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WASHINGTON, 14 (-UP) -

I
de petróleo; em 2,1 -milhões je prestada: 'pelo Depar-ta- ·2_ A sua capa :idad3 ele to, a .nm ·de obter-em cura r- BUDAPEST, 14 (UP) - O
dp barris dapetróleo-por dta I mente do Interior.. produção ex,cede en, muito os

.

.quer:: acettanco ,nos Íares e' chefe; reconhecido dos cam-.
Os Estad{)s Unidos, em con atingido aproxímadaman-, O secretárío do Interíor atuais meios de ti ansporte ná sobi�dade aqueles que éi poneses antí-cemunístas H_;-'�1
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"J . �\l.ez, PE't,dmliU-" af:,.;�egl1tJ.lFi} . �,>; .' 7'. . --

''I':"' i.fltl :1, , daae:�' Réléínhrõf( o 'Card..,� 'Ter.r-as�mn'h .ç.artà 1Lllrlgtda.,_ a �

BUENOS AIRES, 14 (UP)' rada ínternaeíonel' de auto concIuSf)es� " .,.... I
."" â.ent�. :luscê'linq l{JÍ1'li-J.us?heR: '

_ '. '. ) � amigos �ovach declarou Qll'.!
mobilismo. Fangio). que esta I 1. Qaso necesi'át:_!Q;. 05- -Es· deíxou o <.Rlp "à'.ll\l.eiUfl1oit�.' Arceblspo .do RlO de. JaneIFor,:,não,;.'tém. nenhuma íntensàn

,

t d "_"d d d''1 pronunciamento do Papa Fio áe voltar"à�vida_ partidaria- Juan Manuel Fariglo, o va propranso a encerrar sua a os uUI 'os po erao ar leIo.; para o Estad,Q d(\) Piauí, 6�1 .

\

campeão mundk'l1. de auto- carreira,
�0Il:tem ,ganho� o n;ar. mais 2,1 milhões �(' b�,r de vai inaug�.ra'r di.ver:S:i;

.

�x�I sôbi-e O problema, qnan- em futuro 'prrocimo.

mobilis,mo, a�u�cI'cu que pro grande premio da Argentína, r!-S àsua atual p.rodnça(� díá- obra comem tíva I ' _I' :do 'revelou qua há, no mun
vavelmente ira a E':uropa par-I pírotando um Carro Masse- na de 6.978.000 barrls de ,s. �r�.lvas (O f>rl

d
ticipar novamg;tte da tempo, rati, petróleo., _

melro amversario do seu Go .do inteiro,/5.000,OOO .e han
" .

A h di
soníanos, dos quais só 400, oor

•••"••"."""""".�".•"."".""�""."�"H�"""� �nbt·. C�taaaT�Ni,v na spd em tratamento. Referindo'-se

:C'o�M·' O' EN'S I N' 0,1 hor:s :.l:::ls��ó�a:ac.l�:Sn�� .

ao ccntágío, ,Sua Santidade

: • barque o Presidente ínaugu • I a-fil'mal'a que é muito' menor

:,.

-I
•. rará o viaduto sôbre o rio

,--- ..... , que o da tubersulose e difi.
.' .

Poti, construído pelo. Míní-. cílmsnte se propaga, pois sàmmte 3 a 6% dos que vivem
: O concurso de Ingrezso e reversão_no' No corrente'

.

ano, segundo noticias tério da Viação. Ao meio-dia j unto aos doentes --de lepra cont.raem -a infecção. Disse en-

: magistério e3tadual, instituido no govér- alvissareiras qUe nos chegam, será resta-. a comitiva presidencial par. tão, D. Jaime de Barros Cãmara: "O Perigo é bem outro:

: no Nerêu Ramos, foi enta'e as providén- belecido, com todo o rigor, o concurso de: tirá Para o município de o da qissiÍnulação, o de pretender alguém ocultar seu mal,
: "cias que mais contribuiram para o inve- ingresso e reversão de professores. ' : Pentecostes, no Ceará. ti fim pal'a não ser tratado como hanseniano". Mais adiante,
• jável grau de desenvõlvlmento a qUe che- O Secretário de Educação e Cultura,.: de inaugurar uma barra- s!1lientcú que deve cair os ,preconceitos e Os temores c:m-

I gou o Em:illo' Catarinen,se até 1951, quan- a�nda confor.m.e as mesmas noticias, está I gemo Depois dessa in"ugul'a tra os leprosos, que lhes dificultam li reintegração na vida
• do caiu em vertical, a pnato de em 1956 VIva e deCIdIdamente etupenhado em ,pão o avião da FAB partirá '_;lvil, para arrematar: "DesfnendG-nos, poi" de tal il11-
• ".' • • y, .

: andar, no paí.�, em posição' de cerra fila, �ue esse conc.�l·sO s� proceda c�m.a maior I para Fort�leza, onde ,o Che- pressioni .mo e orIentando-nos pelo ciência e caridade,
• depois d� Sfr classificado· em primeiro lisura, com <� maIor corre.çao, com a. fe do Governo' devera estar acolham�s 'fraternalmente nossos irmãos libertados do

': lugaa', dura,nte mais de ·uma dúzia de maior honestidade., : às 15 horas. mal de Hans�n",
: anos. E mais: para' esse desi<le·rato tem re-:- -----------...:---'"""'!--------: Sem espíritn, público e sem nível men- cebido mão for'te do governador Jorge COMUUIS'.TAS'• tal para o govêl'no, o Sr. Il'ineu Boinhau- Lacen}a, que o vem pr-estigiando mesmo I, n. -

: sen, muito i!mbol'a pl'umetesse, pelo ES-
_

contra o assédio dos elementos destrui- • i
I PíRITO-SANTO de .ürelha que lhe fabri- dares e n!'gativos que, nos anos anteriores, I aGEM NOIRECIFE• cava OS discursos, retirar do Ensino toda degrinEolaram irresponsavel e criminosa- :

.

RIO, 14 (VA) - Segundo

{)'I
a".ordem se modifica: Ri!)

: e qualquer intromissão da política, outra mente o Ensino, entre Os quais, .por .di- :
"

..

Instituto Brasileiro· de Geo Grande d,o Sul,
. com' 90.665

'

•
. ..,. , - grafia e' Estatistica, mais dt� alunos, Distrito Federal, c·am

• coisa não fez 8enão politizá-lo com um reito., incluimos até um sen�� e

monse-I REC F 14 d t 1- I E,
.

(VAJ -,- Agen- CiOS ocumen Os pe Os tiuals sete mil estabelecimentos. 80.132, Pernambuco, com .. ,

: rigor e uma fe.rocidàde:' sÓmente ig\lalá-, , nbor sem compostura cristã no. perseguir tes do delegado de Ordem se sop.be que os presos !'sta- particulares estão ministran i 50.928, Minas Gerais, com ..

••• veis no sistema da União Soviética. o.;:; filhos de Debs. .: Policial e' Social vasculharHm vam encarregados pela (),:.!. e· do ensino no ,Bràsil. Pernam 45.467, e Estado do Rio, Cal
As mais desumanas perseguições ro- ..L' um comitê comunista móvel �ãq_ nacional comunista d� buco, com 1062, o Rio Gran 43. 805 alunos� A predomi

: l'am feitas, duràllte todo o quinquênio, em Se o concurso fôr. como deve ser, real- qUê, n,a ocasião, funcionava fazer prop,alganda contra 9. de do Sul, com 1003, e o Dig. nância de alunos é para ('

•
' no subúrbio de Cordeiro. Fo- instalação de um pôsto ::!e trito -Federal, com 904, pos sexo feminino, que aParece

• número de estarrecer até e.spír�os insen- mente restapelecido, com êle - o sr. Ru- ram presos Manuel Ferreira foguetés teJeguiados em Fer.. suiam no primeiro mês leti com 292.947 alunos, enquan-• SÍveis.
.

bens Nazareno Neves terá prestado um Nas�imento, Amaro José Nus 11ando de Noronha. Ainda vo de 1956 o maior numer tó o sexo mascullno apresell-

•1 '�alld[l eSSa era de negras nuvens de- .dos mais a;si�alados' serviços à sua terra. cimento, Antônio Barbo",! aos documentos verHicou-l;� de estabelecimentos partir\) tá-se com 272 .441 alunl)�
Santos, José Gonçalve", S<;- que hav:a plano bem estru- lares dedicadcs ao ensÍ11: Apenas em cinco unidades� omorou sôbl'e o nosso Ens.no, os concur' E os louvores CO,111 que registaremos o fa- .

t• brinho, FlorIS aMo Soares de turado Para comícios a serem primário. Os domais dad:>5 contingente feminino é inf�·

:1
sos de ingresso e reversão de professores to, de irl'equivoca recuperação do ·Ensino, Freitas, Manuel ��01rlgt;:.es promovidos p<>r .operarIo;;, .davam 505 para o Estado dr rior ao masculino. Já no en
cOlp·eçou sendo burlado cinicamente até nós os estender,emos ao sr. Jorge Lacerda. Sousa, Adauto Paz BaroóJ',ét, intelectüais e pessoas

-

da Rio 495 para a Bahia,,,45f-· sino ofiCial, o elemento mas,"_
.. seI' praticamente supl'im�J.{]): na relação Oom o concurso honesto, restabeleeerá o Pedro Alves de Oliveira, El1- c!asse média, sempre contrn para' o Rio Grande do Norte. culino é o predominante.
: das vagas, as melhores et:am escondidas govêrno ·a cQnfiança dos mestres e o. es-

I
rico Araújo Lima e Cândirlo· a inst�lação do pÔ'sto, com o Na distribuição dos alunos

e .
Santana. Tôrres e apree.ldi- qual "03. americano;; prep3.-• para <) afilhacljsmo político, para o pos- tímulo para os qUe vocacionalmente 1'U- .

.
ram a guerra muncti:l] alm!'-: terior p'reen.chimento POi' protegidas e mam para a nobre profissão de ensinari

.

jada"
'

Sera-o EII"ml"nados Os Candl" Jatos Que; puentas dos caciques distritais, por Está no concurso um grande passo L O II C U r a Co�o' sempre c-�orre nes
' '. U

; "f'e"SOr3S" mais llr-ecisada:s de escola de pal'a San.tll- Catar'ina, no setor educacio- SãO PAULO, 14 (VA) sil: atividades, entre OS pra

S O
-
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.

G t
I

... No bairro d� 'Barracã:J, ,;n s:s havia Os que tinham por e poem s· ormas overnamen ais; que os própriDs aluno:>. nal, voltar a se'r o que já foi. Ribeirão .Prêto, João Elbs dz obrigação movimentar uma.
1

•
_
Como pl'ova anedótica do. nível do En- Promovam·no limpo e es�orreito, livre Silva, de 22 anos, matou !Jn éampanha financeira atra- VARSOVIA, 14 (UP) - O do Partido de Componese:: sino, sob a dit'eção per�ieiosa mas.parti- dos corvejamentos do saudosismo boro' tem à noite, ma ex-campa vés de coleta mensal áe l�lO chofe do Partido Comunista Unidos e Stanislaw Ku1c·

: da�iame'Dte inflexivel e vingativa da sra. nhauseano, os srs. Jorge Lacerda e Ru- nheira, Fran�isca Pinto da cruzeiros entre comunistas e polonês, Wladyslaw Gomul- zynski, do Partido Democra
• Silva, de 19 an03,-a mãe des- cripo-comunistas. Nas doca.s ka, e seUs aliados políticos ta, qUe representa a opinid.c
• Ondil1a Gonzaga, exibimos aqui uma pro- b,�ns Nazareno Neves, que uma bênção os ta, Maria Pereira Pinto, de dêste pôrto o tesoureiro da exigiram, que qs candidatos esquerdista entre 03 profh

•1 va de História de escola em Ararallguá, espera: a de não te'r�m que confessar, enr 48 anos, e o Seu padr$J..,to campanha era Cândirto, San, ao Parlamento, que se opõem sionais, pequenos comercian,
. na qual o S1'. Afonso Ghizzo, chefe ,ud'e- documento público, (, que o ex-governa- Leandro Costa, de 5-2 anps. O tana TÔlre3.' às suas normas políticas;-se- tes e outros.
nista, era in<1icado como o fundador de dor confessou ao final da sua administra- crime se revestiu de selvag�. Chegou ao· cQnh'..!eim�nt- jam eliminados das. listas Os três/partidos'se congl'e

ria, tendo João abatid',> t\S do Delegado Alváro Costa Li .. ,de c�.ndid�tos para o pleito,' �aram 'Da. Frente NacionalFlcrian6polis! O incrível, contudo, não ção.-- o alar.mante Íl!dice de, mais de 50% duas mulheres, a :acadnil,.;3 ,ma, da DOPS, qUe vávios c·o- do dIa 20 do coxeente. com candIdatos qUI'! apoiaedlva lia resposta, digna de um registro de_reprovações de alunos, nos exames de a seguir o homem, qúe fugia m)lnfstas chegaram' do Rio A .intenção de expurgo �oq rão a po�ítica comunista �h
n.o 'glosáriú de bobag'ens escolares, mas no fím de ano.

.
,

com um mach:ldo, em p1er_l!1 trlzendo material (ice propa- mamfe3tada em declaraçaol "um cammho polonês para o

julgamento' da FESSORA, que deu grau Estal'emos vigilantes na fiscalização rua. Vólta,ndo ·a casa, anal' ganda contra a cessão de Fel' conjunta de Gomulka com.)! socialismo", em contraste<kixara as d:!lM mulhe!'es, nandQ; ,de Noronha para i�s- primeiro �retário do Parti-. (!om uma vinculacão total a10 à' prova! dos fatos q}le se liguem ao ass�nto, pois com vida, O' criÍnlu0w acabou talação do .pôsto: A autorid3- do d; Opé'rários Unidos (co l Moscou. Entretanto, legal-'-, * neles v.emog matéria da má�ima impor- de matá-ias a machadâ.:l1s. de deserivolve siildicân"!ia mumsta) e. os chefes doe, mente OS eleitOJ:Hs têm. cpor'-' tâncía para o progresso barriga-verde. Em 5' guida· entregou-<:p à para localiz·a.r ê.sses àgltado outros> partIdos tolerados na tunidades limitadas de esCO'
.�•••••••"••••••••••••••••••��•••••••••••••••••••••••�••••�. pr�ãJ. res: �

P�o�a. São Stef� Ignar lh�seus can�rtatus,

Dulles Advertiu os Títeres da U.R.5.5.,
WASHiNGTONy)4 (UP) - o secretário de estado John Foster DuHes, advertiu hoje que os comunistas enfr��nt�l,ão "todos os riscos e

. se atievem a correr pare conquistar o .

Oriente M)édio". O desenlace d�ta lutá, ecrescenteu. "bem pod�fá 'ser a prova decisiv� . na

pugna, entre o comunismo ea liberdade". O sr. Foster Dulles fez estas dsdereçõesnuma reúnião conjmte das comissões do exterior e-
das forças armadas do senado; coníinuando em seu empenhe de conseguir a rapida aprovaçãn da "DOUTRINA EISENHOWER" e' lmpe

dir que a oposição democrata a dilua.
. ,I

Diretor: RUBE�S A. RAMOS Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO

i<:dição de hoje - 12 pág. - 61,:$ 2,00'';_ FLORIANÕPO'LIS, 15 de Janeirô de 1957

RENUNCIOU
.BELA./ "KOVACH

RIO, 14 (\T.A.) - A defesa e a� reabilitação �,oci,al' dos
doentes de lepra foi o tema da pal:est�,a�de sexta-feira. do
Oardaal D. Jaime de Barros Câmara, ao microfone' da Rá
dio Ver.; Cruz; no programa "A Voz do Pastor". S. Em. re

portou-se, de ínícjo,' ao' apêlo
.

feitó, recentemente, pelo
Monsenhor Hanrique 'de Magalhães no �entido de que. os

Cardeais do Brasil, por meio de t-6doi os pároees, eriassem'·
,

ambiente proPiCio aos han-
. " .., "

s,enianôl>; .quer . aconselhan
do-Ihes-n .tratamento-Imedla

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

LEIA NA 2.a PAG.

VERBAS PARA
SANTA CAJARIN!•

I ne� e
.

arrl�
•

TRARÃO A TONA
: NAVIO JAPONES
S�NGAPURA, 14 (DP) -

Um porta-voz da marinha
ínglêsa co�firmou que mar
gulhadores da marinha loca
lizaram um submarino ja
ponês, afundado quase aa
fim da guerra, em cujo inte
rior se acredita haver mi-
lbões de doiares em: ou!'!) e

Dutros objetos precioso>. E:,
sa carga seri,a, o produto do
saque efetuado pelos japvne
s( s nQ sudoeste da !\sia. Uma
companhia britânica espe
cializada no levantamento
de- navios afundados, já está
trabalhando na zona.

MAIS DE 1.000 COLÉGIOS PARTI
CULARES fUNCIONAM NO BRASIL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Zé'ca- do Saxelene
llEL HARABID

Zéca era o tipo (lo músico para dominar o saxofol}�.·
Boa embocadura, tinha a bossà do pre�o pára _tirar acOl'-'
des bonitos com um senso de dtino inimitávàl.

O conj'unto._ não _pcídiá pass�r sem àquele, lament'�
e�curo, repassado, ,d(� ternura q,u:e saía, límpi.do de se�;,
instrumento, embelezando com ,seus '8610s o choro, o

Ramba-canção ou a valsa le�ta. , '

É verdade que Zéca tinha se�s problemas. Mora��
,só, com a mãe, num barra�o do Morro da Fumaça, e �s
tava faltando_uma caprocha. Ass�m ele largaria a bde
mia e pegaria no dno sem, pena da!f'1l1ãos e do côrpo .

Poderia mesmo dar seus giros sAbado e' domingo, sem

prejuizo da famíiia, do trabalho� das obrigações, en

fim, pois era forte, l'tnha saúde e nlmca .foi negado ,ao

'serviç.o.. _

.. '

, .

Mas. .. havia o saxofone. E com .ele os companhei
lOS de conJunto, as serenatas, 'os bailes; e a necessidade
oe experimentar a tepidêz da cana. Era um, círcuJo vi
doso. E o piór de tudo é que Maria' 'da Conceição, peda
('o de mau caminho, sapotí dos mais lindos não notava
sua e,?tistênclà.

Zéca então atac"va o instrumento com tôda a alma'
é.e artista, arrancando .melodias� que-, eram pedaços de
seu coração sensíve,! jogados ,na no\.te... Na verdade,
era � única coisa que podia ofere�er a' Maria da Con

ceição de olhos buliçosos e côrpo de pecado ... No en

tanto,. Cirilo, o velho amigo Cirilo, pandeirista era o en-

í!êvo da morena... I'

Ora não era pot'sível ver Maria da Conceiçãó no

Carnaval, ritinha dó bloco, naquela fantasia justa, a fa ....

zer requebros para a�içar ,o amigo, e deixa'ndo Zéca mais
ralado, mais êhsim'e�mad.o.

-

'Toda a gente'nctava o geitão sorpmbático do saxo

fonista. Todo lllundo tinha dó do sofrimento do dono do
instrumento, mas �abia a� mesmo temPo que Zéca era

lie paz e rrilo iria a�rapalh"ar_ <) romance deslocado. de,
Cirilo e Maria da Ccnceiçao. ....

.
,

Um dia, entretanto Zéca sentiu no íntimo aquela ne

cessidade de desaguar no mar das' Ílusões aquelas' má
guas que lhe iam ro�ndo, o peito, o coração, e a inspira
cão. Era: justamente a noite em que, Cirilo,ia peair a mão
. / ",

ue Maria.
Zéca reuniu a turma, cada qual como inst'rumento,

e foram ao Miramar. A cachaça virou água, que quei
mava, ativava o cérebro, esquentava o coração·.e espan
tava máguas. O saxdone chorava de verdade naquela
noite calma .<le Flórianópolis. Lá pelas tl!ntas, meio ZOll.

::0, �éca intêrrompe o solo do- samba-canção, fixa o

instrlimento, e num movimento brusco. jogl1--o nagua. E.
fez copsigo um jurl'mento solene. Nunéa ma.is tocaria
saxofone ... ,

Hoje fazem dez "nos de jura. Zéca bem poderia fa
zer outra j�lra, a de n,unca mais por a branquinha goela
abad,o. .. Mas qual!... a âlma hqmana tem mistérios
insondáveis. Zéca preferiu calar a sua dôr e- entregar o

instrumento aos peixes ...
..

Frorianópolis", 'I'êrça-fêírà, 15 de Janeiro de ':í95�----------�------�--_.----_.�._--�----�-----------------

,Ambulatório Santa Catarina - Cocal - Urussanga ...

Associação Beneficente Bento Cavaíeu-o, mantenedorn .

de Jl;pspital de Cartdad e ::;oncao de .1esus - São
Joaquim . . . . . . . . . . . . . . . .. "'" .. ., .... , .. ' ...

Associação de/Amparo aos .Pubercu lcsos - Juinvi le ..

Associação Hospitalar Beneficente ·Sã,> !lento ·-:-lbicare
Associação Irmão Joaquíjn, 'mantenerlo ra do AsÚo de

Mendicidade e da Maternidade Dr. Carlos Corrêa .-

Florianópolis ' ' , ,

Berço de Jesus, anexo ao Centro 'Espirita 'Anjo d�
Guarda - Itajaí , , .

Caixa Beneficente do .Leprosário da Colônia de Santa
Teresa - São Jo�é '" ' .

Caixa de Socorros aos 'I'uberculosos Santa Terezinha de
Jesus - 'Laguna , '. , ,

Creche Modesto Leal, a cargo do Circulo; Operãclo de
Joinvile "

-
-

, .

Educandário Santa. Terezinha do Menino Jesus, par a a

Casa da Criança - Laguna ' ',' .

Hospital Beatzlz Ramos - Ifldaial ' ..

Hospital Beneficente Sagrado Coração. de Jesus. -==- São
Miguel do Oeste : .• , , ..

Hospital Bom Jesus - Itupuranga ' : , .

Hospital Carlos Renauxv-; Bfusque i .

Hospital Cruzeiro - Rio do Sul .

Hospital de Caridade. a cargo da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos - Florianópolis : .. , .

Hospital de Caridade - Cauoinhas , : ....•

Hospital de Canídade de Sã'; José - Criciuma .

Hospital de Caridade e Maternidade Jonas Ramos -

Caçador .

Hospital de Caridade NQs'Sa Senhora de Fátima - Turvo
<, Hospital de Caridade Nossa Senhora dos Prazeres -

-

Lajes , .

Hospital de Caridade São Joaquim - São Joaquim .

Hospital de Cariôade São Joaquim <la Costa da 'Serra ..

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Mafra ..

Jlospital de Caridade Senhor Bom' 'Jesus dos Passos -

Laguna : .

Hospital de Caridade - Timbó ':
Hospital de Caridade - Urubici - São Joaquim .

Hospital de' Jesus de Nazaré "' Corupá -. Jaraguá do Sul

Hcspical de Nossa Senhora de Fátima - Lebon Regis -

Curitibanos' ......•............. "'.' .

Hospital de São José - Jaraguá do Sul .

Hospital Dom Bosco de Arrozeiras - Timbó .

Hospital Dom Joaquim -,sombrio .. , ..... , • ',' .......•

Hospital Dr." José' At!lnásÍu:'::_ Campos 'Novos .

Hospital e Maternidalie Pre:idente Getúlio, - Ibirama

Hospital e Maternidade Samaria da Comunid�de Evan-

gélica do Rio do Sul ,,; "
'

.. ; , .

Hcspital e Maternidade São João, Bhtista � Imarui, : .

Hospital e Maternidade "Serfhor 'Jesus de Nazaré -

Palhoça .... '00 ••.•.•. ',' •• , .-._" .,:::; •••• :� .• .;":,, •• : ••

Hospital Frei Rog,�ri9':"" C.!!!'itibanQ.�' o•• ·.i ' . '. '-:;' .. " ..

Hospital Frei Rogério daAnlta GllJibaldi';':- Lajes '
...•

Hospital Fr,ei Rogério - Tangara'",", ,P.'•••••••••••••

Hospital Jonas Ramos - Caçlldor : .•. ; .' ..

Hospital Maternidade N. Sra. d,a Gloria - Ri{\-do Testo

Hospital Maternidade São João 'Batista - Imarúi .

Hospital Miguel Couto - Ibirama .. '.' .

Hospital Municipal Santa-Otf lia - Orleãs '

.

Hospital Municipal Santo Antônio - Blumenau .

Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão.' '.' ,

Hospital N. Sra. da Conceição - Urussang!1 ,
.

Hospital N. Sra: das Gl'aças - Bbm �etJ? : .

