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Ja fOla!ll realizados, este sul do pais, t�n�o o ultImo· cujas unidades se encarre- barris se rlestJllal'am a re� Federal recebido 213.7,59 e preço de 3 dolares por bar- 'sentou, para o Brasil, a eco-

.

ano" 50 :;"l:reg�mentos de

I'
embarque �corndo no 1ia garn do

t,
ransporte da p,ro-, 'finaria p,resid_e11te Bernar-

I'
78.096 barr-is, respectiva':' I ril de óleo cr U, verific8,-se I' nomia de

,18 milhões de d�-,
petroleo do Recôncavo B:- 17 do ?.or,:ente",?,o navio- duçao baiana de oleo nru- des, em Cubatão tendo a, �e mente.

, que o aprovaítamento do pe- lares, que serram despendi-.
iano, num total de. 6.0�3.0.A tanque. Guaporé , da 1!'ro- to.' Câpuava, em S. Paul? e.::\. ECONOMIA DE DIVISAS I bróleo baiano peio parque I dos com a compra do produ-
barris para as reflnarlas do ta NaCIOnl}1 de Petroleiros, Daquele total. 5.721.189 de Manguinhos, no Distrito 'I'oman do-se por ,base o I nacional de refinaria repre- to, sstraúgeie-o. "

·o�mpea(h-meniíi-{õn-tra-'M'ünlZ-fã'f(aõ
,�.

Decisãol da mais alta Côrte de Justica-? do País
� "

. I 1
RIO,,21 (V.A.) - o sr, Muniz c.l� Assembléia E�tadual, -: �eci- [nal Misto,

o Supremo deterl,llinou consideraram não poder a �i fel ram pela constitucionalidade do O voto vitorioso emitido 'pelos sorteio.
Falcão não poderá voltar ao go- diu ontem, a mais alta Corte de que os deputados a exemplo dos r deral disciplinar o processo dó Tribunal. Os demais ministros ministros Luís Galloti e Afrânio CONTRA O "IMPEACHMENT"
vêrno 'd'e Alagoas, enquanto o .Justiça do pais. O segu.ndo man.- desembargadores, 'devem ser es.l "impeachment". "

, votaram pela constítuetonalída- Costa' basaia-se, no' fato de que Funcionaram no processo os

Tribunal Especial a ser consti- dado de seg�r�nça allld� pen-
_
colhidos por' sorteio- \ NO MÉRiTO

_

de do Tribunal, na parte refe- nenhum feito deve ficar sem [ul- advogados Teotônio Monteiro de

tuido de cinco deputados e cin- dente de decisão do Supremo Na decisão de ontem quanto No mérito votaram pela iT).-I, rente ao 'sorteio dos desernbar-' gamento por; falta de lei prece- Barros, pelo governador Muniz
co del'embargadores sob a pre- Tribunal não alt-era o substancial á constituicionalidade de lei ' .. '

I
constitucionalidade do Tribunal gadores; e decidiram que, se "endo-se, nos casos omissos, por Falcão, e Dario de Almeida Ma

sidêncla do presidente do 'I'ribu. do julgamento 'de ontem isto é, 1.072, foram votos vencidos os Misto os ministros Vilas Boas:1 apresentada "a denúncia contra analogia. No caso concreto. por, galhães, pela Assembléia -Leg is
nal de Justiça, não se

pronunciaI'1
a constitucionalidade de lei 1.079 ministros Vilas Boas (relator) Nélso� Hungria e Lafaiete de

I
o governador de constituido o extensão, à escolha dos deputa- lativa. O procurador geral da

em definitivo, sôbre o processo (Lei de Responsabilidades). Nélson Hung-ria, Lafaiete de An- Andrade. Tribunal, os deputados que o in- dos deve ser ,. feita da 'mesma Bepúb lica defendeu ponto de

de "impeachment" de iniciativa Quanto - à constituição do Tribu· drada e Candido Mota Filho, que I Os ministros Cândido Mota e tegrem- devem ser escolhidos por forma pela qual' são escolhidos' vista contrário ao "Impeach-
-

I Hahnemann Guimarães vota-, sorteio e não -por eleição. 'os desembargadores, isto é por I ment",
ANO. XLIV' - O=MAIS=ANTlG�ODIA��RIO�DES_ANTA_CATAR_INA�\(N,O 13'"

Ingresso de capitais estr-àn'-g-ei-ros'

- Tem v excia. - dil,;se
lhe o repl'€:Sentante do Cea
rá - um conceito mu ito es

tranho de discipliGa militar,
pois julgaI' os fatos, llesse

particu_lar, de acô1:do com os

interesses p6lític('g q'le de
fende. E ús porqu,e vem ao

ponto de não conside):,w co

mo indisc:plinad:os ine)Smo
aqueles que h�al1sgredindo
a disciplina, fizeram (j que
a v.'excia, mais convinha.
Respondeu--'he (:ntão o sr.

Alioniar Baleeiro qUé não
queria na reaHdade, entral�
no merito do caso Prender
ou não. prender, de f�cordo
com 10s regulamento,s, ·era

afinal de centa, u;na p;'erro
gativa do .ninístrG, Não lhe
competia, �,ortantl) di.zer se
ele. aí tinha agido bem ou

mal. Mas; ".egund" seu pon
to de visb mal tinha agi
do, isto sitA o m�nistro da
Guerra, indo a uma ceri
monia onde se'ria mal rece
bido por muitos dos presen
tes, e com isso l'evt>lando
"falta de sensibilidaué mo

l·al".

sem dúvida, em primeiro lu- dinheiro, pelo mercado ofi
gar, às. perspectivas favo- cial e liv-e, alcançou nos

ráveís do mercado brasilei- seis primeiros meses de .•

1'0 para o investidor estran- 1957, a 81 milhões. de dola
geiro : .um consumo -em gran- res.r l aumento também .ex-

de êxpan"lão; um mercado j pressivo 'sêbre os semestres
onde o investidor na maio- de, 1956 e 1955,· respectíga
ria das vêzes encontra pou-I mente 43'e 25 �ihões.·Mâ.s,
ca concorrência; P. alta ren- .nem

: tudo 'são f\oJ.!.es ,pas
tabilidade do capital. Tam- transâções de é�.pitais do .....

bém teve influência a poli- Brasil. O capital tem rque
tica de atracão dos investi- ser remunerado. Há outros
mentos maís diversificada, itens: de' transferências de,

. que se observa 110 -râj.ído rendas, amortizações etc.,
aumento de parttcípação do mas isso é outra questão
capital europeu no desenvol- que nos fará volvar ao as

vímento Indústrial brasilei- sunto.
roo o. vulto do h1.gresso de D: C.,,_,__
capitais no primeiro semes-

NESTA' CAPITAL Otre de 1957 é ain,1í>, umá de-
monstração evidente da li-
beralidade da leg;slaç.:io na- DIRETOR GEREM-TEdonal pal"t-OS investimentos,

'

e financiamentos estrangei- I ,

rOA pubHeaçâo d,_, que nos DOS PRODUTOS
valemos para êssl) comer,tá- ,.

rio diz ainda que cs investi- N E' S T·t Ementos e os financiamentos •

em' bens de prod�ção sem Em avião da �eal Aerovias,

a
.cobertura .::ambia', (320 mi- deverá che'gar hoje a esta Ca�
lhões de d,€l'Íares) ,represen- pital, procedente de São Paulo

� tam a gl'-iillde maioria da- o sr. E. Meyer, diretor Gerente

�lt�PóES' .··�IMYlY; �IM ,p RUSSO- . ��;�;;�'J���;tli�:��Y� �,�:{::t;,:�;!�d::::��!�y _' J mento é prefE'rbel ao in- demorará al�un� dias.

RIO, 21 (V.A.) _ O Go· decisões de t0dos nós,. dos MELHORA SI1UACÃO ' c-ola e Industrial, o órgão -de I :vEis�imento- diteto porque, I Aos dígnos :,isitantes, vQjés
vêrno concentra seus C8- homens de negócio"., dos t':�- Graças' às 112e(l; c1as '-to!fll_t- qu� se socorre o :n.tel'ior .eh embora onerando o balanç,o I de ,feliz ,esta�a em o nosso

forços no '''entido de d )n�i- balhadQ1'es, .do rovo COiTO das pelo Governo, ,ao !IH- paI�. Em 1951? essp. CarteIra de pagamentos a curto -J}ra-
. melO.

'

nar os obstáculos ao desen.. um todo, :�l!ja cO,hboração ó ciar':'se o ano fiSCal corren- aplrcou 22 bIlhões de UI,; -I zo, depois de pago é de fa-' •

C' H
,.

S''Volvimento econô�üico, uma fundamentf!.l e imprescindi- te, !l, situação �esa�fogara I) zeiros; em 19l}6, 27 bilhõe,s; to '.naci.on�Hzado e não �dá C L I E -
-

vez que o? pl'o�lemas ge,J.:fI- I vel". .

Banco do BrasIl '(!ode pres- e em 1957. ate se�emb�'o, 34 maIS duelCo a transferel).-
do� pela wflaçao rella�cem INF�LA'ÇA-O E DEFI"I'lS ta,r assi�têl:cia às ativi�ft.- bilhões de Cl"1.IZeiros, o ql'e cias finan,-eit'as para o ex-

'EM"O ESTADOrre ressurgem em :'Qdos 05' _

'J, "; des econ�mlcas� sem pre)[11- I corresponde a. um aumer.to terior.
, j. '.'

•

,

campos, dia apqs -dia e, 80:' O �re�ldente �') �a�lco (lO zo da onentaçl:lo geral an-I de 55 porcento.. ' O ingresso de (�apltalS em .,

mente admitem solu�õe" BraSIl fe� um. hls,topC,) do tiinílacionária do GOVêrno., CRE'DlTO SEI,ETIVO ' .'"

���!n�l��e�l ioOI�ai� ma�:g;�i i[dO�e;�op�1;�aaeI��l���0 �oec��� ���}�S��l s�t�f�r�oo q�:�n�� I Al�eid� ����{��ã; �;t�·�t�� M11
....

ss,.,ao �I·sei·�IIIIna�oramou o sr. Sebasti1io Paes de 'gund� gu-elra mundlql, 1(\- ano nntenof, a mdllstl'LS,' to, qUe a amphaçao dos em-

Almeida, Presidente'do Ban- dic!1;ndo os al�m�iltos �haí'i- 20 porcento;, à bv<:u�'a, 38
I pres.tJmo!3 se. res lizotl em

co do Bra.'>iL, em pal�st.:p" 'do� de: 1946 par :_� 1905 n.o! porcento;
,

3,_ peeuan�. �9 I e�trIta sub?r�I!ll'.çao .'1 _um '

,

realirz'ada ontem no Clúbe melO Circulante (,:..45,5 P_UI- pOl'cento; e ao comerClO, rIgoroso r;l'Jten� sel,'tIvo, I
'

dos Segur�r1ores e Banquei- cento), na moedcl. esp.l'ltu- 7,4 pOl:cento..' , que �t�nde tanto 8S nor��s' .

" .' . . . -.'

ros. ' Irai. (317
,

porcen, o) e nC's O conferenclst� ressaltüll bancarias como a,)" supeno- O Mmistro da Aeronaubca, b1'lgadelro COlI'rela de
"

, me,Ios Ide pagarr:cnto)287 o v?lume 'dos crM��os con.-I' res .

interêsse'l da economi<1 iMelo, não decepcionou a espectativa criada em todo o

.

- A aapera. batalhá! a- por cento). De�lal l'U, ,;,ltar,- cedIdos peb: CarteIra Ag'i'I naCIOnal. - J ' ando da sua nomeação para o pôsto. O que se

crescentou o. conf�rencIsta, I do um_profess0T [;meneano, paIS q1..1:, .' . , d'
.

l' n�

que foi ip.dli:'pensaveJ tr�-I que nao PQden!l I'espondE'.· �__.. espe�ava esta acontecendo. o MmIstro esta ISClp ma

ovar, sob o comando do �rr:l- corretamente a pergunta:
'

'
. do. \.._ .

nente Ministro d:.,. Fazen,dã, I se a infração impu_lsJoJ1,n ou .A ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO Temos agora aois fatpS! positivoS', a pumçao dós
ainda está em curso, pois l'etarda o crescin,ento E'cu oficiais da Escol� de ComandO' e Estado Maior, que COl-
oS inúmeros e eomplexuil nômico. '" . ---

1
. - /.

c;l. t d
problemas não poderiam snr "�ENNA PÉREIRA" NO ESTREITO meteram falta discip ��ar, e a pumçao Im� la a os

solucionados cm prazo tã(, O conferencista anal�q()1l I
" " soldados da Aeronáutica que assaltaram uma delega-

curto.
'

os defic:its orçament�r�('.'j 'I ',' -, .,

,I
,

ciá de polícia. A ação,do Ministro,e dios, homens por íêle
Acentu.ando qUt; nas na· que o .Govêr�? teve de en': \;AI CONSTRUIR PREDIO PROPRIO

� �olocados ou m.an,ti�os em �ostos.?e .comando não se

ções democráticas a ex'eCll- frestar, espec�alr�"ente:" e�l .

'

,

. fêz esperar: fOI raplda, preclsa, energICa.. ,

ção de qma polít-;ca eeonõ- 1956, cQm rtpercuss,lO ,n'l.,
'

. d f···'
.. -

�'f
mica não reUOUS3 na deci- atividade do Banco do Bl'a- Tudo está a. indicar que 'I

mércio Senna PereIra, que No caso os o lClalS que, por msplraçao pÜ' '1 lca,

Protesk foi como são de uin hômem ou de um sil, empen;h�do em ,colêtb;,- dentro em brev�. se:á er- há. quat:o anos ve�. 9u�- deixa�aIIlj de comparece�, semi �otivq. justificado,. a uma

reagiu a ('ssas suas pala- grupo ·de homenf" di:;se o �'ar na p.Ollt,IC� go�'e.!.n2mf'n-1 guido no sub-dlstnto prmdo lmportante mlssao sole�ldade, � que de�erl�m ob1'lgatorlamente. estar pre
vras o sr. Armando Falcão. sr. Paes ile A�me)da qUb "o La}?e mmOlal os ..�eltoR l�()S Estreito _ o mais populo- naquele- bairro progr·essis- sentes o Ministro nao' so refer·endou o ato do Coman-
- Ninguétll ne'ste pais pos- combate à .inflaLão com\ li deflts, e em pl'Opl(�Iar mCIOS ,

'
,.
,', . d'

" .

,sui maior sensibiiidade mo- sustentaçã0 "�da t�xa df' au: às atividades econômicas ao so bairro de nossa CapItal, ta, preparando algumas cen dante da Escola ·como man ou �nstal:lrar lnquerlto pw:a
r

ral do que o miilistro da mento da ren-ila real pcr ha- país. Assim, ao t'�rmin�r o o primeiro prédio ,destina- tenas de jovens para as ta- apurar se" além da falta disciplmar� a condutaj'Ü's OfI-

Guerra., bitante· e. a.inda. com a ta- ano de 1956, o Bnnco abi'i - do a abrigar uma institui- ref�s atinentes à técnica ciais ,envoive a prática de crime militar, para a devida
Zango�cs'e o .deputado xa de capítalizaçf.o nece3- ra cl'édit03 adi('�on�ig no ção de ensino médio. contábil. Atualmente, ins- d'enúucia à Justiç9-' se fôrj' ocaso.

.

baiano e mucando de tom, sária ao desenvolvimento valor de 368 bllhoes de T' d 11 ,.

t I d t
. ,

S b
. .,

't t d I
cruzel'r'os, �ell'do 1,0' bl'lho-es rata-se a. se.ue propna a. a a em. ,ea.ra er provlso-.. a, em, asslm, os �.nquerl os rem�escen ·es

, o. go-muito v(ll'melho, pr.ocurou econômico" está c1mdi'ciona- �',
'

..

mais uma vez justijicar o' do .prepo'nde�rantemente �s para o set!)r particular da Escola Tecmca de Co-_... no no edlflclO do Grupo Es pIsmo, que acabou de uma v� por todas a.- pohtica de
________;___..;_ _;__:.. ..,- -------

. colar José Boiteux, é justo condescendência, que, embora bem inspirada, resultava

DI-a' 26", (O'_'- n-,-C:en·t- r'8"','", (,a--o'·d'e- ba'nca" ri·os.:
' o'anseio do corpo docente nQ estímulo senão à subversão pelo' menos à _ind'iscipli-.

,

"

_

daquele estabelecimento de na, que não coexiste Com a legalidade." O brigadeiro
ensino, comercial, _

de pos- Melo é o homem duro de que precisava a Aeronáutica
�

,_
_

1 suir sua casa própri�, or,d€' para afogar os reSquíciós de uma insensata mentalidad�"

Para pedl'r 'a" Presl'dente I (
,

127) se concentrarão tam-I pais
do Distrito Federal e possa melh.or preparar fu- conspirativa, que sobrevivia à custa' de tÜ'lerância.

. v.'

t t
turos contabilistas. Pelo Quando a autoridade se mostra vacilante ou' j;eme-

da República que,�ancione

a' e e I
bém frente ao Catete, r:e- de São Paulo já enviaram

menos é o qúe depreende- rosa'na rep·reSsâo a gtos. ou atitudes estranhos, às 11101'-

cl.projeto-l� q��: �és con-
'

- presentando suas classes. telegramas ao Presidente .

cede aposentadoria integral
-

I
.' da República, no que fo- mos ao tomarmos c.onheci- mas disciplinares, aí está c�mprometida a própria 01'-

Com 30 anos de ser-viç«'ou Durante a reunião da ram seguidas pelos dirigen- mento do texto da Lei n.o dem, pois a autoridade sirri.plesmente' deixa de existi!

55 t"d a 1 C
. -

E r N' d d 1.760, de 29 de outuoro de para em seu lugar viver a anarquia: e a intranquilidade
anoS. de idade, os ban-' que o a c ,a_sse pO,�a, .omlssao . �e.cu lva a-

i
tes do Pacto de U!li a e

1957, pela qual o Govêrno O brigadeiro Correia e Melo assumiu o Ministériocários desta Capital .(acom comparecer ao· ato, de, ffi?nS ,c�on�l, os .dll'l�e.ntes. dos I (organização que congrega . .

panhados de cêrca de, 200 trando ao sr. "Juscehp.o smdICatos bancarlOs diSCU- 108 siNdicatos e 3 federa- do Esta80 autorizou a doa- da Aeronáutica conhecendo a missão que o 'Qovêrno

dirigentes de sindicatos do Kubitschek su_a disposi,ção tirão todos os atuais pro-': ções de trabalhadores do ção de. uma área de terra lhe -atribuia naquele instante e disposto a éxecutá-Ia

interior) se concentrarão de conquistar' a aposenta- blemas da classe e planeja- : EstadQ de São Paulo). com 229,42 m2 à Escola como sempre executou as missões que.,lhe fo,ram dadas

doria íntegral nas bases fI' - I rão o desenvolvimento das

I
•

.Técnica de Comérciq Senna no correr da ,suà vida militar. ' ! \"
na próxim� ,têrça-feira, dia I p.

'

- ,

26, às 17. horas, em fr.ente xadas no projeto-l�i 15/56. campanhas que devem em- ,O pro�eto concede ��o- eJ'elra, p�ra construção Quantó ao caso do assaltO' ao 4.0 Distrito Policial,
ao Palácio dd Catete., preender para defender os sentadol'la aos. 'bancarlO.s de sua própria séde. a, oportunidade serviu pa�a indicar, -de maneira clara,

REUNIÃO NACIONAL interêsses da/classe. _ I com 30 anos de ..serviço ou Felicitamos o povo do que o'Ministro, lla! sl,l'a nllssão dilsciPlmadiora, só indire-

Aos Diretores' dos Ban-I 9s dirigêrites doS' sindi-.) I 55 anos de idade no 'equi7, Estreito ê fazemos votos �amente áge em fu.n.,ç�o po�itfca. Seu.d�.v�r ° qU�llhei 110i
cos, o Sindic�to dos Ban- catos bancários de todo o APOIO GERAL I valente a 80% .de seus sa-l para breve concretização Imposto 'e o que aCeItou, e O' de c1iscl[>hna:r, die· alto a·

cários enviou oficio pe,din- país, que vêm a esta capi- Pedindo a _s�ção ,do pro t lários, com o aumento de I dessa importante obra, que baixo, salv.ando o .principio da autoridade e da. ordem
do,que

.

o ex�diente no tal participar da reunião

\jeto
gue �tabelece aposen 4% _durante 5 anos, quan- vem assim situar em"pré- legal e civil. E es,s� atividade só é politica na mediçl'a

P�_9,�ir::,O. dia 26·seja -encer- -dâ Comissão �xeeutiva Na- ;t�doria int;gral aos ban�- ,o. ,será, �'tin
.

roporção . dio próp�ío êsse importante I
que leva ,o desâ;riimo aos incÜ'nformados e aos, golpistas

ra .á� 16 horas, a fim de ,.cional (nos: d�;a.s). 25, 26 e rIOS, as Camaras MUDIcr-, Igual ao tegral. ,estabelecImento de ensino. ,de todos os.matIzes,

No pdmci�'o semestre de e 1955. Tais da.dos estão
1957, registrOU-Se .um in- contidos em trabalho obie
cremento -spetacular de ca- tivo e minucioso sôbre os

pitais ·estrang?iros no Bra-" l'esulta�os do Balanço de
sil, O valor total, alcançou Pagamentos de janeiro a

a 4úl milhões de dolares- junho de 1957, divulgado pe
contra 148 e 70 milhões em lo Boletim da SUl\WC.

EDIÇÃO DE HoJE:: l:CPáginu - Cr$ 2,00 - FLORIANOPOLIS, 22 DR NOVEMBRO DE 1957 per iodos idêntico-i de 1956' Este incremento deve-se

..().-.()....().-.cJ.-.C)......().-.().-.().-.C)....()._,.().....()....().....()__ (Q 'i)�().....()._.()..... ().....C)..... C)..... C)....()._.C)._.()4IIIII&()....

fAtCIO' NO �ENADO DEFENDE O GENERAL TEnEI81 LOTT
DJRETOR: - RUBENS,DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

c"

RIO, 21 (V. A.) ...-J Gomo gesto dos aviadores que se. de guerra".'
.

'1
Voltou iJ carga o sr. Alio- .vetrucou ,o vice-lider da

já ti�ha sido feito na vés- retiraram n.a 'Jolellidade "-co-I - Mais im:lft t;úntradição mar Bale�iro, e já agora p�-I maioria. Como poct� v. exci�.
pera pelo líder de seu parti- mo u� .retmdiQ, uma man�- de v. excL. :- falou a es�a ra .·su.genr .

que G genera�1 ver uma proyoca(;!:to na a�I�
do aprove�tou-se ç sr; Alio- festaçao elE' alõ'CO dos que tI- , altura o sr. Al'ma11do Faícao 'Telxell'a Lott o que p.reten- ,

tude do >;mIllIstro Que ar8It,t
mar Baleiro da discussão nham conrlenado f) 11 de no- I

- que há pouco dizia ace�-l dia,_ "co;m :-ssn; suas p��vo- I
um convIte .dr. um seu col�

das emendas do Senado ao vembro é, portanto, não po-I tal' como natura, a PUlll- cacoes lrrltando os HJllIta- g-a'para aS'SlstJr mna solelll

Ol,!;lftmento do -Conselho de diam suportar a presença do çãd desses oficiáh' pelo mi- 'res que dele disr.ordavam" idade miJitar? V. Exci� está
SiIlgurança, Na.cional para, ministro q\';e l!essÚ dia man- nistro da Aeronáutica, e I era criar cendições. das §.enclo pro�D.n�amf,llte lllJUS:
pp�star uma soli,darierlade dara os I!anhões das forta- I, agora os estir.:'ula à indisci- I quais pude'lsc ap' oveltar-se I':to

ao
J
atrIbUIr a,o gene""�I,

:ws oficiais da Arronáutica lezas do Pio ati":ar coutra plina. aplaud;,ndo o que fi- I politicamen,te, '\ T�ixelra Lott pro�;(ls.itos que

punidos e" indo além, n9va-
-

os nossos 'proprios navios zeram. I - I�so e um cxagero -- nao tem >lf'fi podula ter.
wente combater o movimen
to de 11 de novel�,bro de ..

1955 e 'seu chefe, ger!el'al
Teixeira Lott, � no seu ,cos
"tumeiro modo Í(}ü

�

fàlar, à
base quase ,sempré Oe iro-
nia .t;.mordàcida,de.

'

�. Ré'§ponsavel ela Wlel'an
ça da rrtah:.da, ;.sr; Al'ma.n
do ·alcão� passbu lvgü a

� á-lo.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: do
sra ",c!H. B, M.,,- A grande cBotribuiçã6 daGrã Bretanha

- I P
/ 1

- srta. Marie Merens
,

01' ,um ,corr�spondente plo, um coração e dois pul- monto pr-incipal do -mundo

_ João da Luz Ferreira _! Campos industrtal, via BNS
.

I mões artificiais que permi- para esta nova 'ciência, ,�a edição �e 2Q do, corrente, um pedaço de

_ sr, Enedíno Ribeiro NOIVADO . (. ; tem que o sangue de um pa: PROGRESSOS CIENTí- I notícias do Salao Catarinense de Pintura -'- nã

Filho Com a prendad:>- senhori- ,.,LONDRES, �B�S) �ovem-I ciente submetjdo a huna FICOS I deixem de visitá-lo - acabou deslocado. 1!lar:'
.

b' ti dOLo, 57 - Visite! hOJ� o 10- ,_' ,', , ,�-, 1 ,_ I outra nota, sôbre violências policiais em Curitiba_

_ dr, Fernando Mendes una Vera Bsatr íz es ima a
I

'

operaçao crrurgrca CllCU e Também serao expostas nos, onde um sargento mandão vem COlTIi'tend

Souza Filho 1 P 1 B'
ca em que Se fará p, Expo-, "", .". ,- I'

- o

fi ha do sr, caro ma
,

,_
" I

8e"11. pass __ . ,POi se� cora-, algumas das realizações dos' tropelias le prisões arbitrárias, .
.

J' G
' G d f'" siçao Internacional dI) Bru- ;;' I

-' I 'I D f
sr, arme areia Martins, el'('nt� a ilial

.

çao e pu mOES. recebendo cientistas britânicos na re- .

a con usão resultou que a notícia infol'ma_

F d 1\. d ' B I
xelas de 1958· onue se vão·' I I va hav AtI t '1" id

_ .sr. ornan es �/len es ao anco nco, em a nossa ,,' _

ao mesmo _te:mp::> a neces- solução do prohlema das! ,er esse rucu en o mr iciano ,meti o na ca-

,

Lr.d Melo C ital di
A perfilando asc>n$truçoesl"',,. antidad d" '" I dela,emvd.'7devítimas.curitibanenses, va'rl'os

me'.11!).U L a api a, e SUlJ. igna es-po-/ 1, ,
_ .' A'j, : I'

sa:.. a quarmcn e e OX1- .caractertsticas hereditá- I
'1""

Dias
N.' exma 0I,r, d Eis' MI'

Q,'\ seçao br itânica. 0'e'111'O antes d d"
qua,dros expostos no . Salâo.. inclusive dois ex-

::;«, ,�,'"., a _
"

"

'" "e" e l�ass�r
.

� 1'1a's; seus trabalhos de· tA' C
A

h I' M: ti iust
Numa area de dois hecta- . I .

.

. I
.pOSl ores, os srs, SSlS .orrea e Meyer Filho qu

.

_ 'sr, Hilton Cabral Fa- c ,e e,s n.�r 111'S, ajus ou .

.

novo para o corp.o do pa-I· campo contra a anemia per- não se chamam Manél nem moram em Curitiba�
, 'd t d 14 dres, uma grande equipe de, '

t P
I

nas uupcias em a a e o -c c�en e, _01' outr� .,lado, nu- I �iciosa; os progressos rea-
nos. .•

'

sra, Ind:a Fel:úandes eorrei+e o jovem acadêmi-I
?perarlOs trabalhava in- ma seçao comj.letamente Iizados recentemente na I

, � p��ósito o ilustre . ver,e�dor democrata

Woods ')'
':;0 Deodoro Lopes Vieira, tensamente na construção da detecção das charnadas' 'dência de- elementos traça- I cristão dissidente, dr,· Carmelo Faraco enderecou_

, I COS d
'

ilhõ
,,' I I nos o seguinte despacho: '

•

_ SI', Durvl Cunha Car- estimado f ilho do SI', Coro-]
OIS l1aVL.OP.S prmci- rádio estrêlas ou e"treAla' d

.'

d
. ,'- d

.

" t'"
- "s,,: ores. e. a nuruçao as URGENTíSSIMO - JORNALISTA RUBENS

. nel Pedro Lopes ,V'1'e1'I'a e pais, cujas portas. darão a.d- negras que" t
-
I. RAMOS N E S T', A

.

,,"
. ,- conquan o nao plantas; e o progresso que

_ 2,1':1, Edwiges Souza sua exma, c digaa espôsa
I missão, segundo �e espera, sejam tôdas elas visíveis ao

I
Sê vem alcancando no que ,Lendo edição hoje' seu conceituado' jornal'

_ sra, ::;ulamita Bonnas- d, Hermosila Lopes Vieira,
I a cêrca de quatro milhões telescópio ótico comum, se refere 9,os' produtos que,1 not� sob título "Curitibanos Clama Justiça" apelo

SI'S A
" d'" dn visita'ltes deLde o'mês d- h

.." I sentImoentos humanidade distinto ,amigo senti'

os n01·.'OS e seus 19nos
' ao a con ceeI', não obs- servem para destruir sele-'

.

