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,Ilu s c e 'I n o 1D3u�ura o�ras na 8abia
� CIL\.r,:::\ [;0 S!\.I:VADOR, �5 (VA), - o PRESIDENTE DA ,KIi:PuBLICA ESTA SENDO ESPERADO NA,CAPIT�
� BAiANA A TMt.DE, VINDO DA CIDADE D:2 FEIRA DE SANTANA, ONDE FOI IN!\ÜGURAR o NOVO SISTEMA

I� CE ABASTECIMENTO DAGUA. AQUI, O SR. JUSCELINO INAUGURARA OFIL.IAL1\1ENTE O TERMINAIt MARITI-

l
MO DE MADRE DE DEUS ESPECIALMENTE DESTINADO AO, EMBARQUE DE PETRóLEO DO RECONCAVO

'BAIANO E QUE JA 'SE ACl�1\ EM 'FUNCIONAMENTO. O CHEFE DO GOVERNO TAMBEM INAOOORARA O EDIFI

CIO SEDE- DA PETROBHJ\S, E O CURSO DE GEOLOGOS DA MESMA EMPRESA.

.................-.._.._w__"......._....._·...�.._..._-..�_..-.....·_�··{"".-.J",............'Y'_�-_· .......
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IW

CMRO.m.�ªo��tIPCIªE MOªA RESGL�� ºEIT��TEI�_ÇªºumPRJt CONClLIªJ1ªPREVUA A I�RNAClONA�Ç��O�'
REDOR. DE GÁZA E DA COSTA DO GOLFO DE AKABA. PELO CONTRARIO O EGITO ESPERA QUE AS NAÇÕES UNIDAS, EM SUA REUNIÃO DE HOJE, TOMEM ALGUMA MEDIDA PARA OBRIGAR OS

ISRAELENSES A EVACUAR AQUELES SETORES. E FONTES AUTQRIZADAS' DIZEM QUE EM CASO CONTRARIO, O GOVERNO DO CAIRO PROVAVELMENTE MANDARA SUSPENDER OS TRABALHOS DF..

DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE SUEZ.

URANIO' ,RIO, 25 '{V. A.) -; :Revelam
alguns vespertinos que foram
oI!cialmeme 10caJizact'os Ó\l'

���i\t��f�s�t�ss�ep����:O �� C'OO-cl"I'I·,ato'rl·a', p'ara' a greve do,s gAnl·bus�t':abalhos 'estão sendo exe-
cutados em sigilo, aguardan
t;lo-se para dentro de breve, E!ELÊM, 25 (UP) - Os mo-, no, para a ques1tão dos uni cada um. Falta ainda saIu
dias- a divurgação ofidal dos toristas de onibus da capital' formes, assim, deverão US:ll" cionar o caso do aumento das
resultados até agora obtidos' Paraense aceitaram a fór I o uniforme caqui, ou entã6: passagens, pedido pelos pro

'mula conciliatória do gover i paletó e gravata, ao gosto de i prietários de onibus. O go-
" I vernaáor está colocando a

(
,"",

'

, concessão desse áumento na
. onfede.açao Nacional da Industria: ���e��i�����, ds� ���:j�f��

- AVISO AOS INTERESSADOS - �� qt�tf�r:�a�n������xo���
, peifeitas condições

__

.

_

.-.

Poeira dosl Calriin\hos
A tática da imprensa subvenci()IUlda res agronômicos, entre as obl'as no GO'

de-scamh:.u ",gora para a mistificação. VERNO' JORGE LACERDA apontaram'
,

Entendendo fazer média nas Ctl8tas dos "5) - Est$das Caçador·,Calmon-
adve1'S�üios, ela iuvehia afirmações, para
atril.nü-Ias a nós, cinicamente, e depois
rebatê-fas com a maiol·' c-omodidade.

A desonestidade desse pt·oceder; ou

comlJrçva a falta de razão do govêrno e a

impossibilidade de l'evidar nossas críticas,
ou a incapacidáde' da sua imprensa,' de
defendê-lo,

Ainda ontem A GAZE'l'!;, saia-;�e com

rElõN1RiJl�sr"õo-'cãRGo-"õr'�I!A deiada a
<

homenagem
'Procurador Ger·al' da' 'R'epu'bll·r.a 1.1 u:Ae�':u'},���. ';,,'Vo;;,,, 'q-;:,r;';:,;��;l� :;r:::;��i�ed��i ��::;��l�r:Ord�O�o�s;�i���.i�t;1 ��;��:�pa�'acgn;�ci�ra;�')apf��
• " -= .:::, buído pelo prafaíto .da_ cani- exploralçoes, que �os termo.

s

I cOll_landante
do II �xerclto, I

hsta.
.

,� ,
_

. 'I �al paulista e a Comlssao 01'-
i
do. docUI_nento serlam,de 01'1- dehberaram transferlr a .ho- ,

A partlr. das 18 ho�'�s o

c' RIO, 2a (V.A.) - O PRESIDE�TE DA REPU BLICA ASSINOU DECRETO, CONCEDENDO ganizadora das homenagens gem politica, e tambem por I menagem ao general Estlla.:: Parque Ibírapuera, feerl�a"
• EXONERAÇÃO AO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA SR. �L'lNIO DE

F�EITAS,::: programadas para' se. rea�i-: no mesmo dia, � �e,sma hora I Leal para data � 'ler oportu- mente ilum�na�o, será �1"!�n
� TRAVAS�,OS. O CHEFE DO GOV�RNO SOLICITOU AINDA APROVAÇãO DO SENADO I z�rem h<?Je - data anlvers�- e e� local proxl�o, dever namcnte anunciada. queado ao públíco, qu:�all po

, AFJl\'I DE NOMEAR, PARA,O MESMO CARGO o DR. CARLOS MEDEIROS SILVA::: r�a da Cldade - e.m memo- reah.zar-se sole�ldade pro- d.eru; assistrr a numeres mu-

� _

" '. na do ge:t\eral Estllac Leal. movida pelo governo do Es • Assim, hoje às 10 horas, He· -sicars executados pela Oro

c
QUE ENTRE OpTRAS FUNÇoES JA EXER CEU A DE CONSULTOR GERAL DAI _ Diz êsse comunicado que tado, o que po?eria dar m�,>:', rá realiz.ldo, apenas, no vi�. ques�r� Sln,fônica do Tedtr6

I
REPUBLICA.

� tendo sungido, em torno da" gsm a confusões, o prefeito duto do Cha, o hasteamer.to -Mumc�pal, as 20 horas, bem
, �()-()-e) .....().-.()....().-.().....()---().-.() () ()._:() ()....()....()4IIfIIiIIo()...;. homenagens que deveriam da Capital e a Comissão Or- das bandeiras de todos os como, números de "ballet".

, ,

-,------

'

paí.es do mundo com os Também foram convidados

", N·ln,,�,uem,
'

,- O' e�Ye Ex,plo'rar' Ou-, a\lq-u�'-. r MI'o'· r IIIo' i�:�S Ji���1ii���t�:m�el;i' 6sC��dj��t��r a�n���a��Uâ��
,

nal de gratidão de São Pau- bairros para apresentação uo

10 a tJd�s os países que cola. público.
----------------

O PRESiDENTE AGRADECE

:No Brasil, a
\ NãO Ser, o Próprio Brasir'

RIO, 25 (,i'. A.l - Não se- o povo, o GOVÔl'n� e a.s .:Fôr· Irjional", li�a durante uma gio atual do -seu aproveita I encontrado nas areias mona'
remos apenas reserva esti-R ças Armadas estão vtgílan-, hora e meia (sem parar). menta. I aítícas atualmente encontra-
tégica mundial, e competire teso

. _ I O coronel. EJigard Alvarec "Ninguém deva explorar' das ainda no Brasil é de ape-
mas com todos' OS países no Tal aflrrnaçáo - que re Lopes, qus e Chefe da Equi- qualquer minério .no Brasil nas dois por cento, enquanto
desenvolvimento a tô mico. vela a

f,irmeza naclOnalista/
pe de Assessores Técnicos da -

déclarou. a certa altura da II que. antigamente era. de 50%.
São os interêsses de nossa do Exército em fa�e, do pro.- Ccmíssàr, Permanente. de Pes ,sua ?onferência -,Ia não Ser ' Afirmou. também,? coronel
pátria qus estão em jôgO, e blema da exploração dos mi quisas no Estado Maior das o próprín Brasil. 'I Edgard Alvares Lopes, qU2-
.............�_........_-.-...-.. ......

néríos atômicos - foi feita I Fôrças Armadas, iniciou a
�

, no tocante a exploração do

O T
- ontem no Ç;lllbe Militar pelo' C"'l cOllferência relacionando, Em uma :;;érie de revelaçõei tório e que convém ao Brasil '

\
_ EMPO'� c:::,ronel Edgard Alvares Lo-' tôdas as reservas conhecid&s _sôbre a evasão de at·eiás mo- é a ':'ua industrialização a CONCEDIDO VlSTO tA. 400 IMIGRAuTrS� p �Q

• _ pes.' dura.nte sua �o�ferência! Ue �ateria�s estratégicos do nozit�cas das praias brasilej- partir das areias m<?naz1tic�s _
_

"
'_ "\.

., _< J.\.. ," ,I� I:
l' I�vlsao do �em�o f.or. mtlt�11uda "Ma,tenals estra-j BrasIl, eXPhCa��r�!ue cada- ra& prura o exteriof<tleClaroute,aBusou f1 dem",gog,la d-<!·\l!1"

<'

'"

JAPONESES� .�eclda.J:.e!.�, SeI'i1ço ;de "i }é.g\c�, f�E��/� "pp"d�r n%-�� t'oepke;;e'lJ., '::0 está:'.Q ,c'Ol'onel '-Alvares IJôpes Que- e 6S intcrêss-es incõnfessávci3 -

_

• !..�e.tt'(lr'l""".m, va�Hlllr a}e::. ,=- �

, -'-- __�_1 ',-,-,'-,-" -'-.--
..

r, :3:. f} q1,lantidad.es éXIJQlltadas de confundir, deliberadamcf1;-. _,
....

� as, ,H,OU l!o.t'a!) r.,de 1t�"e. � _FrR,-l.9lUA.,'�C-ONTINENTAt 1;'0. (AFEn, �o��\ll,ávt'i-;\i ;á � .,t;eJWo.l ,te -lliilt�z.s,'�l' pr�.i r pa t -��, as (l!j)�.....-' 43, nicou:o' emba.t'xadOl' nít!oll!§l

�
Ch���:I)eO tl'��!!���� ,;�: � AlnU_ .,. , ,L 11 ',- _ �r?�1�1ado aos ,�tSe1;l eá-tJií� 1-1"&0 <>$, �lJ:��i�s.. nap'l(')Q��-. ,: _ ttt_�t!�lle&- do �in.l�Wio)l .&nl $,qenos Ãires, Os im����

t
<

I
" ? MANIZILAS Colombla 25 AdmLtnam. o� JUlzes que a

",elIos que der�1s se benefl· Apol a confelet"lclâ o CulO E� Jâpo�eg tcce'belam_ tes·nilo1>Oderão chegar :àqU(!-
rel'�ura

I es:ave v�n- i (Up) _ Depoi� de prolonga- àecisão "oi multo dificil uma
daram um grande desenvJl nel tomou uma ga'rrafa dl', ('otn verdadeiro jubilo a no', le país em grupos maiores

r��o3� ��m�e:'!��lr�: e�� r dJS dis�lÍrsos, ,os jurados de·1 vez qu/ todas as conc�rren- vimento no campo industrial água mi�eral e passou a reB,', t�cil_l. de que o g?verno argen- �de quarenta' famílias; e em
'Jo
't' d h· < cidiram finalmente conceder t"s dos vários países cafeei· e armado. ,

I ponder as perguntas da [(s-/.. tlno concedeu VIstos em mas- cada localidade, só será pe!·-.. remas e oJe· r ,,-,
J\C e tI·t'

.

t -" .. -

d ·t·d' t b 1· t d

� MAY-IMA.
.

254': o título de "J:tainha Conti- ros latino americanos eram
r scen Ç,>u ? Cofone que I SlS .en�la com�o� � na SLH� �a para a lm}.��aça? ' e qua mI 1 o o es a e eClmert o e

M-NIMA.·
....

'�nental do Café" é ,jovem Pa· de beleza excepcion,al. etn, consequ�ncla de tal ey� ,mal.ona, p.or o.fIclals,. entre o" trocentas famlhas Japonesas. oitenta familias, no máxima.
I . r. -. 21,1

nnmenha I\nalida Alfaro
' suo, a 'lnedla 'atual de tO!'le quaIS vafl.Qs generaIs.

'

Entretanto, ,segundo comu-
.....v.....- ...�,.,.........-.,......--.-..,....w� Cl.... •

_;_'_;' ----

com 32 km. de extensão", - como se vê

de A GAZETA, de 18 do corrente.
Oomentamos, a propósito, que eSáa ro

dovia já constava de mensagens do sr:
Irineu Bornhausen e, portanto, não era

,obra exclusiva'do' ãtual govêrno.
Esse comentário, porventura, estará.

"alicerçado sôbre o terreno l:Hloso lia

inv,erdad'e?"
Não! Na mensagem apresentada à

Assembléia em 1955, o sr. Irineu Bornhau

sen, a págs. 100 informa estarem conclui

das 6,3 km. dessa estrada, pela Residên
cia de Caçador. Da elaboração dessa m,en"

sagem ao fim do govêrno d�veriam de
cort"er uns 10 meses, n.o mínimo,

A nossa critica tinlla inteira procelllên�
cia: a <!strada, que os �olhetistf!s oficiais

apresentavam como obra DO GOVERNO

LACERDA; por inteira, nos s,eus 32 quilo·
metros, pertencia também ao govêrllo an

terior', em parte, e, por isso, não servia'

para justificar a diluição orçamentáda
de 1956.

esta embustice:

Traria 'Imigrantes
Hungaros

RIO, '25 (d. P.) - Em reu
nião realizada no Itamara ti
,as autor\dades diplomaticas
e oS diretores do Instituto Na
cional de Imigração e Coloni
zação trata'ram dos assuntos

I referentes à v,inda de novos

I
jlmi:;rr3:nte, foCaliZanjdO-s.e a

possibilidade do navio "Cus
,;ódio de Melo" ser ·emprega

I
d'o no transporte. Como já
fo.i ventilado, o "Custódio de
Melo'l �raria imigrantes, es

pelCÍalmente hungv.ros, na
sua volta do Egito. Outras
reuniões ficÇlram marcadas
p:n'a· prosseguimento dos es-

tudos para o plano a _,e i
execut8Jr. I

"De todas· as ma!leLa3 as eritica!;' se
avolumam, embora estérei" e alic�rç!i
das sôbre o terreno lodoso da invEr
dade.
O,caso das estradas é uma das gran

des mentir .1S usadas pel,) jornal oposi
cionista P::ll'l1 tentar desmerecer o s,,

g\lro timão administnlti\:o do gover
nador Lacerda".

'

Mas que caso de estradas é' êsse�"
Em nossas coluna�, sôbte rodovias,

Ü'atamo3 de duas, tão somente: da de
Itajaí-Blumenau e da de Caçador' a Cal-
mono

--------------------

O Sr. Deputado Lepberto Leal recebeu, de S. Ex.E>.

o Sr. Presidente da República, o seguinte telE,gnrma:
"Of Deputado Leoberto Le91 - Palácio Tiradentes

- Rio - DF - De Palácio' do Catete -' Rio - DF

488-46-12-Nil.
12-1-57 - AQ 'regressar 'ao Rio, desejo agradecer

ao pr�o amigo gentilezas e atencões uua me dis

pensou na mínha visita a Santa Catarina, de cujo
progresso trouxe as melhores imp,·e3sões.' Saudações
cordiais. Juscelino Kubitschek, Presidente da Repú
blica,

E''''c-on-trada uma tó,rmula
,

,

A Confederação Nacional da Indústria torna pú
blico que, a partir desta data, somente atenderá ,aos

pedidos 'de certificados para impqrtação e exportação,
de reclassificações, de investimentos - na fOl'fila esta
belecida nas Instruçôes n.os 1Í3, 118, 126, 137 e 138 da',
SUMOC; nos Comunicados nPs. 63, 71 e 82 da CACEX
e na Resolução da COCIE, em áta ,de SUa 43.1\- reunião

<ple�ária de 29-2,56 - e, llii1da a s?Jici�ações de caráter'
geral, quando o encaminhamento se, processar através
de sua filiada - a Federação da Indústria nêste Estado.

Rio de Janeiro, 23, de janeiro de 1957.

(As.) LIDIO LUNARDI

Presidente

i PRÊSO BUCK
JONES

RIO, 25 <UP) - Foi preso
na manhã de ontem o ma·

13,ndro que atehde' pela aI
cunha de Buck Jones, e que
andou no cartaz policial dos
ultimas d�a;, de�ois de ront
per' o cerco a'i'mado ao diar
ro em que se escondia. Buck
hn"'l foi detido no suburbio
de Realengo .

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

,<

Mentirosos, c�m}Jrovadamente', foram
Da primeira, limitamu-no� a .irans- os afúitos da Casa Rosada, quand'.l apre·

crever crítica do jornal O LUME - órgão sental�am como construidos pelô atual
,publica e notÓl'iamellte gúvernista. gOVêl'110 os 32 km. dessa rodovia. A GA··

Se foi êsse qUe álicerçou os seus co- ZETA, de ont,eni, desmentiu-os" tlandq
mentários "sôbre

-

o terr'eno lodosl� da ,nos razã,o, ao inffirmar .que desses :$2 km$.

inverdade", é com êle e devem aVIr-se" sómente 20 fóram construidos em 1956.

os foliculários do Palácio. A$several'am os escribas lacer(leartos
Ainda dessa rodovia 'lfirmamos que fi que,essa esu'ada era a tal! Limitamo-nos

serviço de pavimentação; entre Uajaí e a informar que o ex-governador a incluira
Ilhota, seguntlo constatara pessoalmente entre outras "que não sã� grandes 'estra
nosso diretor, no dia 21 do corrente, es- das" - ,Discursos, pags. 444..
tava pal'aHsado., E a iS30 se resume o casa das ,estradas,

Para comprovar essa' :ll'irmação, aliás mistificatlo e inventado pelo "orgão sem

não púst:l( em (Iii,vida €sped,ficamente, lig�çã�S partidárias"', como "uma das

podemos até pedir o insúsllcito depóimen- _' ,mcntiras usadas pelo Jornal opo-sicionis-
to do sr; Hercilio Deek-e', ilustl'€ �ecretário ta" . . . -' Ida Fa�enc1� e transeunte bi'scmanal por

<

Não há mais; nesse caso, �omo ficou

aquela eSÍl'ada. tlemonstrado, do que desonestidade, crua

Onde, pois, a nOsSa crítica "sobre o e nua, em busca_ de estultos e frustrados

terreno lodoso da inverdade"'? propósitos: os de apequenenar-nus no

Passemos à rodovia Caçador.Calm0tI. conceito público.
Quando pedimos ao governo que explic�· E' mais uma triste, amostra de

se onde diluira um orçamento monstrd, serenidade, nos moldes oficiosos, Fi.cará
de Cr$ 1. <160.000.000,00, os escrevinhado- paI'a trás, 'como a poeira dos caminhos.

