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EMIS�,�VINCULAD4: AO GOVÊRNO ESTA PROCURANDO LUDIBRIAR O FUNCIONACISMO, COM CíNIC4 E. DES 'LAl'ÁDA A>AClJS�Ã:O" ..
SEGUNn� ,:� QUAL A, BAN(;-A:QA OPOSICIONISTA' SE OPÕE E ENTR4,VA A APRQVAÇ.Ãº no- PROJETO DE. REAJUSTAMENTO DE�VEN.
CIMENTO�. ,ESSE PROJETO, SE JA ENTROU 'EM ORDEM DO DIA, FOI") A' REQUERIMENTO DE DEPUTA�OS DA OPOSIÇÃO 'QUE, AINDA,

- REQUE�EI!Al\f SESSAo EXTR�ORDINARIA PARA A VOTAÇAo. AS SUAS IMJ?ERFEICÕES» E INJUSTIÇAS, FORAM OPJETO DE CRíTICAS'·
GERAIS. A BANCADA OPOSICIONISTA, PARA NAO RETARDAR-LHE A APROVAÇl\O, DEIXO-q DE OF·ERECER EMENDAS, -EXCEÇÃO DE
UMA, SUPREssrnA, QUE EM NADA ATRASA A VOTAÇÃO. VARIAS EMENDAS 'FORAM A'PRESENTADAS PELO LIDER DO GOVÊRNO E"
DEPUTADOS SITUACIONISTAS. NO INTUITO DE TAIS EMENDAS SEREM IMEDIATAMENTE EXAMINADAS, O DEPUTADO. JOÃO COLODEL
REQUEREU, j�..NTEONTEM,' SUSPENSÃO DA SESSÃO PARA PARECER".DÀS COMISsOES COMPETENTES: ESSE. REQUERIMENTO 'FOI, INDE
FERIDO PELO PRESIDENTE. POR AÍ SE V QUE'A. EMISSORA ESTA �ENTlNDÓ.. AS BANCADÂS·�ô.tOSICIONtS'TAS.)Á' ÊSCLA:RÉCE-1
RAM QUE APROVAM,- POR U�AN�MIDADEt'-O' PROJETO DE REAJUSTAMENTO E QUE ESTÃO FAZENDO, TODOS OS, .ESFORÇOS P�RA
QUE ESSA APROVAÇAO SE DE pEN TRO . DO MENOR PRASO. /'
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o chanceler nipônko atuará imediata-,

mente na ONU"
DIRETOR

Ruben. de
,Arruda Ramo•.;

,

JERENTE ,

Dominlo, F.
d. Aquino

o mail antiloDiá.
rio de S. C.t-.ri".
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TOQUIO, 13 (UP) o embarca, esta noíte, para
. ministro do Exterior, M9.� Nova Iorque, afim de assís
moru Shigemitsu, declarou." .�ir às s'='s':ões d� A:sembléiil
'que a a'd!,ll!:.ssão do Japão nas Gera.l das Nações .U,nida'l,
Naçõ, s Unida'3 signifiça "a Gn�e3tirá l\ todo o. mundo
real1zaç� de nossas ardan= qUe "(}�Japã.o está preparado
t�,s, aspirações �aciQnais; des. a participar das atividades
de 11 ànos". Shl:gemitsu !t-' múltip�s das Nações Um
nuncíou, numa declaração das de manstra cada vez

previamente preparada, que. mais' positiva e efetiva",

.....,;,.........-r.-.._......-.-_-•••••••- •.
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Edição de hoje 8 páginas Cr$ I,"
'

�-,

Sancionada a' Léi Or,çamenfáril
d�UniãDnpa'rá 1957 _'. usca-pés Apena$� técniéos amerlcsnes .êm

Fernando NQf.()nná·,

.,Não faz multo, quan-
do um. 1I0s semanárfns

. RIO, 13 (VA) - t) ve;;- observação para o nosso país,
víneulaâos-. ao Palácio, pertino "O Glolxé diz que sendo a ilha de Fernando
atacou 'vI'olenttSsima,- .

i
. ..........

'

,
, - {l' nstall\Ç_ de postos de Noronna um dÓli_loçaiói esco-

mente o deputado Ro- ol?servaçã'o norte-amaelcanos ,lhidos. �ssa fom,la Os norte-
m�ú' Sebastião Neves, em territorio brasileiro, pa-, americano, apeW\s eoncor-
estranhamos daqui o ra controle das exPeriencias' rerâo com a' parte tecniea,-'
silenciO" do representan� _40m foguetes tele-guiados, tando o BrmsilJnclu.�ive a ad-

RIO, 13 (V, AJ - O �l'esi- rio da Aerónáu-tica,-,.,."., I Poder Judiciá.rio - Supre- Cr$ 2,&2.066A9,O.00; Justiça dOI
té udenista. N�o com- tem a seguinte e real versão: mínísteação e' o contmle

dente da República, M'.
�
Cr$ 7.890.124,486,00; Mlnísté- mo Tribunal Federal "".,. Trabalho, Cr$ 23J.,643,235,00; preendiamos - êsse si- ó governo .bra.sileiro, ínvo-, conçlulu "O,Globo".

Juscelino Kubitschek san-' rio da Agrícultura, "",.".
'

38,634,930,00; Tribunal Fede- Justiça do Distrito Federai, l�ncicJ justamente pelo cando o tratado de assisten-l "

cíonou o 'orçamento Ge-I Cr$ 6.487,352,503,00; Min�sté- ralo de Re�ur.sos, .. , ,. Cr$ 179.739.969,00, fato de as àgressóes, eía mútua. Brasil-�stadbsl .

'
,

/
.

ral. dá União para 1957. Â
I
rio da Educaçã.o e Cultura, Cr$ 71,902,556,00; Justiça vasadas em estilo escape Unidos, v�i s.ó�icitar: aos ,EH-, .:

.•

' .

Lei que estima a Recéita e I crs 6,278.393,142,00; 'Minis- Militar, C,�$ ,_�;031]J83.00;. O '-'Deficit" 'previsto é çle ., à ética iornalistica e (1e- tados Unidos' 'que enviem OleodUto subma ..

fixa a Despesa para o pró-' tér io da Fazenda, .,. "
. , , . " Justiça;.Eteltoral, ."., I. . , , ., Cr$ 17.714,3M,100,00, sonerado de pl'ovas, par- técnicos ao B�alsil, per·itos: '

"

,-

ximo exercício recebeu o n,) c:r� 19,806,823.660,00; Min1,s-) J
--.-

- Íirem de uma fôlha que �m toguetes tele-guiadas, os;
..,_

. rine2996' térío da Guerra 1

Adi
I

St di
"" I

J
apoia o governo e é por quais instalarão pos�s de,. .

� RECEITA _ Cr$ 17,624,210,2iâ,oo; '_'M'i�i��' ai evenson tZ que nao,maiS se êle apoiado. --::-"

j
.

. _
.: ;,.'

A Reeeita é estímada tem

I
tério da Justiça e, iN'-egócios'

-

_,'
did

r Pro'vQca-ra' 'a 3a PA;R�, rs- (U� P.). - lIma.
'C:r$ 98;2J).7,553,000,OÕ, desde-

"
. I" . ca,n I ata-:.a. �-; ':. \, '

O ac�sa��, �.�.;�5�sião; "'" \
"

_ ,.' � .;�, }'l.Q_ya ê:. tIelica.da 'operªç.�()
.

.
.

..." ll).teI1ores� .,. C;" .' •• ""
•• f >',

' 'I", - -:. .'
. ,

' -: \" m!J!&l'ª,S :Ulcrepaço� 11:0. ..:.'6'
'':''7

�'M(
J;

"d. ":1';'
' f\ca:.j;)a 'de. ser feita em. Ph:i-brada da ,�e.gulJ�t� f.qt,m�" .Grl)'á ..Q2T:185,Q3D';OO;�inisté�',: 'YASlJI�Ç>�,,'j..l;l","fQ'P) 1t::�iit�.:"d·o .;l�a'tti9�'��ti$. ',�a1,"ã:JI�,' "ió,ve�ti,;_\ �� "

.'
,' uerraS. un,',"fal�J�'� cM�ShT::Mer'" b� �D®a�ta-'.Rendá �ributana -

""

" c;l M rif(.J:\ti
' f

_ Adi'll'i ·steven,on 'lU' -fcí eratà<Estesc\Kl?fattv'e'r�.mdi- � .. ' -..� '" . ,'" .'. .1 ,
-- -� • '.

,..
\ . " :'. -

.

Cr$ ��231000,llOº ""�ó;:;rll41._J'l.
3 ·ll..:D41_:i.:.��'�"""'-".,;1j· 'a.� ...

e
ir

,._ __
.

-�-. ' ,,,,,:�J..;F::"".- """, .•�o����&-:.Q08. pa.,.w<, -P.ARJs�,·l-���.....,���.�ertQr, pe-
· ,','

'.',

:i� "rtâ;; Cr$'lt05B,7:J2,94u,w; .��( �J;TotadO"aua8" 'VI!�.es_.'Por. '", d�tro.d'emocrata a 'Vic�presl�f_ 'rafraseand(, 05-. moldes �istro d-a";-Ré'Ür �s '"w'xtel'o-,lii_ ª�
,

. '�:;:ameri!lanas,
q�als. i�POStoS. d,e 1J po

. rfo dàs Relações_ ExterlOre::;, senhow,er nas elelçoes pra- dencia, tambem derrotadlJl com que eJ'a tratado pelo
.

"

d . '/1;1'
. Çh' n�:lI.·A�, ;rr4��

.

,-�� ..�- '1lÕ'
çao e afms Cr$ 276.000.000,00, ,

.,

t" 'd i i 1952 6'. 'U' fll ·ções. presi- / ... r!,!s a. n em:an a �u�1·!1. �".
,

..

' ��....""!.�.,
.' .' Cr$ 643.307.355,00, MinIS erlo Si enc a s - em e oe nas u, lmas. e1 . jornal cuja re�ção e Heinrich von B nt1mo "dis� Oceano ·um g:rand'e treého. de
imposto de consumo, , ,., . , , ,

I 'd I b 'lt· d cl d ncia1 disse' de stevenso.n' ,
-

,

re
" ." -

,
" . da Sau e, .: ... , ... " .. ,' �. 1 no ;em ro u imo -:- e a- e s, ,

- '. oficinas auxiliara a moo- se aO �liados da OTAN u
j oleoduto de 2400 metros de

Cr$ 32.247.000,000,01!_, lmpos-
C $ 157064'1 Ó50 00' Ministé-' rou '/"Não me . candidatarei "Ele pode prestar um grande t p� f

.

�
,_

s
,

. q. c . -

>,
• ,

-

to de renda . , , , , , :, � . , :�, ;1'. . - . , ,

,
"

'
'

• , . '" '
.

, 1
ar. re erlU, aSSIm, nao qualquer 'revolta no estll;} extensao, que receHéu o no",

,

. 1-:." riO do Trabalho'oIndustua e outra vez a p�esid�n�la ,De- se:vi�o. defendend� Os seU, aceitar a nossa estl'anhe- húngaro na Alemanh Ori- me de "s.ea lin�!. ,l!:s.se tubo
Gt1 35.151.000,000,00, se o e ,. larou que voltara as suas prmcipiOs na ..-auahdade J", _

" a.., •. _..' .

afins Cr$ 11.593.100.DOn,oo.; OomerciO, .. " ...

:
...

: ': .�.
c"

.
.

.
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"

l-'
za pelas acusaçoes que etlta�, provocará a tercéir.l constltUi um apendlce itner-'

.

.

d
.

f
- ,. ti �

. Cr$ 2.489.037,775,00,
_

Mmlst_- atividades de advogadO em p�rta-voz d� tiPO de, opos recebia e aceitar as acu- guerra mundial. ' 8"0 dQ oleoduto da NATO, que
·

lmpQS�o. e trans- e��n�ia ;,e rio da Viação' e Obras PÚbli-. Chicago, . conservan�o, no çao c�nstrutiva, lmagino.�a e
sações. '

_ I parte. de Donges no mesmo

f,U,ndo,S para o extell?l, ,.

t'-
.

Qas, t�r$ 29.518.352,281,00. I entanto interesse atiVO. nos pe3quizadora" , Que. estávamos certos Novo deleg'ado do D,epartamento e 'tarJllina em

���c:·�����o�������!:i��
'.

,F 'd' 'C"'-
"" e êle errado não há dó-

r
Metz. ..'

' �

er$ 1.100.00u�000,00. Territó- '_ '

-a·zen," O',"., "

.

.

.era'
"

-

vida, diante da retifica- I A'PI,· � "S.ea Un�" permitirá aos

rios, Cr$ 17.872,000,00; Ta-
.

ção de atitude que acaba
,

• • •• malOres naviOs-�anques des-

xas,' 8P$ 817.338.000;00; Con- de tomar; em fãc'é de crí- A3sumiu a_ntenntem as c�rregar o petroleo de suag

tribtlições de melhoria, .... ticas, meno!;! graves do elevadas funçoeS' -de Delega- clst_e.rnas sem se aproxim::lr

Cr$/10.000,00.
I que .as. primeiras acusa- do d� Instituto_ de Apóse,n-

I
do litoral.

" Renda Patrimonial: , .... ,
Não podendO' dar resposta -específic_a e analítica aO's comentário;; serenos e .

çÕj!s, que o mesmo ór- tador�� .e' Pensoes ,dos In-
i �

Cr$ 2,324,638:000,00, construtivos e à Cl'ítica honesta e O'bjetiva, que vimO's teeent10 em tÔl'no da g;ao voltou a tecer a seu dustrianos" Por honrosa es-; --.----
......--

-

.

Renda Industrial: .,..... política e da situação filianceira 40 Estatlo, o"govêl:no, através de artigo de, respeito, colh� �o sr, President,e t:la Assaes.".nado O e'x-
Cr$ 3,647.641:000,00, ineludível ori$'em oficiül, ontem publicado em 'A. GAZETA, procurou ganbar , RepublIca, o nosso llust�e I. .) .

,

.

temp'�';_ f zer cêl'a como diz a terminologia esportiva - para ver se as coisas E se, antes, não quís coestaduano, sr. Rodolfo Vl- I, .,
I

d 8Renda diversas: , .. , ... :" ,

. 'i' pre e to e a.ramélhoram a ponto de poder tratar do assu�to mais à base da realidade. por os pmgos nos I alo- tor Tietzmann, figura dej I, .<

Cr$ 1.927.964,000,00, .

.

I OS u por
, , A nota" oficial de ontem, fugindo de enfrentar a verdade, desvlOu-,se para 'ra pe o -men q er '

grande prestíg'io no·, eirCUlo,3' ,

'MReceita extraordinana: li
. d id"

Cr'$ 5.715.000.000,00, lUmOS outros e por êles afora foi emiliendo liQ�uiça.
.

,

os nos JHng� ec In- i indusyiai� d,e !3rusque e ele- ansa
"

.

d
-

cu! do não tolerai'" ma� as

A DESPESA' Em dogios que só poderão impressionar os menos aVisa os, que nao
,

-
-

.
menta de prófeçãó do Parti- "

�

,

t·' J La a .....essões de fôlha ·pro-

Idem da matéria, prolongasse a nota em dizer e repe 11' que o sr. o rge
.
,cer- .. � do Trabalhista, Brasileiro, BARAA.· M,ANSA, 13 (VA)

A desp'esa está fixada' em .

I
.,

f t
.

d I P lác p

Cr$ 115.971.917.100,00, confor- da no tocante às cotas municipais, do art; 20 da Cons�ituição Feder,a .. Ja e e- egl a pe o' a li() e e-,
Em outros postos que ser-,

- O vereador Dirceu Coutí-
, tu�u o pagam;nto de,80 milhõcs d,e cruzeiros, total quê ultrapassa de 36 mi- lo govêrno, Foi isso, ape- viu, ,�omo, mandatári.C). do nho assas,inou a tiros, de

me o seguinte desdobramen- ."

f' nas isso e só isso, que es- I -,

lhóes a dotação- orçamentária prevista para eSSe Im. povo na A,sembléia, e Secre-j madrugada, (J ex-.p,r,e,feito, A-to: t'
. "rn n h'anhamos não houvesse .

.

