendentes, raivoráveís ao govêrno, encafifados com

a propaganda errada e negativa que haviam feito,
acharam esta arquí-gsníal saida: a Pa trulha Me'
canízada não tínhá nada de distribuir adubos, que
é função d Diretoria de Produção Vegetal! Não é
mesmo embasbacante? Não é formidável? Divino?

Porque não puplícaram, 'Ej'ntão, Os números
funcionais ie não e Os de UJ.,TRA'PETITA?

Imagtne-se, no relatório do Departamento de
Estradas de Rodagem, estes dados, apenas: "Fo'ram

-, terreplanadas 345 áreas destinadas a campo de

tutobçl''.
O sr. Jorg,e Lacerda está na obrigação de cen

�

surar as defesas da sua administração, Quando não
puder re'�ponder _: como-no caso das passagens,
das subvenções, dos automóveis, das cotas muni·

rCipais - feche-se em todas as linguas.· E' prefe·
.

rível o silencio a confissões que já estão derivan
do do ,e�istencialismo sartreano para o concretismo

zigelliano!

GUILHERME" TAL

As - 'tOhs.
"MATINADA"

Jornais - Shorts - ,De·

,- Com: Rossano Brazzi

2) __: 'rAMBORES DA
MORTE _:_ Com: Audie

Murphy - Lisa GaYe:
3) - O

.
CAVALEIRO

FANTASMA - 90 e 100.

Eps. ,

No Programa:
O· Esporte na Tela.

Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.

As - 7%hs.
1) - SANGUE E PRATA

- ErraI Flynn Ann
Sheridan.
2) -:- O HOMEM DOS

,PAPAGAIOS - Com: Pro

cópio FERREIRA.
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

Preços: 10,00 � õ,oo.
lmp. até 14 anos.

CINEMAS

senhos; etc. '

Preço único 6,50.
Imp� até 5 anos�
Uma adorável· comédia

romântica, com tódas as

côres 'de "Arco-Iris"!
As 1% - 3 3/4 - 7 - 9hs.
LUA DE MEL AGITADA

Technicolor
Com: Dezi ARNAZ

Lucille BALL.
.

As 2 - 4 - 7-- 9hs.
Oscarito - Grande OTE

LO - Eliim� - A!1selmo
nu A R T E Adelaide
Chios� - jvon CURI e

muitos outros - em:

CARNAVAL NO FOGO
A melhor revista 'Carna

valesca de WATSON MA-,
CEDO!

No Prográma:
O Esporte na Teh.
Preços: ,13,00 - 6,50.
Imp. até 5 anos.

•

No Programa:
. Noticia da Semana. N ac�,

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 5 anos.

Ás - 2hs.
Verdadeira fábrica

As - 2hs.
.

1.) - ESQlJÀDRÃO HE.
FER�EI-, RÚICO _

.

Walter PYD-,

I
GEON - Van JOHNSON.'

, 20) _:_ O CAVALEIRO

I FAN.TASMA - .9° e 100>

"
Eips;+
3) ....;_ O HOMEM DOS

PAPAGAIOS - Procópio
FERR�n�A

Com: Procópio
RA'
No Programa:
Filme Jornal Nac.

, Preços: 12,00 - 6,�0.
Imp. ,até 5' anos.

. As _..:.._ 7,30hs.
. RaY MILLAND - Mary
MURPHY ....::_ Ward BOND
- em:

UM HOMEM SOLITÁRIO
Technicolor

No Programa:
Atual. Atlantida.

-

Nac.
Préços: 12,00 - 6,00.
Imp. at� 14 anos.

------- --

-V � � ."
As - 2hs.

1).- O DIABO BRANCO

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

- Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.,

'

As - 8hs.
Oscarito - Grande OTE�

,

I LO - Eliana _.Aselmo
I D U A ,R T E - Adelaide

'"
I Chi�zzo em:

CARNAVAL NO FOGO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 14
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,Na Maternidade "CARLOS CORREIA"

Cinco Partos Duplos Num· Só Di�
- Prof, 'IllO'lete Pereira A nossa Capital, antiga- I ternidade "dr. I Carlos CO'r- 1'0' Meira,' lavrador, 'resíden-

'

cia do "sexo" chamado fór-I cl'�se que atravessamos, ?aO'
'- sr, Domingos Odorico mente cognomínada de "Ilha !leia", à Avenida Hercüio tes em Lagôa, tambem deu te. foí abalado, TO'dO's' radian-

Cunha: �
� dos Casos Raros", e que de- Luz, O' dia 19 do corrente, à luz a 2 meninos

,

TO'dO's, parturientes e re-
I
teso '

.

- sra. Mercedes Ramos, pois passou a ser "Ilha dos ter�aI-fei.ra íl1'timaJ, foi de A sra, Olga Ramos Perei- cem-naacídos, passando bem.••••••••••••�•••••••••
esposa do sr. Prof, Alvaro )' 'd d

.

d '8 IIRamos,
Ocasos Raros"; vive seus' intensa atividade. Até mes- ra, esposa do sr, José Pereí- 0. es'ta O' e animo O'S

GONII DA" SMIdias magn ificos. mO"O' serviço normal de Mê- ra, funcionár-io publico Es- genitores, face a tremenda
- sr. Elpídio Costa, Na �O'ssa tradicional Ma- dica e Enfermeira de Dia, ta.dual, residentes nesta - '••
---::- sr. Pedro Luiz Alves.

O ESTADO_ sr, Manoel Vieira CO'r- •••••••••••••••••••••• f(�i alterado, pois naquele Capital, dois meninos
" Ildla todos tr,abalharam e A s'ra.' Beatriz Silva, es-

deíro
.

_ sra Hedy Menich Es- I U·"co'nlrole "
com muita ·yreste}a.. posa do sr. ZiltO'n Silva, Ca- O mais anrígu diárto de

. , E' que,além dos seis par- bo da Fôrça Aérea Brasilel- Santa. Catarrna,
pindO'la' I

. .

-'- sta. Maria de Lourdes A.' i�s �i�·,m:ii�c�CO':;!��sr:Saq:l� ra.. em serviço no Destaca- Leia e assme

Villela

alOllCO internadas tiveram partos ::�i�O':.esta Capital, doís
. ENCALHADO- sra. Ester de Diniz duplos, Duas meninas e oito mení-

- sra, Iracema Boisson
'. A Sra. Juventina Garcia, nos, em partos duplos, vie- ZONA DO CANAL, Pa- SãO' Luiz do Maranhão, 22

- sra. Laura Pratts, H
.

G
.

•

22 C'U 'P) Um gl CU P) As 'autO'rl'dades al
por AL NETO esposa do sr. ennque ar- ram confirmar a suprema- nama, .. -,

-
..

-

� menino José Osni
, Os sovíéticos acabam de cia lavrador residente em gantesco navio-petroleíro, fandegárias apreenderam no

-menin� Regina Bandei- realizar nova explosão atô- RatO'nes, foi aquinhoada ·E···C···Z····E·.i.i,A···C com uma carga de 31.243 Pôrto do Destêrro, na capí-
l-a. mica. com duas meninas. toneladas de óleo crú cho- tal maranhense, mais um

Amanhã: Cada vez que torno conhe- A sra. Dalci Goulart, es- cou-se ontem com uma das' contrabando chegado ao que
- sra, Almerinda Pereira cI'mentO' destas ex'p,IO'sO'�es d J

.

G la1't' Não permita que eczemas, erupções, margens ,.lO' Canal dO' Pana- se infO'rma, da Guiana Ho-
, pO'sa O' sr. O'aqUlm· O'U, ' micoses, manchas vermelhas, friei- �

'Tavares. atômicas prO'mO'vida,s pela mO'tO'rista residente nO' Es-' ras, acne ou "psorlasis" estrag1.lem má, sO'frendO' pequenas ava� land'esa" via Belém. U�a
Th d L· k' . ',. . sua pele. Peça Nlxoderm ao seu f.ar-

,
., 'O b' d t 11 d

.

d
.

k
,,- sr. .

eO' 0'1:0', IgO'c. I, Rússia,' sintc( uma grande treItO', d�u a luz a dOIS me- macêutlco hoje mesmo. Veja como.( nas. arcO', e nO'me cen e a e, caixas e WIS y
- menmO' LUIz Benrlque -ureen-sãO' pelO' futulI'O' da

. 'Nixoderm acaba com a coceira em 1

j'''Taurus''
sO'b bandeira da escO'cês, e vinte estO'jO's de

.

G'l
. Si'"

nlnO's.
, '

.

I
minutos e ràpida�ente torna sua

..,', '�' 'A

Me�1ll10 I sO'n - menmO' ideney Pache- h�manidade.
'

A s'ra. l\;4aria de LO'urdes pele m,acia, clara e ave,ludada., A Llbena, aCliava-se em tran- prataria fO'ram encO'ntradO's
F h

.

1 't I
. nossa garan tia é a sua maior . 'f' d'd' 1

, �z anO's., O'Je, O' ga a? e cO'.·
. .'

'

.
E nãO' é, amigO', que eu Mei'i'a, espO'sa dO' sr. TeO'âO'- protecão. SItO' para O' PacI ICO'.. escO'n I O'S num capmza .

men�:lO .GI!son CO'�del��, I .

- memna YO'landa NatI- pr�v'eja uma guerra atômi� •

- ----- .------ -,_.. -- ,. �------

qlifelldO' filhmhO' dO' SI. WII- vHJade da CO'sta ca em futuro imediatO'.
mal' T. CotdeirO' e -de sua ,- menina Elia_ne Castr? E" que O'S sO'viéticO's pO'-

.ex�la, sra: d. SuelY S
..
CO'r- -sr. Pedr� JO'ao Neves. derãO', mesmO' sem guerra

dell�o, reSidente em Trmda- - s�a. SO'fla Graf!ls )declarada, ani'quilar O' gene_
de. - Sla.. Izabel da CO'sta 1'0' humanO'.'
,

AO' risonhO' GilsO'n, e seus RO'dr�gues
'. .

Ainda recentemente, quan
genitores as felicitações de ,_-

sra. Ida F. F,reJt.as. dO' .me achoava nO's. _

EstadO's I"O ESTAD\'.(". sr. JO'rge .JO'se Michel. UllldO's, tIve O'caslãO' de te"
•

,explicar O' que pO'dem sig
nificar estas' explO'sões atô-

�

micas promovidas pelo Krem

ARQUEOLO-GIA'llinÁ Rússia' nãO' dispõe dO'S' ii"

'

'

recursO's ecO'nômicos, técni- .

WILSON PINTO �O'S e humanO's necessáriO's
A única eutid� ne culturaí e científica, que cO'ngre- para' realizar experiencias ,Iga um grupO' de Pt:'�',gO'as grãndemente interessada� nas cO'ntroladas.

pesquisas arqueológ;cas em tôda: a América Latina, nO' CO'mo te cO'ntei em cO'men-

Brasil e especialme:>te Qffi Sànta Catarina é a "SO'cieda- táriO' feitQ_ de 'Nova IO'rque, II
ce Catarinense de ArqueO'lO'giã". EstamO's' fazendO' pes- O'S EstadO's UnidO's·invertem

.

quisas e recO'lhendo material, em ,várias partes da Ilha' sO'mas fabulO'sas na tarefa i

,de Santa Catarina e, 'baseadO's em muitO's dO's sinais de ,cO'ntrO'lar as explO'sões
inscritO's em nO'ssas rO'chas e paredões, e várias O'utras atômicas que realizam. I
ulcritas l�upestres �'YI O'utrO's pO'ntO's_ dO' nossO' EstadO', O assuntO' é altamente'
tO'mo desenhO's, vaso�" deuses, inscrições em altO' e baix(!, técni;cO',�mas vO'ú tentar ex- '!
relêvO', pO'deremO's Lt�pO'is de um estudO' bastante exau:s- 'plicar-te '0' que querO' dizer'·
tivO', aeterminar: Primeiro, a existência de seres huma- i em termO's shnples. '

,r.O's em nO'ssa ilha, "imultaneamente �O'm O'S ,animais ple- I TO'da 'explO'sãO' atômica I

!:llO'sáuriO's. Segundo, determinar' O' lO'élill exatO' O';'lde habi-
, prO'vO'ca O' que se chama de

'

tavam O'S Tapés. Terreiro, estudar a grande influência, pricipitação atômica..

Ique êste pO'VO' cultO' 1'eve sôbre O'utrO's, pO'VO'S O'U tri-bos �e'l A 'precipitaçãO' atômica, 'se
::)anta Catarina e d') país. QuartO', fazer recO'nstruçaO' I nãO' fO'r eficientemente cO'n-

•
cultural e crO'nO'lóg-lca das áreas arqueO'�ógicas de alguns, h'olada, representa t!m pe
pO'ntO's de nO'ssa ilha e finalmente fazer cO'mparaçãO' e

I

rigO" para O' ser humànO'.
< nálise d�s O'bjetO'3 l'ncO'ntradO's na ilha, com O'S de O'u-I Há um elementO' - /0' es-
,üO's áreas dO' nO'sso :r.;stado e dO' Brasil. Pelas inscrições trO'nciO' � que pO'de prO'vO'
achadas em várias pr: dras, nas regiões da práia da Armar- cal' degeneraçãO' celular e

tãO' e vizinhanças, "iíO' cO'nfO'rme já mencionamO's em ar- mO'rte.
tigO's anteriO'res, illQ,crições indubitáveis da autO'ria de As experiências nO'rte

membrO's de uma poderO'sa tribO' brasileira, e senhO'res de americanas nãO', apresentam
eultura bastante superiO'r. que habitaram aqui há m,ais perigO' para O' mundO' por-
rle dO'is milêniO's anl,E'S da era prec�braliana. que sãO' cO'ntrO'ladas.

'

Q'uandO' tivermns os reCHrsõl? que necessitamO's, en- IstO' quer dizer qúe, O'S

tãO' pO'deremO's. maíf: facilmente prO'var' ·que fO'i em nO'ssa cientistas nO'rte-ameri�anO's
iiha; O' centro de ant:quíssima civilizaçãO' indO'-brasileira tO'mam tO'das as precauções
e nãO' às margens da' .riO' Epecuru, aO' nO'rte dO' Pai-á cO'n- para evitar que a p;recipita
:fO'rme quer prO'var o dr. Mafra Rauschert, que é membl�O' çãO' atômica pqssa vir a-a�e-

,
da sO'ciedade Alemfi de Pesquisás dO' EstadO' de Essen. tar O' generO' humanO'.
Com as investigaçõps que agora levaremO's a cabO' em Os nO'rte-americanO's pO'

nO'ssa ilha, 'lançarp1'Y)O's as verdadeiras bases de uma dem" tO'mar essas precauções'
teO'ria bastante sóli,l!l, sôbre a grande influência da cul- pO'rque pO'ssuem O'S recursO's ,

tura dO's Tapés naó' O'utras, tribO's- brasileiras.
.

,ecO'nômicO's, técnicO's e hu-
. Que as autO'ridades e O' pO'VO' nO's auxiliem, para que manO's para tal fim

tudo façamos,"'pela elevaçãO' cultural e científica de nO's- SimplificandO', pO'deria di-
1:'0' estadá' e de nO'ssll. Capital. _

zer que se necessita pelO'
En.tre.mistériO''' e dúvidas, tentamO's descO'brir a ver- menO's tantO' dinheirO', tanta

.....elade - A lendária .-:idade dO's Tapés - sua 'civilizaçãO',- aparelhagem e tantO's téc-
,

cultura, etc. NO's p1'ôximO's' artigO's mO'straremO's aO's lei-- nieO's pa.ra c�ntrO'lar uma

tO'res O'S misterio;O', sinais petrO'glifO"s, encO'ntra,dO's fre- �xplO''SãO' a�"mica !quantos
qüeptemente em rO'chas, grutas e O'bjetO's em nO'ssa Ilha. sãO' necessárIOS para reali

O trabalho é árduO' '((las vale a pena desvendar mistériO's, zá-la.
a fim de alcançarrhos O' nO'ssO', �bjetivO', para a gí'ande- E' sabidO' que O' Kremlin

za e elevaçãO' de Sa �üa Cata\ina, e preparramO'-nO's para nãO' 'dispõe dêsses recursO's.

erguer O' grande Mm;eu HistóricO" é, ArqueO'lO'gicO' de nO's- As experiênci� ati)micas
sa Capital. da Rússia sãO' feitas dentrO'

de um sistema de seguran

;a :\.ssás primitivO'.
CO'mO' O' ventO' ,e as cO'r

rentes atmO'sféricas pO'dem
. levar' a, precipitaçãO' atômi
ca sO'bre milhares e milha-

ANIVERSARIOS

\

Aniversária-se hoje, O'

nosso prezado conterrâneo
e distintO' amigo sr, dr. Fran

cisco Câmara Neto, Ilustre
DelegadO' -do I.A.P.C. nesta

Capital.e elemento destaca
do nos meios culturais do
Estado.
Cavalheiro, de fina edu

cação, civil, de elevados do
tes de espirito e de cora

cão, O' distinto aniversarian
te goza de largo c.il'.culO' de
amizades, na sociedade 10'
cal.

,
'

Na data de hoje, muitas
serão as justas homenagens
que lhes serão prestadas, as
quais, prazerosamente, O'S de
�'O ESTADO" se associam,
formulandO' vO'tos de felici-
dades.

NOTA:-
---:x:---

Será realizadO' nesta Capital de 1 a 7 de

junho o I CO'ngressO' Brasileiro. de AI'

queologia. cO'm a presença de cientistas
de trr1O' O' Brasil e da América Latina.

A DIRETORIA

A taq.yes de asma e bronquite ar
rumam sua saúde e enfraquecem o

coração, ,Mendaço domina ràplda
mente as, críses, reg1.ll�rlzando a

respíração e garantindo' um sono
tranquilo desde o primeiro dia.
Compre Mendaco ainda hoje. Nossa
garantis é • sua maíoe . proteçiio.

Contrabando

•

.

-, a roup'a anatômica,
para o homem moderno

\

,:f

É prática .•. já está pronta para você usar.
É ecO'nômica ... custa menos, em relaçãO' I

à ·suá' alta qualidaãe.' É eleganté... desenhada
e c0rtada por mO'delista de renome.

Exeeriínente hoje mesmo sua nO'va
4 � , ,

roupa 'Imperial Extra. SeJ;á um sucesso.

Porque
Imperial Extra não é �Qupa feita

- é roupa bem feita:
"!I. ,

• Fabricada com' tecidos e avi"mentos de

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

e mais elegante.
• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo, e extra· longo) e em 32
tamanhos diferentes.

• Garantida por uma indús·tria especializa,
da há 35 anos, no ramo de véstiário.

JECI DOS E ARTEFATOS S.A.
Rua Pretes, 374 • São' Paulo

[)istribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE
CA,RLOS ,HOEPCKE S/A

Santa CCilfarina

•

res de quilômetrO's, uma ex- ' objetivO': bO'mbas. do O' país, na liderança da nãO' representam ameaça
plQsãO' sem cO'ntrO'le, realiza_I NO's Esta-dO's UnidO's, a cO'rrida atômica, cO'm O' prO'- para quem quer que seja.
.da na 'Rússia, pode afetar a

! principal preO'cupaçãO' fiO's grama de átO'mO's para a p�z, Mas as dO' Kremlin sãO' de
saúde de pO'pulações em ou-

I cientistas atômicÇJs - CO'- que visa cO'lO'car a energia natureza a fazer perder O'

trO's países. Em,O'utrO's paí-I mO' 6 tem ditO' tantas vezes termO'-nuclear a serviçO' da· sonO' a qualquer O'bservadO'r
ses, inclusive nO' Brasil. ,f O' própriO' EisenhO'wer -. é

I
hunrani-dade. que cO'nheça O' perigO' que

TodO' O' prO'grfima atômi- harmO'nizar a necessidade da PO'r issO' as experiências :representa Uma explosãO'
cO' da Rússia tem um único' segurança naciO'nal, manten- .

atômicas nO'rte-améticanas atômica' descontrO'lada.