!ARu·mânTaCOmü'iTstã"!
iAcusada de não�Cumprir-Acôrdo II,WASHINGTON, 25 (UP) - O Departamento de Estado acusou a Rumania Co- I
imunista de não ter cumprido seu acordo com os EE.UU., para obse�vação I
Imútua das eleições nos dois países. E$se acôrdo fôra concluido em out�bro IIIúltimo;, e em consequência dele, três 'obs�rvacrore,s rumenos vieram assistir' •
iao pleito presidencial norte americano. Mas agora, qalando se aproximam I
Ias eleições de três de fevereiro da Rumania, a chancelaria, diz entretanto, i
jque não considera apropriada, neste momento, uma visita de representan.1
ltes da Ciência Política Norte-Americana -'

• I,
a'l."oQj!l'.:J.ji:lLi.nÚ_"_!.II�U'! "

i .

I, "

" t\ �:� :'!_ ',*
.

",." '

.�; ::�-:..s�2 ,.�;".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVALDO MELO

UMA CARTA: RESPOSTA - Antonio Bantos, re,..

mete uma carta para esta eolúna, Não .roí passivei
. identificar a pessôa pelo nome: Ha inúmeros Antoníos,
Santos nesta Capital. 'I'ambam não sei si se' tr�ta de

um pseudonimo. Seja 'como for e quem for. Quanto ao
\

ser o míssívísta "constante leitor desta seção", per,o

licença jiara por minhas dúvidas, pois, si o. fosse, não

teria dito que por aqui só se trata de "marqui�es·e lu

minosos" .. , Temos tratado de ínumeros assuntos, de

todos Os assuntos, dos principais assuntos que msre

cem ser tomados em consíderaçâo.
.

�uanto à linguagem do sr. Antonio Santos, ncheí-a
.

meio forte de mais a respeito de nossas �utJrjdades:

Sua carta cheira a polítiea, coisa que absolutamente

não tem espaço' em nosso trabalho de cronfêta .

VárloS fatos que aponta com o emprêgo de adje

tivos 'u� pouco ... "altos", tambem não f�z�m parte

de' 'nosso tratamento com 'as ª,utoi'idades. Sejam elas

do' gOverno do Estado, do Municipio .ou quaisquer
outras.. -

Antes de receber SUa carta, já havia entregue à Re

I dação, -a orôníca 'que talvez fosse lida pelo s�: A�tonio
Santos... .' "

.

.

Como vê, toda ela dedicada às péssimas condições
do morro da Lagoa. De' acordo? Não se trata d ..

' "lumí
nosos nem de marquízes". Acaso o amigo será'proprle
tárío de um deles (luminosos") que vivem fazendo fita

no escaro? Apagados?
Ãfinal aquela parte referente ao "Ranch·) da

Ilha", levei a seus proprretáríos para que les�em o que
.

foi díto, Aconselharia ao sr. Antonío Santos a escre

ver um art.go sôbre todas aquelas coisas qU2! aponta
e .mandar ou trazer a qualquer dos' nossos [ornais pura

publicar. O· que' não ,está muito certo é quer er que os

outros digam o que o zangado ll\issivist4 pensa, pois,
o que pede e quê "eu publique as recla�ações;;. Eu,

hein? E o sr. Antonio Santos ficará somente l�ndo

não é? Nunca pensei,' com cabeça alheia. Por isso, !IoS

sino o que escrevo. Dessas c�rta.s' e dessas reclamações
te�ho recebido muitas...

'

_

A carta� porém, fica em meu poder.
, Pa.ra evita.r perda de tempo não aceitarei carta fJue

não venha com referências' do autor, para que eu !Jos',

sa identifiCá-lo.

.

·-BIBLlO'f.ECA PUBLICA DO, ESTREITO,·.

Valiosa: doação do Senhor Theoba:ldo Costa j�munda
Conforme havia prometido em' oficio de 12 de De

,zembro último, o Senhor The.obaldo Costa Jmllndá, .Di
retor da Biblioteca Muni.cipal "Cl'UZ e Souza:: da' Cl?a
de de Indaial, acab� de encaminhar à Biblioteca PúblIca

rio Estreito; a �eguinte doação de livros:
.

Terra dos Homens - Antoine Saint-Esvpery,
, Ribeira de São li'rancisc,o � M. Cavalcanti P.r�enç.a
Barcas de Vapor - Mario Sette '.

A� Chaves do Reino - A. J; Cronin'
Minha Vidà - TrotskY

_ ,Missão do Cru'zador José Bonifácio - Frederico

"illar . I.Mauricio· de 'NB.ssau - O Brasileiro -;- V E. Lessa
.

Memorial de Ayres - Machado de Assis

Sob o Oéu do's Trópicos' - Olavo Dantas \

Anteu e a Crítica '_,- Roberto Alvim Corrêa

A Acad�mia de, Letras da Intimidaqe � FranciscQ
Gaivão

.

Adeus às Armas -- Ernest HemingwaY
Aventuras de um Reporter na Amazonia - Ernesto

Vinhaes' ,-

Goyas - Vis-conde de Taunay
As 'Mãos de meu Filho - E'rico Verissimo

Nossos,Visinhos dos Andes' - Alexandre Fonder
A Séreia' Verdp. - Dinah Silveira de Queiroz
Classe. de 1902 - Ernest Glaeser
O Ultimo CivH -' Ernest Glaeser

I

_,
Militarismo e Re'publica - Pedro Luiz -,
Interpretação' Regional' do Município de Rodeio

'T. C. Jamundá
Marat - O Inimigo do Povo - Geraldo Walter
Leviatã - Julien Green.
Luz de Agôsto � William Faulkner
Sangue', $uor e Lágrimas - W. ChurchiIl

.

.lndaial - T. C. Jamuhdá
.

Fozalizando - J. C. de Oliveira
'A Montanha MJ.gica'� Thomaz Manan

Dostoiewski - Henry Proyat
Antologia dos. Poetas Bras,Beiros Manuel Ban-

deira
A Fogueira ___: Cecilio J. Carneiro'
Obras de Alvar(�::l 'de AZevedo-� Homero Plres (2'

'_olumes)
O Figurão - Sinclair Lewis
Fronteirtt ,Agré.!te � Ivan Pedro de Martins
A Crianç� Problema - Artur Ramos
Obras Completas de Castro Alves. (2 volumes)
Escritores Norte Americano$ -,- 'A. :aarbosa
Sermões - p��bê Antonio_Vieira'

. ,

Com éssa varicisa cemtribuição do Senhor Theobal
do Costa Ja·mundá; atinge' a 985, o número de livros doa-
dos, até agora, 'à Bi!llio.teca do 'Estreito.

'

Com as doações désta semaJ;la, a, Campanha dos 2.000
livros terá alcançado a,metade da; sua taréfa.' O objeti

. vo final será atingido, brévemente, pors 'u re'ceptivid.a'de
'iilo.inovimento;

.

s&io do .pôvo, é a g'aJ;:antia ,do êxito.

'-';

Florianópolis, Sábado, ,26 de Janeiro de 1957

o PTB, em Tubarão dístrfbuíu, por iniciativa do de'
putado Olíce Caldas, brinquedo's aos 'fiU,10S, de operários e

retalhos de tecidos às famíliàs dos
.

trabalhadores, por
-. !o�asião do Natal.

;

'--:x:--

O Professor Crhystaldo Araujo, SUPerintendente da

Caixa de' Crédito de Pesca, no Rio, e líder destacado nas

hostes trabalhístas., seg�irá domíngo, dia, 2],. �ar� Porto

Alegre, em cumprémentó ao programa de atívídadss que

traçara para a citada entidade.

/

"

. "O ESTADO" U Milll:!! aNTIGO DIARIO DE S. CATARINA

/

--:x:--

A Companhia Nacional de Segm'o Agricola compara
eeu, atraves de seu Presidente - dr:JRafael Cruz Líma,
'e Díretor-Técníco, dr. Cleveland de Andrade Botelho, ii.
VI' CONFER:ÉNCíA HEMISFERICA DE SEGUROS, em

Buenos Aires. Varias foram 'Os trabalhos apresentados pe-'
los drs, -Cruz Lima e Andrade' Botelho; .suscítando toqos
trancos aplausos das delegações presentes. ,

--:,x:--
,

,Viajou para ? R� em.objeto de serviço do. SAMDU,
entidade de que- é diretor neste Estado, o dr. Almiro Bata-,
lha. Passou a responder pelo expediente da direção regio
nal dêsss organismo o dr. Antonio Díb Mussi, influente e

operoso procer trabalhista no Estado.
, �

--:x:--

ciar a publicação de leis orgânicas �unicipais comentadas
e um' guia de jurisprudência do Supr�mo' Tribunal Fede
ral, e� .�atéria de tributação ,municip.al, 90 regime d;:t

IOonstítuíçâo de 1946. ..." "7, r

O Delegado do IAP-E-T-�,��r-.-N-·ery :��sà; que se' acha GUILHERME TAL
no Rio, levou um estudo e um planõ com ô objetivo de ';:_-.- � --'- _

melhorar OS benefícios dos associados da Instituição, 'ne

-LuíZ FI·uza LI-Dl''a' .'

Sul do 'Ebtado, visando solucionar as/reivindicações dos

trabalhadoras nas minas de carvão, O delegado .do tAPE- FeZ aniversário, à 24 do corrente, o sr. Luiz Fiuza .LíTC' foi dscídído ,a' empregar os maiores esforços [unto à
ma, diretor superintendente da Transportes Aéreos Cata'

alta administração dá autarquia e aos líderes do PTB
<
no rirlense SIA. 'e pessoa Iargamsnte relacionada nos meios

plano nacional..
., aconômícos, socíaís e �sportivos de Santa Catarina. _

O Serviço de Economia Rural do MiiIisterio da. Agri- ',�esponsável por vários emprasndímsnto-, de grande
cultura registrou, '-de 1945' a 1956, 3.719 cbop�ratj,:vas,' san- projeção, Luiz Fiuza Lima, juntamente com o dr. João
do 1.766 de consumo, 1.031 de .produção vegetal, 487 .de David Ferreira Lima, companheiro de diretoria da aludida
crédito, 279 de produção anímalvs 'a�s"dêmais dístríbúídas emprsza de transportes aéreos, projetaram nosso Estado

" por difer,entes atividades.
'"

por intermédio de uma campanha de turismo organizada.
--: x :-.-'

'

, Participe na criação do Clube do Penhasco e do Dunas As _ 8hs.O Instituto Brasileiro de Administração M�nicipal Hotel, Luiz Fiuza Lima, faz' parte da direção dos Granadei- 10) BEAU GESTE(lBAM), com séde no Rio, p,rete�d�,r;po co�r:ente, iiâío, ini- i'os da Ilha e preside' a Federáção Atlética Catarinense. I Com Gary Cooper
.

, .

r

_
-.-. ; X:;': " .;!:� 9 Individualidade sempre voltada, ao progresso e à di:"

.. 2°)' ATAQUE DE BAN- '

P d�putad9 Abrao Stembru(}r;�'mem,bro da banc.ada do
I vulgação das coisas catarine!lses, Lt.iz Fiuza Lima, soube DOLEIROS _ Com:

.

JimPTB na Câma!a, dos Dê,pu"!adOs,; �pJ,'.e�e.n�(:)u, ,o. proJeto d�. gr�ng;�ar a. estima ,e admir:ação de seus conterrâneos; mo' Dawis .

, /lei n. 1.834-56, que estende a ����s�enc�a m�c;h9a, �ar_ma,d tit-ó< pó):": que. JloS 'assoçiamos, 'embora tardiamente, aoS' 30> O CAVAI..EIRO FAN-cêutica e hospitalar aos beneflClal'l?S dos S'e�uros �O�j votos de cóngratulàções de "O E�TADo.".
'

TASMA \

1/2 Epis.I!!�titutos e Caixas 4e A�osenta<i�na,. e Pe�soes: Ass��, I .,
.

.
'.

.

. • •• No Programa:
nem 'só oS contribuintes, m'ás"suas'\famílias tambem ter.íw, braSileIro :e, por certo, Se Deus aJudar, ha .d_e se .mpor" em Fihne J

.

1 N'
,

'[' à
..

t
-

d d' d' orna. . ac.
direito à médico, medicamen.toll � hQspitalizaçãó,' I' dia� futuros� .

'admmls :-a?ao os
_

emalS po�os a' com�- ,Preços: ,10,00 _ 500..

.

,'....._',-' 1 .!. , I, nidade mun'dlal. 'A adnurallel naçao Argentma! em, cUJO ' 'Cen'sura' t' 10
'

, '. -.-.-. A.'
•

.

...'. ,a e anos.'b dr. Crúz 'Lima, presidente dá qêmpanhia NaclO,nal encantador ,terntorlo tenho a honra de repres·ental' a· ,

,

de� Seguro ,Agrícola ·e 'Chefe da Delegação Brasileira à Vl Gompanhia ',NacionaI de Seguro :.Agríc?la,' apresen�o, e�l ,Im'._�.' �,_.�".. ,I!II".,I!III'"\Il,••.·1.fJ�,
...

;.�.,.:..C nf rência Hemisférica de Se:guroª, em Buenos Aires,. meu nome péssoal e no dar sua Dlretona, a saudaçao aml'
J. � -:.•a�sir: sé expressou, naquêle inilwrtante. c'oncl'ave: "A I ga e a manifestação de sonn3inç� ",os d�st��,lOs ?a.. nOSsa

Companllia N�cional de Sêguro 'Agrí�Olá é u,m� orgahi', frà�ernidade, formuland� ·os �elhores ,:ot�s �1O- senhdo, de

zação ainda incipiente, como o é tambem o .pr:oPrlo ramo
I
maIOr alcance para Os mteresse's dos palses aqui repre-

que .expl'Ora, mal? já vem merec.endo a confiançia do.povo, sentados. I

,

O sr. Irlneu Bornhausen foi a Lajes, para descan
sar da viagem à Oropa, nos amaráveis campos da fa-'
zenda dó reserva de deputado; dr. Celso Branco.:Na cí
dade, a Frente Democrática resolveu comparecer com

, o índerectível banquete. O dr, Edú Vieira quis ser o. ora--,

_' dor,'mas foi reprovado .no exame médico. O dr. LLaerte
também quis, .alegándo que era õ anfitrião, pois o ágape
seria no magnífico Hotel-Lajes, Perdeu a parada, co

mo, perdera a de orador da turma, ha Fa-culdade. 11:,, 4'

tlecepcionadisshho, acabou convencido que só é orador\' .
,

na. Assembléia e assim mesma porque pede a Palavra..
,,� O vitorioso foi o-dr. João Pedro-Arruda. O titio, de

fato, não podia perder para os :galet�s' de primo canto!
E falou. Pela U.D.N., sem cuidar da Frente Democrá
tica, entidade que só vale para as inle.ição.

O homénageado.t-depnís de comer Os doces finais,
-comeu', ainda de sobremesa, Os s s dos' plurais, no seu

discurso de comovido agradecimento. E também s�·
deslernbrou da sob,r�dita Frente Democrática. Só de� As 4 _' 7 _ 9Y2hs.
U.D.N. do primeiro ao quintar, Em' Cinemascope

Terminado o regabote, OS pequenos partidos, com' Kirk DOUGLAS - James
mestre Rutin� de porta-bandeíra, saíram bufando MASQN - Peter LORRE

em':pera 4esfeita...
20.000 LEGUAS. SUBMA�

_

-: x :-
iUNAS

..
- Enquanto isso" por aqui, os Manducas juram qUe Technicolor

o' cornblnadozínho 11a: F_rl'nte é um seio d-e Abraão e No Programa:
.

que Deus está contente com êle e êle com Deus Esporte na Tela Nac.
também! P 18reços : ,00 - 10,00'.Amem! Censura até 5 anos.

'@EMAS
CINE SAO JOSf
,

" As 3 - 8hs.
"Na Tela Panerâmica"
Elizabeth TAYLOR'

Van JOHNSONJ em:
A ULTIMA VEZ QUE VI

PARIS
'I'echnicolor

No' Programa:
.

Atual. Atlântidas Nac,
Preços: 13,00 - 6,50.
Censura, até 10 anos.

I ••.ifl

As - 8hs.
Glenn FORD em:

BOMBA RELóGIO
No Programa:
Cine Jornal Nac:
Preços: 12,.00' - 6,00.
'Censura até 14 anos,

As 5 - 8hs.
.John PAYNE

BLANCHAR em:
, SENDA DF; SANGUE

Technicolor
No Programa:
Reporter na Tela Nac.
'Pr�ços: 13,00 _: 6,50.
Censura até 14 anos.

Mari

-"

'As - 8%hs.'
John PAYNE

BLANCHAR em:

SENDA DE SANGUE
No Programa:
Rej:)Q�'te na Tela Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

Mari

,

lotercambio 0'0-
uoaio-brasllelro-
MON�EVIDEO, 24 <UP} ';:;._

O embaIxador do Brasil snr.
�el'ellge! referindo-s�' a
msta,laçao da Comissão Mis
ta urug'uaio brasileira pa;a
o estudo do convênio reCen
temente firm:ufo entre Os
�o!s. países, de�al'ou que se I
lllJCJa agora uma etapa de
franca atividade e amplo in.
tcrcambio uruguaio brasilei
ro. "Confio _ plenamente em
'que o dito. iJ)te·rcambio pro
,moverá l'ealizações pQSitivas
em, beuefício dos dois pai',ses�', disse 'o embaixador. A
r�speito da importação bra
!:lIeira de trigo uruguaio afir
mou o SI'. Berenger Cesar
que eSse problema será resOl'
vida pela comissão, mas ,acre
dita que a quota anual se el!'
vará a uinas tresentas mll
toueladas,

,

\

Pede-se a quem encon
trou UlUa caderneta de no-'
t�s� e apontamento's, nas

. imediações da Biblioteca
PúbÍ'ica," o o'bséquio d'e en

treg4�la à rua, Felipe Sch
midt 98, ou na Casa' Anda-
!la, "Exc1üsivi'st'à Reririe;';r","....._

.

que será- ,gratifi"ca,d.o.
.... ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G ..
.' .

C�rras teus olhoe, Todo suavidade
Um rosto te aparece e faz quedar:
Tem expressão doce de quem vai rezar
E um sorriso de paz e de humildade.

