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.WASHINGT9N, 18 (UP) Alguns funcionériesdectarerem hoJe não ter conhedmeme de que o governo argentino .projeta protestar
contra, a. recente vende d� um milhão e oifocentas mil toneladas" de trigo pelos Estados 'Unidos ao Brasil Os ,ftJnçi'>nárJos fizeram essa

declaração depois de receberem a noãciade Buenos Aires, dizende que a Argen1ina provavelmente prótesíaremconíre a transação. _

.......a.................................................... . � .

�-����� �' lONA �-(ANAL DE SUEZ

LI�8reS A ra�es DiscutirãO a"DoutrlDa 'Els8n�ower I
..--..... ...........,..,___.�-_ _. M - K _-_w_ �rl.ô:e�!!R��er!�o (�)� ;-r:l��I· �Oe�. o Presidente ��genh1 f

/ ANc;) XLIV _:' O MAIS ANTIGO PIARIO DE SANTA 'CATARINA _ N.o 12,963 � zação de uma conterêncía di! .E:,pera,.se' qu� Ibn Sau;l�
t! ehefes de" governos árabes '

VIra acompanhado ao Cair;' �
-; para discutir a "dout,rinal do rei HusseiI\-, da Jordânia �
� Eisenhower" para o Oriente que se encontra neste mo �
�,Méd�O e a- retirada de Israel] �e�to em Rlyaclh Para dis �
� do corredor de Gaza. I cutir problemas de int,Nes �
� O rei Ibn Saud, da Aránl. SeS mútuos'.
S 3audita, deve chegar nas pró

, Selgund� as inforrnaçõ';,:! é

� xímas 24 horas pata confr-
'

possível que também o prt-

�
rencíar com presidente egl meiro ministro slrb, Sailry
pcio, Oa�al Ab�él Nasser A�-.{\ssaly:..,.venha ao Cairo pa

.
antes de dirigir-:'se a Was ra participar das conversa

'Edição de· hoje - '8 pág: '-" o-s 2,00, �,FLORIqóPO LIS, 19 de Janeiro de 1 9 5 7 (. !��.:��;. .:.:�;� �;=�=: �...- _ _ ___

Duelo a sabre .entre, o �··-O-·-�·iEMPO·
..·-

_'

' - Previsão do tempo for.�'

f C 'd·d I
-

O I d'
\,' necida pelo Serviço de

I� an I a o e o e p,u a o edil Governo �1�::'�:�!L;:��
.. - LIMA, 18 (DP) - As cíneo horas da manhã de ôntem, tauo do Movimento Democrá .pre�s'a de ontem foram pu- �::I::a�a�Uj:�i�oto:;:�:
'teve lu��r uma lut,a de.honra entr.e _Fernan�o Terr�, �ue =. peruano chefiado pelo bli,cados os rumores de qU{! T��peratura eln ligeira

,foi candidato preSld�nClal nas eleiç?e,S de Junho último presidente Prado. ,era.Jminente O duelo, alnÍ:h elevaç�o. Ventos- do qua

e ,o deputado govermsta Eduardo Císneros, O duelo, � Os padrinhos dos conten .. "quo. tivesse ficad
-,

combina lll'ar�t'e ntl1"te fracos a
-. . I.

-, • o I :,'
-

moderados: Temperatu-

s�bre,. te�e lugar no. c�m�( I n�ros, de 37 anos� na terça- �or:s re�nlram-se na n�)lte
I
do dar-sa aos

c;,optendo,:eSj
.-a eXtremas. de boje: Búfalo (Nova Iorque), 181 êncjas numa escora para ce-

da aviaçao de Oollíquí, SI-l f.eIra passada, -exlgtndo qUl ,e erça� �ira. no ari��,,?cr�ti·.i t�mP? para_.pratiêarem c�n!
,

_

MAXIM�: .. ,. 2,','i,8õ (U.P.) _. Um aparelho do' gJ>'S e que empregou o apare-

tuado a 20 quílometros desta Se retratasse por urna .carts
Co Clube Nacional e na Im- o sabre. '!

' •
• MINIMA. ..' 21,4

bim.anho d,e u,ma cll-neta-tin-I íh.o, d!.'Sse 'que ,pode d.i.sc.er-
.

.'
. ·_J".._........w.,.",.__.�

>

capital. aberta publicada nos [ornaí-

M Ih
. . , teíro dentro em breve P"-'I"" �'co"tô,no I!.o edif.. ios,

A luta terminou às 5.30 .
de Lima, N"ta carta Cisne·'

'

H
.' '.

. ·

f'
�'

.

�
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'AM'AP''j'
mitirâ- aos cegos. discernir estabelecer a dfferença en-

· ���:;oolf!;l:e��:�i ;i�'�;U;��::;l���::�'
.
�. nram ·a�111miKu�: ..... '.' ., .:I�:�;§::��;g��� g�!��:����§

, orelha. Recusaram arn10s As ·manifes.tações de Ten·y.
, R�O, 18 (VA) -.A frota já ofiéialmentc" divulgadas. sim que está uUim3 i'rntem I urna célula fotografica. 'Es- uma nuvemno céu. Uma' se-

reconciliação após duelarem foram em resposta a mensa.. ;aclOnal de petrol�lI'o'S in- Entret.ltnto, a�guns marttf-
I Ple�mo �oltal'àm a funcionar' ta transforma a luz em .som.: cr.etál'ia çega decJarou que

proposta pelos padrinhos, gem do presidente Manu',J o�r:�I���:stafo f!ldelhol-atndo mdos alU(la �stao desapare�i ... lr\ para i,amiDa�ão do na!i�. O",! Q brilho da luz 'determina, a podia reéonhecer os timbres

'd'
.

l' t '

'

...
'

�. . s, erl (IS �O'l\ �m. os, . acreditando-se porem (Iano!! foram na snpedJc1e,do.. . d',' d' 1 d
. L

me lCoS e Jorna IS as. Prado, dIrIgIda a nação

l11Jl
em consequenci'a do mcen- que est"';'am . rec"U'd .

- I ,", '
'

<,:;
-

.:., d f
'''nüensldade do sma.l au Ih- o. seu pápe e· carlia.

, . _ "
'," d"'''' �, . .'. ' Ir:J', ... 11 i]o;>;·as ltmapaf'a'�.�,.u"Uf-on � Q..,. , ,,' ','" " , •

'

".

'" AnuncIou'�se que � eny, �e pas�agem do Ano Nova.. I' lo.do·· p_e-t�OIelro s\ma�a: Até 'sUa:s re����çjaf. --,,�a kot3--! ,l'a�ü.�stru'!rlos,.o� aP1l.J'-elü� \18.'"·�,, . _, ... ,� ,'):'" (.. ',- .'

�
,

45 anos de Idade, reptou CI'," CIsneros 'faz parte do Pa.: �lr:a nao Se t6J!1 notarua de esta s611elt�1U'I6 aos u_lCSll�OS de,�nay��.açao, Alem dGS (.a·1 . "O apa:telho, '1lue,
.. custa, �O dI. Iben Brow'lug e o sr.

k • _�;, _.
0$

-

; � '<, _

.,

.':, ,-,
I. �

, ,�!I Mas,_�0!t��r'1}.em·f·ll,as,�U��'�!\e.��.a,-PDi§l;\' .,,*���j) ��i,S",..{tu·:.�dlrA,,'l1;l'e�.' I�L!lW�,(BeJli»g�' i.Q;-

6 t ," Autornov'"e�1·,'8 ,\! "IIi'·1i·:·�:-"·"t>''1' ,;� \� � ;ên�i:"<::�,.� "U �;;'fe1!��:��c-,nl ._.: _SI"POd� . fu�eiohàr
•

dUl'unife., ve�or ':d....o�.,��arelh.'€t..que per_;""""""""'!M
,

_

, _;
�

_
,por ·Ç&:\IIQS .,le�::..�nJt�·'.S1loi:j�I;,�··.9:k�I}�,!����=���a\l;ir·-..e: 'lhàis .�'e' �.}��>�o�r�,/ttma: mit�rá" a,o§':�iig()8'�en�er

Irregula .menf4 f Itbc teI' "''<..�'
.

. =)'<. ;' ,Q�,!It�, �o�. do,pr�»I'� ,��#O', �io, :pilh,a éret�Iel:r: quê -c:\lsta 12" a- lu,�' \ declararam qu� 'em

_

'" ' ,... r �,oram 'II·
.

\� nav,IO" ij}fol'Dl'a � ,:e",p�-e�' v.oít��d J.ço,j ieJÚl\:!.�"'!· <. I�
'. , ,�.: reveréiro proximo 's-el'& jni·

J > 'o' , ..
. �. . '&'

- ,o.' c(!-lI� �;!ll �á� 1\;' �&l�'l"" i\i'-<�." .,. �, . --'�" ......
'

l' d ,... , . -i""b ..... �

?' R�0,,18 (VA) - O ,esCall. que_�'e:posteJ-iórhI,.nta(tairde-'de�fi'().je'. sito sE$�é ta'. sQtre.,..� tti.utCt"fBi: ':ADiã��,'i'b; lota .

,

1\;ff..,,"'::.�f��g,on:b.'ofeíia-?l"'G,e·-ul:-· Cu â � S-l:nt'� r.lL·D:-�O�
'1CÍato dos automóveis :einbar-� embarcaC!os Para o Riô e'chel e um cartos "Oldsmobile" p.

.

. '0)';' iC, .

'

..',
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r"I'm'"
",o '. ' '.

::d�:,e�,:::�'::n�:�::::�;t1�; gado> à.o .úUlm.. '00,,, da q....ntà e "i, "Chev'rol,t''':. ��:I":�P�:<iJ.P,;: "-,:"�n"'. ·I·"r·�'':1-":»"'�. '�,�"�' f"·a.'�'·>';�':,':��';::'1
.J-

" ,fi,'
.•

:.

n"'a'm'":
...:

,r'��I'�dos dos J:!jstados Umdos Para
,- .o subm_;'!,r-lnM" N-autIlus 3'C·' -. ,-, .', " '

'

-
o Brasil, que provO(�"lil í'al'tJ A U ;' R'

-

S '·S·;. 'D�IZ .0,UE ':0("" EE'U'U·. 1'1\ reaba�te�ido de ,combüs.,.
....

. -, l '.' .

'

"

. .

noticiário da, imprema p ,- J tivel na pl'imaVeTaj pe-Ia pri· .' :.
.

-,

.

raense, cUllninoti, quand<l, m�ira v�z ettdó-r an8S, de� Nacões, :Unida� N ..Y., 18 manitários, Culturais e 80-: deve ser clar�!llêhte garan-

trartsp6rtados pelo cargul'i- ,(.0,NTINUAM' 'COM 'A "GUERR'.A FRtA" _POI� de ha:(T�r .nave,.gado (UF)' - O 'Brasil, pediu ciais 'em r�presentação do ,tirla}os filhos ilegiti s".

ro na�lonal "Macau", chf'.)g t- IA m1US de 55 mIl1mlhas com ,"
.

"

.. I . d' .

t ·t 1

- ....
,..

I' d f� 'quê o Conv-emo de DIreItos Bt'aSI1, Isse. '. Rpeordou' Lllthe'ro VaI'.
ram a es a capr a .

... sua carga, Ol'-Ig-ma e

or-j ii N
- U'

'

, MOSCOU, 18 (UP) - (),
-

A ajuda econômica do pIa. ca nuclear. ".:
Humanos as açoes m· . "Meu pais aCredita que os

gas gue- desde que entrou
,

Os veiculas. todos ·de luxo' jornal seviético "Estrela Ve�' ilo Eisenho\'!er, d1z o jornal
.

Á il,oticia,:d'�da a conhe- da:s reconheça. cla�amd�n.t�,. problemas das crianças de·
em vigor o Código Civil de

foram -considerados péla jus I me lha" qualifiCOU o novo o.r-. é "uma
.

,cabe_ceira de ponte cer ,pela 'Marinha; diz que,
sem su?terfugl(�, o�s IreI- samparadas, exigem uma 1946, as leis brasileiras cón·

tiça local como sendo de in'-I çamenta nt>rte -. americano estratégica contra ii. União o reabastecimento consisti· I tos do ,filho natural.,� atenção :especi�l. Minhlide· C�d�1"8m os mesmos direitos

portação legal. . Em conse de movimento para "inten· SoviétiCa e as dérÍlocracias do rá em retirar' o núcleo de' O dr. Luthero Vargas, fi· legação deseja salientar 'que aos filhos'legitimos e ilegi.

q;tência, a �l!a.ndega de Be-' s,ifica_r. a c.u:reira armamen ..

,

povo e con_tra o mO.vimento I �rân,:o do reator 'do "Nau Ilho 4.0 falecido presidente' as. :eferências feitas a "fa- timos.

,lem elo Pa:a hb�í:Oll·.?s. Fo.l tI�ta é contmuar a gl!erra de liber�çao., nacional dO!;! tJlus e �� colo�ar u� no- Getu.llO_ Vargas, falando na � filha" nos parágra!os 2.0 e

ram a seguIr emplacados na I frIa". I pOVOS OrientaIs". vo de uramo ennquecIdo. I CamIssao de Assuntos Hu. I 'to excluem a proteção que "Mas recentemente ainda"
- al?r.escentou - "Uma''lei

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

f "nclonada eui 1954 pelo

. 'I ::�;::IE�:::�::�:E: :�;:�::� R' 'E 5,'piO, N, D' ,A' M >1 - ��:��::�e�:j:::::;::e:·c ���·��·��e �:'!:;;idõ;t�;
Irá. .,

'
. dIda, ate a presente data, pelo atual'

nIi.HêIT11entõ não fizessêuf'-"rê':

Iniciadas há mais' de dois anos, uma
" ;' Govêrno, com todas as publicações, ft,rêneia .alguma a circuns·

.

c delas, a de Tangará, ainda se achá 'no $ m�ntes, as;--despe��' inúte�s, perdulárias, f�itas a'ràvés dos Ol'gãos da impren-' 'tânçia de que a: criança fôs-

, resllaldo das paredes! Na citada realização dé AGUAS UE imorais, tão e��vada�, qué o sr. Jorge La- sa falada, e ,es�rita,. no Estado e fór3 se ou· não filho legitimo)

c E os autores do rol das realizações, CA.QEÇUDAS, está a informação de que, cerda, premido pela o'posição e pela rea- dele, exrluindo'se as do Diário Ofi- I
exceto a pedido especifi�o

:, no empenho de PASE.A-MOLEQUE, es- iniciada no govêrno a.nt.erior, foi cons· ção dos' próprios' correligionários d'a '

clal '. .
ou' por decís�o j.udieial".

c queceram-se' sim�lesfuente de i�formal' truida eIJ). 11 meses
f'
e

.

ináugurada e� Frente Democratica, decidiu aproveitar E) S. r. em 1� de dezembro de 1956. ,0,;". .

.

r que esSes dois armazens._ estão sendo 18-12-56.
' ano novo para anunciar '!lm estilo dife-

' �ara fazer honra a ver-

, AN dd" b ,,'o

c constfuidos como OBRAS DO ACORDO' Não deve ter havido espaço de te;mpo .I.·ente na administração. Numa das reu- TONIO ALMEIDA

,'"'
a e. -.0 .�erv_ou -:-:- a um.

