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R�O, 21 (U.P.) ..._ Os ministros'das tres pastas militares, o titul�r das relações exterior e o chefe do estado maior das forças armadas êsti��ram reunidos com =i

l

,lo Presidente da República, durante uma hora e meia, .na manhã de .hoje. Nessa ocasião, f oi.tomada-a decisãofinal sobre o estabelecimento de um posto para ob..

Iservação de projeteis teleguiados em Fernand J de Noronha. Segundo revelou a United-Pres s uma fonte autorizada, ficou estabelecido qu.e o Brasil, concederá aos I

IEstaqos Unidos,.o que foi estabelecido-ser do' comando de-oficiais brasiléiros. Alem disso, o pessoalbrasileiro será treinado para ir substituir os tecnicos especia- I
IHzados norte americanos. O Itamarati já com unieou que o ministro Macedo, Soar��' �ss!nar á o respectivo acor�o hnj;e, e depois 'comunica�a o seu texto a.imprensa e I
!
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o MAIS ANT IGO DIARIO DE' SANTA dA TARINA- N.O
"

, �

/

rg;�IEssa M�cidadé Sem Cullura
_

e' Sem
i �:,!�i���:é��1!�:� IjF-armacao 'Moral Vem Fazendo· a
� I I Ir e I r a. [nstahílídade. � r . .

1_. -. \

� �::�le�:��� e�'1���e:e�; � Desgraça da Palria Brasileira> f r e S cOS. .Temperatura.. PIO 21 (VA) O" C· d '1
. .
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. � e:dremas de hoje': 'l L�_, •

- JUlZ ris Ir Ca m0!l' culpado no ca-so I .

Os Jovens; corno .os que ho-

� MINIMA:· ....• 23,2 -� továo �r€l�ler, em longa s�n' -de desqult., que ele

l!lesmol)e �utam nesta triste arena,

�.
.

. MAXIMA: 29,3 > tença, J,ulgou o. C�)llheCldo haVI.a preposto, garantmdo a d_evIam fazer uma pausa e
--

Edição de hoje - 20 pág. - Cr$ .. 2,00 FLORIANÓPO LIS, 20 de Janeiro de 1 9 5 7 ._-.� �. cOmposItor e radl'allsta VaI- Mana :Apa�ecida SalFs GO.-1 rnedítar para que, olhando
.

.

' mes o díreíto a pensao,

alI-I
para dentro' de si mesmos,

.AlkilD.'ím 'fala, sobre o. IlDp·ôslo d•..Coo-sumo �:!�i!� a, ser fixada bre; �fdn:��:�n��b��e o����sa;:
.
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Não __ raltaram na de,�isãC, nas o goso dos prazeres ssn
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. ,> -palavras candentes sobre' a s'oriais, mesmo Os da bOá mu
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acentu:mdo o magistrado; Por fim; o juiz da segun

RIO, 21. (VA) _ "O�, interêsses contra. riados dos,' im- 0, sr. José Maria Alkmim um. .resulta,'cdo, jmprev�iveII reduz ;as ár.eas qua:poderlan.,l "Os casais, ultimamente da, Vara dé Família referiu
..

.,
.. f vêm se constituindo com r se "aos casamentos nulissi

po�tadol'es Ir:regulares sao os. responsa�els pela �eleuma focalizou,.' entre_outras coi, p01S, - de salda,� o Governo
I s�r aprovelt�da's�em be�e 1-

maior simpliCidade, como Sl� mos; em desobediencia à so

que se vem fazondo em torno .da nOVa lei sobre.o Imposto sas., -a revalorização da mOf 'arcou ,co'm. a tremenda re3' CIO do 'proprlO povo, medlan.. "vida fosse uma Simples brin berania Qacional, em consu

de ,consumó", declar·ou; o sr. José Maria Alkmim"ministrd da, no ano. trànsato, a. qu'al pGusabil1dade '4:0 pagamenta te o seu cultivo, mas com '1 .cadeira. --;-
__

I lad.os ,esl;,r,angeiros", e dissf'

da Fazenda.
.

_

.

, sofria grande desgaste so do.s aum�ntos 'dos servidore� agravant� de ,acarretar _

desa· .' Não querem filhos, que I I que o artista condenado pl'a

MERO PRETEXTO
"

.

I' bn:túdo. na:: categorias. �!f

I
civis e qlilitares.. I' .jtl.�tame.ntos sociais .. �'Foi a função naturàl da mulher, f ticou adulterio, a

. que rotu·
y . ,tam.bém não qU:�rem manter }Oll dé·"triste pratica de Pi)

.

E�plicando as razõ.es dessa sua, a.f�rmativa, frisO,u o importação. "Entr"et.anto,: ()
.

Assim mesm.õ:_ o Governo'. seleç�o de

c,r.�dito qUe vei-c se no dever primordial, d.e I. Uga·mia .'

do novo organismo
, tltu.lar ,da pasta da Fazenda que o. abuso nos preços ,dos .

-

.
. r ' 'flcolf em condIçoes de solu- ·Ireduzll' ·em graQcLe parte es, conjugues: ,_ fidelidade re: cario'ca, ·em- que são muitos

objetos uteis e que o _comercio pretende justificar cO.'ni:1 plap.o de....:c�n.o�lla a' qu:e . s_e cionar muitos' dos principa);

I
sa 'Clamorosa. situação'!.. ciproca. os maridos insatisfeitos com

entregou -o governo possl!:nlI· CUSTO DA VIDA
.

Essa mocidadé, sem peja a vida digna de casados f'
.majoração do referido imposto, é improcedente "visto . _

_ ..
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..
' problemas do Norde�te, no O '

.

. _ . '·tO\l a reduçao do defIcit eXIS, .

T " d It f sem cultura, sem fo.rmaçã�

I
que ''Preferem casar-se lIaS

_ que.Q comerCio nao pa.ga' _ .' '. . , tadamente -'em� C_a ln p 1 n;l

I
ermman o, vo ou a fi

morál, vem fazendo, lenta- desvarios da paixão, num
aqUele tributo, o qual' r,ecaiJI

partaçoes, e de forma ben,lg" ,.ten, te,. qU� a:mgm:;t ,cas(1 dos
Grande, Pernambuco, Ba'hiq, sal' o sr. José Maria Alkmim: mente.."a desgraça da pátria mal que é a vergonh,a do noS:-
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na".
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. : I Cr,� �O, bllp<;>es, para apell3s et�'
'

- I "O custo da vida em absolu- b.rasileir.a. .

.
so tempo''..
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eXC Uslvamen e soure as 1m" ; _. DEFIC'I'T I:. 'lh-" d ," F'"�' "', ,i·'
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.' lIe '. i 11ei '�o imposto -de,: cÇlnsun:� Em-- greve ,0·
�

pessoal da. -QE SOlTO
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_ Fazenda im a que-stao das ve mCldencla desse tnbuto membro. no sl�dlCato local cals:'.JI1m.-. f\ gr�Ye.e p-eceSsa
-
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-facilidades feitas ao 'po 10 Na:ja 'vista que .os tecidos à? de trab�lh�dores da ind,ús-, ria, ps-rqu�_ nã,o conseguiram

o'·as ·e IIÇO-8S U8' :"
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rátlio de·�6�cou. dis.s,e� qu��.pc�;:1i�>des�nYoL':e:ram u�a â'� vespe�<l� 'das ele:çõ'z3 F_:
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'EM mU�D'E' ILC'(OlAR -àfír.�o� a _emjss�ra,'fizeram ri ar '50': pe� 'r·e· 'el uri' a-u IS a
ilUA U, apelos a populaçao para qUe .' _... . _ _ '. 1-' II

. ,
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'RIO, 21 (VA) _ ° magis-I Teatro Mun:cipaI, será re1.· bOicot.e as, eleiçã2's, .ou risquel RIO, 2( (UP)
.

- ° ex-go- l;CS, Ltlando à Unit�d Pres3,- tratar --de �côrdo alg�m 80- ConClluind'o, disse o sr. Adhe

tério pafa SUI'dos e mudos' lizacln a cerimônia da ,col.1. o: nomes'dos candidatos 9u� v�rI?-aq?:r, AldheII].ar:. de Ba�- Ldeclflrou que �ão veio.'ao Rt') bre a Pr�feltura de ��o Pall' ma.r de Barros que o objetivo
.

apres-enta'se no Brasil alt1- ção' de grau da noya turma, figura nos primeiros lug�res - "

'- lo. Am''': scentou o polltlCO Pal de sua Passagem pelo Ri()

ménte cl2ficiente. Temos ne cc;nstituida de 100 alunos das listas isto é -dois cà,ndi DEPUTAD'O J O A QUI M R A M '0\'(' .lista que, de qualquei' maneI foi apenas, atender ao con

cessidade de um minimo
-

d� Diversas 'vólta,rão. a seus E.� datôs do partido' comunisL1, . . .

- :.'
.

- .,J v1te do gsvernador Migup.I-
/. . \ rá, não f.aiària em acôrdo iI CouÍ<o, do E3tado elolRio, P 1--

tados, onde se dedicarão [1/'
./

exercício d") sua 'especializ1
. gum a qU;! importasse em

I
ra assistir a inauguração da

ção ..
Por outro .lado" l:! .uniã;_ �OVÓS depósifós .de Encontl'a'se e;ffi nos- sacrif.ício �o. dr. �Iaur,ic:ol pr:_l�1ei.ra 'usina �Odad:l do

vem formandCl convenlO com
,

;.
sa Cap1.taI, há pou- Medeiros, n1lnlstro da Saml.. Pals, em Cabo Fno

..

�! �:�����' �oT�l���;�:,��� . chumbo e ferro . �{: ��::::l��:� oC:��:� EFErfóS-D-isPRovAS--1i-,o"MlêÃs·NAf
bretudo em Minas, Gerai, ·.CAIRO, 21 (U:P) .- ,Or m! ,I pi' .za.d·o amigo e con·

São Paulo Santa Catarina mstro de Industnas, AZIZ tül'rii�leO; deputado: CRIAU(AS DA GERA'A-O ATUAL
Rio Grand' dó-Sul E pirito Sidky, anunciou, qUe f_Ol:am' Joaquim Ramos, n

.
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de,;cobertos novos deposltps T
�

Santo, E�tado do RIO, Para 'f! de c1mmbo e de ferro no Egi- memento de desta', WASHING ON, 21, (UP,) - Weãver afirmou que 4 �'

Dis4rito Federal: to: nisse em entrevista que que no cenál:io políti- Seis mil crianças sôbl'e o nu c ?nto das crianç:ls éjtingldas
mei:o tetal das que deverão desde seu nas,�imento pelas

'IlS'(URSOS 'ESP-ERtIAISr, DA E B A 'P' 'r'anmOvOdseSrCj,coObSertodsep��it���e��o-· Co nàcional, goza ne"·
nascer no decu.rso r.a gPl:a radiações atômicas poderilo

.
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. ta CapJtal, de grande ção atual serão ,atingidas pe apresmtar def.orm,açoes Co
Ocident.al por missões' 'geoló, .

1 d
.

d .. 1,OS nfel·tos das ex"'el.. ·.'eA'·lcl·," �.
A

·t
., t

.

f'
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. t Clrcu o e amlza es" t' -

• ,,, gem as, me� aIs, Ou' ISl.Ca
gicas eglpcias. Acrescen ou àtômicas, opinou- o Sr. War:, -----,;.;_-.;._----.=:

FUNDACA""O GETU'·LIO VARG'AS' que os .depósitos . têm valor desfl'utan4o com ju,s- ren Weaver, presid'ente fie
-

,
" ,M . '-. aproximado ·.de 7 milhões de

I tiça ille!ecidll lugar na uma comissão ,da Academia' D I S ( n ,T R.......AQ, candidatos aos Cursos �Especiais da E. B. A. P. lIbras esterhnas (u·ns , ... - . 'pqIHica. ca,taI:lnense. , Nacíonal de Ciêndas encar-; _ U: '

d
- G' t'l d

'19 ..600.000 de d;ol\Lres) e d�- ."·bl'ac,and'o-o fOlmll' regacla d studar fc't

'I
-

(Rul1 açao e u ia Vargas), deverão comparecer- ia rão aproximadamente 250
n:.

.

e � A o� {' '. ?" CAIRO, 2:1 (UP) _ Fon-

23, quarta-feira, às 8,30 hOI'as da .nlan·h,a-, n ... Iu-stitllto �, t '1 d d h b lamos votos de feli'Z das radlMoes atomlclts '"o· '.
.

" mn one a as' e c um o c bre Os fenàm·e:?us.l?;.mético;; te� autorl�adas revelar�m
dlE�ucação Dias Velho; a fim de serem, submetidos

.

5 mi�hõ'es de ferro. ° Egito I �stl,tda NU nossa cidà' n�nia -declaraçao lelta perar. que o preSidente do EgIto
aos testes. importa 350:;mH toneladas de de. t= a comissão do Senado quel Abdel Nasser e o primeiro

. f!"rr.o.po,r' anp �;@,consumo'l
l t' t dI j bl

As fichas de inscrição deverão ser. devolvidas, de' '

.. loca.l,do ch
. .t,H1,lbo é, '. de, 2 ma ' �s a eS u atL o o pro (·ma ministro da Síria, Sabri A:;;·

h'I' 'h
-

't 1 d
. �

" 1.0 desarmaln:::nto.
l' d' t·

.

1vidan�ente pre.en� lC as, ate q_uarta-feira, as 8 -,Pras. .

011e a as anuaiS. :.
,.

: ,"'- _ Se as radiacÕe3 atômicas I
sa I, lSCU Iram aqUl o p an:)

..................� �.�••.
�-a -__,._�_;. _._� .l" ._.._.,._ .-._,.__
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_-.--:� -,
••_-?' "'Y�.",·�.).,"·"
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�,-', .;v�.,.,..rV- _.� I(on,�el,.�,-.ho d,e.' . '.,.'esul.tant-�3 ._rl:1S expe�'.�ê�':I!!a.'1 para :stabel,ecer UI�a c�nfe
; _. n!

!! üuals nodpill S�)r cor�)JJera. deraçao entre os dOIS palsfs .

{

� O" a � Ir'8 '[um" D!r' Ia'
?al? muit? fracj:L;; .em relação Dentro de peucos dias, ehe'

.-:....·i�l,', I � n ' w,,!,r -,',r, ,

-

, _'.: ,'.
.

',.: '.' .'�,
-

..
:",�,t::I: JA!!��,·��!!�ári�� i�iF::�:1�:'�!t=�����,1 ���.a�á�a;�i: ;:;:�.,�

� " .'
.

, :1 vem,' no e�t�\r��\1, ;3,81'. 2n J �am, cp.efiand? uma de�e-
�yllCla Anntara mforma que _aradas. como totalmente

I gação' que.. prosseguirá
nes

-tambélll os diril,,!l'entes no-sul inofenSIvas", acrescentou o·
t Jid· t• .

'.,' " " . ." " ,'. .., -' .. ,
•

,

.
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• � '" a""r' A s guir o Sr -en en lmen os.
.

� WASHINGTUN, 21 '(U;P,) ___; O. PRESIDENTE EJ8ENHÓ'V�R':PROMérEU HOJE, AO' INI()IAI,t SEU 'SEGUNDO Pt-:. da Sumatra s�gUlram/o\exem
..)r .. vv e "".' e,," .

� RIODO PR.ESIDENCIAL, ,.QUE SEU GOVERNO TRABALHARÁ C0l!l ENERGIA PARA CONSE6UIR"IMPOR A,PAZ NO. � pIo dadopela região centr,-'l 1:-0' R' M A. L
I

D E SME N , I DO� MUNDO. O PRESIDENTE TAM.,EM PROMETEU CRIAR UM CLIMA INTERNACIONAL EM QVE, AS. 'NAÇôES' DEI, � da ilha, fpl'mândo um· côn, r
.

. ,

.

. ��XEM DE TEMER. A AMEAÇA DO EM:PREGO DA FORÇA. G. -PRI�EIRO MAND�TÁRIO DOS_. ESTADOS 'UNIDOS}, selho revolucionário para lu VIENA, 21 (UP) _ Um voluntariamente à sua Pá-

� PODEM �.E CONSTITUIR,NUMA FORÇA TAL QU� CON'lRI�UA PARA ALIVIAR. AS· TENS_?ES EXISTENTES NO� tar PelOs direitos das p,ro porta-voz /",,40 govêrno ous-I tria.� MUNDO MODERNO. "ISTQ _ DISSE () PRESIDENTE _ É UM TRABALHO PARA O QUAL FOMOS CIHAMADOS r, I víncias. Esse conselho é che- tríaco desmentou categorica .-------�-----

II
AO QUAl; DEDiCAREMOS TODAS AS N08SAS FORÇAS��,,::EISENHOWER:".-,tDl��'.:·QUE A FONTE PRINCIPAL DE� fiado por um antigo tenente ,me,nte a acusação de que 'osl"No,O M'inislro
AGITAÇÃO. NO MUNDO É O COMUNISM9 INTERNACIy�AL POR,ÉM

_
FRIZOU\ ACREmT� QUE

..

AS �ORÇAS�. '
"

.

_ ,',
refugia,dos hungaIUlg,_,são m�l .

Co.MUNIS'l'AS FORMl . CONSIDERAVELMENTE ABALADAS EM ?ONSEQU1!:NCIA DOS' CONTUNDENTES' NA< Ad,oeceu em meio a tratados na 'Austda. ° '50' do-Supremo$ HUNGRIA. ACRESCENTOU. Q,UE OS RECENTES ACONTI..:cl�NTGS NA HUNGRIA DEMON�TRARA� AO. MUNDO, ,. -,

f. vemo'Húngaro, em nota' quel -' -

" "A DISPOSIÇÃO DOS HOMENS AMANTÉS DA PAZ E DA LIBERDA.DE DE DAR SUAS VIDAS· POR ESSE OB.{ETI-,.' pr��a O aqmr .

entregóu ontem :1>0 secretário '. RIO, 21 (VA) _ ° sr. Jus

� \'0". EISENHOWER PRONUNCIOU SEU ,DISCURSO ANtE -MILHARES' DE PESSOf:;; QUE �'!IE' REUNIRAM Elh' í " G<?IANIA; 21 (UP) _ -O geral da ONU, queixü-u-::e' p�lino KU_?itschek submeteu
t _

- -
.

X' I. I faqUir Zhambur que com..,.
.

. a apl'ovaçao do Senado o no-

I FRENTE AO CAPITO�IO, POUCO DEPOIS QUE ELE E O VICE'PRESIDENTE RlC�ARD. N.J ON PRESTAltAM ,lU � pletou s li 41.0 cÚa de jejum' de qUe Os refugiados HuniP' e � des mb 'd A tA_
< RAMENTO PÚBLICO, E �8SUMIRAM, OS" RESPECTIVO:..) CARGiJS. O"J,!RAMEN'l'O :I!:(JI miA . R.EPE.?'IÇAO' 'DA < _ápreSel}t\.se com ,sua saúae rss Eão l;na!tratados na Au.': I �o �artines �fl�� ':oas�1 go
� CERIMôNIA PR!VADA I!;FE�UAD� O�TEM NA CASA BR��qA,_A�TE lJM GI;tUl'O DE OITENTA PESSO?8,-FAMi. r abálada,

.. estan�o :-�esmo tria, Grã Bretanha e Fr-anç:\.: Tribunal ,de Justiça de Mi

� LIARES E AMIGOS:DO; P�ESJDENTE E VICE P:RESIDENTE. O DISCUR-SO' DE �ISENHOWER FOI O PONTO C'Q.l, ''j _fl<n;.eaçad� de ser obrigado a
.

,

'

,
I· nas GeraIS,. _para Ocupar o

� MINÁNTE DAS CER.IMONIAS DE P08.SE, QUE CONSTIT.UIU:A QUADRAGESIMA ;TERCEIRA'DA UIS'rÓRIA DA�I abanfdon�r, a t�!ova._ . ,D.�sse o porta-�oz que a-AL'�-I c.a;rg·Q?e mm,ISLl").clo Supre
'.

. '.' .

., _
r

- -,;- .

•

,n �
o. aqfl�1 es a com as aml I tl'la como PaIS dernoc.ráiti00 mo Tl'lbunal Fed"n1, n:l va

� NAÇÃO. DEPOIS DO, DISpURSO, TEVE INICIO UM DE:-;FI��·.QUE �UROU DUAS �ORAS E MEIA, ��A�E(,iADO;. dola;s inflamadas, sendo sub'j''''-", '..... "- ., ga decorrente da aJlPJ;ellta·

� PELO PRIMEIRO p�ESrDENTE DA CA�ITóLJ;O A - CASã' "BRANCA -:
, '.; i'

,

':
.' , .� I

m�tldo aO .,competcnte tr�a nao;. t:mpe,de que nen�u� r;'j doria' do mihÍ{;!trb. E'áia'r Cos

�����._.
mn�. : l,fug,a� Hmguo �eIDeLe;�. ,.

,

•

.,

r., •

•

• �

• � ,,:. III f I
� .J

._- __ .�

Diretor: RUBENS A.-RAMOS

-.'

I

\

')

4 mO professores par-a ate'i
der à educação ctàs 2'l\ mil
crianças surdas em idade e'3

colare A fim de formar ó cp"
\

po docente necessário, O' Ius
tituto Nocional de Surdos
Mudos vem, há 5. anos, fo�'

mando professores especi'l.
lizados, te.ndo .I"" forma'i�

-150. NO próximo domingo, nt

/
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"

� �olóna I IJamista
D A

/

Estiveram em visita à sede do PTB, onde mantive-Li,
ram cordial palestra 'com o presidente Dr.' Acá�io Ga
l íbaldi S. Thiago e demais membros da Executiva Es

tadual, o vereador'Altivo -Luz Amorim, presidente da

Câmara Municipal de Caçador e destacado membro do

PTB, os Srs. Pedro Francisco de.Souza, influente prócer
pessedista de Pescaria Brava, e Ariovaldo Huâscar Ma-

chado; diretor, da Rádio Difusora d�'; Laguna. .

O dr. Fausto Cárdoso,:��dente da Confederação 1
Nacional dos Trabalhadores do Comércio foi, recepcio-,
nado, nesta Capital, pelos círculos classistas. Respon
lendo ao eloquente discurso do Sr. Hipólito do Valle

Pereira, presidente da Federação dos Trabalhadores do

Comércio, o dr., Fausto Rivera Cardoso fez um seguro

exame das relações de patrões e empregados, para con

cluir dando um lugar de destaque, nêsse 'particular, ao

Brasil.
Entre um 'rélatório e um telefonema, o meu cérebro

_-o .
__

cedeu. Parou completamente, boiou no espaço e fugiu Regressou do Sul do Estado" onde o levaram im-
das obrigações, negou-se a 'Produzir, a lutar -naquele portantes ínterêsseà. do PTB, o deputado Olice Caldas,
compromisso maquinal de um regime de oito horas de líder da bancada do PTB na Assembléia Legislativa.
trabalho. __ ::__

E foi-se aninhar gostosamente há quinz� anos atrá.�, Acha-se em Canofnhas, em missão do 'PTB, o depu-
na atmosfera de um domingo em que um garoto já 1:a· tado João Colodel.
-ludo já tinha engraxado 'lSeus sapatos e esperava a n.)ta __ : :__

do almôço gordo pard atirar-se. ao cinema. O Senador Saulo Ramós é o autor 'das emendas à
E como aconteceu isto ,eu não sei, francamente. Lei Orcamentária da União, para 1957, em benefício das

Tinha, pela frente, várias pessoas para atender, d,iver- :;eguint'es entidades de Tijucas:
'

sos lembretes da e'�9ôsa, algumas recomendações dos Escoia de Inici9ção Agrícola':_
garotos e uma infio'dade de problema$ pequenos e

f'll) Botteuxburgo , Cr$ 1.500.000,00
grandes. Tudo à mi.rha frente, cercando-me um círculo Para instalação de um pôsto, de
áe ferro dentro dó 'qual a gente fica prêso até ãltas 110- pescado do 'Mercado Municipal de Pei-
ras da noite. xes

'

.. .- .

Mas aconteceu aquilo. Voltei, aos' quinze anos, numa Maternidade Dona Chiquinha Gal-
dominical manhã ch.};a de sol, no número sessenta e três

110tti ; .•... '

'

.

da rua Santo_s esqu;11a com o cha,mado Bêco Sujo, bêco' Hospital São José (Assistência Me-
do Lauro Xandóca. Meu pai, por mais metódico e crite-, dica) ,

',' .

,

!'ioso tinha também .,eus repentes. �ram raros" mas eles Para cons';rução do Hospital de
?tacavam meu pai. Emergência aos doentes mentais e con-

Entre ele trepava na cama e daí alcanç'ava a parte tagiosos, nó Distrito de São João Ba-
superior do guarda-Iou'Pa, trazendo de lá de cima uma tIsta .

eaixa preta e alongada. E tirava dalí um bom violino, um __ __

tanto empoeirado. Afinav.a o instrumento pacientemen- As emendas da autoria' do Senador Saulo Ramcs
te ajustava-lhe ao q:leixo, passava o -arco e vinha pUXiar )'eceberam parecer favorável e foram aprovadas no Se
velhas valsas. nado. E os membros do PTB, em ambas as Casas do Con-

Com franqueza, eU' me comovia. E como tinha gran- $�resso, emprestJ,ram a essas providências, por ins
de -amôr a uma gaitinha de bôca, ia buscá-la e procura- tâncias do Sena'lor Saulo, o máximo apôl0.
'la a�ompanhar aqNele lutador que num mo.mento de pu-

•
__ : :__

10 'so.nho parecia apertar o instrumento co.ntra si e se- Nas sedes do PTB, no Estreito, às Ruas Felipe
:nicerrando o.s olhos fugia para um recanto da vida seu, Schmidt e CeI. Pedro. Demoro., encontram-se à disposi·
sómente seu. Alí não havia filho chat�, dificil de educar, cão dos interessados, diàriamente, das 9 às 11 e meia e

contas, ,preoéupaçõe8 e recalques ,de modesto fundo- das 2 e meia às 5, exceto a'o.s sábados, pessoas habili
nário. tadas e credenciadas pelo partido para instruir os com-

Logo após vinha a vóz um pouco tremida de minha panheiros que p:recif>e,m se qualificar como eleitores ou

mãe, que fazia côro aos dois instrumeneto.s, e com um ;mbstituir os respectivos títulos.
pano nas mãos, limpava um móvel, e não' parava um

minuto.
Lembro-me que a certa altura fiquei amolecido pQr

uma valsa muito bonita. Perguntei a meu pai quem era SINDICATO DOS" EMPREGADOS NO COMÉRCIO

o autor. Ele respondeu;-me co.m simplicidade, sem parar HOTELEIRO E SIMILARES
ele tirar melhor som: Ah, esta eu mesmo compui há

muitos anõ�, quando tocava em orquestra".
Vi então meu pai de outro modo.' Como um mo.110

simpático, a manejar profissionalmente o 'instrumento,
iocando ... enquantl) os outros dançavam ...