JORKAlIHAANISTIADOFOIPOSTO Noticias do ContinenteEM �IBERDADE \ \ Professor norte-aineri'cano I

ciado, será a WIPR-TV que I
co ragressou de uma viagem

, Iemunica O ministre da Jusíica à ABI encabeçará os p,rogramas está sendo eonstruid� em 'peio Brasil, disse aos estu-
\AI \,;u

, educativ.os de televisão em; .San Juan. Deverá ser Inau- dantes e ao corpo docente

RIO, 24 (U. P.) - A dade de São João da Boavís- PortQ'-Rico' �.' � '-
gurada em março. As trans-' da Universidade que o Bra-

proposito da denuncia fei- ta, transmitido a V. Excia.
Será realizado um. proje- missões serão feitas de ma- si! inicio,'u um período de

ta á Associação Brasileira o inteiro teor do telegrama
-de Imprensa pelo- .Deputado enviado pelo Delegado Re- to, patrocínado pelo Estada nhã e a noite. O sr. Lavan- expansão semelhante ao que

.Campcs
:

Vergal, da 'prisão g ional .da casa Branca a Civre.' Associado de Porto .daro, nascido em Porto Rico têve lugar nos Estados Vnt�,
do [ornalísta Wilson Gomes, respeito' do assunto". "Ur- Rico para transmitir progra- há 44 anos, disse que existe dós hà cinco anos._Informoil
na cidade de São João da gente (Terceira Auxiliar de

mas educacionais da ilha a, mesma proporção de apa- aos jovens que existe um

Boavista, no Estado de São I São Paulo) - Respondendo
f'

,

t
-

tíc 1 d
P 1

. -.

t d J ti R d' 3609 t por uma es açao o reia e relhos de televisão em San bom futuro na educação,
au o, o minis 1'0 a us 1- ao a 10 n.. ,ranscre- r'

ça- assim respondeu ao pro- vo a V.S. informações forne- televisão, segundo disse re- Juan que em qualquer cída- agricultura, ciências e in-

testo que lhe' dirigiu a A.B.- cidas pelo Delegado da Poli- centemente Leopoldo Navan: de dos Estados Unidos. "Em tlústria do Brasil. Acrescen-
� -s,

-

1.: _ "Em aditamento ao cia de São João Boavista:' daro. O sr. Lavandaro re- Porto Rico pode-se vêr as tau que os brasileiros sabem
./

telegrama de 19 de 'dezem- "O "jorna.lísta Wilson Gomes centemente Leopoldo Lavan- antenas sôbre os tetos como obter o exito financeiro sem
bro último transmito- a V. esteve prêso na cadeia pú
Excia. o �eguihte telegrama blica local de 6 a 17 do mês

. de diretor da Associação de
.

se vêm, nos EE. UU".

que me dirigiu o gõverna- . em curso, em, virtude de Declamação da Universida

dor de São P::mlõ: ''''Em re- I condenação por crime de im de Yale, a fim de encarre

f'erêncía ao seu-telegrama 'de I
prensa Anistiado, foi jiosto gar-se do programa pertorí-

19 de dezembro último, pro-l imediatamente em Iíberda
vocado por so-licitação do de- de. NBa de Miranda Guíma

putado Campos Vergal, a I rães. Delegado Regional da

proposito da prisão do jor-
I

Policia". Cordiais 8auda-' co não tem leis de educação
nalista Wilson Gomes dá ci-

'

ções _ Nereu Ramos". obrigatória, disse, e. muitos
----..,_----........---�---__,.--------- .

portoriquenhos abandonam

SONETO

Já não podes viver nem descansar
Na languidez estranha que te invade;
Eí uma saudade imensa, uma' saudade,
Tê aperta o peito e quase faz chorar ..

.

morrer cedo de enfermida

des cardíacas e sem ter
"-

Numa palavra: sofres. Mas então

Porque essa .tão louca obstinação ;:--
. De assim deixares fugir t�tt__ maior' bem?! ...

.�

.

,;'

Confer-encista ,Universitário

:Norte..Am.::ricano "diz que o

prostrações. nervosas. "O
.país _

está alcançando um

'certo g'rau de astabilidadequenho. Disse' que êsse car- :BrasiJ� é um·.'imp�l'Ío poten-
go exigirá muito: Porto Rí- cíal polttíca";: declarou o conte-

Não posso acreditar no que tu dizes.,
Se \e1'a tão faci., vê, sermos felizes:
Bastava apenas qu� dissesses: - Vem.

M. A., MOTTA D'OLJVEIRA

.0 Brasil, um ,,"impedo rencista. "Não existe par-
, '

potencial", foi qualificado .cia'lídade alguma. As pes-

recentemente como'�ma das 'soas não' se afligem, roas

potências principais do fu- 'pal"e'Cem 'l'lodel' fazei' 0- quea .escola depois do 4° ano.

O primeiro objetivo, disse

Lavandaro, é o ministrar o
I

equivalente de uma ed'uca-
.

.

çãe secundârta nos Estados'

,..... -_-.• - - ·.·.-...:.ó-.·.·.· ·.·.·.·.·...... I,A N I V E R S A R lOS _:_ sra. Carmela iaióme
. I' Pereira da Silva.' ,

� sr. Agenor Alves, ele;;' _ Sr. Newton Garc�. ,

mento destaeâdc em 'nossos
'

_ sr. 'Dj�IIria eoelh� Sou-
.meíos _g·ociais.,. i za.

. '--:-menino Otávio Ramos _ sra..Urânia Moura.

Mohayr de Oliveira e de .-'-,sr. Oscar' Schmídt,

'I��haylr .�je' Oliveira. e de I ._ sr. Gabriel Garbelcttí ..
sua exma.. esposa d. Maria _ sra. Zeraíde Nunes.
Ramos de Oliveira. 'j- .,_ sr. .João.Monn,

.�

.

. .

_ srt�. CI�ra Junkes, al-
_

nremo Roberto Vieira ta funcionarta do Departa
da Rosa, filho do sr, Osní mente dos Correios e Tele
Vieira ,da Rosa, e de sua grafos.

/,e:xmí}. esposa. d. A:lda Sâlua
'

- sr. Jairo Lisbôa.
'Rasá. 'I, -+ sr, Timóteo Justo Pau-

l"
_ joJem O'ldemar, filho lo Alves, fundoI).ário do De-

do sr. Amadeo Maser, ca- I 'partffmento de' Saúde 'PÚ-
:talista em Apiúna. blica.'·
,- sr, Pedro José Gil. - jovem _Walter Jo�é AI-
_ sr. Celso Furtado. ves.

• ••
Curo por um conferencista'
universítário norte' Ia�eri
cano na .Universidade Orien
tal do Estado de Kentucky.

seja necessário.' Há menos

restrições e se sonha mais

e se' é mais atrevido na ar-

quitetura, música, ".' arte e

comércio" .

--.-.-_ -too:--. - ,� _

Unidos. Os primeiros . pro", O sr. Don Bo'lt, que há pou
gramas proporcionarão ins-

trução técnica para possi
vei� trabalhad'ti'es de fábri-

, r" \
ca. "Este programas não se-

rão cacetes", explicou o sr.

Lavandaro. '''Devem ser di

vertidos além de educativos

,Jí�lJ:NU '.8 -,'a 1Tecess�dld'e�da.:H(íngria
-

. NAÇÕES UNIDAS, Nova mo ode outros alimentos, a

Iorque, 24 (U.P.) _ A mís- -fim de .assegurar um stock
<são das Nações Unidas en- .de víveres conveniente até
carregadas de estudar os .a ,próxima colheita.
pJ.tobfemas', de. Budapest in- I"

(formou que os fornecimen. I' A missão 'foi' dirigida por
ltOS d.e .remédios e roupa� EhiHpe de --. 'Seynes, Sub�
. .são. atualmente satisfató.' Secretário das Nações Uni-

_� ---_ ,.rios; mas 'que a. Hung�i!l das,.e incluiu 'peritos da
'precisill'á

_

d.e umas 400.000 I' Organizaçãõ para a agri
·ton.ela.d.as ,de trigo, bem co· cultura -e alimentação.

se
.

é que queremos que os

vejàm". A estação, perten
cente"aQ ·�stl.ldo Livre Asso-

.
'

SlNDICATO-- DOS EMPREGADOS NO COMERCI,O. ,

-

-HOTELEIRO E'SIi\ULARE& .
l

CONVOCAÇÃO 'DE ASSEMBLE'IA'"GERAL
'CROQUETES DE GALI-

.
A iUlÜ� Govern,ativa. convoca, todos os assop.i�dt,)s

NBA
.

e' convida a. classe t;m geral-para a A�sembl'é-ia Gerl'Ll a
Embora quase' ,toda a r�a)izar-s_e ao dia 27 do corrente, doni�go, às-10",horas

.--__ ._

'I ........ _., --;:-..,-, ��:nte �sa:Í,�a ,f�.ze,� el:Qq.Jl�;, _�.mau.líã" -na,.Sêde..da <.Ligà-�el'ária, afIm de (lar' pos-

No I'e'
- ,," , ,""�' tes de gáhnha, a receita. de se solene à mesma. "-

-

,,'"
.

« ." nacu O) hoje facilita muito sua con- FI :iianópo1is,,21 de. Janeir:o jie'1957

�_NoYa>árma naiula conlra O resfr'l·a·do � C· '8' Ih'·
.

MI'lttI
fecção. Experimente!

'

.

a) Oliwaldo---Fernnndes
( om a I Ia na ao' INGREDIENTES:· "Presiaênt�

i I-:;;H�-i ',�:t,���:F..c"!f�jT�'1ljBlPJ..� f!! ,,", "% quilo de carne de ga-' ------------.,------------_

LONDRES, 24 �(U. P.) _ menta o fluxo sanguineo, SABADO, 26 �E JANEIRO ,IJinha, picada ASQo'cI6ça-o '8'" ..._- ''''d-D
.

d
.

t t
- C

•

t
,., d' I"

.

1" 2
"'_

.

a :o" rdSlac·"a � e
�P�IS e �xtenslvos es es, pga. a mUC6sa ,nasal c?,n-.. ""o" �IS �

.

em., v�s'. a. esperança a g Orla;
.

o qua nos
I gemas .

..

clIniCaS fOI posta a venda ,gestlOnada,,, .por onde uma
- an,unClamo,S, advertindo a todo homem e ensmando:a to- .' 1 copó de leite frio. I UU�'DI·C'.·pl-n&...

'

na Grã-Bretanha uma nova secreção abundan�e, mas de. do .homem em tôda.·a sabedoria, a fim de q"ie apresen-! .� colheres de sopa, 'de, 1... i
.

QO

, formula, em forma de tab�e- curta ?u.ral;ão,.. 'é segui.da temos (todo !,ome.� :perfeito em Cristo. (Colossenses I maiZé?a > '. ,Seman:l passada fói .reali'l DECLARA:Ç�-�".;""
......

..,D,.."�""'''·.......,

...

P-:'"':I�
. t�s, para combater o resfna- pelo, rapldo ahvIO dos sm·· 1 :27-28). L�la E/eslOs 1_:3-12." "

'\ I 1 XICara de agua fria
.

"

do. Conhecida. como "Dila- tomas. É FACIL .sermo:'! iludid'os coin a ideia de ,que. a t cebola picada zada na Capital da Repúbli- . DÉNTE DA A.B.M.

coI", é composta de um va· Jgrej.ll é uma adição muito. necess"ária às coisas mais' . i colher de 'sopa de �zei- ca, ma�s úma reuiliã..l da, ·'Í'.ermin�da a reunião o ';1'•.
s<!l.dilatador, Perdilatal;'qu'i- E'stas tabletas�" fabrica· reais da vid,a. Alguns pensam na 'Igreja como uma e�- I;t.onas pi'cadas Associação 'Brasileira de Mu- Osmar Cunha, prefeito .le'

.nino e propYlsalicilámide :,. da.s por Smith and Nephew plicação posterior de'Llm-Criador C\1jos p-lanos pr.imiti- r, 1 pitada de sal '
nicipios, como pr�paratória, FlorianÓpolis, presidente da

!llia ação exerce ,sobre' os Ltd., de WelwYn Garden vos sairam errados. Eles pensam nel;1' comá" sendo poúc-o
I

,

1 pitada de pimenta em para ·organizar;. o IV.O. Con- A.B:M: ·fêz aS seguintes. de-
.

sintomas"min,orando sua in- ,City, Hert,tords_hire, )ngla. mais do .!lue uma oficina. divina de cQncertos. ,- -I. ., pó�
-

" .

gres:D�Brasneiro de Munici-- clarações à imprensa: "Estou
-tflnsidadr, e encurtando sua tera, foram experimenta- Mas, a Igreja não e uma oficina de reparos,. é -9 j' 'ráspas de -noz moscàda, pios, que s_e realizará no Rio plenamente satisfeito com ')8

.

duração. das clinicanre;nte pôr me.di-' lugar de acabamento, sem o qual tudo o mais permanece
I

azeite' para fritar. de Janeiro de 27, de Abril---a res'ultados alcançados pe:a
Perdilatal, um derivado. cos em suas, cIini:cas. e 'pe�o "incompleeto. Ela não é uma concepção nosterior, mas a' MANEIRA DE FAZER: 5 de Maio de 1957.

.

Associação que tenho a hon-

do_ phYdroxi efedrina, é corpo medico 'dás fabrica's, '[déia gloriosa � original de Deús. Não .é t;rria tentativa I 1 - Passa-se a carne. da
. A referida ·reunião foi pre "ra de Presidir.·O Jl4ovime'nto

unico entre os vàsodilata- e dentro da'�;":)hni.tes· Qas ex- iJara restabeleecer uma causíi percoi-ja: ela é o alvo ,dali galinha ou frango, dep.ois sidLda pelo Sr..dr. Osmar múnicipalista no· Brasil t�m
dores, -que tem ação dupla, periencias; cerca !}e 7Q por :�bore� divinos' na terra - a perfeita comunhão em

I

de cozida, na máquina de Cunha, ilustre� Prefeito da hoje um .senti(lo órgânico �

aumentando tanto a ch'cu- cento dos cãsos: tr",tadQs Cristo.
, . A' • I moe_r. Tempera-se com !li- Capital e Presidente do Con· 'para 1957 e respEctivá pre-

lação do sangue no muscu- foram coroados de .exito. O . Parece ser o. prClpos!to de Deus' que todas as COI- menta, noz mascada e sal. selho Dh:etor da A,B.M. 'ind-ividuais ou partidári'lS.
lo como o trabalho do' co- remedia pode ser. _ obtido, '"as" tantõ na terra como nos céus, dev�m ser reunidas I, Mistura-se a cebola bem Caminha, .ir·restivelmente, pa-
ração. Empregado sistema- agora, flm pacotes de 24 a em Cristo. Para êste_ lugar de acabam\\nto, a Igreja, nós ',pjcadinha e as azeitonas -:-: * :- ra atingir 'oS objetivos alme"
ticamente� me1hora, efetiva- 480 \ tabletas, embrulhad&s temos sido �hamadog a fim de sermos. aperfeiçoados e

I
també.m cortadas mi�di- jaçlos por todos os munici,

mente, o fluxo de sangue separadamente, e em fras- partic1pa-rmos da honra de ajudar a llpresentar' todo ho-l,nho.
.

., Na iJ;istalaçâo (los tl.'abalhos -pios -brasileiros qué são o
nas arterias esclerosadas.· cos de' 500 tabletas para mem perfeito em Crrsto. ._.

,

I. 2 -: Com o 'leit�, a �gua 'e do CO).'lselho Diretor da As' Idesen"{olvimento econômico,
Tomadas por via bucal em' usos nós ambulatórios e hos· O R A ç 1\ O . :a maizena dissolvida fria, sociação Brasileira de Muni' a elevação dos índices de prJ'
tabletas -de. "Dilacol", au-,' pitais. O' D" t t d " h

.
-

,
.

, . eu�;.!. u tens propos o que ,8V(lmos c egar à
f
fa.z-se um

.

môrho branco cipio,S estiveram presentes gresso, cultura e' civiHzaçãa
unid'ade da fé, e' do pleno c()nbeclmento do· Filho ,. de : bem consistente, Jeva-sé ao toclos os conselh�iros �nte- de todo o interior do Brasil' .

.

Deus, à perfei�a �al.Onilid�de". A�ud.a�Qs: cóm� um p()-I!f�gO brando, mexendo, para ,grantes da referida. A. B. Encefrando Os trabalhos
vo, a apresentar a humamdade a comumdade Ideal em nao encaroçar.- Junta-se a M . .,! quanliO entre outros prepàl.'atórios 'da instalação

.

., _
Cristo. Em nome dêle; Amém. .

.

.

,

.

-

� carne 'de galinha. tempera- importantes assuntos foi dQ IVO Congres�o Nacional de
_....

VENDE-S� uma casa ;d� "alvenal'la (co�struçao no- P E N SAM. E N T O P À R A O D I A _ da e mexe-se bem para fi- aPrEciada a principal mate- Municípios, 'foi realizado um
,,<I), nes.ta Capital, constrUlda em terreno de 10x25, com 1 A .t f dI" 't t d h

.' f' 'd R t' d f.quatro dormitórios grandes, sala de visita sala de jan- t
.

C'a�eta J
a greJa e apresen ar o o ornem· per ei- cal' U�I .0. e Iraf-s.e 0M'o- ria da reunião, referente ao alniôço de confraternizaçã::>

<, ' .•

. _' .• ,. o em rIs o esus.
_ .'

\ go 'e ,tlelxa-Se es rlar. lS- relâtório das atividades do· no restauraI:lte' do Correio da
, .. r, copa, avarandado, cosmha, mstalaçoes samtarlas A E' t Ch nU' (AUSTRALIA) t t-

'.- .

Lompletas e um rancho de madeira forrado por
.

rnes a ce o� .

,

.,

ura.-se .enbao �s gemas e anp anterior, aS contas da Manhã, o qual contou com a
'- , . . . . . .

amassa-se em A B M'" I' d t .... Ih' I
'

d f 't
. Cr$ 550.000,,00, sendo part'é financiada. '

.

3 .' 'F'
.

.
. . ., o .p ano, e rau-a· O presença e. pre elOS, Vereél'

__....._"'"- -::-__.,....;,.....,........---_____ "

. - armam-se Os cro- está a::ima de competições dores e técnicos em assuntos

.. : .. ·V- E N D E '_ S ...·,E··· quetes,' e·pass�,.se em fari-; posta Orçamentaria. municipali&.tas.'.··
nha' de rôsca., levando-se

Um galpão com 15 metros de frente, po'r 22 metros ao fogo para fritar em azei-
de

..��ndo, situad� e�1 terr�no. com área de
.. ,l050.m2, n.o, [' t.�

_beI;n .. qj.Hinte. Servem.-seBanIo ila Agronomlca, pl'oprIO para depOSito, ou gran- .all1da quentes ou mesmo
-

MANAGUA',24 (U,.P.)":_ se dirigia para Managua, Oe oficina. .�. __ ,."
,

. frios, se assim se dese-
'Um aparelho bimotor; da -com escala em San Carlos'- Tratar a rua De(;doro ,7 com\o proprietário. ; 'jar. (APLA). '.

empresa aérea' nacional Não foi publicada lista con-,
"

,

"La Nica" caíu, nas fral- • tendo os ,trómes dos pas- Af
.•

VEN
'- � ." " �", -'"

.

,

.

.,. das do vúlcão Concepcion,I sageiros e:se.ignoram ou-
�

',,' TURAS -�DO ZE-MUTRETA
na ilha de Ometepe, junto' tros pormenores. ,Um comu-

'

ao lago Nicaragúa. Viaja- nicado anuncia:.. terem sido
vam nesse avião 13· pas- enviados helicópteros ao' . -.J"E'"'0"'._ .

.

sageiros e. três tripulan� lugar d� tragédia,'mas' ain-
_

,.
'.

tes. H.avia deixado ele o da não se conhecem as" COfi- "_ f"
-

'I aeroporto � Blue Fields e sequencias' dt) �cic:iEmte.
'"

.,$) >

, CAMPANHA DE EDU(AÇ�O flOREStAL
O Pinheiro pode ser- plantado "'Consorciado com' cu)�

turas anuais até o Í;·;rceiro ano, o Ci'ue barateará' ades,

"

� A vibração e ra.pidez da época moderna exige
que se p�ca o minímo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta - perda de tel.Jlpo; na escQ}'ha, compra e confecção
do vestuári. ma.sculino.

Estas famosas roupas, são de -venda exclusiva,
do Magazine Ho�pck.

��.I __ ,0__" ,.'�,".'

EX_\MES DE ADMI�SAO ,AO"G:lNASm _�.'

Prepara-se alunos para a IIQ' época d'{)s Exames d�""
·\dmissã,o ao Ginásio•.

Tratar à Av. Hercílio Luz, 77.
,

,

___ '" ii

peza com,as capinas. I

Çonsulte o "Acôrdo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Paysandü, Primeiro Campeão da i
I Divisão Especial,

1 .