Não foi a õposição a Jlutora da previsão orçamen alia, mas o gove o a -

tário. da Fazenda, '0 sr, Ro- ta:ulfo ,Rej�, do PSD 10�aL
P.oder Legislativo; Camar:l ,

'f'
.

t desta feito antes, face às gra- t
terior, do sr. lrineu Bornhausen, tido e cantado como o maior mancls a

.

dolfo Vito� Tie�zmann com-, Trata-se de um ·caso políti-
dos DeputadOS, .... " .. ,... I ' . vissimas acusações de

Cr$ 338,903.770,00, e S:nad'), metade de século, ,

.
.

- provou a SUa çapacidade de co entre eSsas duas figuras

O 00 I Para p,agar êsses 30 milhões de excesSo, a atual administração teve co,u- que foi alvo.
trabalho, honradez e espí-' de prestígio da cidade 1hJ-,

Federál, Cr$ 144.849..30, .

,

. C deputado I
.

T 'b 1 fessada S6bra de recursos: recebeu, de comêço, 37 milhões de saldos dis�Olll- orre que o ". rito público, .razão pela qu!il. minense. � cidade está for-
Orgãos auxiliares: TI "'-1 "'fi d 1 I agora reagindo energi I

veis da ,anterior, conforme alega'ções do sr. Irineu Bornhausen, ra�� ca. as pe o
.

"
'

-

sua. nomeação. para' a Chefia temente policiada, uma vez,
nal de Contas, _..

't tá b t· d 2 il � camentl', teria rompido' " .

Cr$' 84.019,938,00, e- Conselho sr. Jorge Lacerda; reeebeu um ol'çamento de recel a o su es IIna a, qu...

,.
do IAPI foi recebida com' que oS amigos do ex-prefeito

, 'd 160 com o governO', solicitado I1I.Taci'onal de Economia, .. ,.' créditos extraordinários e suplementações ja' atravessaram a casa os enorme satisfllção. quiseram linchar o ;vereado;:
�, exoneração do cargo na '

Cr$ 26,950.730,00. �. milhões. .• t Penitenciária e posto o.
Felicitando-o prazerosa-I que se acha homisiado, O

Poder Executlvo: Presidên- A questão que, no tocante a essas cotas municipais, foi por nós levanta�a I �andato à 'disposição da mente, leVamos-lhe nossos delegado policial, que Se a-

,

.

tl'nh "'utro aspectQ: o dos pagamentos discriminatórios. Com todos os 80 :ml- votos de pleno exito no' no-' chava no Rio, rumou imt:-
cia da República, ., . .!."

••• • • "

t d i U D N f
Cr$ 926.858.320,00i DASP, .' lhões pagos, �uniciJ)los nã, no Esta4o, que ainda estão com a maior plI:r e as t -. ' •

x- x
,vo cargo.

.

diatamenté para a CIdade.

Cr$ 109.743.800,00; Es't.ado suas cotas em atraso, emquanto outro l1e há muito, já as· tem saldadas..Essa ! ""/
.

, ,

Maior das F.ôrças Armadas, falta de critério no tratamento da's comun�s barrl/cas-verdes, pelo �overna�or. I
x

Cr$28,215.150,00; Comissão de de todoS os catarinenses, foi que �r'eCeu nossas censuras e, por eVidente, Im- Não ant.eciparemos co-

RJead'aJptaçãO -dos In�apazes pediu o govêrno de' satisfaze.r pe€Ítdo de informaçíi.Q do Legislativo: �o qual era� mentários ném juízos,em

das Fôrças Armadas, .... ,.. solicitados Os totais e as ,'Prestações pagas, as datas e os municlplos fav�recJ-
. tôrno dessa" decisão, que

Cr$ 5.558,000,00; comissão de dos e os restos a p!,gar, especificado� também.
i' vem tendo a maiol',reper-

Reparações de Guerra, .... Afirntam(ls; à ocasião, ·que tais informações seriam sonegadas pelo Palá.-
cussão nos -meios poli-'

Cr$ '492.880,00; Comis�ão do cio. -'

, ,
" 1 ticos. A turma do deixa-

Vale do São FrancisCO, .,., Fomos além: desafiatnos o govêrno a prestá-las. "

. 'i 'disso está �ndo, É tu.

Cr$ 1.305,500.000,00; Conse- E o govêrno nos deu razão, não só silenciando tumularmente, como IllUda

1., do po� acabar em água

lho Nacional de A:guas e. Se ausentando do assunto, com eVa�ivas pitorescas, como as c!e aeu�ar_outros ,Ide barrela. O que quere",

Enérgia Elétrica, ... , ;:/'
. . govêrllOs de não cumprit'em a lei." , " 'mos': acentuar é que; com

Cr$ 9.608,320,00; Conselho '. De que lhe SUVé, ao �overn!1dor, prQvar que outros clf�fe:. de: E�eC�!�o '�u o seu gesto, o deputadG
·

Nacional do Petróleo, .. , ,"
. fizeram acôrdos com. as prefeituras dos seus Estados, ou nao

,

lveram V1
_

ancla
em referência prQvO'ü

Cr$ 62.505.920,00;
- Conselho oposi�ionista, ou, ah),(la, não foram judicialmente c_ompelidos aos pag�entos que estávamos forrados.

de S�gurança Nacional...... devidos?
' '.

�

de razão quandô externa-

Cr$ '260,151.772,00, Supérlten- . O que a nós catarinenses interessa sã!) a nossa casa e 'V' no�!iOO casos.
mos a espécie q,ue nos

. 'a do Plano de ValotiZ.�l-· Prosseguiremos. causara o seu silêncio, há

Estimada a receita em Cr$ 98.257.553.000.00, e lixada
a desvesa em 'Cr$ 1,15.971.917il00,OO-.de quase· 18

biliões de eruzeíres () ,deficit

1 a. Cooperativa de-msefl}inação.Artf·
ficial criada no Bra�il

.

RIO 13 (VA)' - Um gru- cooPerativa reprEsenta o Co-
� " .� .

po de criadores �nos aila- roamento dos esforços de-

ba de fúmlar a Cooperativa' senvolvidos por uma plêÍa
sulina dê InsemiI)ação Ar- de de técnicos que, reunidos

'tificial, a primeira no gêne- no Serviço de Inseminaçil),
oro de ca,rátel' privado, que Artificial do Instit.�tó de:
.se' cria'no pais. Essa Qrgarli. Agricultura, .há anos '#a;l:t�... ,

zação coopérativista dêstin�- lham junto ao meio rurah

se a usar a iIiseminação ar- br8!sileiro, procurando dé-

I
tificial 'como meio de inten- monstrar as vantagEn� que

s,ncaçã para {) aprimora- representam para a crla(}ao

I mento dos rebanhos, nacional as novas, técnicB

A fundação da referida da ins�mi��lção al,tificial.

"
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PLANTõES DE FARMACIAS
GARClA j' "IR_t\CEMA ürlllado vel .. f'aCUloaile NaC10'

1'-(\F""'\' .l!:1t'\108AS E 1'1"'[\ .•1 <III • �u,d":H1a lJnlvlIUIQ�de
/

-MIl:S DE DEZEMBRO
OlnlomAd9 �13 ,'Fa_<,uJ\ladoll NII- ,I .,

'

.. , ,- '" "'"
-

tio" ,urasll 1 íb d (t d) Farmácia Si A tô
,

R F SI idt ',;�el�n;l, de ;t;."dlclna ds Unlver- TAIS' - 'üLINICA GERAL lud uE ,':.A1lIEIRp
-sa a o. ar e o, n 0140 ua . ,,c 1m1 ,

jlldade do. -Brasí] '. :
'

Ang us tra Comple�o. '.(.) a (1(1 2 - domingo Parmãcia Sto. Antônio Rua F. Schm idt, -13

1l.• -llIterno por concurao ita 1\1a- Insunra -- Ata<.ues - Mania. -,- ...ptsrtei .........aen.u ni. a8
8 - sábado (turde ) Farmáeia Catarinense Rua Trajano

ternidade-Es('ola I'rob.leuhiü"á ai'''Llva e sexual
, ,', 'Pr'::;o'��d...r!!�ld!,I;::i:,'no' ,

9 - domingo, Farmácia Catartnense
"

Rua 'I'rajaro
(Serviço dO' ".rof,' O"t:+vlo Ro- '110 S<lrv,�o Nacional de Doeu-

âb d ( d \ Parmácia Noturna Rua Trajanod i '[I') .,t" lIl''''ll'al''',' Pstquiát ra do inteTllu por S aa....._ dó �erVLço 15 - sa a o tar e ....<

r guell • lIla ,: • • •

de Uirurgia 16 _ domingo Farmácia Noturna Rua 'PrajaniI!:T.lnlf'rno do Ser"i.;o de Clrur' ,.ludpital,t.olltliía S..ut-Aua.
'

-<,

_.., H '1 I I _, U E T C l',;),N"U' ""0' "10 _ L,'U" Tr.. , .l'rof • .l:'edto de MoW'a 22 - sábado, (tarde) Farmácia Esperança Rua C, Mafra�..... OSpl It s:
" ..•. ' .. "

'... ,,"'L n. L

PERAÇOESde. Rio de .h"elro
• .a no, 41 .. " Jljs.s 11/ às 17 boraa, CLINI�A OE ADULTOS, 23 - domingo Farmáela Esperança Rua C. Mr.fnl

"""ol!c'o .do H'osphal de Ca";r!"d.. .l]:;:;liY;.'IlC1A: Rua lSocaluva,
DOENÇAS' DE 8ENHORAS 25 -3.a-feira (Natal) Farmácia 'Ne1son Rua F:. Schmidt

e da Maternidadi!' Dr, Carl".
. ,l!i' 'I'el, ��Ul

CONSULTA';: Diàriamente 'd�. 29'-, sábado (tarde) Farmáci a Moderna Rua João Pinto
" 'Cor.rP'lI..

Dr. ALMIRO B_ATALHA 7 - 9,aO no HOSj?ital de C.m- 1\.0 PRIMEIRO SIN.
-

"E FRAQUEZA, 1'ONICO ZENA 30,� sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João PintoVOl':NQAS' DE . .sENHO'lAS -

'dade.,... t O serviço noturno SErá efetUl(do, pelas -

F.armácial3PARTOR - OPJ>:ltA, ll!:8 . Diplomado pela Faculdade de
RESID�NCtA _ Rua �,uare' \... ....UAMESÀ!,

Ií S h Idtr Const Rua dO�O Pinto, n. Me�licina da J]niversidade Ja
Scliu�el, �29 _ Telef." 3.288 Sto. Antônio, e Noturna sítuadas 'às 'ruas Fe ipe c mi e

16A�:1�d�1,��;�����ún�::::: Clinica M����:!: Adultos- e �;��:��� 'BATALHA DA Expresso Florianó,p;oIIS' Lld". I Tra��:�e�ente_ t�bela não poderá ser alterada sem prévia
das -'- Telefone 3035.

Doenças de Senhc.ras SILVEIRA ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO IlXPR.aBO
I autorízação dêsts Dep�rtamen�o.

j,esidênciB; 'Operações _- Partos Cll"Jl,,"ijo- Dentiata.. _ "'LORIANÓPOLIS LTDA. I D. S. ,p" em novembro de. 1956
1l.lla: Gene ral "Btttenccurr n R' Infra·.L' dOndas Curtas - &lOS

Cllnica de Adultos e LUIZ Osvaldo 'Acampora10�:elefone:' l!.693. Vei'melhos e Azul •

X
' INSPETOR DE FARMÁCIA

___________,

�.,_ Diatermia --Electro Coagulação Crianças }\.alo, Transportes de Caraas em Geral entre: FLORIANóPO-
DR. ROMEU BASTOS CONSULTORIO: Rola Coronel Atende com Hora Mar- LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SA.O' PAULO, RIO

:.�:�� , pe1�:0A:�a�0��t.1!41 ca�·1ipe S:htpidt 89 A ss-
DE"J�NEIRO E BELO HORIZONTE. _, � ....___ _._._._••_._.__- _-.._WJ

Com prática no Hospital Sio Frente ao, Cine Glória - Estreito
las � e 4. ,uatrl·z.. FLORIANÓ'POLI:;' Fl·I.·a).. CURITIB,A

-

F�anclsc'" de Assis e na f'anta J

Consultas das 9 às 11,30 e das lU '"

-

C2"a do Rio de Janeiro, 18 às 20 horas
u V O ti A O O S Rua Padre Roma, 48 Térreo Rua Visconde do 'Rio Branco V'ag 'g"CLIN1CA MÉl)JCA �

Telefones: 25':M (Depósito) � 332/�6 1 em: çom se uraoçacl!n�ul��?IO��:I�itor Mel· DR.-ARMAND0 VALt·
!la. Jost MEDEIROS 2&-85' (Bscrttôrto ' 'l'�fefoT)e: 12-80

reles, 22 ,Te!. 2675.
'

, RIODE ASSIS
VIEIRA Caixa Postal, 435 Ena. l'el61ir. "SANTlDRA" e rapl-dezl'Ioráriou: Segundas, Quarta. e

IIOf> 8tsrvl�"1I ,,"' ,t:I!Í\�c." Infantil
End. Tele"'. "SAND�ADE"

.

_.Sexta feiraa: �,., '.' ,� d' A!!8ílltencj.a MUDlClpal e Ho.
.- \OVOGADO - I

•

Das 16 às 18 hora. a

vital' de t.:addade '_'�lltB POlltal 160 - ItaJa I 80 N08 OONFOaTAVEIS MICRO-OMIBUS DO
Residência: Rua plelipe Sch- LINltA MKDl{;� DE Ch.lAN· dIta Ca�ri-. Filial: SAO PAULO A

A -.
1>OUTO AI EGUti:

.. '-,

IIPII'O "S0L-BI'ISILBIB-O-»-"
-,

midt, 23 - 2°, a.ndar, apto 1 '_o "

ÇA8 ,�.f; ADULTOS geU('la: • . :. ,

'I' �,
,

'

l'el:' a,oo;:. ...., Alergia - , i'R. ctARNO G.
• ,"Riomar" .

-- ,-_:
Consultório: ··RU·ll .Nunes )la... GALLBTl'1 Avenida do Estado 16€6/;16 R.ua/ ComeudaC:or ALf'vedo,DR. HENRIQVE PRISCO
bado, 7 - Consu-lta., da. 16 à.

_ A.llVOGADO - 64
'

PARAISO ' la, hora.. 'b I G ,'O" '''',tor, Hei-e'e., 60, T 1 f' 8706'0 �r " f 237 S'3,htDTCQ ,_., . �ê"'Üt:II"I": ltua l\1..rol� a lo, • a ,v

8
e e one: - -o ,ele one: .. -

'

opeiaçõ�" "DoenC;Ils '''�� Se" "erme, Ó ,.-- Fulie: a78a "'O�f);FI;;;:::n4Poli. Atende "RIOMAR"
uhuralt ;...;. CUnlca de ,�('ulto.. ',,,

,Dn.-,'�,�J4'TL'IO' :PAUPITZ' - - - End. Tele&. "SANDRADE" ElId. Tele,. "RIOMAULl"Cu�!!o, de Especialização no 'u,

Hospital d�� 'Sl!�v�d?t:es do E.· FILHO
tad'o. '; ....

I!.x ,inTerno doa �O· ��.mar:.,-Serviço "do Prof., Mariano de,
�,t:CVI�,' do'e gastro.el,,_colo�la

Andradel.,' 'A" Santa Casa do Rio de Jeneuo
Consultas -- Pela manhã n�' 'Prof W Berardinelli).

Hospitql de' Caridade. Ex.interno do Hospital mater.-
k tardt' das 15.;;� hs. elTl dial"

,.1dadeDOVE·NAçmAaSraINI.TERNASte no consultório á Rua Nunl:8
Machado 17 Es,quina

'

de Tira- Coração; Estômago, i�teltino.
dentes. Tc!.: ll'l66..,. '" '. ." ',�gado e vias tiiliapes. �lD"Re8idên�ià .. ..i:,_].-ba' P!!F'il�ê!ltol, '; '_;'on�ultório:' Vitor Meu_l.. U.Coutir lio 44. 'fel.: �1'20. '

D,,� 16 às 18 horas.
---

Regl.denci=l: Rua HocalU". StI·
.!;."!" ..• i

CLINICA''''- ;,,� Fone: 3458.

Ô;LBQS - C�'t'lDOS ':_ 'NARIZ DR. MARIO DE" LARMO
E GARGANTA CANTIÇAO
ílO, MiDleo

DR. GUERREI�O DA 'CLi�;lCO j)E C]UANÇAS
FONSEÇA '..

