
.-"poresiíiintlno,dj ,�,8iJ.s ',Sf . ..
'. .

I Mensagem do Executivo federarao (ongresso, "nos primeiros .dias de fevereiro próximo'� Reforma da tarifa ..puanéira· e r.ap.
'j rel�iimen'o da ft1arinha Merc.anle - Pro,�ênc'as para o desenYoItI,menfo do progriÍma de expansã,�eco._ica do,gQYiÍ'no . � .
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mm.��,���.ra- ���.�a"���� ·�doo��M*�)�
corrente ano, que o Con- provada Mensagem' do tarifa ádtianeifa ja apro- prever o seu fracasso.

__, Igresso aprove, em tempo Executivo pleiteando um .. vada pelo GATT deve-
útil, matériaa da maior emIfréstimo ""int-erno de .rá, ser. referendada pelo O raaparelhamento de

I
importância para o de- Cr$ 15. bilhõ�s destinado Qongresso em dois me- nossa. Marinha. Mercan ..

.

senvqlvlmsnto de seu a socorrer vária', unida- ses.: Em
.

seguida será te, deverá ser' votadó,
programa= de expansão des da federação, cuj a

;
/ também antes de mareo

econômica. situação é precária, prín- suscitada a discussão do de sorte a possibilitar a'
.
'. cipalmente em eohse- projeto. qUe in§titui _no- normahzaçãe rdos trans- .

Para isso, logo no íní, quência "da pol(tica de va Lcti de Imprensa, portes .macítlmos no me-
.

cio dos trabalhos parla-
.
ágíos. . cuja rel?ul'sa de todos os '1 nor tempo possi�el

..

............" ".� � .

,Aba'lroanmelo to Canal' Do� 'IRllá
,

.... NOVA YORK, 7 (U.P,) - testemunha. Sua embarcá- quando êle se aenava.a 3 so "-

O Serviço de guarº,a.:-costas ção . chocou-se
.

contra o milhas' de distância.' Afir-
" . iniciou uma Investigúeão-sô-. "O\,is1tobal,i/ tíe , ,9.978 tonela- rnou que, ao àpl'oxiÍnar-se a

.

• ' ,"',. bre:? choque 6corl'ido .quín- das, pertencente à empresa meia milha, ordeneu que.sue.v

�'ID' 'Ul> r"1'1"
��!��r�eP::::adáe��;oz�: d�I�:!��!gadO. a rê�peito pe.r ��:�:d!eg��ti�fl��i��:t��· 0

.

-

.

la- e_ um barco, da �ompanhia)o comandante William Ro- vinha com demasiada velQ"
.

.

do Canal de Panamá; fora don, do serviço em referên, cidade. Negou-a nerícía, $"e_.

.

da baia (le Nova York. Nãl) cia,:o'capitão Arias n\anÍfp.s- gundo a qual' o outrc navio. '

houve feridos e ambos Os
.
tou, que avistou" o "Cristo- se achava parado, agunrdan-

.. ."/

I

(l.avlos C(lil1lSegu,il'am ehag.rr hal", pela primeira vez, di- do a .chegada . dum 'p�lot(),
.. . a' salvo ao porto..

'

. ante do farol de Amoroso, Quando" se deu a colisão.
.

,com.Meio, nos dias 29,30 e 31 O sr'. Miguel Arias, de Ca-
J .. ,. .'

,

'do corrente, pára debater . racas, capitão elo "Oíúdad

N" 'h'
"',

t
'

"

problemas de crédíto de d B i' t" d 4214 ehrua
. <

'

câmbio, de tarifas e de po-
. t�nel:�i�, �i��io �' p�im�iJ'a, ;' ·ru. '.

.'
.

-�.·,.I'cC g.,,8·.

.

_

Ilitica sindical. Do certame 8 .. ,

resultarão recomendações ao

R E P E li U
' '. '.

.

Gavêrno e ao Congresso. .

" ....

.

.
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'.

-, .: o' banquete ao prasidente
No dia 31, .antes do .ban- .da República consta como LONDRES: 7, UJP) - O .

quste, hayerá:. o encerramen.:- última etapa da co.nferêpcia govêrno repeliu o pedido di.' ".'", -"
.

.

to da Primeira Reu'n!ãb.'I, Pk ria convocação dirigida as 40 mil médicos britânicos pa-
'- NpVA DELHI, 7 (UP) -.' relações com a Grâ-Bretaz"

nárta "das Classes Produto- entídades partiCipantes. .

ra que seus salártos seja� VioLento ataque contra os' nha -hofe sáG boás, d!Hse .j

ras.] que,
. c'onvocada pelaS Nesta capital, as listas pa"· aumentados' em 24%. O go- conjunista:s;, foi desfechado chefe do govêrno . iildi�.no,

quat\-o instituições referld<ts l'a recebimento de adesões vêrno decidiu .repelir a exi- pelq ministrº_ .. Nehru..d�ll'an- �oi porque a índia .�3colheu
.

�,'� Pe,lrole'·lr·OS alo
A

I-'COS Se réali?ará nest-a,eapital, re; à hOn;lena'gem ao sr, ,Jusce- gêheia apesar da ámeaça d')s te uma' sessao plenaria do Og meios· pacíficos paiol ·ob· .
o',

;
presimtados todos' os" ·Esta-

t lino Kubitschek ,encontram- médico� de inic.iar umá grZ- Partido do Congresso, reuni ter a indepêndênc:a'.
doS por delegações da" a;úi: -Se nas sedés' dás quátro ins- ve contra o 'serviço médi':a do em Indore.

.,

, .

.. . ::::;_

cultl,lrai di ihllústria. e .do
I
tituições promotol'jl.s; 'nac�opal. . Nehru que apresentava um.

)'A ( R I F I C'A OOSTÓQUIO, 7' (U.P.) - tm' planos de construção do sub- manife�to
.

eleitoral a êss�·· o

-Po'ttanté.s .construtores na· marino estão sendo elabora ..

N d'
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f '.pàrtido., declarou

Pl'lnClO::\I·_I'
�.. '

.

. �;�stj:tãooneJ:s do��c����lei� �.mdva...ofeOI��in:��r·�.�.��21,2iP.en!l�0�.s.s� ·p�o�r�hiOon_�a�,:S�U;nbe� a', 'a''. ", :.', ·:�e",: :_
. e-8"0'

.

V
..

I r",·a'· - -.' ,"e�' :a:
�

.

I rça
. �!i!:� ':�St�;�n���s b('��c�U� BOGOTA, 7. (UP) - o-bis-

rps atôínicos, um dos
.. quais ,-

. ntínca mais sairá; Desejo qúc po de Ibagur- monsenhor P-e-,"-
seria tiP9 submarin.o e. des-, Saia�. -e que possam ver o' dro Maria R�riguez Andra:
lócaria 30�OO toneladas, Sél1 Q" planos -do outr,) petro- .

. .' -
. . �niJndo' tal qual êle é".

lde,
revel{)u �ue' "nos últi-

,

éle O outro de tido nomial. e leiro, qUe será
. con�ttruido - .' ,

._ . :,"
.

E�' se-guida :Nehr\L sali- mos 90 dias foram ôe quase
dts1ocando 47.000 tO!lel�jas. leiro, que: .será .construido DUBLiN',7'AUP) "",,;'0 all" Valera, apoiou-o 'átuá\':che- litar não sujeita ao parla. entou qUe o seU país escolhe- 300 aS yítimàs"inocentes (do

.

As indústria:" pésaààs Mit- ,chi, já estão terminados. Sua tigo primeiro"ministroe'he·' .fe 0.0 govêrno'Jolrn' CÔ$tel-' .me..nto, equivale'a abrir'ca. ra.
o caminliold� qen�ocraçia bandoleirismo) nos anedo-

s'b.bishi ànunéiaram {lUé 0& v,elocÍo.ade será...de 17 nós. r'Oi da indepedênc,ia nacio- lo, em sua declaração de que minha para a anfirquia e fi e ela paz é ·repelia os in.éto- res e dentro da Capital di)
4.-----------,.----------'--""!'"---- nal 1Irl.ali4esa, ,Hamond d� não é possivel acabar pela "n�ina: .'

I .

dQs ditatori�Is. S1' ':ts" no�Sas Departamento de Tolima"...
.

. .'

fôr-C;a",coI:p. a divisão çla Ir . ,---.;:._-----___;'-'----------------

'Não será cândidalo �:���tes �1�t:�f�;ê:m������. G;ab:riJé;la�" .Mistr,âl
, ...'

.
.

,.... nização da-J1;destJna, corí.h�- ,
"
." -
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,- PrlO Se"carras, pU,bhcou �n- ·se· qUe permiti� a"ol!&a'�iz�'::" IS' J
'

I' SI L"A-f'"'"'�"
0ES UNIDA.S, N,'·�., 7 rou·apenas ql mmutos, o 4e- tem ;rn�ac decl�raç�o !la qual ção de qualquef entidade mi-

.>

.',
•

". "

•...• _ Ós Estado" Unidos legado ameri,�anc> Edward oferece o seu '.apOlo as ges- ......-.-....'l••••••�.;.•.-••;.••••••-JY'w
.. \.
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"
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-

t
'

.).� � rff'..Bi:.etnfi?.a ,Ye:t"et'aram G:r_e.ebau,IlJ., aprlls�ntou _um t�es" e me la,ç.a<;! e� r.f} o �?- .' .... f" "f" ,,�

.

� ,," ,,��.';, _',
"'" '. '"� '. • 'r-

�

.

'.-

'·L'n,t',em. �e u apelo em· iav�r _de 'pT@]'eto o:é r�olu_Ç{r9. eJlca.r�- ,;erno e a� tl.I?�lÇa0, J��a� l?&->�, , �";,I. .

,.}
" ,,,."�' � .�. ':' '.�� 'I;:

o;;
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. �".' ..

_

�)n';;aJ.lJ,3te pala :.t ques.taó e�nd,o;·atl't:i3.h?-â.<a!j âe��,�tel:;-rt�.. ���<i!t,l.""���EU'I.sa;.fª�'.;.. �,I,,,, ",=.' ,. ,.ORK]; " ,-:,ii1f:sua" patl'ia na" N<lçoesI .N�yAyO��.t--;��poe."'!.
t{wQ��la nas,N'aÇo�s UnIda.;. ço�:'�contrÕl!lda.3..-:flela':()f'llJ Cuba... � �., /

Y.
_ � ,,;:!�!,. "P' •• ; V� ,bpletdm me(l,;(�� pado a ;�n,idas,\� o dr. JU)1n·Qon:l!al�� tISâ�chUena Gabriela MIStral.,

,��. r.:Júti.1f�eaçãl? � �dli�sa '}1-a-Goréi��(io N.JÍ'te e dQ" Sul:
-

� 'O, presiqente' de Cubá, " BUE�€>� AI�E�.-:!Ç. �.u!): r'" ..�0.9'��er, d� ,�();l(� i'., e ...ta{lo. S�téns:, mêdicô cllilenõ;,l''e.. prêrriio 'Nobel d� L,itél'aturâ,
I

�&�la, .e 4Q.U1l)ef!1 pe,di- . ,a \iIi�;fica�ã.ó ·d�;.��i, .'e�t�l �.F���lq�,�· J;là.�S�'i:" _rgent,infl; an\1nCl{)u."q�l:e 'tle",slWd :ii j.opo�tl.gf"; cJ;illenél ,S'�dent� em...:Hàí·tll;}J'd, Oõn_ está' �6rrentt@, _ �ítini.a 'de
,

'1'a1p a Imedià ta �lssao palS '.por ..melOs"paclf1c� '!,fi'i'moy _êa\,\gorl(!.a�en:te .:s.u_3; �. '.' 1'�1: ,é,� '.!prei!á': ,,nectíc.ut, e ,'6 dr�qrtiIl.G!·
1- "c�l}ç,er, nQ Hv:spitaI Géf,àt Cl� �

,'.

, �t\púbHea �dai· GOl'éla .

, na sessãtl ve.{).:Jt'tiI�, 'qUe mtençao, de. ·mo s.h,apr�4en'-l. ,
.·á ch ...; �1::ftp\,-1� à�'tÀ;'�b;i'l,) rGuns' '" HfltIllPstead, Lontl t'!!and. 'Os'

..:. '

.. d\Urou 37 ,n:lúÜo:-", o jl'!legã"l t�r :"caÍlC!i'ã,'ato à "re�leição, 'são ánte .' 'j,( d} é:!\tr'� 1) c.tr'. ·�i:lico."·do-aGsp . de H 'm- �IPé4i®Jl que: a;,;á$si�tn" m� f"

,:Durante ���es"ã('j 'glatuti.'·'do britânh!o P!e.r';ú�l Dlz(n,. numa' entrevista exClusiva' 'SfSsÕes'. dás Naçõe:s 'IJI!idas; Biás'-:BeYlpHo, �sen.H.h')�··elill.ep' Ptlte_adi:",ohdé �\S mt�rÍlá�a elúsive dois medicas chile� ,

'�níi da Comi:ssãó P"oliti03 da' deu SeU <lpoio ao projetai con�edida. a r,ep:r.esentante ao desi�ar par� 'êsse c��g,j,
'

n.o ��' ,me-�p�o :la '::1eleg�9ão a, .pç.etisa., que .fá �tee�tHl o. n�Il.! j� -perder�m tóda rspe'
f Assembléia Ger<.J, que du- ameri(!ano. _

.. do Jornal 'ABC em Havana/""o embaixadOr Adolfo Bi:�Y. .

. '." .. ;,;' preIilio :Novel ·da.- Llteratunl" tltn�ª� de: que ..4 'cé.l'ebr� es-

.ifi++...++. .:....� t- +.++..++.�++...++.� � fl ++. � Ff/!M! !�á ++. ++. ++...++.� �++...++.•...t.�++. .,- ��..++..�� ;....«.:. �rit_ôÍ'a. iConsig:1:. "1'�st,lbe!e-

�{�. � � � � � •• '. � � � � � � ��� � � � � � ., � ,.. � ., ,.. .,. � � w '.':.l w • � ., � � � ..� • � � � � •• �� ... � � � �:'+ � •• � � � w ,.. '..... er�se. '
.

.fi
. O semanari,ozinh'o que vive -das apa-

E
•

dr'
'

.

" e seis eruzeiros e q.uarenta eenta-.:, . Gabrie'la Mistéal" de 6a

f1 ::::n:�i��a�/�d:::le; ;�u:!�v:� go-

S-S88'
�

c"olsaS" oe�lO' vo�:s::!::::� ie:i�!:�7::"do Esta- '�i: ��: r�;;�:&��\��:�!�;�r��,�
�í!'t -SUg�1'iu-nos,. com ;isso, alguns con- '.. "

.

'

.

"

do de S�t..
a Catal'ina, em F16ria- �:.+ O' fl;:,�dent" d •• I. 'lp.é, ('1""

'.... front03 e �lg.Ulnas co.nsidel'ações..
',' ',,', .' nõpo!is,. 1

..
5, de novembro de 1956. +.+ nerál Carlos lbaiiez deI

� . ",_ M � Campo, enviou hOje m,�'nsa-
�[9." No exerelClO da .mals alta maglstra-," .

,

"

.'
. __ ..' n., esa: +.� .

: ,r. 1- VI d E d � gem especial, faZendo :n den_
��� tura estadual, � ilustre catarinense. 4eu to que abandonada há,' cinco anos, aí lo art. 1 ,', item ..,.' ,a ei n

..
2, e.. Paulo Konder Bornhausen, Pre- �'t+ te" votos em nonic do �govêr-

..�r lições de, democracia .. Não persegf.l,iu" está,' e ..;,-pél'fe)ta estaria,cno Seu funcio- 23 de juln.Q de 1948 (Regimento In- side'nte.;' .!+. na e do. povo chileno3 Pelo
-

,;; ninguéirr.Não fez c�mo o seu. sucessor'
.. '_,::Jlj!mento, se: delª nãó usaSSe. seu suces- te1.'no), Volney Colaço de Oliveira, 1.0 Se- ..�.' rest�bele!lmento da

" ilus�re
� que em 10 meses, te pod'er já .assina- c�o� pua tentar resolver pro'blemas para

'\ �RESOLV:E: .

cretário.
. : poetl§a, ma;� 0_ Hos_Pita! .ln-

.... . '. •
.'

'.�.
,. _.

. I
� �, formou: "Ja nao ·ha nenhu-..

. ...... vl!...,mals de mil decretos de demlsS0eS, o� quaiS outras. soluções' estavam sen- NOll,le�l': Estanil'lau Roma.nowski, 2.0 Se- ..... , ma esperança". .

.�. de re.moções e ,t�a�sferê�c.ias vis�ndo a
.

do executadas' e foram abandonadas. De' acôrdo com o ..àrt. 13, item II, �l'etário". ..�.I Miss ?oris Dana,' flm�ga
,� castwar adversarlos pohbcos. Nao eS- 'Óbserve-�e que agora, a atual admini�- .

da Lei n. 198, de 18':12-Í954, combi- Desses atoS imor'áis está' rechead!) I t- ele conflanç�J e el)mpanl!eira
. '.

' �� t/ "-. d l G b
.

I .....

I 1iEaçalhou o Ensino, sub3Íituindo mes- tração, deixando de lado ,os erros bor- nado com o art. 12, da Resolução: n.
.

,o govêI:n.o que sucedeu ao de Ad�rl�aI.: ' � I cons an"e, � a 1'1e a �Y..�s-
��.

"

. .. . 59 d 6 11 1956
. ,. ...... tral nus ulhmos anos, diS-

:i tres eXl>ef1mentados por fIlhas seml- u4auseanos, se volta para essas solu- ", , e \ - -

, R. da Silva. Pelas portarias acima s.e :. � Se ..nos:
.

.

...�t", analtabet�s de_cheflttes políticos. anal- çÕes' abandonandas eDJ. 1951.' Júlia Prá Neto, para eX�l'ee.r o clll'- vê que, NU� DIA FERIADO '- 15 .de �:.+ t '::"'7 Gabriela rep�usa tral1_

'.� ,· ...fabetos, :como ..fe� seu $ucessor
..
Advo-

.

O abastecimento de água da,Capital go de Servent.e, padrão M, d.o ,Qua- novembr.o.- ri filho � �r.. Irineu Bo�� �:'+t qUllá, se.m sofrél' cwre.1, !ll!S
.:.:, gado - e. o trialS Joven� dos preSidentes

:

a� est;í, se bem qUe há' ,mais de tl·ês .dro do Pessoal da. Secretaria da nhaUsen nomeia funClona.rIOS. e .os apo- +.+, se· encont_ra .em e�tado ..e

-�... ,-'
, .

.

bl'" 'L' I t· d'É t' d"_' .' .� ! coma (' nao' 11a po,>sibilidada
'�:.' da Secçao da Ordem, no Estaqo - nun- anos, os reservatórios' nem sequer síi,_o A_ssem ela e,gls li Iva' asa. o senta. na �esma .bora, AN�S, pois de �� t alguma d� � r�l!'tl}J.�raç \0".

��t"_. ca-' separou. um, casal, quando ·marido esg�tados para liI»peza; O pr..oblema dOr dé Santa Catarina; tom'arem p03Se e de assumll'em.o exer- .

<"I Miss. !"_l·l.'!.a c •.nf:rm�l\.! fiUe a

.� e .espôs� fossem, servid.ol.\e-s públicos..É' ,

-

leite, inexistia quando" Ade'l'bill R. da Assémbléia LegiSlativa do Estado cício)
..

.'

:. �... poet!;Sa sof,re �.� cance� .

..:� que sabia sénth·'.e. executar á Constitui':
'

.
-Silva deixou o poder., de S�nta Catal'ina, em FlorianÓpo.- O povo da Capital, aeompanhand.o ..�. Ate !IIgor:!l' dlZia-se a:penas

. � .

-

d
.

I
.

f '1" .... "d:'d"""t d L' f' ll's 15
-

....... nov""mbl'o de 1956 it d' t d t d Ad bal
� que a enferma padeCia de

'.� çao. o seu. Pal�, �� qujt a a�1 Ia e '� re e· e, esg.o os. e ales unclon� ,u", '" .' mu o � per. o, a con u a e er ...... uma "provável illt�erã g'á:l-
.fi, asse.gurado

(). du'elto de .proteçao }!$-.. perf-eitamente. Como o abastecimento A Mesa: .�. da Silva, Julgou-o. quando o �legeu , ..�. tr.ica". A pr<?pria poetisa .J'
,

.1."":; pedal do Estad.o.
..

'

. ·de· água de' Tubarão·, outr'a reali�açãu ';'
. Paulo K.ondér l).ornhausen, Pre- para. a Câmara Feder:i:l, dando-lhe

..�. cllava .que esse, l'ra � Sé\!

ti p po{lel'� �as s.uas mãos
.. Coi ins!.l'u- sua, está em plena 1'!!.!:ma. Os postos sidente.'

.

mais votos do que a. t.odos 8S nume.. \ �. mal, pOIS nunca ."he f?l re�e�
.

�: me�to de progre"Sso de':Sll;nta Catari�la � ..de saúlie qÚ�',.co·nstruiu, não 6fiJ deixóu· Volney ,.Col�o de Oliveira, 1.0 r.oso� ea.ndidatos adve1'!iáti.os somados! �. �f:o o v;erdatlell"O diagno8-

:t" e de paz"pá'::a a. g�nte barl',ig'a-vel'de. :. " 'fe�Jtado�:e élJ.-iregues às �oscas, c.omo Seeretário. /
E julgou, também, o sr. Irineu Bor� �t+ A� 2 heras da. tarde, (j cóu-

;�� Foi; :,no\ góvêrno, mestre de serenidil-' "fiéara.m 'os io seu sueesS!»f': D'este, as ..

- Estal)islau' Romano'!ski, 2.0 Se- nhaúsen, na. melancóli�a re«1ep.ção de �t" su!..,�eral clec�J.rcUl que o��

�i! dJ!, de tolerância, de, co,mpostura. d.uas m.aiol"es obras, cantadas � dec�n� cretário. há poucos diaS, q1}ando .;tésertou Oas. �t medlcos -es�av�n reallzando

��� Presidiu'eleicões, coma'um autêntic6 tadas c.,OJllo,su�icientes pal'a"éonsagra-' -_.;' ruas e óbl'igou o govê.rno a transf.ormar .... uI�a cotqfe:enclatmas �uelre-., ,

_
' �:. '...'". "

..
' ". '.

. '. . ,_'., a �en e nao rel'l 1.Va nen lU-
. lideI' democl'atIco: nellhuma vlolene18, .. l'em estadistas":" a l'êde FJ{)rianópolis R.ESOLUÇAO N; 94/56

. em mamfestaçaozmha pal�cJa�a a que_ .... ma esperança .. "

p..en.huma coaçãa, nenhuma força fede- '"'- Ja!aguá e a, :estrada do.rio':do Ras- A. Mesa da Assembléià· Legisla:.. preparou para a praça .pú�liea!,.O fra:-:' Gabrie�a Milltral{ �. única

l'al requisitada.
/

A lisura do pleit!) su- tr.o - fin'am d�i;'�uitlosos sumidburos de Hva� do Estado de Santa Cata'l'ina,,, c;Ss.o .roi. tãô' enca.bulativo que. atê�Os_al- �t" f!gura :laJ letràs iatiito-::me-
cessório foi integral e,' segundo proniIn- dinheÍl'O e. dois P!lV6rOS6S 4esástres ad- usando da atl'ibuição, conferida pé- / to-falantes,' dirigidO"s .para a MASSA," �� .

rlcan:as ;l gal)�'1 �. o 1?r�mlo
.

. .' " .

' .
'.'

_, . .' � Nobel, f;'3r.f!V� mternada 03m
ciámento'do Preslde.nte, d6-egl'eglO, ';I'l'I- ministrativos: a 'linha_ resta' ig,tít.il 'e a lo art.)l1, item IX" da Lei n.) 2, de nao puderam ser u�ad.os, pOIS q,ue, di- f. ''I1ârias ocasiõe� no .Hospital
bunâl 'Regional Eleitoral, para .isso. C�Il- _ ,·e�t�ad.a.�esbarranéou(Mais �e 100'mi: ,/ 23 de junho, de' 19481 (Reigniento ante do Palácio, apenas se via a. i!;m- \�. d.i"��m.'p5be!td, desde (l.l)!.in-
cor.reu a çou(tuta de,lllagistrado,do go- lhões fOJ,'am. gasjos,·,nes�as .!ealiza.ções· r ,In�erno), �

_

,

..ba musica" da P.olicia Militar! Ei� se- �:.� CIPIO di! nO:"�Iilbr.). lIa _(I01.S
vermidorc Ad�rbal R. da SVva.

,
"b�rnhauseanas, se.n' proveito pa.l'a ... RESOL"E: mallariozinbo do MEU PAI, MEU PAI!, <. �no'li qude s,l�d' s�l\de. vmh�

....,. t"
'

1-0 f E'
'

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

..,.' Conceder aposentadoria:
.",

" lt'd- d ai msp ran O em a".O!l.

.... . BornJtaúsen, c.em, na _!e!go ,osa rau- stauo.�' .

.

'-
.

. em ,,�z de elié�es da mu I ao e� e- �:."
.

