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Partiram da .�urop a, b,,�e: em vôo de núm�r� 289 da Panaír d�. Brasil, .os primeiros patriota. _��gjttos �ue virão fixar
__

-

tesjdência em

I
I nossa Pátria. Os 41 refugiados que realizam e�sa viagem sob o patrocínio da CIMB, deverao che��� �o �eroporto do Gal�ao as 20 horas :do dia 5: �ábado .. Lares,j
i cariocas e paulistas receberão essas famílias _. .que se .eonseguiram salvar do ju�o'lt�rmelho que martiriza a 'Dobre nação húngara. Dá, assim, o Brasil, a prova de I
i,- \ que não se restringiu �P-e�as ao apoio espiritual o movimento que levantou o povo brasileiro de Norte a Sul. j,
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...... gerente: DOMINGOS F: DE AQUINO

Edíçãó de' Boje'"��g;.-::-Ü;r2;oo?�ianópolis, 5d;J-�;-r;; -:: 1957
._' .' ""',' ... ,.... O,_.

i
3.915.000 bãrrís a US$ 3,00
por barril : .

Gás Natural.
Equivalente a 450.000. bar-
ris .....•......

-

,

o parque aucomobí listieo da Willys-Overland do
Brasil S.A., em São Bernardo dó Campo, 'recebeu, quar
ta-feira última a visita do Governador do Estado de
Michigan. EE. UU., acompanhado de sua esposa. O sr.
G. Mennen ,Williams percorreu as linhas de montagem
co Jeep-Willys, tendo manifestado a sua adimiração pe
lo extraordinário ,prr.gresso da indústria braaileira,

/

Na
, foto, o sr, e sra.' G. Mennen Williams, examinando um

Jeep-Willys, ladeados, a esquerda, pelos 81'S. Hickman

fl'ice Jr., Walter Lorch e Waldemar Geoffroy da W. () B.
e a direita pelos srs, A. 8. Cunha Bueno e Gerald Robin
Hough, da Deltoc S A.

'

Total
Nó Setor da �efinação

Refinaria de, Mataripe ..

, Refinaria- Presidente Bar
nardas- (20.000.000 'barris
a US$ l�OO) ......•....

""Totai .......•.... :. :.": ��(99«(oOO,OO
TrÚm;pJl'te ,maritilll,_o .da
,', F.i'O�a . . . . .. .. . . . . . . . . U .600. OOO,íJO

RESUMOS

11.745.000,00

. .

Prod ução : ...•.

f.
r' .R�i�çã() : .

'Transporte Mar,itjmo :; ..
. '1\ 'e' ,

52,685.000,00

13:. 0�5 . 000,00
2'7.990.000,00
n. 600.000,00..

1.350.000,00 Somando as refinarias
13.7'05.000,00particulares

,

13. 095..�00�O �
4.250.oo0,\)0 I

22 _ 000 _ OOO�Ol) -I
Total Geral .� : 66.590.000,00 '

,Msim, o programa de petrólao em exe."
, cuçâo résultou numa economia de sessen

ta "e !:-eis 'milhões quinhentos e novent.:l
mil dólares.

MANTI'DA ATITUDE DO PARtA:MEN10 DINAMARQUÊS
""

'
•
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COPENHAGUE, 4 tuP) - a visita que um 'grupo rl€
O Parlamento dinamarquês parlamsntares soviéticos te

manteYe atitude ont-em sôbre veria fazer a este país, em

_

�vi�� m�r�ant�� �ar�,· � Brâ�il
Atividades do Embaixador: Amar'al Peixoto
Acelerada C9_oclusãlt de imJl'OrlaDle� aêordos
, ,RIO, 4 (V.A.) - "Nao vou ao Brasil êlDPrestIDlo de OIto bllhoes de. cruserros :

tratar de nenhuma reforma do mínísté- �� Banco de Desenvolvimento Eçon,omi�o,
rio - declarou, pelo telefone ínternacío- para aplicação em obras fundamentais
nal, o embaixador Amaral Peixoto nosso para o desenvclvímentc economíeo do
'representante díplomatíc., nos 'Éstadós Brasil, como as Três Marias e:Óútros em-

UniC;los. Acrescentoú: '�Tambem não sei preéndimeritos. Esse empréstimo d.eJverá
. se a minha viagim ao Rio seja �ea}\izapa· ,Jer pago. ,em .quar,enta anos". "Informou,
este mês. ISQm�nte após a posse do presi- . ainda, o "eIilbaixador, que oútros peque-
dente lasenhower, fiO dia 20, é qU� 'pode- nos 'acÔrdos

.

foram concluidos, inclo\isi'le
rei marCar a data da minha partida", um -emprestimo de dois- milhões 'de doi9.-
Acrescentou o embaixador Amaral Peb l'e.s p�ara a renovaçãp da nossa marinh<t

- xoto que !.lua viagem estava' pre'/ista há mercante. Neste sentido, aliás, está nego·,
muito tempo e não-constitui ,nenhum'! cilindo a aquisição de mais 24 .navio.:;

&urpresa, ou fato excepCional, de VeZ que mercantes. Também já concluiU negocia"
sôbre ela já conversara com o presid,ent�· "-ÇÕes para a compra de doís submarinos,
Juscelino Kubitsêhek. "Sôbre os asstln_ "que de-verá. sair dos ,Estados Unidos nO

tos do J;>SD ..:c.. acr2scentou o sr. Amaral - proximo dia 17. "Tenho encontrado dtt
Peixoto - tentlO conversado' aqui com o parte do governo americano a maior boa

senador' Benedito Valadares e outros li'" vontade c�m rela<;ão a _embaixada e aos

deres do meu partido". Em seguida dkse assunto3 ao_Brasil" - acrescent�.
que sua viagem visa princip:llmente con.. ' .

.-.
",

.

.

vet�ar com o presidmte.Kubitschek sôbt'P" '. SlÔbre p.s tro.cas de-notas entre ô Bras11
as novas diretrizes para, a

su,
a ação

d<I:
'; ê

0.8
Estadps Unidos, dl$se, c�'ncluin�p., I)

embaixador n8 ano que s�' inicia. embaixador brasileiro: "Este, e um assun-

A primeira tarefa já foi cumprida. Foi to .tratadn de governo para governO, no '

acelerada a conc!usão do acôrdo de ve,n'" Rio, não havendo qualquer intuferêncJ.l
da do trigo ao Brasi'l, do qual resultará ú

.

•

da embaix�da do Br'asil em Washington"..:"

ma razão, o gQliêrRO dína
marquês já havia ,solicitac'lI,
há dois meses; que não mais
se realizasse a proje+ada V�·

fins do corrente mês, A de. sita do primeiro mínístro IÚ
'cisão repres·enta um protss- viético Bulganin e do secre

to contra as brutalidade tárío .geral do partido comu

russas na Hungria. Pela mes- nista Nikita.
....................� ...

Leia na 3a.: pau.:Ver.bas. pa"
,

�Sall) Catari,na' . : '. '.
RÉViiiç·MS"DE·üi·cfi·iiíiriNGiTs
�ONDRES; 4 (UP) - o tas atômicos de Los Alamos

clentísta nuclear inglês Pro. nos EE:UU., pretende pro
fessor Rothelat Publicou, n;J var que está aumentando (,

revista New Scientist, um poder do radio 'ativo no 1:01>

grafko teôr �aàioátivo de seu po humano, resultante da iD"'
próprio cQmpostó:" O profes gesta de contaminado pef..s
sor da unilv-ersidade de Ltl.!1_ e�plosões

.

das bombas de iii

dres,{que 'foi um dos cientls-
.
drog,enio. ·em todo, o mund,\.

......-.-_,._-..
- •.•"!.-.-..- -

_ -.-_._-.-.-_-.-_._-.-_-_-•••.•-_••- •••
-

..

Leiá· na· 2.a páGina,.. Amanhã'

"SilDi�8 �mJlilus"
lotas " Coméin:â.Jol de

1.

4�

.
Un� rebelde húngaro inv�tiga UlU·a- "das celas. de'scobel'tas nos

subterrâneos. do edifício do PI}z:tido'Comüiífsta·.em Budàpe�te, de
onde centenas de presos po lf ti cos foram Iíbertados quando da,
captura do edifício pelps patriotas mag íares. Em alguns easos

martelos.p�eun�áti(.'os e dinamite tiveram que sei' usados pal'�
romper as .maciças portas de aço e as espessas paredes' de eoncre-

'to que iso lavam os prisioneiros.

TURIS.MO NA.: AN:TAallD!
Primeiro vôo' deli' á�ento ao• I � ....

.

: desenvolvimento
,

.

.

,

PUNTA ARE.NAS, 4' (UP),':' à prtmeíro' vôo de um
avião comercial do Chile à An.tártica deu forte alento "o
desenvolvimento do turismo e ao progresso- material U.1
parte meridional do país. O vôo foi efetuado por um
DC-68, pertencenta à "Linha Aérea Nacional" e cobriu o
trajeto em 18 horas.

.

O aeroplano, 'dirigiElo 'PeJo' tre as belezas'" naturais �e
pilôto .

Jorge ,rarpa Reyes, contam .Iagos, a cordilheira
partiu Õe S,�ntlago, em· via. dos Andes e bosques. O vic� •

gem direta à Antáttida, f<l-
.

pre�idE!Dte do Cortselho Dire
zendo escala em Punta Are- tor-.'da "LAN", Adalberto Fer
nas, a cidà'de austral maL naftdez, ressaltou a possib!
imPOrtante.do Chile. Os di- !idade de se fetuarem mai,
'retores da companhia' de tarde ,viagem à Antártida,
aviação ,desta forma estape- dentrp de W�l programa de
teceram outra ,rota para o turismo. Açréseentou que nu
,sul do chUe. O propósito da merosos ,turistas estrangel..
emprêsa é tratai' de detar-' ros pediram permissão para
minar o desenvolvimento viajar à Antártida desta for.
t;uristico e corIierdal do Chi- ma.
le austral. O ministro ctt!· ------..,...-----
Terra':', Santia!go Wilson, que A D M I J f' Ofigura tntre os membros ;..

-

- ' ,�
"

da· cQmitiva da viagem, ue-',
"

-,

. cl�rou ii imprensa que êste ,LONDRES,4 (UP) - O h.r
vôó memQrável. à Antártica, nal Pravda de Moscou, orgão
constitui, a meu ver, uma do partido comunista Russo, _

verdadeil'a prOeza e também admite que o governo •.iaãere,gcenta ás possibilidades Hungria Cometeu erros, prnde
, fOQle�t?, do turismo em vocal!_do queiXaS legitimas

nosso pats. . dos trabalhadores. EntretaH_
,As �rovl!lcias ·meridionais. to, alega ,que agentes ociden.,
do ChIle sao dotadas d.e .ex- ; tAis aproveitaram essa OCR
celentes reCur�os geograflcos j 'sião para provocar. uma l·r..
para 1facilitar o turismo. En· voluç�o aberta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 ESTADO" O MAIS AN�IGO DIARIO DE S. CATARIN.t\

É um ponche delicioso pa
ra qualquer ocasião festi-

INGREDIENTES:

lava tase' da ,investiea- C.ls.lhas ,de 'Beleza
,', çin· das vitami,lIa�

"

',UMR:������A.' ::�:�:l����p;�::?E�
Goetthtgen, -, Llfuge -do unlversídadea e ofel't�s ,que QUlmlca. FOI I;OS laborato- Dr. Pires entre eles que !iM'melhore"s

rêboliço <das grandes cída- outros 'te)'i;:tm 'considerado rios deste Instituto que re- Após .tantos.processos ex- do, ,que os outros. E é as-�
des nutri bairro de vi\len- aliciante. Dépeís do sea dou- alizou' os seus trabalhoa perímentados para comba- sim que entre um ínealeula,·das' .da c:id�de universtt�í-i'a

'

torain�nto em Freipurg,. . mais 'relevantes e lanfOu as til' a velhice, alguns, de- vel numero de tecidos ex
de Goettíngen, o Prof. dr Windaus éXe.l:cim a,t;ividádes . bases do- seu grande' pres- les bem interessantes e com perimentados chegou-sé á
Woi'ígang Windltus\,c-eleb-rotr --docentes em Berlim e 'em tíglo como primeiro bíoquí- certos resultados práticos, conclusão que a placenta' .

estes dii� o seu80.0 ani.v�,r- )lUIhn��k; Vih.��"p'ar�� G��t,:" míco do mu.fldó. outros completamente. pos- humana é o.quemelhor pre-
sárlo. O Prêmio' Nobel de 'tingén em 1-951 como dire:; tos de lado, eis que j·á se enche todas' as qualidades;
1928, cu�os trabalhos -apri;. -tor do Instituto Geral dê Eduard Bauer pode anunciar um novo me- reqúerldas para o caso. A
Iram lnQiV�', h()ri�J»ltes_ em: -_ ..---

todo e que está superando -racil .obtenção do produto,.

�árj'os do;p.-í�i61}:-da)hve.sti- JARDIM pE',ÍN1!ANÇIÁ ��Nr:t:A� ÇATARINA em eficacia todos os até en- as suas diversas e 8i�ivas
gação ��f-iéa, fig:ura en-

, '. EDT'PÁt i'DÉ MATRICULA tão conhecidos. {unções, grande produtor
tre o número reduzido de -'CorÍlUnico, que ::.e aéha aberta' à. matricula. para Chama-se a terapeútica pe bíotímulínhas e inçapa-
inveestigadores J!ientificos� crianças d,e"ambos,os sexos, de �',a ·7 anos incompletos. tissular e com certeza mui- cidade de produzir choques
;�ujos estudos- transcende- O Jar.dim de InfârtcÍa:, funcionará em- dois turnos, tos dos nossos leitores já anafilaticos são fatores que'
ram a 'teoria, à qual forne- pela manhã e a tarde. ''- 'ouviram falar dela, 's,bre- contribuiráÍn para a eleí-.

- ceram novos conhecimentos, ,Os interessados na' matrícula de erianças, poderão" tudo os que estão habitua-. ção dá placenta �om() lie�
, e

....

deram à Humanidade re- dirigir-se à rua Bocaiúva, 164 ou pelo telefone 3.409, na dos a ler revistas europeu-s, do o orgão ideal para a rea-,
sultados práticü� de grande séde do Jardim. O Início das aulas Se dará no dia ,15 do C('iIlO -

as ,publicadas" La llzação do .metodo de Fila";
projeção. O Prof. Windaus corrente' mês. França. tov. Quando Se deseja efe-
\l'�!>resenta� além disso, a A DIRETORIA 'I'ambem.na Russia muito tuar uma cura de terapia
figura hoje cada vez mais se tem oescrito a .respeito tissular usa-se a placenta'r�ra, do invest.igador alta-

L t
� V

-

d dos novos. tratamentos tis- sob diversas formas, mas a'
mente, especializado com O' es a, ,e'n':"I' I

sulares, mesmo porque' o que se apresenta sob o as-
. uma cultura geral extrema- ..iI. , autor do metodo sobre o pecto de enxertos é a mais
mente ampla e completa, I Na Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado do qual estamos escrevendo é preferida e a que dá me-.
Como filho de um indus- Grupo Escolar' "Presidente Roosevelt, com 15tn de o sabin F�l�to�, professor lhpres resultados. . Itrial berlinense Wolfgang frente,' área de 400m2 servidos de agua encanada e luz. em Odessa e.diretor da Ins- Um tratamento completo'

Windaus frequentou o Gi- Informações no local com o sr. Gilberto Gheur. tituto Experimental de Of- para a revitalização do '01'- I:
nâsio 'Francês. Entusias- -

talniologia... garrismo é feito com qua-
mou-se a tal ponto por Ro-

U d''I
'

RS'O Segundo a concepção des- tro' implantações, ao ,niv�r
bert Koch que lesolveu es- m Y.e.R gUa". S:0:5,n., '-.' se experimentador

c

russo, d'a regiãó pHos'a do pubis.
tudar medicina. Mas, pro-

_

U../ pu- todo e qualquer tecido vi- Nenhu�a dor é Sentida. A:.
��el�ente-.� por· causa d'a

C -, I
vo, seja ele an'imal ou ve- cicatriz resultante· é.nula,

sua formação humanisUca, sobre a a'PI a' getal, separado <lQ organis� mesmo 'põrque o corte que
enveredou pelo camiwho que mo e submetido em c�di- "se dá não atinge a um cen--
lhe mostrou o �eu professor

, ções desfavoraveis (obscu- timetro de·�di1nensão.
e mestre Émil Fischer. Co- Uni vendaval de imprevisíveis consequenctaa esta

ridade, pe'quenos e repe- A tel!apeu-ti-ca tissular de
�' tese tle doutoramento!, tluspenso sobre a nossa Capital., ." .

'

, tidos --choques, baixa tempe- Filatov 'representa para o

'apreserrtou em Freiburg Em' tôdas. as rodas e em !toa�s os}ares o assunto e I ratura) �labora substancias problema da·- valhocEl".!l de
'um trabalho sobre coles.tri- llm só: o desencadea,mento-c.o prometl4o vendav�l. estimuladorás. __que lhe '!>'er- acordo com ó e§tádo>atual' •

na, çonseguindo relacionar Contudo, ao contrário do q_ue habitualme.nte se cons- mitem �obreviver e que �ãO de nossos conhecimentos, PreIDi_�GiDemajograli:c:oSesta substância tão imp<w- tàta, na aproxlmação dos trem,endos vendavaIS, �,esta v�'Z chamadas biostimuIinas. u,ma pGderosa arma com que

d'e 1956'tante da.s célul�s animais e o' ambiente não é de apreel)sã� ou temor. Pelo contra- .

Está provado p,or ,inu- ,cunta a moderna medicina. '

vegetais com os ácidos 'biU- rio. É até de alegria, salvo, possívelmente, nalguns se-
meras experieIlciás tanto NOTA': - Os nOl?sos lei-' NOVA YORK, (U.P.) _

'

"Oitenta Dias áo Redor_
coso .: ,. tores da concorrência .. ,

,.".' _. em animais cómo �n.!Y p�o- tores poderão solicitar qU3:1- Embora. tenham' tratado do Mundo", uma produção�ste estudo foi apenas o, O início das gr..t.ndes v.en�as da
_

LlqUldaçao ,Ven-. prio homem que essãs bios- quer conselhô sohre o tra- de filmes espetacular e longa basea-
ponto de partida. Wolfgáhg tiaval" o "\;endaval das Liquidações", será hoje. E uma. 'timulimls são.. tlóta:-das de tam�nto da pele e' cabelos �:����,��:�:::os,' os críti- da em novela de Jules�VerWindaus traba1h(iu incansá-' <-'essas vendas famosas q1.le visam (dt;! 2 em 2 _a�f)s) .um� .UlIl. notavel poder de régene- ao medico. especiaÍista Dr.' c�s novaiorquinos ostenta- ne, foi qualificado de o me
velmente, �antendo ,sempre radical renovação do "estoque da A Medelar, .$a? mdh�- ração do organismo, ,êxci- . Pir..es,' à rua Mexico, �l -- .ram espírito decididamente lhor firme de 1956� Essa
estreito -contacto�',com os .,re.s do! mais .fin?s, tern�s, ,_para hOll!ens e /�paz_es.� S,ao tando os processos,?e defe:. �.io de Jáneiro� bá'st�nd01eli- internacionalista, êst�ano. produção também conquis
seus éoleias esti'!lngeI,,·i'bs. ,e milhares, de vestI-dos, tallleurs, Musas, mal1l9ts, shorts, lia das celulas dI) corpo hu-' Vl'ar o. presente art,lgo, ,de,s�. O

,. . ,

'1 rel's fo- tou um se,gundo lugar quan-.. - ' -

t S- t b"''' t 'dos na
' .