.
ADULTOS ,

Chéfe do SC!t�h;9,,, de .OTOm. D(lenç�8 Internal . NS
.'<0 do "HQspitaLue·'Florian.ópolis' ·COKA';;AO, - FIG.I\.DO -:. ,1M

Possue a' CLHUCA '. os' APARE·
",

,- INTESTINOS
LHOS MKIS MODERNOS PhRA Tr"tal'1ento moderno d.

TRATAMENTO qas DOENÇAS SlFILlS •

da EspiwIALlDADE.
. Coml\iItório - Rua Vitor Mel·

Consultas -. pela
-

manhã 11(. ele., 22. H'ORÁMO:HOSP1TAL ....
À TARDE � rlu"2 as, li - Das 13 às 16 hor....

nó CONhUI,TólHO ,- RJ'a d08 Terefoi,e� Consultório - 3�1�
ILHF' y'ho, .:J "

"

, Reridência-! -Ru� José _,io a e

,

'F' S h 'er'el'ra U,S � J'raia da !>audadt.
R�� ..DtN,C!A ;.;.,.�c ehpe. c

I

mi d'f DO" na'.. Te!. 2B66: ,'"

. Coqljoiros',
'

DR"." .KNTÓmO 'MONf,Z DR. CONSTA�TINO
..DE,AR.AG.\or,

"

'"

.

nlMATOS
CUWRGIA TREUMA'rOLOGIA MÉmt.:o ClltURGIA°Patto•O�tOPlldi.l 't)"nças ,_d� Cenho�r:. Urinária.ro.,�llltóiio', ';I1rã;0" Pintó, ,1$. - Oper"çoes

-

t
Dar. lfi 'às 17 dtài-iamen�e. C;ursu de ,�per!�içoam�n? e

Meno. a'os Sábados," lúnga prática .nos Hosplta1s do.

!:tell: Bocaiu:va 136.' Buenos Aire�.', R l"elipeFone(� �714."
'

CONSULToRIO: ua
"'01'1

:khmidt, nt, 18 l.sobra<lo). ,.' r.

l[,12.
'

,

� �_ 18 iro,
HORAltIO: daa lu... '

ra�esidj\licla: Avenida Rio Drllln-

co, ,n. (2. -
.

d '

, Atende chama oa

'felefohe: - 32!16.
._-

._.--
o ESTADO

ORA AN'r'ONI() GOMES DE
, ALM�IDA
ÁUVOGADO _'

";.l'rJtório e: ,Residência
Av. Rercilio Luz, 16,

.

I "letOlle: 334(.,'
••••"................ 'A•

'CLtNiCA ngNTARI
)

DO
DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horas

e das 13 às 17%' horas, dia-
riamente. .

Rua Victor Meireles, .18.

OF.NirISTAS
.DR.- SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO.DENTISTA
CUnica ,� Cirurgia .Bucal _.

Protese Dentána
Raio. X e 'lnha-Verme_!Ja.'

,

" QIATERMlA

Cons.altór,io
e p,e8idência:

b IRua' FeTnando Maclla�o, n.

'Fl'ne: '22�2ó, -

h
Consul�a.:' da. 8,00 à. 11 0-

"9� e da. 14,00' àll 18 )1or•• , '.

Exçlusjv'amen\- COT .�olfa mar-

cada, : ," \. �'12
I

...ábado, _", tia. II.. ii).
. (.'

'DR.-LAUR1) C�LQÉIiA
'

DE ANDRAj)A
C-IRU-RG1ÃO.D":NnS'f.�, "

, cc NSULTóRlO - Edlflcl
� ,-

o d .al>
Partenon' - 2 an ,�t. �
�'o3 ,_ Rua Tenente Sllvelrft, 1

Atolndt' diáriamente das 8 à.

.1 boral,

3as e fias' ,.aas 'u a. 18 horar

_ 19 as 22 hora.,
ConfeCCIona Dentadu.raa - Pon·

"" .i "" ..is d .. Nylon. '

Telefone: 3666.
,-'------ --------

Agênda: .BELO,BOal ...
_ ZON'fE
"Rio..,,""

Rua Dr. Carmo Netto, 99 A 'Enida Andl" '!.s; 871-B
Fael: 82-17-83 e 82-17-37 'i'elefune: ...-JO-27

,

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR",
�nd. Tele,. "RIOMARP" -'

NOTA: - Os nosso .;rviços nas praças de Pôrto
Ale.r....-Rio e Belo Horizontt>, são efetuados pelos noltso!!

a&entes

A.lacla: RIO DE JANEIRO
"RIo.ar'

'

"RODOVIARIO RÁPIDO 'RlO:MAR:
Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI<'

-Fones: 25-34 e 25-35

___ o
( _.: 4:

•

IIBO· Ufll
'''N Sóberana" Pn�a 15' ,de 'nõv-.embto

\ , rua Fefipe Schmidt

;·ÜRA. WLADYSLAV.('
:W; MusSl
,ti �. _ ./

'OH. kNTONIO ,DlB � l;

,MUSSI "
..,>1'",

·M�l).ÍCOS,', ',',
·�TRn:.R(ÜA CL1NICA
..GERAX;PARTO'S

Serviço �omplllto_ e 4lspéciali·
aad()'das DO,jl:NÇ�,'RE SENHO·
RAS, com mód;n:nolr' '1llétodos de

d�a1l'nósticos e trat,amento,
SULPOSCOPIÀ �'HlSTERO"
SAL.PINGOGRAFIA - METABO-

LISMO :i3ASAL
'hdloterapla',por ondal curtal·

Eletrocoagulaçiio - Ralol Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Con'sultÓrio: Rua Trajano. n. 1.

10 andar - Edific1.o do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 hora. -

Dr. MUSSI.
Das' 16 às 18 hora. - Du.

MUSSI,
ResIdência: Avenida Tl'om-

pow.k1, 84..
---

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

..Florianópolll - Itaia« -:- Joinville - Curitiba
, • �.---'�' .

'._$1, -...,.., �
-

••. .. ---==�........ � .__.... ir

-A" A, ..

'. �oa Deoooro elqUlDa da'
gentia ., Rua Tenente :SUveira,

-

(
,-

PEROLA",
' ..

'

âJ ))f �

Vende,-::,se 011 arrenda-se o Perola Restaurante. sito a' 1"1,,

rua 24 de Maio, '748 no Estreito - Informações no local;

A Uni_&o Fabril, Exportadora CUrE), estabelec� um concurso
entre os seu� consumidores de todo o Brasil, para um novo pro
dato que vai I,ançar na praça, destinado a revolucionar os antigos
prO'cessos de lavagem, o que se verificará agora em menor tempo,
com. mais eficiência e menos gastos.

Nada menos de Cr$ 50,000,00 serão distribuidos no concurso
orá apresentado, cQmo homenagem, àqueles que em todo o Brasil,
!iempre deTam pr'éferênci�; ao� prod�to" que o'stentam a marca

fampsa e tradicional "UFE"•

As bases do fconcursó' são as se&,uinte.:--
..1) Os consumidores dos nossos p'rodutos con-correm a prêmios

no valor de Cr$ 50,000.00.
2) O Conc.urso será encerrado no 'dia 22 de dezembro de 1956

ve'rificando-se o sorteio etl1 lugar' público com a assistênci�
dos interessados.

3) Para �oncorrer, b..ta que eada consumidor, sempre -que
precise adquirir um ou mail dOI nossos produtos, no seu

armazem, feira, mercado ou, quallluer loja comereial, pedir
.

um êomprovante de compra (nota ou fatura), 'lue espeêi�
fique os produto. d. União Fabril E-xportadora adquiridos
,pelo cliente.

'

4) Uma vez de posse djõ..e comprovante, o concorrente aevlÍrá
escrever na parte inferiu da nota ou flltura o nome por
ext6nso, rua, nlimero e cidade, bem ,assim o tltalõ a ser'

dado' ao novo produto a aer lançado pela Uniao Fabril
Exportadora<

'

5) O comprovante com as respectivall anotnções, deverá ser

remetido -em carta fichada; p,ara a redação' de JORNAL
DOS SPORTES, Rádio N'acional ou .ascritório d" União
F!lbril Exportadora, à Rua Miguel Coutl' 121, com a se.

guinte inscrição - Concurso U F. E ..

6) Cada concorrente poderá remet�r qtaantas � �artas ,destljal.
7) Após o recebimento das carta.. de.de quo' ali mesmas es

tejam dentro das exigências estipuladus, serão nllIlleradall
e devidamente guardadas até ao dia do sorteiG-r

8) O Concurso' destina·se a �tod& o teri'Ítório nacional, uma

vez qJ1e os produtos .da UFE se encolltram espalhad&s por
todas as praças do Brasil.

.

9) Qualquer produto fabricado pela União Fabril Exportadora
tais como: Cêra "Cri.S,tal" - ·Gordura de Côco "Cristal" -

�abão "Cristal" - Sabão "Pach." - Sabão de Coco "UFE" -
�abão "Santacruz" SabãQ. "Rio" Sabão: "Palmeira"

Sabão em PÓ "Cristal" �
- Sabão da Mal'ca "Portu_

guês'" - Pasta Saponácell "Cdstal" - Velas "Cristal"
Velas "Pachá" - Vel.as "União" - Desinfetante "Ufenol" -

jlicerina "Cristal" ou "Federal" - Oleo de Algodão "Adamasto1'"
- Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "Careta"
- Palha de Aço "Cruzmalta" - Removedor ··Crista.l" e "Zaz-Traz"
podem ser adquiridos e servem para o concurso.

INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES
O novo produto a ser lançado, brevement>:!, pela Uniilo Fabril

-':xportadora, não e líquido nem gasoso. De sólido, só tem particulas.
j!: branco como a neve... Deixa' às roupas a braucu"a' do Cristal

.

lOl' conter os elementos ALFA-X-12, que neutralizam o cloro e as

particulas cáusticas dos recipientes que possam estar agregados,
antes dos exames finais de laboratórió, tornando-se o mais poderoso
detergente, eficaz, neuthoro, um branco 'cristalino, 'Que desafiará os

séculos, ..
O S PR2MIOS

Os Prêmios estabelecidos para o, ConculSo UFE, são os se

guintes:-
,

1.0 'Prêmio - Cr$ 20,000,00.
.

2.° Prêmio -
" 10,000.00,

3.° Prêmio -
" 1),000,00,

4.° Prêmio -
" 3,000,00.

5.°, Prêmio:_ " 2, 000,01l.
A Casa comercial à qual pertencer Il nota ou fatura do pri

meiro prêmio, receberá um prêm1.o /de Cr� 5,000,00.
, Os funcionários dêstt> estabelecimento também terão um prê.

mio de Cr$ 5.000,00, que strá dividido de acôrdo com o número do;
mesmos.

Além ,dos premlOS oferecidos ao final, do concurso, tôdas as

semanas a Rádio Nacional na "A FELICIDADE BATE Á SUA
PORTA", aos domingos, das 18,30 às 19,30, sorteará uma carta do
concurso U. F. E. que terá um prêmio no valor de 1.000,00 'cru
zeiro�, para ii concorrente q\le mandou o comprovante, '�lém <le
Cr$ 600.00 para os funcionários do armazém onde foram feitas RS

cómpras.
'As cartas sQrteadas semllnalmente, continuarão a ter valor

para o sorteio final, podendo um só concorrente receber prêmio
no valor de 80.000,00! .. ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Itz';;;'i--;:::-'_O,F"t inada n Nas-'-
I AClutelleídàs· Soc"iais II a atei de Fidelidadé'!

I, ""'NOÍTEDEGALt\_.., ·0--(,....0... I
.�.
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'

'
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F'
'

-

IPareeer do Relator d..a. CIltlIIh de JOltiel'-d. ca:inalmente hoje nos Salões do Lux Hotel a festa de d O t-A t J&presentação das "Dez Mais Elegantes do Ano de 56". ,B.ra 81 lP�, "O'S, COO ril. O aOtillte-preJet,
�::át�i7:�e�.oite Inesquecível onde disfilarão as mais lin-

.' -agQra d8larqul,ado ,., __ ''''.,
--o-: * :--- RIO, 12 (V. A.) - O depu

-

,fulminar o projeto e anali injunções e imperativos da-
D., - tado Raimundo Brito fez en sar as leis repressivas sxí s- quele momento hístoríco ela,

.":'rotinho do M�- Na tarde dançante do último do- tre6'.l. à Comissão de Justiça tentes no Brasil, sustentan borada em condições di;er::as
mingo na confeitaria "Plaza" realizou-se a eléíção do da Camara, do .seu parecer do qUe alguns apresentam das presentes.

I "Brotinho. 'do mês" se.ndo veilc�dora a menin,:t - moça contl:ari� ao projeto d.a ".ler falhas sensiveis,. o relator Tão n�erosos -e empolo
Stela-María C. de Morais, O Brotinho em questão é real-

I de, Iídelldada", em trãnsíto. observa: "Mas o Juiz compe- g�ntes foram "os aconteci.
\

mente meiga graciosa e bonita. Após o resultado dado I no Congresso. O parecer, que tente para dizer da convem mentos que se desenrolaram
pelo locutor Carminati Junior, o Brotinho recebeu calo- ocupa nada menos de quin êncía e da opórtunídade desde então na conturbada
rosa salva de palmas e pela srta, Sandra Coelho de Sou- I ze paginas" é pela rejEição duma reforma geral de me- passagem de nossa vida .pu
za, Miss Charme, recebeu tambem um mimo oferecido PUTa e simples da materia didas legais repressiva de" blíca, qUe a proposta oríun
pelo proprietário do Plaza sr, Edgar Pereira -' A Co- pois considera superada f ta eSPecie é o poder executi· da do Conselho de Seguran
missão Julgadora era composta das seguintes pessoas: eivada de err,�s da tecnica I tivo, .

uníco que dispõe dos ça Nacional Se nos afigura
.Sra, Helena Pereira, sra. Bernardete Viegas, srtas, Nice legislativa e de ínconstítucío. I organismos administrativo: distante e remota como si
Faria, Graciela Peixoto, Tereza Fialho. Norma Couto, nalídads,

�

especializados na fiscaliza tuação ainda alem dos sim
Sandra Coelho de Souza e .9, colunista. O sr. Raimundo Brito não ção, contrôls e avalial,Ção pIes limites cronologtcos.

---: * :--- apresenta qualquer substl- justa .da ação subversiva Neste sentido e com esta:

A' tutívo. Ao contrario, após num momento dado, para ressalvas é que opinamos pe-
elegância e b()qI gosto da sra. Genésio Luis foi

'

resguardo e sobrevívancía la rejeição do.anteprojeto so-

; bastante comentada durante as festa� de formatura d€ das nossas instituições. ,bre o qual, aliás também no.

seu filho dr. Eduardo S: LUIS. Assim termina o parece!" merlto se terá. de pronunciar
E, alvoroçando os écos infinitos, I -----: * :--- "Com o processo em apreça a Comíssão de Begurança Na·

Ouço, enlevado os formidáveis gritos I D .

.

,
astamos em face duma men- eíonal, senão' forem roconae-

Do chôro" amargo das sentidas águas. . I epo,ls.
r d

sua demorada viagem pela Europa voltou sagem oriunda da passada llidas desde logo as íneenstt
M...............

,
.......-......., D� COnV?V10 .e seus conterrâneos na. cidade de Itajaí o administração, inspirada por tuctonalídadss apontadas;'.

. SI. e SIa. Irmeu Bornhausen que fizeram seu regresso \,ANly'ERSARIOS :b�tar�:�!::sor do Colégio ,r.o
último sábado

__
o 'I' .____ .�\ E�nciof1a em S. Peule o 1° açougue d.e

FAZEM ANOS, HOJE: - sra. vva, Arger'ltin� A .'.
... .

'�.. -

di'Prazeres de Souza '. ) dr. Carloa-Eduardn Orle e dr. Lêdo B. Leite, os
'-",.' �

.

carne e cava o
- sr.' Iosmar da Luz - ST. Alvaro Vidal, com- eumprimentos desta coluna pela colação de grau Ba- . MA, DIGESTÃO S. PAULO, 12 (VA) - Um lugou um modesto matadou

Silva, competente contador petente funcionário da Im- charel em Direito. PODE OCÀSI,ONAR d t id d G rmo es o ln a ouro e ua- roo e deu início ao abate d,
residente em Curitiba . prensa Oficiàl I ---: * :-- ULCERA NO ESTiOM-AGO rulhos, localizado na Vila squínos. A vista' disso mono
- menino

'

Jaime, filho - sr. Fernando Lote'rl'o' Q v;-t i
.

t duzí fi
.