.
"

de OlltllbI'O do 1958
I mandar soltar imediatamente "QUINTAIS"', "BOI

Fr-lici\!_ade Julia : genitoi'es as nóssas felici- '. o tante, 'sua existência por tivamente a� erv'as dani:" I DE MAMÃO" "GALOS DE B IG '

t
- I A ciênd2" e a tecnologia meio das on,:hs de rádio I

h

.

"
.

. ,,' '., '. R . ,/\' e '''BER-

açoe'S, I f' .
.. .

-

I
nas.

NÚNCIA de nosso colegp Meyer"'Filho bem co-

19111arao com d�.3taque na que emitem O /radioteles A t 'b
'-

b 't�
, mo "HOEPCKE" "PAU DE' FIT"A'" 't"

,

'
,

_ con l'l Ulcao ri anlca" '
.'

.

". e -a e Inerme •

COllti ibu,k"ío britânica para cópio recente1"lente ultl'ma F" "i IGR,EJA SÃO FRANCISCO" do J'ovem artl'sta
I

.

,

•

,
'"

- para a eu'?, - a pnmelra ' A C
a ��lra, I do em Jodrell Bank, perto de sua espécie depois da I �IS orr�a, todos eles cidadãbs pácatos que de-"

(' r "'ão ." . I
sejam serVIr 'exclusivam�nte no.bre arte ·pintura

,:".:1 �XIO!UOS, por e�em- I
de Man�hestp.r, é o instru-

.

gl\er'I'a .:._ sera' uma das 1 d b
. __ , ._.___

.

co oCa �s, vi rante matutlrlo dil:igido prezado co�
IRMANDADE �O SENHOR JESUS DOS PASSOS l,u:i� ifup')"ta!1te.3 e com- ,lega soo guante boçal sargento,

,.
E preenderá um p�.vihão do

.

SAUDAÇÕES PASTÉLICAS

HOSPITAL DE .CARIDADE Govêrno e outro das indus-
CARMELO FARACO

_

.FESTIVIDADE SANTA CATARINA trias,
E, para ilustrá-lo o desenho abaixo:

R":lJiza�ldo-se liO pl'óx�mo dia 25 às 16 horas a 80- " .", .

eJ1ÍSS ma Proci s' 11 S t C t
'

' NOTA DE DESTAQUE N:�'!:'���:�:""":'���"':+'I! ..�._'.�.""'�"""',.;,t:�\Wo "' --

'I J� o>d�m do s,� ,::'ã: P::y:dor� :r��:;e:::h�o:oi���:; A no', de do"eque do

•
< '., it@?$P'\P:;'.::;;. l,� ,

e Irm',s, �a Sacristla da C�tedral l\1êtro:>oIltana, às 15,30 primeiro será IJ .Salão d8' .:. '.
.

.... '.

..

i ',:::.( ...::'- .. � ;:�:' ·::::i:/�.:.:::;:.:' ::.,;�::} I
J horas 8 fIm d'e, re'�estidos das insignías da nossa Irman- ,ÇIistal, que servirá parll\':-: .": ",."

.

::::.,.:(-.;' :
..

··11.::·· . :;::_�:::".... ?;: J{
elade, e à. essa in,�o:q;oI:ados, f'lzer€m i'arte do prestito" ,reco,rdar qUe ;:1, prin:eirÍt '.

' :.'
,

"

'

tlfilll':.....::.. :-: .. : ,.

'

..:.;, :::". );,;;?�:::::
'

.. :'. ::' t ir;

, f'm h(lJlra a Nossa Pildroeira
.

.' "-

.

'.%::t1
.:.........

.

·11·
.... ·· .::, ....:..:,.. ::. .. �::, \:i ;

C 't" 21 d
.' ,

' d�,s gra,ndes exposições d'd .. ;
� .".% :., ,,:. :. f.'.: -:/::: '.;:::;,:.'"1

.'. :\' ":;::':::;'\;
> ;nS1S 01'10, e novembro de 1957 .

d I' PI'" .. , - -
',. �' ,< :�: 't.

.

'; .., :::::,:;... :::. _-.. '.
;:::::;:} ::"::"'."

J 'T I t' d S
.

.' nlUn o se ':e�, lZOU n-o a a- . ..... .. l::,c� N :'.::,:.,.-:,,: "�:'/':''''.:.. .

.

ose o en Ino e ouza ' •

. ,J
'

. I:i .::...,::;:.......:1' •. o:•••:...
'

•

.

Secretál'io .;.
do de Cristal de Londres," _v·

'

••••••,,/ .::}::.:.;,.:�::,:.:::r·:··:B�t
Sa"bici Que.' 'Foram u�ilizadM, os pririJ:

•• cípios
- da' (:�nstruç�,o de

asas de avioc.S no desenho

dêsse nõtável edifíciO, com

.'l.nas gran(l.es agulhas· ;pi-
l'a.midltis, de 20 metros de.' Nós, que' tlão sOp}-os .cristij.os dissidentes, mas demo-

altUl'a" que dominam a ,sec� �ratas ortodq,xof' sát��f�(zemos com !lluita pressa 0_
_

b 't:" -.. d
., -

' Ilustr,e, v,ereadel', çUJas fraquezas humanas' pela'
ç'ao 1'1 a�llca a exposlçao ..

, bl d dpu ICI a e compreendemos, divulgando-lhe o te-

J:)entro, rlo "Salão, os visi- legrama" e o _desenho,. que é .da sua autoria '8 Í'e-

b'iItes
.

vcr-se-ão
'

'rode�,dos vela malS uma vocação altistica",
do ambiente suntuoso e se-

•
c

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

reirão

- sra,

Ramos'

Osvaldo .Melo

MUDANÇA. DE .LU,A E DESTA COLÚNA -

Como previramos' e (tinha mesmo de ser), a Lua

entrou em :outro "quarto"" �

Minguante, , , :-com sol.
Que êste não mir!gue! F'ÇLça:mos votos para

que continue alegrando a cidade e matando o bp-
·101' das paredes e dós armários el guarda-roupas,

Também ésta colúna. mudou, somente por vinte

,
e ql!atro hora� da página habitual, para a 4écima
primeira,

..
.

.' J ' .

Pior seria si fosse para a sexta", "(sem "s" e I V'oc'eA." t') C t d
.

"

sem· ?C..' es a os p.ap�IS, , . I
. .

H.oj�, está aq(ü mesmo em seu -:--lugar éom O"

mui li
..dO·. .e. desejado prato do dia "IDrechando", I,'. Tudo certo. r

.. 2681 �. , \ ' , I

..

Nossà- capital inaugurou á "Grutinha" do Ja- � ,\,', .." ":"-
"

.;

quef't(.qué· �ambém'já foi bàtisada pelo nome'> de
'

'p � ""1\'"cova dos ·leões''.
. � q iNíl

I \ �
,I " '

" . Que a·coisa é barata e convi.dativa é. �esmo,

�'.;��_"oQT,�lil.�.. \\"b.o..o �A�lv
..,:--=-."�'�';Çl c;'. -

�

,
Qntem, q_uando passava por lá, (sem gúarda-' :

_."..�
- 1\\ ((

çhuya e sem galocha$), o .Jaques 'convidou-me a
.

entrar, Não havia estado n� inaúguração, �I ,!!�,\
_ Só para voce ver, meu amigo, ./

'

�
� zm� ((\ �\1 "\,l

Entrei para, ver, ]i como .entrei comI o "leão",:· '.
'. .;, �

�
.

" ..tq' 'lj
entrei ,sem mêdo algum,

'.

,_' "'�. �.({«(. �. !. ..

� �_ <... "'_, �
,nhorial, .tr'>.dicionaJ, da In-

Estavam lá os 'leões e tambem muitas "leoni-' '; �I{(" -
.

J
gl�terra, com i'{;pres(mta-

nas", 1

•

'!VA FIAlL I(/VOIII, BO POR CENTO /)0&·, çõ�s da vUa jlddica, do

OIh�i, �i, ad�ir�i �s pireços' e abri a carteira, HOMENS TIêIlBA{ 11/1111 AIA /I1!OOSTil/A', •.?o�êr1�0, ;do sabe:: 'e da 'au-

_Compra, lsSQ e mais aquilo, e lá \se foram 'para a ./lA DE 'n'A E Cu") po',n CENTO OE'� . ':Qqda.ue,-

"Grutinha", cerca de" oitocehtos cruzeirinhos, , ,

VII iv/li /K', 'zv IC '�. "

E
SUAS EXPORmçÔE S 5ÂO 1?f'00(JT05 : '

. Em coa<;raste com i�so;
saI pensando - Ah,. si houvesse na Cidade "'A O Crlll AN

.

f
'

' De M''"OEt'n" CM u,,,, f{i TFL rlt,L O,'" yi,sita!1. tes, ao sair do sa-

nas armacias é em muitos outros lugares uma
w n 1C/1 • c, �,. -

Co.>
,

"Grutinha" semelhante, acreditaria que os preços DÊS, OS l ENÇÕ/� ,
115 rOALfllI$ - E OS Ião, ve1:ã,) 2.l\te f:!eus olhos

.€stariam de fato baixando". -
. ':,' �. 6u)lR/)/I/V/lP05 5AO /JE MII!EIRA. OS .. ,�m�, 'grande v!sta da ·rocho-

,

Tanto mais que o "leão" afl�mou :_ "Não faço PI2/1TOS E.
OS BANHeIROS' SAO. ,.

't'li�_--:
_

�"11; costa da Escócia, coroa-

mIlagres, .apesar de descender dos profetas, E ainda Ilf M'IIDérRA I! /)IIIY1A06l· .
<I/J'ti:.

� -�- )8 -. da 'pelo Re!J,tor d.e Doun-

dá para uma peque'Qa margeIri de IlJ.cros".,·· 1/1 'Ã'&"
't' I e 'J/I

B
nll I=AlEM O 5A8"O" ,� � .ti. �f re-ay em .forma de· imenso

.

em, amigo, ( 1'W7,,,..
'

... Com esta.história, não �á pensar que,eu estou
-- ,- ... (j< E O-lILCOOI. .1-. � lJ8. .•tl. giobo, que será talvez o �ro-

_f?z�ndo médiá com você .�. mui�o .. menQs de!>ejandoi
- ·.ti :-." --.... ("'II!. �

-' "tótipo d!'t segund'l série de

que me d�volva os oitocentos e tantos... --:- -.,.,,_�-------., 'usÍnas átl)mo-elé�ricas que

,"N-Elgóçio, negócio, ãmigos à parte",' como diz NO"
.. , .

"I �
,

.se seguirá à sétl'f: de Cal-

o
.

refrão. • '.
. "eOdCU" O',� 1:' �

I �_. �:�,-,,,... 1 H II'
.

__ :::'2 _
(er a, que agora se

Até que estou satisfeito e eufórico heje, �

B
-

.

Pela presença do sol e pelo' assunto que vfolcê

.

'l'o'
.

m'
-

� . I-b I-Ia na M a-O
me forneceu e. pelo qúal; de boin gostó; o páto fUI

.

. U .

-

eu mesmo,
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E cQmo est,amos falando em comércio (com e, ,'... A seguir, foi J('sus 'lev.lldo pelo. Espjrito, a9 des-erto,

.devido re.speito e. sem más iptenções.)", co� 'esta ' pai'a.ser tent;ado pelo' diabo. (Mat. �:l). Ler Lucas 4:1-8.

."farofa" todà, tambem tapt&. o leitor, QUE d�vemos faze� com. as 'tenta�õ(:fl qúandó as

Vamos 'ao sol.
. enfreni,ll,mos?' Podcinos �er l�eal comunhiío I.!om· Jesus

nesse;; momentos?
,1': eeisaÍnos !t:rnbl'aI�-!los de que as ten'tações são, á

um tC!upo, b�as e !')lás, Em t�das as tentàções para pra-' bl'itâni,cas; um!'. seção de

·tJCél.l: ú �n?.1, .s, hat.uJ'eza divina· em nós, proc.ura deter-nos, dkada aos b-bore:; e' diver
'!'emos ql,loe enfrentar a's tentações sozinhos, No fim timentos do povo britânico

da,s <::,nt.as, a" de<;is;Io finaI é nossa; temos que lutar, No

!!ntallto .nã.o l1rocis�,mos estar necessài.'iamente, sós; Deus
e um de�)Ertamento relati.,.

f'stá 1- erto, Dev�m;)3 enc�er noss�s mentes e corações do
.

'/0 20 fomente na Common

j·on.he(im(!nto ["e pens e ela S�H Palavra, � as nossas 'vi- wea.lth, Pe't'to Ido p8,vilhão,
caos d,� or�ção e ITlt'ditação, Ql'nn,do as tentações. nos haverá un1<t cJás$ica taber

aRsah'i�m, D�us nós dal'� fÔl'ça,s para fa'zer o bem, es- na inglêsa denominada
(olhe) o que está certo,. "B;t 'I" "

"., , t t
_.

I rI annla nu /
lomemos as A,n açoes p:tr:J. o mal COI!lO o poder que'

.

, . ,

nos impulsiona com energia para o--.caminho que Deus
I Inumera'l f;rma& de des-

nas .HJ)Onta para fat'zr a sua vo�tade, Deus estli ch�man-.I t�.q�e_ tomam:.�art� na e'X

no 110 mome,1_to ex'lto da tentaç,ao, P.od�mos erg'uer-llos e pos1çao que Ílca!'a no pa

rom Si)11 a.u.xí1.io, na companhia de Jesus, procurarmos o I yilhão in(bstdgl onde fi-
"

d d
'

'

.camu.Üo . a sua vonta e, gUl'ar!io :com
. Ilroeminêllcia

�pr.stroem em vádos Iuga-.
res do Reino Unido.

,"BRI'l'ANNIA INN"
.

Nout,r�s' partes do pavi
�hi\o figurarão uina .s:.Jla d�
tecnologia, na qual se ex:"

po.rá a, inf,inênc.ja mundial

(Ias realizàt_:ões científicas

Falando, no Senado, ,o Senador Saulo 'Ramos bà
teU,...se em Iav:or da construção da Usina Siderúrgica
do Sul Catarinense e disse: ;...

a)· - A construçãO! de uma Usina Siderúrgica no

Std-Catarinense, virát assegu,rar ao carviio 'nacional uma

situação de desafôgo, Desde. muit<;>s anos tem sido, essa
a luta incessante dos catarinenses em tôrno do caso,

, b) - Ausente do Senado., em virtude de licença,
tive a sat�sfação de ler, na imprensa, a censura, o' ve

€mente protesto que o ilustre Senadõr AlencastrO' Gua
marães formul�u, desta tribuna, pela implantação de
uma' termoelétrica a óleo diesel' em Piratin,iga ,.(Pirati
ninga), no Estado de São Paulo, quando existia' com
promisso para instilá-Ia em Santa Catarina, A Light
ludibriou o povo! brasileiro e aos que, empenhados

. ·.'em dar ,a�paro ao car�ão na�ional, trabalham pela
Termoeletrlca-.do Sul Catarinense;· .

c) - N:Q momento em que a. União envia <JS

m�ior�s ;sforços: para a ;impl�tação da. st.derurgia,
.

nOi P�IlS, e natural qUe se inst�le a illdústria sidei'úrgica
e::n Santa C�tarina, no Sul do 'Estado, fólite de prod\.l

.

çao de carvao,

fi. energia e a automatiza-
,O R A ,ç Ã O

Nosso Pai, Se l_leste qia as'entações nos assaltarem,
como certamente farão, !,qQe estejamos suficientemente

u�rto de t.i· para encontrarmos fôrças para �fazer a tua

. vontade e afugentar tôd� a ·tendência para a. pr�tica do
mal. Np 'esp,rifo e em no�e de Cristo, oramos, Amém.

ção,
Foram riestinad�s deter

./

minadas datas ;IOS paísest

paiticipantes da' exposição
i)ara .celeb-rarem seu cor'"

EDITÕRA ''OÊS'fAi)Ó;;"LTf}X:=

() ·Sgtruict
.

Rua Conselhei,ro. ·Mll'fr�'·160
• Telefone 3022 ;,._ Cax, Postal 139

EnrlereçQ Telegráfic!) ESTADO
DIRETOR

Rubens de Ar.ruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
R E DA T O'R E S...... /�

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva -
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<'O Estado" o mais 'antigo Diário de Santa Catarina
1 _

Florianópblis, Sexta-Feira, 22 'de Novembro de lQ57
---------:- -----------

7
'

,

Vâmara Municipal de flp,rianopolis
Sessao Realizada Dia PRESIDJtNCIA: Bo.ldice- ,:.JJ:!,;CRETARIA: Gel1é:;,io ; 'se d astinam. v.omo Se" sabe, vembro de 1957

19 de novembro de 1957 1'0 Filomeno Leocádio ,lã' Cunha e Valter de conformidade com 1 Pon- INDICAÇÃO N,:-

_--- ,. �
._. Cruz Lo IV, o Depil·talY,ent.o Na- Sr, Presidenta

4,,§!r3j�p..i§T'�r-:::Jr=rl:::::.1r=II:-Jêf.==i" EXPEDJENT'E: I cional da Cr iançn: enviou CONSIDERANDp O gran

....
Pedimos aos nossoa.diatintos reitores o obsé- O vereador Harold'o Vile-

r
:\ Secretavia de Saur.e e As- \ de movimento de passagei-

;'i, quiu de preencherem o coupon abaixo e remetê-lo à I
--

bt
'

'l·�.tencI·". Social e à Legião ros que saltam e embarcamiI R d -', lill
ia requereu L' o ceve apro- - - '

tii nossa e açao, a f im de I'omp.etar:'l1os, quanto an- mI t � di" ,;.. 'Brasileira de Ass istência - nos pontos de. paradali, tes, o nosso cadastro soc ial. I

I
\ açao o pienarro pai a o en-

tml
vio de telegrama aos senho-I Secção de Santa Caturína nos pontos - de. parada

... , , , .. , .. , , , . ir res Ministros da Fazenda e-54 tonelad» s [�e leite em f ron tericos às ruas Nova
I

illl da Saude no sentido de que' pó, a fim de serem distr i- Trento, Chapecó o São Vi- i

Rua
','
.'.

: '. ' ; , < ••••••••••••
' I.'T sejam tornadas imediatas buidos à cri; . n ç

a pobre,' e cente de Puuh, nesta �aPi-11i!1 Ls uro Costa .' família .ag radecem sensibilizados, a

Mãe .. , .. '" .' ..
. .... '

... : .... ,." ." ... -s •• '
•• ,

,�tfj ��:�V�:�:cinisb8�:d�e:L1���tl�;
.

��;�����:! :e:�'�:��::",�e�:'��d::� tal�ONSJDERANDO a in e- todos (.�:0 enviaram telegramas e comnureceram ao se-
.

tê
.

tdi'
Pai

-
,

.

'

• bu ição do c stoque de cÍl}CO- tIi10 e:11 virtuoe dos motivos X1S enCIa l\OS pon os e pa-
c •• , • , •••••••••••••••• , , , •••• , •.•••• ",:..' , "

m
t t'

'

'1
.

expo,,,tos. A Casa, ra:'.. <' acima referirios, OI! em nulta.x.-nto de sua querida espôsa, mãe e avó Honorata
III eI} a e qua 1'0' mil qu: OE de ael)11a. c , ..

-

I!.I D t f
•

t
. .

di
_

d brí
I. -

III
�;:i r. o n ascnnen o , " ,

U
leite em pó. 1ue"se encon- .ipreciando o "eC}uel'1inento suas ime iaçoes, 'e a 1'1-

Gonen.ves Costa.

"1 ad ", �
tram em c.ep.-'isitns da AI- '0 vereador Haroldo Vile- 6'03; o que sujeita o.s pas- r-

•

----.--- .. -.- ---- - .. , - ". ,---

�I
; Est �. civil .. , "

; ,W,
-

fân�egal hfa ltmcsed3,
sob atle-I ta, manifestou-se integral- ;:'1�����:3 provenientes das (. R'I (. 1�E

.

NOVEMB'RO
Empre.:;o QU cargo ,

, .. ,., ".; '.
I, gaçao (e a ar ccu�!'ien os

.

mente favorável ao meemo, situudas lias ruas
Séde _ Praça 15 de Novembro, 21 .

.

. ITi1 para a complementação dos I tendo falado os vereadores cLaéh1s e 'ldj:lCê1!CÍ'as, ao

,I Cargo do Paí lldãe) .', ,
','" "�H' detalhes r.,rere'1t(;s à pron- Jupy Ulisséa, Jul io Paulino :::01 e à chuva:

. �I D[A 23 DE NOVEMBRO, com início às 22 horas -

ft[§TE-...:::rr-=r@@, ;IE:::rª3!?::='lj�ªE�:Ji:-:.1 ta entrega às fontes a que da Silva, "Valter Cruz, Ger- INDICAMOS, ouvld� o Baile tlP Aniversár!o.
,-,-,--------------.------ f e in o Silvu Dib Chorem e Plenário, ao, SL Prefeito TLiJe: Passeio - Reserva de mesas P. partir- do dia

O móvel conversivel João Navegante Pires, Municipal, a necessidade da I ��O, na Secretal'io do Clube.
_

INTERESSE DA' L, B; A, Instalação de IIbr igos - nas I

M'AR-IA AUGUSTA' MANGUILHOTTda Família brasileira o vereador Dib Cherem, paradas ele ôn ibt.s fronte i- '.

.líscutindo favnravelmente o r iças às runs Novas Trento,
Chapecó e São Vicente (:e

�"

Apeno_s 30
/

o restantee

/'

.", ....·i1o-ío
.

l::'..t-:'r1:."��

':�;{Ü;

Pa ula, nesta Capital. \

S.S. cm 19 de, novembro
Archimedes Manguílhott e famil\ia, Juliete Manqui-

)10tt f',lrificação '? família e Olga Manguilhott Pereira
t '.do Alf rerlo l�he"2'm tem se de 1957

(' famili.a rec�nhe(!endo o carinho e a 'ledicaçâo dos de-
i

empenhadc, 110 sentido de Osni Raul Lisboa l1'1�ls li:ü'entes e amigos e a -incansavel desvelo do dr.
J
que sej::t dad'l pelas autori- / Vpreâclor 3'faurilio Pacheco da Motta que acompanharam os trlti-

I Iludes com1)et(onte� ir,ledia- PROTESTO DA UFE' m0S mO:ilentos de' sua inesquecivel, r�lãé, sogra e avó,
I ta ,solução 'ao assLn�o ten- O vereadol' C!llmelo Fa- I

Maria Augusta, l1Q;l'adecem sensibilizados. pedindo assis-

I· ,

I
. I tii'-lhe.s novamente na missa que fazem celebrar, para

I do o r'efel'icll) cli"ígilltl" te�' raco eu clt'. tnbuna nota I
.

..

I b
..

I d' 23.- I
'

'.'.
'

I o eterne descanso aaqlie a onlSSlm8. - a ma no 'la ,

lczrafado aos Senhorei' Mi- pubhca.da no Jornal ."A Ga- ,"ab!) do. as 7 horas na Igreja Nossa Senhora dÓ) Parto..
'1 ":sL'o eh Fil7.enda, Presi'- ze'ta", em. que a União Flo- _----,--------------"""""----

I d2nte do (::;oHselh� Adr.J.inis- rianopolita�a ce E:;tudar.tes: Você Sabia Q.'ue
.

IlI'Jti"\) da LEA Departa- esclarece nao haver creden- .

. .

• ••

I lYle'lio N'lLÍop..>I'c!f" Criança, dado ninguém'para, em no- 1\
'

,-�---,-

I e Ol'['·.·;s flutOi'irlacles apelan� 'me da classe (�o·s €studal:tes
! dó p:U:l melhor o acatanJen:' secnnclá..rios, s!:mcar o sr. I
I to, às l'eivindicaç'õ-es apre- Prefeito Mni1 :cipal :- Dr. I
Sf:Jt:Hbs. . -'$. Jsm:U' Cunha por ocasião I
ADITIVO N�VE6ANTE 'h p::>.ssagem {In 3. aniversá-

,: "0 d)g{f�l"irnent0 do�\rel'e�
I ..... - -' "4>,f'

-

_

- � �

•

i �.��Ol� '�r7!(lõ,IVil�1?, ··fol 'lue a UFE n:;o perm'.te, de

_ : -ap'i:ô'?<ldo com aditivo ,[Ífi,;':Seú ;onforll-ífctad� �6M seus Es
'j ��!e1;\: de l'elCl'eSf:1Ü;ção 't:�,utos, q\laJquer l>al'ticipa
(filãO Na\i'�rra�te Pir�s -

I
ção, de .seus rl1embros em

�I
'

I -

I
com EJnvio de telegramas a� _ c-olFlaves políticob-partidá-

i Pi'esidente d8. República

eill'iOS'
/ I

! à bancad:1. c::ttarinense com
- :

I:�sse;��o �as .ctU�SC�5a.S do li E N D E - S E
i vonglesso Ndsnonal.

. Uma canôa em qerfeito es

'I ABRIGO DE ÔNIBUS EM tadó. de . conservação com

, CHAPECO' NOVA TREN- ,I um motor JONHSON de

·1, TO E SÃO VICENTE DE' 5. HP, yer e tratar á rua

! PAL'LA I
RIta Mana, n.o52.

i O vel'��dor Osní Lisbôa 'CAMPANHADE EDUCÃÇÃÕ,

'I
.

.

'.

',' _'LORESTAL i
-' da bancada perebista:-- I Plantaneo Eucalipto, den_ I

I requereL! e obteve �Lprovação ! I tro d� fi a 'anos você. t�rá I

I' I I madeira para pasta mecamca,

I
da Casa para .que ,-seja di-

.

I lenha e carvão, de 12 a lá

! l'igi,!l uma hldlcarão ao
1 I IJ�OS já sel.'virá para poste e r

I
� I I V'lga;n�nto e dOIJ 15 aos 20 I

Poltrona cama 1 ::�:�1�1:�VO�0::�;:�1���:i::�q�: I : m��e��:s:jea c�:f��::��;�! con- i E.sI'...
·

'010 a's expo'rta,co-es,I .' 'I , sufICIente para dormentes e I
"DRAGO-SOLUÇA0" : ônibus em Charecó, Nova' I suite a:.tes o "Acôrdo Fio- I
Uma peça de classe, total,

!
Tl'en to e São Yicente de I Serv'iç') rlu�taJ O elltorrH!cimento dfis ex- nistério da Fazenda.

mente estofada, por preço I I O P
popular E poltrona,é chaise, i PJ l.da. I portações brasileiras é de- i residente da ABE
longue, e é le:to de solteJro. vi do principalmente a três atirmou ainda que a expor-

��gln���r��ss�os��ã��:m: UrrILIDADE ,PUBLICA I I falores: L
- falta de uma tação de pJ'ociutos mal1l:.fa�

do mesmo modêlo para I O d J r P l'
\ lei de comp.rcic exterior que turados tem sido grandemen

corcpor grupo conversível, ! } -

verea 01'
.

U 10 au.mo
I' ponna um parl',deil'o às aven te dificult'icla pela diversi-

',Cla Silva enviou à Mesa um turas e ao não cumprimen- dar:e de taxas. pois as eltas
I
Projeto de Lei que vis� con- I " to de negócios; 2 - a es- taxas a que estão submeti-

, • 1 d t'''d' 'b1'
I

(L 'I ( H E' S
peculação c:l.'rbial devido ao das,-as matérins p1'imas im-

Slücrar eU')2 l1(ie f-iU .ICa :
.

" útto dH m6erla niio ter um portadas numentD.m consi-
os Cel1tI'os ESDíriL�Ls '''Paulo I

, valoI' exato. resultandc que dei'àvelmente o CURtO da pro

(,'\..lenooI'�aer:C.ol.'ll' �: °0 :�sl'etl,al)IO;aEdS_o-!, Para�.uem_quiser I tl�n�r:on��ç�bj{)fi���ão:t�'��� ��13:opela�I\��:so GéO���Ji���
� ,,_;. u _

-

.

';1'0 através da venda dos aos produtos m;;o.nufatu'ra-

,o;r.r "Irr>,.lf..r> Delmil'o" _

1 (OnfeCCIIOnamOs I-PI'O�utos e sim o lll:c�o de" dos que pod,em SPI' exporta-
,::oJ:'l'ente da aqmslçao' qe rios,

�.oUqblleDI.I.ioSstI.'ito de I�str.eito e I' O�S melhore·s.
m'oedas estl'angeh'as; 3. - Áfirmou ainda o sr. Coe-

/

•

2 política de crédito, qu,e lho Rosamo .(�üe a Associa-

P "NTE SO'B'RE O RIO
'.não

_

tem �Hti:;-ulado a pr?- çãQ Brasílbira' dos Exporta-
v - duçao de procutos exporta- dores esü di�posta _", ,em-

11 A G E N C I A DE II veis, ,.., _ ., . preender
."

todos O!'l esforços
II COBRANÇA II Tal aflI'mar;ao .fOl feita, para que o ·Grupo de Trll.ba-

II J. CARVAUIO II onteIÍl, peloBPre:il�ei1te dda lho par'a o E;;1.ímrti� à Ex-

II II'" Assoc.iação l'aSl-�ll'a os portação d" bons rrl'utos, ·eAceita-se qualquer Exportacll)res. AI�ldes �oe- diss.e que D. ADE' encara co-

II tipo de cobrança. I! lho Rosaul'o, a.os Jornalisb:�s co assunto de muita urgên-
II Tratar a R. Pedro l-l �re,'enciadGs Junto ao Ml- cia O início das ,atividades
II Soares'; 15 ·Nesta II -------'--1

__ o,

, (''') referido Grupo Trabaihó.