.. , .... s prmclpaJs au
com os seils .amigo� espe.- ;�aias, �olsas, l!ng:�rie, etc. � c._, ao ,,�� e!l}� �.CI .

: _-::. mano. Já cit�rri2s a_nt��io'�1 'te' jo�nahl Q ende��§?;:�'b�-i 'r-am para um filme sôbre do os críticos escolheram o
.

tqifl;liza�o,s
'

;no, ,o�ín� Jta t.J1 cortmas, e: ta�ted ?a � Mou,.!lar� '�e' M�vels. ,4t.� as mente que q�qu� .

teçl� )!ltl-to p�ra a{respo�l���;!., " "i'

�,ia em pelo mundo, 'ba-sea- '''scree; n1ay" de S. J. Pa-
--"{." lC:,t·.· .,"'.:om.n..r._,en'dera ,q'ue nO, "J�lcicletas "fI�'

anão- de um. desconto «e," Cr$ ;)'35,o,00�.ada1; ,

"-<'eiS
, ',' c''<, i

.

- ./ I \
.

,

4. �,.,;,.
,

.� "':,:"1,' I· t 't' , 1"
(

o melhoI',1.., .'-:' �� ", � ,,' '"".', �{"' •• ,._J,� ,,'; " '''''; I .' -" .. ·'··(lo�x��6-manceescntlpor.l'eman cpp\o.
'

rseu q,omH\i,Q ueão e:'ldsti_am 'l'aIl]-lYéih: cri ais, e V,Qr;�,!llan., sefo'Y�.J,l(I\1loS;;j!o, .aba".·; �

" �. .

.

'

''}:, ,

,- ... ; _��',/f :lün-;fraxic�'� "para. u� átor .'�tJcreé� w�iting" do áno;
qu.llse .dtyisóri�s .:e�tre as !imentos", J t,' J '.' ':, ,.:. . ...

,
..:.' I, :,,:'I;:"!'< _' :,�;; J,'!�:;' ';". ' >�:;",.-' l' ort� ..am�ri�atlo desempe� "Kirk-Douglas foi escolhi-Jjrês Ciênc, ia_s ditas '''Illatu-'\. __

"

, Serâ um ",.venda,all1-de"JJll-ca1cqlay.els b.en,.ef'lcIoS pa- ,

";','�,' . ...;;. :�',rrILn",:A;; �,'çA,' A
- �h' d: ,

I d f "

-,

, " . " '," .'

-

-
' "('<. �"., " >Q�.. •

':
'

,;." ':\K . f;",,1;\ �: V n an o o pape e amoso d() o melhor ator de 1956,rais", a ;f.}Il·ic:a, a�g:-u-ími(}a e: :tá ,tôda' â ,populaçao. .' . .�.. ',.;,. .

-

:.(;���,''',{' ,(, '::':_ ".-
' '.,' i""

,

r
\,' ':Iitor holandês e para uma por seu desempenho de.

a. bi��og�a. As .suas}endêIÍ�'
I,'

p'
.

'A'R- 1'1 C' ;I'P A'
, (1' n,', .....
--

Alvaro Ac�),l):d,·-,�':.,',.;�,·",�;:"; ,�>,<)rI'l)Qm,í(z� Ca�i1�i !�'ri�,aueca que viv� na I,tá- Vincent Gegh em "Lust
Clas ulllversahstas em to. < ." ,

'

'1:'\u- conc�ll��k/ ,,:;_ ·"c -'�, ie,:';' _ > l�(a e,:desempenhou o papel for Life",; E Ingrid Berg-dos os seus tra�>a:hos i�;e- Vva. liaura da Silva Sali� Antonio K�ier '.- �:e:'�-,';�-:�!<':,- \.,;.' Q,u,illi:er.'lfi� :.Martins de uma 'princesa rU!il!a. VInil man, em seu primeiro:" tra.:ram-l�; �i�a�men .e, o .1 u-�
.

Azevedo, :e: Hercilia Sanfil��"í� V��, ; ,�.
> ">.ç�nf .,:. �élícula i!,àIiana foi consl-' balh,o no dnema norte-a,me:

. lo .de�, crl.a4_or da .1llve.s.bg,.a,,-' Sen'hora ' cODcé'D,iéO"_ "�o
, .. ,.:., l,i ·tlel'ada o, m.e.,lhor filme es- :ric.ano após �ete anos, foid t particip.a aos parentes e

,

-'
_

.,.

ção mo<!erna as VI ammas •

t'
. . t

.

"

< - tr�ngeiro. , qualificada como melhor'E, 1
.

d m os pessôas amigas o contrato t '
par Icrpam

.

,aos pal',:n:�e� ,
�

.. c--_ ,

; l ..�; ','. �
_ "a,. e e que -se eve. _ 'd casámento de seu filho e' pessôas am�gâs o contrll--' c'', tem � Na�-er oe, partiCIpar aos' p.:,arentes e pessoas . 'Os ,16 ciHí-ieos' escolhe"'. àtriz de 1956, por seu detrabalhos sobre a exp,oslçao

J :ão Brasil com a srta. Vil-
I
to de casamelÚo' de

,

sua, fi- )Imigas - o contr�l�L de
'

cal'\amento, . de ,'�eus fUhos Rose raro os' vencedôres e� sua -sempenho em "Anast.a'sia".;�� !determi�_ada! suhst�-._
ma Sal, im Ka.ier '.

_ Ilha, V.ilma,., co_m o�sr. João. l\lária Mar,tins:'i_Cà,m}lli. e lIamilton- R,.og�r.,iO' S��f.ord de 22a. reunião" anuaI, nesta A' única' eseolna feita 10-cias e combmaçoes a radla-
-

d
--

V 11
. 'c-:l'da'de, ,-na qu!tl·ta-f,el·r�. A'"'s, 'g"�a' pr.l·meira' v"tação foi ,a'. "", .' Bra'sil 'de Azeve o ..... asconce os .,'. '. .

,;. '-o
v;vções que operâm transfór�

R ·�u· 'H' 'It" R
". >

I
devnl'so-es·'·foI··am· toma'd,as,;'_ 'de' "La 'Strad'a",_"film,e ita-' -Vilma e João Brasil oS�)}-...flna. e:,. a)1ll. ,ón,..�g-er,lO, I. ...

mações f�toqúimiêa�, .dec�- .

noivos Noivos'. .

:' \
' .-: bas;. do.>!. 4o�s�e.rçós .d.ll:,. �o�: {au.0 pr?duz.ido.p()r 'Pirro �e. sivas,.. Todos,o!:�ªís. qÚ�,ni.l- Biguaçú 23-XII.56. Florianópolis; 24· de Dezembro qe' f956 ,taçad.' ,"_.'. -, ,.... al'rentIs' e 'Carolo . Ponho

nisfraqJ hoj,�.,.v ingatol' ou
_

:�{:��'Z::�:�-��al:m�;�: Experimente poje . ECONOMIA_:' L -

I t
',,-

de- W,indaus; �poii: foi ' êle . a'Oso u a
iq;l1e� primeiro realizou a PONCHE PORTENHO G'rande' CONF.'ORTO.,:'-slntese desta J?ubstânçia
indispensÁvel' 'ha luta con

tra o raquitismo. WindaUs
PartiCipou támbém na sín

va.
tese da vitmina B 1. PIosse-
guindo nos seus trabalhos
neste sector, aprésentou re- ili[.•••I!II.�I!'!I�••••sultados. cou'cludentes sobre Sueo de três limões
doze. vitamina.�, do grupo Suco de três l.aranjas
B'.

. 200 gramas de açucar
Na sua obra predominaUl 1 litro e meio de água'

os trabalhos' _sobre esteri- taspas de limão
nas relacionadas 'com vita-' raspa� de laranja
minas. No entanto também 1 copo ê meio de rbum,
obeteve ' otimbs resultados ou conhaque.
no domínio das hormonas e

dos alcaloides. Não se fize- MANEIRA DE FAZER:
'ram esperar as cünsagraã-
õe� iriterliacion�is: O Prê- 1 � Coloca-se numa ca

mio Nopel, a Medalha Pas- çarola o açucar-e as ras

(teur, '.,tI. nomeação para pas de limão e laranja, bem
membro Royal 'Society de, fininhas e 1 copo de água,
Londres. Windaus- é, ainda,. leva-se ao' fogo e deixa-se
doutor honoris causa de vâ- ferver durante alguns mi
rias universidades, membro nutos par,a tomar.gôsto. Re
de várias academias, deten- tira-se do fogo e deixa-se
tor da Medalha Ba.yer, -da esffriar um pouco, juntan
Medalha Goéthê; da. Grande dO-,se o caldo das laranjas,
Cruz de Mérito é Cavaleiro dos limões, , a água e, por'
da Ordem "Pouer le·mérite". fim, o rhum üu conhaque.
Depois de t�r sid04 aposen- Pode"se acrescentar' mais'

tado a seu pró):,t'i,o p�did,Ó,�l)1;.. ,a'lgum'âs gramas Ide. aaçu-
1944", o ,Prof.:·W1iild.:�l!s.�:�at Cár. ,querendo. Seryir bem
de vez ém q1.!ápdo:'av,· �,abo- géla.qo, com uma cereja
ratól'Ío

• na He�pit_a;ltrassé vermeHia em conserva;' pi
em Goefting�n ....,�'�jl1t�i�e� c,aQi�h�.', -p�rà cada' copo.'
lidadé-"à._v�,lhàtcji(l�de 'úpi-, '(APJ,.A};,"

.',.

,'" ,, .. " . - • ',". ... . .• ",,"i... ., � ... [-. .....
.. ;

";_ l,:
•

versit,a,ria,; ,ma·n,t;�dJ,lr!Ífl,t,e.. ",,� 'í� ", .

���::ntAcaa�<iS1i;;;��;:S\·;�re� ",'; ,",;'.0,
.

�STADO'.
fWiniliui'{'qu�-\� };���0f5�r' .

O mais ,,�nt'igo diário. dê
da sua vida reeebe.q :nt'l-me� Santa i Catarina.
fOsOS convites ',de' Ú'ú:t�as_' I:.ela e ...i�·

'.,

AQUEC�DOR

ELÉTRICO, "';...... "

..Capac.idade 30 LITROS

• C,orlstruido inteiramente de
<lobre.

• Aqu�cime,;t� \jltra· rápido.
• Játo abunl;lante ni; tel'(lpe·

•. ratura de�iada. �

o sr, Irlnau Bornhausen logo que aqui chegou
foi a Palácio e reassumiu Q pôsto.

Evidentemente que não o de governador. Seria
.Inconatttucíonal, O pôsto reassumido foi o de "o maior
governador que .santa Catarina já teve",

Passando-o para trás, o sr, JOrg'e Lacerda,..na sua

ausêncía pela Oropa e outros países, assumiu êsse
cargo no qual foi mantido pela imprensa sítuacíonís,
ti. 'De volta o titular, o substituto transmitiu-lhe o

cargo"segundo anunciou A GAZETA de '30 de dezam-
..

bro último!' .... '.

A propósito, um lacerdísja exaltado, tendo à mão,
dois 'exemplares dos nossos prezados confrades ma-tu
tínos, nos quais .apareciam como O MAIOR os Sl�S.",' Lacerda e Bornhausen, perguntou-me: -

'.
I

-_ Mas será possível haver simultâneamente
.doís O MAIOR?:

, Como resposta somente lJl-� ocorreu a negativa.
,.póuco dePois um hdenista.extremado, repetia a con

.sulta. Reiter�i a resPQsta. E percebi que para o prí
meiro, em só sendo possicel UM no trono de O MAIOR.,
êsse era o sr. Jorge Lacerda, ficando 0- sr. B01"
nhausen como MENOR;' Para o segundo, nas mesmas

condições, O MAIOR era o sr. trtneu. e o MENOR o

atual governador,
Concordei, de imediato, com o final das, conclu

sões de ambos! Temos, assim, no .atual e no ;ex-gt;>"
vernador, ssgundo juizo de gente do lado de .la, dOIS
menores. E muito arteiros e .muíto desob sdíentes a

Constituição. -

.

As nossas leis não permitem divulgar certas 'COl-
,

sas, quando em causa, menores. E .0 _�:.�Ari Pe-reira �
Oliveira,- ilustrado JuIZ de Menores' Ja and� de olho
na gente .. ,

a�/7H1L�"7��·

.,

CONFORTO. abs'olu�o.

'. �

Gránde ECC)NOM,IA

AQUECEDOR ELl:TRICO -CENTRAL

;. �
, Capaci®d-::

too .

a 1.090 fitros

,,_,..,/
, "cdlr� > ,. •• tI_

, , hoNQrlt�I.. -YetfkQl..

:.•. {tesistencia. do tipo ,tubular; inteiramente blindadà".
• Controle a... t�m.ático·de temperatura por: TJRMOSTAIO. ,

"

Que propo�ion. grande ECQNOMjA. �
_

1)6rJo�'� O'��ICA4(
,

�-,� .� .. �",",,_ .. _l, 1!4 q ....

. ',
•

,'. 1

'o h\ISTUR�OOR OJ.KO. de ,�•.

logiln;! i�.tÇlntQneQ.·. P4!tmii. Q

maior escola d. grc!id�Qçõe, de

rEMPERÀrÚ.RA. r ,,,,,,,,�.,

/'

:.......

• Construção $Ólida.. sendo a "caixa ínterni de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de .vidro)•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DA. CATARINA

I
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- ,._--_.- .. - _-
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"-; Florianópolis, Sábado, 5 de Janeiro de 1957

"I Cidade�Museu"
Ouro Preto a primeira C8-

'pital de Mioas

AGRADECIME'NIO
"

NAIR-RIBAS ZlMMER (NAZINHA)

Ordem do dia:
1.0 - Reforma r!QS estatutos sociais,
2.0 -:- Eleíção dos membros da Diretoria
3.0 - Outros assuntos de interêsse da S-ociedade.
F'lor'ianôpolis, 22 de dezembro de 1956

_

João David Ferreira Lima
DIRETOR PRESIDENTE

te DiN' I-r E
Lourenço Calandrím e .famiHa, convidam as pes

sõas de suas relações e o povo em geral, para assisti-
i

rem no dia 6 do corrente, as cerimônias que serão rea

lizadas em" sua propriedade próximo ao .Aeroporto. IC9m a presença de sua Eminência Revdmo. Sr.

Arcebispo ,MetrQpo ítano as 9 horas será celebrada a 1

Missa. A sua Eminência preaídirâ o lançamento da pe- j'
dra {undamental da futura Capela- de Santa Rita de,

Cássia, 'realizará casamento- batizados e as 14 horas \

�Crismas.

I

.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para mcjor auxiliar de barcos á vela.

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

gasolina / 80 HP Diesel
80 HP" (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

(Belpress) - Denominada "cidade museu", pelas
rlquesas historicas 'que guarda e considerada oficial

mente "monumento nacional", Ouro Preto fica locali

zada a 1.10'0 metros de altitude, em região muito aci

dentada, distando 90 quilometros de Belo Horizonte, por
trem ou onibus. .Sua população é de 31.400 habitantes.

'Com a ,(fenomin.1ção inicial de "Arraia! das, Minas
Gerais de, Ouro Preto", foi a primeira capital do Estado,
com o nome de Vila Rica, em .1711, passando à categoria
,fe cidade com o nome deOuroPceto em 1823, tendo per

manecido como capital até 1897. A importância historí

ca de Ouro Preto prende-se a grande quantidade de ouro

-descoberto pelos bandeirantes. Diz Jldefonso Escobar
que o precioso metal "encontrado em Ouro Preto apa

receu em abundancia tamanha, que logo as redondesas se

(leu o nome de "minas gerais", que depois se estendeu a

, todo o territorio do Estado.
,

No', ,ç O r a ç ã O
t

Além do ouro, encerra enormes' riq.uezas minerais" 8 D I: R I' O U M
_

, U M O R,tais como ferro, msrcurio, manganês, platina, grafite;
.

,

Ir.' I �'. .' "

chumbo; cobre, zinco" bismuto, diaman·te, topazio, tur- Está passando agora per- I
- malinas, mica e amianto. Alem da prOdução, agrícola, LONDRES, 3 (U. P.) feitamente bem a vai deJ-1
-aA.IaO 'o1:jq'llS 'sawnf.Ioo 'soPpal <'P s'll!·llsnnu! mssod t' Pela primeira vez na In- xar o leito' na proxíma se-

_

[a, etc.
.

',. . � g�,aterra, deu resultado mana. Conseguiram os ci-

_

A cidade ..de Ouro Preto e constituida de evocaçoes uma operação de tumor no rurgiões do. hospital isolar
I

do passado: Ao visit�-la o visitante tra�sp�rta-se pa�a I coração, graças a uma nova o coração durante dez miau-
o s�c�lo �VIII. Pai', ISSO mesmo, s�a prmc:pal. atr�çao I técnica operatória. O sr, tos; enquanto a' �emperatu- ,

-f.uristica e representada pelos seu" templos hlStO�lCOS, Kenneth, que sofria de ra do paciente baixava, gra-
monumentos civis, pontes e chafarizes. '

tumor no lado esquerdo do ças "a técnica do' hiberna-:
1'AC _ TRANSPO}�TES AÉREOS CATARIN�NSE S.A. coraçã,

o. foi operadO, antes

I
ção, tendo a operação pro-,

-, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA do Natal, no Hospital de priamente dita durado exa-

• 'Sóuthampton. .tamente nove minutos. ...