..��, . 9s pltitos posterior�s, so�.o g.ovê['�.o <\ v:iaá 'pP'bliéfl de Santa Catarina .até .De acô��o com,o art. '2'37, item II,' lírio,' re$umiu-se a.,lluab'o flagrante.; 't... T U.R I S r· Ir-'S% < d� de TU1:V(); o' tl.xempl.0 elas, intervell- ,. janeiro de' 1951; ·conservou-Be ,em alto '.' . da. Lei n. 198, de 18:l�-1954, com-' intel'nos d� P�lac'io, focalizando duas .;. H.
�it. rões cl'ilni.nosas e cOl'ruptbr�. �o chefe. \..

!'--, padrão'moral. O TesourO', até áí, não el'a, binado' com. o art..f!.o da Resolução ou três pessoas! +!.,
�! �do Execu�lvo. . ; ':a caixa pagad6l'à dos prótegidOs p.olí- n. 59, �é 6-11-1956,

'

Essas coisas. doem lanein'antemente,- ..�. MÉXICO, 7 (UP) - Os
;

�,�
�o setor administrativo, .Aderbal R. da tic.os. Aquela ép';ca, atos como .os qu� , A JÚliaJ>l'á".Neto ,no �{lrgo de: Ser_ fel:em vaidades doentias e �ipli'Cam I,l ..�. t!lristas ·estrangeiros ga3ta-

. .' Sil�a trabalhou com afinco.e ·as· gl'and.es se segue:� não �c.onteciam: vente, pada:ao'M, do Qu'àdró do Pes- raiva mórbida contra Ade.rbal li.' da :. r�m em 1956,. l!0 Méxic?,
• "\. ·l..,· ç-O N 93/56 'd S t·

.

d "A
..

bl'i'
'.' .. . ..... ••+ . cerca de 400 ·mllhoes de 1Q-

�. obras que realizou demonstral'am a s�� "R.ESOLU A • soaI
.

a ecre arla 11. !!Isem. ,e a Silva, o ca!�nnense sereno e·csupe:rp.or, � lar-es Por ua ·v.ez o t . ',:
d· 'h'

--. A'M dd' A b'l" L ·'1 t· L .• t' d' E t-'" d S "ta C "..
'

l' ". ..... . s ,s urb�

. .... guran__ça com. que empl'e,l{ava os ln el-
_

esa '" ss�m ela. eg'ls,f11- e'�ls,a lv�a o: � -.0 .e an �,- que, 'n.o governol cumprl� exemp ar, ��. tas ·msxicanos gastaram ..
�10

:��.� rO"s públiqos. .
.

:' va' {l6 "�sta�o de Sa�ta Catal'lna, tarma" com -os prove�:�os mensaIs honrada e Iimpaglente o mandato do ,l exterior, também no ano p\s-
"'�.

.

_A l�dll Capiyari -, Florianópolis,,_pos� .•
'.

usando �a atl'ibuiçã.o confe�ida pe-
" de Cr$ 3:60.6;40 (t'r�s !pil sei�ce�tos POVQ. ". ".

,',

.' '. sado, 200. milhões_ de
.. �ól!.l�

� _;. .

.

� +,. ., '., +. � � � � � � � � ., �� � �� A �..." �. �� � �,� •. �.. � �. � � �. � . *' � �p�.' � � �'� � � .. �.. � � � �. �. � � � � �� �. � � res. Essa mfor�açao fOI da-

��t+:....:...:..:..:�!l.,.w�.....w.....��.".�."'.�+"......"+�...�.�.-.*:� �"+..+, "+.......+"."�..
"......�."."�"..."."..+:.+........".".".".".��."."."+"....."�".......�.".�".�."... da .�elo 'govêrno f,ederal,

� -
-

,
• • I. ._

Dome'nagearão ,O Presi(le'_.·e:"

a rilU uru, � [�m!r[fo !
RIO, 7 (V.A.) ,- A agrí.. ; sr. Juscelino Kubitschek -no

��uJtura". a indústria e 0 coo, dia 31 de janeiro, por. mo'
rnérero liderados p.or suas tivQ do transcurso. de seu
\entidades

c

máximas e
_

de [u- primeiro aníversário na Pre
·risdição em' todo o país, que. sídêncía da República.

��ão a Confederação Na;ciQ" ,Constará a homenagem de
nal da Indústrta, a Federa- um grande banquete a rea·

�ão das Associações Oomar- Iizar-sa no Oopacabana Pn,
eiais do Brasil, a conredo.: lace Hotel,' às 21 horas, COHI

li.iiI.S.,.ão Naciônal do Comércio a presença de todo o Minis
()�Conf.ederação do .Oomér- tério e de representações de
cio e a.Confederação Rural tôda.s .as.' entidades Itvrea e

rjsileira, homenageai'ã0- I) sindicais das' �lasses patro-

nais de todo o País. O· ban
quete será de mt] talheres é
o orador oficial escolhido

.

é
o -deputado Brasilio Macha
do Neto, presidente da Oon,
federação Nacional do Co
mércío,

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'''PQr'� pJjilips Guish
Me�ericos de HoUr!Vc;u),d, sua

_ estr.éla C;0I:!l9 eantora r?t\:>r_ do., c��servat6rio
.

-

, por' Phílíp ..
Guish 1 em Nová Iorque, em 19.50. sical de Mllao.

(Cerrespendêacía Especial .Como atriz, iniciou .sua car-
�.
-: v :-

-7.:Via :rranSWOrl.d) I. reira na Itália no filme "The
. A ESTRELA DE HOJE Medium". Então foi chama-
À"NNÀ' MARtA .A;LBElR- 'da à .Hollywood. Anna tra

GIfETTf
.

tem apenàs -20
I

balhou em "Here. Comes the
anos mas' é conhecida como! .Groom", "The Stars are Sín,

';0 �r.�'tHiPo m�si�;i tanto em gingo", 'e '�The' Last Com
, I\otti�içom-o em Copenhague 'i mand", O pai de Anna é f?
'como fiQJ'Carnegie Hall. Fez o,jarli'Qso 1). A1b:érghetti di-

,r
....,.:,;;;fw _ '" 1 .. , .r-. �, .• ""_ ""_.. .'

..__._

........................................etH
�

, . f�

Verbas· pára . Sanla Catariiã

". : I ��>

-:.<:: ".
' .':

: ....

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Subvenções ordinárias

,-'
Educandário Nossa Senhora das Dores - Turvo
Educandário Nossa Senhora de Lourdes - Brusque
Educandãrio ' Santa, Maria Gorettí de -São Lourenço

- Chapecó ,

'

•.......

Educandãrío SãQ José, de Banra Fria,-' Campos 'Novos
Escola Ncrmak-Reg ional Espirita Santo ....:_ Tijucas .. ,.

Escola Profissional � cargo da Paroquia de Laguna, ...
Escola Regionll.l dos 'Santos Anj�s - Rio das Antas

- Cachoeira ,1•••••

Escola São Vicente de Páulo - Papuam - Joaçaba ..

'

Gínásió Cônsul Carlos Renaux - Brusque : .

Ginásio Coração \de Jesus - Tubarão .

Ginásio Díoc.esano - Lajes : .

Ginásio E,ugênio Muller - Itajai \. .

Ginásio Hamônia - Ibirama .'� .. : .

Ginásio
Ginásio
Ginásio
Ginásio
Ginásio
Ghlásib
-Ginásio

Lagunense .

Mu·nicipal - Orleães ..

M!!-:nicipal - Urussanga ..
,

'

.

Nossa Senhora das D.ore,s -. Turvo
'

'"

Rui Barbosa- - Timbó .

Santa Ro�a de. f.,ima -;-. �ajes __ . ,..,.
São Bento - São Bento do Sul .

J

Ginás.io São �osé -. Porto União .. :,..•..............

Gl'UPO Escolar Arquidiocesano São José - Florianópolis
Grupo Escolar Imacula-qa Conceição (Anexo ao

Ginásio Santa Rosa de I._ima) - bajes- .

Grupo Escolar 'São José - Spo Bento do Sul .

Instituto Coração de Maria - Piratuba .

Instituto. de Assistência'e Educação São Canísio -

Itapiranga .

Instituto Missões Consolata de Rio d'Oeste - Riodo Sul
Instituto São João Batista Vianei - Lajes .

Jardim de Infâ�ia Padre Rossi -- Nov!!- Trento .

Ja�dim de Infância, anexo ao Colégio. E·spirito Santo
- Tijucas , _. .

Lar de Cal'ida'de Frederico Lobato -�Iol'ianópolis .

·

Liga dos Operários Mafrenses -;- Mafril ; .

'Liga Opérária Jesus, .Maria, José - Itajai � .

Liga Operãria Jesus, Maria, José - !talai '....••......
Obras .Ass·istenciais da Igreja de Queçaba. -'- Palhoça ..

-

Obras Assistenciais da Paróquia de Santll Amaro da

Imperatriz - Palhoça '

.

Obras Sociais a cargo da Congregação Mariana Nossa

Senhora do Desterro - Florianópolis .

Obras Sociais da Conferência São Sebasti1ío - Tijucas
I

Obra�. ��ciais da I�ma,nd!l?e" de Noslla� Senli?ra das

Vitorias - Florlanopol!s .

Obras Sociais do Clube João Teixeirà' (Op'erários) -.
Tubarãó � .' '.' , .

Orfanato Nossa Senho-ra das Graças -' Lajes .

Paróqu�� de Mondaí, p�ra o'bras sociais .: .

Paróquiá de Palmitos, para Qbras sociais '

','

Paróquia de Piratuba, pái--a obras soc_iais .

Salão Cristo-,Rei - Itajai � " ..

Sociedade 'Amparo aos Necessitados - Pôrto União .-.

Sociedade Anit;i Ga�ibaldí - Laguna _ .. : .

Sodedad� Baú do' Pobre -, Criciúma , .

Sociedade Beneficente Bêrçp de' Jesus, filiada ao Cen-

trQ Espirita. Alan Kardec -. Lajes ........ co ....

Socied'ade Beneficente dos Trabalhadores Sánt.a Cata-

r-ina - Itajai : .- .- 'j.
Sociedad'e Beneficente Dr. José Atailázio - CllmRo�

Nov'os .- .- .

Sociedade Beneficente Piratuba - Piratuba :
.

Sociedade:" Corpor d.e Bombeiros ----:; .Ita,Í,ai .. � .

Sociedade.C.r.iciúmense (l.e Assistência aos �ecessitados
- Crlc'luma '. _.., .

Soc.iedade de' Assistência aos' Filhos de Lázarqs, mante-
nedora do Educandário S. 'Catariil'à ..:_ Flo�ianópolis .'

Sociedade de São ;Vicen'te de Paulo' - Pôrto B.elo .,;

Sociedade ..Qinásio dI(! Ch:\pecó -.' .. : ."": ..
·

Soáed�d�. ,Lajea,na d� jssistência aos Necessitado's -

Lajes :
'

; : ;�'2. \
.. -

Sociedade Pestalozzi de Santa Catarina '-:- Florianópolis
'Sociedade. Tubaro'�e.ns� le AmparQ aq!j, Necessitados
-' 'rubal'ão' 2: .:.';: :. , ". '. -;:./ ;. : ...

União l;l.ene!j:c.��i� '�ós-, Chofet._es de &ant.a Cata,rh��.. ;;,FlorJanopohs' '

; :" : "1 • ; • .- •••••••• '.' ••• ; •

'

União': lJenef.iéeiÍte· � Reci-eativa Ope': -ide: FlortanÓ,polis
· União Espi-rita- DiscipÍll!,� d� Je�us; �ar� -o-l;>l'}i� :s'cÍeii!is
UiJ1ã;0 ,Eilpirit,�· D.iscipulos de. Jesus, para ·jobraé'·s.Q'cíais

-

.:;: ,!Io-riánóPO-lis ; " " :" ..

,25.000
25.0tlO
10.000'

10.000,

10.00()"
55.000
25.000
100.000
50.000
40.000
20.000
20 .. 000

15.000
10.000
50.000
25.000
60.0nO
20.000
10.01)0
20.000

25.000
12.000
50.000

10.01l0
20.000
'50.MO
10.ÓvO

1Õ.ÕÕO
'15.000

10.0(11)

I
45.000

I
20.000
55.000
30.0(10
30: 000
40.000
20.000
40.000
40.000 I

25.()OO

10.1)00

,

100.000

50.0\)')
35.000
20.000

35-;()OO

�OO.1)OIj
1,5.000
25.000

10.000

59.000
,

\

15.000
50.000

Quando Jean 'Renoir j:ls
tava em Hollywood há anos
.atrás afim de fazer um fil-:
me., não sabia falar inglês,

EmalreCer mas decidiu estudar a Iín-
• -, guá afim de- compreender e

Eutrõfícamente, sem dto- '·falar corretamente assim

que a filmagem tivesse ini
cio.' Certo dia, numa via

gem .de passeio, foi até Ri
verside,conhece.r as Missões.
Enquanto o guia explicava
a

-

um grupo de turistas' o
que havia de interessante,
Renoir> virou-se para a. es

posa e .disse: "Estou enten
dendo muito bem o inglês.
Corppreendo tudo o que êle
está' explicando", A esposa
limitou-se a dizer: "Mas

querido, êle está falando em

espanhol" ...
-:'\7:-

-o que há de mais 'impor-
tante n.o casamento � disse

Exma. Srta. Alice Maria Mitzi' Gaynor - é saber
dos Santos, da sociedade conversar com o marido. E

paulistana, cujo organismo, é, claro ... se a gente gosta
antes-rebelde a todos os do mat1do.. .. tambem é
tratamentos, se submeteu, a bom'", Mitzi está fazendo.

.conselho médico. ao siste- dois filmes: 'Anything' Go
ma COLÓ, emagrecendo 45 es" com Bíng Crosby e "The

.,

quilos. Bírds and the hees" com:

Tratamento próprio e ga- Georg1! Gobel.
-

rantido para dímínuír em -: v :-

qualquer idade, 7, 25, 45, 60 Eddie Fisher e Debbie
ou mais quilos, renovando Reynolds já 'gravaram os

o organismo e produzindo discos para seu pr6ximo fil
um rápido reequilibrio 01'- me "Bundle of Joy": Debbíe

gâníco é estético. está filmando "Thammy"
Envie -pêso. altura, idade e mas a RKO quer dar logo
Cr$ 50,00 em valor décla- início a "Bundle Joy" antes
rado, para 'deapeaas, ao de Debbie... fique muito
Diretor VICENTE COLó. paliada de mais... Ela es

Rua Rosa e Silvá, 170 - pera seu bebê para Dezem
Caixa p"ostal, 5696 - SÃO bro,

PAULO
. I

mu- Assim que acabar "The
Power and the Prize", Ro�
bert TaYlor' fará "Tip on a

. Desd Jockey", Trata-se da
.histõrta de um ,pUotol ao
qual se oferece uma grande
soma de dinheiro para que
leve .

uma carga de contra
bando da A'frica do .Norte
para.a Itálta,

,
-:x:-

Será realizado outro filme
sôbre a 'Vida no circo. 'Desta
vez é "The Best of Spíríts".
E' a. vida de um gênio- na
matemática que abandona
sua profissão porque se

.apaixona por uma linda jo
vem que trabalha no circo.
'Resolve' ser trapezista, e
chega à -conclusão que afi
nal de contas sua vida ..atual
não é muito diferent.e da an,
tiga ..•

-:x:-

Gene Kel!Y contratou duas
..

nováS bailarinas france�asD
para seu 'filme "Inventationl
to the Dance". .'

,

E 'assim é HolIYWQod. Até
amanhã..
••••••••••••••••••••••

gas, sem massagens, sem

aparelhos; sem esfôrço fí
sico" e sem sacrirtcío na ali-

o meu çaro Zé da Ilha nega-me o direito de fa
lar sôbre estradas porque não sou engenheiro, mas
bancá.rio!

.

Não tem razão! É nos bancos dos onibus e auto
móveis �que se testam as excelências ou as ruínda
des das estradas!

mentação.crejuveneseando O'
_;' organismo

.

x x

x

Diz o Zé que não posso depõr, porque pão saio
da Capital, Menas a verdade! Nestes últimos meses

andei longes terras, na Estado, sôbre pneus. A Blu
menau, em tres meses" fui quatro vezes!

Mas, Ó .que disse da estrada, não disse! dei a

palavra. ao jornal. LUME, daquela cidade. Essa
fôlha, que negou o bom estado da estrada, é decidi
damente lacerdeana, apoia o govêrno e serve de
jornal oficioso do P. R. P. _ partido do qual o nos

so governador é o V.ice-presldente no BrasiL
O Zé, pelo que se vê, .ê mesmo só da Ilha!

INs'tl'rUTO V. COLá . .

x x

x

O Volnex Almdça-e-Janta Verbas, ou alguém por
êle, no semanário Ceeaeola, afirma que fui nomea
do diretor da Penitenciária pelo dr. Aderbal R. da
Silva. .

'

Menas...a. verdade l Nomeou-me, em 1942, o inter
ventor Interino, dr. Ivo de Aquino. .

Depois disso mente assim: que levei para minha
residência canos de esgotos da penítenciãrla !

-

Infelizmente não possuía àquela época, como

ainda não possuo hoje, residência particular. O que
recebo, de vencimentos, ainda não me permitiu ca

sa própria _ sonho· que pretendo realizar.
Moro em casa alheia cuja rêde de esgotos fun

ciona perfeitamente há, mais de 20 anos! Se quise
rem vistoria, às ordens}

É inútil, pois,' ao Volney Bebe Verbas inventar
fatos para atrtbuir-me. Perde seu' tempo. Mélhor
fôra explicasse ao povo, \quanto de gasolina custou,
ao Estado a .dentadura _que mandou faleI' para seu

pai, que no chapa branca da Assembleia; vinha da
Laguna experimentá-la nesta Capital! .

(

E quantos- livros seus, mandou encadernar por
conta do erário? E quantos surripiou ao Legisla
tivo?

O 'Egas Godinho- estâ esterrando de provas!
Fale, Volney Verbiforo!

_

-:x:-
•

J���.. .

4i0·r:. \O.

\1.\ '

i�)l ... MI/IIIOVII.,. 1)' í.I�.�rJ �(Jf,NrA 7.�:g€cçÁ�1iQÜ)"'" �
pPTlI:r {,()JA DA. '":", �, .

DF.I'M!TA:IIEXTO Di:�.r.'I'Rl('Il),'\De

,� �:::;:�:::�!:��::.�.:�:m�� I:':d:r::i;••::,
._.

',"
dutfh Tra(l,�fnrniad.. ,..;",.•

• Apan·lhu.. df' :\b..dic;áll ... Conlr"I* e Co••••
•. I\fl:tr�'lhat!t'A1 •

Clara �ubstru;'-w� - Linhas d. alta
· _. h�UX3 lt>muao.
• I\lah'riaA

_.

para llLG;tatac;:ÍH'l'l dOQlt�i4'U .- iluad. _

"l�h:ii(� - Aqu"('in,,�n,to - h:l�f4l\"1i ele interrPll\u-;.I

l"
I

nueu:ao. I
• Ohdna dr IIIhnutell"ão t' 6:GIt,(illOl..;a...

/ .

Thomaz Camilli Ernesto Landmann
.. :e: :e.:

Guilhermioa Martins
C_mini

Emma Landmann

têm o prazer de participar aos parentes e
'.' amiga.s o contrato de callamento de seus filhos

dos Reis Martins Cam'mi e Nilson Landmann.
Iolandil _e Nilson

Noivos
6-1-1957

pessôas
Iolanda

ORI',III·I.'MENTO DI> R,\ntn
• Pf'(a.'i to aC"!ii!õõCr"os .-ppr. __,""a�4t ..Rád.

R��eÍM:ãú f T1"�nsmiss1io �.

.

• V;,I\lt1ll1� - (-ôndt"n:oõadd�(I! - Resktt!nclaA -
•

Ahn ....al.il"tp!1- _ TraJ\5'iforMadclr-MI '""!'- Rob....-..
• r. ... l�rial para ôtntena� de transmilO!ioão .. ren·P'ião.
APftrt"I1,:gem dto prlttet;ão.

fi fio:: f''<mah:.(lO',ç 1sohldo� em uh:odâo t.- ed;" �

.';n:-: dto reshli(cnci.. ..m Riqut>l·crurao - Tu_
'!!Ioulanle!\. .

. ,

.. (:hapu.s d" fil,." � FenQUte .- Veraize.4 b60l:ua�_PII.
• Conjuntos aR'f.Hiicadares - Cernetas •.1XII'N't" ü
,'iais - AUuoJones.

� 01'_icinu. d, a,.:1DuteDção t reparações.

Florümepolis Joinville

CI·NJ;.E"MA'S'.;".
......

'

.
,-'

�

_ �� .; �b 4: ,

.' '_
,

:

I .... _ .

...
_ _

. _.

CI·NE�-SÃO JOSF�::
As 3 - ·8hs.

. . "Na Téla Panorâmica"
Loe GeNN _- Den TAY

LOR - DorothY BROMI
LEYem;.
AS GAROTAS DA ILHA'
'. DOS PRAZERES

I' Technicolor
No Programa:
NQticias da Semana Na�.
Preços: 11,00 � 6,50.,

.
Censura até 5 anos.

..

DEPARTAUENTO DE MFCANICA .

i �Ia ..uinas pa1's lRt'('anic8 _. Carpintaria M8�,'"
.,.aria - TaU'lI:. - Cabos di ac:o.,

/. Equlpamenl48 de (unda'(ã� - CadillMe .... ....
'8i� em Ungotp'8 CONpressoreta d. ar.

+ Y"rramentae d. medic;ão d. cort... poU... ,

IQ - BoII\I)a�· cen(riflugas e d. t;titdão,
-

rI
�

• Sttlaa� ..1etroUo� - Aparelhos d. solda .utoaea. • ...-
.Ielri� - M'i-:..arieos - Ma8car� � 'aat•••PÓI... ,

�
• Eixos de .ara".smi8�ões - A�oplallleht ... �.ADeq.., :. _ �

dE' pres�ão - Mancaes de esftra f' TbrO� -

'

·

Vniões -de coneia. ','
.

• '/I.parelhage.n•. Ila�. cOll1 rol. • lA4.odição d. ,'apor • ,

t· ar tomprimtdu. - Valvulall �
....
l\Ia.-etr.. • .

,

Gn�heta..
· • �'nleriRI Rl!rkol. - Aradoa -- Cuhh·ador•• -

So.....doira. - �loinMà - Plllverlsailllr... .-
·

.j)r!'l'latu�eir... �

As - 8hs.
''Sessões das Moças"

Dean Martin � Jerry
Lewis em:

o- FILHINHO DE PAPAI
No Programa:
Reporter na Tela Nac. '.

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

I>F.PARTAMÉNTo Di, MOTORBI
Notor. "",,,,,_i.lNÍri... _riU..".. - de fo... .

"'rda • d,e ceI.lro -. caROlina. - " ....rou <1.. ....

'O�..,I. '.
• Poças. _'I'ios "7 Peças I..ili.... GM.

,

• Camisas � l'idÕt'8 - Ing.lo� .,... Turbi_
• Val,·ul... - AlIOi. - ·BrOllZIn... - Vilabr.
quiM - Cllb.'t;otes - Biéla!i\.

.

• )lal ....la"·,)jjb. t4ikantes - 6 _ .e"fS"il!-il- PJ!��
·

•• '''lam.,).Í.... '..;. 1)100 pIIra .ot 4ieael ••
lla...'ÚI".. "� : ;

,

,
• OS"'i.....d�•. "'JllI!'lI.t:õ.....M� _.�lib, ..
c-. A8&�III"'" �

1I'?Qj�
As - 8hs.

José FERRER
Allyson em:

'\

As 3 - 5 _ 7% _ 9hs.
"Sessões das Moças"

Dean Martin � Jerry
Lewis em:

O FILHINHO DE PAPAI
No Programa!'"
ReporteI' na ;rela Nac.
Preços: 6,5'0 - 4,00 -

"3,00.
.-

.

Censura até 5 anos.

- June

ALMAS EM DESESP�RO
No Programa:
Atuál. Atlantida.Nàc.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 18 anos.

:ra.<.-E·111.1 f� I r.:{1Kil· trnt
, liL. t _kcEllliíl'

,

,� .,�

RUA - FELIPE SCHMIDT
AeERTA DAS ,7 �S 12 E DAS 14AS'

..
f C""'" - '7 HORAS
.�
;:
...

.

As - 8hs.
Dalé ROBERTSON

Deb-ra PAGET em:

EU M� VINGAREI'J'

As 7 - 9hs.
Silva FILHO - Manoel

VIEIRA em:

PRA' CASAR.·
No Programa:
Cine Jornal Nac.
Preços: 6,50 - 4,00

3,00.,
Censura até 14' anos.

•

Technicolor
No;Pl'ograma:
:Reporter·na Tela Nac.
Preços: 12;00 .,._ 6,00.
Censura até "14' anos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Ha quasí cem anos que se

vem praticando em beleza, a

mudança de uma Pele velha

por outra nova e o prímelro
córpo químico q'ue se empre

gou para tal fim foi 'o acido
salícílíco, posto em ·evidencia'

pelos autores alemães. Ou
tras substancías também Io
ram experimentadas com

êxito como o ácido tricloace

tíco, beta nattol e, posterior
mente, a rssorcina. Com a

preferência deste ou daquele
corpo Os preparados destina,

dos a descamar a pele. iam
resolvendo a questão na me

dida de suas possíbllidadas.
Pouco a pouco, entretanto,

o metodo foi caindo no t',;

qUEcimento até que os der

matologistas americanos cha

mararn a atenção para uma

nova formula tendo como I

principio ativo o fenol.
-

Segundo a técnica empre

gada nos E$tados Unidos'
·

utiliza-se
.

uma solução de

ácido fenico concentrado a

· noventa por. cento diluída

em ág�a dístílada, adícfona,

·

da de dez por cento de gli
cerina. O' liquido tem a co

loração marron avermelha
da . e é passado na pele após
que a mesma fôr limpa com

uma solução de alcooí e eter,
em partes iguais. Para se .