IIII �:\: ��r�;. e das 1411 Ação lüero Oi
,
'o:-:�efes dos'G�bjn�tes Mi-'

ii' .i RIO, 29 (V.A.) - Os ml-
.

litar e Civil da Presidência,
nistros das pastas militares. I O general Teixeira. Lútt,
o ministro da J.u3tiça e au-

I
na opOJ:turridade, comunicou

toxidades policiais foram ao presidente Jus(;elino Ku
convoca,do;; pelo presidente bitsche.k q\le os soldados en

Juscelino Knbitroche.k, on- volvidos i10 aSEaolto à Dele

tem, para._:õ!·atar do episódio gacia do 5.0' :Distrito já se

.de bvasão do 4.. Distrito 'acham. presos e processac?s,
Policial pOi soldados da Ae- aguardando � l'l'Onu,ncla
'tonáutica ie ac.el'tal' medi- I�nto da JustIc;a Mlhtar.

das que 'lenham a pôr cô- ? brigadeiro COl'l'ea �e 11el
bro definit.iv(j a essas ma- .0, por S211 turno 1l1fl)rmou

REP. A.S.LARA. nUí�staçõesDP;'edat?;ias del!lGe 'd�et�l'Inip.ou t6d.ads at.s
IlUA SENADOR DANTAS �o', 5•• AllIO. mi i. tares.. a retn�lao, rea- r_rOVl_ e. !1(;l,::lS Rara. a I en 1-

.- RIO OE JANEIRO,· D. F. ,.", Uza!l:;t. n�l:-t mapha, no, Ca- t1Caç�o ces Implicados no,
. .

tete, partlclpB.l'am ta;'coem, !.ssnL.,o-. �.'

cr�zeiros ,/de
requerimento, asseverou que

o Presidente 00 Conselho

Estadua:' il.'1 LBA - Depu-
entrada

até 15 pre'stações ! �

PIRES ,i:iO. rla sua �dministração.
Àcrescenta a referida nota

Sofá-Coma "DRAGO-S'lAR"
Amplo sofá com braçõs em curva, forrados, para 4 pessoas.

Transforma-se em cama de casal, sem vinco central. Possui espaçosa

ll'Ca interna para roupas. Forma gru,o com as poltronas- cama idênticas,

1---- ---:-1
I \�O t - �. I
ItiC� f� I

\,------.

I
.

·1
'" Some:,te as 1'0·t1'onas· I

cama :CRAGO são equi-

I padas cem DRAGO"LEK, I
., o novo dispositivo auto'"

Imátlco que dá ao encôsto

'I 11 posições diferentes. I
1 -

I

rr A' c'M O D E L A .R .rr'/\ 2.IJÓS aprovação tIo requ·eri-

_ DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS/ Ime,nto dO. ve1'2::td'or Dib Che-

- l'em q ne pedi.H ".'egi!'1e de

RI Trajano N°s 1. � }3 �/ �R�VE;� la�-, J �\:�gêné:i�" p3i'a a matéria,

.

bém ,na It Tra)anog 29 flonanopohs F rll'i

Poltrona-cama -'

"DRAGO- N OVELTY"

De linhas modernas e flln

clonais, para combinar com

qualquer estilo de móveis.

Forma grupo conversível

com o lofá do mesmo mo-

- eSMo,

Cama met611cQ dobr6vel

lfA',·lI11

I

"Gostosa" como uma,

ride... JIlas multo'mais útil
e mais prAtica! Pesa apenas 9 quilos. Do
brada em três, pode ser guardada atrás de

qualquer móvel. Armação de ferro tubular,
eleito de lona azul-ultramar, contornado por
mola. espirais cromadas (dls::ensa colcl.ãG). '

PERIQUÊ
O vereador Dib

COLOLAI ..OS EM QUAL
�UER OOAD� 00 BRASil

C'herem

J).)+eve

Poltrona-cama "DRAGO-COLOMBO"
):::.1'a o envio de Lim apêlo
o Sen ho.!' Gov€,rnarlor jdo
'�3t:) do a fim de que 'S�ja
,·8l'oú.sirulda a !J(li�te sôbr.e

o Rio PedQuê - em Canas-

lê poltrona, chaise_loDgue e leito de- 101-

telro. Não tem braços, o que permite.
juntando�se duas ou mais poltrolUlll. obter-'

se variadas e práticas c9mbinaçõe., AhiÚNCIOS I
veira.

NH
EM

�iORNAIS

Ol'del� cl() Di� teve

�01�ti�luitbde j) debute sôbre
..:\, Proposta Orc:amentária,

IlH1STÁ�
, �}.\I.�6RAS

FLUXO - SE'DATINA
Alivia as tolicas' uterinas

Pela. avio "de seus. eomponenteo Analge

&lna - Beladona. - Plscidla e Bama

mells, a PLUXO-SEDATINA alivia' pron
tamente as cpUcas uterlÍus. Combate as

.'

lrreaular1dad� das funções
.

per1O<l1ca� •

I

:
,4as senhoras.

.

I; calmante e regulador cl.es5aa tunç6ea.

---,--,--,-----'
-----

AGRADECIMENTO

Missa de 7.0 Dia

no-
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--_._----_----.--- ----_.-....__ ._� .._-- -�--_. -�---_.-._--_._----- ._--_._'--�

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

•

r

'IA Soberana" Praça �5 de novembro """'::-esquina

, .

..,. -

}t'ilial '.'" Soberana" Dlstrltu dO Estreito .: r.llt_

.

-.;..

""

B;O'S�Slar k-
�-.

t.
.;

' .....

�V I S I· IE A

.��DICADqRJ!�QltIS�!eJ��T�L '.
IlYRf_ON DE_ OLIVl!.:IRA M É D'I C o

.

'.

DIMA,l'OS ,

UOENÇAS DO PULMÃO _
Or t.opedi a e Traumatologia lI.1.ÉDlCO CmURGI.4.0

'. TUBERCULOSE Ex-interno por 2 anos do Pav.- Ooenças d.! {)eaho��8 - .Pattoa
Consu ltório _ R. Felipe lhão Fernandino Simonsen da -,Operllçocs

- )' !!ltl UlInári••

Schmidt 3S' te!. 3801: Santa Casa de São Paulo." Curso d�. a�crLelço:.\Jn�·.J�, e

Horário das 14 ás 16 ho-. (Eerviço do Prof. Domingos I)e· longa prát�ca nos Hospitaí , d,

raso fine) - Estagiaria do Centre .141 Buenos Aires.

Residência - Felipe Sch- ·Ortopedia e . Traumatologia e do CONSULTÓRIO: Rua reiipe
mídt, 127: Pronto Socorro do Hospital das ';chmidt. nr. 13 (S(lI;TSd_(,)' j.'\\��

Clinicas di! Sao Paulo.' 8fí12. ,

.
.

.__ ..

.- HORÁRiO; das 15 cn lP ho..

lServiço do Prof. Godoy Moreita ra.
_ Médico do Hospital de Carl iiesidêncla: Avenld1l Rio n"31l.
Jade de Florian9polis. .

ee, D. '2 .

/

Defo rm idades con'gênitas e ali Atende chamador

qui ridas -:- Parafis ia Infantil· Telefone: - 1296.
�

OsteQmielite - - Traumatismo ..

'MINISTÉRIO DA AGRICUL1'URA
. SERVIÇO FLORESTAL
,.r"i 'N.{lCI\ FlO"''''S'l'''l.'l'" .cov.... i .. I�L .,....".t,.o-.

H,.�GIONAL
·;ACo.lWO" COi\:CO EStADO UIl.

SAN'..:'! CATA1U�A
A V IS O

DR. LAURO DALI:.\
ÇUNlCA GJmAl

ESl'ecialista em moi ... 1:\.. li,
Senhoras e vias ur in âr ia ..

Curá radical das il1f�,', õ ••
gudas'e cronicas, do' ai><' "'':lo
genito-uriD.�rio em am,,", '"

liXO...
-

.Joenças do aparelho D;.eó· ·�o

a do stst sma nervoso

Horário: 10'h ,ªS 12 "- 2 'A, " r,.
Consultório: R. T1r!l�el1j.. .

2
_ 10 A�ldar - Fone: 8245,
ResiJê:1cia: R. Lacerda C"u •

Unho, 13 (Chác ...r� do l\!gpsClhaj

1- Fone: 82'8,

! DR. HENRIQUE PRIS(O
PARAIS()

.

Jti&DICO
O�raçõell ",;, Doenças d" <;(e·

flhOl'1.B - Clínica de Adultoó.

.
Curso d'?' ERr�·���:Jli,.;L73.,,- �H)

FIospit,Sl.1 do� Ser"ddoT4':B tio ��t-
'-lide,

.

(Se:viço. do Proi. .!.la.iano <lt

!\.ndrade).
Co,,�ultas __ o PaIa m!lnhi no

losoit.ú de Caridade .

•\ 'tarde' das 15.S!! be. em dian.
Doellçdll rl� 8"Ith"ra�' __ o p,."cfr; �e no consultól'io á. Rua Nl1'!l�5

lo�da - Eletricidl'lõ.> Médi.·" ''<llL:l!ado 17 Esq'iina de Tira·
ConC'lltó,rio: Rua Vito>, M"" T l' 27""

i .(mtes. e. .,,,.

reles n.· 28 -.·TeleIone· ';307. Resi 'ência; _:_. ,Ru,,- Ptesi,J.!ll't.
Consultas: . Das 15 " .•(ra�' eTC �()utillho 4.4. T.eI.:· 3120

•.

dia!lte:.. ..... ') /.""kesHlent:iâ: Fone. t�,-:. .!.2
nUA � Rh.lrnenJl.!l Íl-. '71

I §.s�c

Ajude seu irmão
pobre e doente,
apressando, .

com sua

éontribuição genero
sa, a edíficaçãe do
Hospital Evangélico

. de' Florianópolis

A Delegacia Plerestal Reg ions I,
00 sentido dt: coibir, ao maxímo pose

� .I�vel, as Q1'eimadas e derrubadas de mato, afim de impe
ór os. d�üstros(,s efeitoe econôrnicns e eeolõglccs QIl'�

_,�.� ,,;,, .....;;":;'_ acarrecam ta i!! práticas, torna púbiico e chama a ater;�io

p�'1:.1 �l '
• O.t· �e todos os p�o�ri�tários de terras e la�M.dore.s em ge

.

st
,ai, para a e.�lg�mCla do cU�}l:imentr: do Código FloTes-

,
om antecedência, a neeessaria licença da autoridade

l/II
. ,tiores:al competente, conft..zme dispõe o Có(}il{G Flores-

*. ,."
. .,:,J" ....'.".��: tal �m "Sét!S a.r�igos 22 e 23: respe�tiva:aJl'n_te, estando os

.

_ DUIIA/'fTE TODO.DIA I
nfrutores suiettos a pen�hdades. '"

/ "
-

I '.

- RE.FLORES114MENTO

I " �"'-�.o.'.:<' _ nos "Af)�JOS _ Esta_Repu.tição, pela rêde de víveízoa florsetaís, em

. i cooperaçao, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

�fit
; rementes de espéeies e:>resta:" 'a de ornamentação, para

'", _

"ornecimento aos agricultores em geral, interessados no
.

� �' I eflorestamentu de suas terras, I\If:m de prestar tO.da.. � � d
.

.

.,. j.roce er que ..nada ou 'derrubada .e, mato sem soücltar

_� --=-__
.;J; .....
__ ••��:.. �. __ � rr lentaçâo técnica necessár ia, Lembra, ainda, a posslbí-

-

; idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
no Banco 10 Brasil. com juos de 7% e prazo de 15 anos

t Os Interessados em assuntos f:o�estais, para' a

.btsnçâo de maiores esclareclmentos e requererem auto

rização de licença para queimada e derrubadas· de mato

devem dirigir-se- às Agências Flo.estais Municipais o�
z!iretamente 9_ esta Re�artíção, situa1a ;;.. ruA Santoll
f)umollt nO. 6 em Florianópo!i:;..

TeleftJne: 2.47U _ Caix� -Postal, 39:).

Endere",o teltgrãfico: Agrisilva'
�. C •

Fraturas. -

Consultas : rela manhã no. IJ.I)S

I�
. pit;l de Caridade, 'Jas 15 às 17

30 horas no Consultóri.o.
I I Consultório: Rua netor Me i

re lles n. 26.
_.__ . ._�----) Residência: Av. Mauro ��am,'

i - 166. - Tele. 20íl9.

.$ Seja a um só tem' $ i
_ A floresta significa:

$ po, altruísta e prátí- $ fonte industrial; solo fel'

$' _CO. $ til; terreno valortzudo ; pro-
. $' Auxilie seu próxi- $ teçâo de mananciais, defê-
$ mo e se beneficie $

.

sa contra a ero.são; garan

$' também,
.

ínscreven- $ tia de abastecimento do ma
$ do-se hoje como só- $' terial lenhoso necessario

$ cio do H o s P i t a I $ J' ao conforto, à economia e à

. $ Evangélico de FIo' $ sobrevivência do Hómem.

. $' rianópolis. $'
$$$� --$$$$

\

DR. ANTONIO MONIZ
D. ARAGÃO

,'mURGIA TREUMATOLOGiA
"rtopedld

C<,õ'3Illtório: João Piuto, 1>'.
0.. " 16 às 1'l dlàriaIÍ1enl"
��n()6 !Ú)3 Sábados-
Res: BoJcai uva 136. .

•"·,ne-' - 2.714.

Florian6pol is.

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

DRh-NEWTON
D'AVILA

Via,gem com segu.rança
-'

.

e rapidez
80 NOS OONF(l�l'AVEISl MICRO-ONIBU8�.O
-

IIPID.O�-;SDL·8BISlLllio•.�
i.,Florianópolil __ Italaf - loinville - Ourltib �

., __ _
'k.-U

� 'J'['-:i' �. -- ....

Agendai': 1:: l=r.·���: 1:

DR. CLAf'NO G.

GA!-LETTI
•• AÍWOGADO

Rua V:Lor- MeireleJ, 60

CONCURSO DE ESCRITURÁRIO
Fleparàm-s'é candidatos para' o próximo 'concurso <"ON.E:: 2.4tií; \

de' El>criturário do Seryi�o Pú?líc'o Federal. ,j Fl_orianópptis, ..!:

Tratar li; hua D. JaIme Camara, 42.
.
'.-

__________ ->C1 ........_-�--..;_---------__.;----

DEPART1\MENTO DE�. SAÚDE PÚBLICA
Plantões de Farmácias
lVlES DE NOVEMBRO

.

2 - sábado (feriado)
-3 _ do:mingo
9 _' sábad9 (tarde �

_
10 _ domingo
'15,- 6,-feira ,(feriaco)
16 _ sábado (tarde)
17 �' domingo
'�3 _ sábado (tarde)

l1'armár.ia Nélson'

Farmácia Moderna

Farmácia StO António
,

.

Farmácia StO Antônio

Farmácia C�tarillense
Farmácia Notuóa

FaxmáCia Noturna'
Farmácia Vitória

I�
m
"� ,

WMotor !deal para bar�os de recreio e para out�GS barcos �imila- !!!

� res, alem de explendldo para metor auxllIar de barcos a vela: III
W � Completaniente tquipado� indusive painel de instrumentos. mDispômos para entrega iwediata, nos seguintes capacidade.:

m
� 5,5-HP

-

gas�lma --c 80: HP Dic5el
I

11 HP -)�V- HP" (úireita ( esquerda)-

j 35 HP" 103,lIP n·
>
L" "

5'0 HP" 132.HP " ,,. ,;

84 HP
GRUPOS GERaDOR��S ._- �'P E N T A" ,

Quaisquer tipos; para�entre.ga imediata'��i-;omPI.etos - - COlP. rn
motores DIESEL , HPENTA'�, partida elétlica - r�diator '_ m
filtros - tanque de, oleo e��ema!s pertences: a.?opl�dos dire- tu
d��e�te CQm flange elastlca a Al��rnadl)r d� voltagem _. I!!
t�lfas:co� 220 Volts -. com exc�tador .� 4 �ahos pa:ã 1.11
hgaçao � qu�dro compl�to de contr�le; tl)c1os conJuntV? estalJ Inl1

-Co,tnunicar-se aou inte- assentados sobre longarm&s. prontos para entra"'. em funcioI1d- mi
ressados .qué OI soJ't$io em m.enta· ,H.!J

�::.�o r��mB:�:::'!:�:.�: �
REVENDEDORES AUT9RIZADÓS PARA· O ESTADO. DE�

efetuado pela-Lott.ria F�de-
.

.., SAN T.A C A T A R I NA· lU)
ral e não pela Estadual' de

. 'MA€HADO & Cia. SIA Comércio e Agencias �iI30/10/1957, como con�tou IURua Saldanha Marinho, 2 -': Enderêço telg: "P R I M U S' m .

qos bilhetes. :flJ eX. Postal, 37 - Fone "3362- FLORIANÓPOLIS -mt'
__________17 :êê:'3ê@@@êJ�ê!.*lê$lr#l-ªê@ê$r:ilêlMi

Felipe SCht�l�dt, 54

João Pinto

rua Felipe Schmidt, 43

Rua

Rua

Rtia Felipe Schmidt, 43 .

Rua Tl'ajano
.

Rua Trajano
Rua Trajàno
Praça 15 de Novembro, 27

24 - ,domingo Farmáçia Vitória Praça 15 de Novembro 27

25 -:- 'Segunda-fe�l'a Farmãc'ia Nélson Ruá Felipe Schmidt, 54.

30-- sãbado (farde) Farfuácia Moderna Rua João Pinto
....:;

,

O serviço noturno será efetuado pelas brrp.ácias S'ant6 Antônio, Noturna

e 'Vitória, situadas às ruas FeEl,e Schmi dl, 43, Trajano !;) Praça 15 de Núvem

. bro,.27.
O,._plántão diurno

l� farmác�ll Vitória.
compreendido e:d re 12 e 10,15U horas sera _efetuado pe:..

ESTREITO
j

.

B e 17 (flomingo). F�1'mácia Indiana Rua 24 de Maio. 895

10 e 24 (domingo)· Farmácia do Cantt' Rua Pedro Demo;-Q, 1627

O sej:Niço noturno' será _ufetuado pelas Farmácia's DO CANTO e INDIANA.

A presente tabela não pjderã ser 'alt.?\'nda sem prévia' autorizaçã.o dês.te

Depl'.rtamento.
-

D.S.P., outubro de 1957 ..

-

,

Luiz _Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmácia.

_:_. - .... ...:_:_...__--- .. --

.
,.

"

A V I S O
_ .._-----._.--+".__----------�-

A'ÇÃi) ENTRE .AMIGOS
-----'----

A rifa de um2 toalha bordada pel".s "1 d AS1·--.... -.•.un!l.s o

lo de Crfãos São Vicente de Paula, corrlôlrá amanhã às
17 hOl'as neste al?ilo. Os interessados poderão compare-
cer rJàta assistir o sorteio. _-

E,;ta .rifa é em be"efício das mesmas asil2,das.
O"ganizadoras: sras. )\fãria de ,Lo:.;rdt's Carvalhal

Carmem de Souza
Iraci Si:lva

,.-

__ . -'
.........

DR. JOS* MEDEIRO;3
:mmA

_ &.DVOGADÚ -

Caixr. Poatal 15\; - ".0.,",

$an'ta Catarina.
- --.-_._.-�--.

_ ..

DR. JúLIO DOm
VIJ.:lRA �

• .
J',-f)1:DlCO

�SPECIALISTA EM OLHOS
()liVIDOFl. NARIZ E 3ARG!\ '1"11\
'rRATAMENTO E OPERAÇôES
Infra-Vermelho - Nehullzll.çilo-

lÍltrl!�Som
\T�&tamento .. de sin:aIlUe a,,;a '\

.

oR�açiu)
An,lo'l',etin\lscoPia - R.e", ... it� " ..

Oculoll - �ode1'n(J "!lUiJ1i.'B"VtO
je' Oto-Rinaladngolog\� ("nic�

, no lloo:tlldo)
'Bor#-:.:\) das!) às u: h()c�o� a

!!U 1'6 às 18. hora�,
-

C'onsultorio: -- Rua Vito! Mal- .

-eles.22 - Fone 26711.
·Ren. - ,Rua São JOl'gt lt9 .

i'ün� 24 21.

11-,
.

'DR. ll. 'LOBATO .

/

,'PILHO
Doenças do aparelho respIratório'

, TU8ERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA

DOS PULMõES
Ci fur!t;!s

. Jio Torax ,00

Formadf' ·pela Fs!!uldaJe- NIl"'h'
(laI de 111-ediciria.

.

Tisiol,:"gi ..ta e

. fisiucirurgião do l(ospibil �0-
rên Ramos "

Curso de e�peciali7áC:i..O pela
;;. 1'•. T .. Ex-Interno e' EX-I!.""is
tentê <:I. Cirurgia -.do Pr.,f. U;oo

'Guimaries ('Rio).
�Con�.: 'Felipe Sc};nnídt. n� .-

Fone .8801
Atendo em ,hora marca<l.)�
R"s: - R1'1.-E.>tl'VC! 'uni, r.

�o -- Fone: i1t9l'i

DR. EWALDO 8CIIAEFER
CUnics Médica de Adultos

e Crianças
...
Consultório - Rua Vic

tor" Meirelles n. 26.'
.

HOl'ârio �a3 Consultas -

das 15 às 18 horas (e�ceto
ao� t'!-ãbados).
Residêncià: Rua Mello e

Alvim, 20 _- Te!. 386'5.

,

DR. ,W����AZ(J,MER .

JUIl!ornadp vela Fac.u!à;;a", N:..- -
,!oll.1 de Medidn)!. da Uni...,r-

5idade do Brasil"
!'::J:·Illterno por concurso da :I1a·

• ternidade-Escoia
Serviço do. Prof. Octávio Ro,

drigues Lima)
Ex-Interno do Serviço de Cirur
tia do Hospital' '1. A. P. E. T. C.

do Rio de Jlmeiro
-

.

�Iédlco 'dl' HOBpital d'e C;l�'idatlc
'da Maternidade 'D ... Carl..,a

,Corrêa
DOENÇAS DE SENHO"iAS -'

.: PARTOg' -' OFERA( �ER
.

PARTO SEM, DOR ,pelo
método psico .. profilát.ico.
Cona: nua João Pinto n.

10, das 61,00 às 18,Ofj ·horas,
Atande-com' horas marca

das - Telt:fo.ne 3035.
Residência:
t.�11� ., ·G�n'2r ...J

101.
Bittencoun II.

('0 M ,S Â� B' À �O '.�,

.\7j�gem JrSpe"cialidade
da (!t:� WEIZEL�NDUSJRIAL '_ Joinville - (marca regist'rada)

. economiza.;se tempo e dinheiro
". -

.

.

... __ .. _----- .. -.-.__._._- --- __ ._--_.. . -_ .. _-.. - _ .. - .. _"-- - -- -_. ---- _. --- .. _-_. ._- - --�- -- .,------- _ ..

---_._----;- ----_._-�._-_.- -- - .. -. _:._

L A V A N 'D O

••

-.:: n

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

.. \

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



1���iNoüvias de CiDe�a ����:
: �.. .

sn
.

'. P. .

<, : 'SANGUE SôBR>; A TER- chard B"o',k, , hoje um do, O ,1,",0, com Rock Hud- : dos palco, de... oente-se JU I ot:a em comUnIcar o estabelecimento de um acôrdo de • . . � . . ,I '.
':

iTRÁFEGO �Iú,TUO, com l.: REAL TRANSPORTES AÉREOS,' com objetivos

1.1
RA" - KF:NY.� _E�'fAVA mais brIlhantes dircf cres- son e' Da,�n _ WynteJ', corno, Londres para d�Lt'

de oferecer maiores f:lciE,i:tLtts através do qual serão proporcf-nadas, inúme- EM ESTADO DE l<�MER- escritores de Hollvwood. Seu protagonistas secundadas obra.
: ras vantagens aos senhores passazeíros de GÊNCIA. último trabalho de direção é . _

I· FLORIA�oPOLIS E CIDADES VIZINHAS
• , .. MAS A FiLMAGEM "Sangue Scbxe a Terra"

- Ínformaçãc e reservas de passagens:

I' PROSSEGUIU (Something of Valuo), fil-Rua Felipe 'Sch-nidt ;1° 2, com telefono 2820 e '

I Antigo il�porte e comen- me adaptado pero próprioRua Felipe Schimídt 1IQ 34 com tf;�efone 2377. ,•
8.8•••••••••••••••�8fj�!lIIC>·t.l tarista rsdicfônico, Ri- Brooks da novela de H.ob,ert

�DE IrlRfêlMERTO ,Combatendo acaresti
Dcsnpa.receu 'Ia 'residência da rua General Bitten- .; I b d

'

ha de valorização1 Co a oran o n a eampan ""

co�rt i15, um pequeno estojo de c�uro, em forma de
n1C10(ia. você deve procurar valorizar o seu dinheiro, fa-bau, {'OlE chave contendo uma pulseira de Olll'O portu-, .

-

.

I S SL1�S necessidades'
'

. '.
. I zenllO t�conumla Dl>!" supnl1( o a" .

gues com os seguintes balangandans : um sarva-vídas, I
. - .'

C ,-- Pri r a ajudar-lhe nessa valo-.

, :.. .�"Iljae pOIS, o a,re 1"11110 c , __ c c ,,,. c ,

r-ma mcdr-lhn com o numero 13, um coraçao de rubi, uma
" "n�' f'" d .� I" h ClI -aperitivo=nu toman-. ,

f' d
- . IIZc<cúO-, azen o o se u anc_e,os, ,t,aflr:! (:11, hexágono, uma Iga e escamas um SInO; um ,

.

,

f'" os dinheiro sem p' rejuizo da.
. ao o ':leu re ngeranle PC!' men ,

c ,�

anel tem pequeno Lnlhante; um anel com duas safIras;.... l id d I d t que lhe oferecemos por'. .
. ')tlm« ((ua I'a e (CH pro u o� v �.

um an s l de criança com um rubi ; um anel de, cnança'
,

verdadeira pechincha,com as iniciais' ACB 'e diversas peças -ds fantasia. São
VEjamos, algum; preços do Café Primor.-Joiás de pouco valor.vmas de estimação. Qualquer ínfor- APERITIVOSmação, por' favor, ao sr. João Marçal, 110 endereço acima.

.. O primair» f.'.sbo�:o; do f

"script' chegou a 250 pá- jginas. Enq11.a::to Ê'sse traba- I:1.00 '

'h
.

-

1
.' t

3.00 ! o nab Re conc wa, o pro- ;'f,:ropada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S B I5 00 dutor Pan(l_ro ermanCâchorl'o que�I�+' '

.

.
-

.

I 6.,01' ;, viajava pilla
-

Nairob;.,

ini-I
Churrasqul-n III ••.•••.•.••••••••••..•••

I
Da urú ; �. .. ,10,Ob ciando UillJ. �él�ie de enten-
Sa ti·d. americano :

' : .. 15,00 '

dimentos �0m o Govêlno de
�'and. presunto , : '-' 700 I Kenya para' que a fil�a- I
t'?nd mortade"J.:.t

"

. . . . . . . . . . . . . 5,00 : 15em se proé�ssa'S') �m luga- I
Re'�E.bemos: ;V�crlja com leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i,>oo� i res autênticos. A coopera-'PAo com mantei,ga

-

'

.. � . . . .

IOí. 'Cire. u. 1
S;:;nduiéhe patê , :........... 4,00 ! ção lhe ffc)l !tssegurac'a me-o

Fpo)is., 19-11-1957.
Copo de leite' :

<. • • • •• •• • .4,00 : diante a contliçãü de ser!ILlO. Sr. Gererte do jornal "O ES'fAUO" [-:':::-chorro quente �-' .,' ,

'

5,00 i n:ostrada llO filme a \'erda- I
·NEST.f\ t(Q�y ' ,................. '6,0� ! deil'a história d� )nsllrrei-

I
_,f 't',)·,lO'j' o prazer d� com!lnicar a V. sa. que no dia Sanduiche queijo

'

','
. . . 6,00 ! ('��o. I15 do corrente j'oi empossada a nbva !Dire�oria dêste 'Vit-nminas... . , ',' ,700 I _

,Club'� "·[na o perÍJdo 1957/58, assim ronslituida: " ... 'd (\ (1(1 1300 1900 e 2� 00 (eXll"l) Rofri .. fi Um segundo l'?lfJcunho do..
.... �l \(:Ja� e _v,.." , " ...." . -o .....

IP("(Õ�:idel1te _:_ Valter Cruz
;:er:l,i�f:S de 5,.00, fi.'OO 7,00 e 8,00 a garrafa. CAFÉ do: ""2ript" (!<! Brnok, já ap�e- .\Tjec-PresideU1:e - Mário Heleodoi'o -Ferreira ,l1r.is -puro que se '�erve em Santa Cat_arina, por apenas: 'scntaya um:>. redução para iSc-cretário Gel'a! --'=. José Carlos Carneiro ' '

, .