Hospital N .. Sra. dos Prazeres - .Lajes" {...•.... _ .

H-o'spital N. Sra. Imaculada Oonceição � NO\l!1 Trento .

Hospital Sagratla Família - Itapiranga-i-> Cliapecó ....

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DfARIO DE S. CAT4RINA

,

Há coerência e coerêncía..O ilustre confrade Mar
tinho Callado Junior, discordando de um ,articulista
que se àbrigou no Seu jornal, acrêscenta:

'

"Mas defendemos ardorosaments n-díreíto do
artículísta, o direito defnocratrco, de poder expen-
der,suas jdéias com liberdad.e".

-c-,
.

Foi pensando nesse sacrossanto direito, que trans
crevemos outro articulistâ, em assunto que tinha 'a
originalidade de tratar de coisas nossas. O endôsso
das idéias desse articulista era, do orgâo transcrito

, por-nós citado e até corrigido em nota-da-radação.
'

. Basta essa citação para o direito democrático fugír
'

do, nobre redator-diretor de A Gazeta, como a -tõsse,
em 'certos anúncios, foge de determinados xaropes!

,� •• i ·· .• iHti�, =Ic.:..,.l, ... �
*

VENDE-SE

!
, I

P,'ovidenciá em beneficio do Trigo brasíleire.
'Plano,para a lavoura e a . lar sôbre a Campanha de ção, o Govêrno está estudan
.necuárta do Norte e do "Reflorestamento levada a do um plano intensivo de re-

.

nordeste 'efeito pelo Ministério e o 'cuperação dessa região tan
RIO, (Agência Nacional) �ombate intensivo \ à praga to -no setor agricola, como

"Estamos executando' da formiga, concluindo: no da pecuária".
um vasto plano de desenvol-.' "Temos, de voltar um pou
vimento agrícola, 'visando o c.!, de nossa atepção para o "

presente; e o futuro", decla- Norte e'� Nõid�te do país,
rou e� êntrevista coletiva que pr.eclsamtde auxiÍio go-
li imprensa o ministro Ma- vernamental," -Por ,lã, tudo O mais antigo diário de
rio Meli�ghetti. A questão está, ainda; para ser reali- Santa �atarjna.

I:� ��r�lih:�:�eo �i:t���!� z�� ��� �1s�a �����__���:=:; ___..

,

de do Sul possui âréa exten- Isa de plantação e no momen-,
to, essa, cultura inva.de a

"zona da pecuária. No entan
to, não cogitamos de aumen",r- .1.:

tar a "área, 'cultivada' e 'sim'
,

........-
aumentar a produção por
hectare".
Depois de fazer breve 1'e

ferênçia às culturas, de ca

cau babaçu e café, o minis
tro mencionou que o Govêr
no lançará uma campanha
de aumento de produ�ão por

.

hectare, afirmando que pa
il'a isso temos todos os ele
;mentos necessários, inclu
sive técnicos de primeira
ordem.

Preço �o trigo e silQs
Ainda sôbre o problema

do trigo informou que o tri
ticqltor receberá um peque
no aumento (Cr$ 1,20 por
s'aco), concedido em face da
elevação de alguns impos--'
tos. Mas não haverá aumen

to do preço do grão entre
,gue aos moinhos e ,não ha
verá, também, aumento. do
preço do pão. No Rio Gra.:p.
de do Sul, a rêde .regional
de silos será instalada em

breve. Quanto à rêde na.

cionâl, encontra-se e.om o

presidente 'da República a

"tomada de preços" para
aquisição de tais depósitos.
O-Norte'e o Nordeste
Outros as.sunttls ide real

ce foram abordados pelo mi
nistro Mario MÉmeghetti,
declarando que o ,preço do
trigo nacional baixou e que
por essa" razão os moinhos
estavam, adqui.rh�dQ o. pliO
iduio brasíleiro� �de prefe
rência. Passou, depois, a fa-

I
Por motivo de mudança

uma geladeira Bacelli, de
15. pés, e Um conjunt.o esto-
fado.-

'

,Tl"�'�ar à Rua Gel; Bitten
,cout't 131 - sobrad�, apto.
2. I

Não faz muito, um decreto nomeava ilustre e hon
rad,o conterrâneo, técnico em"'eletricidade.

Tecniccs em contabilidade são nomeados Pela lei.
n. 1.565, de 1 de novembro. de 1955, em.que pesem duàs
escolas superiores destinadas a diplomá-los normal
mente. Mas, a maior bomba dos últimos tempos está
no Boletim do nosso prezado amíge-Frahcísco Bitten
court da Silveira, agora sosía do Barão de Itararé: sem
mais aquela, com clichê e tudo, êle promoveu o dr.
Arolde Carneiro de Carvalho, Secretário de Viação e

Obras Públicas de bacharel em direito á admiravel
engenheirot E por pouco-pouco-não o elege více-go
vernador e deputado federal!

"

E' comprssnsível.
Por mais-que queira, o nosso governador não podel,
Na hora exata,-ele larga.
A damagogía.
Pois êle não foi, dizer ao Presidente Juscelino que'

fechou o exereício com mais de 100 milhões de saldo?
A gente sabe que isto é depósito do já desfalcado

Plano de Obras. Mas o_Presidente, na ocasião, pode
ria não saber e Pensar que era saldo orçamentário!

O nosso Jorge!
E o insuperável Joaquim Bentinho?
E o saudoso Xico Olivério?
E o universal Barão de Muncchausen?

-

Q ESTADO'
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BANCO DO BRASll"S.' A.
'CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N° 97
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

O S V A L DOM E L O.
CONSIDERAÇÕES FILOSOFICAS SôBRE A CIDA- tornaI "

DE - Esta frase encimou um capitulo de "As Cidades.! público, p!l-ra orientação dos interessados, que o aniz ou

e 'as Serr,as" de Eça de Queiroz .. ,. erva-doce cOmum;, inclusive aniz estr�lado ou badiana,..
,

Aqui nesta Colúna pobre de literatura nào cabe qualquer que seja a, sua finalidade, s.e subordina, sob a

por ce'rto, consideras,õ�s .outras que não sejam aquelas rubrica 4:65.2�, à quarta d,as c�tegorias a. que s�e� r.efere
que vão diretamente servir ao sabor popular, porém, ,a Instruçao n .1�8, ue 22-6-55, da Supermtendencla da

pôdemos algumas vezes filosofar um pouco... E, si Moeda e d? Credlto..
. '..

considerações temos a: f'azer a maneira, de filosofia,'

r R)lOIde J�n����O'tl0F�:hJanell�.�� 1.957.,façamo-las s�m os prejuizos que decorrem de muitas a gna�1O os a 1. o - ue OI

. que por aí se desentendem por todos Os caminhos de a) Adelmo llebenedIto - Gerente
idéias ci-entificas OU religiosas.

Consideremos a�simj nossa Florianópolis. Sob o

ponto de v�sta de Cidade..Um p,ouco mais até mEsmo:
'como Capital "

Ela Se v;�ste· de 'duas maneiras com os roupas do
Passado e as do presente. As do passado guarda-as no

velho baú de MurO crú com Pedras de naftl1-lina e

cânfora. .. A vdha. Cidade, de que há ainda muito
vestigio, não háque negar. Basta um passeio mais de
morado pela tortuosa Conselheiro Marra. Quando à
noite, iluminada, pare�e um cartucho afunilado até
qu:mb póde. Atravessando esquinas perigosas e de
muito trânsito de 'veículos: o que tem assinalado gra
VeS acidentes.

Naquela rua, a Cidade guarda seu velho canastro'.
La estão ainda 'os traços da engenhar'ia colonial � ca

sinha� 'ainda de j!stilo rústico, janelinhas res-ao-chão
e os telhados de bicas e boca de jacaré ..._

Como tem sido dificil pôr no aUnhamento aquelas
.
corcóvas todas. Ali, o jeito é derr.ubar. Não há outro.
O pior é que é caminho para passaJgem dos que vêm
pela ponte Hercilio Luz, já qUe muitos a consideram
ponto de des::ida! :Então, fica o trânsito, entupidQ. Ca
minhões, carros, ô;nibus, carroças, bicicletas tudo num

monte. Basta que 'um caminhão de carga por ali pare
ii. porta de umà casa de comércio. Os guardas da IVTP
correm daqui para,'ali; fazem .{� que podem pa,ra abrir
caminho. Não: há meios. As busipas ensurdecem. Os
curiosós dão Palpites, cada qual o mais desastrado: até
que a coisa por si mesma comelce a movimentar-se.

,Ao ch;gar nesta aUlll'a, perguntará o ledor: -'
"Mas, isso SaiO., considerações sôbre a didade ou sôbre
a rua Consel1:Í�iro Mafra"?

.

Aí, então e'qu� entra a filosofia. (?!)
Sendo a rua I>arte da Cidade e esta a Capital do

Estado, é lógic� que não póde de maneira alguma con

.,
tinuar aquela ,rua a enfeiar a Cidade, impedindo seu·

,progr-esso.
Çonclusão lógica: Temos que por abaixo aquela

velhària.

Rute Santos, ca>sada, re-j za, o qual foi transp.ortadv
sidenté a rqa Cruz e. Souza' pàra,.o Hospital de Carida-
5S e Jandira Silva, casada, àe,' vindo a falecer na ma

residente .a, rua Ararangua drugada de domingo em

48', queixaram-se ,de que consequência dõs ferimen
suas filha's menores, ,Maria-tos l·ecebidos.
Helena e Neide Silva, 'fo- -::-

ra-lil espancadas por sua vi- ln{;itulando-se soldádo do
sinha Nilza de Tal. pelotf.o de choque em tra-

-::-
.'

:jes civis, com ó feito de be-
'Esteve na Delagacia Re- ber de 'graça foi freso em

gional de Polícia o sr. AI- um - bar na noite de sábado
iredo Luiz Teixeira, Cap. o iooivíduo Arcangelo Ma
da ,Políci�, Militar, quej- noel Soares.
xa,ndo"se dê que o indivi-
duo' Sergio Alexandre, pe
netrou na' residencia 'da

-::-

genitora do queixoso, sra.

Cecilia Machado Teixeira,
roubando-lhe a importancla
de .Cr$ .1.000,'0.

Ol�tem foi conduzido pa
ra .e Hospital de Caridade,
o civil Antonio Melo com

35 anos de idade, casado,
atrop!"l'ado por um carro de
,aiuguel na ·Praia da Lagôa.
Nem o corro e motorista
'foram identificados.

�::-

.J
'

José' Augustinho Cassio,
,motorista e proprietário do

, I cámirihão de placa 'n.o ., .•

; 23-02-79, esteve na Delega
I cia Regional de Policiã on
!
de comunicou de que sába

'j do ultimo' ao passar por
Bar·reiros, atrope-Iára o ci

t dadão José Ricardó. de Sou-

-

..
-

Por embriaguês e desor�
dero; foram presos"e reco
Ihid,. s ao xadrez, ós indi�
viduos Cantalício Andriano
Blon e Walmiro RaUlos dos
Santos .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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',Ampliando �(' vantagens oferecidas ao' Povo, pelos preços arrasadores

da atual "Liquidação Vendaval"

Adicio�ou A Modelar de modas 'uma of�rt� estupenda e' op(1rtun!�sima:

I'

-

M�diante' a entrada irrisória ,,<I

t ,

'I

Esta oferta é "álida dos dias 11 'a 28 �o corrente' ! !
"!'i>��'-'.

,'-.:'.' ....:
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Colselhos'. de Beleza, Pe�.s 1)1;11& .�.():;;� -,

, •. .

P!��fJ.�:íJ:f :?!�·:;tt�::��i;!2: Um ',reV8,dlon", M8ID,lhc,OVELHICE? bos os casos foi pos.sivel de-
Dr. Pires monstrar que o sôro cítoto- LINE! da pelo sr, Beltort Araújo; 1.0 orador do Clube, dr. Wil-

í A teoria de Bogomolets xico a;nti ..reticular (produz I Daclê S. Sant'Ana, filha mar. Dias.
'

.sobre a velhice é de que ela resultados surpreendentes,e "Ainda desta vez o nosso ,"do casal Wilson Sant'Ana, Rita de Casala L. Lopes,
provem do nosso tecido con- o próprio Bogomolets afir- Veterano teve as palmas da acompanhada pelo sr. Fran- filha do' casal Euclides T

juntivo o qual representa ma que o soro que tem �eu vitória, cojn .o seu magnífi- cisco Melim; Lopes" ,açl'.mpanhada"" llO! _.

para o corpo humano um nome é a melhor arm�,""que cjf baile que fechou, com r Marísa Sardâ Amorim,' seu pai; ,

.agenté <lde sÚi�à:ç'�.o-�o�, :se possue at!JJ!Jme.n:te���!a ,chave ,de ouro, o a�o, de �6. J f9ha do casal Egidio A�� � As danças animadas pe-'
melhor.rserve para fazei- h- lut-ar contra o envel�ci-c Esperava-se, uma boa assls-� rim, acompanhada por seu' "la suave e ótima 'orquestragar os outros tecidos entre mento prematuro, :,.; '-:': tência, mas o que nos f�i I pai; .. do Clube terminaram ao
si. Mas não devemos, na re- dado �er, super�u em muito Iara Pe'd ..osa, filha. Ido' amanheee;' com' o toque da
Mas hoje está provado a lidade, ser tão otimiitas aos cálculos feItos., Graças casal Des. Alves Pedrosa, alvorada ...

que, ao tecido conjuntivo em relação aos resultados à dinâmica e sempre correta acompanhada pelo Ten. Jo-
não está afeta apenas a pro- proclamados pelos defenso- diretoria, tivemos úim ex- sé J. Pedrosa; ,

I Animadamente dansavam
priedade de unir os varíos res do A.C.S. no combate á plendcroso baile, que a to- Magui Piazza, filha> do os casais : dr. Aderbal .Ra
orgãos do nosso corpo pois sentlidade. Embora seja um, dos deixou saudades. A de- casal Mario Piazza, acom-: mos da Silva, 'Des. Arno
ele tem uma influencia mar- metodo como auxiliar tera- ccração estava feliz, cbm o panhada pelo sr. Renato Ma- Hoeschl, Gen. Vieira, fia
cante em outros sectores: peutico na cicatrização de Natal Hibernal. Simples e, chado; RO'3a, Des, Alves Pedrosa,
Segundo o proprio Bogomo- feridas e ulceras, o mesmo por isso mesmo, distinta. Antonieta V. Sepítíba, fi- dr. Ivo D'Aquino, Dep. dr.
lets essas novas funções doi não se pode afirmar, catego- Parabens ao sempre esfor- lha do casal T{)go Sepítiba, Leoberto Leal, CeI. A. Lara
..�ecido iconjuntivo são 'de ricamente, no problema da çado e grande amigo do acompanhada pelo dr. Helio Ribas, dr. Abelardo Gomes,
treis tipos principais: juventude. Clube Doze, o artista Eduar- Caldeira Callado ; dr. iyilm�� Dias, dr. Now-

I a) intervindo
(

como regu-
'

Ainda mais que as pes- do Rosa.
'

' AsÚ'id Ritzmann, filha do ton 1>'Avila, di',' Polidoro
,Ilarizador do metabolismo 'e I quisas sobre a velhice nos 'Minutos antes da meia- casal \Ronaldo lRitzmann, Santiago, dr. Charles Ed-

_�•• ; da nutrição celular; b) Estados Unidos 'estão sendo noite foram apresentadas à acompanhada pelo sr. Nor- "g'ard Moritz, dr. Eugenio
I ·.fl"o:tegendo o organismo orientadas, neste momento, sociedade ali presente, as, berto Brand ; I Tanlois, Cap. A,ri T. de Mes-

sos meios sociais, I contra as infecçõef.! e con-'I em outra direção que não a 13 encantadoras llebutan-' Margit Meyer, filha do' quita, dr. A. Dib Mussi, dr.
- jovem Léo, filho dileto tra o desenvolvimento dos 1 do emprego de um sõro. tes: casal Àlfredo MeYer, aC"cnn� ,!Rpsario Araujo,_ dr. Boris

do ar. Laudelino Sarai- tumores cancerosos ; c) par- Mas o que não' resta a Carmen S.M. Silveira, fi- panhada pelo er. Augusto Tertschit e sua noiva Circe
va Caldas, e de sua' ticipando na, cícatrísaçãs menor duvida é que os tra- lha do casal, "Otavíano Sil- Wolf. '.-" ",Gama D'Eça, dr. Bustaman
exma. esposa d. Lucí das feridas e ulcerast na balhos sobre o problema da veíra, acompanhada pelo sr. Seguindo as debutantes, te, dr. Francisco Grilo e

,

Caldas, consolidação das fraturas e longívídade no pé em que Henrique Gabriel Berenhau-, entralda no salão a nossa. sua noiva Anita Hoepcke
-sra. Inocencia Fernan-' na regeneração dos tecidos. estão não' poderão deixar de sen; querida Tereza. Szpoganicz,. da Silva, dr. Alfredo Che-

des Machado, esposa do Desde uma vez qúe as·ce- ser cordados de exito, tor- Rosina Barros, filha do._ acompanhada pelo dr. Japro rem, sr. Fernando Avila, dr.
sr. Manul!l Florentino lulas do tecido conjuntivo nando muito em breve a re-' casal, Alfredo Barros �il- Linhares. Tereza reinava os I Eurico

. Cout�" dr. Gastão
Machado, zeloso Cole- comecem a 'mostrar sinais �lidade de um individuo vi- v::f" ac�panhaida por seu seus ultimos minutos... Assis, 'sr. J. C. Ga'nzo Fer-
tor Federal em 'HeJ.!,ri- de de_generescencia vão apa- ver cento e cincoenta anos. pai;

.

a t nandes, Clorinda Ganzo �
que Lage. rec'endo no organismo, con- Nota: Os nosl'l,os leitores Mara Prochmann, filha .A, nova rainha, Edelmira seu noivo P. Pezzi, dr. Pe-

- sgt. Egmar Correia �i.. sequentemente, os primeiros po�erão solicitar qualquer do casal Dep. João Colodel, Rodrigues', acompanh a' da dro Mendes, sr: Antonio
lho, do Exército Nacio- estigmás da vêlhice. conselho sobre O tratamento acompanhada por se,u pai; pelo Gen. Vieira da Rosa, Mendes, sr. Jobel Cardoso,
nal, em serviço no 14.0 Afim de anual' esse esta- da pele e cabelos 1;\0 medico Zuleika W. Mussi, filha iniciava sua realeza •.• Te- 'sr. Jaime Abraham, dr. Jau-
B.C.

'

do, de coisas foi que 'Bogo- especialista dr. Pires, à rua. do casal dr. Antonio D. Mus- reza foi ótima rainha, tíl�i- ro Linhares, sr. Euclides
molets creou um sôro que México, 31 - Rio de_Janei- si, acompanhada pelo sr. to trabalhando ,pelo ;�vete- 'LoP"Ets, d'r,. Jlenato Ramos
visa, como dedução lógita, 1'0, bastando enviar o pre- Mário Mussi; nno. 'Fazemos votos que da Silva, dr. Nereu Ramos
a estimulação do tecido con- sente artigo geste jornal e

�

SonIa Mara Del ,Valle Edelmira siga, o caminho de Fil'ho, dr. Fulvio Vieira, sr .

.i.íltivo degenerado. Deno-
o enderêço completo para a Araújo, 'filha do casal dr. sua predecessora. O. Damiani, dto Max F. de

minou-o sôro citõtoxico an- resposta. 'Rosario Araújo, acompanha- A imposição da' faixa, se- Souza e noiva Stela Piazza
ti-reticula.r ou anti-conjun- __.::ir �" -::.---. ., ,-

, _,_ c�-- '-::_- �:.� guida da valsi dansada pe- dr. Batalha da Silveira, dr:
tivo e que" em vário$ paízes ...._-••••_-_-_••••w.-...-_.•.•._..._-_-..........-_..........-•.•- •._..._�- -....-.."""" las debutantes e rainhas Perci Borba, dr. João Colo-
do mundo é conhecido ápe- EX_\MES DE ÀDMISSÃO AO GINÁSIO (Edelmira dansou com o deI, sr. Otaviano Silveira,
nas pelas letr&s A.C.S. ,�.

nosso beqemérito, dto Ader- Paulo Bauer e Miriam No-
As experiencias com o A'. Prepara-se alunos para a 110 época dos Exames de bul Ramos da Silva).

.

brega, Elizabeth Gallotti e
. C.S . .foram feitas inicial- Admissão ao Ginásio. Antonio Melo, 'sr. Adauto
mente em a,nimais e pelo pe- Tratar à Av. Hercílio Luz, 77; Meia-noite foi saúdada Vieira, dr. Hilton Prazeres

�������������������������������� 1�910s çlari�� �om�ha- e n�va Consu�o Vi�r�

AVENTURAS DO Z�-MUTRETA d03 de palmas e alegria da"

"

'

· c.
"

grande assistência. Votbs' Um bouquet de lindas se-
de -"paz e prosperidade pes- nhoritas davam mais gra
soa l, ao Querido, Veterano ça à linda festa: Maria do
e ao Amado Brasil, foram Ceu Tolentino lde Souza,
trqcados. Reunindo as de- Maria de Lourdes Damiani
bu:�ntes' e, suas . famílias, Mar}em�' e Marilene Abra�
raml_las (tambem a Normal 'ham Dra. Hercilia M de'A', t

.

h 't' e 1

.�0t1 o. ex-ram a, es �va ros, Iza Vieira da Rosa,
Plr('s�nt� )eom suta 'dgradça e Maria Aparecida Sá, Lia
e eganCIa, au 01"1 a es e Dalva Arau' T

.

h'

.

, JIl, erezm a
pessoas g�adaR, foram ofe- Pedrosa t t trecIdas taç'as de champa- no'

e '

an,as ou ra.s que

nha a todos e valiosos mi-
s escapam a memorIa.

mos às debutantes 'e a nova As toiletes estavam belis-
rainha. I simas, mostrando collno Sa-
Falou I na 'ocasião, em be- be' ser elegante a mulher

lo e expressivo eat�riI}en��:, (' ';:«< "

Na areia
Waldemar de Vasconcellos

Este que, escreve na areia, doce
nome foo:moso' ds'-mulher querida.
onde que "o mar levou e logo trouxe
o apaga e recomeço 'a minha" lida.

,;"

.

"

Porque meu coração .enamorou-se
da minha propría letra comovida,
o escrevo muita vez, como se fosse

,

o desejo de toda a minha vida;

Dr. Mário Wendhausen

Recua a onda e !á no mar se embrenha.
De novo _:::., Brunehilde - escrevo em vão,
e olho-o sordnd� até que a onda venha

e apague, ainda, o seu nome tranquílo l
Na' areia é faeí», mas no coração
nem mesmo o tempo pode destrui-lo!

Folgamos em registrar
na data de hoje, o aniversá
rio natalício de nosso pre
zado amigo e distinto con
terraneo sr. Dr. Mário Wen-

diário d,.
o ESTADO

", : � ..
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Partíde d�_ ,:�Repres�DI�ção
I Popular'

I
'

,

Recebemos, e azradecemos :

São José, S.C.
Em 6 de Janeiro de '1957 ..

Il;mo. Sr. Diretor de "O ESTADO"
Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, em

oata de 16-12-56, fo; fundado nesta -cidade o Diretório
Municipal, do Partido de Representação Popular, que
e stâ assim constltuíuo :

DIRETORIO MUNICIPAL
Presidente, - Dr; Durval Martins .Barreto, Vice

Presjdente - Tenente Leovegildo Pinheiro - Secre-
tário - Dinarte Claudio Matos.

'

VOGAIS - Tenente Setembrino de Lima e Silva,
Florduardo Sena. Osni Camara da Silva, Clotilde Ram

pínelli, Arnoldo Prohmánn, Arnoldo H. J. Bonckewítz,
Armando Maciel, Joaé Mainchein, Raul Leite, Walter
Josten, Leopoldo ]fl�hCisco dos Santos, 'I'enente Jere
mias de Paula:, Oliveira; -Ed,eolt Souza, Henny de Lima e
Silva é Myrian PrQhmann�, '

,

'

_
" 'CQ,injssã�'Executiva

,

Presidénte - Tertente'Setembrino de Lima e Silva,
,

Membros E'fetivos _:... Armàndo-Macíel e -Raul Leite.
, Suplentes __:_ W�dter Josten 'é'Arnoldo Prohmann.

Secret,ári'à' d.e Finanças -, '9sni Cahlara' Jã Silva. -

" Pemíninà +- ,GlOt'ilde Rampínelli.
'

", Eleitoral é de Propaganda
-

- 'Florduardo
Sena.