-<j I
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GOLEADOS OS PERNAMBUCANOS
PELOS GAUCHOS

Com juros altos: os ,gau- .
tas de. conquistarem o trí

chos, . anteôntem, em Porto' campeonato brasileiro, isto

Alegre, vingaram-se do re-. se conseguirem levar de

vis' sofrido em Recife, na
J
vencida os pernambucanos

semana passada. Os cinco a na partida decisiva que

um da capital gaucha estão' p!ovavelmente terá lugar
a indicar' que os/nossos vi-:, hoje, no mesmo local. Ren

zinhos serão uma ameaça da: Cr$ 1.007.000,00, .

novo

às 'pretenções dos paulis-
I recorde gaucho.,

NOTICIA-S DA' A(ESC Do sr. Gilberto Nahas,
que vem de Tdemitir-se do

A fim de assentar as ba- Juventude F. C.: Manguei- quadro de árbitros da

ses para o seu Festival Var-
.

ra F. C.: VO�..mte F. C.; F.C.F., recebemos a se-

zeano a ACESC esteve, Fernando Raulin-, F, C. e guinte carta:.'

reunida quarta: feira pas-. Rádio Diário da .Manhã. O Ilmo. sr. redator espor-

sada no auditório da Rádio time da Rádio Diárlo da tivo de "O ESTADO"

Diário da Manhã, onde Manhã, segundo a pala- Nesta

compareceram os represen-
I
\'1' ; r e um dos seus inte- 1. A respeito .do caso da

tantes do G. E. Duque de :-grantes, não concorrerá aos arbitragejn do jogo entre

Caxias Sr. Ivo Nerisi; Sr.
I

p'i'êmios., .

as equipes do AIK 'e SELE

Arjun;s Sucupira do Atlân-I :S� .algum Clu?\� n.ão f·)i
I
çÃO, caso este que' .vem

tico E. C.; Sr. Murilo Vi- .nwnélOnado a�U1, pedImo"! o
.

sen(k (ome.nt�do' pela Im

eira do. Olaria F. C.; Sr.: ·seu. com�arecl�'-'nto pal�,t, o I
prema e Ra�JO, passo a. fa

Lauro Ferreir� do .Avante mal!..r.bnlhantts.no do Fes· zer as �egumtes ..declara

F. C.' Sr. Elmo Bittencourt
I
tív�l. A ACESC, por no.I!D' ções:

do T;ubaté E. C. j -iritermédio, a�tecipa. (os: Te�d? sido ��n.vi.cado pe':
'A reunião foi das mais seus melhores agradecmJer:- la UcE para aIrlglr a par

proveitosas e serviu para
I tos a, todos.�ue CO�llJn�eC�- tida entre suecos x c!�tari

estabelecer, embora depeno I rem fi reUlllao do d�a 2!) �o �enses,. e tendo aceItad�,
dendo de CO,1!firmaçã,o,

al-
I c?rrente, terça feira

,pro-, m!ormel-do� .d� que Fdedverl-
guns princípios básicos do. xlma.

.. a� se Il'lgn: a e era"

Festival. O Certame; qU\1 N .. SdveIr!i çao para ter meu/nome ho-

�:r�ee����:��, n:g!���i�'h�' COM O -'''RESERVADO'' À IMPRENSA
macio Festival. Esta mudan-

Meu caro Pedro Paulo.
, ., . . �

ça se justifica pelo intérês- .

Velho afeiçoadO do futebol, sou assíduo na ,"tri
se da ACESC em proporcio-
nar oportunidade aos clu

bes de ganharem ;Jlm -troféu.
Não sendo torneio e, por

conseguinte, não havend{}

eliminatória, cada partida
terá uma taça _

ao vence·

dor.
Quanto _às tômbo�as, os

- representantes acima l,omi
na 'os- concordaram em pas
tiar tIm mínimo de 200. Es

tas tômbolas darão .direi_to,
por sorteio, a um �pl·emlO. '

surpresa. Os dois clubes que
venderem mais tômbolas,
jogarão'a partida de honra,
em disputa de belíssima
"COPA" e de um jôgo de

medalhas. Se dois ou mais
cluhes venderam o mesmo

r úmero de tômbolas, } averá
l.m sorteio para se saber

quem fará a partldl prin
cipal. Os demaf.s _jogos se

rão l'orteaàos.
Será instituida Uina "Ta

ça Simpatia" e mail'!_ os se_-o
guintes prêmios: uni troféu
}ara a equipe)me:ho'Í' orga
nizada; um trofea de bron�
:tI;! parà o artilhei:o e outro

para o goleiro menos vaza

do e taças para ,)S vencedo�
!f.f; de cada parí::da.
A ACESG nomeará uma

comissão julgadora para di

rigir o Festival, com IJlenos
podere's para resolver to'do�
os casos. \

Convém repl.'tir 'que de

vende de eanfirmaçã9 €stas

medidas iniciais, porquanto
e ;.úmero de clubes rnesen
te,:; não ,perm'itiu que se de

liberasse em definitivo.
Na próx;m<l terça feira,

dia' 29 d0 corrente, a

ACESC promoverá nova

J.'('UJ1laO, ailldi'. no auditó-
1';0 da Rád:o Diário da Ma-

11h'i, onde o€v,"rão compare
cer os s€óuintes clubes �

CRravana ,'. G.; Clliçarf.
E. C.; Delemar Viein }<'. C.:
Pindorhma E C.; In(:epen
dente F. C.; Guarany F.

C,; São Pedro F. C. { FIa·
mengo F.C.; Almirante Bar
roso F. C.; Osvaldo Cru�
F. C.; América F. C.;' ·Re·
nascim F. C.; Sul Amérjca
E. C.; Vasco aa Gama F.
c...; Macha do R. -C,; Atlan
'éit F.: C,; Ri9 Era.n_co 'F., C.:

';":'1 .'

·"FUTE.DL ·'tINI5
a
...
C
•

-

:::�
•

-
c::a

H .

•ATLETISMD·RE"
-------------------'---� ,C_'__ ,

G I L B-E R T O N A H A·S DEMITIU-SE De Tudo EmlPoucas Palavras...
Carfa ao Nosso Redafor lJ)IIJIl .��� q Ed Bon

mologado pelo Departs O difícil no jôgo da nos- 'petaculares. Jogam um fu-
I portívos de Santa Catarí-

mente Técnico. sa 'Seleção com o A.I.K. é tebol rápido, tecnícamente '
na, Deram-lhe chimarrão,

Após terem se comuni- sabermos o .que ressaltar notável. Nunca _ assistira I cigarro crioulo (cigarro de \.

cado com o Sr. Presidente

I'
como mais alvíssareíro, 'antes um quadro' com

tal!-I'
palha)' e, por fim, ,oferece-

da Federação, o mesmo co- Não se póde decidir fa- to conjunto. rarn a nossa "can ínha bran-
municou ao Sr, Waldir Ma- e ilmente quando podemos --::- ca". O· prbneiro e por sí-
fra que a UCE havia me . falar nas jogadas magnifí- Todo mundo sabe que nal o mais velho dos sué-
-,

dícado para árbitro da cas dos suécos, no jôgo vis- existe uma entidade com o cos provou o liquido, esta
peleja, toeo dos nossos,. no fato nome de ROTARY. lou a língua e falou num
Entretanto iniciada a- de termos aguentado firme O que muita gente não p o r tu' g u ê s arrasta\doi:

reunião do� árbitros, f[·.1 os 90 minutos da porfia, sabe é qu� existe uma AQUA VIVA!!" - Deixou
informado pelo Sr. Waldir quando sabemos que 'nossa "charg,e" em nossa Capi· o cálice' a meio. Retirou-se
],1:afra que eu estava sus Selels.ão improvisada, em tal que se chama ARROTA- para onde estava se rea

pe·rtSo -em virtude de te,\� que assistinlOs Rodrigues RI.
'

lizando '0 "cocktail" da
:'ÜU}l(lO urr.a-partid,1" ni vál:- na ponta-esquerda e um Pois bem, a diferença. é nossa ACESC e, sem demo.
zea.

.: .
-

Sombra receioso, saiu vito- qUe a primeira come muito rar muito, voltou ao cálice
Cau'sou-me espanto tal dosa do. campo, com o a- em suas reun�ões, enquan-,'

e acabou engulindo outros
medida, lima vez ql'e alem plauso de todos. to que !1 segunda bebe (le· quatro ... por fim pergun�
de S.S. não' ter poderes t:,I.t� A verdade é que jogamos mais nas suas reuniões diá- i tou: de batata, aqua vi
I'a me 'suspender e sim. ,bem' Ef nossa 'vitóiia não es-

I rias. : va? - Ao que o Mário res

:-Ipenas advel'ti� por escl'i- tá, a querer dizer q�e o I Olil membros do Al'rotari I pondeu: Não! Cana, no du
to. S. 8. necessitou dOEI ser· A.I.K. seja um' quadro me- resolveram homenagear os ro!! !
viços dos árbitros num tor- díocre, Absolutamente. i suécos / que' estavam no' O Jorge Cherem, qUe ,se
neio varzeáno realizado'

n,o,)
.

Faltou aos suécos, é ver- CIÍlb� Doze para- um "cock- 'encontrava na presidência
;Jaco dos Limões.' dade, finalizadores, entre-I taU", oferecido' pela As- da AGESC, logo em segili

, .·0"Ar.t..jg� ...:�O l�tral�) do

I tan.to,
no resto, fo.ram es- sociação -dos Cronistas Es- da, era solicitado pelo in-

-:-Regul-;tmento k;,eral tia Fe· , terprete, M:r. Gunar, que

�:;�t� :l:�a;:::elll�=od�le��: A I N O A
.

O 'C A SO ..D O H O N V E D
.

��e �:ia�e�aOI�:�id�a�i�asrué;
'.'.1 minha suposta suspen-

.

nossa cana de "aqua vi-
são. Por outro lado, o Ar- Tomarão p�sição os clubes cariocas va") - quer música p'ra
t�� I, 23 do citado :t't.'UIlI- :.dançar ...
m'P'lto dá poderes .iH'I clu': RIO, 24 (V. A.) '- Con- Bangu e outros estão dis-

N� verdade é humana-
"

1 •

b' sumada a infração da deci-
•

postos a se reunirem visan-'be'! ,ie eScü.:l,·rem os ar 1- mente impossível um de nós
- são da FIFA, cam a efeti-' do acertar um plano detros, mesmo que o me8TO ,entendermos a lingua sué-

não faça parte do Quadr'.l vação da partida Flamen- I

ação a fim �e que não ve-
ca e da mesma fórma êles

go x lIonved, aguardam
I
nliam sofrer pelas irregu-Oficiá!. - entenderam a nossa, sem

Está claro portante., que. agora clubes e entidades' laridades .cometidas por Bo- estudá-Ias, é claro.
as' raz�c;: qrle' o lev!t 'am a cariocas o pronunciamento

I
tafogo e Flamengo. Depois Acontece que o Valde-

me excluir da arbi�dlgem da FIFA. No dia de--ontem, I da. assembléia, represen- mar, zelador do campo da \

não foram éstas. a entidade de"Zurich diri-', santes do Bangu, América FCF, de sarrafo à mão, se
Elltre,tanto' terminnt1t. a. giu-se à CBD solicitando' e outros estiveram na séde

vez perfeitamente entendi-
. reunla�,' p'ude observar informação se a pugna de 1 do Va'sco, numa reunião de d t d'd- .

d
o e a en I o ...

que as arbitragens tinham sábado havia sido autoriza· poucos mmutos, mas, e ca- Não me perguntem quan-
subido de Cr$ 500,00 par;l da. Aptes mesmo desta con- 1'áter sigiloso, ventilando'

do e nem por que foi!
CI$ 1.500,{Ji). e aUxiliares sulta, na véspera, a mento- êsk nssunto. "-

de Cr$ 100,@0 para Cr$ .,
ra eclética havia se diri- USADO O NOME DO PRE·' -1'0 "cocktail" da-�CESC

500,00. Causou-me s,urpre· gido à FIFA dando ciência SIDENTE DA REPUBLICA que marcou a primeira ati

sa ésta atítude, uma vez da 'partidã, fazendo sentir Independente disto, cir- vidade social de nossa agre

que 8.S. jamais pensou em que a mesma foi efetivada culam rumores de que até o miação para
.

homenagea-
. -

d CB'D 'd t d'''' RepublI'ca es -dos, foi possl'vel graças, ao
au!"" A,a}. as taxas de a,'- sem a permlssao a . presl en e a -

bitl'agens, !nntivo pelo qu:d Isto vale dizer q�e a enti- taria interessado, no as- apôio prestado por Ron

pus-me a disposição dos es- dade internacional deverá sunto. Pelo menos o nome Merino e Coca-Cola, produ
tudantes para arbitrar ou tomar atitude, aguardando- do sr; Juscelino Kubitschek tos de alta classe, clistri

auxiliar. o encontro; gratui- se novos acontecimentos estaria sendo explorado pa- btiidos por Germano, Stein,
tamente. dentro de alguns dias., ra êste fiin., pois dizia-se ·através seu representante,
Uma vez que houve ésta TOMAM POSlíÇkO OS ontem na FMF que se o' sr. Machado e de Silvio

aberração (;Outra as leis e 'CARIOCAS Flamengo fosse suspens'o a,dando Damiani.

r9g'uiamentvs da F.C.F..
�

Enquanto isto, na noite pela FIFA o CNl), por or- Digno de nota o serviço
d t

.

.-

d ..Jem do
.

"hefe da Naça-o de bn do ."veterano". O SI'.sendo o à'.ltor, exclusi7:i- e on em, por ocaslao a as- .1." ,

mprte o 'SI.'. Waldir Mafr.a, sembléia geral, IMltam9s Ião daria mais permiss�o a Guara:�emim e seus auxi-

50licite'i a0 Sr. Presidente que alguns clubes cariocas -;Iubes brasileiros para atua. liares Jerônimo e Newton.

da entidade máxima a nl1· estão disllOstos a tOqlar po- ['em no exterior, motivando tudo fizeram nara que fôs

:-Iha demisst�o do quadro de se desenha. Sentindo que eHtão a propalada reunião se alcançado êxito comple
árbitros, ddx-ando de lad,o sição ant� a sitúação que no Vasco da Gama. to ê, na verdade, foi con-

G"� rnotivos q;,le reaJmen�e poderão ser prejudicados Outra fonte nos 'dizia "- seguido.

1�1é. levara:n 'à faze-la. em caso de qualquer puni- rque divulgamos dentro dA Depois do "cocktail" o

-Gilberto Nahas" ção da FIFA à CBD, Vasco, natural reserva - que o· meu bom amigo Jorge ain-.
presidente da Republica da compenetrado /de' suas
"ltuaria junto b represen- astas funções e de sua i'es;
tações diplomáticas dos paio' ponsabi�idade, resolveu/ já
ses que fazem parte da na Guarujá, expedir. telefo
Comissão Executiva da

�

FI- nemas de agradecimento.
FA, a, fim de que nada su- Parece que não foi só o

ceda à' CBD e ao Flamen· bom suéco que provou
go e Eotafogo.

buna 'de imprensa" do n08l!Jo único estádio. Você é tes
temunha- disso. Daquele local também se. valem mui

tos outros jornalistas pdra assistir 6s jogos, Todos, en
tretanto: ·ao que tenho observado, e como é fi'atural,
esquivam-se de ·usar da mesa e eadeiras daquela tri

buna' deixando·as re,servada� aos cronistas 'esPi)l'tivos,
Para que, possam tomar SeuS apontamentos.

Essa praxe, con�udo, nos últ!mo� jogos, mórnten:'.
te no do A.I.K. contra uma bem organizada "eleção'
'citadina, foi quebrada. A "tJ:ibuna da impl'ensa" foi
invadida por 'especVadores, sem qualquer providência
das autoridades da F _ C,D. ,

O caso, �m si, pod�ria ser levado à conta de faíta
de organização ou desrespeito aos locais res"!l'Vaào:1,
Mas, aconte�eu, infelizmente, que vários dos penetra3,
na partida ·contra Os suécos, pass-'aram a �ibir daqueh
tribuna ,da imprensa a sua falta de educação esporti·
va, berrando a plenos pulmões desaforos e piada3 im

publicáveis e ainda, de instan�e a instante, insuflan
'do nossos rapazes a- serem d�sleais, a darem ponta
pés, a que'brarem os adversários, aos quais dirigiam
insultos e palavrões. Até mesmo pessoas que exercem

profissão para 3: qual se eXigem predicados morais,
por influirem no comportamento popular € deV€l'em
ser agentes ,de cultura e de 'civismo, v·aleram-sf: daquela
,tribuna da imprensa para demonstrarem que não es

tão à altura da mis&ão que desempenhar.l.
A consequência disso é qUe os q)le ç1eé3conhecem

a: :gente da impr·ensa podem ,sêr� Iev-adós' a: �ulgamento!'3
f'alsos, desprimorosos e injustos, a_ respeit:> da menta

lidade dos jomalistas e prinCipalmente dos cronistas

esportivos de Florianópolis, Desconhecendo-os, mas

ouvindo da sua tribuna partirem demonstrações bo

çais, cretinas, acanalhantes, trocadilhos indecentes,
exort·ações a ge�tos 'condenados e anti·esportivos, po

derão os incautos e menos avisados tir<lr cc.,nclusões

deploráveis quanto a uma brilhante, inteligente (; de·
votada equiP·e que' fae as páginas -esl,lorUV3S das nos'

sas fôlhas.
Levo'lhe esta:: linhas como sugestã) à Ail:,ocisçãcJ

dOs Cronistas Bsportivos para um entendlmentc com o

ilustre Presidente- da Federação, no sentid·) de �omen

te terem ingresso naquela tribuna da 'imprensa os por

tadores de cartão-credencial da Associaçãc. Esta n fi

nalidade deste bilhete, que passo,da minhg, para a sua

mesa, aqui na redação.

.

,

tal' "aqua viva".

Flamengo x Honved, no Pacaembú
Ho"jé, a noite, n{) Pacaem- Este que se reabilitou ven

cendo o Eotafogo, está mais
bú, voltarão a se defron-'

que nunca ansioso pela des

Flamengo ,. e Honved. fo-r1'a.
,� � .... �-: ';IWIU.'d"J "!t.,."

� 'a{ . �'" "4 �_.

l-=.� __Z_-__

Rubens de Arruda Itamos

dL-

A ASSO.CIACÃO D-OS CIWNISTAS ESPORTIVOS DE SANJA CATARINA ESPERA .cONTAR COM A COLABORAÇÃO DOS
.

:

'

ClUBES VA�ZEA NOS PARA O .GRANDE FESnVAL QUE IRÁ REALIzAR N� ESTADIO DA F, ( . F. -

"

-1-1-

VO(Ê, DESPORTISTA AMIGO;QUE DIRIGE,UM CLUBE VARIEANO, NÃO DEVE DEIXAR DE COLABORAR COM A
rrA (ES·(�'. INSCREVENDO-O' NÓ GRANDE FESTIVAL QUE SERÁ REALIZADO BREVEMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vaso de SOiSSODS IL UII
.