, L� CONVOCA,ÇÁ:(),
São convidados os senhores acionistas desta Socie

dade para a assemi.Jéia geral extraordinária, a realizar

_ I' se em sua' séde Sal ial, à Praça Quin'ze de Novembro,
Edifício Sul América, 4.0 pavimento, nesta capital, no.

día 5 de janeiro de J 957, às 16 horas, para deliberarem
sõbre o seguinte

A família de Nair Ribas Zimmer ,(Nazinha), vem

de público externar seu profundo reconhecimento a to

CIOS' os que' a assistiram no doloroso transe por que aca-

ba dé passar. Ao Dr. Newton Avila, sua gratidão. pelo
Esfôrço realizado' para salvá-la. AG Dr. Antônio Dib

Mussi 'e ao Dr. José Rosário de Araújo, idêntico agra
declmento. Aos bons vizinhos, a todos

.

os bons amigos,
suas palavras de g+ntídão. Ao Pastor da Igreja Presbi

teriana, rev. João Emerick de Sousa, agradece as pala
vras de confõrto espirrtual. Aos demais ministros ,evan
gélicos, associações religiosas, beneficentes, de classe e

Lojas Maçônicas, extende seus agradecimentos • .A..s co

roas enviadas, telegramas e os que a
-

acompanharam no.

enterramento; pela sua expressão, representaram para o I

seu esposo, filhos e parentes, o testemunho de quanto' I

era estimada aquela que vi-veu para servir. Que o Senhor
1', todos recompense,

'Fpolis.,2 de janeiro gé� ,

__ �

5,5 HP
11 HP "

35 HP
50 HP
8-4 HP

GRUPOS 'GERADORES ...;_ "P E N T A"
, Quaisq�er. tipos pára' entrega imediata _� Completos _ Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -
filtros _' tanque dé oleo e demais pertences: acoplados díre
damente '

com flange elastica á Alternador de voltagem -'
trifásicos' 220 Volts -_ com excitador _" 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbre longarinas .prontos para entrar em funciona-

mento,
R�VENDEDORES AUTORIZADOS PARA 'O ESTADO DE

SANTA CATARINA
MACHADO & Cia. S/i} Comércio e Agencias

Rua- Saldanha Marinho, 2 _, Enderêço telg: "P R I MU S'�
ex. Postal, 37- Fone 3362 --' FLORIANÓPOLIS

"

" " "

_ V�rão ao Sul

. ".QJ�le,Sidelt,eJusceJinD lI,Miltillro,"
.

.

tlU IRuPtarão 'lárils Obras •

P. AL�GRE, 3 _(VA) -.S�- t� São Luiz C,erra,.,Largo con- IvISitas às guarnições do In,
gundo

/ �nfor��çoes COll�ldq"s' sldel:ada de <grande impu�'-I teríor do Estado e- que as in-

�o,s
maios O,f1C.l!l;1;;, �p día 12 tancín para o escoa�e�to ,WI.

terrompera há poucas sem

,a,
_

, o_:- corrent�, vtsítarão no��.- produçao._ agropscuarta da- nas quando se encontrava
mente y.RIO �l'ande d� 1�111, quela reglao. ��. �_:;��d?.. '-I em, lugé e em. cortsequencla

preslde�te ,la
. Re?U04lC.l,. Quanto ao .m�llstro (la de um chamado urgsnto 'do

sr. JU'3cehno Kubttschek e o Guerra, prosseguira nas suas governo federaL' ,

-_' general.: Teixeira Lost, .mírus,
'

tro da, Guerra.,
.o 'Ch�fe da Nação vem

inaugúrar diversl!-s obras re

centemente conc!uidas P. 1'1'1.1-

liz:lda§ em -nonsequencia cie
um convênIO entre os gover
nos federal e estadual.
Entre ela's figura 1 varian-

"

,/

" " "

"

PROCURA-SE

,

. ·Ven·dp...;.:s-�
DOR_MITÓRIO DE CÂSAL Ê SALA DE' JANTAR

RIO NEGR1NHO GRUPO 'ETOFADO
_

PROCURE JOÃO VIEÍRA .

-

.

Rl!A TRAJANO - �5-

----------------��----------------------
" "G I () C:O N DA",

V. 'D l -I O U, .- AO L O U V R E
Jóvem viajante deseja alu

gffr um: quarto, de
_
prefe

rência com móveis, em casa

de família, com, entrada in
aP,.pe·ndente' é. que seja na,s

proximidades do centro.
Ofertai! dando detalhes para
Cyro Castro, Cx. Postal, 62,
Nesta Capital.

,�ARIS, 4 (U.P.), :- A cando um pouco a pintura.
obra'mest-ra de Leonardo da. Os técnic.os, em vista disso
yinci,' :'A Gioconda": tam- passaram 14 horas �eparan:
bém conhecida como "Mona ...do ,o famoso quadro da des
Lisa", completámente repa-: cunhecida mulher de sorri.
rada, volto'u, ontem, no, seu so enigmático.
l'ugar, no Mu,seu de Louv.re. Uma nova barreira foi

,

Um visitante- da .:Boliv.ia;· erguida, para manter os es
Hugo Villegas, havia joga- pectadores um poucó mais
do, há dias; uma pedra con- longe da dbra prima de'
tr,a,' a obra de arte, danifi- Leonardo da Vinci. '

. , M-OÇ,A
Pr�cisa-se

'

de' uma moça
----...,.._

com conhecimento de Conta-. �

,

'

. A l U G A� -.S E .'

biliddade e P.rati.ca de Servi- � Alu�a-se, sob Co.rltrato, à família sem criança, ótima
ços e eSCl'ltorlO. -

ca' t
A

I .

d
A' 'C I

,sa com res sa' ar; espaçosas e areja as, sala de almô-
presentar-se a rua e. o

.

h b h'
'

I t t· 1-P· d' D
'

E
ç, cozln a,· an eno- comp e o, quar o e msta açoes sa-

e ro emoro 1466:-

s-I"t'"
.l f

- '"

.
.',

,
tll arlas para e.mpl'egnua, agao a· gas, J,

ardl'l'll na frente,trelto.. Falar com o sr. vguã quente e fria, garllge para pequeno carro.
Gue!:ra. Informações e ;,l�av&:' Fernando Machado: '32.

Preço: Cr$ 1.0QO 00,

- ,A1U GA - S E
S A L A

·Parficipação '

.. ' IRENE BONNASf),IS TREMEL ..

.Têm a grata sa�ísfaçã"o de participar aos parentes e

I:.migos d.e seus' pai� Ernesto ',Ti'emel e Su.lamita Bon
nassis 'CremeI' <> nascimento �de, sua irmãzinh�'" ISgt'id
Bonnassis 'TremeI ocvrrído no dia 10 deste 'mês,....na Ma
ternidade Carlos COi rêa. '",

.FlorianopoÍís, 1-i�9P1.
.

�luga-se uma sala para
fins comerciais, sito à Rua

CeI. Pedro. Demoro n. 1663 -�

Nos ai_ltos �ó �ar Mal'abá
Canto 'elo Estreito.
Ver e tratar no local.

•

"Lavando com Sabão

V�b�geni· K$peci�lidad:�
di 1J11'� 11t1_L {liDUIIIIILd_Jalllle(••,. .'18g1lt,adi) ,,>,

,ecGnomlza..e":t_po.l.:e �diDhelro
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã, no estádio da rua Bocaiuva, Figueirense' e Caxias. Não percam o 'sensacional choque dos bi-tampeões 'de 55!

-M O V I M E N TA - S E

',' Florianópolis, Sábado, 5 dê Janeiro de' 1967
.:

"O ESTADo,r U MAIO aNTIGO DIARIO DE S. CATARINA

A lC E S.C

\
.

��----- �-----� �-----��

pronto a servir às UO':l:3 cau

sas do futebol. I

A Associáção dos Cronistas
Esportivos de Santa Catarina
vai solicitar a uma das três
armas, sediadas nesta Capi
tal, possivelmente à nossa

Armada, um auxílio que re
putamos valíosísaímo, qual
seja o alojamento para Os
atletas. Acreditamos, sem
sombra de dúvida, que a en

tidade militar, solicitada Sil

berá compreender o alcance
da iniciativa da ACESC, col-i
cando à sua díspusíção uma

A ACESC, no antanzo. não das dependências do seu as
está sozinha nêste rnagrrífíco tabelecimento.
,empreendimento. E mesmo Se aesím acontecer, não
não poderia estar, pois, uma será a primeira VeZ que as

iniciativa de tão grande en- fôrças, armadas de Florianó
vergadura, carece de um pOlis emprestarão o SeU de-
grande auxílio. cidido e ínestímável apoio .

NlIlqla colaboração das maís para o
/ engrnndacimr.nto do

Iíaongeíras, a TAC, a em!>I':}_ nosso esporte e, em partt-
'sa de avíação que está e,� cular, do nosso futebul '

,

todos os setores da vida ca-r- A- ACESC, eomplotundo o

tarin�nse, se prontificou I-l auxílio de que necsssítn, en
transportar os' jogadores tio trará em entendimento com

clube convidado, proporclo- um dos clube da Capital, SO
nando substancial abatím.n - licitando a sua aj'lda para o

to nas passagens. E' mais completo êX1tO da Jornada
uma colaboração que a Trans esportiva,
portes Aéreos Catarinense O clube que Iôr solicitado,
oferece ao €'sporte barrígu- saberá, prestar a SUl cota
verde. boraçâo, a fim de que chegue
A FCF, através a palavra a bom têrmo a iniciativa da

autorizada do seu ilustre Pl'e entIdade dos crontstas es.

aidsnte, desportista Osní Me- portívos .
.

lo, facilitará, por todos os Esper!lmos que as pessoas
meios ao seu alcance, a rea- e entidades aquí menciona'
lização de tão meritório em, das não faltem

'

com o seu

preendímento, Regístramos auxilio, a' fim de QUe (l pú
com satisfação e reconna-v- blico esportivo de Santa Ca
mento a decisão, per todos tarina.... possa presenciar UI

os títulos elogiáveis, do maio-I bom espetáculo de rucebol.
ral da FCF. liue e'sta sempre .' N. srT,VEIHA

A entidade que, congrega
os cronistas esportivos de,
Florianópolis ,está empreen-

_' dendo um grande movímen,
to, no' sentido tie trazer; �

'esta Capital, um dos grandes
clubes do futebol caríoca,
'A iniciativa é das mais u""

rojadas, brilhantes e elogío
sas, pois além de, sobretudo,
cooperar Para o sosrguímr-n
to do nível do nosso futebol,
estará conseguindo meios pa
ra cumprir as Suas finalida
des.

CAMPEONATO DA DIVISÃO ESPECIAL
...

DE PROFISSIONAIS
VITóRIAS - DERROTAS - EMPATES

.V:
América , ,............... 9

Ava! : : 9

Carlos Renaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Caxias 4

Estiva : � : .. 2

Figueirense ;-;... 6
Marcilio Dias � 1

ffiímpico ,t••••... '. /-6
Palmeiras ;

-

.: :. 4

Paysandú "........................ 8

D, E.
2 2
5 O
6 3
8 1
6 6-
4 4

10 '3
5 ii
6 4
2 4

.\

PONTOS GANHOS E PERDIDOS

P.G.-
América ; "20
Avaí ..........•...... . 18

Carlos Rênau� 13

Caxial? .; :� : '... 9

Estiva � '. 10

Figueirense '. _ . . . . . . . . . . .. 16

Marcílio Dias : :.... 5

Palmeiras , ...•.
,

.•.. \.. 12

Paysandlí' ...............••...••••.• o o" 20

. .)

FUTEIDL·TENIS
V '

a
�
c:
•

-
c:a
t-
•

-
c:::a

,��__.c� �__��_��
•ATLETI5HII·RE"

AS "PERFORMANC'ES DOS PRINCIPAIS
.

I

CLUBES DA CAPITAL EM 1956

20) Billy O MATADOR e

JERONIMO;- Com: J.im
Dawis

, 3°) A VINGANÇA DE EL
LA'fEGO - 7/8 Epsi.
No Programa:
.l--ornal da Tela. Nac.

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

I -'AVAl, O ano que findou, esportí- �tempo de' mostrarmos que. pende de boa vontade e um
vamente .não foi tão m�u CO" podemos evoluir em curte I p�u.9uinho mais de compre:
mo se pode supor, a Julgar espaço de tempo. Tudo de- I ensao, Ao trabalho Pois!
pelo reduzidíssimo número

-

de pelejas interestaduais que
o público Presenciou. Tive
mos a instituição do Cam
paonato da Divisão ID3pecial
.de Profissíonaís que ainda
está sendo disputado e Curo

ele novo impulso foi dado 2.0
"soccer" catarinense. Gran
des disputas presencíamcs
mas a colaboração do públí
co no que concerne à malho,
ria das arrecadações deixou
muito a desejar e em conse
quência quasí todos, senão
todos, os clubes estão em pre
cárias condições fínanceíras
para 'fazer frente às despesas
vultosas dos seus planteis de '

profis'sionais. E'3te ano, 9:;
clubes pOI' certo farão novas
aquisições, visando rortale
.cer o poderio de seus times e

, com Isso proporcionar à as-
sistência espetáculos dignos
de serem presenciados e 011-

dé a "técnica futebolística
mais apurada deverá falar

, com eloquência sôbre mais
esse esforço dos senhores
responsáveis pelo root-baü
de Santa Ca tarína.

.

r

- Como fazemos todos os anos, iniciamos, hoje. à pu

blicação das "performances" dos. clubes principais da.
Capital na temporada futebolística que passou, come

çando pelo Avaí F.C.:
Avaí 3 x Tiradentes (Tijucas) O
Ávaí '4 x' Paulo Ramos-B

. Ava.í 3 x Imbítúba 1
Avaí 4 .x Guaraní O
Avaí 2 x Paula Ramos 3
Avaí 4 x Bocaiuva 2
Avaí 1 x Figú'eil ense 3·

Av::í 1 x Imbituba ,3
Avaí 1 x Figueirense 4.
Avaí 2 x Figueirense 2
Avaí 2 x Figueirense 3
Avaí 2 x Olímpico 2
Avaí 1 x Paysandú 3
Avaí .2 x Seleção de Itaja

í 2 '

Avai 3 x Paula Ramos � (mistos)
Avai 1 x Carlós. Renaux 6

Gene 'fullmerr O novo Campeão
Mundial dos médios

I dos médios para seu compn ..

Ray "Sugar" Robinson, o' triota Gene Fullmer que o

mais, d�scutido, pugilista des I Venceu Por decisão unãníme;
,

tas últimos
•

anos, acaba �e I
numa luta de 15 rounds dLJ

perder a COroa de campaao .putada na noite de 4.a feira.

o VASCO EM PORTO ALEGRE NA
2 ..

a QUINZENA DE MARÇO
PORTO ALEGRE, 4 (VAI grêmio cruzrnaltíno do Riu e

-:- O destacado procsr do C. ° clube industriário portoale
R. Vasco da Gama, da capí- grense. E de acôrdo com a
tal' da República, esportista. conversa.que tl!ve com o pre
Aurélio Azevedo esteve nesta sidente �enni3ta, Mário Aze
capital, com a missão de ater . vedo, ficou acertado o ímpnr.,
tar com os' dírígentes do tante encontro Inter-estadual
Renner uma nova data, jiara para a segunda quinzena de •

o projetado amistoso, entre o março do ano entrante.

Avaí 1 x Figueirense 1
Avaí 2 x Marcílio Dias 1
Avaí O x Paula Ramos 3
Avaí 2 x Figueirense �
Avaí 3 x Caxias 2
Avai O x Figueirense 4
Avai 3 x Figueirense 1
Avaí 1 x F'lguelrense 1
Avai 3 -x Olímpico 2
Avai 3 x Marcílio Dias 2
Avaí 3 � Estiva 1

,�vai 1 � .:Pa}V*ll,\Ú 4
'

Avaí O x América 3
,

Avaí 2 x Carlos Renaux 1
Avaí 2 x Palmeiras 1
Avai 1 x Figueirense 1
Avaí 3 x Bocaiuva 1
Avai 2 x Caxiar; 1

• Avaí 2 x Tiradentes,'1
Avai 1 x Olímpico 2-
Avai 6 x Marcího Dias O

Avaí 1 x Estiva 3

Avaí 2 x Bocaiuva 1

Avaí 1 x Seleção Catarinense 1
·

Avai O x Figueirense 2
Avaí 3 x PaYs�.1dú 2

Avaí 1 x América 2

, !.-"

••_ _._•••••••••_._••• .-� 'Y'J'N.............,.......
Precisam colaborar todos' \

.

os bons esportista's, ingres- P A R T I C I C Asando como' .assocíados nas
, .

_
•

� _ P A.' Oagremiações e presenciando ,:'l'�. �" ,;, k-- ",: -'" -'>. V .� \_',."'" todos os jo-gos esteja ou não ..
.'.. 1 . • I _,o

esteja em a:�ão o seu clube 'Alvaro Accioli de Vas-" I Thom1tz Camilli
prefe'ridó.

'

concellos I :e:
- P.a-ça tanto, d�vem Os clu-

'

oe' Guilhermina Martins
;bes prem()lIer·· campanhas -Hercilia Sa�f�rd' de Vas-

I
C�milli

nes'se sentido. A "Campanha concellosdos mil sócios" não· póde e

não. deve ser despre2l.ada pe
los senhores dirigentes; .já é

...._ _ _ _ .............

têm o prazer dn participar aos parentes e pessôa.s
ilmigas o contrato de casamento de seus filhos Rose
Maria Martins Cam;Jli e Hamilton Rogério Sanford de,
Vasconcellos

Rose Mm:ia e H.amilton Rogério
.

Noivo!!
Florianópolis, 24 de D�zembro' de 1956

•

Leônidas fez nove, ,
,

, 'Ienlos

Resumo: Jogos disputados - 43; Vitórias - 21;
Derrotas - 15; Emwtes - 7. Sagrou-se vice-campeão
(Ia c"idade (certame de 55) e campeão absoluto do pri-

T.C. 'meiro turno do I Campeonato da Divisão Especial de

15 .Prof�ssionaig, estando agora em 3° lugar.
25
22
24
32
18
45
20
24

Segy.ndo a relação dos ar-

tilheiros do Campeonato C.l-

@ Srio�a� ? pl!l:yer catarinens? INEMALeonldas, IV�lculado ;ao Amé·
rica, classifiCbu-se em 9.° lu-
gar Juntamehte com Hélio
do Olaria e Jaime, da Portu�
guêSa, com 9 tentos. Os arei_

Alheiros principais docertam�" .CINE S O ---!nSFmetropolitáno de 56 foram JV
Valdo, do Fluminense, co�n
22; ,Iridio, do Flamengo, com
18; Didi,

-

do Botafogo, com
16 e Quarentinho, do Bon
suceS'30 e Hilton, do Bangú,

. com 15 pontos.

22
. \'

Jloquei sobre grama

I
1.0 - India (6.a vitória

, ,co'n�ecutiva nos' Jogos OÍim-
15 vezes. picos)
lÔ vezes 2.0 - Pasquitão

"

3.0 -:" Alemanha

santista. 1.0 - Russia, -com 441

pontos

.TENTOS A FAVOR E CONTRA

América ; ; � .

Avaí , � '.'. :.
C�rlos Renaux , .

Caxias .:-.......•................. '

.

Esti,va .

Figlieirense
-

.

- Marcílio Dias � .

Olímpico .

Palmeiras , .

Paysandú ..

'
, ii ••••••

T.F.

2\)
36
24
18
16
30
16
27
18
38

•

CONTAGENS

2 x 1
3 x 2
1 x '1
2 x 1
1 x O
3 x O
3 x 1

5 x 1
4 x 1
O x O
3 x 3
9 x 1
6 x O
5 x 3
-2--i2
4 x.3
8 x O
4 x 2

..
'

. ,

9
6
4
4
3
'3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
I

AlUGA .. SE

; .

...

. ,

)'

Tiro de carabina
(3 posiç�es)

"E?tlfiJ, ., ,.

Derrotado ·0 Sã'O Paulo
Po r ,4 x 2Na Decisiva

S A L A

Aluga-se uma sala para
fins comerciais, sito à Rua

CeI. Pedro Demoro n. 1663.:
Nos autos do Bar Maràbá
canto do Estreito.
Ver e tratar n'o loca!.