AV-=:NTURA� DO ZE�MUTRETAA�I,iguissimo
'�papiro
NO'va IO'rque, 22 (U. P.)

...:_ Pareee que agO'ra termi
nou mesmO' ,a grave dO's 'es
tivadO'res na cO'sta atlanti
c,a dO's E,E UU, greve esta
dada cO'mO' encerrada na

quarta feira, mas que se

prO'longO'u pO'r causa de di- �

vergências em dO'is pO'rto.s.:
Ontem, estivadO'res e embar
dtdO'res em BaltimO're e fi-,
nalmente em NO'rfO'lk tam
bém âssinaram O' acôrdO'; e

O'S dirigentes sindicais anun_

ciaram que O' trabalhO' recO'-

;'

\ ; 20';fO

1
/./

\
.,.-

/
..... ._/

,..
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DOMINGO, 24 DE FEVEREIRO
Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que

deseja que lhe emprestes. (Mateus 5:24). Leia Deutero
nômio 24: 19-22.

UM HOMEM pediu certa soma de dinheiro a um

amigo e foi atendido., PO\lCO tempo depois. ele pediu
-

mais e tornou a receber. Isto se repetiu PQr diversas ve

:1:€S. O homem, Que era tão sábio, como bondoso, recusou,
fm�lmente, pedidos posteriores. Ele sabia que algumas
riádivas ajudam, e que outras prejudicam. E, então" .. r
deu-lhe alguma coisa muito. melhor do que' dinheiro _

n

cC:!spertou a ambição' e a confiança pessoal de seu ami-

g�
•

Dar, stgnif ica mais do que conceder dádivas' ma
�eriais e dinheiro. Significa dar alegria" bondade e -re

gozijo. Significa instalar .esperança e coragem p'ela
,

paciência e amor. Significa levar luz e, doçura', para as

vidas trístes. Significa alegria e �ortaleza na adversí

dade, réspostas brandas às palavras ásperas, vencer o

desgosto, o orgulho, o preconceito, e inspirar mais, pe
lo praticar do que pelo dizer. Dar alegremente é viver
com alegria e nem, sempre cômodamente, porque- dar sig
nifica subjugar todo' o egoismo.

" ORA'Ç,ÃO'
Pai bondoso, podemos prestar um serviço de amor,

dando especialml:!nte, para aquêles que não te conhecem. -

Ajuda-nos a dar tanto material como espiritualmente,
livre e alegremente, e assim, seguirmos o exem.plo de
Cristo. Em nome dêle, Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Deus, que me dás meus talentos e, posses ; respon-
sab iliza-me pelo seu uso .adequado. "

.Edna Desser We�ls (Nova Iorque)"

.

Desde a escolha dos tecidos padrão corte 'e aea

bamen'to perfeito tudo é'motivo do maximo cuidado

pelos expecialistas' responsaveis pela eonfecção das

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per�eita e que' veste bem.,

.

, Pelo Crediário do Magazibe Hoepeke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

Colunas de cimente
ermcdo

-

Para cercas, parreiras, caramanchão' etc.' Posto

5 próximo a Escola de Aprendizes Marinheiros - Fone-

e,209. -

/

Jui�o' ·d" Díreítc Prí
vativo de Menores'

L!�":,itt ��::J;,_! '[,�����:R'I��·�l657 ,,� i �.!fL:�

, Pr�ibe o úesso de menores de dezoito anos às reu

niões do chamado "jogo d€ bingo". e seus assemelhados.
O Doutor Ar'} Pereira Oliveira, Juiz

,

de Direit� Privativo de Menores da

Capital, Estado de Santà Catarina; na

forma da lei, etc ..'.
'

Considerando que OS clubes e associações recreati
vas desta comarca vêm promovendo, periódicamente,
reuniões, de "bingo" e assemelhados em suas. sedes so

ciais, com a admissão de me�ores.
Considerando que a nocividade de tais divertimen

tos para a juventude é manifesta, dispensando conside·

rações com o fim de pô-la em evidência.
.

Considerando que. em recente reunião, promovida
por êste' Juízo, à qual compareceram os Presidentes dos'
d'ubes' Dôze de Agôsto e Lira Tenis, ficou assentada que

as respectivas 'diretorias adotariam as medidas a;dequa
lias a impedir Q. acesso de menores de .dezoito anos às

'leuniõps antes refe'rldas.
Considerando Que, entretanto, se êste Juízo. dispõe

ae eleme.ntos indiq,dos de que o Clube Doze de Agôsto
adotou e pôs em execução' as medidas a que Se compro

'Ileteu, já o mesmo n!'io .ocorre ,com relação ao Lira Tê

ris Clube, que, por sua diretoria, a'pesar de advertida,
não providenciou o qUe lhe competia e continua ·a per
mitk o ingresso de menores nOl;! "bingos" realizados em'

sua sed'e, com isso obrig�ndo a que os Comissários de

Meúores intervenh::im sumáriamente com medidas de

emergência para a �it�ação, como aconteceu ainda na

r oite de ontem.

Considerando que, assim, necessário se torna a ex

J)edi�0 de provimev. to ,que, em definitivo, regulamente o

assunto.
Consideran-do que ."a autoridade protetora dos me

nores pode emitir para a proteçâo e assistência dêstes

qualquer provimento, que ao seu prudente àrbítriQ pa"
r€:cer conveniente, ficando sujeita à responsabilidade pe
les abusos de poder "Código de, Menores, art. 131).

RESOLVE:
1) Proibir o aCe'lS'O, de menores de dezoito an6s às

reuniões. de "bingo.' e seus assemelhados promovidos
pelos clubes e associações recl'eativas, sujeitando os in

frator�s às penas combinadas no art. 128, §' 7°, do CÓ

riigo de Menores.
2) Determinar aos Comissarios de Menores que pas

",em a exercer severa fiscalização sôbre as reuniões de

"bingo". '

I

Expeçam-se ,editais para afixação no local do costu
me e publicado no 'DJário Oficial dO'Estado", bem como

cópia para os demais diái'ios e estações, de radio da

Capital.
A., Cumpra-se,
Florianópolis, 21 de fevereiro de 1957

Ary Pereirá Oliveira
.Tuiz· de Menores.

Mimer

CLUBE DOZÉ DE AGOSTO
,

'

PROGRAMA DO CARNAVAL
Sabado (2) - 'Baile de abertura no Dôze
"Domingo (3) - Baile no Dôze

Segunda (4) - Baile Infantil no Dôze
.

- Baile no Práia

Terça (5) - Baile no Dôze
Os bailes começarão às 22.00 e G infantil será das

M�PI(INA: seria reduzido para ·cinco·anos
RIO, 22 (V. A.) - A co- cenciatura em especialidade ma de médico. Recomenda o

missão encarregada pelo e integração dos licenciados: projeto' por outro lado a

ministro da Edu�ação de: na organização docente das : r�sidência, em. serviço ho�
elaborar o anteprojeto para, escolas. O recrutamento do : pitalares como índíspensavel
reforma. do ensino. médico, I pessoal docente auxiliar e I para a pós-graduação e para
já entregou -ao titular da i de pesquisadores em discí- a.formação de especialistas.
pasta o seu relatório, depois I plinas básicas de natureza! O tempo de residência não
de ouvir a 'direção de tôdas 'laboratorial poderá ser fei-

I
deve ser superior a dois

as .Faculdades de Medicina to com dispensa do diplo-' anos.
doS�;;:· ., inovações intro-

-

S BC�·,-C aI. -d-e-.-',-'A-r-q'--u-e-o"---Io-g-j-a,duzldas no ensino médico, I -

par- declarou o sr, Benjamin I Auxílios que e'}t�mos recebendo ele' pessoas e, entí-
Dias que entre outras

deve-I
nades, para o I Congresso Brasileiro de Arqueologia que

da ser citada, em primeiro será realizado em nessa Capital de 1 a 7 de junho.
lugar, a da transformação De Lauro Müll �]' recebemos": '

do 6.0 ano em regime de in- Cia, Nac.· Mineração de Carvão do' Barro Branco
- Casal (com.z dependentes) - Cr$ 1.00P,00 para ternato, para treinamento Cr$ 500,00

,

iodas as noites nas disciplinas do seu cur- Dr. Edgar Coelho 'de Sá Cr$ 300,00
_ Casal (idem) - Cr$ 400,0.0 por uma noite riculo, consideradas essen- \ Sr. Walter Holthausen Cr$ 100,00
_ Individual - Cr$ 700;00 para todas as noites ciais à prática médica 'em Prof.ê Armelincta Bra� da Rocha Cr$ 500,00
-'Individual - Cr$ 300,00 para uma noite geral, ou seja, o desempe- Sr. Flávio Righeto Cr$ 500,00
Obs.- Estudantes terão 50% de abatimento, com- nho das atividades de poli- Clube União Mineira de Barro Branco Cr$ 830,00

urovando-o clinico: 'clinica médica, cí- Sr. Ivo Rígheto Cr$ 500,00
A posse da mesa 'dará direito à entrada sendo ne- rurgía, obstetríca e pedia- Sr. Argemiro Rs ulino Mendes Cr$ 200,00

tria. - Sr. Luiz Righetto Cr$ 500,00cessârto a carteira social ou ,o convite.
Sr. Isaac Bertoncínl Cl'$ 900,00

\
H E S E R V A

'

. CURSO DE CINCO ANOS J Sr. Febrário Righetto Cr$ 500,001.0 - As senhas serão distribuidas às 7,00 do dia
A Sociedade Cstarinense de Arqueologia agradece25 de Fevereiro e a venda será iniciada às

Tratou-se, prosseguiu, da as atenções 'que as autoridades e pessoas de Lauro Mül-

c

8,00 horas.
,., .. _ '�impilificação do currtculo ler e Barro Branco rlÍspensaram ao Exmo. Sr. Presiden-

2. - O pagamento sera feito no ato da aqulslçao,l com a redução do número de te e os auxilios rece'vídos.
'

não sendo at�ndidos pedid.os por escrito, te, I cátedras, 'a -firn 'de tornar "Tudo pela grandeza cultural e científica de Santa·
Iefones- ou crranças, mas SIm por pessoas au-, .

exequivel .Q. seu ensino em 5 Catarina".
torizadas pelos sócios.'

.

anos.' Estabeleceu-sa , tam-
'3.0 - Os cenvates obedecerão às exigências estatu, bém, a promoção de cursos

tárías e só serão fornecidos até às 17,00 ho, de pós-graduação, visando o

ras do dia da festa. aperfeiçoamento e a especía-
4.0 - Os convites só poderão ser fornecidos pele, lização de profisàíonals, dei-

Secretária. xando para êsse per iodo o

5.0 -:- O convite não dará direito' a mesa que sera ensino de matérias que, por
D E T E R M I N A ç o E S

I'sua
natureza, não devem

. i.O - E' rigorosamenta vedada a �mtreda de meno- c�nsta� do c�rso de forma-
res nos bailes noturnos. çao. Ainda fOI proposta uma

2.0 - No baile infantil não será permitido o uso do modíficação
'

no atual regi-
lança perfume. me de promoção, com a coín-

3.0 _ A carteira social ou o convite serão rigoro- cidência de exames finais- ao
, mente exigidos à entrada.

.

'fim -de cada ano.

'4.0 _ O baile do Departamento Balneário (Prâía) Outra inovação é a da li-

se regera pela mesmas instruções.
5_0 -'- Os cartões de frequência só terão' valor

pera o CamavaI.
ONIBUS

15,00 às ,,20,oe horas.
.

·

PREÇOS
'MESAS - No Práía - Cr$ 150,00
- No Dôze Cr$ 300,00 por uma noite
No Dôze - Cr$ 500,00 por três noite
Obs. A mesa por uma noite só 'será vendida a

do dia 2 (dois) as 14.00 horas
- Cada sócio só poderá adquirir uma mesa

- ROLHA Cr$ 300,00 por noite
CONVITE.

A DIRETORIA

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

PRORROGADO O PRAZO DA LE'I DO
, , '

IMPOSTO: DO CONSUMO
solveu prorrogar, até nova
fixação, o prazo para que
os comerciantes, grossistas
ou varegistas e industriais,
apresentem a relação de es

toque de produtos estrangeL
1'OS em seu poder em 1.0 de,

janeiro de 1957, a que se

refere a letra J do ítem
XIV da Circular TIr. 85, de
22 de dezembro de 1956, bem
como o fixado para o reco

lhimento dá diferença de
imposto relativo às' duas
quinzenas do' mês' de janeí-:
1'0, flndante"."

'.

A Federação do Comércio
de Santa Catarina acaba de
receber, do dr. Brasllío Ma
zhado Neto, Presidente da

Confederação Nacíonalí do
Comércio, cabograma comu

nicando que foi prorrogado
o prazo para a execucão a

I
•

Lei do Imposto de Consumo.
Sôbre êsse assunto, o Di

ário Oficial (Secção I) de
1.0 de Fevereiro corrente, à
oág. nr. 2.409, da Diretoria
de Rendas Internas fêz pu-

: blícar a Circular nr, 22" de
. 31 de janeiro deste imo, "re-

100' POR'

$ "
MÊSPara o baile do Práia haverá oníbus' em horas e a

i.reços á anunciai' oportunamente.
SERÁ' RIGOR08AMENTE PR01BIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO ,NTORPECENTE (CHE
HETA).

COM MENSALIDADE TÃ9 ECONÔMICA
V.PODERÁ ESTUDAR, EM SUA PROPRIA

.

CASA., UMA PROFISSAO LUCRATIVA.

BANCÁRio I - GAIT� - RADIESTESIA
RÁDIO. TAQUIGRAFIA • E OUTRAS

,

\"_ .. ,

Vende-se..
,

\' -

Vende-se um Smocking por preço, de ocasião. R .

..Altamiro Guimarães 12 - telefone 354�.
....

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

roupa impecavel, que não se deforma com o uso e, •

veste bem em todos ,os tamanhos.
.

Estas' famosas roupas são ,distribuidas com· ex
clllsividade nesta cidade pelo Magazie Hoepck'e.
Hoepcke.

'

I

PE(A F�lHETOS G.�lIS /IAUTOMOVEL' AS. EDUCACIONAL
S. PAULO - CAIXA: 589

PREÇO DE OCASIÃO NOME
,._ ..

. Vende-se um. a·üomóvei Buick, modêlo 46. Negócio RUA : : ..

o!reto. Também troca-se por carro menor 'ou J'eep Tra- LOCALlOAOE. , , .

•

,
•

ESTADO
tar com o proprietário na Rua Desembargador Pedro O

'

'�
.

�ilva 997. Coqueiros.. I &. .

.

C.lsa
.

residencial com garage
ARMAZÉM

Ven oe-se um afreguesa
do armazém de secos' e mo

lhados, sifuado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se
pagámento. Tratar no mes

mo local, com. o proprietâ�
rio.

'

Terreno no Bairro de José Mendes
Vende-�e, na rua são Judas Tadeu, um lote medin

do 10x27.
Tratar à Av. H�rcilio Luz nO 22r:

'Aluga-se uma (J�ima casa residêncial com garage,
:{uatto para emprega,da. instalações sanitarias, etc.

Sito ,à rua Antc.1io. Matos Arêas, 359 - ESTREITO
. - ólimo Bairro.

�

ECONOMIA absoluta
"

Grande} CONFORTO
CONFORTO absolutit,

i

Grande ECONOMIA,

AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a ·1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��"
..
'MERSÃO e' CHUVEIRO �

___..---..!.
., ,

CapacIdade 30 LlTRÓS

• Construido inteiramente de
cobre. I

• Aqu,!cimento ultra rápido.
,

.. Játo abundante na tempe·
riltura desejadil.

J. i'
• Construção sólida, sendo a caixa interna de ,COBRE •

'revestida de material altamente ISOLANTE (lã, de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. /.
• Controle automático de temperatura poc UR�OSTATO.

que proporciona grande ECONOM,IA. .

'

-

O MISTURADOR DÁKO. de r�,." \
logem in.tantoneo. permite o

maior .stolo d. groduoçõe. de
rf�ER"TU!!:".

01 ,
,

I
,

GARANTE' O·' QUE fABRICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�r rlz a �r·o
o «PrIvada»' Tenta Justificar o Esmagamento da Hungria

. \

,

por Benjamin West, do IPS, 1 Como declaração políti-' monstrado que agiram

acer-I
do do Atlântico Norte, mas

pl1jra "O ESTADO". I ca, ó artigo é inequívoco; tadamente". em sua afirmação de "neu-

Viena, Fevereiro - o proibindo formalmente os De acôrdo com as normas tralidade" ataca, igualmen-
"pravda", órgão oficial do I satélites da Europa Orien- soviéticas, esta declaração I t.e a Organização do Trata

Partido Comunista da União
I
tal de adotar uma posição constitui urna exposição ex- do do Sudeste da A'sía }

Soviética, respondeu esta i de neutralidade., "Nenhuma cepcionalmente, franca e di- ' (SEATO) e' o Pacto de Bag-

semana a uma série de per-
I
das democracias 'Populares reta da linha política de dá,

guntas formuladas por um i pode esperar salvaguardar Moscou. Na realidade, con- Exatamente nas áreas a

grupO de membros trabalhis

I
a 'sua segurança através de firma que a União Soviéti- que se referem estes trata

tas do Parlamento Britâni- uma simples proclamação de ca não tolerará, a neutrali- dos - Sudeste da A'sia e

co, tôdas criticando acerba- neutralidade" - afirma o dade dos satélites que são Oriente- Médio - os parti
mente a intervenção sovlê- "Pravda" - "devido ao pe- partes integrantes do siste- dos comunistas locais tem

tica na Hungria. rigo que representam o blo- ma de "segurança" da órbí- realizado grandes esforços
As ,respostas, assinadas co agressivo do Atlântico ta soviética, onde devem para a propaganda de seu

pelo corpo de redatores do
I
Norte e as nações imperia- permanecer. _ objetivo que é o de estabe-

"Pravda" visaram evidente- I listas". I Por outro lado, como de- lecer uma "democracia po

mente a dois propósitos: pri I O jornal soviético prosse-. sejando descutir a menor' pular", bem, como conseguir

melro, servir com��erdadei- que: "�s de,mocracias popu-
, pa�c�lade �úvida qu� possa que as naç�e� locais adiram

ra declaração políbica e se- l lares nao tem que escolher existir a este respeito, os a uma posiçao de absoluta

gun do, servir como uma -sen-l entre ac.eitar o Pacto de redatores do Pravda acusam "neutralidade". No entanto, ,
tativa de propaganda para comunista) ou ficar neutras. o ex-Premier Imre- Nagy de segundo a exposição da po-I
justificar o �smagamento 'I .Elas-f'izeram a sua escôlha ter denunciado o Pacto de ,lítica de Moscou salientada

da revolta húngara pelo
I
com la�soluta independên- Varsóvia. ,Curioso é qUe os pelo Pravda, as duas expr�s Iêxército soviético.

