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i LAII<O, 1) tUP) - Anuncia�se oficialm ente que o Presidente N�sser 'ordenou que as autcridedes assum�m o controle de todas::as operaJ
J ções bancárias da França e Gr.ã:Bretanha ao Egito. O comunic�do o!icial diz que as instituições bancárias francesas e britânicas fo!aml
o, ,''', nacionalizadas -
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.. il·HjiBrT��-�ãlãlãcãifal
": Dis:?emfrS:, em crítica:> anterior·es. que nde, no gúvêrno anteri..? Quase nada. E

: o sr. 10rge J;.acerda, sendo o�(jvernador no atual? Idem idem, ou apenas nada!
(ir que dis,pôs do primeirfl orçamento supe- E assim varias obras; de valor infe.·ior
.' rior a um bilhão d'e cmzeiros chc-ga' ao 'a um milbio de cruzeiros:

I pl'lmziro aniversál'i-o do seu governo sem Dondé'se conclui qúe nem mesmo as,

uma só OBRíNHA cllncluirla.
.

_
pt'·quenas' obras. iniciadas' no govêrno 'an-,: 'Em resposta ,arrolaram ón�elll 57 réa- tedor, tiveram prosseguimento razoável;

.i: 1izações - e prometem mais. ·p01s se isso' acontece-,.se, ne.cessariamente'
• Da-lista constam 36 l'ealizaç.Ões pro. chegariam ao fim."

'

vinda.� dú -governo anterior e 18 iniciadas
�

Quantos anos, de fato, Serão precisos

.'i
com o auxílio do governo federal. Para a c�nstrução' de um grupO escolar,

As informações que, ilustram a rela- de Cr$ 250:000,00?
'

ção não dizem nada que· possa depôr no Essas perguntas não são estimadas no

,•. súntidtl de jIidir' 110�SOS comentário�. !se· Palácio, porque, no seio do po�o, a respos·
não vejamns, com exe1l1pios ao acaso:' ta é: quá! quá! quá!

'

I·
, "34 - _('rupo Es�ob� de- Canoinhas, Aqui n� Capital, construções de custo
em Cauoinhas - iniciado no govêrno'

.

ü'es vezes maior, são �niciad.as e

CO�CIUi.1Jorge La.cenla - atualmente em fase de 'das em menos de 6 meses. ..'

fundaç,õe.Ej. Valor total da obra: C�$ Quâlquer pedreiro sabe ,que um e«Iifí..
I 'LOOO.Oao,oO". cio de Cr$ 250.000',00, se le�ar'mais (te dois,

•: ano�, - mais de um já passou e ainda
. Quanto foi ga:>to? CHI LO SA? êstá nas tais fundações - será edifício

· /" ,
___,_/

,

•
\ .

Das �7 obras arrolada3, 25, oU seja a liliputiano, pois a mãC! (l�' obra anda,rã a

: maioria,_estã'o nessa indefinív�l FÀSE DE orçar pelo valor total!l_
: FUND�ÇõES!

'
'.

A dedução é axiomática: o rol da

'I "44 - Grupo Escolar do Serra dó RESPOSTA AO P.S.D. incluiu muita REA-

• Bracinho, em Canohíhas - iniciado no LIZAÇAO párada.

I: governo anterior - atualmente em fase Não será, pois, com essa OPER08IDA-
• de fundações. Valúr total da õbra: Cr$ .. DE fúrçada por estatístisas mortas e con'-
· . -

• 250,000,00", trafeitas, que o govêrno Jorge Lacerda
: Pelo valor tbtal da obra, inferior '1

-

vai conseguir trânsito livre para a glória,
: uma .residência das mais modestas, se ve como quer a sua impr�nsa subvencionada:

I: que é um pequenino g'rupo escolar. Inicia- Com embust�s, despistes e de�agogia,
: do no, govêrno anterior, ainda está em os jornais que o endeusam, acab�m ,por
• fase de í'undaçõe'. Que é ·que foi feito encaminhá-lo para... Maracangalha ...
: J•••• ;

,. A
',NAPOlEl, 15 (UP) ........ Está sendó'esp,rádo hoje' no a:eroporto de (appdi"chino ., avião militar Rorle-americano 'que transporta 8 'con

tingente precursor do, Batalhão de Suez brasileiro. Os preparalivos para retepção dos 58 oficla·is e praças brasileiros estão sendo fei"
los não só' pelas autoridades ,do, aeroporto, como pelos representantes, das Nações Unidas. ','

-

l
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EM OURA

• -... IStGUIU �ARA SUEZ A VAN.GUARDA
.

U�'I!n��� .. �� 'Ir�D 18�
-)

'�D�'I U[IOnll� s

DO BATALHA0 E!�!��A!!�K"
, � ,RIO, 1� (VA) -:- Seguiu e<_ rim JOrge

". _
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� ��l�::n�: �x���:;:g���;il��·;',� qu:o�e o(�:�la;e;��/��:rç���
�N� H�AN� 15 (�) -o �n���m��kM,�ese�q�ni���ua��a�- �as, uUhmdap�U�kI � governo suspendeu as garan prolongou por tôda "a noite I ternacional destacada para o embaixador Macedo Soatét

ANO XLIV -- O MAIS ANT IGO DIARIO DE SANTA CA TARINA - N.O 1969 � tias c�ns�itucionais em tôda e foi pro�ocada pelos ato. serviço de policiamento da �inistro das :Relações EXt,e'"

�
a Repúblíea de Cuba, esta,. de, terrorismos como vem .zona do canst de Suez. O riores, que no ato' também'
be"ece�do ai�da a,

ce.nsura se�do ocorridos em todo o � possan:e aparel��, que dsco repr�se
..
Íltava o ,�residente da

do radío e da imprensa, pelo pais., bem como pela neces- � lou rumo a Trmldad; sob o Repubhca, o general'OdUlo
prazo de ',quarenta e cinco sídade de proteger a produ- � comando dos capitães Heni'í D�nis, comandante do I.Exér

� dias.. A decisão -foi t?_madª ção pçuca.reira e a proprie-� Kostean e
_ ��v.:inw Strow cito, que recordou.a sua pas-,

� ao fim ,de uma reunlao di,) dade particular.,
�
conduz 49" Of.lclals e praças, s_agem por aquele l'egimen1;�
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,rIa, que foí um dos -pnnci-

;.
•

r -. .

.

. pais or�aÍlizaàorev"p'O Bata-

I
.
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.
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. .
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Il)ão Expedicionã:r\Õ'."
,

I
MANAUS, 15 ctn") - Com � presença dos represen- Ao embarq.l,le - d�s n03SOS

,

tantes federai!', do PTB em Manaúsvos meios políticos es- sol�ados també� cÔnipar'ece-

D"
.'

-

t � �.
,

' tão grandsmants agitadôs e aguardando o lançamento do r�m o� �rs. George-;; 'Rab�o.
-

o I ar
"

t··
A, ,

. candidato situacionista flO governo do Estado. .' vltch, diretor do e8êt1tor�

a8 I Ira .c.on",... :, ('a' o· ca·nc·er � No PTB, três nomes aparo" >

I presentemente, está p,ermi-' das Naç.ões Unidas nó Bras]
.

...:

.' '.: '. .' ce.�.em...
primeiro, .ptan.o: G:l.'l-.

ti.ndo aPl'opa.gandado,nome:.e',� �enel:a! S�?C�, che.fe-:dil, berto Mestrinho (prefeito. (1", do atual 'prefeito. , "

mlssa� ,militar' Mista BraillI.
�

,

"
� .1 , "

.

'_. ,_,

.•

7-;-. ;
" '. , . 'Ma'na�sJ Antovila':MOtltii�'

-
.

-
_. "_ .Estados Unido!>. ,

'HOLLYW?OlJ, 15 (UP) � ".Que oAdi'nheiri)' que se 'pense: em gastar com,flôres p:u'a o funeral' de 'lÍumphrey' seja; Vieira � 'Vi�aldO' Lima Fill1�h '�nquanto
-

isso, o' seóãdor
•

doado à "�ociedade Americana d,�, Cânce,�·H; êste apelo, quedjgnUica uma eSP9sa,e. transf9rm�3�emó:lia �é-up; (senadores)�
..

,. _,

. � ";, 'Mourão Vieira continu,a agiu "
_ ,

.!ll't.isca n.u�a ba.�d�.jl'a.. ,pa.ra ..

�m
..a. F�mpanha de

..

s

...

O

.. lida.rie.�la.'�;�)luma... na, _fO.í .. f.e�to o.n.t.e�__-.-,?él;t. atriz2..�u�!l....V.B.a.ç,a,�.,t·.;' ,

..Note-:.se qu.é.�� 'goy.er.na.d.or, do entre·s.€�-ami_l�Gs�,m�Oclr "_'{l' 'I"����- �
,

q.u.art�. ,�.,p.osa
e .u".Lti,m.o:m,o.r.,

tJf

..'."J�()..r::�......

.

• ..e.. ,J!.,:,.���..a.llt�, fa.�,,�e� ....'�.'
na

.'�.a.
n

..!J:.�cde._ �n.�t;m
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�IÍ.efP·*\'s

·.Ü.-.�t.?, piri�t{ã clr,�.:k��PQslStYê

'j'R'
,,-_, -""S.�tr,a-Ku 1

H�ll1phre� B(;gal� - que ll�O*liM��ell. �,r�'\ii ��1��s� d1);u�{)i;,�e ���D,l lna.u,;.'iln�?(" �V�', . ,�-i:â�r� ·l>'l)Tóliri:àse�;dé�iãf;ú;õ�s, .

i��{ _ (.I�'cÜcG ."'�-'ii-
� '::;,..., ,�'.', �n�:��io tI! t:m,�o ,�or. 'li

, em -Nova Yprk em �3 de janeiro de-·t899' (�stava à� vés�:.?a$. do 'seu-58..Q anivel's'á-r'i'o)" }i't,g-tÕes.s8'1'8"'ÍlO 'ê'ina"(lenoisl'!um" com''proml"s" com o" -s' -l�"," ;., v,- _"'," p'<> -' ',"'';,'"
"

'M' t �i-? � !�lÇO d� 5
, '

,... , "" I' '.'. " " ," , .'
.' ,

.
.'. .. ,. ". '. " u - c_o

A C
- • d" t'Q

a e eoro�U!ií"a valld·. ate

I
' da Pr�eil'a

G�I!;n_!ie,gue.
"••rol>< 1�5!!; ,•••b?"a o "Os.",.. po, ""'·.....m..nh...io ·r..... · .....e.Ai"'••.�.. . .,.;,." VI�aldb Llm, FIlho, e,. .. ..< onve�..o -" par:. � "" 14 h�_ d.;lli. lO.

- .
- -- • -- ",.,. "--. -,-, . .", p

, ' e8ta marcadâ- para o prox., T ' .

t'.

I·;I'!'D[···I"�' "!m'
i'.

,!. � OJ os- ou'" e '-J'H' !''m-' -r'-:o':1' ,.':;�/:a:����c:::�rl�:'��:,':�::�Ii�J.ei:!�:�h��.
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_ Phmo COjlho. " quadrante Sul, rajadas I
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.. ' MANAui., 14 ",;.;
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_ •
prop6sito do possível lança- MINIl\fA: 18,1

RIO, 15 '(VA) - A deci- p�uta, agua:rdandll,. apenas, argumentos contra -a !e� do do com o que estabelece q. D�ssa m,aneira, somente a �����od��r::�:m�O c:������1
W"

:
••••••_._.-:•••.._uw_

.

são do Supremo Tribunal Fe-' ser incluido na ordem d0 salário mininio: cons'oll'daça-o'd'as leis ·d'·o tra-' .

t·t
. . t·

,-

t· CONTINUA O BOf' ,VJ.genCla, cons I Ulra o 'ponto o a sucessao governamen a.
- deraI sabr� a' lei do saláriO; dia. Os ind.ustriais impetra- 1.0 - A 'inconstitucionali. balho, A vigencia' tornou-se, fundawemal do julgamento 'a nossa reportagem ouviu ;, •

mínimo deverá ser 'proferida ram um mandato de seg'l' dade e ilegalidade do decre assim, o di�positjvo mais im do mandado de seg'üranç'l presidente. da Cruz VerJUe- '['OT'E DOS BOND'Etnesta semana, ou provavel'l
' to; 2,.0-:_ � incompetencia do portante"do recurso..pat!,onal dos empregadores, Há gran- ha Brasileira. Disse-nos qn, .

'

'. .;

m.e�te na �e�3ão extraord.i r�nça.contra o. de�reto p�e- pre�idente da República pa, De acordo com o decr,eto pre· nã'o é, <:o�o se propalou, can I BARCELONA, 15 (UP) _

. �narla da prOXlma quarta-fel- sldenClal, a1eigando" emr� ra fixar o salario minimo; sidencial, 'a lei entrou em de .espectativa nos meios ope didato ao Senado, uma vez Pelo segundo dia consecuti
ra" pois o processo está errl' outra� coisas, os seguin�es 3.° -,,- 'U vigencia em�de�acol;- v)gor a 1.0 de agosto ou seja rários, pOl' cau�u do Julga-' que o sr. Plhiio Coelho desis- vo, os"habitantes do maior

quinz'e dias' após sua pUbli- nWnto do r.ef.erido, 'inanda,cl,) tiu do acôrdo pár::. sua indi- centro ,industrial c3panhol
cação no "Diário Oficial". 'Js "de segurança.":Se o Supremo 'açi:ta ao Govêrno do Estado .. estão' boi,cotando

'

o. serviço
empregadol:es, apoiados ria Tribunal Federal se manlffd Acrescentou ainda, o sr. Vi- de bondes, por ter aumen

j.urisprudencia da JustiÇá do tfl<r pela iVisencia desde 1.0 valdo Lima, 'Que não. prOCtl- tado o preço das Pas�agens,
'rrahalho, estão pagando o

'- rará criar d-is3enções dente:l de sessenta para oitenta- cen
salário mínimo somente [l d� agosto, os tralJalhadores ,do SeU partido (PTB), adóc I

tavos. Hoje não Se registra
parti;r de 16 de s'etembro poderão reclamar ft clifeJcn: tando in-totum" 'as delibe-' ram atos de violencias, Co
considerando, porém, legal a ça de salários j'3sde l�ssa' raÇões do mesmo sôbre o pro' mo Os provoCádos óntein pe-
lei presidencial. .. 1 da.ta. 'J bh�ma sQcessório_.:

.

r los estudantés.
.'

Zdição 'dfi Iloje _;_ 12 pág. - Cr$ 2,00

PE-DE L�UREN BACALl�
------.

_ FLORIANóPO LIS, 16 de Janeiro de-,1957
'

DiretQr:, RUBENS A. RAMOS
'. t

Gerente: . ,DOMINGOS F. DE AQUINO

/

Em Madrid o 'em", SEL�YN' LLOYD NO, F�REIGN OFFICE"',
..

" _�_,n,:.,,:� 1._:

�������5�!�r��!�;Ma&MILLal·.lliCiDulG,sIÕ� ':Para
:�::':., d:e�':1��� �':.�.Ô��; Om l�ordol'Da Qu'e-''s"la-o ·O�I; . ;S'OE'ljará. o ,ex�emb:1i�adOl: d3.1' Ali

" , ",' " • ;, L
Bra:ll ST. ?Oelho Llsboa., AP�I' LONDRES, 15 (UP) - f) a" 'solução d�, �:'i8e do Cana,1 'com qUe Os navios pas-sem a

Sal' do adIantado -da hora, \.., -. '. de Suez até a ,cria'ção de um trafE:igar ,pelo Canal tão Cl.jo

nã? só funcionáric� ,da �m-; n�v�� gabmete �o �nmeiro mer,cado li�re_ na ÉUiropa, Oci� fiQu,e, desimpediJio dos obs
baIxada como amIgos peE- mm,lst,ro da Gra-Bl ',t�n�1,l, I '. taclllos.' "A situacão é ba ,_
sóais do diplomata se aCha-I Harold �acMi.lla-n, inICIOU, dental. O� 'm·::nibros dó novo tante difícil", decl�rou Malik
vam à sua, espera. conversaçoes vlsando. desdt; gabin�te p'restaram 'J'un .'

li t' t d

EI·ell.tos 'a< .'Ci�_.".__I!t, ,d,.a·. lo'r't·a. de "lgo.'d- lmento per�nte'á r�inh� .E;;: ,:�s ����a �::�a�r�ue� ::�e
,,,.,l: a a· ao zabeth II �o �ala�\o de Bil pretende Participar das sp.s

�

"'djnte !,ta COFAP,' coronel ck,ingh!<l�..� �eguir, M!J.é ·sões da Organização d.as NJ"

SAO PÂULO 15 (UP) -=- O Mindelo. Millan e Q _qlinL�tfo, das, r-e

governador Jftnio Quadrosi ,._ __..:_. la'ções exteI:iores" ,SelwY!l ções - Unidas. "Porem, não é

det rminou' a ;;: cr trio d A pegu'ena'guerra' LL!oyd, en,tnl.l':;un . a confe, désesperaqora, poi"s os negóe o e e a a '... ' '"

d"
_'

Agr.
icultura

.a.
abel'tura� de. in: .'.

"
'

,
" :'en�l�r COQ1 , O ,nU.Dlst:Q

,a�f'
elOs' _mun. laI� na.e podeI.9 fi

quérito, sobre a acusação de, 'LONDRES, 15 (UP)- -::- A '

. ','
,. /

. .. cal' �staeloAados ie, por COr,

que dois d�putadQs em São pequena guerra, de fronteira e:l(.tenor ·dQ .L,lbano.., ,cna,rl:' .segurnte" todos devem CGo

Paulo 'fora,til elei1:os à 'custa I entre a Grã':Bretanha e -o >Malfk, que, ;h,a., .PQuco navla, perar, para aplaInãr as dffi

da -distl1buição da tortá de
i Yemen adquiriu repentiJ:a- -ehegado do Calr� �nde �an- ,culdâdes por'. ventura exi;;

algodão e' resíduos. ;EssJ.'acú- {mente. a,spect�' mais grave. iiive�a , conversaç?es com, o tentes".· O minish'o líbahê&
, ,

- ·1 E' que, &(!g,undã no�i_cias aqui preS_1dente' do, _Eglto, GamaI revelou que tinha posto M'lc
sação foi, feita, no p�el'lá'I'Hl'"recebidàs, uni�des armadas A�d,el �as$er.. Uma. cUs. pn 'I_ ,

.

'

.

"

da COFAP, Pelo �ep�rel!enta.n-,j; ye��:ni�*a�, 0'1nparam dUilS meiras grandes tarefa.s dJ
I .,Mil�,an e L1ôYd áó par '�as

te das cooperatn:,�.3> pª�hs:;; aldelas e, cerca de 1!W kms ga,binet� d'e -MacMillan é a de· suas extênuantes. e insk.t
tas; e transmitida' ao go.v:e:·� � 'quàdndos 'd� t:�ritórl0, no p"rocura� solucionã'l' a dIspu-l tivas,- 'conversaçÕes c

CO'11.
nador em ofiCio pelo pres\l- prc:tetorado "lngles de AC\en; ta de Suez;. bem _como faz0r I Na�er".'

!.. ' � �
,

(;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Subvenções, ardiDárlal

Florianópolis, Quarta- feira, 1957

Instituidos,: por Lei, os concursos de remoção e ingresso dos professores,
tão logo iniciada a éra bornhauseana, viraram .êles "ôsso de minhoca", na
mão incompetente e politiqueira de uma Diretora leiga e sem escrúpulos.

'

Destas colunas advertimos, v'ezes sem conta, o Governador da "escola
da vida" de que isso seria o fim de um ensíno exemplar e de resultados os

mais excelentes, que nos havia conquistado o merecido destaque entre- os

dtmlais' .Estados da Federação e que fôra assim proclamado mesmo por obser- ,

vadores estr.angeiros' que aqui fizeràm 1:($' suas pesquisas ti aquilataram ó',
, acêrto oom que se or4entava a educação' rmpular em Sânta Catarina.

De nada valeram as advertências da eposíção. Tomou a politicalha in

competente, mesq.üi�hã e vin,gátiva o-Iagar da sábia e sôbnía oríentação
técnica. - E foi o que se viu.

, ,

Depois de quatro anos de' desatinos; trapaceiras e atua�o negAtiva
;/

de um govêrno "a" quo", era o próprio senhor Bornhausen quem e-onfessava
em sua famosa mensagem do 'chamado Plano de Obras' e Equipamentos, que
o ensino já fôra às' favas.

'

90 primeiro .que ocupávamos, havíamos descido a um humilhante
sexto lugár entre os diversos Estados. Era o govêrno a queixar-se que o

rendimento escolar ,baixára, ao ponto. de não atingirem as promoções nem

aos 50%, quando, em anos anteriores, aqueles índices estiveram muito mais
elevados. ,,' "

'

Apesar de se ter'elevado, 'em muito, o número de unidades escolares e,

astronomicamente, o total de professores, já não se verifícava igual pro .. -

gressão da matrícula, o que vinha' demonstrar, à saciedade, o desacêrto com

que vinha' atuando o homem .da "escola da vida", que, premiado por chefes,
ch.efet�s e chefões, crtava escolas para os afilhados, incompetentes e nês
.cíos .

..:._ Não sé, interessava o govêrno pero rendimento. - Bastava a opor
tunidade de empregos políticos..•

Para assegurar continuidade àqueles afilhados, só havia' uma forma: -
acabar com os concursos, justos e honestos, que passaram à constituir mera

trapaça politiqueira. - Sumiam-se as vagas, como que por encanto, e vira
ram "manga de colete", impedindo-se, assim, que professores diplomados e

capazes viessem a ocupar os lugares dos af'ilhados semi-analfabetos e leigos; -

corno leiga e íncómpetente era a Diretora do ensino.
Praticou o sen-hor Bornhausen duplo crime. - Alem de quase ter conse

gu'ido aníquífar e arrasar a magnífica estrutura do ensino que encontrára,
aumentou, inutilmente" a despesa do Estado, malbaratando os dinheiros pú
blicos com elementos inúteis e desnecessários, "encostados", às centenas, em

unidades escolares, constituindo-se em verdadeiro sorvedouro das verbas 01'-

, çamentârías.
'

"

"

.

"

. Não ha quem ignore, em. Santa Catnrtna, que subiu quase .ao dôbro o

custo "per capita" do nossõ ensino na" én:1 �bomhauseana:'
.

i

'r 'De wp ládQ7'dJminu.iram. as p�moçõ��, ei 'de outro; .subíu' a despesa com

um etist!'ló supel'�po1itizàdo, ':qu)mO'õ p n1í�:ner-o ,d�, afilhados "parasitas" che-
.

; <, gou quase a igualar-se ao dos, pÍ':(jiessói'Ps legalníente habilitados.
Çonstatamos, frequentemente, que' 'mesmo Diretores de Grupos e Inspe-

30.000 fores foram ápenas "contratados" ou "de<'ignados", sem concurso e sem se-

10.Mo rem ao menos- portadores do' competente Díploma. - De acôrdo com o· fi-

I gurin� da "escola da vida".
"

,�,

65',OO�
-

" Ai�da hoje assinalamos outros absurdos, como o de exercer Diretor., de'
55_000

i Gr!.lpo função, de' Delegado, de EnSIno, ,chefe, portanto, de vários Inspetor.es

',,1',''

• Escolares, sem que tenha 'Os neeess,ários f.'onhecimentos do que sejam, inspe-,
--4.492,000 : I 'çãó eSé:!ola,r e organização do ensino em e&colas isoladas.

'

_, '1' .Agora, segund�() nos i_nformam, est�:'fle, dando um pásso no sentido da
..........................� I

: I' moralização dos. COnCll-l's,oS •. ....l Di"z-sé "que p primeiro eon<:urso, o de remoção, ,

�'" ' ,,�, 'f'· N

")1 J'á .em. f.ase. fín,aI, enveredou por,.,-um, ca.hi"I,i1'lho,mais a.certadé--, C'om respe'ito a' ,,;

\ BIEIClE1AS 'OUE""�VOlM""'- �e�:' :. Lei e �os 1teg�l�tnént.O� pres�dipE ��fê'l{�'r pr��rs.,�re�
,

c1t:pázes, e çorretos.,
,

, ' "�.. "<" '1 ': - Sabemos que co;n.tlpjam a chegma,0s "'Jnlhe�mltos:" de chefes, 1,chefetes e '

,

NãEr ê:de esoantar,ninguem o.,título desta nota. Pro� .' chefõés, solicitando ser�m ocultáda�a� ·.'�gas em Jlue se acham tl�tados os

IJorcionar ao:,p,6bÜc� J

a, 'compra de bicicle.tas, med,iante I" afilhados incompetehtes e leigos. _:_ Mas, ao 'que i>à!'ece, alguns ,deles já têm
uma eqtradiI)."ha jilsignHicante 'de Cr.$ >30,00 é 'dar a�zas. recebido o "contrá" da Comissão'· e' da SE:'cretar,ia de Educação. - Temos

.- às bicicletas., Todos -(b_t)m entendido,.:.,"todos" os que me-

II' visto fisionomias l;'Ioturnas e tnesmo carrancas e sOabemos de desabafos e
recem' cré?ito) es�fio a�ora.( c!lpacitados_:para t�r'�� SUla I ameaças ve4adas p'toferidos' peras esqu'inas;
('asa o m�al;� seguro, malS ,pontual e malS barato melO de .

/ Será êste o motiY!l da segunda'v.isita do senhor Bornhausen?
loc'omóção.

'

"

'

,

'

"
.

I Teria sido chamado da ex-diretolia, que ainda age pelos corredores?
·

As bi�icleras .e8i,ão- voando do .qepó!'Iito d,os està�e- Deve êste inicio' de moralização dO�' concursos estar causando pânico
leClmentos A'Modelar pa. ra;,

casa dos compradores. Den-

I' nas hostes ondino-bornhauseanas.
t'ro d,c poucos dhlS e�tará vendi<;}o todo o estoque.,- '

_ - Vencerão,. afinal, o' bom:senso e a jusj;iça? ,

Essa venda, extraordill'áriamente vantajósa de ,bi:
'

'1 ' A-guardemos os acontecimentos. Outl·{, concurso: o' de ingresso, mais am.

dCletas,. coilJ-cid� ,com a LiqUidação. Vendaval
de todos

I
pIo, está em a'nda'mento. Vejamos os se!lS resultad,os. O prim.eiro passo está

os artigos de verão da A Modelar. Sãu assim; duas mag�, " -dado. Que prossiga a Secrataria de Educo,ção \ é Cultúr'a neste rumo mora li
ni-fic�s

>,

?portJ.ln1daci'es� oferecidas �ao! povó, pejo �mesmo,

I.
zador e Aqui estaremos para ap'laudiros seus atós que visem a recuperação

�-�!..�.�::.��e:!2!��-.-..�.��.: - � - _;;:_._
. do -9ue Irineu e Ondina destl1lil'.am em cinco ano.�.

,'". NI', E li ,p. E 'R D.'.I'·D"O.
" Será árdua a luta e mistér se làz sejam contrariados muitos apetites po-

",

I,; .... lítico-eleitorais. -:- Coragem se exige, '- ';Peito", para enfrentar os
-

cinco

J•
partidos do Governador.