'

EmpataÉlos ria ponta ao fl-l mais' sensacionais, do- certn:
nal do return.Q, os çonj.tintus1 m.e; estava send.,o. VenCl.·do pe
rir) Santos e Sâ-o>Paulo decio lO'Sã-o Palllo, por 2 � O,. tend.:>

. diram, ante-ont�m, o título o clube praiano, 'em, espet.:t
máximo do foot-ball paulis-I cular "virada", transformado
ta' de 56, tendo o estádio do, o 'escore desfavorável numa
P8Jcaembú -apanhado consi. bela vitória pela contagem
derável públíco qUe .prOpor-

.

de 4 x 2.'
.

cionou a magnifica renda de E', pois, a

Cr$ 2.086.560,00. O jogo dos bi-Campeão

As 3 - 8hs.
"Na Tela Panorâmica"
Artúro de 'CO�RDOVA -

Colnmba DOMINGUES em:

PAIXÃO SECRETA
No Programá:
Filme Jornal Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 18 anos.

JOGOS OLlMPICOS DE MELBOURNE
2.0 - Suécia(Continuação)

8rUhando sempre

3.0 -'Rusaia

1 ••·.4
"

1.0 - Russia, com 1.172

pontos
2.0;_ Checoeslovâquia
3.0 - Suécia

,

Os 'c.atarinenses Jua1'(�z
Vi e Figueiró continual� se
destacando no futebol gau
cha, como defensores do Grê_
mio Porto Alegl'eÍl':e, che·
gando Os três a figurar com

destaqUe entre OS mais di
cieptes de 1956. Pal'abens .

As 4% - 7�1:! - 9lf2hs.
"Em Cinemascope"

Vivian LEIGH __::::-Kenneth
MOORE em:

O !>ROFUNDO MAR AZUL
No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Pr�ços: 18;00 - 10,00 .

Cénsura até 18 anos.

"
Tiro 1,)0 alvo

Tiro�de Carabina de pequeno
calibre

"

"
-

1.0 � Finlandia, com 556

pontos (novo recorde olím

pIco)
2.0 - Russia

.

3.0 - Estados Unidos
"./"

Tiro �e fusil (Grosso cal'
bre 300 m) Tir,! à silhue�a

1.0 - Rumãnia, com. 587

POYltos (novo recorde olim

pico)
2.° -"- Russia
3.0 - Rúmania

As - '8%hs.
Al'turo 'de CORDOVA

Columba DOMINGUES em:
. PAIXÃO SECRETA

"
As 5,- 8hs.

Rod CAMERON - Cesar
ROMERO em:

TITÃS DAS SELVAS
No Programa:
Atual. Atlantida Nac ..
Preços: 13,00 - 6,50. ,

Censura até 10 anos .

" 600 pon-1.° - C{lnadâ,
tos) "-

2.0 - Russia
3:0 - Canadâ

"

Europa O· Grêmio.
� Ex�ursionará 11

"

"

.i

,,-

"

PORTO ALEGRE, 4 (VA)
O empresário Juan Doce que
está acompanhando· a em

·baixada do Rosário Centr:ll,
da Argentina, estará em con

tato com a direção do Grê
mio Pôrto J\.legreme. O prin
cipal, assunto da reunião do
empresário argentino '�om os'
dirigentes do club,e tricolor
é a ,éxcur.s�o à Europli, que:

'"

conforme fomos informados
está positivada. 'Realizará r.

Grêmio Cerca de 22 jogos no

"Velho Mundo", estreando na
Espanha, e realizando longa

.

gira por 3'ete países eurOpettS.
A proj etada ,gira gremista
desenvolver-se-á em março
e abril de 1957.

" 1.138
olím-

1.0 - Russia, com

pontos (novo recorde

pico)
2.0 - Russia
3.0 - Finlandia

No Programa:
Filme Jornal ;Nac.
�reços': '12,00 - 6,00.
Censura ·até 18 anos;

"

"

- A1' - 8hs.

10) PECADO E REDEN

çÃO - Com: Robert TAY
LOR
20) UM PEDA'ÇO no IN

FERNO - Com: Wendell
Corá
No Programa:

.
Notícias da Semana Nac.

-I-preços: 10,00 .- 5,00.
Censura até 18 anos. .

"Polo aquático
_', ....,

Tiro ao pombo
1.0 - Itâlia, com 195 pon-

tos
.

2.0 - Rolollia
3.0 - Itâlia

1.°."_ Hunirda
2,,6 .� JUgoslávia.
.3;6 ;.__ 'Russla

Futebol
, JJl � Russia
2.0 .c:.:... Iugosla;via
!l.o - Buigaria

. (Continuá)

Tiro ao Veado.na corrida
Ks 4 - 8hs.

1�). RIO VERMELHO
Com: John Wayne

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Soneto
�••••eD••••••••••

(A uma senhora.' que o autor conheceu no Rio

de Janeiro e viu depois nil Europa)
NA IDADE em que eu, brincando entre os pastores,

Andava pela mão e mal andava.
Uma ninfa comigo então brincava
Da mesma' idade e bela como as flores.

Eu, com vê-la, sentia mil ardores; .

Ela punha-se a olhar e não falava;
Qualquer de nós podia ver qUe amava,
.Mas quem sabia então que eram amores?

.

Mudar de sitio à ninfa já convinha,
. Foi-se a outra ribeira; é eu naquela
Fiquei senti�o a dor que n'alma tinha.

Eu cada vez mais firme, ela mais bela ;
Não se lembra ela já de que foi minha,

.

Eu ainda me lembro que sou dela!

ANIVERSÁRIOS -:- sr. Oscar Nazareth
Capella
- sra, Jandíra Estelita

Lopes Leal
- sra. Corália Luz, viú-: .

- sr. Reinoldo dos Reis
va do saudoso estadista' Lobo .

,

conterrâneo dr. Herôllio pe-I -- Coronel Antonio Tau
dro da Luz; ,

lois de Mesquita, brilhante
'_ Coronel Marcos Konder, figura da Reserva 'do Exér-
industrial residente em Ita- I cito Nacional e que já pres
jaí; tou relevantes serviços ao

:- sra, Cândida Rovere nosso Estado;
Lamarque, esposa do 'anti- -:- sr; Joaquim de Souza
go funcionârío deste jornal Vieira

�

-

sr, Francisco Lamarque; - sta, Vilma Botelho,
-- sr. Avrton Cidade filha do sr. Pedro Botelho
- menino Celso, filho di- - sta. Crenilda Moritz

Iéto do nosso conterrâneo - sta. 11ladir Gomes da
dr. Celso Ramos Filho; Silva

FAZEM ANOS, HOJE:

-NA PRACA 15 de NOVEMBR'O
I
ESTE ANO ÓCOMPROMISSO"A BANDEI
RA DOS JOVENS SOLDAD.OS - CONVITE
AO POVO EM GERAr - OcpROGRAMA

Este ano o COMPROMISSO À 'BANDEIRA pelOS
Conscritos iilcQrporadO,s ao 14.0 B.C. e' aos Contingen
tes das 16.a CRM e H. Gu. F'. serát feito em praça pú
blica, tendo sido escfi.Jhido o local defronte à Catedral
Metrc.politana, e· terá' lugar no próximo dia, 5 de Ja
neil'o (Sábado), com inicio às 10 horas.

É uma s'olenidade civico-militar a que todos dé- -

vem assistir. ,

O Comandante da Guarnição Militar de Floria
nópolis convida as Autoridades Civís e Militares, as

Associaçõe3 de Classes, os Estudantes, e, ao POVO EM
GERAL .parà as solenidades' que constará de: '

1 - Formatura Geral do Batalhão
.

c

2 -;- Apresentação dos Recrutas ao Comandante,
pelo Capitão S/I

3 - Toque de ·sen ido - Apresentar armas para o
.

Oompromisso
4 - Compromissil à Bandeira pelos. Conscritos in

c{}l�pora4os, no çorrente ano, aos 14.0 B.C. e aos

/ Contingentes das 16.a CRM e H. Gu. F. ,

5 - Descansai' armas
6 - Canto do Hino Nacional

.

7 - Leitura do Boletim Especial alusivo ao áto -

Exortação aos Conscritos pelo Comandante
do B.C.

S -'- Desfile individual em -continência à Bandeira
9 - Desfile de TrOPa em contiJ:lencia as Autorida

des Oivís e Militares que estarão postadas Das

sacadas do Palácio do Govêrno à Praça 15 de
Novembro.

10 - Encerramento.

'l'AC _ TRANSPOHTES AÉREOS CATARINENSE S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.á CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acioniStas desta Socie

àade para a asserntléia geral, extraord.i.Jtária, a realizar-
� 2e em sua séde sOllal, à Praça Quinze de Novembro,
E.difício Sul Amén..::a, 4.0 pavImento, nesta capital, no

eia 5 de janeiro de J957, às 16 horas, para deliberarem
�ôbre o segl:linte

.

• Ordem do dia:
1.0 _ Reforma ó'!os estatutos sociais

.

2.0 - Eleição tiOS membros da Diretoria
3.0 _ Outros assuntos de interêsse, da Sociedade.
Florianópolis, 22 de dezembro de 1956

-

João' David Ferreira Lima
DIRETOR PRESIDENTE

Florianópolis, Sábado, 5 'de Janeil'� de 1957
....----------�--------== zx

8 milhões de cluzei·
ros serão invertidos

BRASILIO DA GAMA
DIVULGADOS NOvOS DADOS SOBRE A MONU
�ENTAL OBRA, QUE SERA' DE IMPOR'l'ANCIA 'DE
CISIVA PARA O FUTURO nA ECONOMIA MINEIRA

BELO HORIZONTE, (Belpress) - Com uma' area
de inundação quasse ideritica a area do Distrito Fe
deral � um .s.olume dague {) vezes maior do 'que a baía
de Guanabara (20 milhões de metros cúbicos) a repre
sa de Tres 'Marias surge como um dos .empreendimen
tos nacional de maior alcance económico e 'social, dos'
ultimos tempos. Planejada para ser construrda nas pro
xímídades de Corinto, às margens do baixo S. Fran
risco, a represa regulará o regime de cheias do rio e.
tacildtará a naveção a navios de pequeno calado, duran
·te todo o ano. Nunca mais o dó transbordará, benefi
ciando-se assim a navegação e ficárído Hvres dos éfeito�
da cheia as cidades do Vale. O atual calado, de 60 cen-'
tímetros, será elevado para 1.50 metros, calado euro

peu. Num percurso de 1.300 quílometros, entre Pírapo
ra e Joazeiro, grandes navios, como o "Raul Soares" e

outros obrigados a permanecer inativos A a 5 meses por
i-no, navegarão o ano inteiro.

A barragem de 'fres Marias acarretará outros gran
des beneficios, quer decorrentes do domínio do rio, quer
das fontes de' energia eletrica, além dás modificações
climaterlcas . e nas consequencias .nas culturas agrícu
las. Transformando numa grande baia mediterranea, o

gigantesco reservato. io de agua constituirá também ex

celente local de atração turistica, de pratica de espor
tes aquaticos, incluindo-se a pesca, -com O· fomento ra

cional da propria pcicultura, num dos maiores tanques
"do mundo.

.

Tres Marias será uma barragem de terra, com um

maciço horriogeneo impermeável, medindo cerca de 2.600
meetros de comprimento, por 64 de altura maxima.· Na
margem direita, parcialmente embutida na lombada Í'O

chosa ali existente, ficará a casa de força, constituída
fie oito unidades de 65.000 kw. O vertedor será esca

vado na mesma lombada, desaguando num canal revesti
[lo de concreto, que conduzirá as aguas de enxurradas
até o leito do rio, a jusante da casa de força. Seis com

partimentos de 15 metros de altura por 13 de largura
controlarão o vertedor, partindo o escoamento de uma

r'escarga de 9.000 metros cubicos por segundo, ou seja,
cerca de 1;9 vezes a maior descarga observada.

Está prevista para futuro remoto a construção. de
um canal com eclusas, à margem esquerda do reser

vatorio, o qUe perrmtirá elevar a navegabilidade do mê
oio São Francisco até a barragem e, dali, até as proxi
midades de Belo Horizonte.

O orçamento preliminar das obras, programado
com recursos da verba constitucional da Comissão do
Vale do S. Francisco e que contará com a participação
substancia da ,(jEMIG e do DNBE, está estimada em cerca

oe 9' bilhões de cruzeiros, para serem aplicados em tres

etapas. ,

'
,

.

,

Espera-se que ainda no atual periodo presidencial
�eja controlado o rio, ficando·1:\ inauguração da usina

b.j,drpeJMric..a par� pouco depois.
,

;.,. _.

't - :.' -:�
..

I. extrema Verbs para. SaDIa Calarina.
,

,.

't'"
No orçamento da' União para o eorrente exercicío, no Mlni�-

orllO e té�'�o da Viação, estão consignadas, entre outras, as seguintes do�
,

taçoes i,llira estradas em nosso Estado:

600.000

TÓQUIO, 3 (UP) - "O
quartel-gensral das forças
aéreas norte-americanas do
Extremo Oriente será trans
ferido no dia primeiro de Iu
.Iho de 1957, do Japão para
a: ilhas Hawai", anunciou
hoje o general Lemnitz �i.'.
comandante supremo do Ex·
tremo Oriente, esclarecendo
que a 5;1\ força aérea, atual
mente em Moriyama, seria
transferida naquela epoca
para Fuchu, nas proxímlda
des de Tóquio. Oomunrcado

.

publfeado por· ess'e' mortvo
declara que a transferência
do quartel-general das ror-
ças aéreas do 'il:xtremo Ori
ente representa "uma ebpr.
na aplicação ao piano do D'!
partamento de lJt!feg,fl, anun
ciaào em [ulhq U!tl.m.O e" des
tinado a consolidar 0,\' Co
mandos ,do Extremo Ol'ient-e
e do Pacífico". Acrescsnta o

comunicado que, a partir àe
primeiro, de .i U�h3 próximo
a:.: forças norte-amerleanas '

do Extremo Odente .'e trans,
formarão em "fOl'I!as aéreas.
do comando do Pacifico am-

.

3)
. pliado", comando atualmente

I 4)
colocado sob as ordens ao

general Btump, cujo quartel- 5)
general se encontra em Peàrl
Harbor, nas ilhas Hawaí,

DR - 36 - Florianópolis - Lajes - Itaplranga :

Trecho Lages - Joaçaba (DR - 32) """""" 42.000,000,00
Tl'echo Joaçaba - Xanxerê - Itapiranga 30.000 :000,110

72.000,600,OU

BL - 59 - Curitiba - Florianópolis - Parto Alegre:
18,000.000,00
36.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00

Ponte sôbre o rio Itajaí - Açu ., ..... " ,'.,.

Treeho Jolnville ,. Fpalls. - P. Alegre ,,:,
Tr.echo Curitiba - Joinville .. ,.,.".", .'.-:- .. ,.,
Ponte sôbre o rio Araranguá -.,., .... " .... ,."

Para as obras ele acesso ã ponte, Hercilio Luz, em

acôrdo com a Prefeitura Municipal de Flo-
rianópolJs ... , . , .. , . , , . , . , , , .. : ..... , . , ... , , 6,000,000,fI0

78,000,000,00

BR - 14 - Trecho Joaçaba - Marcilio Ramos:
Carázinho - Cruz Alta - Julio de Castilhos , ... ,. 14,400.000,00

\
BR - 2 - Trecho no Estalto de Santa Cat�rina 30.000.000,00
Estradas de rodagem:

1) Distrito Major Boiteuxburgo, Tlj"cas. 1.800,000
2) Base aérea - FlorianópoHs, para cons

trução e pavimentação de trecho muni"
cipal e prosseguimento dêste trecho em

linha reta por um atêrro ligando as

duas pontas do saco em, ferradura que
constitui o Saco dos Limões, em dire-
.!;ão ã base e ao campo de aviação .. , 8.000.000
Tubarão - Laguna .... , ... , ... ,., .. , 1,000.000
Ilhota-Baú-Braço Daú-Luiz Alves Mas-
saranduba , .' .. , , ,

Rio do Sul-Areal-Trombudo Alto-Trom
budo Central-Pouso Redondo Rio do
Oeste

, ..

6) Passarinhos. Palmitos. Cunha _ Porã-
Maravilhas " � , , , . , .

7) Lajes - Sl.ão Joaquim , .. ,.,.' .... "

8) São' Joaquim - Passo da Areia """
9)' Lajes - Florianópolis para o trecho o.

Bocalna .:_ Bom Retiro .... , , , , , . " 1 ,038,206

400,000

o ESTADO· 2.076.206
1. 000 ,000
538.206

o mais antigo diário dê
3anta Catarina.
Leia e assine Dona Francisca , .. , , , . , , . , ... , , , . , .

Ponte sôbre o Rio Uruguai à altura do
Passo Golo-en ou adjacências '., .. ",

12) Serra do Faxinai �. Praia Grande .

13) Jolnville - Foz do rio Cuba tão ,

14) Tijucas - Sertão de Santa Luzia ., ..

15) Outras rodovias sendo CrS 1,000.000,00
para a estrada Corupâ-São Bento ., ..

16) Ponte sôbre o Rio Jacutinga, na Vila
CIDADE DO VATICANO, de Arabutã, Município de Concórdia

4 (U.P.) _ O�pa Pio XII 17). Acesso à Fortaleza dos Naufragados,
. concqdeu, hoje audiência ·na Ilha de Santa Cutarlna, mediante

acôrdo C9m a Prefeitura .l\{u·nicipal de
geral a uns 4 mil romeiros .Florianópolis ... , . , . , , ... , , , , , , , ....

e turistas de muitos paí- 18) Construção de revestimento asfáltico
ses europeus e latino-ame- do estrado da Ponte liercllio Luz

ricanos. O Sumo Pontifíce,
que conta 80, anos de ida

,clt) .. jflilou /brevemente em

fran'ces, italiano, espanhol,
inglês, ..alemão e português
a diversos grupos. Devido à (Continuação da 8

a Pag.) A-
.

§ 3.0 - Os juros dos títulos - da dívíOa pública per-audiênciá geral, o Papa, tencentes, em caráter inalienável, à Faculd!l.de de Direinão conceaeu, hoje,. suas

audiências privadas de fim- to� d� B�hia, e que/c�ntinuarão. a integral' o seu patri-
d ..... b momo, somente poderao ser apllcados em pesquisas ouo ano ''''1'a os mem ros

.

d' '"

'

'd .: ....
__

..f.''''''' .

't··. d' c;ursos, e aperfeIçoamento, estImulo a cultura, ou aqui-, o co.rJ!(o u}p.tlma ICO acre 1- . - do' I" . ,.
_ ,

t d s V t' A'
.

d' bIçao· e lvro-,;; e revIstas tecmcos.

ta o no a

ICha�o. Cl'de I� '., § 4.0 _ Os demais bens pertencentes à Faculdadea-.'Ie que aman a conce era I
d D"

..

_ .
.

.

.

.

d'"
.

I
e

.

ll'eIto passarao a mtegrar o patrllnônio da Univer-maIS au lenCIas.
sidade da Bahia. ,; '.'