D O TE L � �UE PENSAM
i""

- Clodoveu, arcebispo' "Fui admirador de .teu pai.
'

Aos nossos fornecedores '.de França, possuia um be- Bebe-a e!ll ,Ifemória de teu A administração-do LUX Hotel solicita aos seus for-
PLA) .:__ Vou ensinar-lhes Iíssímo

_ vaso pelo qual ,ti- velho"; e tendo compreendí-. necedores, também 110 interêsse dêstes, atendam a pedi
nha especial 'predíleção-pots do que a indumentária que, dos; de fornecimentos somente. com a apresentação das

'era presente de Francesca, vestia não saira naquele mo- i espectívas requisíções, autorizadas pelos chefes de ser

mas um cabo o havia rouba- mento de uma alfaitaaria de, viços srs, Gentil Cordiolí e Tony Recka.
,

Essas requisições deverão ser arrexadas ás notas ou

faturas, no ato da apresentsção.
F'lor iar.ôpol is, 18 de janeiro de 1957.

LUX Hotel, Ltda.
Osvaldo Machado

•

DIRETOR
dem saber "como foi". vaso, mas êstes, em lugar de, quando saisse certo díâ-

Rennam um grupo, de �t,� obedecer, )respondeu! rio: Qu� o jornalista que �NSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

amigos e 'façam sair da sa- "Quem o tem o mantem", e não fez vales. antecipados ARQUITE,�URA DA OITAVÁ REGIÃO,

la todos menos um, que se- -ôeu um golpe no .vaso que em seu jornal, que roman-
R. G. do S�l - Porto Alegre

rá um indivíduo de intelí- se' ffêz em pedaços. O rei!' cista não os recebeu de sua E. 'D I, T A .L
gêncía mediana, como você, ofendido pelo ato de índis- casa editora, que comedíô- �elo presente tórno públíco ,que o Snr, EDILSON,
e como os que sairam.,E clplína; e vendo que ao la:' grafo não os pediu à Socíe-

.

DINIZ DE SOUZA, reouereu. a este Conselho o seu rs-

pergunte-Ufe: do do cabo estava Frances-
_ dade .de Autores? Durante gístro como' AGRIMENSOR a tít\llo precário, para. o

_ Conhece o episódio do' ca, em péssimo estado, der- _pez meses Vittorio, que ti- Municjpio' de Campos Novo;s, no Estado de Santa Oa-

'E
. tarína, de acôrdo com. o parágrafo único do artigo.:. 5,°

vaso de Soiasons I Não? u rubou-a por terra, e enquan- nha o seu cargo uma mu-

S
.

C
'

Ido decreto n.? 23,569, d'e 11 de dezembro de 1933� '1 essa
...

·c'
:

I' g a' 'I"CO contarei, mas preste aten- to a mulh-er recolhia os pe- lher e dois .fflhos, embol-' .n6ma O' r aFic,r."lIl, pois,. convidadcs Os profissionais interessa- �.'

.ção e direi, porque. Clodo- daços do_:raso c2itou�lhe II: sou os 1.500 pesos, e quando dos já registradós rieste Oonselho; a se pronunciarem Atendendo '" vános pedidos, a firma Comêrcio e
· .

Yeu, rei do, francos, depois cabeça. dizendo: "Francis- viu que o jornal, tardava a a respeito para' o que lhes é concedido o prazo de 30' Indústria Germano •steín 'S.A., tradicional orgrnísação
de ter vencido os romanos ca, assim t� lembr_arás do saíe, os restituiu integral- d1as a contar da publicação do prssante Edital. em nosso Estado, tem o honroso prazer em convidar as

em Soissons, se absteve de cabo Soissons. Fransca, mente,' ,de uma vez, c?m a Pôrto Alegre, 28 de novembro de 1956, autoridades civis, militares e eclesiásticas, imprensa,
E'lg. Felicio Lemíeszek falada -e escrita e, o povo em geral, para assistirem a

ocupar, ,como pod�ria ter'
I
mais tarde, foi feita san- mesma elegância com que

__ película' que fará e�'uir no CINE R�TZ, no próximo sa-

fei,to, a CIdade d_e Relms,. p�r "
ta. os havia recebido. H"avia bado, dia 26 do corrente, às 14 horas, sob O' titulo

1Cl00ns�deração ao. arcebispo acon-
montado uma fábrica de te- Dois prêmios maravllhosos l ";" CADA PASSO"

, . . .

tarde foi' A 18 de ,dezembro}
cldos e vivia de seu -'traba- UMA VIAG]j':M PELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO SUL substancioso documentárío sobre as INDUSTRIAS MAN

. Ramigíc, que ,maIS te'c'el' -em Buenos Aires um
, .

lho. Eis tudo.'
e da Alemanha, um dos maiores parques da indÚstr·ia pe-santificado, e que era o seu

fàto de simplicidade linear. ' UMA VJAGEM PELA T.:A.C.! sada no mundo.
amigo e conselheiro: Um . I A fatalidadequer que, na Responda à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA

Advirto qUe o personagem
grupo de soldados, porém, . 'M febre de descobrir culpas e MANHÃ?

de quem falo, VlttorlO _

us- ,

culpados, típica dás modifí- ,

UM EROGRAM:\ DE -RÁDIO? UM FILME OU A
solini, não é ri:�m meu a� MARCA DE UM NOVO PRODUTO?

.cações políticas, se observe
go nem inimigo, e se nos ,ENVIE SUA RESPOSTA PARA RÁDIO GUARUJÁ,

'algo não bastante claro=nos
tratamos por tu é por sim- ..\NEXANDO SEU NO-Jlf1E E ENDERli:ÇO E CANDlIJA-

E livros de contahllídade 40 TE-SE!'
�

Infficação gramatical., n-

Joquei Clube: É, entre ou

:cOintramo:-nct" �,!lla vêz, de
. tras coisas, êsses 1.500 pe-

dois �m dois a_!1os quando o

azar nos põe na mesma cal

çada, mas não o procuro

nem êle me procura, porque

vivemos em ,dois ambientes

-,dif�re�tes,
-

não temos rela-'

ções com"itns e êle nada tem

a dizer-me e nem eu.o. que
d ,com tr}plice, mandado

Ih -dizer Quando há . ez
,- ,

e' .'

, , ,captura. Mussolini, que-não
caído seu paI velO

anos,
.

.'
,-

� � ia à Itália há déz anos, Che-j,aI nd:estinamente ) para ia'
• ,. _

,
a ' ','

1 ga 'mcong'nlto a Roma. Nao
'América porque :naque a

"

. ;,
I

't l'
seI bem o que .. _se publicou I

cas'iio o govêrno I a lano-. ", Io .,'
"

d
na peninsula; porque os jor-

não lhe teria da, °d
o t�a�dsa- 'nais 'chegam à Argentina

· tavam diante do vaso, o so-
rte numa clan- es, lU'. a-, .'

berano disse aos soldados: po -, ,-

d
'fum mês Idepols, mas, nos

. de quê" aS autorida es· ar- 'restaurantes l'tal'l'anos ,de"Rogo-lhes, meus fieiS guer-

reiros, que deixem para inim g�ntinas>- hospitaleiras para :Buenos Aires, os 1.500 pe

esta lembrança, pois desejo co mos refugiados p<;>lítieos, sos 'puseram ,ovos e se c�m-
. �dispôr dela à minha vonta-' solucionaram, em poucos verteram em 15�OOO, 'e os

de'l. Todos os soldados con-: dias. 'Vittorio encontrou", jornais inexistentes com 'ar-

cardaram, com exceção d�
I
simpatizantes. Tod.,'os, os fas- 'tigoS nem sequer' pensadp� Exige-se carta de fiança. I

Tratar com o Sr. Azevedo, das 8%' às 9Y2 da
um cabo, que lhe respondeu: cistas os encontraram. E assumiram, na imaginaçao nhã, a rua Felipe Schmidt, numel'O 45.

· "Na-o Si�e tereis o que lhe
I
também os anti-fascistas. 'A pública a fisionomia de pu- Comunica-se, qUI� se, encontram, em nossa séde so-

atrib�i;"'o 'sorteio". E assim I, um ex-secertário do parti$lo, hlicaçõ�s de �ropagaúda po� C 'L U -: E. -1,. 5 'D E' O U T U' B. R O, cial, a disposição dos senhores Acionistas, os documen-
.- tos de que trata o Ar,tigo 99 da Lei das Sociedades Ano-

dizendo, com um golpe de· um rico liveiro confiou a lítica.. Convida-se aos' distintos associados que realizar-se-a ;nimas.,
,..

seu "françisq�e" - o fran-' d<ireção de uma revista li-' Na base de todas essas
no ,dia 26 'deste uma Soirêe com inic'io as 22 horas. I' Criciúma, 21 de .Janeiro de, 1957

cisque é uma espécie de ma- terária, e a outro éll:-secre- ampliaçõe:;r e �antasias não . Venda-de mesas na Grafica 43
-

.

FôRÇA E LUZ DE CRESCIUMA, SIA.
chado - o despedaçou. O tário de Milão um velho en- havia mais que uma garrafa' Pede-se por obsequio aos associados à'presentação

j'
' , ,

S. de Rézende Corrêá

rei suportou o ultraje, reco- genheiro deu-lhe capitais de conhaque e um emprés- das respectivas carteiras. ,

'.
.

.

Diretor Sec.retário/
f t b

.

f' b' de tl'mo devl',damente pago.
A DIRETORIA sistema e' não o Sol.

lheu os ragmen os e os en- para a nr uma anca

tregou aos mensageiros epis talher-es de alpaca. Um QuaI'do Vittorio se expli- VENDE SE-

capais, des�ulpando-se com principe encontrou quenÍlhe 'cal' pera'nte o juiz argenti- /-
eleva'das palavras. Um ano, pagasse o hotel, os médicos .

no, é .de se esper�r, ma!? Por motivo de mudança'
d d t lt V'tt"

_
""em absoluta cer'tez"" que os úma geladeira Bacelli, de

mais tal' e;, uran e uma re-, e a sepu, ura. 'lona en- _"" ..,

" '. ,

t- d"l' t
15 r.és, e um conjunto -esto-

vista militar, o rei dos fr!J.n- controu-se com 'Um senhor JornaIS sejam ,ao llgen es.· fado.
c�s reconhecendo nas filei- de belo apelido francês, pre- na retificação dos fatos co-I Tnd'ar à Rua Gel. Bitten."

.

ras o cabo, exàminou seu sidente do Joq-uei Clube de mo f'oram impulsivos em I. cou"t 131 - sobrado, apto.
"francisqu�", que estava uma cidade a uma hora de divulgar. inexatidões. Com

-mal conservado e descuidado trem, qu�lhe deu uma anti-I jjssQ a história do vaso de

e o arremessou ao s<Jlo, e ga garrafa de conhaque i Soissons voltaria a seus ver-

enquanto ó. cabo se inclina- "Napoleor", '\dizendo,..lhe �.I ,dadeiros termos.
.

va para ,apanhá-lo, cortou- "

lhe a cabeça, dizendo:
--

® ,

J"Lembra-te dQ vaso de So- A industria L1el roupas feitas é uma das prlnci-
Jss{)-IíS'fu----'-'-�'-----.-<-'L,,--. nais nos paizes adiantados dã Europa e Estados

_

,A história é simples e Unfàôs:-"-" .._.,......_ �-_,� .

.

I
.

'"
'

, • A roupa Imperial Extra, é produtn da'�,prln"cijm}�

r:;'
,

. :"" ,,�ERDEU-SEclara, não precisa de' esc la- ,.__ .

industria do genero em nosso paiz.
'

'�� _

{

recimentos nem de ser repe- 'Estas,famosas roupas bem' feitas, pode_m ser,ad- Pede-se a quenÍ""@��_ .

tida. Se esta é também sua q;_"iridas facilmente pelo Crediário do Magazine Boe- trou uma caderneta de no- ,,�-,

opinião, 'diga ao senhor que pcke. I tas e apontamentos, nas'
'a ouviu:

'

f,imediações
·da Biblioteca

, ------------.�.....- ...---......----.
. PúbUca, o oJ:íséquio de en-

- E agora chame um dos

CP' · I S
-

J " . .

urso arllcu ar ao ose treg4-la à rua Felifle Sch-
que estão la Í'óra e conte-a'

" midt 98, ou na 'Cas'a Anda-
como eu á lhe contei. da da, Exc'lusivistá Renner,
Quãndo tiver terminado, f'rofessôra MAmA j_tlADALENA DE MOURA FERRO qúe será gratificado.

Equiparado aos •. pro,gramas dos !,Grupos Escolares,
diga ao ,outro que a conte

:;:lantendo ainda o curso Pre-Primário e o Preparatório
a um terceiro, e o terceiro a' Exames de 'ADMISSÃO aos Ginásios..
que a conte /a um quàrto. MATRíCULA para o ano letivo de 1957

Sem chegar' até o .quinto, Todos os diaS- út�is a pàrtir de 1° a. 20 de fevereiro" Vende-se, a ;ista uma

c' través dos suces-"no- horário' das 9 às 11,30 h., mediante p'agamento de
.
Ford F-I' - 1951, em '{\ti-reOl que a ".,.

.

l'd d
'

'I t d
' ...

" JOla e pnmeIra mensa 1 a e. .' . ,mo es a o.
sivos transbordos o eplSO- INíCIO DAS AOLAS: 10 de março .', . Tratar à' Rua Felipe- '-

"-
dia, fic,a,r,á m�is ou menos

'��I�:n��E�f�t���f�����ES � _Com ,a. Direção, à i ;�!1�::dt 34 sala 6�,"._ ......"'"""'_......._""""""

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
.;;, Florianópolis, Sábado, 26 de Janeiro de 1957

----------�--------------------���------�------------

o
,de PITIGRILLI

BUENOS AIRES - (A-

do ao arcebispo e não que- Regent Street, ofereceu-lhe

ria devolvê-lo, Então" 'fê�, dinheiro, como. adiantamen

intervir o rei, �ue ordenou, to sõbre certos artigos que
ao cabo que restituisse O' Vlttorio �screve1-ia mais tar-

uma experiência que tem a

dupla vantagem de dar a

conhecer, a quem não a te

�ha estudado, a história do

vaso de Soissons e de desa

creditar a cadéia sem fim

dós sabichões que preten-

E

entrou em Reims sem que

Clodeveu o soubesse, 'sa-

-�

Coloca:ção- -

queou a igreja e levou uma

�rande quant idade de ob

jetos e ornamentos sagra

dos; entre êles um grande
'v�so de beleza excepcional.
º arcebispo, aflito pela per

da, mandou dizer a Clodo

veu que deixava �os solda

dados tudo o que fôra leva-

sos mensais por artigos não

escritos e destinados a _um
jornal que não existe. E

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO FLORESTAL
Plantando Eucahpto, dentro de 5 a 7 anos você te

rá madeira para pasta mecânica, .lenha e carvão, de 12
a 15 anos já servíi-á para poste e vigamento e Jos 15 a

20 anos' em '(banie terá diameniro suficiente para dor
�nel1tes e madeira dc; 'construçãu.

'

Se des,eja reflorestar;- consulte antes o "AcôrdQ
Flore;;tal".

acontece que, pl:ecisa'mente,
ao tempo em qu� os jornais.

do, ,mas que quel�ia recuper
rar

.

o vaso. dlodoveu man

dou respollder-lhe 1C0nvi-
·

dando-o a procurá�_lo ��
Soissons, onde os g.aldado�

haviam -reparti,o(_ a presa

de guerra. Quando o rei e

os enviados do arcebispo es-

argentinos publica1ll as cou

clusões áo jl,liz de instrução
de

CANÉTA-TINTEIRO
Gratifica-se bem a ciúGlU entrega,r à Rua Sâo:Jorge

33, nesta capital, uma ca'li,d,;c�ti�teiro com o nome de

Frederico Pedro Bavasso, pet'dida entre o trecho da
'Praça ,15 à Kua Trajano.

'

. .. __...-- _- -----

·OUma
Temos vaga 'pa_'a um experimentado viajante para

Ec.ste Estado.

ma-l

-.

Entrada franca

Pr..ECI��-SE, CGm urgência. Tratar
Técnica, à Rua Tenente Silveira,

na Eletro-

.Jovem recentemente transperido para esta Capital,
necess�ta alugar quarto em casa de família ou de cômo
{;os, Tl'atar com Cyro Castro pelo Telefone--6221, nos

dias úteiR.

·RENDA,i'

__ V�nde-s�' h"eze ('asas de _madeira, com terreno pa-
ra ,construir' outras. Tratar _

diretament,!!,
-

com o proprie
tário na "A CAPITAL".

I
I
,

DR. - O T T O F R I E D M A N N
E N S'� I N A

Matemáticas, e . fisica .

.
R, Cdstov&:o N ,1'1 e8 Pires 21. -

Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Maf.ra

,..

PROGRAMA DO MES i
I
,
J

A maior, a.. mE Ihor, a n:ais original e tradicional

Ai.CIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.I? Cr'l"TRA A
FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

FLORIANÓPCLl5 - SANTA CATARlrtA
\

,

via 2 de Fevereiro

I' Tl'uje rig�!osamente exigido:

Reserva 'c!:! 'mesas na Sec'retaria do -Clube

BRAi'{CO para ambos os sexos

............��.....
CAMINHONETE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE ·S. CATARIN 1\

••• ,A HORA DO

TONICO' ZENA f'ARMÁtlAS DE PLANJÃO
:M�S DE JANEIRO

1 terça-feira (feriado) - Farmácis, Santo 'An-
tônio - Bua Felipe Schmidt, 43

5 -:- sábado (tarde) - Farmácia Catarlnense
. Rua Trajano ,

.

.

,

I· 6 - domingo -- Farmácia ,Ca.tarinense -:- Rua

Trajano .' "

-

,

,
12 � sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

.. "

.-

INDICADOR PR ISS NAL
M 8 D I C O 8 I ' DR. NEY PEl\RONE

DR. WALMOR Z<iMEH la, "LMIRO BATALHA· M11N II

GARCIA' Drp Icmudo pela Faculdade d�.i'�r�ado ,;�,�'·;rIlCUIc.llae· N,acl".
Medicina da Universidade da Dal d. Aoledicina. Universidade

lllplamado pela Faculdade I Na·
Bahia . <10 DralU

ciGnal 'de ,Ldlcina eh. Unlver·
J A "'EIRv

sldade do Braai] Clínica Médica de Adultos e MIO VE A"

•• Aper.felç.....nento
.

na. "Cala d.
i::I-luternfi por concurso dlt ".a· Crianças :>aud_ l:lão l!dl!l'uel"terntdade-Escuta Doe.iças de Senhcras

, Prof. ", ..mande �au�illO
(Serviço do Prof, Octávio Re-

Operações Partos Inte cu .. por li 1I1._� do ::.ervic;o
drfgues Lima)

CI
.

Oudaã Curtas - R .. los Infra' .' de Uirul'glaI!:x·interno do Serviço de rur-
Prof. Pedro de Moura

gla du Hospital I. A_ P,. E. T. C. -: Vermelhos e Azul
,

. O.l:'1'.:RAÇOE.S
. do Rio de Janeiro 1)iatermia - Electro Coagu laçüo CII!lHCA DE ADULTOS -4

• [anoMédico do Hospital de Cavtdade GONSUL'l'ORIO: R.Ja Coronel ()u;":I..Ati D.II. ,sblNHO-RÁS F
,.

Ee da Maternidade Dr. Carbs 'Pedro de .Mo ro, 1.541 -.

I' CONSUL.TA.3: L'iàriamente dAS 19 sábado (tarde) � armacia '. sperança -

IJOlêNÇ'AS D�Qrr:�NHO�AS _
Lo Andar, Apt. A 7, - 9,30 no Hasilital ele Colri· 0\0 PRIMElRO SIR

-

IE FRAQUEZA, 'FONICO ZENJ.\ Rua. Conselheiro Mafra.
PARTOS - OJ:ERA'.,.L)ES Frente ao Cine Glória -'Estreit. dade.