Perdf,u-se nf, noite de 14 do corrente, em uma das
l'uas do ceútro até a. Av ...Hercílio Luz, úm anel, tendo ao

- Quem, vencerá? ,L_ Será o comêç.Q (lo fim da politic.alha no ensino"? -
, '. ,

'
. Terminarão ".' a trapaça e o embuste nos concursos? Pelo que já s'e fez,' os I '

centro uma s,afira em forma oval e l'equenos briihantes

I nossos aplausoS'; .'
"

- I
80 redor. ,

,

.

: �
- Pergunta oportuna: - Estará em execução a Porta:t::ia do- senhor Se- ITratando-se. de' j(1ja ,de fal,llília de gran�e, estimação,

I
.

cretário da Educação e Cultura? Saberá Santa Catarina quaRtos são os "en-
roga-'Se, a quem .. encontrou entregar na f'MODELAR, DE costados", "lotados",

_ "desig�adós" e ou.tros "paras'itas" que consomem, in-

I'MOVEIS",-ond.e ser'2, bem gratificado. .
.

Justamente, as,
verbas ,d_o Tesouro; em detri�ento ,�o verdadeiro profesSO�?-'�;<,'F:OTO. 'AMADOR ..

Não estrague suas fotos e torne:un�ts �c6nômico o
'

,

--,--

I
�eu- "hobby.'!� pelo �stud9 dos',manuais- UUS:,-" em portu
guês,' ,Cada' livro' dá o' direit.�_ a, foto-consultas gl'atúi-
tas."�·'

"

"

,

Tudo pi o principili-nte ••• � ;'•••• ; •. Cr$ 40.,0.0.
Tudo sob� foea!ização' •..•.•..� ó.- . 40.,00.
'Tudo soore eX:9osição ••• � • • • • •• • • • 40,00
• Tudo 'sobre fi,Uros •••.••••••••••-. • ,,45,0.0.
'Revelação do nt>ga;t"ivo •••••••••••• 40.,ÓO.
Correção do négativo.. • . • • • • • • • • 40.,00. '

Ampliação do negativo .... " •.•••. ; • 40.,0.0.
'- Tudo sobre o infiltantãneo •• '. • • • • • • • 45,00.

"Tudo si .1uz ..artificial •.•.•••.•... 45,0.0.
'Tudo s,ob,re a p'tisagem •.... ,...... 40.,.0.0.
Tudo "st foto artisticas •••••• : •••• '; ,·35,66
Tudo sabre a copia ,..•••••••..•••

' ,46,0.0
13,3 formulas' f",tograf, •.•••.•••••• 40.,60
Brincadeiras fotografo ,...... • • • • • • 40.,0.6
Tudo sQbrc!" o frash ....... ; ••• � ••• '. 40.,00
Tudo 'si f9tOnlf>,trqs'.:..

'

••.• : ••• ; :. 40,06
,Fotograf: "e el�ni_a' bras� •• � ••

'

.... :. 35,0.0.
'

O noVo valor�h!:z' •••..• ; ••.•••••• � • 25,66
:A caJii'àra niiÍli�,tura '

...

'

...... ';,.. .. 165,0.0
Fotografia, esportiva· ••••••••• ;.... 50,0.0.
.Fot'ografia- em c6res ••••••••••••• " ''t5;66' .

'

Ab� fotógra{ico',f.,.• � .••• ;� . � ... , ; .':.. • 120,0.0.
JÚbí�é.amara 'e,: s,!. tecni�a.' •.•, >; .. :' . � r 150.,0.0.
DaÍ"tÜha""do.clhE:Ína, •.•.•\ .... : •.• ��.. 70.,0.0.
Argume�to c'inematogr.: •••. ; . • . . • • • • 50.,00.
Abc 'chíematogl'd!,co •. :............ ,66,0.6
Montagem cinematografo :.:. ::; ... �'.,. 60.,0.6
Nas boa� 'Casa,s, :cio 'ramo ou' _l)elà' Edit6ra Iris, C.

'Fostal 170.4 São-Paulo. _.,'.

. ,i "',
:�téndem08 pélo' reembMso 'postai. c ',"�

.:, ··k�,. ---.,

Hospital. Santa Beatriz _ Itajai .", , .. , .

Hospital Santa Isabel _ Blumenau .. ,., , , ..

Hospital Santa Terezinha _ Braço do Norte-e- Tubarão
Hospital 'Santa Terezinha _ Guaramirim .. , ,.:...
Hospital Santa Terezinha. - Joaçaba , .. ,., '.. • pO.OOO
Hospital Santo Antônio (Assistência Hospitalar Santo-

Antônio) _ Itaiópolis " " .. ',., .'., .. ,

Hospital Santo Antônio, de�Agua Doce _ Joaeaba .:.,., '

fu>spital Santo Antônio, de Cíiú.pecó , , •... '.

Hospital Santo Antônio _:_ Guaramirim
'

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

Hospital, Sal!;ta Antônio e Maternidade Zenaide Bertaso
- Çhapecé .' ... , , .. , ... , ... , , , ,-'. : . , , .. .-... ,

Hospital Santo Antônio _ Jarag.llá do Sul, , .. , .. "

Hospital São Brás, de Põrto União ., .. ' .. , , ", , . , .

Hospital' São Camilo de Iomerê _ Videira ", ,., ..

Hospital São Francisco _ Concórdia : , .

Hospital São Francisco de Assis ""'. Santo Amaro da Im-

peratriz _ Palhoça " ,. :", , .. ,

.

,Hospital São Joaquim, de Sombrio ,., .

Hospital São José, a cargo das Irmãs Franciscanas de
· São José _ Itupóranga , , . .' , ..

Hospital São José _ Dionisio Cerquei-ra .. ,.,.: ",.

Hospital São José _ Alto Paraguaçu _ Itaiópolis ,-: '

..

Hospital São José _ Jaraguá .,.,,' ,'. ,., , ... , ; ..

Hospital São José _ Joinvile ,." .. ",." ,

Hospital São José _ Tijucas .. : .. ,. ',' " .

Hospital São José - Videira , , .. , .. , .

Hospital São Marcos d'é'Nova Venezae-> Crlcíúma , .. ,

Hospital São Roque, de Jacinto Machado _ Turvo .

Hospit.al São Roque, de Luzerna _ Joaçaba ., ,."

Hospttal São Roque - Rodeio ,.,.: : .

Hospital São Roque _ Seara : :
'

.

Hospital São Sebastião, _ Turvo ." , "., ,.

Hospital São 'Vicente de Paulo, da Associação de Cari-
dade São Vicent� de Paulo _ Mafra, ... " ... , .. ,

Hospital Senhor Bom Jesus __.:, Araranguá .. :: .. ,.�.,.)
Instituto Reino de Maria - Lindôia _:_ Ipumirim-

Concordia ."" , , , .. , .

Instituto Roentgen de Combate ao Cãneer,' do Hospital
Cruzeiro - Rio do Sul "',: .. "., ,., ,.

Maternidade Carmela Dutra - Plorfanôpqlis :.,., '

Maternidade do Hospital São José _ Tijucas· .

Maternidade Ruth Hoepcke da Silva, anexa ao "Hospital
de Caridade da Ordem 3." de São Francisco da Pe-
nítência .

_ São Francis'Co' do Sul.,·;•..... , , .. ,

Materni'dade São' Vicente de Paulo - Mafra , ,.

Maternidade Teresa. Ramos - Lajes '_. .. , , lo

Santa Casa Rural (Subordinada ao Instituto de Aasts-
, t�cia e Educação) - São João' _ Jtaplranga ,.,:
Sociedadeide Amparo aos Tuberculosos - Flonan4polis
Sociedade .de Ass4stênciá" e Proteção a�s T-ube-tcll:losos

, 'de:-F,rorian�6polis ':.:' ,.". ': ,<" ;-:.: .

Socieda� Hospitálltl;- Beneficente d'e Saudadê- - São'
Carlos .:::>." .: , .. " , , :

.

'Sociedade Hospitalar Osvaldo Cl:UZ Arabutã
Concórdil(' , ... : ... " .... '., .... , ..... ' '. , .. :., ., .

Sociedade HQspItalar" Mondaí _ MondlÚ :.. ,:.,., ... ,.
Socled,ade Hospltala!:' São F,rancisco de' Assis, Santo

Amaro da Imperatriz ;-7 Palhoça , "

,Veneravel Ordem 3 ....' de 'são FranciscQ da Penitência e

Hospitâf de Câridade _ Sã� Francisco do Súl

30.000
40.000

40,,000
100.000

60.000
30.000

,45.006
29.000

.

< 50.0011
,20.000
26.000
30.000
115.000

'.
10.OOf ;.
60:00(\ •

20.:0,; ,I
EE 11105.000 j,

"20'-000 \.
70.000 I:80.000

'.'1'70.QOO .:
45,000
35.000 t

80.000 1.1','I55.0QI)
35.000 •

,.

,�;;' :1'55,000

ii40.000
.

40.000
100.000

20.00,)
15�000

2Ó.000

25,001

lues de FUosofi
:--

.. , VllJllflade
Inlel,r.I' /De 1.0 a 10 de (e-vel'eü'o prOXlmo, das 8 às"12 e das

14 às 18 hOl'as,- a se�h:taria da !l'.aculdade Catarinense' de
FÜ030fiaj (rua Estev,:s Júnior, 179) receberá inscrições
J)ar-ª o vesti,bular dvs seguintes cursõs: Filosofia, Geo�

. p'afia, História e L.)tl'as (Clássicas, Anglo-Germãnicas e

�eolatinas).·
,

,

O Centro Acadêrr:.ico,' no .intuito de orientar os' can

didatos àqueles I}xam('s, iniciará um curso preparatório,
a partir do próximo dia -15 do ·corrente.

:para melhores 'lsclarecimentos sôbre o vestibular, e

furso de preparaç�o dirigIr-se à' 'Secretaria da Facitl
dade fi.O endereço aC:llla citado ou pelo telefone 2683, das
14 às 17'_h�ra_�;, -,' .

_ _'
/

" "

",Celestino �ache't - Preso do,C. A.

"VIRILASE" - Ex
poente maximo da vi-

. rilidade, �ómbinação
cientific.l, de �itami
nas, hormonios totais
e sais' fosforados. Re
_generador racional das
'glandulas em ambos
os' sexos. Esgotamento
nervoso, fslta�de me

morl�. ,Moderno revi-
� goradqr do sistema
nervoso e tónico geral.
VIRILASE n'ormaliza
as fun�ões S'exuais e é
vendido em todas as

Farmacias � Droga
rias. Pedidos pelo Re
tal, n.o' 410.4,; -: Rio.
embolso -'Caixa Pos-

--.---'_

P*ura�!e ptrl
RIO' DE JANEmO

, !iepresent�iió � DistrIbuição ,,-

'Fi-rma ,sól�'d.a e esp8cralisada'em papéis e papelões
para"fins; tiid,ustl'iais é)aboratórips, panos COUTOS e se�

melbantes, ,procura"'r'�pPes}�'nt'ação para o Rio de Janeil"o
e Estados ;vizi,nho,s.' cartas parà' caixa postal.no 743
RIO DE jAN�IRO.'

�O mais antig� diário'
Santa Ca'tariná.
Leia .' aiam.'

, .� -,

"0 ESTADO"

Diversas ruas da cidade têm andad., às escuras!
Totalmente eIradas!

,* *

-

Queremos chamar a' atsnçâo' dOIS'er\'iço de Defe!,la
�Armnal para o aparecimento, nas Pracas da Bandeira
e "Osório. de- morcegos, 'aos montes.

. - -

..

"

Nã.o sel se são dos tl'ansmissores de' raiva, que não
cuido da matéria. Sei que, c-om a esourâdão, lá surgi
ram, louvando a Elfa. Como ali se acha um dos mais
populosos centros pecuários do Estado, com' enorme
e próspera criação de cavalos, muares, vacas, suínos e.

cabras, a apjlriQão de morcegos pode �lr -ameaçar a

industria pastoril da Capital.
Zelando, assím, por essa riqueza, pedimos as pro

vidências da Prefeitura para a vacinação anti-rábica
dos rebanhos daquelas "haciendasi', afim de, que um
surto de raiva não os ameace e não os dizime com

preluízos que, por evidente, afetarão mais do �ue a'
fortuna privada <ie tantos estancieiros ilheus.

Serià realmente desastroso que tais rebanhos de
saparecessam.; por isso que, com eles, desapareclam
vários ehíqueíros urbanos,' div,ersas estrebarias cen

trais � um sem numeros de cocheiras no coração da
cidade; todos gr:tndes 'produtores de .mosquítos, pulgas
e piolhos. .

Aguardemos as provídênclas.

OSVALDO MELO':'

COME�TANDO UM ARTIGO - No últil!l0 suple
mento 'intergráfico denominado Singra, distribuido
pelo.> ·oossos estimados colegas· de "lí, Q'àzeta", desta'
Capital, encontramos Um artigo assinado" por Almeida,.
Netto, qUe está, merecendo' ,algiuns,'{'epar-os. O, citado

articulista, depois de traçai' considerações histór.icas.
sôbre Florianópolis, aliás, compiladas com cuidado en-

,

, trou a fazer ôútras, como por exemplo, sôbre as ativi
dades econômicas 'da ilha', onde si sitúa a Capital.

Diz o sr. Almeida Nétto,' textualmente, isto - "A

maior parte dá população de Florianópolis está locali

zada na zona urbana e os r,amos ec{)nômicos mais sig�
nificiüivos sãô: - a "prestaçãO' de se.rviços", I;l.igricul
tura, pecuária, silvicultura, comércio' de mercadorias'
e' "indu.strias de transformaçãõ.i'. O Padrão de vida é

'dos m�nos elevados do sul do Broasrr e as famílias d,e
operários, predominam na média sO'cial.

Uma particularidade das mais intereSsantes é que
ainda se 'encontram alguns tilburis, -servindo comO'

meio de transporte urbano." Leram?· Pois então,
pasmem!

QUe nos perdoe o sr. Alm-eida, mas, se escreve,ape- ,

nas por informações" foi mal _informado. Si esteve

aqui em FlorianQpoUs OU, vive aqui, não podemos
compreender como pode aS&everar coisas dessa na'tu -

_

,reza! Deséonheço (perdoadã seja a minha ignorân
chi ... ) o que queira. dizer uma da;-nossas indústrias,
qualificadas pelo articulista e a que deu, o nome de
Indústrias de ,Transformações". .. Que indústria será
essa,? Será mesmo que o nosso padrjio de vida está na

Classe dos m"énos elevados do sul do,país? _:, como
, I' .

afirma categoricamente? �ão'é O' que'se vê pO'r aqui. .'.
E ,a sóciedade" que luxa?

'

A' particularidade interessante, que - o crônista

achou"e pena 'que talvêz seja a única qUe seuS. olhos
viram oú seUS ou\iido� -(')uviram, foi, contada por outrO',
registra. o sr. Almel.qa Netto, os tilburis que existem em .

Florianópolis e qu� servem de transparte urbano!

,Tilbllris em f10Í'!anópolis? Parece que nenhum ilhéo,.
,ainda"o viu como meio ,de transporte e isso, pela"sim�
pIes razão ,de que não existe.-um tilburis na Capital. ..
Vejamos O' que regi�tra� os dici(mários a respeito des-
sa yiatui'a:' _:. "T-ilbu1'i, s.m. carro de dois assentos, ';7'"
sem boléia, com capóta, de guas rodas e puxad� por

um só animal. (Adapt. do inglês-tilbury). Onde o sr.

Netta viu tilburi por aq{li? Teria confundido com Os
carros de praça de tração, ani�àl, que aliás existem

alguns como mantendo uma de nossas. tra;diçõe3 e que

,estão a ponto de desaparecerem?
Tem-se dito e escritO' muita coisa engràçada e até

mesmo errada sôbre Flqrianápolis, mas, o que saiu da
pena <1,0 ilustre 'cronista e com a rubrica de "especial
pará Singra" ainda não vimos igual.

Tambem há aquele "aspécto físico da Ílha", onde

lemo3. "O� rios embora de" pouca importância, apr,e

sentam.. excelente indiée de Peixes para o comércio".
Por favor, sr.'Almeida Netto, por favor! Onde o

sr. viu' alguem pescar ,em rios, aqui erro. Florianópolis?
'Aqui, numa ilha,- com o mar Po,r todos os lados?' E,
afinal, que quer dizer aquele "INDicE DE rEIXES
PARA O COMERCIO, QUE ,OS RIOS DE POÚCA IM-,

PORTA,NCIA APRESENTAM"?
Decididamente, sr. Almeida Netto, o sr. nunca'viu'

Florianópolis e si o viu foi em sônhos ...
Acorde e'-venhá conhecer a Capital do Estado de _'

Santa Catarnia e, depois, si quiser,. escreva outra crô-
: .. \

nica, mas, bem �acovdado; ,sr. Almeida" berp aC()J,'dado,
para �aboreaJ;' ,alguma!! tainhas com suasY respectivas
Qvas ,ou 'algumas aÍlchôvas, ou ainda robalos gostosos,

h p�SCãq�s:' �o�tas de cação e 'm,�iHssimQ3 outros peixes
gost.os!$simos, ma.s, nenhum d.les apanhados nO's rios
Citldos pelo ilustre c!onista .. �.

, �

I

•
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FlorianópolisrQuarta-fe,iriJ, 16 de J4neiro de '1957'
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. '_, "O ESTADO" O MAIS ANTIGO Dli\RIO DE S. CATARIN:.\

. .. '

... "

I

,
aí vão 3 dos muitos "PORQU1i!S" dessa, ei,antesca.
.e quasi espal,1.tosà ,tjq\ú�ção�'VENnAVAL DAS

�... ,
•

LlQUIDAÇ6ES�': com' li qual"A Modelar está sen�a�,
cíonalízando a opinião do' Estado:

,

1.0) Para uma renovação total 'do ,estoque.
""

,

,�'

2.,0) Com a inauguração em breve, do seu,S.O departamento comercial,
- no prédio ora em construção à rua, Trajllno, n.'? 29, a iirm� .pro-

" prietária dos �tab�lecimentos A Modelar vai elitrpr numa nova

fase de desenvolvimento .e expansão aumentando a já vasta va": ,

r'íedade de artigos suprimindo, todavia, outros de 'menor in-·
,

-

. ,
.

teresse. ,
,

,

'3;0) PORQUE, na verdade A �oderar procura, ídentífíear-se, ao
,

máximo, com os interesses do povo e muito especialmente com

os 'de sua grande e tradicional freguesia. Interessa-lhe aso, _

,sim, poder proporcionár grandes oportunidades, e V8n'tagens
.

.aos que, há mais de 30 anos, a preatígiam com símpatía e "

apêío I
, "

<
, quanto, à PRI';C;OS,' "', , , '

f
, "

deixamos de publíça-lós :Sã<! pj)rém tão extra ,-'- tão reale '

-sensaci'�nalmente bar.(t�, qh"e pet-lIliÜmo-nos
'

CONVIDAR T..()DA A POPU,LAÇÂO DA CAPITAL E DO INTERIOR
,

para que 'venham' constatá-los pessoalmente! "

,;';

:,� São milhares ::odos mais finos ternos para'
homens e rapazes. São camisas e calças

, esporte. Milhares de ,'vestidos, taílleurs
,bl�as, bolsas e artigos de banhe; cama',
e mesa, etc. etc;' São tambem tecidos p�ra
cortinas, passadeiras e tapetes da A Mo�
delar de môveis, ,

Até, as 'bicicletas-'-gozam,de um abatimen-
to .de (�r$ 360.Qo em cada,

'

, Tambem os
- crtstala e porcelanas tem

"

_,

20% de desconto
'

Á "LlQUIDAÇAO VENDAVAL" é na verdade o Vendaval das liquidações. Ó
'maior acontecimento' comercial da 'atualídàde.

'

Para os que qaeiràm aproveitar "pechin
chas" em compras de artigos de inverno,
cujos preços estão atualmente em alta" as
.sombrosa, tais comi) peles,' malhas, taíl
leurs, cobertores, etc. gozarão de um des-
conto de 20%

'

,r.:"]_ .

, l�'
> ''l�

; "

',} If "

\-.

-, .....

•

i
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,
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"
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« I s r a e 1-· por dentro
(As' nO'tícias clivulgad�s e diligenciaram en,g�Ii�r a .lial "Palesríne. Post", SO%

vida. Existem diversos cre- pelos siO'nistas nO', exterior opíníão p,iblic� tentando do qUe necessitá. Além dís
mes deste .típo 'no comério não dizem nada dO' que se dar às. operações militares so, se falarmos no movlmen-
especializado mas nada me- passa no país) um aspecto glorioso' de vit6- to de resistência dentro de
lhor do qd'e a lanolina purí- Domina "Israel" u_ma on- I da. Os judeus de "Israel" "Israel", parttdo. dos "vo-

ficadíl mesmo, pelo fato de dft de terror sem i�li,ru, 1 sabem, entretanto que sua luntários (fíndaylns) âra
que é· um .produto, que tem maior hoje do que em' quaT-1 existência está em perigo, e bes, que 'aumenta .día a dia,

Em qualquer ano da vida .proprfedades-semelhantas âs quer ocasíão depois de 'sua 'suas esperanças não passain .poderemos compreender per-
Mandei chama-lu para 'uma consulta, a pele deve merecer especial da pele humana." Passe-a usurpação da terra da Pa- de miragem. O que �es au- feitamente o terror que
pois me maltrata atrós enfermidade, car-inho mas ha trés êpoeas sobretudo nos _l_ugares mais, lestína! " I ro�tou a sensaçãode mêdo avassala OS' judeus,

-

-:- dor pertinaz e intensa 'qU2 resulta ria existência, sobretudo, em Ilropicios ao aparecimento Sab'e'm perfeitaménté seus _Jaram as medidas tornadas <, ."lscrãel" sente hoje que o ,

de uma c�'�iJian:t' e ama�gà r�,aíldaq�; que, esses cuidados, devem :Aas rugas��� ,seji TI,a tes��,_, dfri'gente� !lue 'J!� e$.tit)'��,o,,-, pel3:j)';:+'tl�S/C],ln.lI:tsHn- 4uftllt:iritaSlié 'lh� vota des-

, '. ..' , ,'ser }:'ed9hta'dos é _qtié' sãi:!:;, ;çan:.t9:,pO;Sh',1)'il)ostwJl'a 'ZQlta" li'da: nó conjunto das, nações. dó no empl'ésFrno ebrtgatõ- !Jrêze e compreendeu a rea-

,
,- _,' �"

,

-':
,;

_
. ,:.: .na' 'PUb�l;dàae',� aôs trfuta que vai do-nariz ao quéixo A opinião- pública,que con--i l'io'e 'nas' ri!odif�cações dÓ lídada.dos ratos. As menti-

, 'Falei de .I\Tguem que 'me atqrmenta , .. e insulta anos ,e na velhíee.:
:

e no pescoço. ';',
,-

denou' ,nntériormente ,Israel jrçamen10" a par ilo alasfra- ras que diz,' a convivência
minhá. dor, num. reqqinfe de .'c�ueldade,

'

Na firimeira fa�e cita._da, Dois ou tres minutos de- no U')l1s-eiho de Segura�ça mel)to do desemprêgo, como, pa�ifica, por exemplo, já
pois ,que em me�l peito jaz morta e sepulta isto é, no início da mocida- massagem são nec�ssários é ,das'" Nações Unidas, niais se -lê n()s jornais de Jsraeh estão esclareCIdas. Isràel é
toda ii espel'anç<l de felicidade; ,- de, pelo fato de aparecerem a propria lanolina servirá uma vez, com:preende agora O jorn'al Kol Ha'am diz que ag'$lte dos cóloniàlistas ,ini�

os ,cravos, espinhas e ou� _::!omo excelent�r�duto para que é ela, Israel. uma a!Dea·· "o número de operári9s de_: migos da Uberdade dQs po;.
::. .,� .o·as desgraciosidades pro- �sse fim.;

,

'. ça à-paz., _ lsempJ;egadQs ,registr�dos nos vos, e não passa, tambem, de
urias do periodo de tmnsi- Um outro conselho consis- E isso se-depreende' �íltie dep'al'tam�ntos I'!�( �abalho um dos instrumentoS desti-
ção entre a infancia e a ida- te', na aplicação dlaria ou outros aspectos, na nação subiu, na semana que finjiou nados a colocar a paz mun-

I
de adulta. Na velhice _pelo mesmo trés vezes-por, se- de que seimbuiram os diri- em 2 dt; nov�mbrg p.p. � .'. dial,�, civilização, em face

,

aspecto senil qU!! vai PQUCO mana de uma mascara de vi- gentes de "Israel" de t�\'em I
10.745". Prossegue, dizendo dos �rigos dà guerra e da

I a pouco tomando conta do taminas a qual pode ser fet- de se unir às fôrças,colonis-, q\le os operários, <;omeçaram destruição.
�
rosto e" finalm�nte, ao irii- ta facilmente, em ,casa: mis- tas francó;.hrit.ânicos, explo-

Ir

a demonstrar suas queixas
dar-Se a terceir� de<:ada da turando�s� nutn ,pouco. de" rando as necessidades 'da-'� pelo alr��o d� pagamel'ito, de Enquanto a,ssim age "Is-

" vida que, ao nosso' ver" pas- diadermina comum, uma co- quelás ,potências dei reafi;r- seus ordenados devidos por _rael", a causa, árabe encon

sa a constitui!,: o ponto cul- lher de sopa cheia de suco marem sua influência' no seus trabalhos' no ca.mpo. O trou na, opinião pública e

ininant-e aos tratamentos de de verdu.ràs, legumes e fru- :Mundo�Á'>t';lbe, e assilllcon- -que -ainda mais aumétrtou o no entendimento dos homens'
Santos beleza.. 7" tas.