OSVALDO MELO

RINQUE DE PATINAÇãO: CALÇADAS - Está se

tornando comum em certas ruas e até mesmo nas

mais centrais e avsnídas, como ontem ainda tivemos
ocasião de verificar à rua Felippe Schmidt à tarde e

na Avenida Hercílio Luz, as correrias desabridas com

patins sôbre as calçadas. 1
Os que passam que se defendam. Com,h em Floria

nópolis tudo acontece, o. fato apontado aqui já está
chamando a atenção, tanto' mais quando. Os "patina
dores" são crianças, que não somente, podem atropelar
.e acidentar os transeuntes corno a si próprios. Era, o.

que ia acontecendo ontem si não fora a ante-Para de
uma das montras da casa Hoepcke ...

Aqui fica o aviso e os responsaveis por possíveis
acidentes, que determinem suas provídêncías, para
que sejam Os mesmos evitados.

,VELHO HABITO: LIXO - Ainda em vóga o velho
habito de se colocar às Portas das casas residenciais
e até em ruas rrrevímentadas e praças públicas, latas
e caixões contendo lixo para ser retirado ou recolhido
pelos camínhôes da Prefeitura. Os caminhões nem _

sempre passam cêdo e quando encreneados nem apa

recem, ficando sôbre oS passeios latas, e .eaíxotes que
deveriam' também ser contados como lixo' e levados
para "o fôrno crematório, nossa Gahsna lá por perto
do Forte Santana ...

Ali na Praça é, uso colocar-se varias latas em con

dições de serem postas com o lixo no F.orno. Velhas,
enferrujadas, sul.íssímas, dando prova de nenhuma

atenção as �xigências da higiene pública e enfeiando
a Cidade. Forno com elas, srs. fiscais!

E O MIRAMAR, SAI OU NÃO? - A resposta deve

ser aquela do Manél montado no burro que desem-
bestou: - "Não xê xabe�.. .

-'

Poís o 'Miramar continua como estava. Destelha

do, com Seus varões de ferro comidos pela ferrugem
e pelo salitre, chalo de Iímo nas velhas escadarias já
quasí sem degraus e lambido 'pelo mar que tem pena

daquelas ruínas,
Até bem pouco tempo havia' uma "maqueta" em

exposição, mostrando' o que será o "futuro" e com

uma fra.:-e bem animadora:: "Será construido pelo
Governo do Estado e a Prefeitura Municipal". Até a

"maquette" sumíu!
O Miramar, está ali, sim sr. tipo ruinas provoean

do piedade, saudades e críticas mordazes, muitas de

las justas.
O 'muro que o, ladeia, acaba-se aos poucos como

promessa, que se esfumaç-am.

EL HARABID

1IIIiIiI_�,.
... /M..,.rW'O'''''.,..Ulol.· ..d..

'

auca.uu, PROSOIIAS

,<
·}-;:'i·�.

O SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domici

liar de Urgência), ci iado pelo falecido Presidente Ge

tulio Vargas e subordinado ao Ministêrto do Trabalho,
vem prestando inestimáveis serviços às comunidades �a-,
tarinenses, notadamente aos trabalhadores. No ano f in

do a organização dêste Estado, sob a direção do dr. Al

miro Batalha foi classificada, dentro do Brasil, em pri
meiro lugar, 'pela sua eficiência e operosidade.

'

--':X:--

O PTB catarinense está representado, no Rio, por

uma Comissão Representativa integrada dos Senadores

Carlos �omes de Oliveira e Saulo Ramos, dó dr. Rafael.

Cruz : Lima, presidente da Companhia Nacional de Se

guros Agrícola, e de sr. Chrvstaldo Catarinense Araújo',
Superintendente de Caixa de Crédito da Pesca, com as

prerrogativas de resolver os, assuntos em que o PTB é

interessado junto à wlta" administração dos organismos
fed ..rais,'autárquicos e para-governantes.

_'_-:x :--

A bancada federal do PTB, na Câmara dos Depu
tadas, compunha-se, em 1945, de 18 deputados; em 1950,
de 30 deputados; e em 1954, de 62 de putados.

--:x :--,

Os drs. Telmo Ribeiro e Francisco Câmara Neto

estão estudando e dando a forma de 'Proposição parti
dária o trabalho do Jornalista Medeiros 'dos Santos, in
tituladó : O Trabalhismo Brasileiro, que contém urna

crítica alta e objetíva
"

áos métodos partidários, assim

corno sugestões a serem introduzidas nos estatutos e no

programa de PTB. Dentre essas sugestões destaca-se a

oue defende o direito de voto para os analfabetos e para.

os sargentos, cabos e soldados das fôrças armadas.
O trabalho em aprêço foi apresentado, em forma de

palestra, à reunião do PTB, nesta Capital, em 24 de ou

tubro de 1956. Por sugestão do Senador Saulo Ramos e

do sr. Hilário Zortêia, trabalhista de Capinzal, presentes
ii reunião, a Comissão Executiva Estadual deliberou en

viar, após os necessúrios estudos, o estudo do Jorn. Me

deiros dos Santos, na .êpoca oportuna, como contribuição
óêste Estado, à Executiva Nacional, a fim "de ser de

batido na próxima reforma dos estatutos e do programa

(lo PTB.
--: x :--

---- r

Na Câmara dos Deputados, os representantes do

PTB relataram, em 1956, mais de 300 projetos e outras

nroposições, na quase totalidade, do interêsse direto dos

trabalhadores, segundo. o minucioso relatório do depu
tado Fernando Ferrari, líder da bancada.

--::--

Seria'
. Abolido· Na

Inglaterra O Servi- '

ço;MilRarObri-I
gatório

LONDRES, 21 (UP) - o
novo Govêrno britânico te
ria decidido abolir breve,
mente o serviço militar Obl;�
gatôrío na Grã-Bretanha e

substituir o atual sistema de
conscrição po rum sorteio
análogo , ao qus é aplicado
nos Estados Unidos - anun.
ciam varios jornais londri
nos. O número de' conscritos
seria assim reduzido de
230.000 para 80.0ÓO por ano

Mas seria mant.ida em dois
anos a duração do serviço
militar,

Desde meus tempos de craque ó, 'Puskas
do Externato, tive aversão pelas extremas,' fossem
direita ou esquerda,

Naqueles saudosos tempos de futebol sem IÍú
mero nas 'costas, sem sistemas alfabéticos, er sem
técnicos analfabéticos, valia a improvisão da hora
D, em face cia tática também improvisada do adver
sário. Beque-espera do time, vivia' a brigar com o

beque-avança - Oscar Bulcão Viana -'- porque sem

êle esperar eu avançava sôbre os extremas do com

petidor.
, \

Creio que dai me ficasse 11 mania, transplan
tada do esporte para a politica, de combater as ex

tremas, sejam Uit esquerda comunista ou da direita
íntegralista,

,Estes últimos estão' no govêrno da terra. O.:_·
seu órgão nacíoual afirma que QS outros, da esquer
da, também estão! Os democratas cristãos, que de-,
vertam [ogar no centro da cancha, infiltram-se pra
pela meia-direita, ora pela meia esquerda!

Os udenistas, reacionários de calções pela meia
canela e gorrfnno de harbicacho, não saem da de
fesà, fazendo cera, mesmo com o placar adverso L E,
julgando-sj, da bola, por-rqualquer coisa ameaçam
acabar com o jogo; num golpe. Os populistas, não
jogam nada e só querem bola e mais bola! O go- .

vernador não faz outra coisa senão pedir ao juiz
que apite faltas máximas para êle fazer, golos de
colher!

'

Assim não há quem jogue! Não se .sabs nem a

quem marcar!

Os Bilhões De Liras
Gastos P.elo P.(.

Italiano
ROMA, 21 (UP) -- "Dos

sete bilhões de lir ,IS gastos
'anualmente pelo P,ll'tk!o Co
munista italiano, somente
dois bilhões provém de con

tribuições e mensa.ltdad-s"
- revelou o Sr. Eugeljio Rca
le, antigo sanador recente
mente expulso da direçãi) do
Partido Comunista. O Sr.
Reale, cujas revelações são
citadas pela agência ítalíàna
"Nova Stefani:' _ ijmeaçoll
"dar publicidade a outros fa
tos mais graves e mais com

prometel1'ores para os diri
gentes atuais do r.c, italia
no".

@EMAS
CINE SAO JOSF
Fechado, para instalação

do "CIN-EMASCOPE".

,
I,

As 2 - 5 - 7112 - 9hs.'
"Sessão das Moças" y' b

'

.

Dick Powell � Del;>bio·' er as,R'EYNOLDS em: '
.

ROMANCE DE MINHA,
I

VIDA

2.D00.,OOO,00

, 200.000,00

200.000,00

UíOO.OOO,OO

CONVOCA'ÇÃO DE ASSEMBLJj:IA GERAL

A J:unta 'Governativa convoca todos os associados'
e convida a classe em geral 'para a Assembléia Geral a

realizar-se no dia 27 do corrente, domingo, às 10 horas
(ia manhã, na Séde da Liga Operáda, àfim de dar pos
se solene à mesma.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 1957

- a) Oswaldo Fernandes
Presidente

Technicoloi
No Programa:

"

Reporto na Tela Nac.
Preços: . 6,50 - (00

�o�
.

Censura até 5 anos.

, As - Shs,
OsCltrito - Cvll FAR

NEY - Enalda - Miriam
. THEREZA em:

COLÉGIO DE' BROTOS
'No Programa:
Esporte na. Tela Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 ahos.

,

As - 8hs.
"Sessão das Moças"

Dick Powell - Debbio
REYNOLDS em:

ROMANCE, DE MINHA
VIDA

TechnicoloI:.
No Programa:

, Reporto na Tela Nac.
Preços: 6,50 - 4,00

3,00.
Censura até 14 anos.

_1

As - 8hs.
SHvana PAMPANINI �m:
O GAVIÃO DO NILO
No Programa:
Noticias da Semana Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

"Sessão das Moças"
Bing CROSBY Jane

WYMAN em:

Technicolor
FILHOS ESQUECIDOS

Technicolor
No Programa:
Filme Jornal Nac.
Preços:

'

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

para ,anli Catarina
1) Construção rio pôrto

São Francisco do Sul
de

20.000.000
2) Construção de trapiche em

Arar�nguá .

Dragagem dos canais de
São Francisco, Join'ville e

Lagoa Saguaçu e braço de
mar chamado rlo São
F'rancisco .. , ..... , .. , ...

4) Dragagem do pôrto de La-
3.500.000

2.000.000
,3)

guna .,., ... ,...... . . . .. 5.000.000
5) Dragagem do Põrto de

Itajaí . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.000_000
6) Dragagem do Pôrto de La-

guna ,. . . . . . . . . . .. 20.000.000
7) Obras d(! defesa e pl'ote-
'ção em Blu!uenau 2.000.000

8) Pôrto de ItajüÍ com o res

pectivo armazem Frigorifi
co e EstaçãiJ de Expurgo
- continuação da cons-

trução : ,. 30.000.000
9) Pôrto de L.-tguna, para

conclusão e aparelhamento 5.000.000 102.500.000

DIVERSOS:
1) Obras de melhoramentos

em vários portos, rios e

canais. inclUSIve dos rios
Pojl'ca, em .Tojuca; Catu,
em Alagoinlli1, no pôrto'
de Ituberá; ponte do Ibi-

, caraí; cais de Mucuri; pro
teção contra enchentes na

cidade de. Ngzaré; cais de
proteção e atracação em

Jaguaripe; porto de Mutá,
em Valença; pôrto de Ta
peroá; cais de proteção em

Mundo Novo, cais de Ita
parica, na B,'1hia; desobs

truçãe e dragagem da baia
de Paranagua, rio Paraná;
prossegUImenio das obras
do pôrto de ?aranaguá no

Paraná; obrás do cais de
Neves, no Município de
'São Gonça}(', Estado do
Rio de Janeiro; obras de
defesa do 1'10 Itajaí-Açu,
em Blumenau, Santa Cata
rina; ietificac;ão e draga
gem dos rios Cará, em

Lajes e Capi ,'ari, em Tu
barão, Santa Catarina e

continuação das obras do
pôrto de Santa Vitória do
Palmar, no Rio Grande do
Sul e cais de proteção na

cidade de Tubarão em

Santa Cataril'u e cais de
embarque de Santa Cruz e

de Piuma no Espírito
Santo. '" .. '

. 90.000.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Ampltando ae vantagens oferecidas ao Povo pelos preços arrasadores
""\

da atual "Liquidação Vendaval"

Adicionou A Modelar de modas uma oferta estupenda, e oportuníssima:

Mediante a entrada irrisória

• Df 30 CHUZflROS
e o restante em suaves pagamentos mensaís.

Esta cfferta é válida dos dias 11 a 28 rlo corrente,' !!
,

'

,

-

TRATAMENTO ,DA. PALI
DEZ DO ROSTO

.' . .

o I[IB� e I nem B
DANNY KAYE - o maior

II
Já chegaram, por isso, aos estü- Uma das últimas ,!l,trizes a f

cômico do mundo ,dios ganhando m,uito dinheiro. zerem testes para o prfnciprlsuficientes pah'a a obten- Danny Kaye é capaz de diver- I Recentemente, alguns estúdio papel de "Helen Morgan Story
'

ção .de um tom desejado. As til' grandes e pequenos, aqu í, 110 compreenderam o seu erro " foi Jane Wyman. Mas, o melhor
pess::>as que não pudararr Japão, na Inglaterra ou no Polo que se reflete em maiores dex- é não comentar o assunto nuno-i

tornar o sol natural encon- Norte. Conhece todos os segre- pesas com 'salários, Por, isso abr-i mais até que a escolha defiru.' ..Inumeras são as pessoas .

f'
, , .

tdos de entreter um auditõuío 1)01' ram cursos e convidaram par'l va seja eíta, pOIS, pratlcamen e. "

t ./! tram nos raios ultra viole-que apres·en am a L,ace pa- várias horas, sempre com slfc,s- 'frequentá-los jovens com amb i- todas as atrizes disponíveis jl
lida 011 melhor, com uma ta fornecidos por aparelhos ,,0. Sua fama corre mundo. ! ção cinematográfica. Dentro de foram testadas,

coloração que se asseme� médicos os 'mesmos bene- Foi em 194'2 que seu talento poucos anos poderão lançá-los *
,

O ficos resultados. As rnas- chamou a atenção !pela primeim "do nada", 'com sulãrios mais Eddie Albert tornou-se tãrlha com a .da cara. s cre-

b vez, num teatro da Broadway, baixos que os exigidos pelos ,1),1'0 loura quanto Diana Dors ou MI,
t d t d sagens faciais são tam emmes e ou ros pro u os e Seus filmes são sempre suces -os

' fisaionais do palco ou da T.V.
I
rilyn Monroe., Teve que clarear

beleza usados externamen- Indicadas e em alguns ca- de bilheteria, I ,. os cabelos para o seu desemne ,

'te sobra o rosto conseguem ses conseguem melhorar Danny atualrnenta tem mosbr.!',: Jane Powell foi entrevistaif:) nho em "A Casa de Chá do LU,lI (.
, ' .' {'.» bastante a eoloraçãtr da=pe- 'do, vonta-de'·de voltar aos p�lcos ti á lio-rdô"d'ô'làte em que realiza: de Agôsto";'ê diz que fica' 'maisapenas disfarçar a 'pa rcez v

le. • 'pois sente necessidade de um' um cruzeiro com o marido, Put claro ainda cada vez que voltada pela mas, uma vez reti-
contacto com o públiGo mais "di-' .Nerney, e disse: praÍ'a.- Eddie' deve' partir 'e� brerados volta", síatematíca- Mas o principal trata-
reto" do que por inlern�édio '.!"

I
....

� Creio que sou (ias pouquh ve para o,Japão, pois tem um pu
mente, o estado anterior. mento da palidez do rosto filmes.

I
simas estrelas que não forlo:1'1 pel em "Sayonara".

'

As fricções são indicadas consiste em cuidar das con- Sua esposa, Sylvia Fine, «inda menci!5nadas' como prová-' •
-

d·
-

f' ica raís pois a quem escreve todos os papeis qu veis int_erpretes do principal pa- Quando Mac Krim telefona pa-feitas esfregando-se forte- içoes ISl S ge ,

t Danny representa, I pel de "The Helen Morgan Sto- ra sua namorada Kim Novak e
mente uma toalha felpuda pele é um reflexo do es a-

• -. ry". 'nã!> a encontra, deixa o recado
molhada em, qualquer .lo- do interno. Nada mais Jayne Mansfiel foi denomina; ... de que "foi o Conde Mac, quem

-

1 l' lti 'justo do que ouvir a opinião da de "a mais elegante 'bomba COLLEEN MILLER - tudo telefonou". Isso porque Kim temçao a coo ica

a
ou ednJ � I� de um médico clínico, a fim loura do cinema". E, com razão. deve aos "peixinhos" um fan que é realmente Cond'e,mo caso um pe aço e a go- I' Jayne veste-se marav ilhosamen- Não é uma fôrça de expressão, Mario Bandíní, Bandiní

"

de:'e
SANTA RITA BASTOS (f'rei) dão embebido em alcool

cO-I
de que' e.e possa prescrever,

te. Tem um guarda-roupa todo se não fossem os peixes talvc.z chegar no Natal e dizem que pro-
.....·•·•·...·•·.•.....·•·•·....·M· mum dó comerciovA ducha, o� ;

medicamentos neces- desenhado por Oleg Cassini, .Js-I Colleen Miller não e8tivesse ho- porá casamento a Kim.,..........-_.........-.....

principalmente a variedade' sanos para afastar a cou- pecialmente para ela. Está com- je no cinema e nós não ter'iamos *

. - .
.

Tf
I
sa. Regra geral reside esta ,prando um casaco de raposa pr .1-1 o prazer de, vê-la r-as telas, o WILLIAM HOPPER - filho

da Conceição Ferreira. conhecida como fI 1 orme
I' t b

-

as
- teada por 18 mil dólares que que é sempre uma delícia pa -a de lima grande colunistat' •

" t fi-" numa" per ur açao v 0-

'I
"

l'"
- sra Izaltína Paula Ci- e que consiste num ja o 1- I t b t' b I considera indispensavel para SU'i os olhos. O caso se passou assim:' Mas famosa que s�u filho, o.J' •

b mo ora em ora am em os" _

- sra. Dalva de Oliveira ,dade espôsa do tenen- no e forte. de agua so re o
.

'
. boa apresentação. era a temporada de pesca de t.r 1- artista William Hopper.é sua

t E' �. L' C'd d rosto produzirá o mestno
I
anemlCOS, neurastenlCos, se- � I tas em' High Sierr�s, Colle�,q mãe a colunista cinematográfi�'\IAbre:l, espÔ'Sa do sr. e ugenlO.. 1 a e,., . _ b � ,dentarios inveterados as- O DIretor Robert Webb 'ficoll apareceu numa fotografia ao Hedda Hopper. O pai de WilliamM·· Ab

.

d de nossa Polícia Mili- I efeIto das fl'lcçoes em ora,' . d" I
arIO reu, In us-

•

SIm como os car Iacos e os ,surpreso com a declaração m)- do de Un1 campeão de pesca. D.'d foi um famoso ator, chamava-,<ctar
/'" e' lo'gico, de uma maneira

.

f d d' t b'trial em BomRetiro.. .

'm os IS ur lOS desta de Elvis Presley, de que, cobridores de estrelas viram 1 De Wolf.
- menino Jorge Róberto, - sta. Maria Ondina Si!- muito mais a.ti.và. A ,exposi- que so Ie

'" �ão era
-

fibsolutamente um atol" fotografia numa revista e ... ;) William nasceu em 1915, fl(o

filhinho do iJ.istinto cão ao sol ,constitue, ainda da's suprar�enals possam ainda e que tinha muito q'l � éarreira de CQUeen :omeçou. dia 26 de janeiro. Com tão hl'iva. .. .

t' tambem apresentar um es- aprender. Elvis terminou assi;n Seis filmes já fez a jovem, ex Ilhantes pr,ogenitQres, tinhacas"l sr MI'lton S Gal' . sta 01'1' TerezI'nha Lis- um dos meIOS maIs p,ra ICOS
d l'd f

.

1 '"',. .' -.
, tado e pa 1 ez aCla a sua, '�falação.:'; "Miss Portland", qu.e tambem i.� obrigação em se tornar famo';()Para combater essa falta de

O
'. "1

•

.�cia dr. Helena Hermo- boa.
_' t' s casos SImp es e em

- Estou dizendo' 'a' verdade foi bailarinÍt. tambem.·
zila S. Garcia. - sr. Walter 'Mussi. coloraçali} normal do ros o '

t
' senhor Webb, tiunca estive n.! Colleen é' casada atualmenti Começou sua, carreira cinema

- Srta. Maria Imaculada - sr.' João Schneider. e· apenas p�ucos banhos são, que. s.e nf?�' a_penlas, lumda: ma Escola de Arte Dramática. com Ted B,riskitÍ. tográfica antes da ultima guer
______________� -------�\---------- l"emsulC�clli ooa e We���a��aa� •• �e�"�i������1

vascularisação podem ser meira vez que encontra um ar Susan Haywllrd está continu.m ter sido chamado às armas. F;z
resolvidos com fricções, tista, que faz questão dI! confes do a tomar. aulas de dança e ca.- parte de um' grupo de "homens

massagens, banhos' ,de luz, sal' que não: é al'tista, 'to, pois seu sonho é a'parecer em rãs", mâs, com isso, perdeu oito
* "" *' comédias müsicais. O que CO,I- anQs de atividades cinematográduchas ou mesmo com re- :mxaminando-se detalhadamell- seguirá. ficas.

gras alimentares sadias e te as "caras novas" que brilh. * * William é casado com Ja ,n

bastante exercicio respira- ram no cinema nesses -último,; Marilyn Monroe ji comple'Ill' Gilbert (filhg de John Gilbert)

torjo.' an'os, verificamos que todas el ',� seu trabalhQ na filmagem df' � tem uma filha Joan,' já com i!
vieram da televisão or. do teatro "The Sleeping' Prin�e" e, bre '. anos.Mas os casos mais com- ..__..,..... f'"' -r.. mente, estará de volta a' HoPyplicados e que constituem, terminar com a maioria dos wood. Marilyn declarou que con,

exatamente, os que maÍ's casos', em que a pele se tinuará a estudar no "Actor;;

aparecem, só poderão ser apresenta palida. Studio" pois pretende aperfei-
debelados sob as vistas de çoar-se cada vez mais na arte de

representar. A 10\1ra é ambi�'')-

SOCORREI-ME, Senhor! Quel.�·ai! piedoso
Minhas algemas, 'cheias de dureza!

Se meu crime provêm da natureza

Quem de ser deixará réu, criminoso?
�,,�0fi:1.__

Daví, que foi tão rico e venturoso,
-r-:
_. ,

Por Bezabé caiu na. viL fraqueza;
Sansão, perdendo o 'brio e ,fo):'tale,za
Ao orbe deu exemplo lastimoso.

Dr. Pires

,

S O n e te

Vêde Jacó, retido em cativeiro
Pela gentil Raquel; vêde Suzana;
Vêde afinal, Serhor, o mundo inteiro!

Desculpa tenho na paixão insana:

Que ou mandasse-me o céu o ser primeiro,
Ou fizesse de ferro a carne humana.

ANIVERSARIOS

, ,

*

AVll Gardner declarou' que d.?-
cididamente o seu gênero não II

a comédia. Prefere os dl'áma;;,
"ainda que tenha que seI' puxada
pélQS cabelos" - como declaroll

pessoalmente.
(Continua ná loa Página)

..

Rossana Rory - uma beldale
italiana que acaba de filmar em

Hollywood comentou:
- Na Europa, fiz 15 filmes

sentimentais. E' a primeira v ,z

que beijo um cavalo em vez de
um galã.
Realmente, Rossana beija 'um

cavalo no filme "Gun for a

um -clinico. NOTA: - Os nossos lei-
sa.

tores poderão solicita::- qual- ..

quer conselho' sobre o tra- O jovem e simpático cantor

tamento da pele e cabelos Robert Merril, arranjou uma n",

ao medico especilista Dr� morada s<)ria: �lajne Aiken.

Pires', à 'rua Mexico, 31 -

:t<:lizabeth Mueller, está se 'li
Rio ,de Jª-neiro, bastando vorciando de seu marido, o can

enviar ó presente artigo tor Bill Meskell, em Munich. EI:

deste jornal 'e o endereço zabeth já tem aparecido em j;',
mes, com ótimos desempenhoscompleto para a respos- merecia voltar ao cartaz, não

ta. I acham?