D
.

.... .jOA MESAI 20 - domingo - Farmácia Esperança -'Rua Con-
Cons: I Rua João Pinto. n. Consultas �as 9 às 11,30 e das sc��!l?t��iA_-T�:l� 3.;;8ar� __....... _,..........

' selheiro Mafra

,'":.�':d�'·��,:��:��Gn�;::: DR. A::..::��AU. :;'i.�;;:� 'BATALHA DA Expresso flilrlaftÓp911S U.a. F,H;: S,h��;:do (tarde) - Farmâcía N.I,oli � Rua

;: das - Telefone 3035. RIO' DE ASSIS
.

, SlL.VE'IRA ENDEREÇOS ATUALlZADOS DO KXPRESSO ,,27 - domingo .- Farmácia' Nelson - Rua Felipe
Hesidência: i)�s Serviç'os Q\! Clínica Infantil Cirurgião Dentista Schmidt

<

Rua: General Bittencour1: D.: da Assistência MúnicilJal e HOIl-
d 1 FLORIANÓPOLIS"t.TDA. O serviço noturno será .efetuado pelas farmáciasL01. Fitai de Caridade Clínica de A u tO,8 e

Telefone: 2.693. CLíNICA MÉDICA i'E CMAN- Crianças Raio X· I
.' Transportes de Carzas em Geràl entre: }t'LORIANÓPO-' Santo Antonio e Noturna, situadas às ruas 'Felipe Sch-

ASTOS
-,

ÇAS E ADULTOS
Atende com Hora 14ar- midt, 43 e Trajano.DR. ROMEU B i - Alerr;ia - - LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PA1.JLO. RIO 'A pr....sente tabela-não poderá ser alterada sem prê-PIR__.ES Consultório: Rua Nunes lI4!,� cada., . DE JANEIRO � BELO HOR!ZONTE. -c

Mtl:DICO "hauo, 7 - Consultad das 16 à.'
Felipe Schmidt 39,A Sa- vla jautortzação dês:e Departamento.

C át' IlJ H It I São' is horas. -:nSPd b d 1956om pr rca li. OSpl a.
Ives d- ',Rua "auchal Gui- 11l8� e 4. Matriz: FLORIANóPOLIS' Filial: -CURITIBA .LI. " ., em ezem 1'0 e •

Francisco de ASllis e na fanta, .

�eol e;cla, F :'8783 .

Luiz Osvaldo d'AC,ampora,CI!'Ia dO,'Rio de Janeiro, Iherrne, - one i

G .. O O S Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Viscnnd,t! do;Rio.BlfaDcoCLlNICA Mtl:DJCÂ D,R. JÚLIO- PAUPITZ
A - _O V O ... .

.

"" Inspetor de Farmácia.
CARDIOLOGIA 'felefones: 25-U (Depósíto) ,B.a2/�6

-

Consultóx'io: ."Rua Vitor Mei- FILHO 9R."'JOSi: MEDEUIOS 25-85 (Escritórie\ 'i'elefone:,12-30
reles, 2� Tel. 2675.

. ,Ex .ínterno da l!�
.

l�l'ma:t:.. ViEIRA, "Caixa Postal, 485 Ena. 1'el6l', "SANT[f)�A"
Horãrioa: Segundas, Quartal e

e Servip de gastrQ-ell,,,tolor;la End.' Tele .... "SANDRADE"Se.xta feiras: , da Santa Casa do Riu de Jeneiro - �DVOGADO' - •

DaI' .1� à.1 18 horal
.

"

Prof. W. Berardinelli). .

,
.

' Caixa Postal 160 - ltaJ'" -

Resldencla: Rua Fehpe Sch- ,Ele-interno- do Hoaprnat ·mater-·. Santa CátariDa.
midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

nidade V. Amaral.'
"'R. CLAR'NO G.1'el-. 3.002. JJOENÇAS lN'l'ERNAS

.

&;

DR.·· HE'NIUQUE PRISCO r.oração, E:;t3mhJO, i�teltlDo, ____,
- GALLETTI, "-

fígado e vras biliapes. �Ins: •
.

_ ADVOG�DO _

PARAJSO Consültó,';o; Vlt!)r Meusl.. 21. Rua ViÚ'r Uéi.elea, 60.'
Das 1':: à& 18 hora .. ,

NE 24'8
1'e81' de- nCI'Q: Ruu Bocaiu';. ZOo FO,: : ,ti ��
• '. 1"10 ri.m6polil -
I:"oae; &468. .

_

--..,-;-----

DR., MARIO lJÊ LARMO
CANTIÇAO
M�DICO

CLt�aGO L>E CRIANÇAS
ADULTOS

I)Qenç... Interna.
CORAÇÃO - FI-GaDO· -' mNS

- lNTES'fINOS
Tràtal'lento- m9derno di

.

SIF-ILlS
Con8ultório - Rua Vitor Mel·

ele., 22.' .

HORARIO:
,

'DAS 13 às 16 horas,
TeÍefoue: Consultório ...:. 3.41b

Reridência: Rua José .io Vule

Pereira 158 - PJ:.aia da' Saudade
- CQqueiros

.

,Trajano
13 domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

l\ll�DICO

, �iagem ,com �seg_ila:çaAvenida do Estado 16('�n6 Rua Comendador Azevedo,

d,Telefone: 87-06-60 TelefQn:� 2-31-311' e rlpi IZ·.:,
Atende "RlOMAR" ,SO R08 OONP<tr.l'AVEIS .MIORQ-ONIBUS:.O

EIl4.. Tele,. "SANDRADE." �lid. Terég. "RIOMAULI" ·-��.·I'PIDf-;SDL:BIISILIIIO;=-
. 4.1fiorlanópoUI � Ita1ai - Joinville - Ourltlba
.� ��-, --

-_

��
: ..-.a ,:..vllo.-<.......c��� . ate'. ... L

" Age""'oCla. -l\qa,IÕeOOOlO elqulD� ,,.

, '. • a. TeD�nt•.í.'8nvell"d

Filial:' SAO PAULO, ,Agêncja� fOR'tO AI.EG-n�-:
"Riomar"

;..

Operações " Doençn8 de Se·
nhoras - Clínica de Adultod.

Cu;:'so de Esp'acialização no

�ollJlitàl dos Servidores do EB
tadô.
tServiço do .Prof. Mariano de

Andrade).
.

Consultas - Pela manhã no

ilospit'll de Caridade.
Á tarde das 15,;;� b�. em dim,·

te no consultório á Rua Nun"B
- Machado 17 Esquina

.

de Tira
dentes. ·Tel. 2756.
Residência - Rua Presldentol

Coutinho 44., Te!.: 3120.
CLINICA

de·
01 • .9:08' - OUVIDOS - NARIZ

E GARGANTA
,

DO.'
D� GUERREIRO l)A

FONSECA DR. CONSTAN'rINO D EN'}' 1ST A S

Chefe do Serviço de 0ToRl. DIMATOS DR. SAMUEL l<'ONSECA
'lO do Hospital ue Florianópolis, MÉDlf:O C.IR�R�L\O CIRURGIÃO-DENTISTA ,

Possue a CLINICA os Al>ARE· P t Clinica - Cirurcja B1lcal

-:.tLHOS MAIS MODERNOS PhRA Hoenças de [;enhoras - ar 0"

Prolese DentáriÁ'
,

__ Operz.ções - VillY Ullnárla.
lia'lnATAMENTO das DOENÇAS

Curso de aperfeiç<!.am�nt'J, e
- Ralol X • Infra-Verme !»

_

da ESPECIA,LIDADE.
_ l'.nga prática .nos Hospitais, dt DIATERMIA "

Consultas - pela manha no v Consult6rio e P.esldência:

I'Buenns Aires. ," F d 114 hado DI[·. HOSPITAL CONSULTÓRIO: Rua -Feltpe Rua' ernan o
.

ac ,. "
.

Á TARDE - daa '2 as . Ií -

d } )!,ON� Fone: 2226. '

no CON&ULTóRIO -

-

p.ua d08 Schmidt, nt'. 18 (sobra o .

'Consul,a.: da.' 8,00 t., 11 _ho-
ILHEr"l nO, 2. '

3G,lH2ÓRARiO: das' 16 'a._18 ho tas e das 14-,01&.t.•. 18 horal' '.

\
,_ RE..!DJ;:NCIA - Felipe Sch

.

EXClUSi.vamenitl,
com hora "'!ar-midt nO, 113 Te}r�6.

..

ra�eBidêncla: �venlda. Rio Bran, cada. .

.

.

-DR. ANTANIO MONIZ 2
• Sábado - c!al II ,. 12.

v co; n. 4 '.úende chamadO.
DE .!.RAGAO 89.'96' DR. �LAURC) CALDEIRA

�& 'felef>oIIe: - � .
.

l'IRURGIA TREtTl\1ATOLOGIA' _1 _,

:'" DE ANDRADA, •

Ortopedi.' ------- --
: C1RURGIAO-DENTlSTA -

l..,_ '

.... ......_,- _•Coitlultório: João Pinto; 18. 'CONSULTóRIO ,� .Ediflci., --

van 16 I\.s 17 dlari,\wen.Le:-· R L.l.:llTRO BAURA Pártenon - 2" andar laIa

p.�1$Meuó8 aos Sábados'
'

'

D ...lflJ' );03 _ Rua Tenente Silveira, 15,
'

,�',1B· 136'
- CLíNICA GERAl, Atende' dl'-'rJ'amente da. 8 �.Re8: ocaluva· .

Br,pecialista ern ,mo�é8tia. dt'
ii' hora.

�. �

1i' ...ne� - 2.714.
Senho:ras e vias ur.�nál'18."·t" '-.sai{ e 6as '�a8 14 ai i8hora.' At)" I- B II'

ORA. WLADYSLAV'A Cura r�dical das 1lI "'1I�ile�, - 19' as 22 10ras, , l /' ,II
'

. e 'ea' '. ..arrl-,

USS-l agudas e cronicas, do aperf>J'f& :.' Conf!"!cio'll8 i)entadurll. e' P,o-, "� ,

.. ..

:OH. AWN'TMO"'N'10' D'II" ,

geuito-uriaário em
. amb.... '�� �s".;,{6veri ..d .. Nyloll.· '/��""-. ,DUIIAIfCE TlutM' ,.""

.
_ V.e rde-

_

sexns..
Ih ' Dl e ti;��' '�ele:ftme: .

366', ./
.Doença!> do apare o ·1 II .:....._

, .

e do sis.tmia norvoso" ,

nos "A/)�JOS S IMr.:���� ���:����rt2:lhR�si;rae�;::�:.a)� u.--ESTADO
\ _l

-

-��t-'_
-

.' �' .

' etor
..

de Arte," 'Re,creio eCIRURGIÃ CLíNICA - l° Andar -- F'one: 3241).
.1!'

,tt
· p

.

GERAL PARTOS 'Jtes[dê-ncia: f!_, Lar.erda Cou· \DMlNlSTRAÇAO

•D r'ft.nAnandaServiço I!ompieto e "speciali- Linho. 13 (Chácarll ao EBl'-anha! Reda�ã� ; /')'1;,,,a8. à rua ('.on, il -!
( �. ""PU8

.

â'ts, dc�mJ'>�!:e���s D:ét���/lH�; Fone:' 3248. '�'���i,��:::�'3:" 160 Te': 1822, "�
. '.:._ �

_

;;;

_.
--;

� "'� .-
. PROG!A:� ��CIALdiagnósticos II tratamllllto. / DR. NEWTON Diretor: RUBENS A. RAMOS :: _.

_
\

SULPOSCOFIA - HlSTERO -

D'AV lLA -Gerente: DOMINGOS F, D. -

. '" �I � , JANEIRO de 1957
SALPl.'IGOGRAFIA - METABO-. CIRURGIA QERAI. AQUINO :�

, ,. >

• i. ,Dia 5-1 .51 - Gr>lndiosa NOITE TROPIC.A.t, 'promo-.

LISMO BASAL Pr elo Representanlea: .

�", '"
..

IV\dioterapia por ondas curta.- Do,"nças de �enhor.81d -"M "d�" Represen_tgçõe.. A. 8. Lln }1'iliat "A Soberana"'J)i.strftu dO Estreito - Canto' vida pelo "GR:G:MIO FEMININO.6 DE
R· Ult logia - Eletrlcida e. I! "''',gletroco�ulaç�o � . alOIl !.�it C:one,tltó,rio: Rua VJtUl Me" Ltda •

o .TUNHO".
V.loleta e Infra Vermelho. ' ,

3307 Rt:'3 Senador )lanta •. 40 - .i
Consultório: Rua Trajano, n. 1·, Tel.!s n.' 28 - 'relefone' . ,

andar.
- Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsll.s.

10 andar - Edl'fl'c"o do M·ontepI·.o, (.onsultas: Das. 15 \J •.. ra� ew
1 2 692' R' d J nel'r" R d A

(
•

Te.: 2. • - lO. e a . eserva e mesas com ,direito ao Co- _

Horário: Das 9 às l2 hor.ll - diante,
22 Rua 16 de Novembro 228 fiO • MINISTÉRIO DA

.. AGRICUTcTURA '

MUSSI Residência: Fone, 3,4
ndar' .ala 6-12 _ -.Sio Paule> �

. Q,uQtel e Salgadinhcs) Cr$ 50,00Drifai 15 -às 18 ,hor�1 :- Dra,' Rua: Blumenan n. 71.
Assinaturas anual .. Cr$ 100,00 SERVIÇO FWRESTAL 111"

3(USSI
.'d Tr"m D�H.·;A·NTONIo.lI.A'l'ISTA V�.nd'l E>vulua ":;'\ Cr$' 1,00 DHLEG.i\.CIA FLORESTAL üias 118'Residência: �venl a ·V -

•

pow.k7, 84.
,�

. JUNIOR
'

Anún.cio mediante contráto; ,RJ.;GIONAL. 125
r,UNIC,,*"," v,st>F;CIAUZADA' Olf OS�QHginajs.,. mesmo não pu- . "ACÓRDO" COM O ESTADO DE

___
.

,cRI·.iNCAS blicados. não IJl,lrão 'leYolviolo- ,

C:oIÍsultM daR � .ás 11 lí'oru A direção não se responsabiliza' I SAN�<\. CATARINA.
DR., J'úLIO DOIN Res e Cous, Padre 1'lieueliabo. pelos cOJlceitos emitidos nos

ar-/
' '. A V I S O

VIEIRA
'

\2. \ tigos assinados. " ',- A belegac'ia Flérestal Regional,
1!:SPECIALI��DIC�� OLHOS INFOl....A ....OE8 UfEllI �o ,sentido �e cdDibir, dao mábx�dmo pos- ,

,)UVIDOS,INARIZ E 3ARGANTA
DR. !. LOB..�TO O leikr encontrar', nelta co- l_veJ, as:q,uelma aR e t!rr� a a:s de mato, afim de Ímpe·

rRATAMENTO E OPERAÇõES
FILHO

luna; informações que, n ..cellita dir os do:..;;;�strosc.s efeitos eC'onômicos e ecológicod que[nfrá-VermeJho - .Nebullzação - dià,.iamente e d, imedlato: .' ; ,. ,

/ Ultn-Som d aparelho respiratório ORNAIS Teleto:Jl' acarretam t_;llS praticas, torna publico. e chama a :ltt!nção
i 1_- lue'nça8 o -

O" t d . I 022 d ·t d '-' t'· d('r�atamentQ de 8 nu - .em TUBERCULOS� ,

.... a, o , .•.•.•. ,. .

_
e 0_ o.� o� prOpt·le anlls e terras e .lavW'l.dores-em ge-

. operac;io) tADIOGRAFIA E RADh,SCOPIA A Gueta ,........ 2.65� '1 '. . A •

d
.

, .

Anglo-retinoscopia - Iteceita dtl. DOS PULMõES lDiário :la T,.-1e .. ,..... 8.57� la, para a .exlgencla o cumprImento dú COdlgO Flo�'�s-
Oculos - Moderno equlpamentó

I Orurgia >lo ·Torax Imprensa mi';• .ll ......�. 1.688 tal (Decl'. 23.793 de 23-1-1934) em t.Pdo o Estado.
'

;le' Ote-Rinolarlngolor;ia (tnlccr Formado pela FacnldaJe Nado.. HOSPI�AID -

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE :MATO
.

'no Estado,) '181 de Medlciua. Tisl.ole>r;i ..ta· e.. .

CarIdade: '

. ,.
.

,

.

. .'
.

,HorArlo das 9 às 11 horal e
!'i8l-oclrurgião

-

do I[o'lpital ,�e- (Prov�d,or) .
1.114 Nenhum 'llropnetarlO. de terras, ou lavraaor podera

das 16 às 18 horas.

J
-

Ramoll ,. (Portarla) .. , , ..•.. , ., 2.016
"roceder qüet':nana d b" d t·

.

I' ··tConsultório: - Rua Vitor Mei-
C

.

d
reu

clall'Taça-o pela Nerêu Ramo•...�........ 1.811 �:' I
. j .

OU erru aua e ma o. sem" so ICl ar,
. urso c espe . . " 1111' t d....

.'
., ,..

l' .V"""""'- ,r.eles 22 - Fone _2676. S.' N. T. Ex-interno e Ex-allsi.·

M.}htar
�: �.. . <om

ano
ece encla, a-nec.essa.r�a

lC " �it'S'toriàa-""'.ue'-Res. - .Rua Sao Jore. 20 _.

I t <te Cirurgl1l do Pr"r. Ur;o tiao Sebaatlao (Caaa di
. florestal competent��"", . _ , .

'

Fllne 24 21. en.e

G í i s (Rio) Saúde) 1.151, �.:, o.;ÚII on... dlspoe O Codigo Flores-,

WALDO 'CHAEFER Cons,: '�;ri�:
e

SChmidt, 18, - M�tflr�dad! <Doutor Cu-
11:;'1

tal emA�� árfigos 22 e 23, respectivamente, estando os

D�•.E ,.

�
. Fone 3801 CII�MA�Ó3aúi�"""'" -:. ·,h"-···.f.1t·atores sujeitos a penalidades.

�1!��rtM.�l{��::��,<_::::;'�(l_:_e�u�o_ra ,:.�:�a1�Dit'r., c GEN-:"I:�.s �
.

REFLORESTAMENTO
.

e Crianças
es..

0IQ' '
.,
�. cor�(J de '3ombelrOI ,... '.&11· 'Esta: Repartição, pela r'êde de viveiros floregtais, em,

, •

n - Fon .. : ..
Serviço Luz (R�clama-ConsultorlO - Rua / ções) .... , ..... �t." ..• � 2.404 (ooperação, que mantém no Estado, dispõe de .mudal! e

nes Ma.chado 17. Po!lcia (Sala Comissário.. 2.038 sem�ntes de espé�ies florestais e de (}rname�tação, p:ara
,.

'

C-I Policia (Gab, relegado) .. 2.694
HorarlO das onsu ta� -

COMPANHIAS DE 'ornecimento aOR' agricultores em geral, interessa"J.os llD

das 16 às 17 oorl:!-s (excet() TR'\�St:0RTES
,

-

eflor.estamento· de suas terras, além dê prestar toda
�b -d ) TAC ".700. .

t
-

t'
. ,. L b

.

d 'b'aO·Q "l� a os • í �ruzeiro do 3ul 2.600 Irlen açao eClllca necessarla._ em ffl, am Ih, a ·pOSSI 1·

Residência: Rua Mello· e
.