1
.

t
'

Porque continuar a sofrer? 1 or,a in 1,'0 UZlU o era - ou um açougue proprír, pa
do sr. João Leopoldino de Koenig I _, uanto, ao caso (lo "Belo Brummel" que foi bastan- A pr1me1ra dóse do saboroso "PÓ mânte a hípotagla no Brasil ra a venda da Carne.
Souza, do comercio local I' - sr, Moacir de Morais, te complicado, o moco está sendo o maís dísputado', bem �lgestivoDeWitt"dáalivioime_ dand

. . .

i i b
'

diato, Esteafamadoproduto res-
O lUICIO ao pr me ro a a- Alegando qUe na EurOPa t

---: padre Flávio A_zambu· Lima se diz, que o calado ·verice.
'

tabeleceráempouco tempoafun- te de cavalos destinados à 'comum a hipofagia, Louren-
---: * :--- çãonormaldoseuaparelhodiges_ ,ali,mentação humana. E ço não se mostr.a desanimn

A' t�vo -de ��neira suave, e propor. ,possível qUe alguem nest{ do com a' pequena fre.:mesia
.

• Cl0..!!� allVlo com a primeira dóse. .
-

Dlversariou-se no dia 10, a sta. Basilisa Rosa, a U Peça-o na Farmacia .",. país j{! _��nha sacrificado e qUe tem acorrido. Pelo con-
coluna social desej'a à aniversariante, Os melhores vo-

� quinos e comido sua carne t�ário, procura ca.da vez maiJ
tos de felicitações. De a,gora em diante, porem baixar· os preços da carn!', ::I

---: * :-__ a distribuição sE'rá processa 'fim de 'sefiVir às famílias

C-
.

-
. da normalmente e dentro dar,; mais pobres.

'

. olou gral� ontem na Faculdad� d_é. Far�cia � Odon- posturas Que regem o 8JSsun Assim, ,a carne Qe ,Primei
tologia, o dr. Paulo CibuL A coluna 'social 'o felicita de- to.' ra está sendo vendida a' 2:>
:tejando êxito em s11a hrilhante cárreira; Há seis anos, Lourenc(\ cruzeiros, sem ô�so e Q filé

......��'r':'-� ':-*';:-,,-� ' .. � -:�",j;;:'.'r,"-';:!:';''_��' Ma1<v.,e':.l·oz· ,do'. - .�, BêItra:n'�utt.�çômerciante de mig'non a quarenta cruzei-
'" ". > '1' �-,. -

..' , ''''__ '/: I<_' , < '1- 1-.) carnes; vem tentando obtfl ros.- ___

As srtas. Hel�i��'Gome� :-Jose�i'a T�:�Ú-:s�éumpri-
-",

'-, '_

d ' autoiizaçãooficlalparaamal
hlentos deste coluDl:;;ta por terem colado grau de Nor-' ·�rnun, O tança de cavalos e venda cll
malistas do Colégio Coração de Jesus. PARIS, 12 (U.P.) _- O S)' carne em. açougues. Lutou

___ : * :___ Albert Ducrocq, especialista muitoí até qUe em maio des�

A - em questões de cibernética te, ano conseguiu uma auto·,

V s ca'valheiros rla cidade estão de paràbens' pela acaba de ultimar um modêll' rizp,Ção do Departamento d"

-.'eabertura· da "Casr� Victor" completamente 'remodela- de máqUina de escrever ele- Produção Animal, _para, a ti·
da em estilo funejonal e com .uni estoque de fino e apu-- trônic.1, denominada "E!ec, tuo experimental, abater e,

lado gosto� tro:ty". 'quinas para o consumo pú-,
blico.

Mais uma possit>ilidade que se abre a todos (e são, ---: * :---

tantos) que almejam dar confôrto e beleza 110 lar. O'
-

.

Dentro de pm vasto programa que inclue os mais i, sr. J'osé Erae"! dos Santos' na ultima' semana cir-

\ ariados setores das necessi<;lades de bem vestir e do- uilou pela capital dando muita preferência às 'garotas
mésticas, estã,o os pstabelecimentos m�delalre!1_ adicio- �ioiras.

nando, dia a dia, n\wos artigos ao seu já consideravel
estoque, NAssim no que re refere ao lar, além de um estu-

-

<> dia 12 na' Capital da Republica fez colação 'de
vendo esto'.j_ue de mobiliários, 40s mais belos' estilos, gr;u no Colegio Rennet, a encantad�ra sta. Ligia Moel-
,além de fogões a gás, pianos, 'refrigeradores, tapeça- :mann. A sta. Ligia os cumprimentos desta coluna com

das, artigos Walita.; máquinas de costura, etc. etc., . Y'otos de breve regr�sso a nossa cidade.
adicionou mais' uma grande secção: porcelenas e cris- I

---: * :---
tais. Ficou localiza<l� no subsolo da loja de mQdas, jun- -------�

tamente com a secçf.o de bicicletas e brinqdedos.
A oportunidade de mais esta iniciativa dos esta

b�lecimentos A Modelar é digna de encômios. Só não

possui agora um fino jôgo de porcelanas quem não qui
ser ou ... quem não merece c'rédito. .,.

,

Importação e exportação
- alemãs de

produtos' de cacau
.. RIO, 12 (V.A.) - Em 1955 ração realça, ainda, que,
a Alemanha Ocidental im- noutros países europeus, ,);j

portou 3.()84 !Uilhões de mar direitos alfandegários são in I'
cos em produt'os de çacau signifcantes Ou nu1Qs.
Registrou�se, em r,elação a ------_.;---------------

1954, uma ligeira diminuição AVE'N''TURAS·,'"As exportações atingiram, em ,

.

1955, 816 toneladas, no valor'
,

de cinco milhõeS de marcos. --�'-' .... 2.019
•.

"! .- ....

E' o 'que divulga' o BoletiLl

publicado pelo Escritório dr

Propaganda e Expansão Co·

mercial do Brasil na Alenta

nha, acrescentando que fi

F.ederação dos Fabricantes de'

Chocolate exigiu, mais uma i

lvez, que se abolissem pOi

completo os direitos alfan·

degários q).le oneram o cacau

em g'rão. As taxas alfande'

�!�,��� 'e�:�:�:::d� �:�:o: L --I----,=..,........""'":'�:"_--_.-,-,,-....JI��I�I::J'
,E�ta�o Unia, tecei�a; ,de: '�:;l-: :ll.J·����=;-�iJt���7-,.�__:'.....-,..;..·-�·�·�·�

..

;:����;�·;�I;��
..

����;t��;�"rtt�����#-�-�-���[f�����������111l1hoes de . ma;,:.C(}3,.. � Feq,y
.

�" "',
•

"�'
�.

". 'I, , , -"i't

, \
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Florianópolis, Sexta-feh-a, 14 de De�embl'o de 1956

ZEFERINO BRASIL

:F::rmo h�tiro,. Rápido, impetuoso,
Um reg-ato despenha-se na mata.
Desce. Alarga-se. Extende-se. Desata
As rugidoras águas, espumoso.

n

Aqui, sereno l:�go... Além, cascata.
Agora, manso. Logo fragoroso:
Ora retrata o céu e sol radioso

Ora a floresta e os pinheirais retrata,
'Rola. Impreca, Escachôn. Espuma. Estoura,
Leva não sei que fúria rugidora.

>,
Não sei �u� estranho soluçar de mâguas !

·��A."Rlr C I: PA ç A'O
/'

- Hélio Pôr.to e SE'nho,l'a,' participam, aos seus- parEm
tes e pessoas de Si.WE relações, o nascimento, dia 8 do
corrente, de uma l'abusta menina que na Pia Batis
mal recebeu o nome de Sandra Regina, ocorrido na

Maternidade Dr. Carlos Corrêa.'
,

------ ------- --_._---

P A R T'I ClPA CA O"'�-,>=
, ,

Vva. Paulina Régis i Vva. Diamantina Serratine
têm o prazer de partici- I têm o prazer' de partici

par aos seus parentes e par aos seus parentes'.e
pessoas de suas relações o

I

pessoas de suas rélações o

,rontrato de casamento de I contrato de casamento de
seu filho Daniel com a srta. sua filha' Eftiquia com o

Eftiquia Serratine. sr. Daniel Régis.
'

Fpolis, 8/12/56 Fpblis, 8/12/56
Daniel e Eftiquia

Noivos

AGORA TAMBEM
PORCELANAS' E . CRISlAIS A APROZO

.
,

ro

ou
" fatigadoS

---:*:-- A .nova máquina, revolu
cionára, foi aprésentada
imprensa �m uma reunião
presidida pelo presidente dr
Conselho Superior de Pesqui
za Científica.

,

A máquina utiliza�as pos
sibilidades dcs "l�elais" ele'
tl'ônicos par'a funcionar a aI
ta velócidade. As letras e Os

grupos de letras qUe são
mal, utilizado> estão reuni
dos sob formq de "plo.ts"
dispo.sto sôbre um pequeno
quadro de matéria plástica'
do tamanho de um simplcl!
caderno d,e notas.
Basta tocar com um es'tile�

te metálico a pequena ba�(
de cobre que representa a

p:llaVl'a, ou o sinal para que
a máquina entre im: diata·
mentz! em funeionamento
Fazendo-se o estílete corrF

na horizontal, na. vertical f

I
na diagonal, cbtem-se umn

escrita rapidi3�-ima.

r Além disso

o. "Electrostyl', possui um sistema de "me·

I
mórais"· que pode re�eber
até 16 frases de 50 linhas e

as reprOduzir quantas" vêz<>s '

'I' se desejar. ,O "Ele�trostyí,
funciona numa.�elocidade c_,
12 mil sinais por segundo.

, '. LogG, depois, dava entradl.

I em um pedido à Prefeitunl
de São Paulo, não obtendo
ainda resposta.
Enquanto espera, Louren� J

resolveu iniciar seu comer·'
cio mesmo em Ouarulhos. A

'/
.

ClARBA i FAZ BEM

, ranscorreu a data natalicia no dia 8 do sr. Desem�
tlargador Osmundo da NÇlbrega. No mesmo dia o ani
versariante pelo seu valioso prestigio e simpátla, foi o

f'aranifo da turma BlJ.Charel- em Direito de 56. A colu
na social deseja o;,: melhQres 'votos de telicita-ções ao

i! ustre Desembargador.
."

"O Governador �'-imp[ensa"
RIO, 12 (V.A.) - Subordi- chefia do governo de um

'nado aO titulo "O governa- grande--Estado. Aproposito
do<r e a- imprensa", o v·esPel'� do epis9dio, que 'fez erguer
tino "A Noite" e!(creve o s.e'

'

em todos Os jornais da Pfnr
guinte a. proposita da recen- liceia fim coro do prót�stos
te atitude assumida pelo go convém solientar 'não. ape ..

vernador J'anio Quadros, que nas a incoerenci-a do s·eu au

proib}u a entrada no Palacio tor, pois o governante qu�
de Um rEpresentante das "Fo- assim age agora arbitrarie
lhas". Ainda repercute na im dadé das medidas, mais não
prensa e na opinião publica é () mesmo que, não h� mui
J. atitude .-de Janio' Quadros, to tempo, teve' pr.uridos d ..

,Jroibindo a entrada no P'a- �beldia contra a aplicação
'aeio dos Campos EUseos .,' da lei sobre· o uso inconvz
nas repartições governamen ! niente da radio difusão "

tais de representantes das· contra o p�ojeto que regul�
"Folhas" de São Paulo. : a responsabilidade dos oro

O gesto d6,governador pau t
gãos da imprensa.

lista não pOdia ter sido mai3'
infeliz, revelando Um tempe-

I

ramento despido da sereni
d'lde 'indispensavel a quem
exerce, qualquer função pu
blica

. e, principalmente, v

---: �I� :---,

F·lUXO - SEDATI�A
/i -\

. Alivia- u' colíelS uteri';s:
,

,

Pel& 1910 de MIlI componentes Analie-
IlDa - BeIadOD& - Pi&cldia e Rama

mellli.-a PLtlXO-8BDA'tINA alMa pron

&uleDte 'u collcas uterlÍlas. Combate a.

, �� du f��6ea periodlcas
. J du stllhoru.,

"

A� ,

• te • replad.or li..... tua�

VE�DE'-SE
Uyp Acordeon, marca Ga

lant 36 baixos, Rua Esteves
Junior, 139.

ZE-MUTRE.TA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Devera ser..d.os "maiQFes, é mais em potgantes de todos' os tempos o amistoso marcado para domingo entre os' peloíões do Fi·

�' ..gue!ren�e: ,�',Av�l, . o�Jra:dicionais rivais do pebol ilhéu. Como aperitivo teremos um choque entre os maiores '�ases" do pa_ssa-
do. que· pertencerem aos ,do:is , gloriosos. clubes, Não. percam!

.

�
.

;, . '.

.
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MELANCÚLlCA A RECEPÇAO AOS

5 � D.·
.

E: �
RIO, 12 9�I�rIC��. �����E!�� �p'n"

.. cedente ,de Melbourne, via o dirigente sr.rClaudio Bar-
c:::a Estados Unidos; chegou a nadaz í. Quanto ao pugilis-...

esta capital a primeira tur- ; mo, nem se fala, Da nume
ma da delegação brasileira

I
rosa delegação; a maior da

que tomou parte nas Olim-' America Latina, somente
.

piadas A chegada dos nos- nove atletas regressaram .

sos representantes foi mais
do que melancólica. Talvez' Isso porque os outros re

seja porque tenha sido for- .oI�eram gozar um pouco
necida informação. errada, mais as 'delícias da Améri
a 'respeito da hora da che-I cã do Norte. Um fato estra

gada do aparelho, o fato é i nho é que 03 atletas vie

que nem mesmo 'os paren- ram sem chefes. Por ínerí
tes dos que chegavam se vel que pareça nem um de

fi:eram presentes. A CBD

I legado
. quis. regressar, vín

nao se fez representar, en- <lo os representantes por
quanto a Federação. de conta própria.

.

•ASOUETEIDL .VILA

A RENDÀ DO 2° JOGO CATARfNENSES I

. '.

X PARANAfNSES
EM PORTO ALEGRE O BRASI�HRO

DE NATACÃO
, 1[0008801

que no Hipodromo do' Ta- rumã era realizado '0 Gran-

CURITIBA, 12 (V. A.) - de Premio Paraná em Vi- RIO, (V. A.) - A nos- Brasjleiro .

de Natação. O· Lendo "A Gazeta Espor-'
As estimativas que se fa- la Capanema uma assísten- sa reportagem apurou hoje' certame ��verá �e.r efetua- ; tiva", de S. Paulo, depara
ziam em torno -da possivel cia enorme lotava o esta- que a. CBD manterá a in- do no próximo mes de feve-

mos com uma reportagem
arrecadação do segundo. .em- "dio colorado, para assistir'

, reiro, estando a entidade, ilustrada, *Ià inaugura-
bate entre as seleções do o choque enbre araucaría- dícação de Pôrto Alegre sulina empenhada em que: ção do "Reservado" à Im- PATTERSON,' O "PUGILISTA DO·,ANO'.'Paraná e Santa Catarina nos e barrigas-verdes. A para se�e do Campeonato o mesmo alcance sucesso. prensa do Estádio "Rober-
foram plenamente supera- renda deste prelio somou.a, to Gomes Pedrosa", em .Pi- ' NOVA IQRQUE, 12 (U.
d�s, num�, pro�a eloque�te I Importancia de.431.460 cru-

J.OGOS O",II'MPICOS" DE M.ELBO,URNE
racicaba, P.) -Por .Iach Hand -

de que' ja existe publico zeiros, proporcionando um
[.

. Ficamos invejosos e com Floyd Patterson, o mais Jo-
distinto, em C�ritiba, para I lucro, ac�itavel pa�a.. as água 'na bôca. Além de es- vem campeão mundial dos
futebol e ·turfe. ' Enquanto duas' entidades em 'Htigío. paçoso e de ser construído pesos maximos na historia

OS· TRÊi PRIMEIROS COLOCADOS.· em lugar privilegiado, iso- do box profissional, foi
lado (�O 'Público, o "Reser- agraciado hoje corri a pla-

N·AS COMPETIÇO'"ES vado" possue instalações queta "Werd A. Neil Memo-.

.