- .

cia e a experiência tem de- trabalhistas britânicos não sões parecem agora ter SI-

fizeram nenhuma pergunta do declaradas incomtíveis. IE D I T A L I a êste respeito, mas afirma A parte do artigo desti-
,

o Pravda, que "ela' poderia nada à 'propaganda do re

JUIZO DE DIREITO DA' do Ministério Público e, ser fácilmente lida 'nas en- g ime, continua a tentar jus
COMARCA DE BIGUAÇU ainda, editalmente, com o trelinhas". tificar a intervenção sovié-

d prazo de trinta dias, os in-:: O Pravda considera esta tica na Hungria, f�lsificay{-
Edital de citação dom O teressados incertos e des- atitude do Nagy "ínespera- I do abertamente f'atos histô

prazo de trinta (30) dias conhecidos, e o Dominio da da" e "como tendo criado I ricos sobejamente conheci-
,

� União, por seu represen- uma situacão de ameaça à I dos.
O Doutor Jaymor Gui- tante em Florianópolis, por paz mundi�I". Acima de 'tu-I Muito embora comunistas

marães Collaço, Juiz de Di- ofício com A.R., se julgado de, reputa a decisão de Na- pertencentes ou não à órbí

reito da Comarca de Bi- necessário, .

apesar de [u- gyde retirar a Hungria do ta soviética tenham acusa

guaçu, Estado de Santa Ca- risprudencia do S.T.F., a Pacto de Varsóvia de "inad- do o exército russo de es

tarina, na fórma da lei, fim, de que, dentro do pra- missível" e como "o rompi- magar a "contra-revolução"
etc. . . ,

_' i ii:rml Zo legal, a contar da cita- mento de' um tratado pelo húngara, o Pravda não ad-

'�, ção, e sob pena de revelia, qual o govêrno húngaro ti-

r
m

..

ite que isto inclua também
FAZ saber aos que o apresentem, querendo, a nha certas obrigações". a. deposição do govêrno Na-

presente edital virem ou contestação; V - Que, não Estas obrigações, não é gy, que a seu ver, "des'inte

dele' conhecimento tiverem sendo contestada a ação, preciso que se diga, refe-I grou-se" no dia 1. de nove�
que. por parte de MATIAS deve ser logo reconhecido rem-se à permanência das bro. �

JOÃO JUNCKES, por seu e declarado, por sentença, o tropas soviéticas na Hun-I Na realidade, a procla
::t1dvogado Dr. Paulo Feli- domínio do autor sôbre as �ria -,e também em outros I mação que estabeleceu o re-

pe, lhe foi dirigida a peti- terras descritas. Dá-se à satélites � para o que o gime de Janos Kadar foi pu- �

ção seguinte: Exmo. 'Sr. Dr. causa o - valor de 2.100,00 Pacto de Varsóvia é consi-I blicada no dia 4 de novem- �
Juiz de Direito de Bigua- para efeito de taxa judiciá- derado como o instrumento bro, dia em' que os tanques =<

çu. Por seu advogado sub- ria. Protesta-se por todo o legal. Este objetivo do tra- soviéticos iniciaram a suá �

assinado, vem Matias João gênero de provas admis- tado tem sido frequenteme,n- ofensiva e.ontI:a o ,povo tní,n-,IJunckes'• brastleiro, lavra- siveis, ineluslve depoimen- te mencionado por Moscou gare, No dia 3, Janos Kadar .

dor, casado, domiciliado no to pessoal dos interessados em defesa da intervenção na' era
\ ainda ofic ialmente um

Louro, distrito de Antonio Nestes termos, R. e A. esta, Hungria e ainda recentemen membro do govêrno Nagy e

Carlos dêste Municipío, ex- com os documentos juntos, te foi reafirmado no acôr- no dia 1., quando os emissá

pôr e requerer a V. Excia. ? I P. ,deferi.men.to. Biguaçu, do assinado entre a Polô- rios soviéticos "negociavam"
seguinte: - 1 - Que hâ

' 18 de janeiro de 1957. nia e a União Soviética. a retirada das tropas rus

mais de 2Z' anos possui, por I (Ass.) Pauto
.

Felipe, �ol Outro aspecto do artigo, s!ls, o próprio Kadar díscur

ocupacão, uma gleba. de das testemunhas: - Ohm- também �ão menos eurioso, sou em apoio dos esforços
terras- no lugar denomina- pio Antônio Schmitt, Jo- é que não só ataca violenta- desenvolvidos pelo govêrno
do Louro, nesta Comarca, sé Pedro Kohns, João Luiz '>mente - como de costume Nagy para "a retirada co

com mais de 15' hectares Junckes. DESPACHO: A.
- a Organização do Trata- pleta das forças soviéticas.

ou seja; com' a- área apro- ! designo o dia 1° de feve-

ximada de 153.912,00 m2, reiro, do corrente ano, pa

confront�ndo: pela frênte, ra a audiência prévia de

ao norte, com José Neis e justificação da posse. Cien

Pedro Webe-!-', onde mede i tifiql�e-se o. dr. Promotor

43 braças; fundos, ao � sul, 'Pilblico. Bíguaçu, 18;-1-57.

com Romão Schmitz, onde I (Ass.) Jay��r Gui�ar�es
mede 63 braças; do lado i Collaço, JJUlZ de DI,relto.
Qeste com o suplicante, me- SENTENÇA: VIstos,
dindo 600 braças e, do lado etc. Homologo, por senten

leste' com Manoel Junckes ça, a justificação de fls.

uma' -extensão de 300 bra� em que é requerente Matias

ças, partindo da frente, João Junckes, /' para que

alargando daí 20 braças, produza seus 'juridicos e

continuando assim até os legais efeitGs. Cite-se, pes

�undos, numa extensão de soalmente, por mandado o

300 braças, confrontando dr. Promotor Público e, os,

com Marcos Scheitzer (con- confinantes do imóvel em

forme, croquis. anex;o); II questão e, por edital, na

- Que a posse dêsse ter- fórma do paragrafo pl'i
reno tem sido por ele exer- meiro do art. 455, do Cod.

cida, desde o início, mansa Proc. Civil, os interessados
e pacificamente, sem. in- incertos, para todos, que

terrupção, contestação oU rendo contestarem <) pedi
oposiç,ão de alguem, e com do n; prazo da lei. Custas

a intensão de dono animus Afinal. Biguaçu, 5 de fe

àomini que se manifesta i'ereiro de 1957. (Ass.)
por atos constantes' de ex- Jaymor 'Guimarães Col

ploração- agricola e feitura raço, Juiz de Direito..- E pa-

de benfeitorias no local; ra chegar ao conhecimen
III - Que" assrm:"sendo, se to dos, interessados, passa

acha perfeitamente' confi: o prés�iüe edital com o pra

.gul'ado, com todos os re- zo ,de trinta dias, 'que será

quisitos legais e a seu fa- oúblicado
-

e afixado na

vor, o usocapião extraor- fórma da lei. Daao e pas

dinário no art. 550 do CÓ- sado nesta Cidade de Bi

digo Civil; IV -c. Que pre- guaçu, aos séte dias, do,
tende legitilliar a sua iSi- mês de fevereIro do ano de

tuação de fato, o suplican- mil novecentos e cinquenta
te, na forma dos arts. 454 e séte. Eu, (Ass.) Orlando

usque do, Cod. Proc. Civil, Romão de Faria, Escrivão, .

requer a V. Excia. a desig- a fiz datilografú e subs- I

nação de dia, hora e lugal:, c:revi.

para que, com as testemu- Bign,açu, 7 ide fevereiro
nhas abaixo arroladas, se de 1957.

,proceda ,a justificaç:ã,o ;do (Ass,) Jaymor' Guima

alegado, após a qual deve- mes Collaço - Juiz de Di

rão ser pessoalmente cita- reito.
dos os atuais confron- Confére, com o original
tantes e int�ressados cer- afixado no logar de costu-

tos, e suas mulheres, se ca- O E$crivão: Orlando

sados, benl como o órgão de Faria. '

EDITAL

o peitilho verde dos valorosos solda?os do

Império, que' popularizou os catannenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da

'Real-Aerovias: o "Barriga Verde"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr.

to Alegre em confortáveis Douglas DC-3 com

2501 de 'desconto*. 2 horários a escolher...
10 ,

• . , I
.

tripulantes atenclOSOS... impecave serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
. • "B' V de" I

vIagem .... voe no arnga er. ,

• Duconto IIPI'OIKIdo pela D. A. C• ..abre lU tGriJlU dN Iu� SUIllr-ConllGi, 340.

voe
2SCi Iode desconto*

••.no

Escalas do
'''Barriga Verde6.0

Pôrto 'Alegre
F/orionópoli. -

Curitiba
São Paulo
Rio

MI
PASSAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe' Schmidt, 34 -'Tel. '2377.

Úá
.

dez aori as'sim' aconteceu

casas, sendo uma co�struí
O 'Doutor Walde- da de tijolos e estuque e

miro. Cascaes, Juiz. as demais construídas de
Substituto da Primei-' madeira, das quais uma é
ra Circunscrição Ju- de tipo galpão, onde atual-,
diciária, em exercí- mente se acha instalada a

cio d'ê!" cargo de Juiz escola, sendo que tôdas as

de Direito da Primei- casas são cobertas
I
de te

ra Vara da Comarca lhas, assoalhadas e se

de Florianópolis, Es- acham em mau estado de
tado de Santa Cata- conservação, estando a Es

rina, na forma da critura no' "Cartódo do 2°

lei, etc. sub-distrito do Estreito e

registra(jo no cartório do
FAZ SABER aos que o Tabelião do 2° Ofício 'des

presente edital de primeira, ·ta Capital,' nele' a fls. 138,
praça co� ó prazo de vin- do; livro de transcrição,
te dias' virem, ou dêle co- ant. nO 3.540; ant., 2.495, fls.
ry.hecimento tiverem que, no 186, livro 3-A, data de. 3
d'Ía vinte e 'cihco (25) de de julho de 1951. Transcri-

proxlmo vindouro, ção..Tdndade 40 sub-dis
às 14 horas, o Oficial de trito desta Capifál, E, para
Justiça dêste Ju�zo, trará I que chegue ao conhecimen
a público pregão de venda e I to de todos mandou expe

arrematação, a quem mais dir o presente edital que s�
der e o maior lance ofere- rá afixado no lugar �e
ceI' sôbre a avaliação de costume e, publicado na

cento e cinquenta mil cru- forma da lei. Dado e pas
_zeiros (Cr$ 150.000,00), sado nesta cidade de Flo

valor, dos bens penhorados I
rianópolis, aos vinte e dois

a Armando Gevaerd na dias do mês de fevereiro do

ação executiva que lhe mo- 'ano de mil., novecentos e

ve Banco Nacional do Co- cincoenta e sete. Eu, (a.)
mércio SIA, filial destâ ci- Hygino Luiz Gonzaga, Es
dade, que são os seguintes: CrIVa0 o subscrevi. (as.)
- 1.0) Um terreno situado I jWaldemiro Cascaes, Juiz
no lugar Uacorobi, sub- ' de Direito, em exercício.
distrito da Trindad�, nesta Gonfere com o original.
Capital, com a área de vin- Hygino Luiz Gonza.ga
te e oito mil oitocentos e se- i Escrivão da PrimeiráVara
tenta metros

-

quadrados I Cível

Jaci Rêgo Barros
I
ca dos problemas sociais

Tal Gomo quantidade brasileiros.

constante, na expressão ri-' Ao correr do tempo, mui
gidamente matemática, a to>; se preocuparam com o

grande massa de população magno problema e com a

analfabeta sempre pesou
I sua solução,

na grande balança simbóli-
I

O caso, entretanto, não

PARTI'cIPACÃO
.

>

(28.870m2), fazendo frente

para a estrada Geral, 'lado
e fundos com terrenos de

. Miguel Marty, extremanido
,

de um lado com pr_opl-ieda
�dital de primeira praça.', de de herdeii'os ae Manoel
éom o prazo de vinte (20) Paulino Jacques, havendo

. dias. no referido terreno cinco

{UIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó-

POLIS.

.�t1Il
Marià das Neves Pereira

w'n ....·'"':1I!'''j ...·!''''' I ie � � I! �--: 'ii .�:' � � :1'ta , ,�

Rosa V. de Lima participa aos parentes e

Participam aos parentes e amigos o contrato de sua

amigos o contrato de casa- neta Mariza com o sr. Zan
mento de seu filho Zanzibar I zibú Lima.
com a srta., Mariza Medeiros.' "

Zanzibar e Mariza

Narciso Lima

noivos

1'iogensb6uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LIVOISIER", "LOOIS' lOMltRE",/
"CHARLES TELlIER" í "lIEIIIIE&"
Camarotes de 1.° • 3.° claSle t._

COMPnGNIE MnRITIME DES CH4RGEURS REUNIS
Agentes:

Blumenau • Rua 15 de Novembro, 870·./2,
ilorianópolls - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collln� .639
Também informações em t&das as

ag3ncias Cle viagel's

o habito não faz o monge, mas o custume no

tecido certo e, corte perfeito define o 'cidadão pr�ti
co e elegante.

As roupas Imjlerial Extra lhe assegurarão dura

bilidade e caimento perfeito e corte elegante.
O Magazine Hoep(.'!ke vende pelo Cr<!diário es

tas ótimas rO,upas. ',�

�,,--.l:'

era o de ataques parciais e
. de soluções, também par

ciais, dependentes de uma

providência acertada aqui
e de outra bem orientada
mais adiante. Assim não o

era, porque um caso de

amplitude, como o dO_ anal
fabetismo entre nós, deve
ria ser lttacado por uin tra

balho de ordem geral, en

volvendo, por isso mesmo,
todo o território nacional.
Mas não nos devemos es

quecer de que estamos em

uma República Federativa,
e que, érr; tal caso, se par
tem e se repartem atribui

ções entre a União, os Es

tados, os Municípios _e os

próprios particulares.
A alfabetização das mas

sas iletradas, portanto, de
veria gravitar em tôrno de
um eixo que possibilitasse
uma eficiente movimenta

ção a todos ,fazendo entro
sar em seu sistema. E, pa
ra boa 'sorte da educação
dos adolescentes e adultos
analfabetos, que, lamentà
velmente, sobem a milhões
em nossa terra, tôda uma

p'rog'ramaçã� de grandes
mestres foi posta em fun
cionamento nos campos da

,prática, resuitando essa

obra magnifica que se cha.
ma Campanha de Educa

ção de Adolescentes e Adul

tos.
E há dez anos assim

aconteceu, ainda em dias
da dirigência do Prof. Lou- '

renço Filho, sendo, por is

so mesmo, instalada uma

nova ordem_ dê trabalhos
educacionais, a Educação
de Adolescentes e Adultos,
tarefa patriótica que não
estancará enquanto houvel'
um bra;;ileiro por alfabeti
zar em nosso País.
-------,----

VENDE-SE
Uma Casa Comercial.

Tratar com o sr. Alcides
na Avenida Mauro Ramos,

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

,

Aumenta cada dia que passa o numero de populares que aflue à Praça Getulio'Vargas parà ver 'o ciclista Celimo Montes Zuluaga lufar
contra a fádiga e o sono, sob o sol e a chuva, dia e neite. ininterruptam,ente, para atingir seu"desirafum", qual, seja, éompletar as 100
horas ciclisticas, iniciadas 5. a feira às l7,45, horas. Até ôntempele manhã ao ser encerrado nosso expediente esportivo, Zulua,ga con

tinuava em forma, pedalando 'sempre com calma e desembaraço, impressionando a quantos se enconnavam na aludida Praça. O ex-
, traordinário deverá termlnara dura prova amanhã às 21,45 horas, ocasião emque milhares de pessoas o edamarão deliraníemente.

_�'_ WSF'??f _
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IASOUETEIDL ,VILA

BANGO-S X OLlMPICO O
Foi bem sucedido o B-an- de. Mercê de uma grande

gú, 6a feira, em Blumenau, atuação, o quadro carioca

frente ao Olímpico, quando triunfe por 5xO, sendo to

estabeleceu novo recorde dos os seus tentos de àuto

de bilheteria naquela cida- ria de "Mestre" Zizinho.

t-&_

Emoções sem conla no interestadual desta tarde no estádio praiano -lizinho e seus companhéi ros aptos para brindar o público com

uma exibição de gala'- O Avaí �empre soube ser"sparring" para os grandes conjuntos -:- Teixeirinha, (amanga Bolognini e Gerson
reforçarão o pelotão avaiano ., Wilson Silva na arbitragem - Preliminar - Venda de ingressos

�- ---Ps�SW=--����"�!ii!��,j�fl�����"�:--�!�_�.�?'"�º;]:�"í�7�3�$�...,,���,....���'���..�

Excurclona o Iate Clube Navegadores
solitários

Deverá o estádio da Praia de Fóra apanhar, na um plantel vigoroso que tem ditado cátedra em centros
tarde de hoje, a maior multidão já vista numa praça es- I esportivos mais adiantados. Eles são de fato cracks na

pcrtfva de Santa Ca.tarina, superando mesmo aquela de melhor expressão da palavra e, assim, deverão brilhar

te:r:ça:{cira passada que proporcionou às bilheterias a para satisfação de quantos acorrerrão à rua Boca.iuva

upreciável soma de Cr$ 169,330;00. Naquela memorável para aplaudi-los.
' Domingo último excursio- " se, aí, reir�ar boa dísposição

nau o Iate Clube desta Ca- geral, ,aSSIm concluindo-se
noite em que pela. vez primeira aqui se apresentou o O Avaí sabe que vai enfrentar um adversário po-

.

d d di
- f'

. 'pital, promovendo seu pie- ter agradado plenamente o
_ Pela manha- de domingo'

Bangú, muitas gentes a as as con içoes atmos ericas derosíssímo e para não decepcionar sua enorme legião
,

h
-

d
- nic tradicional por tempo- passeio, em ambiente de ú ltímo, tripulando o Light-uesfavoráveis com ameaça de c uva, ,nao pou e' pre- ae aficionados, prepara-se com afinco, inclusive provi- ,./

•

,

dos baneuensea cemu selê - d
rada tendo sido, desta vez, profunda camaradagem, ning- ZOI'r'o, partiram dosendal' o cotejo os ianguenses com 'a se eçao vence o· denciando a vinda de cracks de renome do foot-ball

dAII{
.

d 'h-I sscolhido para isso o apra- Somente uma ocorrência, Iate Clube, rumo a' baía de
1'<1. o ..... , , barriga-vert e, . como .Tl'lixeirin <I, do Carlos Renaux; I

di d" A' d'· zivel recanto de Samba- vem intrigando: ao passar Pé requê, POI'tO Belo e ad-Bem andaram os írlgentes o. vaí, ten o a freno Gerson e, Canranga, do Imbituba e Bolognini, .do Pay-
- \ q11Í. o ônibus por Sanso Antô- jacências; os intrépidos vel-'

.

te a figura do desportista Baldíssero Fflomeno, em con- sandú, para reforçar e seu plantel que deverá ser prova-
'

,

<, ." " ' 'Às 8. horas partiu de sua nio, f'izeram questão de .de- Iejadorês-" d'a F'lotilha da.seguir urnanova exihlçãó do clube de Zizinho. Desta vez velmente êste: Tatú;'Waldir e Enísio; Gerson, Bolognini u ...