'u,ar a -solução exfoliadora

lançá-se mãe de um tampão
de algodão- previamente' fi
xado numa Varinha de ID.'-

·

deíra. O· tempo de aplicação
não deVe 'ultrapassar um mi

nuto � meio e párà evitar

complicações deve-se tratar

em 'primeiro lugar a testa,:
depois o nariz e o queixo e

após, sucessivamente, - as

duas' fa'ces. Nas pálpebras .

não' e 'necessário passar a

30Iução.· A apl�cação do me

todo sobre o qual estamos

e's�revendo_promove uma sen

tonio Atanasio; Olga Inês' sação de queim�dura que de-
.

Ferreira com o sr. Pedro saparece, entretantó, após

pãulo.Vaz; a senhorita Mi� um,p�riodo de uma hora. A

riam Meira com o sr. Mar- pele toma uma colorliu;ão

ciQ Araujo;. senhorita Maria
.

branca dépois que se PaSsa.

Nazareth Muller com o sr. a solução Pára s·e apre�ent::\r

RobertQ
- Muller; a. ,senbdri- no _dia, s�guint«;l eSQur.a e J)2·S.�

ta Zélia Meira Silva com o. tante' grossa. Em segUida,

sr. 'dr. Oswaldo Éulcão pO)lCo a po�co, ela vai se

, d fendilh,mdo para se desca-
Vianna! e senhorita Le a

.�slímidt com o sr. 'José mar totalmente no fim de

'uma s�mana. Para facilitar
Mussi. ,
Pelo Lira foi oferecido á a desca'Ínação é aconselhá-

cada debutante, por inter- vel aplicar um créme bastan-

mediõ de s�u par, um' lindo te oleoso ou então um oIeo.}.
.

prÁ;�:e� apresentação foi de!c:!C;��� ;��r:e�!�a:�i!� Cascata '�'Clube
tocada uma valsa dançada p!es e eflcaz e depen�e, cO- .

pelas debutantes e seus� pa- mo aliás todas as outras exi" Recebemos e agI:adec'emcs:

tentes para o mesmo fim, de Nova Trento, 1.° de janei-
,res., " .

,

E, assim, num ambiente prudencia e habilidade de ro de 1957.

de animação invulgar pro- qUem 'a realiza. Of. circo n.o 1

longaram-se as 'danças até Entre Os cuidadOS esseú- Ilmo. Sr.:

madrugada, sendo que a ciais·é acons,elhável de se Em nome do Sr. Presi-

pasSagem do ano f()i rece- praticar uma "exfoliação dente do "Cascata Clube",

���a pelos' 'presentes 'com teste" numa superficie de cómunico�vos que ,a 30 de

invulgar satisfação. uns dois ceritimetros quadra dezembro de 1956, teve lugar· Sim. Pa..receriam mesm? i�críveis c.ertos .._preços si,

Mais Ílma vitoria do Clube dós e no caso de rosto uSa-sa
.

à eleição para a escolha da Ja de longa data, não estivessemos habItuados a certos

da Mocidade. a região temporal como expe nova diretoria, a qual ficou "choques de surpreaa" proporcionados, de quando em

Parabeng a sua Direto- riencia preliminar.
.

assim 'coIl!Stituida: \'ez, por um dos mais importantes estabelecimentos -eo�

ria. Procedendo-s,e as.sim Ci)- Presidente: - Carlos R,,- merciais da Capital.

nhece-se a tolerancia '00 in- beUo; Vice-Presidente: Quem pensaria ,ser unia realidade poder comprar

dividuo em' faCe da subs�an- ,João Gualberto aernardo;' tim terno de roupa por Cr$' 430,00, uma camisa dt.! seda

cla que 'se:' está empregand!) 1.cl Secretário: =- N<erêu por Cr$ 89,{)0 um vestido por Cr$ 99,00, uma bicicleta

eVitando-se; portanto, toda Franeisco de Campos; 2.° St'- com 360,00 abaixo da tabela, uma ,combina'ção a 62 CÍ'u

surpresa desagradavel. Icretário: - Carlos Tridapal_ zeiro$, o afamado cretone linhol a 85 cruzeiros, etc. etc.

Nota: Os nossos leitores li; 1.0 Tesoureiro: - 'Eloy si não fosse êsse cataclismico "VendavaP' .ou o Vendaval

poderão solicitar qualquer TeU; 2.° Tesoureiro: - José

1
das Liquidações, inidado pela Pt. Modelar?

conselho sobre o tr�támento Tom�z�ni; Diretor Social:' Não é sem razão. q�e a populaçã�,passa a lotar � a

-------------;-,
- - SllvlDO Piazera.' , 'avalanchar" o retendo estabeleCImento comerCIal.

Aproveito o ensejo qUe 'S"e Quem não gostll. e quem não quer fazer economias'?

me apresenta para aprese::t- 'Pelo que soubemos até mesmo as· porcelanas e os

tar O!! protestos de elevaclfl cristais estão com abatimento de 20%. Assim também os

estima e distinta éiln3ide.a- l1rtigos para banho, jantar., chá e cama. Assim, ainda,

ção. - também os tapetes e tecidos para decorações.
Nerêu Francisco de Caml'os Bem hajam "véndavais" nessas condições. Que se

Secretário "i;' .prolonguem são os nossos sinceros votos.

Conselhos· de Beleza

Soneto
LUIS EDMUNDO

Hoje, que és minha e que' em meus braços vejo

Teu corpo leve, róseo e perfumado,
Qu� � nota viva e' cálida de um beijo

Inda torna mais leve e mais rosado;

Hoje, que afogo ansioso o meu .desejo_
De vida, de ventura e de pecado, .

'

Na tua bêca, a 'rir, e de sobejo
Sinto a ventura ideal de ser amado.

Hoje, que sinto a febre que te aquece

O coração e vem rosar-te as faces.
No ardor que a.s almas novas estrêmece.

Penso, ó assusda e trêmula andosinha,

Como eu 'penara se me não amassea, �

Como eu sofrera se não fosses minha!

,._---.-•.•.�--.-. .."........

� sr. Ayrton SaBes;
._ sr. Paulo Pedro Rodri

gues;
� sr. Solange Rodrigues

di Bernardi, esposa do

sr. Salvador di Bernar

di, do 'alto comercio

desta praça;
_ sra, Maria F. da Silva,

esposa' do sr, Harpes.
P. da Silva;

,

_ sra. Júlia Calandríní ;
_ sta. Odete Luclrner, e

_ sr. Reinaldo' dos Reis
Lobo .

I

..
- ""..-.- -.-

.

ANIVERSA,RIOS

Fazem imos hoje
-r-r: srá, Enedina Porto Lu
c ,-

cena, esposa do sr. Má_

··;rio 'Lucena, residente

em Lajes;
-

.

_ sr. Luiz Carlos Medeí

ros, alto funcionário
bancário e pessoa mui

to relacionada nesta:

Capital ;.
_ jovem Alloisio Callado;
_ sr. Armando Vieira oe-I. vaerdj.

.
.,

�......._._-.."!•••-.-----.....
- ••_•••••_.-'!.-_.•.•._-.-.-•.•-_.•.•-...,-.-:•.•.
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Li,ra Tenís Clube
Baile de São' Silvestre

Constituiu acontecimento

de grande relevo social o

Baile de São 'Silvestre' rea
lizado. no Lira Tenis Clube,
no dia 31 de dezembro.,

Des,de logo, surpi1'eendia
aos que iani chegando a ori

ginal é belissima ornamen

tação �o salão.

Num ambiente de alegria
foram apresentadas á socie�
dade do Lira as gentis se

nhorinhas que fizeram o seu

'''Úebut'', no clube da moéi

dade.
Anunciada pelo simpatico

speaker FlorentIno Carmi

nati Junior, ,davam as ..de

butantes entrada ilO s.alãó,
sain'do de' "uma

.

béllssi'ma

iClOrqeilJe, sendo recebidas

na escada pelo par.
,

" Foi a seguinte a ordem

de entrada:
. Sénbpri,ta' Marlené Maria

c'om o sr. Antonio Henrique
iBulcão

.

Vianna; Senhorita

'Ilian,a lfildebra.b da Silva
com o sr. Rogerio Hildebrab

da Silva:; a senhorita Cris
tina Atanasio com o sr. �n-

Clube l'le· Janeiro·
'Na '['strelio ..

'

".,

À_ ; , ... �
"

�
.

. Gonstitit("-um verdaideiro' A. da Cunha, além de quase

suce.sso, .i!. �'\soirée chic" da todo 6 corpo social·do clu

última qú.inta"feira, real!i- be.

zada'nos salões, do Clube 6 '.As.· da.p.�as" que tiveram

a:e Janeiro, do Estreito, co- iilÍcio ás' 22,3if:horas, pro

mo parte das féstas do sé'u. longaram-se até 'tis 03,00 ho-

25.0 aniversário. ras d·a madrugada.
Anotamos a. presença do' - Durante a "soirée" foi

Êxrno. sr. Préfeito Münici.�' feito o batismo da nova b�n

pal� Jh:", Osmar Cunha; Ve� deira, sendo patrono
-

o dr.

reador Dib Cherem e Anto- Osmar Cunha. -e -paraninfoS'
nio .J?�scoal Apóstolo; sr. e varios associados.,
sra. Odilon Bartolumeu Vi�

.

Hoje (Í Baile de Gala

eira; sr. e. sra. Alipio de
• Hoje a noIte, após a pósse

Castro, sr. e sra. Gualber- 'd_a nOva .diretória- do Clube

to Senna, sr. e sra. Egidio 6, terá lugar o Baile de ga-'

Amorim, sr. Lauro Scllolz lá comemorativo ao jubileu

Maia, sr. e sra. Carlos Pa- d:e. prata' da sociedade. Nes

cheúo, sr. e sra. Norivaldo sI), oportunidade, farão seu

de Freitas,' sr. AcY Cabral ",debut" as senhoritas Sued

Tei�e, s·r. Joaquim Vaz, Silva,' Nilda Andrade, Ney

Claudéte Vieir;a "Miss Flo- re Furtado, Dulce Silva, 10-

rianópolis",
.

sr. e sra. Jo�o ne Cruz 'e Evalin Pereira.

-"'-\

Têm li grata sattsfação dei participar aos parentes e

amigos de seus país Ernesto 'I'remel eO Sulamita Bon
nasais 'I'remel o nascimento de sua ·irmãzinha Ingrid
Bonnassís TremeI ocorrida no dia 1° deste mês, na Ma
ternidade Carlos COi rêa.

Florianópolis, 1-1-957.

da pefe e cabelos ao médico ,

espe'Clalista Dr. Pires, à rua.

México, 31 .L Rio de Janeiro

bastando enviar o ,presente
artigo deste jornal e o ende

reço complete> para a res

posta.

IIPerlm8nt8{ boje
PUDIM DE ABOBORA

Esta é uma receita casei

ra mas sempre bem recebi

da.
I n g r e d i e n t e 8:

1 quilo de abóbora madu, <' ,

.

_ ....
,

----.•� ...-

...
- ..-------w------ '* colecione-as I'

ra

1 prato de côco ralado
3
3
1

10

�.

"O \"q.ue, se 'passa .por
.� .. .

-

'

" cortina de ferro
JORNA,LIS�AS ACORREN_ te deve ser feito .pelo Comi- a uma escola na Alemanha

.

TADOS "tê Central do Partido: Um ocidental.
A Recente fug� para Ber- dos predecessores de Heise HOTEL DE MOSCOU E' O

lím ocidental de Gerhard teve que sofrer porque in- PARAISÓ DOS BUROCRA-

Czekallâ, de 36 anos de ida-lsltriR subtítulos, sem a per-
.

TAS

.de, editor político do UNe_ �issão "de cima", outro - Existe, uma "incrível
ues Deutschland", órgão do porque cometeu um erro tio. burocrácia" no Hotel Meb:o
Partido da Alemanha Ori- pogrâfíeo perigoso. Um 'edi- pole de Moscou, queixou-se
ental, aponta um artigo an- tOr de esportes fugiu por- re-centemente um emprega

terior no semanârio suisso que tinham lhe pedido pa- do numa carta -ao redator

independente "Die Weltwo- ra qUe esplonasss os atle- do Pravda, órgão do Partido

ehe", descrevendo o agrí- tas 'locais, e outro: 'colega Comunista. A queixa dizia

lhoamento de um jomalista "desapareceu" porque tinha que o hotel tem 234 quartos
da Alemanha leste. Os an- se tornado conspícuo numa adminlstrados por 116 di

"tecessores do editor, que re- roupa -:ll<iva comprada em retores, diretores assisten
ceberam o pseudonimo de Berlim ocidental. Outro de- tes e superintendentes,' 30
Herber Heíse, disse o jor- sapareceu porque havia' in- émpregados de escritório e

nal suísso, ou haviam esca- sistido em enviar seu filho 700 empregadas.
>-

pado pára o ocidente ou es

tavam na prisão por "cri

mes contra o estado", Nem
mesmo êste comentário re

velou quem Heísa era, "por
que se aplicava a todo jor
nal da Alemanha oriental" ..

O jornal provincial 'de Hei

pois que começar a es- se tem 'somente 4 páginas.
[pessar, adiciona-se: o "Escreve êle essas páginas,'
côco ralado, mexendo ou publica-as, 'Ou resume-as

.um pouco para não pe- ou faz comentários sôbre
-

gar. Deixa-se no fogo ,elas? Pede êle artigos ou

até que ,comece a des- discute-os com seus colegas?
pregar do fundo da ca- Não." Heise aprenderá bem ,Antes de iniciar a lim- vez 110 lugar, usando-se pa-.

çarola. A co ntecendo .seu ofício, mas agorfl,. êle pesa geral de sua casa, fa- raf'ína líquida; derretida em

-

que pegue um pouqúi- e apenas o último elo numa ça uma lista de' tudo o I}lú! banho"ma).. ia. Limpe muito

nho junte 1 colherzi- rígida cadeia que vem da deve ser consertado ou es- bem a cavidade e jogue a

nha de manteiga e me- secç'ão de' imprensa,do Comi- panado. Depois siga a lis- parafina antes de colocar o

,
xa rápidamerite.

I
tê Central do Partido Comu- ta metôdicamente. Isto lhe toco.

3,";:_ Retira-se �? fatf9, dei-
.

nista., '-que COtl},pÕ� -por �e- 1foupará muito Ú'abalho e * * *

xa-se- esfl'lar um pou- mana o _que d"everá ser es- muito esquecimento. As manchas em;- tecidos
c!>. Coloca-se numa crito n-a imprensa- atravé.s * * '*

.

I não laváveis: podem 'ser re-

fornía"de� vidru urílli�' da 'zona �o�iética ;. com� à' Para fazer um vestido tiradas com uma. esponja
da. com caldo queima- linha do partido devel'á ser com drapeados, escolha. um embebida em água quente�
do, e serve-se frio. Fi· apresentada _ "mesmo nos tecido macio e maleável. Pa- Passe a esponja de leve e

ca muito interessante. anunciõS "local" _::_ apêlos ra saber se a fazenda é ma- deixe secar. Repita a ope

depois de frio, com di- -para o trabalho, resoluções, .leável, segure-a, por um can- ração tantas vezes quan

versos tons de amare-� �tc." "Furos" são obtidos so-' to e deixando cair natural- tas forem' necessários. Use

10. (APLA) mente aitravés da agência mente. Se o tecido não cair I o míD<imo possível de água.
noticiosa do Comitê Central, com graciosidade' não con- Quando a mancha tiver saí

a ADN. Se Walter Ulbricht, vém comprá-lo para fei- do inteiramente, 'passe à

secretário do partido, fala tios com drapeados. ferro.

dumnte seis horas, Heise
.

* * * �

não pod� .diminuir o discur-I Os tacos de madeira que
so nem em uma palavra. Se

I
se soltam dos assoalhos,.

se permite um resumo, ê�- podem ser colocados outra

ovos

colheres de maisena
xícara de chá de leite

colherês 4,e sopa de açu-

,

tras da
'<,

car
,

a'gumas gotas de es

sencia de 'baunilba

alguns cravos da India.
1 pauslnho de canela
1 pitadinha de sal
MANEIRA DE FAZER:

1 _ Corta-se os pedaços de
abóbora, descascada e

cozlnha-se .em agua

com 1 pitaàlnha Ide
sal. Escorre-se a agua

depois de cozida, e es

maga-se com um garfo,
batendo bem para for
mar um creme. À ·par
te faz-se um creme

com o leite, a maisena
.dissolvida em um pou
ce!dagua fria, <is ovos

e a essencia de bau
nilha. Junta-se a abo-

-

Parficipaçào,
IRENE BONNASSIS TREMEL

bora feita purê: e me
.

xe-se bem, misturando
a canela e o cravo.

2 _ Leva-Se tudo ao fogo
•

em uma caçarola e de-

Enciclopédia do Tar---

Incriveis..� mas reais

* * *

,

A vassoura de piaçava
limpa muito bem os tapetes
de fibra ou linóleos. :íl:sses
t'apetes são muito práticos,
enfeitam e são fáceis de se

rem cot:lservarlos. Se tiver

que guardá-los, enrole-os
cuidadosamente tendo o

cuidado de forrar com pa
pel limpo.

* * *

Evite as lágrimas quan
do tiver que descascar ce

bolas. Mergulhe-as antes,
por alguns instantes em

água fervendo ou, então,
descasque-as imersas nu

ma vasilha com água fria.
(APLA)._

MOÇA
Precisa-se de uma moça

com conhecimento de Conta
bilidade e Prática ae Servi-'

ços de escritorio.

Apresentar-se à rua CeI.
.

Pedro Demoro, 1466 _ Es
treito. Falar oo� o sr.

Guerra.,
-------,.---....,...-.,._------��----�-�.

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

AVENTURAS
•

DO

Um detalhE! muito jovem
parà os vestidos de mangas

cJll'tas-:-, punhos' de organdí
frª1'l;zid�, c�ocados l!.0's
braços a·maneira de pulséi-

I

r�s, vaporosas. Podem com-

.1'
.

binar com outro enfeite de.

organdí, no decote. .

.

(AP.LA).'
'

I
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sandro, :W�lter Herbert e

Maurice e Bonney para com

partilharam da regência.
Ele proprio 'regerá 14 eon- ..

cêrtos.i dos quais sete serão
dedicados 'ao ciclo Beetho-
'vem.

Documentos de uma' Asso
ci3ção Cultural Cubana na

.

Biblioteca do C,Ongir6SS0
_:_)Iá pouco foram trasla

dados da Secretaria de Saú-
-,

de, Educação e Assistência
Social para a Bíblíoteca.do
Congresso dos Estados Uni
dos cêrca de 1.200 documen,
tos históricos da Associação
Cubana Educativa da Amé
rica. Esse material tem es-

I
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"O ESTADO" O IUA:IS ANTIGO DIARIO ,DE S. CATARINA Plorfânõpclís, Terça- feira, _.s de Janeiro de 1957

Novas Técnicas da GtJerra

Anti-Subm.rina
,Cómunicado

" '

.�------------------

.

I

Na Praia .da Saudade, em Coqueiros, ao lado do
Grupo Escolar '�Presidente Roosevelt, com 15m de
frente, área de 400m2 servidos de agua encanada e luz.

Informações no local com o sr. Gilberto,Gheur,

6

Seê@@@@@@@@s@@@êêêM@êê
·

Mblor Maritilo� ,,-PEITA;) ;

Explodiu
Uma fabrica. de fogos

, fosfores. A causa foi a mis-
S.' PAULO, 5 (U.P.) - tura de pólvora negra, com

Noticias procedentes do mu- que o operário . Benedito
nicipio 'de Santa BrancaIn- Odoxio de Souza Araujo tra-
formam que houve uma ex- balhava. Além dos prejuí- 'Pre'cl·sa se Dlug'arplosão em uma fábrica de zos materiais, saíram feri-

"

_
fogos de artifícios naquela dos os operários Benedito

.

localidade, ,de propriedade Odoxio, que veio a falecer Jovem viajante, recentemente transfer ido, para es-

'dos fogos "Caramurú", que, em consequência das queí- ta Capital, precisa alugar quarto, .. de preferência com

seguida de incêndio, destru- maduras recebidas. Antônio móveis em casa de família ou de cômodos e que seja nas

íu parte do -barracão onde
I
Machado /e Modesto Natale l j roximídades do centro. Ofertas para cii·o Castro pelo

se procedia a confecção do
I
Ardidos. telefone nO 3821, sábado a tarde e 'domingo.

Levamos ao conhecimento dos : consumidores de
GÁS 'engarrafado .que, a partir desta data, o preço' de
gás, entregue a domicílio, será de ªr$ 26,50 'o quilo.

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) reiro. Os sxercícíos com a �sse' aumento se deve à. Lei nO 2975,. de 27 de No-
_ Fontes navais revelaram Armada argentina começa- vembro de 1956, que elevou cOIlsideravelmen'te o impos
que cinco destróires e um rão a. 23 de fevel'eirõ. to. único sôbre derivados de petróleo, repercutindo iam-

submarino dos Estados Uni- A Marinha dos Estados .bém sôbre o custo dos transportes.
dos realizarão manobras se- Unidos anunciou ontem em No Rio, São.Paulo e Curitiba, -o aumento foi de

paradas com unidades na- Washington que dois gru- Cr$ 7�5() p_Dl: quilo.
vais, do Uruguai e da Ar- pos de destróires e suhmarí- Florianópolis, 5 de janeiro de 1957.

gentína, para fazer demons- nos, um que navegará 'para Pereira Oliveira & Cía,

tracões das novas técnicas' o sul pela costa oriental da Carlos Hoepeke SIA. Ind, e Com.

da 'guerra anti-submarina. América do Sul, e outro pe- Irmãos Glavan

O_grupo de unidades ame- la costa ocidental, realizan- J. Moura & -Cia,

rícanas realizará exercícios .rão manobras -em cada um A Modelar -

simifares com a Marinha do dos países da costa sul-ame- C. Ramos SIA.

Brasil, antes de: chegar a I rícana, em principio do cor- Eletro-Técnica Ind. e Com. SIA. I

Montevideu, a 15 d-e feve- I rente ano. '

D"
"

!l m é

_,� _,
- e,sorden��a.�li-co��Disl'as lli,

,

na ' Pruss.laH0flental m, Motor ideal parabarcosde recreio e para outros barcos simila-
,

dá Oi seguintes detalhes: m res,: além de explendido para meter auxiliar- de barcos á vela.
VIENA, 5 (Lr. PJ - O Jor- em Orneta (antes WQrm- '-,

'I'
'

'. '.. .'. , .

nal polonês "Glos Olsz- dítt), os manifestante:'! ara- , Comp etamente equipado, Inclusive pamel de mstrumentos.
tynskit" .íntorrnou que uma .caram a �ilícia e te'1.ltara�n D'" ,,' t

.

di t '. ," t id d'
. "I<mda de atividade "'terrori,s� isolar uma estação .jroltcial, ISpOnlOS para en rega ime Ia a, nos seguín es capaci a es.

tas" anti-comunístas se ele Em Allenstein, (Olsatyn), (j�
I

sencadsou em varias cida- estudantes se reuníram em
des da Prússia Oriental, que fr-ente da sede co Pa>:tldc
depois da segunda guerra Comunista e �'SCarnect)ram
mundial foram tiradas à dos participantes de uma
Alemanha. São acusados co- ,eleição para cargos dístrí
mo responsávsis pelos tatns tais no partido, Os estudan-
03

j,ovens
e os deSm'de:ins'l tes exígern O' afastamento

Um número do ,iornal de dQS principais chefes do
Allensteín; recebirlv hoj e, parti90' --"

Procurarse para o
RIO DE JANEIRO

Representação e Distribuição "

Firma sólida e especialisada em papéis e 'papelões
para fins industriais e la.boratórios, panos couros e se

melhantes, procura representação para o Rio de Janeiro
e Estadas vizinhos. Cartas para caixa postal nO 743 -

RIO DE JANEIRO.

.Letes à Venda

I,

t.

I Jf�_§J�r::t.êêêr#J@(#JÊêêr#ir§lªêê@lr#lr#le U

, Estariam,· auxiliando. os· TmaÍol'a
. repUblicanas· irlamleses I autopsiá-:

,

'_ movendo nova c�mpanha ��O_LES, 5 ,íUP) - OS
LONDRES, 5 (U.P.) eôntra os inglêses, para que médíeos patologistas br itâní-

O "Daily Mail" informou a Irlanda do Norte venha cos terminaram a autopsia
. _ .

, ,

.

" do tenente Moohousen, q.,,!.que os.. II landeses do norte a faze.r parte da República morreu prístoneíro d g ,,r_
I' - .

.

1
' os u�_

possuem uma prova POSI- do Eire. Nas ú timas.aeme-. rilheiros egípcíos. Mas recu-
tiva" do efetivo auxilio de nas vêm eles' promovendo- saram. divulgar o lltlJl.lo, ale
,agentes soviéticos ao exér- numerosos raídes," especial- ,gando que priml�iro devarlam
cito republicano em' suas ln- t' êd l'

, " informar às Nações Unidas.men � as se. es po IClals, Pouco, depois, cnL'ctanto,'!ursões terroristas em ter� p,rovocando numerosas ex- anunClal,am que o Jáudo só!.
l'as sententriónais. Os re- plosõ'es e assaltos e causan- ria difulgado pessoalmBntl'
pilblic'anos' estãO' agora pro- t dO' \'fuias mortes. pelo primeiro ministro inglé3_

A:nthony Eden,.