I· FEDERAL'. entre a conclusão e a inauguração, dada niõE:s palacianas, para êsse rim, usou tex-" IVO SILVEIRA ca uIsc'rImmaçao que neste

_

' E também' não. disseram nada de ou.. a pl'essa de r�ali_çã,i,- No caso, f�( mo- tll8lment'e destas expressões: "Acabou-se
#1 * e 'sentid� há na legislação bra-

,- __tro armazem, iniciado em 1955, também de�to'o s�. Jorge-Lacerda, pois dos 11 me- o poeta!' Agoi'a vou governar!'� . Na SE:ssão de' 18 de dezembro dé 1956,'� sileira ,é que ela fa"orect'

,...
do acôrdo federal: o de Xanxerê! ses de tr�balho·nessa.obra, cabem.lhe lU.... '" da Assembléia, foi encaminha.do ao sr. I à� fHhos ilegit.imos, exim�n

,-
*' emeôes e 12 dias! .Seria lógico omitÚ' o E. depOis disso, os frangotes borra- Governador.o seguinte· .pedido 'de- infõ� ::: do GS, pais.. do pagamento de

O pôstfJ de saúde de Dionísio Cerquei. início no governo anterior! papeis, têm o ,toprte de aludir a menti- mações: • imvosto quando solicitamc o

'0 l'a, d,esses postozlnhos de Cr$, l!iO.OOO,-oU . ,. ras da op8s, ição!
- "Sr. Preside�te. .

,e
reconhecimento do filho na-

r R f turar�
'a unidade e llos quais existem vários fe- E-ôbre o SM"viço de água'de Itajaí mui· I" equere,mos, na orma do artigo 100,

'0 chados aí pelo interior _ foi iniciado em to falou o sr. Bor.hausen. O sr. Jorge Se' qu�rem dizer a verdade, responda ,'item II, letra "b", do'Regimento Interno,

,e _. ',"," '.' .

1954! ' a êl-e lJão'alude. Mas arrola, na rede de' o _governac}ol' ao que' vai abaixo, como lhe (Jue se .oficie ao Exm\l. sr. Chefe d� Poder
,.

,�,
Os outros 3, agora citados, datam do distribuição, ligações com 2.3.9'4 predios. dete�minà, o art. 52., n. VI{I da Constitui- Executivo no &enUdo de que-S. �xa. infor-

,-'
, P R,O V E'IT OS A_

__

��smo.ano e são os de Santo Amaro, Ga. Essas ligações não cobram taxas? Pa· ção: : me aos'signatários deste, qual a impor-· .

.

rOllaba ''C Sombrio. Este' último é obra do rece! : O sr. Lacerda, assim, ficO'u com a Na. �e�são-da Assembléia, de 19' de de· tância despendida pelo Gov_êrno do E�a�

1_, ACORpO FEDERAL! pa.rte do leão! E quer, com .isso, justifi- zembro ue, 1956,' foi encaminhado ao sr. d'o, no corrente,,exercí(lÍo, c,om passagens"- Washington, 1.8 (tI.P.) -

* car o enorme orçamento que diluiu du- governador o seguinte pedido de jnfor- de avião, relacionando.as pessôas beneU- _

Ainda. se acredita que o pre·

,� Na arrolada ponte sôbrc o' rio do Ti- .rante o- ano.
- maçõeS: ciadas e as Agências forneeedoras das ,- sidente Tito, (la Iugoslavia,

, visitará os Estados 'Unidos.
gre - arrr.iozil1ho urbano, em Joaçaba _

.. - "Sr.. Presidente. mesmas passa,�ens.

, GosR'AesNcDreEveodBe,'iRroAs,! o�mith'am o custo d� Se os anoladores palacianos confron- Requeremos, na fnrma do disposto no S. S., em' 18 de dezembro de 1956. tO, O sec.retário Foster Dulles

,
_

tassem as obras que o sr: )Jórnhausen artigo lOÓ, item II, letra "b", do Regbnen dechtrou, há algum tempo,

l� * citou como em const!ução, ao final do to. Inter�o; sejam so}icitadas, por ofício, ANTONIO ALMEIDA ,0 que, na sua opinião; a visita

De ser como a estaeãa de recalque, do govê_rno, com as que foram concluidas c ao EXQ1,O. Sr. Chefe do Pnder Executivo. IVO'SILVEIRA". de Tito aos Estados Unidos

'<!
morro do Antão: Cd 250.000,00. t:ive�am prosseguimento, em 1956;- a BI- al'l segui�tes informações' Qficiais: . <I<

-''
seria pr.oveitosa, porque fa·

I " CRA seria de assustar! a) - QUllnios automóveis fo�am adquiri- , E poderá, ainda, informar, se o CON· r�� dêle, ape.s�r de ser c�mu-

'0 Nã� vá a inaugUl'açao custar mais do A palermice e a pasmaceira- governa- do�, até a presente data, pelo atual DICIONADO de Braço do Norte, nas eláu- 1-"
lllsta

A u� slmbolo d� m�e.
que a REA.LIZAÇAO. mentais, no primeiro an� foram tão alar· GQvêrno, especificando.se marca, ane sulas ímorais� já fói cumprido?

_

pendencla da. do�maç:ao
O,__().-.()....()�(Niili.()._,()�()..,(�(�()...()--\l.....

()-..O._ 4t·...o....()....(�()....()...()._.(l....()... ()...()...()� )....0....0. "O--.O__O'_'(.)1 russa. ,\

.,

11
't.

Diretor: . 'RUBENS A. 'RAMOS Gerente: DOMINGÓS F., DE AQUINO

Unidades das Nações Unidas tomam posições estratégicas
ao longo da fronteira· araba-Israettta para fazer com que

seja observada a cessação de fogtl e rettrada das tropa!!.
Na. foto, observadores de um posto da: ONl] em jipe:; pin-

'!!Io.o. •

tadcs lle branco cruzam a "terra de ninguém" entre
I • •

as linhas britânicas e eglpclas, - (Foto USIS)

.

Aparelho eletrônico permil'irá
alguma, visão aos cegos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C�NE SAO JOSE DOTAÇAO
Variável

Cr$
As 3 - 8hs.

Allan LADD
GENN em r.

O SINAL VERMELHO

INTERDITADO o PRÉDIO 17 - Segundo fomos
informados, a Prefeitura Municipal acaba, de ínterdí
tar o prédio n:o 17, sito àPraçà 15 de Novembro e que
há dias provocou pânico, quando inesperadamente
ruiu em parte •

�

O que a Prefertura devia fazer e sem mais delon
-gas era desapropríar aquela coisa e fazer trabalhar
as picaretas das Obras Públicas.

Mas, o dinheiro para a desapropriação?
Dol-orosa pergunta como dolorosísstma é cf respos

ta'.' Deixa, pois, qus o tempo se encarregue do resto ..
E AQUELE MONSTRENGO PERTO DO TEATRO?

Quatro paredes dsscascadas.. Tijol03 à vista, Sem re

bôco, Sem mais nada. Apenas ruinas de uma velhissi
ma oficina mecânica. Ali, naquela Praça onde edifí
cios modernos toram construídos e renovado o nosso

Alvaro de Carvalho, que fará, seu centenário ainda
nêsta-ano.

Até quando teremos de suportar aquilo?
Derrubar, não derrubam. Condenar, já o está há

muito tempo. Desapropríár ? Talvez, mas, poderá' a

Prefeitura faze-lo? Quanto pedirão Os proprietários
por aquilo? Ainda outro caso, que só o tempo decidirá.

CARNAVAL: FALOU O P-APAGAIO - Os Tenen-
tes dos Diabos, pussram na rua, dia 13 �o corrente, -

• "!�i' ic )1 �,seu alegre "abre alas" para o Carnaval dêste ano. A ,!U � ! _ ::ii �
figura central do bando foi um vistoso e colossal Pá-' ,� -

pagaío, que per -.sinal, falava. Movia a cabeça em vá- As - 8hs.
rias direções, abria o liieo e la vaí choradeira...

-

Ruth ROMAN - Edmond
"Carnaval, então, carnaval, hein? Pobre do rico. O'BRIEN em:

Até hoje, nada. de auxilio"... SHNNOAY CIDADE
E como era um papagaio mais

_

sabido do que o MALDITA

outro das anedotas, descobriu por ali o autor desta No Programa:
'Cine Jornal Nac.colúna e aproveitou: _- "Então, oh pena da Nossa Ca-

pital? Não tem pena da gente? Mais uma clpoadasí
nha daquelas... Querem03 auxílio dos poderes públí-

Leo
1 - PRÉDIOS

I) - Anita ,Garibaldi \'151.450
351.450
357.800
474.000
351.4!;0
887.000
287.000
60'0.000
500.000

,500.000
300.000

o Barão de Coube_rtin, dando conteúdo cult-u
ral à pratica esportiva, fez legenda olímpica do
seu hoje universal conceito:

"No esporte, o que importa não é vencer, mas
competir".

A parficipacão de .Santa Catarina no Campeo
nato Brasileiro de Futebol tem tido essa superior,
finalidade: competir! .

Os nossos bravos e leais vizinhos do Norte, mais
progressistas no esporte, com maiores possibilida
des e melhor intercâmbio, são sempre o nosso Wat
terloo. Fora do campeonato, na disputa de taças _
Manoel Ribas e Nerêu Ramo:'! - já os vencemos.
Nos prêlios oficiais já os dominamos, em _duas par
tidas - as deste campeonato - mas fomos venci
dos, sem queixas, esportivamente.

Entre atletas e dirigentes paranaenses e cata
rinenses e entre os dois povos irmãos, essas partidas
,têm atuado dentro no seu verdadeiro espírito: o de
competição!

"

Houve, até hoje uma exceção: a de um cronista curi
tibano que, anunciados os encontros deste ano, enten-

.
deu de anunciar os dias,' um após outro, que fal

. tavam para' o Paraná abater seus, eternos fregueses,
nós, os barrigas-verdes.

,O mundo esportivo dos' nossos v-izinhos repro
vou e condenou pública e oficialmente a atitude des
se' espírito-de-p.ôrco!

É a êle que endereço este recadínho :
"Com o jogo de ontem, entre paulistas e para

naenses - 8 x O - o caderno subiu para 62 golos
contra 12, com um deficit de 50 e 'nenhuma vitória"! -

E está tudo certo. Os leões comem os cães, os
cães comem os gatos, os gatos comem os ratos e os
ratos comem os queijos de Santa Catarina, quê, por
sinal, são muito afamados!

Oc cadernos'estão aí para a freguesia.

Technicolor 2) - Criciúma
3) - Curitibanos

-

••••••• ,0 •••••••••••••••••••••

No Programa:
Esportena Tela Nac.
Preços : 13, 00 � 6,50.
Censura até 14 anos.

4) - Guaramirim' .

5) - Indaial '
, .

6) - Joaçaba :- ..

,7) - Turvo '

.

8) - Pôrto União '. .

9) - Mafra "

, ..
'

.

10) - Urussanga -

.

11) - Barra _Velha - Araquarí .

z'

I?I�Z
As 4'- 7 - 9Y2hs.
Em Cinemascope

Virgínia ,
MAYO - Pier

Angeli - Jack PALANCE
Tot;ll 4.760.150

z
em:

O CÁLICE SAGRADO
t 2 - LINHAS

1) - Bolteuxburgo - Vargedo .

2) - Dionísio Cerqueira - São Miguel d'Oeste
- Descanso - Mondaí ., ; ,_,_ , .

3} - Concórdia - Seara - Chapecó .

z

200.01,)0Technicolor
No Programa:
Atual. Atlantida, Nac. 351.4501'702.900,

1.254.350 I
Preços: 18;00 - 10,00.
Censura .atê 10 anos.

Total . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . .

SADI.A

TOT� GERAL 6.014.500

'TRANSPORTES AÉREOS

cos'' ...
Isto foi no dia

Preços . 12,00 - 6,00.
Censura até 14 anos. Novos Horários

A Sadia S.A. TI ansportes Aéreos, tem o prazer de
comunicar aos seus cl�entes e ao povo em geral. . que,
ti partir do próximo dia 14, será inaugurado o seu novo

horário:

",,__._""'- 3.as. e 5.as.
- São Paulo _:_ Joaçaba - Vídeirs, - Florianópolis,

j. partidas ele São Paulo, às 12,30
. •

4.as. e 6.as.
- Florianópolis -'- Videira - Joaçaba e São Paulo

. partidl;\, de, Plorfanépolís, às 7;00. .

/

,

AVISO . IMPORTANTE /

Haverá conex'ão no mesmo dia para campo Mourão,' Clube de lCineDla de
"Florianopolis _,

r O Clube de Clu-ma de Florianópolis avisa aos seus _

associados que, dando prosseguimento à apresentação
.to "panorama do nêo-realismo italiano", realizará s�
g,unda-feir.a próxima, dia 21, com início às 20 horas no
salão nobre do Instituto de Educação o filme do argu
mento original de Cesare Zavattini "O INFERNO NÃO,
T�M PREÇO';, realizado sob a direção Luigi Zampa e

'

interpretado por Jean Gabin, EUi Parvo e outros.
'

O Clube ainda avisa que' será indispensável a apre
aentação do ingresSi> social,' relativo ao Ciclo C, no local
da exibição do aludido filme.

'

,
- ,

13. Até / ontem, ainda nada de Iri··t.1Q
As 4 - 8hs.

1°) JERôNIMO - Com:
Presten Foster .:_, Ellen
Brew.
',

2°) AT,IRANDO DE TO
CAIA -:-- Com: .Jtm Dawis.
3°) A VINGANÇA DE ,EL

LATEGO � ir/ia Epis.
No Programa :

Reporte na Tela Nac.
Preços: 10,00, - 5,00,.
Censura até 10 anos.

ajuda.
�

-,

, Ora' Carna.va1 sem dinheiro é, bobagem. Carnaval
sem dibheiro, se:ín ajuda, sem u� auxílío em moeda
sonante como póde ser�

, _E_ ° Turismo?
,

Será que o, tempo vai passando, Os heróis dos gal
pões trabalhando até alta madrugada e o auxilio
não vem mesmo? \

Pronto, papalgaio amigo. Aqui e�tá o que me pediu
em público. Acónsêlhó' entretanto, a esperar um

pouco mais ...
. E, si 'nad'a conseguír, mande o Deus Momo pas

�eiar e feche, 'o galpão., Vocês dos ,Tenentes e os

Granadelros da Ilha... ,

.

tJM G.RANDE FURO: NESTA COLúNA - Para
breve muito, breve 'SÓ faltam uma 'lnformãção e o

respetívo "pu�lique-se";' embora não:' haja censura ...

. Vamos ,ê_íperar mais um pouco? :

.,Ndieias da Semana Nãc. Lawrence 'I'íemey
"1'reoos: 13, 00 - 6,50. 2°) PASSADO QUE CON-

U ';Uf.i):' �.n:_:: ;Ü;"�_i_; , �:'�!A Com: Màrtóne

-----" ,',; mRel,fi(t No Programa:
, Ankit!�5Colé8hsAdri�no IIIIlIíIa í_ Fr!me ,Jornal Nac,!' ,

REIS em;:, . As T Bhs, �reços: '10,00. _:_ ,5,00.
OS �:fl: RECRUTAS 11°) DELHNGER - Com: r-e�lSUrl.' c�lé 18 anos.

I 5Jtê1ê@í'§J@í##êt#:Jêê@êêêt#Jei#1foJêê@
Motor Ma�itilo, «PEItA» , �

,
apenas

••

�=para terminar 11_.No dia 28 dêste mês terminará uma das vendas
mais sugestivas e mais vantajosas de tôdos os tempos:
II venda de hícicletas mediante a entradihha ultra ca
marada e modelarmenta tentadora de apenas Cr$ 30,00.,

Não há necessidade de destacar a utilidade e a

oportunidade jessa, venda. É uma ore-ta partida mais de
um sincero .propósito de ser útil do que por consideração,de interêsse comerciai.

