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'2 Florianópolis, TCl'ça-Feir a, 11 de Dezembro de l:J"f;

INDICADOR-· PRO·FISSIONAL.: TÕNi���O���� I
M & D I C ,O 8' _l DR: NEY PE.f;�VN'" I .

DR. WALMOR Z(JMER m•..IU'3E TAVARE"--'.
.

;".111\111, DEPARTAMENTO DE SAÚDE', �.t1Bl;lOA
1

GARCJA .• IRACEMA (I.·." ..Ui> 1''' J:'·ac,uu..ll" ,',IICh'"

I
PLANTõES DE FARMACIAS

Olplomado pela Faculdade Na· '''('��;\(,'A!>Í Ni';K\{(h!AS F. ME". :aJ 041 .iieu i".. l"UV"""U"U" .

Mil:S DE' DEZEMBRO
elc:tal de �dlclna. da Unlver- TA'S _. CLINICA GER·AL Uu ..sra.lI.

1 ãb d (t de F .'

St A' tõ
,

'Rt F S I ldt ,.,
.•

KII) ui: .AN.h:1RV � sa a o ar e) armaria • o, n orno ,HI ", c 11m ,><'sidade do BrasIl :
..\.Ilgl'l,"t.i.. � Complexo. 'l Q

I
2 - dcmtngo Farmácia Sto. Antônio 'Rua F, Schmidt; -13ET·luterno .POl",l'OÍlcur8(t·d"',·l\ta. í

nso nra _-o À�l".ues _ M"nJal ,_,- ,,,,pertt!: •.�.a,,u\... u... ·:alia •

d d E I
T

"

-,""'. ;:,MO _'ll1'u,�1" 8 -:- sábado (tarde) . Farmácia Catarinense Rua Trajanotetni IA 'e- 8CO IA' t",'oliJe.máll·C" a'l,;LlVa e Ii...-xu"l �--,

(Suviço do P'rof.' Octávio Rp- pu <>t'I'Vl'\;.O· Nacional doi Doen-; ,';,.toi'. ,: .tnlAud" .t'aullno 9 - domingo
.

Farmâeta Catarínense �\la 'I'rajarodrlguelÍ "Llma) ,a. Meutui... Psiquiátra do i.JIte'l'Uv pur ii aLy. dI) i:>erviço 15 - sábado (tarde) Farmácia .Noturna R'ua 'I'rajano"'i -rnterne do S4'''(''i�.. dI' Clrur- i1uSI,i�... t.L(lI.nia. Sant-Ana,
'

..e lJirurCia
16 _ domingo F:armãcia Noturna Rua TrajanoIlla do Hospital l. A.... Fi; T. C. (,(.Hl;;Cb'l'óklO·- !tu" '[rM' '.t'rot� UV��:A�:o�our. 22 _ sâbado (tarde) Farmácia Esperança Rua C .. Mafl-a.

do !tIo de
. .J;''rit-iro ... ,,,,.,,,,',,,1' ", tI�s iii, àli l7' bora... 4 v

23 d
.

F" E P. CM"M,;tllr.o do Hoaptt a l- d .. Cl'�'''ld" ,tl��,{j)'�J'iI.�iA: ',I:u.. 1S...,alUVI4.·
.

CLl�l(';.'" lIE ADULTOS - ormngo armliCla' sperança cua '. !'.• ra
d &·1 Id t II C I nÚ,·;Ni AS ,UE SI!;NHORAS 25 - S.a-feira (Natal) Farmácia Nelson Rua F. Schmidte a "atern ,....... ,

r. ar ...... i;�I' lei. 2,*01 � ...

dCorri.a � CONStJ:LTA3� piàri�me.nte a. 29 - sãbado (tarde) Farmáci:l Moderna Rua João Pinto
{I(H""1ÇAS DE �;�:NHO'�A�:-. ';-;:Aí.MIRÕ-·BATALHA 7 - �,30 no ,H:lsi,lital de ,Colri- "'0 PRIMEIRO SIN,

-

-�lE :Ji'RAQUEZA, TONICO ZENA 30 - sábado (tarde) Farmácia ModernaPARTOS ..:... O.PERA::"·l)ES' Diplomado pela Faculú ..ue de daRd�:SID'''NCIA � .Rua Duarte .:.
'

,UA MESAI O serviço noturno será sfetuado pelas Farmácia']Cons·. Rua João Pinto n. U' id de da '" '" -
,

. Medicina da, ,Dlversl a
Schu.el,: 129 - Tele.t. 8.288, . Sto. Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt e16, das 61,00 às 18,0(, horas. Bahia

E FI'da�ten'!;e�e��n�O:;;5�\arca- 'Clíni�a M��l::��: Adultos e :;:.ia�t��� BATALHA �A
"

xpresso, orianop;oll. Lili. t Traj��:l:e�ente� tabela não poderá ser alterada sem pré�iaDoenças de Senhc.ras SlLVEIRA ENDEREÇOS ATUALIZADOS. DO EXPRESSO

,"
autorísacão deste Departamento..

OpeJ:açoes --,_, Partos
Cirur,ião Dent�ta .] }'LORIANÓPOLIS LTDA. D. s. P., em novembro de 1956

Ondas Curtas - Raíos Infra
CHuica

-

de. Adultos e -Luiz Osvaldô d'Acampora
'

. Vermelhos e Azul,

Diate�nlia - Electz:o Coagulaeâ» Crianças R.aioX' ,

Transportes de Cari[-as em Gera) entre: FtORIANÓPO. INSPETOR DE FARMACIA
CONsuLTORIO: Rola .corony Atende. com Ror. Mar-

LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO� RIOPedro de Moro, 1.541 cada DE BELO ZOd A t A
' '., , h' ídt u9 A S JANEIRO E HOR! NTE.1.0 An ar, p. Felipe Sc mi.. a-

,

Prente ao Cine Giória - EstreIto . ,

IConsultas das 9 às 11,30 e daa las 'l e 4. l\fatriz: FLORIANÓPOLl8 Filial: CURITIBA
18 às 20 hOl'as .� J) V O G' ,A P O S Rua Padre Roma, 43 T,é�re.) Rua Visconde do Rio Brancc

DR� A RM A I'IJJ)(' VALE. Te)efones: 25-34 (Depõaíto) �32/�6
DR. JOSÉ MEDEIROS 26-85 (Escritório) 'l'tlefolle: 12-80RIO DE ASSIS' .

V'Ii'IRA Caixa Pos,tal, 485
" Ena. 1'el61,. "SANTIDRA"tlo� s",,'ç"" u" t:hnu:a' .nfantil ..

da A��i8t�'nci8 Municipal'e HUM' _ \OVOGAlIO .End. Tele,. "SANDRADE"
.

vital de Caridade ,'&'X8 Pnstal 160 ,- ItaJ"
,:LiN leA MÉDltJi\ DE CldAN· .� nta Cat.arlO•.

,ÇAS E ADULTOS
- AleriPa

Consultório: Rua Nune••11-'

:hado, 7 _; Consultas' da. Ui à.

,IS horaa. '
-

Reóluen.cla; RUM Mar�cbal G...

nenne, Ó _- Fone: 378:1
_. --

- DR� J(TLlO PAUPITZ
]<'ILHO

Ex.i nter.iw da 2U· ,

"":...�m'a't�,..
. Sel'vi\' de gastr'l-e, LOIO'lM
ia Santa Casa do Rio de Jeneuo

Prof. W Berardlnelli).
Ex.interno do H08pir.al mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS'

,

Co raçã'o, Estômago, i�te.tlo.o,
iigado e vias b.ilia"es. R10•.

(.;onsultório: Vítor Meu.le. 21.
DlIs 16 às 18 huras.

,

P.esidéncil\: Rua. Bocalu'''. 10

Fone: ,3458.
-------

'DR:MÃRI<) DE LARMO
CANTIÇAO
.M i;:'DICO

CLinco ;:lE CRIANÇAS
" .

ADULTOS.

D(\enç�a Interna.
CORAl;AO - FIGf\.DO _. !UNS

-� TNTESTINO�
'l'r!ltaJYIénto moderno da

SIFIUS
Consultório - Rua Vitor Mel· ,

,,�, 22.
'

..

'

, HORÁRIO;
Das 13 ii,a 16. horlll.

'

'Telefphe:' Consultório:- 3.4ll\

'l!.eri,<:H\ncia:· Rul! Jose ,io Vale

Pereira 158,..- Pl'ai� da :'<jaud.�
: .' COHlIllir}Ís _:_,

.

" :,'
�.

..

DR. ,cONSTANTINO
..

' ·'DIMATOS .

M�J)ico ciRuRG1AO
..

d " hora. - p.rtf'.
IloençUI e .,en. I á I••
_ Oper:.çõea - VIU Ur n r

Cursú de ')perfeiçoRm�n�', e

I,nj!'fi pr;'tica' nos Hospltlll. dI!

Buerios' Aires. lo' rCONSULTóRIO: Rua &,e Ip'"

;chmidt. nr. 18 (Bobr"do). �,ON (.

3ú12.
.

-- .

18 ...HO,RAltíO: das 1.5 i. ..9

'ra8 8li ...sidi'uda; Aveulda �io r.n-

co, n. 42.
_oi

,o.ttond. chRm ....O.

'I'elefol,e: :- 32,\16;

.. ' i�F.U� ..��.'_;AJl8 .trr.11• 'O-fléitbi- éllco'ntrará, Re.ta ef)

luna, :informações' qUf "........ it..
di.à.iam.e,nte ' •. d, Imediat�·

.

R NEWTON 'QRN�,,'li\, . ��""fn .•"�}
')' 'VI' A O'lll.t� .�.' \.; .. ;. .I.1l2�I /lo. lu A G'lzeta; .

i!.llllfi
CIKllRGlA 4�lt,U, D��lll �e ':' -1é , .. U'1'\'

lu�nça8 de �enborB� '-:' l;'rocto'lln\prert8t •• , •.• ; •• , 1.6M'

lugiB - Elet.riddado!. )tedl.·�, 1f0SPIT.<\
I.lIuc'dúH10' Kua. VltUJ,. Me,' ,Ca�ida''';,:

el ..s n, ;!8' - TeleI�ne: ;3'1111, 'Provedor) .

l HIlsultas: Daus 1() burtL" ,uu· fPortarYi_) ••
"
••••••

'ár,te Nerêu ,Ramol .

Rt'sidén"'ia: Fone, 3.422 II iJitar .. , .. ,',.,

!tua: Bluluenliu n. 71. tiáo S�baiitiao f Caia d.

j)R.Ãi�TONÍO BATISTA )i������d�' .

D��t�; ·C�'r.
1I.1lir

.

jUNIOR\ .

1us ,Corrils .

','"
•.111'

N'
.

('I'IIZ�DA UF. cnAMADOS Ulit·
DR. MARIO WB • ·l.tS1CA t-;8J'E .. ��' •.

.

GBN'I'Eí!
,DHAUSEN CR1,�NÇAS ('.erpo" de Bombeirnl "., ".".i-l:'

CLIN' ICA M""DICA D'E ADUL1·08. Con�llltàP das 9 ás.}} bl�r�•. Serviço Luz' (R!l('lama-
.. Res f' Cons, P�dre Jn1eUO! tn-.o. (iÕes) •." ..... "� " . .-E CRIANÇAS 'I.. PoHcill (Sala Comi�ilá"'io ..Consultório - ,Rua Joio P1�4'

!. LOB"'TO Políeis.( Gab. I'eiel!:ado)to, 10 -' Tel. M. '169.. .
'

. DR _
n

ConsultaI!: Daa 4 iia II hont. •

'!lI.IL·BO C()l'tfP�NHIA8 DE
Residência. Rua E.tevei Jt· � T-RANSPORTES

aior, 411. Tel. 2.812.
.

\O);'orItM tio aparelho respirAtório TAC ..........•..•.••
,

'1·lrRE��CIJU)St. �ru?eÍl:o !to Sul .•..... '

DR:"ÊWALDO 8CHAEFER �AIl!(lr,RAFIA F.RADIOSÇOf>IA Pal\lIir •..•...•.••....•••
.

.

no� PUI,MOES Val'illC .

Clinica Médil.'a de Adultos f·jrur:zia. <lo 'toras Lóide Aéreo .

'-... e Crianças ''1 ,'Mm"'" pela Facllld'aJe N."h·- Rea.J' ............•• , .•••.

N nal de Medldna.. Tlllolo&1 ..t•• �('amjjnavá. : .....•. , .•.

Consultório - Rua' u-
o'I.",ctrurgiã" do Itoepltal N.- 1I0Tli:IS

nes Machado, �7, ,
'riu 'RalAos Lin .

C lt �llr ..o d" espeCiall7.M.io "tola Ma,gestie ,
'

Hora'rio das onsu a.s - '0' I M I3. N. T. Ex-lnterRo e Ex·a•• I· . etJ'o'J)o ., . " .. , , .

. dAS" j_:6 ,às 17 horas (exêt:to réllte 4e Cirurgia do Prl;t. U,o La ,Porta, ; '
..

.

" "'" .

(�'íílma�ie. (Rio). '. ClIc.iqn!! , , � '"

'",üo,� �ápaâoffJ.
'.

., 'rn,,< 'Felipe Scbmldt;"8 - ';Çentral "".'." .. , " ..
.

"'.' r..'esiilp�cia: Rua Visco1Í- Fone 3801
. \,' iEstula "., .. " �,',. ','. . "

P 'to
.

12'3';' Atend\l 'e'm 'h.ora .ma.rcalla. ," Ideal.- ;" .re ,O, .

,-

Res,: = F,ui,. E.at"ve. Jun)l". "�f'TREl'rO .

".

� �r1tlm-B"", �,n - ���:, nu
. ,

Di,qll' .. "" .•..• "

.L"esidência;
Rua: Gene ral

101
.

Telefone: 2.693.

DR. ,ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no lWapltal Sio
Francis�ol de Assis e. na fOaDU

Ce ..a do Rio de Janeiro
CLINICA 'MÉ!l!C�
CÁRDlOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
rell.'s, 22 Tel. 2675.

.

B:oráriou: Segundas, Quarta. e

Se xta ,feiras: .

Das 16 às 18 horas .

Residência: Rua Felipe Sch�
midt, 2.3 -. 2° andar, apto 1 .
'!'al. &,00l�.

Bittencoure o.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\d:DlCO

Operações "Doenças dto Se·
nl>",'''s _ ClínlcR de Ad,ulto••
Cu-:so d'e Especialização n(l

fiospitaf dos Servidores do E.·'
taào,

I HeJ'Y'iço .do Prof. Mariano .de
Andrade).'
Cl)nsulta� - Pela manhã DO

Rospihl de ,Caridade, ,

A tardf" das 15,;;� hs, em diall
te no consultório á Rua Nunbs
Machado 17' Esquina de Tira
Mntes, ..1'el. 2766.
:Residílnda _:.. Poua PreSI(!entd

CQutil.h� 44. Tel.: 3120.

CLlNICA
de

OUVIDOS -- NARIZ
"E. GARGANTA

DO .

DR. GUERREIRO, DA
I<'ONSECA

Chefe do ServiçO- de O['ORI·
'lO do Hospital tie' Florianópolis.
Possue a' CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODE,RNOS PhRA
TRATAMENTO das DOENÇA::.
da ESPECIALIDADa
COIlKultas - pela' manhã n('

HOSPITAL
A TARD� - tlaa 2 as II

D<> CONf>UI:.TÓRL,b - Rua doa
ILHF' 'I nO,.� I ..