,

� Art. 6.0 - E' concedida, na forma da Lei n.o 1.254,'
ile 4 de dezembro de 1950, à Faculdade de Direito de
S�rgipe, a 'Subvenção mínima a»ual ali e�13belecida.

Art 7.° - Para atender às despesas com a federa:
lização dall fztculdacies de direito de Santa Catarina e
da Bahia, é o Poder Executi�() autorizadQ a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, ó crédito especial de
Cr$ 7.804.000,00. (sete milhões, oitocentos e quatro 'mil
el'"uzeiros), sendo:
a) Faculdade de Direito de S C'ltarina

Pessoal "
"

Material .. .. .. .. .. .. .. ..

b) Faculdade de DireitO da Bahia, nos têr
mos da Lei n. 9.155, de 8 de abril, de 1946

Pessoal .. '

.

Material . __

10)'
11)

1.03!L 206

.2.000.000
80C),000

1.500,000
538.000

PIO XII RECEBEU
4.000 ROMEIROS e

TUR.ISTAS 3,215.030

2.538,000

2.000,000

8,872.000 39,553.850

federcllizaçãfl . da Facul
dade de Direito

EolaC8 PiOr8DZdOO-Carmeiro f

Realizar-se-á hOJe, civil e religiosamente, o enlace

matrimonial da prendada senhoririha Rosa do Carmo

Floren.zano, alta funcionária do Tesouro do Estado, e

filha do industrial sr. Braz Fiorynzano e de sua exma.

sra. d. Emília de So�za Fiorenzano, com o sr. Lauro Car

l,eiro Filho, alto representante comercial em São Paulo

'e fHho do si'. Laurindo Gomes Carneiro (f�lecido) e da

exma. viúv� Antônia Bueno Carneiro, pertencentes a tra

dicional família paulistana, da estirpé dos Gomes Car
neiro e Cunha Buenu.

Serão paraninfos da :noiva, no ato civil; o Professo\"

João Alfredo Medeil'os Vieira e sua exma. sra. d. Ornil�

da Scharf Med'eiros Vieira; e no ato religioso o sr. Lau

ro Nienkotter e sua irmã, srta. Anit'a .Nienkótter. Pa

drinhos do noivo, n'o ato religioso !'lerão o sr. dr. João

Bueno de Almeida e a exma. sra. Clarisse 'Carneiro

Baccini, de S. Paulo; e no ato civil o sr. Reinaldo
Nienkotter e sUa eX�:la. espôsa d. \Verôh�ica Nienkotte-r.

.

O ato civil tera lugar às 9,30, na residência dos

pais da noiva, à rua 14 .de Julho n. 889; no Estreito; e a

cerimônia religiosa, às 16 horas na Matriz de :N. Senho
ra de Fátima, dáqu(;!e bairro. Após o enface os 'noivos
�eguirão em lua de mel, para São Pau10.

.

-RegÍstrando o auspicioso acontecimento, "O ESTA

DO" cHmprimenta o distinto par, al,nejando-lhe farta'
messe de venturas.

Compra se uma casa�
Compra.-se uma casa de madeira ou material atéCr$ 100.000,00.
Dinheiro a vista. As pessoas interec<>sadas devem

..procurar o Sr. Dil,,:on Machado :na· Imprensa Oficialdo Estado.

Grande incêndio
OTTAVA, 4 (U.P.) - O

bairrõ velho desta capital
foi retrato de violento.' in-
cêndio que destruiu uns

dez prédios compreendidos
entr� dois hotéis, um edi
fício de apartamentos e vá-
rias lojas.

/

Todus os ocupantes esca

param às chamas que ·lavra
['am durante várias horas,'
antes de serem dominadas

pelos bombeiros.
Os' danos materiais vão

além de um milhão de dó- 7 . 804 . 000,00
.

Cr$ ,

2.604.000,00
. 200.000;00

•••••• o. o •••••••

4.500.000,00
500.000,00

lucionando através as na-
Art. 8.0 Esta lel entrará em vigôr na data de, sua

publicação, revogadas as disposições em contráriQ,
.Rio de Janen'o, em 19 de dezembro de 1956; 135.0 da

Jndependência e 68.0 da República.
.

.JUSCELINO KUBITSCHK
/" CLOVIS SALGADO ./

("Diário Oficial" da União, 19 de dezembro d'e 1956).
...........................................

P A R T I C I P A�C A O
----------------_._--

AMPbIADOS
Cursos de Farmácia
e Odontologia
'RIO,' 4 (U. P.) - O go

vernador Janio Quadros as

(linou liecreto ampliando
para quatrQ anos a duração
dos cursos da Faculdade de
Farmaéia e Odontologia da
Universidade de São Paulo.
'A alteração vigorará a par
tir do ano letivo de 1957 pa
ra as pril;neiras séries dos
CUl:SoS lIlorIrtl8is da, Facul
dade de Farmacia e Odon

tologia e nos anos seguin
tes para as séries _ posterio
res, progressivamente.

. Par.icipaçã�
Vva ·Eudoquia Kalafatás participa aos parentes e

pessôas amigas o contrato de· easamento de seu filho

Estefano 'Com a srta. AurecY Christoval
Yvone Christoval participà aos parentes e pessoas

Ilmigas o contrato de casamento de sua irmã Aurecy
com o sr. Estefano Kalafatás

Florianópolis, 2J de Dezembro de 1956.

Pedro Bruno Ventura Thomaz Camilli
:e: :e:

Placides Gonçalves Ventura Guilhermina Martins
. Camilli

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
<'migas o contrato de casamento de seus filhos Alzira
Ventura e Tomaz Camilli Filho

A lzira e TomazEnfermeiro
", Precisa-se de rm enfermeiro para serviço . parti
cular. A tratar c�nr Walter Stodieçk - Rua.Ti'ajano, 3

Noivos
Florianópolis, 2�l de Dez.embro de 1956

PARTICiPACÃO
. v.va. Eudoquia Kalafatás participa a V.S. e Exma

FaJtlília que seu filho Estefano contratQu casamento
(;Om a srtA. Aurec,}" Christoval.

Yvonne Christoval participa a V.S. e Exma. Família
que sua irmã AUl'eq contratou casamentó com o sr.
Estefano Kalafatás.

Esh�fano

. ."

III' .,

AVENTURAS. DO
" ME. FASClNA.M ��

S�$. C)\.ol-\Oo:. N�GçtO:>

� ..)_./
�

e Aurecy
confirmam

Florianópolis, 29 de dez embro de 1956

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

A HORA DO

TÚNICO ZENA FARMÁCIAS DE PLANTA0I·NOI,CADO"· PROFISSIONAL:
M • P I C O 8 ' DR. NEY PF.:&RONE

DR: WALMOn ZÚMER
.. �u. iO�':É TAVARES"

.

MIT'NO

GARCIA _ -litACEMA
-

.' "rmado pel;' .I!"&c.illoade· Nacie-

DIplomado pela Faculdade' Na- DOENÇAS Nl<:nVOS,!\s E MEN- .a1 ae �e.di")Ii_ uU1Vel'IUaade
elonal de .

Ldlclna, 'da Unlver- TAIS - €LlNICA GERAL
. do Brall1

.

Ildade do Brun Angu�ia - Com.plexol - RIO DE JANll:IRO
E'J-lllterno por concurso da Ma- Insonia _ Atac.ues _ Manlal' -. Aperteiç....d1ento Da "t:a.a "e

ternldade-Ellcola Problemática- af..cíva e sexual � SlIud.. São Jblruel"
(Serviço do frof. Octá"lo Ro- Do Serviço Nacional de Doen-i Prof. ..,ernaniW l'aulino

drlgueÍl Lima)
. ças·. Mentais. Psiquiátra do: lntern.. por a all..... do ::.e1'Viço

I!ls-lntO'rJU) do Serviço de Clrur· i:lospital-Colinia Sant�Ana..' de Cirurgia
lia do 1I.lIpital 1_ A. P, E. T. c.. CONSUl!rTóRIO - Uua 'J,'r&-" Prof .. Pedro de Mour.

do Rio de Jl\nelro jano, 41 - �as 16- às 17 hl;lral. \ CLINl��.I!:��t.:2��..T0�Médico do Hospital dO' Cal'ldade RESIDUNCIA: .Rua :.:socal�va"1 DOENÇAS DE SENHORASe da Maternidade Dr. Carl"s 139 Tel. 21101
CONSULTA� D'à' t da.

.
. Corrêa -'. .,:): I .rlamen e

_

.

.

DOENÇAS DE SENHO'tAS -

.

Dr. ALMIRO BATALHA .. 7 - 9,30 ne HospItal de O.m- -4.0 PBlMEIRO SINj
-

':>E FRAQUEZA, TONICO ZENJ.\PARTOS - OPERAÇOES Diplomado pela raculdad� de dade. .

..lUA MESA I'
_

Cons ; Rua João Pinto n. MedI'cI'na da Universidade da RESIDENCIA - Rua Duarte ,..to. .

"' .

Schurel, . 129 - Telef, 8.288 -
. ..16, das 61,00 às 18,06 horas. Bahia Florianópolis.. ,

(V FI'
- , .

LI"da:teu�e�e��n!O;;:it\arca- CUnica M���::ç:: Adultos e

DR:-::CESAR'L BAITRAALHA DA
-

. ApreSSO - 8tllnOp!JJIS. . .a.
Doenças de Senhcras

..

S ._VE .

.

ENDEREÇOS A1'UALIZADOS DO .XP0"Dg",oResidência:
. Operações _- Partos CirurgIão Dentista &�

Rua: General BittencoUrt a,
. Ondas Curtas _ Raios Infra

.

. FLORlANOPOLIS LTDA.101.
.

.

I Clinica de Adultos e .

Telefone.: 2.693. Vermelhos e Azu

Diatermia - Eléctro Coagulação Crianças .B.aio X Transportes de. Carzas em Gerai entre: FLORIANOPO.·'.

CONSULTORIO..: Rola Coronel 'Atende com Hora �ar. LIS, PôRTO-ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIOPedro de' Moro, 1.541 caia. ' DE JANEIRO E BE:n.O HOR!ZONTE .

1.0 Andar, Apt. A Felipe Schmidt 89'ASa· . .'
Frente ao Cine Glória - Estreito

8"
Consultas das 9 às 11,SO e daa Ias e • Matriz: F�ORIANóPOLIB Filia): CURITIBA

18 às 20 horas A D. V O G A DOS 'Rua Padre Roma, 43 Térrev Rua Visc.onde do Rio Branco
Telefones: 2fi\,8!l (Depósito) - 332/�6

21)..86 (Escritório) Tf:lefolle: 12.·8.0 J"

Caixa Posta), 485 Ena. Tele,. "SANTlDRA"
End. Tele,. "SANDRADE'"

1
FlUa): SAO PAULO

.

Agência: PORTO AI.BGHR
'-_

,

''Riomar''
Avenida do Estado 16C6/16 Rua Comendador A.:evedo,

64
Telefone: 2-37-88 '

Atende "RIOMAR"
EncL Tele,.. "SANDRADE" Elld. Tele,. '!RIOMAULI"

"

:M�S DE JANEIRO
1 --teÍ'l;a-feira (feriado), - Farmácía Santo An

tônio - Rua Felipe Schmidt, 43
c

5.- sábado (tarde) - Earmâcía Catarinense
. Rua Trajan.o

6 - domingo -- Farmácia Catarinense - RuaC'
Trajano

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

13 domingo - Farmácia Noturna _: Rua 'I'ra-
jano

19 sábado (iarde) - Farmácia Esperança-
Rua Conselheiro Mafra

20 - domingo � Farmácia Esperança - Rua Con
selheíro Mafra

26 - sábado {(arde} - Farmácia Nelsón -:- Rua
Felipe Schmídt

27 - domingo - Farmácia Nelson, '- Rua Felipe
Schmidt

O serviço noturno será efetuado
8antoAntonio e Noturna, situadas às
midt, 43 e' Trajano. .

A :presente tabeIá não poderá ser alterada sem pré-
via' autorização dêste

'

Departamento.
..

D.S.P., em dezembro- de 1956.
-

Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de -Farmâcia.

,�· ••••• _..w,;,,,:·__•• • •
•.;, _ �

pelas farmácias
ruas Felipe J�ch-

.
.

, . O ESTADO

DR. ROMEU BASTOS
,

PIRES
. MltDICO

Com prática no' Hospital Sio
Francisc;) de AIIsl. e na !:'anta

Cua do Rio de Janeiro
-

CLINICA MltDICA
.

CARDIOLOGIA
Consult6rio: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2675.
"Horários! ·S.egllndas, Quartal e

Sexta feira.: - .

Dal' 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch�

midt, 2)J - 20 andar, _apto 1 -

1'el. 8.0�.
--

bR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

.Rua' ·Vitctr M�i':eles" 60.
FONE�:. 2.468

Florian6poli. -
.-----------_.

DR."ARMANDO VALe
RIO DE. ASSIS

Doa Serviços de Clínica 'Infantil
da Assistência Municipal e aOI

)fitai de Caridade
cLíNICA MÉDICA DE CldAN-:

ÇAS E ADULTOS
- Alergia - ,

Consultório: Rua Nunel lIa
.ehado, 7 - Conl!.u1tas daa 15 à.
l8 horas, .

Residência: Rua Mar.rchal Gui,
[herme, 6 - F<>ne: 878S

DR. rose MEDEIROS
VIEmA "

, .... 4DVOGADO -

Caixa Postal 160 - ltal'" -

Santa Catarina. Viagem co·m segurança
e -rapidez

80. R08 OONFORTAVEIS IlIGRO-ONIBU8 DO
. -

-".�14PIO,0· -;mL�lll-SíLllll;=-
..FlorlanópoUI - Im,iaf - JoiDv1lle - Curitlbà.

.

.

�._"....,.:--
-

�

-:,.-� �-
.... ,.,_,...

'"

. ,AneA·n·�c"'ia-: ·H.ã:iôeoQoroê-qüína da'"
Am . • Rua 'l'eDtlDte.�SUYetr8

DR. HENRIQUE-PRISCO
.

PA"QAISO
l\ÍrtDICO

Operações "Doenças dto Se
nhoraa - Clíntca de Adulto••
Curso de .,Espacialização·, no

Hospital dOI 'Servidores- do EI-
tado.

-

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas - Pela mll'nhi no

aospltlll de Caridade. '

À tarde das J.5,S!l hs.. em dian
te no consult6rio á· Rua Nune8
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2756.
Residência - Rua Presi4entol

Coutinho 44. Tel.: S120.

Telefone: 87-06-60

-00. .

J(rLlO PAUPITZ
,

FILHO

- ,

DR. AN·rONIO GOMES DE.
Ex.il!tern.o da 20& E�,.ma1"!" MEIDA .Allnel.: RIO DE JANEIRO Agência: BELO UDIU-

. e ServIÇJ de gastr,,-ell,..rololla AL "BfO.ar" ZON'fE
da Santa Casa do Rio de Jeneiro -

. ADVOGADO �

(Prof. 'W Berardinelli). , Escritório e Resídência.
.

Ex.intei·no 'do Hbjlpit.al mater- . Av, Herciliei .Luz, 16 Rui. Dr. C.ino �,etto, 99
nidade V. Amaràl. Telefone: "S"..

.

. Fo.e.: 82-1'1-83 e 82-17-37DOENÇAS INTERNAS ,·._.M .
Coração;,,: Estômago, intBlti1lo,] CLlNICA VE,NTARIA. Atende "RIOMAR"

figado e .ias bi1ia.�es. Rinl. _". DO' Eild. Tet�l'. ·'RIOMARLJ"ConsultóÍ-io: Vitor Meirel.. 21.' .

AMOS NOTA O
.

d pA.

D 1" às ,18 hora.. l DR. ALVARO R .: -- s nossc_ .irVlçOS nas praças e 6rto
R::idênci.l1: �ua Bocaiuva 10·1· 'Atende das-S-às lrhoras, Alegr.., Rio e'.BeloHorizontE', são efetuados pelos nossos
Fone: S45-ª..

. i e das 13 às 17:t,í horas, dia- agentes
.

, -
.

DR. MARIO DE LARMO. i riamente .. ,
"ROnOVURIO RÁ,PIDO �IOMAR"

. CANTIÇAO .

Rua'Victor ,Meireles, 18.
.. M lt D I"C () Consultem nossas tarifas. EXPRESSO 'FLORIANóFOLl$

CLINICO 'DE CRIANÇAS D ·:É, N '1' 1 S TAS; -Fones: 25-84 e 26-86 - '.
ADULTOS , O'R. SÂMUEL FONSECA \ ', � - ..Doenç�s Interna.

.

. .

CORAÇÃO -- FIGaDQ -- lUNS CIRURGIÃO-DENTISTA
.

-

_ INT�'P�OS Clinicã _' Cirurei. Duêal -...4-

Trda1'lento lIÍl�iferno da, Protese'Dentária .

SIFILIS 1lalol X • 1idu.�Verm,Uao
Consultório - Rià Vitor Mil- D1AT�B)lfA

-

"le8 22.. ' Conault6rio e "ResldiDcia: .

�
, •

HOR..lRIO: " Ilua Fernando ·�ach�o, D. li

Das 13 às 16 horaa-:' �-
, F�ne: 2225.

'"

T"lefoue� Consultório - 3A1II.
'

-- .Oonsultal: ija. 8,00 .. 11 RO-
Réf.idê'llcia: Rua Jos� .io· V,:le' Tas'e .das � 14WO àli 18 hQra.

Pereira -1.58 - Praia da Saq4-4e _ .EseIllsfvarqente Cl)m 1&ora mar·

_ Coqueirol. '. .�::
.

'i .; c.aa.··. ' '.' !
___

.

_. .

.

'. S4bado - dai � .a 1�.
DR. CONSTANTINO .

-

DR.
.

LAUR+) CA��EmA
.

DIMATOS.
_

:". .

'DE ANDRADA .

MÉDIC� cIRyRG_:t°p.r�. . CIÍlURGll0-DENTISTA. .i)oenças d:e;�hc;�:1i Urltiárlal ' CONSULTóRIO - �diflclú
-- Openç

ertei óament'.i" . e Partenon - 2" andar - laia
.

Curso ádt'� ap
nos hospitais de' l:OS. _ Ru.a Ten.ente· Silveira, 15

longa pr .Iea Atende
.

diáriameJl.te d.. a ...
Buenos AIres. .., l' 1 h"

. "

SULTóRIO' RUII �e Ipe! oras. .e,
.

S ChO�dt nr 18 (;obrado). J!'ONE Sas e 5all "as U ai 18 hor...
c mI, •

_ 19 as 22 horas. .' .

-

3Ó12.
RAl'-O' das 15 á. 18 110- Confecciona Dentadural·. Pon·

HO ,1.
.

es M_&veis cI .. Nylon. �.

Telefone:' 3666.
------_.

''Riomar''
A °enirla Andr-':!ls, 871�B

Telefune: ...-d0-27
Atende "RIOMAR" 'PEROLA

Vende�se ou arrenda.-se o Berola Restaurante. sito à
rua ·24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.CLINICA .

de
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

E GARGANTA'
DO .