'

seguir á reali�ação. de. s\las 'mêdo tIos sionistas foi a ati,- de beni' e de .consciência de
E"se assim dizemos é pela Passar a mascara em to- a:mhj,çõ'e� expancionifl,tas. t.ude da UniãoSoviética, que todos ÓS Iconti�gentes, o

,razão de que estamos basea- da..a- pele e' cobrir ,previa- "Israel" não tem cápaeida. não 'lhes fornecerá petróleo: apolO e a compreensão que
dos em dados estatisticos mente os olhos com um al- :(te para, s()zinho� 'ian'çar isto influiránavida de

"Is-ll11:e ,s�o devidqs, justos,:
,...,..,..._...,.--v....................... pois recebemos maior' nu- godão: Ficar assim pelo és- umá ,-guerra' contra os pai- rael", pois adquire da União achando-se bem definida sua

�

mero' de cartas de pessoas paço de quinzeminutos, dei-' se� árabés, sabendo como'se Sovi�tica. COmo citll- o 'Jor- posiç�o e objetivós.' '.

s1.icitand9 eonselhos para tada confortavelmente ,e dei-. 'portou heroicamente o Egi- ,.. � �J"fta-,."!••••.; �'!'••_ � ,,;e
r

�

o tratamento da pele, ex�ta- .'Cal' que tod{)s os musculos to na batalha _de Poit Saiei
mente quando atingem os se rela�em. contra as fôrçã"s franco-bri
trinta anos: Devemos lenrbrar, final- tânicas. A_::-resofução' da ses

_
,E' realmente a idade cri- mente, que � constancia no são de, emergência da As. t

tica pois as rugas j-á exis- tratamento ê questão essert- sembléia Geral das Naçõea
tentes ou que vão pouco \·a eiaI. De nada, valem estes Unidas ordenando a c'essa- BUDAPEST, 14 nJP), - os operáriOs que, ontem, }'ea
pouco Re formando anun- �onselhos Iluando seguidos' ç�o de 'fogo, 'em 2,:.de :Óutu- Uma reunião anti-comunista lizaram manifestacõe3 nesta,
ciam O!,!- primeiros sinai's de ,somen�é por um'a ou duas ,bro p.p., s-aÍvou "'''Israel'', foi adiada, dePois que 8 de oapital, causand:> no mini-

. - seus lidereS foram preSos Pe- mo 8 baixas.
,que a mocidade está com os �emanas. E' preciso persis- que 'nada poderia fazer no la: policia.-., O, adiamento foi A policia ,do primeiro mi-

Viuva Margarida Pimentel' dias cOiIltà!dos. Mas {) qúe timcia para que os resulta- Sinai sem o auxilio das fôl'� ofici'almente atribuído a "mo n,lstro. Janos Kadar lançoll-
Rodrigues não se deve esquecer é que dos_ sejam compensadores. ças áreas francêsas e da in- tivo,s poÍíticQs'L.--Foram éstu- se contra Os estudantes, d�-

a. .pele pode conservar até ' Nota: Os nosso leitores fantaria franco-britânica.'A dantes" que, com oS operã- ,Pois dll uma. reuniii.o preíi-
f· d'd

-

. poderão solicI'tar' qualq�'eI' c'o'opernça-o da a'VI'a'ça-'o f'r'a,n dós, dirigiram' a revoluçã:> minar de 30 dos seu:! cheff�
o 1m a VI a 'o aspecto JU- U f 'an1ii-comunista, 'iniciada' a, para preparar o comlclo ::te
venil e a .questão é saber conselho sôbre o. tratamento cêsa é fato incon�este prin- ,23 de outub'ro d'o ano passa- hoje. .

-trata-la.' da pele e cabelos ao medi- _Clpalmente deppis'pas"decla- do.'
,

Um dos presentes declarúu
Um conselho util é o uso �o e,specialista dr. Pires, à racões do Chefe -de' Estado A repr,essão contra Os ,'s- que '08 chefes estudante3 in-

. diario de um cre�e iUbrifi- Rua México, 31 --:- Rio' d'e M�iór' israelita, que' confes- ; tudantes foi anunciada 'en- sistem no -plano origInal de
, quahdo a, imprensa, e o rádio 16 pontos para uma Hung,'ia

cante afim de substituir os Janeiro, bastándo, enviar o "sou esta participação üies- c-ontrolados pelo governo ad- livre, na qllal seriam rêa1i�a-
oleos normais da, epiderme presente artigo deste jornal "tilnável.

'

,

" mitiam que 'a poliCia êomU:" das ',eleições livrf� e a� tro-::'
e que tendem a ,desaparecer e o endereço' completo para J ,Compr.eenderam os ldiri- nista hàvia disparado contrll.'- pas russas "Ieri;rrn retirada-s.
depois do trigesimo ,ano de a resposta. " gentes Sioni$tas a situação ..

' ;

,

,_,_I

CIIS�hos· de··Beleza

loótll· Apêlê Dr. Pires

" O TRATAMENTO DA
, ,.

PELE DEPOIS DOS
TRINTA ANOS

•

Ele sorriu ... - o bom facultativo
e com o seu olhi)r brilhante e vivo
pentrou fundo o imo do meu· ser ...

. . .
. .

E CQmo me indt1zÍ.nGo a um compromisso
ele mI:! dis>!e assiw: - Esqueça ls�ç)! ... '

Como se fossé facil esq�lecer ! ...
}

'.

S,iephania Rocha B�zerra
Fortaleza (Çeal'á)

,

A N I V É R S A R I O· S
- Dr. Emanuel da Silva

Pontes. '

-- men,!lla Sandra _Mara
Buchele,.

,,_:_ dr. Pal,llo He�r\que

_, 1'1'. AI � ides

Agui,r. ,

L S1'. ])iir\ ••1 l\Ielchiades
S. ���tto.

Al.CIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.J? CONTRA A

FAZENDA PÚBLICA
Ca;xa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARIM

,--JcWf:m- Vil�on-Joel 'S,
C.)f!.l Í1c..

�.'sxa:�'Ui:f!a rljl Si.Jva
C�ll:QOi!O.

- Sta. Magaly- Cardoso.
- jc;vmi ,(\f'Y Luiz.

P'\ R T I C rp�A C Ã O
.. ".

Antonio A,ntunés !la Cruz
:e:

Leocádia Eugênia da Cruz
participam,,' �aos, pa"rentea

e pessoas dãs suas, rela::-
'ções, o. contrato de casa�
mentá de sua filhà 'Devaní,_
com o sr. Teodomiro 'Pi
mentel Rodrigues�

Ribeir�Q da Ilha 25-12�5(i
D�vaní e 'TeO'dO'm,irO'

Noivos

participa ��s ,parerites e

pessoas _das suá,tf, relá;ções,
o noivaao de seu filho Teo-
domiro com a,senhorita De
vaní Antunes d.a Cruz.

Pôrto�Alegre, ' 25-i2-56

tMPEDIDA --COM PRfSOES, REUNiÃO
:'" '" ",'" ,','

,DOS ESTUDANTES,
'�

\ TROCA-SE
CAM!NHA-O IN'TERNATIONAL KB5,

�1948, por te",renos, "asa� 'ou aut9moveis. ,

_ Tratar à' rua 24 de Ma'io, 1.1<28 - Estreito.
,

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

mOdelo

Precura·s,. para
RIO D� IAN)i;lllO

aeprestlatação e :'DistribuiçãO'
Firma sólida e, especiãl1sãaa "em papéis e papelões

,p!Íl"a fins .industriais e laboratÓrios, panos courQs e ae

melharttes,'procúra repr�sentação pará' o Rio de Janeiro
c Estados vizinhos. 'Cartas para caixa postal nO 743 -

RIO P.E JANEIRO.
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(cNo Cenáculo»
CO'm a- Biblia na Mão IBispen

.

,
Ver a consulta,ao Congresso

DO·, tas. de Fernando Noronha
RIO, 14 (VA) - ° deputa-] Se participamos dum síste -

do !gaúcho Nestor Jost, vír e- ma continental, acima de tu
líder do' PSD, 'acha "perfei - do visando à preservação dos
tamenta drspensavel a con-
sulta ao congresso no caso ideais da liberdade, irmana
da autorização. aos Estados dos com os .imecícanos do
Unidos para instalar um pos- norte, entendo que não po
to observador na Ilha de
Fernando Noronha". Adiam�
assinala o parlamentar -
"Nosso potencial militar por

Uua vez, seria revigorado
om o treinamento dos n03-

Paga- os homens em' comum com
-

os norte-amerícanos.

BANCO' DO . BRASil', S� A,
CARTEIRA .DE COMÉRCIO EXTERIOR

. COMUNICADO N° 97
A CARTEIRA_ lJ.E GOM�RCIO EXTERIOR. torna.

público, para orientação dos interessados, que o aniz ou

erva-doce cOmum, ínelusíve aniz -estrelado ou badíana,
qualquer, que seja 'a sua ,finalidade, se subordina, sob a

rubrica 4.6-5.21, à quarta das categertas a que se, refere
'a Instrução nO 118, de 22-6-55, da Superíntendêncía da
Moeda e do Crédito.

Rio de Janeiro, 10 'de janeiro, de 1957.
, a) 'Ignacio ' Tosta Filho - Diretor
a) Adelino llebenedito. - Gerente

QUA�TA;F"�JRA, 15 OE JANEIRO

- Tu, porém; va'! e prega o reíno Ale Deus.
9 :60). Leiâ.I João' ·1 :1�9. '

(Luca�

t NTRE"os 'C�1,pQr�:;r'es d� 'Soci�dad� �ibliq.a da Boli
via,. acha-soe' um jo-v;in que já viajou por tôda a' Amé
rica do sei com um circo. Ele apresentava números de
mágicas e' também--":ia" a' sórté das pessoas. Espiriual
mente, ,porém, estava perturbado e cheio de desespêro,

Um dia, folheando o Novo Testamento e relanceando
c olhar ociosamentê. pelas, suas páginas, 'uma seleção
casual de, versículos .

convenceu-o do' pecado e deu-lhe
a certeza do f)erelão pela fé em Crista. .

Ele escreveu, então : "Depois de<,ler aquêles versos,
atirei-�e -junto à fonte da vida eterna, deixando todo o I a;:;lIr=..::::íêr#l@r#lr#Jr'#)r#Jr#ir#iêr#ir#iêr#ir#ir#ir#ir#t
meu passado para trás : coloquei-me submissamente nas

-

.siM.Olor" Ma'-,rl·_.t,l·m.o' ('('pE'_rt'TA.»
. I

mãos do Senhor Jestls para fazer a SU'l vontade e cum- :

prir a ordem, de pregar o evangelho do reino de Deus,
levando aos outros fí'-mensagem do Seu amor".

..

A experiência dêste jovem, ilustra uma grande ver-.

dade, Tôda vid�" plenamente rendida a Deus recebe o

chamado para ser"vil', levar a mensagem do amor perdoa
dor de Deus em C�sto, por todo o mundo.,

'ORAÇÃO
....0' Senhor Jesus. tu te sacrificaste para nossa sal
vação. Ajuda-rt�s a ver que a. aceitação do teu amor per",
doador, envolve a dedíção de. nossas vidas ao ,trabalho de
fazer o evangelho aeessível a. tôda criatura,' em tôdas
as partes do mundo. Usa-nas e� teu serviço. Em teu no-

me pedimos. Amém. .', '

'-.,_ P; E N SAM -E N T. Q �p A R' A.� ,O nr A
O amor de Cri-to nos constrange a: testemunhá-lo

entre os homens,
-,

"CUIDADEIRA
I

Precisa de menina, para cuidar de criança.
se bem: Tratar à rua Balcão Viana - 49.

David .Cavera (Ontáeío)

. QUINTA.FEIRA, 17' DE JANEIRO
Motor ideal. para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para mctor auxiliar de barcos á vela.
..

Completamente' equipado, inclusive painel de instrumentos.
.Díspômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades: '

.. '. � .

Delxo-vosa paz, a minha paz vos dou; eu não ve-Ia
dou como a dá

..
0 mundo. Não se. turbe � vosso coração,

nem se atemorize.. (João 14:27). Leia. Romanos 8:16-21.

: O, IlUS;RE lidei" évani�I��o em: Ceilião.. D.T. /N-il�
aflrmou certa vez: "Podemos suplicar segurança, mas
não pedir abrigo",

. 5,5 HP
.

gasolina
o instituto de conservação do "eu", faz-nos dese- n 11 HP'-

jar abrigo e segura> ça. Anelamos por medidas de de-

Im 35 HPfesa
, para dar-nos garantia contra a bomba U, e dese-

jàmos: um canto- sos-regado ,la terra onde possamos viver" 50, .HP
�� OO.I,� M�

Mas, a segurança da,.a.!}na nãõ depende de abrigo e

GRUPOS GERADOREc
.

"P E N T A"garantia humanos. Na verdade, sõmente quando enfren-
'

.... i� - � ,

tamos nossas provas com o poder-de Deus, é que desco- Quaisquer tipos para' entrega imediata -. Completos - Com
brimos "a paz-de Dei.s, que éxcede todo o entendimento". motores DIESEL "PENTA'�· partida elétrica - radiator _.o falecido Rei George VI, numà, rádio emissora ,do .

'ti' '.

(.ondado' btltâníeo, citou êste trecho 1de:':�/ L. Haskíns ;
I ,;·Iiltros r- tanqU� de oleo e ?el1)� pert�?ées: a�oplados dire-·

"Eu 4isse ao homer.A que fica junto do portão do ano: ' damente
. COm flànge elastIcaf.1l1 Alternador d'e voltagem -Dá-me uma luz pat;a que eu possa andar seguro pelo I 't' 'f' ..

.

'220 V lt "'t d' '4 b
'

e:aminho desconhecido!" E êle me respondeu: 'IVai pelas rI aSlcos
.

o S -. com ,excl a or -. ca OS para
trevas e coloca a, tua mão na mão de Deus. Isso ser-te-á' ligação 'e quadro completo de contrôle; todos conjuntos e-stãa
melhor do que uma luz e mais segurQ do que um .cami-

. assentados sôbre l.on·garin&s prontos para,! entrar em .funciona-nho conhecido". 'IO R A IÇ Ã O
.

.'

JUentQ.'
Como crianças medrosas no escuro, nós. agarramos . REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

a tua mão, ó nosso Pai. Dá-nos fé para confiarmos em'1 S .'" N T' A 1"1 A T A R :T N Ati, hoje. Com tua p�i'.: em nossos corações, temos confi- n.' b . r--

ança de que o futuro desconhecido não poder, nos cau- MACHADO & Cia. SIA ComérCio e Agencias
sal' mêdo. Em nome do Mestre. Amém. Rua Saldanha Marinho, 2 _' Enderêço lelg: ,cp R I M U SHP E N SAM E ,N T o P A R A o D I A-:.

Eu colocarei minha mãoclla mão:de Deus. ex. Postal, 37,.- Fone 3362 -.-'FLORIANÓPOLIS
____ ------�S�e�n�h�o�ra�H�ar.�;o�l�d�T�.�C�o�o�k�(�In�'g�l�a�te�r:r�a�) ���������������������������������_��

"

8Ü' HP Diesel
(direita. e; esquerda)8ti HP "

103 HP ,,'

HP '"132

" ." "

" ""

"

.

"ECONQMI,A absoluta
Grande CONFORTO /

CONFO,RTO absoluto
Grande -ECO-NOMIA

I .... .;� . .:...
,

.

AQUECEqOR . ELi!TRICO CENTRAL

Capacidade:
, 100 a ) ,000 litros

,..

AQUECEDOR

ELÉTRICO

I���
IMERSÃO e

C"pacôdade 30 LITROS

• Construido inte,irólment� de
,

cobre.
" .

• Aquecimento ultra rápido.

/) Játo abundantt' na tempe
ratura �e�ejada.

'abricadol nos tlpOlt
horiiontal , .trtlcai.

/

- • i.

,

�'. é�nsfruçio sólidà. sendo a caixa interna .de COBRE •

revestida d. material altamente ISOLANTE Clã de vidro».
.• Resistência do tipo tubular, inteiramente blin<lada.
• Controle automitico de femperatura, pot'·TJRMOSTATO.

que proporçiO,ná grande ECONOMJÁ
.

,

'PtiÍJo �'o. QVE FABRI�<�
--__..:.,� '4 ,••..:'1-.. .�

,
.

o MISTURADOR DÁKO, de '., .

logam i"stontonea.
_ permite. o

moia. escola, d. gtoduoçõe. \ de ,.

TEMPERATUR�
.

, .

J.

demos regatear quando Co

que 'se nos pede é ·tão pouco".
Sobre a àudiencia ao Oon
gresso disse:
"Essa audíêncía me Parece

díspensavel em fl:).ce dos a
cordas por ele já aprovados".

Vestibúiares de Filosofia
De 1.0 a 10 de fevereiro próximo, das 8 às 12 e das

14 às 18 horas, a secretaria da !l"aculdade Catarinense de
Fflósofía, (rua Esteves Júnior, 179). receberá inscrições
para o vestibular dos següIntes Cursos: Filosofia, Geo-/

corafia, História e Letras ,(Clássicas, Anglo-Germânicas e

Neolatinas). ,

O Centro Acadêmico, no intuito de orientar s· can
didatos àqueles exames, Inícíará um curso preparatório,
a partir do próximo dia 15 do corrente,

Para melhores esclarecimentcs sôbre o vestibular e
curso de preparação dir-igir-se à Secretaria da Nacul
(lade no endereço ac'ma citado ou pelo telefone �683, das
14 às 17 horas.

Celestino �achet - Preso do C. A.'
---------

,
____ os

Bolsas de Estudos nos
Eslados, Unidos

A CA:i\1PANHA NACIONAL Dl!} APERFEIÇOA
MENTO DE PESSOAL DE NíVEL SUPERIDR (CAPES)
tem a satisfação de comunicar aos interessados que a

Universidade de WiE'consin, Estados Unidos da América,
'está oferecendo uma bôlsa de estudos (Whitbeck Fel
lowship) para aperfeiçoamento em Geografia.
'A- bôlsa tem a duração de 10 meses, de setembro de

l-967"a jUnJiO 'de 1958 e dá direito a US$ 1.150,00{"pagá
veis em 10 mensalidades. O, bolsista deverá pagar uma

i.axa anual de US$ 180,00 à Universidade e as déspesas
de viagem.

. .

,

Os 'pedidos de :nrmulários 'para inscrição :de�erão
ser enviados diretamente ao seguinte enderêço: 'Uni
versíty of Wisconsh,' Chaírman of the Department of
Geography, Madison 5, Wisconsil1; USA.

1i:sses formulárics deverão Ser preenchidos pelos:
candidatos e remetidos diretamente à Universidade de
Wiscosin de maneira a ali chegarem até 1° de fevereiro
,1e 1957. Deverão acompanhar os formulários os seguin
tes documentos, redigidos ,em inglês ou traduzidos, para
essa língua:

..

.a} histórico escuiar do curso superior do candidato;'
b) exposição do! cfmdidato sôbre os ,motivos que o

levaram a 'solicitar a bôlsa e seus planos futuros de tra
balho, especialmente a maneira pela qual pretende apli
car a experiência adquirida;

c) cartas de reeúrriendação de ex-professôres, com

referência especial às qualificações do candidato; .

d) àtestado de conhecimento da língua inglêsa pas
sado, de, preferência.' pelo Instituto Brasil-Estados Uni
dos, Sociedade BrasJeira de ,Cultura Inglêsa ou organi-
:I,açã() semelhante.

-

São os seguintes os principais estudos que poderão
ser realizados com II bôlsa: Geografia 'Prbana, Manufa
turas e Transportes (Prof. John W: Alexander); Geo
grafia Histórica, Canadá e Australásia (Prof. Aridrew
H. Clark); Conserva cão, Geografia de Wisconsin (Prof .

Robert W. FinleY);'Geomorfologia' (Prof. Edwin H.
Hammon,d); Geografiu Política, História du Pensamento
Geográfico, Europa <Prof; Richard Hartshorne); Geo
�rafla Agrícola, Arn�rica Inglesa; Cartas Geográficas
\Prof. Arthur H. Robinson); Geografia da América La
tina, Medite�eo e'- Oriente Médio, Técnicas de Campo
�Prof. Henry S. Ste;::ing); Interpretação de fotogl,"afias
p.reas, terras nord'i,cas, estabe,leciQlentos d.e fronteiras
,Prof. Kirk H. Stone\; Climatologia, População, Japão e

Extremo Qriente (Prof. Glenn T. Trewartha).
As informações �cima são as únicas de que a CA

PES, dipõe sôbl!'e o a.ssunto. Outros esclarecimentos
r,orventura necessárlts deverão ser solicitadoll ao "Chair
Man of the 'DepartTüpnt of GeographY, Univ�rsitY of
Wisconsin, Madi'lon 6 Wisconsin, USA".

Rio de Janeire, ? de janeiro de 195'7.

�.I;otes â :.Venda. l

Na Praia da Saudade; em Co�ueiros, ao 'lado do
Grupo Escolar "Pr��lÍdente Roosevelt, com 15m de
frente,. área de 400m2 servidos de". agua encanada e luz.

Informações, no local com o sr. Gilberto Gheur.

fONIa. &lU taU c:.u.'-*4 10
___ ...0.'.... .�. �

•..,...

�"._---•.•-.••.•-.---.-.-•.•"'!.-•._._......-_.•••.•-_.•••.--••_-•.•._.•._-..
- •.•-.

AGENTES
FABRICA 'DE CAMISAS, procura agentes locais,

em todas às cidades do páís (Capitàis e Interior), para
colocar seus, próduT ',�; pelo sistema de REEMBOLSO.
Bôa comissã.o para pêssôas idoneas e possuidorás de
bôas 'relações, e-que tenham prática no ramo.

'

.

Favor responder por carta à -"J'uLIO", Caixa Pos
tal, nO 6.519 - 'SÃO PAULO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Partido de Represealaçãe
, Popular, /

Recebemos, e agradecemos :

São José, S.C.
Em 6 de Janeiro de 1957
Ilmo. Sr. Diretor de "O ESTAPO"

' VITÓRIA, 14 (UP) - O sr.

Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, em José Benjamim Costa, procer
,

trabalhista e diretor exscun.
oata de 16-12-56, fo; fundado nesta cidade _o Díretório

vo do SAPS, atualmente sm

Municipal do Partido de Representação Popular, que visita a e.ta capítaí, conce-

é stâ assim constituíuo :
�

deu uma entrevista a propos-
DIRETORIO MUNICIPAL sito da sucessão govarnamon

Presldente _ Dr. Durval Martins Barreto, Vice- tal. Disse .o seguinte:

Presjdentê - Tenente Leovegildo Pinheiro - Secre- - "O nome de Floriano
Lopes Rubim'está empolgan-tário - Dínarte Claudio Matos. do todo o território esprríto

VOGAIS - Tenente Setembrino de Lima e 'Silva, Gantense' e creio mesmo que
F'lorduardo Sena. Osní Camara da Silva, Clotilde Ram- será êle o futuro governador
pinelli, Arnoldo Prohmann, Arnoldo H. J. Bonckewitz, do Estado. O PTB, caso (J seu

Armando Maciel, José Mainchein, Raul Leite, Walter' nome seía apresentado Pela
, , Executiva, não terá díficul-

Josten, Leopoldo Fr ancísco dos Santos, Tenente Jere- dades em aceitá-lo porquan-
mias de Paula Oliveira, Edeoli Souza, Hennv de Lima e to é êle um dos grande, gt·-
Silva e Myrian Prohmann. neraís do trabalhismo no Es-

Comissão Executiva ptl'ito Santo".
'"'

:Em seg__uida afirmou:Presidente - Tenente Setembríno de Lima e Silva, '_ "Venho acompanhand,
Membros Efetivos -- Armando Maciel e Raul Leite. de perto o trabalho Incansa

Suplentes � Walter Josten e Amoldo Proh�ann.. vel de Floriano Rubrm na es

Secretária de F'ínanças __: Osni Camara da Silva. fera f,ederal para enviar pa
ra' o nosso Estado tudo aqui-" Feminina - Clotilde Rampmelli. : lo que necessitamos. E' ele

Eleitoral e de Propaganda '- Florduardo um dos deputados mais pro
Sena. curados no PaláCio 'firaden
De arreg. Trabalhista - Vergílio Espín- tes, quer por capixabas, quer
dola, por pessoas de outros

Esta-IInteiramente à disposição de V. Excia. em todos dO�tou certo de que em 1958
cs assuntos que d€��e Diretório dependam, subscrevo-' o seu nome estará ecoando
me antenciosamente. ' por todos os muníeípíos do

POR UM BRASIL UNIDO' meu Estad'o: Não tenho a

menor dúvida de que o camí-Dinarte Cláudio Matos nho certo de FforianQ Rubim
Secretário será o ;�_I�Cio./gtnie\n'"

"

..�.�'>i��
,

'/l'
' /A�

,�� �

r:4�gÇA���fII"(
DF.P'\RTA�IEJI;TO DF. F.i.F.TItIClDADE

�
• MlIh'rial t'lt'tn,,'u em �l·r.al d� 811u r- baiu tt""

_,... rUt .... Cier.ndore", -, DiAo"\musi
.

• �utorf''' ... FiI.",- - ('ahu� ... I,.oIMdon·" Eletro·

·dut..... Tral'losformadur .......
• Apart'lhu .. df' :\lt'diçâu. -,. Con1Tol.. . e' Comando..
• !\part:lhaut'm ",ara subst�4.tiM!� - Lintuas de alta
,- .. haixa fE'n�ão.
• i\lílll'rial ;tarA in.�tala.i,:ó�:l. domestkas �- iJuml ..

na.:nu _ .\q,updm�nlO - ,c1�(4)nc.!5 de

int�r«()m"U'" •.�:-
..

,

.linU'dO.
• Un"lna de JDhn\lten��o � _fQnc:�rtos.

<;

�.� '_':;.,

, llEP.o\H·I;\M'ENTá�))Ji: R.liIU1
• Pt"t:'as t' aCI'�scrioS para nt(lnlu�enil de- Rádio

Rl.t:�p�ãu e Tr�nsmiss�<t .

.. \' .. Ivula� _ (·�ndt"nsaddrf''; ._ ReslstenclaR -

Ahn ....ulantes • Transformadnrf''' - Cubina�.
• "Iate'rial para ..nlena� de 'ransftl.is.'"rw I' rKep,;ao.
Apart"lhagem df' protec;ão.

..

.. Fio,; �mah:.dos Isclados em uh[odpo� seda -

fiu:o' d..• nsishmcis em niquelocl'uAlu''':' - 'F-\lbos

,,,,ulante!'.
• -�hapHs dt. fi .... '" - Ftnolite .- V�rnizes i»otaDteA.
• t.:nnjuntoa all'IJ!iiicadores - Cornetas exponeo
dai� - MicrofoDes. l

'

• Ondn" dr m,3nllttDção'to .teparaJ;õet.

DEPARTA)IENTO DE �IFCANICA
i Maquinas psn mecanic8 _" Carpinht.ria &larCFt

nada _ Talitu:. - Cabos de 8(0.
..

• Equipam_n,•• d. runda�ã. - Cadinhos - �Ie·

tais ('1ft Ungolp.s Compres�or" d4" a�.
,

.. Ferramentas de medição de- corle _e-. Pohmen..

lo _ Boml)a::; t:entrifUl(as e dt' .pistão.
• Solda� �)etrodo� - Aparelhos d� soldR RutoRena. e
..tetrlca _ M2i�ricos - �ascara� - Pasta8.PÓS•.

.. Eixos de trap!<õIDissões - At"oplalRent09 - Aneis

dE' pres�o - Moneaes de esfera • bronze -

(JniõH dE' corteia.· �

• 'Aparelhagem llora controtf e ."odiçiiõ de ""'por e

..
_ ar - r.omprinudu - VahulRio - Mano_elro •

Gachela.. .

.....

• �1.I.rl.1 agrkola ;_ Arados _- Cull)\'ad.re. -

S.m.adeir.. - I\J.oinh�. - I'lllverioallore. ..,.,

,il.,,,.ladelru.

IlF.PART.UIENTO DL )IOTORES
NOhUf-9 e..'itaduntirius. e Rlal'itimMo - de fOl'a dt

"bnrda e d.e cebtro _ M laAoUna - "l!eroa:en� tt

Oies_l. "
• Pecas e acesiM'rlos -_ Peças leghimrus G1\I.
.. Camisa8 _ l'jeiliWs _. tngetores _' Turb�n ...
li V'itl\'ulas _ ·Aneis _ Bro�inas - Varabr.

quins - Ca...·�.I.s - Biél... ,

• &latt'-rfais lubltfic.'sntes - Graxas e:tpeciais pa

ra rolan..ent� _ Oleo para motores di�l e •

�a,..olina. .