RI!. DtNCIA. -;... Felipe Bilh
ruidt -é., 113· TeJ ; 231l1i. t

oIi-' ANTO�'O MONIZ
DE AKAGAO

ClfÜ1RGlA TREUMATOLOGIA
Ortove.d� ,

CI),,"ultório: Joao Pinto, 18.

ü":" Ui b 17 dlilriamente,
Menol

-

aos Sábado.
j ..cs: Bocaiuva 136.
Fone: - 2,714.

OL.HOS

URA .. WLADYSLAV .&
W. MUSSI

) . ,

:DR. ANTONIO DIB
_'MUSSI

• MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA

.

<:;ERAL-PARTO'S
Serviço �ompJeto e espeéiaJi.

,adI) das DOENÇAS DE SENHO
R.AS, com modernos método. de

rliagnó�ticos P. tratamento,
SITI,POSCOPlA -. HISTERO -

SA LP1NGOGRAFI-A - METABO-,
LISMO BASAL

q,..,dioterapla por onJial curtal·
Eletrocuaglllár;!io ,- Ralos Ultra
Vi"leta e Infra Vermelho.
Gon<;uJ.tóri'o: Rua Trajano, n. 1,

I" andar � Edific;o do Montepio.
Horário: Das '9 à!j 12 hora. -

• 1). MUHSI.
'

.

.

nas Ui às. 18 .hora. ._
.

Dra.

.USSI ,

,,",dphr;'l: Avenida Tr01ll·

pOWlky, 84,
'._�

OR. JOI10 nOIN
VIE1RA

I
. ILfti:D1CO '

'

l!!SPECIALISTA
.

EM Ol4l08
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA,
'fRATAMENTO E· OPERAQOES..

trit ..a-Vermelbo - Nebu,llzaçip T'
lT1t,.....SnTl'l .

• ...

(TutameDto 'ii. ,laul" ••• '

�peraçlo) ,

"nll'hi.retin ...."'p... - :Re('4'ltll

d"l0"'110" - 'Mod.eru,., elQulpáml'lIt.,
118 Otf!_Riunl"i'ln1.!ololol'hl 119nl''''

nu Eatado,\
HorArio da� 9 às 1%· bo:1'8. ti

.

cloa� l� ã. II'! boru.
.

Consnlt.Órr,,' - Rna V;t,or Mel

rpl,,� 22 - Fnrlf' 9.676
r,es, �- Rua São Jori" 10 -

Fene 24 21.

-
A U�ião Fabril Exportadora (UFE), estabelece um, concurso

entre os seus consumidores de todo O Brasil, para um novo pro
düto que vai lançar na praça, destinado a revolucionar os antigos
processos de ,lavagem, o '<Iue.' se verificará agora em mellor tempo�
com mais efici'ência e menos gasto•..

'. Nada mlm.os' de Cl'$ 60.000,00 serão distribuidos no concurso,
, c, orai aprp.sentado., c.prl';o< hQnlé.nagem à'quele. que' �� (odô ó· Brasil,i", ,",:" \-$empre 1;.d��am :,fip,�'ti;rêneia .. a,o� pl'odutoõ. �ue . ,o'tentam a �larca/'

� .

famosa � tra.di4ioual "ur."., '

esquina As' bas.es d'b concurso "iio a. "CIII.t.. :_::'·r.

1) Os' consu�'idpres dos nossos 'produtos concorrem a prêmhl.

1\0' valor de Cl'$ 60: 000,00'.
2)'0 Concurso .e·rá en'cerrado no dia 2! d. dezembro 'de 1·91i6,

verifican<lo-.e o' sorteio em lu&,&I' pllblico com a auill,tência
dos hteressado•.

3) Para concorrer; baat& que caela conlumiller, .Im,,. qUI
p!'ebise adquirir UBl ou mail d.. •••••• produio., no .eu

armazem, feira, 'mereade ou. qualqu.'r léja c'Blereial, ped'ir
um comprovante d. compra (a.ta .., fatura), 'lU' ..peci
fique OI produto. da U.iie raltrll J:x,ertallora adqairidol
pelo cl·iente.

'

.

4) Umà vez de pOli' eli... .!om,nyallt•• (I concorre.te ciuer'
escrever na parte interiu ela •• ta 0,11 tatura o n.m. po)r
extbn�o" rua� ntmer. e "i4a•• ,· b'cm &lllIi,"l .0 tltlllo a ser

d�do 'ao novo �
produt. a 'ler lalllla.4. p.la Unilio J'(lbril ,

"
, El<portadora. ,,'

6) O e'omprovante 'com as re�p-ectiv•• ,AJI,otll.çõ.. , dev.rá lIer

remetido em carta feclia�a. para a redação da JORNAL
DOS SPORTES, 'R�o . Naéion.,l f)lj. ..critério dli Uniio
Fabril Expôrtadora, à Rua Miguel Cout(l 121', com a se·

gU'inte inscrição - Concur..o U. F. E ..

6) Cada concorrente poderá remeter (Juantas zartas desejal'.
7) Após' o recebimento da.' carta•• ,••11. q\l' a. ·m•••a....

tejám dentro das el<igência. estipuladall, 'serão nurtluadas
e devidamente 'g�rdadaa até ao dia do sorteio.

.

8) O Concurso ·destina-se a todo o território nacional, uma

vez que os produt� dil UF� se t!l\con.trllm espalhado:.s por
todas as praças 'do Bruil.

\,

'9) Qualquel' produto f�bricado :'pela Uniid' Fabril Exportado.ra
tais' como: Cêrll !'Cristal" - Gordura de. Côco "Cristal" .,...

Sabão "Cristal" - Sabão "Paeká" - Sabão de Coco "UFE" -
Sabão "Santacruz" Sabãg "Rio" Sabio "Palmeira"
- f Sabão· em PÓ "Cristal" Sabão da Mal'Ca "Partu'"

%,uês" - Pasta Saponácea "Cristal" - Velas "cI'istlil"
Velas "Pachá'·' - Velas "União""":'" Desinietante "Uienol" .,

Glicerin� "éristal" ou 'Wederal" - Oleo de Algodão "�damastor"
- Oleo de·Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "Careta"
- Palha de Aço "Cruzmalta" - Removedor "Cristal" e "Za?-Traz"

podem ser adquiridOS e servem para o concurso.

INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES
o. novo produto a se.r lançado, brevement'J, pela Uniiio Fahril

Exportadora, não e líquido n!lm gasoso. De sólido, só tem partic�las.
'E branco como a neve ... Deixa às roupas a braucura do Crista).

por conter os elementos ALFA-X-12, qUI! neutraliZam o cloro e as

particuIas cáusticas dos recipientes que possam estar agrega(los
antes dos exames finais de laborató'l'ia; tornando-se'o mais poderoso
detergente, eficaz, neuthoro, um branco cristalino, que (lesafiará os

. séculos, ..

FiUaJ:SAO PAULO Agência: POnTO ALEGRfi:
flR. CLARNO G.

GALLETTI
'

- ADVOGADO -
R 111. ....itor Mei =e1ea, tio.

FONE:: 2.4il8
Flori.lDópoli, -

"Riomar" .

�veDida do EstadQ 16etij'16 Rua Comendac.;or ALE'vedO.

Telefon:� 2·;17.;33 1�tpnde "RIOMAR"
Eild. Teoleg. "RlOMAnu"

Telefone: 87-06-60

.EJld. Tele,. "SANDRADE'"

DR. AN·rONIO GOM�S DE
IArlacla: RIO 'DE JANElUO

. ALMEIDA ,. "Rloaat"
.

•

_ AUVU6ADO -�

l<'.IoI(·T,t.Órlf\ e �esidêncra
Av.' Hercilio �uz, 15

.

....ex.one: .1lS4(., .

.................-.••.
CLíNICA DENTARIA

DO
DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horas

das l;J às 17% horas, dia-

Agência: BELO uoal·
ZON'r�
"Rio...·"

A 'enida Andrc, u. 871-B
":relefune: ..-JO-27
Atende "RIOMAR"

Rua. Dr. Carmo hetto, 99
Foaes: 82-17-83 e 32-17-37
•

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, '4RIOMARV" \.
NOTA: - Os nosse ,rviço8 nas praça!! de parto

Ale,r.., ,Rio e Belo Horizontt', são efetu.ados pelos Íl�so!'
aa-entese

riamente.
Rua Victor Meireles, 18.

"lWDOVIÁRI<) RÁPIDO RIOM.AR"
I ,

Consultem Dossas tarifa9. EXPRESSO FLClRI:ANóFOLI'
,,,_.Fones: 25-34 e 25-35 -

..............................................,, , .

.,
,,- ,"

,

.

.

- ..,

.... � '"

D � N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
rIRURG J J.O.01'lNT1QTA

CUnica - Ci.rurci':. Bucal
Protese Den.�rla _

Raloa X e Infra-Verm.Uao
DIATERMIA .

CO.nsult6rio
e

p.elidê.
Dcia:

I"Kua Fernllndo Machado, D. 6

Fone: 222�
.

.'. .

;

·(;Qnsul'!.1'.:· dali 8.UO l�� l� bo·

rM� e da�it4,01l III 18 'l!;ór•• ', �
.

;;xclusiyamen�e C9"l ,$or,a ,ar.
'

cad".. .

16'
'

�ábado _:_ dai \I •• ...

....:.._ .

'DR.-LAURO CA�DEIRA:
DE ANDRADA

"

CIRllRGI.J.O.DENTlSl';� .

I CONSULTóRIO - 'Edlflr ..,

Paru!non - 2" ' aJld�y :-' .111.

203 - Rua Tf<nentf' ·fhlvelta, 1 �

Atende dilÍ.riamentli da. 8 à.

li boras ,

�ns' e ÓII§ �a8 14 •• 18 hor••
-- 19 ,as �2 horall.,

'

Confe('dona uent8dul'lI. fi pon·
t>" ;( r.....f!i .. d .. lIl·vlolÍ.
".Telefone-: 3666;
",---- _,-----

., i) 'ESTAbO

novembro
Schmidt\

DR. LAURO DAURA
l,Lt.N1CA GEltAi.

t';bpeciahsta ell' ,mo�é&�i.. d ..

""I1I1.'as e vias urmárla .. ,

.

Cu 1'1& raJica! das ulte"çoe:
• 'udas e cronicas, do aperelb
'�uito-urin&rio em amo". OI

'er::�nça� do apal'e!110 O�e.tlV"
� do �,st �ma4 nc�rvo�" . H b r.,

11.)I'iHjO: 10'h as lt e.2?l1 "l!
COllsul.tório: �. TI.r�';"el�te•.
.,1° A'Htar -_ Fone: a24�.
Residência; R. La"en1a Cou·

.inho, la l Chacar.. QO Elpauh"
li'one: .:i248.,
_'

DR:-ALVARO·Di:
CARVALHO

I\fÉDICO Il'€ CIUA.>II{ ... !'_
,'UERICUl:J'URA - PEDI.A1'RIA

ALERGIA lNFAN'llL
.,

.

·1tór' .....�'. ftn� Til"adet,

tes ��'"� - 'Fone: 2998.
, ,

, ,'-:' '
av a.rc'll",,(lside1!("'"

1; I 2'6:'10.,l.uzn.ló5·-.e .. '

l!lho
Horárln: - n"8 14 àll

',. di;riam<!ntoil '

. �J)M1N18TJlAÇ10
Redariio II �fl"lr.aa. à rua ('011'

..'.11"1.,,, �14!':.a, o., IS' Tel••22.
_ -)''!l. l·osta ....U9. ' .

Dil:etor: RUBENS A, (JAMOf'l·.
Gerente: DOM.NGOS F. D.

AQUINO
Repreaenl'"lteIt: \

Represent6>çõe.. A. S. Ln..

Ltda. "'0 _ 6' �=, . -'Jtt.:a Senador, )'lanta.. ..

andar. .

-"
i'.,,,1.; 22-6924)"'· Rio' de l�e. r9.; -M-=I=,u-=.T=s---m'""'É=R=I·"":'O·--D:-A-A--G:'::R=I---C=U=L:-T:::U=R=-A--------Rua '15 dE' Novembro l!t8 G 1_ ..,

"".,. �"III 612 - Si" Pn1n SERVIÇO FLORESTALAssinaturas aoual : .. Cr' aoo,�o DELEGACIA FLORESTAL
Venda avuli!.aa_- ...... ,. Cr' '1.00

REGIONAL
Anúncio m..dinntf' ..()ntr�to. "A.Co-RDO" COM O ES'TADO DEOS orIginais., mesmo nao pu·

blica<los�' nãQ 'serio "evolvid� ..
; SAN"'<\' CATARINA

A direção não �e '!',!�r.nn881:ll11P'
A 'n I S Opelos �oncr.·' emitido. '0\01 ar· y

tig08' al>S11
.

A Delegacia Florestal Regional,.
no sentido de caibir, ao máximo po:;;-
d!vel, as aueimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe
dir os d,,�.;:stros(',s e'feitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
pe. todos os proprietários de terras e lavlfl'ldores em ge.
}'ar, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 2&-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum 'lroprietário de terras ou lavrador poderá

rroceder que•••1ada ou derrubada de mato sem solicitar,
com .antecedencia, a necessária licença _ da autoridadte·
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores.
tal em seus á'rtigos 22 'e 23, respectivamente, estando Os
infratores sujeitos a penalidades.

REFJ.ORHBT1\MENTO

. 2,11�
ZJJSt;·

.. 1I.�a!
• 16�

Esta Repartição, pela rêde dê viveiros florestais, em
!,411Q cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

'i:r;�, sem8ntes de espé�ies florestais e de ornamentação, para
fornecimento aOR agricultores em geral, .interessados ne

'.70(f Ieflorestam811to o,e suas terras, além
_,
de prestar toda

2.500 ,rientação técnica necessá:da. Lembra, ainda" a possibi
::t:: lidade da obtell.ção de empréstimo� para reflorestamento
1.402 110 B,�nco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

:':�� Os' iI).tere8'sados em assunt9s . florestais, para a..

lbtenção' de maiore", esclarecimentos e requererem' auto.
!.O2} riz.ação de licença para que.iínada e dt!rrubadas de mato,2.276'
3.147 devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou
1.321 diretamente li. esta Repartição, situada à rua Santos

, •.449ID' t·· o 6" FI
,.", ,_.

'1'
,. -

2.ti!<4 .

Ul11.0n n
..

) em Ol'lUnOpO IS.
.

1,171
' rrelefon:e: 2.470 - Caixa) Postal; 39fí ..

1.6U I 'Endereço' telégráfico: . Agrisilva -

__. 3. C.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S; CATARIN.ti

.{

FARMACIAS DE PLANTÃO

Rua João Pint o

..PlorÜUlópolil - Ita1af - Joinvllle - CuriUba
•

.. ,< �
.

.. -. ft
._v .... ......r , . .......__ .�.� -. ..

Age""nela' .;, 1\aa Deoooro e.quina da,
• Rua Tenente :Sllveira
r'

,
.Viagem com segurança

e rapidez
80 ROS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

I' 81P100- -;SOL:111SILlIBÕ))
,�

•

Vende-se 011 arr�nda-se o Perola Restaurante. sito à
rua '24 de Maio, 748 no Estreito - I'nfol'mações rio local.