'
,

. "

'

" De ar reg. Trabalhista - Verg'ílio Espín-
dolá. 'i'

'

Inteiramente à disposição de V. Excia. em todos
(JS assuntos que dê�te Diretório dependam, subscrevo-
me antencíosamente

'

POR UM BRASIL UNIDO
Dínarte Cláudio Mátos

I

, �:

ORDEM DO� ADVOGADOS .no BRASIL.
Seccão'd,eS�nta Cátllrma

-

,

" -

Edital 13/ft, --

ASSEMBUtIA GERAL
_ (2a convocação)'c ,

,

De ordem do S:�nhor' Doutor' Presjdente, convoco
os senhores Advogados inscritos nest� Secção' e no gozo
de seus direitos, para a sessão de Assembléia Geral
(art. 59, I, do Regulamento), que se realizará às 17 ho
ras do cli� 23 do corrente, na sede desta Secção, à rua

Trajano n. 1, 30, andar.
'

,

Na fôrma do art. 60, I, sendo esta a segunda convo

cação, decidirá a Assemblêía com qualquer número.
,

ORDEM DO DIA
'

10. - Discussão 'e aprovação do relatório e contas
da Diretoria, referentes ao exercfcio de 1956;Antonió Antunes da Cruz' Viuva Margarida Pimentel

, I 2.0 -, Quaisque1' outros assuntos da competência
: e : Rodrigues ULeocádía Eugênia da Cruz

� Florian��o�:�e�ib�é�ajaneir() de /1957
, till_'

"

P'articipam aos parentes participa aos parentes e Nilson Vieira Borges
e pessoas das

,
suas rela- pessoas das .suas relações, '

,1.0, S�crf!tário

00.
,

-ções, o contrato de casa- o noivado de seu filho Teo-
.

_

mento de s.ua filha Devaní, domíro com a senhorita De- .

,',"
'

Emp.''eg'o I :' " Icom o sr. Teodomíro Pi- vaní Antunes da Cruz.
,

.

mentel ROdrigues: .

, , Pôrto-Alegre, 25-12-56. A firma lmportadora Remoi' A Cia. Ltda., estabele- I

Rib'eirao da Ilha 25,7:lj-�6
'

'cida,'no .Mercado �unicipal no' 28 precisa de um empre-, ;1'
c "Devaní e 'l'eodomiro' I , gado pira o oa:lêão.' Tratar diariamente das 8 às 10 e
c"" N�jvos das 14 às 16 horas;

Secretário'

5,5, Hp· - gasolina \

11 HP - ",

35 HP
50 HP
84 BP,

,

GRUPOS GERADORES -"P� E N TA';

. .

Motor ideal "para barcos de recreio e pará outros barcos' simila
res, além de explendido para meter auxiliar de barcos á vela.

,

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para.entrega .irnediata, nos seguintes capacidades:

P A ,R li C I P A.C Ã O , , , L

"

80 BP Diesel
80 HP" (direita e' esquerda)

iÔ3 ".MP ',' " "

132 HP ,��,' H .J.�[ ""

"

,

,', "

-,', �

. Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - Com
motores DlESEL' "PENTA", . partida elétrica - radiator ,
filtros'- tanque de'oleo e demais: pertences: acoplados dire
damente '

com flange elastíca-. á Alternador de voltagem -
trifásiçbs 220, Volts - com' excitador - 4 cabos para
ligação e- quadro 'completo de contrôle; todos ,�onjul1tos estão

assentados: ,sô�ré Iongarínas prontos para entrá'r··�rn�fuhciona-
..

. ,

.

mento. �

I:REVENDEJ)ORES 'ArDTOltlZÀDOS PARA O ESTAD(i) DE
SAN 'f, ','j(' (r'1\ T A R r N A -

,

MACHADO & Cía, SIÂComércio é Agencias
;,

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

',,_
Cx. Postal;37 - Fone 3362 ._-� FLORIANÓPOLIS

"m ' r=r#lr#iêr= r= ê§Jr#Jr#I #J #J #J SI ::J SI[#) 333 =e

'I:
I

.. t

..

,

J I

',' I, ,

;.
, , I

.
.

,�--,-----,------------

-----+=--

Lavando"COm Sabão
�

\S'irgemll'[speClia lidede
d_ Gla, II'ZI� "IIDDIJIIIL'-loIDtlllf(••rcl '�-réallt,idl)/

eco.o.lz8�sej _empot1..e dlDbetro
, .... -:-.-....��

.._- ...-..
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,

. RIO D&:>4ANI!:IRO
MAtSUMA "TENlAJIVA RJ.\iltt-U�IGA� ,

, ,', ' ,Re})l'eSêntaç� ,e 'Distribuição

A···".
'

CnR' E', IA AT'l'AVrS' D''E' EL'EI'Ç,O'E;S Firma sólida e' especra<lisada em papéis e pap.elões
U �H [, piara fins industriais e laboratôrfos, panos couros e se-

:�AÇÕES UNID'AS;' NO- proposta nôrte-amerfcana já rnelhantes, procura representação para o Rio de Janeiro,
VA roRQUE, 12.r(U.P.)-A recebera aprovação na Co- e Es,taô-os vísínbes. Gai'tª3 para caixa postal nO 748' ...,.,

Assembléia. Geral. das Na- 'missão Política 'qa :organ'i-' RIO DE l!jíAN'ÉIJiRO.
ções Unidas votou pará no- zàção. A 'resolução nada
vameÍlt,� se- tentar a unifí- contém de novo para, a 80-

'cação da, Coreia, através -de t lução do problema coreano

eletções Uvres, supervisada I que persiste desde 10 anos.

pela entidade. , Tão, pouco ha Indícíos de
A Assembléia aprovou a I, que a' Coréia do Norte, sob

�es'oJ�ç.�o por,
57 votos,

pro-I'o re,gime comunIsta, permí
rruncíando-sa contra <}\blo= ,tir,á "que as: Nações Unidas
co .soviético eorn 8 votos: A, fi�calizem as eleições.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

PARIS, 12 (U. P.) - Re-

r, velou se hoje ',que o minis
tro do exterior Christian
Pineau está projetando um

passo ínedíto, convocarãío
todos os representantes di

plornaticss dos paises inte

grantes das nações unidas,
que se encontram na Fran

ça.
O chanlecer pedirci a es

ses diplomatas o apoio dos

respectivos países, .no sen

tido' de apoiar os esforços
da França para 'impedir que
a ÓNU tome alguma deci-

o,

.são sobre o problema da

Argelía,
.

'"

, \

I

,
,

Em qua.lqu. pade, do ,IIlUfl'O�
....'

gostam mais de·
to,

I,
'u/sli

,
,

'

i
i

,

/

�.,

" t4��t"

r>,�i'í_·$-.
r;"

•

,

f'
;

PREÇOS: 2 onças· CR$�O,OO :... 32 onças .,CR$ NO,OO •

Representantes exclusivos, Poro todo o 8(GsjJ

'COSTA, POR-TELA & CIA.

A,y. ",esidente- YG'gaSí ..435 -8," 'ondcu-- lia" n"iIJIBíIJj
':"4!'

.... c..."•• - 'MClchado & Cio. S.A:'. Rucl'Saldánha Morlnh", 2 • 'Iol-Ion""''''
'

PROBLEMADA
ID4DE ATÔMICA

, AHocjaçã6r�4.S() Ser,idortStr�PtibUc.s;::
de:SablaL(àtarina';

o,'VéDdê�s.
DORMITóRIO DE. CAS.AL E SALA DE JANTAR

RIO NEGFt1NH,O GRUPO ETOFADO
PROÇURE JOÃO VIEIRA
RUA TRAJA�O - 15

Aukland, .
Nova Zelandia,

12 (U. P.) - O conhecido
corredor de automóveis .brí-
'tanico Ken Wha on moreu
durante a corrida do grande
premio da Nova Zelandia,
em consequencia do desas
tre com sua Ferrari: 'Foi
vencedor da prova o íngles
Reg Parnell, com outra Fer
rari, chegando em segundo
lugar" o íngles 'Peter Whí
tsad, também pilotando
aquela marca, e �ni,terceiro
o australiano Stan Jones

,(0m Masseratt
Cientistas nçrte-emer-ica

nos afírmaram
'

qÚe detecta
ram peLa primeira vez ond'as
dá radio vin,da'fI do' planeta
Marte. "Estas· ondas foram"

c,aptad�s 'com um radio-te
lescopico de 15 metros, do
Laboratório,Naval de.. Peso.

\
_"

. .

.

\<t!lisas pelo mesmo grupo
lV

, lemBt,; el ,flInHá,IHs
Deseja-se alugar uma area de terra "para deposito

ao ar .livr�: Dá-se prefel'ên�i.l,t".� �ellrenQs amurados e

com .depositos e area aproxi,mãdâ 'de (1:01)0 m2 .

Os interessados devem
.

dirigir-se:-
Fone 3201 - Com o sr. José Oníldo na Fiambieria

KoerichOPORTVNIDADES, Tentará .sublr a 80 mil
co M E R C I A 1 S,,' M e.t r o s
o President'e da,FeCleraçà6 MUNIQUE, 12, (U.P.) CT:TID''A· n.'E'TD"'ft.Jr= Comérció de Santa 'Cata- O, professor Auguste Pic- " ':\;1

'.
, UJI,;;I1Rnrr�na, sr .. Charles Ed�ar Mo- vcard, que já atingiu a altu- I r '

, ,.

ríts, �eeeb�u do A�!dO Co rtt ,de 1610é,0 �e!ttos

com"
'. , '..'.

merClal a EmbaIxada do " b 1- 'd '}' f"
' Precisa de menina, para cuidar de criança.

,

,
,
um·, a ao' e nace e es erI- .

'

, ',. -'

49
'

Brasil no Uruguai o seguín
.

,. se bem.·Tratar a rua Bulcão VIana - .
, , j •

'ca prepara-se para' renovar _ '

, � ,te telegrama: .,'
", sua tentativa a' fim .de atin-'I':."MdNT�Y-IDEO - T�nho fi gi,r 39.000 metrqs.· -.

' -

satisfaçao pt;, com�mcar. aor Expondo' seu p r o j e to'
i1us�:e patricio dessa Fede, numa conferêncía -que pro- I.,..,_,...........---.-----:�......-----�.....--......-_.__-
raçao que o' Govêrno do riuncíou na Es-cola Politêc
Uruguai aprovou 'importa- nica de Munique;' o cientís
ção de erKa-Ill:ate num valqr t--a precisou que contava utí
de �:. 223 .1l'�9, d�l-ares; bana- 'azar para seu vôo ,estratos
nàl, de 6841,·90 dólal':,es;, made!- férico não um porenrvários
ra dura e . cedro,' de 151,532 balões. 'A dilatação do gás
.dólar�s;. pinho' Brasil, de-�.. :' �

na al.tura' encarada ' daria
796':"11 dólares. Saudações (a) com efeito, a um só balão
·IRIS FERRARI VALLS, Adi- dimEl,nsões mui.to considerá-
do Coin�réiâl"."

.

" veis·. '

.

"PARA AMBlÉNJES DE TRABALHO,
SALOE"S' DE BAILE, LABORATÓRIOS,

; AUDITÓ.RIOS ETC:

1 Coní lubulaçQo telescnpic!" de melai, pàra paredes de II}
e I-tiiola, Absolutamente silencioso" Com Idmpada pilôto que
i�dlca quando e�tá lig,ado, fácil de'inStalar e de limpar.

'2 f',pele osvaporei d'ógua, o ur vlclcdo, otheiro do cigarro. Ab
sotuicmente slhincio�o, Comlôrnpcdc pilôto que avisa quando es·

to ligado, be.corativo. ,Para divisões de'vldro, madeire óu p,arede, "

:t E" 3' Tomanhos: ce 25, 30 e 40 cms, de diOme;ro, Fortes� bo-

';'-"', SIlenciosos, Com IOmpa'da pilôto que avi,sa qUdndo �stão
lisuaos Pintura a Duco verde com apli�açao de metal cromado,

"

A vENDA EM CASAS DE ARHGO.5 ELÉTRICOS:MATERIA-iS
l E C ... ,",S rRuçAo E lOJAS DE FERA AGENS, EM tODO ,O BRASil

.. ",
,_ ,e .-_e

.'

Paga-

,O,I.,reC.!rse1�.
Senhor' 4e meia idade. aposentado, com, longa prâ

.tica, .procura ,!!oloeal(�o. ,m :'Cscritórios de firm'as co-
rrrerClalS. ",',

' ,

Pessô,a .de/ absoluta idjlue,i'd<ade' moral, ,'natural des-
ta Capital.

'

.

).
.

c Condições a C:oru:liinar.
Oa'rtas,-'para i!Oándidato"''''::'': Reda§ão do ;'0 Estado",
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�'
'

RIO, 14 (V .. ,A.) , .. - Lançada a Ideia .iJ cJerecimento
de "medalha de mêrito '

ao bicampeão olímpico Adema
Ferreira da Silva, tendo como pon-to de partida a soli�
citação do concurso .lf, artista para planejar :1 forma de
se concretizar tão JUSta manirestacào de apreço ao au

tor do feito que fêz tremular vitoriosa, em Melbourne, á
bandeira do Brasil torna-se muito oportuno um escla
recimento. Não se torn.; neeessário pensar em artista
para o desenho da medalha nem se precisa cogitar de
meios para levar avante a louvavel idéia de consagra

ção em bronze, prata ou' ouro, do homem que repetiu' a
façanha de Helsinki. Nem mesmo a demora da cunha
gem deve preocupar assim como o financiamento' de sua

feitura igualmente deixa de constituir motivo- para di-
ficultar aquela homenagem. ,I ,

E, que a "Medalha' do,Mérito", que se pretende de
senhar e cunhar: para oferecer ao grande atleta com

patriota, ja existe. E existe com' todas as formalidades
legais, por que foi criada por Decreto, sob o' numero,
J6.328, de -15 de Outubro de 1954. No mesmo ano, em

data de 7 de Dezembro o/C. N. D., que propusera a sua

criação, aprovou 'em plenar io as instruções sôbre a for
ma de ser' conferida tão importante honraria.

Como houve verdadeira "corrida" ,de candidatos,
;;Jrincipalmente militares, interessados em tal concessão

I
pelo que ela representaria em sua própria carreira fun
cional, e a matéria dependia de minúscias legais quan
to às instruções, nem uma só medalha foi conferida.

Registra-se, porém, que os cunhos foram confeccio
nados há muito tempo na Casa da Moeda, conforme mo-,
dêlos constantes do referido diploma legal. Havia até
verba no orçamento para aquele fim.

O Campeonato da Cidade, Assim, se se pretende homenagear Ademar Ferrei-
ra da Silva com "Medalha de Mérito" não se torna neces

na, categoria principal; foi sário pensar em desenhos, cunhos e justa concessão.
ínstítuido ,em 19,24, sendo

Basta aproveitar a Medalha já instituida pelo Govêrno,
se,l!' primeiro campeão o

Avaí. Até hoje foram dís-
de acôrdo com o projeto Iniciado e completado na ges-
tão, do presidente Vargas Netto, com a reabertura do as

putados 31 certames da cí-
sunto ,para novas exigências nas instruções quando da

dade, vencendo o Avaí 16, o
presidencia do general Pires. de Castro e entendimentos

Figueirense 9, o Paula Ra-
processados sob os auspícios dê Mário Filhó em sua

mos 3, o Atlético 1, ,o Adol-.
internidade na presldencía do C. N. D., para o inicio da

,fo Konder 1 e o Externato
cunhagem da citada medalha paralisados com a saída do

1. Em 1944 não houve dis-
!lOSSO diretor do orgão federal dos desportos.

puta e em, 1946 foi inter- /'
'

rompido. no 2° turno, fi-
cando sém efeito. No cer

tame do ano passado, ven

cido pelo Paula' Ramos, não
tomaram parte Avaí e Fi

gueirense que passaram
para aDíviaêo Especial.

,
'

* * *
'

'os LOCAIS'PE'RDIAM POR 2 X O, LOGRANDO O EMPATE E NÃO FOSSE ,A SORrE.Q�,E LHES FOI MA·, ..

_,DRASTA IÊ,RIAM ALCANÇADO UM 'BELO TRIUNFO -'MICHElr,YEGER, ,FERNANDO E RODRIG�ES
.' '.

. OS MARCADORES· "'.:'
Ante-ôntem, ne estúdio da rua Bocaiuva, avaiania

'-' palmeirenses sa1dai'<:m mais um compromisso em di.';

�!!': a do Campeon : to da Divisão, Especial de Pr-itis
sionais.

O alví-verde bh.mci auense, 'vind-o de uma gra 'dIQ
vir Jr'a .sôbre o Pay- sndú, ":;ie apresentava como cap ici

tudo 'a brindai' o publico "floriartopolital'lo com uma

axibtção',d'e' -galá: :1'11.], :orém, não se. deu. O' conjurco
de I):\;ger deixou," (lescjc.I, e não fosse a oroteçã : de
! 'l,a,Sórte,.. a estas 1101'ai' estaria amargando uma de r

rota por goleada; tantas foram as investidas ao �i'CO

de Juca e Gordinho .<€!,do que nada menos de seis ve

zes os dianteiros uva.aí.os viram-se frente a frent- os

QO�S, goleiros, ,atit'a'lll",J i( ra ou nas mãos dos mesmo." ..

'Andou sem sorte o : I'SSO Avaí, mas se não conse

guiu a vitória também não teve que amargar, c m o pe :')

de uma derrota, porquanto perdia por dois a zero.

O placard, assim, não fez Justiça ao maior volume

ue jogo do Avaí que vê fugir-lhe mais um pontinho'
precioso, unicame rte t.orque . o adversário teve maio ,;.
dose de ch'anc'e. 'I'ouavia, elogie-se o espírito de luta e

rledidacaçãe dos -22 ele n.entos que estiveram em ação
,

dedicação dos 22 elementos que estiveram em ação
debaixo de forte calor reinante na tarde de domingo.

O jogo cometo:'. ',OIL o Avaí na ofensiva, conse

guindo o Palmeira : ao» pc ucos equilihrar a luta. Aos

22 minutos;" Jonas «entra alto a Michel quefieeita por'
mil' instante e de fora' da área arremata' forte. cobrindo
Tatú que se encontrava' desprevenido. Estava inaugu
rado o marcador. O jogo prossegue. Filha muito o ata

que local e Rodrigues e Nilson perdem ocasião 'para 'em

patar a lufa. Fina.:·�a a fase inicial:Palmeiras' 1 )�
:Avai O.

Vem o segundo tempo e as falhas no quadro Iocr,!

sucedem-se, passando a irritar o público. O Palmei

ras atua menos, por<Ím revela-se mafs cuidadoso. Aos 15 AVAí ;_ Tatú; Waldir e Enísio; Marrééo, Morací
minutos o veterano Yeger atira rasteiro de' fóra da e Abelardo (Nilson e novamente Abelardo); Fernando

, :irea e consigna o 2° ponto para' os "periquitos". O Avaí (Abelardo e novamente Fernando), ,Nilson (Fern,ando' e
sente' que \i:lf{idlmente "'conseguirá fugir à derrota, mas �ovamente Nilson) ;-: Rodrigues, Amorim e Jac'ó.

,

�esmo' assfm�b�talhjl désesperad'amente. Juca tem opor- PALMEIRAS _ Juca (Gordinho); ne Lucas e Gor

tunidáde de exi'bir Sl,la �xtraordinár�a classe, defe�d�n-, (1Í?ho; Arão, Yeger e Telmo; :Michel, Lazihho (Albano);,
do um pelotaço de Amorim, desf_endo de curta\ �Istan-I Lazaro,\ �o�as e A�lb9no, (Juca). ..

�

..

da. ;Nova defesa de ,Juca de um pelotaço e Jaco. Os i Prehmmar; Sae Paulo 4 x Vendaval 2 ...

avaianos estão nl/- ofensiva. Aos 20 -minutos, Fe"nando 1;{enda _ Cr$ 6,466,00 (fraca).
.

'

",. ,

.

�

"MEDALHA DO MÉRITO" PARA
ADEMAR FERREIRA DA SILVA

1 ecebe de Nilson e atira forte, vencendo a perrcia de , �
'

Juca. Mais trios minutos sã<t decorridos e o Avaí conse

g'l'le empatar o jogo por intermédio 'de Rodrigues que
recebeu de Nilson.

VIENA; 13 (U. P.) - A -,

diretoria do clube de foot-
ball Honved, da Húngria,

/ Parti-do de Reprec.entaça-o(lecidiu que os jogadore�
,II

.

.

que o integram e que se Popula'
-

rpreparam para embarcar •

para a América do Sul não Recebemos, e ag:-adecemós:
poderão cOI!_tinuar utAlizan-1 São José, S.C.
do êl'iJe nome. Em 6 de Janeiro de 1957
A rádio de Budapeste que I

Ilmo. 8r. Diretor de "O ESTADO"
esta noite deu ,a conhecer a Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, em

l'fsolução da diretoria do, aata de 16-12-56, fOi fundadb nesta cidade o Diretório
R"onved, ej.pJkou que' a: Municipal do 'Pattirio de Representação �opular, que

SÃO PAULO, 14 (V. A.) I colocou qualquer obstaculo ceiras do seu novo compro- se ::to Palmeiras por' mais lll!:;;i!lfl,' foi adotada porque. éstá assim constituido: ,

_ O extraordinario' arquei· ,para que esse fato víesse a misso, assinando o 'mesmo dois anos, tendo' aceito .a os jogadores desobedeceram' DIRETORIO MUNICIF',ÁL
1'0 palmeiTense Nivaldo, es-I se concretizar encerrando em branco. proposta esmeraldina de su::-.s ordens. Presidente _. Dr. Durval Martins Barreto;' Vice-
t:wa co.m o seu contrato em difinitivo as inumeras Assim, 'Nivaldo prendeu- �Cr$ 300.000,00. A _equipe do Himved. não PresMente - Tenente Leovegildo Pinbeil.'o - Secre-

para terminar com o alvi- 'controversias que surgiram acatou as ordens que �'e- tário - Dinarte CI,iUdio Matos.
'

.

verde. em torno da sua transfe-
/ cebeu de sua diretória e VOGAIS - Tenente Seteinbrino de Lima e Silva"

Tendo em vista as suas rencia para Vila Belmiro. da Federação Hungara de :Florduardo Sena. 08ni Camara da Silva, Clotilde Ram-

grandes atuações no arco Aliás esse acerto já'tinha 'AS DUAS ULTIM,.AS RODADAS Football para retornar à pinel!i, Arnoldo Prohmann, Arnoldo H. J. Bonckewitz,
esmeraldino, esse fato vi- sido teito' há diãs

I
atrás fi- Hungria e' dicidiu excursio- Armando Maciel, José MaiJlchein, Raul Leite, Walter

nha preocupando os diri- �l:lndo o contrato para ,ser nur ao·Brasil. Jósten, Leopoldo Flancisco -dos Santos, Tenente Jere-
I ' I

g�ntes do campeão da "Co- D2sinado .posteriormente. .A s duas últimas rodadas, rense x Carlos Renaux A rádio de' Budapeste mias de Paula Oliveira, 'Edeoli Souza, Henny de Lima e

pa Rio", em virtude de pos-
I ma,·t>lJ,das para domingo e Em Joinville r Caxias x disse que a decisão da di- Silva e· Mnian Prohmann.

s'uir o goleiro paranaense, Entretanto, por ocaSlao dja /27 constam dos segUL1- A'.'aí
'

re!Dria do Hon'ed foi noti- ,Comissão Executiva
passe livre,. havendo mesmo· do treino da seleção em t�s encontros: Em, Itajaí - Marcílio' fieada à FIFA, a Confede- Presidente _ Tenente Setembrino de Lima e Silva,
inumeros clubes' interes- SR.ntos, aproveitando a pr�- DiaR x Olímpico I ração Brasileira de Despor� Membros Efetivos -- Armando Maciel � Raul Leite.
sados no l!Ieu concurso, in- sença do presidente Mario Penúltima, Em Brusque ,- Paysan- to e ao. clube Flamengo. Suplentes - W,ilter Josten e Arnoldo Prohmann.
clusive o Santos, que lhe Beni, de Nicola Gallucci e I

Em Joinville Amét i-
I

dú };' Estiva ArrescentQu' que a direto- Secr.etária de Fina'lças - Osni Camara da SÜVIl.
fez excelente 'proposta .. de NeEron Duque em Vila ca x Paysandú I I Em' Blumênau Pal- ria ,do Honved não assumi- " Feminina - Clotilde Rampinelli.
(Cr$ 880.000,00), extra-ofi� I,Belmiro;' Nivaldo resolveu

.