"f '" d
' , '1 d di 'f

'

- . " �
.' '.;ede um ôn ibus, conduzin- sernbarcar, sob pretextos Avenca, Alêenor ,Melchl'a-fj per ormance os carrocas sera a uz o la, com a·

_ e, Camanga;' Pernando; Nilson, Teixeirinha, Amorime" , '"

, ,
" '" -,

. do as famílias, dos sócios, múltiplos.veada -qual com o des de-Bousa e João Josél:a ídentificacâo dos jogadores, _ _ Rodrigues, .

.., .
-

,.;... .

,
,

Desta vez 'Zizinhú vai mostrar tudo o que sabe em O �;;bitro deve�'ií,< ser o sr, Wjlso� Silva, ti mésmo 1ue
enquanto estes rumaram seu, o Jo�P ,Rinie, ,i'. o Her-, de Sousa Costa, que ',parti-

té d f.' b 1 1 ] �I' 'n 'I tI"·· A '.

B
'

S I - I ')quela localidade por mar, mes Q.u..ech:!'s é o 'I'atai, mas ram a' cata de aventuras '

ma ena e IIcC Ó" ao qua e e e, no �rasI e a vez no utrrgru com êxito angu x e eçao. ,

Continente, a z.rais lídima expressão, E, segundo dizem, 'O jogo está' marcado para ter' início às 16,30 ho-
em Sf>US barcos sharpies e insistindo em fazer a pé o

-

com caldos de, peixes e cu-
, ,

Z' 'f I tel d I b d Sil
.,

h
.

14 1
' ...

d id I" lightnings; Às 16 horas deu- restinho do trajeto! Custa- ma roadas em beira de -

vira oznno re orçar o p ante o c u e e I veirm a. ras, As toras sera InICIa a a parti apre immar en-,

Terá, assim o quadro 'metropolitano oportunidade de Ire Municipal e, "A Verdade",
' se

,
o regresso, verificando- ram a aparecer, -depois,.. praias.

atuar completo para gáudio de quantos apreciam uma PREÇOS
' ,:�, --'i''''', ....;;,;�� Por volta de 11 heras-do

verdadeira exibição de classe e técnica. I Até às 12 horas: Cadeira � Cr$ 100,00; Arqlliban. dia 17 já haviam vencido a
,

Zizinho,'Zózímo,'Nívio, Mário, Ubirajara, Décio, cada'- Cr$ 40,00; Geral- Cr$ 20,00, - Ar·-·

Cr$
,

�'o 00 'Ma�' ·IGO's ��'I�I�tN�'d,�·lO�r�aI'�.ndaa'O�S'fh�R'daa'etObn.e��Sh':�'oelOmCs..�,e:'Darcy I, Darcy II; Grilo, Haroldo" Miltinho,- Cala�ns, À tarde, nas bilheterias: Cadeira _ Cr$ 150,00; _

'" •

Décio II, Lucas, Edelfo, Wilson, Newton e outros" eis quibancada. - Cr$ 50,il'0 e Geral ---'- �r$ 30,00,

--.._-�......,.---

,

' ,,-' �ate c1�1��'ta���i�'ac:�!�i�a�
·Osni Mello: "Com ° Govêrno ou sem lACA ROTARY (LUB Seriam mágico> �i não fossem reais. Seria um sonho, ção telegráfica de que os

f ' f,i a qualquer peSf'oa não fôsse dada a oportunidade de denodados excursionistas se

eA1e,'a rtÃfo'·rm:3· deve feW 'eit-ali POl1A RAZA :ardo Ferrari e Dr, F,elix )'o'de:c provar por A mais B si é realidade ou não. , ,

-

-

enc,onttavam em boas con-

a � o 'fI.J � li • Dando continúidade ao- Jchaéífer. É só pegar 30 ,cruzeiros para .dar de entrada edições.
seu progl:a'ma espo,rtivp da 3a.. regata, em 14/3/48 (desde natúralmenle qUe se tenha crédito) levar um col- Tem sido grande o núme-

Conforme
.

prometemos,� trazemos hoje a palavra de 'atual te)llporada, o 'Iate -:-. 10) -Dr, Arnoldo Suarez chão de mola's Divino .pal'a casa, 'I ro de ga�otas que constan-
(;]11a autoridade esportiva, o l?residente da F,C,F" Sr, 'Clube desta Capital' fàrá Júneo e tripulante, Hézio

_,_, Essa compra, lO;' sua vez, dá direito a concorrer a temente se dirigem ao Clu-
Osni Melo, desportista que vem servindo à causa do nos- I' h' ',,- , d S 20) G'lb

-, '

b d 'P d G d
'

rea Izar, oJe, mal", uma " ,e ouza; 1 erto ilm nrêmio grandiO'-,o, que con::riste em duas passagens e a e ra ran e, pes-'
;:;o futebol, mesmo sem (j), beneplácito de outros. disputa da

-

taça Rotary ,)liveira e Luz Simas. gratis ao Rio, pel8 Real estadia alí dos 4 dias de car- soalmente ou por telefone,
B:l.talhamos PCj�i reforma do Estádio' "Dr. Adolfo Club. 4a:, regata, em 5/2/50 - :laval_ num' hotel dI" Copacabana e mais a' entrada no ansinsas pelo regresso do

Konder", E para qt!€ não pensem que outros interesses -n' 't d )
, "

1
, .i' OI por propos a o sr, _o Nelson Spopanicz e, -!'amoso baile de carnaval. ( Slm?atlco e e eg,ante João

liaS animam,' resoLrf'ffiOS ouvir àqq,eles que, por --sua po- J
'

ft:l.giba Campos que este "auro Battistotti; 20) Ar- I 'A valio�íssi�H oportunidade está sendo oferecida ,o�e" um dos "·dez mais"
!'-ição privilegiada e de mando llo esporte, estão autori- prêmio ficou instituido no nando Sabino e Dr. Felix' r:ela A Modelar d{' T;'\óveis; 'a qtial, contou para issso alergIcos, com.. alergia, em
zados a opinar sôhre o assunto, d' 17/6/143" "t

'

d" "
,

' Ia 9, em reumão 3Chaeffer, � com 8, mais decidida boa vontade da Probel, fab-ricantes �rcelra Imensão, até,
E, assim, est8,-:::0S 'cumprindo o prometido, pois en- do Rota1'Y Clttb de Floria- 5a. regata, em'23/3/52 "- lIOS insuperáveis colchões de molas Divino e dos móveis pOIS que as noites do "130- •

tendemos que pro;1'�8sa é dívida, l1ópolis, quando se decorria 0) Armando Sàbino e Au- I t&toflldos probel. cieíy" estão meio arrefeci-
A qpinião cio ,sr, P�'esideflte da FCF expressa, níti- ,j SeU �J aniversário de fun- ;usto Kiel; 20) Carlos O., das com a sua ausência sú-

'

fÍp,mente,' a necessjj>1de de Um éomp-leto remOdelan;entQ lr,rià.o, �ard9so e Luz Ferreira, , bita, (Correspondência Po-
em nossa única' praça de esporte, Disse-nos S,S,: "Com o ,É a - Taça Rotary anual- 6a, regata, em 15/3/53 _

"' pa Raza)�
Govêrno ou sem êle, a reforma deve ser feita", É a pa- mente' disputada no domin- _.o ,Armando Sabi,no e Fran: PAR. T I r I P A ( A- {) Jlavrá do mentor máximo da nossa entidade futebolística, 50 mais próximo a 23 de :isco Ferreira; 20) Alváro \. .-..-......_..;.,._......��
que 'sente, mais do que ninguém, os problemas de sua

)

fevereiro, data, -em- que ani- Ci'réitas e Osny Faffs.
administração- e o desejo de vê-los solucionados satisfa- versaria o Rotary CluI>' In- 7a t' 21/2/54lóriamente..

'

, rega a, em _

ternacional;
.

sua posse de- tO) José Pedro Marfim ,e e
O Sr, Osni Meio conhece inúmeros Estádios e sabe Einitiva c.aberá a-o patrão 3idney Damiani; 20) Ar- Rosa V. de Lima ,participa aos parentes e

0. quanto o nosso t'"tá afastado ,da realidade esportiva,
'-lue obtiver 3 vitórias

con-Imando
Sabino e, Dr. Felix' Participarp aos parentes e amigos o contrato de sua

Sabe também; que os Govêl'nos de outros Estados au- I
'1' d'd" 1 t'd d .,., t'

�ecl.ltivas
,
ou 5 alternadas. Schaeffer.

.

amigos o contrato de casa- neta Mariza com o SI: ZaIÍ-'
} Ll�tm, na me I a OI) pOSSlve, as en I a es

-

e",por Ivas, N
", ' '

,

-

I'
,

,1' d d "A -FCF
as prQva.s ,anuaIS, as tn- . sa. regata, em 3/4/55 _ menta de .seu fIlho Zanzibar zibar Lima

uocan o-as e reClF';;CS necessarlOS. nossa, a an-· _ - -", ,-
'

'�," '....- �

, ! pUlaçoes colocadas em 1° e I 0) Luiz Carlos Oliveira e com a srta, Mariza Medeiros.
a« a mmgua._ , -' ·1 �a' 1 C

'

Perguntamos a 1 Sr, Osni Melo se teve conhecimeIlJ:Q ;;:; ugares - o Rotªry lub _Fausto Pamplona; 2°) José' Zanzibar e Mariz'a
,

.'
.

I'
oferta medalhas . >ed l'U Morfim Filho e Dr '

ria promessa do s..r, .GoVernador do Estado, de remodelar 'D I
',-,

d' '. "

nOIvos

o campo da Bocait;';a', Respontleu-nos S,S, que, somente,
.

t cs:: Sl)� pnme!'t'a IS- feItor Stem.
-

Dtravés do rádio soube dela,' Perguntamos, ainda, se es-
pu ad, cem SIdo os vencedo- (la, regáta,

-

em 26/2/56
• -' ,. t'CS as provas' 10) J 'P d 'M f'tariam concluidas ,as abras de reforma antes do campeo- i� <,

.

'

/ /
,_ ose e 1'0 01' Im e

nato de 1957. S,S./ afirmou que antes do campeonato não
10 ,teg�ta,_,ª-m 25 2 45 - )1', Heitor Stein; 2°) Lau

!ierá possível, poré:t1, durante o corrente ano há pos�ibi- d ,�o oca o�,) �alter Wa�- 1'0. B�ttistotii e Sebasttão

1 Ldade de termos o Estádio completamênte remodelado, p,:1 tey d'
e o�lll,PU�afrt�s Joaq Bànna'ssis, \

ln o e Ivel1'a' 20) Dr P.el'fl�' I'lltens" a 'm· - I
O Sr, Governador que será procurado pelo Presi- "ü.. III açao

.

,,' ,Arnaldo Suurez Cúneo e'o m' I t' t t d 'fdente da FCF, por certo confortá-Io-á, e os despo,rtistas I t' I i
'

",'
210 a IS a, ti- o a-

,'a Capi,ta.l, a.utorizando a tão esperada e necessária re- f L�IPhu an e Rafael Gendocl ;,endo crer que á prova Ta·
, " -

1
'

- I ln ares, 2a regata 'em '" Rotnl'" aera' m 't d"I,OI'lYla. que vIra Impu SlOnal', o progresso do uosso fu- ',-' ," ,. <','" UI o ISpU-

lehol.· ,'24/3/'16
_ 10 colocados) "'lct�, com a participação

Agl'adecemos ao Sr, O�ni Melo peja maneira cordial
Vvalter Wanderley e tl'ipu- -ie toda a flotilha de shar

e cíJ.�alheil:esc,a �9m qU,e nos �terideu, A sua p-a-lavl'a ,lante Paulo L:mg; 2°) Abe- pies do, bte Cl�lhe.
�,b::l!znda e um te3�emunho eVIdente de que -neGessita- '

__

/

_

;::;i��: ::�:,:;,:':d�::::?:::n 'd:'::i:::':'n;:; [ Terreno no Bairro de José Mendes:Querosene a 'Domicilio . V.�d.�!Eur:.,�'\O�oa, caM.
(_. OTIl o ,)t, Govel'l1ador, de cUJO res.ultaqo dependerá o ! Vende-se, na ruâ São Judas Tadeu, um lote medin- I

O d d d ,,' ,

sIta a rua ,Matos A1'eas, n.
de::\Lino do nosso f:.:t,"boJ. ) 00 10x27.

-

, I'
s pe 1 os evertl seI, encamm�ad�s ao Posto 5 pro-

i
511, no Estreito,

,

a tratar·
SUN-EInA I T t 'A FI: 'I' I

'

"

xlmo a Escola de AprendIzes Marmhelros ou pelo tele- com o sr Aristides Borba,... - J'll ar � v, �rGl 10 JllZ nQ 22l ,

' /, fane 6209, I· ,,'
_""__m )31gUa. -"

P A R-T I ( I P A ( Ã O''
f

'

Narciso Limt. Maria dasYNeves . Pereira
,

Lembrando. , .

No campeonato argentino
de 1935, Marcovecchio mar

cou nada menos de 96 ten
tos, Eis um recorde que du- .

.vidamos- tenha sido supe
rado até ag()ra,

, * * *

Em 1933 o Bangú con

quistou o Campeonato Ca
rioca de Futebol com o se

gui�te conjunto: Euclides;
Mário e Sá Pinto; Paulis
ta, Santana e Médio; So
brai, Ladislau, Tião, Plá
cido e Orlandinho.

ARY C. BERRETTA .

:e:

OS\;:ABDINA MARIA PtATT BERRETTA
participam aos parentes e pessôas amigas, o

:Dento de seu filho MARCIO ARY ocorrido, dia
,�orTeÍ1te mês na Maternidade Carmela Dutra.

* * *'

nasci-
21 do

,
Em 1931, jOlfando em

seus domínios, o Botafogo,
do Rio, goleQJl o Corintians'
de São Paulo, por 7 a 1.

'
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/ -

O SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade de

ternos de verão recebidos pela "A MO'DELAR"?

"

O -SENHOR JA SABIA que na "A MODELAR"
pode-se comprar uma bôa camisa esporte, por �r$ ....
[:fI,OO - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma boa
calca de linho por (':$ 420,00 e um paletó de schantung,
lJor' Cr$ 280,00?

-

•

O SENHOR JA SABIA que 'as confe"',Jes mais fa
mosas, as roupas mais bem acabadas e de elegância qua
si que inexcedível são as das marcas "DUCAL",
"WOLLE;NS', "LA ::3ALLE" e "CHESTER", cuja venda
é, estati�ti(;ámente. h maior do país?

Que mais' de 17:\% de Senadores e Deputados Fede
i als vestem a roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora, exclusividade, dê "A
MO'DELAR"?

. ;�

o SENHOR JÁ SABIA que também em _.,aletós, cal
!.oas e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam-.
bém em artigos de praia, para homens e meninos, "A
MODELAR" possüe agora,' no 1° andar de seu Estabele
l imento, uma enorme variedade e: por - prêço� que na

verdade desafiam qualquer cóncorrência?

J j

O SENHOR JA SABIA que durante êsses dois me

ses (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com

j.radas à vista, com 20% 'e pelo Crediário de "A MO'DE
LAR", que é aliás c mais antigo do Estado, com 10% de
.ibatimento ? _,

\'

,

\:,

f.<

'IJ

i'
E�
I
;m

�t

"
,�

t
"

;.

�

ACEITE UMA SUGESTÃO
Faça uma vísita.: hoje mesmo; ao 10 anda-r de "A

\'lO'DELAR" e será- atendido com a expontânea cordíalí
«ade quê é alí uma característica tradicional. '

•

EDITALDE CONVOCAÇÃO

/'

'IiIIII

..... J� ����
"ll'! IIJ.: ••

.-

Produto a base de anti.
bíótícos. penicilina.' es
treptomicina e sulfatiazol.

tOM A MAIS VIVA REPERCUSSÃO NOS MEIOS PO
LICIAIS, A CARTA QUE O CAP. THESEU DmIGIU
AOS SEUS COLEGAS E CAMARADAS COMEÇA A

�ROVOCA� AS, PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES
aL(.,,�'-' ,

A .proposíto da notícia, por nós", veiculada, ontem, de
yue estava iminente um movimento na classe de Oficiais
'la 'nossa Polícia Mllitar, podemos informar ao público
que o Comandante daquela Corporação está submetendo
a referida carta a uma espécie de votação -nos moldes
, shakespearianos" do "ser ou não ser".

Assim é- que, _a�óra, prevalecendo-se de sua situa
cão e autoridade, o Comandante Guedes está obrigando
aos seus oficiais a manifestarem-se "pró ou- contra" a

célebre carta do Cap. Theseu.
E' de 'presumir-se que o resultado desta votação'

.ião exprimirá o pensamento geral e sincero da Corpo
ração A iniciativa do Comandante Guedes tem por si, no
entanto, uma feição que bem -defíne o abaso -e desres
peito a personalidade de seus comandados. Se a carta -do
Cap. Theseu foi dirigida a cada um de seus camaradas,

}
não se compreende e nem se admite a coação e víolencia
,que ora estão -sofvendo os oficias para um pronuncia
mento suspeito e aberrante sob todos os pontos de vis-
ta.

.

Provãvelmente. ; eremos, em consequência, um outro
movimento, semelhsnte ao que se verificou com os "13",
sm .íunho de 1955 Desta vez, porém, o número será
bem maíór porque todos agora estão a par do �que se

trata. -

A Idéia do Comandante Guedes, que está causando
justa repulsa no seio da classe, é realmente infeliz, pois
não eram, os senhores oficiais, obrigados' a, manifesta
rem-Se a' respeito da carta. -

Que o sr. CeI. Guedes espere um pronunciamento
favorável aos seus desígnios é uma oportunidade -sua.
Mas não pondo em jogo a personalidade e a dignida
de de seus cOl1landp',dos. Porque, neste caso, cemo se trata
CIos interesses da nossa milicia que é mantida com o

dinheiro, do povo, também, este povo terá direito de to
mar conhecimento do conteudo da carta 'e manifestar-
8e a respeito, espo!lbmeamente.

Neste ca-so, podemo� adiantar que os homens' de
uem e de inteireza de caráter de nossa: terra e�tarão
.solidários com o Capitão The:seu, pQis sua carta con
·,em afirma_ções, duras, mas verdàdeiras.

Pelo presente edital ficam convocados os srs, Acío
n'istas de "Incomape S.A.", sucessores de "Nosso Posto
S.k. Carros Diesel", para uma Assembléia Geral a ser

l kal1za,da no dia vinte cinto (25) do corrente mês, às

lO horas, na sede ,.o_�ial á rua Santos; Saraiva, n. 840,

ográfico se enfaixam inú, no sub-distrito do E�ítreito, com a seguinte ordem do dia-:
ge

I' h d f a' o 1) Suspensão da liquidação da sociedade e reinicio
meras m as 'e orç, I . .

'

mesmo se transforma em
de suas atlvlda_des: '

..

-

t êti d
.

l'j 2) Prestacao de contas por parte do liquidante e

pau ç,-g'ane lCO e - sma '
. .' d'

.

d d
'

,

1 T 3) Outros assuntos do interesse a socie a e.
dposto ao po o magne lCO Florianópolis,' 12 de fevereiro de 1957

A Seixas Netto base.

'� José Corrêa Teixeira Filho
Encerrando êste Tratado Pode ser dito que a Terra

,D, íretor-PrealdenteMenor do Ano Vertente, eu- possúe um número, �limita- ::'i.wJ�.��!��_����!�_�T:..:,
'

� .:__
_ tendo que é útil apreciar do' de palas magnéticos de I'!