Só mesmo partirldo da A Modelar... A trad'icional
e:simpatica k Modelar.

1. ,

' �.. - r';"" "y "', l�
Dois prêmios maravilhosos'[ -/' j ) ".

UMA VIAGEM PELO/CONVAIR OA CRUZEIROpO SUL
,

, � " i>��'" :
�

. I _,.:.__ ...J.l'l..lall. I

. UMA VJAGEM PELA T.A.C.!
Res?,Ónda, il i-esta pergilllta: QUE SERÁ CAFÉ pA

M,ANHX? '_'".' .

"

,

UM PROGRAM:\ DE RÁDIO? UM FILME OU A
MARCA DE UM NOVO PRODUTO?

ENVIE SUA RESPOSTA ,PARA RÁDIO GUARUJÁ,
..\"NEXANDO SEU,NOME E ENDERll:çb E CANDIDA-
'rE-SE! .

Fcltem dez

, r I
.,

_'-:x :-'-
Os 'Senhores SaJlo Ramos e Cados' Gomes de Oli

veira: acabam, de per-corr;el' o interior do Estado e aus�

(�ultar, em vá�ios ,mur.icjpiós, as necessidades e reivindi�
rações do povo.

' "",,",,, ' .

--:x :--

Os a,avogados, drs. Telmo Vieira Ribeiro, Francisco
.

Câmara Neto, José Nascimento Cârr..ara e- J:osé Maria de
Carvalho Reis vêm prestando· serviços, no Departamen
to/ de Ássistência Sodal e Sindical do PTB, aos filiados
riês'se :partido, sem .recursos P'3:ra:.. custear a defesa $le
�eus a'i:reitos, l'�G fôro trabà'lhista. No ano findo, êsses
Rdvogados tratáram_ de 60 e poucos casos. T�mbém o

de-,putado João Co�o,del cola�o;�u nêsse trabalho. /,
Regressou de Curitiba, onde fôra a serviço do PTB,

,

o dePutado José de l\Iirari,da Ram'os, membro 'da COIhis�
são Executiva Eliltadu·�tl.

'

,

CAMPANHA DEEDUCAÇAO FLORESTAL
_

O pinheiro pode ser plantado c.onsorciado com cul
turas anuais até o Lrceiro ano, o que baratea:rá a des
peza com as capinas,

Consulte o "Acôrdo FIOl'estal" ,sobre refloresta
mento.

Motor iueal 'para barcos de r-ecreio e para outrús barcos silnila
res, além de explendido para mctor auxíliar de barcos á vela.

,Completamente equipado, incJusive painel de instrumentos.
bispômos para entrega imediata, nos �eguintes capacidades:

I
DR. 01'0 FRIEDMAN,N

E N S I' NA'
Matemáticas e Fisica

I

gasolina 86- r HP Diesel5,5 HP
11'HP
35 HP
50,HP
84, BP

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"
Quaisquer tipos para' entrega imediata - Completos -' Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -
filtros - tanque de oleo e demai:s pertences: acoplados dire
damente com flarige elastica á Alt�rnador de voltagem -
trifásicos 220 Volts -, com excitador -, 4 cabos para
.Iigaçãõ e quadro completo de� contrôle; todos conjuntos estão'
"assentados sôbre longarinéts prontQs para entrar e�"l funciona-

mentQ. ,

•

REVENDEDORES 'AUTQRIZADOS ,PARA O ESTADO DE
SANTA CA'TARI'NA

MACHADO & Cia. S/A COJ1lércio e Agéncias

m
Rua Saldanha Marinho, 2 -, Enderêço telg:�'P R I M U 5"

.

ex. P-ostal, 37 - Fone 3362-- FLORIANÓPOLIS
l�@@$êêê@êê@s@êªê@êê@e

, (

, Fàculdade . Catarinense de Filosofia
CONCURSO D� HABILITAÇÃO

Estão sendo púolicados no Diário Oficial os edi
tais de ConcurilO de H�bilitaçã9 para a' Faculdade Cata
rinense de Filosofia nos quais se estrobelecem as Gondi
ções para a admissliú ao referido Concurso, se dá nota-

das, matérias sôbre que o exame versará e se fixam as"
datas de realização.

A Faculdade' de Filosofia, cuja obra cultural está
�endo, em intensidade e extensão, das mais notáveis nos

quadros do ensino 'lllperior, mantém os cursos' de: Filo-
30fia, Geografia, Hi8tória� Letras Anglo Germânicas,
Letras Clássicas e Ldras Neo-Latinas,' os quais, além'
de darem uma formação geral de humanidades, habili
tam para o exercício de magistério secundário.

Todas as informações complementares, assim como
(,s programas do COllcurso de Habilitação podem ser ob
tidas da Secretaria ,da Faculdade,' na rua Esteves Jú- /

nior, nO 179,1 em Flo-LÍanópolis, Santa Catarina.

,(direita e esquerda)" 80 BP "

103' HP·"
132 HP 'n

fi
fID'

I
R. C:cistovão N ,p1 es Pires 21.
Esqu. Rua Hoeph e R. Cons. Mafra

""

I
I" "\

O. -deputado Ségi<1. Magalhã�s (PTB Distrito Fe-
deral) �resentou, na Câmara dos Députados, o proje
to de lei' n. 2:091, que "crfa a condecoração denominada
"Pai da Aviação" - Alberto Santos Dumont (o brasilei-
1"0 que deu asa__!? ao homem).

--:x:--

Por iniciativa e d�eliberação dos srs: .dr,. Acácio Ga
-ribaldi S. Thiago e deputado Braz Jl?aquim Alves, Pre
sidente e Secretário Geral da Comissão Executiva do
PTB, foi criado e indalad-o um Departamento de Divul
gação, que,' sob, a direção do jornalista Medeiros dos
Santos e com a colalJOl'ação de ll)embros da ala-moça do
PTB, incumbir-se-á de dar cobertura às atividade� do
trabalhismo) nê&te Estado.

"

"

ClUBE DOZE DE AGOSTO
A V I S O

Modificação de Programa
O programa de janeiro terá a seguinte modifl�açãe:
20(D) - Soirée Juvenil "

27 (D) - Tarde dançante nO: Departalpento Baine\.
ário, grito do Carn�val praiano.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aí vão 3 dos muitos "-PORQUli:S" dessa gigantesca
e quasi espantosa Liquidação "VENDAV:AL-DAS
LIQUIDAÇõES' com a qual A Modelar est� sense-

cionalizando a opin-ião do Estado :
'

1.0) Para uma renovaeão total do estoque;
, '

2.0) Com a ínauguraçâo.em breve, do seu 3.° departamento 'comercial;
no prédio ora em construção à rua Trajano, n.o 29, a firma pro

prietária dos Estabelecimentos A Modelar vai entrar numa nova

fase de desenvolvimento e expansão aumentando a já vasta va

.rfedade de artigos suprtmíndo, todavia, outros de menor ín-.

teresse.
'3.0) PORQUE, na verdade A Modelar procura, identificar-se, ao

máximó, com os interesses do povo e muito especialmente com'
os de sua grande e tradicional freguesia. .Interessa-lhe as

-sim; poder proporcionar grandes oportunidades e, vantagens
aos que, há mais de 30 anós, 'a prestigiam com simpatia e

'apôio !
quan to à PREÇOS,
deixamos de publica-los, São 'po-rém tão extra - tão, real e

sensacionalmente baratos, que permitimo-nos
CONVIDAR rODA A POPULA'ÇÃO DA CAPITA� E DO INTERIOR

pará que venham constatâ-los pessoalmente I
_

São milhares dos mais finos ternos para
homens e rapazes. São camisas e calças
esporte. Milhares de vestidos, tailleurs
blusas, bolsas e artigos de banho; cama

e mesa, etc. etc. São tambem tecidos paza
_
cortinas, passadeiras e tapetes da A Mo

.

delar de móveis.
Até as biclcletaa gozam de um abatimen
to de Cr$ 360.00 em cada.
Também os crtstaís e porcelanas tem
20% de desconto

A "LIQUiDAÇÃO VENDAVAtL" é na verdade o Vendaval' das liquidações. o
maíõr acontecímento 'comercial da atualidade.

Para (>S que queiram aproveítar "pechín
chàs" em compras de artigos de inverno,
cujos preços estão atualmente em alta as-.
sombrosa, tais como peles, ,malhas, .taíl
leurs, cobertores, etc. g6zàrão de um -des-
conto de 20%

' -

/\,

, ,�

,

"

r

,

.

"

-.' ,)

\ I'

/

.,. ,

ANIVE�SARIOS

M'�*e.ricos ·lftJI!��!�e!!,'�a�!i!,�'o!fi!1�··
d· , IH, II ,- d

líder d.O ,grupo direitista íl) I. cru. anunciassem sua polít! l seis meses atrás.

e· o" YW'00
. Partamento, Capitão Cha.rl;31

" e
,

.

, Wat-erhose, que era partídá- ----------......---:.....---------

..

'

.
.

.-

.

- rio fervoroso 'do 'ataque ;lJ! V- S b· Q'. (por Phlhp GUlsh

I
convenceu do perigo, quando '" . . " O·C�

, � la ue............�............
_ A Estrêla de Hoje f> avíão desceu no-Aeroporto Eglto, �e:larou aqui temet , 'lí D .

. , • '. '.

VO C·ER' .

SHILEY MacLAINE ("Ar' d!! G,ander para uma raví- de admttír .qU(! fomos dsrr» ------------

A·L' RE'" tiSta, and Models", "The' sao nos motoras. O conserto tados". Alegou Waterho:e
,

-

..'," trouole with Ha.�rY} foi des: durou 20.' horas. Uf! que a crise do Can::tl de SUeZ
coberta em "Pajams.-Game" --: x :._- ,

por produtores que' foram ver Jan Pierce já voltou de _ ,

caro; H.111ey, Carol estava .Moseou, onde cantou no Te'l- ' : ' ': . -. .:
'

d_oe,.ALe e· foi substítuida _por tro B(i)"1.,�11qi.:,.,;F,,,ºi�<! .pr,Ü�\D,:·tS n.J &(<:.1:,' ,u:.';s_i'-lt,'O" r,,�SQJ�ley. Os, produtores -rtca- -amer.lclfucRt.!J'�lt�}indll j;�l;'R�Jf';{r�::r:f·Jt" "R'
-ram encantados e Hal Wal- cantar\:naquele teatrQ't Oan, \-' '

lis Irnedítamsnte contra.nu tou tl!<m��,in em Lê_tilftlHa�oJ. LONDONDÉRRY,
'�i�s MU!c�ailie. Shirley, que e Kiev.. -. <�i' -dó Norte, 17 (UP)
_Ja trabalhara" eQ1 !"Okhla.ho�, J,; "

- ",-,-- :)'��;.�. .,':: u ma- e d 'd 1 ,,"':,. �� ,�" ,

ma" e. �a televisã�,. sempre i. A 'n:q_va casá dê" Ifra.nk S.i,.
>!-

� g. ra �ra .

e e �\U ro,�::" '

."

'

c.�_�
llJ

_

'"
.

em papeis -�eCUndaJl�, teve natra "em Oolwatar. Çanyon �a?e roí dínamltada es " '. �
finll;lmente sU,a �rande OPOl'- ser� um, verdadeit� ,te-atrJ. noíte perto.de, L'0!ld�ndel'" s

'.
',' .$ -

,. tumdad.e.,. E càsada '�e�1e ·Esta, sendo, constrll�do no' ry, segunde ínrormou � qual' �'O, _. -.

"Upa!" E- ttro-á do Jeito. E agora ? Agora 1�54 conr Steve Pa�k«;l,-"Urft chamado estilo Ja'pOl�es Mo.- tei policial Íoéal da Irland'-, ' AVISO 1>11 MOltre DE UM 81I2GNTe,ator e prGdutor de Nova Io��- dernQ. .
"

'

. ! '-:', ,

.

Q . AliA,G .

'

-
-,

E' conformar-me: pois, a toful'hora, .

,. que. 'E' 'natural -de 'Rich- _: x:_"'__:: : d� Norte. A explosap e' atn 'li /1",/ a, PO/a UMA MANlr€5l'A'ÇAO
'

Sobra.çando bonecos, por que ze,la. mond, Virgi�ia..
.

�' FaLindo ,eIl:1 cásas, Diana hui�a ao _eKército_republic , -INéKPI.ICAÍlE� , É UMA ReALIDADE BItS';'
"_ _-, - --,x :-- Dors ,esta mteressaciit e� �

no lrlandes terronsta. A u:;; TANTE COA/UM.
Me convida a b·.-incar nO gabinete, ,Carr Grant. e pelos meus I ,comprar a c!'a�a-de La?a 'TUI ... 'na fornecia luz e fôrça 'I -,

• '-L
calculo5c o'-malS rlCO dos as- uer., O que �mda esta peg,�n,' '" " .� ODe Joelhos, ou t1entado, no tapete. tros de Hollywaod. Nestes ul- do e o preço. 'Enquanto Lana � um,a vasta area rural P:f_' S OI/E SOFI2EMPê-

Como se eij fos,,;e do tamanho dela...
, ,

ti�os 15 ,anos, seu ,salár:i0l,pede 175.000. déhres. Dia.la daq.U_L
.o edifício fi

..
COU qua,- l} DIPSOMANiA 8E8e'M

"
_

r'" _.. . N�l.SON CARDIA ',13�����oenJJfa;�:0��rdOI�r�(�'
oferece

a_p_e_r:,fr-t5-'�,·-·�o�. �':, ��t::���:an�����ld��sSt:�;� i,_ .'I I INC/elVêIS '6VANTI- '

,

'

até,m dos, lO% sobre Os lu -

_

O casal _(!h'egory' Pe�k es- .. ' � .

.

.' - ,
. ",." I � � /).'A n�5 '�L' .I�.I'_

................. ClOS ..de "To catch a Thief"
.

tao certos ,!ue_ o· ':bebe 91:12' temp-:;. o _rem,lCl? .do fOl,n�,. 'I'
" �,�_

- -,_-
'l'fve· �

_ 'uV_1
__ : x :--. esperam sera. uma memm, rne-nto tie eletrrcldade aqUc .

-

" "",,' DOS.. SEJIJ, A'êNJV/.I,L"
_ H. Antonio Vieira Ne- "

lh �
r ,

G1UP'1'"

Sophi!L L?re�, a voluptuo" q':1e J� esco eram o nOffiS' I la z0!la. 'A pólicia não J'eVe- '; .:.ç -_ COVT/3Ô1.'É,
" �

to sa estrela ltahat;1a fa�a .em VlCtOi'la, '�
.

.

lou' se houve vitimas n;) 11
i

I
-

-._ ,:"
_ sr. Romeu R�y Rocher- Hollywood um fIlme. llltltll- ,Terry Moore disse: "Um'l .: , ,

I ,!J •

'oÍdt.z
lada ·"P. ,:a-nd P'\ que, -segun- a�dz' ,não: I'l.

e i.�.tt;!res,sl:l; pelo I
deu �stUllatlv� 3 ,dos pre� ll!- -- ,-

I' C t '.
_ ,I N" h do ,ela .própria c9tlfesS01!' a . tamál'iho �:do f�lple" � : que

zos com relaçao a explosa) ---'--sad----.::_.--�---.:;..,.----
-'---

- me-nina Va mlro , Os a, s_:r. _

vo o,�n a
,. _' obrIgara a

-

trabliLlhar quase, conta para ela.-e;o tamanho.,"
-

D IItSper- s r.eunfiA anUI (" : 1,1.filho do �N. Zalmir Costa e -- sra,. F.ranclsca . Juha as 24 horalj,por diá. Em co,m- do papel'",
_ ". '.'