. sanitárias. completas e até rial", tendo sido nomeatdo
chuveiro. "O Lutador do Ano" pela

NOS INGL��EI3: � Mou- leão que arrastou o Hugo (Centinuação) I Unidos' - 2,12 (recorde Não pretendemos tanto. Associação dos. Cronistas
'rinhà e Valico rumaram para a tõca; a coragem .de- ATLETISMO olímpico). .Jsolar o nosso "r-eservado". de Box.
para o 'viveiro 'dos �éros le mesmo, Julio que en- I 20 - Austrália do público, é um tanto difi- O ex-campeão olimpico,
na esperança de surpre·en-. f'rentou de cara a cara .um

3.0,.00 �etros '�teeple chase"

I
3° -:- Rüssia eil. De chuveiro não preci- que conta atualmente so-

derem os infelizes no' tran- mangona de .bom tamanho
_ samos. E se não fôr pos- mente' 21 arios

'

de idade,
quilo sono do meio-dia. E e.iaspêto hostil (esclareça- la _ Brasher - Grã-Bre- Salto-em distânéía sível colocar instalações átingiu o clímax .de sua es-

de fato foi o que aconteceu.' se qUe o mesmo estava bem tanha _ 8'41"2/10 -(recorde I 10.�· Bell --' Estados sanitárias,. conformamo-nos petacu!ar ascenção pugilis-
O Valico que depois do enforcado na. rêdej ; _ os olímpico) .'

.

Unidós - 7'13
\ com isso, embora reconhe- I tica nocauteando Archíe.

grande susto com a arraia suspiros e a propaganda 20 _ Hungria 20 .:._ 'Estados Unidos cemos que são necessárias. I Moore em cinco assaltos em

'de palmo e m.Etio, da 'J>onta
. cerrada 4? Sàbino pelo Ar- 36 _ Noruega 3'0 - Finlândia

'

O que nós' queremos, o Chicago.' .•

.

das Canas, for' o",.,..qu:-e .Erli-. .vorêdo.; os dois mil tir?� de que nós precisamos é de , � Patterson foi eleito por
meiro chegciU�·a:o'" parcél, :qúe o Dr. Victor errou, teu- 4xlOO cf revezamento Salto �riplo 'um RESERVADO que aten- unanimidade, não tendo os

Andou aos �"'."tramb61hõe,s· : do' afina-l conseguido as-
'. ," .

. ! da .às necessidades da erô-
com os en,órmés peixes evi- ;sassinar uma meiga Iagõs- 10 _ Murchinson: :mirig;, la -'Ádérriá'i- Ferreira da nica esportiva, com acomo-.
tando c�II.tu:dO', .1,la',:sua· in- � i(á que teimosa II;ão, saia Baker e Morrow�� Esta- Silva. -.BRASlli - J{},35, dações próprias, tanto pa-
competencia.rde ,piinC'ip.fan- '�go lugar, e .maís ainda, sô-" dos' Unidos _ 39"5/10, (re- (recorde> olímpico) ra as rádios como para

. te··arpoar um
-

dos bichões .bre a turma do caniça que corde olimpico e mundial).
1 '20 ___:'Island'ia àqu'e'ies que labutam nos

'sem o apôio dó .,\yeterano na' fórma do costume nada 20 � Russia 30 _ -Russia jornais. Um RESERVA'DO Vai de vento em po-- .

* * *

Mouririha. ...' pescou, ressalve-se o Ge- 30 _ Alemanha "
que possa abrigar os nos-. pa

no. Velho Mundo o Amé- ; Segundo noticias che-
Moura por í\ua vez deu n.eral que liquidou tres ga- , Salto. com vara _ sos colegas de outros Es- rica Mineiro. Até agora já gadas de Curitiba, a Fede-

dem�strações "dé sua in-. ropêtas, apesar" do cons· 4x400 com 'revezamento tados, sem termos que ce- disputou 14 jogos, sendo' ração Paranaense de Fute-
Umidades com os faP'iO$OS tante desafio

.. lançado aOs l0 _ Richards _:_ Estados
I
der o melhor lugar. para vencido' apenas três vezes. I boI, graças ao apoio dó pú-

'�j�w-fishes";' M::Ü
.

cbego� ";hmnens,-rãs". Do Garcia 10. _ Jenkins, Jones. Unidos .:.._ 4,56 (recorde. êles e, dessa forma, ficar- Eis- os resultados: blico aos jogos de futebol
já foi espantando ,o hicha- ,.que levou pistola ,e, não 'Mashburn e Courtney _ olímpico) I mos impossibilitados de de- America 3 x Budowlani O por ela promovidos, tanto
·redo com os�seus clá'ssi�� .achôu alvo; levou caniçu e Estados Unidos _ 3'04" 20 -'-.Estados Unidos

I s�mpenhar . a nossa, mis-
- VenlOvia que as rendas chegam a

mergulhos de ".!Da��eql1i: . não achou peixe; Dos esque:" 8/10 I 30 _ Grécia I são.
'- America 2 x Gormik O -:- atingir a casa dos trezentos

nha assustada", _'Ccon:>e,gujil� '!étivos quatís q;uje encon� 20 _ Austrália 'f I
Sabemos que a FCF não Varsovia mil cruzeiros, vai construi'r

do .arpoar Um d9s_l':f;ltaràa- raram a mórte na� pistóla 30 � Grã-Bl:etanha
. Arremesso'do �eso disnõe de recursos .finan- America 2 x "Bi, da Po .. séde própria na rua 13 de

dos que.,segundÇl informes do velho caçador de porco I .
I ceiros suficientes para a- lonia 2 - Va!'sovia Maio, esquina da rua Ba-

peJ:!av-a 80,' ,jJúilos ,e para. Pepro Mendes, sob. a ale-"Marcha de. 50 quilometros _
1° _ O'Brien _ Estados tender, de imediato, o que

America 1 x Combinado rão do Cerro Azul.
sermos pl'eci�o.s�;_" �?!ater�� ,gaç_ão de qu.e os mes�os I Unidos

_ 18,57 '(recorde pleit'eamos. 1 - Pojman * * *

mos para 50í'�poIS (YÍlosso- estao destrumdo .os· peixes 10 _ Read _ 'Nova Ze- olímpico) , I Vistula 1 x America O - - Do Rio informam que
amigo não perde-,õ .velho· reservaQos ,aos pescadores lan.dia _ 4h30'42"8/10 20 _. Estados Unidos Todav.ia, quem sabe se Cracovia o Rangú acha-se vivamen-
costume de comerCianre, ·is- de· caniço; do ·apetitoso e 20.Russia- 30 _ Checoslováquia um, ou. dois, ou três 'jogos América D x Leczhia 0- t.e interessado na contrata-
to é i�ment;'mdó 'sempre 30 artistico rancho oferecido 330 _ Suécia de futebol, em benefício do . Va'('sovia ção do técnico da seleção
por Gento a mercadoria pa- aos "xavanteS''' do Cam� Arremess� do disco RESERVADO A IMPREN-·! Grand 4 x America 3 -:- argentina Stabile.

'

1'a o �abatimento com lucro. péche "beach",' pelo insu":' Marcha de 2Ó quilometros SA escrita e falada, pode- 'Gnnd (Belgica)
.

O Valico trouxe como bstituivel
.

mestre-cuca Sid- ria resolver o problema? I America 2 x Rennes 2 _

1° - Cartel' � Estados
troféu tyn filhotitiho que ney, ·que .,recebeu da turma -lO _ Spirini _ Russia Unidos _ 56'36 '(recorde Por 'Outro lado, sabemos. Renne3
mal ensl}íav.ã s€us 'primei�, em sinal de agradecimento,' lh31'27'" olímpico) que S. E�cia. o Sr. Gover-I Sc}Jwaben 2 x America 1
TOS movimento's· nataiórios. o honroso titulo da ordem 20 _ Russia '. 20'� Estados Unidos,.' nador' do Estado irá ini- - Hamburgo

.

PÓl»'e' infan'te. de São Bonet.e .. Do martini 30 _ Russia 30 _ Estados Unidos _ ciar, em janeiro próximo, I America 3 x Valencienne
ILHA' :»0 'CA]\I.PÉCHEi do Alvaro M.illen, cem' res- as reformas necessárias do : 2 - Valencienne

- N�quelé p�l'ái.zo dos pes- ,'tos de dentadura de segun- Salto em altUJ.:à � Arremesso do martelo "campo da 'B�caiuva.· S. J Ame'í-fca 4. x Combinado 1
eadoresj o Ma'ngQna'foi� de-' (lá mão, doados geritilmen- 'Exci.a. por certo, não es- - "Berlim
Pà.rar�se· 'com mergulhado- -te pelo Pedro· ao Alvaro .

.

q.uecel'á -àqueles que traba-I AmeI'Íca 1 x Honstein O americano que era de 53,7710 - Dumas - Estados 1 ° _:_ Conriolly - Estados _

-res ao espreguiçar da bela que �ui'to satisfeito consc- �u ......u�-- --�. Unidos _ 63,19 '(recorde lham, muitos dêles, expon- - Hamburg''o metros.
manhã de sabado passado, guiu assim um meio origi- aconte�i�eiÚ�s-

-

q�� -e��h;. 'olímpiço)
. tâneamente; pel� pl:'ogresso I America 1 x Rayo 0-

trabalhando num verdadei- nal para afastar os ladrões ram o ultimo "week-end", 29 � Russia do nosso futébol.' S. Excia. Madri,d_
-

1"0 afã'" lá pras. �andas
� do de bebida. ,De um' - tal de tornando. alegre o ambien- '30 _ a,ússia 'há de -olhar para aquela ca-. Amllrica 3 Rea"l Murcia 3,

.costão norte. ,," 'Beiço de -Burro, que apeli- te espontâneo ·e saudavel � sinha velha' e surrada pe- � Murcia
As. peripécias;: 'aumentª-· ·dou o incorriglvel A,lvaro daqueles que lá estiveram Decatto las intempéries e há de

I......,._�
.....�.w.....

das· em pr6digl:\s" vanta- Millen de "préguinho". Da em busca de tranquilidade compa�decer-se daqueles ".
_,

gens num', relato saborÓso-; agua milagrosa Oferecida a e recreio. A Mangona' no l0 _ CampbeH '_ Esta- vinte '(no mínimo) crÓnis-
I certeza, �eterminãrá a

deix�, "ao encaitg4i' 'do meu todos pelo Dr. Tavllres. 'no entanto, não cabe tecer elo-
.
dos Ulliüos _ 7.937 pontos

tas .espOlrtivQs (fora os pe- construção de um RESER-
ami,�o Juli_o"que-é o hi�to- ioguinho de .paciência efe- gios, e sim, ;atacar, e por (1' netras), que '�e lacotovelam, VADO que preencha as

.

do 'd d
.

t d 1 t N
�

'I'SSO e' q'ue- no" pro"xl'mo a.r-
recorde o. Impico)

I íb' t hria r-mor os caça ores ua o ne a úrma - ono, naque e am len e acan ado,
.

condições exigidas pela'\ 2° - Estados Unid.os"subaqueos". < , 'Dr. KoJ;zi"as, Pernambuco e tigo, teremos um intitulado 30 Russia num es"fôrço' tremendo

para'l
técnica mode·rna.

Ele se l!ncar1'eg.ará de outros pescadores de cani- "Traição submarina�'. .

'

relatar' e descrever um jô-
contar solH'.e- a -Garop'eta- ço.. Enfim de todos aqueles, Mangona -:

.

(Çontin,úa) g-o de futebol, então, temos • Naldy Sj}veira-

C � � � � '" • �. • "' �..� � h�+( � tG ..� " � � "
' • • �l" �+l.; " ",� -; ..

IDOOiiiiiió" à� ·Preliõllííar�d8��Saõ·;líi·vesíFe�'i
:i: Continuam. abertas as· inscr'içôes pa ra 'a Prelim,inar d� 'Corrida de Sã.o. Silvestre que será efetuada' na mar_ :!;
�i· nhã do próx�m,o 'dom:ngo;

.

estando. em disputa um" troféu. e 20 Medalhas. Segundo o regulamentai o v.en- :�:
,1 céqor deverá- competir dià 11 na Monumental Corrida Internacional com· viagem por via aérea e es_la· f
f da custeadas pela' "A Gazela- Esportiva", de São Paulo. As inscrições poderãtl ser obtidas com o Sr. Ary- f: .. ,

. 1 . . :
�:�Ii�I{f,o PQvoas, rep.resentanfe.

'

":., '�te!a E�pol1ivl' nesta Capital. .. ..' ....�:
q� �ti*·�;-#•• *_·+.�t.� • ��� �.•..4.., · ·�.•�ü.�·"..".� �+.: � , ".**_.H ".� �++.� �.��."""."".""""'.•�� .. c�� '�.'...� '

. .., •. + .', � .. 't> .� � * -� ,.,-,;., +' .•
. �+]';l'� �$� .�. 't' � .� � � .. �. �. � '+.� � _.•• ,. �

. ., +' � � � .. �., ..+�...;......� .....�7'!'.......�...+...,.. w�
,�:t:�- ���..

.
.

ii(;-::;-'
- ..

:,�
--' - -

.'
.

. .',"
- - :��':. '} :' :���::

cronistas levado em consi

deração qualquer outro pos
sivel candidate 'ao titulo.

O trofeu �"Neli" é o mais

cobiç-ado de todos os pre
mios do box, sendo conce

dido anualmente ao pugilis
ta que mais se sobressair
durante o

\
ano ou à pessoa

que mais contribuir pelo
progresso d�/"nobre arte".'
Representa um tributo à
memoria do antigo cronis
ta de QOx da Assocíated

PELO ESPORTE DA CAÇA SUBMARINA
A ronda do Iscêo

, .

Press, que. -foi morto em

1938 quando servia como

correspondente de guerra,
na Espanha. Entre os ou-.
tros que já receberam a al
mejada plaqueta encon

tram-se 'Joe, Louis, Roclcy
Marciano e Kid Gavilan.·

.�

'NOTICIAS' DE "TODA A PARTE
f

* * *

- De Porto Alegre che- \
I

ga-nos a notícia de que o

extraor'dinário atleta Bru
no Stomeyer conseguiQ, do-
mÍ'lgo, arr�'messar o mar

telo a 54,60, superando, des-.
ta forma o recorde sul-

* * *

- RIO - Poderá surgir
domingo, ria penúltima ,eta
pa do campeonato, o cam

peão de 1956. Se o Vasco
da Gama triunfar sábado
contra o Bangú e o Flamen
go for derrotado. ou mes

mo empatar com o Botafo

ge, os cruzmaltinos de Mar-
...

tim Francisco estarão de
posse do titulo .máximo, se

ja qual for o resultado da
-rodada final na rua Bariri,
frente ao Olaria .

. Dr. Waldemlro
V8scáes

Vê

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.\ Florianópolis, Sexta-feira, l'4 de Dezembro de 1956
,--'--,

,t,Dlver'imen'os J-7»,Reaparelhamento da marinhe
t

Pela pIl'iméira. vez, em nosso Rádio um lptograma'
mercan e oferece Cr$.20.000,00 em PR2MlOS ppra _9 AOditôrio!

RIO, 12 (V, A.) - "Aguar- mércío: "O fundo prevê fi.