OS PRÊl\fIOS
Os Prêmios estabelecidos para o CO�CUlsO UFE •

guintes:�
1.0 Pl'êmio - Cr$ 2'0.000,00.
2 o Prêmio -

" 10,000.00.
3:0 Prêmio -

" 5 , OOO,OO�
4.0 Prêmio -

"
'

3.000,00.
5.°· Prêmio -

" 2,000,00.
A Casa comercial à qual pertencer a nota ou fatura do pri.

meiro prêmio, receberá um prêmio de Cr� 6.000,00. -

�I funcionários d�stl' estabele�imento ,também terão um prê."
mio de Cr$ 5.000,00, que Será dividido de acôrdo com o número dos
mesmo••
.

Além dos premlOS oferecidos, ao' final do con!!urso, tôdas as

�emanas a Rádio 'Nadonal na nA FELICIDADE:!BATE À SUA'
PORTA", �os d'omingos, das 18;30 ,às H),30, sortéará uma cartl! do
concurso U. F. E. que terá um prêmio no valor de 1.000,00 cru

zeiro!.,. para o concorrente que mandou o· comprovante, além rle
Cr$ 500,00 parli: os funcionári!)s do armazém onde Coram feitas RS

compras.
As cartas' sorteadas semanalmente, continuarão a ter valor

para o sorteio fInal, podE'ndo um só concorrente receber prêmio
no valor de 80.000,00!." \

são 08 :se-

R E'P

Rua Cons, Mafra 33 ,- lo, Anda!' - Caixa
TELEGR,: V .

.... G O NA
,Flor.ia�óPQÜs .E3TADO W,E

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 8 (U. P.) - comandou o bloqueio de Ber

Enquanto os Estados Uni- lim - que "os imperialistas
..... - ......r"'».»,> • ."', ' ....� dos vêem passar hoje, o de- 'nortellamericano's, ,france-·
A N I V E R S A·R lOS regozrjo, às quais os -de O cimo-quinto aniversário do I ses e ingleses tentam, por
Sr. MANOEL FERREIRA ESTADO se associam for- ataquee japones, a Pear todos os meios debilitar o

DE MELLO mulando votos de perenes Harbour, a União Sovíêtica
!

.campo do socialismo, exacer
. Transcorr.e na data de ho- felicidades. comemora o- decímo-quinto bar a situação' internacio-
je o aniversário natalício do FAZEM ANOS HOJE aníversâr!o �a derrota do nal e provocar. uma nova

nosso prezado amigo e dis- - sr. Eurico Tolentino, exército alemão, que se en- guerra mundíal'S
tinto conterrâneo sr, Manoel - sr. FerJlftndo Luiz B. centrava às portas de Mos-F O artigo, transmitido pe-
Ferreira de'Mello, pessoa

.

de �ra, cou. la radio de Moscou, diz ain-
grandemente relacionada em - sr. Pedro, Alcantara O "Pravda", Ói:gà;o ofli- da que tudo isto pedia, mas
nossos meios sociais e pulí- Pereira, cial do Partido Comunista do que nunca a unidade de
ticos. - sr. José Rosa, russo, publicou um artigo todos os países socíalístas
Dotado de uma' sólida cul- - Mário David Moura, especial, acusando 'aos "ím- e uma continua vi,gilân-

túra; goza o dístínto .aníver- :--sra-,Cecília Lígockí Car- peria�istalS",' Estados Uni- cía".
saniante por suas -elevadas \, valho,

.

.

'

"
. dos, Grã Bretanha e Fran-

qualidades, .de carater
,
e' de :::---sr. Waldemar Schmjdt, ça, de tentarem começar a

'coração de um gtande 'ctr- +: sta. Cecília' ,Luz, '.' terceira guerra 'mundial. Hoje, como nos ataques'
culo de a�izade: q��l n� P_<"!-- I - sr: Àrtu!,. Ssnneider, .

.': )UNI.DAD� � VIGILANCli\ de ·represá�iá anteriores, Graciela Elizalde água quente. Esquenta-se o

ta de hoje, que lhe e tao

I
_�- stas, Romula e M�trla DIZ o arttgo - escrito não podemos aprovar-o mê- Da Globe Presa leite em bsnho-marta. Bate-

cara, prestar-lhe-á sigrrífi- Martins e pelo 'marechal Vassily So- todo escolhido por Israel no NOVA YORK _. Para a se ligeiramente a gema de
cativas provas de apreço e - sta. Oridimira Amorim. kolóvsky, cujas . forç-a$ eJl-- intuito de terminar este .ím- dona de casa que tem a sor- ovo, ajuntando-se açucar e

cabeearam o "avanço russo ' passe .e forçar a opinião, te de possuir as 'moderníssi- sal e mistu-rando-se 'bem.

MOLE--STIAS d B.e�IG'A" sobr.e'� ,Berlim e mais tarde mundial a" ellfrentar os cru-I mas instalações de cozinha Mistura-se com o leite quen-
,

a. I".�,
"

:

"IIL
�'--'.-',-,- �..!," eis fatos dl}.vida no

orien_j
da Genel'al'Electric, notada- te. Torna-se a colocar no

, A irritação 'intolerável e os ardores ' ,,"" !:' ,

.' '. ,M6..iS iim -D.,�Ij.'."dS·: r tt;( M,édio,. _ _M.�s tambélJI" não. mente o maravilhos-o f.ogã,o banho-maria, e cozinha-se

Produ.zidos .pelos distúrbios da be,xi,na.
' - _.

<',::.�'." • fi bast�1; cond,enar a ª-ção 'e fi ... 'a' E a",,� ,;� p"aze:r�n"'e- ew,. á,gq'a" quent�.,dl,ur.?�e:, l�..; �r

SmãOal_efsrteaqrúegnetreaml.entseen'daO"oraJbge'eXml:g>a�oa"" ,...__.('
.;. �

-
'1- :."

"

- ,"·;�4'itt��c.�I:';:e'·'i�r�o":-:»s:; ),\'. �" çir ·n'Th1<*�êfn>i'érir"â·�tiNU 'p�ia;' ;-;;;;;;' ábaixo, '"c;u;' minut.os; .01;1' até que a mas-
'

DnJJ , preenchidp s?a mis�ão se devo à gentileza do Insti- sa rec,!brâ uma colher de
. porta de saída das substâncias tÓxi�as CIDADE DO VATIOANO, protestar contrã o que fez tuto de Economia DomésU- metal, mexendo-se co�stan-
e impurezas que os rins separam do 8 (U. P.). _ O Papa nome-

<

i Israel e -deixar' de reconhe- ca de G. E. E lião é preciso' temente. Retira-se do banho-
sangue. sofre-se dqres cruciantes,

ou hispo d'e' Pesqueira, mon_ .i ceI' que a causa bás�ca da acrescentar que saborear a maria. Ajunta-se a gelatin�
'devido a constante passagem de tais,=- senho-r Sevé,rino Mariano de ,:. ,crise é a, recus,a pers�stente receita depois de pronta, e mexa-se até que 4 gelati-
substâncias por êste�elicado ór�ã'o.

-

� 'Aguiar, at"uahnente' vigario '�das nuç-ões árabes de rtego- não s�;á um praz'er mesmo. na fique inteiràmente dissol-
tstes males e o exa-' �.,;;;'.. "'-'� -'

geral' e cura' da cated.r.âl de I. ciarem uma paz honrosa. TORTA "MANJAR DOS vida. Deixa-se esfriar, me-

:�oVJd;r:u�� 40
;e�:��:e����!e $:I:V�:m_�� " Campina Grande, e bispo, O ,aVânço israelens)C não' DEUSES" xendo-se, de vez em--quando.
batidos. to';'.nd!'. ainda hoje. as Pllulas D. Witt. Sua. 8'.0 de Marin:O'á,' diocese. recen- I "fOi o ataque in�esponsável 1 capa de corta (Veja-se Ajunta-se a baunilha. :aa-
'calmante" Intlsética. faz-'e sentir logo na bexiga. nos .rIns • � d;

em todas as vias urlnárfas. As Pilulas De Wittsão fabricI- te'mente criad)i" monsenhor. 'I·
e um� potência imperialis- 'receitá mais abaixo) de cô- ,te-se as claraS' .e uma xícara

i dasespeclalmentepa,a sdoe,nça.dosRins.�d.,.�ig., Jacques Luiz Coelho, atual-I ta. FOI o gesto desesperado co e amêndoas de creme, separadamente
mente vigario da catedral I i de uma república assediada, 1 fôlha de gelatina bran- até que fiquem duros e co�

de Ribei1::ão Pretó. 'isolada, 'que deci,d.... que ca
loc'lm-,e as claras, depois (.

---------------,--__.-._ precisa atacar já
:...icar 1/4 de -xícara de água creme batido na massa. Dei-
-- '-- .

xa-se esfriar, no refrigera-quente
i Posse d,o 'Ge'neral 1 xícara de leite dor, \deixando-se. durante

3 ovos separados várias horas, ou até o dia

F·alcon'l"e' ri" 1/2 xícara de açucar seguinte. A9 servir-se, ba-

1/8 de colherinha de sal te-se ó creme restante e co-

I colherinha de baunil:ha loca-se sôbre o recheio.
1 3/4· xícara de creme
2/3 de xícara de chocola-

te doce '

1/2 xícara de -chocolate I
- Colóca-se 1/2 xícara

amargo. '

de manteiga numa batedei-

Amêndoas tostadas intei- 'ra elétrica. Dissolvem-se 2

.ras., � I colheres de �hocolate em 3 .

,

'Assa-se no forno a capa. colheres de agua fervendo,
da torta' (Veja-se receita). I misturando.se, ime.�ata"!,en
'Amolece-se a gelatina \

na te, com a manteIga, aJun
ta!1do-se 1 colher de leite e

bateh(�o-se até formar uma

mistura espessa e macia.
Coloca':-se 11/4 de xícara de
farinha de trigo e 1/2 colhe
rinha de sal na mistura e

mexe.,se ràpidamente, até

O
'

'

.. formar uma pasta, que deve
NATAL é muitas .:vêzes conhecido cómo a época ficar bem ,macia e bem mis-

rias crianças. Os preqent�s e as guÍoseimas, as histórias t dI Uf{t a.
(; as' canções, são particularmente um apêlo a.os olhos '.' 'Dê-se a essa pasta uma
,esbugalhadós da criançada,

" '

forQla ari·idondada e chata.
Contudo,' há uma razão. mais, significativa para se Entre duas fôlhas de 12 po

chamar o Natal ,a época das 'crianças. Deus amou o muno legadas quadradas de papel
do de tal maneira' que deu: 3.0 mundo. o, seu' --Filho, nas,ci- ,encerado, aperta-se a mas
fiO em Belém, criado em Nptzaré e crucificado no Cal- sá, formando um disco com
�:ário. Em. se revelar perfeitamente ao h6mem, Deus es.. 1/8 de polegada de espes-,�olheu o comêço 'daquela J mànifestação 'não em uma sura. Retira-se li) papel de
pessoa adulta, mas com re(!ém- ascido. cima, espalhando-se duas

Deus ainda se revela :através das c_ri,anças. Um re- colheres de amêndoas pica
cém-nascido aproxim:t pais' separados. Um- infame mori- dás.
bundo de poliomielit" torna-se o instru-fuén-to pa,ra· a pro- Torna-se a recobrir com

moção de uma genelosidad1e divina." O semblante alegre o papel" apertando-se para
de uma criança brincando .a.calma a_ tensão 'nervosa de que as amêndoas entrem na
uma multidão que ,espera:a vez no consultório médico. massa. Retira-se o papel,

O Natal é realmente, o. dii em 'que Deus entroniza coloca-se a massa numa fôr
a infância! O Natal é um memorial perpétuo de que ás ma, deixando-se .uma sali
palavras do pt"ofeta Isaias são v,ercbdeiras: "Um meni- ência de 1/2 polegada para'
110 pequeno Os guiará". fora da borda da fôrma. A.
,P E N SAM E N T O � A R A O li) I A perta-se com um garfo essa

Jesus disse: "Dos tais é o reino dos céusn.' : borda e Iev-a-se a forno bem,
Ern�st R. ,Case ,(M:.NSSA.CHUS·ETTS) I quente, dtlrante ürri "q�l,Mt?!"Leitura bíblica. ú1U�d!al' -� RomànoB 8: 1�3.��'1' ';qéri-fR,��f" �proxiRf'�!,

.

'ente:;

Sociais
·Ausência

LAURO RODRIGUES

Onde estão tuas cartas, que perdi
no marasmo das cenas rotíneiras ?
Em que, ermo de mim me consumi
qual chuva no pranto das goteiras?

Que foi feito d'L vida que sorvi
na esperança febril de horas fagueiras?
Onde. estou, afÍ!1al? Que f'renesí
de galgar, de mim' mesmo, as ribanceiras
.' .• '. I

E este Nada que envbl;"e de vazio
meú tranquilo silencio de tormentos,
d'onde vem?' Ac,nde vai? Que desvario!

Tuas cartas são vestigios de maldade;
marcando a prol' issão de sofrimentos,
no cortejo sombrio de uma saudade .. '.'

vos

-

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & CIA. LTDA.

Rua São Jorge, 14 - Fone;;3019

Completo sortimento de bebidás nacillmais:

Vermouths - Conhaques - Licores Aperiti-
- ele.
Vinhos de UrUManga: Lotus -, Samos

- Lagrima Christi f. tc.
Vinhos famosos do Rio Grande do Sul: Granja

União -- São Juliã·) - M:ichie'lon - Liebfraumilch
Unico etc., 1

Produtos Antardica: Cervejas e Refrigerantes
Coca-Cola

Cadorin

,Ron Merino

Champagnes
Bebidas extl'angdi'as:
Whisky: John Raig - Old Pari' - Cavalo B.ranco -

Craigroyal - Vat 69 - Rouse of Lords.
,

,Vinhos POi'tuglleses: Madeira R e M --'- Adriano
"Ramos Pinto (Porto) - eRSa da Calçada - Casal Gar

,da - Clarete Messias.
. Cognac 'Macieira Tres Estrelas

Os melhores, P 'eços, con� entrega a domicilio por
uma frota de quàtl") caminhões.

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

""

A S�ífilis
, Ataca todo o orKaa•••• , .1
EM SIFILIS OU UUIIA...

·

TISMO DA MESMA 0&1.
GEMT -.i

r I USE O PUPULAR PREPA-, •

�
r RADO'

1�!&iI:UA
•

Aprovado pelo D. N. S. �., como �uxlliar Il� �
, tratamento d. Sífilis e Reumatismo da me••a :
\ origem. '-

•

':'-- �nofen8ivo ao organismo. a8'lad'�el como 'II.

COFAP VAI TER MAIS UM, ANO DE
WDA AP�AS

RIO, 8 (V. 'à.) - Na ·�es- [eto determína. ,:que a Co-
.são noturna que ontem "ré- FAP, bem \

cO!Jio suas con

altzou, a Câmara doa.Depu- I gêneros _�st,adtlai� e muni
tados aprovou o projetá que I cípaís, SÚ,àÔ :éJ!:tintos no

prorroga, por um ano, o fim da pror_rogação, isto é,
funcion'am'ento da COFAP. I após mais um ,�no de, fun-
Em seu artigo 10.0 o prc-] cionam�nto.'

