
().-.().-.()._.().....().-.().....()...().....()._;()�()�()�()�«I

I �

.

, I

! !rí,!i� II re ·Úil.o�J
,SANTOS,22 (V.A.) - POR VOI.TA DAS TR�S HORAS D:'\ 'MADRUGADA DE QNTEM, IRROMPEU V{OLENTO INCEL�DIO NO CAIS NOVO DO SABOO, ONDE � FEITA A DESCARG:!, ....OS PETROLEIROS ,0PARA OS O.I.EODUTOS. QUE ABASTECEM AS REFINARIAS D!3: CUBATJiO E CAPUAVA. CERCA DE TR�S I{MS DE CAIS FORAM COBERTOS Pt.:LAS CHAMAS, QUE OIlEGARAM A AMEAÇAR O MAIOR

'0 P�TROL)!:mo DO MUNDO, O UNIVERSE LEADER DE 87 MIL TONELADAS, QUE �,E 1)fl.llAVA
DESCARREGANDO: AGINDO COM RAPIDEZ, OS TRIPULANTES CONSEGUIRAM;· AFASTAR O NAVIO DO,OCAIS. LUTANDO INTENSAMENTE, OS BOMBEIROS CO:SSEGUIRAM FINALMENTE DOMINAR O FOGO AS SETE E MEIA DA MANHA. AI]'IlDA NAO SE CONHECÉ O MONTANTE DOS PREJUIZOS, EM

•0
BORA SE ACREDITK QUE SEJAM CONSIDERAVEIS. TAM,SEM NÃO SE SABE �E HOUVE VITIMAS. (lUANTO AS OHIGENS DO INCENDIO, AS AUTORI�ADES ACREDITAM QUE TENHA COMEÇADO °

.

.

. _

.
,

" �Ul}f ANCORADOURO DE PE�·CADORES DE CAMARAO DONDE AS CHAMAS SE PROPAGARAM. •
f(» ....()....()�()._.()-()._.()--()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()__()....()4IIlIIt-(�·�().....()._.(l._.()._.()4Kl(» ....()._.()��)�()....()._.().....(I._.().....()....()...()...()....()�()...

FERNANDO NORONHA" EVENTUAL ZO,NA DE GUERRA
-....--,---- .' - ------�-----�------

Assinado o Ajuste, Entre o BrasU e os EE.n u.
REALIZADA ONTEM NO ITAMARATI A SOLENIDADE DA TROCA DE NOTAS ENTRE OS DOIS GOVERNOS TEXTO DA PROPOSTA

BRASILEIRA - EDMUNDO, MACEDO SOARES: "O NORDESTE SERÁ O PRIMEIRO TEATRO DE LUTA"
Amer-icano .de A,ssistência Re-I especialistas e técnicos nor- 'Quinto - Os govêrnos do, do Noronha concorda sm re

ciproca", firmado no Rio de' te-americanos, assistidos Por Brasil e dos Esta.dos Unidos alízar imediatamente com o

Janeiro a
,
dois .de setembro especialistas e técnicos brasí- da América concordam, em govêrno brasileiro o exame

de 1947, completado pelo leir'os ; qU3 Os técnicos norte-ameri-t' da extensão das responsabí-
Acôrdo de Assistência' Miii.:.' Canos sejam gradatívamentn Iidadss .daí decorrentes;
títr, celebrado nesta capital Terceiro - As teferiÇlas substituídos por técnicos bra- Sétimo - As construções e

pelos dois govêrnos a 15 de Instalações ficarão sob o co' sileiros, segundo as, condi- as benfeitorias feitas na Ilha
Março de 1952, um e outro mando de oficiais brasileíros cões a serem estipuladas de de Fernando Noronha em

devidamente aprovados pelo na Ilhi de Fernando 'Noro- comum acôrdo; função das instalações téc
pod-ar legislativo brasileiro, ronha onde continuará a ser 'Sexto - O govêrno dos Es' nicas a q_ue se -refere êste
está díspostn.a concluir o se- hasteada exclusivamente o tados Unidos da América, ajuste ficarão incorporadas
guínteajuste resultante pãr· pavilhão nacional brasileiro; tsndo.em vista que o govêrno- ao patrímonio do Brasil, sem
tícutarmente do artigo prí, Quarto - A operação das do Brasil considera acresci, qualquer indenização na oca
melro, parágrafo primeiro "in r,e�eridas. Instalaçâes técní- das 'us suas responsabllida: síào do. término deste ajuste
fin�" 'do citádo 'acõrdo:

.

cas ficará sob a responsabil:-I des 'o:::m o estabel'�cimento, ou do término de qualquer
.

Prim�eiro _:_ Os govêrnos do dade .de técnicos

norte-ameri,'
de instalações para o acom- prorrogação;

Brasil e dos Estados Unidos canos, assistidos por técní- panhamentc de projetos te- .

tia América, tendo-em vista CQS e militares brasileiros; lê·guiados na Ilha de Fernan- ,. (Continua na 7a Pag.) ..•
a defesa·,.cta terrãtórío brasí- . ----.------;--.--------..

._- -.- -------
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�::-::-:-:Djret:--:-;-.or:--:-:---:-��_Ger-c_nte:-DO__;__MING_OSF_.OO_AQ�UINO '�!��;�����d�e���j�toasc.��� �tO'rt"ltltlca' ç'a� 'O de oossa defesa �
Edição d.e hoje � 20 pág. - Cr$' 2,00 ,_ FtORIANóP(i LIS,'23 DE JANEiRO DE 1957 lr_S",���l:�g;: '_.: ,Essas, instala- $''. ��
...........,...................�. ..o".�="'..�m_••Y._................_..__..-.�.- •• -

CO?S' serao construídas por � RIO, 22, <V.PJ - OS COMPROMISSOS .t\.'::._�UMIDOS PELO GOV�RNO BRASiLEIROr

I !fi'
,

�[am I-a .�_.�
.

a'n�"�"����I;..uD���I f��ª!Ei;gi���Ê�1I;1:gg11�i#.?���;;?�f{i��U
�

.

_ .

AO PRÓPRIO_PAíS. ESTAS DECLARAÇÕES FORAM FEITAS PELO CHANCELER MA �
� , CEDO SOARES NUMA RODA DE JORNALISTAS, LOGO DEPOIS DE ASSINAR COM

C!'� ,_ • y
EMBAIXADOR ELLIS BRiGGS, -DOS EE.U U., O AJUS1.'E SOBRE A BASE PARA ÇON-

�"C t "d·'
'

d
'

·-M·
..... ·

._

a, TnOLE DE PROJETEIS TELEGUIADOS..O CHANCELER DI�SE AINDA QUE EM MO

� USO IO e' e IIo' ME�'fO ALGUM O BRASIL PROCUROU' OBTER VANTAGENS' ECONOMICAS DOS I

... � ESTADOS UNIDOS EM TROCA DO ACORDO. E FRISOU QUE O GO'1'ERNO BRASI"

� ". _.

'

"

. �,' LEI.i't�_ APENA� SOLICITOU A WASHING TON' QUE APR�SSASSE OS ESTUDOS &0 I� RJO, 22 (UP) _ Noticiak • .,..",,�......� �. ","�If{Io...a_".....�..._";,,,
•

_.
_
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M ! I . .3n;E DIVERSOS .PROJET�S, DE FI�ANCIAME.NTO, QUE INTERESSAM AO ,DESEN

;: ctEbidJ.'l 110 m·lnEtél.'� .,��õIi"",'",�",1(��� ,

."'''' ...,
.

i', �" >,:--;-����., �����:>�. f �(}Ly�R:l'6 '.e.(".o�:Vl\nc9 DO R:ç,A�:r.. ·G"8:R(.l\iAC'EDO'�-\R�S ANTEC.ffiO.U QUE
o; Guerra; cUzem que-o.tltulilr��etro·IDlloor" C" '0".&;1 �:'A: r".�if .��.It ..

, J�,':'" ,. .\ INST1i{AÇAO'DA��ASE EM FERN'AND� DE NORONlt! Slj.')lA_O llRIMEIRO PASSO�

�d& Pasta or�-enou o :!:egrgsso�r! V.. III .� '··UI... '.J.�ICI:'QUS L --.P.AltA !\·;VORifIFlCAÇã'() DAS DEFESAS .Do EST.Q,1\TítGWO NÕRDESTE,.QUE FI- �
'� �gu.sf��������t!:t�{)������ ,?!�; ��t (urJ .. ....:....�ós

e§1:a.1eilr�' 's8:'ào ex��utaàos íl��?;tn,�t� Stc�ies � portá � .cAR(ac 'DESDE LOGO EX�O�TO A -A1"'AqUES NO CASO DE -Ul\'IA NOVA GUERRA, �
�P�ede��a��ili�de �����.���loonm�mos,��m�.· lu�s��usa����, I.�
/. Melo pa 'a o E�ito O'c C' do

('=SsIOnal'la' das .Jazldas d� . A encomenda total gil'a !1f' " .

."

� �-- ---_,.-- �

� expedici��ário�

P(}� con��:Jpró � 9-1an�ar:ês no. �m�pá, estão. redor de 60 milhões de do)i -.
- •

� pr'a está sendo

conSideradOj
construmdo () maIO!, petro. reS, O navio !l1a�or terá uih. -

-

a .

-

'

,

e� co;n certa sil�patia, �stando Jeiro d? mundo._ Trata-�e deecompr�mehto de 940 pés, e

a I o r ua 'I arafastado a hipatese de ser ele Ul� na VlO que df:slo,cara 130, uma largura de 13�. A ;,:ua -

� consi'd- rado desercor Entre.
mIl tone}adas, qua!lClo carre-I altura �rá a equivalente a

� tantô 'fi�a sujeito à 'sanções �aJ�" e com capacI�ade pa"H um edifício, dê' 10 andares, I
.'

/. como' Infrator de vários ou-
I tr::m:ôportar 100 m]l, tonelc' .'

I
'.,'

� tros dispOsitivos disciplina· � Ll:1.S de Petroleo, Em que: p�se' situanm-;>.i'

.,_ rc's. Assim, seu proé�ediment;)', ,
.

estes naVlC,:S na 'lang':larr!,t RIO, 22 (V,A.) _ Atracou S5', SÍ5 toneladas, conduzinda trajeto de 160 quilometros, petroleiros, ,I'eJsolveriam o

� podsrá . ser classificado de�'
Alem desta epcom,enda dpS. petl'�;le,lros.' ,as

_ du:nen, em Santo:, sexta.feira últi. 605'.000. tambores de petró superior a distancia. PôrtD embaraço provocado pela

� "ausencia �em licença" "des- outra que abrange dOI:; na· SOes do pnmClro >:erao mfe.' leu pará a· refinaria de Ca Alegre - Tra.mandaL (Po?sui crise de Sue!, contornando n

� tino diferentê" ou �1esmo vÍos com 45 mil tonelad.:J� riores aos dos trcmsatlan�i- ma,.o maioI' navi:> dQ mund.) pUáva. <) Brasil, apenas 700 mil veí, Africa desde o golfo pórsico

., insubordinação, � cada um, L�bem petrNel eos Queen Mary, .Queen E". "Umverse Leader", com.,.. ..,;m faCe de seu tamanh: 2ulos, entre os de passagei-i com a metaàe das necessida-

�_"_'_.....w�."'''''''_'''''''''''''J
---, t�rna-se impossível a atraca I �os e cargas? A süa viage;:lll d.es da E_uropa, fator que vi

P "'B b d d L
.

" çao motivo porque o desem I mau!?;ural fOI em novembr:.) na, pratICamente anular.l
"

-

om ar ea or ooco
ba10que será feito a�L"avé" c,� I de 1956, na rota Sumatra-S. importância política e e�;tra-

reSO O ,;
. i tr3l1Jsb:n'do, pelo "H.3,rnilton Fra�ciS'Co, estan:l.1, ugora a.l. tégica do canal.

,.
.

I Laka", 20.000 toneladas, em servlço do transportE) de pe' N, R, - O Universe Leadt!l'
, ; _

' , I'nigens SJc:_ssiv:ls.

I
tróleo, entre Kuwait, no 'go:, correU se·rio risco de incen

,

. I Dadas a3 suas earateristi· fo persico, e S. Paulo. . dia, quando do sinistro d'!
.

_" ..__
.

'

•

'

"

, I 'tas, ,está o "Universe Leader' Afirmam as autoridade: ontem, conforme nossa mano

�_ 7 - m'm NOVA YORK, 22 (UP)
-1 im.

pedido de

atravessars,';l' :0
assunto �ue, 100

supel.'
chete

P·
.

"

..... B I Parece ter çaido finalmente nal de Su�z. - ,
.

.

I P' O C a. s
-

ex
.

O a s �a:d�1�����afJ���l�1'°���;� na� ���1�����a�asOe�sd5� t ,� 'De' 2 089 barrlls em 1939 ii
I

.

l
Manha.tan",· que cÍ� 1.940 pa que,.s" acon�icionam :petróleo I '. li'

.

r ,miUS
Perguntamos ao gôvêrno das obras que o ,g'ovêl'nc Lacerda' arqueou uma ponte l'a cá distribuiu um total de SUflCE nte para mov�menLu .

I -

1956exi}Iicassem a aplicação tio maior orça- caril'sima? Debicam do Rio.. como se fôsse 32 bombas, em rtiferen1;e's �.ooo aut�mo��.:� .�,�1�1 ,
' de 4 mllhoes em

mento, que Santa Catal'ina já teve� al;roio urbano, sO�101ento!" pontos de Nova YOl'k, Alem ,....._..�..............
.

E as respostas vjeram: O rio do Tigre, :u'foiozinho brejeiro, que I de ferir pelo, menos 15 Pes-
.

0- Trupo � RI�, �2 (VA) - T�'ani!,�I);-1 v�mente. Essa cifra, f�i d�l,�
,

soas, conseguiU ele criar uma Li..... reu dIa 21, o IS.0 amversarlOI plLCada em 1955, com 2,02U)uu

_ "Então não viram ainda a estrada se atira no do Peixe justamente no centro Verdadeira psicose naciqnaL i Pl'l'visão do tel;rpo,. for- I da descoberta de Petrüleo ba�ris, passando a 'J, 053.704

,açaflOl' - C;lImnn? tTIm} .beleza! Estra' urbana de Joaçaba" alguns metr,os: abaixo Segundo anunciou .0 comis·' necida elo Serviço de 'nos campos. de Lobato, na umdades em 1956:
dão!" da "Ponte Emílio Baungastee' de grande sário de polícia Stephen MeteoroYo -ia� válida até � Bahia, <;luando,. pel.l prjmt'�- _

Igual cr_esclmem� oc�rreu
Mas velll a mensa��m do sr. Ir',ineu Só tem o nome. ' Kenned�, trat�-se çle um fer- às 14,00 h!ras ,do dia 23•. � ra vez, JOn�ou oleo no, Brasll com relaçao ao i1�llnerO, .�e

Poder'ia chamar-se 1'1'0 do Gato com ramentel�o lituano, de 53 Tempn Bom, sujeito a o; _De 1939 a. essa data, .0 Re POÇOSj calculado hO.l: ?,m 3��,
Bornhausen c afirma que cssa estrada, anos, resIdente. em Watel" I i li e i r a instabilidade. � eoncavo B�lal'!{) ,amplIou a ,cOEn uma reserva ,Iv .,] 1 n�I'
durante (lois anos da 'sua administração' maior prollriedade. Ademar Ferreira, sem bury no estado de Conneeti Tem eratura' elevada. 1. sua produçao d.: óleo de mo·, lhoes de bar1'l3 dê. c')[(,bu:;i!

i'
lenhou !l03 orçamentos, sob a rU.brica esfcrços, num dos seus saltos, poderia fcutL Gteerorgcel MectteskY c�n, Vento� variáyeis frescos. � d2ooIs'n9il;l'tberr.�Pteom'P!).19!)450andqOu'arde vlhel, Ra·�moapne�aO���;l Jesspee�:��'�'
CaçaelorJ\IIato3 Costa! atravessa,r quatro vezes, de ida e volta, essou o oCa o a.qUe,a3 Tel11.[l,t ruturas m;íximas �. s;rn,. . .'

1- _o' -

'

, . -

.

bambas, 'como represalIa con- d . 1
'

Õ"" . � do funCIOnava um umeo po· cao em curso que permItlra(
E vem o mesmo ex-governador, num ê:;se primo'irmão do rio.Al:rão! tra a empreSa de força e luz

e J.�XiMA: "" 28,8 � ,�o, à mar:a de 992.109 barri.!), b!evemente, a. nov� amplia-

dos disCUi'SOS finai:>, infürma.' que O ES-' Os "afoitos", todavia, explicaram' a di· "CONSOLIDATED El D S O N MININA: .". ,23,7', � em 1954, quando � Pctrobra,:" çao d�_ prGdLltl\:]daú� jaque

TRADAO, que � REVEZA, não é grande luiçfto do orçamento de 1956! Na ponte, COMPANy", Aparentemente ,._.J"J"..__...;.••..._,.••�w__.n:r.-_-...... I' tom�ç�u a 'funcIonar. efet:- la regmo petrollfel'a,

.
rodovia, mas pertence a um sistema pra- bolag e pipocas! M tesky Jullga essa empresa' ----.

-�- --_.�--
..

Lulpada de ter ele contraida INICIO i\Etico ele estraclas de penetração·. *, i.uberculos=, quando trab,1' II
Os "afouios, contudo, explic"ram onde lhava nUn;J.a usina da mesmH

o orçame.nto foi consumido-! Na estrada, Também das'l'eSllostas, ao acaSO: _ (AMPANHA
ora bolas! "Grupo esco�ar de Ca.noin"has-iniciado nel

*
. govêrno JOl'ge I:_acerda _ .atualmente em

I.

E 'as re5postas c()ntinuam: fase de fUl)daçoes. Custo total da obra:

._ "A opOSição, não sabe que foram Cr$ 4.000.000,00".
'.

construidos dois armazens de trigo?" ,Observal',am? Perguntamos peJa apli'

Sabe. Mas sabe. que, em 1956,' qnando o cação do enorme oretamento e vem eles

sr. Jorge Lacerda assumiu o govêrno, um com obras eIp fundaçao para citar-lhes o

desses al.'mazens estava praticamente custo total! Srrá que nas·fQ.ndações o go

concluído, segundo dados oficiais publica - vêrno aplicou o custo total de 4 mi�hões?
dos. E que ambos eram obras do Acõrdo Previsão é aplicação?,

.

:i1'ederai, com o Ministério Ha AgricÓltura. Os "afoitos", no. entant'o, gritam que

Os' "afoitas", e\1tretanto, têm os gas- explicaram tudo, dendem por dendem!

tos orçamentários por explicadOS. Nos ar-
I
No grupo de Canoinhas! Nas fundações!

mazens, pipocas!' Pipocas e bola.s!

RIO,22 (V.A;) - Realízou-ss no Palácio do Itamaratí, a solenidade da troca
de notas entre o Brasil e os Estados Unidos, paraa instalação de postO' de observação"
na Ilha de Fernandn Noronha, relacíonado com o acompanhamento de projéteis tele- .

guiados. Ftrmaram as notas, por parte do Brasil, o embaixador José Carlos de Mace
do Soares, -ministro das Relações Extel'io res e por parte dos Estados Unidos o embal-
'xador Ellis O. ·Briggs.

.

A NOTA, BRASILEIRA I do, Bl�asil, cônscio dos deve-
E' o sagu.inta o texto das i rcs que lhe cabem e que se

notas brasílsna e ameríca - j 'estendem igualmente ao gc
na: "Senhor emhaíxador. O vêrno doe Estados Unidos da
gnvêrno dos Estados Unidos ,I América no tocante a defesa,

mutua dos dois países é a de
fesa do continente, em vir
tude de atas diplomáticos .an
teriormente assinados, espe'
cialmente o Tratado Inter'

------------------�--------------------��----------
ANO XLIV _ O MAIS· AN'l'mo DIARIO .oE SANTA CA TARINA _��.o

NO RIA Sra. PIT'i'IGRILLI

N4 POLONIA

Ainda as t'CSpostas: .

_ "Os oposicionistas não conhecem

Joaçaba nem o Rio da Tigre, sôbre o qual

E os "afoitos", na sua genialidade, ain

da acham rq.im 11 nOSSa cdUca. Bola.s e

pipacas e pipocaf. e bolas!

"1 ?iTrmeww-wn'n?W?

\ . I

VARSOVIA, 22 (UP)·- como as autoridades ec'csi·
.

I asticas pediram que os pó';'

SAO ;fAULO, 22 (VA) Mais de ses'S13nta par cento loneses com'pare:�,�ssem às

Dando início à propaganda dos 17.499.000 eleitore3 palo urna�. A emIssora de Bu�l�'
RIO, 22 (VA) _ U:m Fur- eleitoral de sua candidat.ura neses votaram a favor da pest, �n�rolada pelos SOV'!ê

lan, criminalista veneziana a prefeito da capital, o S1:'.1 chapa de Waldyslaw Gomul- ticos, anur�__.�que SO pur

a primeira mulhe.r advogada Oscar P�droso Horta partici- ka, qUe promete'.l "uma poli-, :cento do :e�eltoraa.'���tou na

da Itália, esPosa do mundi.!l- pou, :ábado último, de urn tica' comunista "em tirania' chapa oflclal.

mente famoso escrito:" Plti comício no subdistrito de Informaçõ. s extra oficiais

grilli, está no Rio. ChegGu, São Miguel Paulista, À con mas fidedignas, dizem que

incognita, pelo "Augwstus" e ce-ntl·ac.ão_ compareceu o prp- mais de 11 milhões de. elei
permaneeera alguns dias feito Wladimir de Toledo tores votaram ontem, em b ..

J12sta cap:tal a Jim de conhe- Piza.
.

vor dos 459 candidatos ao par

,cer as instituições sociais e D.rigindJ-se à assistênda lamento sem alterar'a chapa
aS manife:tacões cultur.:is! disS€ o sr. Pedroso Horta, ea- oficial. Gomu1ka fizera seriá! VA,RSOVIA, 22 (UP) - O

da nosso p'ovo. Em decJ.ara-1 tre outras co1sas, que a S'1:1 ad"ertencia a todo aquele 'primeiro pa�so para a espe

ções prestadas a dou&nra Li- campanha tem dois sentido.,: que se vldesse do direito d,� rada reorganização do ga
na Furlan revelou que na pro naciopali�ta e muni.cipalista l'isc:;tr qualqu,er nome U<l vêrno polonês, após a vitória
xirn� semana, Piti ('i3>;im);e No' primeiro caso, seguirá a. chapa unica. Comparecert,m eleitoral de Gomulka foi da
''l'efel'e carinhos.lmente ,io � orientação traçada pelo ex '1' às urnas, no pleito de em-l do pom a Í1omeMão' de um

seu espo.so) farã publicar o presidente Vargas, e, no sr,' tpm, uns 16 milhões de clei novo embaixador polonês em

<;:ll mais belo artigo: um ar- ,,�rl'1, continu::trá o progra- tores, Ou seja, ;:>erto de 90 Moscou. Para o cargo foi de

tlgo só sobre o Bra;;il que ele ma de realizações do sr. Wla' I)n_:, cem') CIO total do ele:tc-·' signado o antigo prim;iro
já al'lrencl:;u a amar, (i�;p.l' (le 'L'Cllcno Piza, 'rado. Tanto os cl)m�nishs ministro Tadeusz Gede.

.

*
*

NOVO
embaixador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVALDO MELO

UMA CARTA. MOTIVO? PATINAÇÃO!
Com a habitual presteza de nosso Correio, recebi,
ontem à: tarde, uma carta postada horas. antes e 'que
já se referia à nuuha crônica anterior. Quando di

go - "a habitual presteza de nosso Correio" - di

go certo, porque aquele serviço agora, realmente
anela bem e não hú motivo para queixas. Presteza
tambem houve por parte do missivista, que, (se
depreende pelo menos), leu a .crônica e em segui
da, e sem perda de tempo, escreveu a carta e a co

locou às pressas naquele buraco dQS segredos ...
A carta, da qual apenas dou um resumo, dis

corda em parte dos conceitos emitidos sôbre as pa
tinações nas calçadas e diz que "ISSO ACONTE
CE EM UMA CIDADE ONDE NÃO HA RINGUE
DE PATINA'ÇÃO".

Bem lembrado o caso. Não ha dúvida; entre

tanto; nem porque' não exista um ringue aqui na.

Cidade, poder-se-a conceber que todos os que têm

patins' devam transformar os passeios públicos em

ringue. Seria um absurdo se amanhã, pelo fato' de
não 'haver um local .apropríado a população trocas
se os sapatos por' patins e saísse às corr das pelas
calçadas! Ai dos que 'não possuíssem patins ...
se os .sapatos PQl' -patíns e saísse -às corridas pelas
sôbre minhas atividades de cronista.

Como veem, meus "fans" não. são propria
mc>nte "fans", mas, anti-fans.,.. dó contra.,.. Não

gostam. :

Ha .outr.os, poxém, que gostam e enquanto hou
ver um cantinho de' página de dentr.o do "Estado",
cõntinuarei. .' Junto do clich� mign.on estarei bem
De binóculos.