•
'

Olkinas de tl�l.arac:�� _ MflAtillell\ _�C�bbra.
..... """"""';a tklliça,

�"... '.

,.JO.!. S:L '!.i:!
..��"";' ..�

'CCJ�Qti: ant_$�·n,da�co'J:içletlqção.
,f- ,Alar,

'

Y"Dispu. 11&1�AlIIs!
.

SAO PAULO, 14 (VA) __ Hà �se e*lbla,. 'então, em compa- desde então, se transformou
pouco mais de um ano, a Ve- nhias de revistas. -.in:teiramente, aguardando a

deta Teo Braga casou-se com CONDE�ADO absolvição do aspôso. T,e:.>
o detento Jorge .de Martino, Como os demais acusados Braga: cuj o verdadeiro nome

conhecido como "Cabo "Jor- do hediondo crime', Jorge lil- é Teresa Braga, afirmou que

ge" que aguardava julga- Martino foi condenado, na não se conforma com a sen

mento como uni' dos acusa- última quinta-feira,' a 16 tença condenatória. Está 'COl1
dos' da morte da jovem Níl- anos de reclusão - desvane- vencida da inocência' de Jol

sa Guimarães. Foi rim 'cãsa- cendo-se, assim suas espe-' rie de Martino e tenta�ãa SUl

, inento ruidoso, com doze ho· rànças de-vol'tar à compaI1h�a liberdade, 'pôr meio de apela
ras de lua 'de mel, pois fin- . de SUa ,espôsa. Esta, por sua ção. Se esta falhar, reCorre

da a licença especi�l, ° !l0i. vez ,mostra-se desolada e rá aO Presidente da Repúbli
vo 'teve de voltar para a Ca- disposta a todos os sacrifí- ca, pedindo indulto e, em úl·

s.a de Detenção. Aparent� cios' p3.,ra libertar o marido' tima hipótese, 'solicitará à

mente.,�tudo não passara de" O cagamentó não foi um tru- Justiça 'que a pena seja cum

espetacular golpe publicitá- que publicitário ,- segundo prida numa penitenciãria
do da irrlquieta artista, que "a própria' Teo Braga que agríCOla, onde ela possa vive;.',

em companhia do marido. '

Jj.'&':
'

.Pnr, motívo., de'mudança
uma -geladeíra Bacelli, de
15 'péS", e um conjunto esto
fado.

Trfltar à Rua Gel. Bítten
cnurt 131- .sobrado--apto..
2 .

_.

Precisa-se de uma mo�a
com conhe�imÊmto de Conta
bilid,lilde e Pratica de Servi
ços de escritorio.
Ápresentar-se à rua CeI.

Pedro Demoro, 1466 - Es
treito. FalAr com o sr.

Guerra•. �

Negocio de OCCasião'
.

Vende-se um cairo VANGUARDA, em 'perfeito es

tado. Informações com o pr. Nels9P A�Jdradi\..clla Casa da
Borracha, de Florim,ópnlis, ii .Rua JeronJ.mo Coelho, 2:

, (l .'�if'i-J • -OJ. \,. �!.

DR. OITO FRIEDMANN,
ENSINA

Matemáticas e _ Fisica
VENDE-SE

Vende-se, por pequeno preço, Un;la geládeira para
colocar gêlo.

Ver e tratar à rua Fernando Machado nO 22 - I

apart. 4 .

R. Cristovão Nu!]es Pires 21.
Esqu'. Rua iIoepke e R. Cons. Mafra

'
..

_--' ------

ORDEM DO� ADVOGADOS' no BRASIL
Sec�ão de Santa Catarina

.,-- Edital 13/57
ASEEMBLÉIA GERAL

(2& convocação)
De ord�m do S,·:mhor Doutor Presidente, tonvoco

cs senhores Advogad()s inscritos nesta Secção e no gozo
de seus· direitos, para a seasão de As.sembléia Gerai
(art. 59, I, do Regulamento), que se realizará àS 17 ho
ras do dia 23 do corrente, 'na sede desta Secçã:ô,·à rua
Trajano n. 1, 30 andilT.

"

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

r:ação, d(!�idipá a ASl:'E'mbléia com qualquer número...
,"

ORDEM DO, DIA
l°. - D.isc�ssão e "ap-rovação do relatório e.. contas

da Diretoria, re$erent.es ao exercício 'de 1956;
2.°' _. 'Quaisque!' outros assulltos 'da competência

da Assen.bléia.
Florianópolis, �1 de Janeir.:> de 1957

Ni!'i<on Vieirã-]Jõrges
_
1.0 Secretá:rio _'

P REC I S A ,,'S f
Auxiliar de escritório, com vrãtic"a 'geral de co

mércio, tendo Jllgum conhecímento de máquinas e moto
res. ótima opo.rtunidade e bQm ordenado. Apresentar
.'e, diáriamente! ,Edifício Sul Amé:.:ica, �àla Q06, das 8 às

!.J i;;.
�

_.

J _'. ..&.) �
'
....

_

...

_0' _b"u

Precisa-sj',-arqar
.

Jovem yiajante. recenteme!lte transferido para .es

ta Capital, precisa alugar quartó, de preferênciá com

móveis el!l ,ç!t§1! de família Oij dg côm.odQs..,e-"q.ue-seja nas

r roximidarles do cer.tro. Ofert�§'Jl�li}.J2yr.q _Castro pelo
telefone nO 3321, &P.6ad?' a t �enB(),tlonüDruk_

bavandO, Ç.2�',
-

,�a�ã.Q. ·1 -�"
\';irgêr:n�,�qspeçJalida(te
di Gla, WI'IIL-"IIDUIIII&l��_,Hle(lIlrel -'81111rada)

,

'ecoDoabe-se 'jempo. e dlnbelro
'

"

--�....�r- _

-

�---------------------------------------

i

J
I
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Florianópolis, Quarta- feira, 16 d� Janeiro de 1957 "O ESTADO" O "'MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARINA.

.Ó«Ó, , •
, ., ,

Realizando..se','domU1go próximq a tradiçionálProtis-sáo de São Sebastião, o glorioso mártir padroeiro dos militares, os dir�lores do Fi-
.

"

....,,�-�.:.�,,� ."
.

. .

"

gueireo'se -e dQ ,Avaí mlJito acertadamente decidiram' de comum acôrdo com a F.C·.F. a antecipação do sensacional choque-rei dó fute-

bol Ubéu� 'marcadO,JJsra domingo, para a ,noite de depois de amanhã, com iníciol às 20,30 horas, de form.a quê eslá prevista uma ren ..

:.:jlli�iti�.? .. ��if,�·:"r'J: 0"···'· : ..• \
. f.,., .: . . .

.

, .,')

da de:quarênta mil cruzeiros, tão grande é a ans.iedáde ·do público pelo primeiro "'fla-fló" do ano.
-

iÓ»:

. ....... ,
-

. ( \ �

"

!

"

,
,

O clube brusqúense 'ganhou no T.J.D. um ponto perdido frente ao Estiva' (1. o turno) e com a vitó
'ria de domingo sobre o Figueirense e a derrota do Amér1ca diante do "lente rna", alcançou as hon
ras do posto prineipal-> Olímpico e, Esíiva empátaràm em um tento e o Cax ias derrotou o Carlos
Renãux - Poderá ser decidido domin go próximo o sensecional certame - A classificação dos o Avaí "aprontará' na no jogo com os palmejren-

.

I d d
tarde de hoje, com- vistas ses.

concorrentes após ,a ante-penú time ro a a. ao seu encontro de depois Pára o treino de .hoje,
, . "

. .

O C
. ., It

. de amanhã,' frente ao seu Sa.ulzínho espera �ue o con-.

Acha-se na sua fase fi- ção irregular. _
O colendo, ville, domingo passado em Domingo proximo, na pe- pico. axias Ira f. a-

'I
'

d d
- I" f t E ti tradicional rival, o Figuei- junto apresente um rendi-nal, oferecendo surprezas, julgando o caso,' deu provi- seus domínios não foi além núltima. roda a, everao, jai en ren ar o s rva e o

o Campeonato da Divisão' mento ao recurso do clube de um empate frente ao Es- estar frente -a frente líder: Carlos Renaux estará rece-
rense que vem de perder mento à altura das possibi-'

Especial d� 1956. brusquense que assim ga- tiva (recordista de empa- e vice-líder, no reduto des- I' bendo a visita do Marcílio mais dois pontos, frente ao
I
lldades do conjunto dese-

.

d 1 1 t J' '11 t D' Pavsandú, novo "leader" joso de conqutstar o vice-Quem será o Campeão? nhou o ponto perdido naque- tes), pela .contagem e x. :c, em omvrne, enquan o Ias.· I
Muitos palpites surgiram le jogo e desta forma ficou Nesta Capital, conforme que nesta Capital e em ,. Tudo está a indicar que

do Campeonato. campeonato.'

na semana passada, quasi a apenas um pontinho atrás nossa reporfagem de ôntem, -Blumenau jogarão os clâs- o jogo em_.Joinv,ille será de- O técnico Saulzinho ficou

todos favoráveis ao Amê- do América. Mas acontece Avaí _ e Palmeiras
-

-dívidí- -sicos rivais A.Màí x .Figu.ei-l cisívo para a conquista do
. satisfeito com a produção

que o Améi'i<;a, jogando em 'ram as honras áà tarde fu- rense � Pal�ras, x -.elini- r .t"ítulO, Aguardemos, do quadro, domingo pas-

tebolistica no estádio da
o sado," só lamentando a fal-

Itajaí, domingo passado, foi
fragorosamente . batido pe- Praia de Fó�a.· E, final- �••.,.................... ta' de sorte de seus pupilos
lo Marcílio Dias, "lanterna" mente,"em Joinville, defron
do certame, que lhe devol- taram-se Caxias e Carlos
veu a contagem do primei- -Renaux, terminando o match
ro turno que foi de 2xO, com o triunfo do bi-cam
enquanto que o Pa;Ysimdú, peão do Estado, pelo .eseo
derrotando o. Figueirense re de 5}C3.
em seus domínios"por 4x3,
viu-se como Iíder absoluto.
'0 Olímpico, que, no do

mingo anterior, con-seguira
arrancar dois preciosos pon
tos ao América, lá em Join-

,

Colelío ..Barriga Verde
ASS,EMBLf'IA GERAL ORDINARIA

'De OI dem do 'sr. Presidente, convido os srs. 'cotis- ! porque
irão defender uma

, , SÃO PAULO, 15 (V. A.) supremacia que existe háCom os resultados acíma, tas -dêste Golêg io 'pa"a a Assembléia Geral a ser. reali- .

N . .

a. classificação dos concor-. zada no (lia 17 do corrente, no salão de conferência da
...:_ a proxima qumta-feira, . dois 'certames (52 e 54) e
dia 17, no Estadio Mun�ci-! que se faz sentir há seisrentes passou a ser a se- Associação :,Comercia! de. Florianópolis, com a seguinte I d P b I
p.a o �caem u, o� ��u-I torneios interestaduais, an-guínte, por pontos perdi- ordem do dia:-" listas mais uma vez InICIa ti S- P I R' h'

1 ° D' "_.
-

d b I .' . d '..' -,'
Igll ao au 0- 10, ojedos: <, •

_ .Iscu..,sao e apro�açao o � anço encerra o
rao sua camm,hada num "Roberto Gomes Pedroza".Líder _ Paysandú, 9 .

_

' em- 3 c de dezembro de 1956, Campeonato Brasileiro de Os paranaenses serão-osVice-líder --: América, 10 2.0 _ Estude da. proposta apresentada pela As- Futebol. Será uma [ornada � "

d " d'

13 . _ -" d M di
.

I
prrmerros a versar lOS os3° lugar _ AV3I, .

SO;;IaçaD '"atarmense e e icma ; difil>�l como tadas as an
I _

bI"I' .

4° luga\r _ Olímpico, 14 3.0 _ Eleição de nova Direturia. 'terio).�s porem agora a-I :�m�eoes aCsI e.ltrols he :'1-
F··

. -

d
'

f'
,

20 h
- h'

, , ,I ao a nossa apI a c elOS5° lugar _- Iguelrense, A 1.3 chama a "era eIta as oras; se nao ou- responsabilI' .l.... de dos ba-n d d' b- /'
"

, ,"., ,,' \Ta - e esperanças e uma oa16 ver numero jegal fal�-se-a nova chamada as 20,30 horas, deirantes é mllito maI'or eXI'b' pa-_.
. ,I,

60 I C I R" bl" G I I ' , ", J" o.
�,

SÃO PAULÓ" {fi (V. A.) . lação igu,al ao dobro da que ,ugar _ ;iAr os e- l'eahzando-s� a Assem ela er!t com qua,quer numero

_ Encontraram os espor- temos atualmente. Bem ser- naux, Caxias ,e Pallneiras, de cotistas.
.

Íistás 'b�ndeiTarites os meios vido o esporte "llautíco que 17
,

.

Floríanópoli�, 10 de janeiro de 1.957.

nec.essarios
.

e indispénsa- terIa assim o consequente 7° lugar _ EstIva, 21
'

Ari Kardec de Melo_....
. / dI'fusa-o.' 8° lugal' _ Marcíl.io 10 Secretár. ioveis para exito e consagra-

\çao
.

do remo. A construção Dias, 24

da raia olimpica ,viria sa- O ano passado foi pro-
nar, dé uma vez, .tôd�s as missôr quanto à esta rea- ••� .

dificul,dades oriundas da lização. Embora não mar-

L E M B R A N 'D Oprática do remo em Juruba- casse' a grafIde conquista,
tuba ou no Rio Tietê. Em- em definitivo, tivemos al-

i
bora o assunto tenha: sido guma coisa em favor de

exp'osto- em demasia, para o uma realização' que já de

publico, não seria, demais veria de há muito estar

insistir nos benefieios que .integrando o cêna.rio espor
tal olira traria...ao esporte e 'Úvo bandeirante. A grande
à urbanização de São :paulo. conquista seria, neste caso,
Da Corôa, proximo a Ponte o envio de u'a mensagem -à·
d�s Bandeiras, até Vila Camara Municipal solici
Guilherme deverá desenvol- tando os meios necessários
ver-se a raia, numa exten- à continuaçã,o das obrM.
são de 2.500 metros por 300 Estas estão orçadas aí por
metros de largura. Em tor- 700 milhões e à medida que
no deste canal, a instala- o tempo vai passando, mais
cão de todos os clubes es� 'le acentuará o encareci:
portivos de São Paulo liga- me_nto, quer· das desapro
dos aos esportes n�uticos, oriações, qu�

- da m.,ão de'
clubes estes ora existen.tes obn. Tal não foi todavia

ou que se viessem .a criar. realizada e parece-nos, fi
Uma verdadeira cidade nau- l:ará a continuação dos tra

tica,· embelezando toda a !HIli:los, n� d_�p'e.n:.dencia do

região, agora dominado pe�. ínteresse do ,futuro �hefe
las impurezas de: esgotQs do executivo' . mypicipal.
"in natura'" e' nuvEms de . Portanto, à passo de espe�
moscas e mosqúitos" que ra, vaÍ caminhando a draga
atOI;mentamJ' as pO'pul�ções "Pires",do Rio" que· já con

residentes na extensa",á.rea. 'leguiu ultrapassar a Rua

Urbanização, embelezamen- da C;orõa e a,gota ·ficou blo
to e mais um lugar aprazi- queada no bairo do m':!smo

vel a valorizar a 'nessa Ca- nome. O_xalá ,as gerações d�
pita! que celereménte se. futuro pos�am conhecer a

encaminha para uma popu- realidade do sonho. atual.

Noyo recorde mundial de nalacão
. .

• • i ,,,,rl-$r�
SYDNEY, 14 (U. 'P.) _ de abril de 1954 em New

O nadador australiano Mur- Haven), e a segunda em

Vende-se ray .Rose, que ganhou' tres 4'2�"1/10 (antigo recorde

DORMITóRIO DE CASAL E SALÀ DE ;JANTAR
J

medalhas de oúro nos Jogos pelo australiang John M:ar�
RIO NEGRINHO GRÚPO ETOFADO Olímpicos -de Melbourne, shall, com 4'26"1J10 desde

...

p'RO'��RE JOÃO VIEIRJA batt:u na piscina de 50 me-' 24 de março de 1951 em
As maiores vitórills obti- 'J U

S dRUA TRAJANO - 15
,

tros de y neY os recordes New Haven).
das pelo se'lecionado pau- mundiais de 400 metros' e Lembra-s.e que Rose ga-

�:��r ��ji�!�: d:e ?;�::�i
....······..

····N·õ·v·i·õ·Ã·í5�Ê···
__..--

i4��:;�;s, ���� li���·ou a ��;u:e:;���on:��m��I�e, ��
verificoU-se nos anos de J p r i m e i r á distancia em 4'27"3/10 e que as perfor-
1922 (13xO sobre os minei- PROCURAMOS REPRESENTANTES .nesta praça,

'.

f·t d''- (DUREX) 4'25"9/10 (antigo recorde: mances de Ford Konno e
ros), 1926 (16xO sôbre San- para

-

1 as a �lV�S lmpr�essas .�.
t' C t -'na e 13x1.sôbre a Executamos lmpressoes para marcaçao ,de produ- o. norte-americano Ford I John Marshall foram reali-
a a aIl

. • . di'
• . KonIlo, 4'26"7/10, no dia 4. zadas em piscina peq'uena.

Bahia), 1927 (13x1 sôbre o I t�s mdutrlals -:- pl'opagan a plU'a oJas co�ercla18 .....,-.
Maranhão)" 1929 (10x1 SÔ-I

selos de garantIa, etc. ': _

bre () Para�á e 9x1 sobre o Sõment; à b�se de c?,?li�são e sem e�clusividade du- -----------;......-----.

RCo Grande do Sul) e 1931 l'ante os meses de p.:xperlencla. .'. REGATA DAS FORÇAS ARMADASIUx3 S'6bre Pernambuco).' I PRADO IM!ORTADORA S/A -:7 CAIXA POSTAL
.:

' .'
.

.

,

* * * ,}lo 5315 _ RIO DE ,JANEIRO.
.

I . >'r !
s�e PAULO, i5 (V. A.) cas lutarão porÚmío com os

_ Conforme tem, sido no- paulistas que serão repre
ticiado e de acordo com a sentados pelo veteranos
tradição, ':lerá. realizada no

i

.clubes, Floresta, Corin
<lia 27 de janeiro, em JU-I thians e Tietê�Lutarão pe
rubatuba, a grande regata la ordem, as classes: vetera
denominada "Forçàs Ar- nos,

.

na
-

prova "Estados
madas do Brasil", eompreen- Unidos do Brasil", estrean
dendo o programa 5, provas . tes, princiJ}iantes, noviços e

clássicas e mais· um páreo qualql,ler classe. O primeiro
extra, com 1.000 metros, à, páreo é dedicado ao Exer
exceção da Illtima disputa, o terceiro à Força Policial
que será para out-rigg_ers a I cito, o segundo, à Marinh�,
8 remos, na distancia de, do Estado .ae São Paulo, o

2.00Q metros. Os gauchos, I quarto, à Aeronautica e o

Sanfa-éatarinenses e cario-l quinto, às Forças 'Armadas.

_ i � �-_-, ---o 2&,.

c:a
...
•

-
c:a

- in

rica joinvilense que se en

contrava distanciado dois

pontos do' vice-líder que era

o Paysandú, de Brusque.
Acontece, e: só agora a

F.C.F. nos informa, que dia
4 houve julgamentos no Tri
bunal" de Justiça Desporti
va, tendo sido apreciado
um protesto do Paysandú
no que se refere à inclusão,
pelo Estiva no jogo da ro

dada+final tio turno e que
terminou empatado por 2x2,
de um jogador em eondi-

� 4......-

....................� .

RAIA ,o L I M PJ ( A·A

Santos e Corintians se

Ofdefrontaram' pela primeira
/ .'

erece-se.v�z, no Campeonato Paulis-
. Senhor de meia idade, aposentado,. com longa prá

ta, em 1917, quando empa�
taram por 3x3. �ica, proc'ura ·colocaf...ão em escritórios 'de firmas co-

* * * rnerClalS. . �

A guarnição do Clube, Pessôa de .absolut� idoneidade moral, natural des-

Nautiço R'iachuelo; vence-
13 Capital.

dora do Campeonato Cata- Cbndições a comUnar.

l'Ínense de Remo de l.t}39, Cartas para ;;Candidato" _ Redação do "O EstadQ",
estava�constituidá por,Adol·
fo Chierighin, timoneir,9;,
Walter Sehelegel, v<.ga;
Joaquim

.

Oliveira,. sota-vo-' Mu'das de,abacaxí podem ser adquiridas na rua Max
'ta; Otávio Aguiar, sota- Schramm - Posto 5.

-

prôa e Orlando Cunha, prôa. Telefone 6209 -, Barreh;os.

PLANTANDO DA

/

ENTRE. NIVALDO, GI�MAR E CABEÇÃO
O ARCO DA SELEÇÃO PAULISTA

,

-c,

I Cabeção, Santos, Ramiro,
SÃO PA,ULO, (v. A.) Alfredo, Mauro, Olavo, For-

Cumprindo o que determí- míga, Ademir, Maurlnho
nou o regulamento do Cam- (S. B.), Zito, Maurinho
peonato Brasileiro de Fute- ÇS. P.), Tite, Gíno, Pagão,
bol, a ;F. P. F, enviará à, Marzola, Del Veccio Dino
C. �. D. a inscrição dos Rafael, Pepe, I Canhoteiro;
}O Jogadores, q�e deverão Idarío, 'De Sordi, Claudio,
integrar a seleção paulista Luizinho, Paulo Orlando e
e que são: Gilmar, Nivaldo, ; Guerra,

VOLTOU A SER. ABATIDO O A,I.K.
O A.I.K., campeão Suéco, ; no pais, tornando a perder

realizou, sábado, em san-! desta feita para os cam�
tos, sua segunda exibição peões paulistas por lxO.

," IREltfA HOJE O AVAl

Tudo faz .crer que o qua
dro para o' embate com' os
alvi-negros será o mesmo

de domingo passadó.

-

Amanhã: Paranaenses X Paulistas

, ,

pr

:�,'
.. ,'" .,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1Florianópolis, Quarta- feira, 16 de Janeiro de 1957

Formação
.

de. tétnico
em silvicultura

,JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA co
MARCA. DE FLORIANO

POLIS A politica· eofonial �8
França

EDITAL DE P�IMEIRA
PRAÇA COM o PRAZO D

DEZ (10) DIAS
O Doutor Waldemiro

Cascaes, Juiz de Direi
to Substituto da 1.a
Circunscrição Judiciá
ria, em, exercício do Não tem a menor impor- gressívamente se tornará
cargo de Juiz de Direi- tâncía que o fato.passe nos difícil. ., A única oportuní
,to da 1.a Vara da Co- salões ah Comissão Franco, dade-que se oferece à Fran
marca de Florianópo�is, Americana e que tudo acon- ça é a de inverter o sentido
na fOllma da lei, etc.. teça na presença dos mem- de sua política e anunciar

FAZ SABER aos que o bros do conselho Nacional publicamente que, na falta
Presente edital de primeira ao Movimento para União de "11m acôrdo com os âra
praça com 'o prazo de dez doa países do Atlânttco,.pr.e- bes se decidiu ela repatriar,
(10) dias. virem, ou dêle co- ilidida pêlo General Billote "'lis despesas correndo por.

. nhecimento tiverem que, no e personalidades francêsas sua conta, todos os seus cí
dia 4 Fevereiro de 1957, do cali!lr.e do, General WeY- dadãos, ainda' que esta hi
próximo vindouro, 'às 14 ho- gand, Antoine Piny, Henri potese tenha resultado pro
ras,: à frente do Palácio da' Bonnet. E' uma banalidade blemática. Não há, agora,
Justiça, 'à Praça Pereira e que ali, e a essas pessoas, solução boa ou má: Há ape
Oliveira, o Oficial de Juatí- tenha podido afirmar o re- nas que escolher entre ,as
ça' dêsteJuízo trará a públí- lator da Comissão encarre- soluções mais ou menos más.
co pregão de venda e arre- gado àa política exterior, De outra forma, sé nos obs
matação, a quem mais' der e que era necessário "reco- tinamos na polítlca atual,
o maior lance oferecer, sê- nhecer, cêdo ou' tarde, que precipitando-nos para uma
bre a avaliação de Cr$ ... a A'frica do Norte é uma catástrofe nacional que, se

56.450,00 (cinquenta e seis I unidade, que haverá um Es- comparada com o tratado de
mil quatrocentos e cinquen- tado algeriano, e que, sem Paris de 1763, apresentará
ta cruzeiros), válor dos bens que se possa determinar um aspecto glorioso".