�.
,�

\

,
-,/

-

EMBAIXADOR' NO '

VATICANO
-,

RIO, 5 (V. A.) - "Tribu
na de Imprensa" diz' que o

depu.tado Euripede.s Cardo_
, ;'la, representante do PSD
carioca na Càruara Fed<:!r':ll,
vai ser indicado Pilra o (:&1'-
1/:0 de emb:lixado� do Brasil
junto ao Vaticnno, Para is
so, aql'fele parl.amentar te
ria escrito uma carta ao
presidente JU'icelin') Kubits
chel{, estranhando que Q g'J
verno, nun�a tiveSSe es�olh:
do parlo representar o Bra_
sil junto à Santa Sé um
aut:ntico católicO' capaz de
encarnar os sentimentos da
Igreja. O deputado Euripe.

. des Cardoso Menese� é lidú
católico, por cuja cQl'r,m:.;e
foi feito ,para :1 Câmara na
chapa do PSD, Diáriam,mte,
pr:dica ele pela rádio !1obre
assuntos de intetess'� QO
clerO' e da Igrej 1.

'

,�Lavando ,com Baba0 '

\?irge,m E:slJecialid'ade
.

da OlaL 'IIIIIL IIDOSIBIIL-:-I,loIHlr(..,aa ; 'reglltrlda'
, . ecoDomlzawse jelDPG.la,e dinbelro':
�,,;..�_:.;-:.:_�-;��-c-.

-

-� --,.- .7.

gasolina 80 'lIP Diesel
8,0 HP" (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

-5,5 H�
'11"HP
35.HP
50 HP
84'HP

, GRUPOS GERADORES - "P E N T A"
,

[" Quaisque:r: tipos para entrega imediata -' Completos - Com
·�mototes DIESEL "PENTA", partida elétrica _/ radiator-'
filtros - tanque de oleo e demais pertences:' acoplados dire-,
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 longarínas prontos para entrar em funciona-

mento,
REVEt{DEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA
MACHAI_)O & Cia. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho; 2 - Enderêço telg: ,cp R I M 'U' S"
Cx. Postal, 37 _' Fone 3362 -- FLORIANÓPOLIS

"

" " "

Oe·sequilibrio nà, balança co·

mercial entre Estados Uni.
dos, 'el�rgeQtina

Washington, 5 (U.P.) - mercadorias no valor de
A Argentina teve um "def- "114.974.000 dolares en

cit"
.

de 53 milhões de dóla- quanto que no mesmo perio
res em seu comercio com os do comprou desse país mer-

Estados Unidos durante os cadorias no valor de ....
- A l U 6 A S Eprimeiros 10 m�ses de 1956 163 304.000 dQlares. Houve ' '. '

-

segundO' revelaram as esta- portanto, um deficit de , . ': . All:lga�se uma sala para
tísticas publicadas pelo De- 53.000.000 de doIares que fins comerciais, si�o à Rua

partamento / mostralll que foi por sua vez duas vezes CeI. Pedro Demoro n. 1663 -�.

até fins de outubl'Q do anO'

I
maior do que O' ocorrido no I

N'Os' autos dO' Bar Marabá
passado a Argentina havia mesmO' periodQ do ano' de.I Canto do EstreitO'.
vendido aos Estados UnidQs 1955. Ver e tratar no local.

" " "

"

EDITAL
{MPOSTO ;DE LICENÇA SOBRE CO�'RCIO A:MBU
LANTE E TRANSITO DE VEICULOS' PARA CONDU

çÃO DE PASSAGEIROS E DE CARGA
Exercício de' i957

Dé ordem dO' sr. Diretor da Fazenda, torno público
que,' du'rante o eor"ente mês' de 'Janeiro, se procederá
neste Departamento, a cobrança dos impôstos acima

Il".encionados, referentes ào corrente exercício.
Findo' õ prazo acima, os impostos serão cobrados

acrescidos da multa de' 20%.
'

Departamento da ,Fazenda, em 2 de janeiro de 1957
W. D'Alascia

OFICIAL ADMINISTRATIVO

-
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"O ESTADO" O MAIS ANT,IGO DIÁRIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Terça- feira, 8 de Janeíro de 19.57.
� �--------�--------------------------------------------------�--

Paula Ramos 3 x Avaí 4
Paula Ramos 1 x Imbituba 2
Paula Ramos 3 x Avaí 2
Paula Ramosâ x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Bocaíuva 1

P�la Ramos 1 x Figueirense 2
Paula Ramos 2 x Marcílio Dias 3
Paula Ramos 4 x Olrmpíco 4
Paula Ramos 2. x Comerciário 2
Paula Ramos 3 x Avaí 3 (místo.n
Paula Ramos 4 x Itauma 1
Paula Ramos 2 x Tiradentes 1
Paula Ramos 3 x Avaí O
Pauta Ramos 3 x Bocaiuva O
Pau'la Ramos 2' x Guaraní O
Paula Ramos 2 y Bocaíuva O

" Paula Ramos 2 x Bocaiuva 1,
Paula Ramos 4 x Tamandaré 1
Paula Ramos 6 x Atlético 1
Paula Ramos 2 x Guaraní 1
Pau lã Ramos 1 x Bocaiuva 1

. Paula Ramos 1 x Tamandaré 1
Paula Ramos 5 x Atlético 1

pulsou-o do campo. Foi aí do caminhou para o arco e penho estupendo. Outros lio e Lineu; Cleuson, Joel e Paula Ramos 4 x Paysandú 1

que Trilha atingiu-o com inteligentemente burlou a' que brilharam foram Lau- Hoppe; Zezinho, Sanhaço, RESUMO - JO)!;OS disputados - 24; Vit Irias
um ponta-pé, sendo também vigilância de Ciro quando dares, Aníbal, <Walmor, Erasmo, Suíço e Walfre- 15; Derrotas - 4; Empates - 5; tentos a favor, -- 64;
ao zagueiro do Figueiren- êste veió ao seu encontro. Hqppe, Cleuson, Wilson, do. tantos contra - 34. Campeão da Cidade nas categorias
se apontado o caminho da Venceu o Caxias a batalha Trilha e Sanhaço. Os de- FIGUEIRENSE - Ciro de profissionais (extra), aspirantes e juvenis.
cerca,. dos ·alv-i-negros, fazendo o mais em plano regular. Soncini; Trilha e Lauda- IV - T-AMANDARÉ
E assim,'. privado do l.sel1 antagonista perder sua No apito, com atuação res; Anibal, Torrado e Wal- Tamandaré O x Guaraní 2

concurso de seu 'firme back última esperança de ser aceitável tivemos o sr. Lau- mor; Wilson, Telmo, Caval- Tamandaré O x Atlético 2

central, o Figueirense aca-I campeão. 1'0 Santos e os quadros for- lazz i ; E'rico e Lauro. Tamandaré 2 x Bocaiuva 1
bou tombando minutos de- . Joel foi o grande homem maram assim:

.

- Preliminar r Paula Ra- Tamandaré 2 x Atlético 1

pois, quando, livre, Walfre-I da cancha, com um desem- CAXIAS - -Puccíní ; He-I mos 1 x Guarani O' Ouve- Tamandaré 3'x Guaraní O
'I'amandarê 1 x Paula Ramos 4
Tamandarê O x Bocaiuva 6
Tamandaré 4 x Atlético 1

Tamandaré O x Tiradentes O
Tamandaré 3 x Guaraní 1
Tamandaré 1 x Paula Ramos 1
RESUMO - Jogos - 11; vitórias - 5; derrotas --

4; empates - 2; tentos a favor - 16; tentos' contra __ o

}9: Vice-campeão da categoria de profissionais (extra).

Embóra se tratando de

um �contró de enverg�
dura, o movimento 'das bi

lheterias, domingo últim«,
no e\;tádio da Praia de Fó

ra, esteve muito aqll.éll� ,do'
esperado. Os nove mil e

poucos cruzeiros arrecada
dos dizem bem da faltf.l, de

;('.Cio dos cs.portistas locais

que teimam em não compa

recer à nossa única praça
futebolistica.
Mas, vamos ao choque

dos alvi-negros.
De começo sentimos a

monotonia das jogadas, me
lhorando os dois quadrua,
prin:;ipalmente Ô Figueire:l
se, a- partir do 2.0° minuto

doo:��:�,pOrl�nsos ant v- Jorneio Varzeano - Rainha da entidade - BaUe nos clubes - Clubes cariocasgonist�� àe,lia,vam-se desfal-
Quadras e nos estadios, E se alguém pensou isto, esvá HERMES SOARES Z I N D E R' L I N Scados de vários dos. seus n.MAH CARVALHO redondamente enganado. , ,

.melhores '��es", entre êles . .

d A
-

d ('
.

ta -

., Ih
.

dA prrmeira reumao a ssociaçao .
os ,"OI,IS, " Faremos, já para janeiro, uma serre de' premo- as amiza es, o nosso es-

Naco, 1
••
, .••• c.. - Filo, do 1:Hi0

C" '" .f' •
• Com .destino a Recifi�,) .

d
' " Esportivos de Santa atar-ina, neste começo

_ II�, ano, Llll
ções esportivas", para tomar O-Lpulso da Associação dos 'sua 'terra natal, seguiu,

I las amiza es, o nosso es-
"os v. ,,·.:tantes e Julinh a, . . .

O I t
,- A

•

a di' id d ti d t
,.

Z' d L'
I das mais auspicrosas. s e emen <?s que cpmp.oem.

-

cronistas que a compõem, visando ciar a um a é e o rma o pa rICIO m er . ms,A·dã T' ho e! Pito no
d b t ôntem, o nosso colega de h' ,

di
._ao, om .

, r eção do. ó.rgão, e eleitos a 1.9 de _ez�m. 1'0, ja oIlUlra.m espírito de equipe. ,E corno 'na noite de 4 do corrente que a anos atras irrgiu o
b d I loque forçou tê A '( imprensa jornalista Hermes F" Z' d

.,an o oca, várias in íciativas de grande Impor ancia para fi ssocia- a' diretoria, por unanimidade, achou arriscada a idéia rgueirense. m er que jadoí tê 'cq's Pimentel e '.' "

.tnl
' Soares. Na Capital pernam- ' _

.

I b .AIos OIS. ecmc ;... '. eão e, prtncrpalmente, para o esporte da ca;dn' .: da vinda de um clube carioca, primeiro por não 'dispor -

, ortentou os maiores c u es-'tT· • rovisarI? bucana, ° sr, Hermes S.J:t-Walmi'r ·utaSi .a, rmp Prímeiremente, temos que explicar que a l\C�SC�� d'e numerário � quem garanta as enorfnes despesa·s,.e do Paraná, acha-se desde o
vJirlo'S' �ieJiiérit.b;s ;

e lançan- r'.ãá'·se .Iímitará a recolher mánsa.idades, p�.': sar, 'h vis- i (�pois pelá;;Í'isco que a éntidade correria em seu início res se demorará por dois
ano passado afastado das'd'� ní-

.

d
.

gadores reSel"- Ih'
>

t" meses e ao que nos infor- .. , .g ao' e 'JO to nas cad�·ne.t�s.. e, tOJillal' o lugar que. e 'C;Qmp'e �::na�'\ (!� '(ida, s,en,ap::lhe fatal �m fracasso, de momento as pro-'
mou, está credenciado pe!1)

Ittlv!Qades esportivas, como
vaso .' t·

'

-- -

I . técnico de futebol.. I moç,J.es c.°llleçara,o, p.,� o. . "'.::. . , pI'e-1•• (I!> •••• t'e'· Celso Ramos Fi ..Melhorando .consldera -

�
�

,
-

_
� - Nos"os cumprimentos com

velmente Na segunda meta-
.

.' �;.�
"

j�-
.' "

'I"

IlhO pala tratar com os C[11' d f r t d t
de da fRse suplementar, o 106"O'.S�,· -':0'.LI'MPIC.OS' _ ·DE � ·MElBO.URUE. As' f�lh�O=l�t�va�A:�����:I��,SC� seus ho- ?les perSnambtuCCanl 0bs, R·en.tfre

.

���i�al.e e lZ es a a nes a

Figueirense viu recompen-, n ,.'. _.
b

. e es o por u eCI e, ..
sados os esforços

' de seus
• 12.rlOS dedlcados, a :spol'tes, fa�'ao uma co ertura macI-

sôbre ,a possibilidade de AcompanHam-no os nos-

plaYHs com a conquista �o '. .lContinu�ção) �a p�l'� a consecuçao do TornelO yal:zea�o ACESC: �ue uma temporada do esqua.
! sos votos de feliz yiagem e

Ponto. �Ii�ugural de autoria , • ..,.... �... .

��*?"'?IIiI,Ç--, reun�ra todos' ou gdra?,de partef dtObs ISlmAPat�cos . g:eml�� dr.ão do Avaí naquele Es.' sucesso amplo' .na missão
. ��._.t!'!!L� da va�zea que se

.

edlcam a? .

LJ e �. s �nscr�çoes Ja tado. I que lhe foi confiada.de WilsQn,
. oriundo de uma NATAÇÃO - DAMAS

&€ encontram abertas na RadIO Amta Gal'lbaldl (Souzafalha de Lineil e Joel. Pou-
Junior), Rádio Diário da Manhã (Humberto Mendon-

co depois o mesmo W,ilson 100 metros n!ldo livre
ça) e Rádio Guaruja (Hamilton Alves), jornál "A GA-

por pouco não conseguia a�- ZETA" (Maury Borges), "A VERDADE" (Lécio Prates)mental' a çiferença, atI- 1.° � Austrália, com 1'02" (novo recorde olímpico
e "Q ESTADO" (Pedro Paulo Machado). Mediante a im-

rando fóra. (, mundial).' portância de Cr$ 200,00, o clúbe se insGreverá.para dis-
Na fas� derradeira, logo 2.° - Austr.ália

l,)utar o sensacional torn'eio relâmpago, sendo suas ba-
nos instantes iniciais, Puc- �.o - Austrália

, ..• j .!!� 8es a ser reg",Ilamentadas ,em .reuniã.Q oportunamentecini atrapa.Ih_ou-se na defe-
marcada, contando com a presença oe todos os 'diretores

. sa ,de um tiro fi'a'co d'e Tor- 400 metros nado livre (le entidades inscritas.
rado e a bola foi a Caval-

12.;';2oi qll� de pronto foi de
�m'll1a�o peJo goleiro com

u� salto espetacular, po

rém sem conseguir encai

xar a bola que caminhou·

para Lauro que sem hesi

tar fusilou, tendo Joel sal

vo ('. arco sensacionalmente,
defendendo a·pelotlt' com o

estômago. Foi aí que se

ôuviu o apito do juiz, acn

sando pena.lty, o que deixou

todo ,() ni'uriM 'admir..ftdo.
Latl'ro' fof o, encarregado da 1.0 � Alemanha,
sua cobrança, porém ú fez olímpico'.
c.om grande infelicidad/�,' 2.0 - lIungri-a

. �\)gando fóra. 3.0 - Alemanha
E o jogo prosseguiu, tor- 3.0 - Grã-Bretanha

nando-�e, mais equilibrarlo
e haven�.

� em '�onsequên
cia dil>sO fnais rítimQ e mais

ardor pór parte \ d'QS j�ois; 1.0: -'- Estados Unidos, com

quadros e a��õ't$�. (ftie GI�1}�, 'olímpico) .

.

.• ,

.

son pei(l}il;U,íima· oportunidà- . 3'.0 - Eltados Unidos
de magnifica para o .em- ., 3.° �.:1;rã-Bretanha
pate, o Caxias esforçou-se
para encontral; o seu jo-
go. /

Já se achava o jogo n�

s,egunda
.

metade do período
final' quando· veriUcou-se
um foq_l de Trilha em Zezi

nhó dentro da pequena
ârea ter(do 6 árbitro muito
ace:tadamente decretado
pe!1alidade máxima. Helio
cobrou e ma-rcou,' más, im

pensadamente, após o árbi
tro ter apontado o centro
do campó, o defensor ca

xiense dirigiu-se para a p.e
lota no fundo das redes e

chutou-a novamente pàra
as

. malhas. O árbitro não,

gQst-ºu�",�....I'!.���

Não estrague -suas fotos e torne mais econ-ôrnico o

seU "hobby", pelo estudo dos manuais IRIS, em po�tú
,guês. Cadá livro dá o direito a foto-consultas gratui
tas.

Tudo pi o priuc:ipiante .....•••..••, Cr' 40,00
TudD

.

sobre fOl.!a!ização ...•..•.••• 40,00
Tudo sobre eX'!i�sição .; ... ;....... 40,00
Tudo sobre fil.tros .......•........ 45,00
Revelação do n{'gativo ......•..•.. 40,00
Correção do negativo •. :......... 40,00
Ámpliação do negativo . _. .•••..•• ; • 40,00
Tudo sobre o instantâneo •..•••...• 45,00
Tudo si luz artificial ,........... 41),00
Tudo sobre a p'tisagem .. ,.,....... 40,00
Tudo si fot: a ..·tisticas ..••...•...• 35,00
Tudo sobre a copia .;............ 40,00
138 formulas' {"tograf. ..••.•....•. 40,00
Brincadeiras fotografo •••..••.••••

-

40,00
Tudo sobre o flash .•....••.••..... 40,00
Tudo 81 fotonu:tros ..... '. . . • . • • . • 40,00
Fotograf. e cdma bras. .•••.•••.. 35,00
O novo valor-luz 25,00
Acamara minir.tura ••.•••••••...• 105,00

,.f' Fotografia esportiva :.......... .

50,00
Fotografia �m côres ,.... 75,00 /

Abc fotografico t........... 120,00 _

.

Cinecamara e s/ tecnica .•.•.••.•. 150,QO
Cartilha do cinf:ma ...•..••••...•.• 70,09
Argumento cinematogr. •..••••••..•• 50,00
Abc cinematogl"lfico •.. � • . • • • . • . • • • 60,00

.

I do campeonato carioca de Montagem cinematografo •.••••....•. 60,00
tarde de hoje� no

I [ntádores, quando estarão
.

Nas boas caSM do ramo 'ou pela . Editôra Iris, C.
do Botafógo, seJ.·� em luta Flamengo e Ban- Po�tal 170.4 São Paulo.

t· I ,..(,' A I• ...._....1"""1:1 o maXllno
'

$"",:l""'l.,..... .......,_,............__.I....__�!en�emos � Q �.eem�ôlso

6

.... _.. d,.-
�

íUTUDL'TfNISIJ
._
•

-
c;a

- .'
•ATLET.St1D·REn

.z>:

Um triunfo que parecia certo os locais deixaram escapar No primeiro lempo' o Figueir�n··
se vencia por 1 x O .; Wilson, Helio (penally) e Walfredo marcariÍ1l OS\' t�nI�s -lauro· per
deu um penalty e Helio e Trilha expu Isos - Vilorioso.s'�a preliminar os campeões j�venis

,----------��--.-----�.��----------��------------------�------------------�------

1.0 - Austrália, com 4'54"6/10 (novo
pico). i

2.° - Austrália
3.0 - Estados' Unidos

-- RAINHA DA ACESC
A seguir, os referidos clube:;; serão convidados, bem

como .os demàis praticantes de outras' modalidades de
{'8portes, os grêmios sociais que possuam departamen
tos esportivos, a illcrever su� candidata a rainha da
ACESC. Este pleito, talvez seja e mais empolgante que
a capita.I presenciará, culminando com u'a majestosa
festa social.

recorde olím-

100 metros nado de costas

. 1.0 _::_ Grã-Bretanha, com 1'12"9/10 (novo
t.límpico).

2.° � Estados Unidos

recorde

-- OS PR�MIOS --

, O vencedor do '.torneio. Varzeano ACESC, segundo,
. terceiro, quarto e qumto colocados :receberão taçá e ou

tros troféus valiosos. Á v'encedora do concurso Miss
ACESC ou rainh'a dos cronistas esportivos e princezas
receberão prêmios di valor inestimável.

-- BAILES --

A Associação promoverá, também, uma série de

s&.J.aus dançantes, com a finalid�de de angariar fundos
� ara desenvolvimento de sua máquina burocrática, alu
guel de uma séde e organização àe uma biblioteca técni
ca 'de" espoi"tes. Para tanto, solicitamos desde já os se-.

nhores diretores de clubes espürtivos, sociais é recrea
tivos, que' cedam, ve.: por outra. :3el." sa.Ião de danças pan
que a ACESC promova' suas 'fe;,�as, �isando ,colimar o

objetivo acima. Afinal, os que l;Sr!'evem, os' que falam
nas emissoras, divulgam, oriemam e criticam, formando
a opinião pública, devpm .!Il{!recer i!e todos essa atenção.
principalmellte daqueles que n'rsuam sédes que dispo.·
nham iJé salões.

São essas, as promo<:ões que lá, ao ser ·divulgada IO��_

ta nota, estão tendo se'1 curs.o. ,A ACESC. por sua ve�,
r:ceitará, por intermedio· das folha's�esportivas ou depar
tamen.tos_de esportes nas. em!'ss(il"<ls, todas as idéia:;; e

'olliniões que vis�m S(:'l' (�csrnvolvJmer.to" com o qual ,1'1

ter� a'lucr::.r o afie..: Ol1adCl é U l'spül�íl:'ta.

200 metros peito classico

com 2'53"1/10. í'ecorde

Na

(novo

\

100 metros, braçada, borboleta

recorde

Revezamento 4x100 metros

.1.° - Austrália, com 4'17"1/JO
pico e mundial)

3.° - Estados Vnidos
3.°'- África do Sul

(novo recorde olím-

Saltos Ornamentais
Trampolim,

1.0. - Estado� Unidos, com 142,36
3.° - .Estados Unidos '..

3.° - Canadá HOJE A DECISÃO DO CAMPEONATO
CARIOCA DE AMADORESPlataforma

1.0 - Estados Unidos, com 84,85
2.° - Estados Unidos

AS "PERFORMANCES" DOS PRINCI
PAIS CLUBES DA C'APITAL EM' 1�S6

/
III - PAULA RAMOS

.

I

,
'

<, ( ,

PARTICIPACAO
FRANCISCO DIAS COSTA E SENHORA

participam aos seus parentes e pessoas de sua ami::
7ade o nascimento de sua filha MÁRCIA, ocorrido na

�\faternidade Dr. Carlos Corrêa, em' 6/1/1957..

'EXAMES �E ADMISSÃO AO GINÁSIO

Prepara-se alunos para a ':lI0 época dos Exames de
Admissão ao Ginásio,

Tratar à Av. Hercílio Luz, 77.

FOTO AMADOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'1"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Terça- feira, 8 de Janeiro de 1957
---------_._-_ •.._-- .

--.fi .......,_ .•

1
EDiÇõES DO MINISTÉRIO nambucano, sôbre Religião
DA EDUCAÇÃO E CUL- e Relações Raciais Ilumí-

TURA nam um aspecto. fundamen
tal da sociologia r brasilei-

A Diretoria de Cultura ra o que, de resto, também
acaba de receber - do Ser-

.

se encontra em muitos- pas-
viço de Documentação do sos da obra em que se reu-

Ministério da Educação e nem os Discursos- de Josué
Cultura, orientado pelo Dou-' Montello e Viriato Correia,
tor José Simeão Leal, uma pronunciados na Academia
remessa de suas

.

últimAs Brasileira.
edições que bem' .demons- Menção à parte merece o

tram tudo o que. tem sido a Estudo de Teixeira Leite
operosidade inteligente e sôbre Jheronimus Boseh,
bem informada do Doutor incluido na coleção Letras
Simeão Leal.

"
e- Artes; é uma das mais

Na série de Cadernos de completas manografias que
Cultura sairam, 'ultimamen- se tem publicado' sôbre ês
te, o trabalho de Celso Fur- te pintor. Só é pena que o

tado 'sôbre caracterfstícas e Autor não tenha insistido
desenvolvimento da eco- sôbre as relações entre
nomia brasileira, com o ca- Bosch e certos aspectos da

p,ítulo, especialmente ínte- Cultura Peninsular que es

ressante, sôbre a rutura e pecialmente interessariam'
transformação estrutural do ao Brasil.
sístema econormco ; o de Queremos, finalmente,
Casais Monteiro sôbre al- anotar que se e�ontra
gumas características da também ao díspôr dos lei
A�·te Moderna e o de CrIO tores; na Biblioteca da Se
dos Anjos sôbre a gênese da cretaría de Educação e Cul
Criação Literária.

'

tura, o trabalho de Ivan
Dos outros volumes re- Pedro de Martins sôbre a

metidos especial menção os Renda Nacional e os Anais
do Álvaro Lins sôbre Ca- da Faculdade de Medicina - �- --'-'''---�---------:'---:---------
mões

.

e Portugal, que mui-
I
da Paraíba, cujo primeiro'

...

to interessa ao estudo da volume inclue estudos par- NOVIDA-DE IDi�ir�logia 'bras.ne�ra eA da ticularmente
. dedicados a

_, .

�I'IYI·O frescormissao do Brasil, e sobre aspectos da
.