__ I·_ ......
a...�..........�-.-........,--,.-;. .' .i'! ." HIV:-,' _

-

VlIHiIIl
,

de SUl'. exma. -'esp_ôsa:, d. Vil- Car�of'.o ::- pensação, neste filme �stal'á ,', -'--.: x :----',' , Mllan em "The
-

Desk set' BERLIM, 11 ({j'P': -_ O. dispersal'am uma dem,:ms-
ma ,Costa ,_ I}êmeos Marcos, Anto- mais linda ,e encaIl�aQ_çlra lo

'

Vi Barbara 9àr�ow, 'e: T:oml Cada�yez 'que vejo Shirley r �- "Journal Te:,egraf", publica- tra...o anti-comunista, rea-
�

-

� b t'� N
.

C' S b ,t'�' q�le nunca. Vale oU naO'Vá- Tannebaus deJ.ffi:!l_oS âad_Jls, Pl!esen1iar tomo uma liçao d,,�
- ,u):.•.,p as lao eves nlO e .!iro e a" lao. Ile a'pzna, Sophia?e assistindo "Inh.e-rM' th'J1 arte dramática. Esta peque- lizada por nacionalhÜas uera

- sr. Prof. Valmor 'Ul-ia- - sra. Ala�e Bltten-'
_'

.

_-_._: x :__
-' Winà".

.

,na é um, ,gênio! do no setor. ocidentall noti- nianos, bem como greves ein

no residente em Braço do court da Silva

I
Mais uma estrêlé( da rv -

- '--_: x :-- �

,

--: x :--, cr�u que tanque., sov:éticQS várias fábrica,.
N�r"e '-- menina EIsa Marta tem, em minha opiniâli> gran- 0'- grande sucesso atual Caro1yn Ci'aig que fez o pu- ,�".'--�----_--_---......---------•

.

Osmãr S-ebastião Krue<Yer' _!de fUtU110 em -Hollywtllon. mente em Paris � "Grand _pel de irmã, de Liz Taylo:' 'p- i,.
-

.,. II" -. ,
-::- sr.... �

. ".. Guardem bem seu nome, E' �Qtel", filme de 1930, "CO�l, em "Ciant", faz um dos ân- re erlfam ,I'!,G.fttID a';II. 'I,·"pe,Ga Fonseca '. "..
-

,,-: sr. GUldo de Ohvelra Norma Moore, gu� fará o G��ta Ga.r�o, considera.da di gulos do triângulo amoro:;') :"
-,

"'� ."-� ,..

, '-_
0-- sr. Antomo de- Obvel- rN�nes. ,. I Jado de Tony, Perkms - ,ou-, m:a�or ·atl'lz de todos oS tem: ,de "Sh0!ídowns C�eek". Os :�ARCEL�NA; 17 (UP) -. rmdo cammbar -a 'pe até

ra Mendes
'

'_ menmo Clau.dlO Sebas- ,tJ:o promissor astro -, "The pos, Jeam Graw!ord, Walla-, outros "allgulos" sao: Johnl Esta maJlha começou 11 ne- seus locais de! tl'a-balho pelo
,

_ sr. José Nepumoceno 'tião Ferrari �i:m P�ersall stocy". •

�
ce B�rry e Jolín-'e Lionel' Dere� e Bob Coldstein. I v�r!m Ba�celona �s ,o '''lI!'rto dia .(lODSeeu�.i:Vo. -O

,.
'

_
.' ., _-'-::x :-- Barrymore. I --: x :-- mIlhao e meiO de �abltan� -boicote dos "'o�es,'e 'um,. pro

da :SIlva -

.'
� -lllemna -Ma:l,'Iza LIgo: '

Marga:ret "O'bri.en _Uemb.rJ- --,.: x :_-- 1 Dian� Dors, além de g'Ol� tes da cid� continuou se ,tel!!to da população de Barce'
--- sr. Pedro Ferna.n4e� ck' 'Se dela), ,agora convertIda SaclJa GUltry, com 6? anos' dos salarios na RKO, ganhou I I'ecusando estacame._te a lona contra o aumento lI.ls
_ r,r. Tieho Brahe Fer- - menino Otacihô F. Ma:: num iindo brôto, re-apa,.rece:' está gravemente enfêrmo. também do studio um belo viajar nos bondes. prefe- tarifas nesse :,transpud"e.

nandes Neto chado "

orá em "Child of Grace", fa- Desde SUa prisão.,como CO'a- cas�co de pel.e -de marta_-",
_

__, -.:

"

.

, J
' Manchein t t Norberto- zendo o pa;pel de namorada bor!ldor ,dos ,na:!astas I\un'�:1 MUltO bem, D13na! I

l. t ""'V
-

t"d.l'
,

- sr.- /o�e enen e
de Edmund' Purdom. malS teve �aude. Mas, as:;imi . -.-:,x-:--, O Jes .• en';, '.�"

--: x :-- mesmo esta começando U',.l Por fa'al"',em .Diana Dors .

.'

'

-

_
•.. _.. Rohett M1tchum' passou novo filme, "Murderers Anct esta esfrêla .que está fazem:b '.

-

•

-
_,

, '
'

,

, '. apertado em sua viagem _j� Th:!ives".
'

. -

I furor em HollYWOOd enCO�1- Na Praia da Saudade, em Coqueiros, a_o lado do

Pa, rel.-.I'·lpb.�a-O Nova iorq��, a Londres, qu;:�n
• -,:]é :-':-. tro��se o�tro Ma com StLl Grupo I!:scO'lar "Prt!sidente' Roosevelt. com 15m de

c
" Uy do viu salr fumaça do m:'- Toda a cldadç �e·movlme:'101 atrIz predl:leta_ Doris Da}.'. " , .

'

Antonio. Souza' t'or do aviãó'. Jack LemmGn tou na se!Jlana pa!+�ada PaJ'1l Não ficou, nada desaponta- frente, area de 400m2 servrdos de agua encanada e luz.

, . :e:
",

Vva. Eu�ênio Veccchietti que viajava com· êle só Je assjtir Shirley Booth e Frahk da.. .
. ','

. I Informações no local com o sr. Gilberto' -Gheur. �

Nair da Silva Souia

participam aos p'ífentes e pessôas amigas o contrato
àe'éasamento âe seus filhos Marlytt Therezinha de Sou-

;'a e Pedro Paulo Vecchietti
--

Marlytt Therezinha e Pedro. Paulo
Confirmam

'

Florianópolis, 10 de janeirQ de 1957

�.__••_••__••••" ..... f

Do terraço, aprecio o .pano,rama,
Alvoresce. Gorjt>ta-' o passaredo.

,

E Gílce acorda "Vevôsínho!", chama. "

"Vovô já vai!" E apresso-me,
-

com medo

De que' se inclíue no gradil da cama
E caia. "Dorme", dígo-lhe e é tão, êedo.!"
"Num qué mais võ". E-o colo e o chão reClama:
,i\f-ago-a:. Beijo-. he o rostlnho ledo.

,,'

FAZEM ANOS HOJE:

ZE.-'MUTRET.A-
"

-

CAMPANHADf EDUCA(lOILORfS1Alj
, '

-

A Acacia negra é eSJlécie iii! cres.cimento rápido"

permitindo aos 7 _:_ 8 'anos a exploração ,d� ca�c_a para

extração de tanino; além de também ,produzIr boa lenha

e s,-er planta fertilizante.
,

II'
'.'

'

Consulte ° "Acôrdo Florestal sobre assuntºs flo-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C.mp�on ..to da Divido' Especial
•

("O Cássíco d,a, Rivalidade") .

Domingo no' Estádio '''Dr. Adolfo Konder"
. _._-_ .. _ .. _ _)__ ._,- ._._-__ . -------- ,

'
/

DE TUDO' EM POUC'AS PALAVRAS
'�

FUTEIDL·TENIS
", .

CI
...
IC

Por nn BON

Todas as vezes que tiver que
.

escreve!' e não fôr

sõmente sõbre um assunto, subordinarei a matéria a ês- ..
te título. É mais comôdo e me oferece campo mais am-' :=
plo pa'ra as minhas dívagações. •

Inicio por reclamar um amparo positivo para o fu- ::
tebol varzeano. L__...�=:::::.. -=��.:..��••

,

Alguém terá' que tomar-a sí a responsabilidade de

ilrreg'hnentár o trabalho esparço do movimento varzeano

e torná-lo útil ao f lrtebdl. Ninguém .Ignora que depois

�i::i::g:�:�ti::�:�::�a::::iq::�::::::::::::�' TELE6RA,MA .

DA .'OS'cámpeõesamadoristas reçeberâo hDje as faixas
!:�d:i�;";�f::.â��� :: ::i:b::p::::e;�:, d�::�'�O: !�� (:���: v�. FJ:���. FESTA NO ES!ÁDIO DA F.C.F: �O VENDAVAL ADVERSARIO DOS POSTA1USTAl
tros recursos da FCF porque ela é deficitária, porem ,(,) , . O Postal Telegráfico, que em. !'egoZIJO pela sensaero- orgamzaram o seguinte pro-

. grâfico e o Vendaval.
.

.

f 1 1 sentindo já o. pêso da opi- tã id b ilh I 1
r

c:evemos esperar que ela envide es orços para ograr a - ao mereci a e ,rI ante- nal conquista. grama: - Às 17,45 horas (após o

guma coisa na ÇBJ) em seu favor.
nião pública tôda voltada mente alcançou no ano pas- Às 15,30 horas - Entre- jogo) - Grande cervejada

- ,

em favor dos húngaros do .

Se o futebol varzeano é <pobre
í ínanceiramente é

I d t 1
sado o titulo de campeão Para realce da tarde fu- ga aos atletas das faixas de oferecida aos campeões.e

'l'ico,�porém, em material humano e nêle se pratica a es-
1- o!l�eFi p�sso�.u.� �,egr_a� amador, marcou para a tar- tebolistica de hoje, o pre- campeão, assim como meda-' convidados.

.

sênçia i�:té�r�l do, esporte, ,pois?nêl'e')mpera o amaderis- ma a ,�, �o IC? .a� .o lque
.

de de hoje, no estádio da sidente Guilherme Silva e lhas a que fizeram jus 'pe-
'

Para comparecer aos fes-
"

., . , em caráter excepClOna a· .

.

-

.

..

.

mo sa;Jútâr 'eIl). tIue cada 'Ngad6i cçmpra seu material e
.

1 d .'
"

.
.

'1 ".
rua Bocaluva a sua festa seus denodados auxiliares' -Ia obtenção do cetro. I tejos acima, recebemos um

tudo dá 'de .aí {para .praticar o' esporte. Posso até' asségu- en_tI< � e mte:'nbacl_?�� per-
.

Às' 16 horas - Jogo amís- convite da diretoria do clu-
� rar que nêle. sãô 'rearizadas partidas muito superiores a :mta que °B c H'Je ungaro E ·os GAUCHOS'PERDERAM. PARA, toso entre •. o Postal Tele- be, o que agradecemos,
'álgum-as dos ,iCertames oficiais.>. .

•
\, Jogue no

.

raSi.,
,

como se
. . .

. Vamostvêr se alguém que pode "e deve, irá se me-
desconhecesse que o Hon-

'O'S PERNAMBUC'A''NOS PO'R 2 X ,1'.xer pelo futêobl varzéàno� .

ved jogará sáhado com o

Outro' assunto que nos merece 'atenção é a vitória Flamengo, eom ou não con-

completa da CAÇA SUBMARINA éntre nós. Aquele mo- sentimento da FIFA e da
C

-

ent idad« r.ac ional CBD. Ante-õatem, no
-

ampeo-
vimento isolado do Júlio-Silva se concretizou numa rea- nato Brasile.lro de Futebol
lidade magnifica e até já se está anunciando a realiza- Até que foi' sincera, a

éxtrearam as �-sel�çÕes gau-
cão de um campeonato catar inense, E não é só isso'! Tem CHD nesse telegrama envia-

cha e paulista que enfren
mais. O "professor' Júlio tem passado ' maus pedaços do a Zurich, ue-is entre tan-

tas palavras expedidas foi taram as seleções de Per-
porque OiS "alunos" de há muito que lhe passaram a per- nambuco e Paraná, _respec-
na nos feitosl'grandiesos. dit» "qUE' a opinião pública

tiYament�?'
O mesmo Vem .aJ'ontec.endo com o T,URFE na Capí- dividida' :Jl'a lealmente há ----

divisüo : o, PO\O brasileiro 1)".' :flia7é's., dos pampas,
tal. O Hipódromo da. Ressacada, 'vem, cada domíngo.j " .

I H d FI ·em1),.r.a' ç;o.lm{JI·l.·iidO,p.·.,ôaJttua- Cr$ 821,775,00.'
abrigando 'um número cada vez maior de aficionados. f'u\'ol':we

-

ao, tonve e�- a- '-,

Uma ass1stência entusiástica sue cresce de do�ing_o em �:�feo (to:trá��� ��.!:,oosa� �", '. Gr.an.d'.e Temp.'r"',�a 'Int·ernacI1o:'nal:
domingo. Valeu p esforço dos seus abnega,dos,' dirigen- '(

'.
aa

,tes 'e colaborad,Qres,
'

.

única divisão. 19-6 -'Vasco ,x River

Por",outro:Jado'1:emog;;um exemplo'triste'l}o bas'que- SÃO PAULO, 17 (V. A.) Plate; 20-8 - Flamengo x,

fi[e"� �-(fI�:v" q�'�, :diga�se; qe pãss�gf))U, vêm ,decaindo no POND��.VEL PARCELA
-'- Tendo 'sido 'assegurada Bir..rning-City; 22-6....;._ Vas-

o' iIite.t��se, _«(:t?�bJi.co,
.

Seinpl'�:.peris�,v�mós qüe' a i'ealíza-
Aliás, em matéria de'eqüi-

a presença dos cl�bes R�ve.r I co x Birminham
.

City; 23-6

ç;-ão q'àquela óbra �éxtraordlnária que era, ,:3, ,qua,dra'San-_ líbrio, parece que' a CB'fi Plate, da Argentma, T.orl- - Flamengo x RlVer P!ate;
. ta-:C,atâ'Ún'i'.-d�$p'ert;u;ia i/ interesse p'oPl!lal" e' dõis 'es- no d� Itália, Sevilha, da 26-6 - Torino x Sevilha;

,��4'ef�ivetiarn efia'" mais 'folgá,dos. :-lnfellzmenfe" _,tal não ainda fnuito sã. 'não to- Es�anha e Birmingham Ci- 27-6 - Vasc,o x Flam�ngo.
,

.;&_" ...
' " - ma conhecirriento da situa-

1'!"à0' a'cO'nteceu.'Além d'o mais b basqu'ete que se pratica " �, ty, ·d"a- Ihgla.terra;' nara o
.