_

penhorados a "Ivo Noronha prazo, será independente", A propósito da invasão
na ação executiva que lhe E é uma banalidade, 'terml- franco-britânica 'lo Egito,
move José Antonio- Ribeiro, namos dizendo, ouvi-lo pro_' o relator sr. Aron, não falou
que são os seguintes:- 1.0) clamar, quanto a Tunísia e com a menor suavidade:
- Uma máquina ,de' escre- a Marrocos, que "somente "Temos demonstrado que
ver semi-portátil, silenciosa, loucos poderiam ter a idéia não podemos ágil' isolada
com oitenta espaços, n.... ;' de seeolocarem contrários mente, nosso prestígio des-
202750,' marca Remígton ,à independência q�e lhes ceu c-omo nunca, as Nações
Rand, 'em bom estado de foi ermcedída'.' '. j Unidas mais uma vez nos

conservação e funcionamen- Ora, êste relator era, na- i condenarão' pela ação na

to, avaliada em Cr$
-

da 'mais nada menos, que Algeria; passaremos por
12.000,00; 2.0) - Uma má- Raymond Arou, professor tais dificuldades econômicas
quina, de escrever, grande, de Sorbonne, e cronista lar- que só os americanos nos po
com noventa espaços, n. .. gamente conhecido, Acres- derão salvar; cairemos, em

605661, marca Torpedo, em centa êle, com a franqueza '�!!pendên-cia completa dos
bom esta de conservação, e nos lábios: "A presença dos Estados Unidos e nos cur

funclonemento, que foi ava- f'rancêses no Norte da A'f'r,i- varemos a todas as suas

liada em Cr$ 12.000,00; 3,0) ca é bem possível que, pro- vontades"..
-;. Três Fardos de palha, lIa-
ra fabrico de vassouras

comuns, com mais ou me

nos duzentos e quarenta e

três quilos os três fardos,
estando os ditos fardos es

buracados por ratos., por
quasi imprestâveis, avalia-
dos em Cr$ 150,00; 4.0) -
Uma Escrivaninha estante A éARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna

para mêdíco, em perfeito .es- I
público, par: orien�ação �os _'interessados, que o an�z ou

"Em nosso clima é açonselhâvel o uso
tado de conservação em fer- I erva:doce.

c mUl�, m('lusl�.e a�iz estrelado ou. hadlana,
sisternátíco da gordura vegetal, porque

1'0' esmaltado a duco, com I,qual�uer que se�a a _i>ua ft-nahdade, �e su?ordma! sob a
não contém o indesejável colesterol", '

três gav.etas laterais fi uma
I rubríea 4"�:2.01, a quarta 4as categorias ·a. que s�e r.efereOs distúrbios do aparelho .oirculatôrfo, a es-

no centro necessitando de a Instruçao n .118, ue 22-6-55, da Supermtend{!nCIa da
clerose vascular, o enfarto, a 'artério-esclerose,

uma
' pint�ra,

-

avali�da no Moeda e d? Crédito.
. .. t '.

etc., têm I;oml) principais' responsáveis oS ácidos
'valor de Cr$ 800,00; 5.0) _ �1O de J�n�!;o, ,lO �e JaneIro. de 1957.

gordurosos não saturRdos, juntamente com o co-
Um. j9go de copa contl!ndo

. a) Igna�Jo Ilosta Fl�ho - DIretor
lesterol. Assim :;ondo, é vivamente indicado o uso

-uma mesa;'elástica, com .dois a) Adehno 1 ebenedIto Gerente
da Gordura d� Côco que, além de não conter êste_ metros, mais· ou menos de
último elemel,to, é ainda a' mais pobre naqueles comprimento por uin metro;
outros, tão prejudiciais à saúde e aos estôJIlagos mais ou menos, de largura,
delicados.' Essas foram a,s conclusões il que che-

um balcão com duas portas
garain famosos cient:stas, após r�iteradaS'" pes-

e divisões internas, uma
quisas ef�tuai!as eÍn nosso país, onde a' alimenta-

cristaleira com frente' e la-
cão é :fiator di> dedicfldos e permanentes estudos.

dos envjdraçados com umaE' interessante, pois, que as donas de casa bra-
. porta e trê� divisõe� de ma-

sBeiras impol;)lam o uso <!a Gordura de Côco, em
deira, com Um metro e qu,a-

suas cozinhas, 'Como medida preventiva e equilibrio renta centímetros de altura,
perfeito d'Ei saúde de seus familiares. mais ou menos, seis ca"aeiras

t--- ;jI:so••S)a••CI•••�
·-

com' fundQs e enéÕsto de

Churrasco de
-

3.500 Talheres ao Sr Juscelino :madeira, sendo os móveis
•

,
,.. de imbuia em regular' esta-Kubitschek ,num centro do SESI do de conservação, enverni-

RIO, i4 (UP) _ No "cen-Ilaram saudando o chefe dO' zados, usados, que acho, di- RIO (ARGUS-PRESSÉ) aos estudos, não podendo fa-
tro MQrvan de, Figueiredo", govêrno os srs. Zulfo de Frei- g9, avaliados por C!'$ .... - No intúito de oferecer �er q�ralquer outro curso

do SESI, localizado em Vi'-I tas Wª,llmann, presidente da 4.000,00; 6.°) - Uma má- oportunidade 8' um número paralelo, nem exercer qual
cente de Carvalho, fc;>i ontem Feqeração da Indústria do quina de escrever marca maior de 'jovens brasileiros, quer cargo durante o ano'

Oj'e.recido
'

aO presi,dente dá I Di3t;rito Federal, e Dio.clécio Remigton n. 150.787, made de ambos os sexos, a, Esco- letivo.
....

d H I d Cavalcant pre
in U.S.A. semi-portatil, em la Brasileira de Administra- O concurso de habilitaçãoRepública um churraSCO

aol'
e o an a' �,

-

bom estado de conservação, ção da Fundação Getúlio constará de provas' escritas
ar livre, de 3.500 talheres. sidente da Confederaçao 'Na-·

que foi avalia-da em Cr$ .• Vargas oferecerá êste ano de filosogia, história e porPartidpou do almôço, o mi- eiOn,alt �os Tr.ab�Ihadores J:l
12.000,00; 7.Ó) _ Um aPa- pelo menos duzentas e vin- tuguês, além de dois testes,

nistro do Trabalho, sr. paro, Indus rIa.
rêlho para Otto Rino oij. fo- te bolsas de estudos. psicológicos. O en§ino de

sital Barroso, além de outras
I .' toscópia, completo, com to- Podem cMdidatar-se to- administração pública, ba-

autorl·dades. Ao chelgar ao, No ImprOVISO com que agra .,

hdos os pertences, com caixa dos quantos Ja ten am con- seado num vasto programa
local acompanhada de alo, deceu

a homena�em,? sr., e estojo, niquelado, que foi

I
duído ou estejam em vjas de de ciências sociais e de téc

gUns dos seus auxíliares o Kubitschek refel'lu-se a s:-
avaliado em, Cr$ 15.000,00; concluir o curso secundá- nicas administrativas mo

sr. Juscelino Kubitschek foil tUl\çã� econôm�ca-financei�a 8.0) _ Um aparêlho com rio (clássico, científico ou dernas, habilitará o conclu
r€cebido pelo sr. Lidio LU-, do pals e rep�tlU seuS propo- lâmpada, para exames cH- equivalente). As bolsas se- dente ao exercício dos !Dais
nardi presidente da Confe- sitos de ex,ecutar o programa 'nicos com 220 volts, --com rão eoncedidas por meio de. altos cargos da administraderação Nacional da Indús-: traçado ,quando condidato, haste e com tripé esmalta- concurso, e darão d�reito, cão pública e particular no

tria, e por ,dirigentes de ou- no sentido de sa�eal' � moe-
do, com um metro mais ou além da orientação profis- Brasil.

trQs � órgãos de classe, Per- da, combate.r a mflaçao pOõ' menõs de altura, em perf1!i- sional e -do 'ensino gratuitos, Dos- 1.703 alunos até hoje
correram o� visitantes as ins .todos OS meIos ao seu a�c�n- to estado. de conservação, a_o percebimento de quatro matriculados na Escola Bra
talações daquelé centro. I ce e.melhorar as condlço e'S .àvaliado em. Cr' 500,00. E, mil lH'uzeiros mensais du- sileil'a . de-, Administração'

. Ao final do churrasco, fa- de VIda do povo. para que chejlue ao conheci- raríte Q ano letivo: O candi- Pública, 822 goiaram de
"....,..,.J'V'JY" -.-.- - •••••••-.-•••••••••- -••••,,,,..-.-., mento de todos, mandou ex- dató poderá ainda utilizar, bolsas de estudo, entre êles

A·GE .,TES pedir o �re8ente �dita1 que, o res�atirante da Fundação 193 estrangeiros. Atualmen-
.

- sera afIxado no lugar do Getuho Vargas, a preço de te, acham-se matriculados
-

costume e publicado na for- custo_, e fará jús a passa- 157 alunos no Curso de For-�
FABRICA DE CAMISAS, procurá agentés locais,. ma da ·lei. Dado e P!1saa6O gem de ida e vDlta, se' resi- mação, 39 no de Aperfeiçoa

em todas às cidades do país (Capitai�, e Interior), p�ra nesta �idade de Florianópo- dir, fóra do,Rio de·Janeiró. inentõ e '149 nos Cursos ,Es-
-

'colocar seus produT "f pelo sistema. de REEMBOLSO. lis, aos dezessete. dias do Com a aceitação da bolsa, peciais. Dêsse total de 345-
B�'a comissão para reSsôas .idoneas e possuidoras de mês 'de dezemhro do ano de o candidato obriga-se a de- alunos, 198 são ,.bolsistas: (A
bias relações, e que tenham prática no ramo. mil novecentos e cincoenta diéar seu tempo integral A.).

Favor responde)' por carta à "JULIO", "Caixa Pos- e seis. Eu, (as) Hygino Luiz
.

t.al, nO 6.519 - SÃO PA._U.. L.?. Gonzaga, Escrivão do Civel ------------------------
o subscrevi. (Ass.) Walde-

. Lotes â Venda E!:d:��'�:;.�:�::e�:: PRECISA-SE
Na Praia da Sau'dade, em Çoqueiros, a� lado do' Confere com o original No centro da Cidade, uma casa Residencial com

Grupo Escolar "Prc!;ident.�' Roosevelt, com 15m de 1l1gin8 Luiz Gonzaga trs quartos no mínilUo e terreno. 'Paga-se ,até /"

f t' de 4' 00n1� servld,os de agua encllnada e luz. Escrivão do Civel da. 1.� Cr$ 5.000,00 ..ren e, area -'
'

. T t
I f acóês no' local com o sr. GIlperto Gheur. Vara. ra ar. na

. n orm • ,

O SERViÇO _l'J.JORESTAL nas Gerais, Goiás e Rio

CR.IA ESTAÇOES EXPERI'I Grande' do Sul, respectivaMENTAIS - FALA ,O NO- mente e� Peraopeba, SilvâVO DIRETOR DO ORGÃO nia e Pelotas. Cogita-se aln-
DO MINISTÉRIO DA da de uma Estação"o na
/! AGRICULTURA Aamazonia. Isto, no momen-

'to, porquanto o G�vêrno -

pensa instalar Estações Ex
perimentais em cada um dos
hortos existentes e instalar
ainda outras em cada regiãó
fitôgeogrâfíca distinta do
Brasil.

RIO, (Agência Nacional)
- O novo diretor do Servi
ço Florestal do Ministério

· da Agricultura, engenheiro
agronômo David de Azam
buja; -

falando á imprensa
sôbre alguns aspectos de
natureza técnica dos proble
mas florestais no Brasil,
disse ser as' pesquisas f'lo
restars o mais importante
dêles, pois que constituem
a base da econômia flores
tal e estabelecem novos e

Esses estabeleeímentos
ocíentação e técnico na ado
ção de processos mais prâtí
cos e científicos na explora
ção nacional 'das florestas
mas torna-se imprescindível
à formação de maior núme
ro dêsses técnicos especiali
zados em silvicultura, pois
sem êles pouco ou quase
nada sé poderá fazer nesse

importante setor.
Partido 'de Representação.

, 'Popular
Recebemos,. e agradecemos ;

São José" s.e.
_

Em 6 <,de Janeiro de 1957
Ilmo. Sr. Diretor de "O ESTADO"
Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, em

.oata de 16-12-56, ia; fundado nesta cidade' o Diretório
Municipal do Partido de- Representação Popular, que
"stá assim constítuíoo :

\

-DIRETORIO MUNICIPAL

melhores métodos de desen-
volvimento e aperfeiçoamen
to no trato das florestas e

do, solo. Entretanto pouco
se tem feito em nosso país
e ainda não e"'Xiste mesmo

uma só Estação Experimen
tal para comprovar ou rea

lizar trabalhos dessa natu-:

O Serviço Florestal con

ta apenas com 2{)11agronômos.
silvicultores- em seu quadro,
número insignificante seJe
varmos em consíderaeão o

fato de serem necessários
um dêstes elementos acom

panhado de três, silvicúlto
res práticos- em cada área
florestal de 20.000 hectares.
A solução definitiva só che
-gará com a criação da Es
cola de Florestas, onde se

processará - a formação dos
técnicos em seus diferentes

reza.
/

Possuindo o Serviço Flo
restal 12 Estações Flores
tais distribuidos por várias

regiões do nossa território,
foram procedidos estudos

para selecionar três deles

para transformação imedia
ta em' Estações de experi
mentação e pesquisas flo
restais. Assim, e que os

centros escolfiidos foram -Mi

Presldente - Dr. Durval Martins Barreto; Vice
Presjdente - Tenente Leovegildo Pinheiro - Secre
tário - Dinarte Cla udio Matos.

- VOGAIS - Tenente Setembrlno de Lima e Silva,
Florduardo Sena. Osní Camara da SilVa, Clotilde Ram

pinel!i, Arnoldo Prohmann, A_rnoldo H. �J. Bonckewitz,
Armando Maciel, José Mainchein, Raul Leite, Walter

. Josten, Leopoldo Fr ancísco dos Santos, Tenente Jere-:
mias de Paula Ollvelra, Edeoli Souza, Henny de Lima e

Silva e Myrian Prohmann,
Comissão Executiva

Presidente � Tenente SeteÍnbrino de Lima e Silva,
Membros Efetivos -- Armando Maciel e Raul Leite.

Suplentes - Walter Josten.e.Arnoldo Prohmann.
Secretârfa de Finanças - Osní Camara da Silva .

" Feminina - Clotilde Rampinelli.
" Eleitoral e de Propaganda - Frorduardo

Sena.
De, arrogo Trabalhista - Vergílio Espín
dola,

graus.

"

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

I Cientistas
',

Advertem às üo-
: nas de Cas� Brasileiras sô
i bre o' uso de Determinadas

. i Gorduras na Olimentação Diá-
i. fia, e Afirmam:
•

I
'i

I
•

:

BANCO DO BRASIL S. A,
CARTEIRA DE .COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N° 97

Intetrameate ,à ciisp\:lsição de V. Excia. em todos
cs assuntos que dê"�e Diretório dependam, subscrevo
me antenciosamente,

POR UM BRASIL UNIDO
Dinai'te Cláudio Matos

Secretário

Experlmflnfe
e�a�acão exh'a•

de ",.CO,._-.� ·

-Ap,roveite- .

� Ptotecio extra
contra as Cátles

-

com a exclJs:lva
espuma de Acão Anti-wimática

Use dfariàmente 000

'::-�f ,II oi/nos,.1 R ME DENTAL

220bolsas
d e, estudos Ia fundação

Gelulio· V,aroas .

r" 0.8,"'0 também em tamanhos GIGANTE e FAMfuA. 4,04

Avenióa Hercilio Luz 187, ou fone 3483.

.

ORDEM DO:; ADVOGADOS :00 BRASIL
'_Secção de Santa Catarina

Edital 13/57
ASEEMBLÉIA GERAL

(2a convocação)
De ordem d'o- S,�nhor Doutor Presidente, convoco

('s senhores Advogad,'s inscritos nesta ,Secção e no gozo
de seus direitos, p&la a_ se3são de Assembléia Geral
[al·t� 59, I, do Regulumento), 'que se realizará às 17 ho
ras do dia' 23 do cQl'rente, na eede desta Secção, à rua

Trajano n. 1, 3° andar.
. -

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

nação, decidirá a Asefmbléia com qualquer número.
ORDEM DO DIA

,10: - Discussão e aprovação do relatóriú e contas
-

da Diretoria, referentes ao exercício de 1956;
2.0 _, QuaisqueJ' outros assulltos da competência

.da Assen.bléia.
Florianópó!is, 11 de Janeira de 1957'

Ni!son Vieira Borges
1.0 S�cretário

.- .... ,

ApartalJ)enlo
Compra-se ap-arú.mento pequeno de 4 peças: 1 quar;..

to grande, salir_9a, cosinha e banheiro, nas proximida-
(les dó centro, no 10 ou 2° andar.

.
-

'

O-fertas para O W. T; Redação do ';0 Estado".

VENDE-SE'
Vende-se, por pequeno preço, \lma geladeira para

colocar gêlo;,
Ver e tratar à rua Fernando Machado ,no 22

apart. 4 .

.aIIIi!"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

FARMACIAS DE PLANTA0
).\J:I\:S D:m JANEIRO

1 - terça-feíra (feriado) - Farmácia Santo An

tônio - Rua Felipe Schmldt, 43

_
.5 - sábado (tarde) ,....- Farmácia Catarinense-

Rua Trajano
,...___ -

6 - domingo -,- Farmácia Catarinense - 'Rua

Trajano
12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

�----'8_'------""""--"""-�--- ......,_--...-.---
....Floi:íanópo'its, Quarta- éira, 16 de :Janeiro de 1957

--- --�----����-------���------------�----------�--------------------------�-------

.INDICADOR
.

M & D I o O·.

DR. WALMOR ZOMER Lu. ALMIRO BATALHA

1- GARCIA Diplomado 'pela Faculdade de
,

Medicina dá Universidade da
DI1I10mado pela Faculdade. Na-

Bahia
elcnal de lt.edlclna. da UDiver

ííidade do Brasil
E'j-iuterno por concurso da ·Ma-

,

ternldade-Escola'
(Serviço do Prof. OctÁvio �o-.

drlgues Lima)
.,

.

�x-hiterno do Serviço de' Clrúr

",ia .do Hospital I. A. P. E. T. ·C.
do Rio de ,Jt'lReiro .

Médico do Hospital de C,u'ldade
e da Maternidade .Dr.:Carlrltl

Corrêa
LlOENÇAS DE SENHO'tAS -

PARTOg, - OPERAc..;1)ES
Cons: Rua João Pinto n.

16; das 61,00 às 18,00 horas.

Atende com horas marca

das ,....- Telefone 3035.

.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
}d�DlCO

Operações s-> Doenças de Se

nborall � Clínica de AlIu-ltOd.
Curso de Espl!ciaJizaçã� no

Hospital dali Servidar.es do EI

tado;
(Serviço do 'Prof. Mariano de

A.ndrade).. '

Consultas ._ 't'ela
.
manhã 110

1l0spih.1 de Caridade. '

À tarde das- IPI;)!! hs. em
l dian

te no clms.ültói'to â�'R.ua: NUDE,S_
Machado 17 Esquina de:"Tira-.
dentes. ·t,eL:2"'!f6. c "

"

Residênci'a: ...,;)f-ua·. P�esi4entll,
Coutinhll, j�; .,TE!}.- :.�:Jl�jt� .

'

éLÍ�ICA. '>
.

p ,de
. ""i .� ,�.' :11,.

OLSOS � OUVIDOS _ NARIZ
E GARGANTA

DO
.

DR. GUERREIRO 1)A

FONSECA .

Chefe do Serviço de OTORI
�O do Hospital tie Florianópolis.
Possue a CLINICA os Al'ARE

l.HOS MAIS MODERNOS PARA

'l'RATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas _ pela manhã no

ffOSPT'PAL .

À TARDE ....:. daa 2 as 5-

no CONSUI.TÓRIO _ Rua dOI

ILHJill'q nO. 2
.

RE,_�DtNClA .....:... Felipe Sch,

midt nO, n3 Tel 2866.
------

DR:ÃNTONIO 'MONIZ
DE' ARAGÃO

C'IRURGIA TREUMATOLO<?IA
. urtopedi.l _'

'

.

Co,;'.ultório: João Pihto, 18.

Dan 16 às 17 'dlUiantente.
DR. LAURO DAURA .

Menos aos Sábados
Res:, Bocai-uva 13tí. 'CLíNICA GERAI,

Fone: _ 2.714. }�r,pecia1ist� em ,-mo�éstial d�

SenhÕ'1'8S e vlas unnárla;,. .' _

URA. WLA�YSLAVA Cura radical,. das ude�çoe.

W. MUSSI agudas e cronicas, do . toperelho
, geuito-urinário . em ambo. OI

• sexos.·,·.
'

,

ORo ÁNTONio DIB Doença� do aparelho Dire.tno
e .do sist�ma ne.rvosO,

MUSSI .

Horário: 101h ÁS 12 e 21-h lu ó.

MaDICOS Consultório: R. Tiraj��tel, I:!

CIRURGIA CL1NICA - 10 Andar -- "OM: 3246.

GERAL-PARTOS, "
Residência: R. Lacerda Cou-

Serviço completo e especlah- tinho, 13 (Ohácar,;. dI) ,Elpanha)
,ado das DOENÇAS DE SENHO- - Fone: 3248.

RAS, com modernos DÍétodo� de, _.... -

diagnósticos .1\ tratamento. DR. NEWTON
SULPOSCOFIA - HISTERO -

D'AVILA
SALPUWOGRAFIA, - METABO-

CIRURGIA QERAL
LISMO BASAL Pt'

Il!\dloterapla por,,�nd�s curtas- DOl'nças de Senhora" - roc o·

',Eletrocoagulaçíio ......,;..RalOs Ultra logla - Eletricidade .,Médl;·" ..

Violeta e Infra Verm-:lho. .

Conc'lltó'l'io: Rua V}to� Me.-

Consultório: Rua TraJano, n.;·l, l'eltls n:' 28' - Telefone. 3307.

l0 andar _ Edific;o 'do Monteplo. Consultas: Das 16' h"''I'a. em

Horário: Das' 9. às ) 2 horal �. di�et:i'dên�ia: Fone, 3.422
flr. MUSSI.

D Rua'. Blumen.au n • .n.
nas 16 à. 18 hora. - ra.

BUSSI . PJ r�
Residência: Avenida Trom-

powlkr, 84.

Ltesidência:
Rua: Gene ral Bittencoun

un,
'relefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
Mt!:DIêb

Com prÁtica no Hospital Sio
•

}'rancillco de Assis e na �anta

CItIl8 do Rio de Janeiro
CLINICA MéDICA.
CARDIOLOGIA

Consultório: 'Rua Vitar Met-

reles, 22 Tel. 2676.
.

Hor,árioB: Segandas, Quarta. e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 2S - 2° andar, apto 1 -

Tel. S,002.

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA
MaDICO' .

t;SPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
'fRATAMENTO E OPERAÇÕES
Infra-Vermelho - Nebullzaçio-

Ultr.-Som
(T�atamento de. slnualte sem

. operaçio)
Anglo-retlnoscopia - lleceJta dt>

Oe'llos - Moderno equipamento
ole Oto-Ri-nolaringolocla <áDicct

no Estado�
florArio das 9 à.s 1! hpra. s

daa 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Vltor Mei
(.eles 22 - Fone 26711.
Res. - Rua São Jorre 20 -

Fene 24 21.
-�-----==

DR-:-EWALDO 8CHAEFER
Clinica. Medica d� Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 �,s 17 horas (ext:eto
ao" 'lábados) •.
'Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 - Tel. 3865.'

P-4._,.'.I,· �:.. '��O,''',.1 ���. - A'S"s.U,:Ci,8I'ão
\. /.- , •

.-' .,f1_Mt•. _

Y

A,,";';'::' ,.. �n",;.... , ga Verde
I " �"� no_�,�v1'!�Jqs seior de Ar.e, Recreio

- �\ .

�,� .,!.".
'

'!!��p'���a
, �c. JANEIRO de 1957

.

p

..51 -. Gl'll,ndiosa NOITE TROPICAL,. prómo- ,

vida pelo "GR�MIO FEMININO 6 DE
JUNHO". .

.

Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.
Reserva de mêsas (com direito ao Co-,
quetél, e Salgadinhos) Cr$ 50,00

PRc!>F=-íS910NAL
DR. NEY PERRONE

MITNB

Formado pela Fac·uia_áe Nacio-'
.al ele Medicina Universidade

do Bra.U
JUO Di! JANEIRO

Apertelç....nentu �. ·�l:ua ds'

'Sauda' S� )itcuer
Prof, ....rnapjlo t'au.1Uo

.

lntel'llu por' 3 llD,,� do. SerV1�o
de Cirlireia

Prof. l'edr9 4e MOllra
. OPERAÇOE�

'. CLINICA DE_�DULTOS
'DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamente_ dai

7 - 9,30 no Hospital (le Colri-

dade. .

. RESIDtN.CIA/- Rua Duarte
Schu�el,. 129 - Telet. a.288 -

Florianópolis.

OR. CESAR BA'fALHÀ:-DA
.SILVEIRA

Ci�'ur�ião Dentista
Cllnica de Adulto.. e

Crianças R.aio X
.

AteII1le com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmid-t 39 AI Sa-

ra" ''I e 4.
- � -

- - _.-

A HORA DO

TÔNICO ZENA

Clínica Médica de Adultos e

Crianças
Doe.iças de Senhoras

Opel'ações -_,
-- Pártos

Ondits Curtas - Rc.jôs I Infra

Ver�elhos
.

e Azul

màtermia - Electro Coagulação
'<CONSULTO�IO: RIâ: Ccr�llel

Pedro de Moro; 1.641

1.0 Andar, Apt. A.

Prente ao Cine Glória - Estreito

Consultas das 9 às 11,30 e dali
. 18 às 20 horas

�O PRIMEIRO SINl
- 1i?FRAQUEZA, TONICO ZENJ.\

. .... ,jUA MESA! �

"

lX:presso' Flarléin�IÍJDII.S Ü.,�
�ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO IIXPRKSSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

-00.ARMANDO VAéÊ
RIO DE A�,SIS ,

Dos Serviços oi! Cl�nica Infantil
n. da Assistêntia Municipal e JlOI'

vital de Caridade I

CLINICA l\1ÉI>1CA [>� Ch:lAN-

ÇAS E ADULTOS '

- A1ereia - ,

Consultório: Rua Nunes, Ma·
"hauo, 7 - Consul�as da. 16 à.

l8 noras.
Residência: Rua Mauchal GUl

!llerme, 6 - Fone: 378:r

-00. JúLIO PAUPITZ
, FILHO

,.

I

Ex.int.erno da 20· t�..mal'�l'
e Serv iç.) de gast�o-ehl.,rolo,!,la
da Santa Casa do RIO de Jeneno

(Prof. W Berardinelli). ' ..
I

Ex-interno do HOBpit.al matsr,

nidade V. Amara).
DOENÇAS INTERNAS

.
.

r.oração;· Estômago, i�te.tlBo,
figado e vi�8 bil�a�eB. �lnl.
Consultório: Vitor MelrelsS 21.
Das le às \8 horae. ,

ResidênciJ.l: Rua. Bocaiuu lO,

Fone: 346l!.

DR., MARI...,Ó-n....".·'E-.-L-A-ll�M:-:Ó-
DR. ANTONIO GOMES DE

CANTIÇAO ALMEIDA
MeDICO

CLíNICO ,)E CRIANÇAS - ADVOUADO �

ADULTOS E�erltório e Residência.'

Doenç"lI Internas Av. Rereilio Luz, 15
.

CORAÇÃO - FIGADO -- lt1Nl' :J;j!let�nll: \ ,��CF .' ,- '.' 'rn'
.

, :..::- INTESTINOS .
)......••••••••......A

..
.

d CLíNICA DEN fARI, Trlltamento "moderno a', .

SIFILIS ,e
• , 'DÓ '

Consultórl� - Rua Vitor Mel-
DR. ALVARO, RAMOS

eles, ,22. HORARIO: . Atende da� 8 às 11 horâ.�
.

Das' 13, às 1-6 ho_raa.
'

...
e dàs 13' As 17. l� hor.as, dia-, T:lefolle: Consultório - 8..•11) , 7l

Rertdência: Rua _José ,-lo V,a.le riamente.
Pereira 168 - Prala. da Saudade Rua Victo:r �eireles, 18.
- Coqueiros

-00. CON'STANTINO O 1':' N . '}." I . S TAS
.

DIMATOS DR.·SAMtJEL F9NSECA
CiRURG'ÃO-DENTISTA

MtWICO ciRURGIÃO
Clinicto _ Ciruraia BlJcal -

Uoençali" de Ge_nhor�s - PartOfl
Protese Dentárl.

- Operl>,ções - V1BY Urinária.
Ralu X ."I�frá-Vet••Uao

Curso de aperfeiçoam�n�.1 d: .DIATERMIA..'
lúnga prá�ica nos HOspltall.

ConBjllt6rio e P,elldílncia:

1Buepos UAL1��RIO' Rua Felipe Rua ,:Fernlu�do Mac�.do_. •• 6 -

GONS
.

o· rotllr.' Forie; 2225;- 4,'
_ ,_ 1

Sehmidt, nr. 18 (sobrado). ,', Co�sultaa: ,da. 13,00 _. ,11 ;ll?- '""

3(iH120·RAR-.o' d,'aB" l5 ",18 �o. rall,e dã.s14,110��!I/�(hàQIl�,'(' ��. __ i. ..•
1 •

.