TERRENO BALDIO: DEP'óSITO DE LIXO -

Parece q�e nã.o paga impost.o algum. Pertence a um

Institut.o ou a um alt.o comerciante? Não pOSS.o afir
mar" Nã.o averiguei bem. O terreno está situad.o ao

lad.o do edifício onde se enc.ontra .o �'Cacique H.otel. ..
Ali, na Felipe Schmidt, sem ser amurado. Por

agora, simplesmente, depósit.o de lixo� ·Lixo gr.oss.o,

abundante, bom para estr'ume. Estêrco fertilizante
de primeira.

Bem que poderia ser empregad.o com.o adub.o

para enriquecer os canteiros �o jardim da Praça, cu
jas terr!ls estão pobre,s, pauperrimas.

Que é que está faltando para c.onstruir-se -ali?
Dinheiro? Por .ora sÓ existe, má vontade. Descas.o pa
ra com a Cidade. , .

Bréve voltaremos, quand.o entã.o, -d.ocumentados, '

poderemosdizer quem seja .o dono 'daquele chã.o
crimin.osamente aband.ona.do ...

E O FURO PROMETIDO?,_ Calma:.. nã.o'

querem.os dar aialme fals.o. Esperemos!..."

Verbas para Sanla
.

talarlná
1) Barragem d.o Garcia

2) Obras de Seneament.o ete
Santa Catarina, inclusi-'
ve de c.omplementaçã.o
da Barragem d.o d.o

Chapecózinh.o em Xan
xerê: de sanéamento d.o
ri.o Criciu'ma na cidade

.

20.000 . .000

'\ . REAFIRMADA PELO EM
BAIXADOR DO BRASIL
EMWASHINGTON A TRA
DICIONAL AMIZADE EN
TRE A MARUJA BRASI
LEIRA E NORTE-AME

RICANA
NEW LONDON, C.o�

necticut, 18 - O Embaixa- dem as qualidades e as fa- capitã.o de mar e .. guerr.a
d.or d.o Brasil, sr..Ernani lhas uns d.os .outr.os, as Gill N. KellY, bem é.om.o d.o

d.o Amaral Peix.ot.o, a.o dis- ,quais sã.o, a final de c.on- almirante . N.orman SC.ott,
cursar durante as cerimô- tas, Qualidades e falhas de que serviu entre nós c.om.o

nias de transferência de t.od.os. Devid.o a tud.o iss.o, Jficial superi.or. F.oi c.om

d.ois subme.rsíveis da

Mari-I
sint.o-m'e i�teiramente ,à grande pezar -que sciube

nha Americana para a Es- v.ontada aqUI, entr:.e v.os. m.os da sua m.orte em açã.o
quadra Brasileira, declar.on A.o V.oS agradecer pelas na Batalha de Guadalcanal.

que .os seus c.oncid8Jdã.os', b.oas-vindas que me haveis "Lembr.o-me es.pecialmen-
(,

d I Itêm gratas rec.ordações d.os dad.o, ev.o remem.orar al- te d.o a mirante ngram, C.o-

.oficiais de Marinha n.orte- I gumas das figuras n.otávêis mandante da Quarta Es-.

,american.os, .os qu�is têm
I
da v.ossa Marinha que tive quadra, ne Atlantic.o Sul, em

sid.o através d.os an.oS, ami-
! .o privilégi.o de c.onhec!!r c.o.op�raçã.o c.om a 'Marinha

g.os sinceros d.o pOV.o bra-' quand.o eu ainda era ape- Brasileira para a <tefesa
sileir.o. .

. I nas um j.ovem tenente. das linhas de abastecim,en-
O embaixad.or c.oncluiu .o "Lembr{)-me d.o seren.o t.o pelas quais trafegaram

. ,. ,O C.omand.o dó 5° Distrit.o Naval faz d.oações.....
- ..-

seu ligeir.o dis�urs.o dizen-' almirante V.ogelgesang, che- muit.os, materiais estratégi-
-o Diret.or da Biblioteca Pública Municipal d.o Es- d.o: "Erg.o a minha taça à

I

fe da primeira Missã.o Na- C.oS de que necessitava .o

ueit.o, acaba de receber .o seguinte .ofíci.o d.o Contra AI- pr.operidade da Mari�ha I vaI .

N.orte-Americana no I v.oss.o país durante.a últi-
mirante Albert.o J .orge, Carvalhal, C.omandante d.o 50 d.os Esta'd()s Unid.os um d.os

i Brasl�. Êsse grup.o, S.ob a, ma guerra.
Distrit.o Naval: sustentácul.os de defesa d.o. sua lIderança, lanç.ou as

I"Fl.orianóp.olis, 2 'de Janeiro de '1957. Agradecend.o mund.o livre". I bases para a re.organiza-
.

"C.om.o p.odeis ver, nós, .os
li V.S" pela c.omunicaçã.o da ,criaçã.o da Bibli.oteca PÚ- É .o seguinte .o text.o d.o . çã.o da n.ossa Nrarinha. Mais brasileir.os, tem .os b.oa me-
blica Municipal, e fazend.o vót.os de c.omplet.o êxit.o n.o discurso d.o almirante Er- tarde, e mais de uma vez,' mória e nã.o "n.os esqu'ece-
carg.o .ora assumid.o, transmit.o em anex.o algumas pu- nani de A�aral Peix.ot.o: nós n.os beneficiam.os da m.os dos amig.os leais.
l,licações; c.om.o pTimeira c.ontribuiçã.o d dêste Distrit.o. LAJES "O meu serviç.o na Mari- eficiente c.o.operaçã.o d.o ai-I "Ergo a ·minha taça à
Particip.o, .outr.ossim, a V. S.. , que êste C.omand.o entra- TRANSMISSORES NOVOS PARA A RÁDIO CLUBE nha f.oi .outr.o mas deix.ou mirante Beauregard, que pr.osperidade da Marinha
rá em entendiment.os c.om .o serviço de d.ocumentaçã.o da C.om um bem eleb.orad.o pr.ograma, á Rádi.o Clube em mim marcas indeléveill.! fez muit.os amig.os entre' d.os sustentácul.os da defe
Marinha, ,para d'.)açã.o de outras publicações que digam àe Lajes acaba de inaugurar .os n.ov.os e p.ossantes trans- Essa é uma das peculiari-I nós...Muit.o [.pr�nd.em.os da d.os sustentáculos da fese-
respeit.o a assunt!?;". ,Navais.

.

miss.ores daquelá emiss.ora. C.oni sua n.ova apárelhagem, dades da n.ossa carreira. A habilIdade, pr.oflssl.onal d.o: sa d.o mund.o livre".
Apr.ovçi..f·,ra .oly)rtunidade para apresentar a V, S., 't Rádi.o Clube de -Lajes Se· apresenta c.om.o uma das mais própria f.ormaçã.o de um h.o-

os ll"."eus·pr.otést.os' de estima e c.onsid.eraçã.o. 'Albert.o p.otentes d.o interi.or de n.oss.o Estad.o. mem d.o mar exige que ele
J01'ge Carvalhal - C.ontra Almirante C.omandante." O PROBLEMA DOS MENORES seja t.ornad.o mais 'v.og.o;.os.o

F.oram os' seguintes, os livr.os d.oad.os pel.o C.oman- Está vre.ocupancl.o a s.ociedade lajeana, .o pr.oblema em idade mais tenra..
ào d.o 5° Distrit.o Naval:,

"

à.os men.ores naquela Cidade. Varias medidas têm sid.o "Acredit.o neste prática:
Tamandaré '- Almirante Marques Lisb.oa aventadas através de discussões sôbre .o assunt.o, leva- recrutá-l.os j.ovens e trei-
Marcili.o Dias _. Imperial Marinheir.o das a efeit.o em meEas red.ondas e cuj.os resultad.os, es- há-l.os cêdo. C.om.o C.onse-
Subsídi.os para História Mar�tima d.o Brasil (5 V.o- pera-se, ,darã.o b.ons resultad.os. quên.cia t.od.os .os maruj.os rá madeira para pasta mecânica, lenha e carvã.o, de '12

lumes)
.

JOINyILLE têm muit.os traç.os em c.o-' 15
" , , .

Está assim de pm'ab€ns a Bibli.oteca' Púb.1ica d.o Es- O j.ornal "A Notícia", principiou a circular desde mum, independentemente
a an.os Ja servlr� para ?.oste e vlgament.o e d.os .15 a

ireit.o p.or mais ésta valiósa colab.oraçã.o alt;mente sig- 20 d.o c.orrente ao preç.o de d.ois cruzeir.os na 'venda avul- das diferenças raciais, cul- 20 an.os em diante tE.>rá diamentr.o suficiente para d.or-
nificativa e que bem díz d.o empenh.o d.o C.omand.o ,d.o ra. '. \1 turais ·e. de m.od.oS de vida.,5? Distrit.o Naval em 'prestigiar um estabeleciment.o cujo BOLSAS ESCOLARES

. T.od.os enfrentam a adversi- �TIentes e madeira dc:: c.onstrução .

.objetiv.o é .o de levar cultura a.o no.ss.o pÔv.o. C.omeç.ou a dar entrada na Prefeitúra l.ocal, .os pri- dade da mesma' f.orma; fa-
Com essa c.ontribuiçã.o d.o 5° Distrit.o Naval, atinge llleir.os perud.os de "'B.olsas Esc.olares" para .o corrente Iam a mesma linguagem,

a 935, .o númer.o de livr.os d.oados à BibHoteca d.o Es-tre-it.o,
. an.o, de'ac.ord.o e.om c legislação vigente. por assim dizer, e enten-

\ '

d.o mesm.o n.ome; de re

tificaçã.o d.o ri.o Cará,
na cidade de Lajes; de;'
retificaçã.o d.o ri.o Cuba
-tã.o; de saneament.o d.os
ri.os Lagead.o e Caip.ora,
em Tubarã.o; de sanea

ment.o d.o ri.o que atra
vessa a cidade de Itu-

p.oranga .

3) Retificaçã·.o d.o ri.o Cará

Lajes , .

21.000 . .0.0.0

3.000 . .0.0.0

, !

NEW LONDON, Con- rante Luís Felipe Pinto
n e c t I C u t

,
Altos fun- da Luz, Adido Naval; capí

cíonâríos díplomâtidos e tão de corveta Frank, Le
militares dos Estados Uni- vier e capitão de mar e

dos e Brasil assistiram, guerra Vitorino da Silva

hoje, às cerimônias da Maia,_Adid.os Navais Assis
transferência ofíclal de tentes : e Francisco de As

dois submarinos norte-ame- sís Griec.o e Hélio F. S. Bit
r ícanos para a Marinha tencourt, Segundos Secre
Brasileira, tários da Embaixada do

Os submarinos "Muskal- Brasil em Wàshingt.on.
lunge" e "Paddle", re-bati- nEtre las personalidades
zados com os nomes de norte-amertcanas presentes,
"Humaitá" e "Riachuelo", destacaram-se o sr. Robert

respectívamente, são" os prí- M. Sayrre, do Departamen
meiros de seu tipo a serem to de Estado, representan
cedidos por empréstimo ao do o sr. Roy R. Rubottom,
Brasil e, também, as prí- Secretár-io de Estad.o Assis
me iras belonaves de qual- tente Interino para as Re

quer tipo a serem transferi- lações Inter-Americanas;
das da Esquadra de Reser- general Lemuel C. Shepherd,
va dos Estados Unidos pa- Presidente da Junta Inter
!'a uma armada latino-ame- Americana de Defesa; ma

rícana segundo os termos jor-gerieral Robert W. Dou-.
dos acordos militares bi- glass Jr, da Fôrça Aérea;
laterais assinados entre os major-general Thomas J.
Estados Unidos e vários G. Trapness, do Exército ;

países da América Latina. contra-almirante Charles W.
O Embaixador d.o Brasil Wilkins, _membr.o da C.o

em Washingtón, Ernani de missã.o C.onjunta d(\ Defe
Amaral Peix.ot.o, chefi.ou a sa Brasil-Estad.os Unid.os;
delegaçã.o de seu país pre- c.ontra-almirante Frank T.
sente às cerimônias. Os .ofi- Watkins, c.omandante da
ClalS e dipl.omatas brasi- Fl.otilha de Submarin.os da
leir.os que assistiram às S.o- Esquadra d.o Atlântic.o, que
lenidades incluíam o gene- f.oi .o enc.orregado das ceri
ral J.osé Machad.o L.opes, mônias e pr.onunci.ou .o dis
Adid.o Militar; c.ontra-almi- curs.o principal em n.ome

do govêrno dos Estados
Unidos.

O capitão PhiJip W. Gar

nett, comandante da Base

de Submarinos de New
London, pronunciou uma

breve oração de boas-vín
das.
Músicas escolhidas para

a ocasiã.o f.oram executadas
pela banda .da Guarda Cos

ta dos Estados Unidos.
, A.o chegar à Base de

Submartnos, o Embaixador .

Amaral Peixoto foí recebi

do com uma salva de 19 ti

ros de canhão. '��
Depois do dírcurso pro

nunciado pelo almirante
Watkins os comandantes
d.o "Mu�kallunge" e "Pad

die" - tenente-c.omandante
George A. Schaedler e te

nente-c.omandante Homer B.

Thomas Jr. - descomis-
sionaram os navios. I.

Em seguida, o capitão
Gernett apresentou o Em
baixad.or Amaral Peix.oto,
que pr.onunGÍ.ou .o principal
diseurs.o em n.ome de seu

g.ovêrn.o.
O c.ontra-almirante Luís.

Felipe Pint.o da Luz, dand.o

pr.osseguiment.o às' cerimô
ni.as. inc.orp.or.ou, .oficial

n"l�nte, .os d.ois submarin.os
à Marinha de Guerra d.o

Brasil.
Os cl)mandal�tes brasilei

r.os L.ourival M.onteir.o da

Cruz, d.o "Humaitá", e Fer

nand.o G. Reis Viana,' d.o
"Riachuel.o", leram, entã.o,
suas "€>'fdens d.o Dia e as

sU�Íl'am .o c.omand.o de suas

duas n.ovas unidades, ten

d.o .o contra-almirante Pint.o

da Luz declarad.o .os navi.os
.oficialmente inc.orp.orad.os à
Marinha d.o Brasil.

-

A cerimônia Ide inv.oca

çã.o e bênçã.o esteve a carg.o

d.o tenente-c.omandante J.ohn
M. Quirk, capelã.o católic.o'
da Marinha d.os' Estad.os
Uni,d.os.

Os submarin.os permane
cerã.o nesta base algumas
semanas, equipad.os p.or
cêrca de 180 submarin.os

brasileir.os, que acabam de
realizar um curs.o de 8 se

manas na Esc.ola de Subma
rin.os de New L.ond.on.

Coluna Tra�afhista
--::--

-

A C.omi,ssã.o Executiva Estadual d.o PTB recebeu
cab.ograma d.o Ri.o, c.omunicand.o-I}Je a criaçã.o de um

Pôst.o d.o SAMDU, em Laguna. que integrará a rêde dõs
samdús municipais.

"
..'

O .�r. J.oã.o Costa,. men:bro d.o PTB, vem desen,.v.ol
vend.o Imp.ortante trctbarh.o�.1unt.o a.os pescad.ores, n.o ,sen

tid.o da .organizaj]ã.o de lmia _Coqperaçã.o de Próduçã.o da

resca, para .o 'ilue já v�sft.ou vátios,p.ont.os d.o litoral.-
•

�
_, _J_ ••

__
,' _

_
_

O deputadJ..Bra�-Joaqui� Alve�, Secretári.o Geral da
Executiva Estadual, c-onseguiu, c.omi .o apôi.o das. ban
cadas d.o :PT,B e

-

d.o PSD, api.o�açã.o para a emenda de
súa aut.oria, qu� isenta d.o, pagament.o •

d.o impôst.o àe

transmissã.o, de pr.opriedade 'jnter viv.os", as aquisi
cões de imóveis p.or trabalhad.ores, até ó val.or de ....

Cr$ 120.00Q,.00. Se .o in:tóvel adquirid.o por trabalhad.or
fôr superi.or a .Cr$ 120.000,OÓ, só�ente .

.o excess.o paga
rá .o impôst.o de tram;missã.o de pr.opriedade. tsse bene
flCi.o está assegurad.o na Lei n. 1.631,. de 20/12/1956, n.o

:;eu artig.o 7°, n. 10.
--::--

O Dr. Acáci.o Garibaldi S. Thiag.o, presidente da
Executiva Estadual, d.o PTB, pass.ou a dar expediente,
�Jara atender a.o3 companheir.os e a t.od.os qjle pr.ocu
�em .o PTB, na parte da tarde, diariàmente.

--::--

Teve .o apôi.o da bancada d.o PTB, na Assembléia Le

gislativa, a emenda Que se, transf.orm.ou n.o númer.o 9

d.o art. 70 da Lei n. 1.631, de 10/12/956, isentand.o d.o pa

gament.o d.o impôst.o de transmissãb de pr.opried'ade "in

ter .viv.os'� as aquisi�ões de imóveis p.or funci.onári.os es

taduais, até .o val.or de Cr$ 200.000,00. Se .o val.or d.o'
.

imóvel adquirido fôr superi.or a Cr$ 200.000;00, somen
te .o excess.o estará sujeit.o a.o pagament.o d.o impôst.o,

-::--

O deputad.o Leônidas Card.os.o (PTB - Sã.o Paul .o)
aprcsent.ou, na Câmftra Federal, .o pr.ojet.o de. lei II-.

2,055/56, que aut.oriza .o Poder Executiv.o Federal a de

sapr.opriai, para a formaçã.o de uma fl.oresta naci.onal,
a Fazenda Sã.o R.oque, n.o Municípi.o de Pôrt.o Uniã.o.

.-

Não conhscí, em Laioz-s, o Ohíco Sabiá. Sei, entre
tanto, qus tem lugar de projeção entre as figuras po
pulares da grande cidade serrana. Chico Sabiá é j.or
nalsíro. Faz carretos. H.oje aluga-se aqui, amanhã ali.
Filos.oficamente faz no seu trabalho a prova de certeza
do aforismo qus indica a Pressa como inimiga da per
reição. chíco Sabiá sempre rot calmo, superiormente
calmo. E nnda o demova dessa calma.

Certa vez o patrão mand
.ou-o ao armazsm da es·

quina comprai- uma garrafa de alcool, Tarefa urgen
tíssíma, pois o médico chegara para aplicar injeção e

o alcool faltara:
- Chíco, pel.o men.os uma vez, Ohíco! Um pé lá,

outro cá! Lígeíro corno quem rouba!
.

E � Ohlco saiu, quase a seu modo, Õ patrão, obser-
vando-o, não se conteve e grttou-lha:

.

_;_ Ohícol Eu quero Pressa; PRESSA! Você nã.o, tem
outro passo?

Descansada, veio a resposta:
- Tenho, sim senhor l Mas porém é mais miudinho!

* *

*

A pavimentaçã.o paralelepípeda' da estrada Itajaí
- Blumenau, iniciada há quatr.o an.os, vai _chegar a.o

.oitavo quil.ometr.o,
Dentro dessa vel.ocidade estará pr.onta daqui a 23

anos, .ou seja em 1980!
,

Os g.overn.oS udenistas, decididamentz pavimenta
d.ores, est�.o plagiand.o .o Chico Sabiá,

*

Apesar d.os 100 milhões de saldo pata .o Plan.o de
Obras, a' pavimentaçã.o dessa. estrada está paralisada!

Nã.o me desmintam .os af.oitos escrevedeir.os .ofi

ciais, que lhes resp.onderei com .o .o ca,cique de Fagun
des Varela:

"Menin.os, eU v!!"
* *

*

E vi, também parali:?ad.os, .os trabalhos d.o desvio
da estrada' Fl.orianóp.olis - Itajaí para a praia de Ca·

beçudas. Removeram muita terra e �dep.oi� largaram
tud.o pi.or do que estava!

O desvi.o, p.or iss.o, vai demorar mais d.o que o

Chie.o Sabiá,
*. *

*

Quem lê .os "af.oit.os" d.o Paláci.o, imagina 'que o

. g.ovêrno Laoerda, dep.ois de abandonar a p'l'.opúlsã.o a

jat.o, POr moc.osa, já tivesse iniciaçio o US.o da fôrça
.

nuclear, super-sônica!
Na verdade, o que se -vê, está rig.or.osamente

Chic.o Sabiá",

,_-

CAMPANHA DE,fDUC'A(ÃO FLORESTAl
Plantand.o Eucalipt.o, dentrp de 5 a 7 a.n.os V.ocê te-

Se deseja refl.or�star, c.onsulte antes o '''Acôrdo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Súplica Dr. Pires

Não é de hoje que a me

dicina se preocupá com o

problema da juventude. O
assunto é tão velho quanto
á propria humanidade em

bora a primeira experien
cia científica a 'esse res

peito só aparecesse em fins
do seculo passado, realiza
da pelo medico .frances
Brow-Sequard, que. Se mje
tau com extratos de certas'

gl.andulas de animais, com o

proposito de aumentar sua

propria vitalidade.
Vinte e poucos anos após

esse trabalhos apareceram
as teorias recomendadas pe
lo cientista austriaco Stei
nach segundo as quais as

fontes dos harmonias se

xuais masculinos residem
nas celulas intersticiais dos

';enhor, se tu cantas na musica da brisa

e açoitas no f're-nito da ventania.:.

Se tu podes ver as perolas no fimdo do mar

pelos reflexós argen teos do -1uarr ..

e dominar' mundos desconhecidos ...

,. __ .J�r!1__
Porque não, vês a tuísteza

que comigo eu trago?

Dise-me ...
- Porque eu tenho os

as mãos sem afagos .

Labias sem beijos .

e a vida sem amor?

braços vasíos,

-.:. E n ingueni, ninguem respondeu ...
Maria B. Reindolff

ANIVERSARIOS
- Capitão Benhou Ro-.

mariz, brilhante oficial
do Exército Nacional.

- sr Naevio José Amim.
- Sgt. Júlio Moura Cas-

tilho, . servindo no 14.0

B. C.

sr. Leopoldo Lautert e testiculoso Para provar suas

de sua exma. espôsa d. idéias Steinach apresentou
Benta Pires Lautert, um "estudo sobre a va�o-li
residentes em Ituporan- gadura.z como metodo de re- ��
ga, Bom Retiro. juvenescirnento. Foi a prl-

_ jovem Argemiro, filho meira operação vinda ao

do sgt, Argemiro Sil- conhecimento do publico e

veira e de sua exma..
sobre ela d�remos al.gumas

espôsa d. Aura' Silvei- palavras a fim de-sattslfazer»: a curiosidade de a gurrs
:.._ jovem Claudiocer An

tonio Lautert, filho do ra.
leitores .que nos escreveram

a respeito dessa interven

ção. Consistia, conforme in
. dica seu proprio nome, na

ligadura dos cordões esper
maticos

'

e, algum tempo
mais tarde, na propria res

'secção desses cordões. Se

gundo a concepção, de Sei
riach o tecido.f'ica estimula

do, aumentando-se a produ
ção do. hormonio.
As experiencias f�itas em

animais (cobaias, coelhos,
cachorros) mostraram íum
.resultado surpreendente:
maior' 'vivacidade, pelos
mais abundantes, combati
vida de aumentada.

'I'ambem em homens fo
ram constatados efeitos
animadores: fortes reatíva-

Bem mas O convidado sai e deixa a família fazer, •

ção [sexual e aumento da
a sesta. Toma o ônibus, desembarca na cidade, compra atividade metabolica geral.
cs jornais do' Rio, entra noutra condução que leva um

Em relação á duração dos
, corpo sonolento. .

, beneficios produzidos pelaLutou contra o sono, parou no ponto próximo à casa, operação de Steinach, .são
f foi buscar a espôsa ,e os garotos para o passeio. A .

t
. . . :_' . .. eles U�os como perS1S en-

Itarde estava agradável e resolveram caminhar .pelas 't s zundo a opinião de '

." es eg
Iruas ensolaradas e quietas a -pe.,

. � autores que observaram,
�n: dado momento surge uma fila .de menmotas, com,

seus operados durante quin- I
11m un.lÍorm� avermêl.had_o. Eram aSIladas. que �ram I ze a vinte anos. Tambem de Iconduzidns por duas u-mas para um- passeio. Caminha-

o d com o que pensam'1'
..

f I Ih
'

t
'

I
ae r o

varn em SI encio, pouco a, avam e o avam o espe acu o.
esses m'esmos autores, o re-

monotono das ruas, das casas e dos transeuntes com lima
f t d f ão endo". . . .

.
.

orçamen o a unça -

tUrlOsld�de de ammaia �span<tados.. crina das glandulas gení-HaVIa naquele passeio uma melancoha 'que se .espar- tais pela operação de std-
ramav.i por tôda a cidade. Meus garotos fazíamb pergun- h'

.

a a' eficaz. nac e:a arm m IStas que me soavam, surdas, poi§! alí, para um pai, -havia
para a luta contra as per-

iIIIIlma conjectura proüI'nd"a sôbre o destino daquelas cri�
turbações da yelhice.�ças que, apesar de tudo, ainda tinham um/ conforto Ao lado..-desses resultadoslelativo. ': . ,

acima �itado's tambem foMàs não seria ';lldo, certamente. Faltava-lhes a as- ram constatados nos indi-
sistência diuturna de ,pais cal'inhosos, que olham, velam 'd '

viduos submeti os a uma
e orientam. E esta ausê'ncia via-se claramente naqueles operação de Steinach" umaIllhos que j,ogavam no domingo Qalmo e bonito uma 01'-

fimdade dolorosa. regularisação da pressão
,a!&eria�, l'oIoraçlo mais

Quase no fim da 'fila, capengando, ia uma menina. fraca de' cutis, humidifi.
magra, que andliva ;,;ôbre muletas. A seu lado caminha- cação da pele que volta ,ava a meno1' criança do asilo. Qual seria o destina da·

,;er elastica ,e firme, a enua-
, qUelas. ê1'Ía�ras, e o que lhes" reservaria de bo,in a vida?