/

o "DUQUE. DE CAXIAS" NÃO JROU�
*E�ENHUM .AUTOMÓVEl"

.nro, 8 -<V.A.) - O Ga- ci'usiva do Poder Judi�iá
oínete do Ministro da Ma-! rio. O referido navio não
duha distribuiu à impren-

I
transportou nenhum auto.

;;a����e:suin�: n�:�ura'��: I Quanto. �s. acu:açõe� fei-

Revl·sl d' I·IP··
"

.

O t'e 'I·erl:'-c-'--'_:���l����S g����n����n:o �:: ; :!ri�h�f��a�u:��:r:�:Jl:i� a a . renl n· r . �a
,

8
���\��'�C��ra"�!��;ta��oJj�� I!: à:o:::ç��S��;:�i��sa��� O' I SOAbre O' C I SO buTou'ar'oautomóveis, foram requeri- 'vens que ora regressam da ','

dos em caráter individual, viagem de instrução, são
.

'

.

.

,

sendo o respectivo julga- elas, inteiramente sem nexo' E X P' L/ O SÃO sujeita ao aniquilamento sália. A operação no deser-
mento da competencia ex- e absurdas". New Yorik Post nas mãos. de adversârlos '

to de Sinai pode ser mais
-----. ---.----.--......-- I A tragédia do Oriente 'tornados constantemente I uma destas expedições puni-

; Médio alcançou seu ponto mais poderosos e trucu- .tívas, mas parece grande
I mais crucial desde o esta-' lentos .. .' ,,'1 bastante para ser- taxada de
belecimento da República Temor de Nasser - Motivos invasão.

.

de Israel. de Israel ' . E' da mais alta ímportân-
.O que quer que 'se dê George Garrott I cia para nós nos. Estados I

agora, o avanço israelense E; sabido há muito', Unidos entendermos o que
finalmente dramatizou o pe- tempo que os f.e.!!ayeen, ou se passa em Israel emanter
rigo e o impasse qÜe 'Os di- comandos suicidas, tem le- .mo-nos objetivos. Nosso país
plomatas ocidentais tenta- vado uma campanha de-ter- tem sempre aprovado o es
ram -por tempo demasiado ror ao longo das fronteiras Itabeleciinent@'de Israel co

desconhecer e que as Na- de Israel," provindos dos es- mo lar para o povo judeu,
ções Unidas deixaram de en- tados árabes.

.

Aproximadamente s e is
frentar.

_
Estes bandos Isuicidas milhões- de judeus foram

Não podia e nem podeha- nunca anunciam quando mortos.na campanha de ex
ver uma trégua armada ín- efetuam um ataque, e suas termínio na Alemanha Na
finita no Oriente Médio. atividades são raramen- zista. A população judáica
Não [podia e, nem pode te noticiadas pelos jor- de Israel é de menos de dois

haver qualquer verdadeira nais. Israel, pelo contrário,' milhões. Estes estão fazen
tranquílidade até que os es- tem sístemâtícamente pres- do ingentes esforços para
tados ál;abes concordem em tado informes -püblicos sô- estabelecer um novo estado
reconhecer a existêncfa de bre suas Incursões de l'epre. democratíço em sua,pátria.
Israel e negociar uma paz
total.'

'

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

,-lHRCEIRA GlaiRRA· JÁ EM PREPA�O
CONTRA A URSS E SEUS ALIADOS

_ .ES�ECIAL PÁRA A MULHER

SALAS
PROCURA-SE 3 uH mais salas em residência cen

::'ral (no terréo) pai'a. instalàção de escritório. Telefonar
lanl. 3512 a partir 'tifO 21t feira;. dia 10 fie dezembro de
1956.

RIO, 8 (V. A.) - O mi
nistro-presidente JIo Supe
rior Tribunal Militar, almi
rante Octavio de Medeeiros,,

marcou para o dia 12 do cor

rente, às 13 horas, a poss,e_"-reitamos encoméndas de PLACAS ESMALTADAS do general Olímpio Falco-
'ffi rôres, para diversos fins. nieri. da Cunha, nomeado

End: DENTAL SANTA APOLQNIA pelo presidente da Repúbli-
Rua: Tiradentes, 20

I cu, ministro daquela' Alta
Flonanópolis -- Santa Catarina Côrte.

..
� .�
--------�------------�

CAPA DA TORtl'A

ATE'NCÃO

.lIRA, TEN1S CLUBE t<NO t;eDd(!UI��
Com a 8itilia t lia' 'MãoC 1 u b e 'd a � M o c i d a d "ê'

Programa do mês de Dezembro
12 - quarta-feira "-, Soirée dos formandos do

Cieni;!fico do Corégio Dia�' VelhG, ás
T.ll!R-ÇA-FElllA, 11 DE DEZEMBRODia

22,30 horas.
Dia 13 - ql1inb-feil'a - Soirée dos Contadorlmdos

da Academia de Comerc.i'O. ás 22,30 horas.
Dia 15 - sabaqo - S'oirée das N�rmalistas dó Ins

tituto de Educação, ás 23 horas,
Dia 16 _:o domhgo -- Soirée das Ginasianas do Co

légio Coração de,Jesus, ás 22 horas.
'

Festa.'! de Fim do Ano
Soirée deNatal

Dia 2:l -- terca-feira - Grandiosa e tradicional
Soi�ée de Natal. ás 23 horas: Escolha da
Miss Elegante Lir!! de ,1956. Entrega da
faixa pela Sta Vara Coelho de Sousa,
Miss Elegante d1e 1955. Sorteio de prê
mios. Novidades. Reserva de Mesa na
J�alhe.ria

-

Muller
'

Baile estilizado de São Silvestre
31 - s'�guHda-feira - Magnifico e tradicional

Baile de São Silvestre, ás 23 horas. Deco·
. I ração primorosa. Apresentação das ."De-

butantes". As stas .. que desejarem fazer o·

-.".,.,..,.......__"'s!'!p "deQüt"', no Lira, deverão inscrever
se com a., Rainha do Lira, st.a.i Janete
GOilcç.al"ves: ;Npvidades: .Estilização nota
"tI; lleservil de.mesa na.Jóalheria Muller.

Dia

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
.

tou uma satisfação para os

mifharesl" de adeptos do cIu

. .,., 'b:e', p,tesidido!;pelo' incansá
�.-

vel· :tai:ro
'

Callàdo ..

,; :.;IIá diiÍ's conseg'a-fm,.os pa
l-éstrar' com Vllela. o her
culeo' ''''t'ower'' está firme e

decidido ,a não regressar à

no Tema': - "A IMPORTÂNCIA DA CRôNlCA
ESPORTIVA"

Autor: - WALMOR SILVA, da Rádio TuM e Jornal
A Imprensa" de TUBARÃO

Senhor Presidente!
Senhores Congressistas!

.

Não há dúvidas a opôr que a pujança atual dos es-

Regosijo' eníre os afeiçoados' do remo ilhéu pela atitude dás. dois destaêados r o w e' r s ��;�'!�:� e:�:�l:!li��::sos s=to:;:���aB����e:�:o:!��r�i�
:

t-'
,.

I d'
.

C R FI
1

' . , .'

.

.

'.,

va - a sua principal base, a sua razão de sêr. Sem ela'

,que es ao vlncu a os ,ao-,� . I'. emengo. .' '.
.

'.
I) nivel altamente aprimorado a que vêm se situando os

,: " O remador Walmor Vile- sil", da qual o Aldo Luz é. trofeu no caso 'de vi-
'

, ,(�sportes brasileiros no cenário internacional, não 'teria
nova deiro, ainda não se maní-. ou retornará ao. querido atingido os indices -que muito honram a nacionalidade.

la, campeão Sul-araericano bi-campeão, devendo flcar l tória. festou .se· permanecerá no clube de Eurico Hosterno. .

.

'cie double-skiff, como ,di-, de posse' definitiva do. rico \
Quanto a Hamílton Cor- grêmio da Cruz. de Malta Agu-ardemos.

E, por situar os esportes dentro de um plano proeminen-

vulgamos regressou Há'dias . .,- ,
__ .. __ o

• te, a imprensa do Brasil projetou-se como uma das me-

do Rio acompanhado de E
A

d I d'
-

.

. . lhores do mundo.. na especialidade, dando uma atenção

'Hamilton Cordeiro e Ma- . ,sea n
.

a .. O e ,propo'r'ç.ões ISSUS·I����n'::�:=:
não encontra por em muitos dos palses maí'.

uoel Silveira, também cam- '
.

.

. , . i
'

Hoje em diíl-, raríssimo é o jornal, ou a estação ra�

r�:�i:� �I����t::te�c���� tadoras � I·ba 1,1·, 'o· t'o,'o,t,-ba' ·1·1�.. ·'g_'·aüeh
""

e't�,��·��:,iC:� �::�r;'�:::eaCi!ri�a;!�i�:de�e��:�����: ;��.
'finculado' ao Vasco, tendo

"

.

.'

j3'aos
altamente têcnícos, confeccionados com o Ul1lCO in-

pelo grêmio cruzmaltino ob-: PORTO ALEGRE, 9 (V. sr.' Manoel Tavares, presi- prejudicar o clube tricolor:'
.-

. ,'_" , -
..

.Ó> T, tuíto de divulgação esportiva, Dentre estes é possivel

tido um triunfo consagra-.
A.) - Estourou .: um grave dente do Internacional, de

.' .

A denúncia \de
.

Hfl:�� A PALAV,RA DE· MÁNOEL : �es:�aca� "Manche�� ��portrva", ."A ..
Gazeta Es�?rtiva",

dor remando no "dois com" escândalo, no futebol l?orto�" ter tentado suborná-lo an- Lutzkat revela. que o pre- , TAVARES Esporte Ilustrado.. No Mundo dos. Desportos; todos

alegrense. E' que o árbitro. .tes do jogo Gremio x.Aímo- sidente' colorado lhe teria '
de primeira Iinha, e que honram, sobremaneira, a i'm-

no Campeonato Carioca há Hans Lutzkat' .denuncioú o· rê, em 'São Leopoldo, 'para .f'eito uma ofe:rta_'ein 'dinheí- O presidente colorado foi prensa nacional, quer pela confecção aprimorada, quer

pouco" rea.lizadoz, enquanto .

,� ', _, , ----'�'-'_-_.. ..'. ' "

ro, sob a aJe,gação de que procurado ontem' pela; re- pela multicidade de noticiárjo. No éter, pontilharri os

que os' dO}S;;:but�:ds : pe�te�-'.,V·.E:-.N,i,"'C.. E''''..·.·Ü·"O'.'R, .ES.',\ cO',', S RU'SSOS '.DOS 'J'O-
seu 'çlube,,, até �mesm�' pór pdrtagem, Limitou-se a' de- ' sons possantes da "Rádio Tamoio", Rádio Gazeta",

cem ao'. C., R:
.

Flamengo. "

..

.

. fl;r0tj�\()S. de .Ordem política I elarar.: - "Tudo é inven- "Rá.dio Bande�rante", ,IRá?io �an-Amel:iça�a"; que, se

Silveira, iconfo;rme-, -di'val'- .

.
.

".
'. ,

, e POr. ter. Um patrono alta-I eíonlce. Jamais mánfive dedicam, qU_aSl que exclusivamente, a: difusão esportiva,

gamos,' man-ifestoll .iI- :nos�,a .

_ -G:O( :OLIM'"P'·IC·O··S J'E U-C1BOU''RNE me:il-te. 'situá'do na vida pú- qualquer entendimento com efetuando coberturas monumentais, quer de certames

,

,.
,. � " ,,'

'

"J. 'll. ,'.
",. '�II " r'J[.L, .

' ... ,' :,.:.' , '.:1!�iç,á, dÓ.,país, não. ,pod�ria I o sr. Hans Lutzkat. 'Já cous-I: internac,ionais: q�er,?� competições. nacion�is" ch.egand.o
reportagem. o. seu desmte-. .

..' ", ''',

. ':,',.".' p€<fd,er .0 campeonato. D�z tui advogado para tirar a

I
li um nível .têcníco aos melhores, Iritroduz írrdo, ínclusl-

. ;:::,1:?Ie��;:I a�oe��; Vice{àmpeão
.

os Norte-Am��sf 't: ��:��:' :�::,'}.:e:!: ��:'�,���::.�':m!:::.a)::: I��a:::��:��" �.<> �d�'.d"" aind�, em "'?" maia

gue o consagrou no pano-' .
.

" .'.
"

..
, "gtdda; levou o fato, - l'l�. ,çar-me' na rua-da a,margu-�J ,C<;mta,.-aSslm, (, esporte nacional com uma cober

rama, ,ç�ntinental, o C. N. _ O Brà�i1 dassificou-se:�em 270 Lugar carater privado ->,0 . cO-:lra. No mais, como., nada tura v(!rdadeira�ente im�ress�onante, ?e toâ-os �s seus

Martmelh, o ,que represen-'
. /nhecimento do sr.' Claudio I aconteCe\l, .nada tenho pa-l,,,,:tor�s. CO,mp na_? p.}derI� deIxar, de,.ser, ess� dl_vulga-

•
" :",��" .:,

.'
•

•

' • 'Ó" ,,' ,

./' Barcelos, um de" seus ·chefes ra.' dizer". '.' ,çao slstêmabca tem a maIs profunda 'lmpressao sobre o

;':'_-':"';-_-_-;". .'
.....

"

'-...,..-.('��<:; :J\iE,LBOURNE, �., (U. 'P.) competid�r8'3 e st: a �osl· (Ja�Li�l'aria do Globo, e do 'espirito popt11ar, e a ela se deve o progresso rápido de

r' '; �. /��.. "" l-, A Russia-, termmou o ul- çao: 'éel l\lareu Ferreira vice- O CEL. MAREU CON. t.m dos setores dos esportes aqui praticados: o futebol.

·�lti�1Ó
..
dí� das' .coinpet'içõcf 1,0 lugar:. �llssia, com, llr,e�idente dá FRGF.' FIRMA De.scónhecido há,não,muito tempo,. en.treJ,lós, hoje o fu-'

I JIUnpICas, de 1956, com uma 712. pontos, 2.. Estados Aliás, o primeiro' das .

,tebol ocupa a prImaZIa das preferenclas' populares, dan-

I
van,tagem de 119, pontos so- Umdos,. com . ,593; 3.0 -

pessoas citadas ésteve pre- 'Pl:ocurado pela reporta-" .dO :'1m impulso giganle no cenário internacional, onde o

bre os Estados �nidos" o Allstraha, com 278 %: 4,�, sen.te no. m.omento em que gem, o ceI. Mareu Ferreira, /!rasi·l ve.ío � ocupar" ,inclusive o se�un�o posto,. e, tal
que, na tabela eotra�oflcla) - Alema?ha-, com 223, 5. Lutzkat fazia declarações à vice-presidente da FRGF vez, o primeIro em numero de agremlaçoes, 'de dIsputas .

.
de éolocações coloca a Rus- - Hun.grIa, com 200 %;.6.0 imprensa,' cO!lfirmando tu'" co�firmou qu'e., de fato, na

.