19-6 - São Paulo x Se·
c,.. ão àtual" nem mesm.o c tem:' E;

hoje -em dia é bem .diferente daqut.le que insisti em pra-
••, To,rrÍéio Internacional que"Wlha; 20·6 - Corinthians x

. senso elementar de compa- I Iticar' nii.o faz muito tempo. o. basquet'e de agora é Joga- marcará a ina:Igu!'ação do Torme; 22-6 - São Pau () x

Q-Q numa ra,pidez brll.tal, p.erdeu suas "fÍntas", não tem racão. _pois do contrário não
-Estádio "Cicero POrripeu de

'

Tórino; 23-6 - GorÍT:\;hians
dil:ia nesse telegrama '�ioga", I'

IDflis aquelas "filIgranas" e precisa Ser ;muito bem jo- To-Iedo", do 'Sj'io 'Paulo - F." x Sevilha;' 20-6 Bi,rmingham
, ,gad.o."para que se alcance uma certa bonitezà. dores (húngaros) aqui se, C., n� Morumbi, já fui ele-,' City x River Plate: _.27-f -.,-

-

Tambem estamos notando 'que esmorece 6 interêsse enCOTltram cercados simp'a-, bOl'ada uma tabela que seliá Corinthians x São )!�ulo

Pelo chamado. FuteLol de Sálão Clue surgiu -tão auspi- tia ponderável .parcela P9- b' t'd 'CBD f' Cd'
.

t r'
vo brasileiro", quando os'

su me I a a ,a Im
I .

a a sene apreseI:.3. 'a,
ciosamep..te entre nó". !louve uma paralização nos' jogos. de confirmar as datas. pO-1

dOIS vencedores, qu� dISpU·
." fatos e\!idenciam que o po- -..If

que não devia .ter havido porque senão o
.. "Jogo apaga- demos,. adiantar que a, ta- tar�C' a Slérip. .final no lUO-

"

vo C�11ca com carinho e
1ft e se tornará em �i!1zas, o que é lamentável. bela está assim organiza- rumbi, em disPllta (h títu-

O meu' bom amigo Hamilton Alves ficou muito eu- 'simpatia os jogadores do
da:

. 110 e -:le qm ri00 trt)féu. -

Hon\,td. Apenas a CBD não
fórico com a inauglaação de uma bélissima piscina na -

vê com bons olhos os "rapaEscola de AprendiZES Marinheiros que, conforme pala-
HaS do .Comando 'superior, está à djsposição das nossas

zes húng:aros entre nós, e

_ Hutoridades esportivas. Pelo que parece; o nosso ponto portanto mentiu quando fa

(t'e vista vai prevale�er e isto larrientamos proflindamen- '�ou em ponderável, quando o

que '�,!j"verifica é que todo
. te. A.contece que até agora ninguem se mexeu para pro-
mover uma có�petição. Quer dizer que o nosso ponto ? p�vo brasileiro tem como

ce vSsta está eerto quando afirmamos que não seria a' � l-mrao;s os jogadores hún�

construção de �m3; piscina que resolv�ria o problema da garos.
,"

natação e .sim um movimento para incrementar êste es·

['orte entr�. nossa gente.�· �, que isto poderia ser feito in

dependentemeBte de Um2. piscina. .

,

0.' qUe h�á é que não -existe �u_alqlier movimen�o .

em

favor da natação e ninguém qu� -Sf, pl'oponha .a tal, por-
oúe, no meu Elnténder, quando da· inàuguração da men- 2etor feminmo jogarão, no

ciomida pisçina Jiloderiamos ter tido uma cOnlpetição de "Chegada Brasil . 'húnga- _MASCU�INA . mesmo dia, Rio Grande de

"bagrinhós"," de veteranO,f;" e d§ ejcm�nt,os que seriain 1'0('1 constituiam Honved I �'::üi�: Bahia; Minas Gerais x CurÍntians ct)m o maior

convidados a ,paJrtlcipár e (j',p' vidam de é'entros como,<o coincidiu com -resolução 1.0 lugar - Pernambuco �ão Paulo e Pernambuco x número le titulos no fute-T
4'

do Rio, São Paulo e etc.; nat�d'alm, ntE: cúm tão festiva Conselho Nacional' pespor- e Distrito Federal com 2 p. Pis;) ��,o Federal. boI paulista, pois sagrou-se' Q cip, de Itajaí, clube a'o
inJtuguraçã.o era p0ssíve� o );m(;a;n�i)t(! da campanha tos Ól'gã'o governanmental ganhos

'

o,; jogos elo campeonato campe::.CI 15 vezes, sendo
.

" que parece extinto, �ois há
p'ó-natação, o que está faltando. 'àtê agOl'<t. não impedindo realiza(}ão 2.° lugar - Rio Grande feminino a,presentaram, 'atL que trê,'l vezes foi tri-cam- anos que não dá sinal de

Bem- amigos" e por hOJ"J e' �.ó,.:,.,:' .seus J'ogós Brasil soob..
patro- d·o. Sul e Bahia com

..

I 'p. ga- ,·'.gOl·'�, o seg,u','nte resul-f-,a- neu-(') e r"I.I°tr' vezes "am 'd'-

:-.'_;'.i<.",.,;,";;;f,t�.'71�"
"

,',;..;:!
-

..
-

< , 'i"·' I, ,,- VI ,a, conseguiu uru titulo
'/ ,�"",-,,(it,�.�Ii...�I•••Et'J �ínio Flamengo pt Conse- nho. do: l'eno. 'invicto. P<''lsui: njaia de campeão catarinense de

-------------:---.,------.,---:... quência sentimentos h�ma- ,3.° lugar - São Paulo e. Pernambuco 3 x Bahia 1 de ell1qlwnta mil associa- futebo'l. Aconteceu em 1938.
nitários q\le estão s.endo in- 'Minas Gerais com o' p. ga- S- P 1 3 R' G d '! I t d

,

(I oh;;"
.

.
ao au o x 'o ral1- .•I!:! �spal Ha, o,; P01: _o o o Outro ·clube. ao que parece

Leão de �orlugal X' ,�r sn.n Gracie ���:���r:ai��!:iã;�::���: A clas.sificaçfl.-....O,. é feita
de ;tiOn"SsUGl l' .

3 A1
�

Bt":lilIJ.
* '* *' I tMamlblém .

extinto, o Lauro
� -

_

" eralS, x agoas Ü er, conseguiu idêntica
_RIO, 18 (V. A.) -;-

"con_i
sica' na Aveniêta Rio Bran- dividida�pt Tr

..

atando-se. ca- computando"se dois pontos O O C!ube de Regata!! AI- façanha no ano de 1931.
sidero-me �omo çampeão do co. so inédito esta Confedera- ·uPamrap.aor,�veohcpede'rodreddoOr' Perénliao_, 1 perna,.m.,nuco. � x All.g,JaS.·I. ..Eslre'1.1'1 - ·hoJ··e' ,O' fam'oso UONVEDmundo na modalidade da'

"

.o iutador luso havia se ção se permite transmitir .
_ n

luta livre americ�ma e no p,-ontJfic!fdo, a movimentar 1 apêlo sentido' essa entidade da em cas:o de ausência. Distrito Federal 3 x Rj(," Precedído de iún grande
próximo dia' 26, no Maraca- um caminhão . de dez tone- máxin:a FootbalI Associa- São Paulo e Minas Ger�is Grande do Sul 1 " carta:! e de uma eno�me

para jo!!'os internacionais.

nãzinílO, espero liquidar ládas e o· fêz" reboc.ando�o tion consinta em caráter ainda não fizeram a sua es- Distrito- Federal 3 x Ala- curiosidade, o Honved atrai-
Os aC(llltecimen'tos que

Carlsorl Gra�i� dei:ltro ,dos P01" �ll[lis de 20 metros, com excepcional sej� a�torizai:la tl'éil}. �

) .ebneVm�laVgel�aarm, caon·vcl0·nrdraeradmO,cdlue-_'
. goas rá para o Estádio Munici-

três primeiros' minutos de o :lllxílio de uma corda prê- �xibição.)ogadores aqúi se S�o �aulo 3 x Bahia O pai, na noite de hoje uma
-

combate,", declarou, ontem, "a, à sua excf;lente dentadu-
I
éncontl'am cercados sim- FEMININO Dlstnto F-ederal ? j{ Ba.. enorme assistênciá.

cisivamente, para que se

à. re'portag�m, o lut�dor 'lu·.lra Ii IIttrl'al, repetiridó,
. �iiJ.; I patill: po�d�rável plltfcela 1.0 lugar - São Paulo e ,hia 1

criasse·essa situação àe ex..

sltano "Le�o de Portugal" I da, a façul1ha, por sohcIta- povo bras'Ilelro
.

,I' Di'sÚiÚ) Federal com 6 p.. Minas Geràis 3:íé �io,. A, ADEM aspira uma

pectativa e ansiedade.

após fazer,' sua __ anúnclada' . ç,i:ó dl� ,.h·ios cinegrafit'tas I Saudações ganhos , -Grande de Sul 1
-

A . partida terá início às

demonsh�ação -Ide fôrça' fí-I pl'e'S'enies para film_agem.' I' Desportos I 2.D lugar Rio .Grande �Ú() P,fllilL 3 x AlaO'ôas O
renda de 'Cr$ 3.718.714,50,' 21,30 _horas e o juiz

.. face aos in�ressos COPJ:!HtQ&' sr. Már,.i o" Vian-a :
_"""'i'

LEM'BRANDO

O.
-

CLÁSSICO ILHÉU
çào acabaram .sendo derota
dos r")�' 2x1. C) jogo foi rea-'
l izado 110 Itceife.

Por sua vez os bandei
rantes arrancaram bem pa
ra a conquista do tetra, go
leando os ár_iiucarianos por

8:l;'C. O Pacaembú foi o local
d

-

oenconlro. 'Rel1da - ....

\

Domingo teremos o primeiro clássico da rivâltdade,
iõ ano. Rivalidade uue ultrapassa as quatro liúhas

,

d.

s-ramado e vem se refl-t ir. as veze. "le n.aueira prejudi
:::iai, nas relações entre os dois _clubes.

.

A decisão do jôgo para domingo, é urna prova disso,
O Avaí queria o jôgo para sexta-f'eir i à. noite,-o que

não .faz ia mal a ninguém. Com êss- ca\"',-uma partida
«oturna.' acredito,' co.isultaría o interesse de ambos.

O Figueirense-não concordou e propôs sábado 'à
tarde.

,Da'í surglu o impasse. Sem que chegassem a um

acÔrdo,' a paf'tiáá foi marcada para domingo, Cof;1"Pl'�
juizo, evidente, para os clubes e para -grande parte do

público esportivo, que, pOr certo" irá presenciar a mag
na festa de_São, Sebastião.

Lamentamos que. isse acontecesse. A nosso vêr, o

dia mais certo seria sexta-feira à noite. Já estamos em

pleno verão e até agl)ra. rtão se realizou uma partida no-,

tUl'lla...
'

.'

Pélrque não faze-l::r? Sem a inclemência do sol, os nos

:';os jogadores poderão produzir mais e melhor.

Mas, voltando ao jôgo de domingo, Avaí e Figuei
rense, em qualquer época, sejam -quais forem as cir
cunstâncias, constituem um espetáculo que se pod'e pre-
senciar com ·satisfação. '--

'É o clássico da rivalidade. É c Fla-F:lu catarÍnense.
É um jôgo pontilhad(J de emoções, '.em qhe não se pode
mte�ipar _o vencedoi'. ,

'

'Assisth'emos ao �;rimeiro cl,ássico dõ 340. O "prime-i-'
: o de uma sé_rie de rmbates errlpoll$'ilntes: Ê� isto porque,
Avaí e Figueirense auel" .dize.r· s,�:n&ação, partida dispu-"
tadíssima, rivalidadt.

,"

Campeonato Srasileiro. de- Voleibol
,

Em Recife prossegue, o I do Sul e Pernambuco com
-

Campeonato Brasileiro de 5, p. ganhos
Voleibol, com a participa� I 3.Q lugar - 'Alagôas e

ção dos .se�uint�s . Estados: lVHnas Ge�'ais com' 4 p. ga

Distrito. Federal, São Pau�' {lhos

. t:o, Rio' G-l'ánde '90' Sul, Per- 4.° lugar - Bahia, com,:1
llambucot Minâs ·Ge'rais,· [I. ganho's... f., .

..

Bahia e :Alagóis. Após a � Dia 19: sábado, jogarão,
�primeira I'odadâ . 'h� setor 'pefo 'setor �ascu1iÍlo, Minas
masculino, é a seguinte a Gera is x Bahia e São Pau-

classificação: ia x Rio Gra!lde do Sul. N')

A idéia da fundaçlio do

1
do Luz, desta Capitàl, le

Corinfians Paulist� surgiu v�ntou o Campeonato'Cata
de urna' turma de rapazes�, qnens� de Remo nos anos

do baiúo dó Bom Retiro, I de 1931, 33, 50, 52, 53, 55 e

em 19]0. Eram eles em nlÍ- 56. Foi fundado no dia 27
. inel'O de 16, conseguindo de dez�mbro de 1918. E' o

aneelldl1r 78 mil réis, com clllbe m.ais glorioso de San
os quais adquiriI�arr bola e t2 Catarina,- colm triunfos
linlf(.nnEs. -Hoje 'contfl o. incontáveis em aguas do

Continente,

N.-SILVEIRA

TELEGRAMA A FIF.A
"

E' ,no seguinte teor o te-

legrama enviado pela CBD
à FIFA:

* * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DUBlO DE S. CATABINJ\ Florianópolis, Sábado, 19 de Janeírn de 19M fi

\

UM, DOS BONS HOTEIS DO BRAS1L ·1

i

A. Seixas Netto
N. 4) NAQUELE ANO DE 1770, A TERRA D�SVIOU

.

'0 CQMETA DE SUA ORBITA
_

Pode parecer incrivel: Mas a nossa Terra também.
i: um perigo para os demais astros do sistema planetâ
do. E mais Incr-ível hinda; do ponto de vista comum, é
.Izer que a Terra ao .. loll'-.,e 'pertubou a rota de um come

·a. E' isto mais um emocionante capitulo do romance se

ereto . da astronomia. Somente 0.3 astronomos podem
aquilatar da importâ.ieia desses acontecimentos e do que
.'odem resultar para a mecânica do sistema.

Pelo ano de 1770, o cometa de Luxell, com massa

sproximadamenta, de um quintilhão de toneladas, pas
sou' próximo da 'I'erra, A proxímídads foi tão notável
i!U,e

. a nossa força ue gravida�; perturbando o eemeta
tini sua

_

orbita, obrígou-o a �udar de roteiro e período,
-onsequentemente, por alguns dias. Enquanto o nosso

:>laneta, pelo seu campo, perturbava o Lexell sensível
-nente em seu curso, não se notaram alterações nos mo
i Imentos de transla�ãp e rotação deste nosso astro.

'. -l"esse ano de 1770, o senu-eixo.maior da órbita de Lexell
nedía 5.06 unidades astronomicas e a sua. distancia peri
:�elica era 'da ordem de 0.67 de unidade astronomiea.
i>osteríormente, sua órbita alongou-sa,
"

. Seu período, em anos, foi. �'êfupre irregular; quer
.mtes quer depois de 1770. S?'freu o_processo de captu
ra por Jupiter.

Ora, que poderia ter acontecido, para a Terra, com
essa perturbação cansada 'pelo nosso planeta ao cometa
rie Lexell? Podia, se a' proximidade fosse maior, ope
,:ar o processo de captura. 'Então, teríamos um cometa
-atêiite ' da Terra.' Não seria cousa inedita, porquanto o

planeta Jupiter possue enorme familia
. cometaria. Boa

parte dos '839:: cometas de perlodos infer-iores li 12 anos
estão diretamente subordinados ao grupo. jupiteriano.
O certo é que a perturbação causada pela Terra' ineluiu
tanto em sua orbita ,,:ue levou o cometa a aumentar sua'
uistancía perihelica. .

'

O· cOII!.eÚi de' Lexell, pertu-rlíf!do pela Terra, mu
dou de orbíta durante varios dias' e sumiu para subme
ter-se ao processo de captura por Jupiter.

Portanto, não é· só a Terra que corre perigo. Ela
oferece perigo aos outros, corpos que transladam no
tampo do sistema solar.