ção das rugas, pigmentaçãoHavel'la, ,no mundo de hoje, um lugar para elas? '

e estimulo no crescimento
Engeitadas, à· sorte seria sempre a mesma, inva..,iá- dos cabelos, fOl1;ificação dosvel, dur� porque }.-uuca mudou. E' o eBtigma, marca in- musculosoconfundlvel que defme 'em linhas diferentes os filhos ISubjetivamente co/ncor':io mundo de cá, com seus brinquedos, assistência, e ex- dam os' autores que 'a ligaressos de conforto e çalor, daqueles do Íado de lá, cuja dura de Steinach pode >u'alegria murchava no nascedouro, aleijões sem· remédio primir inumeras perturbaporque sensíveis, podiam comprar ê sentir o que lhes ções mentais, restaurando afaltaria sempre.:. frescura do espirito e aE um passeio qesses aqueles olhos nos mirando com alegria de' viver nos indivi-intensa e dolorosa curiosidade, não traria muita feli- duo§ opera,dos.dade às asilada:s de vida cinzenta: e limitada pelo teto

.

'omum de .um velho--casarão doado em testamento, fria- I
.

NOTA:- Os nossos lei-I .>nente. SerIa sempre o asilo...
-

j tores poderão solicitar qual-

EI HARABID

/

Fôra almoçar na casa de um, amigo. Lembraram-se
.,ntão de dez anos artes, com -a cabeça cheia 'de 'ambi

ções, numa fase da vida que 10 anos representem cora
.

em arrojo e nada é dificil.
'

..

'Vieram as 'Iembl'anças que ficam sempre;-do tempo
de solteiro, e, à mesa, os garotos fortes o sorrísp compla
rente de uma espôsa, tornam ainda a conversa mais

agradável.

AVENTURAS DO

Li ou Estuda �
Muito? .

Faliam seis dias apenas
No dia 28 dêste mês terminará uma das vendas mais

sugestivas e mais vantajosas de tôdos os tempos: a ven

da de bicicletas mediante a entradinha ultra camarada

e 'moderlamente tentadora de apenas Cr$ 30,0.0.
Não há necessiuade de destacar a utilidade e a

oportunidade dessa venda. É uma o}erta partida mais

à� um sincero propósito de ser útil do que por conside

iacão de interêsse comercial.
"

Só mesmo partindo da A Modelar. .. A tradicional
e simpática A MODELAR.

quer conselho sobre o tra
tamento da pele e cabelos
ao medico especialista Dr.

Pires, à rua México, 31 -

Rio/ de Janeiro, bastando

enviar. o presente, artigo
deste jornal e o endereço
completo para. a resposta. DORES nasCOSTAS.

"
) As dores cruciantes nas.�ostas, são -l;_....

=�·I_5-.,��sinais para que V.S. desconfie dos seus

íT�
�

rins. Estarão êles funcionéi�do correta- lir
.

�mente? Por certo que não! O êX- f -'?l-::---\
,cesso de ácido úrico, uma Impureza II,' b��contida no sangue. deixando de ser,'

�-ifiltrada pelos rins e' eliminada pela -�'t_-
bexiga, espalha-se por todo o orgilnismo, =

localizando-se, principalmente, nas juntas. ° que oca-

Em vidros de 41) siona todos esses sofrimentos.

e 100 pilulas E porque nã" se livrar de uma vez de
tudo isto? Basta, apenas. que V.S. faça
uso de uma sérte das afamadas 9: já mundialmente cohecidas

Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga. as quaís lhe
trarâ'o aiivio Imediato e restaurarao. a sua vitalldade.

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO .FLORESTAL
O -pinheiro pode ser plantado consorciado com cul

turas anuais até o terceiro ano; o (iue Itarateará a des

peza com as capinas,
Consulte o "Acôrdo Florestal" sobre refloresta

mento.

L' T E S�
,

.

Temos ótimos lotes à venda situados em Itaguassú
Praia da Saudade - Bom Abrigo - Balneário

Fundos da Escola de Escrita e Fazenda.
Dirigir-se à Rua Felipe Schmidt n? 34 - Sala 6.

COMÉRCIOExames de Suficiência
ENSINO' SECUNDARIO

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
IJOTELEIRO E SIMILARES

Comunico aos Senhores Professôres que os Exames
Suficiência serã o realízadcs nesta Capital do dia 6 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERA'L
dia 9 de fevereiro próximo. A Junta 'Governativa convoca todos os associados

Noernia Heloisa da Cunha Corrêa e convida a classe -ern geral para a Assembléia Geral a

Coordenadora realizar-se no dia 27 do corrente, domingo, às 10 horas
--'----.- __ o ----

..
-------

.....

I�a manhã, na Séde_ da Liga Operária, afim de dar pos-

Ro'dío Te'CDI·CO 'se solene à mesma.-
,

FI víanópolis, 21 de Janeiro de 1957
PRECISA-SE, com urgência. Tratar na Eletro- a) Oswaldo Fernandes
Técnica, à Rua Tenente Silveira. Presidente
----'------ - ---_ - , _ - .. _._ - ..--�_'�---...;_��------......_----------

escolha pela 'atiqueta
...........

I
� -o-;:

x,

I ..

;
,
�
•

•
I
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I

I
I

sua nova roupa anatômica
jara o homem moderno r'

:Jmp&�iar
�

�l .. :

'. é confeccionada em quatro talhes
.

.-
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aVIamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos.

•

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confottíÍ'vel __

e muito-mais' elegante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA' _:. está
prontinha para você vestir. Não há longas esperas'
nem demoradas provas.

I

., r

Garantida por
, .

TE'CID"OS E ARTEFATOS FISCHE'R S/A
Rua Protes, 374 - São Paulo

35 anos especializada no ramo do vestuário
\ ,

Distril:;uid,or exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
GARLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina

CAMPANHA DE EDUCAÇAO FLORESTAL
_/

-,-:X :-=-

Plantando Eucal;pto, dentro de 5 a 7 anos você te-

rá madeira para pasta mecâni�a, lenha e carvão, de 12

a 15 anos já servirá para poste e vigamento e dos 15 a

80 anos em diante terá diamentro suficiente para dor

�nentes e madeira de, construção.

Se dt;seja reflorestar, consulte antes o "Acôrdo

Florestal" ..........."'_...................""""""""""""'__--........""""'.......,,,..,-.,'"""'1'�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis,
'

Quarta- feira; 23 de Janeiro de 195'7. "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIQ DE S. CATARINi'
------��------------------�----------�----------�------------------------�--------------------
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, "

Ampliando 'RI.' vantagens, .oterecídas ao Povo pelos preços arrasaderes

da atuál.:'Lüíil'idação_Ven!iaval"

Adícíonou.A Modelar de modas uma oferta estupenda e oportunísstma :
.� .

,

, .

.... .

Mediante a entrada irrisórta

.. \ 'OE 30 C8Ul(IROS�
. \

'h

,

J

-,� '0

e o restante em suaves pagamentos mensais.
f.

Esta _?ferta .é válida, dos-dias 1-1 a 28 00 corrente.' ! ! ....,

/

.'

f

.Abu Sweír, .Egitof 21 (U.
P:) -= 'Um pelotão avança
do do contingente bl'ásilei
:"0 �<

da Fôrça ,de Emergên
cia das NaçõesUnidas; cons-

� tituido por. cinco oficiais e

37 soldados, chegaram on
tem' a, Abu �weir. O .aviãc
canadense em que viajavam
aterrou às 10,40hs, hora lo
cal. Com a presença dá tro

pa brasileira, aumentou 'pa-
ra 10 o número de' países
que forneceram' soldados à

Fôrça de Emergência da
ONU.

Os brasilEiiros"deS"'sa uni
dade avançada estão sob Ó·

comando
.

do Major Carim

Jorge Khede, descendente de
imigrantes' árabes, nascido
no Estado de Minas Gerais."

Seguiram para o Sinai"
Ao desembarcarem em,

Abu Sweir, foram os bra- -

, aíleíros conduzidos a' EI
Ballah acampamento da

. , . Fôrça de. Emergência, onde
ficarão aguardando ordens
de Alto Comando da ONU.

Gabre�áL No acampamento .forme ,azul da;. Fôrça de
de El-Batlah, ímedlatamen- Emergência da ONU, com

te depois de contrat�mii,a- càpacetes também azuHI,�-e"
rem, brastleiros e colombia- coni seu, equipamento regu- '

nos jogaram uma partida de Iar de guerra. As armas dos
fufubol no campo local.» hrasileirtrs consistem de me:

.

Metralhadoras e
' Fuzis tralhadoras ligeiras, metra-.'

Os recém-chegados _ vi- lhadoras pesadas Madsen e

nham' vestidos com o uni- fàzis:
. " .

-.! -
-

'] �.

Otima
� Rádib-Técni.co

na Eletro- ,.PRECISA-SE, com urgência. Trata.'

Técnicã, à Rua Tenente Silveira .

E' possivel que os brasilei-

D
.' ·d I t SI Iros sejam :éÍ1�iados à penín- esaparecl O o� a e. e a

sula de Sinai. .

.

.

_

.r
,

.•

i Recife, 21 (U.P.) - O assistente do Comando do

P�'ís Que Sempre Defendeu assistente dê comando do 3.0 Terceiro Distrito Naval que
,

, I a Paz Distrito Naval declarou que 'por lei internacional mariti
O comandànte do 'pelotão amanhã será feito-o último ma tôdas as embarcaçõez

brasileiro disse à Unitd vôo'' nas operações que es- quando solicitadas' estão

Press, ,p_ouco depois de sua I tão, sendo le:ada�s' a ef�ito obrigadas a pre�tar auxilio
chegàda: "O Brasil é um para a locahzaçao do 'late .ao bat-co que estiver em pe

país que sempre defendeu: belga "Stela". A busca até

I
rtgo, Essa. não era exata

a paz e, sempre c.ooperou; aqui efetuadas pelo, �r e p�- ment� a si�u.ação do "Stella'

com- as Nações Unidas. AlIO marr-es,;,ltaram lnfrUtl-,
ao .transmítír sua mensa

-presença de fôrças, armadas feras. Desmentiu-se a notí- gemo Estuda�do as circuns-

, brasileirás no Egito tem por cia de que havia sido capta- tâncíasf as autoridades lan-

objetivo a realização 'dêsses do um S.O.S. pela embarca- çaram a hipótese de que

príncipios". ção "Badga".
'

talvez as máquinas .propul-
Depois, contou que a sua A versão exata é q�e 'o .soras do -íate .tenham sido

u'nidade fêz boa viagem- e 'pedido de socorro foi' {e!to reparadas e assim havel!'t o /

qU'e "o cUma egipcio parece por intermédio q,o vapor ho-' "Stella" cori�inuado o seu"
. igual' ao clinüi:' do sul ,do landes '�Lekhaven". O "Stel- rotefro nOllmal.

'·Brasil". ,Os, brasileiros fo- 1à'" pretendia simplesmente-
ram recebidos no aeródro- um,' rebocader., 'Deduz-se, .

mo. de Abu Eweir pelo. co- portanto, que, a situação do ..,CAMINHONETE· :' :::('A·MP lINHA ·D'E· 'EDU('A(A-O 'FLORESTAL
.. ' mandante· d�. co�tingerÍte iate não era ·de perigo. ou .

V��de:se, a vist� uma· A. ., .

" .' f .

'. .. I: :

�olombHtiiGl..,<eo,r�neh C�sar." pânico. Informpu- ainda o
Ford F-I'''':::... 1951, em.. óti- O pinDeiro ,pode ,ser· plantado con�orciadó com eul-

'_��_�'
.

__........;;:..�� �_.:..��...�
..

�.�T�����
mo estado.' tura� 'anuais ·at,�, o t",rceiro .ano, o qu� par,ateará ades.

_

• '-. �·.<T!,atar à Rua Felipe peza. com- as capinas,' -

. .
'

,Schmidt �; 34 _ sala 6, Consulte Ó �'Acôrdo FloresÚtl" sobre refloresta-

Dia 6-2

'.,( -:·f;.,..,
.

.

,

p,R'e' G R A M�A
. >�:': "

.'

-"'às � horas, no, Salão �9-bre _ Conferên-
cia �O,.,Prof." Henrique da Silva Fontes.

- às 2ô,,-íioras, no' Salão Nobre - Homena

gl;!lp �àos fúndadores do Centro Acadêrni-

..

Pelo presente tórno públi:co que o Snr. EpILSON
Dlt-JIZ DE· SOUZA, I'e,0uereu a est� Cçmselho o seu re

,

/

gistro como AGRIMJ!:NSOR a título precário, para o

Município de Cam;pos .Nov(}s, no Estado de Sa�ta Ca'

<. tarina, de acôrdo com o parágrafo único do artigo 5.°
.

do decr-eto n.o'23.569; de 1,1 de d�zembro de 1933.

Ficam. pois,· convidados os profi§Sionais' inte'ressa:
d�s já registrados nest'e Conselho, a se p�onunCia.rem

.
a respeito para o que lhes é concedido' o prazo· de .30

dias a contar dá. publicação dq present'e' Edital.
'

,

Pôrto Alegre, '28 d3 novembro de 1956.
..

Eng. FéUcio I,.emie'sze:Jt
Pr�sident�..

,

\'

'FOTO:FA,MA,DO'R ,

Não estrague suas fotos e torne mais econômico o

seu' "hobby", pélo estudõ dos manuais ÍRIS, em portu-�'
guês, Cada livro dá' o direito a foto-consultas, gratuí-
l�.

- - •

Tudo p/·"6 prtncípíante ..• � ,- •.•••. o

•

Cr$ 40,00
,Tudo sobre .focalízação _

.•••.•
'
...• o 40,00

.
.

. Tudo sobre expcsíção •... o •••••• o 0-' 40,00
, c

'T d b f'lt 4500u o so re 1" 1'os ..•....••
'

•••.••••o. ,

Revelação do ne'gativo .••• o •• o • • • • ',. 40,00
Correção do- negativo .•. o •• o o ••• o 40,ÕO .

Ampliação' do negativo ...••••••.• � 40,00
T-Q.do sobre o instantâneo •• � • o ..... ; 45,00
'Tudo s/. luz artificiál :-........... 45;00
Tudo sobre'. a P'tiSágem .:.••...:-:.;." 40,00
Tudo sI foto Al"tistioàs • o •• : •••••• o 35,00
Tudo, , sobre a copia .• �. 0......... 40,00
133 formulas' f"togrªf,· •• o'. •• • • • • • • 40,00,
Brlncadelras fotografo r ••••••

1
••••• o 40,00

'

Tud. 's9bre .

O flash
_
••.•..••••••.. r • 40,00

Tudo �81 fotom�tros •...•.••••••• o 40,00.
Fotograf. e ... cdina bras. • •• o • �, o • • • 35,00
O novo valor-lt!z •••..•• ;;......... 25,00
Acamara mlDir..tur,a .•..••.•••••• o. 105,00
Fotografia esportiva' •• '. . • . . . • • • . • • 5O,OO

- . Fotografia �m. côres .:. o •• -; •• o ••• o '15,00
.ltbc fotografi!!o .•....•....•.•.• � o • • 120,00
Cinecamara .' e' s/.!, tecnica .-, .• o • • • • • 150,00'
'Cartilha do ciuE:ma ••.•....•.•...••

_

70,00
ArgumentQ cinematogr•••. o • o. • • • • • • 50,00

'

Abc cinematogl'dico •••••• � ••• �o • • •

-

60,00
Montagem .cinematógraf••• o •••••••• ;

"

60,00
" Nas boas �asas' do ·ramo (lU pela. Editôra Iris, C.
Postarl'l04 São Paulo.

'

. -Aténdéinos pelo réembôlso pos.tal.
_

....
�.

,

" ,7-2

"

.' co. '.,
-: ," '. ,.' ,

8-2 - 'às 20 horas, no Salão Nobre :=-. Homena

gem ao ex-presidente do Centro Acadê-,
mico,

,

.. ; c,·. ,;

9�2 _ às \4 horas, _ Homenagem 'aos profes
'sores e alurros já falecidos, e' visita ao

monumento de José Boíteux. ,

- às··�:? 'horas, no Lirá Tenls Cliib .:_ Bãi
<Ie de ;Gala.

11-2 - às 6 horas - Alvorada pela Bànda da Po-
'

1-ícl;:t Militar.
'

-' às 9 horas _ naiCatedral _' Missa So�
�> .. Iene, oficiada: por S. Excia. Revmo -, Dom

,

Joaquim Dõmingues de, Oliveira, Arce

bisp8 Metropolitano.
- às ,20 horas, NO Teatro' A'lva'ro' de Car

',', 'valho -:- Sessão Solene de Encerram�nto
das, l<'e�tividades!

"

,,'

"

----�--�----�-------.-�.

I,

CONSEL�O REGIONAL. DE
_

ENGENHARIA
.... ,ARQUITETlÍRA DA OITAVA, REGIÃO

,

R. G. do" Sul -:- p()�t() Á.egre '.

E'· nesta.. menta ..

'>....

V E:,N�D-E - S.E
Um galpão 'com 15 metros de frente, por 22 'metl·os:

de 'fundo, situaaó ,er:1 terr.Jna çom área de l050m2, no'

Bairro da Agroh�mi\;'a;:pl'óprio para deposito� ou �ran-
(te oficina.

. �INDICATO
0.

,./.

E ,I

.

fx,plodiu
'Fortaleza, 21 (U.P.), -'. Ex
plodiu na costa do' Mara�

'nhão, o barco "Ipanemb'\ da
Companhia,. Ceará de Gás,
Butáno, desta praç-ã, que'
conduzia 600 talPboJ!es 'de
gasolina

_

e 400 de queróse
rt'e�' Sêgundo, OS Jnfor.mes' até
agora obtidos; estão aesapa-

T

reçidos cinco;dos" tripuJim
tes sendo, qU� t.rês .outr,os

, çhetlaram, bastante: feridos,
esta 'ci-dadé.

'Tratar a rua D€Gdoro 7 com o proprietário. "",
,

.
.

-
" . .

.
-

'

DOS EMPREGADOS NO
HOTELEIRO E_ SIMILARES

COMÉRCIO-

NOVA ROTÃ MARI'i�I'MA ENTRE O e-ANADÁ E A
',", AM�RicA·Do. SUL

O Sr. WILLIAM T. MOO'RE,' Pr�sidente da MOORE
McCORMACK L�NES INC, acaba de 'comunicar que �a

� ., - ,

complJ,nhia pássará a operar .illova linhac qujnzenal, em

amhas as Aireçqes,' Entre -os· portos ·canaden.ses do Rio
São Lourenço "'e�o }31\asil, Drligu(ai -e Argentina..

. GONVOCAÇ.ÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL.
A Junta' Governativ� ,convoca todos HOS associados

ç c:a'�vida a· cla�se ,e�l geral para a Assembléia Geral a

reali�ai:!..se rí� dia 27 do corrente, domingo, às 'lO horas,
GlJ, manhã, ria Séde' .da·Liga O'pel�âria, afim de dar pos
se solene à,ll).é�ma.

,

FI ",ianópolis, 21 de -Janeiro de 1957
_.

- a.) Oswaldo Fern.a'lfles
President�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" u ln.lU� aNTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA' Quarta- feira, 23 de Janeiro de 1957Florianópolis,

I -P1@ê@@@r= r= ,_;_ r= r= r= r:#ir#JrElr#Jf#I..J#Iêêi#l
. Motor ,Maritimo� ((PEITA» �

, /'LUX DOTEL «NO Cenáculo))

Com a Biblia na Mão
QUARTA-FEIRA, 23 DE �ANE�RO.

Sõbre esta pedra edificarei a 'mmha Igreja. Mateus

J6:18) .. Leia Mate1Jl3 16:13-20.
, ,

CONCEITO que Abraão tinha de IDeu� era mte�
ramente diferente de nossa crença e filosClfIa a respei

to do Pai. O tempo t! a experiência têm �l�borado uma

grande mudança no desenvolvimento aspirttual do ho-

mem mas não na _própria natureza de Deus.
_

Por exémplo o lugar de adoração de Abraão era

um altar, sbre � qual êle oferecia sacrificio�: Ainda

que nosso tempios modernos con�e�v.em Q altar como a '

parte central da adoração e sacnfIclO, nosso culto tem

um significado ínfi.ntamente amplo.
Para nós, a Igreja de Deus signjfica o co�:po o�ga

nizado dos crentes e adoradores, que procuram- seguir o

exemplo de' Cristo no viver diário e no repar!ir. Para os

cristãos, a Igreja é a Regra A'urea em aç_ao. Para os

mesmos, a Igreja €i o. min�stério d� ed��açao; o .m�nls
têrio da cura; o' ministério do serviço útil e continuado

para tôdas as pessoas.
,

.

'fé' ::" ,'lt �[L.: !::'"_L. i.'_,�_",'"
O R' iA ç Á O

Aos nossos fornecedores

A administração do LUX Hotel solicita aos seus for

necedores, também no interêsse dêstes, atendam a pedi
(rOS de fornecimentos somente com a apresentação das

lespectivas"requ�siçóe3, autorizadas pelos chefes de ser-

viços srs. Gentil Cordioli e 'I'ony Recka,
.'

Essas requisicões deverão ser anexadas ás notas ou

fatúras, n� ato d� apresentação.
Floriar.ópolis, 1S de janeiro de 1957.

LUX Hotel, Ltda.
Osvaldo Machado

DIRETOR

"

\ ,

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

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

Dois' prêmios maravilhosos!

UM,Á VIAGEM PELO CONyAIR DA CRUZEIRO DO SUL
e

UMA VJA,GEM PELA T.A.C.!

Responda à esta. pergúnt�: QUE SERÁ CAFÉ DA Nosso Pai graças te damos pelo co�hecimento e

..MANHÃ? entedimento h�inan�s' que' temos de fi. Pedimos-te que

UM PROGRAM:\' DE RÁDIO?· UM FILME OU A 1I0S ajudes -a eaminhar mais perto de ti. I?á-nos, ,maior
l\1ÀRCA DE UM NOVO PRODUTO? wragem e um zêlo apaixonado para levar o- pod�r de tua.

ENVIE SUA RE8_POSTA :r,ARA RÁDIO 'GUARUJÁ, Igreja a ser uma influência nas vidas ,de todos os ho

ANEXANDO SEJ.] NOME E ENDERll:ÇO E

CANDWA-j
mens. Por Cristo 110SS0 Redentor. Amém.

'rE-SE! .

-
-

- '

'PENSAMENTO PARA0 DIA

gasolina55 HP.'

11 HP
35 HP
50 HP
84 HP

GRUPOS GERÁDORES - "P. E N T A"

80. HP Diesel
80 HP'� (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

"

" " "

" ""

,,-

__-------T.----.-------------�-------------

,SADIA S.A. 6 ministério; da Igreja é um min istêr'io de amor e

ssrvíço altruísta por- Cristo.
Clyde 9. La'� (West Vergínia), Quaisquet tipos para entrega imediata -. Completos -. Com

motores DIESEL "PENTA", .partída elétrica - radiator -
filtros _. tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -

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

mento. ,

REVENDEDORES AU�ORIZADOS fARÃ' O' ESTADO DE
SÃ N T·A C � T'A R I N A

MACHADO & ·Cia. SIA Comércio e,Agencias '
.

Rua. Saldanha
-

Marinho, 2 -' Enderêço telg; "P R I M U S"
�,I

,
•

ex. Postal, 37 - Fone 3362 -- FLORIANüPOLIS
�@ê@pê@êêêêêêêêêêêêêêU

---._- .------- -- --- -- �- V·AO ESTUDAR OS ,CoJegio Coração de Jesus

,���;:���:����������������� ProCUra-SR, ,Isado �:�l�=�OS o�t�ª������2!'g�;::.1:a::'vinte vagas
a 15 anos já servirá para poste e vigamento e dos 15 a

, :Iotr::- • COPENHAGUE, 21 (Up) .;_:;:_Jnsc.rjção: ·,]:2-2-,195'Z._das.: '14 'às 17 hs,
20 anos em diante terá diamentro suficiente para dor-II'

'. Jovem recentemente transperíds �pa.:�
esta Ca�Ital, _ Pela: -primeira vez-na hís-

.

Documentos: Cert.idãç de idade, de+vacina, de saú
mentes e 'madeira dc:: construção. '

.

necessita alugar quarto em c�sa de"'faml,l!a QU de como-
torta do mundo, alguns císn- l:fe é de' conclusão de Curso. 'I'odos isentos de sêlo,"mas

Se 'deseja reflorestar, consulte antes o "Acôrdo dos. Tratar com Cyro Castro pel", Telefone 6221,
_

nos ·tistaS vãõ estudar os raios com reconhecimento de firma.
Florestal". t dias úteis. cósmlcss por cima do Pelo E 13 14 15 2

'

8 h
__-------------�-' _ .... _ ...._. ._----------------�-. Norte, dul.'aufe.um vôo espe' xames:', "e -, as . ��

... cjaJ 'Copenhague - Tóquio Inscriçã-u._.para admissão à Escola Normal,
-

que d'e 16 a 19 de f,evereiro de tôdas as candidatas ginaaianas
'próximo fará um "DC-7C" da Dia.12-2�1957, das 9 às 11 hs., ,com apresentação dos
c o m p a n h i a escãndinava' seguintes documentos : atestados de. saúde e de vacina"SAS", DO quadro da prepa-
ração do ano geofísi,Cb. rio Depart. de Saúde, certidão de idade e de conclusão
Sob a orientação- do, pró- de Cursa, com fi:t:ma" reconhecidas.

fe:sor Arne sandsrroen, da
.