Dado a influência diréta da impI\ensa, no� aconteci-

! sia, e�n 10 .l�gar. E' a. se- -: _ltalIa, com 200; 7.0 -:- elo. ,Hal).s Lutzkat ' declara segunda-feirá após Aimo- õllentos, esportivos, divulgando com tod�s, os detalhes

g'uite a relaçao dos palses Gra-Breta��a, com 180 Y2,
que for'traido aQ éncontro 'ré x Gremio; encontrando-, <JS acontecimentos havidos, não resta a 1 menor dúvida

-- ......----- --r- 8.0 -,SueCla, com 164; 9.0
.com o'pre�fdente" .colorado se

.

por caso. com Rans jC(ue à mesma cabe um' papel de primordial importância.
-,

\.

I'
� Japão, com 139; 10.� -

por uma casal -. de suas' re- , Lu'tzkat na: Livraria do Glo- .

�óment� ela., a imp!'Pllsa, p,oderá coibir abusos,. ou só-

Certame. Pau isfa França - �om 120 %; 1L� lações, ele funcionário da I bo, foi ppr leste informado, ment,� el� poderá influir no _esta/dO de animo- das torcidàs
�. ROp:1a?lll: -. com 108. firma do SI'. Manoel 'Tava- ; em carater confidencial, do . e dos atletas. E e�e!pplos nao faltam.

12 o - Fmlandut e Nova ' .

'b't
\

t L'" t d 't dA. I
'

São Paulo 3 x Santos 1 " ., 1 • 13 ores.
.' I que o ar I 1'0 narra ' ,er oglco que"JlS aH o SI ua a a crOUlca nessa cu ml�

Portuguesa de Desportos ,Zelan�ll�=
com 1�(),lY2: 14:0 Ont:m mesmo -:e na. e�-,I acontecido. E que �ó ?evi� Il�ncia, a 'ela çabe o papel moralizador dos esportes, .vi-

2 x Juventus O
Polol1la ,com 7 Y2' pectatlVa do que possa vIr I do ao carater da conflden- Il'Ilante em sua estacada, fazendo passar por seu CrIVO

15 de Jaú 'I x Corin-' -;:- ,TchecoeslovaqUl�, com
- o juiz alemão constituj,u : cia de' que. lhe foi trans.- ,rigoroso os �atos registrados, repudiando e criticando

tians, O ."
..

71 %; 15,0 - Tu�qUla, c�i. seu' advogado,. o dr, Nica-: mitida é que nãb tomou ne- l-Hquelés que venham a causar prejufzo ao progresso dos

PalI]1eiras 1 x São Ben- 61 � 1�.0 - Çanada, co� 1°8.� nor Luz,_ ex-dir�tor� do De-' nhuma medida, de qu�lquer : espol�tes; e el.ogiando, i.ncenti.vando os que, b{!nefi?iam .

. to O
"'1 17.. .. I�an, com 418,. 19 o partamento Tecl1lco da, orde:n;l, na :ntldad� de que Vm cronIsta .bem mtenciOnado Podera mor�.hzar na

15 de Piracicaba 2 x Tau- -:- .Bulg.ana, c-om 34 Y�", '0 FRGF. é um dos VlCe-presldentes. ."ua cIdade, especlalmente aquelas do, interior, em que o

baté 2 ---:-:Dinamarca, com ;9: ��'o \'
número de especilizados �. pequeno, o esporte, evitando

_ Irlrtnda, �om .28 Y2' '. sue disvirtuamento, quer para a violência, quer pararo
- ,Nova Ze:landla, com 26,

CAh.APEONATO BRASilEIRO DE mâu indid técnico .

Certame Cê! r,ioca ,22.0 - Africa�? Sul, ��� .
I�I', . . ; .

.- Depende, assim, a disciplina dos atlétas e das tor-

24; 23.0 -, CoreIa, com. 'o 'cidas em muito da vigilância da imprensa especializada,
No Sábado - Vasco 1 x

-:- N�rueg.a, com 21; 215.. FUTEBOL
:que p'oderá moldá-los a vontade.

. ,

América O - Aq�entll1a, com 18. Y2'
.

.

Grande mérito, por conseguinte, d'o progress-o dos

Botafogo 2 x Bonssuces- 26:°,.,:-- Chile, lu�.osJavolJl. e esportes, em suas CIdades cabe aos cronistas, e a êles é,
50 O Mexlco, com 17, 27, -:.'"

.

" . "ortanto J'u'st que "'e I'ec nhec
.

I d t
"1 A t;" B 1

.',
.

'Estado dei' Rio. () x Goiás Paraná 2 x. Santa Cata- .� '. O· �
.

o ,a o pape prepon eran e

No dqmingo, - FlaJl?,engo. Br��l "
.

us na, e
. �,glC�, !

....

.
'.

I .'
'.

.

que desempenham.
1 x "Fluminense O ' . cOm' 12' 28.0.- In-dla; TrI-. O. ,Il'llla O .

---------------------,--

Capital Federal, preferirido Madureira. 4 x Olaria 2 nidad � Uruguai,' com' 5; I. CeaÍ:'á 1 x Rio Gra.nde do '�'�spírito Sallto x Parai-

i'etornar ao �eu clube, o Bang� 2. x Canto do Rio 29.° - Suíça, Irlandia e .Norte,O ba será reãIizado hoje.
. PARANÁ X SANTA CATARINA

Aldo Luz e dentro em pou- 1" '" ;- ,

> Pakistan, com' 5; 30.0 -! Foram c�assificados para

éo iniciará 'os. treinarilen- A partlda entre a Portu- Grecia. '':: Bahamas, com Prorrogação Ceará 2' x. as quartas de final os se-
,

tQS parfL a disputa, em São guesa e'o Sã,o Cristóvão se- 4;'3Í,(' - Portugal, C�I)1 3; Rio G: do Norte O gUÍ'ntes - Estados: Goiás, Detaihes da partida Pa- Local - Estádio Dudval

Paulo, da Prçva
. Clássica rá real.izada na noite de ho- e 32.0 - Nige"Ha, Malaia e, Pa�á 4 x Amapá O.. '

Ceará" Pará, Amazonas, e
.

'
.'

'. de Brito

"FoJ;ças Arma.das ,«:lo :�ra- .je. .

.

.

. Cuba, com 1 �onto. I' .Amazonas 4 x RondO!1la O Parana._. ..' lana x: ,Santa Catarma. Juiz - Fortunato To-

:. C"':��"�"�""�"'�H":�.++�++!M �..�..! � �"�....:...:...:..:..:..:..t":..:••:..:..:..:.., : :..: :..:+.! :�:..:..:..: t�:�:":�:�:":":":":":":":":":":..:..: :. nelli

\

rDODíiiiiiÕ·
·

ii·'Preliminar de�' ,São Silvestre I �íif:�i�;�:l;���;'
:� Conlinuám iibertas as inscrições para a Prel imina r da Corrida' de São Si Ivesfre que será efetuada nama·

.

f I I��.:,�'�a�a��:,'mhoMO'_
:i:n'1� do nrJA�im�io' ,d'o'':mingo . estan:â.o .em disp:úta um' tróféü' e 20 Medalhas. Segundo o regu.·lamento, oVen- ,,;1=. I

..

�::��' ��,��:�h?�:e�au�
: i hu (" '01\, ii ' �.

.

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

.

/

.

1
'

."

•. �
.' .� t Joel' Petrusln,

JulIo Ca·

,�cedor deverá conip�tfr 'dia J1' pil> tv10numéntal >Corrida Interq�ciona! com viagem por via .aér;ea
-

e esta- S: ;';��!;�:1.I"'p, T.�xéri.ba ,

.;f da GlIsleadas pgla ':A Gazeta ���;tiy,á��': �e' S�()· �ª.�Io. As Jnsériç�es 'p'oderãQ. ser obtidas com � Sr: Ary- l !..�:;óh":�:a:��r;e;,n .:_
iJ. baldo Póvoas, representante dê't ;:�; Gazeta Esportiva" nesta ,Ç�pil�). ..

. ._.. ..

. / ; !, -;. lo de O; aoe 2 ;��i';�:
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"O ESTADOI' O .M:A1S ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA Florianópolis, Tcrça-Feil' a, 11 de· Dezembro (le l�iíf:
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.. - --------------

Transcor,reu anteontem, o

aniversário natalício do

nosso prezado amigo e con

terrâneo, sr. Hélio Souza

da Silva, alto funcionário
Federal e pessoa grande
mente relacionada em nos

sos meios sociais.
Na oportunidade de tão

grata eferp.éride, seu grande
número de amigos e admi

radores; ofereceram-lhe, no

.Mira-Mar, regado por finas

bebidas um concorrido jan-
tar. t

\ • Falaram'u'a ocasião diver

sas pessoas, todas enalte
cendo a figura. prestigiosa
do aniversariante -,

.\0 distinto'aniversarian
te, os de O ESTADO, embo
ra com involUlitário atrazo,

abraçam-no efúsivamente.
. ._-----

••• mas q.ua�e todos preferem

. , 5

••

DO IDen O
Foi enorme a atividade receptor especial de radio.

dos radíastronomos norte- A equipe que conseguiu es

americanos e europeus du- �e registro se compunha,
rante os primeiros dias de entre outros, de Cornell
setembro passado, quando .\íayer, Timothy .McCul
o .planeta Marte

.

s� apro- ough e Russel Sloanaker,
ximou bastante da Terra e lue foram os mesmos a cap
esteve num dos pontos mais ::11' ondas ·de. radio prove
próximos ocorridos neste (;ip:ltl:S' de' Vénus, em ju
século. Vár-ias " observações "'lho í.l'e,-,te- -ano. Esse gAl'po
feitas

...

antel:i'ormente, com de pesquisadores espera
. ._.

telescopies tradícíonais, po- 'g'ora captar ondas de dois '

dariam ser umfirmadas ui+ros 'planetas, Mercurio

AGRADECIMENTO E MIS'SA I C INEMASatravés da radiastronomia. e Saturno.
.

,

Ademais, dois outros pla- Nicolau' Mariano da Silva, Marià do. Carmo,

-

NiC�-' '. .

'netas, Jupiter e Venuv, já l\. radiação emiti.da por Ilau, Leonor, Leonel, Francisca, América; Caetano, Os- '

tinham sido estudados pe- Venus é suficientemente .

,

CINE SA-O 'O"'f'. car, Rodolfo, Paulo, Paulo Roberto, Véra-Lúcia, Denorá,.' . I \.
los pesquisadores através., intensa .para ser acusada Sandra Regina, Ervelton, espôsa, filhos,. genros e ne- 1 .,J J
:i'e lHHlS ondas de radio' e.! Je10s radíotelescopíos .. Seus Ilos, de

, As 3 _ 8hs.I' sspe rava-se que o mesmo' sina is., quando atingem a
EUG'ftNIA AMERICA DA SILVA.

. .

�
.
( .,' � , I I TAVISION cine-'dprh, são convertidos elo- ainda consternados com a inestimâvel perda, vem de pU-I

Em V S; . .

pudesse ser feito com Mar- ':ro'1ic!'lmente e ativam um bJico, agradecer a todas as pessoas qUe' a confortaram' ma de alta fldehdade ,

te. E foi o que efetivamen- aparelho que .. a� registra em seus últimos momentos, e a todas que enviaram flõ- I Grace KELLY - Gary .

te aconteceu, pela prirneí- cm papel; tornando-as fa-
res, telegrama, ou por qualquer modo os consolaram. GRANT:m:

-a vez, quando os cientis-
.

/' .

Agradece. mui especialmente ao vigário da Matriz LADRA0 DE CASACA
',as do Laboratório Naval ·i1mente reconheciveis. Os

ete Nossa Senhora de Fátima Wilson Laus Schmidt. 'I'aehnlcolor
de Pesquisas dos Estados sinais de Mart.e, porém, Convidam outrossim, a todos seus parentes e pes- Nr) Programa :

Unidos, de Washington, são muito mais fracos e soas de suas relações para a missa que .em sufrágio de . Reporter na Tela. Nac.
:onseguiram, nos primei-, foram necessár-ios comple- sua alma mandarão rezar, 5a. feira, dia 13 às 6,30 horas Preços: .18,00 .- 10,00.
tOS dias de setembro,

re-I xos
calculos analíticos pa- na Igreja de Santo Antonio. Censura até 5 anos.

ristrar em se,us aparelhos t-a provar que provinham; A todos que comparecerem a este ato de fé cristã" .

rndas de radío provel1len-1 do planeta vermelho. Essa agradecem antecipadamente. 1.- .• iIfJes do planeta vermelho.
. , radráçâo é tão débil que se "._IiJJ.GI "' _

. ..,.,�<Do.eo•••_.�a........ .

A. piimelra constatação 'ornou necessário um míni- O ESTADO II I
';);t:1, baseada em -cin- '.

iE'Va..
p./a As 2 - 5 - 7% � Hhs.

.luenta registros dessas. on- 'no de 25 registros para que .

..,_
- Esther WILLIAMS -

. O mais antigo diário dr- l ,

las, em duas noites Jimpi depois, obtendo-se lt média
Santa Catarfna, -, -Ifé Ricardo MONTALBAN em:

das qUe se seguiram à apro- .10:3 resultados, se -conse- Leía e assíne �____ Ricardo MONTALBAN em:

.lmacão máxima, {oi a de .uissem dados concluden- ,__ ,__ , FESTA BRAVA
[ue �·tmnperatura·de Mar- es. Outro grupo de cien
':e, considers.do 'com um tístas do Laboratório Naval
orlo, é de �proximadamen-· .rle Pesquisas tentou captar
':C (pouco menos) zero grau uida de comprimento de
-ent.igrado, ou ponto de / l,86 centímetros. As prí
;o!lgela�ão da água. Essa

';emparatura já tinha si
lo' prevista por medições"
j_tiC:fI,;1. As Obse.l'vações fo
tam feitas atravás de um

. �umpriménto de onda de 3

::c:,tímetr03,. com a an�e
,ft !Janbólica gigante (cer
"a 'de 20 metros) de um

_ - ,...:ro...

uma preferência� ';1'':''r '::';, �i <\
' Jf'''""4' �T. �.'"

,

. .

�

1....
..

. ·�P!'.� ;" .

'. \.� .. _

'

.
..... ,.,:,

'

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

�

J '�-' ..� .

ébMPANHIA DE CIGARROS souz s CRUZ

A'RVORES DE NATAL

Aviso da Policia Flores

tal: estarão sujeitos a a-

.preenção, os tôpos de pinhei
ro postos à venda por oca

sião Ido Natal, que não pro
cederem de plantios 'espe
cialmente feitos para este

fim. A 'medida visa a pro

tecão dos exemplares 'novos

de' pinheiro, cortados 'de pi
Inhe',irais em regeneração
natural, que são sacrifica-

.

dos. agora em prejuizo da

f'ormacão de futuras árvo

res d� maior importância
econômica..

O comércio de árvores de

Natal, desta forma, estará

sujeito a fiscalização da Po

licia F'Ioréstal tanto nestn

Capital corno no interior.
Os. interessados deverão

procurar a séde mais pró
xima dos Distritos Flores
tais situados em FJori�mó
polis, Tubarão e Blumenau

para, 'maiores informações
e munirem-se da n�cessária"
licença.

. pelegacia Florestal, rua

Sar).tos DLlmont, 6 - Gx.

Po�tal, 395 - Florianópolis.
------------------���-------------�-----------------------�-----

AVENTl.JRAS�.