Os modernos recursos me

dicos são inumeros e bons
Como exemplo citamos ape
nas os maravilhosos resul
tados advindos com a vita-
'mina B doze na hipotese de.
se estar frente a frente
com um processo anemico.
Só combatendo a causa efi
cientemente é que se poderá

Town".

Dia 2· de Fevereiro

A maior, a mEJhor, a mais original e tradicionál\

festa do mfIbe.

"SOIRÉE BLANCHE DE 1957"

1
I
I
I

I jl :
r' -

H
I
,

/ AV,EN'TURAS ,-DO
?'

-
Traje rigorosamente exigido:

/
./

\BRANCO para ambos os sexos 'I

Reserva ce mesas na Secretaria do Clube

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Florianópolis, T-erça-feira, 22 de Janeiro d-e 1957
.

_, >-1�"O ESTADO" u mal;:' aNTIGO DIARIO DE S. CATARINA

ÁtiiVInaGabriela=----..
-...-�--........---......-]

P., AL l'i!lTO 'o,n",m',\,"lidade, 'E mui- "Po;, o homem, apes"-de I EM FLORIANÓPOLIS iiConheci Gabriela,Mistral tos anos depois, em uma todos os seus defeitos, ain-,
na Califórnia. Isto foi nu- -conferência que pronunciou da é dono de uma alma in-

' '

•
I •
, :

I
1A MELHORo MESA DA '(IDADE ,I

Dia 6-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Conferên- RUA FELIPE SCHlVUDT '9 - TELENO NES 2021 REDE INTERNA I
da do Prof. Henrique da Silva Fontes. Telegramas: "Luxotel" 2022 '1.às 20 horas, no Salão Nobre - Homena- I.
gem aos fundadores do Centro

Acadêmi_1
2023

ic� 2024
às 20 horas, no Salão Nobre - Homens-

. •

ge.m ao ex-presidente do Centro Acadê-] ' Rea�mente, é um bom hotel_ - Adhemar de Barros -,1
mICO,

1"
, I

- AqUI Se encontra acomodaçao confortavel

mesajI
IDpressoes �xcel�nte, serviço eficiente e, sobretudo hosPitalehlo,"9-2 - às 14 horas, - Homenagem 'aos profes- ídaalíaador, meu velho amigo deínrâncía Oswaldo

seres e alunos já falecidos, e visita' ao Macljlado. - aguela admir�vel hospitalidade' açoreana. I
monumento de José Boíteux, Lourival Câmara - DIretor da E�cola Nacional deiàs 2:?' horas, no 'Lira Tenis Club - Bai-

' ---

./' Ciências Estatísticas.
.

le de Gala. .. �••••••••••••••••••••••••••••:
às 6 horas - Alvorada-pela Banda da Po- O

' COO'íederaçãO Na-'lícia Militar. I que e a
- às' � horas - na Catedral - Missa So-I '.. I hIene, oficiada por S. Excia. Revmo. Dom I clona dCI S

.

Trabal adores
Joaquim Domingues de Oliveira, Arce- \

bispo Metropolitano. ., DO C''om'
.
e'rcio

- às 20 horas, no Teatro A'lvaro de Car- ,

valho - Sessão Solene' de Encerramento
das Festividades.

e do azul do céu; do mundo
e das gentes - de tudo o

que significa animação, vi
da.

.8-2

ma tarde de primavera, em New York, !,!U tive oca- conquistavel para Q mundo,
em 1947. A. Divina Gabrie- . siã'o de 'ouvi-la dizer: na qual o ideal de Iiberda-

"Tenho certeza de que..
de, aiudá, que amortecido

.as doutrinas da opressao
.

temporariamente, sempre

jamais conseguirão impor- 'I termina por emergír triun-
se.

�

faD.te;i� ,

.

.

la estava só, e convidou-me
a tomar chá. Conversamos,
e ela me .expôs algumas das
idéias que animavam' os

versos que escrévia, as

conferências íqu�' .pronun
ciava, or at:tigos «tIé publi
cava __; id;éifi's, que con�ti-.
tuiam a base de .toda' a fio'
losofia da vida: que ela con-

cebera.'
'.

Filosofia da vida é bem a

expressão, pois Gabriela
era uma enamorada do' sol

DR. .ANiM
,(

BONS'UM DOS' HOTEIS DO. B,RASll
. Matemáticas Fisiea,e * RESTAURANTE À LA CARTE

* 'SALÃO DE 'LEITURA
* BAR MODERNO,
* AGÊNCIA DE PASSAGENS

R Cristovão Nunes Pires 21.

Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

JUBILEU DE PRÁTA riA FACULDADE DE DIREITO
,

DE SANTA CATARINA
/

Mas a vida, para ela, era

, apenas uma forma de rea

lizar os ideais alevantados
que devem ser os de todo
ser humano.

P�OGRAMA

"�á diferenças
ciaís - afirmava

superf'i
Gabrie-

" 7-2

la - entre um e outro ho-
mem, um 'outro povo. Mas,
basicamente, todos os hO-1
)nens e todos 'os povos são
igua'ís. Porisso, todos de-
vem ter, um ideal comum, e

devem buscar' em todos os

"

momentos' realizar ações
que concorram para tal

\

fim".

Perguntei a Gabriela qual
era, qual devia ser, esse
ideal. E ela deu-me . uma

resposta .que ainda hoje
ressoa nós meus ouvidos:
"Só há um ideal que pode:
ser digno de todos nós;

,

quaisquer que sejam nossas
idéias, nossa situação so

cial e econômica, nossa re

ligião, nossa. raça ou nos

sa'idê\de.
•

"Esse ideal é a liberdade
do sêr humano. Pois onde
nãó 'existe liberdade, todas
as demais qualidades, to-

.

dos os' demais, aspectos d�
vida se tornam indignos de \

serem considerados".
Gabriela olhava o mun

do com certa apreensão.
Preocupava-a a idéia de

que a liberdade poderia
ser ameaçada, não em uma

nação, hão em um grupo de

Ilações, mas em todo o mun

,do.
"As filosofias materialis

tas - disse-me Gabriela �

só têm por objetivo .fazer
do homem um ser, que é
apenas um conglomerado de
orgão de nutrição e pro
criação. Essas filosofias
desdenham a liberdade,' e
até tratam .de destruí-Ia.
'''Se elas levarem a me

lhor, o mursdo se tornará
um inferno".
Felizmente, as preocupa

ções de' Gabriela não se

" 11-2
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NOTA DA COllolFEíJERAIÇÃq NACIONAL DOS TRA

BALHAlJORES NO COMÉRCIO
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no

Faculd�de' (atarinense de Filosofia . ;,�o��c��� é o órgão sindical máximo dos empregados no

Integram-na 8 federações .de "empregados no co-

CO ...rU.RSO D"E'HABllITAÇA-O mércio" propriamente ditas e cinco' "federações naeio-
I1\, nais" de categorias diferenciadas de empregados no co-

Estão sendo punlicados no Diário Oficial, os edi- mêrcio : Vendedores é. Viajantes, empregados no comér
tais de Concurso de Habilitação para a Faculdade Cata-. cio de winéliios. e combustívels minerais (petroleo e car

rinense daFflosofla nos quais se estabelecem as condi- yJi.p.)" �e;�pos em, �)"!.llaze.A.ªge� Ç(�rrum�dorês).
ções para a' admíssao ao' referido Concurso, se -dá nota "Arrumadbres" ·(empregaâos em armazens do co

(las matérias sôure que o exame ve111ará e se fixam as mércio); "Turtsmo e 'Hospitalidade" I (empregados em

datas de rea-lização.· casas de diversões, barbeiros e cabelereiros, enfermei-
A Faculdade. de Ffloscf'ia, c\,lja obra cultural éstá lOS, empregados em edifícios e cabineiros de elevadores)

,

sendo, em intensidade e extensão, das mais notáveis nos c do "Comérc-io Hoteleiro e Similares" (garçons, cozi

quadros do ensino superíor, mantém os cursos de: Filo- nheiros, empregados em hotéis).
sof ia, Geografia. História, Letras Ang]o Germânicas, Cada fíederaçãe é formada pelos sindicatos locais e I
Letras Clássicas e Letras Neo-Latinas, os quais, além. St:: localjzam, geralmente, nas capitais dos respectivos Ide darem uma formação geral, de humanidades, habilí- "Estados. As "federações nae ionaia' se 'sediam na Capi-

'

tam para o'exercício de magistério secundário. tal da.República, ta] como a"Confederação que por fbr- I
Todas as, informações complementares, assim como ça de Lei, também o faz.

.,

os programas do Concurso de Habilitação podem ser ob- As federações de "empregados no comércio" são;
tidas da Secretaria da Faculdade, na rua Esteves Jú- frequentemente, inter-estaduais, (a ,do Norte e' Nordes-

nior, nO 179, em FIor ianôpolis, Santa Cata�illa. . :':c:��::::��: �OadoB�h�:a:i�e�;i:e\a�ô�� p;[oa :;mJ�;e�IM'exer"lco's de' H'ollywood'10 �up�dntende 9S' Estados do, Rio e d_o Espírito S�nto '

'.
' "

"

FOT'O AM'ADOR e Distrito Federal. Ao todo, ha aproximadamente 400 PH'ILIP GUISJI f'l
. ." . ,. "d

por um I me com esse enredo O au-
. . .smdI.catos .

�e
, trabalhadore�. no com�rclO "em to .0 � (TRANSWOLD) "I tor do' livro, Joan Lowell, foi a'

Não estrague suas fotos e torne mais econômico o Brasil, neste ngrnero abrangidas também as delegacias IRENE PAP:A� - a bela grega. jovem que persuadiu Adrian e

seu "hobby", pelo estudo dos manuais IRIS, em portu- cue são uma especte de filial .de Sindicato, estabeleci- 'Realrrient,e,. Irene Papas na,s-; Janet 'Gaynor a comprarem uma

guês. Cada. livro dá o direito a foto-consultas gratui- das em locaiidades c.ujo reduzido número de comerciá- ceu. na. GreC'ia, .a te,n:a. do .ceu I
fazenda .e ll1�rarem nó !nterior

• _' ,.. "�do ". P m)llto a.zuL e mUito hmpldo ln';- do BraSIl. Plzem que o livro é
tas. nos, naq sus�entarIa sm· Icato proprlO. or sua vez os pirado-ra ·de tantos artistas e .es-I maravilhoso. .

. Tudo pi o principiante ....••••• '," Cf' 40,00 inndiéatos são ol'ganizados por seus associados. :Há cêr- critores. Em Irene, a Grécia * * '"

Tudo sobre focalização •••• ," • , .', • 40,00 éa de 1.700.000 comerciários ·filiaàos no Instituto de Inspiro)! a vohtade de se tornHr O autor Mario Del Monaco es-

Tudo sobre exposição· .•••••••••i... 40,00 APQSentadol'ia e Pensões dos Comerciários e cêrca âe uma atriz dra�ática. Seus pais tá obtendo na Itália o mesmo

B AI' t:_' T d b f'l
.

4500 ' I' eram professores da Uni'versida-, sucesso de El '.

,p 1 I

oa .men açao u O· so re l,\trO'S................. , 200.000 I (empregado.;; no comer(}io de petro eo, arruma-
d d A

VIS res ey na n.,
.

4' O
e e tenas, e procuraram d'ar glaterra. Suas fans' tambem d'"s-

Revelação do nE'gativo ..•••••••••• 0,0 dores e ensacadores) no Instituto ,de Aposentadoria e a' fl'lh'a' uma vasta, c'ultura. Dp-
.'

't \.
-,

." - lllalam e grl am quando ele apa.

'E Sau'de
. Correção do negativo •. ; •...••••. : 40,00 Pensões dos Empregados em Transportes e Carga.' Mas,' p'ois de ter terminado os estu'-

.

rece no palco, ou -em qualquer
.

Ampliação do negativo .••••••••••• 40,00 acredita-se sejam dignos de fé, os algarismos colhIdos nos dos, Irene ingressou na escoia outr.o" lugar. Mario dei :Monac�
* Tudo sobre o instantâneo •.• ,...... 45,00 recenceamentos e pi)ste,riores' ,estimativas do Instituto de .Arte Dramatica, sendo que pertence à, Metropolitan Oper�'

A' t" d
.

.' , ,

O
as pl'imeiras peças em que apa- House

Impor ancI!! a ahmentação Tudo si luz a'1',iificial •. '.......... 45,0 Brasileiro de Geogr<.fia e Estatística e, admite-se qu�
.

é bem maior do q.ue geralmen(c T d b" 40 00 d' receu fO�'all1 dramas clássicos, .. * '"

se pensa. Existem pessoas qtl: u O so re a p'us�,gem , çêrca de um milhão de emPli'ega os em pequena,; casas gr,egos. Ma:is tarde tra-balhou Em Sayonara veremos, 'ao lado
,

julgam que- basta encher p esti) Tudo, si fO't. a�·tisticaS .•.••••••••• 35,00 eomerciais em centellas de municipios do. Interior, não tanjbém em filmes greg·os. Um . de Marl'on .Brando a encantadom '

mago com quelquer alimento Tudo ,sobre a copia ":'�.; •••i...... 40,00 recolhem' seu "irnpôsto sindical" nem contribuem, de desses filll11ls Í'oi apresentado em estrela japonesa Shirley Yama·

agradável E h .

133 f I f' t f '\ 4000 d I I t't t d' P
.

'd'
.

d 1 1952 n8 Festival de ,Cannes, e ·'·guchi. A jovem estrela J'a'pone-
'. ac am que aS�lm ,- ormu as "ogra _ . ••..••.••• , mo o a gurn, para os ns I u os e revI encla a c as- ,

fica resolvido o problema da fo- B' d' f' f
\

40 00 ''1 't'
.

d
..

t f
. valeu, a IrelM! um contrato pa)':! sa tem sido apresentada em

me e na. !taúde.
rmca eIras otogra. •.• ••••••.• , se na� qua , em proveIo: propno,' evem se m egrar, 011- fazer um, filme italiano. Daí a Hollywood pelos Josh Logans.

'D f t d t' f Tud. sobre o flash � ,... 40,00 mando seus sindicabs para' que êstes lutem por seu di- Hollywood foi um pulo. " * '"
e a o, po e·se

.

sa IS azer a

fome com qualquer alimento, o

. Tudo si fotometros . � •. ; •.••• .;. • • 4;0,00 reito a uma vi,da digNa e decente e a uma proteção ade- Irene é casada com Akis Papas, Fred Astaire comprou mais ,0

arroz por exe I M Fotograf e c' 'ma bras 3500 d" d'
.

'tenc' I
.

de' c"'a para' um grego muito simpático,. acres de .terra na California., a
.

1" mPt
o.

6
as quem • II ! •••••••••• , qua a ..:.... me lca, aSSls .

la e preVI n larl -

* " * fim de aumentar a fazenda 'lU�assim se a Imen a s engana o (j novo valor-luz •••••.••••••••.••• 25,00 �l, sua famílià.
ç

esto'mago o corpo na-
.' Elaine Stewa,rt que te-m feito já possue. Isso 'foi uma surprp-

na, e aq�i é que com:ç:e aenh�:- A camara mini�.tura ••.••••..••••• 105,00 Eis, s.uscintamente; O que é a Cpnfederaçãp Nacio- unla publicidade imet\sa de sua sa para seus amigos. Todos pe�.
tória. 'Satisfazer ó apetite cega. Fotografia esportiva •••••••••••••• 50,00 ' nal dos' Trabalhador.es !lO Comércio � O que ela faz pe- 'pessoa, adotou uma novidad�; savam que venderia a propl'i,'.
mente não é proteger a saúde. Fotografia em côres •..••••••••••• '15,00 los seus confederados' ser:á :r;natéria para a próxima nota. U$a lingede de lamê pr�teado.??? dade que tantas recordações he

Grande parte das doenças que Ab f t f' 120 00
" * * traz de sua falecida esposa. Fr�d'

atacam os homens �ão 'de�idas à C'
c O ogl'a ICO

i' 'i'
..

:
. '.' . ,. . . . . .. .

150'00 CeI'MPA"UA' DE' EDU'('ACA-O fLORESJA'L Ava Gardner, diz que volta,rá, procura esquecer sua tri"steza
alimentação defeituosa. Uma PIl'

mecamara e s. eCDlca .•••• '. • . • • • , ;':A,' aR ."". definitivamente para Hollywooq traba1hando muito e cuidando d� .-

quena falha na alimentaçãQ; r�.
Cartilha do cin�ma •...• ,., •. '••

'

• • • . 70,00 • e a1'l'edores. No entanto, notí- sua filha Ava.

petindo-se todos os dias, por an ,8 Argumento cinematogr: •.. , ••••••• ;.. 1)0,00 A Acacia negra é eSfJécie de crescimelit,o rápido, cias da Espanha afirmam que * * "

a fio acaba diminuindo a re
. Abc cI·ne-atogl· ... f·c 6090 'perm' l'tI'ndo aos 7 - 8 anos a explora.ção da casca para con,tinuará na terra dos tourei- .RQck Hudson não perde tem-,

, SIS- u..'" 1 O ••••••••••••••• ,

tência do organismo contra as Montagem cinem�tograf. •.•••.•....• 60,00 t'xtração de tanino, além de também produzir bôa lenha ros. po. <\lu.ando q�er um papel em

doenças. N b
. . I

* * * determinado fllme procura obte-
.

E' preciso alimentar-se bem
as oas casas do ramo ou pela Editôra Iris. C� e ser planta fertIhZl<nte. .

.

Joan Çra�ford comprou os di- lo e consegue. Agora está te'l-

todos os dias fa�endo uso de áú- 'Posta.l 1704 São Paulo. ,
Consulte o "Acôioo Flúfe�tal" sobre assuntos flo- reitos de filmagem de "The pr�1 tando ser o galã de J�nnifer J�

mentQs protetóres' e''Variados.·' .'I AtenQemos pelá reembôlso postal. restais. t missed Land" e pretende faZer nes em "Adeus às Armas".

, /

Lavando· com Sabão

"V'irgem
.

[slleciâ.lidade,
da Glll' IIIZIL IIDOIIIIIL-loloIUlé(••rcl ·v��r8alltradl)

�"

.

ecoDomlza-se. jem"�e, -dbabelro
I ,

...._ .....-"II"'i1i'.....-.
.

..._"....,..,..,_....,"""" """'"
___ .. _�_._

'\�
__ �_._. _____:_._. __ -:'

.

_,_ .. " __ . �_:___
,

'

_'_'w:::__·_:.,,,__._.,,:___�__'_'__��.�_.,_,,,,�", J,,-,'_

.�"
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«No- f,enáculo)) .>

Com a- Biblia na

r..;
•• ,.�����:���;�����,�,�;:����t�2 :PrDCU[8�S'ei' .n'1àrto

a 15 anos la servira para poste e vigamento e -dos 15a·
. 'lU .

�O anos em diante "t.e_r�, diam:_ntro suficiente para dor-i'
'

Jo�em, recentemente transperido pa:� esta Ca�ita1,
mentes e madeira de: construçao. necessíta alugar quarto em casa de famílla ou de como-

,

Se deseja reflorestar, consulte antes o "Acôrdo dos, Tratar com Cyro Castro pelo Telefone 6221, nos

Florestal". I dias úteis.

'r

Dois prêmio!'; maravilhosos!

TER'ÇA-FEIRA; 22,DE JANEIRO

Igreja gloriosa; sem mácula, nem ruga; nem cousa

semelhante, porém santa e sem defeito. (Efésios 5:27) ..
Liea Efésios 5:15-21.

. "

AVEGANDO num barco de pesca, chegamos a um

"local" onde vastas rêdes para pescar ostras foram lan

çadas dos lados do barco. 'Durante dez minutos' as má

-quinas puxavam' as -correntes. 'Um sinal .do capitão pu

nha os' cabrestantes a'gir-ar. Subiam então as rêdes car

regadas de ostras. A atívídadefoí repetida durante o, dia

Aos nossos fornecedores

A administração' do LUX Hotel solicita aô� seus for
necedores, também uo interêsse dêstes, atendam a' pedi
dos de fornecimentos' somente com a apresentação das
1 espectivas requ.sições, autorãzadas pelos chefes de ser-

viços srs. Gentil CordioLi e Tony Recka, .

Essas requisições dev�r'ão' ser anexadas ás notas ou

faturas, no ato da apresentação.
F'lor iar.ôpol is, IS de' janelro de 1957.

LUX Hotel, Ltda.
Osvaldo Machado

DIRETOR

inteiro. '

"Onde vais vendê-las? perguntei.
"Nós não vamos negociá-las agora, respondeu o ca

uítão. Estas ostras estão poluídas. Elas apenas. come-,

çam o seu crescimento ali. Estamos agora mudando-as

para. lugares de purificação. Depois de um certo tempo
��............�,�...,_..",._�.. '

de permanência em água pura, elas estarão prontas' pa-:
1'a o mercado". '

Há uma evidente comparação entre o trabalho dês-

UMA VIAGEM PELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO SUL tes pescadores de ostras e a Igreja de nosso Senhor. A

Igreja proclama o valor do individuo. Ele pode estar

corrompido por causa do mau ambiente. Mas, Deus nun

ca perde a esperança de chamá-lo de novo . A Igreja

Responda à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA procura retirar as pessoas das más condições para pô-las
M NH -? tom relações mais puras com 'Deus e seu próximo.
- AA., I Ã OUM PROGRAM:\' DE RÁDIO? UM FILME OU A O R 1\ ç
MARCA DE UM NOVO PRODUTO? O' Deus, damos-ta graças porque as, nossas vidas

ENVIE SUA RESPOSTA PARA RÁDIO GUARUJÁ impuras podem ser purlflcadas pelo poder 'redentor, de

ANEXANDO SEU NOME E ENDERÉÇO E CANDIDA� I Cristo. Concede-�os o' desejo de �er tal, fé., Depois, usa�
TE-SE', ,nos em teu serviço entre os perdidos do mundo. Em no-
"

r' I me do nosso Redentor. Amém.
_______�__'�___ P E N SAM E N T O P A R A O D' I A

"Já purifiscastes as vossas almas, na obediência da
,

verdade".
' ,

e

UMA V1AGEM PELA T.A.C.!

SADIA Richard- L. James (FLORIDA)'

TRANSPORTES AÉREOS

HASTA SABER LER E ESCREVER
Pata

Aspirar a um Futuro Brilhante Faiend,o
POR CORRESPONDENCIA o seu

Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei :4.244)
PEÇAM INFORMAÇõES AO

LN.C.A. _ Rua Visconde da Silva, 14 _ Botafogo -'- RIO.'
--

)
Novos Horários __

A Sadia, S.A. Transportes Aéreos, tem o prazer de

comunicar aos seus clientes e ao povo em geral que,'.
ti partir do próximo, dia 14, será inaugurado o seu novo

horário:
i 3.as. é 5.as.

.

_ São Paulo -- Joaçaba :_ Videir�� _ F'lorfanôpolis,
partidas de São' Paulo, às 12,30

.4.às. e,6.as•. ,

_ Florianópolis' _ Videira --.:; Joaçaba e São Paulo

partida de Florianópolis" às 7,Olt.
AVISO

. IMPORTANTE
Haverá conexão no'mesmo dia para .campo Mourão,

EX.:\MES DE ADMISSÃO AO GIl"i�IO
Prepara-se alunos para a. no época dos Exames

Admissão ao Ginási.o.
,

Tratar à Av. Hercíllo Luz, 77.

;:>'�
_.------,---____. :=.."'7- __.�.....-.....-...

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

..

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

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

gasolina 80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP"
. "

de'

5,5 HP

U' 11,HP

lill 35 HP

mim �� :
Hit 'GRUPOS GERADORES - "P E,N T A"
I Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos _ Com
motores DIESEL ""PENTA''', partida elétrica _ radíator -.
filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acoplados díre
damente com flange elastíca á Alternador de 'v.oltagem _.,

trifásicos 220 Volts _' com excitador _ ,4 cabos para
ligação e 'quadro completo de contrôle: todos conjuntos estão
assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-

, mente.
.

'

\

REVENDEDORES, AUTORIZADOS PARA� O ESTADO D�
SAN T A C A T A R I N ,A-

MA-CHADO & Cia. S/A Comércio e Agencias
Rua Saldanha Marinho, 2 _' Enderêço telg: "P R I M U S'\

,

'Cx, Postal, 37 _' Fone 3362- FLORIANÓPOLIS
-;=êe@êl#jêi#Jêí#Jêí#Jêj##j#::#!jêêi#Ji#lí#Jê l

Cc)'legio Côra,çpo de' 'Jesus
Exame de II época
Inscrição: 12-2-1957, das, 10 às 12 hs.
RealizacÇão: 13 e 14-2 às 8 hs. �

Exáme deAdmi�sã� ao Ginásio para vinte vagas
Inscrlção; 12-2-1957, das 14 às 17 hs.
Documentos: Certidão de idade; de vacina, de saü

de e de cenclusãe de, Curso. 'I'odos isentos, de sêlo, mas

com reconhecimento de 'f irma. .f
Exames: 1�,' 14 e 15�2, às 8 hs."'
Inscrição para adm.issão à Escóla:NOllmal,

de tôdas as candídatas ginaaíanas
,

Dia 12-2-1957, das 9 às 11 hs., com apresentação dos
seguintes documentos : atestados. de saúde e de vacina

'{ Os simpatizantes e ad- do Depart. ue- Saúde, certidão de idade e de conclusão
míradores do Sr. Plínio Sal-: de Curso, com f'irmaa reconhecidas.
orado convidam as autorída- Renovação da 'l\lati-ícuhl _ Mês de �evereiro
Ies e (I povo em geral pa- Mediante pagamento da I pr�stação,
ra a Missa que será 'rezada, Curso, P.rimário
em ação de ,graças, no pré- Dia 14 - 10 e ;;::0 anos, e Jardim da Infância
xirno dia 22, na Catedral .Dia 15 - 30 e 40 anos 'e Pré Gínastal
metropolitana, pela pas- Cursos: Ginasial, Ci�nttnc(), Clássico e ,NoJ:mal
sagern do _seu aniversário Pede-sé o' favor de. trazgr, sem- fl:tlta,' 2 fotografias
'!.ttquele (lia. ;,� 3x4; de uniforme. Às alunas da I série .gínaslal e as nova-

A COMISSÃO' tas internas das demais séries. queiram trazer 3.
Dfa 19 - das 8 as 11hs. __:. 1a� séries gina-siais
Dia 19 _ das 15 às 18hs .