Reno�açãõ dá Matrícula _ Mês de fevereiro
Universidade de Uppsala Mediante pagamento da I prestaçílo(Suécia), clentístas suecos e

D-Jruegueses estudarão igual-. . Curso ,Primádo,
mente o magnetismo terras- Dia 14 _ 1.0 e ,<:0 anos e Jardim da Infância
tre e o professor sandstroen 1!)ia 15 _ 3.0 e 4v'anos e Pré Ginasial
pansa que descobrirão até 4 ..... Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
'PO'OS norte magnéticos. O Pede-se o favor de trazer" sem falta, 2 fotografiasúnico polo norte magnético .

conhecido até a'Jora fica a 3x4, de uniforme, As alunas dã I série-ginasial e as nova-

cêrca de 900 milhas do Polo tas internas das demais séries queiram trazer 3.
Norte geográfiCO. Dia 19 _ das 8 J!IaIllhs; -'- las séries ginasiais

, Dia 19 _ das 15 às 18hs. ::_ 2às séries ginasiaisI -

Dia 20 - das 8 às 11hs. '-,3aas séries ginasiais
Dia 20 _ das 15 às 18hs .

......:. 4as séries ginasiais
Dia 21 _ das 8 às 11hs. _ Cursos: Científico, Clás

sico e Normal

AÉREOS,TRANSPORTES

J
BASTA SABER LER E ESCREVER

Para

Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDENCIA o seu

.

CUl'SO Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.�44)
. PEÇAM INFORMAÇõES AO

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

Novos Horários
A Sadia S.A. TJ.,.ansportes Aéreos, tem o prazer de

comunicar aos seus cfientes e ao povo em geral' que,

" partir do próximo dia 14, -será inaugurado o seu novo

horário: -

3.as. e 5.as: .

- São Paulo _- Joaçaba _ Videir� _ Florianôpolis,
partidas de São Paulo, às 12,30

4.as. e 6.as.
- Florianóo�lis _ Videi�a _ Joaçaba e São Paulo

.

partida de Florianópolis, -às 7,00.
AVISO IMPORTANTE

Haverá conexão no mesmo dia para campo Mourão,
Londrina, Our inhos, Baurú, Ribeirão Preto, Poços de

Caldas. - RIO DE JANEIRO,

de

m
... -

VEN-DE-S&
Por motfvo de mudança

uma gel.adeira Bacelli, de
15 Dés, e um conjunto esto
fado.
Tn,�ar à Rua Gel. Bitten·

court 131,- sóôrado, apto.
: 2.

-

Reabertura das aulas
J�rdfm da Irífância _ dia 25-2-195�
Curso Prim{.rio·- dia 25-2-1'957
Curso -Ginasial -:- dia 1-3-1957 .

Curso Colegia'l _ dia 1-3-19p7
CUl'&D Normal _ (fia 1-3-1957

. Turno da manhã, às 7,45hs.
Turno da tar�. às 12,50hs.
No 1° dia de aula, as alunas apresentem-se de uni

forme de gala completo:' blusa dé manga?'Comprida, boi
na, luvas, sapato colegial (preto, feehado).
Curso de preparaç�o para o Lar _ anexo ao Colégio

, I semestre de 1957
12 a 28 de fevereiro -:- Curso intensivo para Senho

las que desejam ape:deiçoal'-se na Arte Culinária.
Horário' a sel; combinado ou· das 14 às 17,30 hs. ou

das 8. às '11,30 hs .

. Matricula: dtàriamenté, entre 16 e 17hs.
7 de março até fins de abril

Curillo para Senhoritas, das 14 às 18 hs.
Maio _ Çurso para Cozinheiras, das '19 às 21 hs.

gratis.
Junho _ CurM para Senhoras, das 14 às 17,30 hs.
Matrícula nas iFs e 6lls- feiras., das 16 às 17 hs.

/

DlFICULTAM O
REPAfRlAMENTO'
BONN, 21 (DP) - A chan

celaria 4a Alemanha Ociden
tal anuncivu que os comu'

nistas Huugaros estão exi
'6indo que. os refugiados qUtl

desejam 1 egressar requeiram
do próprio punhó uma l!cen' .

ç.a esp=cial, deficultando ajo

.

siro q operação. de repatria'
mento. Segundô a Chance

�ari:l, uns cem, dé apl'oxima
damente' onze· mil refugia·
dos hungaros qUe se encon- �-----------------=-----

ham n� Alemanha pediram ParjICI�.�ã,9,sua reepltl'iaçáo, p�V

Antonio Souza
,-

1Vva.' Eugênio Veccchietti
ALCIDES ABrlEu

ADVOGADO

REQUER CONTRAA

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

.

FlORIAtiÓP�LiS ,SANTA CATARIN"

Nair da .silva Souza
pruotici'pam aos p'Lrentes e pessôas amigas o. contrato

àe- casamento de seus filhos Marlytt Therêzinha de S;ou-
2;a e Pedro Paulo Vecchietti _.
-

Mal'lytt 'I'herezinha e Pedro Paulo
Confirmam

FJo�'ianópolis, 11) de janeiro de 1957 ._;
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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....- "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

FIFA: a
_

C.B�D.·· terá qUe
punir os enfrentarem

o Honved
RIO, 22 (V.A.) � De to

das as declarações e opi
niões expedidas até agora,
'acerca do caso Honved, des-:
taca-se -apenas a do presi
dente da' FIFA, sr, Drewy,
por ser o ponto de vista
oficial. Os esportistas bra
sileiros especialmente os

clubes que não aderiram
ao-, Flamengo devem tomar
nota por que nos faz saber
qual a verdadeira situação.

O sr. Drewy declarou

ções, mas. ainda não se che
gou até aí".

-

"Todas as nações mem

bros da FIFA devem ter um'
regulamento prevendo san

ções para os, clubes- que
disputam jogos contra equi-'
pes estrangeiras sem que a

necessaria autorização te:
nha sido dada, o que nos

faz esperar que.,3: tomada
de sanções no nível dos
clubes porá termo a esse

conflito".
que, no ponto em que es-

tão as coisas atualmente, Vê�se, pois, que a FIFA
"o conflito

. não. afeta por I exigirá que a C.B.D. puna
enquanto senão os clubes. os clubes infratores, caso

Naturalmente ele poderia .contrarío a C. B. D. será
"

se estender às federações .
responsabilizada, e logica

nacionais respectiva, o que mente punida, ou seja, todo
arriscaria trazer complica-. o futebol brasileiro.

A GRANDÉ VISITA DO I tevidéu, que deu a,
.

vitória I A MAIOR SURPRESA I A GRANDE SÉRIE DO A EXPULSÃO DO ANO

ANO � Rocky Marcíano.] ao Bra-sil por 1 x O. DO ANO! � O empate da ANOI - 64 vitórias do qU;J- -- "'ela slnçularidude cem

camnêão mundial de todos * * * Portuguesa Carioca com o dro de Walter-pelo do Flu- que se verificou, sem en-:

os pesos -exibe-se no Ma- O MAIOR. FEITO DO Dinamo de Moscou, na ca-! minense. Mas no futebol trar no merito da questão
racanã. TURFE - A consagração pital Russa. emhora 'a grande sérre da - a do jogador Zizinho no

* * * do animal Phill Drake -
* * * Tá('a Gazeta Esportiva p'�l·, prerio Bangu x Vasco.

A GRANDE DECEPÇÃO vencedor do G. P. de Epson, O GRANDE ESCANDA· terça ao Corinthians em,
* * *

DO ANO - A apresenta- como o maior' cavalo do LO DO ANO! - 19 atle- São Paulo, a série do San- A GOLEAnA DO ANO

ção do quadro de basket- mundo em todo os tempos. tas argentinos, entre os, tos foi' mais brilhante. Com - 16 x r do Real de Madrid

.ball do Brasil nos .Jugos * -)c, * quais nomes famosos são um golaço de Jair, os praia- sôbre o Sochaux da França
Olímpicos de Melbourne. A GRANDE MARCA DO afastados da delegação Ar- nos alcançaram assim 9 co- em Futebol Internacional ê

� * � ESPORTE AMADOR

-I
gentina que foi a Melbour- bicado o troféu. e 12 'x'2 do Flameng I sc-

O GRANDE FEITO RE-
.

ne. As vesperas das Olím- bre o São Cristovão em ter- Para um jogo considera- muito a desejar, sendo me-

NA A ítõ 1 A 10"1 d 100 t o"
.

d ,
.

* * *
ras braslleiras. d d

.. I
d te i CGIO L - VI orla uas o os me r '" - pia as. o como eClSlVO para a I' nor que a o co ejo

. a-

ca rioeas conquistando o ti- duas vezes estabelecida por I
* * * A MAIOR ATUAÇÃO DO (Da Agencia Noticiosa conquista de um titulo dos xias x América . (cerca de

tu lo de basketball feminino Willie Nillians em Berlim, O ATLETA DO MUNDO ANO! - O jogador Amau- "Sport Press", fornecida pe mais importantes do fute-144 mil cruzeiros) e Avaí x

que pertencia há anos as depois de 20 anos de um - Sem duvida pelo seu fei- ry do match Brastl x Rus- lo seu representante em. boI barr-iga-verde, a renda Figu�irense (cerca de 31
paulistas, vencendo 1>')1' 66 record de 10"2. E os 55"1 I' to nos Jogos Olíspicos - o sia em basketball no Ginu- Santa Catarina, sr. Moacir 1

de domingo em Joinville, mil cruzeiros, no pr imeiro
a 60 a seleção bandeirante de John Hcnriks da Aus- russo Vladimir Kuts - de- sio 'do Maracanã, L da Silveira) t por, ocasião do cotejo Pay- turno). Cr$ 30.725,00 apu-
em Porto Alegre e ainda a tralia em piscina longa nos tentor de duas medalhas de I sanríú x América, vencido raram as bilheterias do es-

recuperação do título por 100 metros. Ouro pode ser apontado co- ..O._.O....O....O....O...O....O....O....O....( ....,.04 pelo primeiro que assim foi tádio do América, domin-

��:i�o �o: ��;:�::�.no .Bra-
O GRAN�; ;ESAPARE- mo a grand�f!g�ra do ano.

Com o Poslal a lac,a, �rAgapilo Velosor� .

proclamado campeão" deix_ou go passado.
_* * * CIMENTO DO ANO :_ na O JOGO DO AN.O - �

�

A
.

GRA�DE REALlZ,\, "consternação mundial - 0'1 Pela qualidade do espetá-
Sábadoo passado, à tarde, ���t��b�:a�!�Ui��o �r�r��', A renda do prélio HO,nved X Flamengo

çÃO DO ANO � Os-adian- de Jules Rimet Presidente culo. Pelo valor da vitória,
tados trabalhos do novo Perpetuo .da FIFA e no

I
o encontro em que- á Tche� ,o Postal encerrou a' festa sidente do Postal, recebeu .RIO, 22 (,v:A.) - O p�- I

esperada era. be�m superior
I I; .

H do Campeonato, com algu-
.

das mãos do sr Julio C da bl íco prestigiou a estrela a quatro milhões de cru-
Estádio do Morumbí do São Brasil - a morte do Coro- cos ovaquia superou a un-.

.

',' H B -'1 C I . . .

Paulo :F, C. nel Otávio Menezes Povoa,! gria em Budapeste.
,mas solemda?es. Pres?n- Rosa o troféu. Falou, a

se-I dO'd
onved nto r�lsl. er-

i zeldr.os, mastdols fato+�es I�l-

I• * * * I tes os �rs. Juho
.

Cesarmo guir, /0 orador do Postal, cu. e noven a mI, p�ssoas pe .Ira.m es a concretrzaçao,* * * -ex-Presidente do Vasco da
R' t b n E t d d P f t d t hO CRAK DO ANÕ _, da osa, �resident� do que agradeceu as palavras. es iveram o

_ saIo: o .nmelro o a o. e er c o'O' M A..IQR FEITO DO Gama.,
'N E h

'

}
D F C. , Milton Liberato do Presidente do D F C I M a r a c a n a, apreeian- vido bastante, horas antes

ESPORTE BRASILEIRO -

,

' a uropa as onras para ..., . .

'
.

" .

: ", "', "

..
·..()._.o...."._.()�().... 1 St I' M t· "f' JUlZ do TJD, dírigentes do Termmada estas solenida-] do ,a VI t o r I a do FIa· da pugna, deixando o t01-

Tal como em 55, a \7itóda an eY a rews o er-
"T 'd " l b

.

t
. d

.

t
.

ti
.

d d iblinz"
-

. reze ue Maio", e do des foi iniciado o jôgo COrIl I mengo so re o cornun o ce 01' mais emeroso, re-
de Adernar Ferreira th Si I,

TIS
icerro o' rr mg: em que .-.. . .

'",
:. .

d. -

ermlnou a us vence a barreira dos 40, Postal, fOI ,1l1ICla,da. a fes- o Vendaval, assmalando o magiar.
� ..

ceoso para sair 'e casa.
va em Melbourne, Adernar -. �

d t " ta tenqo o sr, Júlio C. da marcador ao final dos 90 A arrecadação total atin- Depóis, tivemos o aumento
individualmente e a vító- - mas nao per e a ca egoll&. . .:1' .-., '

. .'. C $
. d d'pensa-o de Ge S'on NA' d S I A I Rosa, por deslgnaçao do mmutos 2 a O para o Ven- glU a clfla de r os preços os mgressos,

rl'a do scra�ch do Bril�)il de r a menca ou, nge ' '.
b d '':'b'

L b
.

d 2J Presidente da FCF, feito a daval Após o jôgo os diri- Cr$ 3.351.001,30" pagando co 1'an o-Se ·uma a1'qUl an°,
.basketball masc!llino sobr('

DEMARIA
a runa - maIS e

.

entrega do belissimo. troféu gente� do Postal oferece- ingressos, 84 647 pessoa;:, cada a 35 cruz�iros, alem
a Russia no Maracanll'.. anos de River Plate, &i'ma-
!I" "Agapito Velosp"," uma ram uma cerveJ'ada aos incluindo-se aindâ os por- de cadeiras a 100 e 200 cru-

* '" * do grande bi-campeão ar-
idealiza-ç.ão do cronista Mau- seus atletas e convidados.

I tadores de convites, cadei- zei1'os. O torcedor do MI'<.-
I gentino em sua conquista. .

I
.

.

�. * * * ri ·Borges. Exaltou, aquele Mais 'uma vez nos congra- ras perretuas e cativas, racanã não está acostuma-

� O SURURÚ DO ANO _
desportista o desempenho tulamos com a família pos-

I alem de imprensa e autori- " do com estes preços �. tal
".' convincente dos póstth,'stas talista,' pela cOnFIuista do

I dades. elevação afugentou um pou-Na partida Penarol x Cer- .,'1

Iqurante o cer.ta.me.... e te�- campeonato da 2.a Divisão ' .E' verd.ade �ue. a renda co. a torcida. .

1'0 no- campeonato uru·
. � �---

fo����r��j-��a�am;��os os
minou por fehcltaF. a faml- de Amadores de 1956.

Travessia da Bahia de Todos os Santos
crDADE D'O SALVA-' em meia hora. O terceiro lu

DOR, 22 (V. A.) - Foi gar coube ainda a um baia
coroada de pleno exito. a no, Edson Conceição.
terceira travessia de nata- I

-, -

ção da' Amé,rica do �ul o ,O VASCO vitorioso
Na disputa dO" Campeo- ,1984 - São Paulo 7,x Pa- vencedor Walter Antolllo da I

nato Brasileiro de Futebol, raná 4 Sil.va, da propria' capital sôbre O campeãoas seleções de São, Paulo e 1938 - São Paulo 1 x baIana que gastou duas ho- I

SYDNEY 21 (V.P;) - O do. Paraná já estiveràm Paraná O r�s e dez I?i�uto.s na traves- ! chl1lftno'·nadador australiano John frente a frente 11 vezes, to-
-

1957.- São Paulo 8 x Pa-- Sla, reduzlU aSSIm em nada I'
1#

Devitt cobriu na piscina de das favoráveis aos paulis- raná O menos q�e quarenta e cinco,' O Vasco da Gama, cam-
50 metros de SYdnêy, os tas, exceto a de' domingo 1957 - São Paulo O x Pa- ,minutos o record ante-

I

p�ão' carioca, obteve seu
100 metros, nado livre, em passado que terminou empa- raná O I rior, estabelecido em 1.955 : mais· expressivo triunfo,
55"2/10, batendo assim a ta'da sem abertura do esco- Tentos favoráveis aos por Manoel Tosta. Aliás es-

.

após a conquista do título,
melhor performance mun- re. paulist;ls r 62 � aos para- te, colocando-se em segun- ! ao ab::lter, sábado último, o

dial, nessa distaneia, em Eis os resultados: naenses 12, pOl'tanto com do lugar, tam];>em conse-' Colo-Colo, por 3x2, nos r'e-
grande piscina, e que esta- 1923 - São Paulo 5 x Pa- um saldo de 50 tentos para guiu reduzir seu record dutos do campeão chileno.
va em poder de ,seu compa- raná 1 \ os bandeirantes. II ��i,?1;lg,0�:r�::!���' ��: I ra!:2�

- São Paulo 5 x Pa- -

'" * �,

' GAOCHOS X PERNAMBUCANOS
Terminou,

.

SegUnda-feir,l.lliz�da.
em final

-

dos Jo�os I 1925 - São Paulo ,6 x O Palmeiras, de Blume, HOJ'E EM PORTO ALEGR'Eúltima, a suspensão impos· Ohmplcos de Melbourne, e Paraná 1 nau, foi ÍlIndad'o no dia 19 •

ta pelo .Tribunal de Justi- na q.ual, aliás, John Devitt I 1929, - São Pau'lo 6 x de julho de 191!;l. : jogo, realizado, em Recife,
ça Desportiva da F.C.F. a.o termll10U em segUl�do lugar Parana 1

,

* * *
, Em Porto Alegre, tei'á lu- I foram venc,edores os locais.

�rbibro Gerson pemaria, com 55"8/10.
'

1929 - S�o Paulo 10 x' O .primeiro Campeonato I gar hoje o segundo' encon- '.'S� vencer o seleciolílado su- ,

um dos principais respon- O, recorde mundial neSsa Paraná 1 Brasileiro de Voleibol fdi' tro entre ,gauchos e per-"'i5fuo, haverá
'

um terceiro
sáveis pelos acontecimentos distancia está em pod'er do 1931 - São' Paulo 6 x realizado em 1944, sendo

I
nambucanos. No primeiro' j'ogO e não prorrog.;tção. '

deploráveis d'o prélio. fi- norte-americano Dick Cle- Paraná 4 camneões na parte mascu- j -------------�-------------- _

nal do turno do certame da veland, com 54"8/10, mas 1933 - São Paulo 8 x Pa- lino os. �aulistas.e �a par-'! QUASE OITOCENTOS "�IL CUZEIRorDivisão Especial, entre AV;lí não gerá mais reconhecido raná O te femmma OS mmeIrOs. ,�I J
e Caxias. Assim é prov<Í- pela F.I.N.A., a partir de.

• ' : I no visinho E'stado: Cr$ ..

vel que, já no próximo do- pr�meiro, de �aio, poi.s �ue HOJ1e- HONVED X BOTAFOGO A renda
.
do, prél�o São

I 772.�96,00,. enquanto que o

mi·ngo, Demaria venha a di- fOI estabeleCIdo em plscma •
.

.

.

Paulo x Palana fOI a me-
I cotejo CarIocas x Paraen-.

rigir um dos encontros da de 25 jardas, da Universi- O esquadrão ·húngaro. do I
so e� 'nosso país,

enfren-jlhor
da rodada de domingo ses foi de Cr$ 365.012,00 e

['oàada final do Campeo- dade de New Haven, no dia
I Honved, cumprirá,

esta n?i- tan_do o pelotão
�

do Bota- do Campeonato Brasileiro,
I
o match ,Mine.iros x Baia-

nato., I primeiro ·de abril de 1954. te, seu segundo compromls- fogo, no Maracana. . 'est,abelecendo novo recorde nos de Cr$ 704.600,00.
'�Vf�_""
::

•

-

NÃO CONVENCEU ARENDA DO MATC'H
PAYSANDÚ X AMÉRICA

A MAIOR TRANSl<'E
R�NCIA DO ANO __:_ A

passagem do avante fran

cês Raymond Kopá do S�a.
de de Reins para o Reaj.

Madrid'. no cenário intena

cional e a transferênciâ de"

Didi para 0_ Botafogo, no

cénário nacional.
* * *

•••LembrandoNovo e sensaciona

recorde do Mundo

O TÉCNICO DO ANO -

Silvio Pirilq. - bi-campeão.
Por nós indicado o anQ pas
sado pelo seu trabalho no

Bonsucesso. E desta feita

por levar
-

o ,FIumlnense ao

vice-campeonato,' com um

plantel modesto.. .

\

Mas merece em outro se

tor - o· esporte amador -

igual louvor o preparador
Zoulo Rabelo com um pu

nhado de belas vitórias no

voleiball feminino em 56.

* * *

A GRANDE FUGA DO I
ANO - Os atletas hun

garps q�e deixaram Buda

pest em numero avultado.
E avulta entre todos o no

me de Ferep.c Puskas.
* * *

-

O ASSUNTO MAIS DIS
CUTIDO -' A expu�são de

Zizinbo 'r no intervalo' do

. primeiro para o segqndo
tempolloj'õgo Vasco x Ban

gu.
* * *

O MÀIOR ATLETA AMA

DOR DE, 56! - Solicita
ríamof; nermissão' para in

dicar u�a atlet�. E será
esta - MarlY da Gama AI

varez, do Fluminense. Cam

peã etn basketball, volleYball
e atletismo.

�--g._--__�'

A A$SOCIÂCÃO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS :DE SANTA CATARINA ESPERA CONTAR COM A COLABORAÇÃO DOS
t

.
, ).

ClUBES VARZE!· NOS PARA O,GRANDt TORNEIO QUE IRÁ REALIZAR NO ESTÁDIO·DA F. C. F .

* * *

. O MAIOR "BLl_JFF" DO
ANO - A noticia interna

cional do morte de Puskas
e do campeão olímpico do
Martello em Helsink - o

húngaro Czernak.
***

_.

,-x-x�

VOCÊ, DESPORTISTA AMIGO, QUE"QIRIGEUM CLUBE VARIEANO, NÃO.DEVE DEIXAR D.ECOlABORAR C'OM A
"A CE�crr, INSCREVENDO·O�O �RANDE TORNEIO QUE SERÁ ,REALlIADO BREVEMENTE.o GRANDE GOAL DO

ANO - O tento de Luizi
zinho contra a Argentina.
no Sul-.A.merical1o.· de Mon-
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Fernando: N'orooha

Assinado o Ajuste Entre o Brasil
e/ os Estados Dnidos

. ."/ .. '-.� .��
.