1, esta Capi,tal - Fig lei- mto 1 � as x América. rá re�ponsabilidade alguma '," Eleitoral e de Propaganda - Flor.duardo
cialmente. ej{pontaneamente' assinar l".c:'lse x Avaí, �" pelas obrigações ... que a Sena.

Ei.s porque,· os paredros novo c9ntrat,o, ratificando Em Blumenau - Pal- equipe venha a assumir de " De arreg: Trabalhista - Vergílio Espín-

�E�:d��::�;�::::� ,;� �:E:;��:i�;:��to::: :!�:.�:���::: ;�:�08. O E"SI,I,D8. �:!l::�ft:!:. ::::!�:o: '.8 .�:��;:;:�'d�,:;8i:::���:;:e d��e���::. ,::,�::�
formasse Q ,seu compromis- . gl;aude ,atitude, Nivaldo co- Em I ItaJal - Eshva x '

,
Emil Oesterreich, diretor- me antenciosamente.

so .0 grande ar.quefro,·llu� locou os dirigentes palmei- Caxias O mais antigo Diár� de' técnico do Honved, ' que s.e
.

POR UM BRASIL UNIDO
ma atitude que merece os renses à disposiçJío para última Santa Catarina, , II encontra com a 'equipe em Dinarte Cláudio Matos
mais amplos elogios, não estudarem as bases finan- Nesta,Càpital Fíguei- Leia e'Assine, Milão.

'

�

.. Animado com o empate obtido, 'os avaianos lançam
nova e poderosa ofensiva. Juca machuca-se no braço es

guerdo e deixa o' gramado, sendo substituído por. Gor

oinho, falta'hdo 15 minutos para o termino do embate. O
Avaí investe sôbre a 'meta adversária. Resultado: Amo

l'i� perde, Nilson iden, Rodrigues *' iden e Fernando e

Jacó 'I'ambém. E ass+m os visitantes lograram chegar ao

f'mal sem ver o ma-cador alterado.
"

. Aos 43 minutos, o goleiro Juca retornou ao gra

mado, indo servir na extrema esquerda.
'

OS MELlIORES
Por sua conduta verdadeiramente '''impressionante,'

, ,'I '

com um punhado de intervenções que mereceram fartos

aplausos, o guarda-valas 'Juca sobressg.iu-se. entre os'
esmeraldinos, sendo também a-f'Igura. dominante da pug
na, Gordinho, na 'zag'a ou Improvisado no arco foi outro
valor positivo, do "oz.ze" blumenauense. De' Lucas com'

altos e baixos. Yêger excelente. Telmo bom na primeira
fa.se·' e fraco na segunda. Arão regular Os atacantes num

mesmo plano, aceitável. No Avaí': Tatú falhou nos dois
tentos contrârios, pr-rêm firmou-se em' alguns lances.
Waldir e Enísio aceitáveis, principalmente o primeiro.
Marréco e Morací fracos.'. Abelardo, meio contundido,
esteve írreconhecíve'. Fernando, muito- -comhativo, po-:
rém infeliz nos arremates. Nilson - foi' o ·me�h.or do con

:;untO. Amodm .aceit.t.vel. ,Jacó regular e ROdrigues no
mesmo plano de'; Fel'1JJ:Vldo.' '.',

-

-
. ,.'

.

Na arbit,ragem funcionoM" c,6tn atuação�r'egular o sr.

Lauro Santos.
. '

Os quadros:

@i���:�����,�������:�-�-�'������:�������j����������.
<',1 :"1

Nival�o, com passe livrB, praferiu os
{�

/

CrS 300.000,00 do Palíneiras aos
,

,

.

. CrS 880.000,00 do· Santos
... "'-

LOUVADO Q, GESTO DO GRA NDE ARQUEIRO CATARI·NENSE

.;iII

I a duras pénas conseguiram
A primeira rodada da sé- derrotar os baianos por

rie semi-final do Campeo- 'txO. O jogo entre as sele
nato Brasileiro de Futebol ções do Rio Grande do Sul

Santos e São Paulo, atuais foi efetuada domingo, ten- e Pernambuco, devido iis
'Campe�o e vice-campeão do os carlocas sobrepujado fortes chuvas foi transfe
paulista, respectivamente, os paraenses e os mineiros rido para hoje.
j'á mediram forças 49 ve-

,

zes, vencendo o São Paulo _

J'••••••••••••••••••�- .,
•

..-.�
-••_-.,._•••-.-a-.-.- -",-".,

;�::,�:::�!7::�::::� ::,IColeuio Barriga Verde
tem um recorde difícil de

.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ser superado: integrou. a De ordem do Si' Presidente, convido os srs. cotis-,
sel0<_;:ão brasileira nada me- tas, dêste Colégio para a Assembléia Geral a, ser reali
nos de.47 vezes, em 29 l�- zada no dia 17 do CI rrente, no salão de conferênêia da

gar está Ademir com 39 ve- Associação Comel'cial de Florianópolis, com a" seguinte
Zt:S, e em terceiro Jair com, ordem do dia:
&:' !Jresenças no Scratch. 1.0 =- Discussão' e aprovação -do bala,nço encerrado
Outros que poderão

'

supe- em 31 de deze'llbro de 1956;
dilas. são .Djalma Santos "e 2 .

.0 � Estudo d't proposta apresentada pela As-
1\"ewton San.tos que já ài!;· sociaçãó Catarinense de Medicina;
put.u·arn mais de 30 jogos 3.0 - Eleição da nova Diretoria.

A La chamada será feita às 20 horas; 'se não hou
ver número legál far-se-á nova chamada, às 20,30 horas,
realizando-_se a Assembléia Geral com qualquer número
de cotistas.

Florianópolis, 10 de janeiro de 1.957.
Ari Kardec de Melo

l0 Secretário

LEMBRAND'O ...

,
-

"

AINDA O ,CASO DA
VINDA DO HONVED

Campeonato _ Brasileiro de Futebol

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COlOS LIVROS
<CARTAS DE AMOR a 'sofrer; o outro gosa e Castro Alves - Livraria

Sóror 'Mariana convida a gosar. A trágica Progresso Editôra, Bahia _,_

COLEÇÃO LíRICA" melancolia de Werther es- Dando prosseguimento á pu-.
Com as famosas "Cartas de pelha no mundo o 'rnêdo de blicação das Obras Comple
Amor" de Sóror Mariana, a amar. Contra êle protesta tas de Castro Alves, a Li
Livraria Progresso Editora a necessidade de amar, in- vraria Progresso' Editôra
deu inicio IÍ sua coleçã� "lí- calI'ndla . no so,tridente e eferece aos 'Ieítores o tea

r ica", para a qual se pode ínfatigável Dom João". De- tro (de Castro Alves, de

lVever um sucesso excep- pois de analisá-los, com a certo a parte menos eonhe

cíonal junto aos leitores de sua extraordinária lucidez. cida de sua obra.

todo' o país. ,/José Ingen ieros conclui co- Para a compreensão do

Obedecendo a um padrão mo sendo ideal o meio têr- pensamento social e polítí
uniforme, de um bom gôsto mo entre os dois padrões co do .grande vate baiano,
sóbrio e elegante, essa co- amorosos. '� indispensavel a leitura da

leção desde já pode entrar "Amor e Mêdo" é o brí- sua literatura teatral, onde
em confronto com o que de lhante ensaio de Mário de estão corpdrtfícadas as

melhor as edítôraa+nacío- Andrade, o saudoso mestre suas generosas ideias de Ii
nais têm feito neste ,campo, das novas gerações 'brasi- berdade e justiça, avançan
quase de todos inatendido leiras, pôstp ao lado do es- do no tempo até as teses.
aliás. Responde a coleção tudo de Ingenieros. Nele mais atuais do pensamento
� Lírica" ás exigencias de Mário de Andrade, sempre político nacional.
um padrão de gôsto, sem ágil e vibrante no seu pen- ��Gon�aga" é a Inconfi
subornar porém, os' seus tí- samento e estilo, percorre dêncla Mineira vista pelos
tulos às contíngencías das a gama sentimental das olhos e a sensibilidade de
edições de luxo de, circula- mais importantes figuras um artista genial que foi
.ção limitada. Apesar, do do romantismo brasi'J!iro, também um homem político
perfeito acabamento gráfi- de A'Ivares .de Azevedo a de coragem

.

·excepcional.
co e editorial que preside Castro Alves, .para demons- 'I'ranstormarãdo o grande
ao seu preparo.r a nova cole- trar que "o amor e mêdo movimento .de redenção na

ção da editôra baiana des- saracoteou na excessiva mo- cíonal do passado em ins
tina-se a todos os leitores, cidade dos nossas .maiores trumento de divulgação das
tanto pela variedade e cuí-

.

poetas romantícos", conclu- .suas teses sociais, Castro
dado das edições programa- são de resto )d.êntica á de lAlves Bifastou-se ao seu

elas, como pelo preço. Ingenieros ao estudar wer-I meio natural de expressão
Em seguida ao lançamen- ther, isto é, o romantismo - o verbo - usando a pro

to das "Cartas de Amor de europeu. sa com 'a mesma riqueza de
Sóror Mar ianal" na famosa Mais um interessante tí- imaginação e amplitude do
tradução portuguêsa do tulo da sé�ie de ensaios que vôo. A leitura do seu teatro
Morgado de Mateus, já nas I a editôra baiana, vem lan- é necessária para uma vi
livrar'ias, publicará a LEP, çando e cuja coleção já ,con- são completa de todos os

j'na mesma coleção", "'Marilia., ta com 40 volumes publica- recursos imaginativos do
de Dirceu", de F. A. Gon- I

dos. genial poeta dos escravos.

zaga, "Rubavat", de Omar' GONZAGA 'Castro Alves E' sobretudo um livro
Khayyam, "Os Amores", de "GONZAGA", teatro de atual.
Ondie, "Salomé", de Oscar

:Wilde"; Adolphe", de B
COIJstat, e "1\ Paixâ.a de
Abelardo e Heloisa", a em0-

cioTI,mte correspon!d<mcia
nos dois grandes amantes
da Idade-Média.

O MllDO DE AMAR
José Ingenieros e

Mário de Andrade

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secc_;ão de Santa Catarina

Edital 13/57
AS�EMBLÉIA GERAL'

(2� convocação)'
De ordem do 'S,·mhor Doutor Presidente, convoco

('s senhores Adv9gados inscritos nesta Secção e no gozo
de seus direitos,'para a se3são de Assembléia Geral
·fart. 59, I, do Regulamento), que se realizará às·17 ;ho
ras do dia 23 do corrente, na sede desta Secção, à rua

Trajano n. I, 3° andar.
.

'Na {órma' do- art. 60, I, sendo esta a segunda coovo

ração, d,�cidirá a ASHmbléia com qualquer número.
. -. � � , ,'OnbEM DO DIA

1�.- .......,., Dis.cu'ssão e' aprovação do relatório e contas
.

da Diretoria, referentes ao exercício de 1956;
2.0 -. 'Quaisquer outros assuntos da competência

da Assen.h léia.
Florianópolis, 11 de Janeiro d� 1957

_ Ni:�on Vieira Borges
1.0 Secretário

"O Mêdo de amar e o:

(lireito de' ,amar", ,ensaios
.

de José Ingeniei'o!!, e Márió
de Anrlrade, Livraria Pro
grf�s� (I ., Editôra, Bahia '

,Duas POdel'O'SaB
-

or.g.;inizft
'ções de. ('riticos e est.ld:o
sus' f'e reunem neste li'/r1
("Sé' ie Miniatura" - En'·
l'Iai0s) para oferecer ao lei
tor surpreendentes cone!:1-
sões eôbre o amor na li�··-
1."atu:a e na vida de to 10';;

::�E:.'��:;�"�:'·:�;::i� Precisa-se luoar
no examina duas personã1i- Jovem viajante. r_ecentemente transferido .para es-

dades clássicas de ·amoro- � ta Capital, precisa alugar quarto, de preferência com

sos, Werther e Dom João, I móveis em casa de idmília ou de-cômodos e que seja nas

assim definidas: - "um'
I
r roxímidades do cer,tro. Ofertas para Cyro Castro. pelo

(Werther) sofre e convida telefone na 3321, s'ábado a tarde e dõmingo.' )

DEI',U!'IAMENTO DE R;\DlO
" P..(a� .. ac.�ril)S para lRunlaJ(eR..' d� JUdi�
Rt'l'epc;ãu • Tr�n�JRissiio

to Vôtlvula!oÕ _ (.nnden�ad�w'� - ResWt>ACÜ"
Altp.J-'alanlp!i. • Transfornlador". - Bobina...

• Material para ll!1lt'na� de tran�mis..�ÜG '" rec('pf\ão.
A)Jatl"lba�em de pr...te�ão.

'

,<

• F�o� f";mah:.do.� isoh1dó� eM ahtodio e iWda -

fin� di' re�islencia ear- Aiqul"14crunao -" Tubo!t
,�lantell

"

,

• t.:hap,ul dto fib�" - FenoJite .- V�rnbell hlolaD�es.
• t.:nnjunto8 &Ir\,.tíiicadores - CerlLetu expnnell
dais - Mi"rofones.

• Oi"icinu d, 1D3Dutençio e tepara.çõea.

DEPARTA)Ú�NTO DE MFCANICA .

i r.'aquiDas pal"a lI1eeanica _' Carpint.ria &laf'a!Ia

flllri. _ TaU'lI:- - €abo..", d. a�.
.

• Equlpamenl"" de rURdaçi. - Cad...II.o. - Me-

tai� em lingotp'8 CompreuOJ"fll df' ar. .

• F�rraRlenlas dr lItedic:ão de ("o�te ..

e Poluaea

to _- Bollt"as �entrifugas e dto pudao.
• Snlda. �lelrocio. - Aparelhos d. solda auIO".n� e

�,�,l
pie' rica _ Mliçaricos - MascaraM - Putas-Po&.

II
• Eixos de tramiinis...'iWies - "A('nplament� - Aneia

dt" pres$ão - )1oncaes de esfera f bronze ...

Uniões df correia. "

• 'Aparelhagem Ilara controJ.- e .L-diçio de ,·apor •

." ar r..omprimJdu - Vahula& - )laPOllletra •

Gnc:hf'tBs. '.

• ,falerial .�rkola - Aradoa _. Culhvador•• -

Som.adoira. - lI\Plnhos - Plllverl8adorea -

j)esnaladeiraa.

nF.p.\RTA�tENTO 'Di. �IOTORES
Notorfil estadltnários e aaritiMOFO - de for-a ..

borda • ele CehlrO - .. ,a..,Uha - Ojller_ne e

Oieeel.
• Peças f' aces81)!'i08 - Peças legUirnall Glt
• Camisas _ I'j.li)t>s· - Ing.lor.. - 1'urbl.....
• Vah'ulas _ ..Aneis _ Bronzlnu - "Vir&br.

quins - Cal..-c;otes - Biétap..
• Matt"rlal� 'ubltfk-antes - Gl'a-xu ...,eciaia pI·

ra rolamenlUlõ _ Oleo para ..otofU diesel � •
lla",UDa. .

"'""b• Olkinas dr rl"»arac:ôe!& _�. _.�... :r..

Célll, A...I�icl""a ,�

tiEPARTAMl:N'l'O DE. REFRIGERAÇÃO
• Geladeira�

.

�o&fa�r�jals - l)e a\.:ou&t\W _e Bar -
,

Sorv,pt.ira�. P�'Ç8S e- a('�'jõ...rio».
"

• Cam:tr3'R .. anlt, camara-s friprilk'u - 'latenal

de itoiolam,�"I() e proteçãO, , :
• Boh,:ite� friRolUico$ para chopp " !!.óda.
• ClJu�rYadora!'o d� ,con l'le - '''oDlpru:Wl"rtõ.

�

"'_

Íf"OIl _ E\"�r,juWr� - T.u"JA,u"';Úu� - �r·

• �f�:'�::!' de �.l1taitg) ..:. k�,,�a;ilf'� -"�loi�is\ ..t""
.ela téCaia

'

" RUA FEUPE SCHM'IOT
'ABERTA OAS 7 ÁS 12 E DAS '14 AS

17 HO RA'S

Auxilia. d� �c�t�i�,Sc� -

P�át�ca ",..I d. coo, Vitalidade
mércio,- tendo algum conhecimento de máquinas e moto- IOlegralres. Ótima oportunidade e' bom ordenado, Apresentar-
re, diáriamente, Edifício Sul América, sala 506, das 8 às

I

CONFORTO absoluto'
Grande E.CONOMIA

"V�RILASÉ" - Ex

poente maximo da vi':
rilidade" combinação
cientific.:t de vitami
nas, hormonios totais
e sais fosforados. Re
generador racional das
glandulas em ambos

. os sexos. Esgotamento
nervoso, falta de me

·moria. Moderno revi
gorador do sistema
nervoso e tonico geral.
VIRILASE . normaliza
as funções sexuais e é
vendido em todas' as
Farmacias e Droga
rias; Pedidos pelo na.:.

. tal, n.o 4104'. - Rio.
embolso - Caixà Pos-

,

ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

famt!�4.
'IMERSÃO e CHUVEIRO

�..---....

Capacidade 30 LITROS

FabricCIdIM _ tiplll

'_iZ�t,. • •..IcoL'

•.

• Construido ir.teiramcnte_ de
cobre.

• AQuecimentu ultra ráçido,

.. Jáio abundantE' na temoe·
r4ltura de�ejada. '

;

o MISTURADOR DAKO, de

togem 'nstantoneo. permite Q

maior escola de 9raduaç�es de

TEMPERATURA,

C�cidade:
100 a 1.000 litros

As 3 - 8hs.
EIn VistaVision

Jones STEWART - June

ALLYSON Frank-
Leveíev em:

COMANDOS DO AR
Technicolor

No Programa:
Reporte na 'Tela Nac.

. Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As 2 - 5 - 7� - 9hs.
"Sessões das Moças"

_
Willian HOLDEN

Maggie Mc NAMARA em:

ING�NUA ATÉ CERTO
PONTO

'No Programa:
Reporte na Tela Nac,

Preços: 6,50 - 4,00
3:00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.

l\1aFtine CAROL - Raf
VAL�m em:

PASSADO QUE CONDENA
No Programa :

Filme Jornal Nac.
Preços. 12,00 - 6,00.
Censura até 18 anos.

As - ·8hs.
"Sessões das Moças"
Willian HOLDEN

Maggie Mc NAMARA em:

INGllNUA AT.É CERTO
PONTO

No Prpgrama:
Reporte na Tela Nac .

l'reços: 6,50 - 4,00
3,00.
Censura I}té 14 anos.

'<t

'. AQUECEDOR' ELtTRICO CENTRAL

As - Shs.
,

Loe"GEN)l' - Don TAY
LOR - DorothY BROMI
LOYem:
AS GAROTAS DA ILHA

DOS PRAZERES
Techni'color

No Programa:
Noticias da. Semana Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9hs.
"Sessões das Moças"
Dean MARTIN - Je1'ry

LEWIS em:

O FILHINHO DE PAPAI
No Programa:
Atual. Atlantida Nac .

Preços: 6,50 - 4,00
3,00"
, Censura até 14 anos.

JARDIM DE INFANCIA SANTA- CATARINA·

EDITAL DE MATRíCULA

Comunico, que oe acha aberta a mátricula pará.
crianças de ':lmoos os sexos, de 3 a 7 anos incompletos .

O Jardim de Infância, func\onará em dois turnos,
pela manhã e a tal·de.

Os interessados 11a matrícula de crianças, poderão
dh'igir-se à rua Boca:iúva; 164 ou pelo telefone 3.409, na
séde do Jardim. O Lucia das aulas se dará no dia J5 do
corrli)nte mês.

VENCE-SE
, Vende�se, por pequeno preço, uma geladeira para
colocar gêlo.

Ver e tratar à rua Fernal\do Maçhado nO 22
apart. 4.

1

• Construção sólida, sendo • caixa interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE Ui de vidro).

• Resistanci. do tipo tubular, inteiramente blindad•.
• Coritrole automático de temperatura pot' T!RMOSTATO.

que pt9PQrciona grande fCONOMJA.

1)d110 � O QUE fABRICA"'(
_, ..._.........4......a ..iI ..d_·iirP:r�·�r'!!_" ,

__ . Apàrtamenlo '.

.

Compra-se apart:.mellto pequeno de 4 peças: 1 quar-10 grande, saliL!la, casinha e banheiro, nas prmtimida-
fles do centro, no 10 ou 20.andar. .

Ofertas para O W. T. R-edação do "O Estado".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



...

#v

"O EST.itDO" o MAIS �NTIGO DIAIÜO DE S. CATARIN �

[ano
. ·19 sábado (tarde) - Fa�mádia

'Rua Conselheira Mufl.a
' -

20 � domingo - Farmácia Esperança' - Rua Con-
selheiro Mafra

'

E
.' .

F'I
'

.
,

,

":1'" Ltd
-

, ·26 - sâbado (i-arde) - Farmácia Nelson r: Rua

DR. 'ARMANDO VALt- DR•. CIllSAR BATALHA !lA xpres.50 �, UrliItDp·l. :11.', 'a� Felipe Schmídt
.

RIO DE ASSIS
.

SILVEIRA' 27 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
f '1 ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO li:�RESO Schmidt'

.

l{;esidência:.
. DOI; Serviços ue Clínlc. Jn antI CIrurgião Dentista FLORIANÓPOLIS LTDA-Rua: Gene ral Bittencoun n. da Assistência Municipal e Ho.�

Clinica de Adultos e _

. O serviço' noturno será ef�tu\do pelas farmácias
101.

'

vital de Caridade .

lAN" , /i!�.� .'. -. Santo Antonio � Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-Telefone: '2.693. CLINICA MEDICA DE Ck -

Crianças f\.àio X Transporooii-de Car'2�s em Geral entre: 'FLO.RIANÓP.Q_ . ,

, ÇAS E ADULTOS .'

d Hora Mar . midt, 43 e 'I'rajano,'DR. ROMElJ BASTOS' -/Alerela - .
.

Ateu e core " •

-

LIS, PORTO ALEG�E, OURIWIBA, SÃO PAULO, RIO A .presente tabela não poderá ser alterada aem pré-.• PIRES. Consultól'io: Rua" Nu�eli :alla- cada. '.
S

. DE'JANlnaO E BELO HOR!ZP,NTE. via,auto�ização dêare Departamento,
I

MÉDÍéo .... ' ehado, 7 +: ,Consultas dllIJ 15 à.
Felipe Schmidt 89 A,·, a- .

_

- 18 'horas D.S.P., em ..dezembro de 1956.. '

_
Com prática no HospItal sae R'e.ldê�Cia: Rua"Marechal Gui· lal!! � e 4. "Matriz: . FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA.. _

d A I na �anta .

a ' f Luiz, Osvaldo d'Acampora,FraJlclsl:u e ss se. .

�

tllerme, {) - F\)ne: 378' .

.' o. li Rua .:Padre Roma, ,43 Térreo Rua Vísconde-do Rio 'BraJlco ,
.

CltcLt;Iglo ;:�ri'tcntro "'DR. J(TLlO PAUPITZ A D,' V. o. ,G; A 'D
Telefones: 25-3!l .(Dep6sito) , :'32/::6 .-N.,.._ !.�:;�!�!�;à!�.::�!!�: & &..&..&"a..a..&..a.a .... CARDIOLOGIA -

i FILHO' no JO�,é .MEDEm�OS 25-35 (Escritório) TtllefoTte:,12�30 ".

Iconsu-i'tório: ,Rua, Vitor e -

<In. �&Io •
, j

'réles, 22·(fel. 2676. Ex-intern9 da 20· .,�...mal"�.. VIEIRA Caixa Postal, 435
.

:Ena: 'l'eler.· "SANrrIDRA"Horários: Segàndas, Quartal e �,Servi�.) de gastto-ellL�rolo�la
_ -\DVOGAÍlO _ End. T,eleg, "SANDRADE" ,

Se'xt,a feiras:, dá Santa. Casa do Rio de Jeneuo
lt J •

Da. 16 àll 18 horas. .' i Prof. W Berardinelli). -", Caixa Postal 160 - ,a a

/ Residência: Rua FelIpe Sch· b Ex-interno' do Hospi.tal Il!ater- Santa Catarina.
_ ,__ FlUal: SAO PAULO Agência: PORTO, AL_RII�.

midt '23 - 2° andar, apto 1, - nIaade V. Amaral.
JJR. CLARNO G. ' ''RiOl.ai'" I'reI.• 3 002.

.

, DOENÇAS INTER�AS ,

mmI A id d E t d 16"1'. '-1<1 I" Cd' ",- edr,oraçàoi., Estômago, l�t'e8tlno, GALr..E&-& ven . a o s a Q 0;;,\}1' '" ,·ua ('men ar.:or AAev o,
DR. 'HENRIQUE PRISCO .figado e vias bilia:o:e8. RIDa. - ADVOGADO - 64·

...