.

an[a-lI�r um�
'I'echnlcolor

1'\o Programa:
Esporte na Tela Nac,
Preços: 3;50 - 2,00

1,50 ..
Censura Livre.

-nelras tentativas falharam
»elo acumulo de nuvens,
:IS quais absorveram a fra
':a l'l':diação. Dias mais tar
�lr.. quando melhoraram as

cr,:}dições atmosféricas,
tambéni a segunda equipe
obteve ,exito.

NOVIDADES CARNAVALESCAS
Artigo. de fácil venda com magnifica apresentação

e qualidade.
'.

Procura-se 'l'eprrsentttnte-viajante' ou depositário
em conta própria cOln exclusividade. Cartas URGENTES
rom referências e detalhes Dal�a MARABÁ - Caixa
Postal, 6332 - São Paulo.

-

As - 8hs.
Eliana A n s e I m o

'mARTE - percy GON

,,'ALVES em:
._-----,..--.-'.------,

DO

nacional

DEPOJS EU CONTO

�o" Programa:
Metro Jorna J.

Preços: 18,0<? =: 10,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Esther WILLIAMS -

Ricardo MONTALBAN em:

,"

, FESTA BRAVA

'I'ecbmcolcr
No Programa :

Esporte na Tela Nac.
- Preços :

1,50.
Censura

3,50 c 2,00

As _. 8hs.
John WAYNE em:

TIGRES VOADORES
,.

No Prog�'ama:
Reportp na Tela Nac.

,Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

,As 7 __; 9h�.
Peggy CUMMINS �

rence MORGAN em:

.. A NOIVA ETERNA
No progràma:
Cine Jornal Nac.
Preços: 3,50 - 2,00

,1,00.
Cénsura até 14 anos.

Te-

-<------

DR.. .;)SNY LISBÔ�
.

Cirurgião-Dentista
Consultório - Rua Vidal

Rªms.o_19_.
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G Florianópolis, Terça-F�ir a, 11 (le Dczembl'o de 1:),,(;

o Preventórío 'N'éCê,Sslita
A Sociedade de Amparo àos lázaros e' Defesa 'ctintra 'a l�pr�, tendo à frente abnegádas senhoras
de nessa sociedede: elevadas do mais alto espírito altruf.$fico, considerando que mantém o Edu�

"

candérie Santa Iaterlna, mais conhecido por "Preventérlo", abriqae educa, filhos �adios de han- , :�
senianos, faz um epêlo ao Comércio e às Jndústrias de tcdc o EStad(), pedin do que lhes env,iem'
produtos de suai indústrias e do seu comérdc. pªra o' Natal.daquefas"crian ças. ' .',

Os que quiserem cooperar, para prop,idár' àquel'a's crianças um 'Natal feliz poderão enviar,
suas dádivas para, Rua, Saldanha' Ma rinho, 34.,
Dado o espírito de compreensêo du povo catarinense. é de pr�ver�se Q graijde lJÚm�ro de dá· " ."':. -�-'.

"
,

"

'

�-
, f <', , ,'�

_

"

" ':, • Jl� , ",'. Um cantmho do bermarlO do Preventôrh, Santa Catarina

divas que�erão enviadas àquela casa.
.

:;:i�' ./f·-;: '����;J" '; I � estabelecimento por tUt���;odelar e que honra nossa

AU;\IlENTE SEU PRESTI�IO! I
, I

, Oferecemos ótima chance' a pessõas ativas e desem-I(OFICINA DA ELETROLANDIA) . : haracadas q�le desejam aumentar ,o .,tleu pl;'est!gio..".':
, �,�;$V$$ Artigo excelente e', de fácil colocação direta- IALEM'DE U:w,rÂ/BEM MONTADA SECÇÃO mente a consumidores._ O'tímas comissões, prêmios, etc.

DE PINTURA A DUCO E CONSERTOS Não deixe para amanhã, escreva hoje mesmo à NATIyI-
PARA REFRIOE',RADORES, A 'ELE1'RO- I

TA' LTDA. Rua "José Loureiro, 1�3 - 2.0 Andar-
,

Conj. 205 - CURiTIBA - PARÀNA'
LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE I

CONSIDERAV�, DE PEÇAS E. ,ACES- ! EMPR�SA' FLORIANO'POLIS S:A. TRANSPORTES
SORIOS FRIGID�IRE, AFIM DE A!EN- I' G O L E T I V O S

_

DER COM BREVlpADE A TODOS QUE ASSEMBLÉIA GERAI.. OR'DINA'RIA
POSSUIREM-REFRIGERAIfORES DOMES� I .A' V 'I S.O .

TIeOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER, .

Pelo presen�e: ficam convld�dos os senhore�. acio-
, ,

, \ n istas desta Sociedade a se reunirem em assembléia ge-
MARCAS: EDIFICIO IPASE _ ANDAR ;.a! ordinána, a ser realizada no dia 20 de' dezembro do

TÉRREO '_, FONE :3376 (PEÇA OFiCA-, «orrente ano, às 20 horas; naséde social, à-Praça 15 de

MENTO)
�

�o�em��o n: li, nesta Capital, para deliberarem sôbre
�l. segumte

Ordem do dia:' .

1.0 ::- Eleição .d> 'Diretoria
2.0 - Eleição d» Conselho Píscal para o exercício

de 1957
3.0 - Assuntos diversos de írrterêsse social.
Florianópolis, 3 de dezembro de 1956

Ass. Ar;DQ ROSA

Servíç« Frigid,�,í-re

---------'--,-------,__..-

-----� ----- --_.,_... - . --" - --�----------------

, c' � # •

"
:

A V I S O

PERDEU-SE
Nas pruximldades do quar
tel da Polieía Militar foi per
dida, à noite-,de anteontem,
uma carteira com determi
nada importância em di

nheiro. A pessoa que a en

controu poderá devolvê-la a

esta' redação, que ser.á grati- .

ficada.

P E R DEU -, S 1j:
No,s trajetos da Con�e-

. lhelro Mafra e Trajano,
foi perdido, ontem, um re�
Iógio, com duas pedras
de brilhante.

.

Pede-se à pessoa que o

, encontrou, devolvê-lo à
Pt:

,
.

rua Francisco Tolentino
congêneres do eH, 'que será gratificada.EstabeIecimp.nto . honrando as _sua�

Estado.
Técnicos especializados no ramo à serviço da co

ietividade, e na elegância do aprimorado gosto de bem

vestir, AOS COLABORADORES
,

Dispondo de var iadisslmo- estoque de casemiras, I Avisamos aos srs. porta-
rropicais, linhos, bins etc. dores de bilhetes "ação en-

Viaíte, pois, sem compromisso a "Alfaiatal',ia Metlo"., tre amigos" ,referentes a,

rropr iedade à rua, Papan
-duva "Vila, Ruth" no Estrei

to, que a mesma não correrá
'mais no dia 26-12-56, confor-

Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais me anunciado. Assim será
.de Cr$ 500,00; Situados entre Agronômica e Trindade- jdeVblvido o numerário aos

11tstta'da geral) cortados peli p,rl_)jeta,da' Avenida que da-. portadores dos bilhetes me-

rã:lacesso..:"" futura Univerpidacle., .

diante apresentação dos
, 'Í ';

. ÓTIMO EMPRÉGO, DE' CAPITAL mesmos.
!

últimos lotea. Informações e vendas com o sr. Adão

Fe:--,' '.A devolução poderá ser

raz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou' pelo feita pelo mesmo vendedor.

Fone3559.' Agradecemos. ,

)....().....()....()....(.....()�()---()�()---()._.()--I().....()---()�().....()--:(I
O

'

,

'
, ,

I

I ,. CASA NATAL, I
,0 -,D.E - ,
, �

I JOSE WADI.i2CHEREM I
-

A maior das Iíquidaçôes até hoje realizadas nêsta capital pela conceituada ,
, t "CASA NATÀL" e-m comemoração ao 20°, aniversário, CA�A que ,por todos. os 1-, meios tem merecido destacada preferência do publíco Florlanopohtano e do 111-

�
-, terior. . .... ,'_ -

,- Os artigos abaixo com discriminação dos- seus preços e uma arírmação do I, . valor deste acreditado estahelecimento .

. ,e Colcha branca Sofia solteiro 185,00 , Opala est'ampada mtro 13,09 ,0Colcha Darcy marcerízada 310,00 Cobertor solte iro 48,00

,- Colcha Nina Japoneza 355,00 Flanela lisa 18,()O ,0
_

Colcha aveludada ,230,00 Flanela rustão 30,00
_

� Colcha Prtnclpe de Gales �65,00 Cretone de 80em. 20,00 "

,- Jogos de cha filtro 225,00 'Cretone de 2mtros. 57,00 I",

ALgodão enfestado de 1,40 350,00
�

_

c Anigas pI cavalheiro Algodão pr,fe:'itado de 2,00 .480,00

,-I Tricoline 'branco e em côres 25,Ofl
_

" Calcas de tropical pi rapaz 170,OÓ' Popeline a/'pa,rtir de
'

25,00
"

I Calças de tropical pi hom�m
"

195.00 Loníta. Usa 38,00

,-Ternos feitos pi homem Iístado 1.500,0l?
A Ternos feitos pi homem 950,00 Artigos finos

_

,- Ternos feitos pi homem linho' 850,0,0 *
Ternos feitos pi rapaz ,750,00 rracquaru de Im40 250,00 ,

'0 cnapeos de Schantung 160,00 Tule de Nylon lavrado lm40 180,00

,0Ohapeo de lã 220,00 . Organdy Buísso em côres
I

llO,CO
ohapeo artigo fino 350,OQ Tweed tôdas as côres 95,00

- Nylon lavrado 62,00 ,0, Artigos diversos Piquet branco 90,00
_ I Piquet branco arti.' superior 120,00 �

,- Som'brinhas pi menina 95;00 Piquet em côre3 clfios seda 18P,OO
Sombrinhas pi senhoras 130,00 Bordado tipo Laise 52,00

�

Sombrinhas artigo superior 265,00 Cassia �ipo Lais.e 62,00

,� Sombrinhas cnangeant 380,00 Aweed' 245,00

:;;. Guarda chuva pi homem 120,00 Colchas fustão solteiro 145.00

Camisas 'fe1t.as mi manga 85,00 Colchas fustão casal 180,00

, Camisas feitas cl manga 150,00 Colchas bran.:.a Sofia casal 248,00

I Alem dêsses artigos a firma ôispõe ainda de grande t; variado estoque
de brinqu ..dos para o NATAL que se aprovlma..

c'
'

RtJA FELIPE SCHMIDT, N.o 20

�)....o�ê:l�(;__o...()....o..-..<)....()....()......()......()---o�n_r).....,,'....o":
, �....,__...".

-

j"

.

•

• �.'

Vende-se
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"O ESTADO" O MAIS �NTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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•

7Florianópolis, Terç:1-Feir a, 11 de Dezembro l1e 195HJ

o NATAL APROXIMA-SE. AJaQE�i'1() "PREVEMJéRIO'"
,

, '

No clichê ae.ma, uma-l;assa�ãs ÜO ;;�-rJ:m U<: J.lU�J1C"'" unilê, Su,!) a. Uli.·eIj30 de ab
negadas mestras recebem educação os filhos sadios de hnnseníanos.

Tua cooperação é necessária para que estas crianças tenham um Natal feÍ,z.
Qualquer dádiva poderá ser enviada para Saldanha Marinho 34.

___ ------------------

USINA SIDERURGICA NIPO-BRASILEI- 7,::::::-":::::a�:
RA SERA MONTADA NO ESTADO DE da agradece ao milagroso I

M INAS pad�e ��us. � L. M: J '

RIO, 8 (V. A.) - Regres- usina siderúrgica em Minas .................�_.�......JV

saram ao Japão os industri- e,' por isso mesmo julgadr, CASA" MISCELENIA
aís que, vieram ao Brasil es- de' grande essencialidade, e Grande 'variedades de brín
tudar; juntamente com um vem merecendo -eatimuln di- quedos

,'grupO de trabalho designa- reto do governo. R. 'Conselheiro"Mafra n. 9

��i::,lo p:'e������liddaà�ePJ� I PRIMENRO' DESFAlQ<'UE NO GOV'ÊRNOmontagem de uma nova uSi-1 '

na siderúrgicà. Ao que se
'

DE JA�NIOinforma, os resultados dos'
"

'

entendimento!:) foram satis- S. PAULO, 8 (V. A,.) � momento, mas as autorida-
fatórios considerando-se que, Surge o primeiro caso de, des políciaís calculam que o

.

as b�ses_ financeiras para .a : desfalque numa repartição desfalque nos cofres públi-
raaliaação do empreendi-, publica, na presente -admí- cos se eleva a alguns, .mí-
menta são vantajosas para I nistração paulista. Vem a- lhões.
o Brasil. gora à tona, mas começou I O alcance foi registrado
De acordo com essas in- em 1953, segundo já conse-' na Primeira Recebedcría,

formações, será fundada u- I
guiu apurar a polícia. Uma! onde a policia já ouviu mais

ma c.ompanhia com capital! "gang" bem organizada, na : de 50 pessoas, em uma sema

misto de 3 a 4 bilhões de '

Secretaria da Fazenda, 'esta- na de trabalhos. Foram ou

cruzeiro�. O grupo japonê� I va aliada a uma cadeia de vi dos, também, comerciantes
se propoe subscrever ate lojas para burlar o fisco. Os que estavam mancomunados
40% desse capital, bem co- prejuizos vão além de um com os funcionários deso
'mo fornecer 2/3 de todo o milhão de' cruzeiros, até a nestos.

_ nparelhamento a ser impor-
, tado, isso mediante financia
mento a longo prazo. A par
tir dos fornecimentos, have
rá 'um prazo de carencia, de
modo que o. Brasil não dis
penderá qualquer ímportan
cía dé ,-tt'ês"ân,ô"'$;' a titulo'
de resgate do emprestimo.

A produção da nova usi
'na, que será localizada no

Vale do Rio Doce ou no Va
le do Paraopeba alcançará'

, inicialmente 500 mil tone
ladas anuais de lingotes de

aço, que serão transforma-
'

dos em 35'0 a 400 mil tone
ladas de tirar e chapas lar

gas, finas e grosas, etc., in;
clusíve as galvanizadas.

.

Com os p'rogrumas de ex

pansão da siderúrgica bra

sileira, espera-se que ii pro-
dução ,de aço atinja .

1!.800.000 toneladas anuais
em 196'0. Nessa época, a de
manda brasileira deverá ser

da ordem de 2.300.000 tone- '

ladas por ano, no minimo.
A montagem de uma nova

�---

VOCE SABIA QUE.

\,..
'

, ,.

PROGRAMA DO MES
MÊS fiE DEZEMBRO

DIA 12

DIA 13

DIA. 23

DIA 31
/

(4a. feira) - Festa de formatura dos
alunos da Faculdade de Farmácia e Odon

tologia
(i,a, feira) � Festa de formatura dos .alu

nus da Escola Industrial
(�€,bado) - Bingo do autornovel Jaguar,
p&�'a o GinásilP Coberto

(Domingo) -' Às '16 horas =: Tarde do

Pape I Noel, dedicada a criançada. Às 20
hs, Sr'rée juvenil ,

; ,

("a, "eira) - Tadicional e' grandioso baí

le �e gala, comemorativo da passagem do

ano.