-,

minha proposição do' siste- baixa amplitude, sendo, po-

ma bi-polar magnético ter-, rém, dois deles do norte e

I EDITAL DE CONVOCArÃO
restre e do circulo, magnê- dois do sul grandemente no- -

" '"
tico polar, como segue: taveis. Devido ao, fato das ] O' 'Presidente t1(l Partido. d� Renovação Aca-dê�ica
Há, com 'o desenvolvimen,:- linhas magnéticas serem i (P.R.A), da Faculd!1rle, de Direito de Santa Catarma,_

to atual da Geofísica, que perfeitamente unidas, as va- 'tendo em vista o que foi �eliberado em Assembléia Ge-

, propôr o seguinte princípio: riações magnéticas são mo-
' -al Extraordínárta .1('1 dia 20; convoca todos" os membros

A Terra possúe um número duladas pelo polo magnêti-
' da Diretor.i_a Exec.ut,iy.a, partid�rios e ,simpatizantes, para

Ilirrütado de pontos-polos co base, porém, as declina- lll�a. reUDla�.or�l:.1"'(!'i� t reah�a)r-�e n� �aculda,d� de

magnéticos, compondo, afe- -ões magnéticas em pontos Direl.to::1O 1;0: vm e ,e seis ,
. �rça- ;lra d p��xlma,

ti t 'r g'eogrúficos da superficie da com lDIIClO aRs t to;as, _ çomd a psegut�dn e ar em o la:

ivamen e, os circu o,s mag-
�

,

I
' -

_ es ru uraçao o ar 1 o

néticos austral e boreal, ferra sao n;o.dulados pe � II _ Relações do Partido .com o Diretório Aca-

caracterizgdos em quatro, linha magnética que lhe' e, dêmico e-com a U.C.E.
palas magnéticos de grande meridiana. Mas isto não p�- I III - Ação de Partid� após, o início. das aulas.
inténsidade-. - (dois ao nor- de ser, por enquanto, medi- I Florianópolis, 22 de fevereiro de 1.957. -

te, dois ao sul) -, .que são 'la devido ao fato de resso- i DARIO DA COSTA �RMAZÉM
resultado do enfeixamento nancia do enfeixamento-ba- Presidente do P:R.A. da Faculdade de Vende-se um afreguesa-
das linhas de fÔrça do cam- se sôbresas linhas magnêtí- Direito do armazém de secos e ma-

pa terrestre, pelo movimen- .as meridianas perturbar os ----- lhados, situado à- rua Ani-
ta de rotação do planeta. aparelhos inda imprecisos

- 'V
'

d
-

.: ta Garibaldi, 48. Facilita-se
O's circulas magnéticos no seu poder separador. \ en e se pagamento. Tratar no mes-

es�i? inclinados, :- t�rmo Futu:am.entê, u�a vez
�

-

_

'

mo local, com o proprietá--
medlO -, 12,5 graus sobre que haja sido passIVeI con- ,rio.
a zona polar geográficá, 1 seguir poder separador pa- Vende-se um :-;:nocking por preço de ocasião. R. • .

sendo que o próprio palo, ra as linhas magnéticas, do ' Altamiro Guimarães 12 - telefone 354�. Olh S dgeográfico é um ponto no
I
campo terrestre,_ os elemen-I Todo o tecido usádo nas ,famosas roupas Impe- OS que e uzem

circulo magnético e, por si tos para estabelecimento das ria I Extr.'\ é pre-encolhido, assegurando assim uma ". ,

mesmo, um ponto-palo mag- medidas e posições dos me- .roupa impecavel, que não se deforma com o usoe*�néticõ de baix� .intensidade. ridianos tel'restres serão li- veste bem eJill todos os tamanhos. Y. .

, �

Assim, o centro do circulo mitados a cada uma delas. -Estas famosas roupas são distribuidas com ex- SÃO �
-

magnético, formando o anel ',Portanto, é-me: possivel clusividade nesta ridade pelo Magazie Hoepcke. � \

d'
-

T Ho �"e OLHOS �I" '

e eníeixamento das linhas afirmar que a erra possue epca .

de força do éampo terrestre, dois circulas polares magné- ----------�---------

forma o palo magnético-ba- ticos, -dois paIos-magnéticos
se, sendo o boreal pósitivo e boreais e dois austrais.
,o austral negativo. A linha- E' mais um elemento im-

circular magnética é-neutra portante para a Gê0lP'afia e

no conjunto, sendo, contudo, presta-me esperar a confir
cada ponto-palo negativo em maçãq desta proposição que

relação ao polo mâgnético tenho. de mim para mim, co
base boreal e positivo ao mo a mais importante e mais
sul. Como no, ponto do paio Útil à pesquiza ge6física. af(iiir-: /f' !.-�' "ir, f __n,...",,--, '�"".,.." --��:'<\',c�"'---[

TRATADO MENOR DO
ANÓ VERTENTE

OS QUATRO POLOS MAG
N.E'TICOS DA TERRA

Outros produtos Hertape:
SlJLFINJEX. POMASUL·
FA e BERl'I!OL .

Laboratório

HERTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 • Belo Horizonte

...,.l4IIItont. no 'ora" • S_
Coto,lna ...r

:J:< 1110 10SAS , elA. lYDI.
Praça Bo,60 d. Go,ouno. 67 ,C.,.
310 - T.1. 21)8 - PONTA GROSSA

EJt. cio Poro"

O ESTADO

Desde 'à escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento p!t'rfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos expecialistas responsaveis pela,confecção' das
. roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per:"eita e que veste' bem�

-

Pelo Crediário do Magazine Hoepoke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas áfa
madas roupas.

CLAREIA E HIGIENIl,.t\

'Procura-se pru:a alugar, uma casa ampla, bem
localizada.

,

,Paga-se bom aluguel. Tratar éom Arlindo Francis
co PhUippi, à rua 24 de Maio, 1.128 ou pelo Fone 6�07.

Pelo laje Clube
"SABADO' NO lATE CLUBE GRITO DE CARNA-

VAL CO'M INíCIQ AS 22 HO'RAS.
-

VENDAS DE MESAS NA SÉDE DO' IA�E O'U
PELO' TELEFO'NE 2464. SERVIRÁ,DE INGRESSO O'

rrALÃO' DO M1l:S.
----�---��--��=_,���,--._

AUTOMOVEL
_ PREÇO DE OCASIÃO

-

-

Vende-se um a'ltomóvel Buick, mo-dêlo 46. Negócio
0.!reto. Também troca-se' por carro menor ou jee'p. Tra
tar com o proprietário na Rua Desembargador Pedro
�iJya 997. Coqumros.

O mais antigo- Diário de
�anta Catarina,

'

Leia e Assine Aviso
��-- .�-----

VENDE-SE
-

Por mot.ivo \ de mudança
uma geladeira Bacelli, de
15 üés, e um conjunto esto
fado.
rrfltar à Rua Gel. BiUen·

De órrlem do M'>Dsenbor Vigário Geral da ParOquia
fica transferida atti segunda ,ordem a missá -e Procissãó

"

de N. S. do Parto motivo de' achar-se em grande enfer
midatle

.

o Provedor desta Irmandade.
'Consistório em Florianópolis, 14/2/957

, O Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL
,

M 8 D I, O O 8 t '

DR. W \LMOR ZOMER'":' UH. J(lblO -PAUPITZ

GARCIA - }i'ILHO
Oiplomado pela' Faculdade Na

eíeaal de It.edlclna da Umer
aldade do Brasil

�,-illterno por concurso da :'da·

ternidade-E8'cola ,

(Serviço do Prof. Octávio R,,·

ddgues Líma)
.t:x-Interno do Serviço de Clrur

Itia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Jl\neiro
Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl"8

, Corrêa
úOENÇAS DE SENHO�AS -

PARTOi< - OFERA;_:r,ES
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,O(i horas':
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

ra�e8idência: A'\Tenida Rio Sr..n

co, n, 42.
Atende c:hamadOl

'fe!e�()nê: - 11296.
-----,----

DR. s, 'LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho re8plr:atórlo
TUBt:RCULOSE

itADJOGltAlt'IA li: RAIHOSCOl>IA DR. LAURO DAURA
DOS PULMõES CLíNICA GJ':KAl,

CIrurgia do Tarax J,;r,pccialista era moiéstia. de

Formado pela FaCilidade Nach'- Senhoras e vias urtnãrias.

nal de l\1ediciua, Ti81,ó�(I&i ..ta e, Cura, radic�l das inf'3cç'ões

fis�octrurgião do llolSPltal Ne- 'agu?as e, ero,mcas, do aperelho
rêu RamOS .

gelnto-urlnárIo em ambol OI

Curso de e8pecialbação pela sexos. -

8. N. T. Ex-Interno e Ex-alllsl.-" Doen�a& do aparelho Digestivo.
tent.e de Cirurgia do Pr",f. U"o; e do ;!l�tmra nervoso.

'Guimarães (Rio). .J HorarlO; �Olh ás 1� e 2% ás !í,

Cona.: Felipe Schmidt, 18 -' Coonsultorlo:�. Tl,ra�e�te8. 12

"o IIe !:ISO I
- 1

. �I!da� -- Fone, 3_46.

Atende em hora mp,rcada. .

Resídê-icía: R. Laeer�a Cou-

_ Res : _ RUL Est..ve. Junh.r. tínho, 13 (Chácara cio Espanha)
F"",,: lIS!;!.

- Fone: 3248.

. DR. EWALDO' 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.
--

-'--CLINICA Horário .das Consultas -

de das ,16 às 17 noras (excE;to
.jL':!O� -i' OUVIDOS .- 'NARIZ

E: GARGAN'rA aol" 'liÍ-bados).
DO Residincia: Rua -lfêrro- e

DR. GUERREIRO UA Alvim; 20 ,- Tel. 3865.
lI'ONSECA

..

Chefe do Serviço de OTORI· DR. JÚLIO DOIN
.\10 do Hospital' ue Florianópolis, Iiã �-!���1i�!!�·N:�::�: tªy���:��� talXii;11
A TARDE - daa 2 as 5 - Ultu-Som -

'

J
.la CONSULTóRIO - Rua dos (T�atamênto de 8inuIlte .e..

O ESTADO

I
ILHEr ':I 'rio. 2 operação).
Ri.....�DtNCIA � Felipe Sel! Anglo�retinoscopil� - Jlecelta d" .\DMIN!STRAÇAO·

-

midt nO. 113 Tel 2860, OClll08, _ Moderno equipamento Reda('ão e.,O"c'ToIu!. à .ú. Con-

, IITRA. WLAD'YSL� :'VA
•

�e 'Jto.Rinolaringolllgia (ámcc .""hd ro '\fafra. D, lliO '(",- 1022,

U _'1L no Estado,) - ex_ Postal 139;

W. MUSSI " Horário das 9 às 1% boraa e Diretor: RUBEN� A: RAMOS

1M 16 às lS'horas.' Gerent.e: DOMJNG,OS p, n.
• ,-,on�ultório: - Rua Vítor Mei AQUINO

DR. ANTONIO DIB reles 22 - Fone 2676: Represt>nhtot.'I:

MUSSI luls. - Ru. São Jor�. ao Represenivçõe.. A. S. !.sra,

lcne 24 21. Ltda '-

MI!:DICÚS .

'

'

Rc':l Senador Dantas. 40 :_ �"

CIRURGIA CLfNfCA andar.
GERAL-PARTOS DR. ANTONIO MONIZ Tel.: 22-6924·· 'Rio, de Jnneirn,

Serviço �omp!eto -li especiali- Rua 16 de Novembro 228 11°

.ado das F>OENÇAS DE SENHO- DE ARAGAO nelar �ala 512 - S�" PRnln

RAS, com modernos método,. de 'IRURGtA TREUMÁTOLOGIA Assi'naturas allual •• Cr$ 800,00
rliagnósticos e tratamento. Urtopedid, �
SULPOSCOP-IÁ - HISTERO -'

Co .. 9ultório: João Pinto, 18.
Vend'l a uhs.a •••.. - Cr' 1,00

SALPINGOGRAFIA - METABO- Dan 16 às 17 dlàriamente: Anúncio m&diante contráto.
.

LISMO BASAL
-

Menos aos Sábados Os originais, - mesmo não- pu-

lt'uUoterapia por ondas curtas- R.es: Bocaiuva 136. b 1 icarlos, não "eri\'o rlevolvidoll,

F.letrocoagulaçóio - Raios Ultra' ,Ii'!}ne: � 2.714. A direção não se responsabiliza
Violeta e Infra Vermelho. 'p�los conêeitos, emitidos nos ar-

:;onsultório: Rua Trajano, n. 1, DR. ANTONIO :MA1'ISTA tigos assinados.
i" andar - Edifício do Montepio.
Horário: Das 9 às )2 ho.rôl. _ JUNIOR INFOh,,,...._;OI!lA V"r�J!1I

[Ir. MUSSI_ '
. 'CLlNICA ESPECIALIZADA DE' 'O leitl"r �mcontra('á, nesta co-

Das' 15 às 18 bora. _ Dra. CRIANÇAS IUD,a,' informaçõc§ que ","ceBsita,'

VlHSSl
.

Consulia� das 9 ás 11 horaa, di�"iamente e dr imediato.:
Residência: Avenida. Trom· Res .. Cons Padre Miguelin�o, ORNAIS T21efu:te

powsky. 84', \2.' O 1lstado ••..•••••..• ,. .8.022
.A G,lIzet'iÍ' . _. , .. , •• , ..•. ' 2.11511

, pi,ário :!r- ,'l' '-<le 8.679
Imprensa Oflci:ll ••...... 1.688
HOSP1TAm'

Caridade:
(Prove!l'or) , ,....... 2.314
(Portaria) .. , , ... , •. _. 2,036
Nerêu Ramos ,........... 8.831
Militar " __ , , ,. 1I,llí7
tlão Sebastiiio- (Casa de
Saúde) .: �_ ..... _., ... , 3.1[,8

M3.ter:1idade Doutor Csr-
10s Corrêa .... , .•

CHAMADOS UR-
GENTES

Corl\o de Bombeirl}d ....

"e_rviço Luz (Raclafua-
ções) ,. -'"

Polícia (Sála Comissário ..

Policia (Gab. relegado)· ..
COMPANHIAS DE
TRA:r.:SPOUTES

TAC-._ ..

"lIuzeiro do 3ul .•.•....

\pamiir
•... _ .. , •.•.•••.••

Varig ..

Lóide Aéreo • _ •..• :: ..

Rebl •..'., .•••.•.••••••••
ScandinaV8� . •• .., ......

HOTéIS·
Lu't • • • • . •• • - • : ••• '!

.

Magestic ,

Metropo! ..•••..•.•••.•.•
La Porta ... " ..... - . - ....

,Cacique •.....•. _ ..•••..

Centra! •.......• _ .•...•••

Estr,ela .•. ; •...•••.•.•••.•
ldeal _. _ ...• _ •••••.••••• .-
�STREITO
Di.ou. . _ . . - .' . .. II

.................4••••

Ex-interno da 20· e�1"mar...
e Servi�.:) de gastrQ-el';:�rologia
da Santa Casa' do Rio de Jeneiro
(Prof. W. Berardinelli).
Ex-ínternç.. do HospIt.al mater

nidade V. �Amaral.
DOENÇAS IN'fERNAS

Co raçâo, Estômago, intestino,
fígado e vias bi!iao:es. Rins. '

L-on1ultório:' v itor Meirele. 21.
Das l� às 18 horas.

,Residênci'il; Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3468.

-fê.esidência;
----- _ .._-

Rua: General Bittencoun n,
101.
Telefone: 2.693.

DR. CONSTAN'rINO
DIMATOS

MÉDICO ClRURGIAO
Doenças de [leahora8 - puloll
__

.

Operloçõe8 - Vinil UlinaCllI.II

Curso de aperfaiçoament-.. e

longa prática nos Hospitais de

l:luenos Aires. " .'

CONSULTÓRIO: Rua Eehpe
Schmidt, nr, 18 (sobradO). ):I'ONE

3j:i12.
'

HORAltiO: das Ui 'S 18 ho-
...:DR. ROMEU BASTOS

PIRES
MÉDICO.

Com I"rática no· Hospital São.
FranciscliI de As�is e na f'anta

,Ce"à do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

'

CARDIOLOGIA,
Conaultôrdo t

' Rua Vitor Mei

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

Sexta 'f.eiras:
'

, Da!" 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sebo

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 3.0011.

DR. HENRIQUE PRISCO,
PARAISO
l'nI!:DICO

Operações �,Dol!nças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

aospit,'Il dos Servidores do. Es
tado.
(Serviço do Prof. 'Mariano de

Andrade).
-Coneultaa - Pela manhã no

ctosplt'll de Car-idade.
.\ tarde das 10.oe hs. em diau

te no consu-ltório -á Rua Nunes
Machado 17 Ésquina de Tira-

dentes. 'l'el. 2766.
,

.tesidênçia - RUR Preaidente
êoutir.ho 44. Tel.: 3120.

Vende-se
Vende�se, por motivo de mudanç,a, os seguintes

móveis:
1 sala de jantar
1 grupo estofadõ (sala de visita)
1 grupo de plavinil (sala de espera)
3 camàs de sôlteiro
1 estante
2 camiseiros
Tratar na Praça Get'úlio Vargas nO 8, dl!s 9h. às

llh. da' manhã.
. 'O que difine uma roupa bem\feita é um comple

xo gr,!lnde de fatores..A -escolha dos tecidos, opa·
drão: o corte e a confecção, são alguns dos principais
que in�ervem numa roupa bem feita Imperial Extra:

A' venda destas' excelentes roupa!,!- é efeita pelo
,

Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva·,
mente pelo-;.Magazine Hoepcke.'

Basta·saber ler e escrever
-:-P AR A:""

Aspirar :1 um Futuro Bri1hante Fazendo

POR CORRESPOND:mNCIA o 'seu

Curso Ginasl:tl (Artigo 91, do Decr�to-Lei 4.244)
PE<;AM INFOR.lYIAÇõES AO

EDITORA LRC.A. - Av. Rio Branco, 185 - 17.0'
an,d. s/. 1.708

(Séde Própria) Rio de Ja>leiro.

------'---'_' ..__---'--......�::_,...;'-I..._--..;:......:.----

A T E N C'-A O
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

para diversos fins.
DENTAL SANTA APOLONIA
Flonanópo!is, - Santa

�......----, au�,: TJl�aç1entes,

eôres,
End:

e

UMA V1AGEM PELA T.A.C,! _

PÃ�''$ ��- 0.1
MANR��o.nda· à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA

-', _ se
' UM PROGRAMA '1m RÁDIO? UM FILME OU-A

,
t;

.l\IARCA DE UM NOVO .t'RODUTO?

l/II
�

,
,

ENVIE SUA RESPOSTA PARÁ RÁDIO GUARUJÁ,

� � "
,--w- � '�'\NEX�NDO SEU NOME E ENDER:mÇQ t CANDIllÁ·

ffi-r OUIWITE TOOD DtA fE-SJ<,:.,

",/ (� ,�nos ,\lA/)�JOS DR. OJIO FRIEDMANN

�MJ' <�" ,,-,.., E N,-S I N A
'"' ,�.�/.,�' •

... '.,. .

,-"
Matemáticas o·e Fisica

. _."
R. Cristovão NLl!leS' Pires :21.