'1PARAISO Consultório: Vitol' Meuelel 21. Rua Vitor Meirele., ,60. 'ITelef�ne:' 87-06-60 Telefon�:, 2 ..3.7..38,' .

.. : ÉDIC'O Das' 16 à& 18 horaa.
O FON)!�: : .

2.468 '
, 'J,,1 .

Residênci .... : Ituu Bocalu.... I .

ó r r. ,':1 Atende .t'RTOMAR" ,

Operações �,Doenças dI< Se- - Florian po 1. -.
___

"

.

" - .

1 T 'I' ,
alturas _, Clínlé:t de Adulto.t. Fone: 1146ti. End. Telelr. í'SANDRAD'El"" Eüd. Te�er. :"RIO:MAt t.ai&!

H��i:�l ::8 �:::i1:!��aç:� E�� DR. MÁRIO DE LARMO
DR•. AN'fONIO GOM�S DE

" �_ ii RI'O nE' J�A'N' 'E"I''R�i -;: 'A� A' "f
-

BE'1'.'0 8",;,.";1- CANTIÇAO '

AL'MEI...-rA ,

':n.�_c a:· iii
_ '-!I':- gel)Cl '8:· a:. un .;'t·ado. .

'

,

. d .u"A»..I r"
.

ZON'rE(Serviço do Prof. Mariano �, 'M É D I C O
O ...0••.

Andrade)."
. _ cLÍNICO .;:JE CRIANÇAS - ADV06AD -,

"Rio••,.."Consultas _:_ Pela, manha no ADULTOS Escrltório e Residência. '

d d Av. Hercilio Luz, 16 Ru•. Dr. 'Carmo l..etto, 99 " A 'f!nida ,An'drat1asi '8'11-B ,_--------...---- .,..__...�ospit ...l de Cari ae.. Doençl:.s lnternu a c
_ .

À tarde da-s 16,3� hs. em dIall-
CORAÇÃO - FIG.I\.DO ,-- lUNS Telefon:���..ee••".... Fones: 82-17-&8 e 82-17-37. "Jl'eleftme:, �-90-27

te no consultório .á Rua. NU,nés - INTESTINOS "·C·LelN-ICA DE.NTAR1A
..Atende. "RIOMAR_" At.ende "RIOMAR'� . "." ,��c:a:�oTel�72�;rma de. Tua·, Trlltamen;;Flr-itrno da

DO· , End. 'I'eleg. "RIOMARV:.'
.

•. :'JII','& TE"NISti'#'\LUBEResidência - f.ua PresIQentol ConsultórIo - Rua Vitor Hei·
DR. ALVARO RAMOS NOTA: ..,:_ Os nossç : .;rviços nas �ragas ",de Pôrto' .I.i " ' '!3''-iCoutinl;to 44. Tel.: 3120. -

'" .• , I 22' ':B'
--. , •

dI'�-�---�-:--...,__,_
e es, .

HORÁRIO:, Atende das 8 às 11 ho�a3, 'Alegrp, Rio e ,.elo tiOrIz'l,:ntp,. são etetua os pe os nOSSOSl
CLINICA Y:: ", Das 13 às 16 hor,... .

e das 13'às "17% horas, dla-. Illren.tesde , Telefone:" Consultório - 3.4111,
I .IRODOVIARiO RAPIDO 'R10M.AR"OL:rJOS OUVIDOS - 'NA:RIZ

Re!'idência: Rua. José do Vale riame'iüe. \
.

E GARGANTA
. .

Pereira 158 - Praia da Saudade 'Ru� Victor ,.Meireles, 18. ' :" ,
"

.

,
DO

_ Coqueiros Consultem nossas tarifa8. EXPRESSO FLORIÀNóFOLI:DR. GUERREIRO llA
----..,.,

INO' D E N 1.', 1 S T' A. S 1

-Fones:,25:'34 e'· 25-85' �
. FON.SECA - DR. CONSTANT

DR. S·AMU""';L FONS'EC-A.' .• ••••••••••••••••••••,.

I OS � •••�................. \: \Y � qChefe do' Serviço'. de. 0'F0� . DIMAT·. TISTA�O 110 J;Iospital de FlorIanopohs. MÉDICO CIRURGIÃO ..eIRURGg!:�: Bucal
possue à CLINICA os AP.ARE·,

D s de Oenhorall' - Parto. ,Clilllca
Protese

.

Dentari.LHOS MAIS MODERNOS PA.RA oe�Ç�r:.çõe8 - VIa.. UrInárla-- Raio'. X e Intr••VermeUt. "" j..'TRATAMENTO das DOENÇAS
C

P
de aperi'eiçoament'J e

DIATERMIA ",' ;.

da
C E��ft�.!ALlD:a��. manhã no l(>n;:s�rá�ica nos Hospitais .de Consultório e Residência:

-I r- ,�,II", ,�", �'r,II�,,"HO�;�T,AL ,

-

'Bu�8�s���Ó'RIO: Rua Felipe, Rua Fernando Machado, n.
:

'

,A TARDE - daa 2 as
.

6 -

S h 'dt nr 18, (sobrado). l"ON E

I
Fone: 2226.

d� 800 li 11 ho--CONSULTóRIO - Rua dos � mi , " Consultas: ai., _

no
"'''I ° 2 3u12.

_

'

I) á 18 ho- . ras e das 14,00 à.. 18 horal'
lL���:rD:NCíA _ Felipe Seh ,HORAU10,:, das _1 II

I r.xclusivafente com hora mar·

miàt nO. 113; Tel.:..�il65. ra�ee!dênc,iá: Avenida �Io BraD· cada.
d _ -dai 9 ai 12. "."

-�� ..-

,� . -, Sába o

"A' SolleraJlil" pra'-çà -:-15 ,de novembro Cirurgião-Dentista

l-6a
a partir das· 18 horas.DR. ANT?NIÜ�MO�IZ 1:0, n.'4�t�nde �chama�OI DR.' LAURO CALDEIRA

rua "Felipe Schmi.dt ','" ConsJlltório _ Rua Vida I
, .

DE �,ftAGAO
IA

'í'elefone: ,- 3296.
DE ANDRADA '

Atende diariámente no .Ramos 1� •

.

f'IRURGIA TREUdiMATOLOG -_ CIRURGIÃO-DENTISTA '
'. ..

perl'Jdo da manha- e
"'" 4a e GE. '

ortope oi •

8
_.

uL'r" RIO ildiflci., _�._.i.,'';'".-----_..... --______ �.-
Co ..dultório� Joíi,p Pinto, 1 . <L:ONS.. o. -

r � .ala

P'__
.

II'
"

G"d
�'Il 15 à.s 17 dIl1riamente. DR., L.AURO D,AURA Partenon.l- 2" an.dS�I' 15' '/ .' ''!. .",.

,,'iIf,."'�"""
'

e;< ",.
_,'. ,.1,. ..... -,

08
Sábados �03 _ RUIl� Teilent-e 1 veua,

.

_

.

.;MenosBaos. 136
. .

CLíNICA GERAI,. Atende diáriamente·. da. 8 .àl,

$,Res: . ocal'uva, .

Especialista elo ·mo�éBtla., de
11 horas'

"

_
.

"

Fone: - 2.714.
Senhoras e vias urinárla,l. - 3ás e '5as �àl 14·. a. 18 ho'ra•.,

.

.

-

,

-

�
.

V'" .

"'A. .. -
.

Ati "1".

WLA'D'VSLAVA Cura radical das mfeec;oes
- 19 ali 22 horas.".

·1/:'.· ·f,r
..

-

A'�.
i

.'C

..•.. '.' .•.��.�.' .' H.ssoclaçao...
.

e .Ie.aORA..I.·
agudas e cronicas, do. aperelho Confecciona Dentadura. e Pon- .

"
�_....... '

W. MUS�I :;"'ellito-urinário em ambos. OI
es Móvei. d.. NYlon.

'* V d• i'exos. -, ,

D' t' Telefone: 3661.
,

,

'

_:' OUIIAIITE .71,_." tU ",'.
"

"ga..

\,' er" e'""'R., AN'TONIO DIB Doença"
.

do aparelho liel I'VO .

/ "U
e <io sjst�rtla 'nervoso.. r; nos VAIJEJOS S. d D_=��� , ��������r�2:��:,sifraej:::te:'Il)2 o ESTADO I'" '." ,�

,

.

.•
-" ,elor.� �e" Arj'�u"au;cr�o� e

cr�;:ii�p��tr.d�A , ,\ - i:s����f�;- :�i1��!�!�� Cou� .\DMINISTBACAO. .

_'(D}"�.-�"�":t',- P.,rop'agauda,SeI'Viço ..;ompleto e 'flspeclalt-\ tinho, 13 (Cháclitll. QO Eflpanha, Redaçáo e Oflclra•• , à 1'lI�"COD· ;;, " J '. ' .

fiado das DOENÇAS DE, SENHO- I
- 'Fone: 3248. _�elx·.!,ol>0_Msta..aflr,"13�.· .160 .Te�.1'22 '.� .

_, �.l.�_ '., '

,_'"> �". � ,"!" ;.)1
.

PROGdR'oAmMe�s SdOe'CIALRAS com modernos ·metod08 de. __... - --,
..

-O"N ---::: .... . Ir -

_ -_. _

_

_diag�ósticos e tratamento. • DR. NEWT': Diretor: RUBEN,S A. RAMO� '7�
SULPOSCOP.I.\ - HISTERO, D'AVILÀ

'

Gerente: DOMINGOS 1'. D.. ,
" " , �.. " ,

'..,j JANEIRO de 1�57
SA,L.PINGOqRAFIA - METABO.

CIRURGIA. QERAL
.

AQUINO .' ::: ' .

, -
.• Dia 5-1 .51 - Gl'l),r.àiosa NOITE TROPICAL, promo-.. O "'ASAL t

j
Repr.e8eDta.nte.: "LIsM :o. -.

as de Senhoraa: - Proc o·

Represent1lçõe.. A; S.: IA,.. Filial "A Soberana" '1)is�rfto 09'�streito - Canto vida pelo "GR1!;MIO FEMININO 6 DEQ.o\dloterapia Jior, onda: cll_J�:'" i ?�:��à _ Eletricidade ,Médl'·s ,

ElétroCoagulaçíiíl .....JRalhs '. r·i, Conc'lltÓorio:' Rua Vitor Mej· Lt��:1 Senadllr,Danta8••,fO _ 10�. Y s: ;:x;. t� JUNHO"..
I "VIoleta e Infra Verme o•.., ,-:

I 28' Telefone'3307., Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.'Consultório: R:U? Tráian();tn.;.l. 'I teCSn:�ltas:�Das 16 l1"'T�. e[ll andar. . d J I
.

l0 andar - EdifIc'o dó Mon. eplp.! :
o

.

.

Tel.: 22-6924 - Rio e ane r�� Reserva de mêsas (com �ireito ao Co-
Hor.ár.io: Das 9 às )2 11)'.�a�',� dIaRnetse.I:dc"ncl·a': Fone. 3.422 Rua 16 de Novembro 128 fi· MINISTÉRIO DA AGRICULTURA' ,.

'qúetél e Salgadinho.s.} Cr$ 50,00I ndar sala 512 - São Paulo .. , 1pr;,,"�Ul�S às 18 hor�il"",,;:_\ n�� Rua� Blumenau.ll. '11.
Assi�atu�as anual ;. Cr'",aOO,OO 'SERVIÇO FLORESTAL 111

.USSI,_,. ,'.>1,,���II' - DR�T()NIO BAI'ISTA Venda avulua ..�:,. C4 1,00 DELEGACIA FLORESTAL üias 118dência' Avemda .1.1-...... J"''' ' ..

ORo
.

.

RE'';;IONAL ,.:", �
, 125...."b'. , '

JUNI Anúncio mediante contráto,
.

U
,p\)�lIky, 84.

CUNICA ESPEciALIZADA J)P. Os originais, mesmo nãll"!pu·,,· "ACORDO"
.

COM O ES'lADO. DE
..:.__.......__,� -"_';';"'--' 'CRIANÇAS' bJi,.,,,lnR. f1RO ..erio ",volvid;Üiza SAN':"<\. CATARiNA,

Consultap das 9 ás ,11. h?Tae. .' A direção não se responsa

DR. 'JúLIO nOIN Res .. Cons. 'Padre Miiu"lInhp. pelos conceitos emitidos no� ar· A V I S O''· "

VIIlIRA 12.
1

tigos assinados. -

.
A Delegaci�. Florestal Región�l:- '.', "

-.'

MÉDICO .

U�J:I"
no sentido de cDilJir, i;t,O máxini'o pOs-

i

..

ESPECiALISTA 1j:M OLHOS· , INFOb. ..�• ._;OIlS "l' !!.vel, as nueimad·as· e dúrubadas, ·'âe mato, afim d� i:i:npe-,.OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA ,_o LOBATO O l�.itor enco_ntracá, neatá cq.. ....

'rRATAMENTO E OPERAÇ�ES DR. luna. mformaçoes Q!1e. n�ce..ita, .
dir os 'tlolii<:.stros6s �Íettos" ecox(ômicQ� e'< ecológicos que

!nfra-Vermelho - Nebunzaçio'- FILHO
.

diât'iamente e dr Imedla�e[efo:J� acarretam tais pr,áticas, torna pÚblieo e 'chama a,�tenç�o.

Ultrll-Som '1oonças do Jl:pÍlrt>lho respiratório ,0R;NAIS .
.

. 01'.2
. .

,"'Tatamento de slna.lte le.
.' TUBERCULOSE . O llstado ,. :'6�6 de todos os�proprietários de' terras' e lav»'ldores �nt re-,�

'ope!-;ação)' 'RADIOGRAFIA E'RXDIOSCOPIA

IA. G;ueta
.

::..:.
"..

1:6711 i'al� para a, exigência do cumprimento'-dO Código Flores-'Anglo.retinoscopia - Receita dto
� ,DOS� PULMõES DIáriO, �e r.� 1e ó •

'68°"
�,.' _. ", . .

' .

Omloll .:... Moderno I'jquI}Jamento

I
Cirurgia .to Toras:

-

Imprensa yü._,ll I'�. o ta,l (Decr. 23.793 de 23-�-1934) em 'toda o Estado•.
.;lI.' Oto.Rinolaringolo.IrIa (único Formado pel� Facol.�aJe Nacl.·- .HOSPI�AhC

•

;
'. QUEIMADAS E DERRUQADAS ·DE MATO', no Estado� .

M d'
.. TislnlngiJlta e Carldaile. . ;, ,

. "

Horário. dali .9 às iZ' ho:t_:31 e i��;:lrur�iã�'Q�ci l(oepillll .se· (proved.or»
,
•• ;.:.. ::�:: Nenhum vroprietário de terras ,-ou lavraàar poderá

dali 16 às 18 horas..

"'1
",

.

rêu RatRos . (Po�t8ria .. , ' ,.

.,Bill vroce.der. quetm'ada ou derrubada de mato 'sem. soHcitar,Consultório: _;_ Rua Vltor Mel·
C li de

"e.
specializaçio pelá. N�r.eu Ramoa :

1.17 (om antecedÍlncia,' a" necêssár.ià lice;ça da autoridadereles 22 - Fone 2676.
'!urNo T "Ex.interno e Ex-assi.·.. lhhtar ... ,,�:

..

·te····· d�
'.

_

Res. - Rua São Jori' 20 -' t;nt4l' <l� Cirurgia do Pruf. UItO tião .Sebastlao ala
,

a 163 floresta(�ompetente, conforme. dispõe o Código' Flores-; I ---------'-----------=-.----...:..
__ i'

�cne 24 21.
,

.
.

GIJim.!lriee (Rio.). u Staúd�� d�" D��t�;' c�� '.

tal em seus artigos 22 e 23., respectivamente, estando os '

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

C· Felipe Schmldt. 18 - ...8 er:u a
• : 1,1U ... ' .

S" \

F "g.d
.

DR EWALDO '8CHAEFER ons..
lo� Correa '

infratores s1jjeitos a",penaJidades.
._.'. el'Vlço' ri t Blre•

,
-

•
.

Fone 3801," . CUAMA'DOS UI&- .

_Clínica MédICa d�, Adult�s Aten.da em hora marcada.
GENTES.

.

•
REFLORESTAMENTO ,

C
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DR. WALMOR ZOMER' Dr. ALMIRO BATALHA MllNn',

,

• 'GARe'. IA Díplcmadc pela Faculdade, de .For.mado pelA ,!!'&CUíGade Nado,
Medicina da Uníversídade' da nal' d.· Medicina UniveJ:illdadll

Dllllomado peía Faculdade'. Na�
.

.�' ·B.ah,í.�.· I.
,.: • '\'

<

Y"

"

do Br...n .

·i�na'l de "'-dIcI'na da Unlver- """'0 'DJil '''MEIRO� � ,_
ClíniCa' Médica ci", Adultos e - ._"..

'.Idade do Brasil. . .' Ape'rtei\;:'''dlen�u na "(.:a.a d•
. E-,:.hlterno por concurso da Ma· <

, Çria�1as .' SIIUd;. São 'IIIllpel','
ternldade·Ellcola. Doe.iças de Senhcras

.

. Prut. • "rnalldt>, J:'au!i�o' .

(Serviço' do Prof. Octávio RI>-
O}Jcraçõ'\ls., -,- "Partos lntet'''v :por. IS anu.. "do ::'ernço

drlgues ,Lima.) Ond�s {;urta.s - Rcíos Infr,á' de Ciruri�a. "

I

j!}x·lntemo do Serviço de Círur-
',' Ve'hl1elh.os e Azul ' ·Prof. Pedro de Moura'

iia do Hospital I. A. P. E. T. C. . Ol'J!:RAÇOES
.

do Rio de Janetre '

. Diaternria - Eléctro Coagulação, -CL1NICA DE, ADULTOS ,

MédI�o dQ Hospital de C�l\'idade CONSíJLTORIO: R.J1l .Ccronel . DOJ!ÕN<;A8 UE" SENHORAS
e .da. Maternidade Dr. Carl'\s

\ Pedro!fll Moro, 1:541
4 ÇONSULTAil: L''i�riamente d�B.

Corrêll 1'.0 Ándar,,,Ap�1 A, J 7 - 9,30 no HospItal ele <1irl-
DOENÇAS DE SENHO�A:S -

.

E 't ít d d
P.ARTOS '_ OP.ERAf;OES Frente ao Oíne Glória-- s reite a e.

R 'r. te...
Consultas das 9 às 11,30 e das ' RESIDÊNCIA � ua luar

. Cons i, Rua .João Pinto n, Schuuel, 129 - Telet. 3.288 -

.
.

'18 oro 'h 18 às. 20 horas Florl'ano'polis.16, das 61,00 as " v 'oras.

Atende com horas marca

das - Telefone 3035:

A HORA DO
I 'TÔNICO ZENA'
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�O PRIMEIRO SINi
-

)E FRAQUEZA, "TONICO ZEN,A
"

_...iUA MES�I',- r .

.

'. .;.' I

FARMACI,AS DE PlA'NlAÓ
1;J�S DE JANEIRO

1 - terça-feira (feríad») - Farmâcia Santo An-,
tônio - Bua .Felípe Schmidt, 43

5 :_ sábado (tarde) - F�rmácia Catarinense-
'Rua ·Trajano

'

'

<
.

6 - domingo _.- Farmácia Catarinense - Rua

T1'ajano
12 ...:... sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

TrájarlO ./

13 domingo - Farmácia Noturna' _. Rua 'I'ra-

. , \_ �,�i
Esperança -

I, Viage'm;', co,m:J� ,segQrança
"

- e rapidez",
80,J R08\·,OONFORTAVElS·lMI�Re-ONIBus'}DO

. IlrIDO-4DL;BI,ISILlilí-;=-
,,,&rl8l!ÓpoUI - lta1af i. Joinvil�e -�urUiba

. ' ::;'..,.�:....... _. _,
.' AgeA�nl'la '. Ka_IUeoQoro'e.quina da
i, ,'. �I� • Rua Ten�nt.JSJlvaa·8

-:0:-
SUCÊSSOS DO LIRA PARA JANEIRO

pia 6 - domingo: BAILF,: INFANTIL com pre-

'Dia 26 ...:... sábado

sentes_ à garofada:
BOITE AMERICANA!
SQIRÉE DO BRO'TINHO (�lei
çãó de Miss :Brotinho do Lira,
1957) !
GRITO DE CARNAVAL!

I'Dia 11 '- 6.a-f61ra:
Dia 19 _;. sábárlo :

Dr.

..
/

Reul}iões Dansantes Semanais

.
Flr'!l ian6polis, 23 de dezembro

(Ass.) ..:... Theseu D�m.ingos Múniz,
Vice-Presidente Superintendente 6.0 I.

·_'S.�.R.P." :'

de 1956

'1

ATENCAO
,

Aceitamos encomeHdas de PLACAS ESMALTADAS
�m côres, para diversos fins .

End: DENtAL SANTA APOLÓNIA '.

Flol'laui}polis - Santa Catarina
Rua: TIradentes, 2,0

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..o ESTADO"· O MAIS ANTIGO DIARIO DE S ..CATARINA J.:lorianópolis, Terça-feira, 15 de Janeiro. f9M"
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Moção de pro��s!o .. '.
contra:Jas pe,segulçoes_'. C11Jllb11

_ (SNA) - o de utado ção e morte aos evangélicos que: �e faaiam a elementos
" • J?, C Iômbi P derou o catõlíco-romanos em

.

umevangehco Osnv Silveira da o ,01" la. on
.. ,

.

.
'

.

,
'. .

d ·1 t que dos palses da "Cortma· de ,apresentou recentemente referi o par amen ar .

..

na 'Assem'bléia-Legislativ� "esta Assembléia se pronun-" Ferro" ve.rberando. especlal_t,d S- P -1 'moça-o de ciou no devido tempo con- mente o tratamente dado
e ao au o u a , 'r' t C d 1"protesto contra a perssegui- tra perseguiçõeí! religiosas' a I a.um emmen e', ar ea ,

considerou, tambem, que
ué a violência em si que de
ve ser· combatida, não im

portando a confissão reli

giosa ou a orientação filo
sófica dos que por ela são

*inglidas"; por isso, lem
brou que "na Colômbia tem,
se intensificado, últimamen-

� te, as perseguições a ele
mentos evangélicos", recor
dando q·úê "de 1948 a esta

parte, fóram destruídos, por
fogo ou dinamite, 46 tem

pios; 75 crentes foram mor

tos, e mais de 200 escolas
evangélicas fechadas".

*'"CoJecione-as!

BDAl
.�.�. �"""�,.., I.,

.' I'

-

', ....} .�

.

PHIUPS

\
·NOVO .REEORD»
NOVA IOXQ.llE, 12' (U�

P.) - A marinha meeearrte

{mun'dial aMngiu novo re

cord . de tonelagem em .uJõB,
com 105,2 milhões de tone
ladas brutas, de. acordo com

as novas tabetas estatisti
cas do LloYds Register. Es
se total representa um au

mento de 4..632,000 toneladas
sôbT�.a tonelagem de 1955.
Em primeiro lugar vêm 08

Es.tados Unidos, .loao se'll,i
dos da Grã-Bretdha�.e .Co-

I
munidade�Bri.iea. de Na
ções.' A Nor�"'Parece em

terceiro lupl'. '.

011 mllbão de ·P81101S allll.tiram, ·«NO LeDilCUlo», "

a ultima cruzaoa de·BUIJ DrablO··' (óm, a Biblia.,·na· ,Yâll,(SNA) - o pregador ba- -Cruzada. .
. .Ia

tista Bílly Grahm concluiu Nessa reunião final, hou-. SEGUNDA-FEIRA, n'DE' JANEIltO
sua cruzada em Louisville, ve 1.150 decisões, elevando Nossas vidas, nossos ·.talentos, tudo o que é nosso

Kentucky, EE. UU., 'com o total geral a 8.162, Só nes- ':e!jiln�lh'O, salva-la-·â. (Malréns S':35h Leia Mateus
uma grande concentração a 'se movimento. :28!t6i.20." .

que compareceram cêrca de Como consequência dessa A NOVELA '�.ATERFRONT"; de Budd Sehulberg,
·39.000 pesseas. Cruzada, tem havido uma 'um esbívador é assassínado. por um "grupo· de bandidos

A grande multidão que 'pro�ura sem precedentes de na, cidade de NOY:8filorque. O sacerdote da família foi
afluiu ao estádio municipal Bíblias em Louísvílle. Se- -corifortá-lo (l ao de_j;roedir-se 'usou as' seguintes 'palavras:
elevou a um milhão, o nú- gundo um porta-voz; a Li- "Quando precisarem de mim, eu estarei na igreja".