Medicina da p-.."'" ,
Roqnett: Pinto' Aque, t�o Paraíba. Destác�ri�mos. os P�OCURA�OS ;aEPRESENTANTES nesta praça,

ebem poe em relevo os va- que se referem a Parasito- para fltas adesívas I�pressas (DUREX). Id0S aspectos da personalí-
I
Iogía, a qual teve na Paraí-" Executamos impressões para marcação de produ- Higienedade do sábio, do educador ba, sob a direção de Samuel tos índutriais .

_

. propaganda para lojas comerciais -
I

-

e úo artista. I Pessoa, um surto notável. sêlos de garantia,etc.' .... I
O volume de René -Ríbel- (Noticiário distribuido Sõmente à base de comissão e sem exelusívídade du-

1'.0,' o arguto sociólogo per- pela Diretoria de Cultura) rante os mêses de experíêncía,
•

I
-PRADO IMPORTADORA S/A CAIXA 'POSTAL,'

nO' 5315 _ RIO DE JANEIRO.

OSVALDO MELO
PASSEANDO E ASSUNTANDO Nosso progra

ma de domingo f.,i cumprido á risca. Um passeio
pela cidade e uma visita à Praia. da Saudade. Se
.guíndc nosso roteiro tomamos o ônibus da Agronô
mica e fomos até o fim da Pedra Grande.

Visitamos, então,' a nova rua denominada Joa
quim Costa, onde uma grande área foi devidamente
loteada, notando-se algumas construções e começo
de outras. Há, ali, porém, um grande e imperdoavel
defeito, facil de ltér removido e que até agora ainda
se encontra como a ·pedir. a atenção da Engenharia
Municipal ou mesmo uma olhada das Obras PÚ
blicas Municipais. Bem próximo á elegante Vila dos
Oficias do 5° Distrito Naval, exatamente na área
loteada, 'hoje rua,' ha trechos cheios de lombadas,
corcóvas, monticulos de barro que estão .não somen

te enfeiando consideravelmente aquela rua como ti
rando toda.a visão dos prédios já censtruídos e que
estão sendo edificados. Assim está aquele defeito,
desde que a rua foi entregue á Prefeitura.ma gestão.
passada e até hoje, não mereceu a atenção das au

toridades competentes, responsaveis pela'mantença
dos principios urbanísticos da Capital. Queremos
crer que bastariam duas horas de serviço COgl a,má
quina da Prefeitura, para que tomasse outro aspéto
aquele aprasivel local. ,

PRAIA DA, SAUDADE A conhecida Praia da
Saudade tem lugar de preferência entre os turis

tas que nos visitam bem como todos os que lK';l�a
época vão' ao continente próximo para os banhec_e
mar.

Enquanto estivemos ali, vimos muita coisa bo
nita e muita coisa errada. Vimos, por

.
exemplo, o

.

Praia Clube movimentadissimo, a praia em sua ex

tensão cheia de banhistas, muita alegria, sol e vida.
. Por outro lado sentimos a necessidade de maior

atenção das autoridades às quais compete z.elar pe

lo asseio daquele pitoresco recanto, Ha trechos aban

donados e sujos, corrimento de aguas servidas

que vem de casas residenciais para a praia
� co�o

tambem, o desrespeito completo a uma explêndida
resolução da Capitania do Porto, que estabeleceu
limite para as correrias de embarcações d� qual:

.

quer especie que por ali singram. A portaria esta

sendo como se disse, desrespeitada e as embarca

ções correm para todas as direções, ameaçando ·.-,a
vida dos banhistas, que disparam para a terra fu

me, para não serem acidentados�_ CO�Q já acon��eu
faz tempo, em qUe um desastre Inevitável ocasronou
triste ocurrência.

Higiene; policiamento maritimo � terrestre es

tão sendo snlícitados -para que a Praia da Saudade
não venha a ser completameilte abandonada.

. OS TENENT.ES VÃO DAR O GRITO O Clube

Carnavalesco TENEN'rES no DIABO, dia 13 do cor

rente vai dar ,c? EvqÉ! EV01l:!,' trazendo às .ruas
uma turma do barulho, encabeçada por um giga,n
tesco papagáio falador e bisbilhoteiro, como afu

ma o nosso Jaques, na sua propaganda fóra do ...

galpão.. '.. .

.

� '.

Ak�ardemos 'pelos" endiabrados T�nentes.

I
,.

I

I
\ '

PROGRAMA PARA O M:tS DE JANEIRO

S1l:DE BALNEARIA

Dia 13 - Domingo _ Tarde dançante na Séde
Balneárfae= Coqueiros

S'ÉDE URBANA

Dia 19 _ Sábado _ Soirée a partir das 22
horas

,

Dia 26 _ Sábado -_ Soirée a p-artit:... das '22
horas

:"--J-A-R-D-I-M-D-E-íN-F-A-A-N-C-IA-S-A-N-T-A-C-A-1-'A-R-'I-N-A-
. EDITAL DE MATRíCULA

Comunico, que "e, acha aberta a matricula para
r rianças de ambos Oi! sexos, de 3 a 7 anos incompletos.

O Jardim de Infância, funcionará em dois turnos,
nela manhã e a tarde.'

.

Os interessados na matrícula de crianças, poderão
dir ígir-se à rua Bocaíúva, 164 ou pelo telefone 3.40�. na
séde do Jardim. O ímcio das aulas Se dará .no diã 15 do

PARA SEUS OlHOS

Serão' repa.
-

lrla do�
TóQUIO, 7 (U.P.) - As

histórias de horror narradas
pelos prisioneiros' japoneses
que regressam dos cam_.[I'I)s
de concentração da RÚlls'i.a,
onde se mantém ainda o tra,
balho escravo com cidadã)
de tôdas as naeíonalídades,'

• inspiraram o Japão a reno

I var seus esforços em favor
do repatriamento de SeU3

; nacionais que continuam de
i tidos ali.

•

corrente mês.
A DIRE'fO�IA

Prlcura-se par.· I
RIO DE JANEmO

Representação e Distribuição
. Firma sólida e especialisada em papéis e papelões

para fins industriais e laboratórios, panos couros e se

melhantes, procura' representação para o Rio de Janeiro.
,e .Estados vizinhos. Cartas para caixa postal nO. 743
RIO DE JANEIRO.

--

Fabrica Nacional
de Motores

_cor....... 4--. -,.. _

,,',._.�.'
-- -� ... " <'," ".

ECONOMIA' absoluta -_

.

.

Grande CONFORTO

I

FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES S/A•.
. •J,.,,;�r�

Pagamento d� Dividendos

A -Fábrica-.Nacional de Motores comunica aos. Srs.

Acionistas que pagará, a partir do dia 2 de janeirp de

1957 em sua séde social, à Rua México nO 3 e 1� - 6°

andar os dividendos das ações ordinárias, relativos ao

oxercício de 1955, e das ações preferenciais, correspon

dentes ao periodo 1948-1955.

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

»>

� .. '.

�.,,;
.

__

'":-
.

..

� ,'\...,:,... �\ .�.�!��.. ...
J......

AQUECEDOR - EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros2. O pagamento a que se refere o _pres.ente �d�tal

será efetuado entre os dias 2 e ,31 de janeiro proxu�o I
vindouro, no horário , das 9,0(} as 11,00 e das 14,00 as

I'17;00 horas, diarianiente, exceto aos. sabados: �even�o
os Srs. Acionistas comparecer munidos .1a índíspensã
vel prova de identida.de e de selos de reei o.

3. Para maior facilidade do serviço e c�munidade
dos Srs. Acionistas, os -pagamentos: ent�'e �s dIas 2 e 15

rie jàneiro serão feitos aqueles cUJO prlmell�O .no�e cor�

responda às iniciais indicadas na escala abaIxo.,

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fwt-�4,
IMERSÃO e CHUVEIRQ

.

'"- _..........�

DiasLetra�
Capacidade 30 LITROS

2 e 3 de Janeiro
de Janeiro
de Janeiro

9 de Janeiro
de Janeiro
de Janeiro
de Janeiro
de Janeiro

A e B I
..... "' ""

• Construido inteiramente de
cobre.

• �quecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
. ratura de�jada.

4
7
8 e

10
11
14
15

C, D,.e E .

F, G, H e I .

J .

L·e M ..

N, O e P .

':R e S .

T, U, V, W ,e Y ..
• Constr.uçiiJ- sólida, sendo a caixa Interna de COBRi--.

revflt�:di IMterial aítamente ISOLANTE (li de vidro).
• Resistencia �. tipo tubular, inteiramente bJinda�.
• Controle autorNtico de temperatura po,. T$.RMOSTATO,

que pl'OQOrcion. arlnde eC:ONOMJA. , .__

,

,,'''-''7:1410 _� O QUE FA8�CA

<

., .111. laila i.·�

O MISTURADOR OÁKO. de r..�.

l0.ll.m instont_o. permite o

maior .,colo de 9rodlloÇõe. de
..

rEMPERÁTURA.

4. OS. acionistas residentes no inte.rior, q�e. não pos

f,am comparecer pes"lOalmeRte, ou por llltermedIo de pro

curadorçs, deverão sO,licitar o pagamento por carta�.

do 'as despesas de remessa por sua conta. Deve
corren .

1 '-", os das,- �utrossim iudiear o enderêço atua, nUmer
1 ao, '

1
..

d ejado pararespectivas cautelas ou títu os e o __melO. �s
.

.

das I'mportâncias a Que tem dIreito.
a remessa '? •

Rio de Janeiro, 27 de d1'!�mJjro""de 1956

CUSTóDIO DE ALMEIDA

"".

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

,
, %

J

�
Diretor A1ministrativo e Financeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_.; ltesidência;
R��: General. "BittllDeourt D.

101. .
'

Te1efone: 2.693.
'

DR. ROMEU BASTOS
,

; PIJÍ1!l�'
MÉDICO

Com prática - .ne- "Hospital S�
Francisoo de ,ABSIB e na' fanta

Cuà do &icr- 'de, .Janeiro
C,LINICA MJ!:DICA
CA'RDIOl;OGIA

Consultório: ,Rua Vitor- Mei·
reles, !-2- Tel. 2676.
HC)rários: Segundas, Quarta. e

SeJ[ta feiras: ,

Da. 16 às 18 'horaa.
Residência: Rua Felipe Seh·

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

'rei. 3,002.
- .

DR. IlENRIQUE PRISCO
PARAISO_
hJ!:DlCO ,.

Operações " Dóênças
-

de Se·
nhoras "... ,Clínica de Adulto.:
Curso de Espacialfeaçãc no

Hospital .dos Servidores do EI·
tado. .

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Ccnsultae - Pela manhã no

JIospitl!.l de Caridade.
À tarde das 16,ô!l hs. em, díau

te no çonsultório á' Rija Nunes
Machádo í7 Esquina de Tira
dentes: Tel. 2766.
Residência - 'Rua President"

Coutinho 44. Tel.: 11120.
_

CLINICA

,

DRA. WLADYSLAVA
_ W. MU�I

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

MJ!:DICOS"
.CIRURG1A CLfNIC,A

, GERAL.PARTOS
Serviço ...ompleto e especiali�

lado das DOENÇAS DE; SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos .11 tratam�nto.
SULPOSCoPIA - HISTERO -

SALPIN�OGRAFIA''_ M_p.:TABO.
"

LISMO �AS:AL
fl,"\dloterapia>por:ondas curtaa·

fletroéo1lgulaçiio -.;_ Ralos - Ultra.
Vlo!eta e Infr.lI.·,Vermelho•.
Consultório: .Rua Trajano, n .. 1,

l0 andar - E;dificio dQ MontepIo.
Horário: Das 9 às 32 horas ....

,

['r. ,MUSSI.
DaB 11í às 18 hora. -;_ Dra.

MUSSI
.

Residência: A-V,énida·' Trom·

powBkY, 84.
-�-

DR. -MARIO WIN
DHAUSEN

Cl.INICA :lWéJ>ICA DJ!l ADUL'l'08
r: CRIANÇAS ,

(,onsult.'lrio - Rua Joio Pin
to, lO,. '7 Tel. M;. 769.-.
Go-nsultall: Das' 4' às S' hllt'•••
Residência;' Rua· Eatev.. li·

olor, 41í. Til!. !.8.1�.,
. ---�

DR:-ÊWALDO ··8CHAEFER
Clinica 'Médic�. de Adultos

,
e Crianças

Con-sultório -:- Rua

nes 'Machado, 17.
Ho-tãrio das Consultas -

das �6 às 17 horas (ei"teto
aos ·sábados).
.itéàid�ncia: Rua Viscon

de .tfc Ouro Preto, 123 -

'1"

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN\

� �" Dr. Osny 'Lisboa

pAi
..._'

-;-7'--'--'
-.

-·-·------0
- ...-

t
... -"

Cirurgião-Dentisía'

16&
a partir das 18 h't)ras.

I.·
� ise � pe��:d:. :::::��:n2':4": ��::Ui:�rib -tua

Vida]

)t/_._"R � TOlHI. Associação Atlética Irarri-
I" ---" nos VAf)�J05 i!i.IJI ga Verde

�M�D�""��':·'t 'Setor de Arfe, Recreio e'
�. -';; �I li" -t � � Propaganda
�

" '}
_

�. PROGRAMA SOCIAL

Florianópolis, Terça. feira, 8 de janeiro de 1957

••• A HORA DO

TÔNICO ZENAINDICADQR�- PRQ:FISSIONAL
M 8 D' i 0,,_0 II:

'

_V./._

"-

� DR., NEY PE&RONE
DR. WALMOR ZúMER '�l{, JlY:li: TAVÂR� " �1!INIl

GARCIA .11lACEMA � ;_·oruuufu peh, r acuruaue
"

Naeto-

Diplomado pela Faculdade' Na" UOENÇAS NERVOSAS;' E MEN- , .. l LIli - lnedl"lna un'venlld.ule
cicnal de If.edlclna da Univer- T.i\l.S ,,_ <':LlNICA GERAl..'

' UI) lSl'asll

aldade, do Brasil'
,. . .: ' ,

Ang)lsti1l -::-,' Com,plnGil......: - RJO-(.llJE JANEIRO
E....iuterno' por .eeneurse da Ma· Insonia _ Atac,ues- _; Manias _._ Apertelç"...nent" J!.lõ "L:asa de

ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual - ;:;aud� São i),ilguel"
�(Setviço do Prof. Octávio .Ro- Do Serviço Nacíonal de Doen- Prof. .' "rnanil� l'aulino

.drtgues Lima)
.

çaa .
Mentais. ,_ Psiquiátra

.

do Interuv por a a..... do ó:>erviço
t:x.l<nterno. do Serviço de Clrur· .Hospâtal-Colênía Sant-Ana. '. de Uirurgia

.

ria do Hospital f. Â. P. E. T. C. CON8Ul':;!{'óRle. _ !tua' Tra- Prof. Pedro de .Moura
do Rio de Jl'Ínelro jano, 41 - ilIas 16' às 17 horaà OP.I!:RAI,/()�S

Médico do Hospital de Cal'ldade RESIDDNCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE �DULTOS
a da Maternlclll,de ))1'. CarJ..ge 139 Tel. 2!l01 I DOENÇAS DE SENHORAS

Corrêa CONSULTA3: Diàriamente dai

DOENÇAS DE " SENIlO'tAS .
- Dr. ALMIRO BATALHA 7 - 9,30 no Hospital de O.&ri-

PARTOS - OPERAÇ,:1)ES Diplomado pela Faculdade. de dade.

Cons: Rua João Pinto n. Medicina da Universidade da REBI-D:tNCIA - Rua Duarte

16, das. 61,00 às 18,OÚ horas. B'ahía'
Bchuuel, 129 - Tele!. 3.288 -

Florianóp,olis.
Atende com horas marca- Clínica Médica de Adultos e

.

das 7' Telefone 3035.· . Oi'ianças
Doenças de Senhcras

Operações .
Partos

Ondas Curtas - R&ios Infra
Varmelhus e Azul

Diatermia � Electro Coagulação
cONi;mLTÚRIO: RJa Co·ronel

. Pedro de Moro" 1,641
1.0 Andar; Apt. A' _

'Frente ao Cine GJ!Sria - Estreito

Consultas das 9 às 11,30 e das
18 às 20_horas

oLÍws - ,'ou�jDO� =- 'tifARlZ DR., MARIO ,DE: LARMO
,

E 'GARGAN:TA"
•

-CANTIÇÃO.'
,� DO

M tDICODR. "GURRREIRO lJA CLíNICO .uE CRIANÇAS D EN'}', 1 S TAS.

FONSECA ADULTOS
Chefe do Servi.;o 4e. 'oTORI- Doençr.s Internal DR. SAMUEL FONSECA

�o do H�spital de' Florianóp01is. CORAÇÃO -- FIGaJ);O -- lUNS CIRURGIÃO-DENTISTA
Possue a CLINICA os APARE·.-

'

.
- INTESTlNOS Cllnica - Cirurgia B1I,cal �

LHOS MAIS MODE�RNOS PhRA Tr>ttal'lento moderno da Protese D.entária

TRATAMENTO das l)OENÇtAS SIFILIS Raios X e Infra.VermeUao
da ES!'ECIALID�Dl!i-;,· -

- Consultório - Ru� Vitor �el,· DlA'rERMIA_ - - ..

Consultas -' pela manhã no eles, 22... ,

'_ ,

-

Consult�o e. -Residincla:.

1HOSPITAL .

HORÁRIO: - Rua' Fernando> Machado, á. li
À TARDE - daa 2 I!s Ií...; Das 13 às 1>6 hor..... . ,Fóne: .2225.

"

lfIl CON&ULTÓRIO _ Rua dOI Ttllefolllj:' C�nBun.ório _;__ 3.41Ií," vonsulta'ti: dali 8,00 .la 11 'Iio-

ILHE"� nO. :J Rei'idên�ia: Rua José ''\0 Vale ras e das 14,00 àlJ as hQral· ,

RE..!DJ!:N'CIA _,_ Felipe Sch Pereira lij8 - praja da Saudade EJ[c(usivilmente com liora �r-
midt nO. 113 Te!. 2865. - CQquefrol' .

cada.', � -"
___.-' . Sábado ..z_ dai' II $1 12.

DR. ANTÓNIO MONIZ
.

DR. CONSTAN',l'INO DIL LAURO CALDEIRA
DE ARAGÃO DIMATQS .

'DE ANDRAD'A
rIRURGIA-- TRtlUMA1:0LOGIA' - MtDlCO eIRU�GlÃO

.

urtopedlol i)oenças ,de [lenhoras -:- Parto.. CIRURGIÃO·D.ENTISTA.
CoOlultório: João Pirito, 18. _ Opert.�ª�,;'" y�alJ _ Ui'ln�1'laa CONSULTóRIO ';'- Edfllci"

Dall 16 b 17 dlàriameute. Curs,o çte aper.alçol\m�n�J:. e Partenon - 2'" andar.·-""' 1.)11:
Menol aos SábadQs lúnga prática 'nos .Hospltall, de -:':03 - Rua Tenentl! Silveira, 11).,

Reá:. Bllcaiuva 186. Buenos Aires. ',,- ',. �Ate_!lde diáriamenta id. 8. u:
Fone: _ 2.714. Ce-NSULTÓRIO: Rua F�11P� 11 horas.

Schmidt, rir. 18 (sobraqo). FONl',
'

3as e 6as· �as 14 ai '18 horas.

3ú12. .','> .:
. I. '" _,

- 19 as 22 horas,
,

HORÁ�i@': dai \6 ás 18 lio·,
. Confeceiona Dentaduras e Pon·

ral .

.

.

e� Móveis d.. NvJoÍ1;
,

; ""-.
Reeidêncla: AVenida'!tI0 .Br.!I�'i: -:' Telefpne: .3666., , •

co, n. 4l1.
. .�. ,�

Atende ehamadoa
'felefone·:

.

- 3296. '

. DR. LAURO DAURi,\ " .\DMINISTRAÇAO
. CLiNICÁ GEltAL Redaç�o e ÚflcirdS, l rua Con-

I!;r,pecialista etlL.
. mo�é5��a•. de •·..Jlelro Mafra. L. l6o. TeL 1022

Senhoras ê vias ui"lnár18.s. .

_

- Cx • .Posta·1 .139.
Cura radical das mfecçoel Diretor: RUBENS A. RAMOS

agudas e cronjcas, do IIperelho
-

Gerente: DOMINGOS 1'. III

geuito-urinário' em ambol OI AQUINO
sexos.

-

D' t'
Representantea t ,

Íloençafo do· aparelho 1ge1 IVO. Represéntgçõe" A. S. Lsra

e 'do' sist�ma nervOSO. Ltda
-

Horário: 10'h ás 12 e 2'h ál 6. &1;·3 Senador Jlanta•• ,40 -- 60

�nsultório: .R. Tirajentea. )2 andar. <'

_;_ l0 Andar
.

__ J!'one: 3246. Tel.: 22-5924 - Rio de Janeir� '-:-=-::-:::-::::'7:-'-:-:---�---------------
Residência: R. Lacerda Cou- Rua 16 de Novembro 228 60 MINISTÉRIO DA AGRICU,LTURA

tfnh.o, 13 (Chácara do E,.p_a-nha} nd'ar sala .612 - São Pap}n SE8.V'ÇO FLORESTAL
,

.,.:. Fone: 3248. ' Assinaturas
.
.anual .• ' Cr$ 300,00- .,

-�DR.. ALVARO DF V!nda avulssa ..••.• Cr$ 1,0.0', DEI.:EGACIA FL-ORESTAL

Anúncio mediante cQntráto.
.

-

. jIEGIO'NAL'
CARVALHO OS originais,

.

mesmo não pu- "ACORDO" ÇOM O ESTADO DE
- MéDICO D'€ CR:IA�(Ai" blicados, não serão devolvido.. •

PUERICUL'l'URA _._ PEDl.ATRIA A direção não se rCJ:1I-onsabilizB SAN':'<\. ,CATARINA
DR. JÚLIO DOIN _ ALERGIA INFAN'l,IL pelos concF" �en1itido. '101 ar- ::A V I S O

VI-IRA C.,nsultório: - Rua Tlradela· ti�os Il!.SÍl ADl'
.

.III
tes n 9 _ Fone: 2998.

. .

.

e.egacia F)orestal Regional,
MiIID.lCO Residência: -- Av. Harclho no sentid9 ·de coibir, ao máximo POs- .

ESPECIALISTA
.

EM OLHOS
Luz n. 165 _ '1'el. 2.6�0. INf.Uh......-._;OES urEI8

()UVIDOS, NARIZ E �ARGANTA RorArio: _ Das. 14 as 18 ho: . O;..JAlitor encontr.rá, nuta co- \�vel, as quei�adas e d�rrubadas de mato, afim de impe·
'fRATAMENTO' E OPERAÇõES ta .'- lünli, informações que n�ceasit&, du d" t f ·t A •

�nfta-Vermelho _ Nébullzaçio _- ·'as_ ...diériam��._. __ .__ dià .. faméntll e dr imediato: os ....ÚUS rOS6S e e_l os economlcos e ecológicos que
Ultr••Som DR. NEWTON' OR,NAIS, T�lefo::Je acarretam tais prática�" torna público e chama a atenção

rr ..atamento de al,nualte .em
_ 'AVILA O. �stado ... , .•..•.•.. ,. 1.022 de tod.'os oS',roprietáfiol'l.de terras e lavl"ldore.s em ge-

. operaçio) D A G.'ilZeta . ,......••••.• '/. 2.61í6

Anglo-reti�oscopla -, &ecelta dto

I
CIRURGIA. QERAL , IDiário �6 Ts-Jie .'" '., �. 3.1í79 ral, para a exigência do cUIl!primento do Código Flores::-

OJ:'lIos -, M9duno equipamento [)oenças de SenhoraL _. pr��to-. Imprense Ofl�,�l .... , ... U88 tal (Deer. 23.793 de 23--1-:'1'934) ém todo o Esta.Jo,.
"e 'Jtc.Rlnolarlngololfla (6nIcc !ligia _ Eletricidade, MédK'A .. ,BOS1'I�AliQ u

. no E8tado� _ Conc'lltó.rio: Rua Vitor .Mei- . Carldad.. : QUEIMADAS ·E DERRUBADAS UE MATO-
Horãrio �as 9 ai lZ· horal e rel�B n. 28 - 're�efllDe: 3307. (Pr()vedor).............. 2.314

.' :NenhuD;l. p,.roP,rietário d; terras ou 'lavrador podera'
du 16 às 18 'horas. \ Consultas: Das' 16 botall em (Portaria) ,.·.. 2.036 .'

. Consultóri(Í: -·Rua VitQt .ei· :liante,' .' Nerêu Ramol 8.S31 l-'rocedêl' queimada ou derrubada d� mato sem solicitar
r les 22 _ .Fone 2676.

. Residência: Fone, 3.422 Imitar 1.l1i.7. ,CO� a.nteC'_e,de�êia" a, necessária licençá da autor' l;dade'
r:es. -_ Rua São Jorlf. 10 -' Rua: -Blumenau- It. 71. ,',ti!i9 ,Sebastiâo (CaBa de

Fone ,-24 21.
'

·D'a-.ANTO'NIO :BA'l'ISTA. 'M'�:l���Ld�"D��t�;'c��: 8.158 ·flolestal ;C6mpet:nté, con!orme dispõe O Código Flores-
'l.í2t" tal em seus artigos .22 e 23, respectivamente, estando os

JUNIOR los Corrêa
infratores sujeitos -a; penalidades.