•

Compareçam domíngo; dia 23, na'Rádio GUlU'ujá e

damos com interesse a anun- Possibilidade de Coml.3�àJ Ca concorram aos prêmios milionáriós que s�ão oferecidos DE PITIGRILLI •
;�rsidades de outros povos o promotor terminou a lei-

ciada reforma lia estruturÍl Marinha Mercante, msdían pelo programa "DIVERTIMENTOS J-7'\ abrilhan'ado a�ENOS�.àiR�S. (APLA). :, (v�r C?s, jornaIs de .há quín- tura -da acusação, o magís-
adnliinistrativa da Marinha te empréstimos em crnzcírc s por Aldo Silva, num patrocínio de Carlos Hoepcké S" A�, � Quando à, empresa cíne-: ze diàs).' -trado;,quÊl Se chamava :Ro-
l\fercante, pois é preciso que antecipar. a receita do mes

Comércio e Indústrta !
�.,

matográfica "XX Century" A celebridade, segundo bert Norman Mac Leod,
o govêrno faça 'da navega mo para ínvsstímante n""

_. -.'-.----

73 pretendeu testemunhar.. há Paul Laffitte, é um nome perguntou,
ção o quo OS outros paises emprêsas oficiais, N03 têrmo ASSOCIA'ÇÃO RURAL DE FLORIANO'POLlS vários anos, a Greta Garbo repetido 100.000 vêzes, i8- - Quem é Greta Garbo?'
têm feito: instituir um ór da proposição é o 'I'esourr seu admirado reconheci- to é, até que aqueles qna- Se a 'grande atrle se

gão de contrô!e da polítíea autorizado a fornecer garan Comunica aos seus associados bem -eomo a todos la- mento, mandou cunhar unia tro gatos se cansem de consagrou sinceramente ao

de navegação, financiar :} tia dos empréstimos a ,,(O vradores e peeuarístas e publico em geral desta região' medalhá de' ouro com seu miá-In, e fique na moda re- silêncio e ao olvido, como

compra de-navios e subven rem contraídos no extei�i0l que abriu junto ao-Mercado Municipal um posto de as- perfil e estas pãlavras : "A petir 100.000 vêzes outro. querem fazer crê- seus

eíonar, quando necessáríc pela CMM ou' pela autar eistencta tecnica e Cle revenda de sementes, adubos, in- Gloria Eterna". Pouco de- nome, que atraiu a imagína-, óculos negros - e 'sua "ea

Dum lado, o particular com quia de navegação, Admita" sectícidas e outros materiais'agrícolas. pois, os Esta{l'os Unidos, co- ção coletiva não. 'por' seu' mouflage" d'iante dos re-

se qUe as novas fontes de d.' De antemão agradecemos por esta ge�tileza e subs- locando-se à frente da Hu- valôr, mrJl por uma peculia- p�rters fotog-ráficos; deve:
'petinqo trabalhando, e dou eadação de mais de seis mi crevemo-nos manidade para enviar 'uma ridade. Einstein, 'mais que ria pegar a' medalha de

tro, o govêrno, estimulando lhões entre os anos de 1957 I mui atenciosamente mensagem à posteridade, aos dois premies Nobel, de-. ouro da, '�XX Century"
� fiscalizando, ajudando"-es 1960 e cêrca de onze milhõas J Henrique Berenhauser assim como tiveram a idéia ve sua gloria àquela pala- com sua efígie e enviá-la

tas as palavra� do pr�si�ent. entre 1961-1966. Ooncluíndo
I PRESIDENTE previsora os egípcios de vrinha sua famosa que, su- ao bom. Juiz ,Íle Glasgow, o

da Confederaçao Nacíonal (10 frisou Q deputado Brastlío
' nos transmitir seu saber gerinóo 'a idiotice de que qual, se não o conseguiu

comércio, deputado Bras'iüo Machado,Neto que Os objf!:i Os refuqiados p''referem os pa' 'Ise"$ cientifico'>sob a forma de "tudo é "relativo", faz crer com sua pergunta demons-

'Machado Neto, ao examinar: Vos do fundo poderão. trus- píramídes, enterraram um a qualquer 'condutor de trar o quanto efêmera é' a

na sede daquela entidade trar-se se outras providênci id ta,;
cilindro Impermeável e bonde que -eompreendeu a glória,' deu prõva ao menos

das classes conservadoras a
I
as não foram tomadas vlsan OCI en ais inoxidâvel capaz de -resis- teoria da- relafívídade, As de que, durante à noite, fi-

mc·nsagem do presldonte SÔ� do estabelecer um clima d, BELGRADO" 12 (U.P';) _ era de 859. Desté numero
til' 5.000 .anos de, erosão, doutrinas' de Abelard não ca em casa para. estudar os

bre o' fundo de reap'll'elha, liberdade para a Inlciatíva Soyb:-se, que muitos refu 1141 querem voltar para'a pa- p�ra ser aberto dentro de imortalizaram o jovem e processos, em lugar ,de jr,
mento da,Marinha Mercan- privada, essencial ao cornér I glados hungaros na Iugosla \ trta, O comunicado oficial S00 • cinquenta séculos, mas não belissímo .teólogó' diante como seus colegas, ao cine-

te, Acentuou o líd{':' �io Co' cio marítimo.
'

I via decidiram ir aos paise.i
I

bre os refugiados diz que 302' antes, O cil�dro, além de

I
de cujos atrativos físic?s, ma.

• • , • '

- "

". I ocidentais. Segundo informa manítestaranr a vontade de,
um ��nuscl'lto co�. b,o�s as estudantes ,de. teol�gIa F-E-L-E-C-IM-ENTO

Biblioteca Dubllca do Estreito, ções díplomatlcas, 133 pedi ir para outros países, Além augurios
.

e ,um dIClOn,arlO I
da Sorbonne, hll; OIto secu-, Faleceu ontem, .pela ma-

1< ram para residir nos Estado. " para deeífrâ-lo, continha los, estavam díspostas a
drugada nesta Capital, su-

Mnts UMA doação VUidos, 30 escolheram o Ca dos que escolheram, os países pr,?du.tos químicos, ar�a�, : faze� "strip tease", se �o bítamente, tendo seu corpo
Ao nosso confrade Acy Cabral 'I'eive, Diretor da 'nadá, 40 a Austrália, 7 a !ta I ocidentais, acredita-se que maqUI.nas de. uso domêatl- ,f�scmante profe�sor ,n�o sido sepultado 'ontem mes-

.

li P' bli M
,. . , 'lia e' 3 a Inglaterra, ° total haja outros que queiram re

co e índuetríal, .

um fono-
I
tivesse tocado o mfortunlO

mo' no Cemitério PúblicoBlb lOteca
_

u lca unIclpal do EstveIto, o senhor Jose. 'I'
'" gráfo e discos e um apa- I que lhe causou o tio de He,

�Carlos de Mattos Horta Barbosa Executor do Acôrdo dos refugIados hunga_ros, ne� sidlr na America, Latma,
Ih

'

.

'
-

' ." ,. d'- d com grande acompanhamen-
,

,

I t 't I 7 d
' -

t ,'. t
" l'e o de proJeçoes com um lOIsa, rlgldo guar Iao ' a

Florestlll com, o Esta,do de Santa Catarina enviou o se- a capI a , ·a o corren ( França e ou 1'OS palses.
f'l d G G I h--

,

d t
-

d to, o nosso conterrâneo sr .
. ' ..'

,
,

_
1 me e reta arbo. As- onra e a repu açao a

gum�,e Of�ClO: . _

/

..
sim, abria-se à célebre sue- i :!Qbl'inha. Que sabe o pú-, Ercinio

Rocha Linhares,
Senhor DIreto'" Em atençao ao OfICIO n. 2-56 do

O d I B' ai EE UU ,éa um crédito de cinco mil bl ico a propósito de Marat? co-proprietário do "Bar Ro-

mês findo, de V. S" tenho a satisfação de oferecer à Bi- acôr O mi itar rasl -

a
.. �, a anos, no Banco' da Histó- r Os 'casais em viagem de sa", que- por esse lutuoso

bl,iot�ca Pública Muni:ip�l do Estreit? um �xeínplar do ria. ',' , I núpcias'que visitaram as acontecido, teve cerradas

�Irelto F.l�restal ,BraSIleIro, de ,autorIa do Ilust,re cata-
RIO, 12 (V. A.) _ O depu minhada áo Congresso, pro Parece-me que não se' estátuas de cêra do Museu as portas no dia de ontem.

rmense JUIZ OSnI Duarte PereIra. Na oportUnIdade a-'
tado Newton Carneiro, de- pondo 'a renovação do aco.r pode pedir mais' às elásti. I Grévin sabem que foi mor- À !amilia do saudoso

presento a, V.S. protéstos de eleva,da estima e conside- cas curva,s da imortalida-
j
to no banho enquanto cor- morto, as condolências de

<;'ão". signado para relator, vai (,iar do militar ,BrasU"'Eftados "O ESTADO":
-

no S', io da Comissão de Di. Unidos. Ouvido pelos jorna de. Cinco mil anos consti-
1
rigia os rascunhôs de "L

Vai assim, aum('lltando dia a dia, o número de pes- .. t' d' t' " t ".' d PI"
'

p!omacia, seu parecer sobre listas, declarou 'oJrepresen ,uem 'o a Je IVO e e-rno
I
aml u eup e por uma'

CINE SAO <JOS'E'soas e firmas que estão inscrevendo seus nomes no Ljvro ' I
.

't d ''"d d Ih t' h
.

b'
'

'

a mensagem hã pouco enca I
tante P,aranaenst!,"'o�, seguin

cor a o e COSI o segun o as ,mu er 'que In a na ca e-
"

_

de Ouro da Biblioteca do Estreito néssa campanha dos � medidas do corpo hunià-; ça um gracioso gôrro bran- As � 3hs.
2,000 exel1lplares. te: ".'. :<

ho. I co. Os amantes de curiosi�
, .,

',' "Vou efetivamente, exami O JUIZ D1RIGE A
O livro doa,do pelo Acôrdo Florestal recebeu o nu-

As' debutantes Sôbre o valor d,o termo dades aJ'untarão que foi as-
, nar quinta-feira a mensagem COMÉDIA

mero 861.
que, submete à aJilr,õv�ção do "eterno" iludiram-se al-

' sassÍnado com uma faca de
O Senador Gallotti faz doação de livros

do Ll·/ra' Cóngre3So a renc''Váção do a g,uns personagens. Na TV cozinha. Os sabichões sabe-
,

Também o IBGE colabóra de Nova Yor}c, um lavadol� I rãó que aquela
.

intrépida
, ...cordo militar Bl'asil-jl:stadosA campanha do -livro, em favor da Biblioteca Públi-

Unidos.
de pratos, da Califórnia, rapariga se chamava Car-

ca Municipal do Estreito, está vitoriosa.
,

I Segund,o estamos. infor-
Na proposição há dois aS- que trabalhava na' cozinha lota Corday .. ; Mas quem

O público tem correspondido plenamente a_expecta- mados, será grande o nú- de um restáurante de Miami - ,se não quisermos con-

dva, fazendo ,doações que vêm enriquecendo o acêrvo do mero de debutantes que o pectos a' focalizar: 1.0 - q, Beach, FIo_rida, depois de tal' patranhas a' esmo _
'I acordo em si e, 2.0 - A cir It!stabelecimento recl'lntemente inaugurado no bl!-irro do Lira Tenis Clube, no B'aI e haver superado triunfal-, quem, em cônsC-Íência, leu

'..--., cunstancia de não ter sictJ
I�streito. I de São Silvestre, apresen-

submetido ao Congresso Dr men�e � .penúltima per�un- um� linha sequer de "L'
Ainda agora, 0_ ilustre Senador Francisco .Benjamin tal'á à nossa sociedade.

epoca oportuna,pelQ fat� dél ta hlstoÍ'lca ,de um "o dobro Aml d� Peuple"?
'

Gallotti, tomando,; ��llhe6imeNo <da abertu:J:a. da_BibUo�. � • ,Já est�o ,hlscritl:!:s as se:
"

'd gov rno
... � en

ou nada", em lugar de se A GlOconda de Leonardo
M

..

I t' 1
'

'4 l' 'd '\.I';"'-'t M' N tE conSI erar..o· e <...., ,

t"'" '1
. . I,teca unlClpa, reme eu, peo correra, vo,umes e sua nu....�Ias al'la

__ �zare tão que sé tratava'ai"Pfo"I., rel,ra-r 'c?m.�O,OO doar�s ,�a V,ncI teve um ong.o
hiblioteca particular e que são os seguintes: Muller, Eliane Hildebrand

dencia do executivo, de: roti.
e com uma de suas admI-. quarto de hor� d.e 'celebl'l-

\ Madrid Dell'Ombre - ,de Bianca de Moj, I da Silva. e Led� Schmidt, .

_ ,. j' f
radoras para uma pequena dade quando fOI roubada

II Tesoro - de Grazia Deledda, . tôdas desta Capital, e a sec ,na, dque"n�o �xI�Ia �ntre e·
vila de Beverly Hills, dei- do Louvre. 1:!sse faio de po-

Três Personagens --"- de Josué de Castro,
I
nhorita Olga Inês _Ferreira, re; um ,o ar am -

tO, xou-se iludir pela última lícia lhe fêz mãis reclame
Discursos sobre Camões - de Alvaro Lins.' da sociedade de Pôrto Ale- rop_?J:el qUe se., vo e n,n pergunta, que lhe' propor- que cem' volumes de críti-
Também o Instituto Bl;asileiro de Geografia, e Es- gre.

comissae a.ss��ta.ndo um cn·
cionaria uma vila duas vê- ca de arte. Sem êle a Gio.

tátistica, dirigido nésta capital pelo nosso conterraneo Ainda nesta semana, es- terio deflDltIVo,
. submel:n ' 'zes maior e uma dilatação 'conda' seria um dos tanto,;;

dr. Aroldo Caldeira,' fez importante doação de livros es- tamos absolutamente cert,os, do .todos 0,5 a�os, mternacl,?', sentimental talvez maior retratos de mulher desse ��:�:� J:t�05�n��.oo.
tatísticos, totalizando 120_ volumes. '

J novas e ,graciosas senhori- naIS do BraSIl a aprovaçao ainda. A pergunta era: museu, não mais enigmáti-.
f, d

'-
d I' t

. -

a do Congresso, segundo deter- Q 'I f
. .

"t' d Cl
'

Na semana que passou, Izeram oaçoes e Ivros, as se mscreverao par o
, _ ,; ,

� ua 01 o reI aSla 1- ca que a Anna e eves de

:liiiiiilijjilil!!iiiiliiii!!!-IiI!!W['--.I'mais'as seguintes pessoas: I clássico e distinto debut mina a ConstltUlçao .
'

co que foi derrotado pelo Holbein ou 'não mais "sexy" �,�1- PJ, ,_V IArgemiro Silveira - 3 volumes �
que o Lira trandicionalmen· greg9 Cimone? que a cigana de Franz -- , o

Elzi Souza Ouriques - 2 volumes te apresenta no dia 31. DR. OSNY LISBóA Devia responder Artaxer- Hals. Na verdade, alguns
Ecely Souza - 20,volumes

.

Aliás, SGore o assunto, Cirurgião-Dentista' xes. Pelo menos àssim es- anos depois desapareceu do

Viuva Machado Perrone - 9 volumes qualquer informação pode- Consultório - Rua Vida) tava escrito na sobrecarta mesmo museu "L'Indif-

Deputado Osni Régis - 1 volume. rá ser, obtida com a senho-, Ramos 19. .

' '- selada do "specker" e nos ferente" de Watteau, mas o

Até agora, já fOi'am doad9s ii Biblioteca Pública do rita Janete Gonçalves, 'Rai- Atende diariániente no compendios dê história. expediente já estava gas-

Estreito, 860 livros dos mais diversos autores nacionais
I
nha do Lira, pelo telefone I perildo d� manhã é 2a 4a e O californiano ficou de to, como o desaparecitnen·

I' internacionais. i 2236.' 6a a 'partir das �8. horas, "boca fechada. to dos colares de pérolas
para as atrizes de teatro,' Quem o imaginara?

Não sei, mas

.

por certo e hoje os turistas passam

que.o último' a �mpô-lo fô- diante de "L'Ind,ifferente",
olham,�o_ }lor c.,omplacencia,1'a o rei Xerxes, pai de Ar; ,

taxerxes, que IRe gritou:
mas ninguém vai a sua

_ Meu filho, te cobriste procura. As grandes revis
tas, ôs magazines de todode eterna vergonha. <

d publicaram asEterna! Não há, nada MI} mu,n. o
eterno, bem e sabe agora o �m()rlas da Dtlquesa _de

I jovem qu'e suspira voltan- '- �Indsor �. as recordaço�s
do a secar pratos 'no resta:u-I de geu· mar-Ido, /que exp�I-
irante de Biscaye ,Boule- c�m po.rqlre m�ndou a coroa As ...:._. 8hs.

vard, em Miami Beach.'Não à,s urtIgas, e J(lgou despoo:- ,Marcello MASTROIANT

sãol eternos nem a gloria tI�amente ?omo uma bo.h- ....... Gianna Maria CANALO

nem o contrário. O histo-
nha de pmgue-pongue o 'O A.MANHA SEMPRE

riador Jacqifes Bainville; glob� d_a Commonwea,lth a ot>. I VI�Á 1

nosso con,temporâneo, es- s,eu lrmao Geo;g.e, mas de 'Censura até �14 ll'IWS.

creveu que Napoleão é um t?das, �ssas p��as au�o-,

a:
ri

'til"pequeno literato <fu pro� blOgrafIC�s a u�Ica COIsa

�1íI1víncia com :gestos teatrais, que s� recorda e que. o du:
'

ri- .

oasbtnte afortunados": Dos que pos o nome de Dlsr�eh ,
,�".:.I

principios etei'nos do fa-
a um daqueles dois çães

moso código napoleônico que posam nas fotos do

Leon Daud.et escreveu qU� il�st�e ca,s�l.� O público
são, "estúpidos, insuficien- querIa saber coD,lo se cha

tes e absurdos". O pode- ma.o ,outro cachorro.

rio eterno de i:ertos imPé-: Um jovem escocês.. foi
rios, que dom.inam povos de; preso por ter .roubado uma

epiderme dif�r�ntemente co�
.

fotografia de ,Greta Garbo
lorida" dura�até o dia em: num� cinema de Glasgow.
que 08 ,pOVOS s.�bmetid(ís' Quando o acusado compa
gritam à, mãe pátria -

I

receu perante o tribunal e

"não sei', que jazer com

teus lápis, porque eu mes

mo' fabrico os meus," ou

até qUe ,c�có estudantes L�ONARDO STEINEít e SENHORA
t;eunidos. l.\,um café excla-

' .