_ Coro;�ção da Rainha de 57
- Debutantes
_ Não "ha\,p.�·á venda de mesas mas, (l sócio

') poderá úbter, reserva prévia por Cr$ ....
100,00 .

'l_. Trajt! a rigor "','
';

'DEBU'l'ANTES ,

Está ah'értà a, insCrição de debtitantes na,

Secretária do Clube.

. '1tÃ()-VII����;S-�·�,,;"*lençÇía:. �" '"

I � � i :j�N,GARO,',"', "-�':- ":,�,l," ,,1 :,,' ..
, ��í?S'"PIRÚS E, �ALJN�AS, ,'�

RIO 8 (U." P:� ':':"':_":A sir- Macedo .8{)a;re:;, ministl;õ (ias I O Educandárto �anta Catarma avasa que tem Pirus
zestão doe: 'ser dado asif�- no .Relacões Extei'iu'ies uecla'�

i Galinhas e Ovos para' vender. Os interessados podem
Brasil, 'ao cardeal' Mids�en-' r�u-� p:e.ss'iroi_&ta q�an.to }à_ Ijp,rocui'ar, n,a Rua Saldanha Marinho 34 ou no próprio
is,

. prlmaz da Hungríà, - ao p()1silJil-ifl,ade: �:Úe)nal' da
,

Educandano,. Ou tel"lf,one 3737•
lue se' informa, não é; mui- \ijnd':1 'cIo càrcl'e�l para. o B�'a-' s�lic1fou �o g,o�erno hunga--:-'�-""-�''''''---------

...

to viável, D. Hélder Gama-', "il A 'j<wO'J!.Qsit'tt, 'lembra";se :1:0 salvo-conduto para trans
ra, falando hoje a ímpren-. sindn 911e o cf'1�4ea� Mínds- 'ferir o cardeal, em seguran
sa, manifestou 'mesIllC'l"o se-! 7ienty se encontra atualmen-:

ça, para fará do país.
gulnte : "E' improravel que' te nsi lado n�'Embaixada dos Admite-se, por outro la

:J governo comunista hun- Estados Un.idos.. em Buda- do, a possibilidade de não

garo conceda salvol-condu- peste, cabendo, no caso, ao querer o' pri�az da Hungria
to ao cardeal Míndszenty, governo daquele, país a pri-' afastar-se de sua patria,
permítndo que ele s,e- ausen-ll mazia para -a�O'lher o prela- prefevindo coatinuar ali a

te do pais. [0,.:,
-' do. Até o momento, o go- luta q'tle,' vem' travando há

I T'ambém o embaixador \Terno de. 'Vashillgton não varias anos,

I
, SQh.l

1/ Baixo consumo, de combustr."
- 195 gram.s/H. P./hóra.

"Arranque filei' e m8cch.. ....
w' MateriaJ e mão de obr..

,

de pd- \

meira qutlidade. ,

{-

••Economia na �anuntençio do'
serviço .

• C�da peça avulsa é e;st.ndarcU·
zada e intercambiável tom outras.

,#
,

.
'

, "DilponM, poi$, II, �� lIe IIIH.
tituiçie • custe reduzill. e UM"". ,.

,

lhes uma vill;a lenl;a' e IAiInu",,-

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

\"
PORTO ALEGRE Av. ASlis Brasil,,'l"�'
,.

'

,

-

CACHOEIRA DO SUl. ' ?'
FLORIANÓPOLIS. BlUMENAV. S. Co

,FIGUERAS S. A.,
FIGUERAS & CIA. LIDA. PELOTAS e URUGUAIANA ,I'

o ESTADO
o mais antigo diátio de '

San�a Cát.arina.
r ...ia • a88it'.�

- ---------' ------'�....---

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Papai Noel ,'che�ará dia 16,'jdDAlinoo,'às 19,38, fis., viajando, em ulllrtlstico treoó
, \
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\
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I "R o MEU e. J U L I E T A"

,!.'iI·U,� '�m'!,D, '�," .��' �rl· .I�, .!"
�

U'l e' I'r 8Iingl�:��:���:i.�:,::e:::::i::'i1::::il:':enefi"nda Sociedade Catarinense de Arquiologig. ,.

I, Dia 14 (sexta-feira) às 21 horas no cine São' José
Reserve imediatamente >o seu ingresso,

.

"A Emp.rêsa de Luz e Fôr- i) .• ligação de instalações' das para cada classe, aeras-: torizada . a ccncésstonárta a .. 19. !is tarifas ora estabele- Locais:- Casa; Remie; Rua 'Trajano, 11 Bilheteria doça de Florianópolis S A t emporártas de fôrça Cr$ cídas de 30%. . I extender a03 consumidores 1 eídas' se aplicam às deman-
(EL

. . .

I
,I d

' i' "

d
I
d

•

t d Cine São José., FFA) comunica aos' srs. 100,00.
.

13. A enneessíanáría peda-] essa espee e Os preços el' as e consumos regls"ra os ,

consumidsres dos municípios rá suspender o fornecimento' energia medída ià prQporção post�riormente à pubHc�ão "Ooncorra para elevar o nível Cultural e científico'
da Capital de São Jàsé, Pa- C � CONDICÕES GERAIS de 'energia: que fôr sendo possível fa- desta pGrtaria;

.
_

de nossa Capital".
.

lJ;1oça e !3ig'uaçú, 9ue, a Par- 1. O consumidor' deverá I a) atendendo à ordem da zer-se a substituição de um 20. A aplicação irttegral
. tír do dIa 6 do mês .corran- assinar no ato do pedido de autoridade supes-íer: pelo outl'O regime de forne- fios m-êees fixadqs nesta por.,
te, as t.arifas de luz e fôrca fornecimento' de energia I b) por atrazo do parga- cimento: . taria só deverá, ocorrer' a
serão cobradas de acôrdo elétrica para qualquer fim mento: ,.' 1'. Nas instalações de utí- partir do nono mês de sua
com a 'Portaria abaixá do u�a liequisição na qual serão I

. c) por fraude do consumo lização de energia elétrica v��ência .
.

Exmo. Sr. Ministro da Ágri- ré.:produzidas as condições de �nergra elétrica: são recomenda'das as nor-
, i

cultura, publicada nó' "Díá- de fornecimento estiPulàdas'l: d) no caso .de ser' vedada mas NB�3, em vigor, da As- 21.' Nos nove- primeiros
rio Oficial" da União, de 6 Desta requísíçãe a-eonces- a entrada dos empregados seeíação Brasileira de Nor- meses deverá: a eoneessíoná-
de dezembro do corrente". sionáriá fornecerá uma

çó-,
da concessionária com o ·fim mas Técnicas. , ria conce_der, sõbre as tarl-

pia ao eonsumídm-, de fiscalização em qualquer 18. Os cases omlssos serão' fas estabelecidas, sucessÍ-V'a
MINISTERIO DA AGRIC'UL-

"

2. As instalações para uso lugar onde. se e·ncontrem resolvldes pela Divisão· de e trimestrilmente, os seguin-'
,

TURA de energia' para qualquet>I
fios e aparelhos de eletricida- Ag'uas, do Departamento Na- tas descontos: 60%, 40% e Florial1ópoli�, Terça-Feir a, 11 de Dezembro de 1956

PORTARIA N. 1,183 DE 5 DE fim, inclusive extensões de de: cíonal da Produção Mineral. 20% - Mário Mene,?;hetti.
'

.

I>EZEMB�O DE 1956 linha, cotrerão por conta do, e) no caso de ligação de .'
_._------

-

G Ministro de Estado, ten- consumidor. Poderão ser fei-I aparelhos que perturbem o' LOCALIZADO EM FLPRIANOPOLIS, UM SUB-SOLO

G
. .

do em vista o que requereu tas por pessoas estranhas à regulai' servjço 'de forneC:j-1 REPLETO DE BRINQUEDOS E PORCELANAS .r.ande espetáculo nacional de óperaa Emprêsa de Luz e' Fôrça cuncesstonárja e de

reconhe-I'
m=nto:

.I, •

de Florianópolis S. A. sedia- cida capacidade técnica. f) por deficiência .técnica A. epoc� �m que nos encontramos de �esp�ras ,_de, ,Ma,r,I"a Sa' Eerp, M'a',inrico Pstassinl. DI'vada em Florianópolis Estado ".
e ue ",eg'U1'ança das

mstala-,
Natal, propicia, enormemente, os voos da imagrnaçao. r I

' .

de Santa Catarina, e, aten- 3. Os ped!dos de 'ligação
,.
çõe� do eonsumídor, (o As lendas do papai �lOel, 'com os seus encantos e misté-

dendo ao que Propõe· .a Di- para f?r�eclmentoode ener- 14. Dentro do prazo �e um rios criam um ambiente favorável às m�i� inverossímeis Allegruccl"e' José Perrota ..... ln·terp.rete·.·s.visão de Aguas, do Departa- �Ia elétrtea para qualquer, ano contado da vigenera da .

"
. '

"

m�nto Nacional da Produção fim deverão ser atendidos I pres�nte portaria a concés-I
hístôrías. "

_

MUleral, do Min.istél'ió da dentro dos seguintes prazos: sionária deverá apresentar à A petizada vive agora dias de ansiosidades e de es- de' . "Anita Gar'I'baldl'"AgricultUl'a, a) dcntrn de 3 dias úteis ulvisão' de Aguas de acôrdo �,eranças. Os· anhelos por presentes, longamente laten- .

Resolve estabelecer a tí- para as in3talações de baí- I com as normas que a mesma tes, agora, mais se acentuam. Daí a verdadeira sensação Após longos anos sem as- Teatro Carlos Gomos, com-tulo'precár'io, até a d�termi- xa tensão; quando a r'êde de determinar, os elementos in- provocada' por uma notícia que, célere, "se espalhou pe•. I sistír a UlU espetápulo d' pletarão ·0 -mara.vílhoso fS-nação do investimento as distribuição .passar .em fren- � dispensáveis a uma verlfica- ,e

seguintes tarítas e condições' te ao prédio a ser ligado; ção ge�al de suas contas'/ten- ia cidade, agitando o coração' da criançada. ópera, Florianópolis terá, o pstáculo.
para o f�l'necimento de ener- ,

- - Dentro de 15 dias úteis do em vista a aplicação das, Consiste a notícia (que aliás tem inteiro fundamen- prazer de aplaudir grandes. A .estréía, em F!,)t'i;móD[>-
g_;ia elétrtca realizado pela para as )nst�lações de baixa' I�OV�S tarifas,. sob pena pe

ItO) em ter .stdo localizado um subsolo, do centro da ca- nomes ,da nfúsica1-7.p.aGional. pís, será. Hoje dia' I!,
.

Empresa de LUZI e Fôrca de ou alta tensao quando os I fICar sem efeito a present_e . . : " . ,� ,

Florianópolis S. A. em' sua lfrédios forem situa4o'.S fora portaria. intal, re,Ptl�to "d�, blCt·cl��as, ImdlssIma.s b�ndecas, bancdas contratados' pela Spcieda:lB I Infelizmente, ·em· virt:Jde .

zona 'de concessão.' do perímetro urbano; '15. Fica vedado o estabele- de carpi elro, pos os , etc_. etc. mais am a um ver a- Musical Cúrlos OJ)mes, de. de outros compromissos, sà�
4. Os medid�r.es e os apa- ,cime·n�o de distinção, para 'o I Jeiro arsenal d� aparelhos de ",há, café e jantar da ppr;.. Blume·l'lau; pa·ra ii encen�lçào' mente- um espetácuj(J . �erá

,A - TARIFAS' re!hos neCessarlOS' �o con-( forneclment.o de favores, el).- cehma Schmidt. "

•. da grande partitUl:a. de realizado ,em nóssa � CapitalI_:, Iluminação a medl',- ',' tI'ole de consumo serao, colo-l tre consumldor�s dentro d'a \ A 't
'

d d' "t d H' G "A"TI''''A (".' ·t· I" i..
'

dar - inclllÜ,ldo iapa.relhos

I'
cados pe1a concessionáricq mesma classificação· e das!. "

nossa r�pol b8tge:m'1 apos um

f'
ver � eldro t

our

'de, e�nz,' �eyer -
.

h J. . 'i�-; espe acu o ess·e en"ragüe a

com' capacidade individual em lugar conv�níentemente', mesmas condições de servi"-· lerce �onsegUlu o er pena con umaçao a es upen a' RIBALDI", com liuret.o de uma Qomi'ssão 'coU;3titlUda
até 750 watts. 'esco.lhid.O � de fácil ac�sso.

Iço,.. ,de,:.endo .ce.s".-ar, q.nai§l- � r,otícia, Foi um 'choq!,le agr.adabilíssimo ,cheio de gratas JÓ3é Ferreira da Silva. São pela Srà. Albertina S. 'Gan
,- a) resid(!_ncial - Cr$ 36 0'0 .o�, �edldores' �e�vera:o ..er quer Javores (o,!,' dlstmçao ,"surpresas' e emoções. Quem duvidar dêste achado forne-: êles os cQBsagrados cáí)tor-is zo, Prof. Osvaldo- F'HiTeir a de.
como mínimo pa,game�to perlOdlicamente. m"pe�()na- anterlOrJ1l.ent� fe_l�Qs. ,Gemas o endereço 'certo: êsse subsolo repleto .de brin- Marna Sa, Ea,rp, Ma�1I:ieü.'i)á- � Melo: Maestra Emanní'l p,men'sal, dando direito a 20 dos por empregados da con- I 16. O forneCImento de ener-j' dI" ' '. . ._

KWh.; Cr$ 1,80 por KW,h. de' cessionária, que terão livre' gia a lorfait será permitido. y_ue os e porce anas esta' situado a rua Trajano nO 7. É tassiBi,'Div?, Allegrucci e ;1'0- Peluso, Dr, Jpsé (w Patt[;,
consumo' excedente.

.

acessõ ao local .dos medido- j a título precário,. ficando aú-Ifacil, portanto, a contirmação ou o desmentido. sé peri'ota, atuálment:J �',n- sr. Herbert Jung e P.rofeS3Gr
b) . com�rcial 00 industriál res ou a Ilualquel' outro :10-) ---.--, .�..

....

tratados dos -t(�atrps mumci- sáivicy de Oliveira,
- Ci'5 57,00, como mínimo cal em qUe se encontrem

L t
•

d IE··
.

d' O que se' pas'sa'·J n'o
,,' .

d R' d J
.,'

Sõo Os ingressos para L O'J'Cin-
P·á.ra,mento ,ínensal dand,o f' Ih I I t

. .

O cria' o s·t ' pais o 10, e, anell'O e >.:.... "
,. lOS O.U apare os (e e e rlCl- a o ,Paulo. Fl'gUr'a",'a-o .,", n'os prl'n- d t" FI

...

d' 't d d
'

..
- 'e es rela, em Oí:!anOpo;n,

.
U'el o a 30 KWh; Cr$ 1,90- a e.

.

,.' ,

:.
,

' �
" .

.
.

O O
.. / .

.

'por KWh de consumo exce- .

"I 'HO'�:
�

RI . D SUL cipais papeis, énquánt:J ar- já podem ser adquiri.doo eo;11
dente. S. OS consumidores pode- "

,
'

.

ei.D: '_. ,_.." '

'

.'
'I tistas da nossa tet'fa, incJu- Q2 membros da Conli�s:i.) ,e

1II Iluminação e cale-
' l'ão exigiri em qualquet, tem- ..