�

CLlNICA. ESPECIALIZADA DE C�1:����g Ua,.
'. CRIANÇAS

_ Corl\o de Bomb.eirOI .... UlI REFLORESTAMENTO
Con�ltap das 9 ás �1 ��::•. Serviço' Luz (Rlelama- Esta Repartição, pela rêde de viveiros. florestais,' em
Rés II Con�. rudr� �brue 1. O.' 'ções) •••........ \0.••••• !.404 cooperação, que mantém no Estado, diapõe de mudas e

l2. / fo!icia (Sala Comissário.. 2.038
__----.

BATO
'

Polícia (Gah I'elegl\do) 2.1í94 s.emint.es de espécies, flore.stais e de ornamentaçãó, para.·DR. !. LO 'COMPANHIÀS DE
,'.

,

FlLHO TRAN:3POltTES
'Ornec1mento aOR agricult-ores em geral, interessados nQ

liÓê'nÇ)ls,do aparelho. resp1r.tórlo }�AC : ...�.............
'-100- �eflorest�mento de suas terra!!,

T

além de prestar toda
,1'UBF!RCULOSE ,ruz�lro a�_ Sul 2.1í00 J.rlentação técnica necessária. ,_Lembra, ainda, a �possibi.

RADlOCRAFIA E RADIOSCOPIA Pan�ll ;............. 1.1i51 IIdade da obte,n",ão, de empréstimos p'ara reflorestamento
.

'" DOS 'PULMOES Va,rlg '.•.•.•..•• !:S,21i �

Cirurgia
-

<lo Torai!: LÓlde Aéreo ......••.... 1.402 Jl,O Banco do Brasil, com juros de 7% e' prazo de 15 an�s.
formado pela Faculdade Nach'" Ret<l : ... ,............... 1.1J7'1 Os interessados em assuntos florestais, para a

N nàl de Medicilla. Tialoln"h.ta e Scandmavas ..�........ 2.300
u- "í'isi-oclrurglão' do 1l0spUal Ne· HOTflS

2.021
lbtenção dé maiorM esclarecimentos e requererem auto·

-

rêli' Ralli"S·. Lu� ._................... rlzação de licença para queimada e derruboadas 'de mato,
Curso dê especlalizaçio pela Mageetlc 2.276

g. N. T. Ex.ln.ternó e Ex�s..ll· Metroll01 .- '.......... 3.1411 devem dirigir-se {is Agências -Florestais Municipais ou

tente' 4e Cirurgia do Prvf. Uro L::, �orta , ,.... ,8.'434291 (diretamente
a esta R.eparti-ção, situ_ada à' r.-ua Santoa

Gulmarie. (Rio). CacIque . . . . . . . . . .. .. . . •
lO

Co.ne.: Felipe Schmidt, 18 - Central _..... 2.694 Dumont nO. 6 em Florianópolis.
Fone 3801 U'li

I
Telefone: 2Ã70 - Caixa Postal, 395.

Atendo em hora marcada. ,.............. 1.6611 Endere t I 'f· A" '1Ru.:":" RuI. Eltllvel JUllh'r.' ço e egra 1CO: gnsl.va-
80 � j'Q_�

.

II �. C.'
.

-;f"'.
·

....1·'.
.'"

,<�. J . --..............

>\0 PRIMEIRO SINi
-

"lE FRAQUEZA, TONICO ZÉN',"\
.li.. .JUA MESA!

.

DR.--CES"AR BATALHA DA
SJL-VEIRA Expresso, FloriaDó;p!lliS� "Lida.

ENDEREÇOS ATUALIZADOS .DO JilXPRBSSO
FLORI_ANóPOLIS LTDA.Cirurgião Dentista

Clíníea>" de Adult08 e

Gri�nças R,aio 4
.

-

Atende . com Hor� Mar
cada.

•

Felipe Schinidt 39 ASa·
las � e 4.

.'
'Matriz: FLORIANóPOLI8 Filia): CURITlHA

A D V O G A DOS Rua Padre Roma, 43 Téire.:> Rua Viseonde -do Rio Branco
'l;_elefones: 25�3!l (Depõslto) • �32/�6

2fHl5 (Escritório � Telefone: 12.JSO
Caixa Postal, 435 Ena. Telei.· "SANTIDRA"

·End. Telei. "SANDRADE"

Transportes de Car2"as em Geral �ntre: FLO'RIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO, HOR!ZONTE.

DR. 'ARMANDO' VALÉ
RIO DE ASSIS

0011 S!)rviços de Clínica Infantil'
da Assistência Municipal e HOI

.

lIital de Caridade
CLINICA MJ!:DlCA DE' CldAN·

ÇAS E ADULTOS
- Álerria -

Consultório: Rua Nunea MII

chado, 7 -'- Conaultas das 15 à.

18 horas. .:_

Reaidência: 'Ruá Mar�chal Gui
lherme, 6 - Fllne: '3783

___"'oo. JÚLlÓ PAUPITZ
FILHO

Ex .ínterno da 20" l'�,.mar��
c Sei·vi�J ... de gash'Q-elll"rologla
da Santa Casa de .. Rio de Jeneíro
(Prof. W Berardinélli). .'

Ex-interno do Hospit,al mater

'nldade V. Amaral. /

DOENÇAS INTERNAS
r.oração,·: Estômago, - inte.tino,

figado e vias bilia:o:e.s. ll;ina.
Comnl'ltório: Vitor Mellelea 21.
Das 1'l às 18 horall.
Residênci,-,: Rua Boéaiuva 10.

Fone: 846B.·

9R 'JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

:_ o\DVO,GADO -

Caixa Postal 11í0 _ ItaJA' -

Santa
.

Catarina.
------ . Agêueia: POUTO AI.EGRIi!

"Riomar"
Ave:nida do Estado 16C6í'16 Rua Comendador Âi.evedo,

64
Telefone: 2-37.,83
Atende "RIOMAR"

En�,. Telei. ':SANDRADE", EHd.. Teleg. "'RIOMARLl"

FlIl I: SAO PAULO
IJR. CLARNO G.

GÁLLETTI.
- ADVOGADO -

Rua Vitnr Meireles, JlO.
FONE:: 2.468

.Flori.mópolia -_
Telef(}ne: S7-06-�O

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGABO � .

Es,cr!lório é Residêacia,
Av. Rercllio Luz, 16
Telefone: 834C.
..............�..--...

CLfNICA -DEN'l'ARIA
. DO

DR. ALVARO RAMOS
Atende das -g às 11 horas

e das 13 às 17� horas; .ia·
riamente•
Rua Victor Meirel8l, 18.

AaiDcla: RIO DE JANEIRO
'1Uo.ar"

Agência: BELO uoai.
ZON'fE
"RioMllll'"

A :enida Andp:�s, 871·B
Telefune: �-JO·27
Atende "RIOMAR"

Rua' Dr. Cármo �'''ettó, 99
:Fo.es: 82·17·33 e 32-17-37

Atende "BIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARV"
NOTA: - Os nosso ,;rviços nas praças de Pôrtll

Alegrp� Rio e Belo Horizontt", são efetuados peJos nossos

agentes'
"RODOVIARIO RÁPIDO ItIOM.ARr'

Consultem nossas tarifas. EXPRESSÓ FLORIÀNÓFOLI'
·-Fones: 25-84 e 25--85 -

.•..� ,

o ESTADO

nA Soberana" Praça 15 de novembro -

-

rua Feli�e Schmidt

Filial "A Soberana"l)istrCto dO E8treit� - Canto

,FARMACIAS DE plANTA0
:M:F::S DE JANEIRO

1 -. terça-feira (feriado) - Farmácia Santo An
tônio - Rua' Felipe Schmidt, 43

5 - sábado (birdí!) - Farmácia Catarinense-
Rua Trajano

'

r
"

6 � domingo -,_ Farmácia, Catarinense - Rua
Trajano

.

.

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

<,

,-

13 - domingo -- Farmácia Noturna - Rua Tra·
jano

19--� sábado (tarde) --.:. Farmácia Esperança-
Rua Conselheiro Mafra

.

20 - domingo - Farmácia Esperança -. Rua Con-
selheiro Mafra

.

2.6 - sábado (i-arde) ':__ Farmácia Nelson - Rua
Felipe Schmidt

27 - domingo - Farmácia Nelson - Rua ·Felipe
Schmidt

O serviço noturno será efetuado pelas farmâcías
Banto Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
midt, 43 e Tra.jano.

'

A presente tabela não poderá ser alterada=sem pré
via' autorização dêste Departamento.

D.S.P., em dezembro de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampera,
,Inbpetor de Farmácia.

.

••...."......�...._...............- ...._.......-_........_�............1'.-.-...-.:a.J4.........JAJ

/

Viagem-' com ·'segurilnça·
e . rapidez_

80 R08 OONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBU8 DO
---,

/IIPIOO'
.

(S�J,:.BBISILIIIO�·�-- ,

'_FloriaDQPoUI - Ita1af � JoinvHle - Ouritiba
.

+rt: �- ::-&ar --,
, Agê·I1-'C�la--: 1õ;rDeoQor� êlqúiiu da

, .

• Rua TeD&nt8.�811ve .I!J

PEROLA
I '

! Vende,-se ou arrenda·se o Perola Restaurante. sito à

rjla 24. qe Maio, 748 no Estreit� - Informações no locil.'

LIRA TENIS CLUBÊ
-,:0:--

SUCESSOS DO LIRA PARA JANEIRO

Dia 6 - domingo: BAILE INFANTIL com pre-
sentes à garotada',:

Dia 11 - 6.a-fi:ira: BOITE AMERICANA!
Dia 19 - sábado SOIRÉE DO -BROTINHO (elei

ção de Miss Brotinho ao Lira,
1957)!
GRITO DE CARNAV-AL!

"
.Dia 26 __

. sába�Q

Di·a

. do mês de
JANE.IRO de 1957

5--1 ,57 - Gl'�,ndiosa NOITE TROPICAL, promo
vida pelo "GR1llMIO FEMININO 6 DE
JUNHO".

.

Coquetéis. Salgadinhos. Su.rprêsas'.
ReH'rva de mêsas (com direito ao Co
qúéél e Salgadinhos) Cr$ 50,00

Dias
)11
)18
)25

Re,miões Dansantes Semanais

Fl"l ianópolis, 23 de dezembro
(Ass.) - Thesen Domingos Muniz
Vice·Presidente S"perintendente do

"S'.A.R.P ."

de 1956

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

A T E N C.Ã Ó
, ,

/ Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
�m côres, para diversos fÍns.

End: DEl'tTAL SANTA A,Po.LONIA
FlorIanópolis - Santa Catariná

Rua: Tiradentes, 20 ,

-

Sel'viçn Frigidaire
.

.

(OFICINA DA EL�T�OLA�DIA) .

ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÁO
DE PINtU�A A DUCO E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, Ã ELE1'RO-
LANpIA POSSUE AGORA, UM-ESTOQUE'
CONSIDERAVEL- DE �PEÇAS E, AGES-
,SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM <OE ATEN
DER -:CO� BREVIDADE A TODOS QUE
POSSUIREM REFRtGERADOR]1�S DOMES
TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
M1\RCAS; EDIFICIO IPASR - ANDAR
.TÉRREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇA

E T,Q).:·i��.< ''(-'C;';�'I'}:�:r'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA10
'

DE..PITIGRILU te es�uecido,nã<Y.man'dà pa-I - Reconhece h�ve�' cu�a-
BUENOS AIRES (APLA) ra mmha casa "a garrafa do enfermidades ?

- O problema da justiça. de uísque prometida, o ma- - Sim, Excelência.
está entre 6� mais apaíxo- gistrado' não aceita minha - Ter posto em perigo a

nantes, porque bastg viver reclamação porque eu não saúde de alguns, subtraín-.
para estar sob' a ameaça estava autorizado a pôr.o do-os à medicina oficial?
de um processo .penal ou boticão na boca daquele ,- Não,.' Excelência.
de uma causa civil, do mes- ingrato, não' sendo dentis- E, antes que' a sorridente
mo modo que basta através- ta. Do mesmo . modo, o ft- japonezinha imite aquela
sal' a rua para estar sob a nancista que pagou -a má- dona de. uma casa de tole-.
ameaça "dos jmeus de um quina 'de Imprimir notas rância 1\!1m.a novela de Màü
taxi, Todos ternos mêdodo falsas não pode correr pe- pass'ant" que, / interrogada'
câncer porque ldêle morre los çor.l'edor.es do tribunal como testemunha sôbre a

'.

uma �sspa em, seis. O in- atrás de seus imprudentes arquitetura e a disposição
'. fortúnio, d�' �m processo ou' .37.000 pesos, porque uma da saleta rosa e da saleta
,de'- uma (lá\lS»> perdida re'!' ob-rigaçªo . fundada numa azul, responde: "Mas, va

.. PJ'êslJnt.a a prQbabiHdade de \causa falsa ou iIf6ita: isto mos, Senhor Procurador da
\. um sôbre três. J,oseph' 'de é, contrária à lei, aos bons República, é a saleta do
Maistre escreveu : "Eú pos- costumes e à ordem pública" -dívan turco ,sôbre o qual
so dizer não serei nunca hão pode ter nenhum efei- sempre V. S., se senta", o

assassino, não roubarei, to. O juiz de Montevidéu, presidente do Tribunal de
mas ni�iuém ,,·pude. dizer porém.. foi, mais longe: B�isbone volta-se. para .os

�q�f·�:·i.fei 'p'a.i'�- a cad�iá". mandou para a-eadéia tam,: médicos que; enchem a· sa-

Houve, "l1ão';' obstante, bêmo -eapitalista; la, reivindicando seus 'sa-
.

--� granâêg,
_"

Jpize·s_ _; Salomão, 2° "_ Paria: Um índns- crossantos direitos e diz:
éom�' o' "sleetch" .das· duas trial é preso na rua' por - Minha consciência me

mães, a- Bsíd'Oison- com o dois .de seus ex-contadores.' impede de condenar esta
"gag" de lançar à sorte dos

-

que o empurram para den- 'mulher.
-

Arruinarei -nilnha
dados as .absalvições e, as tró de um automóvel e exi- carreira, mas a absolvo.
condenações, é, aquêle juiz gem que lhes' entregue um Enquanto todos vós, õou-:
da ilhota de 'I'enedo, que milhão a cada um, sob a tores e professores, me de
enquanto'

.

lia.., .8,., sentença ameaça "de dizer tudo". O clararam incurável," a -japo- .

mandava cortar a cabeça I 'índustrtal-oferece �m che- nesa me salvou a vida.
'

do condenado.,» perdoando- que com suá assinatura O sistema etíope que en-

.Ihe as disCli/iy�is alega- respeitada' e solvente, mas carcera o credor e o deve
ções.rem lugar de "entretê-" os dois preferem esperar dor é menos absurdo do que
lo nove anos no cárcere, co- até o outro dia duas mil se crê. Há sempre um pou-

r mo está acontecendo hoje anonimas notas de mil. O 00 de culpa na outra -parte,
com aquêle escritor norte- industrial paga, pensa no Estive involuntàriamente
americano condenado à assunto 'uma . semana, -ju- envolvido, para fazer o gõs
morte, sôhre � cuja agonia raria que fala disso à sua to à amigos, em certas,
vivem esplendidamente ma- mulher, que com aquêles causas entre marido e mu

gistrados, advogados e - pe-: dois milhões teria compra- lher, e éh(guel à conclusão
ritos, todos ' concordes em do uma capa de vison, de- de que se fará justiça no

idealizar as �ais' imprevis- nuncia a chantagem - ex- dia em que se voltar a ape
tas combinações de proce-: torsão, segundo o código -:- drejar a adultera aimbõlí
dimerltbl'!'para fazê"'lo agoní, e os faz prender. No pro- camente, com -leves boli
zar e' desperd{ç;ilr' mais dó- cesso, o JUIZ pergunta à nhas coloridas de cotilhão,
lares umas, quantas sema- vítima, inocente: mas se conferírmos . quatro

•
I

'1'nas ,maIS. "

>
- Que ameaçavam e es ou cinco pedradas

"

autên-
Uma sentença .nâo dá dizer? ticas na testa :do mapído,

quase nunca . .satis'Íaçã6·.to- _: Ah, hão tenho tanta
ta.l às partes. , Se alguma ímagfnação para imagma- ...................................J"."Jo__........

vêz 'o 'que: .morre �'castiga- . IO'! - responde segundo o

do corno métece\ a: parte conselho de seus {lois ad-

prejudicada sai sempre vogados.
com os ossos mais quebra- - Se não tinha nada de
dos, que ·antes, e mesmo inconfessável, por que pa-.

quando 'a .causa i�direta gou O'S dois milhões?
dos males que prO'vocou o - Se o senhor presiden
acusado é precisamente a. te nos permite, riôs o dire-

.

,,-arte pr'êi,tm.icada, esta sai mos - interrompe,a -um 'dos

triunfante.", ,qp pálâc'iq. ,Oe acusados: ',�: ",,- -:�
justiça�. <é:opfo";,��!f�à ,êit1pa' 'Os 'ad'Yegaa.ós do, indus- .

�sfive.sse:: -,irt��iitafu'�J1:4l- ,na trfal se·��õéín� '": âmêà.çando
parte ,eoí!,tr,ál'ia..., .

'.

. sus],lender ()"" julgamento,
p,e, �ez e!IL,q;4�Ii�o,," con- "Pl'ovócar um incidente";,

tydó,:. surg�m . jwj.zês iuteJi- mas Ô' presidente do tribu

gentes, 'iu�:-,precisamente nal, .afàve(,i['es�ande:
por essà

o

intelig'ência, ter- -,- Ouçam.o's.' .

�

minarão esquecidos . numa E os dois contam certas

pequena cida,de morta. de curiosidades contáveis, que, O PROGRAMA NACIONAL

província, cerlfmdo. o es- p.ublicàdas'· pêlos jot.na'is
plendor do arminho aos co- causam escandalo e próvo- COM OS 'LíDERES REPU

le�as. mais .dôG�is às cir- cam uma investigação. Ho
culares reservadas do Mi- je, o indústrial está no cár-

. .-

nistério. cere e a capá de pele da
.Tenho diante dos olhos senhora passeiá em estado WASHINGTON� 31

uma, "brochette'" <le três selvagem junto aos grandes Presidente Eisenhower 're
juizes que me faz pensar no; rios do Canadá. 6 désenho niu-se,\ hoje, com os líd

bom rei São Luís, decididó do caricaturista que põe, res republicanos das dual!
a àdmiIÚstnir a justiça sob na mesma prisão, vestidos Casas do Parlamento, a fim

o car;vàtIrõ·. no .b.osque de com o mesmo' u'niforme de de discutir o programa na

VincefiP!!.s com. a serelli,da- listas e 'fàzerid(í..;�e,�onfil. cional que' submeterá ao

de paterna qúé se concre- dências rédprocas o "�n- Congresso, quando o mes

tiza e,in dois Pe:scoções, um
.

gster" q.ue esvaziou o ban� �o vO'ltar de seu r�cesso de

nQ demandante e outro no co e o financista que o I
fIm de' ano, em fms desta

demánda!lo. .1 fundou, não é uma coinci- semana.

10 - Montevidéu: Um' dência.,
.

,A Casa Branca anunciou
senhor encontra um indiví-I .

30 - B�i�bane, A�strá-I que os principais assuntos

dU,o q_ue lhe ofe,r_ece U�!11 ha,:
Os m

.

..;edIcos . �a cI�ade I discutid,os foram' o orçame�_1maquma de notas
.

falsas. e. dos. a:re�ores �eem dIa a t�, os novos desenvolVI-IDe um lado se 'en-fIa uma dIa dImInUIr a clIentela so- I mentos do programa na-'
folha de�papel branco e na I fred�ra e reduzi,r-se seus I

cional ,de energia,' atômica,
outra Sal uma no�a de. 50 I rendIme�ltos.. Ha um a�o, I a construção d.e .escolas,
p,esos. O senhor se entus.Ias- I

uma mIsterIOSa senhorIta os direitas civís e as emen
ma com aqu�la mar�vI.lha I c?m olhos amendoados, S01:- das propO'stas à Lei de Imi
da engenharIa mecamca, rIdente atrás de duas Íl- gração e Naturalização.
d�sper�a nêle. o m�cenas, e I nas lente� de miope, M�,tu- Acrescen.tou a Casa Bran-

:fInal1CI� o Inventor co� I �o Odas?,Iro, chamada a
c� ,que o P{esidente disctl-

37.0?,0 pesos, p�r�u�tan -j Japonesa , cu�a certo� ca- tIra, amanh�, com os lí
do Ja sobre. OS_dIvIdend�� � S?S_' r.ebeldes c<>,m a' lmpo- deres de am'!ilos os Parti-
de seu c�!,t�l ql!_e; .:4e���0 I s�çao de _aDlU�e�O'�. e �e er- dos no Congt.esso, a pol1ti-
de poucoS' dIas, fIUlrão, dO'. vas e sent eXIgIr radlOgra- ca' internacional dos Es

o?tro lado da .máquina- i f�a, essa ad_mirável, inven- t�dos Unidos e_ os Progra
tl.n�a. �as o gemaI meca� i �ao do, al��ao Roe_n�g�n �e mas de Segurança Mútua e

m�o desaparece. "Qu.andO' I qu� O'S me�lCo� (nao os da- Defesa Nacional. Nesta
a�ontece s�t preso,'o fman-

t qU,I;. os de Bnsbone, Aus- reunião, o Vice-Presid�nte
cIador trIUnfante espera, traha) fazem amplo uso, Nixon e o Procurador Gé
que

.

a espada da justiça
I embora se trate, de uma ral Brownell apre;entàrão

s�j� abatida sôbre ,.0 pes- � simples. indigestão de café relatór!o� sôbre o Progrl!
coço do culpado, mas o, bom com, leIt!!, porque lhes per- ma de Ajuda aos Húngaros
juiz o manda também para imite esqü'adrinhar os re- e farão recomendações.
o

.

cárcere. Segundo o direi-
I
cantos mais secretos do 01'- .,........••••••-..••••.•••�.r�............-JI . •

to romano, .num pa'ís onde ganismo e da bolsa. dO's
é proibido a roleta, a casa clientes.
de jôgó qUe deu crédito a As denuncias
um jogador, adiantando-lhe japonesa" a levaram ao

algumas fichas, não pode banco dos réus. _

pedir ,ao juiz que lhe se. I - É formada em medici
jam restituidas; Sé eu ex- , na? '

traio um �olár e o pacien- I - Não, Excelê,ncia. ".

. ',
•

EISENHOWER DISCUTE

BLICANOS

o maior esfoque de roupas.
bem feUas da cidade'

C1>STUMES EM NYLORD

'" Listadinho e olho de perdiz, ótimo tecido de Al
bene leVle e frio em diversas côres, especial para
o verão.
�odêlo 3630 .

Modêlo 4060 .

Modêlo '395'0 .

�odê�o 4040 .

Cr$' 1. 600,00
Cr$ 1 .850,00
Cr$ 1. 950,00
Cr$ 2.150,00

-COSTUMES EM PURO LINHO

, .. Fio irlandês, pré escolhido.
.. Modêlo de paletó com 3 botões, diversas côres
�odelo 4020 Cr$ 2.750,00
Modêlo 4000 . .. Cr$ 2.800,00

COSTUMES EM TROPICAL
.QW. w. _�;

t ,

.. Liso, pura lã..Paletó 3 botões, em vártas
padrões'
Modê10 7830 Cr$ 2.600,00
Modêlo 8250 Cr$ 2.700,00
�odêlo 83lO Cr$ 2.�,00
�odêlo 8140 Cr$ 3.600,00

côres e

PALETOS SPORT E� PURA LÃ

*' �odêlos )eves para o verão. Várias côr€s
�oàê10 3910 �. . Cr$ 1.350,00

/

CALÇAS SUPERIOR. TROPICAL

.. Leves, puta lã modêlo 'sport, em varIas côres
�odêlo 8010 .:............ Cr-$' 6410,00
Modêlo 7140 Cr$ 820,00
�odêlo 7830 Cr$ 730,00

'"

CA�ISA8 BRANCAS E
SPORT E� CORES

.

PIJA�AS, O-RAVATAS·
CUEOAS, LENÇOS.

'" TUDO PAaA,.\ ELE
GANCIA E O CONFOR
TO MA�CULINO

IMPERIAL, NAO É ROU

PA FEITA É ROUPA BEM
FEITA

Vende-se _

DORMITóRIO DE CASAL E SALA DE JANTAR
RIO NEGR1NHO GRUPO ETOFADO:

PROCURE JOÃO VIEIRA
RUA TRAJANO -'15

Precisa-se ,llugar-
Jovem viajante. recenteme:1te tran·sfeddo para. es

ta Capital, precisa l;!lugar quarto, de preferência com

móveis em casa de família ou de cômodos e' que seja �as
rroximidades do CeJitro. Ofertas para Cyro Castro pelo
telefone n°-..3321, ílábado a tarde e domingo.

'';:'

BASTA SABER LER E ESCREVER
,Par�

Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDENCIA o I'eu

Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PEÇAM INFORMAÇõES AO

LN.C.A. - Rua Visconde da Silv.,,! 14 - Botafogo - Rio..

·P.releitura .1. de r'orI806pol,.
E D l'i'A L

�M'POSro DE LICENÇA - SOBRE COME'RCIO AMBÚ- .

LANTE E TRANSITO DE 'VEICULOS PARA CONDU-
"\ ÇAO DE PÂSSAGEIROS E DE CARGA

"

Exercício de 1957'
De ordem do sr. Diretor da Fazendá, torno público

que, durarlte o cor�e�te mês de Janeiro, se procederá
ú-éste Departamento, a cobrança. dos impôstos acima
mencionados, r�ferentes ao corrente exercício.