\

mero de. pessoas que 'assis-I vraria Batista' local vendeu A irmã do morto respondeu: "Houver porventura,
tiram aos 26 trabalhos da todo seu estoque de Biblias. algum santo que se escondesse na igreja'?"

Flerido com estas palavras, o 'sacerdote, arriscando
-a propria vida, orgnnizou os estivadores num sindicato
decente para combater aquêles bandoleiros, e foi feliz!

E' isto mesmo, nenhum' santo' jama:is se esconde 'na
igreja. De fato, a igxeja quando tomada em seu melhor
sentido não é esconderijo de santos' e nem lugar de re

fúgio.
Nós que constituímos a igreja, prestamos melhor

serviço fora dos limites estreitos dos recintos dos tem
plos e das paredes das catedrais. 'Quando tomamos a

'mensagem de Cristo c a levamos portodo o mundo como

solucão para todos os problemas humanos, ela começa a

viver, E ela viverá melhor-entre os homens quando apro
fundada em seus corações, pois é do coração que pro
cedem as fontes da vida.

O R A ç .� O
. ,

Nosso Pai, permite que o' munde, s-éJa' á nessa paró
quia em coração e a�ão. Que a. mensagem de Cristo seja
euvída -

por todos os' homens, de tôdas as raças e lín
guas. Assim, os reinos dêste mtindo se tornarão os rei
{lOS de nosso Senhor e Salvadér' Jesus Cristo.'Em 'nome
dêle. Amém.
.PENSAMENTO PARA O DIA

O trabalho da igreja estende-ae além de suas pa-

--------�------��----

CAsa PARA ALUGARPartiCipação dos
protesf801f-S -

(SNA) - A minoria pro
testante belga; numerica
mente fraca, (75.000 .sôbre
\8.500'.000 .habitantea) , mas

, cheia de dinamismo, faz pla-

Aluga-se uma casa de madeira; típo bangalow, com
um ano de construção, )la Rua Clemente Rovere (antiga
Curitibanos) .. Tratar na mesma Rua, nO 48 F., com o

senhor Pedro Vieira Lopes.
nos importantes para a par- Será alugada sob contrato, por motivo de mudança
ticipação dos evapgélicos de seu proprietário.
na Exposição Universal de

Bruxelas, que será realiza-
..da em 1958, e para a qual
se esperam uns 30 milhões CLUBE DE CINEMA DE FLORIANO'POLIS·de visitantes. Os protestan- .. .

.

I

tes belgas reservaram 'lugar
no centro da Exposição, e Iescolheram .uma "maquette"
de linhas modernas, que um I

arquiteto belga diz ser o I

, melhor de todos os projetos
apresentados até agora. A

construção .custará 4 mi

[lhões de francos belgas.
. Mais 2 milhões serão neces

sários além dêsses, durante
os 200 dias em que estará

j:�berta Ia Expoaíção para
fazer funcionar o pavilhão.
Haverá uma capela para me- I

V.·'E'.NDE-SE'ditação e recolhimento e JARDIM DE INFANCIA SANTA CATARINA
para serviços. religiosos em 'EDITAL. 'DE MATRiCULA Vende-se.upor pequeno preço, uma geladeira para

; �::�::;o l���::ia::n�� o.,

.!-"c·:���;ní�o�:'��e se aC�â< :�:��a�'�"�a;;i�:��-';a;�«f;W�O�;;r g��;i�-;;�·,·�t�� Ferna�d�" -�a;h�;� nO.,22 �

c ríanças de amaos os sexos, de 3 à 7 anos incompletos. I apaft; 4. ':--: ..

'-
.

O Ja�dim de Infância, funcionará em dois turnos, ------.---------'----------
pela manhã e a tarde.

Os interessados na matrícula de crianças, poderão
dirigir-se à rua Bocaiúva, l64 ou pelo telefone 3.409, na
séde do Jardim. O inicio das aulas se dará .no dia 15, do

Vestibulares de FiIIslfiB
De 1.0 a 10 de fevereiro próximo, das 8 às 12 e das

14 às 18 horas, a secretaria da Faculdade Oatartnense- de
Filosofia, (rua Esteves Júnior, 179) receberá inscrições
para <i vestibular dos seguíntes cursos: Filosofia, Geo
l1'r/:!-fia, História e Letras (Clássicas, Anglo-Germânicas e

Neolatinas).
O Centro Acadêrr-lcs, no intuito de orientar os can

didatos àqueles exames, iniciará um curso preparatório,
a partir do próximo dia 15 do corrente.

Para melhores esclarecimentos sôbre o vestibular e

curso' de preparação dirigir-se à Secretaria da Facul
dade nu endereço acima citado ou pelo telefone 2683, das
14 às 17·ho.ras.

'

Celestino �achet - Preso do G. A.

o Clube de Cinema de FloriánÓpoUs avisa aos seus

. associa:d·os que, dando prosseguimento à apresentação' do
"panorama do néo-realísmo italiano", realizará a 2.a reu

nião cinematográfica, segunda-feira próxima, dia 15 com

início às 20 horas, no salão nobre do ,Instituto de Educa.

ção, onde será exibida � película intitulada -o SONHO
DAS RUAS", dirigida pelo cineasta italiano MáriO' Came�
rini e interpretada por' Anna Magnani e Massimo Girotti.

Este' élube tambéin, avisa que será indispensável II
.

apresentação do ingresso social, referente ao terceiro Ci.
cio (Série C), no local da exibição do aludido filme.

redes.
John J. BUllting, Jr. (DELAwARE)

T2RÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO
Ide por todo '0 �und� e pt:egai e- evangeÍho a têda

cníatura. (Marcos 16:15). Leia Matens 10:1.8. '

A 'A PROFESSORA terminara a leitura, do versículo:
.

pa'rJamenlo "Ide por todo o mnndo ... " Um aluno levantou a mãoCompl'it-se apa:rtr.mento pequeno de 4 peças: .1 quar- r: disse: "Mas, profpssõra, suponhamos que' talVez não10 g.rande, sariL!la, cosinha e banheiro, nas proximida- possamos ir?" Não podemos mandar alguma coisa emfies ·do centro, no 1° ou 2° andar.
.

;1OSS0 lugar?"
- ,

Qfertas para. O. W. T. Redação do "O Estado". "Deus nos deu tf.�.ento - a a'lg�nH um talento, á ou-
tros mais do que um., A.lg�ns podem 'ser ora'dores, es

critores, administradores, outros' podem ser COtrstruto,.
res,' 'professores, carpinteiros.

..

Deus não nos ptde para experimentarmos ser' pes
goas que não .podemos. Ele' pede somente que des'envol�
vamos os dons que nos deu e que os- dediquemos inteira
P.lente e sem reserva a Seu s'erviço.

•

\
Deus não noS' manda, a todos, usar os nossos talen

tos em a.lguma terra ·distantes. Contudo. Ele nos' cha
ma, a todM, quaisquer que sejam· os nossos talentos,
pura servi-lo por todo o mundo. Podemos servir pelas
(,rações; dando dinheiro, roupufõ, alimentos, e através
do amor ítaternal.·

.

ORAÇÁ'O
. N 'SSO Pai, que nos interessemos· pelos teus filhos

do m.uJVIo· inteiro. (�oncede.nug"que'"esiejamos prontos'
para servir-te onde desejas q-ue- 'sirvamos. Aiuda-nos a
dedicarmos nossos talentos a ti, ·de-"'modo 'que a tua von

, lade, seja feita em tOOa _& terra. Ein" nome do Mestre.
Amém.
,. . ,

.

P E N SAM E N T O 'P·iA R·A O D I A
Quem perder a !!lua vida, por cB1tsa"de'mim e· do

pertence a Deus ..

r- Alívio, Fres'cor
'\

H'
�

": Iglene

P R E C I, S A' - S E

�orrente ·mês.

Lotes 'â· VendaEM CADA
GOTA DE

Na Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado do
. Aux!liJl� de escritório, com pl,'ática geral de eo-

Grupo Escolar "Prcs_idente· Roosevelt, com 15m de mércio, tendo 'algum conhecimento de máquinas e moto

frente' área de 400m2 servidos de agua .encanada e luz. res. 6tima 9po.:ctunÍGade e bom ordenado. Apresentar-
. , .

G'lb t' Gh
.

pe, diáriamente, Edifício S,ul América; s'ala 506,. das. 8 àsPARA SEUS OLHOS Informações no local com o sr. 1- er o euro '.

r::��::--��
I

I

Thomaz CaUlilli

M O�ç'.�-
Precisa-se de uma moça

com conhecimento de Conta
bilidade e Pratic·a dê Servi
ços de· escritório.

-

Apresentar-se à rua CeI.
Pedro Demoro, 1466 - Es
treito. Falar COm o sr.

:e:

Guerra.

faleceu· 1'011018
IIder ·lal8JHt

Rachel iI� ·Whittel"!: (Maine)

(SNA) - Faleceu, no dia
4 do corrente, ilustre líder
luterano dêste País. Trata-DO BRASl,tH0lEI'S

Ernesto-. L'à-ndmann
EIlUIl& Landmann

, "

. \.'
se do dr. Hermann Dohms,
presidente do Sínodo Rio
grandense e da :Federação
Sínodal do Brasil.

:e!

Guilhermina Martins
, Calliilli

têm o prazer de. participar aos parentes e pessôas
amigas o contra:to de casamento de seus filhos Iolanda
dos Reis Màrtins Camilli e Nils�n LaDdm�nn�

Iolartda e Nilson

* RESTAURANTE A LA CARTA
* SALÃO DE LEITURA
* BAR MODERNO

',i

.' Nascido no Brasil e edu
�ado em grandes UI1iversi

, (!ades da Alemanha, o pas-
'tor Dohms prestou' grandes

. serviços à 'sua Denomina
tão nesta Nação, tanto como

ministro 110 e.vangêlho. co-

mo educador cristão.
; "Com a morte· do sr. Her

�ann Dohms, perde a igre
ja cristã do Brasil Um 'dos'
mais exprE:s'sivos _ .vultos", Joaquim Coelho dos, .Santos José �obi-eraj$kidiz um jornal da Capitl!l do. -

:e:. :e:
:aio Grande do Sul. "A sua 1. Mat:ia J!)!jIé dos Santos Ruta Silva SC'bierajskivida, o seu _sacerdócio, ê tô-I <'. têm. o grato praz.ar qe' par�icipar �O!l par�htes e pesàa' .uma, obra de amor ,ao .

80a� amIgas o contrato �e casame.nto_ de Seus filhos JaÍ
pró�im?' e de louvor a,.e,ris- I!l,e �oe,lho dos ,SantOs é Maria R(!gina SoDiel'ajl'ki.to, �ss�m como de. notavel'

.

. ; Jaime e Maria lte���a.
"

IpátrIotIsmo. O ensmo- lhe '

. . Noivos
. '1

•,deve .inestimáveis serviços". Flotianõp(iHs, 5 d'e Janeiro' de 1957.

Noivos
6-1-1957 Jomvi-lleFlorianópolis

RU.\ FELIPÉ SCHMIDT, 9 - TELEFONES - 2021 - 2022 - 2023 _: 2024 - RÊDE
.

INTERNA /

I
i ----�

I
." '... Passei uma noite no "LUX HOTEL" e fiquei plena-

• mp�res,soes "

mente satisfeito co.m o seu conforto e com a qUàH.dade

I
.
,.

.
. e presteza do servlçO. '

.

.

Rubem Braga (Do "Correio da Manhã).

.......................................�.� �.•..
I

\,

, .,

.,JÂ.�,�\ .

...-'
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Novos esforç'os -'d,o,s 'EE., UU. em'
favor do 'desa'rmamenlo

de pau"- L: F�rd, do Ip,S, na carta de Bulganin e o

j
afirmativa de Bulganín de

para "O ESTADO" pO'nt� essencial d� proposta que a .reação indignada da
Washington,jan,eiro - A de EIsenhower felta em Ge- humanidade ante a inter

carta envÚHla: a semana nebra há 18 ineses. venção 'soviética na Hun

passada pelo 'Presidente Ei- O elemento básico no pla-, gr.ia não passa de "campa
senhower ao 'PriJIleiro 1'4i- no de Eisenho�e'r é á .íns- nha caluniosa e mentirosa",
nístro Bulganin, da União peção de '��e�tros militares" .

A ínsínuação quase ame

Soviética - a· mais recente tanto dos' Estados Unidos açadora de Bulganín em sua

de uma longa correspondên- como da União Soviética, carta de que a situação es

cia sôbre desarmamento - '�omo um meio fetiv.o de se tratégica na Europa Ocíden
acaba de ser reforçada pela' , evítan um ataque de surpré- tal favorece no momento as

reação expressa 'em Londres sa. A derradeira proposta fôrças armadas sovíêtteas,
e ParIs:. ambas plenamente .sovíêtíca .não inclui qual- é. c.pnte�t�,da pelo Presíden-.
de aéôrifo C'Gm a política do quer' parte importante dos te Eisenhower com a afiJ;
Presidente tios Estados ,Uni-' 'dois países pára inspeção. {rnativa de que a ,OTAN é

dos. O restante da carta .de plenamente capaz de cum-

A identidade de pensamen- Eisenhower refuta as, afir�. prír a sua missão de defe
to expressa nas três men- matívas altamente belíge- sa. E a êste respeito, o

sagens, particularmente no .rantes ,e demagógicas da Presidente Eisenhover fala

que se refere a uma nova missiva de Bulganin. Os ar- com dupla autoridade, prí
conferência de Chefes de gumentos empregados por melro por ter servido como

Estado, . indica claramente 'Eisenhower neste ponto não chefe supremo da OTAN' ê
a únidade básica da alian- necessitam de maior dívul- segundo como Presidente'

ça do Atlântico sôbre assun- gação, pois não só o Presi- dos Estados Unidos na eon-
,

tos de tão grande írnportân- dente dos -Estados Unidos, dição de comandante em
'

cia como as reduções de como a maiortparte da: opí- chefe das fôrças armadas
armamentos., nião mundial, rejeitam a .americanas.
Ademais, a carta enviada

por 'Eisenhower versa sôbre
outros pontos de grande im

portância, embora sejá uma

missiva curta, de aproxima
dftmente 500 palavras ape
nas. O Presidente conse

guiu focalizar em sua car

ta todos os assuntos princi
pais mencionados por Bul

ganin ..
Em contraste com a propos
ta de Bulganín para a rea

lizaçãõ-de uma nova 'confe
rência de Chefes de Estado,
Eisenhower frisa: a ne,cessi
dade de se continuarem as

Iconv�r.s3ições sõbre desaa
mamento no seio das Nações
Unidas, organização que tem

sido sempre o principal ins
trumento para se lograr êxi
to em assuntos tão comple
xos, e de ínterêsse vital pa
ra tôdas as nações, como o

dasarmamente. '1

Esta é" portanto, mais
uma prova de confiança, de
monstrada pelos Estados
Unidos na eficácia e utili
dade das Nações Unidas.
O Covêrno de Washing

ton, naturalmente, não tem
a mínima intenção de dimi
nuir os' seus esforços para
alcançar ri objetivo do de
sarmamento .íntemacíonal. I
Como o Presidente Eisenho-

'Iwer acentuou, os Estados Não é elogio imerecido o que endereçamos á firma
Unidos apresentarão novas progressista que lidera o nosso comercio varejista. Bem
propostas sôbre o' assunto hajam os seus \moderl1os metodos de comerciar, metodos
nas Nações Unidas e estu- que propiciam a posse facil de artigos de maxíma utí
darão cuidadosamente as lidade. Metodo que, põe ao alcance ,de cada um, contan-:

sugestões feitas pelos 180-
"

do que mereça confiança, as mais reputadas e ambi-
viéticos. cionadas das mercadortas. '

.

. O que, todavia, os gover-
'

Simultaneamente com a sua Li'quidação '-Vendaval e

nos de Washington, Londres que tanto sucesso ,tE'm obtido, graças aos preços sensa

e Paris não acham. �conse- cionalmente reduzidc,s. lançou agora A Módelar uma

lháv'el no momento é urp.a 'lenda de biciçletas mediante a 'entrada irrisória de
nova conferência de Chefes Cr$ 30,00 e 'o réstanh, em suav�s paglunentos mensais.
de Estado., Este pensamento t·. apenas unia q1,linzena: de vendas. Mas... são 15
nãb pode" ser interpretado dias que serão ávidr.mente aproveitados por todos aque
como uma' reje�ç!ió cat�gó.' les que necessitam de um meio de condução eficiente,
rica da idéia d,e 'lIe realizi!-r ráp,ido e economico.
a conferênciíl desejada pe-

• "

.los soviéticos, porém W-as- -----_ ---- -------

hington acredita qlle tal

reunião,' na� atmiis Circuns
tâncias, não. pod�rá of..ere-:
cer nenhum resultado posi
'tivo.
Isto não quer drzer, toda

via, que a carta de Eisenho-
wer tenha fechado a porta Comunicam aos parentes e. amigos o nascimento 'de NOVIO'A-DEpara qualquer conJerêÍlcia sua filha' OLGÀ, na Casa de Saúde São 8ebastião�
de Çhefes de Estado, o que Florianópolis', 8 de jan-eiro de 1957. I

.

,'. f

poderá se cQne'retizar des-
,.....;;.__.....' ,......;;...._ I

PROCURAMOS REPRESENTANTES nesta ·pra-ça,
de que mudem as atuáis ciro ,-"

'" ""."'�', ", para ·fitas adesivas impressas (DUREX) •.
cunstâncias e se' verifique' VENDE-SE

'.

E�ecutamos impressões para marcação de produ-
S'bl'll'dade de se' che tos indutriais - propaga'nda para 10J·as comerciais -,a pos 1 '. -,

Um lote com dilas.casas na. Rua Souza Dutra, 577;
� d 'ta"o sêlos de garantia, etc. '.gar a um acor o na ques Tratar na 'Biblioteca Municipal do Estreito.

'

do aesarmamento. ·Somente à base de comissão e sem exclusividade'du-
Na realidade, existe �m,

..."..,._ Jo' - -.- -.J"o rante os mêses de p.xperiência.
• '

�io de esperança na dispo" A·' -d
.

S ·d 'n 'bl·
PRADO IMPORTADORA S/A - CAIXA�POSTAL

sição demonstrada pelo Pre- S�OCI�aO OS ervl 9reS. rU ItOS !l'o 53i5 - RIO DE JANEIRO.
. -

.

mier Bu�ganin, embora de

d S I (I
·

certo . modo limitada,. de e an a a arlna
:a.eeitar a inspeção atEm '

como Um elemento positivo
·nas conversações sô:bre 'de-
sarmamento. 'A boa 'vonta- O P.residente do Conselho' Diretor da ASPSC, de
de dos soviéticos é restrita, a.côrd{) com os artigos 23, 24 C e 41, dos Estatutos So-'
no momento, à inspeção de ciais, convo.ca os assocfados, para uma' assembléia geral
uma zona desmilitarizada e. St reálizllr no próximo dia -16 às 17 horas, à rua Tra-
na Europa C,entral. 'o:

_

.jano; 37 com � segui,nte ordepl,'. do. dia:
Dêste ?IGd�, :há

.
'Ilinlda I" /) fre���)ção �e cont�s �?"e�etcíci? de 1'956;. .

'

uma consldera.vellacuna en-
,
2) Elelça_p de (3) tres' membros para'�. Dlretorll�

tre a inspeção mencionada Exec�tiva.

. w ,'.

Florian�polis, Terça-feira, 15 de Janeiro de 1957,

•

y. O, (E S A a, I A QUE.

I

I' '

• IHIPE,
'<-i:Pn;'#DO DE
:[/\10 EM 1J0' N�Q
cf ,Dil5� Da ÍfRSSlrDO,
o)E.u CON�'UMO
,�L!MENTOU DE
/0% 'J.Joc5 .�l�Lh

,vÊSTE� ,

úLnMO$' ·/:lAlOS.
vÉb.5F PlJt8 ,sE
:;4a""C#M UNS
.20 !ViicHÔES
DE QUIL.aS PO'R
o-o, Mu,rt:/S
PE58:Jf;Jó USt:/lVI
.;c/JIJÉ Qu1>1'NDO Esrlb
l?F.SFI2/ADtJ5. NO
SENQ[lO DOb EE.UU.

t..'iEIt.1PT;?E. H.q'
i2IU>i! .q

. iJ/.5POS;çÃO.

�;,I, .

;'\",r,-.
I

() I/CúcnQ ':0/
�IIBRICADO PEL II .

PRIMEIlÚI vEz
NO SlÉCULO Xli1·.,

.��.�.. �

�, �

__ o v��

apenas trS�30,oo -�ão I

direito a ula bicicleta

P A R T I e I P Ale A o
-, ,

NORBERTO,CZERNAY
, :e:

BELi ROSA CZERNAY

Assembléia Geral
'

� ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

�
.

_.

I.

'�7'r:,", ,

()
.

maior esj.oque. de roupas

bem feitas da cidad,e

CPSTUMES J!:M �YLORD
.. �istadinho e (Ilho dê' perdiz,' ótimo tecido de AI
bens lev,e e frio em diversas côres, especial para
o. �rão..
Modêlo 3630 ", .. ".. . Cr$
Modêlo ,4060 ,,,. Cr$
Modêlo. 3950 " ,... Cr$
Modê�o 1040 ." ".. Cr$

1 .. 600,00,'
1.950,00
1.950,00 ,

2.150,00
I

'. ,COSTUMES EM PU�O LINHO ,I

'�, Fio' Irlandês, pré escolhid'o.
'

,
,

,'" Modêlo Qe paletó comá botões, diversas côres
Mod�lo 14020 ...<, •• , ••• ;'•• ,. 01'$ 2.750,00
M.odêlo 4000 .,:. l' ••••• , '. ' " Cr$ 2.800,00

, "
,

COSTUMES EM TROPICAL

I

.. '" Liso, pura lã. .Paletó 3' botões, em várias
padrões .

Modê10 7830
.

, .. , . . . . . . . . •. Cr$
Modêlo 8250 , ... "."..... Cr$
Modêlo 8310

'

.. , .. , .. ,1,.... Cr$
Moçlêio 8,140 '."" ... , .... ," Cr$

,
.

côres e

2.600,00
2.700,00
2,800,00
3.600,00 .

PALETOS SI!(:)RT EM PURA LA

• MQdêlos, l�;es para o verão: Vâr;ia�' côres
Modêlp 3P10 -. '" " ...... " . , Cr$ 1.350,00

,CA�ÇAS SUPERIOR TROPICAL

• Levas, pura lã modêlo sport, em várias côres
ModêlO 8010 '

•... ,., .. .'.". - Cr$ 640,00
Modêlo 7140 .. , ..... , ....

" Cr$ 820,00
Modêlo 7830 ....•...... ,., Cr$ 730,00

..

CAMISAS BRANCAS E
SPORT EM CôRES

PIJAMAS, GRAVATAS
CUECAS, LENÇOS.

• TUDO pARA ,A ELE:
GANOIA E O CONFOR
TO M,\130ULIN0

',\ . \

IMPERIAL, NAO É ROU
PA FEÍTA É ROUPA BEM

F:cITA
,

'

...
" '�

RUA' FELIPE
ABERTA
ÁS TERÇAS

, Oferece-se
Senhor de meia idade, aposentado; com longa prá-'·

tica, procura coloca(�ão em escritórios de firmas co

merciais. '

Pessôa de absoluta idoneidade moral, natural des-
.

t,a Capital.
, Condições a comUnal'.
�,'Cartas_ para "Candidato'� - Redação do "O Estado".

.,

��.,...-.-_•••••_._•••_,....._-_._._-.._-.••••••••-_•••_-_-.-_......-.,;,_-.-_-... J c,;

I

CUIDADEIRA
Preàisa' de menina; para cuidar de criança. Paga

se .bem.'Tratar à rua Bulcão Viana - '49.
"

/AGEI1ES/ \
..

-

,

FABRICA. 'DE CAMISAS, procura �e�tes locais;' ,ic' .'

em toda,s às cidades ,do país (Capitais ,e{Interior); para
'

colocar seus produt.',� pelo sistema 'de REEMBOLSO;' ,
.. ;

Bôa ,comissão para r;essôas idóneas e 'possuidoras, de ;. DORMlTóRI,O DE CASAL E SALA DE JANTAR
bôas relações, e q�e' tenham prática no raiu,o.· �.-' ,� " '- �,' RIO NEGRINHO GRUPO ETOFADO

Favor respoª�e� por. carta à !'JULIO:', Cafxa .pos.
"

.� PROCURE JOÃ.() VIEIRA
tal, nO 6.519 - SA:O PAULO. ' '.RUA 'l',RAJ4�.O."",; 15, , ,.