� Esqu. Rua Hoepl�e e R. Cons. Mafra
}<'ilial "A Soberana" Dtstrftll dO Estreit9 - Canto

')
AVISO .-

d.U: A Deleg�cia FlorestaLRegional,
2.404 no sentido de'\vihir, ao máximo poso

�:g:� !�ve�, as queimaâai\ 'e dt!rrubadas de mato, afim de impe-
dIr os' d,,:,u.:strosc.s efeitos, econômicos e ecológicod que
�carretam bili práticas, torna 'público e chama a ::ttei:-ãO
de todos os proprietários de terras e lavWldores em �e'" RESERVA DE 'MES�S
tal, para a exigência do cumprimento do Código Flo:;-es- A reserva de .1.',esas será feita a partir do dia 20
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado llas '15 as 18 horas na secretaria do Clube.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO .' P r e ç o s d' as' M (" s a s

Nenhum :uroprietário d� terras ou lav_raâor pódel'á Para 3 bailes .,................ Cr$ 400,00
!.O21 rroceder que�..Jada ou derrubadá de mato sem solicitar, Para 1 baile ,- ... '.............

" 200,00
2.276 (om antecedênciá, a necessária' licença dá autoridade A reserva de mesa para uma noite serã a partir do

::��; florestal competente, conforme dispõe o Código Flore� dia 28, ,das 15 as 19 horas.

3.449 tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente_,' estando os
O clube não distribuirá ingressos.

:::�� nfratol'es' sujeitos a penah.·dades. 'I' P�r� as pesso[;i' �m transito, a Diretoria poderá

1.61111 REFLORESTAMENTO expc!hr mgress0s, mf,dIante a responsabilidade de um Só-

Esta Répartiç,ão, pela rêde .de viveiros flore8taIs, em
do, madiante a seguinte taxa de fl�equenci.a.

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e
P r e ç o F d e I n g r e s sos

,:emf2�l�eS de espér>.ies !IOl'estais e de ornamentação, para
Para !odas a�. festas, Cr$ 1.000,00

'orneclll)ento aos agricultores em geral, interessaJos no �ara uma noIte
.... : :

..

:...
" 500,00

eflorestamento de suas terras, além àe prestar toda
,Nota - O cODnte nao dara dIreIto a mesa, que se-

lrientação técnica necessária. tembra, alnda, a possibi.
"á paga a. part�., ,'.. .

_

idade da otltenção de emprestimos para reflorestamento _ .
Men.oles._. Natl �era permIhda a entrada de me-

:no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.
I'Oles n�s b�ll�s dos. dI�S � - 4 -: 5.

,

Os interessRdos em assuntos florestàis. _ para < a
Na matmee Inf"ntJI so podera dançar os menores

bt
-

d"
,(:e 14 anos·

.

) ençao e malOrer,;· esc:lareClmentos e requererem aúto. E' l"t d h
' .

"
_

d l'
/.'

.

.
SO leI a c !lOS sen Ol:es associados a fineza de

lIzaçao e Icença para queImada e derrubadas
-

de mató ,- I

d?vem dirigir-se às Ag�ncias Florestais Municipais �� �:�a epvba;�;e;:eo::�����a�ha: at q�ad�o SºCi�li ?utrossim
����;�en�e 9

.. eSFta �2p�rtiç.ã,o, situada à rua SalÜos 1';0 -. que Q Socio e:üeja �lui�:sasco; aa��:;;ra�i:.e�:�s:�
ln. 6 em 10rIano�ohs., obrlgatoria a apres:,l'tação da Carteira-.social.

�elefone: 2.470 -:-. Calx� Po�t�l, 395, Aprovado pela Di.retoria. em Sessão do dia 11 de
Endereço telegraflco: AgrIsIlva. Florianópolis; r�evéreiro de 1957.

�
.

FLORIANÓPOLIS, Domíngn, 24 de Fevt'.Teiro de 1957

••• Ã HORA DO

TÔNICO ZENA

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA,

Cirurgião Dentista
Clíníca de Adulto! e

Crianças Raio X
Atende. core Hora Mar�

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

las lJ -e 4.
I

.

A D V O G A DOS

)

,
"

'-�:' ;"l>. ;;\�.�\��; '-";__ �� y�'-�
4.0 P,RIMELRO SIN.

-

--'E FRAQUEZA, TONICO ZEN-A
J.. "jUA MESAI

.
DR., JOE;É MEDEIROS

V1EIRA
_ .\.DVOGADO -

Caixa Postal 150 - ItaJlI' -

Santa Catarina. txpreSSD Florianóptlis LIda. I

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
I

_

FLORIANÓPOL!S LTDA.

LtR. CLARNO G.
GALr..ETTI

�. ADYOGADO -

Rua Vitor Mei:-eles, 60.
FONE:-: 2.468

.

Florianópolis- Transportes de Cargas em G.era.l elltre-: l!�LORL\NóPO·
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, 111

D1j:: JANEIRO .E BELO HPR!ZONTE.
DR. AN'rONIO GOMES DE

_ �;:���� .:' Matriz: FLORIANóPOLIS Filial:· CURITIBA
Escritório e Residência. Rua Padre Roma; 4'3 Térreo Rua Viaeonde do Rio Branco'
Av. Hercilio Lua, 16

'

1
'felefones: 25-34 (Depósito) j)a2/�6

TelefQne: ,_83_4_',,;.,' - 25-85 (Escritório) Telefoue; 12-80
Caixa Postal, 43ú Fona. Telfill, "SANTID:3.A"

End. 'I'eleg, "SAND!�ADE"

"Riom�"'�
A 'enida Andrr',:�s, 871-R

'I'elefune : ... -JO-27
Atende "RIOMARIO

Filial: SAO PAULO
, "

Agênc�,,: PORTO ALEGR FJ
"Riomar"

Avenida do Estado 16t'S/,16 Rua Comendador A,evedo,
64

'

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. TeJell. "SANDRADE" End. Telell. "RIOMAItLI"

Tel�fone: 37-06-60

A;!ncla: RIO DE JANEIRO
-

"Rio••r"
Agênda: BELO aoar,

ZON'fE
/'

Rua Dr. Csrmo h'etto, :)9

DR. NBWTON FCilles: 82-17-83 e 32a7-37

D'AV lLA Atende "RIOMAR"
CIRURGIA GERAL End. "releg, "RIOMARV"

Doenças de Senhora.. _, Procto- NOTA· O
'

P
logta _ Eletricidade Médi..:a

: - s nossa )rVlços nas vraç,as de õrto

, Conc'lltó,\io: �Rua Vit,,� Mei-' Alegr�, Rio e Belo HorizuntE', a;ão efetuados pelos nossos

reltls n,' 28 - Telefone' 3:107. agentes
Consultas:, Das 15 h� rall era

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

"RODOVIÁRIO RÁPIDO_.RIOMAR"
"

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

,••u ..
v

'

,/

"A Soberana'o" Praça �:15 :,de nó';emb;o
fp-Il F'elipe SchmiQt

,- esquina

II1Z1

l\lINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORES'l'AL

DELEGACIA FLORESTAL
R"'�GIONAL

"ACORD-O'" COM O ESTADO DE
SAN:' <\. CATARINA

'100
2.500
155a
Ú26
%.402
U'/7.
2.300

Departamento de Saúde Pública
Plantões de Farmácias \

'Mês de Fevereiro
2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
3 - domingo 'Far�ácia Moderna Rua João Pinto

9 - sábado (tarde)' Farmácia Sto, Antonio R. F. Schm ldt.

10 -- dcmíngo FarmâciaSto; Antorne' R, F. Schmidt
16 - sábado (tarde) 'Farmácia Catarinense Rua Trajano
17 - domingo Farmãcla Catarinense Rua 'I'rajano
23 - sábado (tarde) Farmácia Noturna

"

Rua T'r'aja no

24 -,- domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajauo"
,

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

A presente
- tabela não poderá ser alterada sem

nrévia autorização dêste- Departamento.
'

Departamento de Saúde Pública,' Janeiro de 1957.
Luiz Osvaldo d'Acampora
INSPETOR DE FARMACIAS

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

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. l]ma roupa bem feita Imperial Extra, eví
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção
do vestuário masculino.

'

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
do Magazine Hoepek,

"..,..,.., _· k · - -.- · "! _.-.· -
..-.�•...,..".

.- ......

Viagem com·' segurança
e rapidez

.

80 NOS CONFOP.1'AVEIS MICRO-ONIBUS DO
-;

JfAPIDI�(SDt:ãlf.IIIO;=-
..:Florianópolil - Ita1a- - JoiDville - Curitiba

�.� .
-''--..11''': --...,.,.....

<aI :.&1> �_��.. *' S* ' _;; "

Age"nela' • 1\.ot4Deoàoro' elquina da
.

• Bua Ten&nteJ&;BilV61ra

Curso Particular São José
da

Professôra MAaIA i.\fADALENA DE MOURA FERRO
Equiparado aos programas . dos Grupos Escolares,

!'nantendo ainda o curso Pre-Primário e o Preparatório
a Exames de AÕMISS�O aos Ginásios.

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

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

INíCIO 'DAS AUL1}S: 10 de março /
MELHORES INFORMAÇõES: Com.

.a Direção, à
• Rua .Saldanha Marinho' nO 34.

�, '"
• "q'_

-

. ,",y_ ':'. -,.... "!
-

UMA VIAGEM PELO CONVAÍR DX'CRUZEIRO DO &UL

,

'

(L U B E
'

1 5 D E: O U 1 U B R 'O
, \
�

Programa e Regulam,ento do Carna.val de 1957
Dia 2 - Saba(}:) - Abertura do Carnaval grandio-.

So balie as 22 horas
" 3 - Doml�o - Grandiosa' Matin·ee Infantil

,das 15 a�9 hOl"as .
'

" 4 - SelfÕDc::l;a-mra �l- Espetacular baile Car
navaie�co com inicio as 22 horas

" 5 -. Terça-feira - Baile despedida do Carna
val �u�n inicio as 23 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.\' FLORIANÓPOLIS, Domingo, 24 de F:evereiro de �957
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"
I I

" Com o Presidente os
Mineiros· Catarinenses
RIO, 22 (V. A.) .; All di-, Crícluma, e Lau.ro Mu�ler, nhados do 'deputado Joa

reorias dos sindicatos dos, em Santa Catar-ina, repre- auim Ramos, foram recebi

Trabalhadores na Indústria I sentando 'uma coletividade das, ontem pela manhã, pe
,de Extração de Carvão, de' de 20.000 mineiros, acompa- lo Presidente da Repúbli

ca, no Palácio Rio Negro,
em Petropolis. Solicitaram,
êsses trabalhadores, nessa

ocasião, ao Chefe do Govêr
no _: em facedoaumento do

,

ASSEMBLÉIA GER�\L ORDlNARIA preço do carvão, já, aprova-
CONVOCA'ÇÃO do pelos órgãos técnicos do

Pelo pr-esente edital são convidados os senhores Ministério da Viação - o

acionistas da ::Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús- .pagarnento dos seus isalá
'rios', de 40%, já majorados,iria" a se reunirem em assembléia geral ordinaria, ql:le

o
"

Ii d di: 29 d ar o' às 16 horas na sede '1 partir da vigência do de-
sera rea iza a no la. e m ç, ,

. ereto correspondente isto
social- à rua Conse,lhe, Iro Mafra, nO 3Q, nesta capital, pa- .,

d'
.'

f' d
'

7 �. \. e, e janeiro in o.
Ta deliberarem sobre. a seguinte - ,

Ordem do dia • --: _

Londres, 22 (U. P.) - A

rainha Elizabeth "II outor

gou hoje formalmente a se,u
espôso:, o duque de Edim

'burgo, o titulo de "Princi

pe do Reino" apárentemen-,
-----_"

te para desmentir os rumo-I tes sob o grande selo do
res sobre desavenças conju- reino, datadas de vinte e

gais do casal real. A procla- I
dois de fevereiro de mil no-

,
mação, publicada 'pelo [or- vecentos e cincoenta e 'sé
nal Otícía], diz: "A Rainha- te, dar e outorgar a-sua al-'
dignou-se por carta& paten- teza l'eal, o duque de Edím-

�- �-----�----------------

burgo, cavaleiro da Jertei

ra, cavaleiro -Templar, Grâ
Cruz do Imperíe Britanico,
o carater e a dignidade ti

tular' de principe do Reino

Unido e da irlanda do Nor-,
te",

Buenos·Aires, 22 (U. P.)·
- O Ministro do Interior

pôs em liberdade �O pessoas

que estavam á disposição do
Poder Executivo. Nenhuma
delas é figura proeminente,
embora os observadores te
nham declarado que figura
vam vários dirigentes sindi
caís, detidos pelo governo

I. es'la vez por CrS 30,00' proviso,rio 'por-atividades
relacionadas com o deposto
regime de Juan Peron.

'<,
\' O Ministério, num comu-

O
'

melhor colchão fie ,molàs do Pais �!caq�Oe e�f:�!d�uo�,�:m�i�i:�
, , 0, que est-á no" conheeimeneo- de todos' é -que em 'ma- pessoas foram postas �em li
'léria de celchões de molas a marca "1)ivin9" da Probel, herdade, sob custÓdia do

ocupa o 1° plano. O 1° plano em qualidade. O 10 plano Executivo, mas entregues
em justa fama e ainda o 10 plano em volume de ven- ás cortes de Justiça para

das. ' seu processamanto por ou-

Do seu' alto padrão de confôrto e durabilidade po-
\ tras acusações. O governo

����������--��-�-����������--����.� aerão dize� �mbém aqui �m Florianóp��, �gumas,anunc�ra an�riormen�

Federação d,os Empregados feder,alização do, serviço eslall'sll·c,o milhares de pessôas. O nome "Divino" é bem expressivo q?e 5�0 _

pessoas estavam á

_ ,
_

é corresponde realmente ao bem estar que proporcionam I disposição do �overno e o

C
' ',,, d S C t

...

,. . "'. \ � ��: êsses colchões. ' ,_. .' assunto Se hav!a .transf?�-ometclo e . a arlDa Est.ando os estatísticos CISCO Duarte Silva, chefe de Como todos os anos também agora A Modelar está mado nu�a.polemlCa polítí-
iatarfnenses, em conjunto Divisão do D E E o seguin 1 d

.. f' _

d d di t
ca. A maioria dos presos ha-

com os seus colegas 'das de-' te telegrama' q'u�' passamo; I an?alnb.o a .sua'tJ,a amfos�I.1!t���oçato, de, vhen da mCe$Ian e
via tido contactos com 'o re-

"I a ce e I e, srmpa ica e aCI 1 arra en I a in a e r .... .

d
' .

Irnars Unddades Federais, a transcrever: "Acuso o re- 9000 ' t t 10 lid d grme eposto, prmcipa men-

d
' .

loJ,
e o res an e em suaves. mensa I a es.

t filei
.

d'
.

oromoven o Junto aos repre- cebimento memorial em que M
'

t h'
.

'I d t t d
A e nas 1 eiras �,n reais on-

.

-

-

, . . _.... as .. ' nes e ano a maIS a go e en a OI': o pre- 'd "

'

.entantes do povo no, Sena- estatIstIcos cat ari ne nses .

de vi (d \ R" d J
.

,

e os peronistas contavam
lo Fede' I C� d: 'D oleitei f d

. _
nno e viagem. para uas pessoas ) ao, 10 e anerro, com seu máximo apoio' Ia e amara �s e_ p ei eram e eralização da ..'_ t' d' d h d h t I d C '

.

putados uma h E 't t' t' t T
. ,. 1, ])01 aVIa0, qua lO las e oSile agel1l num o e e 0-

,
, c,ampan a pa- s a IS lCa p ereI maxImo . . '.

a �onseguI'r a apro
_

d d . pacabana e maIS a'nda a entrada lIvre no baIle carnava-
l \. vaçao e prazer ar meu apolO aos . .

.

'

. .
IJ'J"_...._..........................._................

um dos proJ'etos de lei " 1:0' t' em d t
lesco maIS famoso do m,undo, o do MUnICIpal.em 1), .le os an amen o na Ê

,.,

d
"

d
.

t't'�urso na Câmara Feder I' Câm'; sse premIO e ecorrenCIa e um concurso ms 1 UI-
a e ala. .

I I d'
,

P b I' t Mque dispoem sôbl'e a fede-
/' uo pe as n ustnas 1'0 e Jun amente com a odelar.

ralização do serviço ,estatís- Cl1l1diais saudações (as)
As base� dêsse concurso são simples e já foram ampla-

.

�ico, recebeu hoje o sr. Frim Serafim Bertaso". mente dIvulgadas.
Quem serão os dois felizardos que passarão o car

naval no Rio de Janeiro a custa da Probel e da A Mo
relar?

Fábrica de Rendas e Bordados
Hoepcke S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCA,ÇÃO

�elo presente edital são convidados os ,senhores, "-

acionistas da "Fábl:ica de Rendas 'e Bord!\dos Hoepcke --�--------...,...----------���----_._-

.��,A. a se reuniriml em assembléia geral ordinaria, 'que' C' a s' arI

será realizada no dia 29 de março, às 1e<! horas, na sede

!::ocial à rua Felipe Schmidt, nesta ('apitaI, para delibe-

rarem sôbre a seguInte
'

Ordem do dia

J.

I

i �,�
". ,

, ':�::
'\ 1111

. ',,'
• I."
,.' .", 1lmlIl!l!JJ��

, SAO PA

,

f

D'O
ELEIÇõES ,

Esta Federação cumprindo as disposições éonstan
te" da Portaria Ministerial n. 11, de 11 de Fevereiro de

'1954, CONVOCA O seu Conselho de Representantes, pa

I a se reunir no dia 28 do corrente, as 14 horas, afim de,
qualiEcado,'l os Delegados, ser processado o registro de

chapas perante a Mesa Eleitoral (artigo 11 § 3.°) para
f'leicão de sua futura Diretoria, representantes iJunto a

Confederação e respectivos suplentes, seguind'(j-se a vo

,taçli,Q e consequente apuração dos votos, sendo que se

'lI esta não fOr alcaa;;ado numero legal, outra será reali

·7..ada 24 hon.s após, com qualquer numero, na forma do
, 1C1lsposto no § 2.0 do artigo '45, da Portaria n. 48, de 8 de

Abril de 1952, comiJinado, cem' o preceituado no para

:grafo unico do artigo 45 da citada Portaria' n. 11.

Fl'orianópoÚs, 12 de Fevereiró de 1957

(Hypolito do ,Vale Pereira)

feita" mas sim n/upa bem feita. Seus tecidos sofrem
um pré· encolhImento total antes da confecção, o que,
ao par de padronagens exclusivas, de seus 36 tama-

.

nhos diferentes -e puro estilo ingles, asseguram plena
satisfaçãq aos que a usam ...

Magazine Hoepdíe, únicos distribuidores na ci
dade.

-

PRIS,AO D'E
"

VENTRE

C A Ri O S H O E P C K E ,S. A,
COMÉ'RCIO E INDÚSTRIA

ESTOMAGO - FIC;ADO - INTESTINOS

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das
contas relativas ao exercício de 1956, parecer

do conselho fiscal e relatório da diretoria .

2) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal

e respectivos suplentes para o exercício de

1957./ •

3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Plortanôpolis, 18 de fevereiro de 1957

Acelon Dário de Sousa - Diretor-presidente
,

AVISO
Em cumprimento ao disposto no 'art. 99, do decreto

lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que

"-stão à disposição dos senhores acionistas, na sede so

cial à rua Conselheiro Mafra, nO, 30, nesta capital, os

l;oc�mentos constantes das letras a, b e c, do nrencío

nado art. 99

Florianópolis, 118 de fevet'eiro de 1957
Acelon Dárío de Sousa _!. Diretor-presidente

PllUlAS ·00 ABBADE MOSS
<'!'

ti"....

t(_
�,I/
�-.1.,:-,

.