Findo o prazo acima, os impostos serão cobrados
aCl'escidos 'da multa de 20%.'

.

Departamento da Fazendá, em 2 de janeiro de 1957
W. D'ÀlascÍ3

_

OFICIAL AD�INIS'l'RATIVO

Lotes â Venda-
Na Praia da Saudade, em Co<rueiros, ao lado, do

G'rupo Escolar "Presidente Roosevelt, com 15m de
frente, área de 400m2 servidos de agua encanada e luz. /

Informações no local' Gilberto Gheur.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

. O ,rál1n('fS� ��'i.fa'lífni
.

'oltarão OS Uolversitarios a se reunir. li Confeitaria Plaz•• 'Ih.5' Moiséa. L:up:i.ó?,
Jacinto. 6' JoliO Ma.' riDO 'as atrifç'0.8S. de,·f�. .go8.rta,,,·lelra.

-

.

.

(Cont. da pág. 12) da receita do Estado. Esta- orçamento_de 1957, que ,;u-
.. "No setor das estradas de mos hoje com o defieit d' r biu à 'extr'aordinaria cifra

O' Centro -Acâdemíco
.

XI e relembram a despedida dos 436 milhões de cruz íros do d 4 bl'}ho-e
-

100 mílhõrodaiJem, estamos agora ".
e . e .

.
s e I ces

- de Fevereiro volta a r�àlizar bacharéis de. 1956." �ma procurando reequipar o nos- .
orçamentq de-195� co�plt; .�e cruzei�os, I?O(:!-'�rp.!t,los- rea-.

todas as quartas felra�, o gl'an,d,e festa e que deIXOU so DER. Estamos com Perto �a�ente rlf,!cuperado..-� Ja 11_ h�ar no, aJug�al\l�:gtq d?� -�'!l
seu 'Chá Dançante. N-ova- saudades, Luz de velas; val- de oito "mil quilômetros de qU1damos, ate o mes de ou cargos e das !��I)P,S.a,2��Q�·_

estradas de rodagem sob 'l-..
tubro, perto .de Cr$ 'o: o ... ' des, do .',l'�0':Jr.�!' s�Pe�tp�nmente. teremos. aquele am- sa . da despedída : coquetel; respons�bil�dª,de' do, DEH. 3.200.�OO.0I)Q,OO" de

encargoí).� I
to total çI,'� p,a.r.� ..

!mr'Jilç�ll·a.
biente álegre e .festivo. ao ornamentação simpl�s e bo- Além 4'0 problema vrodoviá,

. reeahídos pel? Tesouro. E te- da adm!l\wt���;'. .

qual estavamos acostuma-
.

nita. Mas outras grandes rio, estamos Intsnsírícando
'

..nho para mIm q\le, com l' ,<Transcrito'da V�SAO).
-dos. O interesse em conhe- $'cst..as estã� por vir:. O· 'as obras da Estrada de Fcr

cer (IS futuros calouras (ca- grito ·de .. carnaval está pla- ro Central do Paraná�·Ja I::m

.ras novas)' 'que busc�in nejado com todos os porme-
meados do próximo ano .re- �l���illiI�
mo inaugurar o''lráfego p'ro- '''

aprovação nos veatíbulares nores. A cónféitâi'ia Plaza visório até Ipíranga, na par-. 1f
é grande..0 Chá Dançante vai receber' festivamente o te de", Pontá Gros�a, {! na

vai reiniciar bem, .pois apar Rei :atomo, numa ldessas parte do noroe�te; de Apu
da cordialidade, 'teremos o quarta-feira.. �guardemos. carana a Araruva. . Espera-

. mos, num esforço �·otal, eon,
prazer. de ouvir os dois ma-. cluir os últímos cem quílõ-
ióres cantores do'momento: Enquanto isso, vamos' ouvi metros, .a fim de que, no fim
.Athos Jacinto e Julio Mari- Athos Jacínto e Julio Mari- QO nosso govêrno. tenhamos-

. • . - - restabelecido êsse' vínculo
; !J_o. . no nUD_!a t:eumao ,que pr9- t· dí

, .

,

A
". • ·eX raor mario de redsncão

s fotos são do. último chá. mete ser "chie". Y

da' ,:nossa
. terra que será a . .

'; /
.00 -. _.. - • --, ligação ferroviári d Ap .IM·POSTOS SO:oaE ·INDUSTRlA E .P..JlOFISSAD,,,LI.

88111'18-'-1-81 F'fU'"-s-'I'a"�d--"'--8'
-

rana a Poiltá âro:�a eUCaa� CENÇA, PUB�€tP�J}f: ;E,t.\�ós SQíIt�,bbi,o.A&,
.U: 1<: :, �.,: ;

__ .. '.... " .:i��ngt :et��n�:u:50�:�nÔ: DO MHNICIPIO',E TAXAS SOB)Jlil-.• �AI'�ltÃÓ·Jr.E .

. -. metrQs do atual traçado;'.' PESO�: E ME:J)JD�S_ E.LlMPESA:·ptJBLí�����··
EL HARAlJID.. . bom relação aos portos de- ESTABELECIMENr.rOS-:COMERCI.,IS. iNDtl'S-TalA-IS

A instrução que eu recebi do diretor era realizar Paranã, disse: "Estámos
- E PROFISSIONAIS

uma cobertura completa do Natal e Ano; Novo ;na ilha pros,segulndo. no reaparelha:. <, l�o Triineãtre, de 19$1. .

dos ocasos raros. Por alta recreação, e com o rísco' na- mepto do porto de. �aran_a�, -; De ordem .do sr, Diretor da Fâzendà, torno ptíbU-
, .gua. Estudamos a sítuaeâo }, .

d
'

. A
.

• ••
, •. ,. '.,". •

•

tural de "ser saído", transfermeí a coisa neste comes- do pôrto, de Antonina, no ,·(O,�U_�\. ura9te o. cQl'r�nte mes, se procedera nesta Dite-

.tário. Nestas Ilnhasr Sem pressa, Corno meus ancestrais qual_ pretendamos, •. es.tabele. tonía,' a cobrança doí!' Impostos e taxas acima menciona

1 ;tàl:avaneiros. -:
�c,=r, n�tes próxill!o3_ dias, as dos['correspondentes ao 1.° trimestre do :ê9rrente ano. .

E tenho a audaciosa pretenção' de estar certo.
dIretrIZes· definitivas p�r� I

_

'Os impost-os.e taxas que recaem sôbre as Profitlsões
. essa .grande ()bra, que eota t L'b

.

P'
_.

C' "d S .-
- Porquê para fazer reportagem .. era preciso que u;ttÍa incluida no plano do no

-

S�
1

. e-l':�Ug, ep.soes, la. e egurost de SorteJ�s -e esta-

d�rvore de natal se incendiasse, provocasse <uma tragédia. góvêrnp.
.. ,

3

bel,ec1mentos de Lot�ria,', RepréSen:�nt�s ·Comerciais,
tsto oincendio aconteceu à véspel1a, no Estreito, na "No si�tem�' de tra�po.r· Ba?;os e Casa�. �ân<:árias, Bares e. ,B�teCJ,ui.ns, e out-r§s .

. casa paroquial, feli�mente sem vítimasa prentear. �11, podemos !nclu\r.�I�1a o qUl!i.1squer negoc1os de carater tra�sitprio, �seJ,'ão pagos .

Depois, não houye razão para a rep9-l'tag'em. Esta, epar.taIn_ento Aerovlarl�, em de 'uma só vez no .mês corrente'
-.' � , �

Organlzaçao, para- mclho:rar' ; ".
'
'. ..... ..

tem que cáusar sensação, bulter com os ner�os, e o jorna- os noss.os aeroportos e auo Fmdo, O prazo ".clma" os. aludlC�oS, ·UllPOStQ! e taxas -

I ista dar o colorido qUe um fato incomum
i e�ige. <.. ment�r a .r.êde de campós de serão éobradps acrescidoa da� murta , de -20-%.... _

-/E agora, vocês sejam francos: do ano' passado ino po�:o no interior do Par�l- Dir.etori�· da 'Fazenda; em 2 de jâneiJ::o"de.l�1i7,
fim) até êste ·ano (no começoi aconteceu alglo que fôsse

ná. .outro elem.entot novo, w. IfAl�n' '.,.
"

.

- no SIstema de transportes .. " ...=-m

(tigno de uma reportagem? .'
'

do E:tado, seirá o Depart.l- / OFICIAL. ADMI�ISTll�,TIV<>
Bem, continuemos. Dia 24, à tarde, as' ruas já es- mento de Portos, Rios e Ca .

tavam' d-esertá's. InClusive os, "eternos" das il'odinhas, do nais, cuja mensag·em, assim
Ch'

.

h d' R-
.

d C b
. como do Departamento Aé.

lqum o, o· Osa, o opaca ana, da rua Felipe, roViál'io,'.s·e .ancontra. na A3_
alterando hábitos', se agaz:alhavam em casa pará aguar- sembléia LegIslativa 'Pará'

,

da� o simpático velhote. ·Acontece todos os anos, e era ser estuda·da. !.MPOSTO DE" LICENÇA SOBRE q>��:J�:;�J9-·��.. ,W:'·
,principio de ver.ão (aconte_ciment-o também re"gular, pelo "Esse depa.rtamento vi� a· ��ANTE E ,T"AN$.ITO n� V:EtCUf!.��iPA!A OOIQ'QP.,
Yi;sto) . .A:. ELFA, esta perdulária: esbanjou luzes numa tender no oe·::te .ào Rio Pn- çÃO DE PAS_SAGEIROS E_�. ,n,E,:'C-A.·.R·fl.,À.' .'

•

.

t-'l' dI'
. raná, o _Pôrto ;São J9sé, Pôr- (:' M.,,q<,

at;vore eS.l :za .

a,. a no'�liveira Belo. A figueira ..t.am- ,to CamargO, Pôrto Guaíra. Exercício de 19á't � .' .

bem multiCOlorIU-se. As CrIanças do ano passado, um ano Pôrto Mendas, Pôrto Santá De ord�!n. .do sr. D�r�tõ.r. d� Fa��nda, torno público
mais velhas, fOFa as q�e se tran�formaram'eman.ji�bos I Helen.a,.Pôrto.. FOZ. ·�.'o IgUa.-· que, durl;\!l�,o cor,:ente mêa, de Jf�'e!r9t,Bepro�et!�i�:..

..
í_Deus faça com que sejam poucas) e outras que 'se rnu-

- :I;!U e Porto Meira no Rio {;este D.Elpartal!le1'lt�, a cobrap,ça dQtl itnp�t� ,3cima.-
claram, eràm ·as mesmas. .

.

.

". ;Iguagl1· �ss�,�ist�!!la.d,e por· lT'encionados, referentes ao 'corrente.. eliercicio
E d

.�

d d f
�'. tos, no oeste:,' nos Ira pro, ' , ..

.

n o�.�nga· as,. rassa as 8: erro, \rancmha�; vesh- ,:porcionar ri desloca�'ento' e- Findo o prazo. acima, os impo�tos serão cobrados
(lOS armadmhos, rQdados, laços. babados e enfeites. Os conôlnico do centro dO,: Ésta., �\crescidos da multa de 20%..

u. .
,-

.

�

. '.'

garotos de calça e. camisa, terninhos, f�itos, cab�loj cor-:_. do �:u:Q':a zona �qe�é" A ,'re- '. Depar,!�m�nto da Fazendá, em 2,de janeir,o de 1957
tados!,f�land? �lnto, 5l!�uns .c9..m�.t:.�yolyer,n,� cintUl:��\� .,._eflnt'�i· p:g!U:�;�{l_�� JJ,ª,.,..9�1!1:' "

.

._, -:. - �.. .., W;-D'1!)..seia"; -.,_ \'':'_. - ",-,.'

Francamente, não valia uma reportagem, Nesta: pro- �3;nAhrmaaz'Ple,anl!s-a�!(vJJ!�f !te. Et..o, .

OFICIAL' AD·'MI;��ST..RATIV().
,.

t l' d FI
. ,

l' -. . ,..-
.

. aI, u!lclOgar,. -�'" ",'.l

!'laICa PlJ-z na a I�H� e or1anopo IS nao cabia .uma re- �e�á cO'urderraçáel·ctê,.tr,ânll' -�_-....
_

--' -. ' ...... ' -.

portagem" nervosa, expectante, de bulir os nervos.
' pOl!tes, como 3.isfma rtpu· lp"

-. '::,_ � in

I�_�
: -

Dia 31 o mesmo ramerrão. Os-...marmanJos (papai),. la��or� ,

"

'
'.

""', �, '�I.�.III,:."e'I,�·."'; ,-"'"
_�.

'

mamãe, tios, cunhados, sogras porventura vivas e ain- i-b'·lQU�D.tQ. a. eperg�a. re�ta-' Iiiiiõ 'm. .� 11 - �'
.. ,

d .) d
...-

.

, . .

e ecemos 6_p�ano anterIO!', III" 1 .". -
. " ,

oa sau avelS esperan o a m�la�nOlte para .c.Qnfratern1- 'Ô plano hidrelétrico como (I' _ Jo�em viaj�nte. recentemé;lte ranster'\i{:pa�a·. es-.
zar:se, beber e .encher o vandulho, escan.g�lhando um, 'dénomin.aplos; �ecome�mo; bt CapItal, precIsa alugar. quarto, 'de .pr.f;f. .e.,.".,.ên�..

"'·1
. com..estomago desacostum�u)o a 'fazer esforços a estas hotas. as o.bras de Cotm que�tleve_ ,

, �.� "7T � ,

.
- .

". . ,. .. �oveis em casa de ,família 'o.u de, cômod,I\.'" ..-8 Il'ü,e :S·é'l·ã n.�as
Depois,. o "rev.eillon"; �arl1ª"v.aI. cltlim,panba com· uis_qUl.·.,. mos Esmtaug:��ar no prox�mo """ ..

's 1. ano amos com o proJeto. [:roximidades do centro; Ofertas para ·Cyto. Castro Pêlo
��rpent��a '. p�.Ieq�es ond.e os, gambas-domé�tic�s mos"; :da 'Usinã p'aPivari:-cac.h�el·: telefol1e nO 3321; s-ábado a tarde -e ,domingo.

'

IIam.o çhelro ou as garras, como quezerem. UD}!l voltll' ta em andamento e jul.ga-
�

.

pelas boites ("serem-toservem" perú a brasileira, ma me:nto de' c'oncorrência pu-
-

��.
-� . -- - :-\-.. ----,�-....,,----��-�-?�---

drugada sur�indo e um �ando de gente já sem saber"b' bliêa;_ com � o�rà. de_ Campo BASTA SÁBÉR LER. E ESC�E,yER
por que esta festejando. .

.

-
.". Mourao, l_l0: �I� Sao JO�? 'i:.t..

V· ·d····· .

d
'

.

.
. para ser maqgurada no PIO- f PIva o la prlmelr� dIa' a ressaca, oh, desculpem, . xi.IDo ano já restabelecido;;'

' ara.

De ordem da -Inspetoria da Alfândega de' Florianó- da paz universal. Também pudera!. . .

"

.

todos os �eus trabalho3;. as'! . Aspirar a um· Futuro Brilhant� Fazendo,

l:.olis faço público para conhecimento dós S�s. Comer- A paz, mesmo ·que. ela seja assim meio. marotamen-_· Usina�.de Laranjinhi, nó Ri(, I �OR.,CORR��PONDENÓIA o_.s�u
.

• ,.
. t' d ('d' 'd t t ) d 1 t� "LaranJmha para· atend�r .' "Curso Gma!ual (\rtigo 91 0'0 Decr t Le' 4244)

ciantes que. o pa'gamento das Patentes de Re'''Ístro a e. comemora a . o la, eV1 en emen e . ego a o ermo· .. ,

t' E
.

'.
.

� , e ,0-_. I .
. -.

'. � . " •. '. ,'I>' t N-
.

.

t
'

.

h "b' d' zOI).a�noroes e do stado, ':}II PE/'·�M INFORMAÇMS AO
partll� desta data, obedecera o dISposto_na letra "b" do. rep�� agem. _ao coeX1S em, .e. nos, a

'. lJ;lO es 1��1�- itambém a região oeste, .com .

. -::- .

'.
�r-:':.

Htlgo '26, Decreto nO 26.149, de 5 de janeiro de 1949, .

mes ,_em n,osso alto descortmlO, preferImos _qu� o 'ultlr a Usina do CavernosQ.
LN.C.A. -.- Ru.a Visconde da �11v:t, 14 - Botafog.o - RIO .

. (Consolidação das Leis do Impôsto de .Consumo),assim mo nao seja degolado... ' "I�augur!1mC!s" neste ,ano, ��;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;======;;;;;;;;;==...._;;====__
. ..

.

_.,. 6 usmas ternUCas e, ate, aO �
-, •

dlscrlmma,do:
. . I TERRENO EM FLORIANOPOLI8.. fim do mesmo compl t1r,,'" L' '-'11'

.. . -

-:e..
- -

'.'"-_.".De 2 de .ia�eiro a 31 de .mar�o -;;-,para os que j Deseja-se alugar uma area (le terra p;ára deposito m�s' pelo JI1�nos _20' �e!:�. : ,I I ••. a
o,

.-

tIverem de Ienovar as respectIvas Patentes de ao ar livre. Da-Se preferência a terrenos amurados e :Od pl_!ntodde eIl;ergl.a e1lettn- .

.

.:.. ,: Zl',.... � J-��,'. ...... .. :.. �__.

ReO'istro" desde que tenham solicit d a 'reno' '.

d
. .

.
.' <! . Ca 0.,.3 a o vaI comp e 'u'.. •• --

.:...... " ,. .. � .0
-

I
com eposI.tos e' area aprOXImada. �e. 1.000 m2 .. 'com. a uSÊLy� tam�iri C0'11 Na P,.raia: .da .Sau.da��, em ÇO<l;Qeh:os,. ao l�do-,do .

. vaçao ate o ultImo dIa.utII de fev�l elto �e ca-
I Os mteressados �vem d1rlglr-.se:- .".

I o'j govêrno de São Paulo, o Grupo Escolar "Pre&id,ente Roosevelt. com 15m de

-:_da. an_o, pagando o emolu�ento mtegral, de Fone 320l - Com õ sr. José Onildo na Fiãm,breria. apro\Telt�mento hidrelétncf>,l fl;l�nte, área de 40�m2 servidos �e agua elican�éia 'e luz.,
a�ol�do c�m o. do ano. an.tenor, se, ant�s ?e ve;fi- l{oerich .

., 'i d? Rio .Parapap3;ne'n9.., Rr!u· ... Informaçõel! no \local com o sr. Gir�e�+:::··G,heu.r�', -

CJdo aquele prazo, termmarem 0- comercIO ou o .' cIPalm�n.te a Usma �e- .:>a,t:l . . ,�. .
. _.'lN.... '.,.

.

,.fabrico; 'os contribtiintes que não tenham pago V d Gr§lnde-l1q.'!�lj��q�,d!lrlÍ,. na- ' - - -

- �"".� ,
- .

-

,.. .

I t d "P t d
.

R' " ' e,D.: ....e-.se�,:" qUéla regJao, �4.000 kw.
.
os emo umen os a a ente' e egIstro., ate _- .

. "Na oioganização da usina nI.j:,-I\I·pApO29 de fevereiro, deverão pagá-los, de acôrdo com PORMITóRIO DE CASAL�E SAI,.A:OE JANTAR ·térmica de FigUeira, em SU!l r:_,-tJ' .�_,
.

�.. j.
-

..
,.a letra jniciàl de sua firma, d�ntro' dos seguin- RlQ·· NEGRiNHO GRUPO ETOFAPO < primeira faSe, iremos con- IRENE BONNASSIS T EMÉL

tes.-period�s: de 1 a 5 ou de 16 a 20 d'e março, os 'PROCURE JOÃO VIEIRA 'duir 20.000 kw, e, pa se�u:l-
de letra "A" "H"·.d 6 10

.

2-1 25 d' RUA' TRAJANO - 15 .Ar' � da, _50.00j)' kw, com a colab,9-
a ,e a. ou a e ·illill

'
. l'acao do Plano do CarvJo

mll.rço, QS de letra "I" a' "O";. de 11 a. 15 ou 26 O O'UE PENSAM'
i'. �l i-licional. Para hso estamo!'

.a 31 de março," os 'de letra "p", à' "Z": � ..
.

' ',_ ..

. .' c, ;Z 'dando, a êstabilidade econô·

Out.i'ossim,· informo, para esclarecinieuto de' quais-' '\ mica da' nossa grande ba�i.a
quer dúvidas surgidas, qúanto ::to assunto em questão, ·A . �T-. carldb.odn1f€I.d:�'·t�ue,

.

p_°t:r d1ftl;
. Alf. d' d FI

. -,

1"' .. , • br- CU. a es e' IanS,()l� es, a e

que a an ega e onanopo IS, por mtermedlO de
..
s·eu '{:'-' .. 'hoje não atino'iu () S�11 mal;)r

quadro de Agentes Fjs�ais, .estará a disposição de

quem',
..

desenv,oivim.·ento. E-'",.-:_,úsina '\

interessar: -

.

�
.' irá- util�ar, principalfuent.e, ,...... ••

II'
.

Alfândega de Fjori�n�póÍis, 7 de janeiro de 1957
I ,'·.r"t.. ',�: ��:�::s; tseeorÚb?aixo, pao �DmUJsll�'f:.,��.{ .' ::

Dionê Barbosa Marçal ,na e,�crgJa elét.rica mais ba-
Levamos ao couhecimentó 'dos c"'nsumidores de

OfI'cI'al Ad
o .

t t' CI "H'" rata. . ,
v

mmIS ra IVO s.' � ��..", :.o.';;:'��·· GÁS enga�rafadO' que, a. pa:r�ir: des�a d�ta,
.

o .preço de
Pas'samos, a.i-ora, à Secrf'-' t d' '1·

,

C I\I! ....

.ta.:ria da Agricultura, em SUá
gas, en regue. a . Om.1CI 10, sera. de rw &iU-,5Q,- 9- quilo .

.'fase de meca);Ílza�o: "Esta- �s'se:aumen.to se .deve à L,ei nO 29'1;9, «.e',2'1 de No-
.

·.i:llos 'Pl'OCUíoantl,o �dqu!"'ir os vembro de :J.�5t,. que elevou consider.avelmente ,o impos·•
... implementos nécessários, áS to. único sôbre derivados de petróleo, reperc!ltinqo taro

.

,.máquinas, ol!Jtl'a:tor:es para. bém sôbre' o' custo dos transp.ortes.
, � â:1'Ír '�trav�s: ...':;: <tas ;)atruIJ}j§

_
Nrtl Rio,' Sã9' p.aulo_

.

e Curitiba, o aumento:' fOI' dAorganizadas. ,A secr:�taria;qe '
......

Âgr}cultul'à �talnb,êin está' Cr$. 1,50 por tIuilo .

reaparelhando os se)is plan- Flor-ian§polis, S' dEl janeiro 'de 1957..
,

.

'téis de repro:clijtures, comr". P
,

Llol" &: C"
\ 1 '�ando . ágõra �0m a �nse.llli�

el'elra. :'!UI Jvelta Ia.

A '�,nnção flrtific!ltl do' ,tadQ .'le�- Carlos..Ho.eke· S/A. Ind. e Com.'
. tt'eiro, iIl}portáção�d� suinos é IrmiQs. Glavan,

•

.....,.,_""'. ,':lnaior àS31stên-ela ,1,tteriná,.. J. Moura &: Cia.
. ,

.

����n�o ..

tambêln .

que' (li.�� , Á :Modélár
.

o c

ta.car àqú'i a'párb '�elatjvl '"
C, R�mô; S/A•

à
..reação ,,!;la' r:e,náa � :públie�. EletrQ�T�cpic�, I�d., ': ·C,fl�L.,,�1�� ..

\

E D�hTA L:
, . �

Aspecto geral da .reunião estudantil.

!
- .,;, "� I o·c

,

IIIân'dega· de FI·oria,oópolis
, ,

E D I T X'L eN�l

I

I

�

,� Têm a grata satisfação de. participar aos .parentes �,
r.migos de. seus pai� Ernest!). 'Í':t.·emel e Sulamita "Bon
J1assis 'fremel o náscimento de süà

.

'ir-mãzi,i{iIãíngrid
Bonnas8is Ti-'emél .oe.:>rrido no dia l0 deste mês, nã' Ma:
ternidade CarIos COi l'êá.

.

.� Floria�ópoJis; 1�1-9'57"

.cONVITE - MISSA \

Convite de ·l\:Iissa
. RuY Portinho de Moraes e Família,

parentés e pessoas amigas de seu tio, .

FRANCISCO ,FERNANDES PINHO
.

(CHICO PINHO)
Para a missn qu'à em .interição ,de -suai::alma, mandam

:rezar 'às' 7,30 horas, de 10 do' corrente (quiIita-feira), -na

Catedral Metropolitana.
. A todos que comparecerem a esse áto de piedadé

cristã, apresentam seus agl'adec�mentos.