VeBde�se

. , '

•
,. �

. .,:.J

�--=---�---��.�...----�--�-----'�----�-------.�-.��.
--���._��--,----��,--
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!"O, ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
"

�lorianóDolis. Terça-feira, 15 de"la"ftro de 1951,
i_ \

..
,

./

,Come'oiío .l'.I.,eDdhal.',lDesta vêz, fazemô-Io a re.sp�ito da nota'.assina.da II Up �U& .ILMAR CARVALHO
pelo Dr, Carmelo Faraco, publicada, em

' '�A .oaseta"
, .Alphensus- de Guimarães .' " tudo em: demasia, roubando tempo precioso que deveria

de 12 do corrente. Filho Ser frágil e complexo na sua conformação psicoló- ser.iempregados à educação dos filhos.
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que, entre "

Recordo-o como uma das gica"a criança; atualmente, 'tem -preocupado séfiámente" " '---: :-'- •

criticar determinada atitude e f·azer-se um ataque pss- súrprêsas- da minha 1nfân- 'IS que à estudam sôbre. todos' os aspectos, mercê das A criança é tô(ia eméção. O cérebro apenas será
soal,' a distância é como daqui_à lua", "A MARCHA" cia. Era um, homem· baixo, lraves consequências que lhe tem acarretado os tra'uma-' despertado paulatímente, com õ crescime�to: Nessa ida-
criticou o Sr. Martinho Oallado Jor., como respon.sável :. 'corpulento, meio ruivo. Mo- tismos gerados' pelo -nervoaísmo da' hora em que vive- 'de problema ela 'é um perfeito' tirano, a. exigir tudo. E
de redação, em permitir, naquêle diário. a propaganda rava numa chácara que se mos.

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

pode fazê-lo porque :,tg.radece com sua ternura expon-
comunista, Or9., isto não é fazer ataque pessoal, mas, fazia para os' meninos. do As observações flue fazemoã, são do jornalista e não tânea, com seu sorriso inocente, com seu encanto 'e gra-
bem ao contrário, é defender S, Sia contra os assassí- bairro, um imperdoável cha-, .do estudioso, d.0 �edf.gôió. Sã�pontos"pol'fanto; dc .ho- ça de flor.. Requer pacíêncja, tolerância, sacrffícló, ca-

nos da Democracia, com os quais não se pode transi- marte. De .cêrca de arame mem que .escreve diarilj.méílte, na imprensa, 'em contacto, rtnho e vigflância, 'Ó' - '.
•

gír, em,' tais casos, Efetivamente, não podemos' com- farpado, víamos com avidez com as mais 'diversa� .
c�JtU.ldÍl'S,' sociais e noticiando que 'Despertada, jã 'pelo \,éculo d,!'l era atômica; torna-se

preerider êsse blazonac.Ío "espírito democrátíco" dos lá dentro, em extensão con- ,pretendg enunciar, }':�'
'

/'. \ precoce e sua educaeão, por agentes extranhos, vindos de
'

senhores pedecístas, porque nunca tivemos vocação (sid,eráv81 as 'laranjeira�. O 'avião,' o rMlio,,"h'npreiisa� �êinemà e.-,telev·isão, alia.' fora do .lar, pede uma atenção e cuidados redobrados. E

para o suicídio", Realmente, não os compreendamos, mangueiras e jaboticabeiras dos à, descoberta da, Qes:integração .atêmíea, transforma- os homens de mulheres de amanhã devem ter sido erían-

,porque aprendamos, na Escola do �igma,. a ter o per, de mistura com os cantei- ram completamente ,)s' conceitos científicos, filosóficos. ç� peatcolôgícamen+e saudaveís,

'feito senso daquilo que chamamos (te caráter; isto é: ros de legumes, -O. '.bom.',ve::_· �qqtflis e económícos. vigorantes. no ínícío do século.' 'E já que, desil',tçadàmente, nosso pais está à fren-

aprendemos a ter uma só 'cara" e'_não duas", relatí- lhote ficava ali, regando as -Duas gueruas 'sangl'ttntas k-',&.....-ameaça de uma.;.; te 1'Ceiza, t�' das estatísticas 'mundiais de .mortalidada infantil, e

, vaments aos inimigos de Deus, da Pátri�. e da Familta, suas flôres. Não tinha ne· faz do homem de seculo-, XX,. mesmo '0. que ti.ve nas mais da infane ianbandonada, bastando-que se diga que -sô no.

;,_ Não vae no: dizer, agora, que também estamos cessídade de ninguém: 1a� ;on�i�quas 'pal!agen��um;ser, temeroso, desajU:'sta��, e Iha... Itio de Janeiro, .exístem cem mil, críanças, sem lar,' va- .."

fazendo ataque pessoal?", qomo vê, estamos, apenas, lava sozinho; não raro le- tertalísta.. ::... .. - ;" z,
- '. .' '. diando pelas ruas, precisando de centenas 'de Serviços'

criticando' as "facas de dois gumes".
,i vantava a dextra contra um Aliás, .com as deséobertas acima, hoje mesmo pode- de Amparo ao Menor, que ao menos nossos 'filhos, que

Gom uma coisa, entretanto, concordamos! (--- interlocutor invisível. E, I"OS ver e"pegar 'um morador. de New York, como ele, tiveram a grande ve.rtura de nascer num lar-onde o leito

__'_) _ Vejà bem, dr, Carmelo: CONCORDAMOS." não raro também, ria a. bom na sua ciclópica CÍ'dadér pode fazer o mesmo conõseo.. não falta, possam ser educados nos melhores princípios
E'. com a sua discordância,' e a de outros seus corre- rir, sacudindo-se todo. I'ôda essa -sorte fie fàcilidades, de progresso mecânico ,'ristãos de amõr 'ao semelhante, assistidos constantemen-

d f dld I S Seu suplício, porém, eram � índustrfal, de eneurtamento -de distâncias por aero- te pelo nosso carinho. v.igilância e orientação, e a famíJialigíonártos, relativamente à �ese e en 1 a pe o r,

Plínio Salgado, cuja opinião pOderia ser 'ventilada den- as crianças. Chegá:vamos ,1aves supersônicas de assistir em cinemascópe .um fa- não perde sua funçli.o de céiula prinCipal na constitui-

I maciamente e, do nosso es-. lo ocorrido ôntem numa tribu australiana 'em nosso ci- ção do Estado.
/tro do próprIo PRP, ·embora ali ·preva eça, sel;Jlpre, - 1.

•

,1
'

__
.

.

t d b conderiJ'o, sondávamos as.
nema de�subúorl0, e escutarmos,uma voZ' 'de Cairo ness,e ---------

cbmo em tôd9. boa d,emÜ'�racia -, a von a e BO era.na , '" -

possibi�idaldes. Seria de- momento, faz com qr.e, a família de nossos dias sôfra
da maioria" ,

.

_

Ih mal's deseJ'aI' os frutos ma- influêncills. muitó guindes em seu "modus·vivendi".
_ Veja, ainda, o prezado contendor,. q!Je ::lao e

.'

I f t d d' duros que as árvores exi- A c,riançà,' 'nah,l:ajm�nte, será influenciada inuito
chamamos de comunista pelo 'simp es a (} e lscor-

'mais, por seu céreblo estar em desenvolvimento \
e seuI - ,biam c0!ll certo indisfarçá.dar, , ,

.

d t vel orgulho. Teríamos mes•. (organismo pSíqUlcÓ se.,r tôdo receptividade e

sUSCeptibi-,_Assim, sabmdo que, também S, Sia, e emocra a,

aproveitamos do ensejo pa.ra, da mesma f€lrma, di&"- mo que, nos contentar COIJl 'i�ade. _

.' ,'"
.

..

' ",
_ ..

,

cardar do seu ponto de vista com respeito' à regula- aquêles que por acaso, en·'
-

.'., --o .--
"

• .

-contrassem'fiS " no cha-o, re- Nãó, recuemos 'ínl.1ito. ijá ·q!Jarenta anos atrá-s· o ga·
mentação do jÔl;So, defendida pelo no,sSO ,Chefe, oe tão v "..,

êo-qerto ,de fo·lhas. Pentrá- rotin�o fazia invariv,v�lmen.te s,Qa últ'imá :refeição,às .,de-
explorada pelos senhores pedecistas"

va""os na chácara com a, ��oito horas e pou�o ?lepQls el}�rava. em plácido repoüstl.
PrelimiRarmente, 'queremos es.c1arecer que esta' • .,.

S b' ';:j Ih'
convieção de ,que íamos pa. e, u,s pais ta.m ,em c,�"p se r,eco Iam" quandoo não, fazia�tese tem sua origem' no princípio qu·e diz: '''Nenhuma t O d d tá; l1ê t t

-

lei pode vir contràriamente 'à natureza das' coisas", ·ra um combate. I EmbOjra.' :"lSl as. la a crl�nça . m em ransc�:rla sem 'a �ope·
, Surdo o velhote possuía a t �os', s.em barulhos., de carros., bon.es, avtoe._s,. decrádlo..0

-

FOTO' AMADOROra, se' primamos em, s'er verdadeiros democratas, não b t t t d v f t
" .1- 1 •.

.

"
.

h' ,_terrível intuição dos qu.e ".m len 'e, p.or a? o, '" � efl�,
.

orçosamen e, .'s,er �ma��. � . t f' '., ",' .

Podem·os' tapar o sol com a pene1ra; ac amos, asSIm, I A d I t ..../ . '" '.

vigia.m. Não tardava a des- ,(:a',m�.", os . omI9g�s_,' lllvanave men e passeal'Ia com 9S Não estrague suas totos e torne maIS economlCo o

que o Estado não pode .banir, pela violência, um, mal ta d pa"e te h' 'h ,,' d' d
•

IRIS
'

tcobrir�nos. E'ntão § que' a paiS V!.�l n' o o� '''',�, s.", ..
'

, A . " _'
seu" �o .by , pel6Y,��tu o os manuallf· ,em por u-

que-'mais provém do problema educaciorial do que da
sua; ,cólera transborldava. . �oJe,.o menlllO ,l� a menma -toma� o onlbus., e vao guês. Cada livro dá o direito a foto-con!lultãs gratui-

fôrça policial., ,- Portanto, já q1,Je-o jÔgp de azar cam·'
Pers�guia�nos aos gritos. asslstl�',:e�n�ma longe. Ge��lmente >Ul� flIme far-west ,ou tas.

peia clandestinamente - deixando �,e existh' nos Ca-
Lembro-me nitidamente de uma hIstoria de· 1'01100" c:nme, assasmato ou algo pare- . / Tudo pi O prillcipiant(\! ..•.••••..•• Cr$ 40,00

,sinos p3..ra penetrar nos lares -, então que se o Iegali-
sua voz meio roúca:'

. cido. Voltam à casa o rádio -aí está infelizmente mais' Tudo sõbre foea!ização ••..• :..... 40,00
ze e regulamente, canalizando, em favor da Educação para deseducar e núJ ol'ientar que o, contrário, como Tud"o b e "'os'ça-o 4000-' ,� :Largu.em as mangas 80 re Xy I ; • . ... • • • • • . • • ,

Moral, considerável receita fínànceira que seria aufe- .

d
",

.

e t d t t t
-

b f"
'

4500:lí!, As mangas são de minha e.ena e esperar, com, um mv n o e an a pene raçao Tudo so re l"tros ••••-............ ,

rida dos senhores banqueiros .. : '

'.
'

30grª ( é que, para compreen·dê-Io não se pl'ecisa ser alfa.betiza- 'Revelação' do nt>gativõ ....... � .. .. ..... 40,OÓ
E' b'em" 'verdade qlle, s,õmente a- Demo'c.racia .Qr,gâ- r. t lt'

. ...,

C' 4000Conclúi-se daí que a cha- ·0 ou ,er C�l uraL. • orreção do negatIvo •.....••.. '. • ,

nl·c·)., preéonizada pél0 INTEGRALISMO, p,ossue' o' s�- Nades (t r m d tI'
-

A l' d' ..' 4000/ '�ara devia ser 'de sua so-
,os gr n ;c-n ros, os- p ogra as e . ,e eVlsao lnp laçãQ o negatIVO •...•......• ',

.

. gredo da melhor maneira como aplicar,' na prátfcJl,
�ra. O que justificaria tama. l;OUCO ou nada dedi!�,li.m à infância. O aparelho li-gado Tudo �obre O instantâneo .•.•,:.....

.

45jOO
êste pensamento, Somos, portanto, a, favor de tôda nÍlO zêlo. Mas o que nunca

E'xclusivamente parH Q ,gôsto do adulto, impr(:1ss.iona o Tudo' si luz .artificial .....-. . . . . . . 45,00
soiução racional e realista para a extirpação de certos '1u.de compreender foi outra �enino, que vai griw.'a"ildu todos os· aco1itElcimentos em Tudo sobre a p'úsagem .....•...... 40,00'.

".n·�n-cros" �o·,c·i"is. por'que nós, os itít.egralistas, detesta-. "eu' pequ-ellO cérebro l'á tão cheio de cois"s inadequa T d I f t t' t'
\

3500,"'" "''' e, estra�ha .reação do veJh_p,
" ....

,"
.

"

'"
-

u o s o. al' IS lcas .•••••.••.•. ;

m03 a violênc�a e a prêpotênc�a â(r:Est�dO, éõn�;á ã
homem, Quando ,invadimos. e{fâSfe-if6r'ãtdo:talC'���-;'$u�"oMmitada 'cQmpr.-eeMáot"', ". ",,""'·�9Fudo sobre<'& e-opia';'••, '.... 40jOO,

,"n9.tureza d�s coi:as",. Nós, sim/-somos democratas
1 chácara atrás dos passa-

Mas o elé,!l1etltQ de p'e�'versão 'por, excelência da 133 formulas fl'tograf. 40,00
equilibrados e sensatos!". rinhos que néla abundavam, criança e do jóvem é a história em quadrinh,9s, antes, Brincadeiras fotografo ••• :.•••..••

'

40,00- _

Para finalizar, devemos acrescentar que, muito' vinha ao, nosso encalço com:
�;té do cin'ema:_ T.ais s'l1pleIÍlsntos-'tem grand.e infiltra- Tudo sobre o flash OA' .'••• ; 40,00-

�o ,contrário do que pens;l S, Sia .. 0. roubo 'e· () crime de
.O!? mesmos gritos, seguidos'

rão no meio infantil 1', sua influ�ncia deletéria se faz 'sen� Tudo., sI fotometros .. l • • • • • • • • • • • 40,00
morte, e outros são regulamentad«;»s! de impropérios:

til' d� modo alarm�n't€-, criandQ verdadeir? problema .até Foto,r�f..
.

e ·clima bras. • •••••• ;.. 35,00
S. Sl'a" que e' ilu�., tre J'urisconsult.o', deve saber me- 'D

. .

h '1
o momento ins.olúv.eLe' de consequências 'g.ravíssl.·ma.s., O novo valor-Il1z' 25,00.� - e)xem os passarln os. . A'

/ ; .

_, i '..
"

'.' •••• � ••••••••••••

lhor
.

do que o abaixo-assinadó .,.-. que nenhulJl título O .' h
-

d
. ,

A neghgencla diJS, paIS modernol!, l}1;10 detxa. examl- A êamara miÍli�ur� ..•• ' ••,. • '. • • • • • 105,00
.

s passaun os sao e ml- ."

IA H' t' ,.,.' "it .. ,;, , •. •

possue - da. existência, dos CódígQS 'Civíl e Criminal. nhà sogra! ,nar o que a

cr�a:ça,
e o Jovem eem�. ;

IS orUi,� �e

,crlm,:s, ',.1 Foto,ra,f�a espor�IV� •••.• ;........ 50',00
Interpretando-os com a neCeSSa'l'fa profund��ade ;_

Os :passarirtllOs da cháca-
de ��ras pataloglc_;tS '.

onde o ladra0 e o assl\s81no sao.. Fotografia em·' cores .'..............
,
'15,00

para '0 ·lU.� na-·o falta l'nte1,1'ge'ncl'a' ....... S. Sl'a 'poderá con- '. 'h d D' herols, ·enredos morb!dos onde o sexo aparece com. sua A1,.c, fo4.ografl·co '- 120,00, ra. os passarln�.os e, eus
"

. _, .
.,' t' .' '.: t ;;_. ,

., . � r;r.li .

cluir,'sem pU'l'ita,nisIPo, d.e que, afinal, quª.!qu<lr cid.ll-.-. dO'.
.

.

'J' .' presença pertu1'badl'l�a:, sao os· mQhvos prmc'lpaui das' Cinecamara e s/ tecnica •••••••••• 150,00eram e.sua sogra. amaIS h' t'
. 'd .

h
' .

"'tli' t' .
'.

.

I••
'

dão podê roupar :e pÕde matar. conqv.anto qu� o c:m- ví tão estranho (e tão com.
,.1S onas, �m qua rm os,. res�onsavels re, a,s por c��- Ca,rtjlha do cmema •.. (_••. .- .•..• '. .... 70,00

didato àprátiCado crim3 esteja IdispostG..a pagar tudo pleto) senso de proprieda.
mes e��uPldos �. ro�?o.s, prabcií'dos por crl�nças � J�- Argumento cinematogr. •...••.•.•••• ,50,00

qu�nto oS códigos Civíl e CriminaL 'exigirem do ,"tara-de."
.

,:ens, Ja em �efo:m����loS e ,casas de .cor�eç.a(); des{l�dl- Abc cinema�OgÚlfico •.. � ..•••.•••• '. 60,0(1
do", inclusive o próprio in11erno. ,',

_

r

Se penso hoje nó velho, (,9S com o fIm mgloIlo ·das aventuras ImItadoras dos Montagem clhematograf.• H •••••••• '. 60,00
Porquanjo, dr, Carmelo, o roubo. e o crime - desde' jmagino�o em outro mundo"

heróis dos suplemen�os. Nas boas casas do ramo ou pela Editôra Iris, C.

q.ue me. conheço por g2nte - são regulamentados, a defender os passarinhos.
-,-: :-,-

.

Postal 1704 São Paulo.
.

Não é preciso ci'mpülsar as estatística.s. Os l'ornais' 'A't d'
.

Ir, bAI t 1porq:ue são previstos legalmente, Não porque .ainda seJ'am da.
., en emo� pe.,.. reem o so pos a,.

_. '?'
'\ 9-oticiiml diariament'!'· W'imes:"e,-,mais; c-rirnes 2'1lspill',a,d.es'. T"

.Nao sabIa.". sua sogllll:;'· mas porque, 'pel�s histórias em qnad-l'inhos ore pe1"o -einemaj.�;·<Wm '&8S&:" _ ......_-----_-----------.."..----Oldemar Veiga Magalhães companhei�o� gratos, não"o . . ,--, �.
Iacilid'ade,que a vidt1 de.}model'na:. tle'rmitewa. cll:1a:nça, que, \,

.

,

:����o::�'a�'!�� 1;:Smdãáo.de :::rf:����up;res:::;:\:: :�:���asm����!��·�'e���Smq:� :::
\

'*.S·II··hü1Ia'r·es. ,de "F'I·lo.S'ali-a'_gomam em quantlclade assombrosa, dlUtUl'namente - :1ii U., .'

.�U O' 6' •... va( �dquirindo, ,uma _"concepç�� tremendamente errônea De 1.0 a 10 de fevereiro próximo, das 8 às 12 e das
!� ,,� da VIda, de seus valores POSIÍlVOS, para tornar-se um 14 às 18 horas a, serrt;taria da Faculdade Gatarinense de

entre cruel, intole:ll11te, chei.? de von�ade, impaciente� Filosofia, '(�u� EsteVfs Júnior, 179) receberá inscrições'
ne.rvoso e tendenc.lO'Jo. É inals uma, trIste f�rn8lda ·de para o vestibular dlls -Seguintes cursos: Filosofia, Geo ...

�nanças-problema� que despontam_�para uma- Juventude p,'rafia HistÓria e Ldras (Clássicas Anglo-Germânicas e'"
:epleta de precocidolldes, mórbidamente infllIencias, s,em- Neolatinas). '

'

pre beirando, os umbrais dos reformatórioll e cadelas, ,o Centro Acadêrdco no intuito de orientar os can
pela ,�lda disfjol.uta que l�vam, cóm excessos:- 'sexuais: e flidatos àqueles ·exames. iniciará um cur�o preparatório,
:l.lcoohcos.

, . ,a partir do próximo dia 15 do corrente.
As. grandesJanílh�s desapareceram. HOJe dificil- Para melhores I);,'e�areeimentos sôbre o vestibular e

m�n�e 'um c�8al �ue::�asa quer �il,h?s., U.I? ou dois, �o curso de preparação dirigir-se à Secretaria da Facul
maXlmo.· ?orq,rre c?ns��tu�m, S�Cl'lfl�lO,. cr�a-los e ,eduea- dade no endereço ac:ma cit!ldo ou pelo telef.one 2683, das
lOS. DepoIs, ... a, vldt). e tao curta e e preCISO go�a:"la am- 14 às 17 horas.
.\')lamenrte. Lamentavelmente "é. o _

pensamento dominante
.

Celestino Sachet .,.- Preso do C. À.

.- no.s-,.,::cal·ais'de nossa 'fP9ca:, A ,criança deix� de ser filho
.

a, I)ara.s r mais um ..est�rvo.. Sem o. éarinho e atenção\· de-
� ';i,dós � com a condeFcEmdência .deesmanada dois pa:is, en·
.., t.rànl?� suá :v,ida in."anti� os ag�ntes desa:gregadores há· C'LUM DI: 'CINEM'A'DEi'FLO"I.lN""OLI'"."""'.'\�,'.•....., �ouco referi.d�s, crhtndo.ao menino tôdi:t sorte de com-' ',,\,1;.. ,

- "

,. ltIA ' ur" .J-
} _ plexos e desaJustaJr1.e!l,t� .

. "'," I.'. É bfll verdadIL.�l1ei,boje é".""exk,!!!Damellte:-:,mais.di.fi- ,.�·o'Clube de Cinema d= Florianópolh.a'visa aos seus

eil

educ;r
utjla'"c1i�ça,'_do qU'e §há qUat_ .ciéca'ftas4!PJ\Ias J;'s-soç1ad�, qlle,,�ii-a'l.do pros�guimento à,: a.í>r�sentaçã� do

�ão é y .po:SSível,',"B.<\!cã-las b� !l'�ntae,..
';:l� n"'6·. s,,'entf?,o

"panbr�,ma doméciJ-.-,)!eali8lRnl,.italiall6'\ realiza.I:á a 2.11 r.e.u

ue apr'i ra1\ S,lSa$l!�rtudes, fiS�r ':, Sj!us cader1l0& >-riiQ.�ci,nematDgráiiaa, s�u'p'da-$cir.a tll'ÓX�arfdia. $15 i-Co'llil '
"

e liwf)s, de estudos� fis'Cà!i�ar "tllmlJém 0e>fJlme .!lúe aslIsz Niriicio às, '20 'hot�r no salãe- nobr:_e ·do..J:nsti$uio de Educs:.-
'tem .

e a leitura qu� ·fazem. E dar-lhes o cáririhó neces- ção. ond� será exibida a pelícúla
_

intitulada "O SONHO
,

Í'árÍQ; mi�iiando ,eSSlt.. sêpe insaciável de. amôr que têm DAS RUAS", dirigidà pele;; �inep.sta italiano Mário Came-
esse'!, eRtes em fO,rm;"ção. i.r rinI e interpretada por Anna Magnani e Massimo Girotti, .

E é por êsses m-...t.ivos que resolvemos pÔr em che-, 'Este Cltibe também avi§.a que será: indisp�n3ável· ..\

,(iu€�ais os pa�s e 'r�sponsáyeis do qiÍe àà�crrari,ç.a.g. Es- apresentação do' ingresso !Í0cial;.referente ao tercf:iro Ci_
'tagif�ão o es,pelho �}iiqueles:'Refletem, no'cristal'sem cIo (Sérle'C) •. no local da exibição do.aluqido filme.
Jâça: de' seu espirito, tôda .. a

.

gama 'de I, • inflq�ncias' que
�eceberam diretamel'te influenciãdas 'pelos primei'l'os e,
(festa forma, só podem transmitir p que.s� ,portadofes.

.

Os pais de hoje ::ão mais egoistas do que os de ôn

rt.elill. Não gostam e 1"50 querem' ter responsabilidades.
�Kd�ram' ignora-las e partir sem d.emOl'a para � diver·

,tirnentos dá/semana:' pif"paf, cinema, bailes, coqueteis"
,

--... _�----

DR� O' T T O .. ,:f_R I E D,.M,A"N�N:
..