....:. 2as séries ginasiais
Dia 20 - das B às 11hs: - 3aas séries ginasiais
Dia 20 '- das 15 às 18hs. � 4as séries ginasiais
Dia 21 _ das 8 às 11hs. _ Cursos: Científica, Clás-,

síco e Normal
',"

" (direita e esquerda)
" ""

""

"
..

_
Voltou Ingr�d

NOVA YORK, 19 (GP)
Pela primeira vez em seto
anos, Ingrid Bergman volts
aos, EE_UU.,., e.sUa, vinda cal< '

30U carto reboliço no" meio,
cinêmatográficos, que gosta
riam de vela' novamente em

Hollyw'Qod:,--Mas de Paris in
rormam que' antes de 'tom/H
o avião. ontem à noite, a es
trela sueca fez questão de
friza:r que sua parmansncía
na América do Norte séria
curta.

CONVITE

"

Reabertura dlls aulas
.

Jardim da Infãnc!a __:. dia 25�2-1957
Cui'so Primário _ dia 25-2-1957

N, .. O V O,
Curso Ginasial _ dia 1-3-1957
Curso Colegial _ dia 1-3�1957
Curso Normal-- dia 1�3-1957

J Ô G O " Turno da manhã, às 7,45hs.

M
-

O 19 (P)' O
Tu'rno da ta.rde, às 12,50hs.

ONAC, V 8 N 10 d' d 'I I t d
.

jogadores que freque'ntam u .9, la e au a, as a unas apresen em�se. e, u�-
cassino de Monte CarIo .dJ1:- .

f(}rme de -ga'la com�leto: bl�sa
- de 'manga compl'lda, bOI

'C_obriram um novo jogo' a na, luvas, sapato colegial (preto, fechado).
_gUe estão se

' �edicandf) de Curso de prepar.ação p,.ra o Lar _ anexo ao Colégio
corpo e alma. Sao _rts aposta� I semestre. de 1957
em torno de nasClmento do " .

herdeiro ao' trono llloneaas- 12 a 28 de fevereIro, _ Curso mtenslvo para 'Senho-
co. Gran�es somas de dj�hei 'laS que desejam ape1'Íeiçear"Sé na 'Arte Culinárià.
r6, estão sendo empenhadas Horário a ser- c_ombinado ou das 14 às 17,30 hs. ou
nesses palpites sobre ,a c!a�a das 8 às 11,30 hs.

'

I'!xata·em qUe nascera .) fl- M t' I' d;", t t' 16 17h'11:10 de Rainier e Grace, e se
a rICU a. UtrI8,men, e,. en re

•

e 8.

será menino ou menina. A 7 de março ate fms de abrIl
so!ução é esperada a q'J�.ll- CurHo para Senhoritas, dilS 14 às 18 hs.
qu:r " moment�, ent�e uma- , Maio..,... Curso para Cozinheiras, das 19 às 21 hs.
nha é sexta-feIra proxlma. gratis.

,

Junho _ Curso para Senhoras, das 14 às 17,30 hs.
Matrícula nas 311s e 6as feiras, 4�s 16 às 17 hs.

�P.Brticipação

,
),

:e:VENDE-SE Antonio Sou�a
Vva. Eugênio Veccchietti

-.

Por motivo 'de mudança Nair da Silva 'Souza
uma geladeil'� 'Bacelli, de, participam aos p'wentes e pessôas amigas o contrato
15 üés, e um conjünto esh>- de cil-�àrrlento de 'séus 'f'ÍÍhos Marlytt Thereziriha de' So.u-
fado.

,

1
za e Pedro Paulo Veechietti '

,

TrDtar à Rúa Gel. Bitten'
.

Marlytt 1'herezinha e. Pedro Paulo /

COUl't 131 - sobrado, a1)to. A
• Confirmam

, 2. FlorianópoHs, 11) de janei,ro de 1957 1,
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o s: J.aj" 'boje ae_ta Capital
Jogo à noite contra a selevão da 'cidade

�

finalmente. hoje, à luz dos refletores do estádio da Praia de Fóra, teremos a satisfação de ver em ação pela primeira vez, um clube.
do Ve.lhó M:undo: o AJK., valoroso campeão da Suécia, que se encontra excursionando pelo nosso país e que veió à Capital a convite
do� universitérios cstarlnenses. O cotejo dos suécos, que será, comre a seleção da Capital que será formada põu:o' antes do jogo, vem
polerizendo todos' -es circulos esportivosdo Estado, pelo 'que se espera uma renda superior a cem mil crúzeiros. Não percam a opor-

tunidade de conhecer um dos maiores times do mundo.
'

-<

do
de

Resultados da
penu1tiDla rodada

Foram êstes os resulta'" ma -rodada, efetuados do
dos dos jogos da penúlti· mingo:

Nesta Capital"':"" Avaí 2 x
.

_ t :"==--', .�- _! i Figueirense O

.
A ASSOClAtAO DOS (RONISTAS ESPORTIVOS DE SANTA (ATARINA ESPERA (ONTAR (OM A (OLABORA(AO Dosl L.ú;:x !:�E!�u par::
',' '. �:�{_,> ClUBES VARZE!· NOS PARA·O GRANDE 'ORN�IO',QUE.IRÁ REALIZAR NO ESTADIO-DA F. C. F. - m�::I:aj:íOlím�!��vZ 1 x

Caxias O
.

,-=-x......;.x-- '

VOCÊ, DESPORTISTA AMIGO, QUE DIRiGE. UM C�,HBE 'VARZfANO,'NÃO DEVE DEIXAR DE COLABO'�AR C'OM A
"A (E�("f IMS(REVENDO-ONO GRAMDE TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO BREVEMENTE.

v !
'

. �

'"

�

. • -

"

ºº_.-: ::_

Talvez devido à falta de

preparo técnico e físico ou

talvez devido -ao forte ca

lor reinante ou aos desfal

ques sofridos, os dois con

juntos que domingo estive
ram em ação na única pra

ça filti!b'oiística da .ilh a

não eonseguirarri 'apreserttar
um rendimento condizente
com as s,uas possibilidades
reais.
Em cada 'lance do clás

bico pode-se apontar uma

.011 mesmo duas. falhas d03

litigantes.· Não pal'téiam
Avaí e- figueirense. muito

cmpanhados para transf'or-
.' mal' o prêlio medíocre num

verdadeiro choque ue ri

vais, O que '··e !;!ornÍ)l�'!e)Jd'('
. perfeitamente. • de V�:� qué
hem alví-celes�es nem aI vi

'..::.." 'fi�grô$' tenham mais aspira
çõe�ll : �o,: tifuto ,�ê Campeão
da Divisão E3 uecia I de P 1'0:
fi�sionais. l\fa,1 que ô',; dois',
cl�h�s tivesse"m ditdõ r.m:Ü)

.

para a conquista do triun

fo, esta é uma verdade que
não admite dúvidas, em se,

tratando de dois rívais de Dar-se-á -hoje, via aérea, a viagem dos remadores do

ltmga' data. . ,! Aldo Luz e Riachuelo com dêstino a São Paulo, aonde,.
.

O Avaí acusou/menõs fa., riO ptóximo domingo deverão participar da Prova Clás

lhas. Seu á�a,ue e sua de�e. ::!ica "FOl'çás Armadas do Brasil" em out.rig�ers a�ito.

sa atuaram melhor: Por IS· remos. .' ."

so fez� .jus ao triunfo pelo 'Acr--que sáupem·)s as d'uas guarnições êStão assim

escore de :dois' a zérot es· constituidaíb.
'

core que .s,em contestação
.;11guma ref.letiu fielméríte o

-andamento da pugna.
O primeiró ponto da tar

de nas�eu de uma fa�ha do

arqueiro'Wilson, substituo Máís uma rodada ,foi �aIizada, domingo, pelo Cam· Os demais jO{{OS do Hon., Sáb�do, à noite, no Pa·

to de Ciro Sonéini. Aconte- )eonato Brasileiro dd
.

Futebol. Eis os resultados: ved nO. �país _ estão assim caembú, com os portões Após os jogos de domin-l
ceu 'na, primeira metade da' . Cariocas 6 x Paraenses O, no Rio. programados: abertos: Flamengo x Hon- go a classificação dos con-

fase- lnicjal, quando 'Ródl;i- São Paulo '0 x Paraná O, em Curitiba .
,

ved correntes passou a ser a

gues, correndo rápido pela M}neiros 4 x Bm.lnos 3
" .'.' Amanhã, à noite, no Ma, 'Dia '30,}1 noite, no Mar�- seguinte:

direita, tendo, Tr.n.hà em,
A

Com os I'esultados acima foram eliro'inados' do, cer- racanã-: Bôfafogo x Hon- nã: Combinado Flamen-
sua pe'rs'egulção, alcançou 1.l!me Pará, Paraná e Bahia.

.

ved .

go - Botafogo x Honved. Campeão'__ Paysandú,
a área: perÍgosa 'e de ime- O jogo Rio Grande do Sui. :lÇ Pernambuco fic�>u pa-' p. p.

diato e-hutóu rasteirà-' às re- la a.manhã, em PQrto Alegre. '

. . 2° lugar - América, 12

, �f�i_p{:tl:a::eO�Óo ����!i:��
... ,.� A 'RODADA: FINAL DO (AMPEONATÔ 30 lugar - Ava'í; 13

to rápido no salto. O jogo', O FLAMENGO, VITORIOSO' SÔBRE Dômingo próximo estará encerrada a disputa
continuou apre,:sentando os Campeonato da Div;são Especial de Profissionais

sé).ls senões, prendendo. a O HON'VED·. 6 X 4- -' 1956. São as seguintes as partidas programadas:

atenrç1ío' dós exp.ectadores . Nesta Capital - Figueirense X Carlos· Renaux

poucos lances, entre eles a, ,O conjunto do HelUved, da Hungria, fez sua anuncia- Em Joinville - Caxias x Avaí

,grande oportunidade pel:· da estréia no Rio, na noite de sábado, frente ao Fla- Em Itajãí _..:.. Mareílio Dias x Olímpico
dida por

-

Am'orirri, aos 43 mengo. V�nceu, o rubro-negro ' caioca pelo escore de Em Brusque _;_ Paysandú x Estiva

minutos, qua�do, diante do t) x 4. 'Em Blumenau Palmeiras x América

..... -'

FUTEIDL·TENIS
V ..

.
Clt
._
C
•

-

.-..:_ .

�t
•

-
Cl

�----�----------���
•ATLETISHD·RE"

.

IASOUETEIDL .VILA

2i:�,��=�:��

B· u'" Iln�
Fraco o desenrolar do duelo travado na tarde de domingo - Rodrigues o autor dos dois tentos

da partida e o melhorelemento no gramado.
arco adversário, chutou fó- de Trilha que atrapalhou.,

deixou

a. desejar, reapare- -.1'0 Santos, com fraco de-
ra. se na jogada, avançou firo cendo muito bem o zagueí- sempenho e os quadros for-
A ,etapa complementar me em direção ao arco e, , 1'0 Fausto. Amorim .exce- maram assim:

transcorreu melhor, haven- tendo a sua frente somen.' lente,
'

Betinho muito cora- .

'

do ocasião em que o Pi- te o goleiro Wilson, atirou I joso e esforçado. Jacó so- AVAí - Tatú; Wal-
gueirense esteve' à beira do às redes consolidando as·' frendo forte marcação, mes- dir e Fausto; Marréco, Nil-
empate, tendo Waldir, nu- sim o triunfo avaiano. I mo assim saiu-se bem. Mo- son e Enísio; Morací, Amo-
ma das investidas do cam-

. rací bom, embora por vezes rim" Betinho, Rodrigues e

p'eão de 55, evitado a que- I ,O dianteiro Rodrigues tivesse recorrido à sua ma- J'a�-Ó. '

da do arco de Tatú, cabe-

I'
cumpriu na tarde de do-: neira de jogar, ou seja abu- FIGUEIRENSE":"_ wn-

ceando para escanteio. Mil- mingo uma de suas melho- sande 'do jogo individual. son; Trilha e Laudares ;
tinho, Betinho, E'rico e Ro· res atuações, sendo, a nos- Aníbal, Adão -é Walmor'
drigues perderam cada um i so ver, o. melhor dos- vín-

'

No quadro . veneido ape- Wilson, Torrado', E'rtco,
uma oportunidade para mo- te-e-dois cotejadores. Nilson, , nas Torrado, Wilson e Ani- e Lauro. /

v!meIJtar .',,0 mar��dor: No : no ;,�.c��ro d� ,.lin��

:tn.édi�:I,,�al
s('".�'jc1,.�a.r�.Jf do �raea�� I

' Fraca a renda (Cr$· ....

fma� do Jogo, Betmho, cor-
I
estêve Im�ecavel.. �e,us: dOIS so, Os de�IS\'8tU. a�am. mui- 8.660,�QL consoiderando-se

rendo· pelo centro, deu a

I
companheiros Enísío e Mar· to aquem _9as suas reais

ap-1
que a hora do encontro

Rodrigues, e êste desven- rêco auxiliaram-no como. tidões. . -' realizava-se a Procissão de
cilhando-se da marcação deviam. O trío-fínal nada Dirigiu o jogo o sr. Lau- São Sebastião.

.

.'
.

. ;": " I ;it:l:j' j'lf-I�-r,)' .

I
.

.

.

,

'- '.
rJlt . .,;:. f.' I .. II

---- -----=-._---

Atdo Luz - Alvaro Elpo, patrão e remadores C01'
áeiro; éhlcão, Edson. Kalil, Osman, Vilela, Orildo e

Sadi..�
,

.

. Ri�chuelo - Joioo Leonel de Paui'a, patrão é rema-

J)1ad(}r-es� Odilon, Kl1rt,
.

Airton, David, E'dio, Walter,
Luiz e'HiÍton.- ,

BÔa viagem e felicidades, são os nossos votos.

tr��,,,, ,
.

-

(ampeonalo. Brasileiro. de· fulebol1 OS �<J060S DO HONYEp NO BRASIL

--._--:;
.

[

,-

"

..

8mpeão' O
a san Ú

O Pavsandú, de Brusque, é, desde domingo, o. Cam
peão do I Campeonato da'Divisão Especial de Profis
sionais. O alví-verde, realizando excelente "performan
ce" conseguiu derrotar, por 2xl" a equipe do América,
no reduto do_grêmio alvi-rubro, em Joinville.

Nossos parabéns à família do grim.io brusquense
pela sua maior ennquísta no futebol de Santa, Catarina.

Lembrando ...
Joaquim Oliveira, o grande "row;r" 'catarinense d�

passado, campeão'brasileiro de 1936, .integranta da fa
mosa guarnição do C. N. Riachuelo, foi ainda campeão

.:

-catarinense de remo nos anos de 35, '36, 38 e 39 e, se

gundo afirma, por dez vezes .consecutivas venceu o

Páreo de Honra à Liga Náutica de Santa Catarina.
* * * /

_

O', primeiro jogo do Flamengo foi realizado no dia
;j de maio de 19 L2,- em Campos Sales, contra o Manguei
l'�. "Venceu o quadro 'rubro-negro pôr 16x2. A camisa
usada era preta e vermelha tipo .xadrez e o íoso foi dí-
rigido pelo �audoso Belf'ort 'Duarte. .,

,
.

p

* * *

Os .clubes Paim tiras, ·de São Paulo e noca Júniors .

de' Buenos Aires, defi'ontarafu-se pela prlmeíra vez em
1935, havendo empate de 1 x 1. Eis as partidas disputa
das até hoje pelos dois poderosos clubes: 35 empate de
:xl; 47 - Empate de 2x2 e vitória do Palmeiras por
3 a 2; 48 - Vitória do Palmerras por 2xl; 51 - Empa
te de lxl e 56 - Vitõril!_ do Palmeiras por 2xO. Como se

'lê, nunca o Palmeiras foi- vencido pela agremiação
nortenha. ._

-Os A·rgentinos Querem Ver o Honved
',Independiente e Racing.-

-J,3UENOS AIRES, 21! pediram hoje à Associação
(United Press) - Os 5! de Football deste país, au.

mais poderosos teans de torização para jogar contra
footbalI da Argentina - o team do HONVED, da
Rivel' Plate, San LO'l:eÍlzo Hungria Livre atualmen,
de Almagro, Boca 'Juniors, te na' América do Sul.

A classiticação

9

40 lugar - Olímpico, 16
50 lugar - Carlos Re

naux e Palmeiras, 17
_

60 htgar - Figueirense,
18 _

7° lugar - Caxias e Es·
tiva, 21

80 lugar - Marcílio Dias,
124

o jogo Carlos Rimaux x

Marcílio Dias, em virtude
do falecimento da genitora
dos irmãos Bolognini, do

q u a d r o brusquense; foi
transferidó provavelmente
para hoje. ": ;g.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O lUAIS ANTIGO DIAIÚO DE S. CATARI�A

PELA PRIMEIRA VEZ· EM
.

FLOç:IANÚ POLIS UM'QUADRO E�ROPEIJ!
NÃO PERCAM: <

TERÇA, FEIRA, DIA 22 ÀS 20 HORAS NO ,CAMPú DA F.C.F.
,

. ,(PRÓ CONSTIÜJÇÃO DO'. RESTAURANTE J.TNIVERSITTARln: .

�,o, �.I.K., JOGARA EM, FLORIANóPOLIS CONTRA A SELEÇÃO DA CIDADE, NA PRÓXIMA 'TERÇA FEIRA DIA 22, AS 20 HO�AS. NO GRA-
MADO DA RUA' BOCAIUVA.

,

.� lf.�.�(
.

,

.A EQUIPE DO A.I.K., <CAMPEÃO SUECO) ·CONTA' COM OITq JOGADORES QUE INTEGRAM A SELEÇÃO SUECA. 5.aCOLOCADANOCAM
, � PEONA!fO MUNDIAL DE 1954'., '

_,
, "��'''>_

NÃO PERCAM!!!, UNICO DIA< EM: F�LORIANÓPQ�ISm'

. -. '

,

�, I� , ·U� n! raD !�' a
\

A chegada ao Rio de húngaros não, podiam es- Indagado sôbre a sua

Janeiro da delegação de fu- conder a sua 'satisfação I participação na. revolta dê'
tebol do Honved, de Buda- pelo convite recebido do outubro, Puskas, que per-'
peste, foi ulll acontecímen- Flaruengo, e fizeram ques-. tence ao Exército húngaro
to marcante na 'vida despor- tão de frisar que foi com ,(Honved significa exata
tiva da cidade. -Ao Aero- grande' emoção_que recebe- mente "exército") assim
porto Internacional do Ga- oram notícia em Milão de respondeu :

leão compareêeram inúme- que _ o', govêrno bras-ileiro - Participei efetivamen
ros desportistas, grande lh�s l)avia concedidQ' os 'te' dos p1-imeiros dias, de
número de [ornalístasu re- "vistos:'.

'

revolta, lutando ao' lado do
presentantes da colonia PUSKAS povo contra as forças so-

húngara de nossa capital, Alvo das atenções gerais, viéticas. Quando estávamos
envergando no braço e na Puskas não se furtou ·a com a 'situação �dominada '�_"_'---""�.IV'_""'••••••__'_ �••""."",,,,,,,_.,,,_J"J'I

�����:sf�t::es co:a �:;���i� ::���el��:;�nd�:::I!��:�,: ':���ao;��m c:C::�;�!��s!Oi: Faculdade Calarinense, :

de ·Filosofia
livre da Hungria. afavelmente. Abordado pe- cumprir. No exterior, fomos

,

A recepção dada aos' jo- la reportagem, --declarou o dolorosamente surpreendi- CON',,CURSO Di: HABllITAÇA-,O'gadores do Honved, consi- famoso' jogador r
'

dos com a noticia da revira- I:
derados dos melhores do - Éum' prazer imenso volta' na situação, e pas- Estão sendo puolicados no Diário Oficial os' edi-.
mundo nêstes últimos anos, estar no Brasil, de onde só samos aias angustiosos sem tais de Concurso de Habilitação para a Faculdade Cata-,
foi das mais calorosas e temos recebido informações noticias de nossos parentes. rinense de F'ilosofia nos quais se estabelecem as condi
,simpátjcas, como que dese-: maravilhosas. O nosso qua- VOCê3 aqui, apesar de todo

ções- para a admissao ao referido- Concurso, se dá nota
jando hipotecar OSi cariocas dro vem sofrendo uma cam- . o farto noticiário que .pre- das matérias sôore que o exame versará e se fixam as
todo o seu carinho e apôio panha odiosa da Federação sumo devem ter recebido, datas de realização.
moral àqueles que escapa- Húngara, dominada por não podem fazer a máis le- A Faculdade dr F'ilosofia, cuja obra cultural está
ram da opressão soviética desportista-s comunistas, e ve ídéía do que aconteceu sendo, em intensidade e extensão, das mais notáveis nos
em seu país. ' que só .desejam que volte- em nossa terra; A interven- quadros do ensino' superior, mantém os cursos de: Filo-

O, DESEMBARQUE mos para Budapeste a fim ção soviética superou tudo
. sofía, Geografia. História, Letras Anglo. Germânicas,

Chefiados pelo sr. Emil de terem a alegria de nos loque de mais b�rbaro já Letras. Clássicas e Letras, Neo-Latinas, os- quais, além C'AMPANHA DE EDUCArÃO FLORESTALOsterreicher.: Secretário Ge- mandar deportar ��ra, 11 j po�sa ,

ter < oeorrido num de darem uma formação geral de humanidades, habilí- , ''''.'ral do Honved desembarca- Sibéra. O nosso espirtto de pais estrangulado em sua tam para o exercício de magistério secundário. O pinheiro pode ser plantado consorciado com cul-'

ram no Galeã� 17 jogado- liberd�de, todavia, nunca I indepe,ndência. .,'
-

Todas as in0rnla,çÕes compl�mentares,'_ assim como turas anuais até. o terceiro ano, o' que barateará a des-
res magiares, destacando- poderá. ser suf.?,:_ado e em-

.

PLANOS.. I (,S programas do, Concurso de Habilitação podem ser ob- peza .com as capmas�se os mundialmente famo- bora a perseguiçao que nos

I t--" I tidas da Secretar-ia da Faculdade, na rua Esteves Jú·

I
Consulte o "Acõrdo Florestal" sobre refloresta-�

, I -

t h t
- E agora' pergun amos,�'

'

,.'.
"

.'. 'sos Ferenc Puskas, KOCSIS, movem nao, en a ou ro sen-, 'I? -üor, nO ..179, em Flor íanôpolls, Santa Catarina. .
mento.

, .

C" tíd IT ti . quaIS os seus p 'anos. ,'. . . .'

_ . _

>���:�:l;;�sa��dsa:e�e���{�� ·��1,:�:���:�:!�SI�7!��?rf�� ��;f;D::r�,ao,unmlã:I��:.c��dd� M':�'�.'O",

. O''[� LO' '�E'-�""S�P'"'E-C'
�

I:AL.I ."" ,,', fIcar. e qua quer mo o, '

húngaro reputado o mais todos os paises que tiver-
-

ltarei H "
. L .

• .; nao vo are1 'para a un- -

perfeito quadro .de futebol 'mos a ventura nê visitar o. .' -" .

1
"

,

'I ;- .

d d
" grra, pois nao e pOSSIvede após-guerra. espír-ito do ver a erro povo. . . .

, .,
' VIver .. 8e maIS em nossa 111-

Demonstrando �le�rla em
i
húngaro,

,_ feliz terra dominada pelos
Pisar terra braslleu'a, os PARTICIPAÇAO NA LUTA

"t' F l' t
.

'j sovle JCOS. e Izmen e, mI-

nha senhora e ,minha pe-
. quena filha estão a salvo

BI·C'I·C',Ietas ·O'ue V,oam ��aIt!����::,U�:���d�o�e��i
, ficar na Europa como vir:

em defi�litivo" para a A�é- '

Não é de espantar 'li,inguem "o titulo desta nota. rica do Sul, se receber uma'
. Proporcionai, ao PllblÍco a compra de bicicletas, median- boa proposta. Tt;mho que
ti! uma entradinha insignificante de Cr$ 30,00 é dar azas

,viver e sustentar os meus e

:JS bicicletas, Tod03 (bem entendido, "_todos" os que é odioso o que a Federação
merecem crédito) e"tão agora' capacitados para ter -em 'Húngara, em ínãos de eo

"ua casa o mais seguto,'mais pontual e ,mais 9�rato 'meio
munistãs, está fazenr;fo, ten

(�e locomoção: ,/ tando pro�l:lir-nos pratica-
As bicicletas estão voando do depósito ,dos estabe-

m�nte. de viver.
.