; , 'é E)::.eIQai\f.amente c�m ora: mç·) "

ras .'
.

� t, ..
.... " ,.,.i'lt':' ,�'�, >>-'." .... ',

,Residência: Avenida Rio�B,D: caiibad��'::':';;dàí':T-t..i!"lr.�.::;=". -',

co, n. 42. .

.

Atende chamadoe •

'felefone: i- 3296.

Transportes <te Carzas em Geral entre i FLORIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO· PAULO, RIO;
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreu Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-84 (Depósito) 932/::6,

25-35 (Escritório) T.,lefone: 12-80
Caixa Postal, 435 End. Telea-. "SANTIDRA"

End. Telea-. "SANDRADE"

A D V O.G'. b • S

DR. JO�. MEDEIROS
VIEIRA

_ �DVOGADO -
Caixa. Pô.tal !riO - ltaJa'

;àn'tâ êiítaríua. -

_-----
. -

i*R. CLAJlNO Ge
.

GALr.ETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor 14ei:ele." 60.

FONE:: 2.468
" ·Flori.&n6poli. --

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 16f6/'l6 Rua Comendador A.&evedo.
,

. 64
Telefone: 2-37-88
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg, "RIOMAULI"

Telefone: 87-06-60

Eiíd. Te�er. '''SANDRADE''

AllDCia: RIO DE JANEIHO
··aJo••r"

Agênda: BEtO uoar
ZON'fE
"Riom.""

A 'enlda Andr[l,":ss, 871-:8
'Telefl)ne: 4o-l0-27
Atende "RIOMAR"

Rua, Dr. Carmo hetto, 99
I'OUI: 82;.17-88 e 32-11-37

Atende "RIOMAR"
. End. Teler. "RIOMARL'"

NOTA: -:- OS,'nos8(l ;\ ..;rviços nas. praças de Pôrto
(Alelr�, Rio e Belo Horizontt>, são ef.,tuados pelos nOSs08

aientes '� •

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RI014AR"

Cón$õltem nds�as-tarifa8. EXPRESSO FLO'RIANÓFOLI'
,

-Fones: -2.1)-84 e _2Ii-.35. -=--. !

•••u•••••••••••�••••••••••�� ..
, ....

�
- - - -

-

1i15 ori� 1.
-�.'"

Soberana" Praça 15 j de novembro. - ' esquina
rua Felipe Schmidt·DR. LAURO" CALDEIRA,

DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA "/

CONSULTóRIO .

- I:ditlcío
Partenon - 2" andar' - .ala
�03 - Rua 'l:.enente Si�\'eir., 15

Atende diáriameu,te da. 8 l.

11 hora•.
Sas e 5a. �a. 14 a. 18 ·hora•.

- 19 'all 22 boral. .

Confe�ciona Dentadura. s POD
es Móveil_d. Nylon.
Telefone: 366••

------------------__

\) ESTADO.

,\DMINISTRAC:ÃO
'

Reda�o. .' Oficlraa." l na COD·
I.'.heiro Mafr.., n. 168 :reL ••22
- Cx. I'ostal 13..

.

,

Dirf:tor:, RUBENS A. -,A:M()S
Gerente: DOMIN.GOS 1'. D.

AQ.UI�,O·
,

Rep·reaentante.: :<

Represe'ntrçôea
.

A. -S.· �ra
Ltda

, 'o
RL'3 Senador flanta.. CO - i

andar. ,,',
Tel.: 22-6924 - Rio '4, J.neir"o
Rua 16 de Novembro 128 li MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

_ndar qala 512 - São PaulO'
. Assinaturas ,anual •• Cr$ 800,00 SERVIÇO FLORESTAL

DR. ANTONIO BA'l'ISTA Venda avullla .: •• , •.Cr$ 1,00 DE,LEGACIA'-.FLORESTAL
JUNIOR .

-

AniiUáiõ :mediant!il eontráto. REGIONAL
GUNICA ESPR(:IALlZADA DÊ OS originaís, mesma nãq pu- "ACORDO" COM O ESTADO DE

CRIANÇAS bliPRt!oR. não .erio tieyolvlito.
('nn�1I1tfl" dll� 9 ás 11 hora�. A direção não se responsabiliza SAN�<\ CATARINA
Res " Cons. Padre lloUruelinhó. pelos conceitos emitidos nos

ar-/
A V I S O

12. tigos assinados. A' Delegada 'Florestal Regional,
.._ ,,';;"'UfElM no sentido de CDiMl', ào máximo pos-

'NFO�....
· ....O ..... ,

..".

d d b d
.. LOBATO O leitor encontn.t'á, ne.ta co-

. !1':�1, as qijelma as e " �rru a as de mato, afim de impe-
. DR.

'FILHO
luna, informações que,.u:01l!e..ita. dir os daüfstros(,s efeitos econômicos e ecológicos que
dià"'iament, e d. imedl�t�:

.

•• • , . _

ll)enças do aparelho respiratório ORNAIS
.

e ,,1..le'o·.•• acat:retam taIS ,praticas, torna pubhco· e chama a atençao
TUBERCULOSE O Y.t&dô > •.O�: de .todos os proprietários de terras e

t
lavMdores em ge-

1AD1-OG����-j,�L���1')SCOPIA �iá�::,ze� :r ;
..,0...... :::79 l'al, para � exigência do cumprimento do Código Flores-

C(rurgla <lo Toras 'Imprense. OfL 11 1.688 tal (Decr. 23.793 de 23'-1-1934) em todo o Estado.
Formado pela Faculdade Nad.·- .HOSPI�AlID.' QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
lIal de Medici".. Tlsiolnrlllt. e Carldade.

• ,.

l'is:.oC1rurgião do Hospital �e- (Prov·lld.or) .. : .••.•••• ,.. t��: �enhum t_lroprletarlO de terras ou lavraãor poderá
,

.

rêu Ra!"os i
.

I ife���llr��m��'::::::::: �:: 1.811 t:Nceder queimada ou derrubada 'de :rgato' sem solicitar, •

Cu rSQ_
. de especlallzaç o pe II

•• .' I 117 '.' t d' � • ,.

l' • J

, N 1:. Ex-interno· e Ex-aasl.- lIlhtar . ". ... ..•.....••... .
• com an ece encla, a necessana lcença da autorIdade

;'.;nte· <J� "Cirurgia do rrlJf. Uro tlãSO úSdeb)astiao. (Ca.a. d.
1.168 fl,orestal competente, conforme dispõe o Códig,{ Flores-

. 8ulmarie. <Rio), a e _

• ,.: � ,

Cons,: Felipe Schmidt, 18 _,. Mater:lidad�e Doutor Cu-
I,Ul'

tal' em seus artigos 22 e 23, respectwamente, estando '05
Fone S801. .CI�O;_':;"DÓ�a \fâ:···· . infratores sujeitos a penalidades.

A tendo em hora marcada. REFLORESTAMENTO'Res.:' _ RUL Eiib'v"l J'uuil'l'. GENTES .'
.

qo '--. Fone: lIIi Cor�o de Bombeiro. ,;,�.. '.111 Esta Repartição,' pela rêde ,de viv
..
eiros florestal's" emSerViço Luz (Raclama- .

.

ções) �.;,.... 1.-&04 cooperação, que mantém no ·Estado, diS,Põe de .mudas e
Policia (Sala Comillsário .;- 2.0'38

semtintes. de es,pé�ies florestais e, de "rn,amenta·pJio,· paraPolícia (Gab. relégado) .• 2.&94 ,," y-

COMPANHIAS' DH" 'ornecime,nto aOR agricultilres e� geral, lnteressades no·
TRANSPORTES, , e,íloreBt'a.mento de suas terras, além de prestar todaTAC .. ,." ;... '.700 '. .

�ruzeiro do Sul 2.500 Irientação teentca -necessária. Lembra, ainda, a possibi-
Panair .. '... \' :-. ::::: lidade da 'obtenção d� empi'éstiinos para reflorestamento
i��: Aé��;'::::::: :':::: 1.-&02 no :sânço do Brasil,� éom Juros de 7% e prazo de 15 anos.

Relal ..•...• , .•.• , ••• '... ..,77 &' Os in.tere$sadus· em assuntos ·florel!tais, para a
Scandinaval • .. .••.••.•.. 2.800

b
. .

BOTiIS
. ) tenção de maiorel! esclarecimentoS e requererem auto-

Lu" .••.•..•.••••••••••• !:��� rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
:::::;�� :::::::::: :::::: 3.!4!7 ,devem, dirigir-se:" às Agências Flor'egtais Municipais ou

La Porta .........•....• : 8.821 diretamente 'a esta ltepartição, situada' . à ,rua Santos
<;acique .. . .. .. .. ". ,.4491DtO 6 FI" I'

,

Central 2.694 umon n. em orlanopo 18., .

Estrela................. •.••

..1711
Telefone: 2.470 -. Câixa Postal, 391').

Ideal ...•..•••••••••••••• 1.819 Endereço telegráfico: Allrisilva - Florianópolis.ESTREITO
Oilq'U.' ...... _ ••.• , oe �. C.

___l_

Trajano
13 domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

[ano _

19 sábado (tarde) - Farmácia. Esperança-
Rua Conselheiro Mafra ,;

20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con- .

selheiro, Maf-t'a _
<:

. 26 __:_ sábado (Carde) - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt
.

2.7 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

O serviço noturno será- efetuado pelas farmácias
Sa'nto Antonio e Noturna,' situadas às ruas' Felipe Seh
midt, 43' e Trajano.

.

.A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorlzação dêa.e Departamento.

D.S.P., em dezembro -de -1,956. < •

Luíz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmácia.

•

Vfagem co-m. f$egUriloça
�,_" ,_

-

- --8 rapiae�:, ..

�QJ'ºª �pONPr.L !��;E!Sr.MJCRO-ONIBU��
ú :� IIPIDO ,cSmIrBI1SIL'IIII·

..Florla�Ópoli. - Itala' - JoiDVllht - Ourltlba
:.. ",.J : <r : �:' _' .,.:�.�.;.u ...:;.:.. ., . -= i

�Ag-ên-'C'Ia'· 1\III&IDeooolo
·

••qma da '

1 • Rua
.. T.D�Dt.J:8Il'fe ,'a

•

..... ..:. ... '!:i.. .... �.. i'. • _- � ......... 111 ... ·� ....

;4..,.
..... ,r�., •

Iéhenô el. Flíria.9P8lis
Deseja-se' aIugar uma area de terra para deposito

ao ar livre. Da-se preferência a terrenos amurados e

com depositos e area aproximada de 1.000 m2
Os interessados devem dirlgir-se::-

Fone 32�1 - Cum o sr. José Oliildo na Fiambreria

fi

Dr� Qsny >Lisboa
. '"Ch'urgião-Dentista 6a a partir das 18 horas.

ConsultÓrio � Rua Vida I
Ramos 19.
GE.

Atende diariámente (no
peril do da manhã e 2a 4a e

,

Atlét.ica . Barri:",
!

e

5-.1

111
üias 118

125
-:- Reuniões Dansantes Semanais

Flrn ianópolis, 23 de dezembro
(Ass.) - Theseu Domingos Muniz
Vice-Presidente Superintendente do

"S.A.R.P." - i.

"

� �,.- ..:

de 1956

A T E .. N C:A O
.

.

�m

Aceit�inos encomendas de :PLACAS ESMALTADAS
côres, -pal� diversos fins.

,

End: DENTAL SANTA APOLONIA
Florianópolis -:t" Santa Catarina

Rua: Tiradentes, 20

.,
-

. ,S'elviço Frigidaite
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALE� DE UMA.BEM ,MONTADA SECÇAO
DE ,PINTURA A DUCO E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, A ELE'l'RO
'LANDIA' POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
CONSIDERAVE� _DE . P�ÇAS E ACES�
SOIUOS FRlGID!\IR�, AFIM DE ATEN
DER €O:M BREVIDADE' A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADOR]l�S DOMES-

.

TICOS 9U COMERCIAIS DE',QUAISQVER
MARCAS; EQIFICIO IPASE - ANDAR
TÉRREO FONE· 3376 (PEÇA ORÇA�

MENTO)
____�bA��__��=����

•

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE .S. CATARINA
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Florianópolis, Q�artatfeirl!,' 16 de Janeiro de 1957 9

,
==__�_s___ _ _ ..

JUIZO DE DiREITO DA
-

QM "! H ......

PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANO-

POLIS

EDIl'AL� DE -PRIMEIRA
PRAÇA-COM O PRAzo DE

DÉZ (10) DIAS
.

O Doutor Waldemiro ,

Cascaes, Juiz de Direi- '

tõ Substituto da l.a
Circunscrição Judiciá-,
ria, �m, exercido do
cargo de Juiz de Direi
to da 1.a Vara da Co
marca de Florianópolis,
na forma da lei, etc ..

FAZ SABER aos que o

presente edital de primeira
praça com o prazo de dez
(10) dias virem, ou dêle co

nhecimento- tiverem que, no
dia 4 Fevereiro de 1957,
próxfmo vindouro, às 14 ho

ras, à frente do Palácio' da
Justiça, à Praça Pereira e

Oliveira, o Oficial de Justi
ça dêste Juizo trará a públí-
co pregão de venda e arre

matação, a quem mais der e
.

o <maior lance oferecer, Sô
bre a avaliação de Cr$ ...

56.450,00 (cinquenta e. seis
mil quatrocentos e cinquen
ta cruzeiros), valor dos bens
penhorados a Ivo Noronha
na ação executiva que 'lhe
move José Antonio Ríbeírb,
que são'os- seguintes r-e- 1.0)
- Uma máquina de escre
'ver semí-portâtll, silenciosa,
'com oitenta espaços, n.....
202750, marca Remigton
Rand, em, bom estado de
conservação e funcionamen-
to, avaliada em Cr$ .

12.000,00; 2,0) - Uma má
quina d.e escrever, grande,
com noventa espaços, n, ..
605661, marca Torpedo, em

bom esta de conservação, e

funcionamento, que foi ava
liada em Cr$' 12.000,00; 3.0)""
- Três Fardos de palha, pa
ra fabrico de vassouras

Joel Silveira
-. Venha Imediatamente !
- Mas ...
- Não discuta , Esteja aqui em vinte minutos

Quem me ordenava assim, tão imperativo, era Gil

berto Amado. Eetavamos ambos em Paris, e eu -havia

telefonado do meu hotel para o dele. Não queria entre

vistn , não querís nada, apenas conhecê-lo - conhecer,
ver de perto a g lór-ia viva mais ponderável de minha

terra, Sergipe. .

\

Fui, mas fui com mêdo. Amigos comuns haviam me

rre,-:enido contra os a!'ran�o�A do. escritor, .

seus arrebat�
mentos vaidosos, sus suficiência agressiva. Que seria

de mim, -ancabulado, bugre de Lagarto, diante do inte�i
centísaímo homem do mundo que sabia tudo e' que, afír

�(iavam tanto desprc zo, nutria pelos que sabiam' pela
.metade ou não sabiam nada? Estava eu no segundo rol,
mas fui. Armei-me do melhor de minha humildade, e

fui.

-

Vende-se
DORMITóRIO DE CASAL E SALA DE JANTAR

RIO NEGRINHO GRUPO ETOFADO
PROCURE'· J:OÁO VIEIRA-
RUA TRAJANO - 15

, PROCURAMOS REPRESENTANTES
para fitas .adesivas -impressas (DUREX).

Executamos impressões para marcação de prolJu-'
tos indutriais - propaganda �ara lojas comerciais -
sêl'os de garantia, etc:- _

.

.

Somente. à b�se de comissão e sem exclusividade du
rante os mêses de pJlperiência.

PRADO IMPORTADORA SIA - CAIXA POSTAL
nO 5315.- RIO_DE JANEIRO.

.

cio.
des- - Confere com. o o1'iginal

I fugiao Luiz Gonzaga
Escrivão do Civel da .1."

do "O Estado". Vara.

EM FLORIANÓPOLIS

UM 001 B RA,SI-l

*. RESTAURANTE À LA CARTA
� SALÃO DE LEITURA
* BAR MODERNO

.MOLÉSTIAsd.a�BEx.I�AI' ..,-d
• A Irrltaçio intolerivel e os ardores t'

'

produzidos pelos distúrbios da bexiga. 1-
--

:�.'
.:

sio frequentemente a origem <I�
( .., '

-,'
mal-estar geraJ'. Sendo a bexiga a' ......:P
porta de.saida das substâncias t6xicas � � ,

e Impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes.
devido a constante passagem, de tai�, ...,........"......

substâncias por fste delicado 6rgão.
-

_ ......

t.te. maia.·. o aXII- �� �_Im vidros -de 40 g"'.do de.ejo da allvla� ..��• 10.0 pílulas • bexiga. dav�m s.r c�m. /�
batidos. tomlndo, ainda hoje, IS Pílul.s Da Witt, SUl .çjío
Cllm.nte a ...tlsêtlca; faz·se sentir logo na ,bexiga. nos rln' e

em todas as vilS urinórlas. As Pilulas DeWltt são fabrica
das especillmente 'p.... IS ·doenças dos Rins e da B.xlga,

FOTO �MADO_R
Não estrague -suas fótos e torne mais econômico o

seu "hobbs"; pelO' estudo dos manuais IRIS, em portu
guês. Cada livro dá' o direito. a fOto-consultas gratui
tas.

Tudo pj o principiante ..•.. - •• � ...••.C:r$ 40.,0.0
Tudo _sobre fOl!à!ização .:.......... 40,0.0.
Túdo· sobre expoaíção .•••.•••.•..•. 40,0.0.
Tudo sobre fiUros .......••...• ,. . . 45,00

. Revelação do negativo .........•.. 40,0.0.
Correção- do ne'ativo ..••••••• � . • 40.,0.0.
Ampliação do

..
negativo .....•.. '. . . • 40,0.0.

Tud.o· sobre o 'mstantêneo. 45,0.0.
Tudo si luz. ar(ificial 45,0.0
Tudo sobre, a p'tÍsagem ,....... 40,00
Tudo si. fot-. artístícas . . . 35,00
Tudo sobre a copia •..••.•.•••••. 40.,00.
133 formulaá f0tagl'af. ..••••.••..• 40,0.0.
Brincadeiras fotografo •....•..•... 40,0.0.

. Tudo sobre o flash •..•..•..•.. :... 40,0.0
Tudo s/ fotcmetros .:............ 40.,0.0
Fotograf. e c.íma bras. •..•••...• 35,00
O novo valor-1Hz •...•.••..•.•..•.• 25,00
A

.

camara mini�.tura. •..••••••.•..• 10.5,0.0
Fotografia e.sportiva •..•.•.•••••.• 50,00.
Fotografia em côres •••.••••••••.• 75,0.0.
Abc fotografico 120,00
Cinecamara e s! tecnica •.•. ;..... \150,00.
Cartilha do cinf:ma •..••.•.•.• :� .• '._ 70,0.0.
Ârgumento cinematogr•••.•••• -

••. ; • • 50,00
Abc cbíemat.ognfico ;. i • • 60.,00.
M.ontagetn cinematografo •.• .-........ 60.,0.0.
Nas ,boas casas do ramo ou pela Editôra Iris, C.

Postal 170.4 São Paulo.
Atendemos pelo reembôlso postal.

TêNICO DOS CONVALESCENTES. • .

A.""!....... TONICO DOS DESNUTRIDOS ..
..

RU..\ FELIPE SCHMIDT, 9,- TELEFONES, -r- 2021- -2022 - 2023 _. 2024 - RÊDE
t »:

INTERNA

...ótima ímprescão terão que afirmar os ow.ms que

I'm'pres'so'"as viajam. ,..:.. aqueles que estão habituados à vi a &e. hotéis

I
' � E" exatamente o hotel que Flotianópolis �cla,mava.\

Dr. Adalberto do Valle - Diretor Presidente da Pru-
dência Capitalização e Diretor do -Hote! Amazonas,

......................................................................................�

Aparla�eDlo
Compra-se apartflmei:lto' pequeno de 4 peças·: 1 quar-.

1.0 grande, salir.!ta, cosinha e banheiro, nas pl�oXimida
(:es' do centro, no 10 ou 2.0 andar. '

'Ofertas para O. W. T. Redação do "O Estado".

ROMANCE SECRETO DA ASl'RONOMIA

A. Seixas Netto

No 1 - No Dia em que um. Pedaço de Cometa Caiu

n o A T L A N' T I C O
.

Que teria acontecido a uma cidade como Florianô
':!,Jolis, por exemplo, se um pedaço de, c.ometa de Pons-Wín-
aecke tivesse abatidc sobre sua àrea? Provavelmente
.tería sofrido serios danos materiais.e .dé vidas humanas.
·pots -Slt a'catâs.ttofe óão átingiu· nenhuma cidade no li
�Ol'!1L brasileiro, -;n�dtas delas sofreram tremores algo
violento das ondas de choque geradas por. um pedaço do
.ometa de Pons-Winnecke que, em. 1937, precipitou-se
.o Oceano Atlantico. FlorianópOlis mesmo tremeu sobre
»s alicerces como se' moderado abalo aismíco tivesse um

,=:picentr& relativamente próximo. Não foi, o aconteci"
mente, verdadelramente um perigo para a Terra, mas

.sim para uma àrea _ da Terra, o que tambem não deixa
Ie ser aterrorizante e catastrófico, "

Alguns meteôros, debeis é verdade, foram observa
.dos, procedentes do cometa' de Pons-Winnecke, nos anos

,:oe 19:r6; 1921 e 192'7 quando o mesmq cometa se apro
I.dm.ou bastante da Terra. o meteoro de 1937 que abateu

I io Atlantico, pertencia a um .pequeno grupo que, esca

.iado á órbita cometária tinha permanecido ás proximí
�iades da órbita da Terl(l e, qus..ndo da passagem de
(IOSSO planeta, pela atração do campo, precipitou-se so-.
bre (} mesmo. Hâ, aír. da, forte probabilidade de que uma

chuva meteórica, �e fraca intensidade, c.aia sôbre a

Terra, originária da órbita de Pons-Wínnecke, nos 'pró
ximos 20 anos.

O -cometa e.m reg istro, foi descoberto por Pons em

1819 e redescoberto -por Winnecke em 1858. Possüe ôrbí- .

ta bastante Irregular e passa pelo Sol em cada seis anos.

Foi, em certo períooo, de 1819 a 1858, quando redesco
terto, considerado um cometarperdido, tal as mudanças
(,corridas, nesse lap20 de tempo, no seu curso. Sua ob-

,

sel'vação f.oi semprp. bastante dificil para os astrono

mos, porque sua órbita muda 8e�pre com inestabilidade
fora de qualquer cálculo. Enq·uant.o o cometa se manteve'
sob essas constantes variações-orbitais. seu movimento
Eva de media resson'tIÍcia com Jupiter. l!áí o seu fraeio.
..amento nuclear.

.

Em 1927, o com('ta de Pons-Winnecke esteve base'
tante perto da Terra e o seu nucte.o Ioi estudado eom

precisão tendo sido encontrado, compóndo esse nucleo
;,im corpo solid.o de 400 metros de diâmetro, portanto,
do tamanho de um planetoide médio.

Em suas passagl'ns pelo .campo de Jupiter, o nucleo
:c!o cOmeta de Pons-Winecke G,indiu-se em varios pedaços.
E .qw{ndo de sua pa;jsagem, na dir�ção do Sul, atraves'
da órbita da Terra, o càmpo do nosso planeta atraiu um
(:os seus pedaços, ji então meteorito, á razão de uma

yelocidade de 40 qui ometros por segundo, já em parte
moderada pela nossa atm,osfera. ,

Po)'tanto, não é só meteóros livres que se abatem'
'Iobr.e a Terra, qIas pedaços de cOlÍl�tas e até mesmo pe
outros astros; Isto �6 pode acontecer, contudo, dentro
';ios limites dé p.robc1bilidade. A razão d& 1 pM'a 1 mi
:hão é a de que outro peda·ço· do cometa de Pons-Win
necke se precipite ao campo de açã.o da Terra.

O oometa de p'!lls-Wiimecke inda existe, mas em

ngrupamél!to .de pedaços .rochosos com tenue cabeleira
'" a desprezível ea-ítd'a. n.o3 domjnios de Jupiter.

..$" i',

PREClS��S-E
�O- centro. da ch1ade, uma .càsa.. Residencial com

trs qua'l'tos no mínÍluo e terreno._: ,p�ga-se atê .; ...•..
Cr$ õ.OOO,OO.

.

'J,'ratar- na Avenida HercíliO' Luz 187, ou fone 3483,
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RELi ROSA ,CZERNAY
Comunicam aos' parentes e am�gos o, naseimeº�o ãe

,na ::�.�;;'f.;,"; �:��n:�r�a::·l:5� Be:'Üã�:' :AJto : val'or nutriti'1'0 das
l .'

..
_

•

•. �_

carnes de aves'
. ,

,A,lém de gosto::as, as carnes rie de seguras info:rmações
-

O pato apresenta 21% dé: carnes várias substancias de
de aves sã,o alimentos muito I sôbre várias aves e ,os el,e- pr:>teinas, enquanto o gans,> ca.ráter extrativo, que são
aconselhi�;is.. m�ntos:, �utritivos que e1as 22%; o' .éaPão,/27%; o pàmbo' rêsponsáveis' pelo cheiro e

Rto, (Agência Naç:ionll.l! - Possuem em ,mator escala. 20%; e o perU (magro) 20%: sabor que, norm!llmente, ofe--
Muita< gente come ,carnes de 'As' aVE� estudadas:, forara gord'o,: 23%. recem ao olfato e ao ,paladar
galinha 'ou (le o�tras aVeS analisadas, em muitos casas' humanos.
anos a fio, afirma � o. docu- sOb dois pontos de vista:gor· • .Quanto a gorduras, essas Os altos teores de ferro
mànt�ri9' "Informação A-gri- da e magra. mesmas aves registram 05 proteinas e gorduras que- as

-

cola", setn' �ber o ,valor O CaSo de ga:linha é tipi- seguintes teores/: pinto,�%; mesmas apresentam, diz "Ia

altamente 'nutritivo dos ali- 'Co: q{l;a;}1do gorda, tem 19% I.A% ;capão, 11%; ganso,7%: formação Agricola", são 9S

mentos que está comendo. 'de prõteinas; 18% de gordu-, pombo, 4%; e perú: 18% I
'melhores elementos para

Levando-se' em conta so-, ra;;;� se" magras:21% de pro- quando magro. recom�ndá-las nos cardáuÍ-
mente o Seu ttlor alimentar· teinãs' é ;l% de gordurll.s.. SubStâncias extrativas. oS do�ésticos, pois f�z�m
,e n�o aquila que percebem�sl �á o 'f:r�ngo Possui a. se- Al'êm da::: propriedades variar as fontes, 'nufritivas

-

atl'aves do _palad�r, a aJud�-1 g�mte media: 20% de pro" demonstradas acima, asavas de origem animal em nossa
da publ1caçao presta uma se-� temas e 3% de gorduras. ainda ,:registram em suas alimentação comum.