,

E' um con�olo.· -{\ Terra pode desafiar perigos do
espaço,

/

a

tO·

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

\

A MELHOR MESA DA CIDADE

,J

i ·3111Ôr.

RUA FELIPE SCHMIDT; 9 -. TELEFONÉS - 2021 - 2022 - 2023 -. 2024- RÊDE
, .

INTERNA

COME'DIA, DE COMEl!fANl'E
Ao pubJ.icarem os jornais o

pedido de divórcio dê Francisca,
o escândalo foi enorme. A senh o- ---0---
ra Lilar não podia sequer- con-] IlDpresso'"es

Behr gutt (Muito bom). Mini3tro Karl Gruber Embai-.
cebe r' que sua filha houvesse Si-:

I
.

do capaz de realizar, uma

m�'-I
xador da Austr ia. •

nobra semelh�nte para 'se ii- ---0"'-- S
vra r da autoridade paterna. C

I'
,

- '.
celtn é que, em �a a""1.1In-(li- ••" ,." � ii•••••••••••••••••••••,•••••••••••••••;••••••••••••6••••••� ,••1:
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'6 Florianópolis,.Sábndo, UI de Janeiro de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.'\

IN.DICADOR, 'PR·OFISSI AL.:
. :� É D I V O I'

" .,

'. ,Dlt. NE� PE&RONE"
DR. WALl\:lOR ZOMER Dr: ALMIRO BAT�H�

� .

'MliNIl'
GARCiA �Diplomado pela Faeulªad� :,de Y�rmadQ ,ea "'aé�lqade Nacill ..

. Medicina da Uníverstdade da Dál d. Medicina UnlVeflldade
Diplomado pela Facoldade Na· .

4
.

elcnal de' lLldlclna da ''Valver- Bahia dll 'aruil

aldade do ,Brasil . Clínica Médica d(. Àdultos é mo Iii .JANEIRO
d.

.....Interno por cencurse-da Ma. Crilinças .�perteiçu..d1ento na "Cala

... Salid.. São. lUpel"
ternidade·Escola. Doe.rças de Senhoras Prof. .,.ernando l'au�ioo

.

.(Servlço do Prof. Octávio Ro-
Operações Partos tnteruv por li aL�.. do iservlço

drigues Lima)" Ondas Curtas _ R..ios Infra ' d-e Cirurgia
l!:s-interno do Serviço de Círur- �

M
lia do Hospital I. A. P. E. T. C. Vermelhos e Azul Prof. Pedro de oura

do Rio de Janefro Dí atermia - Electro Coagulação OPERAÇOE�L'fOS
'frlédlco do Hospital de Cartdade

.

CONSULTORrO: R.Ja Coronel D�k:;0�: g� ��NH'ORAS
8 da Maternidade Dr. Carl!ls

Pedro de Moro, 1.541 CONSULTA.:!: Diàriamente dll;8
lJOENÇAS D�orr��NHO'l'AS _ 1.0 Andar, Apt. A 7 - 9,30 nQ Hospital cte C.m-

PARTOR - OPERA:,1),ES Frente ao Cine Glória - Estréit� dade. .

,.. t• RESIDENCIA - Rua uuar e

Cons : Rua João Pinto n. Consultas das 9 às'll,30 e dali
Schu'i:el, 129 _ Telef. 8.288 -

16, das 61,00 às '18,00 horas. 18 às 20 horas FloiianópoUI.
Atende com horas marca- ·-DR:·ARM-ANDO VALÊ· DR. CESAR BATALHADA

.das - Telefone 3035. I RIO DE ASSIS SILVEIRA'
Jtesidência: Dos Serviços li\! Clínica' Infantil

t
. Cirurgião Dentista

Rua: General Bittencoun n, da Assistência Municipal e Hoa-
I101.

. l1ital de Caridade Cl1nica de Adu tQ8 e

'felefone: 2,693.. CLíNICA MÉDICA l'E Cb.lAN· Crianças Raio X
.

DR. ROMEü BAS'rOS ÇA� !l���L�OS. .' Atende core Hora Mar-

PIRES ,'Consultório: Rua Nunes MIl- cada. ,

MÉDICO . "hado, 'I - Consultas das 16 à.
Felipe Schmidt 39 ASa:..

Com prática no, Hospital Sio li! ho.ra�. ,
, "aroolchal GUl- las !I e 4.

Francis",", de ASiis e na ranta. _Re'lldencla. Rua- D.

Cill8 do RIo de Janelre ll;lerme, fi - FuM: 3783. A--D--V-O--G��A�D O S

C�Ti�tot'�8lfA
'

-oft., JílLIO P,AUPIT�
Consultõrio : "Rua Vitor Mai·· FILHO DR: JOE;fl MEDEIROS

reles, 22 Tel. 2676. Ex.int.erno da 20" l�rm8l"�" , VlEffiAHoráriõs: Segando, Quarta. 8
e Serviç,J de. gastrQ-elll".cologla

Sexta feiras: da Santa Casa do Rio de Jeneiro - .o\DVOGADO
Das 16 às 18 'horal W B �'nelli)' Caixa Postal 160 - Ita'.' , _

Residência: Rua Fll'lipe Sch· 'PÉ��interno e��r �ospit.�t �ater- Santa Catati_·_B_a_• ..,....._____ Filial: SAO PAULO Agência: PÓRTO ALEGRR
midt, 23 - 2° andar, ilpt. 1 -

nidade V. Amaral. _._.

NO G ''RiomarH1'el. 8,002.
, DOENÇAS IN'l'ER�AS., _ 'L.R. CLAR ;

Coração, Estômago, l�t�.tlno, GALf_ETTI Avenida do Es�ado 1686/'16 Rua "Comendador Azevedo,
DR. HENRIQUE PRISCO

fígado e viaa bilia.?es. RIOI.·
• _ A.DVOGADO - 64

PARAJSO Consultório: Vitor Meuel.1 21. Rua. Vitnr Mel:ele., 60. S O T I f 2 87 38�ÉDICO
.

Das 15 às 18 ncras.
".' FON)!::: 2.468,

.

Telefoné: 7-06-ó . e e oné : -,-

Operaçoes �,Doençlls de Se· I�esidêncil1: Rua Bocai,l:!.'!a. lO, -, Florianópolis -

,

_-

Atende "RIOM�R" .

Dboras - Ctínlca de Adulto». 'Fone: 3458. >
"\ End. Tele,. "�ÀNDRADE'" Eud. 'I'eleg, "RIOMARLI"

.

CU:SQ de Especial1zação, no
DR. MARIO' DE LARMO

!��ital doa Servidor.es ..
do E.,

CANTIÇAO DR. AN-r����I��MES-DE- A,IDcla: RIO 'DE !�NEIRO(Serviço do- Prol, Mariano de
M fi: D I C O

_ ADVO"ADO .'
"lUO••r'

Andrade). CLiNICO ,)E CRIAN(i:AS U

Consultus - Pela manhã no
. ADULTOS' , E�crltório e Residência.

lloapih:l de 'çaridade,. Doenç.. s lnter-na. Av, Re-I'cilio Luz, Ui
À tarde das 15,3!! b'1i, em' d18Jo'

CORA,'AO _ i<'IGª,OQ _. lUNR Telefone: .�34C.
te no. consultório á Rua Nunbs "

_ INTES'lllNOS
"••••

Machado 17 �quina de Tira- Trtlta1'lento' mõder�o da CLtNICA
.

DEN fARIA
dentes. Te!. 2';'16. SIFILIS • DO
Residência - Rua' Pres·identol Consultório -:- Rua yltO! Mel-

DR. ALVARO RAMOSCoutinho 44..Te!.:. 8120. eles, 22. . .�:'f'
Atende d'as 8 a's 11 hora.-

ctINI€:A ·:lt HORÁRIO;
<, ••

,

de Das 13 às 16 h.oru.
e das 13 às 17Y:a, horas, dia-

.

NARIZ T"lefoue: Consultório, - 3.41b
OLS<rS _ OUVIDOS -

Re<.I'd"o.ncl·a: Rllla Jose ,io Va,te. riamente .

. E GÁ:RGANTA d "

.Pereira 158 - Praia da' _lSau �ue Rua Victor Meire
..
les, 18.

no., _ ,
"

.

DR..GUERllEIRO llA' -. çpqueJros., .

'. _.-

.

FONSECA �-"-DR. CONSTANTINO '. o- 'i: N '1' 1 S T A .8

Chefe do Servlço de,OT?R:I. DIMATOS DR. SAMUEL FONSECA

'"'o do Hospital ue Florlanópo}Js. IRURGUO CIRURGIÃO.DENTISTA .

P'OS8ue a CLlN'ICA os APARE- _ Mt'DlCO' C •

CUnica - CirUl'Iia, Bucal

LHOS MAIS MODERNOS P�RA ·i)oenças de !:>enhor�s - Par�,...
,. Protese Dentiíria .

"'lRATAMENTO das. Dü'EliÇAS -- Oper:,ções ..;.. V�alj UJln�rlall Ralol X' é Infr VermeUto
.... Curso de !lperfinçoam�m:.1 e.

DIATER IA
da ESPECIALIDAD.... _ ,. H spltal. de ...

Consultas - pela mal,ha no lúnga prática ,oos o
Consultório e P,eaidência:

IlíOSPlTAL .

Buellos ,Aire�. R Felipe Rua Fernando Machado, D. 6

À TARDE. � daa 2 ·as II _. 'CONSULTo.RIO: ua.
'N-i" F 22211

..

no CONf:;ULTÓRIO - F.ua dOIl Schnlidti nr. 18 (sobrado). l<'O • °8:�sulta": d�. ,8,00 l. 11 110-

ILHEr"'� nO: 2" 3t:í12.. 16 ás 18 bOA ras li das 14.00 às 18 hQral,

\' Ri.� ·.D�'NCIA � F.elipe Sch. HOR'AlhO:- d�8 Bxclusivamente com hora mar·

ruídt nO. 113 Tel 2866.',. ra'!;eEidêllcla: Avenida Rio Br:an· Cllda. •

_-
'..

·r - � Sr,bado - da. 9 b 12. ."

C'
.• D t"ta' d._.

N"'TANIO MONIZ
'

o o 42 • _;;:.:; ..,..;.��::_::=-:-: ....... o;'.'b'erana'" Pr'al'a 15 de novembrõ Jlfurglao· en IS 8

16
a partir as 18 horas.

DR. A v -
.

", .

Átende chamadô&_: 'Da' LAURO:" CALDEIRA�
A ou "

DE,AftAGAO 'l'elefone: - 3�96.

,-,'.-í_ nE "",.-rr.BRADA ' .

. 'rua Felip� Schmldt Consultório - Rua Vidal

1'lRURGIA TREJJ�ATOLOGIA 1"1>" �'" J' •

< Ateude diariámente no Ramos i9.
ortopedl.a '

_

-

-":._
- ·éIltURGMO·DEN:fISTA; _, . perildo da manhã e 2a 4a e GE. .

co.;�ultório; João:.Pinto, 18: "'�:' . � CONSULTóJllO-:·...:..:. Ildiflcio -�

Dali 16 'i\s 17 dlàrlamente. .

R 'LAURO DAUR..�L;:��: P8Ttencon'� � ,andl\l' -;- �ala

'P'�"I'" 0.1"·en08 aos Sábados. D •
.

' >,�,
.

�0.8· _'-·,1I.ua 1enente Sn�)r., .11 " """.

eJlLRes: Bocaiuva 185. CLíNlCA GER�I, .!":',,' 'II'" Aiende .. !liá-ri,ment,e das 8 .... '

..

'

"<�'l' ,

'

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

"

.$", .'�' .. ,�.'",,'. .

,

As.SOCI�'8.ção Atlét.,icaFone: 2.7.14..
.

. �r.pecialista elO
. mo�es�I.(,; .,' ,11 horà.: .

,'; .,'� ," .. "

•

Senhoras e vias ur1Oárla.,.," '_,',. , 3us e 6all ·�a. '1'� a!l' 18 hl)ra••

D·RA. WLADYSLAVA '. - Cura ,radical das, UI�eeçÕ?I', ""':'tll ''as 22 hOl:al.'· ,',
.

,

/ A'

'S do Ilperelha, 'I. '
'. D t'd' .�. P'O"

fMUSSI' agu?as e, cro.moa , o:' ". o.. Confec�lOna el! aura., .-,..,
'. w.

.

'gelllto-urloáI'lO em. amb�•..�"". es MóveIS c!- Nylon.' '*
>,,�

.

'.

I g
.,

V d
.....iL ANTO�IO D�- se�oos:n'ça& do aparelho �I)��:�i��ro- _"_T_e_le_l_on_e_;_�S_66_'_;.,.--_�_._

/ �
,':

,

.

0UIIAIffE_ TODO DIA ," a e.r e, .

U

MUSSI -' �'t':�:
r

� e ��rI;f��I��%n�aV_l��� '�';''('!;\�' I ".',...�.
nos \1..�f)fJOS

. Se'ar .d�. A"e� Recreio eMtDICOS ,consultório: R. �Ir� .. '.!. O ESTADO'
.� I,.,.,.

CI,��:�l.�fiélt1�A .' �����a�·:��r�� a Cou� .\Dl\fINISTRAÇAO

'M'"D}"-R�"t· ,--
....opananda-

S Tvi o .:ompleto e I)speclah- cirtilt?>�-13 (Chácarll <10 'Espanha!
. Kedacão e l)fidJl8I, 1 í1Ia Con- .

. �
_ -:

.

_ r.. �'
..ad: d;s DOENÇAS ,DE SENHO· Fone.:. 3248. �".heiro Mafra. n. \6t Tel 1822 � '.

",
.

� ... '

-

, .- PROGRAMA SOCIAL
RAS, com modernos métodos de

- Cx. Postal 139. � � ii. -... � � ,
'

dO' mês de
diagnósticos ti tratament�. DR. NEW'l'ON Dir-etor: RUBENS A, RAMOS, ? ')'''1 � /

- J.'"NEIRO de 1957SULPOSCOP-IÃ' - HISTERO -

D'AVILA Gerente: DOMINGOS ,. D. ,,� �

SAl...PHIGOGRAFIA - METABO- IRUR'GIA GERAL
. ,- AQUINO..

� .

- Dia 5-1 .5i Gl'nndiosa NOITE TROPICAL, promo.- •

SMO BASA.L C , -. Representante.:
.

.

LI '

d
•

tas Do�,nça.s de SenhorBl - p'r�cto. .

S Lua Filial "A Soberana" l)istrfto �o Estreito -' Cantó vida pelo "GRl1:MIO .FEMININO '6 DEq",dioterapia por .on �s cur ltr� .togia' _ Eletricidade. Mélh,'JI ,

Representl.'çõe.. A, . 1"'.

"':letrocoagulaçíio ...., Ra.los ,U V t Mel Ltda
-

.
'

.TUNHO".
.

I!'
V lho COIÍC'lltó.rio: Rua I or .

R"'� Senador Pantal. "'O - &0
Violeta e Infra erm«; •

,1 rel�s n,' 28 - 'relefon,e' 3307.. �� Coqllete" S I d' h S
A

Consultório: Rua TraJano, n •. , c d
IS. a ga ln os. urpresas.

10 andar - Edificlo do MontepIo. Consultas: Das }5 h�l'a" ero anT:r:: 22-6924 - Rio. de Janelr"o R&8erva de mêsas (com direito ao Co-
D 9' s J2 horal - diante. -

R'ua 16 de Novembro 228 b MINI<:!TÉRIO DA AGRICULmunA
.

Horário: as ,a. ' F 3422 O. 1.1..1\ ... (\uet,e'l e Salgadl'nhos) Cr4l! 50,00
l'r MUSSI. D

ResidênCia: one, .

nda,. qalà' 612 - Sio Pllol.. � 'i'

nu 16 às 18 hora. - ra. Rua: Blumenau n. 71. .