�ecimentos A MoC'elar para casa dos compradoreB. pen- Concluindo, perguntamos
tro de poucos dias eotará vendido todo o est?que. a Ptlskas como tinha rece-

Essa venda, extraordináriamente vantaJosa' de bi-
bido a notícia de sua pró

cicletas, coinCide com a Liquidação_'Vend�val de todos 'pria-m�rte e o grande jo
os artigos de verão da A .Mod.elar, Sao aSSIm, duas

mag;-I gador respondeu com um

nificas- oportunidades, ofereCIdas ao povo, p,elo mesmo
largo, sorriso: "

,

I'stahelecimento. ,

'I
'

� A melhor noticia que
·se póde dar a um homem '

I
vimo é a da .sua morte ..•

O CHEFE DA DELE-

I� 'tAiÇÃQ /
'

,O sr. Emil Osterreic'her,
Ch�fe d; d.el�gação do Hon;

- �-- ved, ássim falou à repor
. tagem:
- Estamos, eternamente

gratos aos' brasileiros pelo
,conv�te qué' no'S fizeram,
juntando-se a todos aque
les que conosco fazem ,cau

'sa comum contra a tirania
flo-

-

e opressão soviética. Sai;,.
mos'da Hungria devidamen
te autorizados e não pode-.
mos concordar com a or

dem de retornar, dada por
dirigentes'. 'absolutam�nte
do�inados pelo� soviéticos�
Para que desejam êles tine "

regressembs? . Pa·ra nos a

prisionar, proiliir que ga-
'

nhemos honestflmente, a

nossa vida e nos deportar
para a Sibéria como fize
ram com milhares ·-de nos

sos comprâ tiotas? Não, pa�,
'ra' isto não voltaremos,'
embora continul:lnos hÚ,nga
'1'OS }Jara toda a'vida, mas

húngaros livres e não es_:
eraVOiJ. � c-

Todos os demais compo-

-,
- --_,___ .. �

(

•

r

-
'

Rádio-Técnico
Eletro'-Técnica,,

, IPrecisa-se, com urgê9cia. Tr�tar na
à Rua Tenente Silvdra.'

, CAMPANHA DE EDUC'AÇAO FLORESTAL
A Acacia negra é especIe. de crescimento rápido,

permitindO aos 7 - 8 anos a exploraçãod d� c��ca 1 pah�extração de tanino, além de. t�mbém pro UZIr oa eu a

e ser planta fertHiz&nte.
'

,

. Consulte o "Agôrdo Flurestal" sobre assuntos

restais.

Parlido. Trabalhisla Brasileiro
'. QUALIFICAÇÃO ELEITORAL ' ..

,

'

Levamos ao cm.hecimento do '. p'ovo em geral que,

nas sedes do Partido Trabalhista Brasileiro, sitas
..

às

ruas Felipe Schmit e CeI. Pedro Demoro, nesta CapItal
e Spb-Distrito do Estreito, respecti�a�ente, e!,lcontram
&e à disposição dos intei'essados, dlal'lamente, d�� 9,00

.

às 11,30 e das 14,30 às 17,00 horas, exceto aos sabados,

partidários devidamente indicados, ,para, atendere!ll ,e
'nQtruirem a todos ,(JS companheiros que' 'queiram s-e

'�'u�alificar como eleitores ou súbstituirem os títulos an

�';gOS de acôrdo con) a no�a l�g,islação em vigôr.
Florianópolis, ,19 de Janeuo de 1957 ,

Vereador Júlio Pau,lino d� 8º,Va
Secretário-Geral da Executiva Municipal

- ,

nentes da delegação do', de l'etribbir o apoio que os

Honved -partflhavam da I americanos deram ao povo
mesma opinião. húngaro, reéebendo aínda

I um grande_número de refu
VISITA AOS ESTADOS I g ia dos em seu país. "Será

UNIDOS
.

uma visitá de agradecímen- _' Dia
O Honved,. depois de to'!' declarou' o sr. Oster-"

qtuar no Brasil, se�Úirá pa- I reícher ,à reportagem, sa

ra os Éstàdos Unidos,
'

a I :�entando quão fundo lhes
,.fim, -de se exibir em algu-

I
havia tocado ô gestó huma-:

mas cidades, com o objetivo no dos americanos.

JUBILEU DE PRA'I'A DA FACULDADE DE DIREITO
<,

6-2 -

DE SANTA C1\.TARINA
P ,R O G R'A M A. ,

às 20' horas, no Salão Nobre - Conferên
cia do Prof. Henrique da, Silva. Fontes.
às 20 horas, no Salão Nobre"':'" Homena
gem aos fundadores, do Centro Acadêmí-

" 7-2-

8-2
co.

às 20 -horas, no Salão Nobre - Homena
gem ao ex-presídente- 'do Centro Acadê-

"

" 9-2
mico,
às 14 horas, - 'Homenagem 'aos profes
sores e alunos já 'faléc!dos,' e 'VIsita ao

monumento de José Boíteux.
às 2'?' hora;' no Lira Tenis Club - Bai
le de Gala.

- às 6' horas - Alvorada pela Banda da Po
lícia Militar.

- às 9 horas - na Catedral ,....., Missa So
lene, oficiada por S. Excia. Revmo. Dom

Joaquim Domingues de Oliveira," Arce

bisps Metropolitano.
- às 20 horas, no Teatro' A'Ivaro de Car
valho - Sessão Solene de Encerramento
das j<'estividades. -,

"

" '11-2

Em organza erfstal cor

de rosa, vestido ao meE,- ,

m6 tempo suntuoso e de
licado, esse- imaginado,
pelas_irmãs Fontana: de
Roma, ,para féStas de
fim de ano. Tem dçlica
dos trabalhos �m pJi3e
branca, e ..enda -Kl1�PUre,

bórda(la. ' ",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\itDICO

Operações �> Doenças de �e
nhoras - Clínica de AdultoJ5.
Curse de Espacialização no

Hospital doa Servidores do Es
tado.
, (Serviço do Prof.' Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

aospit'll de Caridade.
À tarde das 16,ô:! h�, em diau

te no consultório á Rua Nunes

Machado 17 Esquina de Tira

dentes. Tel. 2';'36.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 8120
•.

ORA. WLADYSLAVA
W. l\IUSSl

•

Da. ANTONIQ DID
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLINICA
GERAL-PARTOS

Serviço \)ompleto e 'lspeciali
lado das 1il0ENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos �étodo,. de

diagnósticos ti tratamento.
SULPOSCOP.IÂ - HISTERO -

SALPl.NGOGRAFIA - METABO-
LISMO nASAL .

It'\dldterapla por ondas curtas·

Eletrocoagulac;íio -

" )laloll Ultra
VI.oleta e Infra Verm�lho.
Consultório: Rua TraJano, n •.l,

l0 andar - Ed'ific;o do Monteplo.
Horário: Das 9 às 32. hordl -

flr. MUSSI.
Daa lIi às 18 horal - Dra.

�U$SI
Residência: Avenida Trom·

po>wlky, 84.

\'

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

_
e Crianças

Consultório - Rua

nes Machado, 17.
Horário d-as Consultas -

das 16- às 17 horas (exceto
aol" �ábados).

,

Residência: Rua Mello
Alvim, 20 - Tel. 3865.

Florianópolis, Terça-feira, 22 de Janeiro de 1957
<,

"O ESTAD'()" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN�

,
A HORA DO,

TÔNICO ZENAINDICADOR PROFISSIONAL
:ai a, D I o o 8

"

DR. NEY PERRONE

DR. WALMOR ZúMER
.

- Dr. ALMIRO BATALHA MI·TNn

GARCIA Diplomado pela Faculdade de. Formado pelâ'� ;'acu1C.:adel Nado·
Medicina da Universidade da Dal de M.edicina Univerlidadu

Diplomado pela Faculdade �a-
Bahia do Brasil' "

cicnal de lt.edlclna da Uníver-
"10 'UE JANEIRO,

Id d d B 'J' Clínica Médica de Adultos 'l ...
II a e o rasn-

d 'Ma- . Apedeiçu..mento - nl4 '''easa de
B-,-htterno PQr. concurso " Crianças Saúda São 14irue1"

ternfdade-EscoJa Doe.iças de Senhoras Prof. l'ernando l'au�i�o ,

(Serviço do Prof•. (}ctávlo Ro-
Oparaçôes Partos Internu por ii an."" do Serviço

drlgues Lima)
Ondas Curtas _ Raios Infra de Cirurgia

6x-ínterno·-do Serviço de Clrur-
Prof. Pedro de Moura

ria d,o Hospital I. A. P. E. T. C. Vermelhos e Azul
Ol'b:RAÇOES

do .Rio de Janetrn .. .9iatermia - Electro Coagulação CLINICA DE A-DULTOS
-

Médico do Hospital de Ca�'id'ade CONSULTORlO: Rua
r
Ccronel DOENÇAS DE SENHORAS

e da Maternidade Dr. Carl�s Pedro de Moro; 1.641 CONSULTAS: L'iàriamente das

DOENÇAS D�orr��NHOqAS - 1.0 Andar, Apt. A 7da-de.' 9,80 no Hasilital ele Colri- �O PRIMEIRO SINA.2-! DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
PARTO" OI'ERA' "ES Frente ao Cine 'Glória - Estr,eitt. lt. ,lUA 'U'ESAI

.

�- �u �m��-� �� -� -

Cons ; Rua João Pinto n.
.

Consultas das 9 às 11,30 e 'das·
Schucel, 129 � Teléf. 3.288 -

16, das 61,00 às 18,06 horas. 18 à","20 horas Florianópolis.
Atende com horas marca- DR.-ARMANDO VALe· DR. CESAR -B':"'A-T-A-L-H-A-DA

�a� r-. T�lefo�e 3035. RIO DE ASSIS, SILVEIRA
Hesldencla: Dos Serviços de Clínica Infantil Cirurgião Dentista
Rua: General Bittencourt n, da Assistência Municipal e ROI-

U)1. vital de- Caridade Clin;ca de Adultos e

Telefone: 2.698. CLíNICA MÉDICA DE CIdAN- Crianças R.aio X
.

DR. ROMEU BASTOS ÇA� t!��L:'OS Atende COIr. Hora Mar-

PIRES Consultório: Rua Nunes Mio" cada.
MÉDICo ehado, 7 - Consultas das 16 à.

,Felipe Schmidt 39 A Sa-
H ít I Si 18 horas.

Com prática no
.

OSpl a o
Residência: Rua Mar�chal Gul- Ias lJ e 4.

Francisco de Assis e na f'anta .

3783 � _

Cala do Rio de Janeiró Iharme, 6 -'- F.<lne:· A--D--,V--O-'-G'""'-A--O O S
CLlNICA MÉDICA -DR. J(ILlO PAUPITZ

.'

CARDIOLOGIA
Consultól'Ío: Rua Vitor Mei- FILHO

re les, 22 Tel. 2676. '

lIorários: Segundas, Quartal e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horall.
�esidência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 8,OOIl.

'DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDIC<O

CLINICO DE CltIANÇAS
ADULTOS

Do-ençr.s Internal
CORAÇÁO - FIGADO -- lUNS

- INTESTINOS
Trlltamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mel-

eles, 22.
.

HORÁRIO:
CLINICA Das 18 às 16 horas;"

.

de
Telefolle: Consultório - 3.416

OL.!:IOS - OU.VIDOS - NARIZ
Ref'idência: Rua José do Vale

E GARGANTA
Pereira 168 _ Praia da Saudade

DO
DR. GUERREIRO llA �i� •

'

,

FONSEC� DR.CONSTANTINO
Chefe do Serviço de <)TORI- DIMATOS

�O do Hospital ue Florianópolis, ,..

MÉDICO CIRURGIÁO
Possue a CLINICA os Al:'A.QE-

})oenças de Oenhoraa _ Pártol
LHOS MAIS MODE!RNOS PÁRA

�_ Operr.ções _ Vlall UJlnárlal
TRATAMENTO das, DOENÇAS

Curso de
.

aperfeiçoam�n�J e

da ESPECIALIDADE. • H tais de
Conaultas - pela manha no longa prática n08 ospr

HOSPITAL Buenos Aires.
F r

Â TARDE - doa 2 as II - CONSULTóRIO: Rua F��;
no CONSULTóRIO - Rua dos, Schmidt, nr. 18 (sobradO). •

ILHEr'� n". 2 .
3ú12.

-

-

6 á 18 ho-
__

.__ c REC-..:DtNCIA - Felipe Sch' HORAlhO: das t . s,

"'midt nO. 118 Tel 2866.

DR. LAURO DAURA
CLíNlCA GERAI,

J..:r.pecialista· 4;lIn mo�éstia.
S.enho�a8 e vias urinária.,. _

'. Cura radical da� mfecçoe,8
agudas e cronicas, do &pe�elho
genito-urinário ,em ambol OI

sexos.
D' t'

DoençalY do aparelho Iges lVO

e .do sist�ma nervoso.

Horário: 10'10 ás 12 e 2% ás 6.

Consultório: R. Tirajentes, '2

_ 10 Andar -- Jt'one: 3246.

Residência: R. Lacerda Cou- .\DMINISTRAÇAO
tinho, 13- (Chácara do Espanha) Redaçio e Ondnal, 1 naa Con-
_ Fone: 3248. ,e-Ulelro Mafra, n. 160 TeL 1022

-DR.-NgWTON ���i!�S����NS A. RAMOS

D'AVILA Gerente:· DOMINGOS 1'. D.

'1 AQUINOCIRURGIA GlERft •

Repl'esentantel:
Doan'ças de Senhorai _. procto- AS' T -

�.

d M'..-I Represent�"õe.... .....ra.

logia _ Eletricida e. :eu ".a
.

�

Conl:'tltóorio: Rua VI�tlr Me,- Lt��'3 Senador Pantas; 40 -'- lio
reltls n.' 28 - 'relefone' 8307.

Consultas: Das 16 h ....rall em, an�:t 22-6924 ..:_ Rio de laneirl);
diante. Rua 16 de Novembro 228 JlO MINISTÉRIO DA AGRICULTURAResidência: Fone, 3.422,

ndar' Rala 612 - São Paulo,
Rua: 'Blumenau n. 71.

Assinaturas anual .. Cr' 300,00 SERVIÇO FLORESTAL

'DR. ANTONIO BA'l'ISTA Vend'l Eovulua ...... Cr' 1,00 DELEGACIA FLORESTAL

JUNIOR Anúncio mediante contrito. REGIONAL

CLtNICA ESPECIALIZADA DII!' Os originais, mesmo não pu- "ACORDO" COM O ESTADO DE
CRUNÇAS blicados, 'não lerão devolvidó•.

Consultap das 9 ás 11 boral A direção não se ,responsabiliza. 8AN�'" CATARINA

DR. JÚLIO DOm Rea II Cons. Padre Miltuelinho, pelos conceitos emitidos nos ar" A V I S O

V:uí:IRA \2. tigos assinados. ,A Delegacia Florestal Regional,
, .

'.,. ,

MIl:DlCO .
•

. '.' "

no s�ntido de coibir, 'ao máximo poso
.

ESPECIALISTA
.

EM
.

OLHOS . INFOh...nc.;OJ!:8 !!I'I!I$ I'" )"d' bd' .•

OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA BATO O leitr-r encontrari, n'lt,a co- I.ve_, 3:,s quelm" as e d�rru a as de'mato, aflJI� de lmpe·
°rRATAMÉNTO E OPERAÇõES DR. !'. LO lu na, infor�açõel que :'l1vc�81ita, dir os dGS8stros(,s efeitos econômicos e ecológicos que
[ f a�Vermelho-- NehuUzaçio - I FILHO diàl'iamentli e d�. imedlato�.,

t t·
,. , .

n l
Ultrll-Som d Ih �eap�ratórlo ORNAIS Tele,fo::le acarre am aIs pratIcas, torna pubhco e chama a atenção

')oençaS o apare o· " . I 022
.

d t d
.

t'· dtTJ:'atamento de sinualte lem TUBERCULOSE O 1::stal1o ••••••••• \ ." ,.
,'"

. e o os os proprle anos e terras e lavMdores ,em ge.

Anglo_r�tlno��:��:i� Itec�ta dto RADIOG���I1�L�1,iIsOSCOPIA I�iá�::e�� T�:'�';:::::::::' :::;:i l'al, pâr-R a exigência do cumprimento dó Código Flo;.-es-
OC!l108 - Modernu eq�lpamento

I C\rurgia 1)0 Toru Imprensa Oflc,al ........ ' 1.688 tal (Decr. 23.,793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
'4e O�o_Rlnolarlngololl:la (linlccr li'ormado pela FaculdaJe Nad.·· .HOSPI�AID

• QUEIMADAS E DE-RRUBAfrAS DE -MATO .

. no Estado� de Medicilla. Tislologli.ta e. Caridade.
_. ,.

-

.

HOl'.Ario das 9 às 1! horal e �I. "0 do l[oapital Ne. (Provedor) 1!.314 Nenhum 'lroprIetal'lo de terras ou lavrador poderá'LIS1-octrUrgla .

P ') Z086,' 'í-"

dacs 16 ��ó1� ��a_�ua Vitor Mei-' _

rêu Ra�os I �é�ê�arR�m��'::::::::: '.::' .:s81 llroceder quemada ou derrubada de mato sem solicitar,
onsu rIO. Curso de especlaUzaçio pe a 1117 t dA

• ,.

l' d .

r"le.s 22 - Fone _2676. ,

-'- �. N. T. Ex-Interno. e Ex-asala- �I_ilitar .•.•::.; .. � •••••

d� ó co� an ece encla, a necessana Icenç_a a autOrIdade
Res. - Rua ,Sao JOl're 20

'ente <Je Cirurgia do Prvf. Ulro. l:>aSo ,sdeb)asblio (CaBa '. 1.168 florestal 'cómpetr.�te, conforme dispõe o Código Flores",
Fone 24 21." , Glllmaries ,(Rio). au � .•..••.•.• i······

...,

.

Cons.: Felipe. Schmldt, 18 - Matermdad.e Doutor Cu-
I,U1

tal em seus, artigos 22 e 23" respe.ctlvam�nte, estando os

Fone 3801
'

CI�AM�D��a u'â�"""'" infratores sujeitos a penalidades.
Atende em hora _marcada." GENTES REFLORESTAMENTO
Res" - RUI. Ebtevea JUDIl,r.

C d Bombeirol iS.8U '

�o - FODe: 11181 S�;��o e

Luz (R.�cla·��:· Esta 'Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em
Nu- ções) •••..• : •..�.....• 2.404 cooperação, que mantém no Estado, 'dispõe de mudas e

��n�:: ��::. �e)�::��i� :: �::: semllntes
_

de espé�ies flores,tais' e' �re ornamentação, para
COMPANHIAS 'DE 'ornecimento aos agriCultores em geral, interessados no
TRANSPORTES 'efÍgrestamento de suas terras, al4m dé prestar toda

�����i'iI.�� TAC ,......... '.'100. _,. , . ,". ..

�ruzeiro do SlJl ••••...• 2.600, lfIent��ao tecDlca necessa�la.,�eD;lRra, amaa, a posslbl-
Pan!'ir �.... 1.1561 lida'de da obtenção de emwéstimos para reflorestamento
Varl" 1.126 .

.,..� .

• •
. ,(

Lóide Aéreo 2.402 J1.0 Bancp',90 BrasIl, com Juros< de 7% e prazo ue 15 anos.

Rel.I .' .. : •. :: ',' •••••••• � • U7'1 : Os"' hí,teressados em assunto's florestais, para a
Scandmavas • .. ••••••.• 2.800

'b
-

-

'

d
.. ;

HOTlblS ) tençao .
e malOreR esclareCImentos e/requererem �uto-

Ln ••.• , ..• ,............ 2.021 rização de licença para queimada e derrubadas de mato"
Magestic ......•••• • . . • • • 2.276

, •

Metropol, . . • . . . . •• . • • . • • • 3.14!7 cevem duigh'-se às Agências Florestais\ Municipais ou

La Porta ; 8.321 diretamente a esta Repartição, situada, à rua Santo!
Cacique •.••. .•••••••••• 2'.'649449 numont nO. 6 em Florianópolis..Central.................. '

Estrela. ... - ....•.• " .,: ••• v

.17;&'-1
Telefone' 2.470 - Caixa Postal, 395.

�ds�:�Ei'fO:""" , ... ,.... i.OIiIl
.'

E�der�ço' telegráfico: Agrisilva
• })jlQUf .... ""." o <O" o.. "�. C. .

....
,,,' . ,_�__

Expresso Florianóp:olis
I Lida.

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO .XPRESO
FLORIANÓPOLIS LTDA.

.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO,
DE JANEIRO 'E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FLORIANÓPQLlS - Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo) Rua Visconde do Rio Branco
'felefones: 25:-34 (Depósito) 932/�6

.

25-35 (Escritório � Telefone: 12-80
Caixa Postal, 435 End. Tele,. "SANTIDRA"

End. Tele,. "SANDRADE"

DR. JOSe- MEDEIROS
VIEIRA

_ .\DVOGADO -

Caixa Postal, 1riO - Itaja'
-lanta Catarina.

-------

-, -1IR.CLARNO G.
GALr..ETTI

_ ADVOGADO -
Rua Vitor Meirelel, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

Ex-interno da filO· e�rma:r�..

e Servj.�.) de gastrQ-eIll"rologla
da Santa Casa do Rio 'de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli). �
Ex-interno do Hosp'it.al·mat.r

nidade V. Amaral.
DOENÇAS IN'tERNAS

Coração, ,Estômago, i�teltino,
fígado e vias bilia."es. �lDs.
Consultório: Vitor Meuelua 21.
Das l� às 18 horaa.
Resídêncía: Rua Bocaiuva ZOo

Fone: 84613. �----------------

Agência: 'PORTO ALEGRI4�
''Riolllar''

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador A,evedo,
, 64 JTelefone: 87-06-00 T,elefo,ne: 2-37-38

.
. Atende "RIOMAR"

End. Tele,. "SAN_DRADE" El1d. Tele,. '''RIOMARU''

F1lial: SA,O PAULO

DR. AN'rONIO GOMES DE
ALMEIDA'

_ ADVOexADO �

Escritório e Residência.
Av. Rercilio Luz, 16

Telefone': 834<:.
....................��.....•
CLíNICA DEN'fARIA

DO
DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horaa

e das 13 às 17% horas, dia
riamente.
Rua Victor Meireles, 18.

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóJ:"OLI!
-Fones: 25-84 e 25-85 -

Allnela: RIO DE JANEIRO
- "Rlo.ar"

Agêneia: BELO n02U- ,

ZON'fE
"RiolDar"

A.'ellida Andr�;llas, 871-B
'lrelefone: �aO-27,
Atende "RIOMAR"

Ruá Dr. Carmo l-ietto, 99
FOJleI: 82-17-38 e 82-17-37

Atende "RIOMAR"
/End. '.releg. "RIOMARP"

NOTA: - Os nosso _.1rviços nas praças de Pêrto
Aleg!'p., Rio e Belo Horísonte, são efetuados pelos 'nossos
agentes

"RODOVURIO RÁPIDO RIOMAR'"

DEN'l'lSTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIAO.DENTISTA
Clínice "-.-- Cirurria Buéal

,

Protese Dentli.ria
Ralo. X e Infra-Vermelko

DIATERMIA ,

Consultório e

p..elidê.ncla: )Rua Fernando Machado, n. •
Fone: 2226.

,

Consultas: das '8,00 li 11 ho�
ras e das 14,00 às la hQr�l,

\EicluBivament'e com hora mar-

cada.
' '

Sábado - das II ai 12.
, ,

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

.

CIRURGIAO.DEN'fISTA
CONSULTóRIO - ildiflci.,

.. Partenoii - 2" andar - lala
�OS - Rua Tenente Silveira, 16

de Atende diáriamente dai, 8 l.
11 horas
8as e 6all �al 14 ai 18 horal.

-,19 ali 22 horal.
Confe�ciona :Dentadural e Po,)·

_ es Móveis d. Nylon. '

Telefone: 366••

,••g ..

oillori'l
, "

"A Soberana" Praça, 15 .. de novembr.o

rua. Felipe - Schmidt '

ra':iesidência: Avenida Rio Bran

co, n. 42.
Atende chamadOl ,

'felefone: - 8296. :'::- ,.

esquina

o ESTADO

F�ial "A Soberana"J)istrrt�' dO Estreito - Canto
�---.-\--� �------�------�

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
MY)S 'DE JANEIRO

1 - terça-feira (feriado) - Farmácia Santo An
tônio � Rua Felipe Schmídt, 43

5 ....:. sábado {tarde} - Farmácia Cãtarinense
Rua Trajano

6 - domingo -- Farmácia Catarinense - Rua

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

Tr�ano
.

13 domingo - Farmácia Not�rna - Rua Tra-

jano
19 sábado (tarde) - Farmácia Esperança-

Rua Conselheiro Maira

_

20 - domingo - Farm-ácia Esperança - RUA Con
selheiro Mafra

�26 - sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt
27 - domingo .- Farmácia Nelson - Rua Felipe

�chntidt
O serviço notume 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.

.._._ : � ':' ;;;;;:;���&
:;'p

Viagem com segurança
e rapidez

�R.9��º-0!!'9Rl'AV� IrfICRO-QNIBP�
lAPIDO' ,<SUL-BIISILIIRO"

lF'lorlanópolll'- Ita1a� - JoinvÍUe - Curitiba

�A·'"'1IIiig'eAin�c'�I';:. -g�e::o;::"'elq-=li d:'
I • Bua TeD�Dte;r8nve .1'8

.]errenu em Florianópolis
Deseja-se alijgar' uma area de terra para deposito

ao ar livre. Da-se preferência a terrenos amurados e

com depcsitos e area aproximada de 1.000 m2
Os interessados devem dirigir-se:-

Fone 3201 - Com o sr. José Onildo na Fi'ltmbreria
Koerich

Dr., OSD:Y 'LisboO
..' Cir�rgião.Dentista

16a
a partir das 18 horas.

.

"

.
,Consultório - Rua Vidal

At!llfde diariámente no Ramos 19.
perildo da manhã e 2a 4a e .GE.