DR. GÚERREiRO QA
FONSECÀ'

Chefe do Serviço de .OTORI
'lO do Hospital ue Florianópolis,
Possue a CLINICA. os Al:'ARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO d!1s. DOENÇAS
da ESPECIALIDA:iI!i.

'

.;

Consultas - peTa- manhã nQ_
HOSPITAL "

.

A TARDE - daa 2 as 5-=
DO CONSUI.TÓRIO -;; Rua doa
ILHEr'l nO. 2
RE...!D:ltNCIA - Felipe SCR

midt nO. l1S Tel 2865.

LIRA TENIS CLUBE
·-:0:---

SUCESSOS DO LIRA PARA JANEIJW

!).ia 6 - domingo: BAILE rNFANTIL com pre·
sentes à garotada:

ma 11 ::- 6.&-f,,·ira: BOITE AMERIGANÀ!
Dià 19 - sábado : SOIRÉE DO_ BROTINHO (elei-

"I, ,.çao de Mis� �rotinlio do
.. Lira,

� .

1957) !
.

,_ �

Dia 26 - sábado : GRITO DE CARNAVAL!DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAÓ

f'IRUBGIA TREUMATOLOGIA
ortopedioi

COIlSUltÕ'lio: João l'into, 18.
'DaI) 16 is: 17 dIlriamente•.

, Menol aD� Sábados
Res: Boeaiuva· 181i.
Fone: - .2.:{14. -

DRA. WLADYSLAV,A
W. MUSsr

.
.

�

DR_ ANTONIO DIB
•MUSSI··
·M�DIC.Og

CIRURGlA CLiNICA DR. LAURO DAURA .\DMINISTUÇAO
GERAL-PARTOS '. o

CLíNICA GERAl, Redaçio e Oflda... l ...a Con-
Serviçe <!o.mp"let.o e especiah-

Er.p'ecialista eUl íno�éstial d. w.heiTo �MA(ra, D. 168 ·TeL. "22
sado das DOENÇAS DE SENH9- .. á � _.�.'P"'lIt,,1 13J. '

RAS, com mo'dernos
. métodos de Senhoras e' VIas urm ri... - � B NS ARA-OSCura radical das Udecçou 'Ditêtj)r: -RU ]i} • ...

diagn6sticos tl trata!.lle:nto•
agudas e cronicas, do aper.lho . Gerente: DOMINGOS -r. D•.

SUt,POSCOPIA - HISTERO -

b OI AQUINO
SALP1:NGOGRAFIA - METABO- geuito-urinário em am OI

lleprellen�aJl.t.. :
- LISMO BASAL sexos.."

Ih Di tivo RepresenteQõM ;.. A. S. La,a .

ft'\dioterapla por ondas eurtlil-_ Doenças do apare o gel
.

� R I Ultra e .do sist�ma nervosO" Ltda.·
"O ;..,'Eletrocoagulaç'lo - a os

Horário: 10lh As 12·e 21Aa ás 5. Rt:':l Senauor""1lantaa. • .-."
VlcIeta

.

e Infra Vermt;lho. Consultório: R. Tirajentel, 12 andàr.
ConsultórÍ"o: Rua .TraJano, n,.l,

_ l0 Andar.-- F'one: 82411. Tel.: 22-6924 - Rio�de Janelrq.;_lO andar - Edific;o do M,0!1teplo. Residência: R. Lacerda Cou- ( Rua 15 de. Novembro 228" MINisTtRlO DA,AGRICULTURAHorário: Das 9 às 12 horal -
tinho, lS (phácarn. do Elpanha) ndar lIala 612 - São Pauln. SERViÇO FLORESTkL'r.. .,.. MUSSI.

D _ Fone:' 3248. Assinaturas anual.·. Crf
. 100,00

Da. 15 às 18 -hora. - ra.
::...:.::.:::.::.:...:.::.���::---::::::_

. DELEGACIA FLORESTAL
SSI -

DF Venda avulua •••.•.• Crf 1,00 .'.

M:Vtesidêneià: Avenida Tl'Om- DR. ALVARO
'Anúncio .mediante. contt:áto. . :REGiÓNAL ".

. powlkJ.. ª4. . CARVALHO OS originai., mesmo não pu." "ACORDO'( COM O E�TÀnC) :pE"'
� .. ----"- -- M�DlCO D"E CRIANoÇAP blicadoB, ·não lerio rJevolvid"l. -

SAN::'-\. CATARINA' ',.
\ PUERICBL'J'URA - PEDIATRIA A direção' não se N3I>Onsabili�. ./

DR. JÚLIO DOIN _ ALERGIA INFAN'l:IL pelos conc�" . emitido. 1101 'ar- . A V I, S O·
VIEIRA C'lnsu,ltóri<>: - Rua Tlladeb" tigos aL8il A Delegacia· FloreatáI Regi,onal,tes n•. 9 - Fone: 2998.

.
.

MltDlCO ResI'd'ência: -- Av. Blrcllio. .

UI''"'18 no sentido de coibir; ao máximo pos��SP/WIAL1STA EM OLHOS 155 1'el 2530 lNFOh"...'_;OES...
I 1 . d' 'd b' d d

..

')UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA 'Luz n..
-

'" à� 18 ho" O leitor encontrará, nesta co- s.ve .. as queIma as e <lrru a as' e mato, afim de impe-
, o E OPERAÇOES Hor�r!�:.. f- Das 1

, luna, informaçÕes. que n.lce.lita. d' d t f 't
A •

In�;:�!!��o _ Nebnllzaçio _ ras "dlé��te _ _ , diàriamente e d, imediato:::.
..

Ir os GU<:S rosús e elOS economlcos e ecológicos que
-

. Ultn-Som
. -DR. NEW'('ON ·O�NA:IS.· Tel.U:le acarretam tais Ilráticas, tQrna público e cha�a a atenção

('!'�àtamento de elnolte .ea .

,
O ,lütado • _............. '.022 de todos os proprietários d.e ,terras e lav�dores em .O'e-operaçlo) D AVILA A_ G;'1zeta • ':_

_

.

2,6116 ..

" glo-retinoscopla - 1leeelta dto

I
CIRURGIA GERAL (DIárIO :l.o To -te .• .••.•• S.ji7t. ral, para a exigência d9 cumprimento do 'Código Flores,..

('�. I II _ Moderno eqnlpámento Doençall de SenhuraL - Procto- Imprens8 Ofl".l} •••••••• 1.688 tal {Deçr. 23.'793 de 23-1-1934) em todo o Estado.;�
I �to_RinolarIÍlgoloeia (6Dlect logia - Eletricidade. Médi�a. yHOSl?I't::AID

• ..,: QUEIMADAS" E DERRUBA.P·AS DE MATOno EatadOo) ,

Con�'llté ..rioo: Rua Vltur Mil' Caridade.
RorArio das 9 às 12 hora. e rel,;s n. 28 - 'relefone: 330'7, (Provedor).. :;��: Nenhum 9rOPi'ietáriõ. de terras ou lavtador pode�á

dl'� l6 às 18 horal. Consultas: Das 15 bota. em (pi)�tB1'ia) :.·..
• 8al l:roceder qumada ou derrubada de mato .semsoll·cl'tarConsultório: -: Rua ,Vitor lIei- diante. N�r.eu Ramol .••••.•.•••• ·U . � . ,

r.. les 22 - Fone,2676. Residência: Fone, 3.422 :tI_I1Itar .•.•.: d' '.' 7
- com ante.cedência, a necessária lic�nça da autoridade

ReI! - Rua São Jorge 20 -

Rua: Blumenau n. 71. tiao Sebasüao (Cala e

63 florestal 'competente, conforme dIspõe o Código Flores-Fone '24 21.
.

DR.'ANToNio BATISTA )1�:e���áaci!" ii��i�;' C��:
U

•

tal 'em seus artigos 22 e 23, respectivamt!nte, estando os

J,UNIOR ciüMxnógaliã:. .. ··· .... UIl
infratores sujeitos a penalidades:'

.

.

'SeIV�-O .Fr.1·gida, ire
'

CLlNICA ESPECIALIZADA .DE GENTES
, . REFLORESTAMENTO •Y

. CRIANÇAS Corno de Bombelrol ......&lI
E t R

.
.

I d
.
...

.,

_.

'''OPII:'INA n." ELE'I'ROLAN'DIA)_Consulta1 das 9 ás li h�ral., Servtço Luz (Rl!elama- S a .epl:'rttçãci, p.e a rê e de viveiros flol'estaiB, �eDÍ �" 4t '"'
.

un .J,'
.

Res e Cons. Padre Mlauellnho. ções) !\. �404 cooperação. que mantém no Estado, dispÕe de mudas e' ALEM:o..E�UM'A BEM MONTIA T\A SECÇA-'O12. Po!icia (Sala Comissário';.' 2.038 ,.
.

_
:1""1. ..nu

policia (Gab. relegado) .• i.fi9. se{lJQntes de espéoies florestais e de ornamentação, para DE 'DINTU'R'A A DUCO E CONS'ERTOSDR. !. LOBA.TO COMPANHIAS .D"I 'ornecimento aol'! à2'ricult{)r.es em geral, interessados no
' �. ,

o

.

.
.

FILHO TlcRA.�s.��.����....... .':100, zeflorestainento de� suas terras; alé� de presta!,' toda ·P�RA :REFRIGERADORES, A ELE'l'RO-
Doenças do ·apl\relho resplr�t8rlo ,

TUBERCULOSE �ruzeiro do Sul •• '.•••••. 2:500 Jr!entação técnica .necessária. Lembra, ainda, a possibi- LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUERADIOGRAFIA E RAD1()SCOPI� Pan!'ir ••••••••••• : .••••• :".':: lidade da obtenção"de empréstimos para reflorestamentó ·CO.NSID.·E,:O...··.AVEL DE· PEÇAS E ACES-.DOS PULMOES VarIg �
• ." _ . nn - .

CIrurgia' elo Toras L6ide .Aéreo .. 01 • ••••
· .1.402 v.o Banco do BraSIl; com Juros de 7% e, prazo de 15 ànos.

Formado pela FacnldaJe Nach'- Relol .'
·1.17'7 \ Os interessados em assuntos florestais, para a SORIOS FRIGID1\IRE, AFIM DE ATEN-,

nal de Medicllla, Tllliolncfjta e ScandlDavaa . •. ••••••.• t.300
bt �

d.
.

.

.
.

.

í'III!,ocirurgião .do Iloapltal )!le- HOTÉIS ) ençao e malOreli esclareCImentos e requererem auto- ··,DER. COM, BREVIDADE A TODOS QUEl'êu RamOI
- Ln .: :; 1�:21 rlzação de licença para queimàda e derrubadas de mato,. ·P(i"\Q.(:t.·U·I·-·R".E'M·.·R.EF·R-IGERADOiOF.�S,cDOMES-Curllo de' ellpeclallzaclo pela MagestIe .-•...••••••••• ". 2. 76

... d'
. ; •

A
A •

FI t·' V�....:;J· 'U •

E I Metropol •.....••.•••� ••�. a.ln uevem Irlgll·�se. as genclas ores aIS Municipais ou ' ., ,

��n�' l� �1��;:i:�dO epr:t:Ü;� La !,orla ,.... a.321 diretamente a
•

esta Repartição, situada à rua .santos 'rICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
" Gulmarlel (Rio).

• Caclque................ 1.449 DtO 6 FI' ó r
- .

.
- ,

OCons.: Fellpe Schmidt, 18 - Centr.,l ••..••• , ••••••••• '. 2.6�4 umon n. em onan 1>0 IS.
\ M:ARCA�'; o E.DIFICI IPASE _

- ANDAR
Fone 88Ól Est'l'ela �.

..'711
Telefone: 2.470 _. Çaixa Postal, 395. "";'RRE'O' 'PO'NE 33'76 (PEÇA ORÇAAtenda em hora marcada. 14eal .

'

..••. " � Endereço tt.>legráfico: Agriêilva _ Florianópolis. J..r.. -

.

.

-

Rei.: - Rua;. I:stMve. Junho.r. ESTREITO
M'ENTO)80 -i\Qn••: 11I•.....,__ _�DiI �_C""""',__,--- _I_;_a,,,,,,_ .....,,._.......=o _,,....,.. ,

,

�.�t-i.��.��. .

'.' .'

ra�eBidêncla: Avenida Rio Br..n-

co, n. 42.
.

"d
'

Atende chama -

'í'e.lefQne-: .....". 3296•

�--�------�------

D"ia
.

5-1

do mês de
JANEIRO de 1957

.57 - Gl'!},ndlOSa NOITE TROPICAL, promo
vida' pelo "GR1!:MIO FEMININO '6 DE
JU�HO".
Coquetéis'. Satgadinhos. Surprêsas.
Reserva de mêsas (com direito ao Co
quetél e Salgadinhos) Cr$ .50,00

� �--.--�---]C_.__� �--

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

I'

. '.

lU
Dias t18

125
- Reuniões D�nsantes Semanais

Flrl"ianópolis, 23 de dezembro
(Ass.) - Theseu Domingos Muniz
Vice�Pl'esjdente Superintendente do

"S.A.R.P."

de 1956

.

. Aceitamos enconwndas de PLACAS ESMALTADAS
.:lm cÔl'es, pára. divers4s fins.:"'

-'

End.: P-ENTAL SANTA APOLONIA
Floi-Ianópolis -' Santa Catarina

.Rua: Tiradentes, 20
.

DR. ·MARIO W.BN
DHAUSEN

CLINICA MJ!:DICA �E ADUL1"OS
. r: CRIANÇAS .

Con3ult6rio - Rua Joio Pin-

,to, 10 - Tel. M; 769.,
.

Consultas: Das 4 às 6 hot'al.
Residência; Rua Estev.. Jt

oior, 411. Tel..-.z.812.

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clinlca Médica d6 Adultos

.e Crian,ças
-

ConsultórIo - Rua Nu':'
nes Machado, 17.
Horário das· Consultas -

das 16 às 17 horas (exe�to
a03 albados).
itesid�ncia: Rua Viscon

de de Ouro Preto, 128 -

J)jl•...,.. .".,..__- ....

j

e

I -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O -MAIS ANTIGO DIAItI() DE s. CATAI:\INÁ 1Florianópolis, Sábado, I) de Janeiro de 1957

.

<) por SINHÁ CARNEIRO i� .�:: �

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL ÓA JOHNSON & IOHIUON

"COMO Pr.EPARAR· A MAMADEIRN'

.t'reparar a mamadeira do bebê,é uma tarefa que
.nspira verdadeiro horror às mãezinhas inexperientes.
Entretanto, existe um modo de atacar êsse trabalho que

é simples e eficiente. O principal é segui-lo passo a pas

so e nunca variar a ordem e sequência do processo de

11m dia o outro.
Em primeiro lugar, reuna todos os apetrechos: pa-

l\eIa para a esterilização com grade de arame interna,
se possível, funil, colher de sopa,' escôvas para os bí

cos' e garrafas, um medidor' graduado, os -íngredientes
para a mamadeira e o número suficiente de garrafas,
bicos e protetores para um período de 24 horas.

.

1.0 .passo : com água quente e sabão ou detergente,
escove bem os bicos. Enxague sob água corrente. Escôve

ás, garrafas, com escôva _ apropriada, por dentro e por

forà. Enxágue, escorra e coloque sôbre a grade ..ou den

fro,' da panela, com a boca' para cima e as- graduações
r-ara a frente. Deixe os 'prot�tores de' môlho na água

quente com sabão.
- PIlSSO 2: no medidor graduado, coloque o açúcar exi

gido, água fervida na :prbporção certa e junte o 'leit��.
mexendo bem. 'Despeje nas mamadeiras com o auxílio

.do fu�il, na quantidade aproximada de cada maniada.",
. Passo 3: .Colôque os bicos nos gargalos das' 'gàr
} afas. Enxagúe os protetores e coloque ligeiramente sô

bre os bicos, um pouco de lado; afim de' que o vapor da'
, .água possa penetrar bem nos bícos., .

.

Passo 4: encha 'outra mamadeirâ com água fervida,
coloque o bico e'óutt'��e:om oprotetor eponha nà�Í>anela -

,

Essa será a4tRgua que' o bebê tomará durante o dia.·
. Pas:'!o5��, coloque 4 bicos extra num jarro e:.ponha-o

também na .panela. A tampa do jarro será deitada de

lado.... ' :.,.:

Passo 6: Despeje 8 a 10 cm, de água na panela ..

Cubra muito bem, e deixa le.,vantill' fervura. Ferva exa

tamente durante 20 minutos.
Passo 7: Desligue o fogo e tire a grade da panela,

Se nflo tiver essa grade, retire :a.s 'mamadeíras uma a

uma, usando uma )inça. Feche as mamadeiras muito

bem com os protetores. Esfrie as mamadeiras aos pou

cos, primeiro com água morna; depois com água. fria e

guarde-as na geladeira,
Tanto a água como o leite de vaca devem 'ser fer

vidos durante 10 'minutos antes de de serem 'adícüin'Íí-
dos à mamadeira üó<bebê.'·

, ._;

Naturalmente, êsse sistema ,não pode ser usado numa>
ea-sa onde não exista.geladeira.· Ao- contrário, seria rear- ..
mente .perigoso dar ao bebê uma mamadeira que não

tivesse sido� gUàrdada bem re.frigerada.

.'

'c_ A G R A D E C fM E N T O
, NAIR RIRAS ZIMMER (NAZINHA) -'.

'

.

_ .:
..

;
:;';.:. ." '.

' ,';. ,', '.

de ,p!:'::�:':�:.�����!":;:���=,.,'\:!:t�' .'\:,- ·1"'

..&"11:'E'�H'
: f

:ni.D -,_

- ('OS os que _.R�,�f'!.�t'rn.m no :dOl?'i'OSO trans� por que aca-
.

�. ." .

'

. ., • , • .

ba de passa f." A'o Dr. Newton Avila, sua . gratid�o.._pelo

1
,'.- '",.

.
. .'

-1. ! . :: -

.... ( I(.sfôrço realiz'ado p?ra ·salvá.;là. Jti.o ·Dr. Antônio Dib ""'1 -"Hã.,'-.. ,

.

·.Ii.& .

' p' .

". -�'-

;!���:t:'oA�:' :o�;: \�;���'��,.� t!�::jo�si�:!C�;i��:� ,S,�_ ��.Iru JuuDaarq�:�: JI!I��:����,r
,

Ruas palavras de, g'·n.ti:dão. Ao Pastor da Ig,reja Pres.bi- CIDApE DO PA,NAMA', Itl solenid'ade.,� O. Ilrpg:ta-ma.:'
teriana, rev. João Fmeric.k de Sousa, agradece as'pala- (U.P�Y -':, Q _Panamá cele- i�cluiu. missa:...,soieúé, à me:'
vras de cQnf�rto espirit.ual. NOs 'demais minisfros'- e.va,n- br�u ·Q·".�ia.'da Reafirmação mórlá' !:los mártires da_liber-.

i_él.ieos, as�o�i.aç.ões reli-glosas, beri�ficen�e&. de clas�e. e ?ept�crá{icá.'!, no coinpleta�r- dà.de}la,Hungria e Pól9.ni�,
.Jas Maçomcas, extende. Se.�\3 agradecl�ent�s; As so- se tres anos da'praclamaçao depors d'a_qUl�l membros de
roas enviadas, telegr:mlas e os que' a acpínpa.nhal·am�nO {la iei que declara o Partido várias ligas ailticomunistas'
ente.rram�nto, ..pela 3�a �xpressão, repres'enta�adr para0 Comunista "fora da. lei". ,; formaram :Uma,pere_!rrinação
l'eu esposo, filhos e parentes;, o testemunho, de quanto áté o cemitério e � levaram
era estimada, aquel� que'viveu' para s,ervir. Que o $en11or Patro�inadi pela Cruzada flores' simoólic-as. AS:. 'bán-
1', .todos recompense. �,�.! An'tic'6n1UJii�ta :dQ Panàmá, .d�às dó'Pa�ama:e H�ngriil.