.

Panair ..•...•••. : .-...... 1.161 lidflde da ohtenção de empréstimo,s para, reflorestamento.
Alvim, �O - Tel. 386,5. J.% ��: ..Ú��

..

::::::::::-:: �::: 11,0 Banco do· Brasil, com·juros de 7-% e prazo de 15·anos.
".

,
' () Re"I • .�. 1.I'l!l Os interessados em assuntos florestais;, para" a

.

DEPOSITOS�_ ��T�fsavlII.... ..•..•.. 2.� )btenção de maiorel! es.clarecimentos 8" requete)'em' auto.POPULARES LU1: :......
1.021'

'rt.·zação de licençà para ,queimada e de-rrubadas _ge mato,
, ; ::::::�� ::::::::::::::::. _

::�l; ��vem,� dirigir-se às Agp.nci.a� Flo.restais M!lnjçipais o�
,

jba �orta ...........•.. "� _1.821 diretamente a esta ..Reparttc;.ao, .sltuada
à rua Salltos

. Caclque '.449 Dumollt nO. 6 em Florianópolis.Centrsl .............•..•• 11.119,.4 '
,

;, 'Estrela .........•.•.•..•. 1.171,· Telefone: "2.470 - Caixa 'Postal, 395.
'_' ,1'���:�.�iTO'-·.:· :,......

..11

.•.• , ..... ".Endereço �

�ei�gl;'áficQ:- _Agrisilva, - Florianópolis,
."' _Dl"�U' •

'••• ; Q .-' li • "0 .t'.. Ii�". '}��.! c. .'

·A....ela: RIO DE JÀ;NEIRO
-'RIo.ar"

Agênda:
.

BELO tI01()
ZON'rE

Cirurgiio.Dentista

16a
a partir das 18 horas.
Consultório - Rua Vi.dal

Atellde diadámente no Ramos' 19.
-

.

perildo da manhã e 2a 4a e GE•

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -'

EscritÓrio e Residência.
Av. Hercilio Luz, 16.
Telefone: .�34C, '

'

..................�
CLíNICA DEN fARIA

DO
DR. ·ALVARO RAMOS
Atende das 8· às -11' hora"

e das 13 às 17� .horas, dia-
rialoente. ,

Rua Victor Meireles, 18.

"JUomllr"
Rua Dr. Carmo hettv, fl9 A 'fluida Andl'" 'as;_ 871-8
F()uí: 82-17-83 e 32-J.7-37

.

Telefune: .. JO-27
Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"

�na. 'feleg, "RIOM'ARV" ....

'.
'

NOTA: - Os nosso ' ;rvtços nas vraça8 de Pôrtl
Alegrp, :Rio e .Belo HorizubU!.. l!Ião ef�tuado.s pelos nosso�

agentes

.l�lifa

erren'o '
.. el�F,lorl.an'óPDljs,"RODOVIÁRIO RÁPIDO ,RIOM.AR"

.

•

- t·

ConsulÍem nossas tl\riIas. EXPRESSO FLORIANól'OLJ'
·-Fones: 25--34 e 25-85 -

Deseja-se alugar uma area de terra parã deposito
HO ar livre. Da-se preferência a terre.'los amurados e

com depositos e area aproximada de 1.000 m2
. Os interessados devem dirigir ,se �-

Fone 3201 - Com o sr. José Onildo na Fidmbreria
Koerich

,••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

Dr� Osny ,Lis/boa
"A Soberana" Praça 15 de novembro

,"Ull. Felipe Schmidt-
esqui.na

Rel'niões Dansantes Semanais

'Serviço Frigidaire
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM DE UMA BEM MONTADA -SECÇAO
DE J;>INTURA A DUCO E CONSERTOS
PARA REFR�GERADORES, A ELE'l'RO
LA�DIA POSSlJE AGORA, UM ESTOQUE
CONSIt>ERAVEL 'DE' PEÇAS - E ACES-'

'.

SORros FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN
_DER CO]\rBR�VIDADE 'A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADORJi�S DOMES-

,

TICOS O"Q COMERCIAIS D_E QUAISQUER
MARCAS; EDIFICIO IPASE -, ANDAR
TÉRREO FONE 337,6. (PEÇA ORÇA

MENTO)

\,

FI"l ianõpolis, 23 de dezembro de' 1956
(Ass.) - 1'heseu Domingo!!\ MUl)iz /.

Vice-Presidente Superintendente do
·'S.A.RP."

ATENtÃO
•

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADA S
�m côres, llara divers9s 'fins.

I

End: DENTAL SANTA APOLONIA'
FlorIanópolis - Santa Catarina..

Rua: T.ir�fifês,---20
-

-

�.,_..

..

",.

i :,,;,
\ ':-_._-

-.,(

�"
.
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o cOllrole da educação não evilàb 8
ódio dos bungaros Ia com'unislO

f

�cEM FLORIANóPOLIS, '

Gyorgy Martos mal havia cia o trabalhador comunís- no plano de educação "pav-

t.�'� . a{o·�.t.(�� �. ,

atingido a idade da razão,

quando os comunistas se

apoderaram da Hungria.
Com oito anos de idade" a

Isua Imente �ra ,Jácilmente
impressionável, .

e deveria

constituir uma fâcil tarefa

.para os professores .con�ro
lados 'pelos soviéticos, con

vertê-lo num ferrenho co

munista. ""
Na semana passada, con

tudo, nas barracas apinha
das de um campo de' refu

giados na A'ustría, o esguio

jovem de cabelos escuros,

agora com seus'18 anos �e
idade, confessou o seu in-

ta. leviana" dos comunistas.
O professor de história "A palavra socia'lismo",

ignorava os heróis hún1ga_' declarou, "deveria provocar
ros, inclusive o Reverendo auto!r}Ati�a e instâ',ntanea
Lajos Kossuth, e substituta- mente pensamentos de "um
os' por heróis da União So- futuro brilhante". As cons-

,

\Qética. _
tantes referências a "capi-

Como os húngaros de tô- talismo", "'América" e "Ocí- '

das as idades; Gyo1'gy sabia dente" deveria provocar sen

de cÓr as façanhas do com- timentos de ódio e pl:!nsa
batente soviético Oleg Kos- mentos . de "imperialismo",
sevoi na II Guerra Mundial; provocações de guerra E

um personagem de ficção, morte. Os comúnistas. pro
que os comunistas, ,impu- 'curavam transformar estas

,nham à mocidade da Hun- três palavras, em símbolos

gria como exemplo e padrão, do que de' pior pudesse exis

Cr-iado pela imaginação do 'til' no mundo, afirmou ainda

i
I

I
, -,I

UM ·DOS',·BO-NS IHOTEIS -DO
* 'RESTAURANl'E À LA CARTE
* SALÃO DE LEITURA
* BAR MODERNO
* AGÊNCIA DE PASSAGENS

.
'

A 'MELHOR MESA DA CIDADE
autor soviético Fadeiev, que Kovacs..

REDE INTERNA
\

RUA' FE�IpE SCHMIDT 9'-, TELEFONF.S

Telegramas: "Luxotel"
2021
2022
2023
2024

tenso ódio ao comunismo e mais tarde se suicidaria, o'

contou como lutou jeontra herói Oleg Kossevoi foi, iní

as. tropas e tanques soviê- cialmente, lançado na Hun

ticos nas ruas de Budapes- gria, num livro intitulado

te durante a revolta popu- "O jovem guardião" e logo
lar pela liberdade em seu depois apresentado em fil

país, E, além de Gyorgy mes e até numa ópera lar-
,

Martes, centenas de outros gamente difundidos.

jovens húngaros também Durante todo êste tempo,
descreveram como os comu- naturalmente, Gyorgy apren

nistas tentaram durante dez dia a língua russa, obriga
anos conquistar as ,.suas tória para todos os estudan

mentes e como esta tenta- tes em qualquer curso. E,
tiva redundou em eomple- como os alunos . dos cursos

to fracasso. mais adiantados, quando ti-
A sua história, é a histó- nha doze' anos, Gyórgy re-

A palavra "trabalhador",
.

por outro lado, deveria pro-:

vocar pensamentos imedia-I,tos de "comunista" e "stha

kanovita", e, para comple
tar o, ciclo, as expressões
"comunismo" e '''União So-

I

viética" deveriam relembrar

Josef Stalin, além de repre

sentar tudo o que de' bom

/

Como' eatarlnsnse, -rejubilo_me por Ver a Capital do
meu Estado dotada de um hotel como êste, que permiti.
rá aos' que nos visitam a impressão de que sabemos o que
representa para uma cidade e para , o seu bom nome'
uma hospitalidade simples, como é da nossa tradição,
mas confortável. I

Neren Ramos - Presídente da Câmara dos Depu-
tados, . \ '

"

.......................8� e8•••••• t � _,

" .

Impressões
existisse no mundo:

"O E S T A D O'''Com seus 36 tamanhos diferentes e' seus inume

meros. padrões não lhe será dificil obter a, roupa

Imperial. Extra, que lhe vista perfeita e impecavel
mente.

Kovacas acrescentou que seus pais .8 responsáveis I
comumente a reação opos- pelo fracasso de" seus pro-I
ta é que ocorria, pois "em- fessores em convertê-lo num

bora Pavlov tivesse condi- ferrenho comunistas, Foram,

o ,mais antigo diário de
Sant� Catari'n8.
Leia e assine

seus pais, afirma, que lheclonado os reflexos animais,
ria de jovens que viveram cebeu a sua prirrreirá ínstru os comunistas se esquece- ensinaram a verdade.

debaixo de um regime opres
. ção militar sob o disfarce e ram de que existe uma gran- Como milharer-te outras

,

sivo, na pobreza, no ódio e l1.retexto de "p:roteção na- te diferença entre um cão -crianças húngaras, Gyorgy Id I então, na-o aquírí-la logo '.
no terror. Mas, Jcima e cional". e um húngaro". Martes deveria vo tar 'para

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

..--�'--� ----------------------------

tudo, é a denúncia de um Mais tarde, os estudantes O papel desénpenhado pe- casa ao final do dia escolar
'

regime sinistro cujos mê- húngaros utilizaria_m as
> los estudantes húngaros na. para aceitar .o que havia I ar�rêr#Jr#lr#l@r.=Jêr§lr#Jr#Jr#lr#I[#lr3r#1r#1..@r#lr#lr§.1

finalmente - para êstes jo- mesmas táticàs militares en- revolta de 23 de outubro aprendido. Os paiS, que dei- .:

MIM' -t· PENTA' Ml'
., todos finalmente - para sinadas pelos comunistas oferece provas adicionais.e xou' ainda na' !i�ngria, 'e : ".' O Dr· arl 110 ,«

.

)) ,

�'insuportáveis. ' contra as tropas hung�ras conclusi��s rde'.·.q�e tra:c��- : o� seus. irmãos mai�; velhos, I :

'Í'" I .
.

'

"

,

�l.-

'Par-;-;J;iminõ"-Gyofgy e,soviét'icas'que·pro1!U'ravaHl--�ra:Ill'""'j)0'l"',.(3�p1{1t4�QS...J' 'lU'.&..1 e :t'd):lvia as.

Martos, um escolar de oito esmagar a re.volta popular an�s c;le>�e�sinam�tos com 'JIIentil'as ;c�m.�if',� ,,�:{
....,._., ��_....,-' :..::;....: ._, �-'

anos de idade em Budapes- pela liberdade de 23 de ou- base em <Pa/vl�'v: O -j�ve�: Esta infltiê��:: ctO-IaJ; -,' ,

. __'_"':_0. _.: - -
•

r '.

te, a doutrinação comunista tubro, Gyorgy Martas e -dezenas de o fato das crianças ainda
,

"

começou quando os seus Sem que Gyorgy de nada milhares de outros jovens possuírem a tendência na-

tural de confiar mais em', ru.,.seus pais do "que .no Esta-

do e até os bebés -pereebe-
rem ã frlfelreidade e 01 ter-

o
w -",

E se alem disto o Milga7iine Hoepclke, põe a sua

dísposíçãexas f:cilidades de seu Crediário, porque,
. .

professores penduraram nas desconfiasse, os' seus pro- húngaros, supostamente ma

salas, de aula retratos de
I fessores �omunistas. procu.- Ieáveís, não puderam ser

Stalin, Lenine e dos lideres I ravam torná-lo uma máqui- mantidos, física e emocío

comunistas' húngaros - com I na do estado comunista -:- 'nalmente, num estado de
o retrato de Stalin predo- obediente .e leal. acima àe coma comunista.

. ,I "

'minando sôbre os demais. I tudo à União Soviética -

"

Agora um ho�e� 'adulto,
As histórias e os contos pela aJlicação, dos .mêtodos Gyorgy Martos admite que,'

que. lhe eram dados para do herói cientista soviético como criança, 'era uma prê
lêr tinham como heróis, não dr. ,Ivan Peetrovích -Pavlev. sa fácil para 0'8 comunístas.

. idolos :húngaros, mas le- Aproveitando as palavras '{Mas, ê1e _eotltará: Jambém
gendárias personalidades de Pavlov, os instrutores de que . foram, na realidad�,
soviéticas. Gyorgy tentavam condicio-

Até os mais simples e ba- nar os seus reflexos - a

nais assuntos �nsi�a:dos' a 'fim de influenciar o seu
Gyorgy versavam e se adap- sistema nervoso Ie as suas

tavam à linha do parti,do [10- glândulas - ao ponto em

munista, Na aritmética, por que êle responderia automá-

ror dos seus parentes mais
idosos .,--: foi, talvez, a prín-

. \

cipal razão pela qual 'o

Kremlin., falhou; ao tentar

conquistar a mente dos hun

g�ros até da mais tenra iaa:
de. Motor ideal para barcos de recreio e para outrcs barcos sirni�a

res, além 'de explendido para mc�,or auxiliar de barcos á vela.
éompletamente equipado, indusive painel de instrumentos:

Dispômo� para entrega imediata, nos �eguintes capacidades:SAUDÁVEL ••• *.

ECONÔMICÁ ••• '55 HP,

11 HP -,
35 IjP
50 HP
'84 HP" .

·GRUPOS GERADORF.S - "P E N T A"

Quaisquer tipos para entrega imediata - Ç!ompletos - Com
motores DIESEL "PENTA'�, partida elétrica - radiator .
filtros - tanque de oleo e demai� pertences: acoplados dire
damente, com flange 'elastica á Alt�rnadQr de voltAgem -
trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 . cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjunt0s estão
'assentados sôbre longarin&s .prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ,ESTADO DE

--SA'NTA CATARINA
MACHADb & Cia. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,·
Cx. Postal, 37 - Fone 3362 -� FLORIANÓPOLIS

gasolina 8e HP Diesel
exemplo, ,um dos s�us pro

blemas glorificava o traba

lhador Sthakanov, herói rus-

ticamente com pensamentos
e reações préconcebidas, co
mo o cachorro perte;ncente

(direita e esquerda)8U HP "

1[i�� HP,"
132 HP "

"

" " "

" " "

so, e eliminava qualquer re- a Pavlov, pensava em comi
\ fei�êrieia sôbre a moeda hún da e salivava ao som de uma

..

campainha.
. "

U� estudante -de 24 anos

de idade, chamado Laszlo

.

gara, o "forint". ü proble
ma lhe era apres.entado des

:a maneira: se Sthakanov
.

ganha tantos "rublos" por Kovacs, assim explicou o

hora, quanto g.anhàrá "';..m, método empregado: "a sim

oito horas? pIes menç8:0 do nome' Sta
Em outros problemas, Gy- lin deveria levar o estudan-

orgy teria qu� calcular a

diferença percentual entre o

'que ganhava um t!abalha
dor comunista,e o que per

cebiam os trabalhadores oci

�lentajs, :co,1forme d'ados

mencionado� nos livros co

munistas. E; naturilmente,
Gyorgy descobria s�mpre

que a percentagem fàvore-

te ao' estado de supremo

i-xtas,e exatamente ,como Pa

vlov treinava o seu ,cão. Sta
lin era', apenas mencionado
como "o grande lid�r" e o

seu nome se relacionava.
com tudo de bom no mundo.. CIENTIFICAMENTE FABRICADA NAS'MAIS

EI�. era o, Deus". Kova�' re- f.10DERNAS "INSTALAÇOES DO MUNDO
fe�lU-se amda a outros slo-\. 'Representante: Losso & Cia. Rua Conselheiro Mafra _'
,gans" repetidamente usados . 21. - .sobrado

..-:-------

-�__:....::!;_ --- � ":'

, , Jj,avando com "SRbB:b

·\�i.rg�m ,Especia1ida.de
. t di GI�l IlftlL IIOUSIIIIL-Jololllleflllfr,a 4

�

,eglltradl),'
ec:oDomlza-se jempo�e dlDhelro

\

1 ;. .

.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� .� Nações Unidas, 25 (UP) - O Secretério Geral da ONU Dag Harmaskjold recomendou hoje que as Forças de Emergência entrem nas mar

� gens d� Golfó de Akaba, pedi�d� que �e retirem tropa� israalen�: Contudo rejeitou ,o plano do govê�no de Jer�sale� de reter a dispu
� tada falx� de Gaza. Num r�latono esc rito apres��tado a Assem�lela G�r�t � HamaskeJ.old ma.nteve-se. flr�e na �xlgencl� da �NU- de que
� es 'tropas Israelenses se retirem de am bas as regloes. Contudo o secretario geral pediu medidas para evííer a volta da siíuacãc que ocai sionou o at�que dos judeus ao Egito €;m outubro último e para que ° acôrdo .:de armisticio da Palestina se conver1a 'de fato em paz....

.

. .,
.

� ,.
..__ � �••�� _ _. .r ,�.....r_� ••••_"!'_- � _. _-_ _- _._- _-_-_ _

...- _..-_ _ ,....,. .-.- _.•"•••� � �'� � � � � � � � � � ... � .. � ..t+....�..+.........�.�••••, ��.. .. .. �... '. .. .. .. .. .. .. .. '. .. .. � � � � � � �'.. .. � � � � � � � � � .. .. �. � � �' � �, � � � � � � � � � �
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A�·L·"ii�A���·D"'Õ"--TãI"·i�õ�i O BANCO DO BRASIL PRESTA VALIOSA COOPE'RA(ÃO - ENCONTRO DOS GERENTEl DE SUAS AGÊNCIAS NO ESTADO.....*. ��� �..�..� � � �.�...&....�+ � � � " :)�+. �..� � � + .
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Secüiü
o o
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o o

àO
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°iiaiiii't., ..VENEZA, 25 (UP) - Anna.J meteu) aprasantar-sa paran- que as acusações de Annama- pais proclamam sua inocên- cíado a morte de Wilma Mon ..�+,maria Monsta Caglio, cha- te o tribunal que julga o ca- ria contra êle, eram sémen cia. O diretor de orquestra tesi e mandado arquivar eo- :mada o "Cisne Negro" pro so da morte de Wilma Mon- te "uma vergonhosa víngan- Píccioní, de 34 anos de ídado, mó "asfixia acidental". �:,"tesi, para "refrescar a msrnó ça" de uma mu lhar cluman recusou firmemente a acusa- O presidente do tríbunal •ria" de seu ·ex-amante o su ta e afirmou: - "Um dos ção de que abandonou Wil- Mario Tiberi, que esperav: �..posto "marquês" UgO Mon dois está lquco. Ambos deve'
.

ma Montesi,. íncdnscíenta n�iniciar hoje o intel'r[,!ülrol· �:..tagna sôbre a forma como riamos submeter a um exa depois de uma orgia, em uma rio de Montagna, decidiu con �:..êste procurou esconder o' me psiquiátrico". i Praia deserta próxima a Ro- centrar SUa atenção nas tes �...crime. "Tudo está muito claro em ma, onde -a maré prodüzlu- temunhas de segunda cate �A temperamental Anna minha memória e êle se da- lhe a morte por asfixia. goria, acusadas de presta' .:,"maria, que provocou o "es rá conta disto quando nos . Montagna e o ex-chefe ue rem falsas de�larações, apa- �...LIMA, 25 (UP) - Foi indica" cândalo do século" com seu enfrentarmos perante o trí- polícia de Roma, Saverio Po- rentemente na procura. ·de .:.d.a oficialmente a seleção pe- testemunho em 1954 disse, ounal em Veneza", afirmou lito de 78·anos de idade, tam' algum detalhe que ·possa con ..+.ruana "que tomará parte no hoje aos jornalistas italia-· Annamaria. bém declararam'se inocentes duzir ii, alguma prova de imo :.décimo nono Campeonato nos em uma entrevista tele· A senhorita Cagno será da acusação de terem silen- portância. •...Sul A:mericano de Futebol fônica de Florença, que Moa ,chamada posteriormente d -----�-------------'--------- .+.juntamente ,com a participa: tagna, não ela, deveria seI preotar depoimento no pro- F E R R A R I ( A N O I D A T O .t.ção do Brasil, Argentina, Chi examinado por um psiquia-' CeSSO que se reinicIou esta :.le, Paraguai, Equador e Uru' tra. I manhã com o interro'gatório VACARIA, 21:. (VA� �:."
.