,
'

Agem direclamenle .obre o ap

parelho,dlgestivo, evitando a pri
são de ventre, Proporcionam bem

)\ ,l.� estar geral. lacililü'll a dlg�stão.
,",,:' descongestionam;) FiCADO. re,

'gularlzom as lunc.ções àigl!stIva.,
4 '

e fazem desappareeer as enler.

midade! do E S TOM A CO,

flGADO � INTESTiNOS',

LEVANTADAS
NOTURNAS
Para combater ràptdamente dores

nas costas, dores reumáticas, levan
.tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras, dores de cabeça,
resfriados e perda de energta causa
dos por dlsturbiDs dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua far
mácia, ainda hoje, CYSTEX tem au

xUiado mtlhões de pessoas l1á mais
de 30, anos. Nos�a garantia é li sua
mator proteção.

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

Procura-se para alugar, uma casa ampla,

Terminou a greve
dos eslivadore$

,

Casa no-BOID Abrigo
Aluga-se um bangalô no bairro de Bom .'ibrigo, rua

00 Arpoador. ótima residência, com excelentes acomo

dações e bom terreno'.
'Tratai' . com o sr. Gustavo Zimmer, no magazine

Hoepcke.

��
�

PRO'GRAMA DO MES

,

.......

.
'

f'

f"l '

t. ,
,

i
'/ I ,

SEDE BALNEARIA_'

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das iocalizada.

contas relaÚvas ao exercício de 195'6, parecer do Paga-�e bom aluguel. Tratar cdrn .{\rJindo Francis-
conselho fiscal e relatório da diretoria. (:0 Philippi, à rua' 24 de Maio, 1.128 ou pelo Fone 6207.

2) Eleição dos membros efetivos do ,conselho fiscal
e respectivos suplentes ,pará o exercicio de 1957 .

.fiá', i" � I ..... ,�',
3) Outros assuntos d� interesse da sociedade. I" ]J:.Khtdf,.:,..I' ��l .,.j,�J L�".I.Ia . _l d',,i'É . .; .... ,,, ."L,

Florianópolis, 18 de fevereiro de 1957
.

A.'Rudolfo Schl'idemantel - Diretor-presidente'
. VIS' O' AVISO _.

,

Em cumprirhento .ao disposto no art. 99, do decreto-
.

'ei nO 2,627, de 26 ce setembro de 1940, comunica-se qUI;! D.e órctem do M'>llsenhor Vigário Gera'l da Paróquifl.
,estão à disn'osicão dos senhores acionistas, "na sene 80- fica transferida at� segunda ordem a missa e Procissão

.

('ial, à �ua 'Felipe S!hmidt, nesta capital, os docume�tos ·de N. S. do Parto motivo d'e achar-se em grande enfer-
das letras a, b e c, do' mencionado art. 99. filidatie o Provedol' desta Irmandade.

'10rianópol�:;, 18 de, feve:,'eiro' de 1957 Consistório em Florianópolis, 14/2/957
RU,d'olfó ,Scl)eidemantef-' Dil;etOl��i'íresiâente 0., Secretário ,

,

"

"

•• ','J

Dia 24 (D'oll\'ngo) � Tarde dançante camava-

,

lesca
.:e-.-._
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Biblioteca Pública
Muni'cipat do "Estreito

-

NOVAS DOAÇõES. G:A. CARVAIIIO
�-------. "1 ,-

- -. r-r-r-r-v=

SEMENTES DE HORTALIÇAS t fLORES, IMPORTAD4_S DIRETAMENTE DA DINAMARC'"
,

� , -

I·

I DEP'ÓSITO E ESCRITÓRIO:V a, r 'e j o: 'M e r .é a d o P ú b I ic o R u a- E 5 t e v e 5 ) uni o r. 5 8
'" FLORIANOPOLIS

Bu:,'",ão j'p:st.a'lado b'em no SANTA CATAIUNA

O'olabol'ando com a campanha em favor da Biblío
teca Pública Municipal do Estreito, a' senhora do Coro
né( João Alves Cândido Marinho acaba de fazer valiosa
coação de livros, inscrevendo assim o seu nome no 'livro
de ouro daquela novel instituição.

,

Foram os seguintes os livros doados pela Sra. Co-
Jl0nel João A. Cândido Marinho: "

_

Na hora da borrasca - Geraldo Rocha
Uina' fôlha na tempestade - Lin' Yutang
Violas e Repentes - F. Coutinho Filho
Bõlhas .de Sabão -'- Juvenal M. de Souza
Historia dá Filosofia - Will Durant
Caxias - Afonso de Carvalho
A Verdade sobre 15 d� Novembr,o

- Leoncio Correia

IO Estado Nacional - Francisco Campos,
,

'

O Figurão - S. Lewis '

Discursos __: Nerêu Ramos »

O Estado Autoritartó - Azevedo Amaral

Campanha Presidencial - Leónidas do Amaral
Problemas sociais da Atualidade - R. Kothen
Nova Tarifa das Alfândegas - M. L. B.

c e n t r o (E o r t adio meio

Sementes novas e .garantldas - Plantas ft'utifera's, ros keir�s, bulbos', adubos; etc ..
"Tudo para a horta, pomar ou jardim". Exija-esta', marca "G. A. Carvalho".

PARTICIPACAO
I

"

8G HP Diesel
8ti HP ", (direita e esquerda)

103 HP " "II"

132 HP'"

YVANY LENTZ DOS SANTOS
E

SENHOR,A

--::--

Tambem o Sr. Edward N. .Vasconcelos enviou à Bi
: .blioteca Municipal 7 volumes de obras diversas; contri

buindo ,dessa forma para, o êxito completo dessa campa-
.nha já vítoríosa,

'

JOANA DA SILVA BORBA

Participam aos parentes e' pessôas 'amigas o nas-u.

cimento de sua filha ANA LúCIA,' ocorrido no dia 18

c o corrente mês n'l. Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

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

cp � T E � ç A O, JOALHERIAS
--'::-- A Erapreza Gráfica Grajau Ltda., sita' á rua' Deodo

ro'I!), em Florianópoiis, fornece, para pronta entrega, o

:Jvro ,de Registro de Compra e )Tenda de Jóias e objetos
correlatos, exigidos 'pela Legislação Tributaria Federal.

Preço: Cr$ 20Ó,00 (Pelo Reembolso).
'" /'

'

Com mais éssas doações, atinge a 1.415 o número de

Iívros- presenteados à Biblioteca Pública Municipal do

.Estreito.
' '

.

,I

MISSA DE 30 DIA,
,

Motor ideal para barc�s de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á- vela.
Completamente equipado, .ínclusíve painel de instrumentos.

Díspômos para entrega imediata, nos seguintescapacidades:
,

-

.' �

"

,CONVITE _' - MISSA -

,�

, A Diretoria de Eíscalização de Armas e Munições
'fara 'celebrar uma missa n�' dia 25, às 7 meia' horas,
'na Catedral Metropolitana, em sufrágio da alma de seu, .José Candido de Borba, filhos, netos e genro, con-

Funcionário:' O senhor F'iscal Regional de Armas vidam aos parentes e pessôas amigas, para assistirem 'à
JUVENAJ., DA SILVA PORTO Missa de 300 Dia, 'lue mandam rezar por alma de sua

.Falecldo em Caçador, no dia' 13 'do corrente. Para espôsa, mãe, avó e sogra Joana da SilvaBorba, no sába
assistirem à_êsse aro reÚgioso, és ta Diretoria convida os 00 (dia 23) às 7,'30 horas no Altar' do Sagrado Coração

,

�,arentes e amigos do saudoso sr, JUyENAL DA SILVA (le Jesus, na Catedral Metropolitana.
-

PORTO, bem como os funcionários da Sécretaria da Se- A todos' que 'Comparecerem a' êste áto de ,fé cristã,

gu_r_an_ç_a_!_ú_b_h_'c_�_.__. -

antecipam seus 'ag,'ad,cimento,. �
, m

5,5 HP, - gasolina,
11 HP-
35 HP,-
50 HP-

--' 84 HP _.:..-

GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"
Quaisquer tipos para' entrega imediata ....-- Completos - � Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elástica á Alternador de voltagem -

.
" - I

trifásicos 220 Volts -, ,com excitador - 4 cabos para

ligação e quadro completo d� contrôle; todos conjuntos lstão
assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O,ESTADO DE

SAN T A C 'A T A R I N A

"

" " "

"

t' -, ;

"'v"' l. ",,' -

... ·,1>1
,..._

'. ',I

,
-

-

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias

j Rua Saldanha Marinho, 2 - E�derêçô telg; "P R I M U S,· -,
. ex. Postal, 37 -' Fone 3362 --'-- FLORIANÓPOLIS I
�êêêêêê@êêêêêêêê3333�
--------'-----

'

Barraquíehas
I'fAGUAÇú

Continuam atraindo gran
de número de pessoas, as

barraquínhas, que ora se

realizam em Itaguaçú, em

regozijo à Nossa Senhora
dos Navegantes;

«NO LeOdColo))

iCóni a Biblía na' Mão
. -�&24••;J

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO
De graça recebestes, de graça dai;' (MateUs 10-8).

Leia II Coríntícs 9:7-15.
"

RANJI DASS era agricultor, aldeão e' cristão. Prosseguirão, an-imadas
Seu costume anua i: conforme relatou o Bispo J.W.· Ro- corno todos os anos .acon
binson, era vir até ao altar no culto de Ação de' Gea
ras e depositar no g?zofilácio 80 rúpias como sua, oferta
de gratidão, Em seguida, sua espôsa levava 10 'rúpias e

'Iim outro membro da' familia levava também 10. Cêrca
ue 1.750 cruzeiros, uma grande soma quando se recorda
o baixo padrão de salário daqueles dias.

Houve, porém, um ano em que a lavoura fracassou,
e as pessoas' menear do a cabeça diziam: "Agora vere

mos o que Ramjí Das tem pará ser agradecido", No Dia <,

de Ação de Graeas G1e foi até ao altar e depositou suas
'

�O rúpias e mais 5, dizendo : "Não devo mostrar a"mi
ilha gratidão a Deus, visto que Ele tem feito' tânto pqr
mim?" A familia, também, levou a oferta costumeira.

'Será que nós, também, a quem 'Deus tem abençoa
rio com tão grande abundância, não devemos mostrar ;hP""�'-'-"''''.,f'rP>a-.'_''''';.-••.t''t
,1:03S0 amor e gratidão, dando mais generosamente para
fazer Cristo conhecír'o em tôdas as partes do mundo?

,

ORAÇÃO
'

Querid'o Pai, ajuda-nos' a dar-nos I primeiramente a

1 i. Depois da,' abundância de nossa alegria ajuda-nos pe
'lo ,nosso dar, a expressar a nossa gratidão por tua dá
diva inenarrável, J,l:isus Cristo, nosso Redentor. Em no

me dele, te pedimos isto. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

"MàiS' bem-aventurado é dar".
,

Nellie A. Auner (lndia)

tece, atê os próximos sá
bado; domingo e segunda
feira. Para tanto, estão to

.dos convidados, fiéis e povo
em geral.

VENDE-SE
Vende-se casas de madei

ra, com agua e luz, no Es
-treíto, por preço de ocasião.
Informações na "Metalúr
gica Atlas" 'com José, à rua

Gaspar Dutra, 114, Estrei
to.

-

lAV"A,ND�:O CO'M SABA,Q
t,

�irg�m: Especialidade
da (ia. ,WETIEL INDUSTRIAL' - Joinville- (marca registrada)

tempo e dinheiro
��������======���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de JOSEFINA MENDONZA, I estejam muito' em, voga as
, da. Globe Press ' tonalidades suaves do azul e

/

! verde, o azul Dior inspira-
N o valo rque (Globe I do em Galnsborough, mati-'

Press) - Ao se descrever zes de rosa; de amarelo, mal
as coleções do Instituto ,de va e vermelho-rosa. Natural
Alta Costura de Nova 101'- mente essas côres têm de

que, pode-s-e dizer que a prí, ser á �rova do desbotamen
mavera de 1957 é uma esta- to pela ação do sol, da água
ção <lue apresenta mudan- ou de detergentes e, por is

ças sutis na moda, em fei- so os grandes tureiros dão
tios ligeiramente mais reve- .sempre preferência aos te

[adores das formas" de li- cidos em que foram usados
nhas justas, porém não mui- os corantes de alta- quali
to apertadas. Os feitios são dade fabricados pela Gene
bem femininos, fazendo lem- ral Dyestuff Company.
brar a moda predominante O figurinista Ben Reig o

de 1920 até' os primeiros "gris perle" num grupo _de
anos que se seguiram a .... costumes de flanela, com

1930.
, golas e punhos de algodão

Para se falar com maior branco da maneira mais

rigor: trata-se da estação atraente e feminina que é

dos costumes, destacando-se possiveI. Em alguns mede
a jaqueta curta. Algumas I los, as ' saias apresentam,
são soltas, mas outras tr4.;; t pli'sados, 'que

dá grande ele
zem cinto de couro. As saias gância aos movimentos, sob
podem ser pregueadas ou as jaquetas curtas, abotoa-

não e a mulher terá mais fa, das. ,

cilidade de escolha que nas Hatide Carinagie apresen-.

estações an teriores. .As ca- 'ta' um elegante casaco bei..

pas continuam em moda e os ge, em "trecod", com o com

casacos sãomais justos, va-: primento de uma tunica. As

riando quanto ao comprí- saias são arrendondadas,
mento. por meio de pregas, na altu,

A "alma" do vestido se ra dos quadris. ,I

apresenta nos tecidos, sem- Como os "tecidos de seda

pre macios e adesivos. Os e de lã leve são os favoritos
ombros são fogos, a cintu- da estaç-ão, não � de surpre
ra côncava, a Blusa em estí- ender que Miss Carnegia
lo Irnpério; oferecendo um. apresente estampados de se

atraente conjunto. As saias da em vários modelos, com
de meio comprimento, para binado, muitas vezes, vesti
"cocktail" e jantares, tor- dos estampados, sem man

riam-se mais interessantes gas, com jaquetas,de lã na

graças aos babados e pre- cõr dominante da seda.

gas. Na coleção de Adelia Sim

No que diz respeeito às pson destacam-se um impe
côres, o azul-marinho e o câvel costume "trespasse" e

cinzento pérola colocam-se um outro costume ultra fe
em primeiro lugar. Isso não minino, linda combinação de

quer dizer, contudo, que não linho e se.da.
'-

,

f

..............................� �

ESCOLA DE BALLET
A Professora. ALBERTINA, avisa as candidatas a

Matr-iculas que a mscr lção -deve 'ser feita. na, Esçola ,

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

Florianópolis, !) de Feveiro de 1957

',;' í
."." "

._ �

�
c_�

;;' JF!j&'J.:>

"COMO É QUE ME SAIREI DESTA?", diz o urso soviético

ante a resis�ência dos patriotas hungaros. - (USIS)

Clube(de Cinemajde:
Florianopalis I

O Clube de Cinema de Florianópolis avisa aos seus

1l5sodad0J3 que terminando à apresentação do ciclo de

dicádo :

a, "LI'rÉR'A'lURA e CIENCIA", será exibido no

dia 25, próxima segunda-feira, com início às 20 horas,

�;o salão nobre do Instituto de Educação, o filme f'ran

cês baseado na obra de Emile Zola "A BESTA HUMA

NA", interpretado [,or Jean Gabirí, Simone Simon e di-

rigfdo por Jeean Renoir.
_'

,

O Clube, tamt,fm avisa que antes da exibição 'da

pelicula ·acima, o �5neasta brasileiro NILTON NASCI

l\'í�TO, organizac:r.r da firma Brasilia Filmes Ltda"

Eediada em São Püu.o a convite deste Clube, preferirá
llma palestra sob_a. te�a "problemas ecoIfÔmicos d'o ci-

l1ema nacional": t \.

Para essa reunião estão convidados além dos só-

� ios do Clube de Cinema de Florianópolis, os associa

(lOS de Cine Clube Diário da Manhã e demais pessôas
pela pale!,tra.

ti

O dr. João Batista Bnnassfs quando, diante dos mícroto,

nes das emlssoras locais, proferia Sua oração de agra
deeímanto à diretoria da Transportes Aéreos Catarinen
se S/A., depois de receber o distintivo de ouro da TAC,
na festa de encerramento da reuníãn do lançamento do

Plano de:. Férias TAC, no Retil'G Espiritual dos Padres
Jesuítas, no Morro das Pedras.

De M. Ruiz Elízegui
Globe Press

A�oDtece DO Brasil•••

vários níveis em Pernambu

co, terminando-se 'com a

conclusão de que o ensino

nêste Estado, como noutros

não corresponde de modo

aJgum à realidade econômi

ca e so-cial da -população e

as suas necessidades futu

ras.

Recebeu a Diretoria de

Cultura, do Centro Brasilei

I ro de Pesquisas Educacio
nais o Boletim n? III, corres

I pondente a dezembro de

11956.
Dos artigos insertos no

referido Boletim poremos
em relêvo o que se refere a

Aspectos Atuais da Situa

ção Educacional e Cultura
em Pernambuco, de autoria
de Roberto Moreira. Nêle
são apontadas tõdas as ca

racterísticas
I
de ensino de

"

O Boletim encontra-se, co
mo tôdas as publicações que
nela se recebem, à disposi
ção dos leitores, na Direto
ria de Cultura.

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

MOLÉSTIAS da BEXIGA �
li A irritação intolerável e os ardores "IILproduzidos pelos distúrbj.os da bexiga.

.
,-

.

( :.;:,
são frequentemente a origem do
mal-estar geral. Sendo a bexiga a

porta de saida das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes,
devido a constante passagem de tais�
substâncias por iste delicado órgão,

-

....._
- �

- I

fstes males e o exa- ��- �--=::: ...:-::=-_
.

Em vidros de 40 gerodo desejo d. aliviar �� ,

e 190 pílulas a bexiga. devem ser com- /� "

batidos, tomando. ainda hoje. as Pílulas De Wltt, Sua ação
calmante e antisética. faz-se senti�"logo na bexiga. rTOS rins e

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt são fabrica.
das espeçialmente para os doenças dos Rins e da lIexl9a,

da dizagem em matérias tais liação atinge os alunos que

como Matemát�ca, Ciências Itêm de' 8 a 10 meses de

Gerais, Desenho, etc. A ava- aprendizagem profissional.

"...,
....... _ ... _ •• :ft: _ .. __ ... _ •• _ .. _,���__ ---..._ .. �
- - -

-O habito ·nã7,· iâz· � -mOnge, mas o custume no'

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

-

As roupas Imaerlal Extra lhe assegurarão dura-

\bilidade e caimento perfeito e cort•. elegante.
O Magazine Hoepe1ie vende pelo Cradíárto es-

tas ótimá&- r.oupas�. - -- - � - - '_- _. -
.- - -

- ._

, ..