, :E N SJ N A
..�

Matemáticas e' :�is1ca
R, Cristovão Ntmes Pii'es 21.

Esqu. Rua Hoepke e .R. ctms.-Mafra
;---'

.

...()....()....()....()......()�,i......()�()....().-..<).-.(41

Ne90cio de OéasiaO
Vende-se' um carro VANGUARDA, em perfeito es�

tado, Informa<_;ões com o sr, 1'-)'elson Andrade, na Casa da

Borr,acha, de Fl(')riaí,ópo!.is, _à Rua Jeronimo Coelho, 2.
,.

"

:Precisa-se de uma 'meça
com conhecimento' de Conta
bilidade e Pratica de Servi
ços de &8critorio.
Apresentar-se à rua CeI.

Pedro Demoro� 1466 - Es
treito. Falar' c"om o sr.

'

'

..� .

I Cielntist�s Adv�rte�:. às D?- III na
..

s de Cas� BraSileiras so- •

I'
_

bre o uso de." Determinadas. I',
I' Gorduras.. na Olirnentacão Diá-

.

.' t

i ria, e Afirmam:
I "Em nossO clima é aconselhável 9 uso

•
.

sistemáti..:o da' gOl dura. ·vegetal, pOl'que

•1 não contém'() indesejável colesteról" .. �

'Os distúrbios d.o aparelho .circulatório, a es

• .

clerose vascuim�. o énfa'rto,'a artério-esc,lero!?e,

I etc .• têm r;omf) principais .xesponsáveis os' ácidoll
• gordurosos nãó l?aturR'dos, . .,}untamente' com o co- i

.:1 lesterol. Assim ::;endo, é vivamente indicado o uso
da Gordura d:� Côco que, além de não dmter êste

último elemer,to, é ainda' a_mais pobre' náqueles.
outros. tão pJ�ejudiciais à s_,aúde e aos ,estômagos
delicados, Essas foram as çO,lÍciusões "a que che�
garam fa;noso& éielitistas; após. reiteradas" pes

quisas efetuarlas em nosso país. onde a alimenta- :
ção é fator dp dedica.dos. e, permane,nt�s .. �tudos..:J
E' interessante, pOJs, que as _donas de casa bra�-�'. ,

sileiras imponham o ,uso da Gordura de Côco, en{ 'Isuas ?ozinh.as. ,como'medida pr��ehtiva e equilibrio
perfeIto eb saude de seus famll·rares.
.................0 ....

/

,'.!'!)
$0......... 011 �.,.�� ·.i

NUú-uto ....O$illA.. ..� •
____o. �-...!.

Guerra.

"

/

r,

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BARCELONA, 14 (UP) 'Um milhão e meio de habitantes desta cidade espanhola boicotaram hoje o serviço de, bondes, por terem as

autoridades aprovado um aumento no preço das passagens. Normalmente os bondes trazem 'mais de metade dos trabalhadores que I'vem des suburbios para o centro de Barcelona. Mas hoje, o boicote parece ter sido cem por cento efetivo. Os eletricos circulavam va

I zios. enquanto osônibus e �s trens subterrâneos, que não alteraram as,tariía; corriam superlotades, _

·

" ,I'............................................................� ..
-

_..-
.-....

Im, ui� 1 a
�

Ofll I!� ro ra�i !iro
s�lrJi..�VEBDADrB?IE§��rt��fr� A pFIoori�lnoópOlisD'TOerçSa-feirMa, IAS dDe JE�nfeiro,�el"'IR9507 S'• ' . ,. . _.

�
da Orquestra Sínfênica Ita - r;;LONDRES, 14 (U�). - Um presas mas que lhe }ora abso do, MlI�lsterl.o dos

uombustl_, �<?vo produto nao flcana 5U- liana no festival' Ponmer'íg- .... _

-

,

engenheiro de Shelfleld, sr Iutarnente ímposaivsl atsn- veis nao pode fornecer no- jeíto a racionamento, d,' VeZ gio, Q público aplaudiu víva A AD M I N 1ST R A ( A O DO I N PWilliam Harthill, arírmou ter der a todos Os pe(�}dos gue nhum outro esc!arecanento. que nenhuíp

hidrOi!a!'�ureto�
mente o maestro Eleazar de t

• J'

i�v,entado uma gasouna ,Sl�!- racsbeu, � gasolína e com�.?s Tambem ele reafIrmou que c entra em sua composlçao. Car,:all)o e. toda a criti�a JO_I Durante a reunião que on- para tratar de assuntos tJ 'f-t�t�ca, Declarou que C! Mm�", ta de três líquidos qus .sae • • _
.

•
cal /e _u-namme em elogla.r ?,! tem realizaram nesta cidade tínentas :

'aos írrterasses da,terlO dos C'!:Il1bUStlV�l� �era. encontrados com_ abundan- Prendida Organlzacao Terrorista atuaçao do regente bl'asIlel-1 Os madeireiros dos Estados claSSe e em especial da llis-lhe permissão para iniciar a Cl9. e contem tl8.) graus .da • roo Hoje, o regente hrasilelrn do Paraná e' Santa Catarina ciplina da exportação do IIi-f�brioc�çao do seu produto, e octana. O produto s�ntetlCc clandestina de Terroristas

�
seguíu para Paris, onde per-I resolveram enviar ao presí- nho senado para os merea-po-Io a. venda 3e�1 que seja 1 assemelha-se a !�SOll�a �:o; DUBLIN, 14 (UP) _ A po-I Anteriormente, as autcrída- man�c�r� vários dias a fim:

I dente da República, ao mi- I dos piatinos, tem a alta h011-submetído ao .racIOnam€l�to. mu.m.
e tem o menn.i che]r,�, lícía irlandesa anunciou ter des já haviam anunciado a de dJrlgu alguns concertos'

n.istro
do Trabalho e aos p'o-! ra de levar ao seu conheci-Lo�o q_ue tIver, .1'ecebIdo �ARIS, ,!4 (UP)

é:I �a!n\��� detido o pessoal, do quart�lj prisão de cíncohomsns, apon sinfônicos na capital fr8,n- vernadores dos Estados,"de, mento que votou un�nime-confírmação d.escntél; de�s� r?.ot-�? ac_rca. d
t 15" o

, general do exer,clto republl,l tados como. "chefes" 'd1 cesa, •
- Santa Catarma: e Parana, o mente e por aclamaçân lDO-.��t�nz,açao, Isse_ o mve,n.? Sll� � ica que lI�ven I')U", o SL

"cano írlandes, organizaçâ. mesma organização. •
--.......�.......................... seguinte telegrama: ção de solidariedade e aplau-iniciara a produção na razao Wllham Harthlll re�u:?ou'�e - - �- ._------.. /

_ "A Assembléia dos Sín- sos ao sr. Aristides Largurade 30,000 galões por seman�l ,'a revelar sua COmp\)SI?i�l)· 11-. rr N A V IOF ·A N TAS M A rr dicatos Patronais .\-Jadeírci- ilustre presidente dI) Instltupara começar, �evendo esse mltando-s� a, repeut que! :

I ro dos Estados do Paraná e to Nacional do Pinho pelonumero ser mais tarde eon 'compreendia 'tres elementos '

S
"" ·

I d'
s .'. I ,.. ..'

sideravelmente au.mentado que, atualmente, não estão: NATAL, 14 (UP) -.Como Norte,'a presença de um "ve era JU ga o Sa�ta Ca.tarma, rea�lz3;da- desco�tmlO: !mparCJahdade e

O H thlll p -octaou qu acion d s
I noticiamos foi assinalada lairo fantasma".' Tráta-se _ hOJe na CIdade de JomvIlle s��e�lOl' vrsao c0_!Xl que ,vem,sr. ar I Iver a o .

,
I

"I dIrlgmdo a referIda autar-sfoi consultado por varias em- De seu lado, um porta-voz nas aguas do RIO Grande do poetemos informar agora _4 '�"._.._........................�, I •

At· I
-

de um barco .a vela, que pro- I

. EASTBOURNE, IllIJlaterra,

� 8-
, � q�Ja.. enciosas

�au.(. açoesV
-

t
.

."

P f I S b I I
Ao

-

cede do extremo Norte elo 14 (UP) - O promotor públí- U S ea pes a; SIn�lcato do . Co�el'clo Ata

JSI a ra
(t

riDO] a o erana· oU esa país, possivelmente, d\) 'Ier- co aCUSou oficialmente o rhé- \
-

'l cad�sta de ,MadeIras �o Pa·

ij' ',-' "

.

ritório do Amapá, conduzin- dico dr. John Bodkin Adams I
fY_........ '" _. _ ..

� r�na - ��lb�l Sev'llho, P�e.
do vultoso contrabando. Pr,,- de ter causado a morte dI' I Bem à primeira 'P'â.gI-

-- sl�e'nte;
�""mdl�ato da !ndu�"

LISBÇ)A, 14, (UP) - O pro-,' Portugal ue 18 a 20 de fev('- de a rainha � li :luque de sume-se mesmo que' no bojo uma �'9..g suas ricas pacien�s na, noticiando que o sr.
trla fie ",,�rrarla, Carpmtar,�a

d
.

't f" 1
"

b d bl' d Edl'nbllrgo SC",'in rpce·b,.· ..os dessa barcapa 3e_encontl'am aplicando-lhe drogas toxi-vas! ·Irine'u Bornhausen \'01" e.Tanoarla do Pll;r!\na - �i.grama a VISl a o ICIa que a reIro aCa a e ser pu .lea o. L '�.,. - v "
d o Bett Psd t SI até automóveis, alé:n de ou" O dr. Adams é apontado co' ta ao comando, no Es- � ega, �e I. en e; m:rainha Elizabeth II da ln

I
A cerimõm� d3- cflega:la pelo presidente da' Republi- tros produtos, mo tendo liquidado dezenas ,tado o jornalzinho que

dIcato da Industria de Laml
glaterra, acompanhada pelo :terá lúgar ás 8 hora." a gran ca portugues9,,',genera! era, P.or solicit.'lçüJ das ailtori- de senhoras idosas e ricas�' tem 'como diretores na- nad?s e Compensados do Pa:
duque de Eàinbungo, fal'? a 'de praça à beira do Tejo, on- veiro Lopes. A soberana e dades alfand\egárias, Vaso� depois de conseguir que Ii-: da menos de tres depu- l'�na -:- E�ne�o Stark, Pr�1

seu marido residi':.lo t�m da Marinha de Gue':ra e�tão zessem testamentos a seu tados estaduais, alude d�nte, Smdl�ato da !ndu�- '

paTticipando d'3 uma verda- favor; mas de �côrdo com a ao' desempenho admi- trla, de S�rt'arla" Carpmtarl.aQuelta '(a 15 quilômetros 'e Tanoa la de Sant Cata"1deira ,caçada ao velei!'0 fan- lei, deverá ser julgado por nistl'ativo "durante o r, a
.

,,-
desta capital), no antIgo Pa tasma. um <;los' crime3 individuais. E quadriênio que s'e fin- ;a, Leo�ar�o Memert
lácio Real. Depois :ia visita O barco foi vi:>Lo, p,!la L1l- foi escolhido o-caso da sra.

I

dou". r�sl�ente; Sll_ldlcatp do C� ,

ao preSidente da Republica Uma v,ez, ancor.adO próximo Edith AliCe Mirrell. I Custa crer, mas à pro- merclO Atacadlsta:de Made,l
durante a tarde, um bano.ue- da Baia Form08a.

.

i l và aí está: um. chefe dó rl31 dDe SantMa catarmpa -=dHe, poder legislativo" um
10 !lua:t enezes" res� en

te seguido de recepção en Proposta dos EE UU para c·ontrole ex-chefe e mais um de- t,e; Sm_!llcato,da Indu��rIa de
c'errará o primeiro dia. A 19 .

,

.
, t d f'lh d vice- Extraçao de Madellas de

b
' :

,

pu 3. o, I o, o.
no

Santa Catarina - José Elias

�e;:i�aan:��za��h�:�l:Z�r� internacional de foguetes no espaço ;;�r;a:r�:' 4a;n:: ��ns�, no eXet��i�Ad���:b���,Ci�� ,

't· E"'· - I tttulçao, que estabelec�: .

'

,

'

corpo diploma lCO .. m segUl- NAÇoES '()'NIDAS, 14 (UP) ta,_Nesta, hou�e.llm,t alterr_: "O governador exercerá
11 do corrente).

da, juntamente com o d�'4ue - .E3pera-se que ,os Est.ad9s I çao.. d� tradICIonal p:).>lçao o cargo por cinco anos".
de Edinb",rgo, a sOI>E)ranÚ se- un:d?s ofereça a 9,omlssao. s�vlehca: concordou, Bl��gi,-I Se não ignoram isso,
rá recebida na Pref.eitura Pohtlca _da Ass.erl.lblela Geral I n�n com o �lano da ll1Sp"ç.tO ignora.m que um pel'ío-das Naç?e� Umd,ls, segunda, aerea çle. Elsenhowe�',. embo- do de cinco anos sejaonde um almoço será ofere fei,ra proxlma, l�ma proI?ost-a ·ra em outras ,bases,' um quinquênio e nãocido. A noite, o casal !leal as Para o controle mternaclO��ll -

�
.

r, ' ,',
. um quadriênio!

Sl'stl'rá a um esp,etáculo (Í( dos foguetes no espaço, Cir I RO\ .\::-- NUCLEARES
E

- 'Sa-BIOS,
.

14 (UP) O !VI" sao esses
gala na Opera O dia 20 erá culos bem informados re:ve, ToQUIO" - 1-

que querem esclarecer a
,

Ag providências tomadas e trabalhos efetuados pelo .,..
s

laram que o sr. Henry Qàbot I nistério do Exterior informou opiniã pública!Comité Húngaro, para a_.campanha de auxílio aos flagela· ,consagrado as �isltas a.os ar-, Lodge dará a conh�cer o pI;),. r que a .!nglaterra com';lnic?u! J
o

* *

d "pa bt nção d tundas remédios roupas e 'alimen, :redores, da capItal. O dIa ter-, no au� tem o preSIdente E1J, ao Japao que efetuara pl�-, '-,Ocs, �a o e e ,

"
_ minará com jantar {)ferecido senhower sobre oQ assunto, no Vas nucleares, nas proxlml Itos, estao em pleno anda:mento eJ aoravante, serao comll-:., , ',' m mentio em que a comissão I dades da ilha de Natal, !l.r' quAI'ninetdea dOI'Z' mqUeesmOor'ePcausr�. '

f t'
, ..

d pela ramha e seu mando ao o
". d' P 'f' 'O'd t t 1"mca.dos pela Imprensa, con orme agora es !'t Imclao O. ,'.

" bl' I em referencIa VaI tratar o aCl lCO Cl en e, en re '"

so interpostG da diplo-Nêste sentido, está sendo dirigido um apêlo a, tOdi� pres1dente da ,�e�u l�a'?I.problema
do armamento. PG�'I de ma�ço � 1:° �e agosto. A,� maçãQ do sr. Jorge La

Nação por todas as' modalidades possíveis, quer direta- bordo do yacht, Bntanma . sua ve�, fala-.se qll1et a ..rep�c·1 comundlcaçao, 1OdlC� ,quetumb:t � cerda arrastou o P.S.D. !'

_, .', A partida da ramha e do du- sent.._açao russ'a, vo ara 'L 10-, zona e pengo sera es a c-
AI' So

'

I T amente, quer pela ImprenSa, falada e escnta, '

d' Ed' b
.- sistir no progr�mft submeti';' lecida aO redor da ilha, du- eb,aalhl'stl"al��Aa UMc,Ala VErR: '

,

t t 'd
. .

h' tocant, que e m urgo, por aVI!W , . -

d
.. I

t f'd
.

d -O acolhlmen o em Sl o o maIS cann 0,,0 e "', ,

'

h-I
do a ,conslderaçao 03 Ul;U- ran e o re en o peno o, p�l' GONHA PERANTE AS

possível, _ não só da. sociedaae, como também das auto· esta marcada p.ara a man a
dos pel.o primeir? �ini";\tro I

ra evitar 'danos aOs navio ALTAS CORTES D.-\. �
ridades, tanto de âmbito municipal, como estadual e fe· de 21 de fevereIro, Bulganm, em sua ultIma �aJ"-; que naveg!lrem pela zona.

JUSTiÇA E A OPINIAO <
deral. Pela palavra do Exmo. Senhor Ministro do, Exterior,

o
I

t
.

I t
PÚBLICA DE TODO O �PAíS".Dr. José Carlos de Ma,�edo Soares, providência,<> foram to'

o ons ro
'

m1tàas e facilidades concedidas pelo 'Ministério do Exte,

r�a'me I,
'

,

bu�:l:ea�:� dud:s ��:�e�:
rior, o qUe conqo/stou alma 'e c,oraçã,o dos húngaros, que ne;;;se período, quere�
jamais ,esquecerão. ,

' ,
, mos esclal'ecer que so-

O Rev, D, Emilio Jordan, Prior da Ordem dos Benedi- mente para bacharele-
I 'f j t te'> obtusos constitui

tinos, Reitor do Colégio Santo Américo, membro do Com:-
'

WASHING'!'ON, 14 (1!P) -;,ma quart�-feira, G

orçamcn·I,
ars, Cl ra reCOI' em emp3

vergonha a decisão de-.

T 1 d S- 'Espera-se que o pFeSldente to da naçao, ca!(.ulando em de paz.té Hún'garo da Cruz Vermelha BrasileIra, Fl la e ae
EisenhOwer en"íe, na próxi-� cêrca de 72 milhões de dol- I:to represent:l um aun1f'O negatól'ia,_ de uma, ape'"

PJ.ulo, já se encontra em Viena, ond'e colaborará com a . i to de 3 milhões de dollal" lação!
autoridades brasileiras nas providências para a vinda de; s!,>bre -a taxa r�orrimce para Se fôS'se desdouro

SAO IA S A gastos 'do govern;J, sab;mdo - Ou vergonha levar cau-l'e'fugiados que o Brasil acolhe.
.... .'. d 1 sas à decisão terminati-" se que a maioria destes o'Serão apresentadas nos próxim03 comunicados lista:' T R A N S' P O R T E S' A E' R E O S lar'2s serão usados em obje- va dos tribunais a UDN

de nomes, profissões, condições de famili.a e outros deta- N o vos H o- r á r i o s Uvos militareS, catarinense não poderia
lhes sôbre aqueles qu,e veem aO nosso país, para qUe o co A Sadia S.A, Tl ansporte Aéreos, tem. o prazer de andar na rua, pois sem-

pre recorreu das elei-
mérdo, a indústria e a lavoura, dentro das profissões d. comunicar aos seus clientes e ao povo em 'geral· que, ASILADOS POLI'J.:ICOS 'ções em que foi de.rro-
cada um, �03sam_prollorêionar-lhes traba:lho, ó que SJ a partir do próximo' dia 14, será 'inalllgur�do o seü riovo RIO, 14 (VA) - ,O Itama- tada. Mesmo depois de Q

roiJa. horário: rati distribuiu a seguinte Egrégio Superior Tribu-
, neta: "Com a saida das dUéls naL Eleitol'al haver de-Pede-se o encaminhamento de auxílio, quer ,em espe· 3.as. e 5.as.

últimas Pessoas que se en- cidido que não havia in-
Cl' q'uê em dl'nheiro 0·0 _ Sa-o Paulo _. Toa'çaba _ Videira _ Florianópolis, t '1 d t'b'l'd de, r , ... "ti. con ravam aSl a as na enl· compa I 1 I a e para o

Comité Húnga:'o partidas de São Paulo, às 12,30
.

baixada do Brasil em Buenos Vice-Presidente da Re-
Cruz Vermelha Brasileira 4.as. e 6:-as.., Aires e a partida de Jl'uajl'o pública que não tivesse
Filial de São Paulo

.

_ Florianópolis _ Videira _ Joaçaba e São Paulo asilados na embaixada do assumido a 'l'residência
O Paraguai e dois na embüxa- uos últimos seis meses,Rua Imaculada Conceição,. 71 partida de Florianôpolis, às 7, O.

da do Equador, poucas pe,;- disputar pleito ao Sena-
Tel: 52-0797 e 52-7715. A V I S O I:M P Q R T A N T E

soas.
há ainda asiladas na � do, a�nda assim a UDN

Cheques podem ser emitidos contra qualquer Banco Haverá conexão no mesmo -dia para éampo Mourão, capital argentina. Desde ju � barriga-verde recorreu

'do País.1 Recibos serão fornecidos'. . . Londrina, Baurú,' Ribeirão Pretó e Poço,s de Caldas .. , nho' do ano que findo'l é <1'

�
,do diploma do sr. Nerêu

primeira vez. que _a embai�w Ramos. E não viu, nem

I t·d'
.

••

t
r.'

·d' Ed
��u�� a�i�:�l�".nao tt'm ne' :��:�an:e;�r:!� �e�;�:

. BO I· O O mlDIS eno e. .. en �;:l�it�V�:�;��:�ra:;l! ��i��faé;;:;'�� �fo:é da Matá e Albuq,Jerque, onde e:;tá um direito!

LONDRES, 14 (UP) - Foi geral a surpresa nos me�s políticos, ant� a decisão '�:��sbiJ�oI�:à������ee� ���=I� _r_�_:_�s_i��ha
triste a ígno'

�

'do BOYO primeiro ministro HAROLDO MACMILLAN, d� manter qu�se todos nambuco. � .- • _ .w _..........

os ministros do goYêrno de Eden. E 50bretudo a permanência do srJelwoyn MOrreu. Famaso. Artista
LLOYD no cargo de ministro do exterior. é qualificada de sensacional. pois Do Cinema Americanoequivale a um'i' declaração expressa de que o novo govêrno pr�tende man ..

ier a mesma linha politica que provocou a queda de_Eden. .'
.

'CAIRO, 14 (UP) - O pre
sidente Nasser criou hoje
poderoso conselho supremo
de planificação nacional pa
ra encaminhar o regime
egípcio por novos l'um.os ecO

n�micos. Nasser expediu um

�ecreto que estabelece o con
selho sob sua direção pes
!,oal e diz que o govêrno ini
ciaI1á' obras públicas, exer
cerÍi o papel de conselheirc
no campo das empresas,
t1rivadas a serviço dos in-!
teresses do povo.

NOVO CHEFE DO CAÇA E PESCA
Assumiu na data de ontem; a chefia dns, atividades

dós Serviços de Caça, é Pes'ca ,em Santa Catarina, corlfor·
-me �as dispesiçõe.s legais vigentes, o nosso prezado' amigo'
e distinto conterrâneo; sr. Mário Couto.

.

Temos certeza, de que na chefia deste Posto, di-reta
mente subordinado à Secretaria da Agricultura, terá opor

tunidade, o sr. MáriO Couto, de, dar 'sobejas prtlvas de SUa

capacidade' realizador.a., como teve ensejo de faze-lo nos

mli'itos cargos que já ocupou, �
- 'Nossos votos de feliz gestão em sUaS novas funções,

Auxilio
�

ais flagalados Húngaros
ComunicadQ D. t

PARIS, 14 (UP) - O pre
mier Guy Mollet iniciou ho
je uma sede de' reunió'el;
com os embaixadores ém
Paris, realizando um esfor
ço para obter' o apoio para
a França nos proximos de

bates, nas Nações UnIdas,
sobrl'- a Argélia. Hoje, Mol-
-let conferenciou 'com os
emhaixadores da Italia, Grã- .

Bretanha e Alemanha.

, RIO, 14 (UP) ...:.. Com gra,n
des manifestações popula
res, chegou hoje a tarde, de·
sembarcando no ael'oporto
do Galeão a equipe hungara
do Honved. Os magiares via'
jat'am pelo avião ela Kaln.

'

PORT SAID, 14 (UP) _;_ rn
formou-se hoje qUe 't frota
de salvamento da 9NU con-.

tinua fa:llendo p.'l·au,des l}ro,
gr�ssQs no trabalh\) de eli
minar os obstáculos lIo canal
de' Suez_ Uma das principais
'obstrucões na via aquatica
o arco'da ponte d�struida de

Firbamuja, foi rewovid3. on
..tem. O tenente general 'Ray
mund Wheeler, chde d'ts

operações de salvamento,
declarou qU1! se sente "OTI
MISTA" a respeito dos' pro
gressos realizados.

/

'HOLLYWOOD, 14 (UP) - do cinema HUMFREY BO- ricana, Sua esposa a estrela
Faleceu na manhã de ontem' GART, uma das figuras mats La'l\reen Bacall achava-se à
vitimado p:-Io eancer o astro I

pop1;llares da tela norte ame- sua cabeceira.

"':,.,

/.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