Fpolis.-, 2 de j�neiro Jle U157. esta c'elêb;ação teve espe�i- enc�l1eçaram o desfiJ'e. � �

-
.

EXECUTADOS'
ARGEL",4 U.P.) -'- As'ati--·

-

toridades francesas -execu

tarain, hoje, dois muçulma
no�, condenados' por 'suas

ligações com terl'oristà:s' re�
beJ.des. Os executados', fó
ram Hadjadj Bachir e Saidia
Mu·hamed.
.Entrementes, 11 naciona

li'stas foram mortos em di
versas escaramuças, enquan
to 4-' pessoas franço�filas,
perderam a vida, às mãos
dos rebeldes.
Duas bombas explodiram

no luxuoso Hotel Saint Ge
orges. em Argel, mas não

ifo.ram regisffra.do.s '. dcmo�' .

pesso;lÍs.

MOÇA
,Preéisa-se de uma moça

com conheCimento de Conta
bilidade e Pratic'a, de .8ervi-

'

ços de escritorio.
Apresentar-se à 'rua CeI.'

Í'edro Demoro, 1466 - Es
treito. .Falar

.

com o sr.

Guerra.

Fugiram do "parãiÍo"
BERLIM, l' (u.P.)· �

Durante o ano de 1950, ••

'

156.400 habitantes da zona

soviética e
.

de, BerItm leste

Ise 'refugiaram' em B�rtim
oeste. Em 1955 houve .•..

153.693' refugiados.
.

.

Esses �ad'os foram forn��
cidós pelo �erviço' �unicij
paI de Berlim Ocidental.

...

\

OSVALDO MELO

A' ,QUINTA ZONA AFiREA AGINDO FDi�nos
dado a cenhecer.r.ontem, atrav-és de 'um .ca�ogra
ma, que o Ministro-da Aérona-utica,. Brigadeiro
Henríque ;Fleiuss,., havia feito' �onunrlcado

.

oficiar>
da aprroYJlçã,o. da lW�ta dá .5a,;zo� Aérea, sedia
da nesta €lailÍ'tal;�pMa:.elltor�o ê 'pFOleilgaméÍl�.
to da, pi.�de-.-cinlento dtr Aeropórt'().Her'eilio. Luz ..

Notíêia qü�'muitô' nos' alegra, . tanto- mais. quan-
-

do aquela aprovação determina o aceleramento da-
• quela obra.

.

A MEDIDA ALCANÇOU J;!XITO Conversando., .

ontem, ebm um morador da Lagoa da Ccmceição
aliás, pescador, disse-nos o referfdo cidadão; que
não somente a pQpulação daquede�r6spero dis�tito
como principalmente toda a. cól�n:ia .

de pescaJlo.res
ali sítuadà, encontram-se satisfeitos com os- resul
tadõs, obtidos -eom a acertada, providência tomada,
proibindo definitivamente o uso das chamadas rêdes
de arrastão., que .não somente vinham' destruindo
toda a vegetação submarína come .sacrtríeande in-
teiramente a

.

crja�ão. •

.

'.

'

O pescado agora aumentou naquela zona.e.a

Capital pode suprir-se com maior abundancia.
LUMINOSO - MAIS UM APELO Daqui d�s

ta colúna, o assunto marginado t� sido motivo
.

para inúmeras notas e comentarios.
Os luminosos em blecaute -continuam 'suspeif.

sos sem obter: o menor interesse de seus proprfeta
rios com prejuízo do embelezamento da Cidade. ,

. : fi TAG substíeuíu o que havia sido inutilizado

por outro, apresentando, agora, melhor aspé�o e

dando vida.aquele local, onde estão seus escritórios.
A Casa Hoepcke já encomendou dois' grandes

luminosos que brevemente serão colocados nos seus

prédios á rua Felipe. Schmidt.
O prometido anúncio da Antartica, parece ter

gorado... .

'

Mais uma vez, voltamos a apelar para �s nos

sos comerciantes pa.ra que façam:1nilhar, novamen
mente

.

todos 0,8'que estãn apagados. Melhor é mes

mo retira-los das paredes do que conserva-los co-

" mo estão, Inúteis � chamando a atenção . de todo!!!
.:

para a falta de colaboração reinante.
."

.

- Nãó -é possivel que ,continue o' desêáso. com que
. se trata a Càpital no tocante ao assunt.o.

. .
,

'Úm pouco' de
.

boa 'vo�táde, faria cessai: � im':,·

-'.J)EPAll'1AlIltNTO DE R,\DlO_
:. I'��'" .. ae.......llios par. ..001a�_ ... 4e Rádio

R�<.Pi:iI" • Tr�""missil.
.

• Vah'ulru.o _ fo()nden�ackHf'& ._ aes.�tC'ndu -

c'\hA .. ,.�i.alõlnte,", .. TraQ�forQladnrr.. � �a�.
• '''Meria) para unté'nAtl de ff&ASA,itUóã4 .. rICep(;ão;
Al'a,·elí.àlle.. ,d.· prnleçã... .

• FiM ...�lItaU:.dos: ..isoladol!" em . ohtodão t "d� -

fi'Lo!; d ... I',asislencia· .... Alqu.l-nu.u - TuboM

,�..laD'eR,
• i.:�apas .d. tilO, � - .FenoUte ._ V,e11lizeO' .....IaDt...
• �Qnjuntos ...",iikadoru. - Catneta, exp�n.lI·

4'iaw ._ &!icrofoae.
• o{.ici""'''' .a.,,�-.,reparaçiel.

- I

J

,RUA. FEUPE; 'SCHM'Dt .

'ABERTA OÁS 7 1.5 .12 E DAS AII·_
.

- ',7 - ,ttefl�S
�,

HAMBURGO - Os mé- br,'lços e das pe.rnas em re- verificadas tornam ,cOIP�
diços dedicaram 'mais 'uma, lação não é tão vantajosa preensivel que o processo
vez �mui.to': espedaI ate,nção como no corpo masculino. de envelhecimento s�ja di
a fenól1!lenDs que, se reg}!!- 03' dema,is órgãos acusam fe,rente e que a mulhe:r �s
tam em geral 'como se fos- dif<!renças talvez mais im- tej:l exposta a outras doen
sem a COisa mais

.

natural por:ante�' do que até agora ças.
deste mundo. O' fa,to de nas .

,1:' julgava. O organismo Os recordes femininos

competições desportivas 'se . m�sculino acusa um teor ne tornam-"se ainda mais enig
separarem' os.' concm'rentes ferro mais ele'lado tantó no máticos pois aproximam-se
màsculinos e femininos, de fígado como no sangue .. No fnais dos recordes mascu

os recordes' olÍmpicos. fémi- organisllo feminiq.o o teor lino8 do que as investiga.
ninos.,ficl,lrem de 1P-'a 3()% àe/eobre e de enxofre é mais ções .

científicas permit-i
atrás

-

dos máximos realiza- aitó.
' .riam esperar. A solução do

dos pelos homen,s for expli- () metabolismo básico das· enigma está pes�ívelmente
cado até agora com a afir- mulhere.s é mais -baixo do' na circunstância c:!e, no d�.s
mação' de as. mulheI:,es re.. ,que o metabolismo básico·1 p.orto' como na vida,' as mu
presentarem efectivamente masculino e isto em 'rela-Ilheres �e excederem a si
o sexo fraco. No entanto os ção maior do que a existen-', próprias.
professores Noecker e ·Dr. te entre a respectiva massa

Boehlau da Clínica Univer-· muscular. Significa isto que
sitária de Leipzig' empreen.. o "mot )1''' feminino gasta Em greve '2.800 ferro
deram a tarefa. . de averi- mer.os oxigênio e menos

guar ás razões deste desnf.. alimentos, trabalhando a um

vél. Apresentaram agora os número de rotações mais
resnltado"S...dos . ·seus, estu- . bah:o. A mulher co�segue,
dos. '.

.

por 'isso, vencer com maior
Os d9is cienti.titas ,real- facili<:lade

.

os períodos de
çam que no organismo mas_ fome. POr outro lado o or

ganismo femjnipo gasta
mais oXigeniO para reali
zar trr.balho idêntico ao do
org .l:nismo' masculino. Nu
ma série de experiências ve�
riflcou-se que. .num minuto
passavam' pelo coração fe-
minin'o -25 litros de sangue ADIE R. I U�.
e pelo coraç'ão masculino Faris, 4 (U:P.) - À
nada menos· de 37 litros. França adêriu ontem à ati
Outras 'experiências, estu- tu-de dos EE. UU. rejeitan
dantes de educação física do proposta, süviética parà
deixaram passar pelos' seus uma conferencia de chefes
pulmões lllJitros de ar por de governo, destinada adis.
minuto el}quanto estudan. cutir o desarmamento. Nota
tes do �êsmo ,sexo 'e da publicada pelo.,primeiro mi.
,mesl1!a idade mas "que se l1istro GUY Mollet isÍlsten

out�as, maté- I tando o mesmo ponto' de .

'alem de 90 I. vista de Eisenhower, isto '-é
, \- I qu� o assunto:d�ve ser 80-

além
. do. domínio I' luciOOl.ado ab.avés na� na�

desport.i,vo. as" dlferenç3s çõ.es Unidas.

�.
;

E. Hardburg

., ..

VlarlOS

Montreal, 4 (U.F.) - Es
tá 'completamente llaraliza
da imensa rêde" oe estrada
de ferro Canadian Pacific,
devido a greve de 2800 fo
'g�uistasio Outros setenta e

dais mil ferroviários res
.

peitaram piqu.etes estabele-
cidos pelos grevistas já on·

tem a tarde a companhia'
c.omeçou a fElchal' suas es

taçõl}s em todo o país.

}.

�- ""_- .""

(
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átr�ais'ôbre todas,:'�as· corsas
e :aol �q'le:, CO�OSCCl trabalham para i:enlrandecê-Ia"
os CONSCRITOS DESlf ANO PRESTARAO, HOJE, O�SOLENE COMPROMISSO A BANDEIRA 7 ..EM,PRA�A PUBLICA A SOLENIDADE

PRESENTES AUTORIDADES CIVIS, MILITARES, ESTUDANTES E O POVO' EM GERAL - o PROGRAMA,
.'

)

S'lltua-ç'a"'o"fl'nanc .,II'r'a�as' A'OI"'· r' I'C"as'
.

6�Z,�f,}��iff§�:�!5i*�!�, ' so feito .a BandeIra por !)caslao da meerporaçao, E'
realizado, com solenidades especiais, no fim' do pri-"

" meiro per�odo .de instrução.
'

, '
,

'

; Assim Florianópolis terá, oportunidade de, hoje,NOVA YORK, 4 (UP) - O Diz o jornal que como' ron- por sua Vez também são !-I. assistir a empolgante-"olenidade, quãndo Os .neves
te de matérias primas, sem. parte mais importante <10 SO)dados, perfilados ante a Imagem Sagrada da Pátria,

jornal NewYork Times de- as quaís' Os EE.UU. não po, mundo para as óutras repu-
'�

... ,proferirem o solene compromisso:
dicou um artigo especial em dem existir, a América Lati- blícas americanas, cuja pras FlorianÓpolis, Sábado, 5 de Janeiro de 1957 • i - "IncorpOrando-me ao Exército Brasileil'o :....
sua edição de ontem a uma na e, o Canadá .são para' eles, peridade nada mals é qUe um prometo cumprir rigorosamente - as ordens das au-
simples situação financeira as regiões mais, -ímportantes reflexo da prosperídade dos FARA'

-

TESTES NA, .; (,OM'P'A-NHIA toridades - ã que estiver subordinado, - a' respeitar -

e cornsrcíal das Américas do mundo. Mas os EE. UU . EE.UU. ,"4: os superiores birarquieos" - tratar com afeição os---_:_---------........-------------�---�:_--....- ' f irmãos de armas - e com bondade os subordinados -

D,,r. ,Iv'o d·e CINEMATOG,DA"'FICA'
'

"FLAMA"
-

e dedicar_me inteiramente ao serviço' da Pátria, cuja,
� honra,' - integridade - e instituições - defenderei

"

.
.

'

'.
,- i' .._ Com' saCl'ifício da própria vida".

.

A
.

•� Em nossa Redação, .dandJ-1 tado a um artista de um d,)'; ,

Após o solene Compromisso têda a Tropa e com
'

qU..,..O nos o prazer de sua visita, teatros do Rio, que () .eonví- ela todos os assistentes cantarão o HINO NACIONAL.
'

esteve' ontem, o Internacío, .dou ou melhor o acônselhou
Ao ass,istiI'm03 tão 'empOlgante solenidade tenha-Tivemos ontem a grata sa nalmente famoso, cicli3t:l a fazer um teste à alguma

tisfação da visita do nosso Heinz Sêhiphorst, que mau- companhía eínematogrãtíca. mos � presente� na. hora conturbada POI; que �p�ssa
preclaro coestaduano, sr. dr. teve coaosco agradável pa· Recebi _ diss,e _ co.n

a humànidade, o que representa, para nós a BAND:EIRA
Ivo de Aquino, ProCur!1dOl' lestra.

'

, grande alegria o convite. MIm' AURI-VERDÉ-ESTRELADA; OS deveres do Soldado
1 d J t· MTt I' 'para com Ela; o valôr denesses Sol,dados, Marinhei- -Gera a U!3 Iça i i ar no Natural de :J'UUll1enaU, COJil maior sonho, sonho que aca-

ros, Aeronáutas e, Civís do Passado, que' nunca a deixa-Brasil, que, na redação; se 26 anos de idade, projetou -se lento há muito tempo é tra-
demorou em cordial Palestra no cenário Int.srnacional.ram balhar no cinema. Assim que "am cair eQll podei' do inimigo; a Unidade Sagrada da
com o nosso diretor. 19,54, quando' parttndo ,d� "está preparado, o nosso con- Pátria; o espirito de sacrificio que a todos cabe no

O dr. Iyo de A9uino" que Blumenau Joi até 'Porto Ale" terrãneo,. aliás muito eSPe-: cUlllprimento dos', deveres civico-militar�s.
seguirá hoje ao Rio, Veio gre, alcançando" Banta Ma- rançoso de triunfár, -fazendo L Cabe ..nos;'Cneste' dia" um alérta:

"

apresentar-nos sua-s despe ria, no Estado do Rio Oran- filmes de aventuras.'
. j ',- "() vós, lutadores dê- tôdas as horas; que, à.s

dídas , de do Sul. ' Agradecendo o prazer de rezes, parais ná �urva dó caminho, se!Di-p()ssuidos> da

-J(E:--�ij::N-C"I-OU- Em 19��, .n?,vamente..' 2!� 'sua visita,
. formulamo� .

os desesperança; ó vós, de-scrent.es de sempre, sacerdotes

LA PAZ' , 4 «("I"i _ C. _

um �o�o ,rald .

tentou ir ate melhores votos de fehClda- do niilismo, q�e �uvidais de .QOSSO pl'�sente; e �!.nosS<! .

, "a� o Mexlco. Partmdo de Blu, des. futuro, q-e VIveIS da, negattva de nos proprJos e da
sou �urp,.esa a

. renunc,�1l menaü, passou por div.ersas - ,

,
. àfirmação de �udo o ,que prospera alêm-rrontelras ; -ó

coletiva !l! .; gabanete. bo 1-
cidades "em nosso país, atra- N�, C E S � A. R I O vós, iconoclast� da. realidade brasileira;, ó vós, fari-vian�.. Ha �l�uns dias �e VESSOU a fronteir.a, foi a ' C�IRO,.4 '(lJP) - ,0._ cU-. seus que vos Ocultais no cavalo dé '�róia dos crédos

,

demitIU o numstro da hl-
P nt dei Leste' Montevidéu mandante em chefc da forç,'l ' ,spúrios! Vinde cá, vós todos, e presternaí-vns junto a

giene, .em vírtUfle' da een- c�rôrtii, Buenos Aires.' Foi de emsrgêncla das Naçõ;:s esta flâmula, sagrada; dessedentaí-ves na linfa erista,
sure, de que foi �lvo. pela quando teve que abandonar U:nidas, ge�era] Burns, 3"0,)- lina desta Castiília da. esperança! Ela vos há de jnsu�
c:,mara dos deput!'�os, em· seU: intento de qlcançar a Clt.<!.U autOrlzaçaO para, qlle flar novos alentos; há de vOSo inspirar a crença; ,há de
v�rtud� de ,sua pl)btIca, po- Capital Mexicana, devido a ..aVlOes 'canadenses transpor- �:os' retoma'l' ao bom caminho - aquêle q1J� conduz ao
,rem nl!,�uem t's�l'a,va ,que Re1volução Aconselhado p�lo tem os soldados da �NU ,ao �úmpri"':ento do dever para com a Pátria!'"

.