I�:r$ ).(fC, a xlca,r�., ..:j,. .. t 11;í7 pá.giuas li: er"" o.l;!�fini-SSC-l'etáriQ So'.:i,::,1 - Joaquim MargRrida "Q'ilho
.

'

.

"" Tl�ql\l, o qu.e :éJ:�'l:l. e ba�ato: V1ll-!:-PS, hcores�10�lsl(les, 'I' Uvo. Por: sen tur:lo, � dire-2ú .se.creta'rio - Leon,el Ram"'s '
�'�'

h I d tv I "oriül)!"vas, bom.bo11;;, c (')·ço -ates, 0.c�S,.!lo c.
'-"., !' � 't b' ". d· ...

"
, ,li1° T

.

W'l J' T P
.

--

I
..

"

'.' - .....
d'l \

LOI am em s.. LIgIU para .
.. '. -

tlé
,esoureIro -. ,

I son ose . el'elra ... Faça do C,1;-fé P�'lmor 'ô' 'seu ponto pre J"e \)'.'
• ),., '

Que palÇldar -novo, delicioso; o Creme de Leite Nes
,

2° ·Tesoureiro - Jorge Sebastião J::tcques ..
, Ambiente,� pl1r:iment� ·fámJIiar. ';:. "

I a Afnca, entrandu em con'-
acrescenta ao sabor natural dos morangos! Não há quemDil'ftor do Pútrimônio_:_ ManoeI_Faustho Ventura cdé 'Pririwp.. ..Ltd�. � Ruà F.elipe -Schmidt, 60-- ! t:tto eom ·'ls.mais di'versas não goste! ..• Pois o Creme de Leite Nestlé é insuperável01 f,dor - António fie Pádua Pereira 0'lori,�ll'ópolis. :�bt:l"' o, (!; \\riamc:1te, d�s -5 hOl:JS d:: m::t- autoridades p �l'a poder ini- para" ornamén.tar saborosamente" as mais apI:eciadasCr>l1s�lho Fiscal _._, André Korellchl'l(, SeQ_astião 1 hi; i· mfia 11 oÚe'. <, I -

,

chI' seu tr<tbalho.' Êsses, sobremesas, especialmente compotas ou f�utas fresc�.,Manop: Luiz, Otá';w N l'I.zário', João Regis e Domingos ..'
't

.

d d
' .1 O Creme de Leite Nestlé é creme puro, feito com leite'

-., .,.. con:a os vanava',l,i es e o ' , I A
-

h á
TOne!';L

.' f
. '.

_,. , 1- fresco absolutam�!nte sau�ave ... sen _ora ver como. to-Servimo-nos fI:. ensejo paa apreseiltar a V. sa. pro- Covema,dol da -Coloma ate ..

dos vão gostar amda mais dos, seus mo bem es&olhldost estos .cie elevada estima e consideração. I os �·e.cretári�s (e Defe.�a,,: morangos, quando servidos com o Creme de Leite Nestlé.
Joaquim Margarida Filhó p/ Secretárie...Getal - C:U�'IU") fEU'GI....u PROSEaR'" I"AllAU PolICIa, Cos,llmes, PrefeIto

Use-o tal como sai da lata--::-'�--.--,-'-;::_:::: _. '-;-=:..;::-,--=-:;;-� a ;;� :] __ . :;:::] �.�..:: -,-:_=r.-

-r.:�-r-=r.::':::;:")---"T"�
ele Nairohi e dép�,i"tamentos .,• --:::::..[._·r::-:,'I'""..::.!I-::....·�r·� �-. r.::::--IE,!r:::::..r-F ,_ r- r--:-- r__.1-= r;;;;;;:.tr:=.Jr=Jf?I-:-.l{?= r::::::;.d;--·

�.q---::..r.:::::-�
. c�,

- - ;;..;J,::
•••
L::_ -- ...._____. -' _ _.... J--= L.;; .:;l."-;� - ,l.=- ...... -- ....-_.- -

I trabalhlst3s, =gunuo-"os

_

..

'
.

-

.

.

'. I ::rquivos da Metru, nEnhum

'I
Para sobremesas

mais saborosas
-

I rilme na h;;:1lória 00 cinema

TR � D I C 1,0 N A L NA A R TE D E H O r P E D A R fi' ,·ecessiton é:e bl1tas

MPears-/!jAo .

J missões !lar? ser feito.
,-,

;1 colônia -de Kenya estava

·'0 Estado" o ma�s antigo Diário de Santa Cataulna
�_.-

rr

S"�E RV I ç 0_ 'M I L I'TA R n
.

DIA 'DO RESERVISTA r.r
Como nos 'anos anteriores, sesá comemorado no'

corrente ano, a 16 de Dezembro próximo, o "DIA DO
RESERVISTA", data que haverá apresentação dei Re
servista das classes de 1927 á 1937, inclusive.'

.

Oportunamente serão publicados os detalhes ,da
'referida apresentação.

'

(Nota' p.. 14 da 16a C.R.M.)
==========�==�----

,C�R.C. ·15dê Nove.mbro
Séde: Praça 15 de Novembro, 21

FLÓRIANÓPOLIS

"

n

SEU
I
m

F L A NI
J

"ocação jO!'nalístil:a, man�,,:
festou-se em B�'ook, pois TABELA DE PAGAMENTO-DO-MÊS-DE NOVErVIBRO
"Sang'ue Rôhre, a Terra" DE 1957

Florianópolis, Sexta-Féra, 22 de Novembro de lQ57

caber, Br ooks

C. Ruark ";;> igual título.
Grande narte riêste filme

foi 'realizada em Keuya, na
África Oriental, durante

da nossa
uni período em que êsse

território �p achava em es-

tado de ernevgên c ;a. Depois
que ficou decididr a filma

gem da novela de Ruark

pela l\i:.Q-M e que a dire-

ção lhe irin

começou n inteira�' se do

rmbiente, len do quatorze.
,iVl'OS sôbro Kenya, Dobre a

tríbu bastante' desenvolvi

das dos IGlkGYu, dt: onde

saiu o movimento Mau-Mau,
, c inúmeras monografias sô-

C aninha branca . .
.

Amarelinha � � : .

3,0,0
4,00
4,00
5,00
5.00
5,00
5:00
5,00'
6,0(\

.

bre o assunto

l>�.'liani!lha .,
.

Pi.'-Ki .

Martiní -

Ycrmutes diver .

� on ha quas divrs" .

",f.�1haque Castelo '.'-

Conhaque de rr.:�çii .

. SALGADINHOS
/, lmôdega -: .. . :�., ;. .

,(-':'oquete -, .

200

EM

em estado de sítiú e as exi

zências Lnh2::Yl lá síns jus
tificai ivas. AfinaI sob ter-

./

:'orista. Ail:da uma vez, a

ó

deixa transrarecet· em sua

nurri'.tiva . desayaixcnada
mas realístÍl:r- e cruez um

Il:'1agnífico trabalho de re-.
po�·tageni sônre f; famige-

I

I r'1.d� �'ebelião dos lVlacl-Mau.

'Rapazp o 1: I S

VIEIRAS

TERllENO EM CANâS-

\} I e r·ecer- a,g o r ar
..

e sme ra do
. '.

serviço de

Precisa-se de um rapaz

para tra!J_a lht.r f'm vendas
,

de passagens e Hcrviço de
·caixa.

'Rápi.do Sul Brasileiro,

•

Funcionando ·diàriam-enfé,

1 S D E

------------------�----

"A LA CARTE" "-

Neg'ócio .
de ocasião --

Vende-S'e, de PI eferêlicia,
à vista, um lot� de 1.200
metros quad"ado'l� fóra da
faixa de ma�'jnha distando
40 m.etro�, d.a ·pl'a·w. Tratar

pelo telefone 247(..

•

N O y. E .M'BR O
, ,

fllCHÉS
NO MESMO DIA
E�t n

.. -.-_.�. _" � .. - . - .............

5

.: 10llrelfteSaA lua
",_'

,

ficará' alnd•.,

.' Ia
.

roS. colft",ais ....0 ".'

C -e de Leite
0, re•••

H
.

Ilé
'

... ,t·
es '

� ; '") �.�
::::- .s- e.r ,

CREME ·DE LEITE
·NESTLÉ

Compre-o no' seu fornecedor habitual.

�OV0ntlJro - Dia 19 'Mbistério di!. Fitzcr1da, Poder
Juclidário, MiI1isteJ'Ío d:1 Jus
tiça e' Tl'ibmwÍ de Contas.

" �O - ,Ministério da ...t\.gricultura, 'Tia
ção, Trabalh0, F>lucação.

" :U - Ministério da S�údc e os pro
curadores de "ltivos.

" �2 - ,Aposelltados Definitivos, -

" 23 - Os que não l'Geebcra.:n nos dias
tabelados.

" -,�5 - Aposentádos Provisórios, salá
rio-família, adieionab e procu-
radores dos inati'.;os.

" 26 __:. Peilsionistas Mi.liti1.res.
" 27 - Pensionistas Civi:;
" -2� - Procuradores r.l�. pensionistas.

e· as que não, receberam nos
. dias tabelados.

.�ovel�bro 29 e 30 :- Dezembro 4 a 7 - Pggamento de
rodos 'IH') não rec,!heram nos dias :aci;ná tabelados.

A Delegacia E"l'lcal recomendf\ aeis htere8sados que
,11'OCU " �;m recebercn-, nos dias acima' i;':dirados, desde
:[ue n:n atel:derá wJlicitações no se�'ltido ele efetuar paga-
nen;cc'_' de posso;,t1 �'ora das datas -.estab"lec�das.

'

F:úrianópo!is, 19 'de ;lOvembl'o de Ü)57
MPil'io Salema Teixeira Coelho.

.

Delegado Fiscàl.
Tendo 'em vista a recomendaçã'}' do Tribunal
Eleitoral' de Santa Catarina "�olkita-se às
pessoas que recebem vencÍl�Plltos, salário e,

\

pl'ovenbfJ. por esta D. F. qUe l1�'ovidenciem no
menor pr'azo a substituicão de ikns TíTULOS
ElJEITOR2'\-IS, cOll'Sidera;l?ó-'oe à ilta:z'o 'és!

, bele:'ido em Lei, findo o qUfJ,j sedo 5uspe�,s'
Q'/p:>.,gnmcntos dos que não ;;e'h::cbiljtal��JJ1f ,:

.11

''\

"

NOTi'_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis" Sexta-Feira,
,

22 de Nove�n�ro de 1957 ·0 &STAVU" O tlAl� a.TltiU Vl.u1.lU U& I!I. t.:ATl\:lUl\,'
• ..:_� �-�. - -_:-:;------_"'.-_-: _.-- --- __ o

'Art. 44.0 - A "bochada" nulado o 50gC';' entretanto,
que se atira de retrocesso' se tocar .em uma "bocha"

".palo .'AP' rl·m.'',oramooto: da' "r 'o
A

D )-: " ·a·: ::n;;::,�:'�'�::; ..:��:�:: ,::�:v;?pt��ó�::::'::�
v c li li lugar da "cancha", ainda 'bocha" OtT "bochim" 'sal-

i que
devolvidos pelas cabe- tar- e correr sobre as ta-

·Esportl·va de ,Santa, C'.ata'rl-,oa I
ceiras será vá!!àa� como �u:;s laterais que tenham
lambem S(!US efeitos, Si não '�[O'is de 5 em de espessura

" tocar "bocha" ou "bochim", "vO:t':,l'
. deve-se... 2.0 Jogo. v

lOS
efeitos retar ionados com lar 'por a!l�lÍiâo' o, jogo se

as "bochas" ou o "bochim" Iô r o "bocnim" (: desclas-

Oporlunidad-e excepcional pára os- associados da ACESC: Cr$ 500,00 o prêmio para' o ,me- devolvidos pelas cabecoiras, sif ic ada se f'ôr a '''bo(;Íi�''? � r-

A Asaocis cão 'dos Cro-' rá-Io. "'�� \_
Ih I b Ih· "11 .11

lhadas, I serão anulados, Art" 51.0 - E:>., caso de',

nistas Esport';vos �e Santa Os oi-ig inais ,(:kv:� ser or ra a o Jorna IS ICO Os sócios-corresponden- § Unico - Entende-se; ter a "caucha' como limite'

-Cntarina, visando estimu- endereçados à ACESC, com c) a or-igina.lidade do as-.' de um comentârío (ou re- tes, estando em dia com! por "bochada" de retroces- nas Iaternis não tábuas,
las aqueles que pertencem � publicação

..
da có!}ia no sunto;

.

' '_. I porta:em Que,�ãó p.o�e ver- 3U2.S obriga�ões., te�'ão di-I se aquela- que atinge dire- mas, sim, aiamhrados, cer

ao seu quadro di; associa- Jornal ou divulgação na d) a re;1er<:USS30 em fa- sal' sobre �()mpdlçao re- reito de partíeípar do cer- 'amente : a madeira da-s ca- cas ou outra qualquer diví

üos insijtuiu o concurso "O emissora do que faz parte' VOl' do esnorte cararinense.
I
cen te realizada (partida de tame. As :11eb�2.'J normas

beceiras. S9" que impeça a saída da

MELHOR '�RABALHO DO i), can�idat'1, r;ont�ndo a in-l O_s concon�e�ltes não p�- \ .f;,Jtebo-l, regata, etc.) 11(; es- extendem-se. 1:10S associados Art. 45.° -;-' Para se esta-
I
"bocha" 0:1 do "bochim",

ANO", qu-e se estenderá até dicação expressa de que derão se habllitar com mais DIa das reportagens deta- ce modo geral.
belecer se existe a medida � como no caso" do art. 50.°,

12 de dezembro vindouro, concorre ao certame.
de 0,50' cm: de' distancia, deve-se tomai' por altura da

podendo sel' pron'ogado ês- O prêmio ao vencedor se- prevista no e.rt. 42.°, colo- lateral aquela estabelecida

h
. .,

d C iii! 50000 e ão de ca-se a "bocha" no pique no art. 1." deste regula-te prazo, caso
, aja mam- ra e, rw,' , "

m -

festa conV<'niênc!<; de, alon- ipenas Cr$ 200,00 como
feito no chão e;se medirá mento (30 em;' maximo),

n ícialmente se divulgou.
em linha reta, decde a

pon-I
considerando-se fura de Jo-

'fsnel punido ·pelo Os' membros da diretoria
ta .da marca do "bochim" go as qu e ultrapassarem es-

Ia ACESC_ desde o presi-
ou "bocha-i' movidas, até a ta medida.

"

PonlePrela' , periferia, ua Que fez jogo
. •

, . l�nte de honra aos eO:lílpo- Rl(�f,�l (V. A.) ---: Em-I des .das Zlwrni-;ões' para isto, porque, naturalmente, anulado.
Noticias chegadas de' �cn�es. ,do;, C.ór,',',Sel!!O, F, I"sc.-a,l, Ii pO,r,'� ainda na,da te,nh ... sido a te,Pl:eséntação, .'

do BI;�lSil f "

I E
_

. tã .. d d d t ,no cer ar-re naCIOh:1, os s- Art. 46.° - Quzmdo, por .ie uma "bochada" a "bo-
Campl'nas' r'·ve,.lum qVI:: vem ,s ao ImlL 1 <,s, e par 1CI- a(\lantad0, _ sabe-::'e que o em aguas argentllla,.". tudos ""111°"-

" •

_"
,,, .

<_ .'L_, c._.a�, suas suar.m, -I' efeito de ama "b0chad�,", o

de ser pu:aido péla direção ,lar dá COfll'lll'SO, �ois i;t, Co- C[l,mpeonato Br!:',sÜei;,'o de E a ·,aproxil1'l1dfo.o do '(;er- -

. . d b
cha" golpc"'c1a em seu per., "

.

' , ço�s, llldUSIV<" com 'o ras, "bochim", saltl1r e toc::a' em- .:"urso de ida noo tocar ne-

d�, p'o'nte Preta, que o mul- niss'ão _Jlrlgadon sert, por, Remo deverá ter a sua rea-, tume rriáxÍlno ;::"cional à:o 'sa d ,t
.

t I
" v

VI n � ; n es a .CO�qUl� a,' Ur1 jogador, Juiz' ou -espec-
tou em 60C't:,o dos seus ,ven- �les composts, �b a' dire- J.ização pr-ogramaua para o "Campeonato Sul-:Americano d • b 1 d

,

, -.

. o cer":m:ú ,raSI elro
..

0
I tador e ficar dentro da

cimentos, ° ;nédio càturi- ;ào do pi'0sit.!ente da er.ti- próximo mês de ;narço, pe- cem por objetivo manter em que pl'o.!)rIamente elassIfI-
I "cancha", '.'e d"ra' pOl' anu-

d
'

' n sua volta :>ão tiver tocado
nense Esnel_ MotivOU a pu- aGe. io Cons�lho Técl'.:<.:o :le 'Re- perfeito treiname!lto os con- car- cO!lJ�mtos panl a r,epre- lada a J'o ad

'
,

Serão ":0:1fcri,d,,s r-ortos d C B I
"

'"
g a ;.'ecomeçan- nenhuma "bocha" dentro do

nição o fato de não ter @ , -no a,' . J. junto� que por v'�ntura ve- sentação nacional.. do-no Si for .', "bocha" ao
,

1 R de 1 a 5) ::onrL-:.úalhos le- O fi 'I 'h d' d P
metro, transpondo a área

ex-player do Cal' os enaux que . evera " ..val' o 01'- ,11 flm a >le1' . eSIgna os. o:i'tan�o, quel1 nos pa):e- invés do "bochim" el'
'

comp�wecido ao coletivo :ando em " onta: ião técniw. a programar PREPARAIÇãO cer, que. após 0\ "Brasilei- I

retirad'a e ",,'n'l'll'" 'do's os

a

eSfeerI'� de jogo, -_livre, será' coloca-

)
-

-
'

't'
" n dá J'unto a' "ca1;-e,cel'l'u, na dI'-

f t d t f, a pelo a a carreGa0 c"o escn o; pal'a mar'ço r, c"e�·t' "n�,e pl'e-" VI'S'" 1" C "', ..

t'
-

I
I

-

J9

e e ua o, :>ex a- eu -

_

v _ .. , c<, 1'1C_USnre, o ons,e.., 1'0 o 0l'2ao ecniCO la E)n- to's produzidos anteriores
b) O estí!o; vir;to para ml!.io, é a dispu- lho Técnico f:lze" uma ob- tidade 'raater venha promo- ao togue.

-------·-E·--'� cu do CampeoI'afo Sul-Amé-, servação dos conJunto3 que ver eliminatórias, no mes-
I

A!'t. '47.0 _

O CAMPEONATO' CARIOCA'D ,dcano, .:t ·sel' realÍzaclo em parÜc�parern do certame mo ·10c8.1 \da r�aliza-ção do ..
Qwmdo uma,

o - "bocl1'a" on "bocbim" retro-
,

EROS
,i'Ü1S de abril em Buenos brasileiro,' l'. fim de serem Campeon:üo BrasIleiro. ...,

FUTEBOL EM NUM' ceder pass::llloo f, linha de ras das ";õaneh;'1�" deve'm
'. Aires, seguwlo _ proposta aquilr,tadas a;:' ·pç;ssib'ilida-.

-

NA LAGOA(,
'

s2.ida, cO:Isideral'-st-á fora ser const;:'llidas -, de f'or'ma
I b '1' t t do' cer·tame feita pelos dirig;"11te�,�, por'- des (las -.U .... I"l·

-

P d .J. t
'

�

L'I' S r situação dos c u es (ISPU a:l es ,

- �
, L " _ lçoes para a o en03 c.ular: aI' que I'

.

d
'

.D
( e Jogo, am !1 me,�mo quan- tal que evitem ') ret1'oces-

r. ar'I'oca de futebol, após ,.os jogos de dOlningo: ;enhos. -

repl'esen. ';::t-ção do, Brasil em n,ão ,será glteJ'ad:> o local d 1<,
- p vo tal' a transpôr ,esta d "b h "

lu _, Flamengo e Fluminense, 5 p,p. PREPAR, A JÇ"A-,O
'

t' d l' ]0 as o(� 'IS ; porém, se
1ft: agnaS"argen IP',as. a c,lsputa de ce:-tame na- lt'

2', _ Bot."fogo, 8
li Ima. ao errar-se üma ",bochada"

" Vis_!t, inr-1,uI'Ive, o Conse- , E a� apl'oximação do cer- cional, devendo ::;e1' a l�aia Art. 48:J __ Se por
'

"

lho Técnico hzel' uma ob- tl}-me i11áximQ n,-,_cional ao olímpica d� Lagôa R'odrigo /'
efei- chegar a prodvzil" se ú caso,

�o de uma "bochada" o "bo- lo a "boch:." bater contra
Cf1.lnpe"on�to SlI1-A'1ner'I·(;·'ano de Fl'el't"s o 'oca" dos pl'O, ",

.
• a -

chim" der �'ontra as. cabe-
- t \ cabeceira, tr'tro.:;edendo a

tem por �bjetivo l.panter em váveis' três eliminatórias. ceiras doi. h"
•

, "
a �limc.-o que es- mais de ·Ur.l metro sem to-

perfeito trefn3j_neiÚo os con- O qu"> esh po:!tenteado" ' '... "

'I tejam prot�gidas por gra-
juntos que POI ventura V'e- isso nos rlemonstn�u o Cam-, "", o d

.

d' ,.Lu U pare es, a mal[; e

nham a 3er designados. peonato Carioca, é que se' 150 'd 1+ '

,

'

' _

,. " m. e a, ,ura, que 100-
ELlMINATOHIAS los clubes e -remadores as-' 'd d

•

•
'

'

I
"leca a sal a 'o mesmo na-

Natnralmente" acre,dita- sim désojárem 'pGderão ar- 'la d'o
' '1 d:Í _' '; '. ' lue, me, 1 a. sera anu a o �8,beceira no local onde ba-'

,mos, que o Cemseiho Téchi- mar de tal Iorma os con- ).,

,,'
"

Jogo. teu, Se este lugar estiver
CURITIBA, 20 (V: A.) co- de Re'Do dD C. B. D., não juntos nHl'ionais que, arre-

, i Ar't .. 49.0 _ Se lln'.'fl_ da� ocupado por "bQc'tlia" ou
- E�' a seguinte a distri- 'se servi:".§, do C:..mpeonato batarão d�s argentinos o ,tí- . �

ouição dos clnbe_; que par- Brasilei"o como ciiminató- tulo' de c,'lPlpeão continen-

I REGULAMENTO OFICIAL ADOTAD()
.

PELA (ONFEDERACÃO SUL�,' AMERI-
,

.

'CANA DE BOCHAS
ílOS lugare.i Qu:mdo uma, (Continuação)

"bochim", será desclass ifi- 'bocha" ao volttu à. "can-

I
cada e anulados seus efei-

tos. '

�hl','�, tocar no "bichím", em
.novímento ct,ar-s..!-·á pOl'� a_c

clube eampineiro.

ge) _ Vasco, 9

4l\. _ Bangú 12
l'P - Améri�g (. Canto do Rio, 16

6,' - São Cristóvão; 23

7" - Madurei:'};' e Olaria, 27

8'" Portugu,fsa '� Bonsucesso, 28'
ATAQUES MAIS POSITIVOS

1 \) Flamellg'G
20 - Bot<dogo

................

.................

3" _ Flml1in'�'ilse .".,.: ' .. ".

ATAQUES MENOS POSITIVOS

1') - BonSUCAS'SO , ", ,.. • ., .

�� _ São CristÓvão ".', � . , " '. . . . .. . .

3) :__ Madureira" ... , . , ,. , .. ".,."., ..

DEFESAS MAIS FIRMES ---'

lU - Flumin')I;se ,,,,,.',,,,,,,,,.
2') - Bot�fogo "., ... , .. ,.. ., , .

3u - Flamengo ,.,.
'
.. , . ... ..',

", .

DEFESAS' MENOS FIRMES

j_') - Olaria ,
., ., ,. " , , ... " ....

2(; - M?durei.t3, , , , . , , .. ,

30 - Bonsi.lce�i:o e Portugu�sa .

PRINCIPAIS "ARTILHEIROS',
l0 _. Dida (Flamengo) ,. :

.

2) - Leo (Fluminense) , , .

;3'J - Heni'ÍqUl:\ (Flamengo) " ,. . .

4:> - DirÚ (B'){;afogo), Pinga (Vnco),
Qu�,rel1tinha (BOt2.fOgO) e Migl�el
(Améri,:a) ,." , .

50"':_ PauJinh'J (Botafogó) e MáriO (Bl'.ll-

gú) .

ARQUI�IROS MAIS VASADOS

l0 _ Walter (Olaria), ".:".",,' .

2J - Ba):bosa (Bol1suce,!sú) ,'
.

3 I
_ Ari (MHitu'eira) .,., ,.,.: .".'

OS QÚÉ,MAIS VEZES API'I'ARAM

Gam2, M::dt>her ,', .. , . ' , .. �.- ... , .

An:,ilci.\], F'e'rreira' , " ;.:.

A!1tcnio Vil1g , . , , ..

ARRECADAÇÃO,
.".".:_�

Art. 52.0 - Se por efeito'

ahi.llna "bucha" e fôr devol
vida -pela cabeceira" e em

reção: onde bHteu antes da

volta.

-��",.�'f;>l.Al, .....��
, .....

Art. 53.° -' As ea-becei-

52
44
41

·.10 nãO' sel.'á valido, _colo
�ando-se a mesma j unto à

3erva��0 dos conjuntos qne

;)[l,i'ticiparem ,co eertume

brasileiro, a fim de serem

,\quilat!'ldas as possibiiida-
cal' em "b_ocha" alguma na

área de jogo :ivre, o r-etor-

L I D E R O'
.

FERROVIARIO
13
14
17 "bochas" Sil.�l' dr, "ca'ncha" ,"bochim", eoloc�r-se-á à'-.

� 'voltar à mesma, deve-se direit8. ou à esquerda, sem-

20nsidel'á-h fora de jogo e pre em pe:'da da yue ocupm
l'Ías par1 o Sul,-Americ�no, tal de re11o,'13

16
17

�icipalll do returno' do cam

peonato pal'a.Eaeri�e,' fio ,que
,2011ce;:'ne à cb�sificação
�'el'al: 1.0 lugar '- C. A.

t<'erroviál'io, com 2 ,p,p.; ,2.0
,uga!' - C, A. P:.tranaen.se,

) ,;om 3 p,p,; 3.0 lugar � Co-,

l ,:iti�'1. F. é., c')m 4 p.p.; 4.°

lugar - O!)er:írio Ferroviá

:io E. C" GUc1ranÍ E. C.' e
Rio Branco' S, C., e

.

.)w 5 p.p.;

jO lugar -' Bloc'. E. Mor

_;ellau, C0111 7 p.p.; 6.° ltlgar
- Caramuru E. q., com 8

).p. e, em 7 o' e ultimo lu,
gm< - Britania S, C. e Pa-

Só !AGORA É QUE O SUPREMO NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO

- ,

J FERROVIÁRIO'
OS" leitores devem estar estadual.

l8mbtados do caso verifica- I A diretoria do Ferroviá

do ny Campeonato Estadual I rio não ,se conformando com

de Futebol de 1956, em que 1''1
decisão, do ColeJldo, re

o Fe,rroviário já dispdan- correu ao Supremo Tribu

do o título máximo

como]
118.1 de Justiça Desportiva

ca:npeão d3 Liga Tubaro- da C.B.D. ".

':1el1s�' teve a corôa arran- Ainda que pareça men-
, ç

cada� das mãos pelo 1'ribu- tira, só agora é que se pro-

nal de Justiçá Desportiva nunciou o ,máximo orgão
da 'F.C.F. que resolveu pro- disciplinar dOll)é.lÍs, deci

clamar camreão o Henri- dindo neg�.!' provimento ao

Cjue LRg�. "rle Liurô'Müller, r2C'l11'SO

a

53
46
43

li a m'esma �oGal' em "bo- o lugar, no espaç9
>

máis

;ha" ou "bochim", 03 que � proximo, sem qlW seja ne

,,'orem tocado,� deverão ser
cessário apoiar-se na c8 ..be

;olocados �m sel� s pl'imifi-
I eira. SÓ se considerará vá-

_____,_____ dilo � retrocesso da "bo-'

Flamengo _lider da
Eficiência

r:ha" com o "bochim", 'qUall'
,do estiver 'colocalldo dentr0
do

.
metro de distancia da

19
16

'

12

t;0111 11 POI1-

1.0 - Fbmengo .

2.0-Fluminensç: .

3.° - Botafogo .

4.Q - Vasco da G:;,ma .

5.°� Bangu .

6.0- Améric:J, .

7.° _:_ Canto .do Rio ..

8.0-Madureira .

9.0-0hria .

258
cJlbeceira da "canehn".

2,53 'I Art. 54.° -.:.._ Ee por efei-_
202 to de uma "bochad!'." ou

I
198 "ponto violen'� f� "bocha"

I
196 ou o "bochim" tocar o' teto

i

169 ou outro qUi1lquér objeto,
131 I quel

estiver acima da "caan�-

85 cha", a jogaila (; válida

70, sempre que a "bocha" ou f)

11

10

53

4,1
lest::-a, H'lli'l.,
tos perdidos.

33 /'

"bochim" "airi'!11 dentro da
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IMPRESSIONANTíSSIMO MASSACRE
NA "GRUTINHA"

.