:e!
..:

mam
.

- "Ufa!" A infamia � BALJ)ICERO FILO�EJ'lO e' SE�HORA
eterna de e�rtos exércitos têm a hQnra de partiéi-par V. S. e Exma., Familia o

(ver os, jornais ,de pá quin- , contr'ato de casamento 4e seus f-ilhos MARLENE SôNIA
ze anos) que�cóm suas per- (' EGON _

'

vejrsidade&> 'superam os li-· Marlftle Sônia e Eron
mifes :ela cr,u'eldàde numa.n �((., "

,

'{!J/I1;TirÍn'àm
�mpa:Hd�eé'd,ianté d'ais"JilhUi"'!"QJ\qU

.

ti-12-1956,
. '"' 1" "�_ A,'">Í!"$;' ,v .·.. ,�.·>��;F

..

;· 1 '
....

<J

Preços: ,11,00 - 5,50.,
� Censura até 18 anos.

As - 9hs.
Em Pró

Sociedade Catarinense de
Arquiologia

ROMEU E JULJET.A
,Preçó: Cr$ 50,00 único.

As 5 - 8hs.
"Cinesmascope·�

Glenn FORD � Eleanor
PARKER em:

MELOmA INTERROM
PIDA

'As - 8hs,
DEPOIS EU CONTO

Preços: 18,00 - 10,00.

As - 8hs,
JUng CROSBY

WYMA� em:

FILHOS ESQUECIDOS
Censura até 14 anos.

/

As.,-- !lhs.
·10) TIGRES' VOADORES
- Com: John H
20) NA ,PISTA DO CRI-

MINOSO '
'

ãO) � VINGANÇA DE EL
LATEGO 1/2 Eps.
No ,Programa:
Reporte n'a Tela Nac.

1!reços.: S,po - 4,00. �

Censura �té 14 anos.
,

, P'A R T I C.I P A 'é Ã o-
"

,

,

I,�.

Jane

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• "IZADA
Papai lfUel" ele'gárí. 16, ._, is '19�3U, fls., "••iII .elO UIO artístico treaó

, -

u
�

•

Pi;; t ggz t __ :

o'
:

-

DIREITO FLOREST�L v.a. ofiéiaÍ foi tomada em de-
'BRASILEIRO fésa de nossas IJprestas.�

'Duas l'eis an'tel;ioreS' ao Des-
I .:._ pelo Dr. Walter JOl'. - ,

-

'1 f
.

, , cobrimento do Brasí � oram
ge JOsé

.

-

, 1J��uJ�ad�s: Jumâ, Carta

Re�saltamos "em a�tlgoS I'Régia de '1142, a Nunes-Vás
anteriores a necessidade

de Ca telo Branco monteíro-
id d

. s ,

de' CUI armes -ue nossas

I' mór dó Senhor D. Affon-
florestas como também da

so V. e outra de D. Manuel
responsabilidad: que te-

'9 Venturoso, de 25 de abrii
mos na leducaçao florestal

:de 1497, ao monteiro-mór
do povo.

_ :-0. Alvaro de Lima.-
A .concepçao de derruba- : Tais leis foram poste.rior-

d
.

d sem o de- . .

� � queltp� a,
,A > mente aplicadas no Brasil,

vido controle, ��ta desde inrincipalmente com relação
os tempos �olo�IaIs. E ?or 1âo córte dé madeira e' res-
seI' o Brasll paIS assenclal- .

'-

.

.,
. ipectlvas licenças, conforme

I men�e, :agl'lcola, com um �se desprende da lei de 20 de
üerl'ltorlO que o coloca en-

t b d 1823
'

.' 10U U 1'0 e .

tre os 5 maiores do Mun-

do, a prática daquele mal

tem tido' maiores facilida-

Um ano após aquela. Car
ta Régia, outra de.8 de íu
lho de 18.00 foi prómu;Igada
e dizia sôbre os cortes de'

Divàlga�çãt)·· ;do� ,�Acôr�dJo' .Flerestal
. ES.l-ádõ :�-ae': Sâíí,à,'·'C,alaíiaa�,

d�ram .

e já .Iioje ficam' em
distâncias óonsi4.eriveis dos

portos' de embarque ... "

Com - esta preocupação, a

Rainha 'promulgou o Regi
mento de Corte de Madei

'ras, que se compunha de
-vârios títulos e' itens. Trans
crevemos um dos mais.. in

teressa.:ntes, o ítem 'lW dO.
»:

Título L "10 Declarando
ser de propriedade ,de-minha:
Real Coroa, tod-as' as Ma-

t,as e Arvorêd�s ,Â. borda da.
-costa ou ria, que desembo-} "

'que im�diatamen:te no mar,
.

é pOr onde em ja�gadas se

possam conduzir as madei-"
ras cortada�' até·' as praias:
Ordeno que jamais se dêm

, Por ofício de 19 de ou- estas de sesmarias".
tuhro de 178'9, o Desem- 'Do referido regimento

des. ,bargador Francisco Nunes ainda constatamos que, pe-
Com a descoberta do

da Costa, "Inspetor dos la primeira vez, o côrte-de
Brasil' pelos portugueses, Reais Cortes", relata à Ad- nâus sem 'ljcença, era. pu
êstes ao depararem com

ministração dos
-

inconve- nido 'com mJIta de 20$000
aquelas novas' terras, não

nientes do transporte de e 40$O.D0 para a segunda
tinham a idéia precisa do

madeíras
"

em' barcos de vez, além do dégrêdo da
Colôss., indômito, entretan-

grande calado por inter- comarca. Das sentenças ao
to, em pouco tempo cons-

médio de particulares. Su-
.

Juiz Conservador, quando
tararam a grande riqueza, , lld dgería que se transportas- aplicadas as pena 1 a es,não' só em terras fértis co-:

se em pequenas lanchas, cabia agravo, conforme o
mo em matas, onde s; des-

cujo trabalho do' pessoal caso, para. o Juiz dos Fei-
tacava pelo seu valor co-

.aeria pago por tarefa.
.

';os �a Fazenda da Relação.
mo madeira - produtora �e' ';E' t t t d": t. .

t
.

1
.' n re an o, -a evas a-

materia tin orla emprega- -

ti
'

- ,
.

da na época; � Páu BrasiL çao con .mura" nado C
so ,pe-

D
.

l'l:�': di' los funclonártos � oroa,
esenvo ven o a co om- , .

_

.

'. ". ,�.
. .

como tambem por partícu-
zaçao naquela rrca . teu a, '1 1 d 1 1

b d
. ares, empo ga os pe o u- .

d
.

d trucãforam sendo derru a as as
ti

,.

d
. .

ma erras e cons ruçao.
matas Iítorâneas. A explo-

era IVO co.mereI? es.�a 1'1- No ano, de 1802 fpi bai-

racão do Pári:Brasil atin-! queza',cu,la
exploraçao ,se xado o Alvará de Regimen •

.

'

ti' t'
.

"d'd', resumia em abater as ar- to c-om forc....a de LeI', de 30glU a, lll: enste a e-, flue, o ,.. d' .

1o C· 1 'i' 1
.

1
" veres. e con UZI- as aos na- de janeiro ; dízía sôbre o:uoverno o on a .lU gou ne-. ., idai

. ,

, '. baí di ao
I' VlOS que aVI amente aguar- Regimento das Minas e Es�'

. cessario aixar- ivers
':>:1

.

"(D r. -

. ' .

I
davam a carga o ivro+ tabeJecim;ntos Metálic�s�

.

prDes.crIçoes. t-'- 'alI
Direito Flore.stal Brasiléi-

lssemos em ar Igo -

,. .. .
• A Carta Régia de 28' de

t·• ,,' ,-
s na-o 1'0 do mSIgne .JUIz Dr. Osny J'''neI'r'o de 18"8, da'''''' "u-enOI:" que:. os. gQvernt> "

.

.. "' .....

t�nh�m dapo "ma�r' impol'- 1"�4�arte :PereIra. Pag., 9�2 § torização aos portos br.asi--
tancla ao fato.· Nao

quel'e-l
)

. d' t .

d
leil'o& tl'anSga�joDar�c ..

�

. .

dA A fp'" e ermos am a t'
-

.

mos dIzer ·com. ISSO que es-
. ',"'_ .

'. _

o �s _rang!-!lro, com exceç·ao·
de os' tenÍpos colonia·is, ne-

uma I�e}-a. da d�St:UIÇ!lO das, do "pau �i'asil" qüe já eh

h ai' deéete aviso I matas) naquela el?oca,
..

que um. gênero estancado.n umy el, �'",.'.
h

.

.

t d hresolução . ,ou PQriariá, 1:e- ". c egou �o pon o
.

e c. am.aI(; Já no periodo imperial,
nha sido_criada. Varias·.fo- • a ,atenç_ao da R�mha, v�Ja- sentindo os responsáveis ._-_

-ram as qué o govêrno bai- mos. o que a mesma dlss,e pelos destinos do Brâ�Ü, a
-

�1�l..lL,:f L%;� I I ,"',

xou, mas .:.c..u.mprir, fa�er q?e um trecho. diah Carta Re- necessidade de memor pro� .

-;
,[ D'( T A ·l. I" S· F' ·

d
·

cumprir m'esmo como devia, gIa de �1. debJu. °dd� 1799, teger nossas matas, foram t ervlç,o '. 'rlgl alre,
isto não podemos afirmar, que �e VIU o rlga a a pro- criadas novas -Cartas Ré-

I'
- .

A prova, ai, está. O Brasil, mulgar: gias, Resoluções e' Alvarás: '

ARINA GALLOTTI MATIAS, TABELIÃ E OFI-
-

dia a 'dia,' se vF desprovido
"
... mas que també,m umas concintando' e premi- CIAL' DO REGiSTRO DE IM6VEIS DA COMARCA DE

I (QFICINA DA ELETRO�ANDIA) I
de um dos seus tni:tiores' pli-. cohiba a indiscreta e de- ando aos que plantassem TIJUCAS, ESTADO DE SANTA CATARINA NA FOR- ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO
trimonios, as florestas.

. s�rdenada ambição dos. ha�1 especiari�s. da India, e ;11:- MA DA LEI, ETC. .

DE PINTURA· A DUCO E· CONSERTOSA título de curiosidade,' bltantes, que com o ,pretex- v_ores exotIcas, outras crI- ,

_

\ Icit�remos al�umas das pro- to. das' más lav�uras, t�m_I'( ando jardins botânicos, ea� I . Faz saber aos qUe '0 presente virem eu dele conbeci- PARA REF�IGERADORES, A ELErJ'RO.;.

vidênc.,.ia.s !oma�as,pelos go- assolado e destrUIdo ?reClO- deiras de botânica. e agri- rr:!ln�o t.iverem, que se: acha'm 'depositados em. seu car-I' Lf\_NDIA POSSUE' AGORA, UM ESTOQUE
vêrnt>s"Rnteriores, átê ehe- sas-matas. a ferro e fogo,

I
cultura nas escolas da Ba- tório à Rua Santa Cata.rina nO 24, desta Cidllde como CONSIDERAVEL' DE PEÇAS E ACES-gar ao,�coím;ntádo' que nos' de tal 'soite que, a não' a'Cu- hia. .'

'

., 6€termina o arto. 20 do Decreto Federal nO 5'8 de 10 d'e.
propusemos :fazer s-ôbre ,o dir, Eu' COlu, as mais enér- Em 1$30 foi promulgada ·Dezembro de 1937, os autos contend� .os documentos eXi-1

SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN
atual Códig'o Florestal e o gicas providências, fic�rão "

o Códi.go ,Criminal, incluin-
I
gidos pelo artO -1°"do citado decreto e referentes w) imó- DER' COM BREVIDADE A TODOS 7QUE

novQ que está por ser apro- em poucos anos, reduzIdos. do nos arts. 178 e 257 pe� I
vel loteado, denominado "JARDIM CAPINZAL", situa- POSSU EvadQ.

...

,a inutilidade de poderem -

nas, àque'les que fizessem do. no. lugar Meia Praia, distrito ,de It'apema, JllUnicipio
. IR M REFRIGERADORgS DOMES;"

Do ano de 1500 até o ano. forn.ecei.:dos Páos de Cons- c. .

.

.

I oe Porto Belo, Com��a de Tijuca� e de pl'opriedade do TICOS OU COMERCIAIS 'DE QUAISQUER
de' 1789, nenhuma iniciati-, tr�&.�o, Jde-- que tanto abun-. ,. (Cont1Jl\:la na 7a Pag.) ... I Dr,' Nelson Riskalla: Sílvio Santos; Sebastião R. de Al- ,MARCAS; EDIFICIO IPASE _ ANDAR:���;�,'

.

:inêida; Dr. Arnaldo Favorito; Ass'is Volpi e Gettllio TÉRREO _ FONE 3376 (P'EÇA ORCA-_..,.�:;:::;:::-�1../"...,"'e�:i�·;: Adelcides Costa, os quais ficam franqueados ao exame
_

,

'�dos interessados, na confor..miâade do § 50 do artO 1° do MENTO)referido decreto.
'Tijucas, 10 de De��mbro de.1·1956 ..

o
,

, I
,
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i

I

Arina Gallotti Matias·
,Oficial.
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_ "A :&loresta -:l,'we ser aproveitada e não destruida".
.

� 8 Jiíi J,_ !J3?j
-

--�
LIRA TENIS CLUBE·

C 1 u b e d'a M ó c i
.

d a d e

P.rograma do mês de Dezembro
Dia 15 - sabado - Soil'ée das Normalistas do Ins

tituto de Educação, ·ás 23 l{oras;
Dia 16 7 dcmhgo - Soirée das Ginasianas do Co

légio. Coração de Jesus, ás 22 .horas.·
Festas de Fim do Ano

S o i l' é e de, N a t a I ' .;

Dia 2'5 - terça-feira -::- Grandiosa e tradicio.nal
SoiréeL de Natal, ás 23 horas. Escolha da . �
lVIiss Elegante Lira de 1956. Entrega da
faixa pela Sta Yara Coelho de - Sou'sa, .'1
Miss Elegante de 1955. Sorteio de prê-

.

mios. Novidades. Reserva de Mesa na
Joalheria Muller.

Baile . estilizado de São Silvestre
Dia 31 _ s�gu)1da-feira - Magnifico I' tradicional'

Baile de São Silvestre, ás 23 horas. Deco�
ração primorosa. Apresentação das "De
blltant:es". ·As-stas. que desejarem fazer o

seu '''debut''i, ·�o Lir�, deverão inscrever
se com a Rainha do Lira, sta. Janete'
·Gonçalves. Novida.des. E'stilização nóta-
Vf:'. Reserv<l de mesa na Joalheria Muller.

MÊS J1}<� DEZEMBRO

�. i

: .. ;f�!'.. : .. +
",

.

'.

D 'X' n( u'a. feira) - Festa de formatura dqs alu-
DuS da Escolll Industrial.

,Dll\ 2:2 ��'4tado) - Bingo do ,automovel Jaguar,
,

.

p1;.�·a o Ginásio Coberto
JIA 23 (Domingo) _ Às 16 horàs _ Tarde do

PalW I Noel, dedicada & criançada. Ás 20
hs. Se' rée jtivenil

[:IA 31 ('la. "eira) _ Taqicional'e gr::mdioso bai
lf.: �e gala, comemorativo da' passagem do

f!
i I
I " �

.

- "N,â;:l !'tav�rá' venda de mesas mas o sócio'

I I ':' ",;'(':, :�. " p'ode;'á ob.f;e'l" reser�a. }l_révia por Cr$
r. 4';"" .:';;'t· '.

. ... 100,PO� "

.... -;;
oi.. <>'"

I

'1'
.
';:_�:' ".,�"Trajt' � rigor.,.

'

, '.,_
.