Com a melhor ia observa
da 'no balanço de pagamen
tos do Brasil, estão aumen

tando as importações de
livros estrangeiros, de tan
ta utilidade para a forma
ção de técnicos nacionais,
para não mencionar o re

forçamento de laços cultu
rais com outros países. No
primeiro trimestre do ano

em curso, o Brasil importou
356.498 livros, no valor de
·57,3, milhões de cruzeiros:
A proeedência dos livros,
por países, foi a seguinte,
em ordem decrescente, con

forme o pêso do material
importado: Estados Unidos,
.F'rança, Portugal, Argenti-
na, Alemanha, -ete.

.

*'**

Já foi desembarcada,
no pôrto de Santos, a pri
meira locomotiva diesel
elétrica, General Electric,
pertencente t! um Lote de
45, encomendadas, em abril
último, pela Estrada' de
Ferro Santos a Jundiaí. Es
ta operação se realiza u ti
lizando parte do emprés
timo concedido pelo Export
Import Bank, de Washing
ton. Por outra parte, a In-.
ternational General Elec
tric Co. financia direta
mênte 25% do valor das
encomendas, além de for
-iecer o equipamento de tra

ção para 90 carros destina

dos aos serviços suburba
nos dessa ferrovia. O res

tante do empréstimo foi in
vertido pela Santos a Jun
diaí para .completar seu

plano de reaparelhamento e

modernização.
Entre tôdas as cidades

do Brasil, no censo de 1950,
houve' uma, Viçosa (Ala
goas), que tinha exatamen
te 6.000 habitantes, sendo
.]. única a apresentar êsse
dado /em números redondos.
A título de curiosidade
mencionemos que, entre os

municípios, houve casos

como os de Vianópolis
(Goiás) com 6.001 habitan

tes; Socorro (São Paulo),
com 22.001; e Santa Isabel

(SP), com 14.999' habitan
tes.

* * *

O Comitê Interamericano
.Permanente' Antiacridiano
deliberou, por ocasião de
sua última reunião em Mon

tevidéu, 'informar os gover
nos dos países que o inte
gram de, que, graças aos es

forços de seus técnicos, o

Brasil, a Argentina e o Pa

raguai estão Iívres de gafa
nhotos migratórios, que tan
tos' prejuízos vêm causando
nos últimos anos às lavou
ras. Não é esta, entretanto,
uma vitória final, e torna-se

indispensável que seus tée
�icos continue,m vigilantes
contra qualquer. eventuali
dade.

* * *

Cêrca' de 30 mil provas
de avaliação dos resultados
da aprendizàgem estão sen

do aplicadas em tôdas as es

colas do SENAI, visando de_
çerminar os níveis de apren-

PRISAO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO, AB8ADE MOSS
Agem di-rectamente sobr e 6 ap

parelho díqesttvo. evitando a pr í

Ião de ve�� Proporcionam bern '

estar geral. I,?cilitüm a digi!st50.
dEscongestionam" 'FlGADO. r e.

'gulaflzam as iuncçêes digestivo.,
e lazem desopparecer as eoler

">idades do E s r o M A G o .

FlG,ADO e IN TESr: NOS.

'NegÓCiOS em Sãn Paulo
Às firmas conceituadas desta praça que fazem cons

tantemente compras de mercadorias em São Paulo e te

"liam interesse em obter os' menores preços, bem corno

rápidos embarques, oferecemos nossa experiência de 20
anos. Cuidamos escrupulosamente dos interesses dos co

-nereiantes e industriais dó Sul do País e garantimos
ctimos resultados. Aceitamos também representações.
Maxima seriedade. Referências à vontade. Solicitem in-

formações sem compromisso de nosso sistema de traba-
lho a Amadeu Palopolí - C. P. 2702 - S. Paulo:
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ascolha pela" atiqueta
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Garavtidc: por

lECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
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- Rua Prates, 374 - São Paulo
35 anos espe�i�/izodd >[Ia ramo do vestuório

\

r
I •

/'

. suà nova roupa anatômica
para 0_ homem moderno!

dmp&-riar' �f

�
• é confeccionada em quatro talhes

e em 32 tamanhos. Seus tecidos e ·aviamentos
de alta qualidade e pré-encolhidos.

são

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

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - está
prontinha para você vestir. Não há longas esperas'
nem demoradas provas.

.: ..•..: .. :' .:
" .......:: .. ; ..:-' ',-

I
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•

Distribuidor exclusive: '

. MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A
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Prefeitura de sao Paulo.Os candidatos
Candido Sampaio, do PSP; datos concorrerão ao cargo crise no seio da UDN paulis, Craçaa aos "entendimeutos
Campos Maia, do PL; Hélio de prefeito e Ii ao de vice- .a. Como fracassassem �ssel!l mantidos, ontem, .entre os

Nota, da UDN; Pedro qll_ral- prefeito.
' I entendimentos, e o partido srs, Emilio Carlos e' Jânio

do Costa, do PDC; Salgado HENUNCIOU O SR. RU- I escolhesse candidato pró- Quadros, o PTN decidiu

p.obrinh.o;- tio, PRT; Paulo BENS DO AMARAL
I prio, o 'l,ere,ador Rubens do apoiar a candidatura do sr.

Ribeiro Luz, do PSD; Hila-, S. 'Paulo, 23 (V.A.) - Os ' Amaral renunciou ao cargo Prestes Maia, que foi homo-
do Torloní, do PRP; Bene- entendimentos em tôrno da' de presidente do diretório legada na convenção de on

dito Rocha, do PTN, e "Mo- escolha de um candidato
I
local da UDN. tem à noite. Para více-pre

lina Júnior, do PSB. Portan- comum dos partidos do sr. 1 APOIO DO �TN AO SR.

1
feito o PTN Indicou a can-

to, no importante pleito mu- I Prestes Maia ao cargo de PRESTES MAIA didatura, do sr. Benedito
nicipal paulista, três candi-I vice-prefeit.o geraram urna, S. Paul.o, 23 (V.A.) - Rocha. _

São Paulo, 23 (V,A.)'

-; ,ccl'ZO de prefeito ue se, Paulp, a saber: Adernar de
';om o término hoje, Ou l'>�- ['"LO o pleito paulista em mar Barros, pelo PSP e PRP;
.o p. a inscrução de regHIL<<J. �o próximo, observa-s: que I Prestes Maia pejo PTB, PR,
dos candidatos que disputa- três nomes ...eDncorrerao ao PDC, UDN, PSB e PTN; e

,

Oscar Pedroso Horta, pelo
PRT. O PSD experimentou
séria crise no f inal de sua

convenção> não podendo de
finir-se claramente, 'eIiquan�
to o PST também deixou de

se definir. Para vlce-prefei
to concorrerão o srs. Herrna-

________ ' .. no Marchetti, do PR, André
I Nunes Júnior, pelo PTB;FLORIANÓPOLIS, Domingo, 24 de Favereiro de 1957 55.Milhões de Cruzeiros o Custo da Neva Refinaria

RIO, 23 (V.A.) - O go- Rio Estrela junto ao entron
/ernador Miguel Couto Fi- camento rodoviário, Petro
lho "Informou à imprensa polis e o Viaduto da estra
credenciada no Palacio do da de ferro Leopoldina com

Ingás a instalação, dentro acesso pelo grande canal até
em breve, em território flu- a bahia de Guanabara o que
minense, de mais urna refi- permitirá o desembarque de
nada de petróleo n.o paí_l:l. Os navios tanques, mesmos os

estudos de há muito se vi- ----------------__,----------------...

nham processando e agora
o governador anunciou que
ela, será a maior refinaria
de petróleo brasileiro, com

capacídad., para 90 mil bar
eis. diários. Sua Iocalização
é no municipio de Duque de
Caxias, na região compreen
dida entre o Rio Iguaçu e o

ensino receberam 'graves fe
rimentos, não havendo Pu
rém até agora nenhum caso CA-NA' L'� DEI SUEZ .......LIMPEZAfatal. A garagem da escola
adjacente ao edifício príncí Nações Unidas, 23 (U. P.) No entanto, está sendo es- autoridades egípcias, os pro,
pàl incandíou-se com o im _ Em seu sétimo informe perada a necessária permis- blemas pendentes.
pacto do aparelho. Todas a' semanal sôbre o progresso são do govêrno egipcio para.

. O informe diz que está

ambulâncias existentes 2:11 nos trabalhos de limpeza do ',serem removidas as -duas sendo esperada autorização
Bangú e o 'Grêmio- Elizabeth City, localidade .,i. canal de Suez, as Nações

I

obstruções maiores. egípcia para a remoção do

tuada trinta quilômetros a Unidas assinalaram hoje, I rebocador "Edgar Bonnet"
alvo, nn último Cam-

lém, foram. enviadas ao lo que fi'cam só quatro obstru- O secretário geral, Dag e do cargueiro "Aukir". En-
/ pennato, cal do acidente. ções para que a importante Hammarskjold enviou o co- quanto não forem retirados,

'

________� , �__�-- via fique completamente li-Il�0l!-el Alfred Katzin ao Egi- o canal continuará bloquea-
• • •

I
vre para os navio� maior�s. to para que discuta com as

dO.,p

ditam outros tratar-se de me- sim a razão corno a fé, auto
teoro movei e, transitório,' res, ha que, naquela luz ru

surgido expressamente Pll'::' tíldnte, vêem a representação
'aJumiar e guiar, tal' como do ideal _ ideal da arte,
aconteceu comia coluna Je ideal da ciência, ideal políti

ra aqu31e's tempos; e.vdupla- rogo, archote celeste que gul- co, ideal religioso _ de que
,mente ilumimct'os: pelo céu, ou os Hebreu�na longa tra- poderá depender o nosso fu
por Bssa lllZ exterior, e por ve':sia para a Terr,). da Pl'G- turo, e"que ás vezes só brilha
uma outra interior, lá yãg, missã,o. ll: a opinião dos mais por entre trevas das nc'ssas

vencenffo distân�ias ,e sem antig.os €scritores eclesias�;i� dúvidas e das noSSaS illcerte
terem ,conta.> a demora :Ia cos ,e g.oza ainda hoje de ine- zas. Não é assim que s'= expli
viagEm, de três a quatro mê- gá'"el favor entre' os' exege- Ca a 'revelação dos Corregios
ses p.ar mâus caminhos, llj� r tas e representantes da :cri� e,Malebranche, de La F:ont:li
retamente a jerusalém, q'.lC tiC8! moderna. E há, ainda, ne e tantos outros? correglo'l:a e,ntão. e .até. a promu.lg,l-I OS que, c�m6 S. João Crls.os.,., celebre 'pintor italiano� funda ,

çao ,DO crlstlamsmo, a ,clda- torno, Tohfaste e outr.os, Jul- . dor da escola l.ombarda, au

d'3 onde fôra: instalado e per-I gam que a estrela 'inenarra- tor do Cristo .despregadQ da
manecia aceso o iarol da ver- velmente irradiante', na ex-, Cruz, revelOU-se a princípiQ
dade:ra crença religiosa, pressão de S, Inacio Martir, : d� inspiração mediocre. �D�

era nada menos que um anjo froJ;ltou-se-lhe; contudo, um
O fato é ·sabidamente 11i,-

saido daquela milícia cele�t�, dia, um quadro de Rafael, e
I tórico e tem, mesmo, meq� t· I' que" por entre can 1COS ( <.t sua admiração foi tão gran-
cido a atenção de grande nú�

,
� hcsanas, saudou o apar:;ci de que, consçio da sua capâ�

,hlero de, sábios, sobrd't1ijú. mento do Menin0 Jesu3 so cidade, exclamou _ 'Também
V'd' 't' "1. ,l,entre 03 mats ilus,tres re-I unus e vemmllS: - v bré a terra. Ou, um novo An- eu sou pintor: Anch'iQ sou

mos e viemos (Mat. 2, 2 ). -- pres'=ntantes da .ciência as-
jo, como Q que aparecera�, pittore. De Ma�ebran�h� .'le IExmo, Representante do Sr trimomica. l.{6pler, por exern- Moysés na �sarça .ardente', conta que, dado, a prmClp!O,

Governador do Estado; exmo, p'o, o descobridor das leis
Ou corno.o que o Profeta Da' ao estudo' das linguas e da

sr .. Presidente do Superior da astronomia moderna, fl,-
ni 1 vira 'com' a fac's brilhan- historia, nessas disciPlinas:

Tribunal de ' Justiç.a; exmc. tribue-o á, co�junção de dois

I t:=
e

como Q. reÚl.mpago, .os o' l1evelou sempre pouco inte-Isr: Comandante do 5:° Dis- pl�nctas, Juplter e Sat,u�l!O, lhos co�o lâmpada� ard'!n 'resse ou capacidade. Depara-,trito Nav'al, �xmas. Alltorl- no,anodeRoma:�8,op:mao,l,tes e o corpo s'emelhante ac se-lhe um dia, em casa d.:!,
dades; exmo, sr. Diretor d::! ho�e" ,�ontudo, Ja maIs, :::u, bronze em fusão" (Dan, \10, um'livreiro, o Tratado do ho- �
Faculdade de, Direito; Se_- m=nos ultrapassada. onge-" 6). De fato, ao aparecer aos mem, de Descartes�'e �o seU

I

nhores _' : nes, celebre doutor da Igre� pastores, segundo a expres- transporte foi tão grande,
Natural parece que, neste ja do "éQ.ulo 3.°, supõe tr:,

são do Evangelho, '

a cla- que resolveu dedicar-se tà�I'recinto sagr8do, onde encon- tar-se de um c.ometa, pare ridad'e'-de Deus os circundou' do á Filosofia. Dez anos de-
t 't

-

das a qu sto- "s Cer qu e La:granJ' e, em n.ossosram eco 'o se" (Lu. 2, 9); e, no sepulcro dO pois publicava a sua famosa,
.

f 'nd� dias,' acabd'U por endossar.supel'lOreS, ossenlÚS, aI,,,
,_' Senhor, 'tinha um vestido obra Investigação da lVerda-1uma vez, reCorrer aos livros 'd�POI� que" 'em 1910, presen

como de neve, 'e o seu aspec- de'. 'Um feliz acaso ha-via da ..

-1 d' 'ns'�
,

CIOU IdentlCo astro passar, '

. Idivinos e a e es pe U' 1 �)1
, dO' t

to era como de �um relâmpll do a Descartes o seu maIS,

t ac n lummoso o nen e para \) ,

Iração, para o marcan _e o
,

"

I'. go' (Mat. 28, 3). ilustre discípulo. 'La FontaI-
j"cl'mento que, ha longos OCIdente. ASSIm conc UI, prc '

.,

d f b 11"tav_ �

• ,. ne o prImeIrO Os a u � .::,
sumivelmente, por certas Sf:;- Suposto, pOls, o sentido h� ,

" dI' ·t'" I I' . . cOgnomIna o o mml ave,
melhanç::ts ou ap3.l'enclaS eX� teral, llld!spensavel para �

1 t t.' . _, revelou�se comp e amen e 1-
terior3s sem ter em VIsta que,' qualquer mterpretaçao, ha

.

'
. 'j,

, , ' , nabll para negoclOs, a que a
o cometa contmua sempcc amda, nos lIvros santos, o

.'. d d'
,

A '

I
't' "t I'

, pnnc1plO se, e Icara.- o",
visível durante o seu aparC�t mlS ICO ou eôplrl ua, e ala, .

d
.

f"-

.
. �"'c , _ 22 anos, depOIS e urna m an-

c;mento e a estrela dos Ma- da acomod"olcIO, o qual, nao . f d� '"
,

I .

I
Cla que nada o erece e no-

O'OS sofreu intermit('n�las,' sôndo propnamente um sen- ,- t.
, .

'"
, ,I, " • tavel, sen lU nascer em S1

Gcultanda-se ao chegar a CI- tiçio, mclmdo nas Escnturas, .' t· 1 1, . um gosto 11'reSIS Ive pe a poe-
dlde Santa, para reaparec'.'r presta-se, . contudo, as ma1s I'· '

d 1- a. rl" d,

'

, ,sIa oUVln o e1' um 0"l" e'
quândo pàrtiram para Be- lisongelras e' adequadas lU-

M' 'Ih b 'b saSSI'n' I_

I
a er e so re o as 10

lém; e ainda' que es'se fato, tel'�I'etaçoes., ."..-" de Henrique IV. uni ensêja
classe sacerdotal a que per com toda a probabilidade, so AssIm, que, pela,.. presteza I f 't f' La Fonta'n I. ortUl o 01 para I e, .

t'nciam, foi a estrêla mara .:;e poderil ter verificado c.e com que os re1s Magos coro, I 1 d'
,

�

't d o ape o 1'el1e a 01'. '

�ilhor;a. Tal C,0111.o h.J).v� sidu, anhã, ao passo que apena'S responaeram aO COnVI e o I '
'

'

,-\mm, inrh pelos profet:')s pa duranl.e a il0L�e 0 �céu, nmí'Já """1inguagE''tn ql-T:e �Jt�i:C�'],:;) tF}) I

----------��--�---------------.----�----------------------------.-
.'"

Esta 1arde: Baugú x Av dí
Como ,o crack que'

s:
"

,�

mais vezes Integrou

.a Seleção hrasfleíra,
o fenomenal ZÍzinho

pode SElI' considerado

o maior astro do fu

tebol brasileiro

todos os te�P9s. ne-:

je, contra o Avai, por
i

certo, dever'á realizar �-----,-----------

Caia .Sêbre
Uma �scola

uma das

HERTFORD, North caro

lina, 23 (U P) ._ Um avião
caiu sôbre a escola secundá
ria daqui, hoje. A policia lo'
cal declarou que alguns oct:

pantes do estabelecimento d1

ra gaúilio dos que cs-,

tará'} no estádi{) da

Pra ia de Fôra para

apreciar-lhe as ,vil'tu'

cl.chê,
'

ao lado da

"ina::;coie" do ,S ã o

'Cristóvão por ocasião.

ele um jogo entre o

-!\o Evangelho da Missa Solene, celebrada a 11 dl,l
enrrente, data do 25.a ano da fundação da .Faeuldade
de Direito, S. Excía. Revma., D. Joaquim Domingues de,
Oliveira, eminEnte Arcebispo�Metropolitano, P!Of�l'iu o '

memorável sermão, que a s:egu,ir publicamos:

vinte � cinco anos, desempe
nha _ como justamente Se

as:inalou _ a liderança cul

tura' no Estado de Santa cá
tadna.

O que ê1�s viram" aquele
sacerd:;tes ,e sábios do Orien

te, qu�' a tl:adição constante

co�heci< sob a designação ge
'o>! três reis Magós', justa
mente

�

a�sim cham;:tdos da

de maior tonelagem e sem
�

concluida dentro de dois,
as despesas portuárias. I anos. O governador -flumi-
A obra da nova refinaria· nense declarou qus o gover

esta orçada em 55 milhões no e o povo flumiense cola

sIeo dolares e sua construção borarão nessa grande obra,
deverá ser iniciada no

pro-,
que, além de tudo, dará em

ximo dia 7 de setembro de- prego para nada menos de
vendo sua instalação estar : 4 mil operários. _

-

O dr. João David
Ferreira L ima,

presidente da

Transportes Aé·

raos Catal'inense,
entrega ao padre
scnerer. diretor

- administrativo do

Retir(l Espiritual
dos Padres Jes,ui

tas,' o distintivo
de ouro da com

panhia, ,pela co

laboração' efici�
ente p r e stada

quandj} da esta

da, naquele local,
de tôdo o pessaul
da companhia, e

convidados.

-

t

•

\, ,

\'

�"ndome lembroque fu iêápTfão#revolu .

clOTldrio tenhomedodemimmeJmo.(
� ,

�,� �, ,"., .
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