O uso do termo massacre não envolve nenhum

agêro de expressão. N�nhum �utro serviria melh,or
e" definir a profunda. ul)-pressao causada pelos pre-»
para .

d
.

d
.

d
cos que ��rcam aSdm�;� �r1aJ. o novo epartamento

�O!l1ercia maugura o aI" OIS 1R;S'
bl'Prestaremos um va 10S0 .sj'!rv1ço ao povo pu ican-

'd um pequeno resumo do que ali foi observado. Ain

d� é uma s�ce:a. colaboração aconselhando uma yisita,
eJll que seja rápida ao sub-solo de A Modelar (de, mo-

das) onde a "Grutinl_l.a". se acha instalada. Os preços

ali afixados falam por SI mesmo ...
.' Eis alguns' preços: vestidos para senhoras desde

Cr$ 98,00. Tailleu:s de lonita; acabam:_nto e corte bons

a Cr$ 475,00. TaIlleurs de. fino algodão ,estampado a

, Cr$. 635,00. Tailleurs de- rayon salpicado a Cr$ 835,00.
'Soutiens a' Cr$ 12,00. Quimonos a Cr$ 179,00. Toalhas
de matéria plástica, desenhos modernos a Cr$ 59,00.
Bolsas a Cr$ 99,00 .. Saias boas desde Cr$125,oQ. Blusas
desde Cr$ 3p,00. Ter,n0s para homens, desde Cr$298�oo;
Ternos de Dom tropical a Cr$ 435,00. Calças Koringa
para homens a Cr$o105,ôo. Para rapazes a Cr$ 90,00.
Camisas de seda, esporte a Cr$ 90;-00. Camisas 'olímpi
cas 2 Cr$ 4,0,ot>. Camisinhas de jersey a Cr$ 35,00. Pi

jamas bons a Cr$ 183,00. Calções para rapazes a Cr$.'.
30po. -Calças de brim curtas, para rapazes a Cr$ 35,00.
Vlestid�hos para meninas desde Cr$ 55,00. JOgQ!5 de
,.

o cretone, para cama de' casal, bordados a Cr$ ...
'-. 88,60. Guarnições de granité para copas a' Cr$ 135,00,
etc. etc.

É um ligeiríssimo e reduzido apanhado dos preços
.sensaciclnais da já não menos sensacional "Grutinha".
Dessa "Grutinha" que .foi ideada .exclusivamente para
servir o nosso povo.

"'---.-. _._�---�.

Os (ampeõnalos em Númerof
CAMPEONATO CATARINENSE (2& ZONA)

claSSificação,
1° lugar - Gados Renaux, 2
�(, lugar - Olímpico, 3
3° lngar - América, 5
4° h1gar - S�,o Luiz' e C.axias, 10

, 5° lugar - BO(,8iuya, Paula Ramo:c \) Marcílio

Dias, J2
.

6° lugar - Figueirense, 13
7'> lugar .:_ PBysandú, 14

�u lugar Operúl'io, i5
H(1 lugar ..,,- A" àí e Estiva;\ 16
10-' lugar - Barroso, 18

Tentos a favor e contra
F

/L\.l,lél'ica •................ 20 15
Avaí . 10 10
B"Pl'oso :. . : _14 32
hr�caiuva 20 22

Cal :os .Itenaux 48 9

C.l)' ias, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . �.... 22 _ 12
Estiva , '..... . :..... - 7 30

F:gue�rense �.:.......... 13 17
:Marcílio Dias .. ! . . . . . . . .. .......• 19 19

Ol�:-npico> :.;.... 37 18

O}:erário ó • • • • • • •• ••••••••••• 12 I ÇI

raula Ramos....................... 1<) 30

PJ.ysandú . . .. 25 29
8:10 Luiz . , 22 IS

CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS

Classificação
1° lügar Atlétie-'o e Tamandaré, 3
2° lugar � Guaraní, 8

Te.._tos a favor e contra

At!ético
Ji'
10

G iaraní , 2

'j'l'inlundaré -í
C,AMPEONATO DE ASPIRANTES

Classificação
!" lugar - Atlético, 1 p.p. (campeão!
2u illgar - Guáraní, 4
8° lugar - Tamandaré" 8

Tentos a favor e ('{lntra

Atlético
'Guaraní

F
20
13

.......
-

.

• o_ •••••••••••••••
-. • ••••• �

'.i.';lnlandaré 10

CAMPEONATO DE AMADORES
Classificação

lU lugar - Tr.('ze de Maio e São Paulo,' 6 p. p.

::;0 lugar -, Posfal Telegráfico, 8
:io lugar - Ve:ldaval e Tamandaré, 10

40 lugar - lpiranga, 13

5G lugar - Unidos, 17
1;0 lugar - Austria, 18

Tentos a favor e contra
}'

Áustria ••••••
,
•••_o ••••

20
42
33
40
28
18
23

I�;;'�unga ,

Prstal .. � '
"

�;io' Paulo .; , .

'i.'anlandaré . !.

Trez.e de Maio .

1, �,
u'l;COS .

'Vrndaval ..

CAMPEONATO JUVRNIL
Classificação

lU iugar ,-- Paula Ramos, 4 (campeão)
iO lugar - 'B(;ea�uva, 7
30 lugar - Guaraní, 8
4:' lugar - An.í, 9
1)& lugar Figu�irense, 10

60, lugar - Atlético, 13
70 lugar - Tamandaré, 16'

Tentos a faVOI' e .contra
F
7

18
52
2�
24
43

.....,
.

•••••••••••••••••••••• .o

...................
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,

- . ,

ar I� �wman!1 a �rmBtaO a 0[1.�.!·
O cardeal Newman nas- ro". '''''/1 preciso nâq eÓlO2.t'· "a vare- tlade, faz �f1!apare(:er as qlle g írarn em tôruo dosf'o-

I , , , ." • I '1\ .
. .

cido -em Lonr'res, em 1801, A edu.2[l·)lo· l'ealr�lente e:.1? ' mesmo porque euuca- I arestas. '._ co;o Iumínnsos , que agem

e falecido 'em 18:J0, foi um uma tarefa difícil, delicada. ção fragmentada encerra Colocar' (u�a .venda sô-l ilTesisti'/é_ll'1ente sôbre elas,

grande pedagôgc 'que não Ouem se 3is:lõe a minis- !l�::;lS perigos que henefí- bre os olhos da mocidade e e onde- vao queimar suas

divorciava a. e!_luca_çào da trá-la deve possuir sólida cios. Ela (!eve ser dada "POi' depois atirá-Ia ao mundo, asas - essas asai> C11jO li

_::ida, corno aill.da :-hoje ve- formação e sobretudo cora- atacado". E' r-orno um sua- onde será ràpidamente ofus- mite era . .Q céu.

mos em làrga escara ser gH:l p'ar:í �e:"ar. :', bom têr- ve
_

rôlo .compressor que, ca.in, é prepará-ia para a Transcrito do "Diário de

feito entre nós. l"1O o empreendime;lto. E' I
sem esmavar ,a personali- [riste sorte das ma.rIposas Notícias" _' Rio, 4..,7-57

\..
I

. _.'

Suas são- as . seguintes 1
'

concepções referentes a.os

-,

estudos u.iiversitarios, mas a.s • " �9 -A�O�--
Por AI. NETO I melhoria. Como depois da morte. de I

ele Depuração, 'Cl)nl0 ,:t. 'que

Bem aualtsada, a atual I '
Deu-se cr iorídads à in- Lenin, os ccrnunistas no Stalin realizou -'em meados

situação sovíêrica não reve- . dústria pesada, em detri- exterior . stão recebendo da década de 19:50? .,

"Tomais :1S coisas tal: co-
.

no sã
_.

d' la novidade a lgurna. 41f'nto da r.roduçãc de bens ordens no sentido (!.e se alia- O infeliz Rykov f Ji a�e-
.• ao e nao ('Oi.n') as ese- _ �

- -"

..

P Com efeito o OHe Be es- CIO consumi);" rem com Il1irÚd'os democrá- nas, um daqueles cujas: -ca-
J'1,1S. 01' qU0 educamos, se-

" .

tá dando ,;:!a Rússia é uma j Até os turistas passaram ticos, beças rolaram- naquela hn,·::::a-
não a f'im de preparar para

. "r

ida ? A repetição cro -o.ue já al i mes- .::1, ser bem recebidos."
à VI a.... Un ivers idade

mo se deu, em periodo an- Nc.quelas temrcs, Stalin

�crior. .�l'oclamou llt'ia política de 20J110 o re._ente Festival da

que valem, guardadas as

devidas, p;'oporções, para
todos os graus e ramos do
ensino:

que é." "E' vm lngal' ondé
se preparam l!e;me.rls do

e fe�;l.ivais,
sião. r- �
As idéias de desarma

mento' então pl:êgadas. se

C.

é uma preparação direta

para a vida: deixai-:t sêr o

.Cong rescos

A morte ele Stali'l,. em, Da,;, e os c()ITjuniscas liO es'- Juventude, procuram atrair l'evelara!l1 Ja1sfl.S"' q:uln"do,
1953, iniciou U�l[;'. osit.ua.ção I trangeiro fOl'!1m a��m,elha- uristas p�ra a Rússia. . em 1939,

,
Mos,colJ - ,\l�le

que é quP.,�� ,.colna : leI da
I
eLes a p.roCUl'0r unl�es com Os repl;f:Sent::mtes sovié-. pregara c u;1U-fakcln1o' _

lill�ndo �:h'a o m�i.nd·ü. Não
,

-

, situação rE:sU!:an'é'o d:, mor- 1-
S partIdo., cL>1110CratlC.os. �icos voltam a S:.J dedarar I assinou o p'a!:to nazi�comu-

�ntral' nUil(,;!l na ffi.gu:v-não
te de Lenin, em 1924. " .

Maxim Litvnov, ministro e::1· Lwol' do desarmamen- nista.
. t

)lH'eCe bOill méL'ido para
, Q.uando Lenin !üor-re 1,1, o (!o ex'cel'io;\ falava em paz to. A história se l'epl'!t.ü' _.- a

apl'ender a nvrlar' em aguas I . ,

cargo de 1,rirneil'Q min·istro
. �l1dt,-:isivel e apoiava idéia Será que eCltan:os h vés- triste e iglJoJ:YJlniosa histó-

19ita(as". I ': .

. , \

S f.o: ·confiarlo·. a A:ext;.'Y Ry- r[:' (.'esarnnll".ent.o. \ j1ei'a de' 11'11a nova. Gran- I[ ria do cOillun;s!!lo.
"

e conJ'�nais c.. literatu- I

I'a mundana enquanto tal ko", çabendo a Strdin a di-
' .. Esta mes�à política, que ';:F-::.ii=-1,3@JF=l@@rª-F#êr=lêc3..EJ

(-f I

t.
� recão do l'al'�icto CO'dtmis-' sc-g'uiu à

ill.
orte de Lenin, - Pedimos aos nos8'OS distintos leito{�8 o obsé- .

�'.'
nuo a o Ile ee�' os au.ores, . I... .

. .' � .

,
ta

.

I i.'�petlU-se e contmua cle-· ... , qUllJ de preencherem o coupon 'lbalxo e remete-lo à
de certas ob1''\s nem de cer-

<.
-

"
.

�! R I
_-

f' dI" t t'
t

,. ),/
-

t'
I Rykov e:ltl'l'.hmto, foi 10- nois da morte de Stalin.

mi'
nossa cc açao, � 1m e omp,e ar:-nos, quan o an-

IIIas pagma<:.; se ampu aIs, 'L'. ,_
. I

o

.
.'

.
, tes, o nosso r.adastró social. I!

." I" t�' go afas ,a<1'J p,ob a a.egacao GeoI gl Malenkov, que I (
.

uOS granri-:s c aSSlC:;S 0-
.'

- , .'

. _.,! de que· s·e,'uia lima políti- havia subfotituido Stalin co- , ,,- o

das as reve!l'.coes sobre o
� o

I' 'iJ l'om�

!TI
h

. I' i (;2. agl'Ícol:Í ·E'l'l'ônea.. I mo pl'imeú�o ministro teve l!7
omem afuma, essai> reve-

.. ,

'I
I

_ _

I Stalin e'ltregou o cargo o mesmo destino qüe Rykov, j I Rua ·

.

açoes es);erarao em' carne. .'. .' . . i .
..

. ,
'-;

t d ';d' de pnmetro J"1lJllSlrO :J. Vya- e fOI afa.,tado ilte sob a ',Ie ôsso o ,)', u ante a sal a
-

. I
.

.
.

cheslav J\lIo!otov. homem mesma acusa<;ão de tér se-
mesma do :1uditódo. Ali as

.
I

-. L
........................... U

Pai '.". - lm
-�<l t'a d� nasciJl1en to � .. : � ..

'1........

i··················· I

:EIrJprê�o I)u. cargú : -: : . } \

que julgav:i'dódt i guido uma 'OOlítica agríc'ola
encontrará 'ccm tod_ó ó en- I·

,.-

Naquela epoc'::t S\lrgiu -;iTônea.
canto do nova' e tO'Jos os I

-t t' ; t " gtande-p' rUIHl,,!anda e'�l1 tor- Por ontru pa�'te, quem
Gl ra lVOS (.a ar e . .

.'
�

� ,

'''H' .

'd t
.' I

no do n,'int:Ípio de H<l�ran- nomeott n,ulgàh.in para su-
OJ(I e eStH 1111 e. ama-

•
-.

'

,�'-o
' .

h- á' b d' .

- ç:l coletiva.' .. "
, -.....J b�tituir . j\ial�hküv como

11 oa ser !J1er:t 1'0 '", a· g.ran-- .' .
"'_ ". . ,1..,'. �:. . 1! d 'd ri

'0

h
.

. As 1'.elacõM ent:�e �� Rus- t,1'1mCl1'O- 'lJilnultrü, fUI p:r.·e-
e comur), Ul,e .

umana;. ,.
_

.

.' � \
.

.
.

.'- '".-,
.

I
h· 1

� .'� . t·· '·dr, d' SUL e as outr3S naçoe\ que Clsamertte o homem que'
úJe _e so,aen e vl .. S . e ". . .,', . ',' ....1, . '. \

santos', ama�hi'i sáá Jança- ,( hi:<Vlal� 801l'ld? eom �('mm, .. sllbsbtÜI;;'8. Stalm na: che- " ;�Cugo 'do Paí ll�ãe) :-;.;; ":'. :. t: '

ào em pie!1a BabéI, sem: entral'aIl) ndm,])crb10 àe .·fie'. do PMtido CJmullista. �..::Jêr#J@êêr#lpêe!7-::l�ª"i_
!-''' _._-_ .._--,_._--'_.'

fj;:=�i��!��;:;;i��:J .. escolha pela"e.tiqueta-negais os mestreil do pen- I
.

-

I snment_? ql.le o teria>"!'). edu- �
cado, apesflr de algumas j

'páginas ]Jerigosus; ile lhe

pi'oibis aq uêl,P-s autores cu-

.

'jos pensa,,'Jentos movem as

C4 fibras mai� Ín timas de nos-I
9 I s� cOl'aç�o, .

cnjiÍs' �alavras I'6
sao provel'bws, cUJO nome

I anda na bôefl. det�dos, cu-.
I jo estilo é elássico na Hn

i gua materna e a glória e o

.. orgulho de '!ens concida-

dãos ... ; Sé; em tudo tiver- ,

C des êxito ;nen�s niss0 não \
. , , I

10 . fOl'J'nastes ( homerc. do mlln-
I

i� I
." -,-1

•

C.
50
25
18
20
24
14
50
23

so� nova rOUDa anatmnica
- .

p_ra o' homem moderno!

Jlbp&riar..

.-r. + _ _

• Sua pova roupa _. 114rERIAL
prontinha para você v�tir. Não
nem demorada� provas.

Rapaz •

\

é confeccionada e:n quatro talhes
e em. 32" tamanhos. Seus tecidos e aviamentps
de alta qualídad� pré-encolhidos. _

.-Precisa-se de um rapaz

para trabalh:.r rro vendas

de passagens e He1'viçJl de
, ." •• Você se sentirá" bem,-pois ° corte IMPERIAL

EXTRA é'lOO% anatÔmico, muito mais confonbci
e muÍ'to mais degante.

caixa.

Rápido Slil Brasileiro, .

VIEIRAS

TERRENO EM CANAS- EXTRA - elt!
há longas esperu

C.
36
26
10

18.
14
9

62

Negócio o de OLasião -

I
Vende-se, dI'! pi efel'ência, '

I

à vista,. um lot� de 1.200

metros. quad1·�{do,>. fóra da

faixa de- marinha. distando

40 metros d.a praut Tratar,

pelo' telefone 24'(&.

Rua Pràtes, 374 - São Paulo

35 OIlOS especializada na ramo do vestudrio

. ..".,
- "',

: .. �
.

,

GOfemtida por

tECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA

(l-rc H É S
O,-DIA· :

EM "0 ESTADO"

Disrrlbuidor exclusivo,

,. -_.-.J

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floríanópolis, Sexta-Feira," 22 de Novembro de 19.57

i'��NTi f��n �I IMr��T� n� I T n , o Te�'�éOOa �ol!oL! �ú Clube Do" 4

P O� �1'� IU��(n íf 81 I' Pn II: fi B �.6 ti'
I i.:Õ'I�,�"'';:�;�::;;;:":� t'��:�I�: M�;!:.i�:��;it�r��';

� b tH, I�Yl U lL 81\bU U uRO � 'I _;por�I'J�idade de melhor eometnor_ar o NATAL de 1957
. .' •. .

I orgarnzando um Curso Ide Ornamentos para o Natal.
�OlS :T'i�ol�tante? conc�rsos previstes para o A,,; aulas serão ministradas de 2 a 6 de dezembl1O,ano (0;3 lQ.:;8 Nao exigem diploma algum, mas re-; no Clube Doze de Agosto, ás 20,0() horas.

llllel'E:l11 um preparo consciente. '. P R O G R A M A
Inicie hoje mesmo os estudos para Estes cou-. Como f'azer sua árvore de· Natal, enfeites .. PÚtotes

':-UI'sos-, em pontos organizados pela EDITORA .

f
�

d A I t t 'artícos
.
estões, coroas � oven .0, cen ros ue ree.saINCA, rigorosamente dentro dos programas ofi- etc .. �

c iais, por professores especializados , Lr.portancia da CÔl·.
Coleção completa" (Cada concurso)· Cr$ 400,00 C'lniO Se piept.ra o Presépio.

(Enviaremos por via Aérea, sem aumento de des- Custo do Cursc :

pesa pura os estados e Territorios dístantes). LOCAL DA. INSCRIÇÃO
Atendemos por Reembôlso Postal. Pedidos à Das 19,3Q até as 21,00 horas. nos dhs.26, 27, 28, 29.' EDITOgA INCA - Av. Rio Branco, li:-5 - 17.0

I' do cor.o te e dnrdr:te o curso.
"ndar s/1708. Te). 52-9856. A Comissão

I
.

T'i$;rITU'rO-DE��;�::\DORJA E. 1--'Jardim ifiía- ·H·e'i-e'n-·a-�
.

. PENSÕES DOS COMERClARIOS LOTBS A LONG'O -PRAZO
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

A V I S O
- Vende-se lotes!) longo prazo sem juros sito à rua 4"

.• �
•

�
.- A. • ·�i:lUr:.1 Linhares proximidade Perritênciânia local ótimo

.

Chamamos a atenção dos interessados sol:re o edi-
". c. 1 tr cão' \i ondas e inforraacõcs Ed. Monte:

t I d
. �. •

bli hli d D'" Of' par a OI S ruç .
>.' p.o

� é con.c�orre�cla pu iea, pu rca 0. n.o .:�rIO 1-
•
:,0 armar, sala 305. com o sr. Adão-N.

_ Feyl':1!, Diel;v,cial da Umao, nume-ro 254, de 5-11-57, pagma �.5.153, re- .'�;=r�-- .

.. " _

-

.. - .._
.,

fClr':l1! I! à construç�? de três edifícios de apartamentos, I VENDE-SE AUTIVUOVEL'

na cidade de Brasllia. . UI"'I
,

I Melhores .esclarecimentos serão prestados na Dele- Vende-ao um :> utomovel
�

marca FORU, 2 pertas ano
!o'acia,ciG IAPC, sita à rua Felipe Schmidt. 37 nesta. 1!:l37. 85 R.P., maquina e lataria ref_Ormao.3,·4 ..'.l�ortece-

, Plorianôpolfs, ] 1 'de novembro de 1957 der-is 2 pneus novos, bater-ia e instalação nova, freio

! H iROLDO DA SILVA . idrá.c..co, preço '\',.istH 120.000,00
Subst". Aut'0. Delegado em exerdcio 'I'rnr ar R. Santos 'Saraiva N. 316

I-OportunidadesCo.ÕI-ercl-·ali
i COMÉRCIO YAREJISTA

I Lojistas do COT'1éi'ci� -- do COMPENS_\DOS DE MA- e'en�il1a d: Cemento Arma-
! DE MATERIAL O'TICA -. mesmo grupo e r1ano.· I I ,do de ConstrucionesBiáv-c

I ../ I IMPOBTA('õE::l .INDE- DEIRA DE LEI - A firma Santa Fé, 3709 - Buenos

i O "Diário Oficial da Ullião, PENDENtES DE COBER.! Rosenthal Import Sales Co., Aires; Indagentoi S.A. C. y
! pago 24.588 dfita,lo· 9(; 26 TURA CAMBIA1J - Bai-' 767 N. Milwaukee Avenue F. Corrientes, 56�, Buenos't ,.

;:; ! de outubro último, publica "xou a circula- nr. 142, de
,- Chicago 22, 11.1. - Es- .Aires ; .,lVladeramen S.RL.

;:i- ;
a portaria nr USO. de 25 do

'I
14 de outubro último, a 'Di-

i
tá importando d« Brasil Av. RS. PeÍÍ:'. 821::, Buenos

; J. mesmo mês, o Ministt:-o do
I
retorià de Rendas Internas. 'l'ompensados de madeira de Aires; Flrma "SoR.r:. Av. J.-� I I

o

J Trabalho resolveu criar no Trata esse ato taxas de lei. Também a- fi(ma Mart A. Roca 672, Bue-ios Aires;Z

quadro de ativid�ces e pro- I
câmbio (incluídos os ágios) J Halle!', Inc. - P.O. Box ..• e Recto; E. Anzrimann y

------.. fissões. (1:\1':' 577 da C.L.T.)� I pará efeito de cálculo d�, .1208, Miami, F'la. - deseja,
I
Cia. S.R.L. H Irigoyen 850,

',a categoria econômica de
.. impôsto de consurp.o.nns im- .

o mesmo artigo. I, Buenos Aires,
. I. I "

comércio varejista de mate-
I portações indl'penà_entes de MADEIRA DE PINHO

-I
Do Egit.o a firma, !"uad

.

rial ótico:' �otográfico e ci- I cobertura can:biBI .• , .. : A �rtigo �arg:n�do interes-
I H,llmi \Kessoglou - Éoi�enematograflco do Planú da Essa portal'lB psta. pubh- sa as segumtes fumas argen Posta1e 1735 ---'"' AlexandrIl!

I I .

Confe�eração N?cioual do
.

cada na edic;§o do "Diário
i
tinas, que des:eja:11 U18.nter

I e.
stá interessada em imf)OI."Só o Révendedor Autorizado pode garan'fír a pf rfeíta assistêFlcia técnica à sua Bendix''- '. Comét:.cJI:l; .por. dissociação Oficial da União", de 15 de contáctos �om exportadores br pinho do Brasil.

-

_

..,
----------��-------�__� �.� da9��r� ec�ô��- outu��p�2��. !brnsi�r�: Emptua A� f :.

,

-

ú/ho
'

"

a mcís : moderna lóvadeira' automática do mundo
.

.

.

__
.. , ",

• � um simples ·toque de s�us
dedos BE�DIX lava 4 kg de

roupa p,or apenas 40 centavos.

• Seu exclusivo processo -de
lavar prolonga a vdo útil dós
tecidos - econcmiza uma

fortuna em roupa,

• Bendix é confôrto e

. Assista a uma demons.
tra�ão sem compromis�o

,economia comprovada em

mais de 3.500.000 lares

no mundo inteiro:

Adquira a sua Be�dix por:

.MENSAL

I .

AGENTES AUTORIZADOS BENDIX

'" LOJAS "1 R M � O S ti L A V A M" -
Ruá loão Pinto 6 --Ff@�i�n6polis

�).....()..._-----_.- - ---- -_._._-- _ .._--

�()�()�()....()�()__ ()......(f�()�()....()... ()__'&()�()....O....(Q g.(,_r\�

� BAR E . RESTAURÁNTEi JI .

• ,M .. %r r:� 1'1 ,:A�' , , tln' � Lt� .:, . ,
� ,

(,0� AMBIENTE bXCLU�ÜVANIENTE' FAM!I ,LAR.
, °

°
CARDÁPIO ESCRUPULOSAM,ENTE SELECIJENAA��BE ,

, ESPECIALIZADO EM PRATOS A BRASILEIRA .Lhl- °

'0
�.

TIm:

ÀBRÃstLÊT�
I #"_.mw"·�!�ATRAÍIE-�--Sl!

Filé de peiXie I'0 Blfe a diploma<ta Kibe crú
°

Bife completo }�'i1.o de bico com gel'gelin' I° Bife ao 'garné
. "�-;'j �spe-�o oriental

1I Bife a cavalo _.

f. Kttfeta ao espeto ,0.

Bife acp-boulado. �l'éühada sêca ,

�_, Bjf� milanesa eom sabda 'de batata J3el'ingela recheada •
I

Rif'ôto de frango Kibe Labanie
.

;
'"

Fritada de presunto à.bobrinha recheada

,0,- Húmelete de presunto Homelete

I· PEiXe a jardineira à.lém de outres pl'fttos r. ':'�rviçc La o·
o· Pdxe com môlho de ·�amarão· Carte , '

I Camarão co;;��;��' NACIONAl�;�;��GEiRAS 3

e·c W"' iI Serviç9 culil1ario apto a qualqu"er exig�ncin. 'iI
\

EM :FRENTE" AO CINE RITZ -' BEM. NO CENTRO DA
.

°

li O)�()"'()""()�(��(!.�(�������()4IIíS>04lllil)o() ()4".H;�. 0)••1.

i'-:Ri�ãiãDie"Hiiii•
••
•I Sob nova adníinistração .-

• .

d •
I Serviço organizado em "Prato o:
: D5a", na ordem que segue:. :· �.

I Segunda-feira -. "Rabada" .:

I Terça-feira - "Bacalháu a Portu- I
• gcesa" • I
I

.

Quarta-fpira "Feijoada' completa" :
1\··Q_úinta-teira - "Caldo de peixe com
• •

I
- " ••f-�:marao I:

.

Sexta-feira -. "Cozido" i
I· Sábado - "Mocotó" : II• ••
I Domingo - "Galinha a ·Italiana" : II .Espeéializado em-peixe e camalão.' II V�nde-se 1 l(:t� i'� A-;.

"Serviço a la-earte";, - c. : Maurq Ramos, pr(\XlmO Tl-

P 11::- d ,No·' "b" . ·22' . ] o�. 1'0 Alemão, Tl1edil'do 10x20.1
, ,raca· ,I e vem ro n. ,_. • i

.: .d· �T.·lf 2082· : Tl'atarF.d .. Montepi030,. aIl ar - . e e one ..
. €>c )

. =, �(i(j)Gae.�®��5.@tJ(j8.êl1lt.@.�.G.�Uií®IJ�0(j@Qt I andar "ala J
.

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

�.
. . -.e �

Ao começar o dia,

esteja bem informado,
ouvindo

CAFE DA MANHÁ.
RÁDIO aUÂRUJA

7 horás

APARTAMENTO
COM GARAGE

I Aluga-se, em edifício
,
, ' Cr$ 7.000,00 .

I Tratar à rua Felipe ,
I. Schmidt, 42 - A, .1.0 1
I andar sa�s 2 e 3 I

novo.

c-s 50,00

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina' 9Florianópolis, Sexta-Feira,
- 22 de Novembro de lQ57

- 3 gavetas pló&ticas ,espaçosos.
- Recipiente embutido. para a 6guo do degêlo.
- 4 '·Praf.eleiros _,emovíveis,.,..,que permitem um
cproveltomante de espaço 300/0 maior que o

( L I· ( H E' " S I
comum. Acabamen'a bri!ha .. te
em clumíniu anoii,odo..

, �
-

,Re9ul�1�e� �s� .....�6.!_pora ni,.v;�lam:�l)lo.
NO MESMO, DI.�

- 3 Pro"',�"a, na "<!l'a. ,�.....

A

L�
COr),ge!utior horiz:intal, àmplo,

EM "0 En-IDo,r
co.".2 f(;,":.". ,Muni';". d& oxlr"lo •.

'

,

II ����mm.1l
;..'-..,;-;____;'':..-_-----_..::!:=<:;;:=:.=====_:::.=:::.�-�.._,==---= - ----- --',---

FlodanópoU', 18 de NoV'mb,o d, 1957. 1��ICljPÁ�o&O�1�1�IU �[ frntl�,lr�-q�"�"_"'-'-'�-'-"-"--O�"-'-i. De comissão de Sua Excia. Revma

Ta'xa ,Vd6 '-4S5is�.têocJ··a . Médica c�' 1-(As.) 1\1011s. Frederico Hobtld, Vigario Geral
.

•

.