I'
.

OJ - O' vereador Olinor Rodriguesgual a rea Izar-;:;e nesta C[l.- Mantagna, o terceiro "teu· I das testemunhas de segunda � ..pitaUa partir de Sr�ti! dE: mar- . sado no julgamento Montesi ! categoria.
-

�-----B·--a---U--.--•.-.·S-----C-----
..

-·A--·--.-g·-··-p-·--·--E--�-··S-:.'-l
da Silva, líder da bàncad.a t"

.

•
- trabalhista no legislativo des ,..

ço proxlmo. declarou ontem ao tribuna,l Os tres acusados princi- �
ta comuna, tendo Cl11 vis�,a .+..

VIENA, 25 (UP) _ A ..)'ãdio um memorial com mais de .t.oficial de Budapest anuncia " .--............ -------- mil adesões, lanç:;Jll a .::andi- :f'. NotilÍa um jornal de I datura do de"'utadl) Fernan· � ..que a produção de carvão na

I
t D·:J ., �H on em, que o sr. Iretor 'I do Ferrari a" suce·sQ.1,o do sr +....ungria está aumentando

d >
,..d" e Ensjno, indeferindo Ilda MeneghettL

. �Iariamente, mas notada'
a pretensão ex-tempo' (.mente, ainda é muito I'cdu-

.

rãnea de u�a candidata NO FUNDO DO MAR' ....zida. ° ministro da produção
�S paranaense ingressar ISRAEL, 25 (UP) - Pes- ......andor Ozottel disse mesmo
Y.,..no Concurso já encerra· cadores de Israel descob·ri- �'1ue o numero de mindl'os eS'

d d �.t' d 'd o o nosso magistério, ram no fundo do mar l·nstru.
J..·a re UZI a a terça parte do

_ i! r I �que éra antes do levante. .; exp lCara a i ustre ado mentos antigos ao longo das fi••:Florianópolis, Sábado, 26 de Janeiró de 1957 'I vo,gado interessado no rotas dos comerciantes fení-! 1..• caso: \
, .,LIMA 25 (UP)' ,""ta' ITl"r ". cios e das naves g·regas era-I· ..

., -

.,:>' L,.,'

B" A' A S I�T U A·C
-

O DO (A (A U
,;to "DeSculpem-me, mas t'�cada para amanhã a segunda. O A 1 C

. -

°
.

d
manaS. Entre as descobertas, : Com as providências agora lldotadas,apresentação do Vasco -:la

. '.
.

l �a �:�::�ursr�gatenmlZaOl?�' mais interessantes· fig·uram· '... ra·se a,umentar consideràvelmente a produção ....G ·t I O � as ferramentas usadas pelo· t. �ca�pae�����1�c� .J.;rf���%all BRASILEIRO NO MERCADO: MUNDIAL .�. !::::::es:a too ��: �:= � ��f��l� d�p�i:rá���st��i�e�· .!. .:::!�:::iC�:n!::g:a ppa:Oad:;ãeO �oB;::�li!�s::r::�: i=!:en.�rentara a n�llte 5 '311ertmg .' �. cretál'io de Educação

1
..

t •Cnstal campeao loca!. I RIO, 25 (V. A.) - A

SItul!'l'1 restavam em .dezemb.ro ultl-,' para exercer a maI's se-
Templo. Datam esses InS ru', + � " � �..� ..,'.. +:.r mentos de 1.500 anos antes' .,....,.,. "' + +,.,.� '+: ._ • • iii' � � � • � 'Ii • •. :.�.

.

.

( ção atual do Cacau baiano, mo Perto de 400 !llII saco�: vera vigilância, a fim de de Cristo. .!NOVoA IORQUE, 25 . U;') :-: O I '.ao merJ:!ado internacional, é· par.a se;e� negOCIados at,e i 1
coibir os .abusos que se ---- -- - - � ...,B�reau Fe�eral d� I_n\estJg:;- raz::lavelmente boa. conquan.! �alÜ pr�xImo, o que,;.sem duo veJ;ificam' em outr(\s

PEDE A URSS A A'DMISSA-O DA (ORE'.IA E VIETNAM NA ONUçoes anuncia a.J:llsao de tre" I
to a maior parte da presente Vida, nao. devE;:ra. .

exerce,rl I' Estados".

i
P:sso�s, �esard_ula�Il:do lima safra tenha sido colocada no I nen�uma In�lue�cla nos pre· , ° ilustre Prof. Abe' .org.a:mzaçao de eSJ.J]or:ag«n mercado exterior a preços I ços m.ternaclOnals d,

o prndu- 1. lardo Souza não preei- Nacões .Unid;)..>, No�a. I0f
I composiçãç>. :las Naçõ�., UIl:i, P?, �e 18 ·paí�es, a ,..,u���o So-Ru.�a que estava sen�:') l��': baixos, pois a5 cotações mun-I to. 'Por o � t r o I a d o, a

I�' sava
de ir buscar abusos Llue, 25 (UP) .� De:.m;:i1�I:?, das devera, se�: o maIS IlnI vI.etlCa exclUl!l a ,:"O!�lcl e oves�Igada �esd� 1944. O., t. e.) diais foram 'fO'rtemente re', safra a f r 1 c a n a escoa- � fora de casa, na do vizi. sui'preendente a UnIao Sane' v�rsal pasSIve!

. volte_.a co!". Vle�nam. c�mo pal:es no�.detldos sa�. htuano�, J. !lC� f dúzidas por ocasião dos ma-I. menta re.gu.lar, sabe,ndo-
&; nho. Poderia dizer, estri:

I
tica proPôs:l admissão si I SIderal' as SQllcltaçoes d�8 quaiS ;e?,IstI_a " um problemaSobreI, MYla Sobl� :;

_

JelCvIJ I ciços escoamentos da co-I se q�le grande p��te dames-, � bado na absoluta vel'da.,_ multânea n::iS �twõe;; Urt!da.!
.

quatro governos em questac . de ulllflCaçao .

..
Albam. �odo.s Os tres sao· acu.' lheita, atualmente os preços ma Igual�ente Ja se encon-I de histórica: 1 dos países comunistas e li I "co� v_ista� a re_comendar a. -Em 1949 .�O,SI�?J tmna v�·sad�s pnme.lros

de con:;l:llra- melhoraram, beneficiando" tra vendida.. .

_
. "Desculpem'me, mas I vres .da Coréia e Vietnam. O admlssao slmnltaneol da Re-: ta.do· a solIc��:l.çaJ ,da Repudores para efetuar esplo�a' assim, o restante dos nossos R E T I DOS � aquelas MARMELAD.1S I delegado soviético Arkãd} I pública ,l?emó:::'átic� P?pular I bhca da. Core�a e CIll .�9�;2 fezgem o· qUe pqde s.e� pumdo embarques. . i! nos concursos, do

gO-I'
Soboley.._apresentou :'lua mo·' da �orela, a, Repl�hhc.a da I outro t�nto .orn .r>t!.,� ... to. á .

cm dez anos d� prlsao, o s�- O mont:mte global da sa-
. � vêrno Irineu Bornhau- I' ção na Comissão PolltjC:l Es· I CoreIa, a Republica Democra', pretençao

do, V!t.tnam d?gundo de consPirar para ag'r f'ra.- (temporão e safra �IO, 25 (V. A.) - JS Jor- � i?en, acabaram-se. A�o- pecial da Ass�mblé\a Gêral.

'I
ti�a Popular .d? Vi�tnam e Sul. Por out�·o ,Ydo",?o, pe�:C?!l1.o agentes do.;;�verno �'J_ norma!), está sendo estima- nalS revelam com

de�taqu.e I
ra

estamo,� P,l'ocedendO.
Requer do Conselho de Se Vletnam·MerIdIOnal". '. d:Js de adml��cLo ap.t;sent",vlet!CO sem a d�/ • .la notl�! do em 2,4 milhões de sacos. que centenas de cammho�sl ..como na epoca dos Sl'!'\. gurança que "'tendo em con Quando e� _1955 foI pro I dc;>S pela COrel\ do ·Norte �caça0 ao depaluamt'nto.l� DEstes, ,cêrca de 2 milhões ja carre.ga.�os de generos al�- Nerêu Ramos e Aderbal ta a 'Opinião geral de qUe a posta a·admIssaO je um·gr:1

. Vletna� do N.?loe, osesr.adosEstado Para ISS a pena ma t ed ntes do RI i comunIstas nao rtumram 05.: o foram vendidos aos. diversos men IClOS, proc e .0 R. da Silva". ..

O R A (A- O D·A ME S T R A �"'eCeSsarIoS <,,�t.e voto_;; l'!O
xlma e de 5 anos.

mercados consumidores.. Grande do �ul, �anta �atál'l- , '* '"

U",.

na .e Parana estao retidos na " " ;; Conselho de Segurança.MONTEVIDÉU, 25 (VP) - A 't t d r S Paulo
" , " � •

/. Como se' sabe f) ConselhoO Ministério da Agricu.l u· es ra a q_ue. 19;a. Aproveita"!os a opor' As Edições.. Melhoramentos, trIbutando homena.- de Sn<rllranca deve recompen
liga de foot balI de PaYsan-

ra foi informado de que, se' aquele
. ·u�tlmo Estado, em tunidade' para, a propó� "'b -dú comunicou à autoridades

gundo análise elaborada pai" consequencla das �?uvas que sito dos recentes con. gem sincera a Gabriela Mistral, recentemente faleci�a, dar a admiss��Q de 110VOSdo Nacional que o seIe'ciona- "Conjuntura Econômic'él,", caem naquela reg'lao. cursos,.. revelarmos um publicam, agllTa, uma de suas páginas mais preciosas I m�:nbros para q�le :1 A�lsem-��s���uj�ag=�t��:,d� e��án�!�
TOXICOMANO PO'"S EM POLVOROSA

fato, observadn po�:� ,e inspir,ad!1s. É, justamente, a· ORAÇÃO DA MESTRA

I
bIela Geral os admita.

dos nossos compaHUer
_ profI'ssa�o de fé contir'11 em linhas de poética singe- PEDINDO PRAZO.Como se sabe o Nacional co

d d
� _, .

I .,. ros e're açao, ·,eSIgna- lez'a, q<'·e amanha� reproduzimos em' nosso Suplemento J OID·AD'E D.O.SALVM).OR, :?�.
gita de trazer Q quadro Iun

do para OLHAR os tra' u I
d d t

gaJ:O a esta calutal. ELEGANT·E 10N,A D·E NOVA YO'RK balhos da Comissão. Dominical. As professoras interesSadas nesta publica- (UP) -. Pe lU conMf a ,�l a
.

. . ' '

Ed'
-

M Iii '., cooperatIva dos caçalutelfoSVIENA, 25 (UP) . ...:. .'\'3 11Gtí. Quando esta se reUnIU, ção podem solIcIta-la, por carta, as lçoes e o[�- da Bahia. Foi solieitada. umNOVA IORQ,UE, 25 (U.P.) roupa do facultativo, indo alo em determinado dia,.pa- condição de docênc,ia no magist_ério público ou partI- prazo long·o par'a o p.:tga_men-.
cias de novaS ati vill!:.jes �:('

jar-se na parede. ra a salá da reunião en-
b

beldes na zona p,ixlm;t, ,1 ,

Consumado seu obJ'etivo ( trou também uma

PER.!
cular. to inte.gral das o ngaçoes.1\6' k I d B k f - Um toxicomano, de arma"VJIS o ac e e UC· oram . vI'cI'ad,o retirou'se do amplo SOA ESTRANHA, quêf· d h

.

I' em punho, manteve qUInzecon Irma as· oJe pe a Im
t consultoria, constante de 10 não fazia parte da Co- . ,f·

.

l·h· cf PeSsoas imobilizadas- e a er-

f d G d
'.

Oprenhsa o ICIa ulngt;ar.'l. a t"e rorizadas durante uma hora peças, do ·dr. Henry Haimo- missão e cuja prre:-;ença O Braslll alra,uessa uma. ase e ran.e pro.gress
.

con ecer qUe se li·3o no In e

num ,cerco efetuado a um vici, especialista em doenças além. de suspeita, com· ,rior do país. dDiz·se que na (se. consultório médico, localiza

I
,�ardiacas e vasculares. O as' prometia .a seriedade do

NOVA IORQUE, 25 (UP)
-

Assinalou o oõmba\xadcr que a industriali,,!::.ç2..o braE.l-mana pas:a a U'lS mon ·a·
,do num edificio da Park saltante levou consigo mil concurso. Pouco depois,

_ O embaixador do Brasil falando esta !l'Jlte· em um leira a�ançasse com demai!lanhas de Buck milicia1.108 hnn
,

1" do'lares em papel-m,r.ed.a, va ·e·,ntre:tanto, essa 1.Jes"'oa .

I'
'.

da rapidez com'" s� tem dl-
.

d t Avenue, elegante via ],)ub 1- v
- �

nos Estados Unidos·, El'nani programa especU ('e ramo, '':..
-

. _,
garos com dapoalo 2eOO apnqtrUl'l:'o'S ca novaiorquina. O assaltan ·rias joias pertencentes aO& deixava a sala, com uma 'do Amar'al Peixoto, disse qu� que o Brasil atrav�s>;:l "Utila to. ,Expr-e�so� (tU\!. 0_ 1?1 ,:<�.�russos pren er m a

pacientE.s, parentes destes cara d..e meter medó...
.

onda de grande lJi·(lg.l'(,�sc. <) esta restnngm,do o�; l:re::i.to"t A conf' a-o de que '1 lU
as "I'nversões particUlarEs ('s· .

·as. ISS c •

d enfe'rmeI'ras e assistentes dr Soub·e·! o nosso compa- Brasl'l se encontl·�.. 11." Sl·h'a· e equilibrando seu orç.ame1_1•t
.

.

d c nt'nua foi "eita t= estava à procura _·e nar
trangeiras particularmellt,e ., .. o"

I
a alU a o I " L

_ céticos. A certa altura, 'o ata dr. Haimovici, e o que é mais .nheiro que· a Comissão
na: indústrias de energia ção que estavam (,5 'E:",tact0& to para combater a "nf ::Iça'l;pelo jornal Nep Akal'ta.(lrgao t 22 grave do ponto-de-vist.a í\O', lhe· fI'zera o cordial con· Unl·.dos .no com.�(�" Q':l se·c1.llo". ue estou seguro de quoe./ob.t,e'·d S· d'c to que diZ' 00 cante, aparentando er
elétrica e transporte", foraln -"'" --

os ln ,Ias· - �

anos de idade, e de. olhos es' cial: uma garrafa cheIa de' vite de sair! Os nossr.S
fatores decI'sivos o.ara o de- Admitiu que a h1flaçao é remos r�sultados p031tlV.OS .contra revolucionários e,;tão

procaina _ um anestésicQ -. !, p'arabens à Comissão,.
llm problema "

.. ério porém AnuncIou. Amat<tl .pelx.oto..lutando outra vez POl ém nâo gazoados, disparou sua pis
h' d

. -, senvolvimento da economia
t d litola na direção do médico. O e varias seringas IpO erml I'..AssiD}, sim! brasileira. afirmou que não .cra verdade qUe. seu govern? pre. en �. na cidade .. Agora preferem o

ca". e agulhas. _-_-_...-__.-.-.-.-.__-.-.-. ••-._........ bertar as restrlçoes de Im·ciii�i����������iP�r�o�j�e�t:�:I�,�f�el�iz�rn�e�n�t�e�,�r�a�s�p�o�u!ia��������������iiii�==�ii��� .

dportações e o contrôle e"
_ (;

câmbio mediante �.lm mmen-.,

to das exportações de mine
rais de ferro e ma.ngar.ês.
Amaral Peixoto falou tOm

um programa. iI}titul.ado "Se'
nhor Embaixador·'. ·ap::esen-
tado pela Mutu:ü Broadcl!';
ting System 'em c.oop�l'Üç::tO
com ,o Conselho ela Camara
Internacional de Comércw.
O embaixador dis81� que no

Brasil está diminuinoo o sel1
(timentos anti-americanQ, que

Ué provocado pela comuu.is'
mo" e não é parte d::> na.c,o
nalismo latino·am�ricf>.no. .

Na �róxlni ..� terça f�ha, dl

° Govêrno Federal, empenhado vivamente
na batalha dq trigo, determinou o financiamen
to do produto, mediante amparo direto ao pe
queno produtoI;, amparo êsse concretizado em

uma boníríeação por saco produz'ido daquele
indispensável cereal.

Esse fínancíamentc, será efetuado por in' .

termedio do Banen do Brasil em combinação com

o Serviço de' Expansão do Trigo.I

A fi� de trocar idéias e· traçar diretrizes,
estiveram reunidos ôntem, na Sede da Associa
ção Atlética Baneo do Brasil, nesta Capital, os

Gerentes de diversas Agências daquele Banco
em nosso Estado.

Notamos a presença dos. Srs. Nestor Ãn,�elo
ArioU; (Florianópolis), P.T. de Cambraia Sales
(Blumsnau) Aristides Gaspar de Oliveira Filho
Utajaí) José Antônio Navarro Lins (Joinvile)
Newton Soares Modesto de Almeidl!- (Lajes)
Abdon Navarro Lins (Rio. do Sul) e José G�spar
de Oliveira (Tubarão).

.
Presidiu a reunião, o Sr. Hilson Gomes de

Faria, alto funcionário da Direção. Geral do
Banco� designadó pelo Diretor, ·Dr. Cy10n Rosa,
a quem estão afetos os trabalhos da campanha,
para superVISIonar e uniformizar. os sel'viços
que serão prestados pelo nosso maior Estabele
cimento de Crédito.

A reunião pl10duziu ótimos resultados, tanto
.sido esclarecido� diversoS' pontos ainda obscu·
ros, tendo sempre ·em ·vista, prestar ffnancia
mento direto ao produtor, evitando-se a inter
ferência maléfica dos intermediários.

Reuniões idênticas já foram realizadas em

tritícola brasileira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