.

os mmlstros' fizessem I) 'embaixador do Bras�, sr. dr. Corredor. de G3;za e a ZO.\ll. 1 Este ano o COMPROMJSSO À BANDEIRA pelos
mesmo poueo depois. Rioeiro Leite, desistiu, mos- de Jel Arlsh, apos a re�irada Conscritos incorporados !LO 14.0 B.C. e aoS Contingen\.

mo' ,Porque o frio era iptensQ do. exército israe�ense da pe- tes das 16.- 'CliM' e H. Gu. F. será! feito em praça pú-••••••••••••••••••- -.
na cordilheira dos Andes. ninsula do Sina'l. O trans- blica, tendo sido escolhido o local defronte à Catedral

"As modificações" propo�' I 8 '

f Quando de ,sua passagem P?rt,e aér�o torna:-s� ,n�c..es- lUetropolitilna" e _terá lugar no próximo dia 5 de Ja-
tas pelo govêrno )anqüe f�,,'

"

usea pe's� pel-a "cida<le Sorris?", - da: ·sario, �eyldo as destnbUlçoe� neir() (Sábado),>cóm início às 10 horas.
ram pequenas e nao pr,ejudi- -

clarou-nos o sr. Helnz - fvl automaticas das. e,strada-s d," 1 É uma solenidade civico-militar a que todos de-
c�r�m o nosso projeto in1-1 ,

' ..,.:..••••••" por um catarinense, apres,eu, rodagem da pelllnsula. ,vem assistir.Clal,. de mod<? �ue Os pontos l Sem intuito pelêmico, --.i----__._'
'

O Cmnandante da Guarnição Militar de, Floria-de Vista brasileiro.s, tanto 110 I devemos avisar ao . jo- F�,de-r� 1'.-z�"1"8- 1 "da f,ácu1-- nópolis convida as Autoridades Civis e Militares" as
,

,

'

_,

I vem estudante que pre': � U UY Assooia,ções,de Classes, Os' Estudantes, e a,o POVO EM
qUe s� !,efer� .

a q�estao d�, tendeu servir de 'INO-
d,.:3Io.de -Ae' O-.'rel·to GERAL para as solenidade:;' que constará de:

gl!armçao militar ser bras�- OENTE ÚTIL ao govêr'- .." _. ' 1 _ Formatura Geral do Batalhã-o Ileira s�b comando e bande}-' no no caso de pedidos S DE 19 DE
'

II _ Os démais servjdo- 2 - Apresentàção dos Recrutas ao Comandante,ra na:elOn.al, como no q�e .dlZ de' informação dos de- ,.LEI N. 3.03 -. -

pel.o Capitão S/I '

respeito a parte eCOnomlCa. putados Almeida Gomes DEZEMBRO DE H)56 \ res como extranumerários, 3 _ Toque de. sentido -: Apresenta! anuas para o
e Ivo Silveira __ que,;- a Federaliza aS Faéul-da- em tabelas criadas paTa Compromisso

.' .,

presunção é vicíô feio, des de Direito d,e Sa,nta Ca- êsse fim pelo Poder Execu- - 4 - Compromisso à. Bandeara pelos Conscritos ID-

ineonsentâneo a.os'Jl,ue 'tarina e dá Bahia e subven. jtivo, ,contai,do-se o' tempo corporâ40s DO.corre-nt-e ano, a�s 14.0 B.C. e-aos
honeSt�énte procl(l'.!lin ci'ona-" Facul�aie de,. Direi- de servipo, -para os efeitos, , contingentes das 16.a CRM e H. Gu. F.
estooar- cultura.:' .. .... lO ,. 5 _ Descansar, armas
Antes de ensinar ,é to de Sergipe:", .

" do art. 182 da Constituição. 6 _ çanto do Hino Nacional. . '

mister estudar, .pl'ell. O Presidente da Repúbli- 7 _ Leitura do Boletim Espeelal alUSIVO ao ato -
der. 'ca: I § 1.0 � Para os efeltos Exortação aos Conscr_itos pelo Comandante
Dos poderes que. in- Fapo ,saber, que o Con- -dêste artigo a fa-çuldade 'cIo B.C.

'

"d .

te.graín o goverfio� ape-' ,. I

f
.

d 8 _ DesfUé individual em continência a Ban e!)l�
nas um, ;"no, sentido' de., gresso' Nacional decreta e apreseentará ao re eri 0-

!t -.D�sfile- 4e Tropa em continen�ia as AutOl'lda-
integridade democrati- eu sanciono a seguinte 'Lei: Ministério, a,relação de seus des Oivís e MUitares' ,que eatarao postadas nas

ca", para usarmos ex.- Art. :t.O --E' Jederaliza- professores e demais servi- sacadas do Palá(lió do Govêrno à l"raça 15 de
pressões do brilhante da a Faculdade ti.e, Direito dores, especificando .a for� , Novembro.
Afonso Arin�, é esseu- .

1. d' t'd t 10 - Encerramento. "

cialmente político: õ'Le de Santa: 'Ca�arina (F.D.S.- ma e Inve� 1 u!a, a na u-

gislativo. ,C.), I�ituada �m ,FI?rianó- í'eza do serviço que d�se�-
Cer-to'estava e é$tarà n_olis, capital do Estado de penham a data da admlssao

"!emuré a oPosição:Quan '

Sahta: Catarina, e integrada e' a remuneração.do d�rovar·; no 'tie- ,

fcutivo': 'medidas ou ato� na Diretoria do Ensino_Su- § '2.0,,:_ Os pro essores

inequivocamente políti- perior do Ministério da Edu- não-idmitidos em c,a,ráter
, -

C lt efetivo, na forma da legis-cos.. caça0 e li ura.
E .se o, povo, que- ele- Art. 2.0 _ Para execução iação federal das cáted�as,

ge ,os deputados, obser- d.o disposto no artigo ante� poderão' ser aproveitadosva que -estes, quando nà
d i'nteri'n·amente.

-

oposição _ que também. 'rior, são criados, no qua 1'0

,é governo - fiscaliza... permanente, daquele Minis- § 3.° - O aproveitamento
a administração, pedin- tério, vinte e dois (22) car� assegurado neste artigo de-
do-lhe contas e infor_' .', I

t d't' pende da assinatura da es
mes do uSo dos dinh!!i- ,gos de _?rofessorc_ ca e ra i-

ros públieos _ o povo, co padrao 0, e tres (3) fun- trItura pública, a que se re�
Os aplaude e não fica ,ções gratificadas, sendo fere o art. 4.°.
neutro, como diz o

jO-1
<uma de diretor, FG-1, uma Art. 4.0 - Independente

v�m �studante. Porqu� de seCretário FG-3, e uma mente de qualquerJndeniza-fIscalIzar o governoe, " -' d'missão opOsiciônista e é ,de chef,e,
de portaria;

FG-7,'
çi'io seraQ Incorpora os, ao ,

trabalho. .

'

, ,parágrafo' único - As 'PatrimÔWliio !NIooion.a�, me- - Porlos" Nadonais, ... oi\
funções gratificadas de que di::mte escritura pública, to-

RIO, 4 (UP).- O Vasco'Q d d'''' h d d � trata :"93.e lartigo poderão dos os 'bens móveis, imóveis RIO, 4 (VA) _;; O presiden-
da Gama decidiu 'cancelaruan o a c ega, a o' .,

". '.
t d' 't' d t b 1 CI" te da Republica abriu º crê,

SI'. Irineu Bol'nhause� .

s,er exerCidas por ex ranu- e os uei os o es a e e -

dito especial de 97 milhões
-

a excursão/que pretendia
ao Rio, numerosa cara- mel'ário. mento de ensino referido 726 mil, 890 eruzeiros e 70 ef�tuar ao Uruguai e à Ar-

,

d t 1 ° t�, d
'

gentina. O motivo foi avána de políticos daqui Art. 3.°, E' assegura o no ar .
'

. . een avos para allen er :-1.0

t d
. impossibilidade .le ;,onse,- -

foi recebê-lo. Transpi- o aUI'ovei'tame'nto no servi'po pagamen o o concesSlOna-, ,

,.
t b"l i guir passagens aer!eas,rOII, de logo, que as pas- público feder.aI, a ,partir da Parágrafo único - Os tí� rio,dos por os raSi e ros

dentro do prazo previsto).sagens aéreas dos cara- b' com .exceção do RIo de J,l,-
vaneiros foram pagas data da publicaç'ão desta lei tulos da dívida pú lica do 'neiro das diferenças, ocorrl· ,

pelo Pa,lácio! Aprovará do pessoal do estabelecimen- �;stado de Santa éatarina, das nos exercIeios de 1948 RIO, 4 (VA) - Em via
o jovem estudante êsse to ora feaeralizado, nas se- nertencentes à faculdaqe a 1951,1nçlusive, entre as :1r· ,g'e� de60instadruçtão ad di,/ersosemprego dos dinheiros d'

_

. "

reca6ações efetivas e as re�- P!lises, ? e es � ar s�-

do erário'? Aprova-lo.;.ãn -gui!ltêS con içoes: com à Clá'usula de inaliena-
tituiçõÉl'3 então feitas aO ,im 'raorcond,uzidos em CInCO apa

os'� outros estudantes, .J '-:; Os, profess8r�s ca- \1Wdade,' continuarão a' in- posto adicional de dez. por �elhos, breveme�te, ,nul1':a
mesmo os que estão coin,' tedráticos, no quadro per- . te�rar seu patrimônio, so· cento sobre Os direitos 1e' .mic�tiva simpl!-tlca do b:l-
o sr. Jorge' J.aeerda'r 'matlente daquele Min!isté- mentê. podendo os' juros s�r impertação para cOnSuIU\" gadelro Fleuiss, pp?porc!o-
A d·t'

-

de qUe "'ratam o decreto-�d nando aos futuros pilotos acre I amos .ue nao; -rio contando-se o tempo de, empregddes em conserva-, �

t id d d elh t nporque, êsse fornecimen '

Ih t d
., 2.619 e â le� 1. 342. opor un a e. e m Qr.a �

to- de passagens para, serviço para efeito de- dis- <:ão e me, oramen_o,� e lmo- der aO !Seu mister, contrlbuIU
fins políticos, é agressi- ponibiÚda'de, ap<osentadorial_.'veiS.;.

ou em pesq.uisas, cur- IJESC'A'RRILARAM do, ainda, para que se estl;ei-
f

.

t
.

, tem Os laços cie amizade en_vamen'te imol'al e crimi-, e. gratificações do magi,sté- ro� de a�er elç?�'!pen? ou .,',
' .

'

tre. o Brasil e' os países visi--noso! ',' no. ," óe exte_!lçao. " '. 'c ARGE�, 4 (UP) - Os na- tados. Como é a primeira ;.!Y.-Por êsse e x e m,p I o
Art: 5-.0,.....,.. E' "3'ú'Rlmente federalizada a Faculdade ',cionalistas argelinos descar- periencia OS sessenta -C'adetesverá o jovem t!studan!e ' .'

) f d d 1891' I i rilaram e metralharam um visitarão apenas oS paísesque O mal não egtá.nos õe Direito da Bah1!t '(F.D.Ba, un, a. a em ,InC U -.
I te t

. .
.

b
.
'-

a d ,trem loca, an -on em a n01,,- mai,� proximos.pedidos de informações, (la! na rel�ção dos csta,!>eleciplentos su vencI��a �s:� -te, perto de Oran, ea-usando
mas na impóssibilidade� Uni�o pela Lei n.o 1.?54,' de 4 de dezembro de 1950:," e ,Ja ,a morte de '3 europ�us e .'Ie.r Buenos '-A,res, 4 (JiP) -

de responde-los. 'integran.do a Universidade da ,Bahia (H.Ba.). questrando outros' 10, dos O ministro da Fazellda_; SI'.
O que, dentI'o dos mais ,- -

.

d d' t t rtigo quais se' desconhece o desti" Eugenio Blanco, ,le:llat'oll
sadios principios 'de,-

,

§ 1.°, - Para. a, execuçao .o tiSPod�
°:c� �êa. d" no. Os r�beldes

. neutralioz;a- Olle o �ovêrno 'lt'�elltin::Jmocráticos e praxes par são cría,�os, no quadro permanen e o ims 1'10 a
ram a escolta do trem por "nãO' cogita dê uma nova

lamentares e adminis- Educação e Cultura,. vinte e dois (22) cargos de pro- 'u'nlas 4 horas, até que umi desvalorizaç;io, dI) pêsG e
trativas, deve ser COII- ,"f'�s'soil, catedrático, pÁdrão O, e três (3) funções gratifi-. coluna de socorro chego'J, confirDÍou às informaçõesdenado' não é" a curio�b": 'Í8d"'s sen'do uma de diretor FG-1, uma de secretário .g,traida pelos s1�als. lumino- de q�e s� preva�a uma 'li-
dade fiscal, mas ,o siI'êÍ1- .. "

• '. soS enviados quando!) tr,ml
-

berólbzaçao do slstp-mu dt.CI'O ,do, f!!ove-rn'o. '

'

-'.' '-r.tG_,3 -e uma de chefê ,de portaria FG�7., São criados ain-
__..d-:a_ . •

lO r
que viajava'- a pouea velo�i- � de camblo3.Não ponha, pois, o .;0- (já no 'quadro extranumerário da Universidàde da �ahia, -dade, se �eve. A tripulação'vem estudante .s eoislls < "�2 (doze) cargos de assistentes de ensino, referê�cia_ tentou correr para a linhafora do lugar, a�- telegrafica a'.fim Qf.l 'mandarnas 'por gratidão ou âmi 27.

.

mensagem, más fot,rechílç,'l.-d E t'i en"'- § 2.0: � E' asse.rurado o aproveit,amento no serVlço ,za e. sses sen m .....s,.. da' Pe19s 'rebeldes que, _oepor mais nobres. que ilúblico federal, nos têrmos'do art: 3.° desta léi, d.o, pes- _ aproveitando \ cti: confus'),o,sejam, lião podem 1;:6- àoal do- estabelecimentq' ora ,fedeeralizado. -. .

'

.� ,eat_rarª,m em alguns dos va'mandar julgamentos. : (Continua. na' $",.p..ã''(ina� giés ..

.. '

mor a
,

I

l

Dentre os órgãos que no
Brasil se dedicam à pesquisa
no campo ,pedagógico deva
mos por em relêvo o tnstítu,
to de Pesquisas Educá'cionais
diretamente subordinado à
Secretaria Geral 'de Educa':'
ção e Cultura do Distrito Fe'
deral.

10'3 Setores' de Pesquisas de
Nutrição.
o Instituto publica traba

lhos de pesquisas, os quais
se encontram a disposição
dos interessados, para laítu
Ta na Diretoria de Cultura, a

qual, poderíamos, ígualmen,
te servir de intermediário em
qualquer Pedido de informa
ção complementar.
'CNóticiário distribuído pe
la Diretoria de Cilltura; da
Secretariá de Educação e

,

Cultura).

o Tnstdtuto é integrado pe
ío Serv�ço ,-de- Antropometría
pelo, Serviço de Medidas e

Programas, pelo
.

ServIço Je
Ortotrenía e Psicologia e pô-

'!lUDO RESOLVIDO EM DEFINITIVO"
Fernando Noronha e a cooperação.

brasileitá - norte - -americana
RIO, 4 (VA) � "O projeto

da 'nota será, trocada entre
Os governo3 brasileiros"
norte-americanos foi ultima·
do ontem ,- decla1'ou um in,
formante do Itamarati que a

seguir, acentuou: - "Afas"
tados os' primeiros óbi"ces
acreditamO!;; que o assunto
esteja definiti�amente resol,
vida e amanhã será entre,
gue aO embaixador Briga,
Não cr,eio que surjam discor
dancias. Já na, pró:x;ima ,;e, Por uma questão de n,orma,
gunda--feira ou mais tàrdar foram ouvidas tôdas as a\;lto
têrça_feir.a,

'

Iserão trocadas ridades interessadas no" as.,.
notas, marchando-se ,daí pa- 'sunto. Parece-rios que ,,,está
ra' a instalação do posto",' tudo resolvido, em defiriiti·
Adiante prosseguiu. vo" . ,

"S.C. TE,N E N T E S D'O D I A B O"',
�

',·GRITO DE CARNAVAL
A Sociedade Carnavalesca "Tenentes do Diabo",

convida ao pOlVO,. ao Seu va'oroso co-irmão s. C. Gra
nadeiro_& da IJha, aoS B!ocos "Copa Lord'�, "Pro�egidos \,

da Princesa"; "Filhos 'd� Netunt>'/; raIlJ�h03 e esco,las de .

samba. paIlt 'Pai'ticipar:lffi no 'desfile que .estâ' Socieda�
de fará realizar no próximo dia 13, \ domingo, às 20'
hora:3, dando assim o GRITO DE CARNAVAL DE 1957.

-Os que desejarem comparecer deverão concentrar_
se no Largo Fagundes, às 19 Jwras,

Florianópolis, 4 de janeiro de 1957·

,x .

EURICO HOSTERNO
Presidente

;

Mandamentos Cívicos
Colaborando corri as empolgantes solenidades ,de

hoje dedicamos aos novos Soldados do Brasil que pres
tam o' compromisso à Bandeira, os "Mandamentos Cí-
vicos", de éoelho Neto:' -

1 - Honra a Deus amando a PátrlÍa sôbre tôdas as

coisas por nô-la ha,ver ll:le dado por berço, com
tudo o que nela existe de esplendór no céu e de
beleza, e fortuna na terra.

,

2 - Considera ii Bandeira, como li imagem viva da
J;>átria; prestando-lhe o culto 110 teu amôr e ser

villdo-a com tôdas as fôrças-do teu coração.
3 - Honra a Pátria no- Passado: sôbre os túmulos

dos heróis; glorifica-a no presente: com a vir
tude e o trabalho; impulsiona-a para o Futuro:'
C1)m a dedicação, que é, a Fôrça da Fé.

4 - INS'fRUE-TE, para que possas andar .por teu
pasS'o nà vida e transmitir aos teus filhos a ins�
irução, que é dote que se não gastá, direito que
não Se perde, liberdade que se não limita.

5 - Pugna pelos direitos que te confere a Lei, res- .

peitando-a em todos os seus principios, porque
da obediência que se lhi! presta resulta a ordem,
que é a Fôrça suaVe qUe mantém o� bomens em
'harmonia., '" '

'

6 - Ouve e obedece a.()S teus superiores, porque sem
disciplina não póde haver equilibr,io. QuandO"
sentires � tentador refugia-te no trabalho, como
quem se- defende do demonio na fortaleza do

, altar.
7 - Previne-te na. mocidade economizando pa.ra, a

velhice que assíl,ll prepararás de dia a lâmpada
que te�ha de alumiar à noite,. -

8, - ACO,lhe o hóspede com agasalho, ofel'e�endo-lhe "_Ia terra a água e o fogo, sempre, porem, como
senhor 'da casa, nem com a�rogância, que afron
ta', nem com submissão que te humilhe, ma,S se:- ':r; .

renamente sobranceiro.
9- Ouve os 'teus, que têm interêsse no- que lhes é

próprio, reservando-te COll!- OS de fóra. Quem
sussut'ra segl'êdos' é porque não' póde falar alto,
e aS palavras cochichadas na treva, são sempre

, ) l"fbuç03 de idéias que se não ousam manif.estar
-

ao' sól. ,

10 -'- 'Ama a terra em qu.e nasceste e a qual re,verterás
lia morte. ,O que por ela, fizeres por tí mesm{)

farás. que és terra, e atuá memór. viverá na

gratidão dos (Jue te sucederem.

O!2.��!XÉ�(L��I��ôrças da Alemanha Ocid�n-'�tal contam agora.. C()'ll 70.000 ........__�
homens em...armas, segundo. .

anunciou o Ministérlo .clá LONDRES, 4 (UP)
Defe�. Até o fim do corrente Cientistas do centro de
ano, de 12_0.000. a 130.000 'h?-I pesquizas a tom i cas de
meno farao parte das tres, Harwell conseguiram re
ánnas -'Exército, Marinha! duzir: bulbos de túlipas,
e Aviação, O programa pdmi mediante. radiação atomi
tivo era de 96.000 homen3 em cu

.

à fa�e da planta sil�
armas até fins de 1956 e vesire tal como el'a mil
270.008 6m fins de 1957. A 'anos atrás, antes de', ser
Alemanha Ocidéutal pret.€:n_ se!erionadas é aperfeiçoa-
de ter um exército de 500. OOC

. das pelo homem. O desell-
homens em 1960. volvimento das ltJantas foi

reduzido' na proporção da
irraãiação r.ecebida.

'

BUellOS Air�s,," (UP)
Adolfo Pederneira, um dos
maiores jogadores do fu - :
tebol- argentino, aSliumtu.
as 'funções de direi;or téc
nico da equipe prilll,ipal
do Indiepéndtmte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