'N'ewton (l.a �uz Mac,uco, Provedor (ia Irman-

MElEI & C·dade do' SS. Sacro Através da Conredéracão Nacionàl do Comércio

ai�:.' ", )''8-. ��,�-.Heitor Dütr,l,,: Secretario d,t lrmnndade..do Asso�iação Comercial' qe FlorianóPQlis. obteve informa- �. :;;

SS. Sacr:
r

ções ,de que, contra- a' cobrança pelos Institutos de Apo-
, .......__.._---�-_-�-----,__:.,._ sentadoria e Pensões da taxÇl dei assistência médica

-:D.;E. ,$ - O D O R.· (contribuiç&o suplémentar), foram impetrados peran-
"c i

.

te o Supremo TribunaJ Federal diversos mandados de I '.

O perfe',.·I�lo de's'o.',do'·r'-I·'I'a'n't� de banhe'I"';"! se�u�ança, inclusive o de n. 4.200, requerido por con- o
, *

1.'
�

trI�umte do _It--PC. Esses mandados fora� 'deferidos e I '
-

•

�>;.
ate agora nao foram executados, UIl!a v�z que ainda! o MATRIZ _ Rua Felipe Schmidt, 33 - FILIAL - Rua Cons. Mafra, 2 o

ros e ins.talaço-es sanitárias . nã� fOlam. publ�cado� 'no Di�:,io Oficial de Justiça os!. --- Florianópolis --:: S. Catarina IAcordaos das- respectIv.as_ declsoes. . r .

- o

/ DI"sfr"lb"u I"'do'r 'E'xculsl"Yo" pa' ra Após essa,' publicacão os Institutos tomarão uma ,� I . I-'
'

. ..'.. posição definitiva sÔbré a, matéria, suspendendo a co- �

S A'N T A ,�( A: lA 'R lN A, 'b_:�ça__�:�:ad��:��.��:�
.

_� i Ferragistas Importadores - Atica do e . V a r e j o . I
Brasiliano de Souza _

,I
o Y EN' D E - S -E II I

R V"d I R 36 (" P i) I
. Per !l1otivo de Viagem, 3 estantes, poltronas 1 al'-' ,�

VARIADO E COMPLETO SORTIMENTO DE ARTIGOS SANITARIOS ! iii
ua, I a amos, - alxa os a, �nãrin de cozinhá t l.fogãõ a gás. Vêr e tratar na Rua � DAS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS !

326 Tetefone,: 3848 I�
.Pre_;idrnte Coutinho ,- 46.

_ 1,0..
_J

I
Lti'

- BANHEIROS - LAVATÓRIQS - BID:ES BACIOS -

F.lo r i a n ,Ó P 0.1 is. '

, ��n!:���Jtt�! 'IO�����' jt��;�'�� I� ,-
SABONETEIRAS - ETC. I

g-porlunl.d�de�1 CODlercia-11 �=.�l:·('é�;�t����ó:r,�Xlmida'de Penitenciárif', 10"al ótimo
i ,e:

Harmonia de côres_Eara reál�aÍ' e dar Il,lais beleza' ?o_s Ç.mbientes" �
'-

,I: A
.

" _.lnfo�'�çõ'es Ed. :�qntep���o ,aI!-'dar_=-��lf,��_
'. � o TORNEIRAS - Cromadas, niqueladas ou simples - .Grande variedade! ,

No Estreito lla rua 24 de M-iio ·74'8, a;lui.!a�se um P A R T I ( I' P 'A' r A"" O
:.. '_1 I PIAS .:_' de fer'ro esmaÚádo"�u �ço inoxidável �e todas os ta�anhos ii

prédü' contendo .nr.l Bár e sorveteria, 11m, redaurante, .,',' " � '! q' ,
��a {.�u.rrascaria: ',um,a .

moradia,. �m d�.rmit..r)r�o . co� Alfred� .Bec!kei.t ,:e. Família Qu�nti�o. Zilpelini e Familh�l' CI!UVEÍiWS - simples ou elétr:cos automáticos - Ultimas novidades! .j
CLo qu:utos e um neposlto para melcadollas, LU � pr.o� PartICIpam aos' se.us pa-, Partlclp;1m aos ,se11s pa. I.... .!
to a funrionú rr.obiliá,l'io e acessorios tudo de pnmel�·a. d'" t

".'
"

�a d � "I' fÍ.Rl\i.lAIÚOS - madeira,' aço ou plásticos em belíssimas côres

l�_
'

_ .. ". __-_ redes e pessôas e suas r.en es
1
e pessa s '" sua {l � .

'V' I 'i' J
.

'A
'

N..

" T .·E relaçõe� o cOl)tr�-,to de _>a- l'elaçõe.,s" o "o��trD.�o úe �a i,� BANHEIROS POLIBAN - O máximo em confôrto e utilidari.e ! -' �

sarnento de Sl.a filha'Anecy s.ameJ1�"�cJ0, scu, i'llho Ca�_1 o

i �j��*����j-;"",
'

.,P!�l dsa-se de um experimentado viajante para este com o Sr. C2,ndh'k Zupelini .dido BOm.: a Se'1horita Ane- , Reúne 5 peças em UMA SO'! - Banheira, Bidê, Lavatório, Box-chu-

.,0referell<?las. Tratar com o sr. Azevedo, das 8 ai: 9 t: das '.. ��"J;��"",
'

E t I d b Ih E· f'
Sobrinho. cy S. Bec,kert; �. ']M'�C·'·T'>-Ó··R'-I-OS -'De centro e' de canto - y"a'rl:os tamanhos.s :'( b. Otimas condições e tra a o. x�ge-se umça -e- -'

,�
J.

14' 15 h F 1'" S h 'dt 45
� Cândido.e Anecy I::1\5\

.

oras,. -rua e !pe c mI, .

��l:��;: . -Confirmam o' CAIXAS DE DESCARGA - De imbuiir e. sobrepôr _,...: Diversos tipos
=-

. F'üJÍanópolis, t7- de NovêmbJ.·o 'de 19157 I'� ,o"éêr#lr=#êêEl êlêFlJ=lt=lr=;JElr=�::===_=======-... Rua Felipe Schmidt, 2io
.

Rua Felipe Schn;idt, 53 LADRILHOS E AZULEJOS - Grande variedade de côres

'y J' U' 8'- 'Iu'"�8 s- -e" o

CONCURSO POSTALlSTI I' o) 1
o

.

o I
enue·s.e o ....• 000

•

, ••••. ' .,0 ;';"Cr'i· :'íO�r.�,--i83�0'!fs vaga�mbo�e::i:��; I o maior $ortilÍlento já apresentado em a r I i g C) s I
-'

,

- ,Q concurso será realizado em todó o -país (Ca- , sanitários!'! " •
F:.I.mília que mudà ,d'e residencia para o 'Rió 'di Ja- pitais e t>t'ltllas, Direi.. Reg .. dos Correios). - Apos- o ,

feiro VE_N'DEou, ALUGA, c.Qnfortável"casa!"e�iden.cial, ,tilas "9RMES" cOlppletas, atualiz�ª-as e regs. - "1'" *'-".

PO!l(/O de g'arage', é' sita à rua Arnolelo Can·iido' Rt,.Í1-
..

,

R. Barão de Paranapiácaba, 25 - 5.0
.

"--sala 8 - ',: ,
<

pO, 2 .. ª, tl'�nsversaI da Rua .(\rací V:tz. Cr.ladCl, (Bai- ·S. PAULO _;_ Péçé\ pelo reembolso postal ao Dr i �
.

o

, ,C' nto'" d,o Esj;l'éitp. .

' .

ANTêlNIO MESTIERI DOMINGUES
c

Preç� . !,�
.

:

-

\.' '. <

.

.

'-'.' .'
.

..�. ";'. :';'.

e��j�;7,:����J:L;i;;.t� i ,"",t��i;,�f�t;��9,}i��;;"_��i�0�����,;S���;�:��) :2�'�""i..,.�::��\���ci.);k�r,;�,�i�;�Bí�lj;��,���=���.��I!!!I�i

. ,

fESTIVIDADE DE SANTA CATARINA, VIRGEM E
MARTm, PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO

ESTADO"

EDIT,Al .

DE - (ON,V�OCA'ÇÃO
Dr.m Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê. de

Deus e .da Santa Sé: Apostol.ica Arcebispo Metropolíta
l!O� pl'dado Domestico, Assistente ao �ólio Pontifício,
de. I-

� J.> '�iiis�;
Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e

benção em Jesus Cristo;. ,

Fnzemos sabe!' que, de acordo COll1_S praxe estabe
'lecicia e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no' dia 25 do
-'

corré"te, feriado Estadual por decreto lei de 12 de ju
lho de 1938, à festividade de Santa Catarina, Virgem e

'lviárbl'. Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo
modo que segue:

. '1
1) Ks .10 hora", SOLENE MISSA PONTIFICAL,
2) Às 16 horas, PRQCISSÃO com a. imagem de San

í!l Catu rina, Ilara a qual convocamos toda"! as entidades
� ins'iít uições católicas nesta Capital que nela deverão
tomar pal·te7 designadamente pela seguinte forma e nes

la mesma ordem: ,

.

C ruz processional, .Grupo
-

de anjinhos, Coleg'io Co-'
l'tl�ão de Jesus, Aúlp de Orf'ãs, Cruzudínhos, Congrega
çÕeS Marlanas Femininas, Associação de Santa Zita,
Assor:lp.ção de Santa 'I'erezinha, Damas de Caridade,

J Apost0!a,dos da Oração, Ordem 'I'erceira F'emic ina, Ação
CatoE(!v" Abrigo de Menores, Colegio Catarínense, Con
gregáçites Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem
TerCe!tll. Masculina, Carro Triunfal, Clero, Palio, Ban
elas' ele 'Musica e p'Jvo.

Antes da suj.ra-mcncionada hora i.:.s referidas As

rociacões e entidades se reunirão dentro e no adro da'
Catedrn l, aguardando cada' uma' o lugar que lhe fôr re-

servarlc H competir no préstito. •. I
C,l da associação deverá apresentar-se com .os .:::-es- I

nr-c tivos estandartes e distintivos. ' I•

O préstito destilará continua, lenta e Ininterrupta-
.li,ente, i, é, _sem qualquer parada na marcha, ao .sínal

.

do dÜ'(;j 01'.
/

Os fieis. e familias que não puderem acompanhar a

procissão deverão postar-se nos passeios das ruas do
,J'iljet,) para asaietirem a sua passagem.

. O prestito obedecerá ao seguinte ítínerário r. Praça
15, (1<180 do Palácio), Runs Felipe Schmidt, Deodoro,
Vidal Ramos, Arcipreste Paiva, Praça Pereira Oliveira'
nado do Ipase), -Rua Anita Gar ibaldi, Av Hercílio Luz,
Rua Fernando Machado e Catedral.

As varas do Palio serão carregadas pelas meretís-'
simas Autoridadeu especialmente convidadas.

Para a solene procissão convidam-se todo" os fiéis
e a população em geral.

::lendo costume, áliás muito 10uV:ly{·1 e piedoso,
enfeitarem e ornamentarem os fieis as ruas- � fachadas
(\as c,,::as' em circunstancias semelhantes. o mesmo se

pede e espera por ocasião da procissão de Santa, Catari
na, gloriosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Dr-sde já, hipotecamos bençãos a todos quantos de

qualquer modo concorrerem para o brilho da procissão
ua exee.lsa Padroeira.

NOTA: - Desejando a Arquidiocese associar-se,
l.razerosamente, �,o 'DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS; ,que
vem el'!lpolgando o Brasil, (. aproveitan.do c grande con

curso de fieIs e a presença das meretíssimas Auto,rida
ces, w..:.rá a função encerrada com o solene canto do
TE :Ó�UM, em ação de graças a Déus pelos benefícios
l:om tanta liberalidade ,reccbiqas .

----------

AVISO,
O Acôrdo Florei'.tal .cr-m o

Estado Ide' Santa-iCatar ina,
por iaterméd!o d", Po.ic ía

Flor.estal, comunica a i.-das

as pessoas que razem -co-:

mércio Icom píuhedrin nos
(A'rvores- de :-l'ata!) que não

poderão exercer suas ativi

dades sem autortzaçãc do

Serviço Florestal, e o corte

'�a.s. referldas árvores so-,'

mente poderá Se!" pratica
rio. quando as' plantações
forem destinadas para tal

fim e com autorzaçãc des

te Serviço.
Aos infra tores serâo apl i

cadas as péhalidades p revis

tas em lei.

Florianópolis, n overobro

de 1957. I

��=i;;��!
BRITTO

, -0-
Alfaiate do Seculo

XX
Rua Tiradentes, 9

.

--------- ••.• :�--- J

J

VENDE-�E·
Por motivo de viagem um

conjunto de quarto de ca- I

sal e uma sala <ele jantar. I
Vêr e tratar r.a Rua Conse

lheiro Mafra, 69

,�---_------- --,----

>. ••••_;.

QUALlDÁDE
lUXO
CAPACIDADE

é um refrigerador, que

�grada à primeiro vi;ta. Suas linhos mo

dernos aliam o estético 00 útil e- funcionol.

� luxuosa no acabamento e assim mesmo

i
.

I
"
./

occessível no preço. O refrigerador PROS-
, ,

DOelMO é. amplo com aproveitamento total

do espaço, satisfazendo tôdos os exigências,
mesmo de uma família numerosa. A GA- '

RANTlA de 5 on�s dem�nstra' que éste

refrigerador merece Ia suo confiança.,

,
,

Conheça-_o! Sera uma amizade durddoura
É UM PRODUTO riA

< REFRrGERAÇAIÍ PARAriA lA.
11111111111II1111111111111111111!111111!lmmllllllllllllll�11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllmlllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111[1111111111111111111111111111IIIIIIIIImlllll J

por
menor

preço
/

i
o NOVO "PROSDOCIMO' Super.Tropic 'I"APRESENTA,

•

_ CONDENSADOR "Super.TroplC»�Gela melhor I

.

É de projeto novo. muito mais eficiente
no produ-çao. do frio, mesmo. sob condi

ções climaté�icas cx',€mas.
- Capacidade � 9,5

- pés cúbicos.
- Unidade .ela�",
- liolamento cem Ia de vidrq. .. -.'

CONCESSIONÁRIOS:

..

< em suavrssrmas prestações mensais, nas

-Adquira um Refrigerador "Prosdocimo '
� pague-r

LOJAS
-

ELtTRO _- TÉCNICA
Preço Florianópolis ·Cr$ 29: 500 ,CO

•

'" �,-'PrÊl'çó 'Fãbrica Crl':2��5à0,OG- , '

'.
LOJAS' .EU:TIW - TEt;NICA

Ru;a_Tte.,Silvéira - 24�e 28
Fones:' 3793 e 37(,8

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



tU Florianópolis, Sexta�Feira, ·0 ISTAUO' U MAIl!: A.IITlGU,ULUÜU UI: e. l;AT.-U'lt.t

: VISTAVISION,
Charles loyer - Françoise ArDOulem, >

I' e
.......

'•.•.•.••
'" ':O-

,� P A R I S PAu (E H O T E L"_ TECHNICOlOR
Mais uma' vez o lenslcional mês da .economia, a já '.tradicional, Uqui�a ção anual das (ASAS ORIENTAL Agó ra mais baralo do, que
nunca•. Espel�culares reduções de preços. Nunca se �!iI coi sa igual. Ecónomiz� aproy�ilando as fabulo�as

.

yulagens das CASAS
-, ,ORIENTAL. Verifique os nossos preços.', ..

Tafetá de algodão, xadrez e listado de 30,00 por 30,00 Calças de nylon pi senhoras, , . ,

1
...•••... de 55,1.I� :"01' 45,00

i Tafetá de algodão escocêz, largo 80 de 45,00 por 38,00. Calças de meia pi senhoras , :. 18,00
120 00 0000 Tricoline branca largo 80 de 50,00 por 40,00 Calças de meia pi meninas 12,00de por "" ,Tule de nylon, largo 1,40 ", . . . . . . . . . . .

,

oe Tricoline branca especial, larg, 80 de 70,00 por 60;00 Calças' de meia fio de escocia pi senhoras ................•........ 35,00Tulé de nylon bordado larg 1,4-0 ,
de !��,gg por ���'oo Tricoline branca, me rce risada, largo 1,00 de Jl4,00 por 80,00 Soutiens de brim assetinado 25,00Renda chantíllg, largo 90 :

:
r �e' 165'00 p��: ��o'oo' Tricoline cordonê, larg, 80 . :-.

, de 44,00 por 34,00 Soutiens de setin duchese 40,00Espuma de nylon 'largo 1,40 e ,. p ,

Tricoline pi pijama, côres firmes, largo 80 .....•........ de 45;00 por 36,00 Soutiens �st'ômago :., 180,00
'

dI] 20 de 2';() 00 por ;&5,00
_ 'Nylon bordado com velu o, arg, "

,

<r s=>>

'2500 Tricoline listas assetinadas pi pijama de 62,00 por 53,00 Toalhas plásticas vãríos desenhos de ,80,OQ por 73,00J
,

.Lezes, '1 começar de
'd',," à�;)'oó 01' ''>7500 Merinó preto, largo 80 de 39,00 por 33,00 Toalhas adamascadas .pl mêsa 150 x 150 .r : "

'

.. .' 280,00,Setin bordado, largo 90 - , p •

0'00 Nanzuk, largura 80 : de 48,00 por 45,00 Toalhas de sêda, Japonêsa, pi mêsa .. ,.; , _'� '390,00Fustão piquet de sêda, largo 90 .do 170,00 por 13, .

Tecid I de 3300 por 2600 T Ih d êd la di' '. __

.

i.', - '29000
� .-

001 120'úO eci o p anagua ., ,oa as e se a vra a, p mesa ': , ,;
,

,;......... ,Fustão piquet de algodão, largo 80
,

,. .. ,.'.. de lH
,

I. por ,

T I d I / I 90 de 14000 por 12000 Talha de velud pI
" ..., ," 70000

••

(1 l')()OO ea e nyon.p anagua, arg. , ". o s- o' mesa : :.,,:; : 'Fustão píquet de sêda em duas côres, largo 90 ele 2�n, I) POI' 1�0'00 Tecido pi colchão largo 70 , de 15,00 por 13,00
-

Toalhas de rosto, a .começar de "
..

, 17,00Tec'I'('O o'e sêda [acquard, largo 90 . úe. 200,nO p.or.., .

Tecid / I h- 'I 1 40 de 45 00 por 3700 T Ih d b h d ".

55 00
'

00 eCI o p coc ao arg. .. "... , , oa as' e an o a começar e ' ' ' : "...
,Setin de bolsas e listas, largo 80' d� 80�00 p�r 65,

O Tecido pi colchão: l:arg. 1:40, superior de 55,00 por 45,00 Pano de prato .. :'_- :.: _. : ". ; . : , .. .. .. 18,00'Brocado de seda pi vestido de n.oiva, larg. 1,40 .. , .. :. . de 23J,OO !l0l 1 SOlO 'I'ecid I t Ih d drê I 140 de 4200 por 3600 T pete d I d 'I t .

16500
�

.,.- 11000 eCI o p a oa a o, xa rez, arg, , .. , " a s e ve u o P -quar o : "," .:. .. ..
.,Organdy suiço' branco, Iarg e., 1,15 ,

-<.......

120'00 Tecido branco pi atoalhado, largo 1,40 ; ', de 55,00 por 49.,00 Guarnições de toalhas e guardanapos, a começar de :

.. � :'.--: .:: 50,00Organdy suíço e,m cores, largo 1,15,.............. 250'00 Tecido branco lavrado, pi atoalhado, largo 1,40 d<1 110,00. por 90,00. Jôgo lençol e fronh�s bordadas, pi casal
-

.. '-.: ' 180,00Organdy SUIÇO bordado, largo 90 - '. ,

Tecido pi cortina : .' -àe 14,00 por 12,00 Colcha branca e côre� tamanho 1,40 x 2;00 : 130,00.Fustã;l piquei. favos grandes, bran�o. larg, bO .., ,....... �O,OO
Tecido creme pi cortinll, largo 1,30 para saldar, de 30,00 por 24,00 Colcha branca esrec; Jl, pi solteiro

-
'

'

; :.. 185,00Linho �,�h!lntu'ng pi vestidos, largo 90 .., . de,lfiO,OO._!OI· 110,I)Ú
Teciao' estampado pi c,?rtina, largo 1,30 de 35,00 por 29.00 Colcha branca mer :erisada pi solteiro , : \2]0,00l'ur,) Imll{l, larg. 2,20, branco· , ,.. 240,00 Tecido creme, lavrado pi cortina, largo 1,30 de 60,00 por 55,00 Calça piquet mercerisada pi solteiro '... de 550,00 por 450,00PUl',) hnho. largo 2,20 em côres . .. 26,,,00 J'ty,ron pi cortina, largo 1,30 .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. de 60,00 por 55,00 Colcha de sêda pi solteiro, des!lnho moderno ,....................... 250,00Linho, 1): homem, grande sortimento, a (O!n(),U de ' ,.... f;O,('O Brollado de sêda pi reposteiro., largo 1,40 -I- •••••..• de 180,00 por 155,00 Colcha pi bebê, tamanho' 90 x .1,40 , '.. 70,00'l:aferá tip" sêda largo 90 .. . .. ,.. . de no,oo I"JI' }IO,OO Matéria plástica lisa, largo 1,40 de 45,00 por 40,00 Col�ha de piquet pi bebê ,

,... 165,00'l'!<Í'atlÍ tipo pura' sêda, largo 1,20 .., ,. de 160,00 1'01' ]30,00 Matéria plástica e�tan1pada, largo 1,40 de 60,00 por 55,00 Colcha pi casal, branca' e côres , 140,00Taf,�t:i faik. largo 80 : . . ..
'

,

de ,j5,OO k'l' 38.00 Tecido liso pi reposteiro., largo 1,40 de 85,00 por 75,00 Colcha pi casal, côres :.......................... 190,00� Tafetá fr.ilt, largo 90 . ' ,de 60,0.0 p'.·r éO,CC' Tecido listado pi reposteiro, largo 1,40 '. de 85,00, por 75,00 Colcha especial em côres pi casal
"...................... 210,00

'

F'túle gl'c.�so, largo 90 , '''. .. de 85;1)(' p'H' (\8, ':0 Filó branco " .. .. .. de 28,00 por 24,00 Colcha fustão mercerisado, em côres pi casal ;
,.. 290,00Paiie .10 Hhot:lia, do ,melhor, largo 9'0 .. de 1 J 0,00 pOI' l35,[:') Filó branco' pi mosquiteirõ, largo 3,50 110,00 Colcha fustão mercerisada, pi casal "
,.. 290,00Vahdu Huliano ·larg. 90 ,................ , de 330,0(; por ?!)Í)(l0

Fil.ó branco para mosq,uiteiro, l<1rg. 4,50 , : 150,00 Colaha branca piquet mercerisado pi casal : de 650,00 por 550,00
. '. '.'

u 1)' (ln
-

I) (O;:>jylc: ,1 bao, largo 90 .. , e . c',, pur ;,
F�l� em c�res pi 1ll0squ�te�ro. lar.g. 3,50 115,00 Colcha ,de sêda c/bic�, �I caslJil de 280,00 por 230,00Faib Lordlldo largo 90 . .. '" ,le 140,()Ü por j 1&,00 FIlo em cores pi mosqUIteiro, lalg. 4,50 ,.............. 155,00 Colcha de sed_a cl flanJas, pI casal , .. ,' de 330,00 por 250,001'1 '{IpI! s.3pico' largo 90 '.. de j 'tO.(lü fi01', {tO,fiO Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 x 9,00 550,00 aolcha de sêda Japon�a, pi casa) ; ,

" .. de 450,OIY por 350,00Jl)rs��' de' sfda, largo 1,40 .. .. .. de 1,80,00 por 140,00 Mosquiteiro 'pronto, tamanho 3,00 x 11,�0 , 650,00 Cuecas de cretone
, � .. '. .. .. ..

. 33,00']'weed de séda, largo 90 : de flO,OO P°l' 'tO.()O Escocia branca ,e preta 14,00 Cuecas de tricoline cordonê
'

.. ", 45,00Tafetá' escocêz largo 90 de ';5,00 por (iO,OO Chitão' em bonita estolllparia de 16,00 por 14,00 Calças plásticas pi bebê , :...... 20,00Setin duchese'superior, largo 90 de 70,01) por 60,00 Pelúcia li�a , .. � :
� 20,00 Camisetinhas de meia fia escocia pi bebê ,

, ": .. : 20,00Setin langerie superior, largo 1,00 -te
.
!l8,OO por H5,OC Pelúcia lisa qualidade .superior '. . '. . .. .. . . . . . . .. de 27,00 por 23,00 Casaquinhos de malha pi b.ebê

,...................... 25 00Setin lange:rie pura sêda, largo 1,00 ,de 170,00 por �45,00 Pelúcia fustão de 39;00 por 34,00 .casaquinhos de pelúcia plbebê , :
, 20,00Pura sêda Japonêsa, pi camisa, largo 90 ,150,00 Pelúcia fustão mercerisada : ; de 52,00 por 49,00 Casaquinhos de felpa 'pl beb.ê

, ;.,... 40,00Cambraia de ldnho branca e cÔl'es, largo 90 , ,., 230,00 Morim p/ fraldas, pç. de 10 mts de 160,00 por 150,00 Faixa pi bebê, mt. .
' ; �. , '

, . .. 11,00Cambraia de ,linho bem encorpado, largo 90 240,00 Morin Ave Maria de 30,00 por 24,00 Cinta luva ou _cinta calça �
'

: : 70,00Moaré pi cól�has' largo 1,�0 �, , ' �'... .. de 65,00 por (iO,OO Morin superior, larg 82 de' 32,00 pai' 25,00 CQbertores pi bebê, a com'eçm" de, "" .. .. . .10,00Algodão superior, largo 1,40 de 400,00 por 360,00 Sacolas de fío plástica ,
, . .. .. 10,00AlgQdão Superior, largo 2,00 de 520,00 por 490,00 Cestas plásticas tamanho grande'

,............. 70,00Algodão superior, largo 2,10 ; .•...•.•.�...... de 560.00 por 520,00 Sombrinha de sêda lisa ·ou escocêsa 150,00Cretone superior, larg. 80 '

'" de 30,00.por 25,00 Sombrinha de sêda, paraqueda, pi meninas " '. . . . . . . .. 120,00Creto.ne- superior, largo 1,40. , de 60,00 por 39,00 Sombrinhas de sêda, cabo de metal � ;. 230,00Cretone superior, larg',2,00 de 60,00 por 55.00 Sombrinhas de sêda degradê, cabo de ouro '...... 370,00Cr_etone s�perior, largo 2,20 '\ de 70,00 por 60,00 Guarda chuva pi menino
'.' . . . . . . 140,00Cret6ne Lmhol, largo 2,20 ';;1'

••••• '. • • • • • • • •• de 95,00 pQr 89,00,' Guarda chuva pi homem a começar qe :
,.. 130,00Cretone estampado, largo 1 ..00 de 50,00 pOr 45,00 Cabides plásticos peqllenos' :................................... 5,00Cretone ,estampado, largo 1,40 de 62,00 por 55,00 eabi�es plástic_os

_ grande� 17,00Percal branco, largo 2,20 de 98,00 por 88,00 Babeiros de fustao ou organdy 20,0(}Tecidos pi bordar, largo 1,40 .. ,...................................... 65,00 Camisas de jersey de sêda pi meninos, a começar de :., :..... 45,00LENÇÓIS. ,E, FROUHAS SANTISTAS - TABELA DE . JULHO DE 1956- Camisas de jersey 'de sêda pi homem , .. , ..•..................... 70,00Fi ta, n2._étri'ca ..•....................
'

, , .. '.' .'. . . . . . . . . . . . . . . 8,00Lenços de s&da p}issrulos �. . . . . . .. 30,00M o d e s s
2700

Toalhas higiênic��" 'd�: .::::: _._.:: _._.::::: _..-
.

.-.-.-.-.- .. .-.-.-.-.-:.- .....':. :::::::: .. 60,00Leite· de colônia· .'".:.". 'Ó-" .. ,'. ,'o . ,'., ,-o . , .. ,'.'e, . ,>.. ", . , • ".:.. , .• _, "�o " 25,00Leite. de Rosas ,.,
" .. ; ,.: " .. ,. 2:2,00CASA ORIENTAL, a q.ne mai,s' barato vende e lll.e·lhor atel1c]c.

Aten�lemos pelo l'eenibolso postal. ,

.

.I�'ua 'Gi:lnselll�j;ro l'!,áfl'a, n.os,·13 e 15 .J. .R1aÜil,n

...._---_ ....;......---_- --------' - .�--- � .. _-._-------_ .. __ . _- __ ._._�--.- --_, _.,--�- � ...

,-

AMANHÃ, no ( I N E SÃO lO SÉ:
Maria Felix

Francoise Arnoul
•

enr
';

" F R EN (H (M\N � ( A NU
Um fUme Alegre, Bonito e colorido,

realizado por JEAN RENOI�, o mestre
do cinema francês!

(INE SÃÓ JOSE', HOJE: ,

�
�
!í

:I!!.: -

,

DANY ROBIN

GINO CERVI .'

EM

." F R O U - F� R OU,"
o RETRATO FrlEL DE UMA· ÉPOCA FAUSTOSA!
TODO O ENCANIfO DE PARIS, NO INICIO DOo
SÉCULO!'