: .,". J

(Cont. da 1.a pág.) dadas referid�s na cláusula I na ímínêncía de um nov� e

oitavo - Esta Dota e a sexta são materiais e não próximo conflito mundial,
resPosta. <:!e Vn.sa Excelência morais, pois esta.s só podem .aqtíele titular cenfirrnando
constitmr.ao, entre os n?ssos ser decididas éxclusívamen- aliás uma opinião quê emith_dois governes, um ajuste

I
,. . . .'

que vigorará pelo prazo de te por nos brasíl-fros: que em entrevIsta. recente c0n,-
cinco anos a partir desta da' não têm noticia da sxístên-

.
cedida à "Associated Press"

ta e somente poderá ser pror- cia de uranío em Fernando .dísse: -'- "A iminência d'a"
rogado g1ediant� c�ndições e

Noronha e, pessoalmente, es.. gu�rra'é um assunto qUe não

��:�maa����� Ni�x���:!\�� tá convencido de que se tr,i- é licito. Ignorar �U9.1quer m:
prorrogação o ajusta poderá ta de fantasia; qus nínguem nist.ro do exterIOr de qual
ser denunciado por qualquer pode ter' dúvida de ·que n quer nação do mundo".
dos dois '.1overnos mediante terc'eira guerra mundial eg- As autorídades que parti-aviso prévio de um �no". tá' à vísta, pois, como é sa- cíparam da importante rsu-Depois de assinada as

. .

duas notas, o chanceler José bido, o caso de ,Suez ainda nião foram �s segumtes: rm
Carlos de' Macedo Boares não está re�olvido; que, arn nistro Macedo Soares, de Ex
pronunciou algumas pa.lavras sua entrovtsta à imprensa tenor: general Teixeira Lott
alusívas ao ajuste dizendo

estrangeira, não fez a mini- da Guerra; ministro AlvesqUe era êle firmado em con-
. .

sequência do tratado; I!lte�- ma referência à Argentíni: �a:nara, d� Marmha;. brígaAmertcano de ASSl.stenCIa que devemos nos preparar pa- cerro Henríqus FleUlSS, da
Reciproca de 1947 e do Acôr-

ra a segunda posição em :ll.- Aeronautica; general Nelson
do Militar de 1952, um e ou-

ce do conflito, isto é ao lado d M lo chefe da Casa Mili-tro aprovado pelo poder l.e- e e,
.,.

r '_gíslatívo do Brasil. , dos aliados; tal' da Presldencla da Rt.pú
Em seguida, o embaixador Que o Brasil nunca pensou blíca: sr. Vitor Nune3 Le<!l,

dos EE. UU. leu a seguinte em fazer barganha, tendo os chefe do .gabinete da Presí

declaração:s DO EMBAixA- entendimentos mantidos com dencía: embaixador DecioPALAVRA
ld
...

d n '

A t d M"\DOR AMERICANO J Eximb�!il{ SI o irucia 03

--I
Moura; Jose ugus o e .-

. "Excelelüissi�no s.e n h or tcs de �ue se cogitasse o� cedo Soar�s: chefe do g��!", ministro. Desejo mamf,es.
tar- instalaçao d,o posto de Fel:

I'
nete do.mímstro do. E�tel'lo ..lhe a minha sincera satista- nado N.oronha; que a colabo- general Anal' TeIXeIra do s

ção com a decisão tomada ração das, nossas fôrças

�r-I Santos, chefe do - Estado
pelo govêrno brasileiro ma- madas durante as negocia- Maior Geral das Forças_At-
nifestada na nota assinada çôes foi a mais pe�feita '! madas ,

.

hoje, a qual estabelece a co- eficiente, leal e patrio�i�a. II Depois da reunião avista
laboração brasileiro-norte- Informou ainda o mínístro ram-se com o presidente da
americana num posto .para das Relações Exteriores q'12, República o deputado. U11,,·

acompanhamento de pro] e- a� iniciar-se o pequeno m:-I ses Guimarães, pres�den�eteis t·=le-guiados na Ilha de vírnento pa.rlamentar cont.:1, da oamara, e o senador Ap »
Fernaâo Noronha. Este pro- o ajuste, havia desconheCI- lonio Sales, vice-prasidente,
jeto a ser executado segun- menta do assunto e que e<;-

em exercício, do Senado.
__

do Os princípios dos acordos tá' provada pelo fato,de que OONVOCA,DA A: OPOSIÇaO
inter-americanos exi'stentes, o lideI:' da oposição Afon;;o A rePortagem colheu que (\

ínclusíve o Tratado Inter- Arinos, ao inteirar-se dos presidente Jus,celino vai Co.1

Americano de Assístencía termos do ajuste propôs que VOCal' uma reuníão no Palá

Mutuá, assinado no Rio de não se levasse avante a.�on- cio do Catete dos líderes da
Jàneil'o -sm 1947 e o Acôrdo 'locação do congresso, deixan- maioria e da oposição, rss

de Ajuda.Militar de 1952, en- do-se o debate para a oca: peetívamsnte, deputados Vi
tre o -Brasil e OS Estados Uni- sião da reabertura normal eira -de Melo e Prado Kelly,
dos, é de decisiva ímportan- do Parlamento. Disse por fim a fim de lhe§ dar conheci
ela para a defesa do Remis- o sr. Macedo Soares que as menti> do texto defínlt.vo d

féria, obras de Fernando Noronha nota brasileira; O· chefe do
A cooperação dos governos dev: rào começar imediata-

.governo Iímítar-se-â a reV>i/-

brasileiro e norte-americano mente. lar o documento, Sem· cons·i·
concernentes a :referidª �oca- VISITA A FERNANDO derações a parte, pois c::m

lização assegura a realização NORONHA dera o assunto encerrado, '

de trabalho com a máxima RIO, �2 (U.P') - A Agên- prescindindo o "placet" do
eficiência, O acôrdo con·sti- ciaNacional di3tribuiu a se-

Congresso.
tui, ainda, mai; uma demons i,uinte nota: "A Ilha de, Fer- O líder da UDN na. Cam,;,
tração da identida� d�, in- nado Noronha; que ate h'l

ra dos Deputadas, deputarlü
t:l'êsse dos dois governos e pouco vinha sendo impedida Afonso Arinos, que está co

da sua determinação de co- .de ser visitada pela imprens::t ordenando a oposição d:�n�e

oPerar pat:a a preservação da desta capital e do� Es�ados,
I do CaSo de Fernando Noro·,

, .l
paz e da segurança. ,já agora segu��o mforma � I ilha,,,,continua a achar que

... '� ,:':.
ESOLARECIMENTOS DO gabinete do numstro da Gue,! I seriá util uma convocaçao '._ .:� '.'

,

. MINISTRO MACEDO SOA- ra, dJ acôrdo com a autol'l-' extraordinária do Congres' '. �;... ::::""�_-

d 'd nt da Re- t IlAv.�.at. <:."

(I. ,1',l,:t,/1RES zaçao o pre'sI e e I
so para debater no assun o. "",- (....,.� ".».)1.I�,).I.i,,; lo

Falando à imprensa e ra-; publica. por, í�termedio d � I Desistiu da- �déia apenas pJr _

dia logo depois da troca de chefe do EXercito, pode ser
I motivos de ordem regime'-,

P f't
• not3.S entre o Brasil e os ES-: visitada a qualque::' dia e ho-

tal e tendo em vi'sta a prü-;

re e I u ratados Unidos, para o esJ;abe-1 ra, bastando para ISSO, enten- ximidade de primdro .de fe-I
lecil'l1ento na Ilha de

Ferna-I dimentos"com
orefer:do g)-

vereiro, da�a em q�e o Con;
do Noronha do Posto de ob- vernador.. gresso se lllstal-ara em ses

ser.vaç[í,o· de fogouetes
.

telfõ-, CHEFES MIL�TARES REU-
são extraordinária, já convr).

.

d o ministro das Re- NIDOS COM JUSCELINO
dbUlaos. ca a.

lacões Exteriores, Macedo RIO, 22 (U. P.) - Na ma-
Informou o deputada Afnl1'

so-ares. declarou que o govêr- n:1ã de ontem, convocada pe-
SO Arinos. em declarações ii

no do nosso país, concordan� lo ,chefe do �ovêrno, 9ue a.
imprensa, hoje, que além

do com a con�lusão do ajus- presidiu, realizou-:;e uma reu-
disso somente com a diVUlolte cumpriu dois deveres: Náo nlão no Palácio do Catei·3
gação das notas a serem as'

s; afastoll de seus compro- com a p"6sença dos ministr.Js
sinadas en�re o Brasil e 'Es

missas internacionais, nod.\- dls pastas militares, d') tados-Unidos haverá ele.
mente int::rcontinentais, r. chanceler Macedo Soares, do

mentos para discutir a m;l

cuidou da defesa do Brasil. I chef& do Estado Maior dH�,
téria,

O NORDESTE SERA TEATRt) Fôrças Armadas e outras .�u- Afirma "O Globo" que' :.1
DE LUTA I t:ll'idad:!l, Néssa reumao,

impressão dómi'nante no_s"Todos sabem -

acre"-I que durou quaôe uma hora e
meios udenistas é a eLe que,

centou Macedo Soares - meia, foi debatido o caso h
embora, o atual caso não es

que se, para a desgraça - dil., cC'ssão da baSe de Fern�n10 teja previsto de modo parti
humanidade, se realizar o; Noronha aos Estados UnIdo.>.

cular .nos trafados de assi;.
prognóstiCO hoje corrente ele Como nenhuma nota, lo,

tencia recipro.ca anterior'
uma terc�ira .2,uerra mundia.l gJ depo:s do en('e�rame�t:) m'nte assinados por nosso
p:J,ssivelmente e até pr�v�- doS trabalhos foi fornec,ld'" país é uma decorrência de':>.
velmente o Nordeste braslle,- à irp.prensa, a repo:t�gelll ses tratados.
1'0 s·erá o pr'imeiro teatro de crivou, a saida do Palaclo do

luta. Portanto bem a:certados � Catete, o chanceler Macei? .................,.,,__J".J"oo ....

estãvam os órgãos militares. Soares de perguntas. O �I' O' T b Idbrasileiros e?tudandQ com nistro do Exterior, pore!Y1, r. eo 8 O'
cuidado a defesa do territó- esquivou-se de adiantar o ta-.

'Pl.'C8BP.O.rio Ifacional, especialmente o 01' da nota que a nossa chan-
"'

. .' Depart "

t C pltalNordeste do país. celarla enVIara ao . .-

Encontra-se nes a a .,

Depois desf?a declaração menta de Estado norte�am:- vereanando em Cãnasvieir,'.,
inicial o ministro das Rela- ricano, limitando-se a mfo>-

em <:_ompanhia de sua exm<1.

çõe,s Exteriores se pôs à ?iS-1 mar que .0 presidente Jusce·
,família. o nosso il\!stre co�posição dDs numerosos Jor-I lino K\lbltschek .

aprovou � estaduano, dr. Th�ob.aldo .:1
1· ta e 'radialistas presen- prOj.eto que fora apresentad", canço abalizado clrurglaqna 1S S '.. .. _ ,

te à' ntrevista para quaiS-I deJ)ois de sentIr, a Oplmao. em' Joaçaba e diretor do

q:er e:clarecimentos sôbre a

I
das a�t�ridade$ presente�. I Centro • d�Saúde, daqueh

matéria. Foi-lhe então apre-. O mInIstro Macedo soares" cidade _ a qUem cumpri
sentada uma serie de inda-I ,res, para desvane�er a espe- mentamos.
,- ,quais respóndeu rança dos jornallstas, ��Cl'1- .._,.gaçoes, as

I noSso gOverno' O ESTADOprontamente. receu qu� o
,

.

No decorrer da troca de' na pod.ena_ adIantar antes -ia
.' •

perguntas e respostas, o m-I comunIcaçao. chegar aO .em- O mau ,a�hgo diário

b· d M do Soares ino, b3.ix�dor dos Estados umd03'1 Santa Catarm8.a1xa 01' ace -
.

.

formou que as responsabili- Finalmente, como se falasse., .Leia e assiu

�"

� .'
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lNTERNACION..,S

uma associada da 1)11 it�

Municipal �e fpolis.1
EDITAL

Com o presente são convidados os abaixo relac-ionados, para dentro de
15 dias, à contar desta data, virem.à Portaria desta Prefeitura, para pres
tar esclarecimentos em assuntos, nos qU:lis são partes interes�adas.

Número Nome Assunto
815/56 - Antônio Modescato Guia
2476/56 - Ernu�to Meyer Filho (E.S.J.) U

2299/56 - Cedolina Afves (H.L.F.) "

897/56 � Nazareno B. da Silva Santos (H.L.F.) I'

550/56 - Adeiino Laudelino dá Silva (H.L�F.) "

2427/56 - Manoel Januário da Silveir� (L.G.P.)
456/56 - José Ribeiro dos Santos (J.M.P. JR.)
3352/56 - Manoel Povoas Filho (J.1Y,I.P.-, JR.)
2669/5_5. - Jairo Lisbôa (J.M.P. JR.)
3351/55 - Jairo Lisbôa (J.M.P. JR.)
1946/56 - j_-t""'abrieiana Maria �onteiro (P.S. Alves "

1944/56 - Ant\Jüieta, Maria Teixeira (P.S. Aelves) "

Certifico outrossim, que findo o pr;;-.zo indicado, sem que sejam pres
tadas quaisquer informaçõés por pai·te dos acima convocados, serão os res

pectivos processos arquivados, à vista do que dispõe o paragráfo único, .do
art. nO 44 da Lei nO 127 de 14 de Julho l:e 1952.

Dep�rtamento de Administração, em 21 de Janeiro de 1957
Ernestina Alves Guimarães
Escriturada .::iasse N.

Indicada nas afecções
das aves em geral.·

Outros prod-utos Hertap..

para aves: Corizave
e .,Espiroquetol."

"

REPR, NO PARANA E_;;TA, CATARINA
Enio Rosas & Cla. Ltda.
Praça BardO do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Gre><sa
" Esta,do do Paran� ,

oSANGUE I' À VIDA - SETEM REUMAT.ISMO? {'URGUE O SANGUE DE PREFE,
'RE�CIA AO &STOMAGO

13111&i1:&-Jf·JO ma ,.1. "'ilhoso depurat i\,o do "'�tngtl'-' unKO r�C(.".tado pela- classe
UAllf CAIS ,

.nedica E' ,.no.ft'n�i\·o para as cl'iQ�(��.l1li11 ASO." Comb,dc as 1I,lec(oes do Sangue. a S.f.f ••,
é o Reum,l(ismo. Tem espinJias? Depure
o S:lilgt�l.�, n�10 use creme Jlem pomadas.O Sangue" "ViJá de\'e'se purgar O
Sangue de "referencia ao Estomago.
Não dei,. para a""anhã. comece hoje

"._""'• .,...,,� a tomar ELIXIR 91.4, adotado no E".r,

""r1����...
cito e l'larinha. receil<tdo' por milhares de

.. medicos, VIDROS DUPLOS CONTEM onOBRO no LlQumo E CUSTA MENO�l.óiiI�I6oI""&i"'", <.!IJI:: DOIS VIDROS PEQUE."OS,
-

Um galpão com 15 metros de frente, por 22 metros
de fundo, situado e:;1 terr�no com área de 1050m2, no

Bairro da Agronômit.a, Pl'ÓpriO para deposito, ou gran
eie oficina.

.. Tratar a rua Deo:;doro 7 com o 'proprietário.
--------------------------------------------------

NOVA ROTA MARI'l'lMA -ENTRE O CANADÁ E A
AMÉRICA DO SUL

O Sr. WILLIAM T. MOORE, Presidente da MOORE
McCORMAGK L�NES INC, acaba de comunicar que a

companhia passará a operar nova linha quinzenal, em
ambas as direções, futre os portos canadenses do Rio
São Lourenço e o Brasil, Uruguai e- Argentina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

1 terça-feira (fel'iado) - Furrnácia Santo An-

tônio - Rua Felipe Schmidt, 43
5 - sábado. (tarde) - Farmácia Catarinense-

Hua Trajano, ' .

6 - domingõ -- Farmácia, Catarinense - Rua

Trajano :
12 __; sábado (tarde) _ Farmácia Noturna L Rua

Trajano �
13 � domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

jano �'.�lfIl8
19 sábado (tarde) - Farmácia Esperança-

Rua Conselheiro Mafra
20 - domingo - 'Farmácia Esperança - Rua Con-

selheíro Mafra· .

,tí,mso FjarlanÓpllis Lida. I Feli:: SCh!���dO «arde),� '��rmácia Nelson -

"
I!4NDEREÇOS ATUALIZADOS Do 'IlXPRESO 2: - domingo -_ Farmãcía Nelson - Rua Felipe

FLORIANÓPOLIS LTDA. 5c�mldt
.

O serviço noturno será efetuado . pelas farmácias

Santo Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Bch

midt, '43 e Trajano.
A presente tabela não' poderá ser alterada sem pré

via autorização dêsre Departamento,
D.S.P., em dezembro de 1956.

.

Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inspetor de Farmácia.

A�I$ ... ;.
.

�Oiil
_, l/ ,."._ . Associação 7 Atlética

*- "0UIAIfTE TOlHI,.
. Jga Verde

'0 I "', <_.�)� nos \lAPCJOS SetorZde' Ar.e, �ecreio e
..

,D�\L.,�� � :I!!�!��:��a
'7f1 . 1'.ii;;.• JANEIRO de 1957

-' ,

# Dia 5-1 .51 - _G,r�,ndiosa NOITE TROPICAL,' promo-
F'Úial "A Soboerana"'l>istrfto, dO Estreito __::. Canto vida pelo "GR1l:1\:H0 FEMININO 6 DE

.TUNRO". ' I

Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.
Roserva de mêsas (com dJreito ao Co
quetél e Salgadinhcs) Cr$ 50,00

Plortanõpolts, Q�arta- feira, 23 de janeiro de 1957
8

INDICA·DOR PROFIS, ,IONAL
:ti & D 1, O 'O' Il-

'

.' J)R. NEY P�RJ\ON_E
DR. WALMOR ��Ú�lER IJr. ALt\lll,W BATALlIA ,MilN n

GARCIA Diplomado pela F'aculdade de j'olmaqo �elll f'ac�ic:adll Nac.�,u

Dii»lomado .J'l;!la Faelll,dade N.- Medictna da Universidade da lIal dI .».4i�ill,a" .Unlyerald.d�

elcnal de JLedJclna
. da Unt,.�,lfr.�

.

Bahia d'" lSl'a,.�l

•Idade do BusH -

,,'

Clínica Médica de Adultos e - 'lUO DE ,1.t\N.,li:lRO
""

. Apedei"oAmenio, ,na "Ca".a i
d.

h-Interno por cencurso d�:' ,�.a. "Cria'nças r
-: �ud�. São

. Micue�
. ternidade-El!éoy� _"

Doe.iças de Senhcras
/

.
' ,'-P.rof. ·"�4!rJl.!ln,.dc., t'au.lDo; .

(ServIço d� Prof. Octavio ,RC) � Operações 'Partos íptercv Vllr :naJ,.,," do ::;ef.vl,ço
drtgues Lima) ,

.

R' I'
.

d'" u'r"'u.
.'x-interno do Servíéo .de Ci.1'or- Ondas Curtas - �IOS nrra II Vir p

... "
Ih A I Pnof, l'ed""" de Moura '

ria do Hospital 1. Ao P. E. T. C. Verme os e zu. O,J;")!;RAÇQiS
. do Rio de Jtmelrq, ,r)iatermia - Electro Coagulaçãot CLíNICA' DE-AQULTOS

tlé.-!ico do Hospital de Caetdade cONtúiLTORIO: Rola Cçronel, DO�N\;AS Dt: -SENHO��S'
II da' Maternlda�e 0,1'. Carl1" Pedro de Moro 1.541 CONSU,LTA.'l: J)iàriamente 'd�8

C_orrea' .' r-

'1" C
DOENÇAS DE SENHO�AS _-= 1.0,...-Andar. ��t. A : 7 - 9;30 Í1Q, HOBillta "e >A1'1-

PARTO!'! - OFERAÇiOES Frehte ao Gine Gloria - Estrerts dade. .' 'D t
Cons: Rua João, Pinto n, Consultas das 9 às 11,30 e das, RESIDENCIA.,- Rua ,.u,;>ar e

Schuxel, l,_29. - 'l,'elef. 3.280 -

16, das 61,00 às 18,0& horas, 18.às 29 horas Florianópolis. �

Atende com horas marca- DR.' ARMANDO VALe- DR•. CESAR BAT.�LííA"DA
das - Telefone 3,035.

í

RIO DE ASSIS SILVEIRA
ltesidência: i)os Serviços de CI!n�ca Infanül Cirurgião. J)l!ntista
Rua r- General Bittencourt n, da Assistência Mon!clpal e :ao,,- ,

101. Fitai de CarIdade Clínica de Adultos e

Telefone: 2.693. CLINICA MÉlHCA DE CldAN- Crianças Raio X - Transportes/de Carzas em Geral-entre : FLORIANÓPO-
. ÇAS E ADULTOS H a Mar

DR. ROMEU BAS',l'OS _ Alerria __ I .Atende COIr. or'
•

-

LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, R10
PIRES 'Consultório: Rua, Nunes M�o cada.

S
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. •

MÉDICO ehado, 7 _ Consultas dali 16 as

o Felipe Schmidt 39 A a-

Com prática no Hospital Sio 18 horas. G
. o A

Francisco de Assill e na t'anta Residência: �ua Ma1aç�al m- l�ul ') e ••

C4J1a do Rio de Janeiro
-

Il_!erIlle, 5 ..,... I\me: 3783 '--�--------:D::'"""-:O="'"'-=8� .À. DVOGA
.

CLINICA :MÉDICA -,D-R. JÚLIO' PAUPITZ.

CARDIOLOGIA
Censultõrto r Rua Vitor Mei- FILHO

reles, 22 Tel. 2675. _ 'Ex-internQ da �O·' e�.,.mal,'�" ,

Horários: Segundas, QUl!rtal' e e Servi�j de gastrQoellh,L'olo��a.
Sexta feiras:

.

da .Santa Casa do Rio de 'Jemllro
DaI' 16 às 18 horas. (Prof. W. Berárdinelli).;,
Residência: Rua Felipe Sch- .

Ex-interno db HOBcPIt.al_mater
midt. 23 _ 20 andar, apto 1 -

nídade V. Amaral.,
1.'el. 3.002:.

-

DO,ENÇAS IN'1'ER�A8,' .

o

'D-R. HENRI.QUE PRISCO r.oração; > Estô�l!go, l!lte.tlJl,l,
figado � vi�s�bil!a:o:es. �lnl:_ •

PARAISO ConsultórIo:. VltO!' Mellellll z�.
lW�DICO Das I!: à� 18 horáa.

Operações "', Doenças de Se- Residênci'l: Rua BOc'!lIU��� 10.

nharas - ClínIca de Adult06. ·J;,one:. 341íil,

CU;'-SQ de Espaciali��1Y no
"

. ----L-A-l.."i-M�f)::;·�
Hospital dos Servidores do Eso ,_ -DR. MAR�O- D� o

o
� ,

tado. _ . CANTIÇAO
(Serviço 'do Prof. Mariano de

M li: D I C O
Andrade). CLíNICO' -PE CR(�NÇAS
€onsultas - Pela manhã no ADULTOS, _

ríospit'll dI! Oaridade,' Doençr.s Interna.
A tarde das 15,Se b�. em dia]to

CORAÇAO ,_ F.IG-i'-PO _o lUNS
te no consultório á Rua Nunbs

_ IN'l:ES:rINOS
Machado:. 17,Esquina" de Tira- •

Trlltamento. modernó da·
dentes. Tel. 2';'16. : " SIFILlS
Residênda _ RUR Presidente Con�ultórlo _ Rua Vitor Mel-

Cootinho,44" Tel.: 8120...· "2
,,'

eles, .. .

ARIO'-

CLINICA \' . j HOR ,.

. 'de pas 13 às 16 horas.

O'UVIDOS _ NARIZ T",lefoue: Consult6rio - 3.41�
OUlOS

E GARGANTA .Reridência: Rua. José do ,Vale

DO Pereira 158 - Prala da Saudade

DR. GUERREIRO lJA - CQqueirol

FONSECA ' --ni. CONSTANTINQ
Chefe do Serviço de OT{)RIo , DIMATOS

�O do Hospital tie Flodanóp'olis,
MÉDICO CIRl{RG,lAO, _

- Possue a CLINICA o!f' APARE-
d " horas _ Parto..

.

LHOS MAIS MODERNOS PJ.RA Doenças � ...� Vial! UJin,iri,,1
TRATAMENTO das DOENÇAS -- Oper,.çDe8 • ti-e
da ESPECIALIDAD"'-

- Curso' dé aperfaiçoam�n? d .

.,.
ática nos Hospltal' e

Consultas _ pela
•

manhã nl.' lúnga pr

HOSPITAL
E

_ BUceon';;sâL;;óiuo: Rua Jleljp�
A TARDE :..... daa 2 as u

. 18 (sobrado), FONE
no CONflUI,TóRIO _ Rua dOI Schmldt. nr, . .

ILH]ilI'� nO, 2
.

-, 3!íI2.. o

..... \5 '8 18 ho�
RI...:DtNCIA ....:. Felipe Sch ..HORAlhO : u..

midt nO. 1]3 Tel 2866. ra�e�id-ência: Avenida Rio Br.an-

:-DR. ANTÔNIO MONIZ co, n. 42_ <'.
..,_

Atel)de ,ch�madol
DE ARAGAO 'f'elefone:" - 3296,

r.IRUBGIA TREUMATOLOGIA
OrtopedJ<l

COíiiult6rio': JoãQ_ Pinto. 18.

Dao 16 às 17 dlàrj.ame�te.
Menos aos �ábados
Res: Bocaiúva 135.
1!'one: - 2.714.

A HORA DO

TONICO ZENA

4.0..PR�MEIRO SINJL.' l)E FRAQUEZA, TONICO ZENA
/

. .& iJUA MESAI . _

I

Matriz:, FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 'I'êrreo Rua Visconde do Rio Branco
'felefones: 25-34, (Depósito)

,-

�32/�6
25-35 (Bscrítõríoj Telefone ; 12-80 _

Caixa Postal, 435 Ena. TeleJr. "SANTID:U
,. -

End. Teler. "SANDRADE"

oa, JOr;a MEDEmOS
o

-

VIEIRA -

_ .\DVOGADO -
Caixa Poatal 160 - ltaja' '

:>anta' Cat,al,'_ina.

L'R. ·C-L-A""R=N-O":'-�·G�:"'·-
-e-,

'GALLETTI
. � ADVOGADO -

Rua Vitor-Me!l'elel, 60.'

FONE:": ·2.4i18
.

Flori.ánól!�li. -

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

Filial: SAO PAULO Agência-: PôRTO AJ.E.GRE
"Riomar"

Ave�ida do Estado 1666/'16 Rua Comendacor . Atevedo,
'/

.

64
'

Telefone: 87-06-60' Telefone: 2-37-38
........_ Atende "RIOMAR"

Elld; Tele,: "RI0MARLI"

Agênda: BELO umu
ZONrfE
"RiomlP'"

End. Teler. "SANDRADE"

A&incla: RIO DE JANEIRO
''Bioa.r''

DR. ANTONIO GOM,Ji;S DE
ALMEIDA

._; ADVQUADO �.