250' 0'0"O'
" .'

I"" ·�I .,sivc' a orquestra, sinfônica, o com () Sr. Zanzibar Lima. no
-

façã,o e o'útr'os usos domésti- po, e na presença do fiscal '

po nter.I·,or· ,

C()�, sob u.rn ·s.ó medid.Ol\ . junto,.à concessionária, exa-' . ,'�., !. <- Jt,,' côro e.O coepo ,de baile· dt:; Te.atro ÁlvarQ de C�rVallE),
.

C["$, 144,00 como mínimo mes nos medidores cuja,s, va-. . " ATIROU-SE NO RIO E -------' _-
o

,-"-- ----..---� .-'-'-,- ----

p�g�mento lJ�en�al .daiIidO riações

.não deve!ãó exced�r .'0SS'A C '11R I'TAL MORREll' ,

dIreIto �os prlmelros80 KWh de 3% s�b prova de mela{ "',
Noticias d,esse t<. ',:de con.sumo!; Cr$ 1,50' por � carga o� outra. qualquer per- !' . ,.'

'

�,....�
l' prosp,ero "

.

I{Wh de. consumo mens'all centa,-rem que for estabeleci-. _

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

,;..', . município r�Jél:'em·!i-e à IDm'-
,

excedente;
. da em r�gulamento geral pe-l'

. '

'te por suicídió, do' àr:' AlÍiúo
Cr$ 30,oó' mensais por KW,IOS poderes públicos. ' '

OSVALDO MELO '0agistl'ano de .26 � anos', de'
ou fração de carga ligada . Em caso de avaria ou de- MODERNIZA-SÊ O. COMÉRCIO _ Já tem,os I

d 'd' tsuperior a 3 kw.
"

;feito comprovado' do. medi-,I
� idade, casa o· e reSI eIl e na

III -r- Fôrça' motriz em' dOt' o consumo será calcula-
.

retristrlldo aqui, a, atividade de vários e adianta� distrito de J;>óuso Redando, e,
ba\xa tensão.á. med,idor', até d� pela médiia ?lensal do,s I dos comerciantes· de nossa praça, não somente fa- \_

, 'cuto tresloucado ato ter-;;c.- i10,k;W de çarga 'ligada. ,I tr:es meses anterIOres.. .

. zendo inaugurar' com capricho SÚa$ lojas como ,ia verificado por circuns-Içr.$ '5':.,00-'mensais por klV,' 6't?bs !ll!posto�, taxas el' tamb�m de outros que' fizeram passar por refor- tã.rtcias taIvez._,de somenosou 'ft'ação de: carga ligada e ..

' con fI ulçoes eXIstentes ou,
m4ls: , ..,'

.

i' qUe venham a existir sôbre o. nlas dotando-�s de instalações, inteiramente! de importância.
Cr$'O,Só por kW.h. de c.onslÍ-� consulp-I}. de energia elétrica I' acordo com o progresso, atual· ,

'

Narra o fate, . o. jornal
mo mensaL,' I COl·re·rao· por conta doS' Coll- MAGAZINE E MÁQUINAS HOEPCKE - A anti- "Ultimas NQltíeias", de R,.il?,·IV - Fôrça motriz em al- sumidores.

g<t e aCr'editada fi�ma Hoepecke, acabã: de insta- d S Ita tensao a m�di'dor "·para. .

I
7. A concessional'la entre-: . ou:

,

I' t I la·.r' e l'n.aUgurar a' rua' ·FeU"p'e Schmidt, um Ma1!'a.- Apo' beb r' :.Iguma"s cer"'e �'mstãl3;_ç()es com carga liga- gara as con as ,aos consumi,,' l' - s. e a)'-. ,i -

,.
.

da superior a 10 KW. Cr$ dores, com '. o mtervalo de, zine, amplo e dotado de tôdas ri mais mod�rnas jas". Altino ..Capistrano, saiu DIÁRIAS, SECAS DE UM DIÁRIO DE BORDO'52,00<.men�'ais por. KW' ou trinla dias, devendo na .. con- : i�stalações. Também no" mesmo'( dia (� do corren- correndo do' bar, em dir�ção XVIfl'açãO:"\íe carga ligada � t�s constai', além de fatura-- j, te), inaugut>ou a m�sma firma, o,utra casa na
.

ao rio; véndo-se peúcguido .. Do '31'. J. G, Boião, citado como' tabelião, e autor, ,damais; ..Cr$ 0,65 por' KWh de çao do período. d{) consumo,"
I

consumo mensal. I o dia de apresentação. e ôl mesma rua com o ,com�rcio de máquhias, eletri- pelo proprietário ,atirou'-'e instrumento procuratório usado pelo cronista para!e-
,

Quando a medição fo'r fei-.I
dia do. vencimento pára pa-' cidade e refl"igeração, além de artigos es,peciali- n'água onde foi encont-rar �1 lo, receoí o seguinte bilhete: '6

·

ta do lado da baixa tensão, . gamento. I zados no genero. Anexo >;ao Magàzine, inaugurou morte.
.

"Guilherme,haverá um aCl'éscimo de 3% I '
.

' .

" ainda o Cr'ediádo, para vendas de roupas feitas ' Assim' conta uma ve:rsão -

bl' d G t d 24 d npara compensaI' ,as perdas O prazo entre essas duas 'I. .�, .
A procuraçao pu'· 'lca a na azC' a e . e 0-

na transformação. datas serâ de, dez "ias. I para, homens e crianças, ,ocupando' esta seção, sôbre a ocorrência verificad!t vembro "último é remar�lainente fàlsa, Um documen-
,

,8..Expirado êsse prazo, a i g'rande e espaçosa sala" com quartos de provas. , ná noite passada, proximo ao to naquelas condições jal1!ais sairia �e, um' 'cartório,B :::- TAXAS DIVERSAS
,

concessionária fica autori- i A firma já fez encome':lda de dois grandes lu- ; meretricio, dies'ta., �idade. O,bserve que nela os 'OutOl'gante" .são 30 e, ao final,a) as tarifas acima foram ,zada a aplicat· ulna mult� de' .

5Gf d f 'minosos,. que bre,v'emente alin'darão, as fachadas

I
Contudo a pO.líeia local, .pa, ·esta' '.' "Se!Zuein�'se as "28 assi.natu.1'a3 dos O.utorg,an-estabelecidas' para um fator YO' e a suspen er ,o orne- i 'c

_ •

de potência indutivo médio ciménto' ·d.e. energia caso o de suas modernissimas instalações. rece não acreditar na histó:' tes. '

..

"

de 85%. -Quando o fator de co�sumidor, avi,sad� pal'a l�:' i CASA VITOR - Completamente reformada, ria, estando procedendo ri- "

," 'Na primeira defesa escrita pelo 01.1tol'gado, volt::l
potência. fOI' diferente de' qUldar a, conta, nao o faça; ,'oferecendo �m agradáv'el aspécto, inau�urou sába- go.rosa inves,tigação em tor- ,e"!"te' a aludir aOS seus ,28 constituinte3. Na p'rocur.ação,8'5°1 t'f • dentr'o de. cinco 'dias da da-! '"

10, as art as correspon- .

.

I do, SUas inslalaçõe.s, a CASA VITOR, à rua F.eHppe no do caso.
.

d B
.

M'.dentes deverão seI" ,múltipli-; ta do aviso. " OS procurados' seriam:. Valdo, Arman o, uzzm, 1 a-

�a4as pela relação entre o '9 .. Ao cOnsJlmidor.é proibi- Schmidt, que .. atraiu; graRde número de visitantes. 'O morto, AlcidesCapistril- rio, Agnel0, pai, Agne!o, fi�ho, Ari, J�der, Nelson, Mo-
valor 85% e o fator de po- 'do tocar nos medIdores e i Realmente; a CàsQ Vitor' reaparece no comél'cio 1'0, 'com 26 anos de jdade era

I reira, Goss, Braeschér; Careca, Scm;s, Aur�o, Z�, V:.l110n,tência méd'io mensal verifica- ,nos fios qUe ligam êste à: florianopolitano como 'e.stabelecÍlllento de primei- ca,sado e residia no distrito I
'.

I' d' M' I P Ir C ld
do.

.

rôde de distribuição bem i '

I
Jonas, Odilon" Ruy, C.au 10, el1'e es" .o- 1, a. as,

b) 'aluguel de metlidores COl,IIO usar d'e qualquer ar-' l>a orden,. Todos os artigos são exclusivamente' de Pauso Redondo,' Aldo, Gastão, Joãozinho, Hélio, Gr:HJo e_ Ivo. Total .--

qlÍando de pl'Ollriec1ade da tifici.o com (} fim de' lesal' . para homens I. A casa está bem il,uminada; inte-/' BANCO CATARINENSE '30, Quais as 28 assinaturas da pt'ocura.:çj.o,? .':
concessionária: 'a concessionária sob pena de; dormente, sendo que -seu p�opde.tário já fez enco- OENTRAL DE CREDITO Quai� OS 2 que ,não na asslnarám?' .,' .'Monofásico Cr$ 5,00 p�H.i'ar o valor d,o apar�lho! mencla de, um luminoso para a parte exterior da AGRI'Co.LA Nã� constahdÜ' do cprpo do instrumento., as 'a�si-mensais por medidor até 10 danif.icado, sem prejuízo das b;t d'f'"

,. /
Acaba de s.er inaugunitio . .

J,
,.

amperes.
"

ações clyís.e criminàf? que: om'o e I ICIO.. naturas,' êsses 2 pOdem ser os 30, exclui€\os ao sabor
Cr$ 1,00 memal por grupo c_qntra ele propuser a, con-. "E POR FAL!iIt EM LUMINOSOS - Vale sem �m Rio do Sul, o 'Banco

ca-', das parte� .. PeçO:lhe, assim, esclarec�r q1:le não costu'
de 10 ampér'es da, 'capaCida- cession',át-la. ! ;..... dúvida o lembrete, renovando o apelo qUe' 'Vimos tat'inense de Orédito Agrí- mo fazer pro'curações ,com }ais defe�tos, ou mt;lhor,dé excedente. '10.',Quando para o mesmo i fazfmlo insist.entemente e que' continuaremos a· cola, cujo ato festivo teve a,

com tal defeito: o de nulidade. Qualqu�r prova pe]:icial,Trifásico - Cr$ lQjoO men- prédio. houver fornecimento.; "aner', 1-"atelldo na m.esma. te'cla' sem'. daI" descanso .compare"ncl'a· de a.ltas aut'ol'!' _
i

, , ) ,

.. 'I
,. .

't t 'f" � � ..
a. meU ver, concluirá que o documento f.oi grosSell'll-sais por grll�o de· l.0 amp�- (� energ'la 8�Jel. o a arl as I

res de capaCIdade do medl- dl:versas, oS CtrcUlt!ls ,por on- i ii" Linoti1le'. .É . que continuam inespli�avelmente dades e repr�sentantes da
mente forj ado por pessoa que só sabe contar �té 28.

dor.
.

de passar a energIa cobrada; apagados muit:os reclames a néon sem que' seus Indústria e Comércio 10cáiS: Abraços. J. G, Boião".
c) exame e aferição de. por prêço lff'enor devel'ão ter i 'proprietários tenham tido o" cuidado, de lhes daI' A gerêncla do aludido esta,.

medidore3· l,1lonofásicos. Cr$' dispositivos que impe�a� a I
a.. devida assistênCl.·a. conservando-o.s inutilmel).te bel-ecimepto foi confiada ao

.

-i
x X 'x15 00' exame' e afeticão de sua utilização- para fins sU-I" <

•

m�didore� polifáSicos:' Cr$ jeitos a tarifa.. mais altas. como objéto sem valía alguma.' ' sr, Maúicio Neves.
'

Acresce ainda, para fortalecer o juiZO acima, qu'�
4500" , .

.

i'" 11. 8erá considerada como
.

LlIptinosos apagados?, 'ois estão sobrando· da pr0curação foram excluidos: Amadeu OHveira, Z,�-;1) �istoria.s em ihstalações ljgaç3i-0 de, energia pu,:_a fôr� j .Sobl>ando·e irritando, por,que o fato constitue re- 'Lu·tara' s'em·. des- zé Arruda e Ibrahim ·Simão.de iluminacao por pendente, ça toda aquela que nao' se 1 'almente uma desat..nção· pa�a com ó 'progresso da .
"

tomada ou'ponti{ Cr$ 3,00; destina_!1do' à ·iluminação el!
...

• Diante do 'exposto, resta-me requerer que da,cn-·

mínimo --. Cr$ 15,00; máxi- calefaçao te�ba: , Cidade. canco nic.a sejam' desentranhadas e queimadas as defesas.
mo - Cr$ 45,00; a) carga 'Instalada

supe-l'
Vamos', srs. comerciantes, cooper'em com, o..

, ilegais, de .v.ez que o defensor não �rovou .residência em
e) ,vistorias em instalações rio-r a .3'kw;

� .'.

.

embelezamentlo da Capital'.- �aturalmente que os ROMA, 10 (UP) '- O pre-
juízo!

'

'L. '

de fôrça de motor ..;:.._ Cr$ b) Instalaçao trlfaSlCa.·
sr3 .. no' ,trato. com,ercial têm visitadO' o,..utras ,Capitais sidente. do Egito bámal Ab-lÓ 00'

. .

12. SãO' considerada!> jn�-
h 'ligação oU restabeleci�' talações pr�visódas tôda,s a-I e não é possivel que tenham, visto o, que se passa dei Nas�er deelarou a um jor- I x X 'x

m�nto_ de �igações para ilu� quelas .q!.'e, por sua_nature�a_, por aqui.... nal italiano que seu governoI, \mmacao'Cr$ 25,,00; e c:on_dlçoes de trabalho, nao'l ,. ,E" precl'so, que acom·panheni'.se.uS colé,gas, que "lutaria 'Sem descanço" con-I
-

.,

dO"
.,.

t' rlhen' '. .'

f Espero, amanhã, ·eonclUlr o larlO, qUe J� es a, o�n� ,-

g) ligação ou_ restabe�eci- p!lssam as,segurar. um u�-" .; .

A rrão d im�assibi1idade para tra o ".inimigo" no Oriente,!,mentI) de ;1igaçao (l-e< força clOnamento, s�lpeT;,lOr a ',dOIS 'I' .Jl!-c sa,lJ;.!l:ll)_ �. r_;ime .

e "a ,: '-". ."
.'.�

" " .do .. '".

"ii Ci:$',50,00;. meses para hgaçoes �eJ I_�z, ! aji]darem Florianópolis. Não< é. por' o'Qtra coisa co- Mediá, porem permanecena I
i,i ,:r,' ,h) 1ig-aç�0 de 'instalação e ano, pa�'a as, hg.aç�es I I:UO 110r êsse e 1I0trOs. de�casos; que que'iramredu- I n�\utra

..

no co

..

nflit'Q. mundial
I

, . tetnporárin pára ffiotl'lz. As. tar!,fas .a., . zh<: à 'exI1Í'essão' rilais sih{phis, a nossa CalI ita'l , entre, ocidente e adente, "

·

Cr$ �5!,op'; ,aS �gtabelr,cb I;'
,t i,'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