./

Associação·
�ga Verde

Seior de Arle, Recreio
Propaganda
PROGRAMA SOCIAL

Atlét.ica Barri-

e

� l)ia

de mês de
. JANEIRO de 1957
5-1 .51 - Gl'J),ndiosa NOITE TROPICAL, promo

vida pelo "GRll:"l1IO FEMININO 6 DE
.TUNHO".
Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.
Roserva de mêsas (com direito ao' Co-
-quCtél e Salgadinhcs) Cr$ 50,00

111
118
125
\

üias Ret'fliões Dansantes Semanais

FIJ�I ianópolis; 23 de dezembro
(Ass.) _,_ ']'hese� Domingos Muniz
Vice-Presidente Superintendente do

"S.A.R.P."

de 1956

AIENÇÃO
Aceitamos encoqJendas de PLACAS ESMALTADAS I

�m côres, para diversos fins.
End: DENTAL SANTA Al'OLONIA

FlorIanópolis ,- Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20

Serviço Frigidaite' ,

(OFICINA DA ELETROLANDIA)
ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO
,DE PINTURA A DUCO E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, A ELETRO
LANDIA POSSUE ÂGORA, UM ESTOQUE
CONSIDERAVEL DE PEÇAS E ACES-'
'SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN
�ER COl\1 BREVIDADE A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADORgS DOMES':�
TIeos OU COMERCIAIS DE'QUAISQUER
MARCAS; EDIFICIO "iPASE - ANDAR
�ÉRREO -,.. :mONE 3.3,16 (BEÇA ORÇA::

·MENTO)
-- ....._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1<0 ESTADO" Q MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINi\

,O'. Mu''ndo '8", 'm-"', ',D·I'I' , O QUE �NSAM,
"

.

, ���. ��!.��,� �As relaçie! de Mac'lUto com Os "h.'� ;: "

( -i '_ �
A' U .,

'd d B'l r' .,,�, um monumento a Bolivarmversi a e ai or pr��'
nos Est'ad"'--os"'Unl'dos nos Estados Unidos'

�
jeta intercâmbio com a da

América Latina Guiomar Novais. fa- __:_ Estão sendo termina- De Paul L.' FORD, do mento aos ,pnmeIros dias
, /' ,� Ali

,
_

mosa virtuose do piano. do dos os planos para 'o levan- IPS para "O ESTÂDO" da II Guerra ,Mundial quan- '..:-�,-",O- Um projeto para o in- Bl:asil. deu um concêrto em tamento de um monumento '
, f

'do ambos serviam �� Áfr;i: ....., '00tercâmbio de professores e Ràleigh. Carolina do Nor- em Nova' Orleans, Louisla- WASHINGTON. Janeiro ca. Eisenhower, aliás, ,Ja F:' (> Oestudantes COIl). centros do-
te tendo sido entusiaatíca- na dedicado ao heroi vene-

_ Harold MacMillall era enviou uni telegrama partisen 1 es 'da América Latína 6:rto foí .o primeiro de uma zuelano, Simón Bolivar. Re- há apenas 6 meses 'titular cular de congratulações aofoi ob�E:to há pouco de um
cêrto pai o' primeiro de, uma presentantes do govrêno da do Forelgn Officé da Grã- novo Prímelro-Minístro.rpremer�eiôq elogio do Preslden"
série .de 7. correspondentes Venezuela conversaram com Bretanha quando se ínícíou ferindo não esperar que

-

te Eisen hower, D Presiden-
a esta temporada e patrocí- funciohário; de Nova Ori'e-, a Conferência "dos Minis- sua mensagem formal dete que este 'ano pronunciou nados pela "Raleigh Civic ,'ans sôbre a construção do tros das Relações' Exterio- votos de feliz administrao discurso de formatura na

-

Music Associajdon", 'Mme. �onuinento e -seu tamanho res .em Genebra. no outono ção chegue a MacMillan.Uruversídade Bailar em Wa- kovaes. uma das pianistas e desenho. Embora o govêr- de 1955, logo após a reu- Aqui em Washington, aco. 'l'exas, 'elogiou ,�special- de
,
concêrto prediletas do no venezuelano doe o mo- nião dos Chefes de Estado miaoria das correspondenmente a Iníciat ;YR da uni- Brá'si1.' esteve nO'S Estados numento à cidade de .Nova das 4 grandes potêpcias, tes tem como certo que/ oversidade a- projetar tal in-

Unidos em uma de suas fa- Orleans como' uma expres- Um político de menor en- Presidente Eisenhower contercambio sem esperar um
mesas tournés artísticas. são de amizade; a cidade vergadura intelectual pode- vidará o novo Primeiropn'14,"ama federal. O dr. W.
Seus pais também foram ar- prometeu 25,mil dólares pa- ria ficar inibido na sua pri- MinistrQ para visitar os EsR. White. presidente da Uni-
tistas e logo reconheceram ra a construção de um fun- meira reunião prolonga-da tados Unidos num futuroversidade, reconheceu há já
o grande talento que sua fi- damento para a estrutura.

com o experimentado VYa- não muito distante.muito tempo a necessidade 'lha demonstrava quando Segundo os planos' provísõ- cheslav MoIotov, mas não A indicação de MacMil.:de estreitar os laços cultu
menina. Começou seus estu- rios. a pedra fundamental MacMillan. lan para suceder cf adoen-rais na' �.m�rica Latina" às dos aos cinco anos de idade seí'ia colocada a 17 de de- Antes que a conferência tsdo Sir Anthonv Eden reinstituições culturais d? 8U
e com.B .anos .realízou sua zernbro, aniversário de fa- chegass'e ao seu término. percutiu favoràvelmente nodeste foram s traídos muitoa nrimeira tourné de concer-. lecimento do General Bolí- três semanas mais tarde, o Gongresso bem como naestudantes da América Lati- Las'. Depois .de dois anos de var;--

a g o r ai Prímeíro-Mínístro Casa Branca e .no Departana. Mas' é pouco em relação estudo no Conservatório de Exposição de, 'quadros de britânico .demonstrara ser mento de Estado. amerfca�do que se tem feito para Paris. �ob a direção de Isl- -meninos argentinos em
um diplomata hábil e sa- no. O ,SIjJI-ador Hubert H:enviar norte-americanos pa- .ríore Phill ípp, aquela insti Washington. gaz, qtfe em diversas opor- Humphrey, líder demoera-ra estudar na.quela régiã_o. tuição crtogou-lhe o ambi., - Realizou-se, recente- t�nida'des superava MoIo-, ta -e membro da Comissão(I r.lano de Ba ilor se propoe clonado Primeiro Prêmic mente uma exposição de tov em confrontos verbais; de- Relações Exteriores dopromover o Intercâmbio =, -}�os 16 :anos causou SE!l1S:l- quadros pw: artistas argen- ,

na mesma ocasião as suas Senado, expressou a' confi-'
-, :V

\

E' N �D ,E S ECÍpl'cco.· cão em Paris e Londres E; tinos. de 5 a 14 anos de ida- .altas qualidades' fizeram- ança de que as "relações' _
Embaixadores, Latino Ame- de'8de então sua ca>:',:,ei;�n de no edifício da União Pan- I

lhe conquistar o natural entre as, nossas duas na-, ' {ricanos aeolhidos nos,
artística se distingue PI)l' Amerícana em Washi,ngton, :

resneito dos soviéticos, dos ':ções serão fortalecidas e Um galpão .com l�etros de frente. por 22 metrosEstados Unidos
série de fabulosos trÍl�1.fé'3. D.C. A exposição intitulada seus colegas do Ocidente e I melhoradas" sob, o govêrno de fundo. situado em .terr.ano com área de 1050m2. n,o'- Com pompas militÁres
Dep0is. deu recitais em Lon- '''Aos Olhos de um Menino", de tGd.�s os correspondentes de Me�Millan. Bairro da Agronômica, pl'ÓprÍO para cleposit9., ou gran-e gran.de aparato realizou-
dres. Paris. --Milão e outr!l9 foi 're'sultado de um coneu�- que fizeram�a cohertura da :N'a Mensagem do Estado fie oficina.

,

se na cidade Kansas (Mis- cidades importantes. Nll\'a ;;0 patrocinado pelo dr. GUl- cnnferência de Genebra. dl:\ União apresentada ao Tràtar a rua DeGdoro 7 com o pr,oprietário.
'

souri). há· poqco. um sun- "I0�que a,ela"".ou üuiomar leI!mo Kraft. chefe de uma
O 'Secreta'rl'o ,de Estado ,Congresso. o Presidente '

E A
t··

B r

'NOVA ROTA MARITIMA ENTRE O CANADA
tuoso bàile de coroação pa- Novaes há dois anos atms e emprêsa e,�i.tora de u�os norte-americano, John Fos- . Eisenhow?r apontou a ne-

.

AMÉRICA DO SUL
trocinado pela "American

nessa., ocasião di'nê! "New Aires. Menmos argentmos
ter Dul'les manl'festou logo cessidade de se' pô'r um, "

'

t· ,

O Sr. WILLIAM T. MOORE. Presidente ,da MOO,;RE
Royal Live,stock AsSOCIa 1-

Iorque Times" ,6, t'-.:'3 ell:; de jardim da infância e e�- de l'nício a sua simpatia têrmo' à tens,ão existenteI t·
.

. .

f' MéCORMAGK LINES INC. acaba de comunicar que a
on· ... ao qua es lveram pre- "Nem tôdas gera<:ges têm 1. ceia 'pl'lmana oram conVI-

'pelo político britânico. afir- nas l'ela.ções en,tre, os' Esta- ' '

'

b
.'

d d .

t t" comp,anhia passará a operar nova linha quinzenal. em
sentes 20 em alxa ores a

oportunidade de ouvir

uma"
dados a l!US. rar lIll�OS eon-

mando que era um homem dos Unidos., a França e aL t· E t' d 'I 1- d t-d ambas às direções. Entre os .portos canadenses dó Rio
'America a ma nos s <1 os Guiómar Novaes". tos fo c oncos ,e o as as

se tr,abalhava, Grã-Bretanha. sendo irite�o, b'l
"

I' ,

A t' ,com quem
"<,'

M �.a-o Lourenço e o Brasil. Urug,u'ai e, Argentina.,
Unidos. aI e rea lzou-se Os Venezuelanos Erigirão, regiões da rgen ma. agradávél e fàcilmente; ressantE;l notar que, a ' en-

_

,:�b�::!�:,,���;:�al a�,: �":�i,:,:�::"i:"fI��a�:�� :::':::'t!�i l!d:"P:::::i::� íAMPANHA DE EDUCUiOfLORESIALsentados individualmente ao

\am'ente servirão âe grande, a design.açjio. ,de M.a.cMillán
'

O, p'inheiro pode ser plaIl:tad� cOn'soreiado com cul-Pú,blico alí reunido. A
I
en- ,

, .

P M t "ajuda a M�cMillal)l no seu como, l'lmelro mlS roo
. turas anuais até o brceiro ano. o que barateará a des-

trada de cada embaixador
e''sfo"'-çp de faze,r voltar a<l ,Eisenhower não menclO- .

"
UI'
-'

peza com as call1nas,
fOI precedida de uma guar�

,relações anglo�americanas l{ou especificamente as duas
CONsulte o "Ac0rdo Fl0restal" sobre reflOi'esta-da com' band-eira. for,mada

,Atác&:.;tC)dó�o or....... ',- 80 ponto em qtlel.s� acnavam n�ç,õ�I;L �a ,�'ta l..d>���;Il.!pção,t -mellto,.'_de meJn�,�:9��: ���..tQ;:ç_�� <1I:!i; -EM""siftms"'ô1r" _

-, �",'1'1:>",,-, ,Cflê'e'Íí-""dà-éfI-:Sffl..�ti'.-erpor mas e clãro que a elas que- _� �
.".---:-_-:- --:-_

madas dos Estados Umdos. -

'UA'" oay 1 d D II'
.

'f' uando sa com os mo.radores locais. tada petos' jornais america-

.

,

, TISMO DA ME,S.w. ,.- � outro a o, u es e ape·, rla se re erlr q ,

-A guarda levava a bandeira
,

GEM! , ,1 na's um dos numerosos po::- lientou 0 fato 'qe que a Em dezeembro _' último. o';; nos dE;l tôdas as partes doda nação de cada embaixa-
I I USE ,O·PUPULAR PREPA.. ,� líticos americanos de pres- América não podia se i,so-' amigos dos' MacMili'ans re- país. E na realidade. o fatodor. enquanto a' orquestra lo

,

.' ,

RADO' ,

_

� tírdo com quem MacMillan lar de seus aliados.
'

ceberam 'cartões de boas deve sf!r mesmo erialtec'ido.executava mÚ:;lica típica da

ri &i B pode. contar p�ra uniã mais Em setembro último. os festas vindos de Londres pois há uma excelente idéianação representada. Çada I,'
.

::;a ., '-:=�, 12
"

-., :w, �
_

íntima cooperaç-ã,o visando MacMillál\s estiveram' nos e assinados s:implesmente do carater de MacMillnn, eembaixador ia es.cpltado por �� !'�� _ =- _._ a êste obj.etiv6. 't' _ Estados Unidos em visita "Dorothy e Harold". I' lex..

p li.ca os mótivos por queum oficial de seu país. dos
t ,,' Entre as suas amizades à genitora do Pri�eiro-Mi p'essoas �oplo o Presidenteacham na Esco�a de,k ',Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar D\)'l'!" , A 'd'

-

E' "h" Sec eta' 1'0
que se '1 �l . r

em W,a'shingto,n figur� em. ,'nillt.ro., que reside na peque-' gora. com a eSlg:1açaO 'lse,n nwer e 0., . r rComando e Estado, Maior �' tratamen,to d. ,Sífilis e Re�lIÍa�isD;l.o da meem.,(." plano destac�do o próprlO' na CIdade de Spencer. no de ,MaeMiUan:para Primei-' Dulles tanto simpafizamem F,ort LeaverpNorth. Kan-Il' .j�rigem. '

,',
"

'l-• .f4· Presidenté Eisenhow,er. re-I Estado d,e Indiana. e ali ro-Min�sti'o, esta ,história I
com o atual Primeirs>-Minis-

'

A t d b'l 'em 't,_," InofeD.8, ivo ao or"'anismo, aG'radAvel como •
.,,' 1

t d G
_

B t h
sas. n es o aI e os -

, • 4t
� , ,mot)tado, o seu conheci- fizeram muitas amizades vem ,sendo novamente cl1ln- 1'0 ara, re an a.baixadores haviam sido con- '_�...:cor. L, .....�_�. �__�___ I'

vidadps d, honra no ban��e.
te preparado para a oc�slao.

I Regente Americano na G,ua�
----- temala
Guiomar Nov<;les. fa,.

tor musical e regente da Or

questra Sinfônica, de Corpus'
Christi. \dirigiu a Orques
ha Sinfonica Nacional 'da
Guatemala na cidade de
Guatemala em, comemora

ção ao 135.0 aniversário' da
independência dêSSE!,' país.
Foi, a primeira vez que tal
honra é conferi� a um re

!',lente estrangeiro. O -sr.

S'inger também d'irigiu dois
concêrtos extras na cida-de
de Guatemala.
Pianista Brasileir� aplaudi-

:Florianópplis, TerÇa..ieira, 22 dê Janeiro de 1957
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o
. ESTADO

"O m'ftis antigo diári� de:
Santa Catarina.

"

Leia' e ass ine

CAMINHONETE
Vende-se. a, vista uma

Ford F-I - 1951. em óti-
mo estado.
Tratar à Rua Felipe

Schmidt - 34,- sala 6,
nesta .

•••••••••••••••t .

.

I Cientistas Advertem às 00- iinas de Casa Brasileiras s6- "

,

.

/ bre o US9" de Determi�adas e'i
Gordura� na Oli�entação Diá� i.i.:1 "Em no,D��m�' �����.��:l 0"'0 •

sistemáti_;o da gordura ' vegetal. porque

Inão contém ó indesejável colesterol": '

I Os distúrbios do apJlrelho circulatório. a es-

: clerose vasculn,r•.
o .en�arto. a artério-esclerose,-

• etc têm 130m,) pnnclpals responsavels os ácid-os' I1'- :durosos não saiurRdos. juntamente com o co-t'• gOl ,.

t' d'd
'

• I terol. Assim ::;endo. e Vlvamen e mIca o o UI;lO
• es

.

I' d -t
�

t• da Gordura' d'� Côco que. a em. e nao con er es e
•
'lt' el"mento é ainda a malS'1 pobre'naqueles• u ImO "o. -- •

,

• t t"o p"eJ'udici<>is à saúde e aos estômagos• ou ros." . " ..
_

/ I delicados. Ess,as forít� as con,clus,o�s ,a que che-

• aràm fa:l1Qsos cieritlstas. ap�s relterada� pes
I g. fpüíat1as em nosso paIS. onde a ahmenta-

I q:lls�sfet', d�' dedicados e per�anentes estudos.
çao e a OI

b,I E' interessante, pois. q�le as donas de _ca�a .ra• .'�". pO'l'ham o llSO da Gordura de Coco, em
• Sllell'as 1m, .

t' 'l'b
.

•
'

.

h s como medida preven lva e eqUl 1 no
suas COZll1 ,a .

. ,•
. . úde ue seus famlhares.

,�."....- !.:;���!�::;;••��.,--••••••••••••••••••••••••.
'

"

Lotes â' Ven da
Na Praia da Saudade. em Coqueiros, ao lado do

Grupo Escol-ar "Presidente Roosevelt. com 15m de

frente. área de 400m2 servidos de agua encanada e luz.
, Informações no local' com o sr. Gilberto Gheur.

'

-,.�

ECONGlM,IA ,absoluta
'

",\\

Grande:,CO�N:FORrO
CON·FO'RTO absoluto
Grande EC,ON'OMIA

\.

I .. ' -
'

,

- �., ---�-_.---

I •.
"",

,
,

"

AQLÍ'ECEDOR ,EL�iRICO CENTRAL

. Capacidade:
100 ii 1.00Cil litros

AQUECEDOR"

ELÉTRIC;O
,

"

"����,r· \,

IMERSÃO e, CHUVEIRO
\ '

_==----.......

Capacidade 30 L1'TROS

• Con'st'ruido i�teiramente de
cobre.

• '�quecimento ultra rápido,

Játo ,abundante na leinoe
fatura desejadót.

'o6ricodoa lIOi tipos
horizc!ntol e ,,_rtic;QI..'

� .••�,� __ o __ o '" .....�

O MISTURADOR OÁKO, �"r."
lagem instontaneo. permite o,
maior e,cQlo de groduações( de

'.

TEMPERATURA.

'. Construção sólida, sendo. caixa interna de COBRE ..
revestida de material altamente 'ISOLANTE Clã de vidro).

,

•.
,

Resi5té�cia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• 'Co�trole II.It�!"âti,co, de temperatura pOt' llRMOSTATO,

que, p�rci�i'SI��ndc ECONÇ)M.IA.
,/r-"::"'--�-=

1)tfI1()
..� � <QUE'F�I�' t

.

- '

'_-"':"'"'!'lIII,,'! J."',""$�:�', _:'-''''-'-i,-'."�-_''-

,

"

I
-

I
"

';_ .,

.J4� •.,-.!'

\
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Você sabia • • r

No Cancioneiro Gaúcho,
Augusto Meyer reluta uma

opinião' de João Pinto da

Silva, e nega .que a nota
característica da poesia po

pular gaúcha seja o sub

jetivismo, o tom lírico e

sentimental. Havíamos as

sinalado essa mesma obser

vação na História Literária
, do Rio .Grande do Sul (II
idéias), por achá-la justa.
Creio. exatamente que a

inspiração literária gaú
cha é nitidamente marcada
por aquêle tom Iirlcn e

sentimentaL
A 'literatura gaúcha não

se assemelha à de nenhuma
outra . região do Brasil, - •••-.'••�••

- -�.-•••- - ' 7" ,............., -.-,;w ••••••••••••••••••••••.;, :,. �'V" �;-;:.:-••':.,:-:-:-:,..:-=-.':'-::-:--- -----------

fundando-se a- sua singu-
" Ameres 'Ce'lebres

>..' Noticia� de...
lar idade em certas disposi- Richard .Egan, o descobr-idor
ções Íntimas do 'tempera-" da Pat Hardy, acaba de achar-

mento gaúcho' e

M t
.

#

I
.'

d S I
outra beldade: Carol Groat

"!dO r:·�%':"G�.n��n�:I��1 ..
On

.
evI e a esposa o o :::!::::'·;,i����.l:�';::�::::

uma regrao próspera, sem � L
r •

as duras atribulações dos De· Anl'b�1 .de a Vba' 'rga
' Margareth Leighton foi par

U Roma,- a fim de fazer o papel d
Estados do Norte, do PIa- _.,. ._._-_-_-_-_-_-_- .._-_._._-_•._...._._._._._._._._._._'"

.. C leopatra
.

ao lado de MI'chael....................__ ".....•

nalto Central e do Nor- Redgrave (que será o Antonio).
deste, sendo o gaúcho ex! Capítulo Segundo

'

1\ se para arrancar uma flor paixão, uma branca figura Uma outra Cleopatra em pers-

pansivo e amante da, ação,
Pelo grau de Sua classE\so- balouçante à borda 'do pré- I de espuma li�itada' de ouro, pectiva será Anna Magnani, ao

cial dsvía participar do cor- cipiclo, _ Píria, msu amor, I - Vai-te Insinuou Píria. lado de James Mason, como

sem a tendência introspec- tejo que acompanharia a jo- por ti arrostei a fúria do _ Ainda tens que temer o : Marco Antonio. Há uma terceira

tiva de mineiros e paulis- vem até ao templo, mas bus- Sol. Deixa tocar-te as mãos I castigo dos deuses que não I -Cleopatra em vias de ser filma- \

-tas, a literatura gaúcha, cou um pretêxto para sair do pálidas e generosas.
f permitiriam a profanação da: Gina Lol lobrtgida, para uma

mais do que nenhuma ou- povoado, vários dias antes, Ao falar, Montevil avan- do tcmpl-o!' produçãó de Raymund Hakln.
.

Desde então, vagava pelos çava com passo felino, iriau- O jovem guerreiro sentiu Será interessante comparar o de-
tra, é puxada a uma cinzen- d d ldeí 1 t darre ores a a era u an o dível, até onde estava PírLt, 'correr em frente a si uma 'sernpenho de todas elas.
ta melancolia, a um desâ- com o dssespêro. 'I'anto c rodeada do clarão da urna. tênue cortina de fumo a Os"

*

nimo, a uma incessante ca- tanto sofreu, que todo êsse Contemplar as espáduas d.,· cilar como se navegasse; e Em começo de 1957 a Metro

pitulação, a uma tristeza sofrimento se converteu nu- seda e a boca cheia e feliz .percebeu· então que' Píria iniciará a filmagem de uma �ú-

.

. ma semente de si mesmo, se da .donzola causava-lhe lou- jámais ssr-ía sua espôsa. SOI1- 'media com os famosos irmãos
que só o lirismo e a ironia

arrojou de bruços sôbre I) cura. Tódo\ o amor, toda a
.

be também que todo o amor Marx: Groueho, Harpo, Zeppo e

temperam. chão, para ocultar as lágrl- ansiedade recalcada traris- se transformaria no amargo Chico. Há nove anos que os ir-

É significativo que Araú- mas, 'o ódio e o amôr trava- bordava das lindes de sua fel do ódio, e quis salvar-se: mãos não apareciam em filmes,

jo Porto Alegre tenha si- riam permanente batalha pele, nimbando-o do baro - Se tão sómente os olhos juntos. O título do filme "Minb"

co uma das primeiras vo- em SeU espírito.
'

, cilido e ondulante das te- teus me olhassem com amor foi dado em homenagem à mãe

A ambição, o amor, o. ódio, '�:.'�.:.'�.:.�.:'.:.�.;.'.'! ras à espreita, I
- s.u_plicou êle, - se soubes- dos Marx, que encorajou-os sem-

zes românticas do Brasil. 1

di'
.

,

mesciaram-se no sangue 'e :::�:��:: . se tao somente que, embora pre na carreira artistica, e o fil-
Do Barão de Santo Ângelo Montevil, formando um bar- ,··t FIDELIDADE AO 80L não sejas minha espôsa, há me é a história de suas vidas.

aos nossos dias foi preciso "ro turvo que o cegava. Vol- >J�I Píria tremeu. como se lhe no teu coração lembranças *

que surgissem' os rapaz-es tau à aldeia dispost� a tudo : nassasssm pelo corpo raja- que .eU habito... DALE EVANS --:- ou Sra.
.

"F .' �" b 'e a nada, como se fOSSe um das de brancas· borboletas Pela terceira vez, a sacar Roy Rogers
da revista 'ronteíra", so I homem feito d'agua que f:::::::::�:�\ I 'U� .rn�v1�ento acidental da dotisa repetiu, monótona t Dale Evans passou grande pa :•.

a inspiração de Paulo He- nunca tarmína SUa forma- ::t��t�����4 man direita a fez roçar o dura como as chamas que, te de' sua .infância numa fazen-

cker Filho, para que o mo- ção. Oomeçou a rondar o
';:'::::::"':':'" :::ittjm punhal de. Pedra, usa�o' pa· em frente a .-ela, brincavam da de gado do Texas, por iss'),

[ª�e�:�!�t��F�i:��: tK��:�f;'i�:��tf��:�� �;:f�1i��;;�:;:�: ��:f:��i;�:f:tfi� ��}�\\;���;�i��1;�:�Ê
SE,mpre houve nos es�rito- bre e.bond?so Ma_ni Yisu. PíRI�, a Espôsa. do Sol 'estás cheio de tigres e ser- A torva maré do despeito' Foi aí que um agente cinem'.,

• O lobo amda nao lhe ha- perten'tes; vejo que a raziai golpeou' as têmporas de Mon tográfico a descobriu, e' conslc-
res gauch?s um cer.to des- via chegado aO coração, e fugiu de ti e os demônios te tevil que, em voz asfixiada gmu-lhe um contrato com a R�-

prezo ao IntelectualIsmo, à

I
Montevil s,onhava com rever. mente ante as agulhas de I �ulgou ,ouvir alguma coisa? habitam. I ameaçou: nubJic, para filmes tipo WesteIJ1.

teoria. Nem me,smo faze- a sua aJIlada Píria. As leis luz que o fogo despedia da Montevil emergiu da som- Montevil deteve-se doloro- - Hás de te lembrar de Foi um sucesso. "

mos injustiça ao próprio era:_m extrem!lme�te .severas: urna que o nutria €le oloro-I. bra com' seu vulto de guer- samente. <Não compreendia mim ... eu to prometo, Pí- Numa filmagem Dale conhece;l

A t M : dó! a' esse respeito, e condena- sos gravetos. reiro apaixonado e suplicou:
I
a linguag.em dura dà donze-:I ria! Ainda que não queiras, aquele que hoje é seu marid ;

ugus O eyer que, se� '1
vam com p'ena de morte a Perfilada em bronze pelo I -;- Sou eu, Píria; escuta- la, e apenas julg'ava,ter, an-I lembrar-te-ás de mim! Roy Rogers. A identidade tie

embora um pensador luci- sacerdotisa qUe as infrin-' jôg,o de luz e sombra, a fina '. me! .