.
.
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:�--

!D�lon�
Por Jules Menrken
para "O ESTADO"

ou ,o orgulho nacional' dos mao, os estudantes dirigi
povos bálticos.

-

ram-se até 'o monumento .erí
O que mais deve pertur- gído em ,memória dos que

LONDRES, (B.N.S.) - O' bar Moscou, bem como "ao perderam a vida na II Guer
novo ano não registrou próprio Khruchchev, que -=ra Mundial. A polícia pro-
'uma diminuição nã tensão possui grande experiêncla curou sem êxito dispersar
existente no Imérío

' Soviéti- 'em' tentar reprímí-lo pela os manifestantes e dois pro

co. No primeiro dia do ano fôrça e pela violência, é a .fessõres universttâa-íos fo

publicaram os jornais 'sovlê- reaparição do nacionalismo ram detidos. No ,di'a-seguin
tícos várias notícias que na Ucrânia, êsse sempre re- te, os trabalhadores de qua
põem em realce, <de modo belde membro do organís- tro fábricas' de Stalingrado
claro, que a situação está mo político russo-soviético. se declararam em greve. em

bem longe da normalidade, As perturbações na Ucrâ-' sinal de protesto contra as

na Hungria. Por exemplo, nía revestíram-sa de várias detenções. Uma 4delegação
Budapeste está recebendo' formas. N-uma recente con- de trabalhadores se d_irigiu
apenas a metade de carvão ferência dos escritores co- à sede do Partido Comunis
de que precisa para satis- munistas ucranianos, foram ta. e.ameacou com uma gre

fazer· a suas necessidades. feitas acusações contra vá- ve geral, a menos que os es
Apesar de Khruschev e com- cios dêles qus ousaram mos- tudantes e os -professôres I'.panhia não se sentirem mui- trar um pouco de indepen- detidos fôssem postos em lj
to preocupados com os se- dência, Como advertência, berdade imediãtamente. An

fr ímentos do povo de Buda- dois dêles foram ameaçados te tal -ameaça, as autorida-'

peste em virtude do frio, a com a expulsão do Partido des ordenaram que se puses-

�.......r��a'�:pro�qção de .suas Comunista, o que equivale sem em liberdade os detidos"
, fábtic,as e o pouco. que se ao assassínio profissional. exceto a seis estudantes que

., p,óilé 'e�viàr' à"UJlJão 'Soviê- No setor econômico, os mi- foram acusados de serem,
"

iiCA, is-tó7sim,"ruótivo d€ 7er- neiros ucranianos foram agentes 'do estrangeiro. Os'

"ll�d.éi"a·lpr�oc,úpáção para acusados de causarem dífí- trabalhadores: suspenderam
\êlê�}'" " �

... ',
, .,

"

euldades 'maiores nos pro- a greve.
s- ",A..y'êrd'ád�' é �lie ã Hun- blemas relativos ao combus- Lenine escreveu' certa

bt4,,:�9,díi(e ba�tan�e tem': -tível, devido ao fato 00 a vez: "As greves ensinam os
'�j,jl$pfesen,tàrá'iím .proble- produtividade dás minas não' trabalhadores a pensar sô:'

'Jr.itf;�P�l�=!:,_a,�9.ónpm�a:jussa. ,haver satisfeito .a Moscou. bre a luta de toda a classe
:

'

A""15-niãÓ�Sovieti�a terá que CORlO: se lsse não fôsse bas-l operária contra o tirânico
,

�nvia,l' �à/êsse mag:Jiíliéô-:'em- .tante; a sàfrà ucraniana foi Estado policial". E o mais

'bôi'� 'infeHz'"país :�iôY,isQes muito pobre. No tradíeíonal tirânico de todos registra-
.. de 'a�x1fi� eq.:nª�eriais pâra,_ celeiro sovjé�ico, os campo- dos' �á. l\!stória é o criado
-'à "recoIlstr\l�ô;'-';,'C�Jfqua;uto .neses e os que as dirigem por Stalin. Apesar de há me-

-s'eja' alieDas pela,��sm�ra- foram aeusados de-tal falha, nos de um ano, haver denun
.ião peJa::qual é pre'Cl,&O'.idar ao invés do- sr. Khruchev, ciado Stalin numa .de: suas

aÜmen(� 'especiais' à��UIna que, na realidade, é o culpa- manobras políticas,' numa ,

vaca' dUl'l!n.te o inverno. Não do, uma vez qus ordenou se festa de Ano Novo realiza-
'

obstante:" �inda decorrerá enviasse grande parte da da no Kremlin, . Khruchev

muito téíril!ó antes que a in- maquinaria agrícola de que disse: "Todos somos' stalí
dilstr:iá ,sovJ.éttca possa ex- ali se precisa para as) ter- nistas". Todavia, o retôrno
'tr�iI' sua qUQta imperialista' ras virgens da Sibéria e' do ao stalirrismo e o terror não

da exploração dos .recursos Kazakhstan. 'poderão conter durantemui-
. húng,aró�. A Hunaría não é Talvez o que mais preo- to tempo o dessassóssêgo
_0 único país

\

satélite
".

que, cupa os dirigentes soviéti- que se experimenta no Im
Moscou tem que ajudar, cos são as manif'estaçõas, e pério Soviético. Bmbora.aín
Existe na Romênia -necéssí- o desassossêgo prevaleceu da não haja nenhum sinal

dade similar. A sêca tor-nou entre os -estudantes.que, pe- de que o r_ejrlme ;se�ªçl1�;�tn
imperativo o envio de re- lo menos> numa cidade,. �e perigo, os 'dirigentes sovlé
messas de trigo da Rússia. comunicou aos ir�balhado- tic�� de Moscou devem�es
Caso idêntico é ó da Polônia, res., Em fins de dezembro, tar .muíto preocupados c-orn
devido ao fato de a produção ocorreu um notável fato 'em o atual panorama . que se

'�m muitas fazendas coleti- Stalingra,do. A questão co- lhes oferece o JIlimdo comu

vizadas ter si,do, muito bai- meçou com bma -ordenada �ista e com' �s conseqüên
XII.. ! �'A," reunião estúdantil, pr6-co- eias que êle encerra para o

A nova situação, surgida munista e 'anti-sta,Íinista na ,futuro. Antes de terminar

no outono do ano passado, qual se discutiu'" o tema'___ êste allO, sem dúvida. hà�erá
�

imoôs à União Soviética "A liberdade da mente". muitos moti,:os mais 'd� pre-

no�os encargos militares. 'De Uma vez terminada a re,u- ocupação.
acôr,do com a :opinião dos -'

militares soviéticos, a am�
--.,.....:-------------------...,..,---

pIa faix� de países satéli

tes entre o Mundo Livre e

as fron.teiras ''rtls'sas na Eu·

ropa fize,raIll a,s vêzes de

anteparo, que aumentou

substancialmente o' poderio
so�iético, Ma:s, os rec'entes
acontecim'entos modificaram

, tal estado de coisas. Como
as fôrças soviéticas se vem

na contingência de aterrori

zar os patriotas húngaros e

manter um govêrno títete,
a Hungria <se C'onverteu nu

ma pesada carga para/Mos
cou. 'De modo semelhante,
o acôrdo russo-polonês do

mês passado, por meie do

q1:la'l o Govêrno da ,Polônia
desfrUta agora- de conside

rável grau de contrôle sô

bre o número das fôrças so-

'V'ié,tica:(� coisa sem prece

de!l.tes, bem 'como sôbre os

locais em que devem se

aquartelar o ,mobilizar�se
modificou o aspécto da ques

tão, uma vez que a Polônia

deixou de ser um campo de

manobras para as fôrças so

viéticas, a menos que Mos�,
éou esteja disposto a tirar
; máscara e empregar a fôr-
,ç.a bruta mais uma ve�. Joaquim Coelho dos Santo� JoSé, Sob�raj.i

Os problemas não se apre- l.' :e: ':e:
sentam somente nos pa�ses I Maria J:>sé dos ,Santos Ruth Silva Sebierajski
satélite.s da E�t:opa O�l�n-,' 'têm o grato prazer de particjpar àos parente.s e pes
tar, pOIS tambem. surgll'3;m sôas amigas o cOlltrato de 'casamento 'de seus filhos Jai-

d:ntro �a própria R�ssia. me Coelho ,dos Santos � Maria negina 'Sqbieraj!lk'i. '

'

,

Nil.o deve causar surpres� ,o , Jaime e Maria Regina
"

fato de que o exemplo hun- Noivos . I

garo tinha alentado o sen

timento nacionàlista '40, po
vo lituano, já' que nem as

terríveis deportações n�m
outra.s crueldades execüta- Empregodas' por ordem do General _

Serov, o atual chefe da po- A fiJ.:ma Importadora Remor & Cia. Ltda.,' est�bele-
lícia secreta soviética, pU-1 cida no MeI'cado 'Municipal nO 28 precisa de UlJ 'empre
deram destruir o sentimen- gado para o balcão. Tratar diariamente das 8 às 10 e

to de comuni,dade nacional I elas 1.4 às' 16 horas. �'
.

,

Assembléia Geral

�
-

Assóciação
-

dos Servidores.: Pú_ljê�s
, ,,' ,

,

.

de' Sanla Calarina

o Presidente do Conselho Diretor da ASPSC, de
acôr.rlo com os artigos 23, 24 C e 41; dos' Estài�fos '80-
ciais, convoca os associados par.a lIma asseinbléhi' gêràl
C! SE: realizar no próy.imo dia 16 'às i7 horas,' à 'rua Tra-
jailO, 37 com a seguinte ordem do dia�"

. '

1) 'Pre�tação ,de contas,do exercício de '1956;. " ,

2) Eleição de (3) três membros para a
'

Diretoria
Execu'tiva.

'

P A R T I C'I PA ç Ã O>
NORBERTO CZERNAY
"

:e:

-

"

P A R11 C-I P A çÃ O i ,

Florianópolis, 5 de Janeiro de 1957.

....

:'

o maior. �sfo.que de roupas

.bem - tenes da cidade
':"'.

j

C9STUl\'IES EM NYLORD

• Listadinho e (.,lho de' perdiz, ótimo tecído de Al-
. bene leve e frio em diversas cõres, especial para
o verão.
Modêlo 3630, Cr$
Modêlo 4060

.

Cr$
Modêlo 3950 Cr$
�odê� 4040 Cr$

1.600,00
1.950,00

'

1.950,00
2.150,00

COSTUMES EM PURO LINHO

• 'Fio irlandês, pré escolhido .

• Modêlo de paletó com 3 botões, diversas côres
'Modelo 4020 _

- Cr$ 2.750,00
Modêlo 4000 -. . . . . . C,r$ 2 . SOO,OO

,

COSTUMES EM TROPICAL

• Li&o, Í>u�a' lã. Paletó 3 botões, em' várias

'padrões /

'

MQdê!o 78,30 . . . .. Cr$
M�d!\� 8250 , ;.......' Cr$
Modelo 8310 '.. . . . . . . . . . . .. Cr$
Modêlo 8140 c-s

cõres- e

,2.600,00
2.700,00
2;SOO,00
3.600,00

"

PALETOS SPO�T EM PURA LA,
'

.. Modêlos leves para .o verão. Várias, côres
Modêlo 3910 .. " ...:....... Cr$ <1:350,00

..,.

".
-

-� j .' :
.

,

CALÇAS SUaj:RroR TROPICAL

-.�
• r

• 'Levés, ptira 'lã modêl,o sport, em
'Modêlo,8010 •.... .- � .. Cr$
Modêlo 7140 Cr$
Modêl-oNV830 r Cr$

vanas cores
MO,OO,
820,00 .

730,00

,CAMISAS BRANCAS E
, SPORT EM COR'ES-'
P1JAMAS,'GRAVATAS
OUECAS, LENÇOS. ,

�. :.

"

, ,. TUDO P.1a'a .\ ELE
'GANCIA E O CONFOR:'

- TO'M.\.8CULINO

IMPERIAL, NAO É RqU
, PA FEITA É ROUPA BEM

,Fr:ITA

•

�<

I
.. �:
,. I

RUA FELIPE
�A8ERTA
AS TERÇAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



às paixoes provocadas pelo derrotismo ínapelasel. Jus- Por Edgari Bonnassís-da
eelino, nos seus contatos com o povo' brasileiro, tem se Silva "

revelado -no cidadão .que procura cumprir os seus deve- Significaôo das siglas"!'.
res sôbré' os mais fir.mes propósitos dI conduta, apare- E. N. - Essa não

tendo aos olhos' inst speitos como o Presidente da Re- L. S. Q. - Leve se quiser
pública simbolizando' a nova geração política, compatí- B. P. - Bôa pedida
vel com a ascenção dos �ostumes da Nação Brasileira. O. P, -"- Obrigà'tórió pos-
Sua presença em todos os detalhes que realçaIl} a víta- suir

lidade das mais' edificantes tarefas, oferece uma de

monstração de segurança e de discernimento Iouvaveís.:
que' o próprio povo, nas suas 'agruras e nas revoltas sen

timentais, aírrda tem ímpetos- fulminantes para dar às

exaltações espontâneas, a ver.c:ladeira fisionomia de ad- tra denominado "Canções'
l11ir-àção ao presente ria vida brisiliira e (u;mfi{i-nça. pelos' para namorados modernos".
(.lias vindouros.

' >',

Juscelino é o Prcaidente da R-epública ainda mere

cedor do aplauso de todo o povo (1Íle o consagrou na ines
quecível solenidade +;ieitoral de 55. Descendo a planície,
para surgir entre a massa, o atual Chefe da Nação
concede a certeza de .que não teme os apupos que com

prometem ós prestígíos, porque sabe que 'ó Brasil, nos

seus variados, aspectos, é uma nação ainda se preparan
rio para a marcha accensoríal do progresso. Visitando
as cidades, conhecendo o seu povo e os seus costumes,
Juscelino se Identifica no Presidente que se serve da
Democracia para fazer valer o seu desejo ardente de pro
.dusir algo de utíl para o futuro, Seu govêrno, se ainda
não sensacionalízou cs espectadores despertos, como um

govêrno de fecundidade robusta, pelo menos tem tran
quilizado os setores das observações insuspeitas e tem
feito cair por terra ,·.odos aqueles .conceitos que seus

adversários emitiram, com a suprema e inarredável fi
nalidade d-e colocá-lo mal perante a opinião pública. Tem
sido um govêrno firme, sereno, democrático -e trabalha
dor, mostrando alta visão sôbre diferentes problemas
nacionais, jamais fttgindo da órbita que norteou seu

I,rocedimento de candidato, não se aprovei-tando do

OS OBJETIVOS DA: ESCOLA '-BRASILEIRA Poder que lhe concedeu o povo,para ínsurglr-se contra ês-
se mesmo povo castigando adversários para apaniguar'

DE ADMINISTRÁÇÃO PÚRUCA E O, �EU amigos e correllgío.iârtos. Seus métodos pacificadores,
até agora pregados ras praças públicas' 'e-n-os recintos

,

.
-

ES �UDO fechados, não podem ter a interpretação de quem queira
_--•.......,.,.....-.,.,....-..-..-,.,'.--..

PROGRAMA DE BOLSAS DS'I
I abafar as voz s da oposição �ra conseguir governar pa-

'

_ .'
ra o mal, udminlstrar para O' inútil. 'A ,oposição deve

Promover em bases modernas o enSInO 'da Adllll- 'existir para fiscalizn os, Ii1ovimentos governamentai-s -
-

l!Ístração Pública, cemo discip iua sístematizad1,\ e autô- mas existir de Ullla fO'rma honesta e correta nãO' agaza�
11oma" dentro do complexo das ciências sociais, devan- ;handO' idéais cOl'rupt01'3S e antipãticas ;ara o pO'vo.
00,

-

por eSsa foi'ma, .çm _benefício da coletb-idade, � ca- rtajaí, sob o sol escaldante daquela manhã, homolO'gO'u
[acidade administr,ativa dos órgãos gover�a�ent!lls,. 6 (' pensamento geral (TO povO' brasileiro: confiar no Pre
esta a finalidade- principal da EJ!cola BraSllell'a de Ad- iiidente para que O' Presidente possa honrar esta con-

ministração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. fiança com decisões de elevado alcance administrativo.
Para que este objetivo seja alcançado" a EBAP

mantel{l um Curso de Formação e os "Cursos �speciais,
cste�, de quatro meses e meio ,de dur�ção e qú� são se

guidos por funcionários da maioria dO's mUl;licípios bra

f:iIE!iros e de todos os países anieric.anO's,-'pÓl' acôrdo as

sinado entre a Funaação Getúlio Vargas e a Organiza-,
cão das Nações Unidas. '

.

"

a- Cur�o de FOl''l1ação,,-,d-e- ql:la-tro- anos, erque.ao fi-
.'

naCco;;ie;e o título -de' Baç.harel em Administração, re

cruta candidatos de ambos, �s sexos, entre 18 a 30
, anos, que pos.sua� o

- curso' secundário completo (cienU
, fIco, clássico, normal, técnico em cO'ntabilidade ou equi
valente) e que, submetidO's ,'a' um exame vestibular cons-

fante de Português: Filoso'fia' e História Geral e do Bl,'a
!'il, -além de dois testes psiCológicos: um de nív.el mental

•
(, outro de personalj;lade� uma vez aprovados, serão qua
lificados para uma Bolsa de Estudos de quatro mil cru

zeirOlo1 mensais em (linheiro, perfazendo um total de

quarenta e oito mil cruzeiros anuais e passagem de ida

e volta ,ao Rio de Janeiro, por conta da Escola, além

das férias remuner:úlas de um mês ao fim do ano letivo.
Q_,�nsino da Administração Púhlica, é baseado num

vasto progr'ama de ciêIJ-G'ias sóciáis_ e técnícas adminis
trativas modernas, e habilita'rã" o concludente ao exer

Cício dps mais altos cargos da �.dinrriistração pública é
particulaF no� Brasil.

_.

Dos 1703. aIunos até hoje matriculados na E:BAP,
822 a frequentaram em gôzo de' Bolsas de, Estudo. Deste
total 629' eram brasi-leiros' e 193 não brasileiros.

•

Atualmente frequentam a EBAP 157 alunos matri
culados no Curs.o de FormaçãG, 39 no de Aperfei�oa
mento (que tem dois anos de dura-ção e seguido por fun
cionários categorizados ou para quem possua Gurso Su

iJerior; dos cursos da EBAP é o, único que não funciona
$.ob o sistema de bolsas) e i49 nos Cursos Especiais.

- Dêste total, de 345' a!unos, 19.8· s__ão bolsistas, sendO' 73
dos Cursos Especiai" e 125 do Curso de Formação.

Para o ano ce 1557 a Escola oferecerá para o Cur
so de ·Formação pelõ menos 170 'bolsas sendo 50 para o

JJrimeiro ano, cabendll aO' Estado de Santa Catarina, de
"ido ao acôrdo assim.do entre a Fundação Getúlio Var
g.a-& �'{}'6tW&l'ft6 -dn,_J�stado, cerca de 15 bolsas.
/

.
A EBAP, q-ue -n�uem��""um,-,--�_yfu:'!9 _Ç.e::

lebrado entre o Govêrno Brasileiro e a Organização das
Kações Unidas (O.N.U,) e funciona

.

sob 'Os auspícios
. wnjuri

.

da Fundação Getúlio Vargas e do Depaga
.

- . mento de Assistênci� Técnica daquela Organização; já
realizou muito, ,quer preparando pessoal q,ualificado.pa-

.

l'a os car�os de dirEção e assessoramento, quer abrindo '

perspectivas às nov?'s ge�açõeg, para· o estudo de umã
nova ciência social que s'erâ dé enorme valia· na atual
conjuntura do país, l'nl franco desenvolvimento.

Todos aqueles q11e concluirem o Curso de Formação
sob os auspícios do Estado de Santa Catarina satisfa�
zendo a exigência da'-a{lrovação com média sete, 'ou su
perior, em tO'das as matéria -do curso, serão aproveita-'
dos no cargo inicial de assessor �dministratwo do Es-
,tado.

As 'informações estão sendo dadas diariamente das
14, às 17 horas, no r�difício Sul América; à Praça 15 de
NovembrO', 50 andar, sala 501, telefone 2198, onde os

interessados poderão colher maiores detalhes e tomar

(:onheci�Emto da m8Jeria exigida no vestibular, do écir,
rículo do curso e fa7er sua incrição. '

Para os Cursos Especiais, não há qúalquel' limite de
idade, bastando apenas que o candidato seja funcioná
rio público, federal, estadual, municipal ou autárquico,
� que seja aprovado nos testes de personalidade e de ni
\el mental aos quais se deverá submeter.

As inscrições se encerrarão a 21 do corrente.

BRAZ SILVA

,

A manlfestacão consagradora do povo de Itajaí áo
Presidente Juscelino Kúbitschesek de. Oliveira, sex-feí
ra última, vale .pela afirmação de prestíglo que o mais
alto mandatário da Nação goza no seio do povo brasi
leiro. Pois em todos os lugares por que tem passado, nas
suas visitas adminis.trativas, rápidas e até muitas .ve

zes inesperadas, ro ,Chefe do Gqvêrno tem recebido o

calor· da confiança e da solidarfedada dos braailelros

que vêm concedendo ao seu Presidente o mais dignifi
cante e elevado estímulo à luta -tremenda' travada nos

mais diversos setores administrativos. O fortalecimen-:

to do' Poder
-

civil - consequência de uma tarefa fe

cunda e honesta de homens públicos dos mais ilustres :__

fêz regressar ao coração de cada: um a fôrça revitali

zante da fé, - e aínr'a a certeza e a convicção de que o

Brasil, agora mais do que .nunca, necessita mostrar ao

mundo a sua pureza democrática e o seu devotamento pe

la tranquilidade pohtica, sem as quais, um país não po

nerá obter, na sua própria valorização, o pronuncia"
.mento correto e sadio que lhe favorece o conceito de
-uma organização politica, atuando. �om eficiência tôdas
,

as finalidades de essência democrática. No Brasil não

ha mais opO'rtunidad';! para as demarches golpistas, pa

ra o livre funooionamento de processos -que venham a se

concretizar em desrespeito aos preceitos constituciona'is,
Que governam e orienta\n os pensamentos construtivos

de todo um povo entregue ao trabalho, procurando no

esfôrço individual nus diferentes misteres, colaborar
, com a obra presldencial, e cuja razão de existir tem se

€videnciado na sen '3ibilidade dos atos gbvernamentaia,
no seu procedimento elogiável de Chefe da Nação, su

perior a mesquinhez política dos adversários e alheio

i'N....,..••••••••-.-.-.- -.-•••-.-.- �
-•••••••?,-••••••••••••

CINE SAO ]O�
•

As 3 - 8hs. -::-

Prester FOSTER _ Eilen Não posso deixai' d� lTIe'"

DREW erl'l: reportar a carta publicada
JERóNIMO na secção de Ary Vasconce-

__ __ Emprego _ _
'

_ N,.O', Progr.am,a: _, '_ __

_

los, de um cantor pO'rtenho
F I J 1 N ., rec�amando números de

A firma Importadora Remor & eia.. Ltda. 'estabele- 1 me . O! na aé.
__-, -nossa lfitr-s'ic-ã pôpular.cida no Mercado M\l�ic,illaL� 2g,-Pleeisa-d:e,·�m-empre-, _, ,P-;�IJ08'-:'" i'3';:U-<T--::_::·6;5�. , ,":-Tive oportunidadê de- di

gado para "0'-ba)ciÍ.6.' Tratar diariamente das S,'às 10 e
:
-- çgl�,f$ur��:Je_.71_O' anos. '.

zer aquí, quando cOIPént,.a,:vad.. '4à,

�;oc '. . ·'"1.1-'.':
..

l:f�7�:t.�:;7�:�:�Ê··
;: -: 1

'
'

.,. A-S'E -:lrf'----:-'· As 5 - 8hs. leira no estrangeiro, dizia Precisa-se· ull!a:'moça
CAM!NHÃO IN'rERNATIONAL KB5 ...:.., modelo Lawrence -TIE�NEY em: qlle. a-mesma medida deve- com,conhecimen de C;;:onta�

1948, por terrenos, r'asas ou automoveis. ",<' DELLINGER ria se estender a músiea bilidade e Pratica de S�rvj;..
Tratar à rua 24 de Maio, J.l� _ Es,treito-; No Programa: popular. ,-

'

ços de escritorio •

Cine Jo-rnali Nac. Sustentava o ponto de Apresentar-se ,à rta "CeI:
P S 13 6 50 v,ista de que a primeira mú- Pedro Demoro,· 14Êf6 -,,-,,11'''-reço: ,00 - , • -- ,;''''

Censura até 14 anos.
sica é do máximo inte-r�s- -{re-ito. Falar com o tr.Associação do,s_ S�"idO.res .!cDS. ln-. [ II �1�·�

--

_ ___ _
Prepara-se alunos para a 11° época·dos Exames' de

de Sanla (atiuloa .

As __ '_:-8hs.
,.

� Admissão ao Ginásio.
.

Tratar à �v. Hercílio Luz. '77.
Jah'tes· CRAfG _ em:

OS 'rAMBORES , RUFAM
AO AMANHECER

••

I te

Assembléia Geral

o Presidente do Conselho Diretor da �SPSC, de
acôrdo com os artigos 23, '24 C e 41, dos cEstatutos So
Ciais, convoca os associados para uma assembléia geral
a S6 realízar no_ próximo dia 16 às 17 horas, à rua Tra
jano, 37 com a seguinte ordem do dia:

1) Prebtação de contas do exercício de 1956;
2) Eleição de (3) três membros para a Diretoria

Exeeutivá. 1,=

'rrecisa-se alllar·
Jovem viajànte, recenleme!lte transferido para es

ta Capital, precisa alugar quarto, de pr(lferência com

º-� em casa de família ou de cômodos ê que seja nas

J; roximidades- tia.. c�lltro. Ofertas para Cyro Castro pelo'
telefone nO 3321, "S'abàào -«"';+'lrde e domingo.

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

......

\..
.-

----,-�-,"'-"";,-'6-.·--�--_�',.:=IJ.'-iii7illífliiiiiJ
DR. O IlO fiR I E DM·A I·N

.

"

E' N S I, N A
Matemálicas e Fisiea

'R. Crjstovão N ,1'1es Pires 21.

�squ" Rua HoepJ�e. e .R. Cons. Mafra

Negocio d���Oc:a�iâ6'1I
Vende-se' um, caao VANQUARDA, em perfeito e8�

tado. Informações com o sr. N�lson Andrade, na Casa da
Borracha, de FloriaLópolis, à- Rua Jeronimo Coelho, 2.

VENDE-SE

Um lote com duas casas na Rua SO'uza Dutra, 577.
':Tratar na Biblioteca Municipal do Estrei�o.

DISCO...MEN'T.i\.NDO

--::-

NOTICIARIO
.