Escritório e �esidência.
Av. Rercilio Luz, 16 .

Telefone: .�34'.
•..<!tIVI�:�Êm.�TI?·'

'.

DO
DR. ALVARO R�.MOS
Atende das 8 'às 11 hora�

e das 13 às 17% horas, di�-
riamente. "

Ru.a Victor Meireles, 18.

D!E N � 1 S TAS

DR. 'S4MUEL FONSECA
, CIR�GU.O-DENTI�TA
Clhlica - Cirurria Bucal -:

Protese Dentária _
Ralo. X e Infra-VeraeOu»

DIATERMIA

consultór.iO
e p,e.id3ncia:

1. Rua Fernando Machado, n. I

Fone: 2�25.· ,

�

Con8ultas: da. 8,00 li 1.1 ho-

ras e das 14.00 iii 18 hllral,
.

Exclusivamente com laora. mar-

càda. .

Sábado _ dai II ... 12.

Rua Dr. Carmo l-ietto/99
'"ua: 82-17-83 e 82-17-37

Atende "RIOMAR"

E!ld. '!'eleg. "RIOMARLw
NOTA: - Os nosso . .:rviços nas praças de parto

AleJrrf'!. Rio e Belo Horizolltl1',_são .efetuados pelos nÓ.lIsos.
a,gentes

. "RODOVJA.RIO RÁPIDO RIOMAR"

A.'enida Andr-,:>,uas, 871-B
rli'elefúne: "",90-27
Atende "RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóP'OL18
-Fones: 25-34 e 25-85 - ,

•••u••••••••••,.••••••••••� ..

,

alI ori l

M;INISTÉoRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLO.RESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

R,.;GIONAL
"ACORDO" CQM O ESTADO nE

.

SAN� <\ CATARINA

"A Soberana" Praça 15 .de novembro
rua Felipe Schmidt

-

DR: LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

'ClRURGUO-DENTI8TA -
.

CONSULTóRIO - Edi11cio.
'Partenon _ � and!,r - .ala

:':03 _ Rua Tenente Silveira; U
Atendê diáril!mente dai 8 l.

n horcal
.

3a8 e 6a8 -tal 14 alo 18 horal._
- ,19 as 22 horal. .

-Confecéiona Dentadur!,l. I PO<l-

es :Móveil d. N.,.lon•

.

Telefone: '366'.
----".......

DR. LAURO '-DAURA.
cLíNICA GER�I,. d.

J.;r,pe-cialista eln
.
mo�es·h••

Senho�as e vias ur1nárta�. _

Cura radical das.· IIdecçoes

agudas e cronicas. do a.!:,erelho
geuitoou'ri.�ário em a� I OI

���
.

Ih D' tiu
Doençal'i do a;pare o l&,e.

_

e <lo sist�Ú1a nervoso. l'�
Horário: 10�� ás 12 e.2% ás ;.
Consultório: R,. TiT8�e�\e.t . �

_ la Andar _- Fone: 32411· .

Residência: R. LlI.cerda. Cou;. .\DMINl8TRAÇAO
tinho. 13' (ChácarA dO E!lpa,nha, Redação e Oflcluas. à ·l'IIa Con-

_ Fone! 3248.
__ r�J1eiro Moatra. n. 160 Tel•. 102.2

__
.

- Cx. Postal 139. .

DR. NEWTON Diretor: jtUBENS A. RAMOS
- D'AVILA Gerente: DOMINGOS 1'. D.

CIRURGIA' GERAI, AQUINO

DMnçss de Senhoral _, t;r��.to. Repreléntante.:

logia � Eletricidade. Medl..� ,

Representli',çõe� A. S. Lara.

Conc'lltó.rio: Rua VJttrl' MIlI' Lt��':l Senador Jlimtjll" 'O .:_ fiO
rel .. s n,' 28 _ 'relefone·. 3�07.

Consultas: Das 15 h�,.,.all elf an�:��: 22-5924�. Rio de Jan.f3�rl)ô
diante. Rua 15 de Novem.bro 228 fi
Residência: Fone, 3.422

nda!' �ala 612 - São Paulo,
Rua: Blumenau n. 71.

Assinaturall anual .• CrI 800,00

�oo.ANTONIO BA'l'ISTA Vend'l avolua .... ,. CrI 1,00

JUNIOR Anúncio mediante contrito.

CLlNICA ESPECIALIZADA DE Os origipais. mesmo n�p pu-

CRUl!IÇA, blicados não lerio IlevolvII1!'!I.

ConSlll:ta, das 9 ás �l h?TB8 A dir�ção nilo se--responsabiliza

DR. JÚLIO DOIN Re8 e CQns. l'tidre Mlguebnho, .pelos conceitos emitidos nos

al'-)
A V J S O

VIEIRA �2. tigos assinados,'
,

A Delegacia Florestal Regional,
"

MÉDICO .

I.
18

no sentjdo de cDibir, ao máximo poso ,

';SPECIALISTA ,E;M OLHOS INFOh....�,.;OES .ur, \' .

d d b d" . . .

)UVlDOS 'NARIZ E 3ARGANTA TO O leit('r encontrar', ne8ta co- s_ve., as quelma_ as e erru a as de mato, afIm de Impe'-

'fRATAMÉNTO E OPERAÇõES DR. !. LOBA luna,-i�formaçõel!l que. n.::}!el8ita. dir os dG�8stros6s efeitos economlC(JS e eC6lógicos que
tnba-Vermelha - Nebullzaçio - F1LBQ, diàl'iam'tmte • jl. imtidla�o: -

t- t' 't'o' t 'bl' h'· -

Ultrll-Som Ih ap1rAtórlo ORNAIS' l'"lefo'Je acarre aro .us pra lcas, orna pu IÇO e c ama a :ttençao
')oençaa do apare o re

1 022 d t' d
.

t'
.

(Tl.'atamento de alnolUe 101111\ TUBERCULOSE O l.:stado ......•.•• ,.· .. • .' e o os os propne ar lOS de terras e lavW1dores.'em ge-
operaçio) '1ADIOGRAFIA E 'RADIOSCOPIA A, G;'lzeta .::.:.... , ....... : 82·��96. l'al, para a exigência do cumprimento do Código 'Flo�es-

Anglo-retlnoscapla - ltecetta dI: DOS PU'LMOES lDI4rlO
::IG '1" ia .. ,..... ..0. '. .•

Oe'lIol! - Moderno .equIPameDt� I
Cirurgia <lo TotU, Imprensa Of:'i�oll ••.. ,... 1.888 tal (Dee.r. 23.793 �de 23-1-1934) em todo o Estado.

;Jf! Otc-Rlnolarl�go.o�la (ÚniCCl Formado pela FacnldaJe Nacl.·- IIOSPIíl:Allt:l '. QUEIMA0 S E DERRUBADAS DE MATO
no Estado,) .

de Medicina, Tlslolnril.ta e C�rldade: '. , .' �,
Horário das 9 às 121 boral e n�l, i- do llospltal Ne- (Provedor) 1UU . Nenhum �roprletarlO de terras ou lavraaor podera

b fJSl-Oct rurg ao '.
') 2 086

-

da!! 16 às .18 oras.
. ,"êu Ramos (Po�tana .. ,............ ':881 J:roceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar.

Consultorw:'- Rua VItor Mei-
d� especialização pela Nereu Ramol

. _. ,.. .'
,

reles 22- - Fone _2676. .' ��r�� T. Ex-Interno e Ex-a�sls- �_i1i�"ar .....::............ 1.117 com antecedencla, a necessana 1.ICe�ça da autondage
Rea. _ Rua Sao Jor". 20

tente -Ie Cirurg'ia do Pr"f. Uro tiao ,Sebastlao (Caaa de
1.15a florestal competente, conforme dlspoe o Cóalgõ Flores-

F()ne 24 21. Gulmariea (Rio). Saude) t.
.

'
. -

,

C . F l' Schm\'dt 18 Mater:Jidade Doutor Cu- aI em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
- ... -

,.

DO 'CHAEFER ons,. e Ipe •

1 C
• IlZ1 •

DR. EWAL '::S "'one: 3801
os orr�\j� . .. .. .... . mfratores su jeitos a penalidades •

.

,Clinica Médica/,d6 Adultos Atend\} em hora marcada.. C������ ,REFLORESTAMENTO
,

e Crianças
Res,' - PU", Eiit!"VeI Juna r.

COfI\O de Bombeiro. .... ..l1a Esta R.e'partiça-o, pela rêde de viveirJ..s florestal's, em�n - Fone: 1lI11&
Serviço Luz

'. (R.fclama-
'"

Consultório - Rua Nu- ')

ções) ••........ -:'\0•••••• U04 (o.<H>eração, que mantém no Estado, 'diSf)õe de -mudas e

nes Machado, 17. Policia (Sala Comissário.. 2.038 f>emQntes dé espér:ies florestais e de ol'namentaç'ão, para
ã· d C lt Polícia (Gab, I:'.elegade).. ·2:59' .

Ror rIO as onSU as - . 01 .. COI\IPANHIAS DE ' ;ornecimento aOR agricultores em geral, interessatlos no

das 16 às 17 horas (exceto TRAi.iSPORTÉS eflorestamento de suas terras; além óe prestar' toda
aO,<I 3ábados). .

.
�, TAC .

..... '.700

� �ruzei��"ci� "i�i·::...... 2.500 Jrientação, técnica. necessária. Lembra, ainda, a p08sibi�
Residência: RU:a MJ:!uo e Panair .....•...........• IIIIíI Jidade da obtenção de" empréstimos para reflorestamento

AI' 20 T I 3865 Varig .............•.
,
... Ú,21'

B d B I
-

VIm, - e. .. Lóide Aéreo _.... 21.402 Jl.O anco O r!lsi, com juros pe 7% e pra�q_d� 15 anos.

Relll .
'

'

,'. �

-

1';77 Os interessados em assuntos florestais, para a
ScandinaVA. . .'. •....... z.aoo b
BOTlillS

) tenção ,de maiorelJ esclarecimentos e requererem auto-

Lu't !.õ2i rização de licença para qqei-inaua e derrubadas dEl mato,
M

-

t' 2.276
ages tC •••• :........... de.y.em dirigir-se às Agênc. ias Florestais Municipais ou

Metropol .,.............. 3.14!7

La Porta ..... _.......... -1.321 diretamente a esta 'Repartição, situada
....
à rua Santos

g:���:i.·.:::::::::::::::: ::::: Dumont nO. 6 em Florianópolis.
Estrela ; ........• : •.•••••

·

.•.

1'71}
Telefone: 2.470 _:_ Caixa Postal •. 395.

!deal .........•• "........ UI' Endereç,o telegráfico: Agrisilva Florianópolis.'
'D��TRE�T�,. 'o -'.. .,t C". .' .

" l'lqU,'
-

I • , , J �' �� q ') .. '. � • �

DRA. WLADY,SLÁVA
W. MUSSI.

.
� .

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MltDICOS .

CIRUltGlA CLiNIÇA
<:iERAL-PARTOS

'Serviço eompleto e especi�li
lado das\ ]i)OENÇAS DE SEN�O
RAS com modernos mét�doll ,de
diag�6sticos II tiatainel1to.
S,ULPOSCOP.IA _ HISTERO _

SALPl.'WOGRAFIA - METABO-
LISMO i3ASAL ,

lt-\dloterapla por ondas curtas

f.letrocoagulaç;io - Raiol! Ultra
. Violeta e Infra 'Vermelho.

Consultório: Rua Trajano. n,:1,
10 andar - Edificio do MontepIo,
'HoráriQ: Das 9 às )2 chO!..I8 -

{Ir. MUSSI.
Das 15 às 18 horal _ Ora

:VUSSI
Residência: Avenida Tromo

,poWlk,., 84.

o ESTAl)O
.,'

".;,;

.;.--"\
. .:o-� \

:,,',,",úJlÍllli:LS"; '

..: ,;,\:, 'ih .'; ;:"_ ./'

FARMÁCIAS, Df PLANTA0
MtS DE JANEIRO

.................� � �
..��

'. 9iIiJJ ,. .. .-3. _.

·"'vi�gem com segurança
.

e rapidez
-

� I!.0.!l_O.0!!'9�l'AVE!,S MICRO-ONIBU!:��.
.... IIPIDO -{<SOL-BRASILIIIO»
lFioria1ÍópoUI - Ita1ai - Joinville - 'Curitiba
.� •� • 'O". -_, -4"1 .'

) - A.:a�_-= :_J.... . .... _ _. ..

IAgencla •. }\odOeoaoro elquins (1a
. ,. Rua �en�Dtel'Snv8 ,rlj

-Terreno em FIDrianópolis
Deseja-se alugar uma area. de terra para deposito

ao ar livre. Da-se preferência a terre:!lOS amurados e

com depdsitos e area aproximada de 1.000 m2
. -

Os interessados devem dirigir-se:-
Fone 3201 - Com o sr. José Onildo na(Fiambreria

Koedch
..........

Dr., Osny Lisboa y-•

-ctrurgião-nenb.·st.a 16a
a partir das 18 horas.
Gonsultório - Rua Vidal

Atende diariámente no Ramos 19.
pedIdo da manhã e 2a 4a e GE. '

.

Barri-

111
118
125

Re.miões Dansantes Semanais

FIm ianópo!is, 23 de dezembro
(Ass.) - 'j'heseu Domingos Muniz
Vice-Presiiente Superintendente do

"S.A.R.P."

de 1956

�TENÇAO
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

�m côres, para diversos fins.
End: DENTAL SANTA ·APOLON1A

,FlorIanópolis - Sant-a Catarina
Rua: Tirãdentes, 20

Serviço Frigidaire,
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM DE UMA BEM MONTADA SEC_çÃO
DE l>INTURA A DUCO E CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, A ELE11RO�
LANDIA POSSUE,AGORA, UM ESTOQUE
CONSIDE;RAVEL DE PEÇAS E ACES
SORIOS" FRIG!J)AIRE, AFIM DE ATEN
DER CO:M BREVIDADE ;Ao TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADORgS DOMES-
TIeOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
IMARCAS;

. EDIFICIO IPASE - ANDAR
TÉRREO - FONE '3376 (PEÇA ORÇA-

�rjT.q) •.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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··.·dos

,.

Trabo adore �DO -s-;Come CIO
.

No mes de novembro, quem olhar, em hora propicia, NOTA DA CONFEDERA-' Em mat�éi'ia assistencial, _' 1 nal dos Trabalhadores no los Sindicatos em seu, con-

para a Constelaçã_o do Touro, no ZodHwo,.há ver i uma Ç.ÃO'NACIONÀL DOS TRA
I

interessa-se pela atuação do do Rio de Janeiro e algUmaS! Camércio é filiada não só à tato diârio com a massa,
regular quantidade de meteoritos riscando o negrume BALHÁDORES' NO

"

CO- 'Servico de Alimentação da vêzes em outras capitais. Organização <Regional In- não resta dúvida alguma de
do céu noturno, chegando mesmo, ás vezes, a superar ME'RCIO '1 ProvidênCia Social (SAPS), Na área de representação 'I ternacional de Trabalh�do- que; na esfera que lhe é.,
.�m brilho a estrela vermelha alaranjada de, Adelbarã, -

Quando se fala em slnJ}i- . Serviço Social do Comércio internacional, a Confedera- res, com séde no México, co- prõpria, que é a' de. orien�jb .dessa Constelação. São os meteoros de agrupamen- caâismo; todols pensam no (SESC), S.er�iço Nacio��l ção Nacional d_Os _Trabalha-; m� tamb.�I)1 à Coufedera�ão I
tar, coordenar e reah�ar: !loto chamados 'I'auridas e S30 associados ao Comete de Sindicato _ que é o -ôrgão de Aprendizagem Comercial dores no Comércio se tem Internacional, de Organiza- plano federal, os objetivos

F�ncke. Esse agrupamento meteórico, que, ás vezes, pro- da equipe sindical que está CSENAC), sendo que par- -feito.:epresentar, nã9_;SÓ �:tsll' ç?es Sin,dic,ais Livrés,. cuja! do.�indical.ismó, a Con�ede- .

duz "chuvas de estrelas" provindas de Touro, tem' orbi- em contacto direto com a 'Ucipa" por seus represen- reunroes r da Organ lzação I
sede esta SItuada na CIdade

'I raçao
Nacional dos .Tlaba

ta de 3,3 anos ao redor do Sol. São, em parte, produto classe e, em primeira mão, tantes, da 'administração .do lnternacíoná.l do Trabalho e ' de Bruxelas. . lhadores no Comér_:clO vem

do cometa eI)1 refeiencia e ·provindos doutra parte, do trata dos interêsses índi- Serviço Social do Comércio suas assembléias em Gene> ,É, as,sim, multiforme a atd galhardamente se recomen

exterior da orbita cornetada e ali 'ficam .associadas. A viduais dos seus associados, e Serviço Nacional
.

de bra, mas em outras reuni- vida de da Confederação Na- I dando nãó só à confiança
velocidade mediá desses meteoros de Enck-Touro é de defende. os seus interêsses Aprendizagem Comercial na ões, como seJam as recen- cionaI dos Trabalhadores no dos comerciários dê todo
27 quilometros por segundo. coletivos nos disaídios de cionais e suas administra- temente realizadas· em Ha- Comércio, e embora não te- país, mas, de igual modo a

Dois agrupamentos estelares-metecr icos, produto- salários e organiza outro i> ções regionais do Rio de Ja- vana, "na cidade do México, nha 0-S efeitos espetaculares de todos os trabalhadores
r es de chuvas de estrelas, percorrem, associados, a orbí- serviços de interêsse pessoal neiro. -etc, A Confederação. Nado- frequentemente logrados pe- , brasileiros.
ta, do cometa de Halley. Em maio, procedente das pro- como sejam os de natureza

for-
�}. ('!

• .·:\.imidades. da estrela Eta, da Constelação - zodiacal do médica, odontológia, juridi- Preocupa-Se c�om a __ "- '--.--

Aquario, (meteoros inumerps' riscam de lumíníscencía o. ca e assistencial, e o poli- -mação de líderes síndicaís e

V'
-

'A ti"1
.

."

b
" I' ,. 'f)

ceu noturno. No 'ines ;de outubro, provindo da direção ciamento dás' questões nas não só se bate junto ao Mi: .'

O·"c;'e,
"'

..

�__

'

...
,

s a�.' �".'.)...1 ,a.·'�'-'<'.:"�":'-".
.

",.-da Constelação de Or iõn, outra fonte de chuva de es-. Delegacias dos Institutos de nistério do Trabalho, Iridús-
�..'

'

.

"trelas pode' ser observada
..

A' primeira é. o ,g;:..upo Eta- Previdência Social. Manda tria re' Comércio pela funda-
-Ó. �.f �Aquario, associado ao com��a de Halley, cem um período a justiça mais elementar ção de novos cursos, tais. » . y

de 13 anos para o grupo maciço, e uma velocidade we i que se recenheçam .os enor- com "Curso de Cultura So- ,.�._-,._.�--�- -C'O·
...."" .. --.",.":��.".,,

66 quilometros por segundo.' O segl,;!_ndo grupo forma mes serviços prestados aoa cial" e "Curso de Legisla- I

a s Orionidas, com per iodo quasi identico de 68 quilo- comerciários pelos seus Sin- 'ção 'I'rabalhísta", que fuh-Imetros de velccidade..jior segundo. Em outubro a Terra dícatos, dirigidos em 99% cionam nesta Capital e em iestá a 15.000,000 de' quilometros da linha de _bl:bita d'o dos casos, por Diretores ab- 'algumas outr�s, mas ta�-:
cometa e então" os meteoritos Orionrdas estão bastante negados' e' sinceramente de- bém, tem obtido da Embaí

aspa.lhadcs. De futu ro,- com a dispersão gerada pelo co�
vo.tados à class� e imunes I' xada NorteA-Americana (Pon

meta esse dois grupés serão desagregados epL p-oeira cos- ao "peleguismo": ' _. to IV), bõlsas
.

de est�dos
mica.

'

POI' outro lado,' é forçoso n?s, Est�dos. Un!dos, e. jun-
Em 29 de novembro de 1872, ás 10 horas da 'noite, que igual justiça se faça! to a Organização Regional

procedentes da zona Gamma-Andromeda. 100 meteoritos ao desempenho da Confede- Interamericanna de Trabll;"
por,s'egundo abateram sobre a nossa atmosferl\. Eram os 'Tacão N'acional dos Traba- lbadores de .bolsas de �stu
:net�oroól Bielidlts, i-estas fra.gmentaijos do cometa de 'lh�dores no Co�ércio _ Ól'- 'dos, no Mexico. p:;tra. a,- for
Biela. A. Terra· passou na zOna dos Bielidas. em 1885. Os 'gão sindical de cúpuia ;_ e mação de dirige�tes sindi
Jjielidas t_iLm pe�'íodo de 8 'anos em me_dia e uma veloci-' Que; no lugar que lh� com:-. cais brasilei�os. Também
dade de 16 .quilom.et1'0S por segundo. As Ultimas '.apari- vete n'o granàe. jôgo de' in- obteve

,

da .UNESC?, !um '-

.cões dos meteor;lQS de Biela foram em 1899. Desde en- ter-aêão .sindical e social ,certo �umero de bolsas de
.A ,ha6)a"i-nstrUl:nént� mu-

I' Uni,dos, são mulp,eres. . I p�t�l"; u.ma in-stituição mu-

tão, permanecem girando ao redor do sol passando_pro- __:_ 'r'�in p�'ocurando' gran�. éatudos, nos pa-íses laUno
sical"àb.da, pópull\'r, j-á era: .::>1'. q_odJreY N�rse, eiru�- inlclP�I .d� Nova Iorque. Es

,).imos da Terra a ·uns· 8 milhões de' quilometros como. um geá:r o respeito e-o reconhe-' america�os. .

c.onheçida lha' cêréa de .... 1 gIao norte-amel'lc�nQ" con-
I
se me.�1c� fe� se.us �studosbloco 'agrellado de pedregulhos volanteS', más nun-ca cimento daclassé. No qU!! diz respeito à pu-

5.000 anos at�'ás;
- tribllhl com 100_ IT.,l11 ;dolares I

na GUlanaI�,glesa e gradu
chegam a entrar em nossa atmosfera e: portanto�.não pO-,

,.
A ação da- Gonfederação blicidaide, a ação da eonfe-

Cêrca de 2Ó.000.ooo num. para a construçao,de,um la-, ou"se pela Long !Island
dem ser vistos riscando o seu noturno. • Nacionall dos Trabalhado� deração N,acional dos TrR-

total de 57.00Ó,.000 d� chofe-l boratório de pesquisas ci- ,Medica} College"- de Nova-
'Eram vinte horf1 s' da noite, para os ,ceus da Europa, res no Comércio 'se, desen- bàlhador�s no Comércio· se �'es a'Inadores dO!(' Estados' .'rúrgicas no "Hahrlem Ros- Iorque.'

GMT, do dia- 9 (le outubro de 193-3, quando, -á razão de volve em muitas aréas, co- faz s'entit não..só po;r meio .

." . � .' -

. ----�----�--

350 por segundo, os meteo.ritos aS;H�,ciados ao cometa de mo v.ere�9s. No plano judi- ,do seu �:�oleti�" in�er�o, E""'"
•

.

S
"".

'Ima�obini-Zinner, des'coberto 'em 1900, pi:ocederam� da ciário,. acompanha, por ,in-. _mas atrales de l':���l,�Ç�_S
.,.•. _...

'

n.�.··,.·-e,.

"

rg'�.'. ", '.I.··'.:S·..

·

......ú_
.

/

,.', O". 5 ····a·,
.

r.
-

Constelação. do Dragão, a 20 .quilometros por segun'do termédio de seu advogado,' ,s·��r;,m,�'J.')-e I a � a ã 1.0, ' _'
.<Ie velocidade. Tt;111,:C-u período d!{'6 ..ãno,s' e meio. os proc{);�s.os, EJ.ITl.estágiõ de M���, ��,das d�-·�t·��,:��:

------�--_---_._-�---_-__ . ',' . m .'1.. �l" 10cyclosI",_m.ondas."M.E\,alas),.e " .

reCUl'sos,·�,nÜ' <1,l,ll:lun ...... ",u..,. ... " ", ... .}'. '""
" ,'f'-c -.0;..,,, -,-- .,,< -

�Õs' russos puser�m"a fúrr: ; 'ffiílhares de espelhos '�e vi�' iliospri'nEípiôs;'ól'l quais per-
'

VIVE'R I MORRER' I perior do Trabalho e Supre- 9705 Kilocyclos( ondas ,cur-
.', "". t t

. .

'd
.

".'
.' tas) também por meio:de cionar, na sua celebre CI- dro prateado q1,le a ape am mitinam agItar a VI a no

.

•
/

,

•
mo TrIbunal Fe��ral, apre-: .

,e
r.'. •

.

.
.

_ d d
'

laboratório de'Tach-I a face {lôncava, concentram Sahara. Gtàças a poderosossentand'O u'emOl'lalS e l'epre- dostas dl!.stnbllldas sema a e
.,

I'"
.

""�
- _'. . nalmente a cêrca de '250, ,ior kerit uma caldeira:solar que os ralOs sobre uma Ca "eml;';" fyigol"ificos solares, açlima-sentaçoes escntas e verba'ls.

. ...
'
A
.'

.
. d' z frio Cónstruiram fornecendo o cabr necessáTio tar-se-ão as moradias. As.