.

te os ::Jlhos turvados pela (APLA) (Continua) gostos, de habilidades e de pro-

do, um frio manipulador de g�5Se; o j?vem, poré�, sa- silhu.eta de Píria parecia I A presença de Montevil I fissão uniu-os. Fizeram juntos

idéias, não apenas é exce- bla que eXISte al�a maIS po- su�glr do m�smo. fund9
.

d<'l derrotou o gêlo. do mê,do,
.:

- os dois - 22 filmes de cow-

ção entre os escritores do deroso_ que as .lels e seu te- �ol.te. Com lan!?iUlda ma;o, ai mas pôs um adejar de an- boy, antes de se casarem, o que
. • mor, Esse algo era o Ouro, I Jovem sacerdotisa arrOjava gústia nos olhas de Píria. aconteceu no dia 1.0 de janein

seu Estado, como tambem Possuidor de grandes fortu-I à urna alguns gravetos pa, Sabia a jovem que, caso ch;:- O'SANGUE r, A VIDA de 1947. Dale é a terceira mulher

acreditamos vislumb:a� na nas. subornou os zeladores
I
ra observar,c,omo o fogo Os I gasse ao conhecimento de .. de Roy, mas �oy é o seu primei·

mais racional das pagina'!, do templo, para que lhe p�r-I dOUl:ava, ate lhes dar um; alguém a furtiva entrevist3, 1'0 marido. Vivem muito felizes.

do excele;Ite ensaísta um mitissem penetrar no

recm-j
matiz t03tado .que logo s<! seria considerada impura é' *

lirismo forte, uma àrama- t� ,sagrado e, ?Onversar c-om tornava �m negro, Ulll. ne-: i�digna de contil}-uar ,a ser- Tyl'one Power --;- que' já cO'I-
Pina.· I

' grume moveI, -que qepOls se ViÇO do Sol. Alem dISSO, à ta 42 anos de idade - acaba de
ticidade subterrânea. Desta forma, numa noite

I'
conVertia em branco,-cinza. r transgr.essão :atrairia o de;;- fazei· o seu filme n.o 42. Agora

Literariamente, o Rio em que a lua se ocultava -"Píria ... - murmurQU prêzo e a desonra sôbre os pensa em se dedicar l}iais ao tea-

Grande do Sul permaneceu atrás de densas nuvens e I) uma voz opaca a estremecer seus, e os sacel'd-otes a puni- tl'O do que aq cinema. Diz qué só

_ um reduto do sentimenta- templo não passava, de uma no ar. - Píi:ia... riam de aéôrdo com o rigo- aceitará papeis em películas pa-

IgTande -massa éscul'a envôl- O mêdo caíu sobre a don- roso CÓdigo, isto é, 'enterra- l'a poder financiar IlS suas pro-
lismo, da poesiá de emo- ta na penumbra, Montevil zela, como um duro manto la-iam .viVà. Por isso, excla· prias peças. Ty declarou, tam-

<_,ões diretas, mais pi'óxirrü viu franqueada diante de s. de frio q.ue a fez eIllcolher- mou:
o

bem, que nU1Ica mais se casará ..

da sensibilidade comum, a porta do templo do Sol. se sobre si mesma. - Oomo chegou tua audá- Alem de outros motivos gasbu

rOr vezes caindo n'o bara- A ENTREVISTA - Quem fala - conse- cia a permitir-te violar o 50 mil dólares com o divórcio (l i-

I Numa das. amplas câmll.- Iguiu ela perguntar com pa· templ-o, ó Montevil? sua primeira mulher Annabellu
teamento da sub-literatura.

ras� os cubos de sombra

sei
lavras que lhe escoriavam a '- Píria! - repetiu o guer·· e um milhão de d'ólares com ii

os gaú- comprimiam contra as pa- garganta .
....:.. Ou foi minhl) reiro, estendertdo as mãos segunda, a en'cantadora modêlo

o' "M0.'.';" i_;edes, reLl(oce'defid'ó le, e- im" Iginaçao q1:fe, no es'ellr" I trementes, como' s'e 'estrvC"k- "iifdlt :ehristran. ............""'"".....

"Para demonstrar o valor do
I

plano "Ceus Abertos", do

Presidente Eisenhower, co-
I

mo meio de apressar o dssar- !
mamento Intsrnacíonal.> o

Ministério da Defesa do Ar

da Itália provou, há pouco
tempo, que todo o seu país
podia ser fotografado por

quatro avioes em apenas
\

uma hora de vôo. I

Embora seja o Monte Eve

rest o ponto mais alto da

superficír, da terra, elevan
do-se a cêrca de 9.000 me

tros acima do nível do mar,

9 Mauna Kea, 'no Hawaí,
,eleva-se a quase dez mil me

tros a partir de sua base.

que, entretanto, Se sncontra
a mais de cinco mil metros

I abaixo do, nível do mar.

O camaleão que muda

.de côr, torna-se cinzen
to quando enraivecido.

Quando dois- dêlss lu
tam, o vitorioso torna-se
vsrde-vívo, ao passo que

o que acabou de ,erder
a luta tinge-se de ama

relo pálido.

Romantismo gaúcho
I

Paulo Mendes Campos rr.ento Modernista mas con-I tações eternas da melanco

;._:nuaram êles mais ou me-
I lia;

o crepúsculo, a névoa,
1"OS néo-simbolistas, enri-

I
a chuva, as estrêlas, o lu

q_uecendo os entretona Vã- gar.

ses e suaves do aimbollsmo
c orn o sentimento do cor'-

,

(;a!-1O, que veio de 22.

A chorosa mágoa portu
guesa - de que Antonio
Nobre é o mais típico poe
ta - encontrou exatamente
melhor acolhida em uma

região na qual a influên-'
cia lusitana se diluiu mui
to em variada miscigena
ção. Os simbolistas, francê
ses entraram com o resto
da contribuição à forma

ção 1 i ter. á r i a dos gaú
chos, que são, estranha
mente, os românticos por
excelência de todos os gru

pos intelectuais do Brasil.

'Enquanto não me pro-
vem o contrário, continua
rei a acreditar a literatura

gaúcha se distingue por
seu intimismo e sua triste'
za irônica. A tristeza do es

critor nordestino nasce de
uma certa. impotência rai
vasa contra o meio; a tris
teza mineira é quase filo

sófica; já a .tristeza gaú
cha se traduz nas represen-,

• •

•

p�)l'que
Imperial Extra .não é' roupa feita

- é roupa hem feita:

a roupa anatômica,
.

para' o homem moderno
É prática ... já está pronta para você' usar.
É econômica ... custa menos, e� relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada.
e cortada por modelista de' renome.

,Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

o Fabr;cada com tecidos e aviamentos de
superior qualidade, p'·é-encolhidos .

• Corle 100% cnotô.nic o, mors confortável
e mais elegante.

• Confeccionada em quatro talhes (curlo,
médio. longo é extra./ongo) e em 32
tamanhos diierentes:

I
.• Garantl so por uma indústria especializa-

da há 35 anos" no ramo de vestiário.
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Victor Hugo L "O Capital", de Marx. I e isto que ocorre neste ca-

Completando a ,série da I Constitui hoje segredo 'de I
so, pois poucos, bem poucos,

N0 5) - OS COMETAS SE DESINTEGRARAM NAS obra de ficção do grande polichinelo, afirmar que o dos que se batem pró e con

PROXIMIDADES DO SOL E SE TRANSFORMARAM escritor francês, chefe in- mundo está dividido em tra o marxismo, conhecem a
.

,

EM METEORITOS discutível da escola român- duas grandes' correntes de obra fundamental de Marx,
Há cometas que se esf'umam como ,se -fossern um tica, acaba de lançar. a Le- opiniões: 'os que combatem que, pela sua vastidão e .pe

aglomerado de poe ira cosmica a disolver-se em veloz vraria Progresso Editora, e os defendem, a filosofia los seus aspectos técnicos,
carreira pelos espaços planetários ..

' Há cometas; que s-.
e mcinco volumes, "Os Mis- marxista de vida. As grada- afugentam a maioria dos

desintegram á sua' passagem no pe'l"Íhelio, por entra- seráveis". ções ideológicas das várias leitores.

rem em ressonancia com o .campo solar. Sobre este pro- A este livro bem se pode correntes' jfilosóficas, poli- Tal dificuldade acaba de

blema da ressonanc iu com o campo solar tratarei ,em aplicar o qualificativo de ticas, econômicas e religio- ser afastada com esta edi
estudo mais alongado, posteriormente, quando estudar .v�rdadeira epopéia. Em tor- sas, que existem dentro des- ção condensada, lançada
a orbita do Sol. Alguns importantes cometas, após uma no do terna, da imensa ca- tas duas correntes, nem por por uma editora que de
'ou duas observacões, despedaçam á vista dos observa, pacidade humana de recupe- isto anulam esta profunda I monstra com esta iniciativa,
dores astronomicos. 1 dos cometas em que os astronomos ração moral, er descrevendo, cisão, que é o problema má- . a sua orientação eclética e

primeiro observaram o fenómeno da desintegração fc,j com a, intensfdadejg, o colo- ximo da vidá contemporâ-
I

democrática, vez que, ao Ia

o de Biela, que por sinal tinha órbita diametralmente rido que sômente êle sabia nea.
, I do de "O Capital", de Mârx,

oposta pelos perrhélios com o cometa Temple II. Obser- que sobe de abismo das ga- Não é possível combater reedita "As Etapas de Ca

vado pela primeira vez em 1772, desviou-se de frua orbi- lés ás alturas da santidade, ou defender um' sistema de
'

pitalismo", de L. Monteis, e

ta pel'iodica em 1815 e de novo em 1826, quando foi ob- Hugo agrupa um 'vert.lgino- ideias, sem que 'estas sejam I "A Crttiea a O Capital", de

servado pela terceira vez. Em 1832 apareceu regular- so amontoado de episódios, conhecidas. E precisamente Valfrido Pareto,

mente, dentro da previsão orbital, mas em 1839 perrna- através dos quais vaia ana-

neceu proximó do Sol e não poude ser observado. Pen- lisando, como poder demoli-
savam os observadores 'em dar-lhe o registro "cometa dor dor corrosivos, os can

perdido', quando treze anos depois, em 1845, foi obser- cros sociais 'da 'sua época;
vado em orbita regu.ar. Em janeiro de 184'6 os astrono- ê uma deslumbrante suces

mos encontraram dois cometas, correndo paralelos, on- são de panoramas, ora na- Não estrague suas fotos e torne mais econômico o

de devera estar um só. A oscilação de brilho entre os 'turais, ora humanos, que, seu "hobbv", p'elo estudo dos manuais IRIS, em portu
dois era digna de nota : primeiramente um aparecia com I

reunidos, dá-nos a sensa- guês, Cada livro, ·dá o direito a foto-consultas gratuí
Ittavel brilho e o outro debil, a seguir, o fenómeno era I ção da montagem de um es- las.

inverso. Calculando ,ma.tematicamente .

o aconte.cimen-I petáculo !Mnu�ental, efus-. Tudo pI O principiante ......•...•. Cr$ 40,00
to os astronomos concluiram que o .cometa de Biela se cante, e ao -mesmo tempo Tudo sobre focalização .....•....•• 40,00

.

havia partido em doisj cerca de um ano antes. O cometa I profundamente terno, Iírí- Tudo sobre exoosíção .•.....••.•• : 40,00'
bi-partido, voltou a ser observado em 1852, e-m 1859, es- co cheio de bondade -e de Tudo sobre fi,ltros .............•.• 45,00
tando em línha com o Sol não foi observado. Desde essa beleza.

" .

, Revelação do negativo ....••.....• 40,00
data não voltou mais a ser visto, a não ser de forma di- Ao lado de quadros êpi- Correção do negativo ...•..•.. .'.. 40,00
,versa, como falarei posteriormente. cos e magníficos, como os

. Ampliação do negativo .•...•.....• 40,00
Em 1916, outro cometa, o de Taylor, cindiu-se quan- da batalha de Waterloo e Tudo sobre o instantâneo . '. . . . • . .. • 45,00

do de sua passagem no' perihelio e nunca mais foi ob-I da revolução republicana da Tudo si luz artificial ......•..... 45,00
servado. França que, por assim di- Tudo sobre/a p-.tÍsagem . .. ..• 40,00

Com urna distar.cia perihelica de 0.33 unidades as- zer: o leitor vê vive bem Tudo si foto artístícaa 35,00'
tronomicas, em 1926, o c'ometa de Ensor, tambem conhe- I mais do que lê, e das 'cenas Tudo .sobre a. copia ...•.•.•.•••.• 40,00
'cido como 1926 III, cindíu-sj, em miriades de pedaços e

I
emocionantes do julgamen- 133 formulas totograf, .......•...• 40,00

es_fumou-se, desaparecendo. . I to e da morte de Jean .Vol= Brincadeiras fotografo .......•.••• 40,00
Com um per-iodo de 61 'anos, o cometa de Westphal,

.

jlan, surgem os desç'r'kõei;f Tud. sobre, o flash •.•..•..•.••••..• 40,00
em 1913, com uma distancia perihelica de 1,25 unidades quase cinemag r a f i c a s

Tudo �! fotometros ....•...•...•• 40,00
astronomicas, portar.to fora da órbita terrestre, tornou- I

de paisagens'
-

como a dos Fotograf. e e.íma bras. .....•••.• 35,00
se difuso, dispersou-se e desapareceu.

,
to de paisagens como a dos O novo valor-luz .•..........•...•. 25,00

.

E corno esses cornetas identificados, outros que nun-
!

esgotos de .Parts, das pr i-.
A camara míníatura ....•.•.•...•. 105,00

ca chegaram a ser percebidos transmudaram-se em po- 'sões regidas por um regi- Fotografia esportiva •...•..•. :.... 50,00
eira cosmica e pedl"ços meteoricos. ! men penitenciário cruel, re� Fotografiá. em côres ...••...•.••.• 75,00

Aliá's, as funç5es cometári�s são bastante estra- pulsivo e antehllritano. , ,Abc fotografico .•.......•.••......• 120,00
nhas e merecem estudos serios. É isto que teremos nos E tudo girogirando em

<"
• Cinecamara e sI tecnica •... .-.. J. • 150,00

_proximos capitulos. derredor de um entr�cho ex- ,Cartilha do cinE:ma .. :............. 70,00
citante de um 'tivro de aven- ,Argu�ento cinematogr. ..••......••. 50,00

-;��::���oq:t:-:��::'-:�l���' ".- '. ��t��:����;}��:r�i': :.:: :<":: :-: :<: �. �- ,��:�,�, . - __o

ltão no estilo edulcorado dos Nas boas casas do ramo ou, pela Editôra· Iris, C.
. Postal 1704 São Paulo.

romances para senhoritas, ,

Atendemos ·peIo reembo�lso t I
mas como uma afirmação,

. pos a .

um credo, das possibilidades
humanás de felicidade e de
ventura.

O CAPITAL

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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Esqu. Rua Hoeph e R. Cons. Mafra

. ..--..

•

f1[� a�
IMPORTANTES NA GRANDE PRODUÇÃO AGRr

COLA DOS ESTADOS UNIDOS OS FERTILIZANTES
'DE ELEVADA COM:.POSIÇÃO QUIMICA - O uso, de
fertilizantes para enríquecer os alimentos continua. a

crescer nos Estados Unidos e é largamente res'ponsável
pelo contínuo aumento da produção por hectar, diz ,o

Departamento de Agricultura dos 'Estados Unidos. Isso

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso ef�
com que continuasse uma tendência registrada ha mui-

I
mo sexto ano conse':utivo de uso crescente dos princi
pais elementos nutritivos das plantas - nitrogenio (N),
oxido de fósforo di3Nonível (P205) e potassa (K20). O
consumo dos principais elementos nutritivos aumentou
de 3,8 porcento o ano atrazado sôbre o ano precedente.

,

As 6.120 rllÍ-r--i;orreillrhrs-d!Lllutrientes de plantas contidos
(,m 22.724.000 tonelarias de Iertii1� comerciais ven

(lidos' teve um aumento de cêrca de 22��das.
Além dos fertilizantes contendo os três principais' ,

-

mentos nutritivos, houve um aumento de materiais se

cundários de cêÍ-ca de 27 porcento. Êsses últimos foram
Ilsados . para safras especiais e áreas específicas onde
necessitados.

INTERCAMBIO DE JOVENS ESTRANGEIROS E

NORTIj-AMERICANOS EM 1956 '-,- Sob o· Programa de
ln�ercâinbio Interuacional de Jovens Agricultores
..IFYE), patrocinado pelos 4-H Clubs, - organização
de jovens p�in�da pelo Servi�o de Extensão Agríco-
.la dos Estado�l1ldos para auto-educação em agricul

�>u!iaa e economia dorr�éstica - houve
�m. intercâmbio d.,e�.moças ·e rapazes nos Estados Umdos e ou�ros pal

[\es. Os jovens da ÍClzenda norte-americanos estão visi
tando fazenàas em outros países do mundo livre, enquan
to que ao ,mesmo tempo 185 jovens de mais de 50 nações
';vres estão morando em faz�ndas dos Estados Unidos.
.f1 finalidade dêsse intercâmbio é dar aos jovens de ou

tro países um conht�cimento da�ráticás agrícolas e da
Tiida no país em qlW vão. O ,Intercâmbio de jJovens Agri-.
cultores dos 4-H Cil! bs é uma extensão, dos pr.ogramas
patrocinados pelo Departamento ,'t:e Estado Idos Esta-
dos Unidos para vÍilÍtas de grupo� de agricultü-res ou

outros países e outros programas ge intercâmbio:

NsU Gia vantajoso
\ /

ção de energia elétrica, os

meios de transporte ferro

Mais uma vez, os Estados, viário e a Bacia de S. Fran

Unidos c-oncederam um em- cisco, incluindo o projeto-de
préstimo ao Brasil. 'I'rês Marias.
Como 'nos casos anterío-

-,

Significa também a cons

res, o objetivo do emprêstí- trução de uma nova linha
mo é favorecer o desenvol-: ferroviária entre Passo

vimento econômico do país. Fundo e General Luz, nu es�

O empréstimo eleva-se a, 'tado do Rio Grande do Sul.

perto' de 120 milhões de dó" O govêrno do Presidente
lares. Juscelino Kíbístcheck está,
Foi desdobrado, por mo- co�o é sabido, promovendo

tivos administrativos, em o desenvolviment., econômi-'
três anos de pagamentos re- co do país através de uma"
guIares. série de projetos.

O acôrdo foi assinado pe- Tais projetos tem em mi-
lo embaixador E rnan i do ra, especialmente, o aumen

Amaral Peixoto e o sr. Haw- to da produção industrial e

thorne Arey, diretor do Ban- agrícola, e o melhoramento
co de, E)Xportação e Impor-

.

da nossa rede de transpor-
tação de Washington. teso
Neste empréstimo; inter-

veio, como lem outros, o São êles calçados nos pro
Ponto Quatro, que' é o no- jetos sugeridos pela Comís
me popular da Administra- são Mixta Brasil-Estados

ção de Cooperação Interna-l1!nidQS para DesenvoIvimen
cional dós Estados Unidos. to Econômico, que cabalíza-

Como disse, o pagamento rá o atual emprêstimo para
será efetuado em três par- os empreendimentos que
celas anuais. acabo de citar, é também

Destas, a primeira equi- um fruto das rec�menda-
vale a cêrca de 33 milhões '<}ões da Comissão Mixta
de dólares.

I
Brasil-Estados Unidos.

.

O dinheiro procederá dn O "pagamento do emprésti-I
venda de trigo e outros pro- mo será feito no prazo de
dutos agrícolas norte-amer! 40 anos.

canos.
-

Se o pamento for feito
Será estabelecida uma li- em dólares, o juro será de

nha de crédito para o Ban- I três por cento. Se for feito
co Nacional de DesenvoLvi-I' em cruzeiros, será de qua-
mento Econômico. tro por cento. '

Estes créditos deverão ser i
Trata-se do mais vultuo-

u. Il izados em favor de em- so empréstimo até hoje con

preend'í:entos govérname,l·1 cedido a um país da Amé

tais, mixtos e privados, -den- rlca Latina nos termos do
tro do programa de desen-

I Título 1 'da Lei Pública N.o
volvimento econômico do

I

480 dos' Estados Unidos.
Brasil.

.

I O embaixador. Amaral
Este empréstimo signifi- ceidido a um país da Amé

ca, praticamente, meios pa-
'

cio altamente vantajoso pa-
1'1'1 expandir a nossa produ-

"

1"a o Brasil.

por AI NE,TO

FOTO AM�DOR

Otiíná' oportuni�ade
Vende-se um �nto a Rua Conselheiro Mafra N. 182

.!::squina com a Rua Padre Roma contendo 5 portas.
Tratar na mesma. , ... :,

NOVA ROTA MARI'l'IMA ENT.RE ,O CANADA E A
AMÉRICA DO SUL

O Sr. WILLIAM T. MOO,RE/ Presidente da MOORE
NlcCORM4CK L�NES INC, acaba de comunicar que a

companbia passará a operar nova linha quinzenal, em •

ambas as direções, l'ntre os portos can'adenses do Rio. '

São Lou,enço e o

B'�;�_�:U�:�:::��� j
. PROTEJA.ii" é. I

.' -, ", '.-
- . .( -,.. 8Ua� láv'o�ra8 """1

<oolra a; gea\lu! I

Karl Marx
Em fiel edição condensa

da, de autoria de
.
Gabriel

Deville, acaba de- lançar a

Livraria Progresso Editora,

..............c .

Cientistas Advertem' às '00- '1
nas de Casa Brasileir.as sô- I
bre o uso de Determinadas i
Gorduras na Olimentação Diá- .1
"Em no,,!i�;} �!!!���:l o u,o I
sistemáti�o da gOl dura vegetal, porque Inão tontém o indesejável colesterol".
,Qs distúrbios do aparelho circulatório, a es

clerose vascular, o enfarto, a artério-esclerose,
etc., têm �oml) principais responsáveis os ácidos

gordvrosos não saturados, juntamente com o co�

leste rol. Assim qendo, é. vÍ".ramente indicado u uso

da Gordura d� Côco que;--além de não conter êste,

último elemedo, é ainda a mais pobre naqueles
outros" tão prejudiciais à saúde e aos estômagos

.1I delicados. Essas foram as conclusões a que che-

:
garam famosos cientistas, após reiteradas pes
quisas efetuarlas em nosso país, onde a alimenta-

ção é fator di> dedicados e permanentes estudos. :
I•• •

E' intere,;sal1te, pois, que as donas' de casa bra- •

I: sileiras imponham o uso da Gordura de Côco, em I: suas cozin.has, co.mo medida preventiva e equilíbrio •

I perfeito da, saúde ue seus ,familiares., :
. .

.,.----a.

PREVINÁ-SE, desde já, com

""._��--' -���M\et1--� � '.
- o "cober.tor térmico" das plant�� __

Não �é o fato.!:Ie gear, prõpriamente dito,
que çt;l�a os piores m.tes à lavoura mas,
e, sobretudo,' a rapidez das mudancas
de temperatura da ar e das. plantós.
A fumaça densa e fria de �UMEX
(25 quilos produz cêrco de 3.600.000m3
de fumaça) impede justamente que isso
cicanteça, permitindo -o resfriamento e

o reaquecimento hmla das células
fozend� as v6;tes de verdadeiro
"cobéftor térmico"'1

Lotes â Ven da
Na Praia da Saudade, em Co�ueiros, ao lado do

Grupo Escol-ar "Presidente Roosevelt, com 15m de

(i'ente, área de 40(jm::l servidos de agua encanada e luz.
lnfoi'mações no local com o sr. Gilberto Gheur .

V E N D E_-- S. E
"-U�lpão com 15 metros de frentj:!, por 22 metros

de fundo_, s'�o e':\1 terr�no êÔm área de 1050m2, no

Bairro da Agron-o ,:, a. ptÓprio par�sito,�
de oficina: ,_,......--- .

Tratar a' rua De,,;doro 7 m o pl'Oprietário. /

FUME� é de aplicação facílima

FUMEX.oão é tóxico!
.

FU1UEX é econômico!
FUMEX tem !iÍdo aplicado b4 tem_poi-e

co... grande IU_IO-118 K-uropa.Informaç6es detalhadas com OI

015TR. EXCl.USIVOS 'PARA O BRASIL

,

.. • : iati' 'tj , i •
"

IIBRASIMETII COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. �
:��r..",.

,.

Matriz: P�. do Rep�blica, 497.8: • ex. Postal 2787. Telefone: 37·3\16 • ",O PAU,"O l;._,
..

.'-':.l'�""". . fn�,tiço telegráfico: BRASIMI'· ,---
' _'

.���

�"��Y"
....

"���lel�.::��� �_!!I_. RE��,: 81�,�� '��;�
�.�.:._ �-=-

PERD �U-SE
;�---

.