-

I,
conv�dam aos

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VARSÚVIA, 7 - Fon_
tes autorizadM revelam
que a Polônia tencio:[la a - ,

gora pedir à China Comu
nista o auxilio econômico
que não consesuíu dos Es:
tados Unidos. O redido !fe",

'

ra apresentado ao primel-'
ro ministro chinês Chuu
E,!l Lai, esperado em Var
sovia na próxima sexta.
-feira. /

-(000)-

STRASBURGO 7 O no
, v�l "Oomité de Liberdade"
húngaro- reúne-se huje
nesta" cidade da Albania
f·

,

'a rm de preparar um apê-
lo ao Conselho da Euro
pa" no sentido de que sal- :
ve a Hung�ia à opressâo
comunista . .o Comité per
manente fo�_criado ontem,
numa reumao do� princi
pais dirigentes pOlítif'os e

mílítares exilad03 '\ húnga,
ros. '

'

, • ,',. ." • R E I N C t A' D A

BflDI �O I a mlDI� fa[BO e . Ol�!� � 100 rfâ�����ii1�
" '

,
'

'

Yussef Ammahd.
CURITIBA, (por Antonio Brunettí) - P ela primeira vez depois de empossado no go-

êrno do Paraná, o sr, Moysés Lupion se pro nuncíou oficialmente, abordando problemas
o Estado. Fêz isso logo após os resultados das eleições realizadas .em 47 munjcípíos.:
s quais o seu partido, o PSD, elegeu 36 prefeitos. Eis os trechos mais importantes
suas aeclarações: ·"Confolrme já havíá m'os anunciado por ocasião da nOSGa posse,

ínhamos Tetomar uma continuidade adm inístratíva que julgávamos interrompida
esde ja,tieiro de 1951. Isto

-

.::..- .. - -
rque o qUe havia de planí- mos os P03tOS de higiene e Espe,cialmente na CJrradica
cação de obras em todos as estamos já por entregar, em ção das endemias rurais, es
res, principalmente para pleno funcionamento, dois tabelecemos um plano qn,e
munlciplos paranasnses grandes hospitais regionais, está sendo executado.
centramos em abandono que encontramos fechados (Continua na 11.8. pág.)
ssím, ratomamcs prímeíro NAStER�O\VÍAS NACION",-IS

--_. _-!OS

elltabelecnnento desses

�:�:;���i�:���;�l:�:�� 'ADOÇA0 QE MOTORES' DIESEL COM
bUcas a construção 'de- mil 'M'ElH,ORES· POSSIB·llIOAD'ESeacolas no interior do Es-
do.
'HOSPITAIS: ,"Com relação
saúde, pública, restabelece-

RIO, 'I (V.A') ,- A erva- A erva-mate é produzida
.mate tem um lugar de lar- pelos Estados do Paraná,
sa limpOl\ância no quadro Santa Catarina, Rio Grande
õa produção extrativa v�ge- do Sul e Mato Grosso. Em,
tal do país. Figura em quar-: 1955, o maior volume cçuba

'

to lugar, sendo superada, ao Paraná com 23.068 tone- rquanto ao valor, apenas Pela Iadas, seguido do Rio Gran·
borracha, babaçú e castanha" de do Sul, com 21.494'e de
do Pará. A contribuição dos' Santa Catarina com 14.870
Estados tomou vulto ao partir i toneladas. Quanto aos maio,

, -(000)-
de 1953, sendo para saUen-" res municipios produtores, LONDRES, 7 _ A Ale-
tar que o volume global da I revela o Serviço de 'Estatís- manha, Oriental "Concor
erva-mate extraída em 1955' tíea- da Produção do Minis- dou", oficialmente. em per
foi além de 67.000 tonela-I térío da Agricultura, desta- mitir a presença das tr(l_
das, ou, em números exatos cam-se os de São Mateus do pás de oeupaçâo soviética

-

67.149 toneladas. Em 1953, o' Sul, Imbituva, Guarapuava,- no, seu territf.h"io. O acêr
total atingira 56.64G tonela-' prudent.óPoliS e Teixeira do assinado em Moscou
das, e el,l1 1954 66.381. No to- Soares, no Paraná; Canoi- pelas delegações dos 1,loÍs
cante ao valor do produto, I nhas, em Santa Oatarina; e países dá também à Rús-
o aumento tem sidq contí-, Venâncio Aires, Erechim e sia o d�reito de regular o
nuo a pal'tir de 1951:NaqueJ.e Lajeado no Rio Grande do trânsito aéreo piua Ber-
ano Os indíces acusavam Cr$' Sul. --- I limo
109.179.809,90; em 1953 pas- r --------:...:-----,------------
!a:�mlã:;�I��!r��:;:·!7â�� l.

°

INTERCAMBIO, ITALO-BRASILE'IRO
315.784.!}39,00. ROMA 7 (U P ). C S(J d .. 'lt, ,,'

. . -::- au. u .os pnmeIros resu ado,> das
,'I. melhor repe!cl!-ssao na Ca- conversações qUe êle e mem_

m,a�a de Comerc:o It.a,o-��a- btos da missão que visita·
sl.eIr�,. oom sede �'U MIluJ ram recentemente o Brasil

-

APE'SA'R' DE CO'RTADO EM DOIS,
a l�otI�Ia ,!e que fOI �Hl!"eSen- mantiveram com o ministro
tJua. a cama�a Federé;� �o da Fazenda, sr. José Maria
Brasll �!m p!,oJeto de 1_C:I �o- Alkmin, -e deputadOS bras"Hei-

POR UMA LOCOMOTIVA ere � sItuaçao dos
. .e�rugr3n· ros. AcreSCentou que n ini

t<:;;, l�forma .0 �,�cr'b)'"j(I Co-' ciativa e3tá contribuindo pa-
________,.'-- ....._ HA'tITNIBAL, (MissoUl'j �, 7 '\lerr.l�l braSllell'!) en1 rtoma ra aumentar o número de

M I L H-O� E S (UP) � O sr. John Bobbitt,
O pr()Jeto que �acuH1 aOs e· firmas e pessoas que dese

icortad-o em dois, aba,ixo do
m �rantes ,el}vIar, pOI' um jam transferir-se Para o
;;�rwdo de kes 'ln('s, um ter- Brasil.

'

abdome, na manhã do d.ja 'c. (le .cS-eU salárL, ao clÔlmbj(l
4, por uma locomotiva, all1� )f.fial de l8,50 cr',zeins potda viveu 5 horas, sofrendo dólar, pata suas famíl!lls .la
relatilvamente pouco e [3- pátria distante, foi considelando de modo coerente com, rado uma garantia propor.
<:IS pes::oas que ó rodeavam. cionada pelo Brasil àqueles"Jamais soube de um cas()

qUe colaboram no seu des€:n.igual", dechirou o ;1r. J. W.
Wello3, médico do, H,)spital de vôl:vimento agríCola e indu:>,

trial.
'Hannibal, que '1'\<;listiu os úl-
timos momentü� de Bcbbitt. O presidente da Cíimarjl.

VASOS SELADOS Comércio !talo-Brasileira sr.

Parece, que a razão pela 'Angelo Tarchi; reputou a

qual o sr. JQhn Bobbitt 80- medida de grande �lcance no

breviveu Janto t(;mp.:> a sua campo das relaçõ;:,.� eCDnô
terrivel mutilaçiio foi que Os mieas italo-brasileiras, con- I
vasõs san'guíneos foram ele �id�rando-a também de um

éerto modo "selados" pela -------,
-----------------�---

fôrça da pressão a que ha- CANTO'RA BRASILEIRA FAZviam sido submetido3 ::tão '

��:d�dge ���g���O, grande

I i(JCESSO NOS ESIADOl UNID'OSO sr. Bobb.itt cansadv da .

vida, atirou-se às l'l)das lia, NOVA YORK, 7 (UP) - A muito aplaudida, pelo púbti-,
S. PAULO, 7, (V.A.)· __ A perfeitamente, conseguindo locomotiva para morrer. I cantora orasileira Leni Ever- co do auditório. Esses aplau·

reportrugem teve conheCi-I erífiar a linha pelo minús- s.ong participou durante a sos redobraram quando cano

me'nto do caso de longevida- culo orificio de uma agulha, A U M E N'
,

T O noite passada do popular tou jezebel, canção atual-
,de de d. Benta Bueno" nas- sem necessidade de óculos, _ programa de televisão.da Co- mente muito em voga nos

cida, segund.o suas" declara- dorme socegadamente e faz '. S. PAULO, 7 (UP) _ O
lúmbia Broadeasti�'6, senda EE.UU.

ções, "por volta de 1830",
.

aS Suas refeições sem diéta governadór Jânio Quadros I
C

"

d p. I
'

portanto ao tempo'em que o. algumã. Indagada pela re_ baixou ato aumentando as

onlresso e SICO 0118��r:il��l���fa�n�:v:sc�a��!� �f�;:gai�u�; :���� !e������� I ��ri�!�r�e d�Ôd��t:�o e��a�:�'
,

.

E' natural de' Campinas, "Pretendo viver mais alguns I �au�o. O aumento � geral, �- SAN JUAN, Pôrto Rico, 7 Nova' York" realiZOu_se nes-tem 15 filhos,. todos vivos,. 100 anos meu f!lho, e tenho, tmgmdo,mercadortas e PM" (UP) _ Sob, a presidência ta Capital o IV Congresso15 netos e 11 bisnetos, todos I esperança
de amda fazer ['-! sagens tanto nos grandes do dr otto Kineb'°l'g l'a IPlteramericano de PSiC,)10-,residindo nest� Capital. Di;;- dormecer alguns t3tranetos·'.1 per�ur�os quanto nas linh'ls Unive�sidade de CoIÍtm'bi� gia, qUe contou com a par-se nos que aInda enxerga t ...

'
. suburbanas. '

tic!pação de mais de 100 p3i-

F E .1' C 1\ M O cólogos e psiquiatras dos F.s-
U tados Unidos e Améri::a La

tina.

P 'R O M E ,I E U Durante as reuniões, reali--
, zadas no anfiteatro da lJni�

versidade de Pôrto Rie::>, fo�
ram discutidos, entre OUtl'OS
temas, as características na

cionai:s da condut.a, a intera
ção de grUpl)3, o desenvolvi
mento humano que trans"
cende as cltltuJ'a�, ;\ lllIluên
cia dos aVÓs sôbra as crjan..:
ças e '3, dellnquenci.a jvvtmil.
As dOU�CI .1,; Odette I,ou

i·enç.o e Mat:lde \Vede!", am
bas do .8ra511, se d;stingu;
ram por ::lHa participação.

rao e .ara·. o
WASHINGTON, 7 (UP) - O Se�retário D'Estado

John Foster DuUes, declarou ao Congresso que uma
irrupção comunista no Oriente Médio seria um "gran
de desastre" para o mundo inteiro.' Acrescentou que >

a conquista daquela região pelos russos, além de seus

prejudiciais ef;:itos econômicos ímedíatos para 'o Oci
dente, alentaria também 0:3 governantes soviéticos a

"recorrer eni. t?�a parte" 1\ uma polític&fn!_ais agre�si
va. O secretario Dulles fez .essas declarações ao com

parecer a comissão de declarações exteriores da oâ-

Será
NOVA YORK, 7 ,(UP) -

nosso país; c) formular su

*s'õ�s sôbre a politlca a
ser seguida na colocaçâo dê
encomendas de locomotívas
pelas ferrovias ,� financia
mento das masmas.

DeS-Pachos de Canon City,
no Estado de Colorado, di
zem que por' tôda esta sema
na deverá ser executado John
Gilbert Grahan considerado
um dos assasstnee mais,í'rios
de todos os tempos. Pará re
ceber o seguro de vida de SUa
própria mãe, Graham colo
cou uma bomba num avião
em que viajava esta e maís
quarenta e três pessoas, cau
sande a morte de tôdas. As
leis do Colorado proíbem di
vulgar a data '1!xata em que
se cumprirá Uma pena de
morte, mas o prazo fixado
pela sentença expira no. dia
12.

RIO, 7 (V.A.) - O POre
dente Juscelino Kubitschek
determinou a constituição de
Conselho de Deserwolvímen-

�
to, a fim de indicar com
relação ao problema 1e ado
ção de motores DItsel nos
nossos transportos ferroviá-,

,..,.•••_••�. rios a solucão que melhor
atenda aos tnret l'S:leS nacio-

�
nais. Em seu despacho deter_
minou ainda o chefe do go
vêrno ao referido grupo Que
será presidido pelo minístro
da Viação, que apressnt., as

conclusões espaeifícas quan-,
to aos seguintes itens:
.u) examinar as propostas
existentes 'lr,rre a .mp'anba
ção da índúsí.ría de fabricn
ção de locomotl "flS' Diesel
elétricas;, o) sugerL.. dO.3 or

gãos :g'overnamelltuis-'-- apro
priados as medida:, necessá
rias para o incentivo e im
plantação dessa indústl'ia no

Felizmente o que
transpirou da reumao
palaciana, no dia 3, é
muito mats completo
do que aquilo que foi
noticiado pelos ,,-DQssos
estimados confrades de
A GAZETA.

Se, naquela ocasião,
houvesse apenas aque
le rela�ório fôfo, auto
engrossativo � ineal do

, govel'nador Jorge Laêer
da, melhor fôra aos que
se' reuniram qUe hou�
·vessem perdido sen

teJllpo em outro centro.
A reunião houve:l

foi prove.itosa. _ 1\l,guns
falaram agressivamen
te claro, como o honra
do diretor do Tesouro,
SP. Newton Macuco.

Aquele TUDO AZUL
n� céu das finanças,.
descrito pelos ,nossos

prezados cQnfrádes, te
ve muitas· huvens ne",
gras, ventrundas de
raios e gl'an1li1Qs a tur
vá-lo.

A importância da
assembléia não �mo-
1"Ou na análise do que
estava certq, no govêr_
no, mas na do-que ,es
tava errado, carente da
ação defensiva e repres
siva do vassourão!

O sr. Jorge Lacerda
doirou o amar,go dos
seus erros com o açu
car da sua deliciosa de
magogia. Mas pl'aticoll
um ato de coragem. É
E:xecutá-lo, nps seus pro
pósitos, . que consultem
os anseios do povo, as
exigênc1as do Estado ,e

a salvação do seu go_
vêrno! \_-(000)- \

Há 65 anos, também
num dia de janeiro qu·!
tinha o núme'ro 3, Ruy
Barbosa dis(\ursando no

SenadO, declarava que
no exercício de função
pública não usava ca-,
prichos de, orgulh():

"Fui 'govêl'no, e

dei, no govêrno, as
, maiores provas, as

mais frequentes, de
que não: conheço
amor próprio, quan
do se- trata de refor-
ar os meus atos,
e corrigir os meus
el·ros".

NOVA EMPRESA

Organizada sob a direção de Café
Filho e seus ex-ministros

RIO; 7 (V.A.) -, Confir
ma-se que o sr. Café Filho
vai dirigir a empresa ímo
biliária pertencente ao gru
po financeiro Olíveíra Ro·,
Xo.

'

Fazem - Parte também,
como subscritores da referi
da organização -- que se de
nomina "Imobiliária Var
gem Alegre" - os ex�minis'
tros do sr. Café Filho: �

Alencastro Guimarães, Raul

Fernandes, Eugenw Gudin,
Munhoz .da Rocha, Aramjs
,Ataide além dos srs, Mim
teíro de Castro (ex-chef:1 da
casa civil), Raimundo Brito
(médico partícula.' de Café
.Filho), Elmano Oardlm (dí,
retor do "Jornal do Comél'''
cio" e pessoa influente jun
to ao ex-presidente), pseas
Martins, (ex-Hecretário Par
ticular de

-

Café Filho e pos
suidor de um cartôrioj. as_

sim como'outros l'apitalistas
e políticos qu'e fizeram a po
litica dOo govêrnó do sr. Café
Filho.

LONDRES,'7 (UP) - 0
aeroporto de Lonàres alcan
çou em 28 cj.e de'Zembro últi
mo a

>

cifra - recorde de tr€s
milhões 'de Passageiros, que
por êle. pasf\aram qurante í)

ano. O tráfegõ inteÍi:3o regis
ti,ado durante as festas da
Natal ocasionou o' aumento
final do número de viajan
tcs. Calcula-se qUe quat1'0
p::lr cento das pessoas qae
viaJarám POf via aérea du
rant� o ano passado utill
zaram:o aeroporto da capit"l
britânica., .

. '. � _"-

"Brasil, país de gra_nde 'futuro"
pero:3 e poderosos países da
América.

NeSSe país tudo está po�·
fazer, apesar da sua atual
prosperidade. NeSSe mun'.!J
em 'criação, que ofereCe be
lissimas oportunidades aós
que quer�m trabalhar, e in
vegtir, basta semen;,para co·
lher.

Em razão· da riqueZa do
país e das dimensõCll do sea
terl-itório, Os problemas eco
nômicos do Brasil são muito
difíceis de determinar. Os
nossos artigos dão uma m(\
desta, visão de conjunto, que
mal permíte formar uma opi_
nião de3sa rápida evolução e
dêsse prodigioso crescimen
to, a respeito do qual tôd!1S'
as estatísticas se tornam c::t

ducas de um mês para outro.
O Brasil digamos em todo

o caS9 ,e lc'go, desenvolve ho
je imensos esfo,rç03 para
ocupar um dos mais impor
tantes lugares no concêrto
das grandes nações".

BEIRUTE, 7 <UP) - Sob o

titulo 'Brasil, país-de granJe
futuro", o bi-semanário eCO
nômico no Comércio do Lp.
vante" iniciou em seu últi
m:> número uma Ilérie de M

tigos do seu diretor, sr. TOIl_
fh Mitran, 'baseados numa
recente viagem de estudos à
grande República sul-ame-,,ricana. "Como foi o caso dos
Estados Unidos da Améric3.,
no ano de 1900 - e,creVe o

Sr. Toufis _:_ os Estados Uni
dos do Br"nil,sã.o, desde 19õ3
o ponto de mirá de uma ju
ventude cheia de ardor .�,

procura de uma :>ituação t:

de um futuro prósp�ro.
Pela--súá--rmensa extensao,

pela SUa riqueza e recursos
do seu subsolo e do seu solo,
pelO desenvolvimento da SU1

população, em parte deyidJ
à política de porta aberta, o
Brlsil é, um dos mais 'pró,>-

o .·Ioteiro
mara dor representantes, a fim de explicar detalha
damente .corno o '60v�rno norte-americano se propõe
.a conter a expansão comunista no Oriente Médio,

. através da "Doutrina Eisenhqwer" de proteção mili
tar e ajuda econômica aos-países daquela região

Executado

""":(000)-
� IIEMPS'J,'EAD, L e n g .

,

Island, 7 - O' hospitat"-ge
ral ile Hempstead infor�'
ema

_ que Gabriela Mistral
continuaVa hoje em esta
do "muito crític�', e acre
ditam que ela poderá so
breviver no 'máximo mais
trinta horas. Pouco depois
do meio dia, este hospital
informava que a eserttora
chilena prêmio Nobel de
Literatura, não sofrera ne
nhuma alteração em seu
estado, classificado várias
vezes antel'iOl'mente como
"muito mau, e . muito crí
tico".

..

Florianópolis, Terça- feira, 8 de, Janelrode 1957

ERVA�MAIE: QUA�TO PRODUTO NO
QUADRO DA PRODUÇÃO EXTRATIVA

VIVEU AINDA 5 HORAS
- '

3

PROMETEU 'E' FEl.
C O M' 110' A NOS' A I N D A
COSTUR'A ·SE,M ÓCULOS

RIO, 7 (V.A.) D. Hel-
der Câmara lançou-se à ação
com a fé que remove monh
nha's, Há apenas um ano deu

, iníci� às obras de construção
) de um bloco de apartamen·
... to:, na favela da Praia jo

Pinto. Não tardará muito que
comei!em a ser 'tra,nsfel'idas
para êles os primeiros fava�
lados.
Promoteu e cumpriu. Para

isso teve que lançar mão de
muita tenacidade, de muita
coragem, de muita paciência,
Mas, tudo isso o arCebispo
possui bastante para conti
nUar na grande obra, de eli,
minar a m�is tri'ste chaga

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

'

da Cidade Maravilhosa.

L U"T O
.

VIENA, 7 (UP) - A Ãus"
tria :guardou luto pela mOl'
te de SeU presidente, Theo_
dor Koerner, de 83 anos. To·
dos os edificios oficiais e.
muitos particulares, hastea
ram baideiras negra �m si:'
nal de luto. Koerner faleceu
inesperadamente, ante-on
tem à tarde, em sua casa
de campo Qe Brinzig, cerCa
da de vinhedos.

'Na Ilha do-Viana

Cónstrução d-e 6 Cargueiros
:
Dentro de cinco ano�" Os estalei.r�s. nn:vais dâ I!h!l do sileira de consJruc;ões na- comenda de equipamentos e também em Parcela3, confor-

Viana, totalmente reeqUIpado, por InICIativa do MInIstro 'vais.
.

" materiais nacionais e estran. me o andamento dt": Slla eXt�-
Luc�o Mei�a,. da Viação e Obras Púb�;icas. te�ão "C9t;!ltruí- Para a execução desse vas- geiros e outra. metade con- cução: .' .do 6 carguetros, ,de 4.100' toneladas deagW�Igh" qU,e Se. to plano de construÇÕe:; na- tl'a documentos de entreg::t O fmancIamento total �sta
rão utilizados no. ser,viço de cabotagem de nossa frota vais, Os investimentos serão Ou de embarque. estimadó em 6:348.393 (loln-
mercante.. '

. financiados em dtia,' fases,' O pagamento '1;1:;; obras de res, equivalentes a -625 mi-
A obra e parte de' um plano de duas etapas, a}:resen- sendo metade no "l.t'J da- en_ construçõe, civis st!rcl feito Ihõe3, 554 mil e 42 crUZérG3.

tado pelo ministro Lúcio Meira, ao Banco Nacional de
" �.

-

---- ---,�, -- - -----

De'::'envolvirnento Econômico, orçado em Cr$ 625.554.042,16.

C�' t .;
Como primeira etapa, s.erá sivel'demate�'iais;man1j!'atn-

" o"n- 'eren'C"lara com olevada a efeito a .completa rados no Brasil.
.

r modelação e ampliação da:; A segunda part� do plan0
atuai� instalações dos e�ta· apresentado '10 :a,1ncO !-Ta-

"

, '

leiros, vultoso, patrimol1iu clonaI de Desen'lolvimerto M
· ·

't
i

d' F
.

d'comquasenenl'umaproduti- Econômico, incllli um vast<.l 'In"15 ro I azen Ividade o que possibiHtara a plano dé construçô(�.3 nci.vais "

'

,

,

. "" • .

construção dos cL1!'guUrcs no Bra.:il, previstJJ 'iO proje
E3tão incluidas neSSa �uí1e, to de criação do Fundo de
obras de construção civ.il,l'e- Reapare1hamento, da Mari
equipamento de :.11'iqliinán- nha Mercante, submetido
as, usinas e instalações eié- p=lo miríistro Ltlcio Meira ao

tricas. Já encontra_se em eS- presidente �ubitschek, já
tudos um outro plano rara objeto de estudos no C(,n
a construção de uma série de gresso Nacional. o que pns
navios de 3 mil toneladlls, sibilitará, dentro em bre.ve,
com a utiliza9ão o mai� pos- a cr�ação de industria bra

S. PAULO, 7 ,(UP) - O à reportagem, no aeroporb,
presidente do sindicáto dos d�3se que· realmente o aumeJ1

lojistas de São Paulo, sr. to do imposto,. não .foi tão
Mauricio Lcuig, seguiu para grande,·fl· não se'r para "s

o Rio a fim de conferenciar bebidas e os cigarro's. Mas\as
com o ministro da Fazenda e 'e.Xigências para o cOI}trole
com o -diretor das rendas in':' são tais que, acabarão fo:'
ternas, Ilôbre a nOVa lei do çando um aumento dos pre
impost.o de consumo. Fa.lando ços.

LO�DRES, 'J (U:P) - Os
per�os Jeconômicos britâni_

RI,O, 7 (V.A.) - Em dez cOs disseram que a libra es

anos, o Brasil triplicou o nú- ,terlina está fO]Jl--<.de perig1
inero de pessoas que possu- e se sobrepôs à crise no mo.,.
em, CurSos completos em di, mento. Consldera-se que o

ferentes gráus de en3ino. O apoio norte-americano, além
último recenreamento ,regi:;- dos fatores comerciaiS, CO:i.1-

troi 6.542,,679 pessoas que tribuiu para fortalecer o .e:s·

haviam concluido seus cur_1 terlino, cuja firmeza se vi.J.
sos, contra 2.088.126 do cen-t fortemente abalada em con_
Só anterior. spquência da crise de Suez.

FORA DE PERIGO

RIO, 7 (V.A.) .:..... O :,1'.•Jus
ce,lino ,Kubitschek, vai ina, 1-

gurar solenemente, 'no pró
ximo dia 1.0 de fevereiro, r,

estrada ligando Belo Hori
zonte aO' Rio. O chefe do Go
vêrné .chegará a Juiz de Fo,

ra, 1].a manhã daquele. dh
a firp de inaugurar o aero

porto local. Depois, de auto
moveI, viajará para a Capi·
�ar 4e Minas Gerais, inaa
gura;pdo assim a rodovia, qu�
terái o nome de "Juscelino
Kubitschek", no trecho Jut?
de Fo:ra-:Belo ,Horizonte.

F A L�E ( EU..

LÍSBtiÂ, '7 ÜJP) � A�s
cinquenta e quatro anos de
idade, falec�u ,durante a noi,
te 6 ator Otavio Brama0
que realizou numerosa tour
nées artístieas pelo Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