Na área da 'previdência "0- nalS em .todo o País, asslm>I'l'lO ·.u '. "'.. _ '.
.

'

'.

.

I .' t·· I d àmpliando o serviço de co�>urrí: imenso espelho parabo- a pIoc1clçao dO' fpll. caldeira,s-solar.es acionarão'
Cla ,l.li epegs��se pe, o �n

..

a-
municap.oes 'Pela :jnip�eÍlsà �:úco, montado numa arm}t- Várias sociedades indus- bombas podel:osas que irão

mento dos precessos enVla- Y
'.

- '._' .
,

.

• .

'

d 'd ·t·· ',.... estudam' 1-. '

la a's gl·aIldes
.....

d·. ' 'd'
,

d
.

I t't t d
.

que se limit'ava 'até- agorá t dura de CImento arma o
. e.,.

' 1'1alS' .:ancesas ",uscar ,a agt
.

·os as se es o ns 1 u o e
.

'.' " ,

I .' O' 1
..

.. d f d'd dA'· d'
'

Pen' s-o':es a püblicações nos'� jornàis ,80 metros quadrados.. s panos,mspll a os nos mes- pro nn 1 a es.
posenta orla e' ,. ,- .

dos Comel'éiários e Conse- Os norte-ar.lericanos utili-
lho de �revidência Social e'
relativos' à aposentadorias,
pensões, empréstimos imo
bi1iários, idelegacias regio-
nais, etc ..�

.. _.
. _. ,_

Age no M-inistério do Tra- -

(balho e s�u Departamento I,
Ge·ral do ,tTra-balho, acele ...

r-ando o andamento de pro
cessos relativos à eleições,
enquadram ento sin d ical,
aprovação de _ balanços e

previsões orçamentárias,' re
clamações sôbre a fiscaliza
ção e higiene do . trabalho
etc ..

r.uta nD, Parlamento (Se
nado e Câmara) por inter
médio dos parlamentares, de
todos .os partidos, pela tra

'fuitação rápida e vitoriosa
de projetos de inter'êsse da
classe e dos trabalhadores
em geralo:
,Faz parte, "concomitante

mente, de Comissões nome

adas 'p�lo Govêrna ou ori
undas de coligações. sindi
cais), para a revisão .da Con
solidação das Leis do Tra
balho, da Lei Orgânica da
Previdência Sodal, da Co
missão de Produtividade Na
cional: E apela, a cada pas
so: ·para a,. autoridade do
Presidente e do Vice-Presi
dente da Rep6bliéa para que /

sancionem os ;projetos apro-
I

vados ou lhes promovam' o

O ROMAN'CE SECRETO DA ASTRONOMIA
N: 5 A) Os Cometas se desintegraram nas proxi-mi-'
dades do Sol e se transformaram em meteoritos

A._ Seixas Netto

··ff-i���?;:r:"�'---·
-

/'

,."...,,.-.•---..--.....,,.------��. ':':,,=-,.
...
',

-

DEPEN'DE -DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

\ As parturientes após a gestação, devem �sa'.'!�.�.�:d_.f )-:r,,' SANGUENOL it � ""'''iI

andamento.

contém excelentes elementos tônicos:;�,
fósforo. Cálcio, Arseniato e Vanadato·r,.

de sódio:' ,-

�'OS PÁLIDOS, D.EPAUPE·R,A,DOS,··
.

E S G O TA DOS. MÃES Que·
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS'
RAQUíTJCAS. receberão a t9ni- .".

'� .------
- �-__,..-

'OITO fRlEDMANN

BRAN'CO para' ambos os sexos

E N S.I N A'
'.

- Mátemálicas
., ,

Dia 2 de'Fevereiroe
A maior, a mf?.lhor, a ,ll''.ais original e tradicionalR. Cí'i�ovâo N ll!l es Pires 21.

Esqu'. Rua Hoepke e R. .cons. Mafra
festa do Clube.

"som.tE BLANCIJE DE .1957"
,

PERDEU-SE .

Traje ri,gorosamente exigido':
CANETA-TINTElRO

Gratifica-se bem a quem entrega.r à Rua São Jorge
33, nesta. capital, uma caneta-tinteiro com o nome d,&
Frederico Pedro Bovas-;:o, perdida entr'e o- trecho da

Praça 15 à Rua Trajano.

Reserva. ce mesa:s na Secretaria do Clube

..

----'�---

Lotes à Ven-da:
Na Praia da Saudade, em Coquéiros, ao ,lado do'

Grupo �scol·ar "PrcsidcnJe Roosevelt; eoIl). 15m de
frente, área de 400m2 servidos de' agult encanada e luz.

,Informações no Iocal com o sr. Gilberto Gheur.,

!>��Y'ltct�
. .....,
EspECIALIDADE

L'avando com .��:"
- ,Sabão."

�irgerri Espectalid_ade ...

di.. Gla, _ II.'IIL IIDOSIII,lL,;_'oU"llleflllrea J
�

registrada)
eeoDomlza-se jelPPo.l.e. dinbelro·

..
, ,

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

zam a energia solar sem es

'pelhos, para aquecer as ca

sas. Esse á'quecimento cen

tral de um novo gênero,cau
sou furor ria- Califórnia. E'
este o prineipio: captar nos

telhados, por meio de telas

'j pl'etf\S, o calor solar, levar
iglJa fi quarenta graus,. au
mentar a temperatura até
oitenta graus PO"i; me�o' de
bombas a calor e enviá-las
.aos radiadores.

Captar e concentrar' os

raiQs do sol com espelho;; n�0
é uma ·idéia nova. Arquime
des util,izou ,êsse meio, ,há
2 mil a'nos, �para incendiar
a esquadra romana que as-

" sediava Siracu�a:-------

�. -

Se Você,usa Oculos
PARA CORRIGIR A VISÃO

------------------�--- �
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A4vertência.linissima do' p.orloo da�!A�o�MAS
�\�coflJuntura febril

Meias excelentes a preços .
tante ramo' industrial com I trada,. Permitiram a deter

I competição ruinosa, se tem tendido como advertência à
irrisórios - "Gretchen 'mais 400 máquinas no valor I mínadosc

revendedores ofer., de chégar a um entendimen-' ind6stria pesada alemã em

manteve-se fiel aos pre- de. cerca. de 150.000 marcos .

re�em.-nas sob uma �arca' to. tácito. Os peritos indic�m'll perigo
de cometer levíanda-

ceitos da poupança. cada uma. Mal começou o proprra, em regra designa- I
que este caso ,grave. da "in- des semelhantes.

.,��:,'-" inverno, as senhoras alemãs da de "marca da casa". Es_11dústria leve" deve ser en- George Kronenbitter
Hamburgo4!._:_ A produção abandonaram as meias fi-

.

te estratagema permitiu re-Il----------�·-------------
da Alemanha Ocidental ten- na� e decldlram-se .pelas duzir os estoques, se� avn-I 'BASTA SABER LER E ESCREVER
de, em muitos domínios da melas de perlon, de mver-

'I
tal' os preços das meias de '

economia, para uma expan- no, relativamente fortes e, marca.
' I

. Para

são cada vez maior. Não resistentes Ou até mesmo Pc Surgiu ainda. outro fator Aspirar, a um Futuro Brilhante Fazendo

faltavam, todavia, fatores las meias de lã em padrões contrário aos cálculos um
POR ,CORRESPONDENCIA o seu

eapazes de impedir exage- muito atraentes. Os produto- pouco ousados dos índustrí- Curso Ginasial (Artigo 91" do Decreto-Lei 4.244)
ros, A indústria, sob. mui-. res que contavam com um

I ais: Reduziram-se os direi- . PEÇAM INFORMAÇÕES AO
. LN.C.A. - Rua Visconde da Silva, 14 - Botafogo - RIO.

tos aspetos tão elegante, 'Có,ns�mo suplementar ,de .40 i tos alfandegários das meias
" . ..

_

(basta pensar nos seus mo- milhões de pares de me�as, de Nylon. Em face da ofer- DOIS premiou maravilhosos!
delos e nos seus produtos) viram as suas vendas bai-I ta excessiva, não faltaram UMA VIAGEM PELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO SUL
de meias de senhoras, que xarem de alguns milhões, I

conflitos entre os produto- -, e
'

até agora participara na ex- não lhes restou outro' ramé res. Entretanto já se che- -c

UMA VJAGEM PELA T.A.C.!
pansão economica geral, dio senão reduzirem as suas I go.u de novo a entendimento. I R.esp.onda à "esta pergunta:' QUE SERÁ CAFÉ DA
viu-se agora forçada a con- �xistências/ consideráveis, Até aqui cada qual tinha I MANHÃ?

.

fessar um revés. As suas vendendo os seus estoques pro du zido paci ficamente I ,UM PROGRAM:\ DE RÁDIO? UM FILME OU A
especulações redundaram sob cerca de 4.000 "marcas com a certeza de ter colocá- lVIARCA DE UM NOVO 'PRODUTO?
efetivamente num fracasso. da casa". Significa isto que, ção dos seus ,artigos no mel' ENVIE SUA RESPOSTA PARA RÁDIO GUARUJÁ,
A competição tornou-se em vez de venderem as suas cado. Começou agora' a fa- .\NEXANDO SEU NOME E ENDERÉÇO E CANDIUA-

dia a dia mais cerrada e os meias sob a _SUa marca :regis .
se em, que, para evitar uma TE-SE!

.

preços do adorno indispen
sáveis das pernas femininas �••••••••••••••�••••••••••��.�••�.�•••�••••••�••••�••••••••,••••

O····�·�Ibaixaram até a, um limite I -

.

que exigia imperiosamente.-.
.

um entendimento entre os

.:.. EM 'FLORIANO'P'OLIS Ireis das meias alemãs. En-
_

quanto em Maio de 1956
, •• . I"Arw" oferecia um par de

,

meias por 3,90 DM, as fábri- ·1 . :
cas "'Opel" foram ainda· •

mais adiante, exigindo'ape- I I
nas 2,95 I)M. Pouco mais
tarde, "Arw" resolveu-se a

acompanhar a baixa. Como
noutro setor da vida mun-

- díal, preferiu-se agora um

armisticio à guerra'Tabertà.
Os 108 fabricantes de meias

�:r�e:::a�:cao��:��:n�:le :i; U M D '0 S B O N 'S, H O T� IS' D:O B R A S I L i
senhoras alemãs não estão •

i
i
I c.

, I tratamento com

I
-

:

��,;��� 11":. > ,�'-"lr;- J '·Í':.��'lIi5J.' I'
I Colegiõ' Coração' ,:de Jesus'"

dispostas a bater os recor

des americanos. "Gretchen",
,

noutras palavras 22 milhões
de podadoras de meias na

Alemanha Ocidental, gas
tam apenas 6 a 7 pares de
meias por ano contra .cerca

12 pares que representam a

norma das suas colegas nor
te americanas.

Os produtores mais ati
vos e mais optimistas tenta
ram convence- a clientela
alemã a usar exclusivamen
te meias extremamente fi
nas, de alta qualidade que,

considerando o caso do pon
to de vista dos produtores,
têm a vantagem de se rOIll:;
perem mais depressa. Ain
da poucas semanas antes do
Natal ampliou-se o parque
de 'máquinas' deste impor-

,
.

(

...

* RESTAURANTE A LA CARTE
* SALÃO DE LEITURA

.

*. BAR MODERNO
* AGÊNCIA DE PASSÀGENS

A MELHOR MESA DA CIDADE

II RUA FELIPE SCHMIDT 9 - TELENONES,-' 202i
Telegramas: '. "Luxotel" 2022

I- 2023
2024 .

. , I
I' Não existe mais descrepancta entre a tradicionalI

I Impr'.. e's·so
...

· as
hospltalídade catarínense e o verdadeiro acolhimento,.

·

mais do que simples hospedagem, que se receba ne:
• "LU� HOTEL", Meus parabéns aos seus iàeªlizadore:.'
• I

' / ,e sobretudo aos que o 'mantêm. ' :
: .,.. '.,

• Bento Munhoz. da Rocha :-_Governagor do Estadol'f
" -, ,-

.,,"-,� do Paraná. .

.'
.
./.

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

REDE INTERNA

, ..

'ECONOMIA-absoluta "

Grande CONFORTO
'. ---'<-':"1:�'

AQUECEDOR'
ELÉTRICO

CONFORTO absoluto·
·Grande ECONOMIA

AQUECEDOR :ÉL�TRICO CENtRA�'
Capacidade:

100 a 1,000 litros

�.��f .

'.
"

IMERSÃ0--e CHUVE1RO
---=--..........:.:

Capac;'dade 30 LITROS

• Construido inteiramente. de
cobre,

• Aquecimento ultra ·ráFido.
• Játo abundante na tempe·

ratura desejada,

O MISTURADOR DÁKO, de ,,_

logam instontoneo. permite o

maior escalo de 9roduoçóes de

TEMPERATURA.

\

•
.P

FObricodo& IlOl ti.,.
horiZQI'IfQ' e vtrti,OI.

• C-onstrução' s6lida. 'sendo a caixa interna 'de COBRE.
rêvestida de material altamente ISOLANTE (lã de 'vidro).

• R�$i&tência ê:lo tt� ·tubular. inteiramente blindada•.
• �,Controle automático de temper.�tura-'pOt' llRMO$TATO.

que 'progorciona grande �CONOM)A.
,..,_

.. _.

No Programa:
Nticia da Semana Nac.

,

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

As 3 - 8hs.
Ruth ROMAN em:

-. SHANGAY ,CIDADE
MALDITA'

As - 8hs.
Marlene DIETRICH em:

O DIABO FEITO MULHERNo Programa: �

Cine Jornal Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos .

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços :'10,00, - 5,00.
Censura até 14 anos;

, ••.•,
As 5 -,8hs.

Virginia MaYo - Píer
ANGELI em:

O CÁLICE SAGRADO

As - 8hs.
"Em Sessão Popular"
John WAYNE em:

GELEIRAS DO INFERNONo Programa:
Reporto na Tela Nac.
Preços: 'l�,oo - 10,00.
Censura até 10 anos.

Às - 8hs�
Oscarito .

- Cyll. FAR- As - 8?hhs.
NEY, - Enalda - Miriam

_
"Em Sessão Popular"

THEREZA em; j ; John WAYNE em:

COLÉGIO DE BROTO� GELEIRAS DO INFERNO
No Programa: No Programar-
Metro Jornal Nac. I Nticia da Semana Nac.·
Preços : 18,00 _;_ 10,00. . Preços: .6,50 - 4,00.
Censura até 14 anos. Censura até 14 anos.

,
-

_-.. � Ji�f_�fA�i1�
..........-.J".' -: a••••_.....,.._.._.. _._._._._._._._ ............

•
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_

�/ PRISÃO DE VENTRE

PILULAS Do A8BADE'Moss.
, .•

,

i . As vertigens, rosto qunte, falLa •
ai, vi)mi'OS. tn�Il'lra8 e ddrcSl �

" cabeça... a maIor patte das vezfii
sâe devidas ao mau funcionamen·
to do' aparelho direstivó e eonse
quente PrisÍlc;;' dI.' Ventre AlI
Pilulas do Alllll'lOI' Moss sae mdi
eadas no tratamento da Prisáo Clt'

Ventre e suas -mªnifestaçôes ..

"as AngiOC'olites Licenciadas pe
,'a :saude PU"li('''. as Pilulaa :lo
Abbade MoSli são u3adas por 1111-
(bares cI.t! p.ssoas, . Faça. .. tJe:ll

o uso das plluJa� de �bbade Moss.

Exame ,de II época
Inscrição: -12-2-1957, das 10 às 12 hs.
Realização: 13 e 14-2 às 8 hs.
Exame de: Admissão ao Gin:ísio para vinte vagas
Inscriçâo« 12-2-1957, das 14 às 17 hs.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saú

de e de conclusão de Curso. Todos isentos de sêlo, mas

com reconhecimento de firma.
Exumes: 13, 14 e 15-2, às 8 hs.
Inscrição para admissão' à Escola Normal,

de tôdas ns candidatas ginasianas
Dia"12-2-1957, das 9 às .11 hs., com apresentação dos

seguintes documentos : atestados' de saúde e de vacina
elo Depart, de' Saúde, certíp.ãó de idade e de conclusão
de CU'fSO, com firma;: reconhecidas:

Renovaçãõ da Matrícula' _:_ Mês/de fevereiro
Median'te' pa,gamento da i prei\taçâo

Curso Primárió
'

Dia 14 - 1° e 4° anos. e Jardim da Infância
Dia 15 - 3° e 4u anos e Pré Ginãsial
Cursos: Ginasi�l, Científico; Clássico e Normal
Pede-se o favor de trazer, sem f\llta, 2 fotúgrafias

3x4, de uniforme. As alunas da I série ginasial e as nova

,tas internas das deilíais séries queiram trazer 3.
Día 19 - das 8 as 11hs. - las 'séries ginasiais
Dia 19 - das lf:j às 18hs. - 2as séries ginasiais

,
Dia 2.0 - dai; 8 às llhs. - 3aa-s sé·ries ginasiai&'!>,
Dia 20 - das' 15 às 18hs, - 4as 'séries ginasiàis
Dia 21 - das 8 às Úhs. - Cursos: Científico, Clás-

sico e Normal
�

.

I
.

Reabertura das aulas
Jardim da lh1ância - dia 25-2-1�57
CUl'SO Primi'.rio - dia 25-2-1957
Curso Ginasial - dià 1-3-H)57

I Curso Colegial - di.a 1-3�1957
Curso Normal - dia 1-3-1957
Turno da manhà, às 7,45hs.
Turno da, tarde, às 12,50hs. '-;.

_

�
.. 1

No 1° dia de aula., as alunas apresentem-se de uni
forme de gala completo: blusa de manga comprida, boi
na, luvas, sapato colegial (preto, fechado).

CUi'SO ·de prepara'ção para ó Lar - anexo ao Colégio
I semestre de 1957

1� a 28 de fevereiro, - Cur;;o intensivo para Senho
ras que desejam ape:cfei'çoal'-Se na Arte Culinária.

Horário a ser combinado ou daS' 14. às 17,30 hs. ou

das 8 às 11,30 hs.
�atrículá: dlÀ.riamente, entre 16 e 17hs.

.

7 de maJ,'ço ,até fins de abril
Curso 'para ,S'�nhoritàs, das 14 às Í8 hs.
Maio ,--- Curso para Cozinheiras, das 19 às 21 hs.

gl;at'is. . ,

Junho - CunlO para Senhoras, das 14 às 17,30 hs.
�atrícula nas 3lls e 6as, feiras, das ui às 17 hs.

,

EX_\MES DE ,ADMISSÃO AO GINÁSIO
Prepara-se alunÕ'S para a 1I0 época dos Exames

A dmissão ao Ginásio.
_"'''''''--'''''''''''''''Trâtár' Av, 'HeicíU(j

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qual'ta- feira, 23 de Janeiro de 1957
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"O EST_J\DO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
--------------�----------------------------�----------------- - _ ........-------..,------- ,

. Apreciável "Superavit·' na Proposta 1

Orçamentària de Eisenhower.·
De Jack Wilson, do IPS,

para "O ESTADO".
WASHINGTON, janeiro

--,- A Mensagem Orçamen
tária para o ano fiscal

Ül57,1958, apresentada re

centemente, ao Congresso
pelo Presidente Eisenhower,
oferece equilíbrio em mais

de um ponto, sendo que o

principal se refere à ques

tão dos investimentos e do

tações. Na realidade, con

seguir-se-á durante 3 anos
,consecutivos um "supera
vit" bastante apreciável e

ademais, segundo o' Presi
dente e seus assessores eco

nômicos e fiscais, o
-

orça
mento apresenta. também
bastante equilíbrio com res

peito aos programas que su

gere e aos fins que perse

gue para satisfazer as ne-.

cessidades atuais e futu

ras.

Com respeito a êste pon

to, será interessante, se re

cordar que a progressiva
eeonomia� dos Estados Uni

-rios está forçando o desen
volvimento dos recursos na

cionais em homens" dinhei-

1'0 e material. Como bem sa- lares para a Secretaria d�
l ientou o Presidente em Sua I Defesa, cu sej� um aumen

Mensagem Orçamentária ao to de 2 bilhões de dólares
Congresso, tais exigências

I
sôbre a sorna destin�da pv·

têm levado o Govêrno a
I
ta o IlH:Sn:O fim durante c

dar prioridade a projetos � exercício de 1957;' com,
ns cionais e internacionais, I preeridem ainda a contínua
abordando os planos de: ção da ajuda militar a ou

n::_aior importância ímedia- I, t.r�s p�íse� no. mesmo nív�l
b. 0'_ 1957, 0,1 Sejam, 2.800 mi-

Todavia, apesar desta lhõe s de dólares, que repre

circunstância, o orçame�-I ;,;e.nh�m um aumento de 30.0
to apresentado, pelo PresI-, rrumões a um total de 1 bí
dente mencio�à do�aç�es da,11hüo e EOO milhões de dó�a:,
ordem de 71.800 milhões de

I
res em programas de aSS!3�

dólares' durante o exerci- tência econômica a outras

cio fiscal que termina a 30

I'
nações e um alImento de ..

de junho de 1958, ou sej�, 400 mi,lhões de d�la:eB a um

um aumento de 2.900 mi- total de 2.300 milhões para
lhões . de dólares sôbre as a energia atôm.cn. Uma imo,dotações correspondente ao portante sorna corresuon

ano fiscal de 1957. Desta dente a esta pa :"E'I� é 'des: I
maneira, o próximo exerci- tinada ao emprêgo da ener-

'

cio fiscal será o de maiores gia atômica par a fins paéí-I.dotações da hístórta dos Es-' ficos, bem como a constru

tados Unidos, à exceção' dos] ção de reatores atômicos
3 anos da segunda guerra para produzir (m(�"gi3 elé
mundial e do ano de 1953, trica e para ) desenvolvi
durante a guerra da .Co mental de .novi: aplicações
r éia. c da energia atôm ica nos cam

As dotações previstas pa- pos da medicin v, agricultu
ra o ano fiscal de-1958 com- ra e indústria e ainda pará

j.rc en.dem 38 milhões de dó- compartilhai com outros
países dos progressos da

nação no que Se refere ii
energia atômica para uso

.civil, de acôrdo com o pro
grama do Presidente Eise
nhower sôbre o emprêgo da
energia atômica para fins
pacíficos.
A previsão orçamentária

inclui ainda parcelas num

total de quase 7.400 milhões
de dólares para o pagamen-
to de juros o, que implica

PE'. RDEU�SE num aumento de uns cem A parcela para: despesas to consideram que a recei- CONSELHO Rt:GIONAL DE ENGÉNiiARi�
milhões de dólares devido à diversas do Govêrno atinge' ta será superior à

deSpeSa'j ARQUITETURA DA OITAVA REGIAO
C"!\ N E TA· T I N T E I R O majoração dos juros e à 1 bilhão, e 800 milhões de no montante de 1 bilhão e R. G. do Sul _ Porto Alegre

Gratifica-se bem a quem entr-egar à Rua. São Jorge crescente demanda de crê- dólares, Apesar do aumento 800 milhões de dólares, o

E D I T
I

A 133, nesta capital, uma caneta-tinteiro com o nome de dito e capital na próspera das despesas, os funcioná-
I

que rep-resenta um aumento

F:rede�o Pedro Bavasso, perdida entre o trecho da economia dos Estados Uni- .rios encarregados de efetuar; ligeiro sôbre os, mesmos cál- Pelo presente tórno público que o Snr. EDILSON
Praça 15 à Rua Trajano. dos. o cálculo global do orçamen culos efetuados para 1957. DINIZ DE SOUZA, reouereu a este .Conselho o seu ra-_---�'...;_----'-----��---�--'""":"-------....;.-----...;---------�-----.I Os responsáveis pelas fi-, - .

nancas .do país_'projetam,
glstro �omo AGRIMENSOR a,título .precárto, Para-o

,
, ,,_.," MunicípIo de Campos' Novos, no Estado de Santa" Ca·.de acôrdo com a'Mensagem

apresentada ao Congresso,
tarína, de acôrdo com o p3.rágrafo único do artégo 5.°

I �tilizar êste "superavit" pa- do 'decreto n.o'23.569, de 11 de dezembro de 1933 .

ra amortisar a dívida pú- Ficam, pois, convídadcg Os profissionais interessa'

plica, que chega hoje em dia
dos já registrados neste Conselho, a s-e pronunciarem

a 270 'bilhões ele dólares,
a respeito para o que lhes é concedido o prazo de 30

após ter sido reduzida em 4 d1as a contar da publicação do presente Edital.

bilhões.
'

Pôrto Alegre, 28 de novembro de, 1956.