CANET-6-- INTEIRO
Gratifica-se bem a_q en.trega'l· à Rua São JOl'ge

33, nesta capital, lima can a-tmteiro Cfrm o llome de
Frederico Pedro 'Bovasso, ,rdida' entre o trecho da
'Praça 15 à Rua Trajano.

.IP

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apreensivos os, iapaneses M�rt� imn�rtant� m�m�r� �a "EOI4"Com Explosões· Rucleares::Russas NlCOSIA, 21 ruP) � As ,,,p,, ino1"" �um a'aqu,

.

d, emboscada, mataram o informou que, d"de então

TOQUIO, 21 (UP), - o .ser' .soviética, sabado último, fei são de energia atômica dos S D .RUBENS DE AR'RUDA RAMOS
1 h?mem q�e, 'em gel'<ll se acre I se achava nas montsnnas c«

viço de meteorologia do g'o- anunciada ontem pela comis Estados Unidos. ' ra. r.
. .

.
dita que e o segundo no Co mo segundo comandante ue

vemo [aporiês anunciou ter Transcorre na data de hoje o aniversário natalício mando da onganízaçáo clnn pois de Grivas, exoricíal do

alertado seus postos de ob- da sra, d. Gessen da Costa Ramos, espôsa do Diretor
destina EOKA, cujo ehefe t! Exército grego, que chefia a

servação, em todo o país, pa- deste Jornal, dr, Rubens de Arruda Ramos. o cal. George Grlvas. Havia Eoká, cujos' compone!1tes
ia que lhe comuniquem qual- 1 A distinta dama aniversariante, coração boníssimo,

sido ofere.::ido um pr ênr'» �te querem a unjã'o da ilha com

quer perturbação que possa
-

j virtuoso', de qualidades excepcionais, desfruta de vasto
14 mil doíarss por Markos a Grécia.

Ser atribuida à nova explo-, círculo de amizades na sociedade local. Nada mais Dragas, que se di:lfel'�deu.3 As tropas, qUe operam na

são atômica" russa, Mas- até justo, portanto qUI:! as expressivas homenagens de apre- .
tiros contra os ingleses nas mesma zona, capt.irnram, na

agora, não recebeu qualquer ço e regozijo pelo transcurso de tão grata efeméride, .às montanhas de Troodos. semana passada, outros 2

informação. A detonação de ..." quais, prazerosamen1e e CDm o devido respeito os de Drakos, .qua contava 2· memoros-. da Eoka, Pelo�
um extenso nuclear de U Florianópolis, Terça-feira, 22 de Janeiro de 1957 "O ESTADO" Se asr ocíam, formulando os melhores vo- anos, evadiu'.se da prisão em quais tambémhavía um prw

" '.' . tos de felicidades.
/

setembro de 1955. A Polícia mio de 14 mil ciolares.

':�O�j�d����.�aO "f'�O�"O teJ!�!!���o�!!! Mais de u!D�irhãO �e Cruzeiros para.Bq�
PUbllC�, a hípnodontlâ vem I cio di. 15 do corrente eo� j f" cai, em transe hipnótico ExpioracaO�relrollfera na ftmazBn I a
,sendo largamente, �m�rega'J tando com a pres�nça d_1 o pacíerits NIL�ON GONÇ'ALI. A Petrobrás vai íntensí

íí

I 1957,__Para isso, investirá na- das atividades que lá desen
da ,cm: todos ?S p�1:es corn quas.e �dO: OS Dentistas d= VES desta capítal, ,tendo o' car ao maxímo Os trabalhos I'

quela região ce!c:: de 1 bilhão I volve. Quatorze rebocadores
resultados satisfatórtos.

' Flcna,nopohs e de outros Dr. HAMILTON .tI'It}UElP.A 'I de pesquisa e exploraç.ao pe- e .duzentos m�lh�s de cru com 40� cavalos de força ca-

No Brasil, já foram reítae proflssíonaís de Blumenau :� FERRARI feito três extra trohfera na Amazoma-, em. ZeIrOS nos diversos setores 1 da um, 10 barcaças de 100

muitas intervenções círúrgt Joinville, que para cá se di cÕes Sem que o Cli9!lte apre tonledladasl0e lduahs de 250 to

. . .,

.

'.
ne a as, anc as para os

cas quer no campo ela Odon rrgrram a rím de apreP..cererr " sentasse qualquer sinal deCl' d ,I' "(", 'di d MI" serviços de exploração, além

tología ou da Medicina, nos a arte hipnótica. dor durante e apósa opera' an, es Ino no us o 10 e e o de 7 outras para atender às

estados do Rio de' Janeiro,

SI'
ção. ..,'

- al'��sidades das' equipes de

Paulo e Rio G. do Sul, tendr O ceticismo só foi vancíd. O professor JOSÉ _LU!Z 'RlO,21 (.VA)
- O co ronsl -ta cr.uz. Acrescentou que as' perfllr�Qão d: poços petrólí·

'.
"

FRAN
• L drí S 11 f'

".

torid
. <_ . I feros, ja roram encomenda

o êxito sido documentado pe quando. o Dr. BRAZ pretende fazer uma demon<;-
.

an ri a es con irmnu a au orr ades ainda nao conn. , dos e em breve' entrarão em

los jornais e revistas, cuja CISCO DE ASSIS MOREIRA tração em público, nuando a Imprensa que no navio. trans guraram a sítuaçâo íurídíca" serviço ativo, corno primeira.

raportagens
.

tanto tem im - aluno do referido curso - exodontia será praticada porte Custodio de' Melo em militar' desse soldado: pois parte, de um extenso plano
pressionado quer profissio -consegue, pela primeira se: num paciente sob os efeitos barcou um .clandestíno, que I embora SUa presença entre de transportes. Quan�o a�_

,.

' t"
. .

.

- perfurações, a Petrobrás Val

P«Ís quer o público em geral em Santa Catarina, hlpnoti- hípnóttcos. e� a assim partícipando da os componsnjes do batalhão operar na Bacia' Amazoníca

Em Santa Catarina nenhum zar'o paciente José B. Men- A Associação C�t:l1"!r,ellSr ,vlagem para o Egito. Masl Suez seja i-rregular,-nã.o.po- com 9 s.ondas, 6 das quais Já'
ca�o prático havia sido ain des, de 19 anos, natural d, de 'Odontologia fará PnóEcar n.ão se t�ata de um civil,

elo
de/ser considerado' deserto!', se,'

encontram em funcio�a'
d'a registrado send:> desce Pouso Alto, Muniópio de um relatório dos n1ultados sim de um soldado, Vander uma vez que não está ausen-

mento. As. 3 restantes estao
,

"
I •

1
.

", .

-

, . '1 sendo traZidas dos, Estados
nhecidos os metod,)s e efel Tubarão, Permitindo que o. obtidos com o '-novo métodc ey Vay_, que serVIu' em San te do exercIto. , Unidos para Belém.

.

,to��;a���ose�s Cirurgiões ��'R�:�:�C��de����l�ze��: de trat;lmentó dên��do
. Ap'"o'a'-d-os" lI'elo'-'S fUS'SOS S' �dados h

!:k::�Õ:�' ����l;n!:lt�u;�
Dentistas 'do nosso Estado primeira "extração ,(Um 2Y

._....._...�..;._.__��_.

. I
.

. . O UO' • pacto de Bagdad, Turquia,

��!e�:s� :�%�o e�eC��!�!o I �;!���a�es::f���O:e !�e��� r 8
" � ,

'.
.

.' .. ..
.

.

, _ . !::�a!::ueh:j:�q��srt!�t!-
mento, a Associaçã� CatarJ r tí�ia n,

o �stado. o pa�il,n�el �._.l•...�S�a p.e_� J ·garos pomUDlslas Invadem a' luslrl8 mente, a doutrina Eisenbo-

nense de Odontologia houv 'fOl exammado por tOGo>; 1S .�,' III .

\Ver, de proteçao
.

miIiL�:

por bem' fazer vir até Floria Dentistas que frequ��nt,m( � Já afirm�mos e' reafl')<- ·'E�·ISEN'S'T'A' A trl':'" 21 ·t

.

, '.
d'
'. .

' norte ameriéana do levan

,..'
...

'\
. �

" -

� ,uS.'"
1

C! o russo mva ll'am ontem de volta ;para a Hungria. Se, t
.

t d"
_

nopohs o Jovem Professor Curso -e.e H.!.p�odontl� e ,3 mamos que a energia �\ (DP). _ Agentes da 'policia a Áustria brind f" . ;, �undo' !'nform'a a guarda 'de
e e orlen_e me 10" .como

JOSÉ LUIZ KETZER DE todos deu suas Impressoe8. . por vezes empregada em h"
.

.

d
""
l'

,a o ogo so "a melhor maneira desti-

SOUZA, de Porto Ale!gre, a
,
O 'método ganhá to'tal con n!,�s�s criticas é d_ecor- uU!Jara, aflOJa os 1)e o exer' bre um. ,grupó- de húngaro: fronteira austriaca,' o inci nada a manter a palo: na 'ZO-

. . .

I
. 'd" da d rencla de agressoes n \lU:'. fU!.�iam através da fro11 deate durou quinze minutos na." A decisão foi anunéia.

fim de mmIstrar um Curso fiança quan q, secu� no. que revidamos, teira.
de Hipnodontia aos pr()fis primeiro caso, o Prof. J0SÉ De nós decidido está' VI I' d E b

I
Todos estes, com ex- dUt'ante os quais foram digo da num comunicado' con-

,�ionais desta Capital.
. I

LUIZ, p2rante uma assistên que dar:çaremos _pela ISI a o m alIaI» ,cessão de apenas um, fo· parados pelo menos trezen- junto publicado hoje, Diz

. músiCa oficial.oa bficiat
" rahl recapturados e levados tos tiros. o (\omunicado qu� as qu t

F R I O - R I G O R O S O ::�xa�omx� 1���ri:s� dor· Hugo Gou'hie� A VISITA DA' RAINHA EUZABEfH �::un::::ls:::!!a:a::t:::'
LISBOA 21 (UF) - Um tantes'- regiões variou .entr" preferimos a reação à RIO, 21 (VA). - O embal-

. , - altura. E' mais, convin- xador Hugo Gouthier, Chefe LISBOA, 2! (UP) � Q po- bordada no trarlicional ,est:.Q Eisenhower a fim de elim�·

frio rigoroso afUge a popula um a oito graus., ,
.....

ção ,de todo o país. A temp�- Algumas regiões estão Jt ce�!:1máríaínOS,' entre-, BL�� �lís.sãOt dipIGomá"tica bd10, vo português prepara-se P�{'I de Castelo Branco. nar a ameaça de uma agres'

lasl Jun o ao overI}o e:- ra. receber festivamente � A rainha e o duque de F�d; i'ão ou subversão comunis-
ratura que tem vindo desde cobertas de neve e no. n,),';_ tanto. que\os escr'evedei ·ga encontra-se no Grao-Da, . -.

' -

: - ta na região.
há uma semaria a baixar, ros e jornalistas dp lado cada de LuxembUi'O"o onde J,'amha Ellzabeth da Inglatf'r' burgo vol_t�rao a ver'se ('lfl

desceu ontem em Lisboa-pa do país Os agricultores qni- de lá," compre,endendo acompanhado do O�Únistr� ·ra. Diáriamente são torriaàa,sl Setúbal. Pôrto de mar PC)X�

ra um graU :centi-grado, ,10xal:am,se que o tempo está que -oposiçã0-4ambém é 9onselhe.iro Re�a�o Mendon- �úbliooS" ini�iativas de homl!- mo de Lisboa, no dia H :.l
govêrno, discordassem ça e do Sesretano .. Egbert:Q. .

.

.

fevereiro, depois de q,l.ltr. Desmente-se, de forte, autu
Pôrto Para ZerO e �as re3'prejudicando as culturas.

'.

da nossa crítica cans- Mafra, rea'hza a viagem dI- -,

.

- rizada, e de maneira mais
trutiva sem' tachá-la, plorháticq de praxe. O Em,

nagens qUe vao ser prestd meses .de separaçao. �abc.;se

seca e pecamente,
.

de baixador Gouthier petmane' nha,s à ,rain�;;t. Ontem,�
I qu� E!.lzabeth da Ingla�erra formal, a afirmação do C01'0'

�
mentira_s, como teimam cerá em Luxemburgo até o granadeiros do' Ribatejo de pretende' manter rigOl.".cSO nel� 'Nasser' segundo a qU.lI

RIO, 21 (UP) - Co�forme Acolhendo, embora, é' preli fazê-Io- certos mocinhos dia 26, 'convidado para a�sb' cidiram oferecer à soberana. anonimato durante Os dois companhias p a r t i c u lar,�s

dl'vulgamos, o Supremo 'l'rl'- ml'n"T de não conhp,!;.menil) afoitos, mal· ajuizados ,e tir às cerimônias do aniVer' . I"' I' amer"l'canas se ter,iam ofcr,'-
.. . "

t
m:g esa um cava o de raGn dias de sua pernlane"ncl'a em

-

pior aJuI'Zan es. sário da Grã-Duquesa.
,,'

, bunal Federal reunLdo ante levantada pelo sr. Plínio de. Ainda" em nossa últi- ricamente ajaezado e mulhe Portugal que antecedem o
cido para alugar o canal dp.

ontem em ,s,essão plenarí,�, Freitas Travassos, p-j_'ocur<1 � ma edição destàcamos re� da. B�ib Baixa ofereê(:)r início do programa oficiat iá Suez.

julgou QS mandados .de se- do!' geral da Repúb\i'::t, o re- � cal·ta do gabinete -do go A 'Im'po' rfaça-Q, Bra' � liíie.-a,-,o uma precio,;a. colctI.:: ·_'{isita.
' Esta afirmação €lo chefe (i(

gurança impetradOS contra 11 �ator, ministro Barros Barre I � vernador, assinild-opelo. governo egípcio pale.Ce esc.)!

d 14 7 t
. I··t da C11 .. seu, ilustrado Secretá- Em Ganova o sulfao do Marrocos d'er tlm c,e'rto de"pe'I·to, pO"',

decreto 39. 604-A, e -' �,aprecIou o men 'o
. .\ f'8... '

P f Alt' FI" •

r' d Pt' I
� '-

-

1 .I rIO, sr, ro.. Ino 0- '('I e:l ra e, e ro eo' "'
.

1956, que fixou os novos Dl' tao, e voltou pela l�.�ltmlld�- -:t.es, I!a qual é' .'econhe- .) I
ao que se indica em NOVel

veis de salário minimo em! de do' decreto imp\lgnadl'J cida a',,se.;(!uiduüe d? 1.'0-
_

,".
'.

. f""ranceAs "

. York, o coronel Nasser e11

todo território nacional. Re-" mesmo na ;Parte' refo.rente ào mefitá'rio nosso,
.

NOVA YORK, 21 '(V_f) --,". . "" .. •

viou
'.

recentemente a Novw"

solver, por unanimidade de inicio da vigencia dos n:)vos Se, erl'amo� nllI!1a que Segundo ,uma intormaçao!_:.lU GENOVA, 2�::,(UP) - Pelo. uma visita de q.uinze dias à Yor!t um de seus aqjuntos
ouh'a a.sserti-�a, o corri- bl'

.

d
'_

1
'

'N t' 1 C'f'
-'

f Ide desl'st'encI'a de d.ol.s in:I)e- salários, em L° de agosto, n( gl'-la cOln 'fa'tos e atos
Ica a pe.O ;.' <!\l?� I,y, .�tranSatlantico Conte Bian Itália. O soberano foi cum' ;para tentar interessar cer',

, Ba-nk of New Y'0Tlt" a

Impo['�'I"�
. .... . ...

,;. trantes e não tomar conheci- que foi seguidO pelos de�(1iS adiantará mais do que
,
tação brasilei·ra d� petroley

.
.

.

.

I pume.ntado .

a .bordo pelas
I c�mpanhIas.!.et�ol!:er�s anv

mento dos demais mandad;os. minjstros. nela buscarem

_ensejO!
cru e produtO.3 den�ad?s fo;, I caman_o chegou a este porto I' autoridades ItalIanas e pe!9., �reif'riãS""1ía . iôtmaçae de '11

<

.

�.
para cobrfr-nos' d�.in- "eI? 1955', de 233 IDIlhoes de!

a sultao do Marr�cos, para Consul F1rancê�_,,r- -. ,grupo financeiro capaz �I

Siga uma carreira p!omissora sultos e\_d,llsa{prós, , dolarns ,.�

,./ ,.

G p'A'RA ESTUDAR'
: P()r fhidido prqpõsi- No,�esmo ':,03.no"foram os' ....E,RNANI (la A tv1J:'�-A4<-r"'" P�EIX�O�T'O--'-"'" -assegurar o

_

financiamen.;:)

VOCE SERA nA o- to, por vontade d�l�))!,!-

i
s€lJuintes os vaior-e!'i das'jm-,l� - __ "�...yAI'( �L da exploraçao do canal :le

.� �
, .

r-

'

! f;:�;�:ã; �:::::��:oeJà� ;fci���Ç�:�o�;!t:��gP��$�J�Jr/�L'ol1�E""-C=O'-R----'OU \IA'RIOS M I LI'TAR E-S
Suez.

'NO RIO !fÊ JiNÉIROt·' '1'�
1

cente. Nossas falhas � ,ri?\àr:os': bS,�;-�<1130" fNUr V, _. CIDADE DO VATICANO

E;ta-o aberta,s ate' o,dia 26, sábado, no EClJ,',fícío' Sul I,' nossoSt eng�dnoSdserã_o, m�lh2�sxJuba;,.J..j40,thJlnôes'" WASHINGTON,21 (UP)
-,

sileira. Perante uma cente"'l 21 (UP) - Um dos médicoS-
� como em SI o,' e en- ,�>', ",.�,

• •• _

-
,

'. • _. •
I

América, à Praça 15 de Novembro, 5.0 andar, sala 501;'

�'tendimento. F.. esses d ......
:;-

"

iVlé�tco - �,Q. m�l}1pc�; �� 1�r,1J O em�alxf<dor do �ras�l, sr.

I'
de

c�,n�I,d.ados;
do C�:)l'po D.' chamad.os para atende,

r o

_ vem ser nar;''O 'n.'b_(;é" gual'-- 35 ·rrulh0es. Ernam de Amaral PeiXOto, plomatlco e do Governo d03 Papa PIO XI�, durante sua 'if

no perío'do das 14 às 17 horas, aS. inscriçoes par-a o
d f 't

r � , <us:J;i�lICO, .

�,�--, ,
. . . .

.

"
. :' ! grave enfermIdade de 3 anos

) vestibular ao Curso de Formação da Escola Brasileira .. T;��/4>.%-. iL� termos. ..;;::;{J
- -�,�.' ...

"
.'

" t cond.ec�rou varIOS mllIt�res Estatio�s, lJ,llldos, � sr.

Am',!,-l atrás, declarou, que o Sumo

.

de AdmiÍlistração pública til!- Fundação Getúlio Vargas, .. tlV�>dü-ém, o govêl'�p ,e�.",:, .. :C'llfO dos,.,. A.".·· jIAS' na.
Bras�lelros, eo norte,alJl.enc 1-, l'fl.1 �elxoto . mamfest�u "se 1 Po�tífice goz,ava agora d�

• ":: •

< ",. rt ,
�

�" .�léS .-;.t[mUlto, E tanto que U U nos e um .destacado mdm .deseJo de ' que a ce,nmQnl'll mUl.to boa saud.e: O prOf: A�
do-· RIO di!' JaneIro . �.' "'8. ",.... .;1'::' -

d
. t n b I .

o <..
_ b 1 -Yc"l nao po e, vezes sem " ".... 'trial, Herbert Johll20n, pre- figuram nos primeiros hjga'.' om9 ",as arnm, �s.pecu, J;:,-

irismo 'i:�
,� .

Uma vez ap�ovado n'Os examesd. vesBtI��ares, (�r. � cónta, n;em explicar-se, __ :, ';'.;. " (asa, (,··II·v:-III' '"
""

Údente d'a Johnson

wax'l res das listas isto é dois
ta de Bolonha, vISIttltlu. on'

•

'Jj d i)>' . tuguês, redação, História Ge�al ,e o 'J8j n1pfiôso- -I: t\inda assim não deve- ,
.

. ,.
.• . .. ,., tem, o Santo Padre, a como

ICI a e SlJJ �
f')

.

t t d' OIl !idade j' éí"é,'
e J

� mos' absolvê-lo,'" mas "".
.

. .

O pl,'eL."i.. Companny, numa cerimônIa candidatos do Partido Co- ·vem fazendo 2 ou 3 vezes por

Litp' '-'������""��'��'re/:�arIi�}"'" u5.J-i.::;re'r�ível me�tal, o

�
instar a, que,de$fiíçii':o·· 'd,Rlt,O,d,21 JVA\lica a",'m�lu realizáda na embaixada Br1. munista.' " '. ano, desde a enfermidade do

candida,to percdJ:>� /dS ,1)a:""-mensal de Cr$, 4.ilOO,OO" que'fez';�);rad(); ::";:. ;::'" : en e- a epu.. ,::;.".

/.' .. ,,_ '.1" I
Papa.' O professor declaro,u

.

num totàtl de Cr$ 48��,q{O anu'a.l·s', passagem'de ida e'···'
, '" ,,- atos conce�endo e'Xon

.. er�,ça\E"M'" "G··R E V E 0.(' 'C I P. R I aTA' S mais tarde ter enc,ontrado,O

(;,V
• �.. ao sr. Josue Montelo das.fun. J 'Pontífice "em condições de

volta ao' RiQ, paga --pejá EBAP, durante a duração do, I . ções .de sJib.c_hefe do GabUle- �'. 'd ·t t· f t' " ."

1 Para melhor r-endl-
-te lJ'ivli� e- �signandó, :P"I':1 NICOSIA, 21 (UP) - Os origEm turc�. ESS,1.s desor sau e mUi o sa 1S a op�s

Curso, e. !l,m mês de :1:>."1"I·a8 remuneradas ao fim de:, -I: mento entre a ação go- ,lo''' Outras Pessoas que o VISita

cada ano:"letivo. '�:.,.
I_ vernamental e a fiscali- substituí�lo; "'O

� eseriter sr. .cipriotas gregos declararam dens foram. as piores, verW m no 'a� passado e nOd

"'

zação oposicionista não . "<?h1> 'Ve!s-iani dos Anjos, que

I'
hQje a g�eve geral, em toda caAlas desde, maio do a.!k> pas ��timos dias� tambem assi:àa-

. ,? Cu'r'so de Form� O,"�u�"é de qua.tro anos, ha�i': é mister .linguãg;eJ.ll',', s.�b. _,e ttam'!>�mdProI_ep���o� de, \-" 'a' ·il:há'· de' Chipre, como con'
.
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laram que está em boas con-

htara q'lialq�er dos, alunlos quê o cbIiclmrem, aos mal�; )§-
h' 'ca egorla o noo.p.., -

.
.
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lt d d··
'!' . ou ihEra., O coli eClmen

.,
., 'A' p"o'·s·S·.e do' 'novõ subél1-efe I sequencia' dos·VIolentos choi sado; " e o govern,o decretou dlço�s de sau e. . eU !De !Co

a Os. ,cargos a A mml�tt'r'a' ('.a-o· 'Pu'bll'ca' OU pivada do" t d'ss talvez aprovel'te i particular o prof Rlccard

P' , I' d
�p .,. '-. .

o 1 (} .

.1 d.,O G,ab, i.n.ete. CiVil te.rá,·_lug.ar.. !
...q,u.'C.s verificados durante to.- ',ho.}e o toq.ue -de reco her tau-

Galeazzl', 'tambe'm··' d'ecl'arou
aIS,: a em e 'Ofereces tfllbolsas de Estu.do's no Exterior aos que substituení>. ar.- .-

d fi -

'r gumentos por nomes na proxlma segun ,a ,e'lta do o dia de ontem, entr'e. CI' to nos bairros gregos quan. Q recentemente que era boa a

<Estados Unidos oU E-q1l'opa) aOS melhores alu-nos das àt 15 horas no Palaclo do I'

..........,'-......-."".,d,iversas·,matédas: que om õei11 o cúrricúloo' de EBAP. ,;�!!�Lh�"'�""'_-,;ç..",," I 8atete,. .:, , .: dadãe_s de origem g:'ega,e de nos twcos. . saúde. do pa_p�a_.�""""��_

'1fi�"
"':.'i__ :r·,

I····················�::···········�····�·�·····�····�· � � �.� � � ;: �

deste minúsculo

... ro do palácio. E' que o troar destes deverá an unciar o nascimento do herdeiro ou da herdei ra ao trono, esperado a qualquer momento; e o príncipe Rainier de-

i
clarou formalmente que nem uma palavra será divulgada: sobre o nascimento, antes das' salvas: Vinte e um tiros anunciarão uma me nina, cento/e um, um me-

nino. Mas aeontece. que dois �eteranos artilheiros ingleses �á 8?daram procuran�o colocar apost�s,.�ustenta�do q'!é os v:lhos canhões não aguentarão mais tan-I. tos tiros. Corre a boca pequena que alguns arti lheiros monegascos sao da mesma opuuao, e aSSIm, ainda nao se sabe' o que
. acontecerá !

,

•••�••� ec � �
�; : Cê +Ps�

Toqui-o, 21 <U.P.) ,- Ini
ciou ao meio dia de hoje'
a sua primeira

-

viagem, o

transporte naval bràsi:.j.
ro Ar'.Y Parreiras, construi
do nos estaleir'os japonese".
O Barco é t)'ip�lad9. POL'

marujos e ofiçiais brasilei
ros, que vieram ao Japã1

especialmente para guarne
ce-lo, Viajam também no

Al'y Paneiras, por cortesia
do .gov, do Brasil vinte e

cinco emigrantes japoneses
que se fixarão no grande
pais sul americano.

NOVA YORK, 21 (UP) -,
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