Á: CAPITOL está no Rio
com- um LP 'de Frank Sina-

-
..
-

Em Florianópolis os su

cessos de carnaval já apon
tados:
-"TO chegando agora'�
Odete, Amaral e opa: -

TODAl\'(ÉRICA
"Maraeangalha" - Dorí

val CaimY - ODEON
"FALSO AMOR" - Bisa

dinha - CONTINENTAL '

"Te consola comigo"-
Jackson do Pandeiro

'

COPACABANA
-::-

A colocação não tem nada
vêr com preferência e sim
conveniência para faeilltar

.

a
.

citação.
Não quero deixar de

consignar que VIRGENIA
LANE repete, com o seu

repertório, a marcha Sas
saricando e, sempre. no,
mesmo estilo, até mesmo a

malícia costumeiramente

N9 Prograrr.a:
Esporte na-Tela Nac. '�
'Preço!'. 12,00 - 6,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
1°) BRfqADA '�LO�IÓ

,�_;\, - Coni-: V;ctor Mature
,2°) MINHA. ESPOSA E

'A OUTRA '- Conr�, Ai'ture
de Cordova
No Programa:
Reporte na Tela Nac.
Pl'tp,os: lÓ,oo - 5,00.
Ce�.sura até 14 anos.

As. - 8hs:- -�
"Sessão Popular"

Glenn-FORD em:

BOMBA RELóGIO
No Programa:
Notlieias da Semana Nac.

Preços,- 6,50 - 4,00.
Censura até l4 anos.

,
--

1;"l'lLtklC>
EstreUo ,

As -l.<-%hs.
"Sessão Popular"

Glenn FORD em:
'

, BO�BA RELóGIO
-

No Programa:
Noticias da Semana Nac.
Praços: 6,50 --.:. 4,oor
Censura até-14 anos.

an
empregada em' músicas car-

navalescas, .

�

Ali,ás, com exceção feita
a Maracangalha, o' resto se

,gHe o figurino de sempre,
sem qualquer originalidade.
'>�ão gastareplOs cêra com

tão .mal defunto.
'

tro lado sustento o ponto
de vistá que pela música

populár,. cantada por
--

um

Luiz Gonzaga, um Ivón Curi,
uma Carmélia Alves, um

Conjunto Parroupílha, uma

Emilinha Borba, uma An

gela Maria, 'uma Marlene e
�

outro's. tantos bons canto
res brasileiros, que pos- I

suem gravações esplendí
das e .que são do gosto in

ternacional, poderemos -

ser

compreendidos e amados
por outros povos.

�::-

Agosttnho dos Santos vai
cantar no filme que PITU
CA já tem anunciado sob o

título:- SAMBA E GARO
TAS.

-::-

nORA LOPES já lançou
o seu' primeiro disco na

MOCAMBO: "Maria Nava
lha e Ina-Ina,

Vejam o que representam
Frank Sinatra e' 'Doris Day
para a popularidade dos
norte-americanos. Vejam o

que representa um Gíno
Becchi, um Luciano Tajoli
para, a Itália. E assim por
diante. .. De cada país te
mos um ídolo de sua müsí
ca popular, fazendo, com

seus êxi-tos, "relações pú
blicas".

-::-

DISCOS OUVIDOS:
L. S. Q. - CAMINHO

VERDE ---.,. Carmelo Larrea
� Orq, Casino -Sevilha, VGC.

Alberto Del Monte - PO
LYDOR - 78s.
B. P. - CONFESION

Santos Discépolo - Amado
,ri - Dalva de Oliveira e

orq. - ODEON - 78s.
.B. P. - ,"ADEUS GUACI

RA" - Heckel Tavares
Juraey Camargo - Romeu
Fossatí orq. e coro -, CO
CAMBO - sêlo vermelho -
78s.

.

L. S. 'Q. -, LElLA -
(Princesa Indu), -- Car- I

rara -

.

T.ony Murena si
conjunto - ODEON - 78s.
L. S. Q. - A UTTLE

LOVE - Lau "Silesu -

Paula.Darola Weibert Po�
tockY ...,.:. ao piano Maestro
Gaya -'- RCA-- VICTOR .::_
� 78s.
L. S. Q. - "MOLAMBO"

- J. Florence --:- Augusto
Mesquita - Roberto, Luná
orq, e coro - ODEON
78s.

_
..
_

Bem, amigos, por hoje é
só.

•

CUIDADEIRA
Precisa de menina. para cuidar de cnança. ,Paga

;e bem. Tratar à rua Bulcão Viana - 49 .

Par�do de Representação,
Po.pular

Rec.ebemos, e ag!'adecemos:
St\o José, S.C.
Em (;i de Janeiro de 1957
lImo. Sr. Diretor de "O ESTA'DO"
iTenbo a honra de cO'municar a V. Excia. que, em

'Jat� de 16-12-56, fl)i. fund,ado/ nesta cidade o Diretório
Municipal do Partido de Representação Popular, que
: stá �sRim f!onstituiüo: \

"

DIRETORIO MUNICIP'AL
Presidente - Dr. Durval Martins Barreto, Vice

Pres�dente - Tenente Leovegildo Pinheiro - Secre-'
tário - Dinarte ela udio Mutus .

VOGAIS - -Tenente Setembrino de Lima e Silva,
l<'lorduardo Sena. 08ni Camara da Silva, Clotilde Ram
pinelfi, Arnoldo Prúhmann, Arnoldo H. J. Bonckewitz,

-At:��ciel, José �ainchein, Raul Leite, Wal.terJosten; Lcopolil&t.[UlllClSCO dos Santos, Tenente Jere
mias ,d-e Paula Olivel?ã;-Eâ-êí1li-..ê0uza, Henny de Lima e

Silva 'e MYriMt Prohmann. '------.:_.., .

Comissão Executiva- "__�,
Presidente -"'Tenente Setembrino de Lima e�

M-embros Efetivos -- Armando Maciel e Raul Leite.
SURle.ntes --' ,W..lter Josten e Arnoldo Prohmann.

Secretária de' Fina!1ças - Osni Camara da Silva.
. "

,

Feminba - Elotilde Rampinelli.
" Eleitoral C" de Propaganda _:_ Florduardo

Sena. _

.,
.

De' arrcg. Trabalhista - Vergilio Espín-
doIa. l

tnte_iramentf� à disp;)sição de V. Excia. em todos
(,S assllntos que dê��e Diretório dependam, subscrevo
me antenciosamente'.

POR UM BRASIL UNIDO
, I

Dillarte Cláudio Matos
-S'ecretáriO'

"."

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



WASHINGTON, 15 (UP) - O secretário', de ,slado, sr. John Fosler Dulles', declarou'hoje que existe uinaUgrande possibilidade" de que as

tropas norte-americanas' lenham de luta:r no Orien,e Médio,' a menos que o (ongresso aprove a "doutrina Eisenhower"'. AcrescentoH, o
sr. Dulles que, se a resolução for aprovada, "exislem.muito poucas probabilidades" de que as forças dos 'Estados Unidos lenham de par.. �

ticipar,numa guerra naquela agitada região� ° sr. Dulles falou pelo segundo dia consecu!ivo numa sessão conjun Ia das comissões de re-
•

� "';"", .,���i4<, racões exteriores das forcas armadas do Senado.
, ., .

Tu'Jo'" Bem -n" P'OII'tl'C8' �O R'I'o Gra'nJe Jo Sul Cursoilde Orientaçãollao: ProfessoU ,H U ' U U REALIZA-SE NO COLÉGIÔ CORAÇÃO DE JESUS, NO
.: MOMENTO. OMISSO o GOVERNO DO ESTADO

RIO, 15' (UP) - Ouvido pelo "O Glo bo" a propósito da reuniâo do PSD gaúcho, dependsncía no setor P�líti, , Realiza-se no

momento'l
vem sendo promovido em ção e Cultura todo o estírou

convocada 'paroa às 20 horas de depois de a,manhã em Pôrto Alegre,' o Deplltado Clóvis co A velha frase eastílhísta. ,', nest Capítal no Colégio Co- vária capitais e cidades de I lo e todo o apolo. Infelizroe
Pestana assim se manírestou: - O que está em pauta é a re-estrüturaeão do nosso muito do agrado de Borges

a - ,
,

S
I

"
, ' ração de Jesus, um Curso de interior, E' sua finalida:le\' te e poder público estadu'.

partido, Na reunião de quarta-feira, que, se gundo creio, contará com a presença de de Medeiros" pode efetiv'à'- Orientação de Professores suprir falhas e sanar detíei- omitiu-se por completo, �
todos Os deputados federais, tra, taremos da realização da,s convenções que deverão es- mente ser utílízada para de " .

, r
.

, ,-,,'
-

.promovído pela Oampanha enclas do ensino secundárlo, gundo conseguimos apura
colher ós díratórfosmunícipaís. Já no sábado haverá a convenção municipal de Lívra- Jm.� n�ss9, :p�s,lçao: ,Nem de Aperfeiçoamento e Difu- analisadas através de aulas A presença enÚ:e'nós de a
mento.i

à

qual comparecerei. Essas convenções deverão estar realizadas até o fim de' apoio íncondícíonal e nem são do En�ino Secundário � Intensívas.imínlstradas a pro lizados mestres da Caprt
,

d PTB' oposiçao sistemática", Em
órgão técnico 'do Ministér-io fessores e alunos, e' durante Fe'deral e de Sa-o Paulo, sfev.erelro, ReUl:ür-se-á, de-I "A nossa luta é contra O' que o candidato o a ,-"

-

't 1 i outras palavras: no campo da Educaça-o, um mês. O Curso tem seu ,"n osauspícios do Mínístéríopois, a convenção estadual.I PTB, o maior Partido hoje sucessão es adua va ser o ... -

,

I 'd d
-

G I tE'
administrativo apoiamos in- Mínistrando êsse curso, carramento com eXames n"'.' Educaca-o, deveria ser' re'

,

que escolherá o diretório as- em dia no RIO Gran e o sr, J,oao
,

ou ar , o mais v'J_

tadual do PSD no Rio Gran- Sul, isto é, isoladamente o' provável é qUe a, "Frente De, tegralmente o Governo Fe-
que teve inicio no dia 7 d'�! mais, chamados de sufícíên- tada à altura da importá

de doSul,' mais forte, mocrática" apresente ,a can- deral, mas no setor polítíco corrente, encontram-se e!ll ela, O que ora se realiza!!G cia da missão que', aqui
mantemos uma Unhe, Oe in "'-

Queremos fortalecer o nos- AS DuAS' UANDIDATURAl!; dídatura do sr, Valter .Pe-
-

Florianópolis os renomado," modelar Colégio Coração de traz, Ainda bem que um
dspendancía.

so partido em nosso Estado, E prosssguíu o sr, Clóvis racchí de Barcelos, Vamos Professores Amaury de As JesUS, com ótima, matrícula tabelecimento modelar co

Todo o nosso empenho é nes- Pestana: Ver, quem leva a melhor, Sd�STI'I'UTO DE sis Ferreira (São Paulo) � e alta frequência, será fina' o COlégio Coração 'dé Je:'
se sentído. - Temos a convicção do PACIFICADO O PSD êF..:eACCHI Waldner Jorge Quintanilh1 lizado com os mencionados tomou a si a realização de

O H -d b
'

GAUCHO O sr, Clóvis Pestana reve- (Rio) regentes da Cadeira do exames, marcados para {I� se Curso, o que slgnfríca c

DI''V'edttr" esem arca' Já stá pacificado o PSD lou-nos ainda que quanto ao Português; Maria Faraco fi dias 4 a 9 de fevereiro próxí- teza de prov�ito para o no

"', .',
' gaUCho?€ -_ perguntamos, substituto do sr: Peracchí José Geralgo Paredes (RiÜ') mo, so Ensino, Voltaremos ap a

Respondeu o deputado Cló- de' Barcélos na secretaria regentes de Latim; e Nicolau Compunge-nos verificar sunto ,

E 'm',<o' 'e 1-' o' n' ado' vis Pestana: do Interior, ao senhor Ildo D'Ambrósio e Ubiratan j) que uma iniciativa da rel{!-: ..,.....---------___.l
, M_eneghetti cabe resolver,

I
Ambrósio (São .Pa�l,o), re- v�ncia como a desses Cur�i)s

- Já, O e'Iltendimento em Nao sabe se o assunto será gentes- de Matematlca, O. nao tenha encontrado maror
nosso partido é 'completo, ou

nã,o abordado na reuniãO'I� Curso obedece a orient�ção I divulgação em .nossa terra;
Ele está realmente pacificá- do PSD gaucho de depois de técnica da Professara IDa, realmente das mais necessí-
do, Toda a nossa preocupa- amanhã, 'Noemia da Cunha Corrêa;;' tadas em matéria de oríen-
ção é agora a de fortalecer tação pedagógica e na qual,

'

as nossas fileiras Para der t 'I'nas es u tímos anos, o Ensi- Nações Unidas, Nova Yo
rotarmos o PTB, no ano

qUel SAOIA "

5 A
_ no entrou em colapso, [usta- ,15 (UP) - 'o contrôle ,bJ;it

V'em,,' .

,
'

,,' •
-

.

, mente à mingua de orienta, nico sobre as ilhas Falkall�ln
APOIO ADMINISTRATIVO

, s, I 'ção do prafessorado, Pôsto Malvin�s, HondJuàs Britan

- brasileiro a oportunidade_ in-, tal�em, Justamente conside- INDEPENDENClA POl�ITICA' TRANSPORTES AÉREOS " �'inc'ulado ao estágio secuo'l- ��e:e!IC�Úl�r:�aoteto:��o tvejável de-, Ver em ação' I) rado o maior jTJgador de to Por ultimo; pedfmos uma d'
,

r OI a
"

' ,arlo, um Curso como o que cado hoje péla Argentin
mais <!elebre de todos os cOU-, do o munçlo; Ferenc Puskas pal-avra .,ôbre às relações do Novos Horários I está sendo reaHz3.do no C)- Tuatelma, Espanha e Y
juntos do "soccer" mllndhl f :Í--ltu-em -waãêrõu"-o movi PSD igaúcho que em 1955 A Sadia S,A, Tnmsportes Aéreos, tem o prazer d� légio Coração de Jesus, me- �en, na comissão de curad

l?irigentes fi
'

ga ores des- sustentou, em sua maioria, a éoinunicar aos seus clientes e· ao povo em geral que, recia do g<.lver-no do Estado L
ria da ONU, R,:feridos at

C ram d a, d KLM t, m nt de r cusa d q l'P candl'dtatura Juarez Ta'vora· '/' ,

ques foram feitos durant
e ,o ao a ,r,,- e o ,e d. e u 8 « partIr do próximo (lIa 14,' sera maugurado o seu novo da sua Se�retaria de EduC'a- breves debates ao se discutí

.,.,...-__.....�j��;;n�d���<tâ03 paletós de lã, em voltar a Hungria, Ao ou com o GovêrI)o Federal. Eis horário: I __ , - .. ---- na comissão o relatório

g;r� '� :���d;:J;�,c�o��,:b;'�� ��m:, ��!�::o d:ri!:oçã:' ��:�s s�e:��::��ou
o senhor

_ São Paulo _ JO�::b: �a�i�êíra _ Florianópolis, � �·-·OO8·---u"-·S--',-c·-·-a·-:··p�-·ejO;·-S··--··_��' ��?t::,o dos territórios depe

,pois, Sorridentes:e' felizes ·como� também de 'emoção ._;C I
- Aquilo que o govelIllador parOdas ue São Paulo, às 12,30 "

, . CharlestQn, Carolina 'do S
muitos 'anunciar� seu de- derramou em sorrisos o mei:} Meneghetti falou � "O Glo- 4.as, � 6,as• •••,.-.-.-.. _-.-... 15 (UP) _ Em consequenc
sejo dé

perm/En
,er no Bra- Kocsis, quando lhe fez cari- bo" está certo, Apoiamos to'" - Florianópolis - Videira - Joaçaba e São Paulo 'Um jornal palaciano, do mau tempo, a 'última,hor

sl1. 'O capitão skas (fàlan- nhosa saudação a srta, Ani- das as medidas de !r.teresse partida de Florianópolis, às :7,00�
desses !lue enchem a foj adiado o envio dos restos<

, primeira p�gina de go- de Gabriela Mistral pardo au microto e) foi o gran- ko Czeittekler, filha de hun do País solicitadas pelo pre- AVISO IMPORTANTE vernador, só de gover- S
L. antiago do Chile, num avi

de alvo d,a,.GuriOSidade popu- gal'OS e ex-candidata a Miss

I·
sidente da República, Entre- Haverá conexão 'no mesmo dia para campo,Mourão, nador, apenas de gover- da força aérea nOl'te-ameri

lar ,e dasl'àtenções da rep01:- BrasiL tanto, guardamos nossa in- Londrina, Baurú, Ribeirão Preto e,Poços -de Caldas nador, no domingo últF cana.

- r· - ,; - lo _...,._ _. • • • • --------.- -.........-w-.-...

Pressa""'o so"bre or
mo, a propósito da visi-

f VI,TAMiNÃ· l-VÂLÊi'f
• - • - - - - - - • - ••

_.
- •

OO,,- , .,
-- -- -

� :rn:,o a�!fr::d:�pt1i!'!rsace;, Montevidéo, '15 <uP)' � O

� .

' governo, ilrasileiro entregu

�

Im' ru I !�[I!r a
trabalhadores i

:��c:a� do sr�'Jorge La-

�e�e�'llinaau��:.e�o���:!:aida;
�

,

'''E' evidente a mútua quinquagésimo aniversário d-
'i

'

VIENA, 15 (UP) - O gO- compreensão entre o Vôo do pai da aviação
, �..

., ,'.
_

I
vêrno da Janos-Kadar come- ,Presidente dá República Santos Dumont - uni diplo-

, çou a fazer pressão sôbre os e o Governador catari- ma assinado pelo minist

b Ih d ,nense, quando se trate da Aviação do Brasil e um
• \

tra a a ores, para que Se do bem do BraSI'I.
,

l
. _��a����

�,NOVA DElHI, 15 (UP) � Um cientisla-indiano a_nunciou b,je ler descoberto :!�S�;o�;ri���dod�°cl���� c!!�Ya��m; isso � Demo- ��s �:���uq':.�rS::!uW!���·

�•.
usina siderúrgica na ilha dê O que é evidente, aqui' entrega foi feita pelo pro

uma rara frula que �ode sustentar uma pess.oa durante do,is meses,' sem ne... :.
Chepel foram avisados de :: ::::���:tZri!am:i�: �::�o�eC�':������ 'd:o ':i�s��

, . ;;- que não serão demitidos, se�' d f 't

I cessidade dá qualquer outro al!mento. Acrescentouo dr. Pratap Singh que �';!'��:C�%d��'O, �::��e�
.

:::'�'�'::--de::t:� :?�:���::'::�:�:l !�'':�r

,I .. a frulà tem um sabofsemelhante ao da batata e era consumida pelos anligos' :�: '�e�:!�:�d��i::s e��riqt�� ::�!'!:na:�e ��'!:rs:: !: � Buenos Aires, 15 (UP) - N

�
situacionistá, foram pa- .. próxima quintr\ feira, é ,espe-

, san'los, ao' faz,erem penl·'enel·a. :,
, ..

I sfl�lll:aãl�emde,sUgados, se n'io -S� gas até por , adeanta� � rado' ,nesta capitál uma dele
,. mentos,> dentro do p.'azo ') gação de cento e cinco ofi-

w - - - - - - - - - - - - - - - - - ........,..... ............................ ,legal. .

� I ciais e cadetes da escola de

DMmn fiãO AindãSênrSMEGo·OOUR-lTRA-A,-sM-·-PD--AE-RAG-··AOBRCHI'EILLAE OMS IRSTESRTAOtS- �. ;:�1f.�i.Ê�:§i I i §���bE:J.;���
:' to, E riem todos !�cebe- I aviões, A delegaçãl) é chefia

GOVERNADOR ELE ITOram
tudo. Indaml, por da pelo Brigadeiro Reinald

, ! �:ão I������t�5n����s -;e� �:je��Hri��:h��:.ur � ��:�: � :�:m6�'442����O�e,sper: :::�l�o.Ribeiro de Carva

. , , tos mortaIS da m�ngne poe- nICO e o sargento E, SmIth, � E outros tambem, E:
RIO, 15 (VA) - O SJr, Vi- eleito, deixando, simplesmE!n porque já não pode mais pta 'tis chilena Gabriela Mistral O avião' para o traslado dos .

pGr i�so que o_govêrno
torino Freire, do Maranhão te, de marcar a data dessas tela:r, O nosso candicj.ato �l- pa:tiu da b�se, aérea d> Mit- restos mortais da poetisa {:li � catarmense nao- p�d�
d'r'gl' h J' ap lo a' naça- l'

-

d 9001 d .,
,

"
,sequer responde., pedld..;,�,1 1 U o e . e o e eiÇoes, cançou Cerca, e, lO a v,o-, ,chell na primeira etapa d" cedido pelo Depart'lln"n�n <1�"';";"��V""'�"�d�L•

t'd d t h D t' l' 1 't 1· t
-

,

j' "ii :;_r.-",J�-�"- I
u.e llll�.'maçao o egis-

�
no sen I o e que se en ::I e ermma a el e el ora açao, �, viag'em para Santiago do Chi Es�.ag,,').. �;egunda ,�t.apa da Jativo.

,�

em vista a situação anomala qu�, em CaSO de necessj.dade, E!,quanto outros Estados

,J, U.
le, às 11,50 horas- da mw��: viagem para Ba!boa deverá. Será is�o De?,I0cra(ü'!de seu Estado, onde, o Tri- as eleições complementares, estao escolhendo seUS futJ- d h' O t d ", " , " ,

éI

I '�
R' I I -"... 1 "d

-

1 I' d d
e ole, a au � 01 embaT- ser mlcIada as 2 e meIa a *

bunal eglOna E eh",ra ate eVerao e,as ser rea lza as 1'OS governa ores, o Mara- I cl.��
-,

,
' .

,
'

agcra não marcou as elei, 30 dias após o pleito, No Ma- nhão cel':!à de 16 meses_. de �n a,vlao C-119 d'1 m�drugada,
,_, ,I ,E tambef!' nos che-

co-es su'plementares para a anha-o t t t' T 'b 'd lt' _1�

·1'i.i'Orça
Aérea dos Estados Uni Em Balboa, o calxao Sera gam not'icias de que

,
r , en re an o, o rI 11- POIS o u lmoi<e?��o, air d ",-' material escolar do Es

elel'ça-o de govern,ador do Es, I R' 1
' '1' -.."�' .1"" o, alO :l dos-" em cerimônia muito transrerido para ou�ro aV13o, .

'

f 't
-

na eglOna 80 as rea lZl)ll � -;- c;>

d' '", . __ tado 80 para pre el u-

tado, O PSD local está aguar em outubro UltiniD-'-.,-;�f':{ l-
...··:v l�V�, seu governa ',or

em- simples, P.ilotam o. avião o n?rte-ame�ICano, que lr� ate,
ras �denistas! '

�dando o julgamento do recm ......�-?':-.::::_-' -:'r e IS I) possa o ,

,: l ","" LIma e daI para SantIag.),.. Não é, Inspetor Bor-

d'
, ,

TS - u--�,���••••�••••�•••••••••••••�.�.�••���••••••••••••••Q. Gabrie� Mbk� fu��u, na � gh�e?
so, que lrJglU ao """'�1Je-'" "ü.,:SAO ,DIPLOMATICA ,

. 'semana d 't' d � .Isso deve ser Demo,

'" DrutA�-"!�A;;__f��r:mro�u:��0�re�n0a!d�orr�,dV;:1.�t�0·arinl':n:� E a fUH,çal dó CONTINGENTE precursor ,.�n",:
pa". a....m, o

���.
"7

. .: ','
. (-arla de Juscelino ao' presidinte

�;:ii���sta;'TdÕedO�l::Sa������ DO B'ATALHA0' 'SUE,Z JlePorlugal
nó M'âranhão, onde ocorrem

coisas de estarrecer, As elei,

ções de outubro de 1955 �0-

1o'3.m ganhas pelo PSD, cujo
candidato, Matos Carvalho/
obteve cerCa de 12 mil votos

oa mais sobre seu adversário,

Mas, a ,pretexto da Ir;ealiza
ção das eleições complcmen
tare�, o T,R.E, protelou por
mais de um 'ano a posse do

, RIO,. 15 (VA) - roi um �conteci1J1ento marcante v

chegada, ontem, ao Rio de JanE!Íro da .delegação do club
Honved, O episódio' transcendeu a- esfera esportiva, para

, se transformar numa vitória sobretudo política .do Olu'r

de R!'lgatas do Flamengo, que enfrentou proíbíçôes' da Fe

tleração Internacional de Foot-ball Association- e da-Con

federação Nacional de Desportos, ,para ofere�er ao public'0

LISBOA, 15 (UP) - O Craveiro Lopes, Esta cartl,
embaixador brasileiro Alvaro de ca'ráter Pessoal e cordial

Lins, que apre'sentou suas não pôde Ser entregue· ao
credenciai� ao presidente de mesmo tempo que as cre

Portugal, nd dia 18 do mês dcnciais e esta foi a razão

passado, foi novamente ",ao
I
pela qual foi concedida uma

.

Palácio Beleni para entregar I seguncÍa audiência, seguncb
uma carta pessoal do presi- anunciou a Embaixada do
dente Juscelino Kubitschek I· Bra�il,
ao gen, Francisco" Higino .

Londres, 15 (UP) - O ex-pri
. meJ��oIi'fr''lill' ,,�\stI!,!t
Ch:urchill parte amanhã, pÁ"
'ra, suas férias anuais na Ri-
viera Francesa, Suas telaS,
tinias e pinceis bem col110

seu cachorro Tost já segll!·
ranl hoje, via ma:ritimà,�..tI�
passo _ql:e Churchill viaja
amanhã de avião.

Washington, 15 (UI") - I

presidente Eisenhower su

meteu ao senado o nome d
atual embaixador na Franç
Douglas Dillon, pal'a no1l
sub secretário de estado ad
junto para Os assuntos eCI}

nomicos, DiIlon, que cont
qUal'enta e cinco anos; é ball

queiro de Profissão,

RIO, 15 (VA) -.Doravante pertenceis ao exército da ONU - disse o chan:!,eler\
Macedo Soares aos integrantes do contin gente precursor do Batalhão/de Suez, que
ontem ,partiu parà o Egito, Após referir-se à missão diplomática que será exercida
pelos pracinhas, o Ministro do Exterior -,,- ,que representava o Presidente da Repú
blica;_ declarou sua certeza de que os nos sos soldados sab:rão cumprir o s,eu dever

no exterior, O contingente:� integrado por' 49 oficiais e praças, comandados Pelo
major Karim Jorge'- partiu rumo ,a Port Said às 10,15 hOras da manhã de ontem, a

bordo do avião especial da. Fôrça Aérea N� rte-AIlleri'cana posto à disposição da ONU,
que levantou vôo do Galeão, onde, desde Ce do, umamultidão de parentes e amigos dO;3

pracinhás se comprimia para as despedi das fi�ais,

Hollywood, 15 ,(UP) - A �
trela Lauren Bacall anunc'
que serão realizadas 'sabad
a missa do seu falecido eS

poso, o astro Humphrey B

,ga'l't, ,na igreja episcopal d
,Todos os Santos em B�verl
Hills. A seguir, o corpo se
sepultado no cem1tério
Forest Lawn Memorial Par
Hoje, o ch'urgião dr, Brand'
man legou que já (lesde ma

ço último, quando opero
Humphrey Bogart, sabia q
este não teria mais muit
tEmpo de vida.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