CINEMNSqOPE
TECHNICOLOR'

M _

Vem AíI. R ,I T I DOMINGO:fERNANDEl
ao lado de Françoise 'Arnoul, em:

�

'''0 (AR.NEIRO DE' 5 PATAS"
Uma divertidíssima comédia fran

;cesa, ,cheia de malícia e bom humor!

"

.
.

em CINElVIASCOPE e CORES, -eom LES�IE CARON
JOHN KERR.

Fêswm::r,<; ..ns;;m J 211 a

Rlll
PRÓXIMA SEMANA:

"57r
..

���.3'''1\'�r'��� ..

( A R T A Z E ,�. DO, D I A
SAO J08f:

I
R o X \.

8· h A' n .. '- 8 hs.As 3 - s.
OS 3 "CORSARlOSFROU·FROU

Censura até 1-1 anos,"Cinemaêccpe" \
ICensura até 1�' anos.

'1,
G L o R

.

A

A's - 8 hs..
n I T Z CASA DE BAMBÚ

e: �'CinemaScope"A's 1) - 8% hs. I Censura '[lté 18 anos.
FROU-FROU

,. IM P f� R I O
"Cinemaêcope'

Censura até 18 anos. A's ..:...... 8 hs, "

1) - TARZAM E A MO':
NTANHA �ECRE.TA

I
.

2) A BOCA DO DIABO
•

3) - IMPÉRIO SUBMA
I HINO - ':)0 100 Eps.
j

,

Censura .até, 14 anos.

."

:Um retrato da érd fabulosa de
'71EGFRV ••• AlJOI5ON ... e

,

rl
I

IMPEK1AL'

A's - 8 hs, '

O VALOR �DE VIVER
Censura nt6 14 anos.

NOVIDADES E ARTk.os FINOS

'fECIDOS DIVERSOS
I.uizini em tôdas as côr,es .," '

" "de 16,00 por. 13,nO
Opala estampada , ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 16,00 por 13,90
Opala lisa, tipo pele'''de ôvo, largo 80 de 32,00 por 27,00
Opala estampada, superior, larg. 80, \. de 32,00 por 27,00
Opala Matarazzo, larg. 1,00 .: ,.' .. � de 52,00 por 45,00
Opala Matarazzo, pele de ovo, larg. 1,00 .....•........ ;. de 64,00 pqr 5iJ,OO
Opala Nova América, largo 1,00 _. de 68,00 por 60,00
Tecidos fantasia a começar de n,Oo

. Fustão estampado' .'................ de 35,00 por 29,00Fustão branco \. ' . . . . . . . . . . . . . . .. de 33,00 por �.),OO
Fustão branco sup.erior, largo 80 ; de 44,00 por ,35,00
Fustão piquet, branco superjor, largo .80 : de

.

55,00 por 43,00
Fustão piquet Matarazzo, largo 1,00 de 92,00 por 80,00

, Organdy liso Matarazzo '.' >- de 30,00 por 25,00 Meias de nylon ou espuma, pi se)1horas de 155,00 por lOO,OOOrga,nt!y estall!pa_�� ,,: � "", de 28,00. p9r 20,00 Meias de espuma de nylon ,pi homem .- ' : , ; •• • • • •• 10,00,Lonita Bangú, largo 1,00 .: .. ,..... de 64-;OÚ' por 58,00 Meias ele n)']olí pr scnhot'as ... :: ..... : ,............. de 68,00 p01' 6ú,uOfopelinita mel'cerisada, lar!? 1,00 ., .. ",., ,' de' 80,00 por 70,00" Meias de nylon pi criança, tamanhos a começar de·
, 40,00Tricolinita' superior, largo 1,00 '. de 98,00 'p'or 90,00 Meia;; espuma de nylon pi cr:iança, tamanhos a começar de .....•......50,00Popeline. 'pal'a blusas, , .. ;.,.. . . ',' de ,55,0.0 48,Oq e.spum,a dl 'I!ylon rendadas,' taman)l° ú�ico : 120,00bordada, larg, 80 ",

.

'1i1��I'�'�Oj);-',b.�ari�0"8�] ... ' ';...... ,.,:,.. :.: '.:,' ;' d� J�O;OQ por '12000'i

DI..VERSOS

s

J
!

�
I '

... pr

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

(INE· SAO'
PRóXIMA SEMANA

r-

&

(INE SÃO JOSE' - DOMINGO:

KATHRYN GRAYlON'-. ORESTE em

"0 REI VÂG'A'BÚN"DO"
:uma opereta famósá,- ,Umada ri. be-
leia do

'

,,'
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"0 Eslado" o mais antigo Dlár!o de Santa Catarina B'lorianópolis, Sexta-Feira, 22 de Novembro d"e 1<157
--------.----��------------------�------------------------�-------------------�------------------

,Lo:var beDefi�ios e
-

estímulos 'ao homem du campo'.JÜO - (Telcpress) -:-
�
Rurais do Estl,ldú,. Territó- da será possivel, declarações á reportagem' da beneficíos > estimulos a .que melro P;1SS0 para a ccmple- além de agricultor, conhece

, ;VJ�â das' p"imeil'a� iniciati-
j r�o ou �Di��rito F'ederal in-I', E�pero, porém, l�va.;' aos

.

TELEPRE3S, disse O' emí- '
têm direito mas que lhes' ta i�ualdarJ.e de direitos el(j)

"

bem os problemaa rilr�lis-
.

t·[';·s �o no�� prc�Idente d� ,-dl_"ar,� repres��te d"!. clas-;, noscos irmãos do (;am�J�, em: nente homem púb�ico: fa!�avam .. ?rin�i�:t.lmér�tf' ,a
I
P9vO bras.iieiro ; porque fo-

i,
t.�s e a siJua,;�o de, uesam-Iilfn�VIÇO SO>lal.,Ru!al, Depu. se,: �Ilad:l, porem, a Asso-.1·Jn·eve prazo, 6S beneficios e.

�
!lssIstencla sanitária, tecm-I dos concorrem peío progres- paro em que tem vivido as

taCO Napoleão �ontenele,. :çtuçãq '��rr,� e�_Ieih1s '�Qr, I�'estimulos �, que têm legíti-: - "O Serviço Socral Ru- ca e .�arantia de h-abalho de I, 80 da Pátria".
'

. ,I nossas po rulaçõc; campo-
foi obter fio Chefe do Go- 'esJas as indicações, sera a : ruo direito" i ral levará à todos os homens qr e ja gozum os trabalhado- i O Deputado Napoleão (é nesss.

vê�no a olt�"a,ão.de di'PO: !�::�� M"n u icipal reestru tu-: i .. .' E concl.".dó com suas
I
do campo - ,-"epi�o_

--

�. '" _ da."._c,�'. o p'i-I cea.i'ense . de rra"lme.'to). �

!:�::t:::��;�:�:��:�!: d�A��;:I:�"��:t;n��:�.'a-l-
.:

'.- '0·,0· 18A-"(. a'-'--'$ --1--:-'-,3.- ,

vou o seu projeto elaborado � AInda nao assumi o' � �, 1

com aquêle -objetivo. � cargo, porque espera ainda'.."
'

'" '

"

. A propósito ouvimos o il licença da Câmara Fede- I
por AI. NETO mente, sob carta, pelo go-

I Desloc;1ipento: 21 riIil to... vannah, o. Secretário rie Im- ,.do _de' imposições, trnnsitô-.

ilustre pnrlamentar.ique nos ral.: Tão logo torne posse, As iniciais N. S, - Nu-: vêrno norte americano. .

I ne!!'<las, - prensa l:.,\ Casa Branca �.;rias de segurança interna-
declarou: porém, i;1Í!:iarei a elé,hora-:';_ clear Ship - devignarão o O Congresso dos Estados Pontal: 179 me: ros. James C. Hagerty - dísse :

.

cional, d.tadas pela neces-
_ "Dê acôrdo CO� as [n'o-. ção de um plano inicial ds, primeiro nnvío de propulsão Unidos já' aprovou a vE.:í'ba:' Boca. 24 .mctroj. I "Para '05 Estados Unidos,

I
sidade de .nantermos uma

vações efetivadas; �6s MI.!-I trabalhos, dentro das novas' atômica a xingrar os Piares. Ge 39 milhões
_

de dol�res, Carga uril : 9�(J0 ;onela-' a Aid�ia de Que a el1ergia; defesa adequada para caso

nicipi.os _onde não t.�istir Il!cr�as aprovad�.<; e estou. _ E�as sub�t�uem a dcsig- ; p:=n:ll. a constr=;çao.
"

" I das de ear.ga,
,

! �to:nd�ca se. transforma, �,a- i
de agressão.

assóclaçao rural poderá ser., �ei'to de que terei tod� apo- f n�çao f�llllhrtr de S: S. -,
A con.stl'uç,�O sela f��ta Passa�et:fo�. 60 I (a la ma;s. em um verua-«

instala'da uma J;unfa Mu- 110 de, parte elo Presidente.:. �tean Sh1iJ -- qu e fIguram

I
sob a orientação da C0l111s-1 Velocidade: 21 nós horâ- cieiro critvio do homem, é! "Mas In iciativas como es-

�:icipal, I<!(),bendo a.o presi- da RepúbÍlca, Sr. JUf;celino
.

nos navi03 com�ns.
.

são de Euergia Atôrr;ica,' rios. _

,

motivo de autêntico júhilo, ta do �, S. Sa vàn:�ah :,ão ast . .>, , I I I-- -, Ad
' I 1 •. ,

t'
I

I + t �-"d?ll.t:e do Conselho Nacional Kubitschek e do Miríistr,o I
O primeiro na rio aiômi- ��m a c_oa:Jor��ao (,a . )nn-. ' ','

� ,

i 1)018 o oOJe lVO (le nessa que r�a menve CO'I am .

'nomear o seu presid�.1te e à da· Agricultura, .
Sr. Mário. co será para 'pasr;ageiros e nLStraçao Mantima.. 1 1 PotenCia! 20 }1lil cavalos .ciência atômica nã.o é 9utro ..

' O "N. S. S8.vanT!�h d�v.e-

,Fcdel'�$;{í,o das, AS,sociàçi>es lVIeneghetti, se� o qual na- : carga. As especificações :-étaisl V:<}p.flr, ,'. I "As bomb�s e Qlmas atô-
'

rá estar' [Jiylto denti'o de

:[scola .Técnica de COmerCiO.: :b::::�;::!i��:��I���:: I aSonácioe·�S!�-�r��-'�V"egl[ml�sÇ':Rõ'_�,_sde
ao

Ne'
s. Sa-

m,E'S"1���ta�_oare��:�t":":-"S�"��t':-I·�C"'·'a'·

.-'-,S·:eo-o P.e·rel·ra ! l'U a constJ'uçao ,�lestc bar-!
, "'.. .' - ':

.

:IIU I co. ". .,

li'l _g!
.' .', ,"E��R�}T.O - FLORIANói)OLTS ·'1 Já f�i eseolhido, "pelo pró- ...

,
.... :'. ;

.

.
"

.

.

r .'
' ,-.

,

.

. '.
.

, .. ;,?; .ol'd,em 'dn M'.... �iretor rla Escola Técni'ca de Co' i pria rl'eside!',te Eisenho- r"d'a' 'EdU'Caçãco' C . I t
...

'

.'
.

mél'C,!O �Se:1l1=:t Pe,:€!ra;
..c.omunica aos interessad,os que as

.

wer, o nome para, c" Nuc·!ear ! ".' te 'u- ,I': � L:'U rameC"-'fçoe.s .. aQs EXAMES Jj)E ADMISSÃO (1.a epo.:a) de" SI'. ..' N S S h I .

.

· . "'. }.. d" b
'.' !lp.sela .. avnna., ,. _

.. '.\'erão ser �'eahzadas a ;par:_tu' do Ia 2 de dezmn 1'0, na '. I .

�ecre� ..U'ia. �esta .E2coÍa, prédio do GnlPo Escalár ,José
O S.S. ;lllVanaah fOI-O Aspectos. Estatísticos da· Foram I

h'aduzida;.;
j.
657 perfazen:io 1.87Z, 'jsto é, com 2·,07.D o..hl'as e 25.662

Doite,.!,,-, das .19 às 22 "horas,. prirneir� navio [, vupor à Vida Cultural Brasileira
.

0bras ou títulos, a maior (10,3 por;;e'1to da produção! lJl�l �exemJi!úes; s�guindo,.
'. A' p�'ovas sedi.o -efetuadas' - nos dhts 12, 13 e 14 de ,�rUz:lr o A�lântic·). '·1 Pl'oducãQ de Livros é I parcela do in o-lês com 207 � otaI.

.

SC..f.undo a tiragem
I
se o· Distrito Federal, com'::ezembr·�. EI� largou de· Savannah, i' '. Folhetos em �956}.:- ., �:gUid; d� 'fl'�nc�s, com . .' por emprêS!L 143 ou 46,7 1.483 obl:�s e \),559 mil

E<.;ireito, 19 d·e novdenlbAro déd 1.957,' t"
.10 estado 'nort'e �merié�mo:. . . ,1tiO e de Alemão., com 78, porcento tiverarl.1 tiragem' exemplares, Minas Gerais,Luiz Coutinho e zeve o - 'Secre ;aÍ'IO
'1 G" ,'. '2/n, .' : - A produção (le livros e·fo- : -

La "OlgI:J,. a ,,<, ae�maIO, l' I-

. .,..... '�i s::mdo�388 ou 43,b porc.en- inferior'a 5.000.0xen�plares Rio Grande' do S�!l, Bahia e

'( "_"""'f-�I"U-·lpa'l·e:nl·o de E-co :: 1819, e1'Í1 direçã'b à F;Ul'O:"IL���V�: Z5��::::��,e��1 dt:6�; to Literatu�'a � 129 ,C�l_ 19'6-!, e,
só 71 UH 23,2 porcento .Rio de .Janeiro, sEo às"Uni-

'._" "� '.
_ \

,

"'"
,"

.

". - -, I rCl'cento "obre Rehg'Iao. LiltrapassaraI.� a }50.000 dades que'.�t2lll:bém produ-· -,
. los o que COJ'reiiponoe a. 8

" ,

.

G:1stou o S.S. Sa\'a.nnah'
.

'

.

. ,I Das 306 en.presas mfor- exemplares. ziram mais de 100 obras ou
. , '

I
'

. :'. I h vros por 1.00,000 bl'aSllel- '. I . .
:.

'pa/r.,.8 ]I'e''s·ica·
22 dIas para .�UZíW 6 â<;lân-/ .' i !:lantes, apenas 9 produzI- Pot° UIJ.�da(je d:;>, Federa- títulos.

v
.' " • ; ..

'
• 1'OS, ....regl!ltl'ando-se um au-,

'1
I, _

'

,ICO, ate LPlel'pooi, na ,Ingl-a ....

I
l'mYl alem de IrO iItLos,' �ao, dest.aca-·se São Paulo,;r .

.�. l,:,ento de 1.265 ou 37,4 por- ,

.
.

�erra, I A' \
-

. I
>

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

� iJIIPI,V8rS ,.,eu·'lm'comll�r,nl8daJS b';r,·çl·tCaAen�licidaas :I�:::�:��:i�ie�:�� t ::�;:��:::i����:;:::i::;:.
�

r 'I�il' . I' IA r!' �. Im'".
":.: f·,BB-.·-_ ;.l,·�'.:;J·,.':,I·'.' .;: ,,·�.o:·'.'J, a..

',
..

",.. ,. .,.... .,- .... , ,".: 'v'�ç,-ode�8,ta.tJ_strQ;:Jcta,�dü":' I- :<1.- . .:s'ageli'ús, (') PrcsWe_h-t.e._,�.tte'j<'l +.I.'\:.'�.""-;'�"*'''i"�,,,,�,<., ,�'�• ..,,,,,....-,
'.

_':-", ,.,. �, ,•
/ .' c"çau e f:i'un.'ra- -", .. _�� " -, -

.

LON:QRES (BNS) -, \
O novo eqUIpamento já nhower acenbou' qble-,o rrés- ··D·'". '., _',

,.. ".' .

.'

- -

. e acordo ·c·om· a& reco-
.

Após _as expetiência's c.oi'oa- fo! instalado no:,; barcos mo faz parte do programa . -' 'd UlI.'E·S('O À URSS E A- CliINA P01tTAÇ-õES DA HUN - ,e.omuJlista.5.. d.·e l)l'eeneher, -

,
. mendacoe" a 1� ...., as -

_

d::<.s de êxito do ilOVO equi-. "Artic Warl'iol'''. "Artjc de átomog para .:l ,paz dàs' .., ...' VEÍt11-ELliA AiNDA MAN: GRIA 'PAP'A URSS _ As (lotas de .car!la,' árb'i:ri'áltia..

\
•

.

- -

.

- .i}l;blIca�ões fOl·am.dlstnbuY- ,
-

p2.mento de ero para pesca I Inva,deL"',
"Artic Bucca- Estados UmGos.

. '1 /"'1 'f'
-

D TEM PRI3IONEIROS DE deportaç.ões da FJi.Ulgria eon Os ferroviários na�tac.ãonas pe. a v.aSSL lCaça o e- ,
..

"Ei.shgraph" '.'Fishc.ope" neel''', "Lol'd Te d d e r", .0 essencial do pl'ogre1?so GUERRA _ .. Milhal es de' trolada pelos �oviéticos pa�' .terminql .de Svel.·d]ov;.;k nos
�e

cilYlal, ttliversal, E.stando a
·num bal';!o' nesqueiro· da "Lord Hawke" e, "Lord ,.tÔmico, s82'undo o Presi- Alemãe's 'ai. risoin",dos pelos

i
ra a URS3 deverão sei, mais' niontes Urais foram há.pou-l- c:-;.tegoria (:e Ciênciab S0ci- x

_

"B0Y Line' : a "The .1\1[1.,1'- lY.fountevar.s", beu como ná dente noH� americano, n�o "
.

n'u'meI'o �oviéficps r1.úr�nte- a Segun-
i
fáceis no, :l:uturo, seg'lwdo' co acusados pelo "pj:avda",aiS, com o maIOr '

iconi Inter'1ationa' Marine nqva trabe�l:D,' "Artic Ran- são bonibas
..
e en.genhos de

>1" 2 Q 7
. da GlIei'!J.'á MnndiaI ainda relatórios recenterl�en�e che- órgão da l)artido Comunista( .,08 .0'1 ·2v

.. , porcen.to), IC
•
'.

t'
.

r< L+,d." ;r2r", que .recelltemerrte -rea- .:l'nerra mas, pl'ecisarÍlente ao t- lTRSS', '. "

I 'V d B d Sov'e'tl'co d hJmmul1l('?� lún -.<.....0. �. _

, " ,. ; depois Literatura (928 ou ,es ao na, CO:'110 p'ISIO- • gac o-s a lena e u apes-, 1 ,e preene ,er s�as
recebeu encomendas para lizou sua primeira \éiagem. :ontrarlO, ma�ll.ll1aS e o.bJe- I 20. porcento) e .. R�ligião; "

fieiros e .líálhar·es de jt!po-! te, Os rel[\l;órios diziam que "nornias'\ t.omunis:as de pro
instalacão flêsse equipa:; Os' barcos resb.l.ut:s dess�s tos de uso par'IÍlcc', d�stma� I (544 ou 11 7 porr;;�nt()), As nêses prision,:iroii de guer-l na parte l.riental da Hnn-, du�ão ,�en'1iando carrega,;,.10 �m 'tôa"

_
ao.

fmt"t
frotas de Hull serao eqUl- l

dos a melhorar a v,ela do
categorias .1e "C·iêilcis.s Pn- i'it acham-�e cI.etidL's 'na Chi- gria estão se:1do alargadas mento de ;..1'. Os operários

ça "Lord Line, Lt�." e,...da p,ldos nos inter,,:alos dq_s hcmecn na terra: ! l'�S (140 'i)ll 2,2 porcerto) I J:a Comunisb segundo foi as bitolas d?s e;jtradas de são pagos �a proporçãc do
"Bbyd Li lU., Ltd.", no total, vi['g�ns, G() �côl'Jo co� a O N, S. S!lvannah deve�

8 de Fi1o.wfia (1�2 ou 2,8 informada: a Comissão Es- ferro a fim de' qlt� 'os trens volume de transporte feito
d 29 b· \onasl'a-o. '

"

,rã ser operado particular-I . I � 'I" A", ,1--1" G
.

d" "d ' .:e arco�"
, \ �:orcento) 31\0 as últrmas yeCla �a _.... ,·sem.}, ela -er possam !{ ll'e'ii,mente a e manelr •.que os empre-

.... ,.0'( q'u-e ·;,0 ,homem ,�e �nego'CI-'OS p',ode CO�O:��l�l:'�;� a -t.i"g,m tota!! :::.:: d���,,::b; �:�:�
I
�e��:' '��n.��;:�::: :,:�::.� ;:�dO;etsd:�:::eas. e�:!��i:::

II '8
.

- ;/' , (:]:.517 mil exemp��res), v�- !
sao ��sse, (�ue;- a, He�Ubl:ca I �'egar �a� l.ronteI:a. As bI- 1'0 o rem estava dessa ma--

-

d 1
. ,'lf!ea-sê haver ,;H1o maiS Fe(leud A,em,'!, wfollnou-a tolas I u:;sas estao sendo neira com grande carrega..;

" e Dao �,o :e·: azer 1 J.r:en:ua::a e�.: Ciências SO-; em �an:iro dfste 'ano�q-ue a: COl}struida. -J dp..Zal'ony aKis-
mento �e .ú. Estr- prática,

. .' , ('iais, 13.383 nül ou 33 por- -RepublIca prccurD.va mfor-
I
varda e ii; Nylregy,hr.za.. A disse '�Pravda/', cu:,;.r.ou- à

COnfirmação Carta- pyotestada c ju':;tapost!' a l'rabal.ho, . no Proc. 2.5.04- -;ento) o '-"11 Religião, ... , :.mação <;ôbre? de.;tino de l"laioria dos trens que carre- economia f<oviétien aproxi- �
confh:maç'fw e�tá sujeita ao outras provas, Ac6rdão da' 56RR (3-50-80·- MUDAN- \9.263 nul ou 22.3 porcenr-.! 93��88 priSioneiro;; de guer- gam d�portados hUliglll'OS madamentc 14. n·jlhõeslle

pagamento do ;n.pôsto· do. 2.a Turina do STF', ..no Rec.
!
GA - 1.006/57), .

\;0). A maioria, das obras
í
ra, e 15.79,:) c-ivis que "se sa- para a Unú10 Soviética de- rublos (cêl'ca de_ 0,15 milhões

sêlo, por .s-e equipara)' a �xtraorcl. 18,2(i3, "do RGS:
_

Hospedag�m -:- A qúita- 'lão alc'anc;ou tiragem sLlpe- bi,; ��r.ell1 eSb:J,dõ �a �r.ião I
pQis que 0.6 tropas sovié�i-l' d: dolar�s. a�, . c�âmbio' ofipro�essa �Ie 00D.1IJra e v,.en- (2-70-150 _. FALTA - �ao de deilpesas de hospeda- rior a 4.500 'exel;"iplares e SovletIca

.. O Japao mfor·
I
cas abafaram

.

a revoluçao clal). Isto fOl so numa es-

d�.. Acó;�ião 227, do l.0 1.004/57), ':,
" j gem es�á :;:L1jeita . ao paga- ,30mente 505 exe'.:ederam a [HaLl.a Cor:âssão de que ti- de outubro de J.9:16, paEisa-1 trada de ferro disse ':Prav

Cons. de (jontrib., no, Rec. Espécie - Os ren-dimen- 'ménto do i:npôsto' d') sêlo. t5,000 exemp}arts. Uma ;"ha cOnhêdmE'nb de cêrca. vam pOr .Z:lhonY, a estação I
da" num eàit0rial e pergun-

36, de São Paulo (4-30-30-1 tos .recebidos em 0;:,péd� es-I Acórdão ,98, do LO.. Cons. de edição _extl'ao:'dil1ária (car- de 35.565 hponêsJS aprisio- que fica n,';1, fronteira da: tou: "O que est:ná acon-

_ carta _ 1.016/57). I;ão sujeit0s ao i-il1pô��tO de Contrib. no Rec. 99, de São ti-lha e tabuada) a:.inp:lu um r..ados em so!o C'OIEillüsta Hungria com a URSS, se- tecendo em todo Q país"? O

Depredações - O ,Estado renda, Consult.a respondida P.aulo", (4-30-,,ª0-1;- DES- milhão e 1300 mH exempla- chin,ês. ! gundo o l'!Jlatór.io ao Comi-
I comentárIO do "Pl'avda"

_� l'espo�l'�ávf'l c-ivilmente pela D.v, do Imp. de �enda, PESAS - l.017/i57). 1'8S.
I FACILITADAS AS. DE-

I tê Especial dg ONU sÔbre·l' apareceu 1'cgo·d�pois de re-

pelas depredaçõeJ\ ·em imó- no' Proc. R1.013 í4-30-10-1 J Indeniza�ão - Compreen- a Hungríà. ) la�órios sôbre' operários
vel particular, se a Polícia, - RENDIMENTOS -

"". de não só os matel'Í<tis'de InloA01·0 8'oAI.o' TRANSPORTE DE AR? cheios de imagir.açãoc que

so!icitada CCrn antecedên- 1.010/57), construção, mas também o
_

- Os engenn("iro':l ferroviá- tentavam preencher suas

valor. da eon�truçilo. Acór- rios da UR�S 'estí'io usando normas en'viando carros tan
-..., "NESTE SONETO INÉDITO

Férias -- Nelas' não se C:ão (In l.a Tui'ma do Supre:.. o ar'e a·ágüa para ludibriar que cheios,de ágt;a de ull}a
l··.·lclllem, em ('asos de re- ;110 Trib'Jii�] Ft'dentl, no .

1 L' � ,
-

'd' Ih os bUl'ocl'�tas de Moscou e cidade {J,
.

outra ,dentro daU:',( e es,a.esse corpo' e mu er

niuneração, as percentagens Ree. Ex�r�o).'(L 9..2.35�, d') �.i'le P.U desejo abraçar e possuir lograr as !'Ievel'as exigéncias URSS.

pagas..anunlment<l e à� par- Distrito Feâcral (5-50-300 N0/ limite que eu seja o que ela quei'

ticipações em lucro, ,Acór-':_ 1.030/5V. í::c P.U dentro r.êle :me puder senUr?

Dirigente sindical ---:- P_o- dão 'da 3.a Tm'ma do '1'ST, 'Morte - As indenizaçpes
de sér despedido se. der no Proc. 2.59�56-RR (3-'70- por morte ·d�·vem ser cal-

.

20,� RE';'''UNE�A'ÇA-O - cuIadas sôhi�e a diária totalc0nstan.tes filltas ao serVl- J.Vl.

ço, sem aviso prévio. Acór- 1.008/57). e não sôbre 7Q%,� Acórdão

dã,o da 3.� Turma d,j TST,
. Função - A mlldmlça de dt', 2,a Turma .do STF, no

no Proc. RR-1.631-56 (3-50- nom.e da função n.ão cons- Reé, Extr[\ord. liJ.461, de

'100 _ 1.007/56), I titui �alteraç&o nnilaterill, �ernàmbu-co
. (3-70-40

,

Duplicata _. A d.uplicata desde que n.f\o acal1:'ete mu- INDENIZAÇ.:rO -:- 1.009/

não aceita, por si só, não dança algur-la no contrato. 57).

p�'ova -a (:ompra e venda de tr)\balho: A-C?l':ião da La CQe VIS�O, 15 ue novem_-
,

sery� tle <'dmillículo, se 7urma do Tr·ib. SLipeeior 'dô bra' ele 1957)·

cia,
.

fica indiferente. Acór

dào da 2.a Tl11'ma dI) S'['F,
no Rec. Extcaord. 16.265,
da PaJ.·�íba (5-30-60
ATOS - 1020/57).

V'11 corpo qu� obedeça ao que eu quiS'iI:,

�nxuto e frágii,_. fôrçà que a subir
.[\IJ€ dê hm.ta p:üxão como ri, que eu (l.eI'

AI é que os doi.s Iúnn só te�lham que vir

A ficar a gostar pau s:ó',cl!;tmenté.
.

DIA DO RESERVIS:TArr

Os reitos. que ::-!le entreguem limões duros,
TI1uis dil1:Q,.;:' rio que' o. barro fresco, ar.denl:e -"
N !'ssa perturbr.:ção de procurar
Lá' bem' dentro dag .bÔcas risos 'pU!'os
qlj@' �.lTebellter.n 'cantando e sem canç,lJr.

Como nos anos anteriores, será comemorado no

co�rente ano, a 16 pe Dezembro pr6ximo, o "DIA DO

RES�RVISTA", data que haverá apresentação de Re
servista· das classes de 1927 4 1937, -inclusive.

Oportunamente. serão :plj'blicãdos os detalhes da
referida apresentação.