Assinaturas anual ••.Cr$ 80",00 SERVIÇO FLORESTAL

llUSSl 'd
. Trom DR-.ANTONIO BATISTA Venda avulua .... ,. C� 1,00 - DELEGACIA FLORESTAL

}(9aidência; Avenl a . '. � .' REGION'AL
P\lwlky, 84. JUNIOR .A�úncio mediante contr'to.

ESPECIALIZADA DE· Os originais, mesmo' não pu· "ACôRDO" COM O ESTADO DE
.__.__ ____.,-

CLlNICA
CRI � '!'>IÇAS blicados. 'hão lerão ·:ilevolvido..

..., SAN� <\ CATARINA
(;OMultap das 9 ás �1 h�ra. A ,direção não se respónsabiliza.

DR. JÚLIO DOI� Res p Cons.· Pudre }(lguellli'''o, pelos conceitos .emitidos· nos ar- , �' A' V I S O

VIEIRA \2. ' tigos assinàdos. ;
.

. l' A Delegaci� FI.oréstal Regional,
M'IDlCO -,

I
'- no sentido de cDibir, ao máxh.no pos- . ,

�SPECIALISTA' EM OLHOS"
'

lNFOh ....""'OES UeEI!
s.lY._el, as, queimà!las � derrubadàs de ma.,to, afim de imne.

')UVIDOS NARIZ E 3ARGANTA 1; LOB.ATO
- O leikr encontr.a\:'t, nelta .co- - li

'fRATAMENTO E OPERAÇOES DR. -" . luna, informações .que .n.;;ctlBllta dir ·9S d-.;;.;���trbsÍ>s efeitós econômicos' e ecológicos que
Infra.Vermel�o - Nehullzaçio - FILHO.., dià,.iamente e dr lmedIato: '

'. Ultrll.Som ')oençâs do aparelho resplutórlo ORNAIS
, T�lefo.J: �carretam tais práticas, torna pJ1blico e ·chama a a,tenção

I'!'�atamento de slnnalte lem .' TUBERCULOSE O H.tado ,,�,
• 1.0%.. Oe ,todos os proprietários de terras e lavMdores em ge·

.

operaçio) ! i\.DIOGRAFIA E RADIOSCO-PIA A G'lzeta •.•..•.•• ••••• 2.6&6
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flo:.-es-

Anglo_retinoscopia - Jitecelta dto .

,DOS PULMõES lOláriO -le �� -ie .• ••..• 8.679
,

Oe.tlos - Moderno equipamento

I
C;rurgia elo Torar ,Imprense \..':,- "I •...•••• 1.688 tal (Decr. 23.793 de 23-1-19.34) em todo o Estado.

'e (lte_Rinolaringololtia (único Formado pela FaculdaJe Nac..•••HOSPITAl!2. '

QUEIMADAS E DERRUBADAS OE MATO�

no Estado� ai de Medicíua. TisiololtlP.t. e Caridad.. :
,

-_ .'

Horário das 9 às.l% hora. � :'isi.oclrurgiáo do Hospital �.. (PrGyed,or) ........•.•. '. �:��! Nenhum -Jroprietário de terras ou lavrador poderá
dr.! 16 às 18 horas.

. rêu Ramos .

(PortarIa) ,.

II t:rocedel' que1,dada <lU derrubada de mat,O 'sem 'solicitar,
, Consultório: - Rua Vitor Mei- Curso dI! especialização pela' N�r.êo Ramol , '.'-" :

1,8 1
�

.

reles 22 - Fone _26711.' ZO -: i N. T. Ex-interno e Ex-assi.- l[_lhtar ..... ,�: ·r···· 'd' 1.167 com anteceuencia, a riécessária licença' da autoridade'
Res. _ Rua Sao Jori' - 'ente 4e Cirurgia do Pwf. U&'o lSao',SebaHt;lao t Ca8� e

8.l6S florestal cOinpe�f'o').te, conforme disp�e o jGódigQ Flores-
Fone 24.21. Guimarães (Rio). ,�Saud�d) d····D·�t�;·c��· tal em seus artigos 22 e 23, respectIvamente, estando os.

_._ ....._.. ,Cilns,: Felipe Schmidt, 18 - ...ater:!1 a .e o •

1.1Z1
DR EWALDO 8CHAEFER F

.

3801
-

l....
. los Corre.a .........•.• infratores sU'J'eitos a pen'alidàdes..

'

I
one cnAM4D03 ua-,

Clínica Médie8 de Adu tos, . �tend0 'em hora marcada.
GENTES

. REFLORESTAMENTO
• Res' -', J?UL Elit.<>vel Junh',. ,

'. -

, .n'
. -e' CrIanças n' F" ...�. 2iSla (orr\(; de 30mber"<)� ,... . ..

R N
-

,

SCrYiçc' Luz (Raelama-
Consultório - ua,_ u· ç5es)...... , .•-:.�......

nes Machado 17. Policia (Sala Coplissário .,

.
. 'C lt Polícia' (Gab, t'elegado) ..

liorárlO das 'onsu ,as � COMPANHIAS DÉ
das 16 à� 17 horas (excetó; T,RANSPORTES c

ao!' '3ábados). ��u�ei��"d�
.

s�i
.

: :: : : : ..
Residência: Rua Mello e Panair

.
'

•..•

Alvim, 2�
- T,!. 386�

���U J: �1��::!:/::::-;:::
Magestic .

Met;rollol " ,
,.

La ,-Porta .. ,
.

·1 17 I" Cacique : , •..

.

'Central .. " ............•.

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

5 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Rua Trajano

6 - 'domingo -- Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
,

. I 'I !:r.'
12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

,Trajano ..:....
13 domingo � Farmácia Noturna Rua 'I'ra-

jano
19 sábado (tarde) - Farmácia Esperança-

4.0 PRIMEIRO-SIN!::-, DE FRAQUEZA, TONICO ZENA Rua Conselheiro Maira

� .lUA MESAl .:
. iO - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

___________001..-...... .---. " selheíro Mafra ' .

EXpreSSo flarianóplHs LIli. I F'lI:: S.h�t::dO (tarde) -:
Farmácia N,lson· - Rua

�NDERF;ÇOS ATUALIZADOS DO '.XPREso· 2! - domingn .- Farmâeía Nelson - Rua Felipe

FLORlA,NÓPOLIS LTDA.
Schmídt

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Santo Antonio e Noturna, situadas às 'ruas Felipe Sch
mídt, 43.e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêa.e Departamento.

D.S.P., em dezembro de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmácia.

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

... A HORA DO

TONICO ZENA

Matriz: . FLORIANÓPOLI8' Filia): CURITmA
Rua Padre Roma, 43 'I'êrreo Rua Viscond:e do Rio Branc'o
Telefones: 25-3( (Depósito) '�32/:!6

25-35 (Escritório) 'I'elefoue : 12-80 '

Caixa Postal, 435
'

EnCl. 'feleí. "SANTlDRA"
End. Teler. "SAND�ADE"

.

'l'ransportea de Carzas em Geral entre: FLORIANÓPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTl!:.

.

Agêl1êia: BELO amuo
ZONTE
"RioMIV'"

.

A 'enida Andr"":as, 8'11-15
. 'Telefune: .....JO-27'
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo l'jetto, :l9
:rue.: 82-17-83 e 32-17-R7

Atende "RIOMAR!' ,

End. 'I'eleg. '''ij.IOlrfAJU/''
'NOTA: - Os nosso ,;fviços nas praças de Pôrto

Alegrf', Rio e B.élo �orb.uht(>, são eftltuado.8, Pcelos nolÍsos
I'gentes

.

"RgDOVURIO RÁPIDO RIOMAR"
-

Consultem noss&s tarifas. EXPRESSO FLORIANÓl-�OLI'
,-Fones: 25-84 e 25-8:5 '

............................................... '

%.404
2.038
2,694

Esta Repartição, pela rêde de vivei_ros floústais, em

<!Qoperação, qUe mantém no Estado, dispõe de mudas e

�emQntes de �spé�ies florestais e de Grnamentação, para
. 'ornecimento l!,OR agricult<>res em geral, interessados no

eflorestãmento de suas terras, além
.

de
.

prestar toda

,rientação técnica necessária. Lem);)r�, :ai.nda; a possibi
lidade da obtenção de empréstimos pára reflorestamento
JlO Bànco .do Bra�il, com Juros de 7% e-prazo de 15 anos.

'08 interessados em assuntos florestais, Para / a

lbtenção de maiore'! esclarecimentos.�e requererem auto·
2.021 rização de licença para queimaua e derrubadas de mato,
2.276
3.14!7 devem dirigh',se às A�ências Florestais' Municipais ou
'8.32: diretamente a esta Repartição, situada à rua Santos
'.449 tDtO 6 FI" l'

.

2,694 umo� n ... em orlanopo ·IS.
'.

1.171

l'
Telefon�: 2.470 - Caixa Postal, 395 ..

1.8�{I Endereço t�legráfico: Agrisilva Florianópolis,
"1111 3. €l.

·UIJO
2.600
16&1
2:1211
%.402
1.'17'1
·2.800

FARMÁCIAS DE PLANTA0
:M�S DE JANEIl,tO

,_ ..
.

Viagem com segaril�ça
e. rapidez

�;1!.0!_()9!!9�l'A�s _MICRO-ONIB��!t�
.

, lAPIDO {cSOL-IIISlLIIII»
..PlorlaDÓpoUI - Ita1a� - JoiDvllle - Ourltlba

'.
" :�' -. � .

·liA
....

g·eA·n-clil-a�1�16e;:o;:' 'Iqüiin d�"
• Rua TeneD�.l'8nye ·ra

]êrreBD em Florianópolis
Deseja·se a1ugar uma area de terra para deposito

MO ar livre.' Da-se preferência a terrelJos amurados e

com depositos e àrea aproximada de 1.000 m2
Os interessados devem di.rigir�se:-

3201- C.:>m o sr. José Onildo na Fiambreria

�",•• p

Dr. Osny Lisboa

Barri-'

11ias
111
118
[25

Reuni'ões Dansantes Semanais

Fl�l ianópolis, 23 de dezembro
(Ass.) - 'l'heseu D�mingo� Muniz
Vice-Presidente Superintendente do

':

"S.A.R.P"" .

de 195.6

A_ T E N ç Ã_ O
Ace,itamos encomendas de PLACAS <'ESMALTADAS

�m côres,' para diversos. fins.
End: pENTAL SANTA APOLON1A'

Florlanópolis - Santa Catarina
Rua: Tiradeptes, 20

.

� Serviço Frigidaire
.(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO
DE PINTURA A Duca E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES,. A ELE1'RO
LANDIA POSSUE AGORÀ, UM ESTOQUE

.

CONSIDERAVÉL DE· -PEÇAS E ACES
SORIOS FRIGIDAiRE, AFIM DE ATEN-
'DER COl\l BREVIDADE A·TODOS. QUE
POSSUIREM REFRIGERADORJi�S DOMES
TICOS pu COMERCIAIS DE QUAISQUER
MARC.A:S; EDIFICIO IPASE - ANDAR
TÉRREO -.' FONE 3376 (PEÇA

\

ORÇA-
MENTO�_..........---"""""""""",,,,"""1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

Lavand·o com Sabão�-

"ir-gerrt ES}Je-cial.idade
_. GIa. IIIIIL, INDD&III,IL��JolIl,Hlf (••rel -real_Irada) , ::

,

eeODomb,·se jempo. e' dillbelro
_"�""'-���-'

....
-

\-
...

�

Florianópolis, Sábado, 19. de Janeiro de 1957
- --- -_-

-- --_:::._--- . "-�.'.. - __ .... ._ .. _:'_ -----_

7

•

Os simpatizantes e ado
miradores_do Sr. PUnio ,Sal·
gado convidam as auto'rida·'
des e (I povo e� geral pã.
ra a Missa que será rezada
em ação de graças, no pró-_ '

ximo dia 22, na Catedral
metropolitana, pela pas·
sagem do se\} ,aniversário)
naquele eia.

A'COMISSÃO

i Fala Preside.Deill A S it u aç·.··fO, :1�J[,rfl.mWR S�8 e

BRAZ SILVA realidade, o governante.'catarínense até p momento na- ",',
"

.:
' ,

'I'em-se regozijado o situacionismo ·catarinen'se com (ta apresentou de út-L (OQllt. da s.a pág.)
,

governadof'jío Esthdo procu -vía sido cumprida.
as palavras proferidas pelo Presidente Juscelino Kubíts- Fique o Governador do 1; "'u I) ç J:" o ''';9gio pre- re desmoralizar este Regío : Este era o SeU voto Man:·

as palavras proferidas pelo Presidente Juscelino, Kuits- sidenclal. Guarde-o hem na 'pasta dos' seus documentos tório-das eleições -par,a vice-
nal perante o Tribunal S'l festou-se, em segUida, o mi-

, check de Oliveira, na cidade de Itajaí, qua"ndo",,�m ím-. íntimos e distribua tambem cópias .aos seus defeusr es ,governador estava concluí.to
psríor- Eleitoral, intervin=i, :nistl'o Rocha Lagl)a,' sua: pre ,

províso, dirigiu-se "ãÕsr, Jorge Lacerda. �ntu,�iãsmacip:' T.� impl'(lU$a, que .estão hnpac'ientes----pep- não mais terem pela confissão apuradoi i, no processo eleito�al, i:ncht tocupação principal foi- a I,
, ' " ,

d
.

cujo J'ulgn':"'ento' foralnícia' "

com os elogios contidos nas palavras
.

preaidenclals, Q 'JI'ada ,â dizer do SBU govêrno, da sua a mínistraçãofner- _..
, si,ve fazena'O, llIfirmações in le� ,'pausadamentoJ, em ',' tOM

�governismo' cataa-íneuse propaga-o, por", tod,o�·tos-_ -éal);. �,�e. sob as principais aspectos da vida de Santa Catarina, doiem sessãordo dia quator- nentes juizes d� TSE, afirIr,lI claro, as lnformaçõe�-do:''Pre
tos do Estado, fazendo dêles um veículo de;::;publicidadtl,." ,JuScel.ino fêz mais do que isso. Esterideu ,a mão aos ze anterior ao desPacho ca-

. ções essas q� merecem o ",stdente do Tríbu_lah':aeg,v'
aos quelá"hão estiveram obsérvaâdo ,de perto os. acon-' Jndisflipliriados de' Jacareacanga que deram à Nação bográfico dessa presiàêneia,

nosso formal des;nentido. nalf;do Maranhão,. com o pu.
tecimeIitos. ' ..;, '> _".' , milltões _

de cruzeiros de prej uísos; anistiou Os ímpl'ica- . determinando' o r�at-ório, ':na As' 'seSSÕES deste Regional, ptrsíto 'de esclar.eder, que, no

-A d, ·G d L d t d â� t
'

d b
-'

f
'

formá dos artigos 108 e 1119 '" ,'" ?,

presença o overna or 'aeer a, com ? o o seno os em -ou ros crrmes ' e -su, versao, porque -sua orma- . ao contrario ,qas .. afi-rmati- seu,entendimapto-=-'tfÍlh<t, "ha-
.Secretar iado, em nada importou na' visi,ta pr-ésidencial ção política é bem diversa daquela que se acentua nos do C_ódigo Ele�toral a procla- rvas dO. . governa,Glor,' . foram vida �ro� de .. iRtérpretaçáo
cio sr. Juscelino Kubítseheck. Lá esteve inauguraiÍdo hoIÍren$ ,qu'e .ha -vâríos anos tomam conta dós setores p�- maçao . do ,eleitO �,a COnt�í; , realizád!1s' em ''Ordem, sem da inst!);ncia'" itIfehbr e nur.
obra administrativa do seu govêrno, recebendo uma ca- Iitícos e administrati�os áe Santa Catarin�. quent� diplomação Ano� e.-

qualquer tumulto nempreo- ca um desacato ou o prop_l-
"Iorosa m�nifestação de aprêço e de solidariedade do po- A educação dos aprofundados e sensíveis gestos de mos da, SUl. compet�n�la; _, eupações outras senão o cum sito delib.erado .de desobedu-
vc de Itajaí - do povo que o consagrou nas urnas de cortesia- não podem alcançar a �verdadeira interpetração Ter�el�o -. a decisâo

,nao.l· primeito da lei, respeito i cer a decis�' do TSE.
outubro de 55, - impondo estrondoso. revez ao candí- 'nos que' não a ,conhj:!;;(>i'n, POrque a ela não estão habitua- constitui ?esac,ato ao T-l'lbu,

justiça e à verdade eleitora;,' Se assim, entendesse, pr»
',-lato do 'seu conterrâneo, Irineu Bornhausen. Nada há de, doa, ' 'nal SuperIOr, vísto que o

R,e-I S d
-

t tosas. ( ,) poria um adendo ao vO,to do
gíonal interpretou o cabogra 'Dau açboes adencIS ''C

as,

admiração pelo que :-e verificou, quando o sr, Presiden- ,

. eSem arga (n arnel os relator, Pedindo qUe se tiras-
te da 'República; fazendo uso da palavra, teceu c9ncet- S'AUDA'V'EL ma de V, Exa, como-provI

t 'd t d TRE"
.

d,,' ,

, 'f' ,a, -preSl en e o , s�' COPIa o processo para
to robusto ao Sr. JOl'ge Lacerda, não passando os mes· , ,. • • • dencla a casos, espeCl lC03 .