A mensagem orçamentá-
'

Eng. Felici_o Lemieszek.

ria inclui também vários 'Presidente.

projetos de lei que o presi
dente deseja que o Congres
so considere no atual perío
do de sessões, entre (JS qu-ais
figur� um -plano de 4'- anos
para a construção de, edi
ficios escolare(' outro para
a melhoria dos serviços'Tde
seguros e de saúde, outro
ainda destinado a evitar a

bi-trtbutação a que são sub

metidas certas' \�mprêsas
que operam no exterior, e

um -em que Se prevê a parti
cipação dos Estados Unidos
na Organização Internacio
nal do Comércio e na Orga
nização Internacional de

Energia Atômica, organis
mos constituídos sob os aus

pícios das Nações Unidas.
-

/

\,

/
-'I,

V ••1\ k
.. .,.. .. " - - =

� c..._ --�
--

-

,.
, �,� :::__c

NOSSA, A"GE�A. D.A�Á AS INFORMAÇÕÉ;S �N ECE.SSÁRIA,SPARA ,A_,. C6Ua. frô:a. l/i.q..g�
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Ex,ames de Suficiência
ENSINO SECUNDARIO

Comunico aos Senhores Professôres -que os Exames
de. Suficiência serão realízados nesta Capital do dia 6

ao dia 9 de fevereir\) próximo. _

Noemia Heloisa da Cunha Corrêa
Coordenadora

"

NÀ QUAI.I,DADEI
..

NA EFICIÊNCIA I

_:. à,., 14 horas, - Homenagem aos profes
seres e alunos já falecidos, e visita ao

monumento de José Boiteux.
às 2�? horas, no Lira Tenis Club - Bai
le de Gala.

- às 6 horas - Alvorada pêla Banda da Po
lícia Militar.

- àr:! 9 horas - na Catedral - Missa So
Iene, oficiada, por S. Excia. Revmo. Dom

-

Jcaqulm Domingues de Oliveira, Arce
bispe Metropolitano.

- às 2ú horas, no Teatro A'lvaro de Car
valho - Sessão Solene de Encerramento
das F'estívidades,

"-lli!iiIiiiliiIt - NA EC'ONOMIA I I:)

'·Rádio-Técnico
> FREClSA-SE, com urgêneía , Tratar· na Eletro
'I'écníea, à Rua Tenente Silveira.

JUBILEU DE l'RATA DA FACULDADE DE DIREITO
DE SANTA CATARINA

•

PROGRAMA
ir·

IV IJm !3 folJ/lltil8t:!sg!
, �

Dia ,6-2, - às 20 horas, no Salão Nobre - Conferên
cia do Prof: Henrique da Silva Fontes.

n 7-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Homena-
gem aos fundadores do Centro Acadêmí-

"

co. '

8-2 - às 20 horas, no Salão Nobre - Homena
gem ao ex-presidente do Centro Acadê-
mico,

- TINTA DE ACABAMENTO MÁGICO! " 9-2

"

" 11-2
I

CAMINHONETE
Vende-se, '_ a vista uma

Ford F-I - _1951, em óti
mo estado.
Tratar à Rua Felipe

Schmidt - ,34 - sala 6,
,I n�sta.

primerrc em tudo.

Com uma só demão cobre .o maioria das

�"""""·�I-supêrfí�--5... E;�suR.er�econômica:�-.......:.-:- -'"

,

com um galão de Kem-Ton"e�e�melo- _..or-"

g(:dão de água, V. obtém um galão' e meio

de tinta. E Kem-Tone tem a garantia
de qualidade do fabricante.

Por tudo isso, Kertf-Tone' é também

a primeira na preferêncià do, _público!
---,'----

---.�

CAMPANHl«fD_lKA(AO ,FLOREStAL
� _.

.

-..........____� ......

_b,�

O pinheiro pode ser plantado consorciado coIn-c-uJ-
turas anuais até o terceiro ano, o 4,ue barateará a des-:-----�
peza com as capinas,

Consulte o' "Ac01'do Florestal" sobre refloresta-

•

,;t({M� é encontrada�em tôdas:: Calt;ll
do r�mo. Con,heça suas,13 lindas tonalidades.

't*, UM PRODUTO i"�:':}:/):(\ ' SHERWIN
.

�',.

VENDE-SE
\

Por motivo ' de mudança
uma geladeira Bacelli, de
15 ués. e um conjunto e,sto
fado.
Trf,�ar à Rua Gel. Bitten·

cou rt 131 -'- s.obrado, apto.
2.

LOTES

./

mento:

---------------------------------------------------------------------------------

Wil.LIAMS
Temos ótimos lotes à venda situados em Itaguassú
p'raia - da Saudflde � Bóm Abrig,o- - Balneário

Fundos da Escola de Escrita e Fazenda.
Dirigir-se à Rua Felipe Schmidt nO 34 _:_ Sala 6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASTELO BRANCO, Por
tugal, 22 (UP) - Outro ba·
talhão português l).1l'th·á deu
tro em breve 'Oa1"a a Judia
Pol"tugliesa. ,Uma companhi:t
desfilou hoje pela,,; 'ruas des
ta cidade, a fim .:te incorpo
rar-se ao contingent,.� espe
cial de mil homens que via'

i<�l:!Í_njl l)!·Ó�j�a.. semm.a .

BARCELONA, 22 I UPi .. -

O boicoto dos boncl�s da ci

dade, hoje no oitavo dia, co'

meçou a -lprlJ'.;;eíÜaf inêlÍcio;�
de que está enÍl·aquecenc'o a

frente de resi:"ll!Ãnci;l popu'
lar. EmbOl'cl mi!Jlllres de'PfS
soas se mantenham fitmes
e se dirijam a pé para os lo
cais de trabalho, nota-se que
aumeI\tam o nUmero dos que
se utilizam dos bondes e 11;1-
gam o novo preço das· pasEl.a
gens. O boieot� começou .>ia

segunda feira da semana pas
sada, quanda o preço; da pas
sagem fai aumentada ele s(.';;-_
senta para oiténta centavos
de pesetas.
HAIA 22 (UP·" -- tõm ÍlUl

cionál'i� da embaixada so,'ié
tica nesta (!apital foi expur
so do país, so� a acusação
de ter tentai.'l colher jnror'

.

mações secr�\'\'3. 11m eomu

nicado do Ministério do Ex
terior diz apenas que o se'

gundo secretário d;t Embai
xada Soviética, sr. nrallkov,
foi declarado pcr'lomt non

gl'ata, na sexta-feif{l passa
,da.

-...· .:.-.........,;_ _ _ -:-.,jõ "...j._ � -_2 _ .f"cc C_ -_ =-- -.- "c.·E·.·.,..s ;...· .d'1 ·B.._· ,..,. · · �...

. .' ,.,. -. �
, .

o Egrégio Tribunal Regio.nal Eleitoral, em sua sessãó de ontem, resolveu fixar o dia 12 de maio do corrente ano: para o. pleito de ve- .

.

readores e prefeitos, nos municipios. de Santo Amaro, Lauro Muller, Barra Velha, Vidal Ramos, Urubicí, Descanso e Itá. 'Na mesma

} data serãn realizadas elei-ções para vereadores'em Ituporanga, Guaramiri..m, Capinzal, Taió, Tangará, Piratuba, e Turvo.
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As tropas -�a ONU estão avan�an�o' em �ireçãO ao Corre�or -�e Gaza
LONDRES, 22 (U.P') - UM PORTA-VOZ DAS FõRÇAS DE EMERGÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS NO EGITO ANUN ::IOU QUE AS TROPAS DA ONU ESTÃO AVANÇANDO EM DIREÇÃO DO CORREDOR DE

· GAZA E DO GOLFO DE AKABA. ENTRETANTO; NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR ESSAS NOTíCIAS. POR OUTRO LADO, NO' CAIRO UM PORTA-VOZ EGIPCIO DECLAROJ QUE SEU GOVERNO NÃO
RESPEITARA AS RESOLUÇõES DA'S. NAÇõES UNIDAS, A MENOS QUE ISRAEL SE RETIRE IMEDIAiTAMENTE DO TERRITóRIO EGIPCIO. -- JERUSALEM, 22 (U.P.) - AS TROPAS DE ISRAEL SI!.
ftETIR'ÀRAM HOJE DO DESERTO DE SINAI A1.'É A ZO:�A DE GAZA E A REGIÃO COS.TEIRA DE DUZENTOS Q,lHI,Ol't-lETROS DE EXTENSÃO QUE PROTEGE A ROTA DI! NAVEGAÇAO DE ISRAEL COM
O GOLFO DE AKADA. NOTíCllAS FIDEDIGNAS QUE CHEGARAM A ESTA CIDADE DIZEM QUE A RETIRADA EM MASSA DAS FÔRÇAS ISRAE.,ITAS FOI COMPLETADA POUCO DEPOIS DO MEIO DIA
TROPAS DAS NAÇQES UNIDAS OCUPARAM IMEDIAT.\MENTE O TERRITóRIO ABANDONADO PELOS ISRAELENSES. RECORDA-SE QUE AS NAÇõES UNIDAS EXIGffiAM QUE ISRAEL RETIRASSE

.rOTALMENTE SUAS FÔRÇAS DA PENINSULA DE SINAl INCLUSIVE A ZONA DE GAZA E DO GOLFO DE AKADA

o Ministro LUISGALLOTTI VISITARAO o BRASil'

ln !� i �! rima� no a�1
O�BQM EXEMPLO
RIO, 22 (V.A.) - A propó

sito dos acontecimentos ma

ranhenses e seus reflexos, o

Ministro Luiz Galloti, presi
dente do Supel::ior Tribunal
Eleitoral concedeu ao O Jor
nal, a seguinte entreVista:
- Estou à vontade para

falar, pois as decisões, de
que se trata, foram unaní
mes e, só em caso de empa
te, me caberia proferir voto.
Acres,ce que amanhã tsrmi
na o meu mandato ua Justí
ça Eleitoral,-' retornando eu
ao exercicio das minhas fun
ções no Supremo Tribund
Federa!; e assim ··üo m-ís

- Não basta sabei' ganhar
participarei do julgamento

'

- exclama Para a nossa re-

das eleições em questão _ I portagem o ministro Luíz

declarou-nos o ministro Luiz Galloti.. "Saber perder é con-

Galloti, presidente do I'rfbu- díção essencial ao bom con- .....

1 S
.

EI·t 1 b vívio democratíco" - acres-I·---:-lr,..,...·1-'--'-ó'--lj--Q---f-'--2-3-d-J--'--d-1-9-5-7na uper-ior ei ora, so re
cantou

r Orlan po s, uarta- eIra, e aneuo e
•••••••• � •••• __ <
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"

bunal adotou providencia de � - - - - - .... .... - .. - - .

viadeO� �� ��E ep��r�:�l;�"enet�� caráter provisório. A decisão M O" N A 'C O
or� NÓ;; segundo

certa--i;r;_.j-oposicionistas do Maranhão
.- ainda está por 'ser proferida. . p�ensa, não viajamos,

figura um do deputado Pe·, • Assim, quem tiver dIreito só
.

, não conhecemos () Esta'
dro Braga, em que verbel'a deve cuidar de tra'Z.=!l' as ra' Moneg,asca OU americana? do e, por iilSO, não po-
violenta .e desaforadamente, ,.' ZÕeS qU3 o de.mon:.;trem, e demos falar das ópero'
a conduta dos ministros dl não contumélias, que jamais sidades ,do último é do .

mais alta Côrte de Justiça
E prosseguindo na anali· constituiram argumento Pa- MONTE CARLO, 22 (UP) que nasceu. As leis de Mô- atual govêrno. ..

Eleitoral no J'ulg'amento da se aos telegramas desafora ra juizes côns'cios de seu de·
d Nem tanto. �- Os Estados Unidos e o I nasco são feitas em gran e·

atitude de indisciplina dI) _:1. II I Há pouco, numa volti-
-F'A- L E C I M··E N T O p'rincipado de Mônaco estão narte pelo Principe Rainie1', I h

•

1
.

t
-

T�E daqu:,:le Esta:io, diplo- , • n a ai pe os m erlOres'_1!
mando, contra determina- , empenh�dos numa batalha e se êste afirmar que o seu I topamos,. nas redond�' -:
ções expre�sas do Buperior, MARIO CÂNDIDO DA S'ILVA. diplomatica em tôrno de herdeiro será exclusivamen- . zas de Indaial, com um �
no cargo de vice-governador, .

, uma c.ríança que ainda não te monegasco. isto é SUfi-11 monte de pedl'as, já �
o candidato Alexand!'e cost'l'j Em Sua residência, fi Ave- muito, também, sEU clube, o 2500

meio escondido pelo ma- ..
FAL':õlOS .,

M R d
- nasceu - o herdeiro do ciente para os seus. tagal e· ho meil) dele',..., maa auro amos, on e �e Riachuelo, Por Guja pl'esi- -

- O conteudo dos referi- i encontrava graveme:lte en- 'dência passou em diversas Principe Rainier III e de súditos. O Príncipe cOnSi-l! belll alteada, enorme ta-
dos telegramas é. tão deliran, Ie'l'mo, veio a fal::cet', à ma gestões. sua esposa, a ex-estréIa de' dera' inconcebível que o her- boleta: "Obra <lo �ovel'-
temente falso. - ,!o:ltinlElU ,I drugada de ,mte·ontllIn, nos- Deixa viuva a exma. sra Holtywood Grace Kelly. deiro de seu trono tenha ci- ,� no do Estado".
o ministro Luiz Galloti _. So estimado conterrâneo, sr. Ana S. da 'Silva e os seguin'

'

fl'- d d
.

d t
- M 'I'ambém num pasti-

qllA provocou gel'al r'epulsa 11\6a'rl'0 Ca-lld'l'do da Sl'lva, Con-
Rainier afirmou que o a ema e ou 1'a naçao. as.' nho bonito e vel'de come- m tes fHhos: Ruy, Rubens; Ro· lho de sua esposa, natural o Departamento de Estado'" -

l' Te até a reprovaçáo logo ma-I tador Geral do Estado, ulti- meu, Rosélio, Risoleto, RO�le- ," os ananes, a 1 nas. a·

nifestada a vários jornais do lilamente aposentado. lí, Regina, Ro,ita, Rinnlda e de Filadélfia, nos EstadQs n'ão pode sentir-�e satisfeito
I
� quatas, observ'lmos a,

�representante das oposiçõe.� 'Funcionário exemplar, pe Rosa. Deixa dete netos. Unidos, será exclusivamente ao ver a cidadenia cassada', � mesma coisà: o monte
maranhenses no Tribum.l ,Is. sua capacidade e compe O sepultamento dos seUs O D t t

.

tes mes

1-
de pedras, o matagal a

monegasco. epa1' a�en
_

O a um amer2.cano. an
-

i •

d
•

1 h ISUPerior Eleitoral, deputado tência prófissionai,." de par restos mortais, pelas- 17 horas _

I
sau o melO e:1 a o e-

!
de Es_tado, ·no estanto,. nao , mo de seu naSCImento. t d'

.

C!odomir Millet. Não mere- com alto espírito púb1ico, o de ante-ontem, no Ct'mitério I a rom os m(>3l1WS Ize'

ce, pois, resposta, e, sim, des- Extinto prestou gl'andes e da Irmandade do Senhor dos pensa da' mesma forma. De
I

Se o Departamento de Es res! ,

prezo. Devendo guardar ::t se' excelentes serviços ao Esta� Passos, constituiu, r\!spe;tosa acôrdo com a lei americana, tado achar que � decisão de I � Quanta operosidade ,

r!,midade, s::m a qu�l deixa- do.
\

homenagem à sua memória um filho de pai americano II
Rainier III está privandp I � taboletad�! $. !�l�m de ser verdadelrame.me pelo elevado njÍmero de pes- nascido no exterior tem a arbitrariamente um cidadão

I
JUIzes, os membros do Tnbu' EsporÚsta dos mais entu r;oas presentes, vendo se, .sô- .. .,. d"t �

..
'

nal não' podem descer aO ter- .

t· .' ,,'" br"e o coche fúnebre, muitas cldama.norte-amencana ate I amencano de seus IreI OSt Em 1958, ano di: elei-

I
Slas lCoS, SerVIU com r�l ,t e,e ..

21 d' d d h
' .

b r Ih neste - -

dreno a que os querem a�ras- voção o 'remo catal'inense, :;o1'Oas e ramalheta.s de flôres. atmgll' os anos e 1 a e. avera maIS a u o,

�.
çoes, o governo man 'i

tal' �queles que
. �e delx�lll cujos destinos presidiu pcr. À família enlutada, O. E:;;- Então, poderá optar entre principado do que es�a pro- I I;á abrir os valos l)ara os .

dommar pela palxao dos m- mais de uma vez, à frente da TADO apresenta sentidas permanecer americano ou gramado para o naSCImento alicerces. E pinta." as

�tere�s�s contr.ariados. Pras-I entidade máxima, Deve-lhe condolências. adotar à cidania do país em do filho da princesa Grace-.· i
__t!��l�:as! ? ..

�egulrao serenamente em SU,l
/"

'.
.._

••• - _ �......,..,... .. _ ,

..........................................................••..•..••....•••••..•••••••••••••••••..•••••••••..••••..�· ·T�.�••��.!.I A propósito da cai'h do Se,cretárió do

B
.

L-SAS EseoLA �,respo,nd,:!nte_ao mmlm_:>_co�s 1 u�nru:._ e

I G:::vêrno, estampada em "O ESTADO" O "
'

: H2.1ut"d����retana da Educa?ao :
I de impostos, o, único raciocínio possível

.

diluidas etn ver1:>as de _outras Secretanas, :
• Bolsas Escolares, publicado negte jornal, . . < afirma a n{)ta do Governo. :•• c) - o quantum de 5% sôbre a taxa do gals referIdos, s l.J'repticiamente incorpo- C d' cl'a' -I s não há discrimi- Oficamos a 'dever um .comentário, que aquí 'd

.
_ omo ISSO as, e ••

. Plano de Obras;
.

ra OS
� r'Çámento da receita, ampliarao, -

? •

I VaI.
" b 1" -.' • l' d naçao.

I. d! - outr�s ver as ap lc-a'VelS n:aconi$ xecut�do.g, m�clçamente, os va ores a
Como afirmar que serão aplicadas nis'

I -

1 - À Secretaria de Educação, por fôr- truç�o de�� arrecadaçao d�s lmpostos.. ,to e naquilO, se há liberdade de aproveitá- I
I ça do art. 169 da Constituição Federal' ::�.!:�';;.(uás, somadas à dotação cons' Ora, acrescIda a r�nd,� de lm.postos, .a las tanto em edificios 'escolares comá eU' I·I

�. /
o 72 lt

li • "e:�retar'a de Educacao se devena deferIr t b I?dev:;m ser atribuidos recursos iguais .a---.-...."'à'flte do decreto n. 2 , u ,rapassanam b I. 1 •

_ campos de fu e o . •
• 20% 'da receita de impostos, o ql"O/

'_'
os 20% do ,mandamento constitucional. novos recursos. Quanto ;pensa o Go.verno. -

t t d I
.1 . m

" .r-�::<!' se-
3) _ poder-se-ia. concordar com o arrecadar a mais, com base nas famlgera- n - Com OS nu�eros cons.an es 001'-.

g�ndo os dados �rça_ jli!:�.féquivale- G
A

d r s Ih'e raza-o se este viesse das leis acima nomeadas? Diga o Govêrno çamento e em que a Secretaria de Educa- II rI3 ",� c �JJY' • I overno e a - e-
. .' _'" d 201Y1 d ·t-

uU allO -!!Itr 10107 a Cr$ 227.930.000,00. .

bl'
.

f m"""se' e poderemos verific'ar se cumprlU a Cons- çao �e .confere menos e lO a r�eel a ••!"---"'. .

, .'
a pu lCO e III or "'s .

.

.

'.
-

-1 .'

, A lei orçamentana, porem, contempla a) _ que ria rec'zita de impostos .cons- tituição; ,�omo nos �pega� se aos f�tos, �erde a a.

_

I
• aquela Secretaria com apenas Cr$ ,..... tante do decreto 272 e' igual a Cr$ b) - que, no famoso plano de econo- e.o deste Jornal. As conslderaçoes do Go

II 215.411.063,00.
. . _ . 1.139.650.000,00, já se incluiram os au- mia, tão anunciad,o, não s: podaram as verno nos d.e�vane!!em Sem nos c�nve�-

I Descumprida a ConstltUlçao, este lor- mentos de arrecadação decorrentes das verbas destinadas a educ�Ç�o no setor de �er .. El�s ?mltIram fatos c�o a aphcaça� I
I

nal reclamou. majoraçõe- e criações de tl'ibutos, oriun- obras; e outras não espeCIfIcamente CO!_ll' mdlscrlmmada da vel"b.a EnC�rgos �e I
. _ 'd 1

�
1618 '1623 162,i 1626 1627 prometidas com o pagamento do pessoal. rais do Estado", o impulso que a Receita.I '

2 - Contestando a nota dIZ o Governo aos as eIS , , ,

'1 .' 4' Há ainda a considerar que todo darão as leis .tributárias 1618, 1623, 1624, •

·1 qUe na dotação prevista para a Secr.etaria 1630,1631 e 1633. Como se sabe,. estas eIS
.

1

-

t' tAd 'l'se s f' z na pre- 1626 1627 1630 1631 1633, o sentido e a I
• d Educa ...ão não figuram'

-

foram vot�das em data posterIor ao en' JU gamen o e o a ,ana 1 e a

t' - � l' d
- I• a".· t. 'd d I d s nça de fatãs ex enBao ",o pano e, economia.

I, a) � (!S despesas com o recente au· �::���i�oL�:�sl:t���,�u�n��g:��:�m�
e

E o fat�, no' tocante ao ãssunto, é que
• � - O Govê:mo _pOde argUmentar co�·1

i me�;o� a dotação destinada à Universi' ·já não t;o:aa�:�t:r�a q��n!�::or:::s s�� :i=o:aE�:�:Ça;��:� :���g��a�uàa�ti���� ��::e!�: :t�:s:::�' ��o:: ��;::��::.' '-.1-
Idade;

•

I
• propos ç ..

........................................... -

. -

������������������-=��.������''""��������.���..�����..."�������,������������

RIO, 22 (UP) - O presí- Brasil este ano. Ambos, en·
dente 'Kubitschek revelou. tretanto, ainda não marca
que o ex'premier francês, sr. ram data para a visita. ()

',., Antonie Pineau, visitará G presidente Kübítschsk fez D

convite aos dois estadísta«

IraD II
Brasil no curso deste ano quando de sua víagern relam

.

.

Como se sabe, o Chefe do go- ,Pago à Europa, pouco antes
Vemo da Itália, sr, Giovanni de ser empossado na "ehefía

.. pORE'POli "M': ;'t cOà" IR A O S
Catarina- GUERRILHflRÓS DO YEMEN,

OS BRITANICOS
em Santa

missao de distribuir justiça, � dos, acentua o presi:dente do ver e da hombr'idade de sua nenhum modo, pois o candí
dôa a quem doer, indiferen-'I TSE:

.

I missão.
- dato, que perdeu unaníme

tas a doestos e ameaças, ve - Muitos julgados tem Vale recordar - disse, fi- mente no Tribunal Superior I LONDRES, 22 (UP) - A,; mais enérgica contra- Os guot
nham de onde vierem. .

I
proferido o Tribunal súpe-I nalízandc

- um caso reccn-. Eleitoral, é meu Irmão, Pois rôrças britânicas estão se rilheiros árabes de Yemen, na
.

.

ríor Eleitoral a favor das te, o de Santa Catarina, em bem. proferida a dacrsào, não! pn)parando para
- rma 'ação fronteir� com o protetorado

NÃO. BASTA SABER oposições maranhsnses, sen'l qUe a diferença de votos en- chegou ao Tribunal qualqurr I - - de Ederi. Anunciou-se que
GANHAR .

r
do que, alguns, recentes, por tre o.:: candidatos a ooverna- .manítestaçâo de protesto, I Comllssa-o estudara' duas companhias do regímen

z- 'voto de desempate. dor foi muito pequena. Nesse ne� mesmo em terj�03 res- i • to "CAMERON HINGHAN'
- Foi então Para elas a julgamento, não só deixei de peítosos. Este o bom

exem',' bl d
DERS:', reforçadas com re-

hora do regozí]o. Mas a êste votar como não participei d� plo a Ser seguido".
, . pro ema!ls erutas nativos, foram leva'

há de corresponder, quando - II das via aérea para as desola-
contraria a decisão, o res-

F �
das montanhas da Lua, na-

peito que lhe é devido, �:2m ave as quela região.
prajuízo da ampla líberdade w

..._ _ �._.....

de çrítícar e interpôr os re
cursos cabíveis..

SÃO PAULO, 22· <DP)
O prefeito Toledo Piza desig
nou uma comissão' encarre
gada de estudar o problema
das favelas na capital ban
deírante. Deverá ser elabo'
rado 'um' plano para extinção
das favelas 'RId, 22 (UP) '- Em ceri

mônia realizadas hoje, o pre,
sidente da República Inau
gUl'OU a Bolsa de Seguros,
criada pelo Instituto de Re
seguros do Brasil. E o primei
1'0 estabelecimento des_se gê'
nero, existente em toda fi

.

América Latina. Durante' a
solenidade; foi anunciado o

estabelecimento de um prê
mio de meio milhão de !!rU'

zeÍlíos, para o primeiro casal
de gemeos qUe uascer em

Brasilia, filho d� funcioná
rios públicos l'�Sidentes há
mais de três mese,. na futu
ra Capital Brasileh·a.

NOVA YORK, :!2 (UP)
O escritório comercial do
Brasil nesta cidade está ado
tando medidas no sentido de
executar um programa de
publicidade e propagailda,
cClm o objetivo,' de atrair
maior númeru do'. tllri!.bls
norte-americanos llara o'Bra
silo O 'escritório esteve reCen

temente representado 110
Congresso de Viag'ens Int�l"
nacionais da socieda.de de
Agencias de Viagens dos Es
tados Unidos, em Chicago.

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