:

(Nota n. 14 da 16a .C,R.M.)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



�A8TA·DI� E�T1D�� UmDI� PABA I BRA�� -- �onsalra�ora. vitória naU.Ni
o Sr. Senador Carlos Go- gas: ao acaso e na 'aventu-

'

rada - é a quarta Avení- I de todos os pontos do .País va Iorque. os trens de duas merecem registro as estl':1-1 para dizer que vir te pomes de Oliveira, que S{; en- ra. �ma dúzia d!! hola!ldes,es
! Za. São, assim, H avenidas 9ue aqui vêm dur3n�e.o ano, I das mais importantes estra- 'das de. ferro - a "Nova algumas como a 'Wash�;Àa,contra nos Estados' Unidos aqui aportou séculos atrás, e 181 ruas (streets)) esqua- fazer comoi..as, negocies ou das de ferro do pais. aqui , Iorque Central" e a "Pen- \ton Brooklin a Manhall&,d� �mérica. do NOl'te,� em. e se fixou. dando ao lugar drinhado, simêtrfcamente, a a passeio. UP:l bom milhão chegam e d.aqui saem, de I sylvania Ral!'Way"· - que Bridge, magestosas l�ta�mrs,s�o especial di) Gover�o ,o nome de Nova Amster- ciá�.de, com exceção, ape- de estrangeiros também minuto a minuto. - E, de- trazem os 'seus trens. sub- brando a nossa ponte Ii��Brasileiro junto-rã Ors:c:tm-' damo Vieram depois, os in- nas, para confirmar a re- viajam para Nova Iorque, verás Impressionante êsse

I (terraneamente- a Jes,taçõ"s cílio Luz. ma� ainda rllaio��açao das Nações Unidas, gleses e dominaram os ho- gra, de urna via Que dispen- Não é de admir-ar, porisso, movimento, à altura dos situadas no coração da cí da- res, servem, ainda, esta "I)v�m :de obter eonsagradora landeses. O nome prlmiti- sou o nome de avenida, :u_ão que os hotéis (cerca de cin- �d,ificios, que Ipe'rmite a de. Cá em cima. nas calça- pulação, permitindo q'n;vlt�r.la 'na defesa da tes,e da vo, porisso, l:.ayeria dp ser foi .num�r�da e cúrt� as ae- coenta
.

entre 03 maiores, maior concentração de gen- das ·.ou no ,asfalb, apenas tr en s, automóveis, carn;politica que deva ser adota- mudado e o fOI para o que mais avenidas em diagonal, num raio. d·e 500 metros do te do Mundo, em certas ho- sentimos o rumor e a trb nhões, aqui transitam. vln'�da pelos EE. UV e'lingla:- tem. hoje, em homenagem ao de certo ponto em djante, centro, em Times .Square), ras do día.. quando os es- p�dação dêsse mundo qué, dos de todos os recantos.ter!!l no 'lu� se refere',a Duque York. Assim come- quase serpeando pela cída- os restaurantes em número critórios iniciam a sua faí- lá eITI baixo, circula em Nova Iorque, novenlbroU:mao. Sul Africana. � notí- çou a cidade, com o assom- de, e se chanFl simpleemen- não menor, 03 cinemas, as na diária. Mas há em Nova trens que ligam o interior de 1957
era fOI ampl�meIR() dry�Jga- broso desenvolvlrr.entc dês te te BROADWAY. lojas, alguns como a Ma·cyts, Iorque um mundo invisivel do País com esta colmeia

'

.Cm-los G. de Oliveirada J?elo rádio e Jo!rrJus da P a í s , constituindo-se, o Assim, sõlta, livre do es- considerada a maior do que bem pode dai', lhe, além imensa e rumcrejante, TamCapital da RepúpllCal COm imenso centro urbano de querha em que a cidade foi mundov as vias públicas te- do nome de cidade dos ar.., bem o rio Hudson, como os

�rande r�P!!rcnssa�,�os me- que, justamente, se orgu- traçada, a Broadway deveria nham um movimento -íncrí- ranhacéus o de 'cidade dOS braços de marref'eridos, são
lOS

.

SOClai.S e pclítícos .do lham oa.amerlcanos do nor- de ficar famosa '! conh..ci- ye! .. ....:. .Para se ter uma I �ubterrâ�eos - Linhas de atravessados, por .,únei�,continente.
.

, te, como um padrão de sua da no Mundo não tanto pe- Ideia diSSO, basta lembrar I subwav cortam o sobsolo quatro grandes túneis, dOIS
Desde qU,e la s� enc.ontra,· grandeza.iRetificada e pla- lo i'eu m\\)vi'mento comer- 'que aqui o .I'o�to cujo cai� l da ilha, de ponta a P?n�a, d?s quais, o Holland " o

vem o Senador catarínense , n ificada na sua 'parte no- cial mas 1;elos cinemas e
I,

.

rodela
_
quasi metade �a! �o�o. verdadeiras artel'l�s Lmcoln, passam ror bal�opelo PTB remetendo suas I va, ela se �os apresenta tra- casas de diversões que ela Ilha, re�ebe do mundo mteI-1 mVf.SIVeIS rle.um corpo, h- daquele rio, c0!l1 a extensãc

car�as ao povo deSanta Ca-
f çada em 11l1hc�s regu!a!E;S, o ostenta em certo ponto. _ ro, navIos de tod�s os c,ala- i gando, em dOIS traJetos, pe� de cerca de mIl !!letros �cat�rm�, descrevenao a C!rffa- i que torna facll ao vI�ltante Mas, a ilha ManhattanL si- dos; aeroportGS em nU!l1e- lo lado Oe,ste e pelo lado da um. - E. samdo Qessl:'

\ mza�ao, a !Ida e .H admlnI�- I conhece-la para não se pe:r- taada na fóz do rio Hud- ,ro de nove, acolhem. aViões Leste, �s e�tremos. da ci.. mun.do subterrâneo, a gU('traça0 daq�ele g.amde Pais der. san, entre êstE; rÍOj e braços d� cll;torze compaI_lhlas na..:. dade. Sao lInhas diretas e levei os meus caros leIto
- norte a�et'l.cano.. Transcre-l demar que tomam o nome ClonaIS e e�trangeIras, con- com parrudas e� estações, res (se os, tenho) 'para l:e�-vemos, aqUI" mal,; .uma. de ,. Sendo �anha�tan:. u� de East Rivel' até certa al- tando, agora, tamb�m a nos- ta�betn �ubtf'.r,raneas, com pirar

.

o ar da superflr.le
suas, .cartas, remetIda da I�ha c.ompnda. fo: facIl dl�- tura, e

.de HUI.'lem, depois, !la y�RIG; e, maIS �o que �oJas sortIdas. sendo
..
q'!e � Ide�ta

Ilha, _query c.ompletal'
ONU.,. tmgUIr a�, ruas das avel1l- foi se !tornando pequena os ombus. t; al!tomovels que,

. 1.Grand Centl:al StatlOn � lllfor�aç9'(� sohre .os me
das. ;Asslm" estas ,foram (cerca de ')0' auilônietrcQ de em magnIfICaS estradas • .fa- parece uma cidade. Porém, lOS d·e hgaçao dela I:.on·. _

CA�TA�r�&o�STADOS abertas ao çornpr�do da ilha, comprimento 1-lOr 4 de'�lar- zem intenso tráfego para Nl' mais do que êstes "sub'Way" continente e outms ilhas.
aquelas, as ruas, o. foram na gura) e a cidade I:'stravasou '.

-.
-

..

largura dela, �, quer uJ?1as dela para <:onstitvir. os seus M' 113quer outr�s, Rao lm�as re- bairros. em ilhas vizinhas,
.

orreu aO-8 anostas que h�am o Norte e o o.'lle ficam o.S hairros de
.

.

S!JI, o Les.e e o Oeste da Richmond, Queens e Broo- .

cld�de, .c?meçando e acaban kljn, e no 'continF.nte. onde p
·

do a beIra dagua. ha o BI'onx. ..- •

revIUE. o que tornou mais fa- E', porém, na ilha Ma- I-ciÍ a orientação de quem nhattan que se si';ua a ver
aqui chega - tanto as ruas dadeira cidade de Nova Ior
como as aveni.�as são nume:' que, opde " moram Ou para
radas, salvo apenas, dnas onde convergem os 7.750.•oco
destas. a que foram dados habitantes que, segundo 3
Os nomes de AverJda Lexi última estatística, contituem
ngton. e Mgdison. Ha, 'é cer- a populaç§.o d'l1 cirlade, e is
to, al11da a Park Avenue, SQ sem falar nos milhões ••

-mas esta foi tamljm nume- (13.000.000) de americanos

LONDRES, 21 (U.P.) � O
premieI' Harold MacMillan anun
ciou hoje qU'e irá a Paris dis,
cutir assuntos de interesse co.
mum aa Grã Bretanha e Fran
ç.a. O sr. MacMillan viajará na
próxima segunda feira.

nos ampare e nos «l�fenda.

Qu� o espírito -de Napoleão
nos inspire ,estratégia para

pod�mos livrar da indis_

cri,ção policial nossos cola

boradores.
Mas. .. aventuremos al-

�gumas perguntas, alguns.

�

i ����:��;� I,responsavel, registrando, va �

�
(
�

!
�

f!

cinado� maior. Não faz tra- O entêrro do macróbio catari-

LONDRES, 21 (U.Pi-) - A
rainha Elizabeth e o principe
Felipe, duque de Edimburgo, co.
memoraram seu décimo aniver.
sário de casamento ontem à' noi.
te, com um jantar e� ,familia
palácio de Buckingham. A prin.
cella Margaret -não esteve pre

sente, por ter ido ao cinema; en.

treíanto� passou mais tndc, �ra'
apresentar cumprimentos à il'l.lã.

Nova Iorque
Nova Iorque começ<)U co

mo as oub'as cid:;des Dnti-

à _hora . da
-

morte,
esperando�a CHIO um justo
Quirino Claudino da Silva éra cal' nomes, fatos, pessôas e lu- que vivera 113 anos, entregando

um conhecido macróbjo e resi- gares. .

�como
um justo seu espírito !l

-
.

- \'
dente nesta capital há muitos Faz alguns anos, já -de cabeli- Deus. .

anos. nhos e barba brancas ainda tra- Contava o morto, durante as

O velhinho contava histórias balhava, vendendo verduras e· palestras que em vida fazia com

da sua vidla, que �emontavam a ervas num taboleiro da 'praia' I os que desejavam ouvf-lo, que
um tempo muito remoto. Para do Mercado Municipal. a sua vida foi sempre de traba.

ouvi-lo, procuravam-no muitas Ontem correu a notícia de que, lho pesado. Que nascera em

pessôas de tôdas' as classes so- Quirino Clàudino da Silva,

se-,
Biguaçu, tendo trabalhado em

ciais, que entretinham' com Qui- gundo êle mesmo . afirmava já .varias fazendas e estâncias, ser

rino palestras �gradáveis. estava c,om 113 anos de existên.:.. vindo a vários 'patrões, que já

I
Verificava-se o cunho de ver- lifa ter,rena,. havia morrido,

PO-j
faleceram há muito tempo"

rém, em circunstâncias que d�i. Fez parte das tropas que toma-
.............

dade dessas lembranças. do

pa.
s-

xaram pessôas de sua velha fa- ram Lajes. E foi prisioneiro dos""'--,----- sado, por que a todos relatava
FI

' ,

l'
-

S t' F'· 22 d N b d 1957 milia, em completa perplexi.da- companheiros de jornada revo-

�o�rl_a_n�o_p_o�Is_,��e�x�a_-�e_I_r_a_,���_r.��o_v�e_��_r_o�_e�����s_e_m_p_r_e�,�m_e_s_m_a�c_o_i_s.a.�se�m��t_ro_- d� Sabedoura do fat� a noss� luc�nária de Pinheiro Machado.
- ••.�

reportagem dirigiu-se, não sem E escapou de ser degolado por
alguma dificuldade, à residên- ,duas vêzes. Depois voltou à vida
cia do macróbio, que vivia numa �e tropeiro, quando então pen
casinha pequena e muitQ modes. sou em casár-se, o que _fez. Fez

ta, numa-das entradás do morro, parte das tropas de Gume�cindo
:(undos da Av. Mauro Ramos, no Saraiva, e citava nomes e deta

lugar conhecido por "Chacara lhes de encontros sangrentos,
dOi Jorge Havillras" EI por outros, naquela época e nos quais to
ainda pelo nome de "Boqueirão". mara parte. Quirino deixa seis
Efetivamente Quirino .·Claudi- filhos, _vivos, trinta netos e sete'

no, da Silva, estava morto, estan- bisnetos, os quais parte vive
do seu corpo 'na Eça improvisa· aqui e' outl'OS -em diferentes Es
da e tendo na cabeceira, uma tados -do país.
pequena vela àcesa .•Ao seu lado, Fazem sete anos, que ·com

na casinha mortuária" seus fi- avançada idade, faleceu nesta

lhos, ainda vivos, Sebastião da capital sua e�pôsa.
Silva e Alice Silva.

WASHINGTON, 21 (U.P.) �
Os economistas do governo pre.
�izem, hoje, que perto de quat�o
milhões de, norte americanos es

tarão de�empregados, ,até fins'
de fevereiro próximo. Atualmen.
te, o nlimero �e desempl'egados
sobe a dois milhões e meio; e
seu aumento, segundo o Departa
mento do Trabalho: será devido
ao decréscimo do ritmo de ex.

pansão industrial.

nossa. redação, onde o trou-

Um sargento da nossa

Policia Militu entrou em

xe qualquer assunto do seu

interesse. Pouco depois, se-
gundo conseguimos apurar,

licia Militar quer saber

ABORDA O PROBLEMA DO

õLEO.DE SASSAFRÁS O

Dep. ORLANDO BERTOLI
O assunto mJ1is em evid�ncia

na sessão de ontem dia Assem

bléia Legislativa; foi o discurso

do deputado Orlando Bertoli, que
situou com brilhantismo o pJ;O

blema do' óleo de sassafrás, fa

zendo notar' às autoridades, ·no,

ta�amente as federais, que me

diC(as deverão ser tomadas com

urgên�al a fim de que mais não

s.e prejuidque a florescente zona'

do Vale do Itaja!.
'O deputado Bertoli �oc'llizou

detalhes o assunto. Expli·
exemplificando, casos em

que estão envolvidas mumeras

firmas exportadoras e .que agora
se veem impedidas de o fazer

�iàn'te de exigências fiscais ab

surdas.
Depois d,e lograr integral apôio
da Casa, o deputado Orlando
Bertoli (PSD) insistiu nos apê
los ao Govêrno Federal para

que solucione definitivamente o

assunto, havendo a Assembléia
transmitido os seguin�es' despa
chos telegráficos:
Ao exmo. Sr. Presidente da

Repúl;llica.
Ao exmo. Sr. Ministro da Fa

zeIlda
Ao exmo. Sr. Presidente do

Banco do Brasil.'
.

Assembléit.. Legislativa E�tado
Santa Catarina pQr proposta De

putado Orlando Bertoli pede vê
nia solicitar • Vossência provi
dências sentido sustar processos
representação motivados pela
não exportação no prazo da ciro
cular n. 9 de 27 de Março de
1945 cio óleo de sassafrás tendo
em vista que o atraw é c01Ise_

quênc(a da dissonância do valor
dólar fixatlo pela Cacex e o

preço ofertado marcado externo

pt· Outrossim solicita ainda seja
procedido levantamento esto·

pôrtb !tajaí ifíterlÍ1édio

1
Mêsa Rendas local- com discrinli' quilidade população em' torno

, nação procedência, et restâhele- mesmo. Encareço providências
I cido novo prazo com sintonia túlgentes sentido seja sanada tão
preço mercado internacional ar- grave ocorrência. Cor�ais Sau-
quivan'do-se todos processos fis- dações. (ass.) Deputado Alfredo
cais e andamento. p.t. Cordiais Cherem - Presidénte Comissão
Saudações - Ruy Hulse-Presi� Estadual LBA.
dente. TERRAS DE CHAPEÇ()

TELEGRAMA O deputado I!etebista José de
'A todos oS exmos. srs. Senado- Miranda Ramos,' tendo em vista

dores e Deputados Federais por telegrama da Câmara_ Municipal
Santa C$rina com assento no de Chapecó, 'que apela ,a .co�sti.
Parlamento Federal ' tuição de uma comissão parla

.

Assembléia Legi�lativa' êste mental' çle inquérito, para averi·
- Estado, por proposta senho.l' De- guar irregularidades que esta.
putado Orlando Bertoli solicita fiam ocorrendo na Inspetoria de

.
.

"'L.. Como não estivesse dO'ente, a

,
interferência ilu�tre represen· '1:erras daquele Municipio, teceu familia alarmou-se e em casatante

. Santa Catarina junto sr. uma série de comentários a êsse todos viviam como seus visinhos'Presidente República e Ministro respeito. Frizo�, entre outras
sabedores do fato em verdadeiroFazenda sentido sejain s'lstados cousas, que medidas deveriam t

.

td '-. I .
., CQtls ranglmen O.

p:ocessos
.

e rep:esel1t�çao lm- s�r tomadas pelo S;. Governador Efetivamente a previ�ão doposto consumo sobre oleo sas d,o Estado no sentido de que a

1 Ih' h' . .

f
- -. _. . bQ.m ve In o cumprlu=se a rls-

sa ras com levantamento esto- sltuaçao eXistente - há mUito I d". _.....,. _

' ,

_ , ca e pe a ma ruga�a sem um ge-ques porto ItaJal e flxaçao novo tempo - encontre soluça0 dese-
'd d d' d' t 'd: prazo exportação tendo vista

si-I
jada sendo os colonos contem-' mi o, espe lu-se es a VI a em

'tuação multas efetuadas decor- priitos com os títlUos definitivos
•

I r:m culpa. ?o�êrno Federal que a' que têm direito. Con':vrdou I

nao permltlU exportação disso- com o telegrama, na parte em Homenagem a Agrl·pl·no Grl·econância p!eço fixado Caccx et que apela, a Comissão de Inqué.
mElrcado externo pt, Sitriaçiio vem rito, para, tão somente pl'ecipi-
criando pânico junto inúmeras tal' a s'Olução daquela 'irregular
firmas Vale Itajaí pt· Saudações e calamitosa situação.
Gordiais - Ruy Hulse - presi- CONSTRUÇÃO DE GRUPO
dente. ESCOLAR
PEDE PROVIDÊNCIAS SOBRE O deputado Miranda Ramos
O LEITE NA ALFANDEGA O requereu e obteve aprovação pa.
DEPUTADO ALIo'REDO ra o envio de um telegrama ao
CHEREM. Sr. G9vernador afim de que se-

O deputado' pessedista Alfredo ja construido um Grupo Esco
Cherem ocupou '

a tribuna da lar no Bairro Passo dos J:<�ortes
Casa para tecer considerações a - em' Cliapecó. O tele�amarespeito do leite em pó que se está vazadp nos seguintes. têr:
encontra retidó nos depósitos da mos:

Al�ândegi, de .Florianópolis, e de TELEGRAMA
cUJO assunto a nossa população Exmo. Sfil·.. Governador do
já teve conhecimento através dJe :,Estado
entrevistas concedidas à emisso-' Florianópolis - S "C.
ras da Capital pelos Srs. Dr�. Assembléia Legislativa decidiu
Paulo Fontes - Secretário da dl,rigir vossência, consoante P1'O
Saude e Alfredo Cherem ._ Pre- p,osição .deputado Mi1'anda U..
sid�nte da Legião Brasileh'a de mlls, veemente apêlo pua c1'ia
Assistência ---., Secção de Santa ção uIJl grupo Escolar bairro
Catarina. PllsSO' dos_ Fortes, cidade Chape,
Após comentar os fatos ocor- có, atendendo ansêios popUlação

ridos com a reten.çãq do referido e :viD(�o eneontro altos interesses
produto nos depósitos da Alfân. eÓsino primário nosso Estado.
dega de Florianópolis, o deputa- Atendido êste apêló/ fique vos.
do. Alfredo Cherem requereu e sência certo terá I'i�atidão aque

obteve. aprovação da Casa para. la lB'bc.riosa parcela habitantes
o segumte telegrama a ser ende- cidade Chapecó e o reconheci
reçado ao Excelentíssimo Senhor mento tão alta realizaçao seu
Presidente da República: Dr. govêrno favor instrução pública
Juscelino Kubitschek de Oliveira nossa gente.
Presidente da República Respeitosas Sauda�õ·es.
Palácio do Catete

-

Ruy Hulse _ presidente
RIO, ORDEM .DO DiA - 21/11/57
Apêlo vossênciá sentido seja Discussão e Votação o Projeto

providenciado máxima urgência de' Lei nr. 242/57 - Autoriza
liberação cincoenta e quatro to_ abertura de crédito especial pa
neladas leite' retidàs desde 'maio ra pagà<h(ento de dívidas de exer
último Alfândega Florianópolis, cicios findos.
procedentes América do Norte, P A. U T A
adquirid�s através Ser..viço Na- Projeto ,de Lei nr. 122/57
cional da Crian,t;a destinaltas Auto�lza abertur� de crédito es·

crianças pobres brasileiras. Pro,- pecial. para dar cumprimento ao

duto estocado acha-se ameaçado contrato celebrado entre o go
de deterioração. Situação insus- vêrno

.

e a
-

Fundação /'/Getúlio
tentávél virtude ser

.

conh'eci- Vargas. \
".

mento público. Imprensa falada Prazo A Contar de 22/11/57
e '('scrita explora ássunto: intran' _. Ternlina em '26/11!57�

NAPOLES, 21 (U.P.) - Hou..
ve dois mortos e cerca de' uma
centena de feridos, na explosão
das caldeiras do navio cargueiro
Italiano ANNA MARIA levoU,
que se achava em reparos neste
porto. TÓda �a zona portuária de
Napoles foi abalada pela explo
são, que' abriu' d;'is rombos em

ambos os lad,os do casco. O na-·

vio afundou em seguila.

nossa redação sob a seve-

1'a vigilância "do comando
da Policia Militar de: Santa
Catarina! Oba!

Que a Santa Padlroeira

pei1'ismo jornalistico, não

.

Por ambos e dand'o por teste·

munhas de pessôas presentes
soubemos que Quirino Claudino

� Silva, previra a sua mprte e

para esperá-la sem medo e-co

mo um justo, tomou o seu' bapho
vestiu .a melhor roupinha e dei

tou-se, afirmando que iria mor.

'reI' e seu corpo seria sepultado
dia �1 deste. mês.

nense, r.ealizou·se 'ontem às de
sessete horas, saindo o féretro
de sua humilde casinha, para o

cemitério n:Hmreipal.
A reportágem de '10 ESTA

:PO", examinou a, Certidão .de
morto e que tem o número de

Obito, fornecida à família do
morto e ,que tem o numero .de re

gistro de 19.731.

WA;SHINGTON, 21' (U.P.)
O governo deu hoJe novo passo
no" sentido de. atender aos recla·
11).os d,o congresso no qUE' con.

cerne a. uma repartição "UNIFI

CADA", que se incumba de ace.

,lerar os projetos de -.aviõ·es ato-. '

micos E! fQguete�. Congressistas
manifestaram' temores de Que a

União Soviética, após o lança.
mento dos Sputniks, assinale n�
\'0 tento de propaga'nda fazendo
V03r .um avião acionado a ener

gia nuclear, antes dos Estados
Unidos. '0 novo oí'ganisnio diri
gi rá os esforços congregados dll
Comissão de Energia Atômica e

da Fôrça Aérea._

u�a do silêncio como ma-

téria prima ind,ustr.ializá-

srs. Promotores Públicos
.

E assim veio a falecer nesta
capital o mais velho de todos os

catarinenses de que 'temos noti-
ciL ,

Acrescentamos como nota final
e fiel que o macróbio falece1,l
em pleno uso de suas' faculcfades
mentais.

LONDRES, 21 - (U.P.) .- O
novo embaixador do �rasil, sr.

Assis Cha�<eaubriand, f� na tar
de de hoje sua pri'meira visita
de cortesia ao chanceler Sel'l'lyn
Lloyd. A apresentação das cre·

denciais ii. rainha Elizabeth está
marcada para ámanhã; ao meio
dia no palácio de Buckingham.

vel, não vende opinião nos

balcões de anúncio. Fre

quenta normalmente os la

res florianopolitanos. Não

precisa-de ,omissties dos

para circular, porque não

usa linguagem ofensiva ao

pudor e escabrosa - ,por.
lei proibida. Que é da; opo

sição é líquido e certo.
Por. que, pois, essa vigi

.Jância policial? Para saber

a autOria de determinadas
críticas? Infantilidade do

bravo e heróico sr. ��te.
Geral � Policia. Ós arti

gos que nossas colunas

abrigam, sob pseudônimos
fechados, são da redação.
Por que êsse empenho ja
ve1'teano de identificar este

ou aquele colaborador?\Pa
ra castigá-los?' Erfo. Se o

que escrevem iml!.rocede
ou é falso - o castigol não
está no poder de metê-los

na cadeia,'mas no expôr ao.
público súas contrafacções.
A razão da força é a razão

sem raz.ão.

RIO, 21 (V.A.) - CQm
a presença do secretário
de, Educação da Prefeitura
sr. Nilo Romero e de figu
r�s da literatura nacional,
livreiros' e amigos, foi inau'
gurada ontem, na Bibliõ
teca Múnicipal, a placa co�

memorativa do Jubileu "de
Ouro do escritor, filósofo,
historiador, sociólo,go e cri·
tico literário, A g r i p i TI, o
Grieco. A cortina foi des':
c�rada por s�'a espôsa, d.
Isaura' Grieco, tendo a pIa.
ca a seguinte' inscrição:

"Agripino Grieco trabalha
e realiza com a mesma jo
vialidade dos art€sãos do

Renascimento". Após o ato

saudaram o homenagead..o
os Sf9' Jaim� Adour Câma
ra' Ubaldo Soares, Carlos
Ribeiro e Joaquim Antunes,
todos enartecendo

.

os 50
anos de atividade 'literária
do consagrado homem dt:
letras. Agripino Grieco, em
brilhante improviso, agra-··
âeceu as homenagens rece
bidas.

BUE�OS AIRES, 21 (U.P.) -

O Boca Junior está organizando
um torneio de futebol noturn�

. ,

para a temporada do verão, co'm
a participação de equipes brasi.

_ leir�s e urugu�ias. Além do Boca

',Jumors, atull:rlam o Nacional e

Penarol, de Montevidéu; Bota-
fogo e outro conjunto do Rio de
Janeiro, bem como um� equipe
Argentil)-a ainda. não determina
da.

* *

RIO, 21 (U.P.) _ Os traba
lhadores na indÚ!lbia do açúcar
entrlU'ão' novamente em gnve a

fim de obter aumento, salarial.
Alegam eles que o acordo lmte
rior não estã sendo cumprido. A
,greve aifI1girá as usinas de 3!'Ú'
c,ar da cidade do, Rio, do estado
do Rio eJ Ido estado de S. Paulo. .

O �temeroso sr. CeI.

Com te. Geral da \briosa p�,

BUENOS AIRES, 21 '(U.P.) -

Acredita-se que nas próximas
quarenta e oito horas sel'ão in

dultados, por decreto, todos os

ex-legisladores per.onistas detj.·
�os de_ dois anos pãra cá, sob a

açusaçao de "TRAIÇÃO A. PA.
TRIA": Ao que se informo'u o

decreto já foi examinado em r�u
nião de gabinete, tendo o seu
texto sido remetido aos minis
tros milit,ares para exame., defi-
nitivo. '0.',

quem é "Cosme sem Da- Loteria �o Esta�o'miãõ". Pois lá vai: "Cosme

sem�Damião" é o exmo. sr.

CeI. Mário Gued'es que não

contando nem com Damião

nem com Cosme, quer .fa

zer 1'arol com Cosme &

Damijio; que faz muita fu

maça sem fõgo; cuja dire

ção tem, por fora, "corda

de viola e por dentro, pão
1!olorento" ...

"Cosme sem Damião" é

a opinião publica, sempre

severa com a
-' deinagogia

barata,. as poses- estudadás,
o !faz que é mas não é!

"CoSme sem Damião", no
que tem escrito, é civil.até

na acepção militar da pa

laVl'al

PAGAMENTO DE'PREMIOS

A Loteria do Estado pagou os seguintes pre
mios maiores, relativos· as extrações de 5, 12 € 19
de Novembro corren'te: �.

�

TREZENTOS MIL CRUZEIROS- ao snr. Ama
zonas de Oliveira, vendido pela Agência de Ca
noinhas, bilhete 9688 de 12' de N\ovêmbro corrente.

UM D.ÉCIMO do bilhete 1.135 premiado com

Tre:z;entos mll cruzeirós" extração de 19 de Novem
bro, 'ao snr. Wilson Agapito' Zachh�, vendido pela

. Agencia· SIMAS n/Capital.
QUATROCENTOS" MIL CRUZEIROS' aos

snrs. Amador da Silva Fontes, seis 'decimos; Joiítol
Blasiki, um decirno; Francisco Ruiz, um decimo;
Anastacio Balero, um decimo e Etelvina Rodrigues
de' Moraes, um decimo.

'

. Bilhete vendido pela Agenciá Moura, n7capitãL
�

PARIS, 21 (U.P.) - Os muros
de Paris

-

amanheceram hoje re

pletõs de cartazes amarelos, con.

vocando o público para uma

manifestação diante da etnbai-'

x�da norte americana, na pró.
xlma segun�a-feiTa. Dizem 08

cartazes que os Estados estão for
necendo armas aos rebeldc>s ar

gelinos, eIjquanto o governo
francês "NADA FAW', A convo.

cação é feita por uma organiza,
ção de extrema direita, denomi"
nada "JOVEM NAÇÃO".

HAMBURGO, 20 (U.P.) - A

Seleção. da. Alemanha' Ocidental,
campeã mundial de futebol, der
rotou hoje a Suécia por encontro

amis,toso com, p pl�c!lJ:d. de
...

a zéro.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