I .

d d.. futllros, ainda não aprecia ÚS DEBftES NO TRIBU ,remes�a aO proCura 01' ,a,
mos de carater' intelectual, que sôbre isso, jamais á opo· ,< 'A -

, , Republica, a fim 'de reSDfln

sição catarinense fê,� qualquer objeção, ;A l?artici�à!ção, '.. E,CONOM'ICA •• é d�O_, pois comd referenci� s�� At NALt:�UPBKIOR'd t
sabilizar Os culpados:· -Daí

do Chefe do Executivo de Santa Catarina, e.tn 'tod� os'
.

, VIce-governa 01', a comls "

'

o con: ....U0,·()o pre�1 en l
julgava qUe o' 'tribunal Jh.p'3

,detalhes da visita presidencial a Itajaí, não fugiu ati. lu- apuradora já havia conclui- ministro Luiz GalotU; deu ;1
rior devia considerar Íllsub-'

gar comum, Porque Lac,erda, quando candid,ato ao Go· 10 seus, trabalhos e o Tribtl- . palavra a'O relatar, minis',r( •

sistentes os :-ltOS" do Tribu-
vêrno do Estado, acoi11panhado 'de uma, éoligaç'ão de par�, "

nal Regional já tOIpara co-

i
Cunha Vasconcelos, para 'E.!

nal Regional, praticadOS d,�-
tidos polítiéos, teve de atirar con.fete sôbre todÇ>s os 0.' '·.1. nhed,mento e iniciára a aprl3 manifest"ar sobre o 'casO, d,'

pois das' instruções 'que :lhe(andidatos pertencentes ,.às· agremiações políticas qüe o 'ciação da matéria, obedecen. diplomação do candidato da
,

do, rigorosamente, aOS dispo- cOliga"ão PSD-PTB, Alexan,
. foram transmitidas pat:a que

apoiavam na campar.,ha eleitoral. Não se_pode omitir �
,

..
se detivesse até a realizaçã,)

,que o sr, JQrg-e, LaceJ.;:diL n30 é elemento' filiado ao ude-, !
sitivos leg,is, cabendo ao'! d,te, Alves da Costa pelo Tri

da: eleições suplementat'fi!'!
nismo, e sim ao. Pal,tfdó de, Representação Popular; cu-

I partidos a interposição d � bunal Regional, após reco-.

d 'b
., .

I r,eCurs'os prevl'stos no Codiao menda,ção' dO., Trl',b,unaI Su' plra governador e vice-go
jo chefe, PlíR-io Salga o, so,u e reSIstIr aos conVItes que .." , vernador do Maranhão,
ihe foram feitos, às vésperas do f::mbate eleitoraJ recen·, Elsitoral. \ peri'Or no sel1tido de seren

O Ministro Haroldo Val�,-
te, para que renl1ne:asse a sua candi�atura :em provei� Outrossim, a reclamaçã:>' sustados' quaisqutr atos ati

to d'o honrado Genellif'�Juarez Távora, E além, dissoj 'o 705 visava prOVOC'lr o Trib:r� a realizaçãO' das eleições u
dão; ter�'eiro ,a 'Votar, disse
que o artigo' 17 do Códii�\,

t>errepismo, 'no plailú nacional, não tem acompanhado o nal Superior a marcar su- pleinentares.
"

'. Elei,toral assim dispõe:' "Ca-bloco udenista na sull ofensiva contra o Gov,êrno Fede- plementares alegandO prott, CD.m a palavra, c,quele mi·
be "aos tribunais regio>lais

'

lal. As pa,lavras ,do Presidente não fugiram ao protoloco, lação do Tribunal Regional, nistro disse que não iria n /
,

• cumprir e fazer c,lmp!'ir as
nêle permaneceram sempre e mesmo devem, s_ervir de '

. Em face da conclusão do re.. portar-se em detalhes ao c L
,

, 'decisões' do ':rribunaI SuPe-
exemplo de' fidalguía e cavalheirismo,. qualidades que latório, aquela reclamaçáG so em debitê, porque já e3

rior' Eleitoral". Desde qH.'�empÍ'e falecel'am ao s�, Irineu Bornhausén no tl-atamen, estava sem objeto .no caso tava no pleno' conhecimentr
tó à fi\guras de .gre,is adversários, quando �quí esti- 'do vice-<,governador, cujo pld ,do Tribunal.

'

"

n,ãtOi' foii obebd��tidOttal �iStPfJ-,

" ",. SI vo nsu . SiS en e se o�-
,eram em visita ofidal, O Pre�Hdente da República, 't, 'f- ,to se encontrava conclUld", i\sslm, ,passou ao exame 'd'}" -'

rt
'

or

'd d
'

l'd d d J L d 'f" d
,- IdI' f -

d T" nava a lp omaça) o Can-
eVl encian o as ,qua I' a es ' o sr. orge acer a, em '

V"érl lcan o a comlc;sao apll- aque aS ln 'Ormaçoes o 1'1
d'd t '�, 'd

t'd t 't d"
,

t
- -

'fdA' " ,.' 1 a o a v.ce-governa o ,

sen 1 ores 1'1 O, emons,rol:1 que nao con un e a COl' . CiENTIFICAMENTE FABRICADA .NAS MAIS '
radora a, dlfe:en,çabdedvotrts bUh�al RegIOnal

I
�o Mar�,-

Alexandre AI��s da Costa, '

,partídária com a posição que ocupa. Como Chefe do Gil·
_

.

r�novavels: �a� C'l en o n", n ao, par� conc ,Ulr �uej a l, . AN'lJI.ADOS OS ATOS D,O'
vêrno não pQderia de�cer do' alto' cargo político-admi- .MODERNAS. INSTALAÇOES DO MUNDO ,SIm a apllcaçao do artigo mesmas. nao �atlsfazlam _e , TRml:JNAL REGIONAL
nistrativo, em 0'1.itind0 a presen"a do Governador do R t t L & C' R C Ih' Maf a I 107 "'S im a s u ver a 'decl's'" �

... f;'presen an e: osso
-

la. ua onse eIro r -
, .. s , ,e.; ''v

Assim .também '{'otaram' osEstado de Santa Cab,rina. O qu � se torna' dificil com· 21 _ sobrado, I Cabe-nos estranllar que do Tribunal Superior não ha.-

pl:eender é que todo (' s'eu Secl'etll"l'.do, na sua grandE' ----.. -.---'---"""'========�=�====-="","'=�=========�'

maioria formado pOl' �leqlentos : cenistas, lá estive",; ..
num procedimento CJl)e surpreendeu a muitos. Nào ve

nham âizel\ postel'iúrmentE: os' Hcrí-bas· Jalacianos, q'Ue
tal gesto repousou sôbre' uma educação política aprimo
rada. Porque se .:elli existido umá a,gremiaçãó, uolitica
sem compostura, eSLmrulanfh 01l!rr.f'ntos seus ao desTe!!·
peito, aos desasso.(l TOS ilí'i:CI.', eJliim. p f;llta de,('l,ª-�
se e de d'iscei-ninÍen,;o"está 'e a União ':Óem�crática Na�
ci6n�1. Se duvida"1), 'l� não Ij!!l?rem aCl'eui:,l(r, prOCm(:ll,
('ntão, os arqui'l,d ,elos ae ):,.t.:d�llentos rolíticos l)l·a�;·

leiros, e la irão encontrar a verda'l·� 2.ôb:re o pI' lC' H·
mento político udenista,' Ainda: recentement� ,o b16e·.)
t:.deÍÍista, com assento· ,no Congresso Nacional, reti.') 1-

� se do plenário, paTa não testemunhar a presença do a;·
to mandatário, da. Na�ão.:,

Quando a próPPll Justiça EleitOl;al já havia l'MO·

rhecido a vitória,el�ltoraf de Juscelino Kuhitschec'k',de
Oliveira" quando a mais álta opinião pública o consde�
rava o Presirlente da Re;pública efeito pela maioria do
}Jovo brasileiro, o udenismo nacional, declarava-se fron.
talmente contrário à_ realidade dos fatos, Não reconhe
da, de maneira al,guma, a vitória ,Juscelinista�e mais'
I'.inda não podia con';eber que (:, ilustre mineiro assumis·,

'

. 8e a Chefia -da Nação.' Daí aquelas confusões que:i,ntra'n
quilizaram o país, � q.ue se tornaram ,nElcessártas .as in
tervenções do Ministro Lott, que não ',havia Merido ã
aventura do golpe, e do sr, Nerêu Ramos, que num des_'
preendimento marca!lte, aceitou

'

�'comando político
i:.dmin.istl'ativo nacinr.al com a finalidade de assegurar·
o regime., ,

Depois de tudo isso o país c6ntinuou airida ,a sof�er
Jas incertezas dos momentos sombrios e tumultuosos,
em que cada dia oferecia ,prognósticos pessimisfas sô
!:ire o seguinte, porqrce os lanterneiros, os golpistas, não
se c'Onformavam com a dtira ...verdade das cousas, Agora,
quando o Presidente ,da, República visita

\
um pedaço da'

terra catarinense" ter-ra que lhe concedeu expr�ssiva
maioria eleitoral, os udenls'tas do govêrno,' Lacerda la
comparecem com o propósito ,de demonsf�ar a todos a

dnha' de elegância política do seu partido, julgando
ainda existi!' ingenU' dade nos mais diversos setores de
b

- (',
o servaçoes.

Consideramos q"e a visita do sr. Jorge Lacerda a

Itajaí não fugiu ao Êientido protoco_lar que Ih' impÕe o

eargo, Se quiseram interpetrar de maneira' c;jllttál'i�, �

,11ais .conveniente, a ,exemplo da outra' interpetração
(,oncedida as palavrHs do �Presidente da República, en
tão concluiremos de que· o iN ,I;rDO eabrine!ls'� apoia (L

comportamento presidencial, contrariando a linha de
'conduta do ludenismr, nacional. -

O grande .elogio elo President-e da 'República foi omi
tido pelos escribas palacianos, quando '·se referindo áo
Prefeito de Itajaí, fêz calü'rosas exaltações ao Edil ita

jai.ense, responsabHizando-o 'pela estrondosa vitóril:! ob· J
ti.dà nas urnas �e, 55� além' de considerá-lo, com justiça, I
um grande admmlstrador. '. I

, E no tocante a a�ministração o !,residente silen'- I
éiou-se ao dirigir-se ao sr. Jorge Lacerda, porque, na

demais ministros José ,puar
te, Vieira Braga e Macedo

" �Ludolff,' Km copclusão, I)

presidente' do TSE lavrou .l

seguinte decisão, unanime

men�e:,
"O, � res�we; unanil!!��

mente)-:::cOín -r"féi-ência aü

caS0g.ra�a hoje recebida do

.' T.RE,do Mar.anhão 'sôbre a

teelama,ção 705, dedarar in-_
subsistentes Os'atos 'é à 3 d"'::
liberações. do mesmo tl'ibit·
nal post�riores ao recebilneti""
to da determma.ção d<r TS�;.
,consta'nte do cabograma "tÍ:l'
seu-presidente, datado de 15'
do corrente",

.".'

Final�ente, o president.�
ministro - Luiz Oalotti, eh
pois de COnS\lltar o Tri,bUl�al
julgou preju-cIicado o pedido·

.

de força federal que lhe di

rigiu o candidato a' vice-g'l
;:.vernador Alexandre 'AlVeS
Costa, para assumir, o eXet

cicio do cargo de !governador,
em consequêncill da, anuh�, -

ção do SeU diploma.
_CONTINUARA'NQ CARGO O

GOVERNADOR INTERlNO

'-i\ntes, porém do: 'Tribun<tl
Superlor Eleitoral se reunit
na tarde de hoje, o minist·'o
Rocha Lagoa na, qualidade
de �elator do mandado de Se

gurança impetrado �"l
telegraficamel}te, pelo gover
nador eIíl exercício, do' M i
ranhão, sr. Eurico, Ribeiro,
cónc�eu a' ineciida limina�'

fID despacho firmlido no re.,-,

pectivo processó na man.b,..i,
de hoje, para que continue
no cargo até a rlecisão, à,)

pleito .do Maranhão.

CONVITE
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I
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<,Aberta a sessão, o míní.;

tro-prssldente 'Luiz Galo,ti

mandou proceder à leitqr� do

expediente que constou d03

'seguintes telegramas proce
dentes de São Luiz: do pre.

sidente da Assembléia Lp.

gíslatlva, opond» formal des
mentido de que tivesse fi

çandídato a více-gnvsrnadot
'Alexandre Costa tornado pos

se perante o TribUllai de Ju �

tiça, em vista de não 'e,st"'L'

A seguir, passou a ler J

teor dessas informaçõ-; as-:
sim redigidas pelo presideu
te do 'tRE do Màranhãà: Em

,
"

resposta ao cabograma de V.
Exa. a respeito dos d-esp,,
caos telegrá_ficos do goverra
dor dó Estado, tenno a infor

IDENTIFICA'ÇÃO. -"- Estes são Os sinais de identifica�ão
usados pelas tropas 'da Força de Emergência das Nações
Unidas na áreà �o /Cà:hal de Suez. InélQem uma braçadei-

, ra (na parte 'stÍper.ior, ii esquerda) com a 1.egel}da "Nasões
Unidas", umá lps,Ígaia (à direita) onde se lê: ",Fo.r_ça de

Emergência da$; N-ações-' Unidas" e um cartão de identifi

cação. (n; pa,4e'� inferior) certificando que e- portador f.
�� v �

•

I

um membra,,;ja,-'""U;NEF". _�s membr�s das unidadeS que

jíoliciarã��'� tréguoa no Oriente Méd,io, usam também tb�es de cor .asul clara. - (Foto USIS) ,
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