-

t', ,�;_ � i",
,

�;•. ,\: ", �'v \,,_.pEBUTANTES ," "-r ,-

�I: ..':: �/':" '. E�-�á":aheirra',.�_ inscrição de deb�.tantes na
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"O ESTADO" O MAIS AN'fIGO DIARIO 7

·1"--'-'êASÃ'-N'ITAL-�·1
-

I Àmaíor das líquídaçõea até hO;"'al":'.a"'t. capital pela conceituada i 8deraçãll das Associações �rals I VII � al1811 &
�

II t I.i "CASA NATAL" em comemoração ao 200, aníversãrío; CASA que. por. todos

os,� do Estado de Santa CatarlDai. Rua S�o Jorge, 14 -:- Fone 3,019. .:

'. I"v'
meios tem merecido destacada preterêncía do publíco Floriano�olitano.e do in-

E D I TAL
Completo sortíment., de bebidas naCIOnaIS:

- terior. " .

-
.'

,

Os artigos. abaixo com discriminação dos seus preços é uma arírmação do c
.

Vermouths - Conhaques - Licores Aperiti-
valor deste acreditado estabelecimento. .• vos - etc.'

t
'.'

-

,\;:�� Vinhos de Urussanga : Lótus - Samos Cadortn
Colcha branca Sofia solteiro 1-B5,OIl opala estampada mtro ...' 13,00

. 'I'
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

_ Lagríma Chrístí etc.()olchà Darcy mercerizada 310,QO Cobertor �oltE:iro 48,00 La e 2:a Convocação .: ,

o
355,00 Ftanala lísa 18,00 -Vinhos famesos do Rio Grande do Sul: Granja

I g����! �;��l:d�neza 230,00 Flanela fustão 30,00 �
De acôrdo com o art. 27, dos Estatutos, são Uniã-o - São Julião __ Michielon _ Liebfraumilch _

Colcha Principe de ÇJales 465,00 Cretone de 80em. 20,00 � convocados os senhores Membros da Assembléia Geral Uníco etc.

I",
Jogos de cha fi:tro 225,00 Cretone dt' 2mtros. 57,00

,-
Ordinária da Federação das Associações Rurais do F.sta- Produtos Antarcí ica : Cervejas e -Refrigerantes

:.;

Algodão t'nrestado de 1,40 350,00 ciã de. Santa Catarin� a se reunirem nesta Capital, para Coca-Cola
Artigos pI cavalheiro Algodão ('f',test.a.do de 2,00 .480,00

a seguinte ordem do dia: \
'

Tricoline branco e em côres 25jOl)

,-
Rón Merino

170,O() popelineLa partir de 25,00 1) DIscutir e votai; o relatório do Presidente, bem ChampagnesCalças de tropical pi rapaz "

'e CalÇás de tropical pi homem 195.00 Lonita I sa 38,00 como o parecer da Comissão Fiscal,
,

relativo as Bebidas extrangeiras :
Ternos feitos p! homem üstado 1.500,'o?

10-
. contas do úlrimo exercício; 'Whisky: 'John Haig - Old Parr - Cavalo Branco _.

!J50 00 " Artig�s finos .
.

C
' -

'e
Ternos feitos pi homem' ,. 2) Ell:!ger a Diretoria, Conselho Técnico e omissao Craigroyal _ Vat 69 _ Rouse of Lords.Ternos feitos pi homsm llnho 850,00

d ti d F d
-

A d.

75Q,OO Tacauarü de 111140
.

_ 250,00 Fiscal, que regerão os es mos a e eraçao.. u- Vinhos Po
...
rtugueses : Madeira R e M _ AdrãanoTernos feitos pi rapaz -

"

Chapeos de Schantung 160,00 Tule de Ny!ón l*,vrado lm40 180,00 rante o trtêrío de 1957 a 1959; Ramos Pinto (Porto) - Casa da Calçada _ Casal Gar-Iv Chapco de lã 220,00 Organdy Buísso em côres 1l0,GO

I 3) Eleger o. tereo dos Membros do Conselho Delibe- da _ Clarete Messias.350 00 Tweed tôdas as' côres 95 00 _

" Chapeo artigo fino ,

Nylon lavrado 62:00 rativo; Cognac Macieira Tres Estrelas

Ivv Piquet branco 90,00 1° 4) Discutir e resolver sôbre quaisquer assun'tos de Os melhores, u-eços, com entrega a domicilio porArtigos diversos
'd t dPiquet branco artí. superior 120,00 ínterêsse da Federação ou da Classe, en 1'0 a

.

lima frota de quatl'fJ caminhões,

'Sombrinhas pi menina 95,00 Piquet em côre;;ô clfios seda 180,00 Lei e dos Estatutos.
Sombrinhas pi senhora� 130,00 . Bordado tipo Laise 6522,�� • Fica marcado o" dia 10 de janeiro de 1957, às nove

" . 265,00 Cassia tipo Laise U".J , • ,

Iv
Sombrinhas artigo supenor

,Aweed 245.,'OQ ° noras na séde própria da FARESC, na Avenida Irmeu
Sombrinhas changeant· 380;OQ-

,
,> .

d d
" Guarda chuva pI homem 120,00

.

-Colchas fustão solteiro, 145.00· Bàrnhal,lsen s/no nesta Capit�l, enten �n o;s� que, caso

,w 'Camisas féitas nil manga 85,00 Colchas' fustão casal 128408�,OOOO 01 não. h�ja número, a cA_ssemblela s,e rea,h:a1'a,<. em segun-
150 00 Colchas- branl:3 Sofia casal

I
_

d 15' horasCa�lsas feitas cl mapga, '

'. da' e últjma,.convocaçao, - no Ia ,as m:smas .

,

I a 'fl'rma dispõe ainda de. granel,e e. variado �.�toqüe ·1 e no mesmo .:local. .

.

.

Alem' dêsses artigos

I
' .'.,'"

d b d 1956
de brinquedos para o NATAL que se aprovlOla. ./ ; Florianópolis, 8' de ezem 1'0 e .'

C/," RuA FELIPE SCHMIDT, �,Q:,20 . ,'� ,.
I Clodorico Moreira

I . "
"

,

. "! PRESIDENTE
"'l _() ()....(�().....()�)--.(,...{l�()._.().-.().... � .. .__..;_ ._� � � _1.(1....04 "'1.-.0 0.....0-

__ _ .. __

.,... .

. ---
-

. .

Lavando 'com Baba.0

";:�lrgerri Es�ecialidat:l�
\.

dà." CtaL IIIIIr', IIBUI'IIIL -�eJD,llle(.1fCI " Nllllrada'
I, ><,� o�__

td�O tendeuto»
, ,

Com a. Biblía na' Mão'
QUINTA-FEIRÀ, 13 DE DEZEMBRO

Amai�vQs cordiaJm,mté uns aos outros com amor

fraternal. (Romanos 12:10). Leia R�l!lanos 13:7�10.
.

UM MISSINA'RIÓ, faz.endo uma preleção, dísse ,

"Eu fui mandado como missionário para as. ilhas Filipi
nas, mas ao chegar :â fiquei muito contrariado, porque
eu não olhava �ara aquelas pessoas como sendo -seres
humanos ou como irmãos

.....
em Cristo. Então eu disse:

"DeuS cometeu um grande desatino em mandar-me co

rno missionário.para êste povo".
"Subi ao alto de uma- montanha para orar. Para

surprêsa minha fiquei cheio do espírito de Cristo. Desci
com o propósito de receber o povo como irmão em Crís

. to, de tratá-lo como sêr humano e pensar em seus direi:
tos, Assim o povo foi ganho para Cristo".

Não importa' o -quanto dizemos que amamos uma

pessoa, não importa o' quanto n
.

s auxiliamos para ali
mentá-la, vestí-la ou abrigá-la: perderemos o seu cora-r

cãO se não pudermos tratá-la como um sêr humano,
-

Muitas vêzes dependemos da comunhão do amor cris
tão, Não foi assim .;/ue Jesus disse%,,"Nistó conhecerão
todos que sois meus discípulos, Se tiverdes amor uns

aOS outros"?

Divulgação do lACôrrlo FIo- I ,
restaI com o Estado de

"Santa Catarina

(Continuaçáq da 6a Pag.)
corte, i�gal de madeiras.
A Lei nO 8.311 de 14 de ou

tubro de 1886 �é qUe foi
considerar o incêndio co

mo crime especial.
A Lei nO 15, de -novem

bro de 1831, no seu art. 11,
'eextinguiu as Conservato
rias dos Cortes de Madei
ras ínsbituidas na .Monar

quia Poetuguesa, entretan-,
to, apesar' de tôdas essas

providências, ainda- o cor

te controlado das árvores
vinha sendo relegado. ,

Ainda do livro de DÍl�ei-' -

to Florestal do insigne
Juiz Dr. Osni Duarte Pe

reíra, extraimos o seguinte
trecho do § 69.
"o. monopólio do pau

b�asil e pau rainha, criado'
pelo Alva�á de 1° de agos
to de 1697 foi extinto pelo
,d.ecreto de 21 de abril de
1'834.

I
' , � .....

-

meiró' educar e fazer cem

que todos compreendam a

nêcessidade
>

davárvoré em:
nosso meio.

-(Continúa).
-------'------------_._-----_.

-

•

"

.:.,,:,

•

,
...

Diríamos que nenhuma, que sao iguClis.,
Mas na verdade são quase iguais. Porque

um dêles é ainda mais valente, mais

agressivo, um 'verdadeiro campeão das rínhas..
E os conhecedores sabem qual é a diferença.

.-

Também em gasolinas, compãre! E comparando, V.. saberá qualé�a difer,IÍÇ�:

·Br3!iJ'só as· GASOLINAS' -SHELL, CONTÊM
* 'Palen'e n.o 40.'31

I.C.A. não é nenhuma fór...

mula misteriosa.

I.C.A. (Ignition Control Addí
tiv�) impede a Pré-Ignição,
não deixando incandescer- os

depósitos provenientes da
:>.,_- :::..qo.mhusJj�-jnter:Da.

I.C.A. elimina os Curtos
Circuitos. pois neutraliza- os
resíduos condutores de ele
tricidade, depositados por
qualquer tipo de gasolina ..'

nos eletrodos d�s 'vel�s�
Para o motor da ••u carr., _
diferença come�a

-

quando Y.
enche o tanque com ,ga•.oUn.
Sh.1I - a única que contém l.C.t.

c.om

i i,
• i

C"'a.. '1.

portanto.1

,
/ .

.

•

1

!lO eOMPARANDO!fY
•

•

'A T E N ç Ã O
Aceitamos en.comendas de PLACAS ESMALTADAS

em' côres, para diversos fins.
End: DENTAL SANTA APOLONIA

Rua: Tiradentes, 20
Flol'lanópolis - Santa Catarina

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
Contràriamente ao que o dispensa quaiSquerl eernen- DOUTOR JORGE LAC"':R-' gõe,,' lIos 'jorilais que defen- firmarsEu ponto de vi$ta an� tos, não somente do Vendas rias taxas e Impostos.

Govêrno do Estado vinha, tártos: DA dem a política do atual Go- terior, seguindo a liAha' que e Consignações mas, tam- Esteja certo Vossa Exce.
propalando, a: propósito.

dei
A�SOCIAÇãO COMERCIAL DigníssÍlllo Governador do verno de Santa Catarina, 'es- se traçou na vigência de vá- bem, dos demais tributos, lência de que a retíradà d

louvores de qué estaria seno' DE FLORIANOPOLIS
.

Estado ta Associação, reunida ordi- rios' Govêrnos pr«\_cedentes, uma vez qué considera ha-' projetos de aumento de ta,
,do alvo, damos abaixo. a re- Aos 8 de dezembro de 1956 NJl!STA. nària,menle, resolveu vil' colocando-se diametralmen;" ver �ido superada a eapaci- � xas e impostQ.s traria. Pi'

solução da .Associação Co- 63/290 _
Senhor GOVerllador: maís uma vez Jl presença de te em' contr;írio a qualquer .dade contributiva dli classe funda rlfpercus!>ão, favóráve

.merelal de 'Florianópolis, que.- E�celentíssimo Senhor Ante, os insistentes preo Vó,sa
.

Excelt;�cia para rea- aumento de taxas oU imp(js- e desnecessário ainda o saol à posição do comércio catarl,

N-'a'�� A' 'ss'e I bleF"I··a·'· te I I·sl'atl·v·a°_'__-d--"0'- --E'"-8't"'8'-d
.............

o·····, ":::':!�:�;�i��::�;;:, =��::?t�;:r-:���
,,-.

- ; '.' A. A;;SOClaçao qamerJ:lJal menau, ept 1952.
, ,_' -

•cm lembrado, l'epetidamen- Desta oportunidad:l co-

,--;'
'

"
"

"
,,' .', - te, que a' melhoria e ara· lhemos ensêjo gl'ato nara re

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

'

__

.

"
clonà'lzação da físcalização novar a Vossa\Excelê'neia as

Rompe, com o Govêrno '0 deputado Sebasflao 'Nevesl Mas rompe .... - O projeto de rea-
,-

�f�zendál·ia,. ��aticada. em ex�ressões de. prOfUll�? a-

'.
<, .- •

" .'

'
'.'

- todo o terrltorlo estadual, pr.,eço e atenciosa con"ldera

just�men10 emendado. pelos deputados siíuadonisías. comomedida 'proteladora .. O depu- :�i:s �:::::!i:a=�:opr��e":�;l Çã�Ãss.) OHAJtLES

tado Colodel pede exame imediat o dessas emendas, para' o projeto ser logo
.

votado, >ob�er com a elevação de vá.MORITZ Presidente.

maS, a Presidência se .opõe. As ati tudes dos deputados do Govêrno, protelatQrias, ,e da'
'oposição, favoráveis' à votação imediata, provam as mentiras, inJrigas e· explorações de

emissore 'Iigada ao fovêrno.
o deputado Orlando Berto- Projeto de Lêi n. 196 55 - mentos ao, funcionalismo foi

li ,- da bancada pessedísta Autoriza abertura de crédito
I

Incluída 'na Ordem do Dia,
- foi à atríbuna para tecer especial a ser aplicado na' tendo o deputado péssedist.a
veementes críticas em tôrno construção de duas escOlas,! Gom's de Almeida, ocupado
do contrato realizado entre I

no mumcipio de Presidente' a tribuna pará defender as

o 'Estado e o engenheiro Hans Getúlio. .

I reinvidícaçõss oposícíonístas
Broas,' para 'a' realização. do . ria Parte referente aos ína-
,servi'ço referente à constru- VITORIOSA A OPOSIÇãO I tívos ..
ção �o Forum da Justiça, em I

O requerimento enviado à'
Blumenau. O parlamentar; Mesf1; ds autoria do deputa-I TRAMA SITUACIONISTA
psssadtsta rrízou.não ser o I do João Estivalet Pires e. Além de várias e .grítan
referido cidadão enganhalro I

com assínatura de alguns de-I' tes 'falhas contidas na msn-
arquiteto, porquanto" -pelo , putados da bancada, obteve, sagem governamental, con

pronunciamento oficIal d�! afinal, aprovação da Presí- forme apontou o deputado
�C.R.E.A. e das Associações de I dêncía da Casa, que. o sub-: udenista Romeu

.

Sebastião
Engenheiros de Blumenau e meteu à apreciação no, ple-. Neves, em sessão anterior, o

Florianópolis, o s'r. Hans' nário, sendo '0 mesmo apro�' governo pretendia' conceder
.

Broas não tem diploma re- vado por unanimidade. A3-1 tratamento desi�ual aos

gistrado e sua ,situação não sim a.mensagem governa.- i' inativos, usando o critéri?
satisfaz' as normas vigel'ltes. mental r�ferenté a reestru-' da Percentagem, quando, par.

'. turação e aumento de venr.i-� direito, a vantagem aos ap�-
A ·CONDIÇÃO DAS ESTRA

DAS·'

. I
.

,

Tambem o deputado Ósní
Regis fez, rápidas considera
ções sobre a contrata9.ão de'
sr. Hans Broas. para servir
como engel'lheiro . arquiteto
na construção do Forum de
Blqmenau, chamando à res

pónsabilidade_ a

.

Adrpini.stl'a ..

ção Pública do Estado.
Na segunda fase de' seu

discurso, o parlamentar .. pes
se�U$ba. fez in�isivas críticas
em' t6rno' da péssima condi

ç,ão da estrada São Migu3]
B_iguaçú� inte;óralmente aban

.donada dos cuidados admi
nistrativos-do governo atual.
.0 que v_em. Rfer_e��ndo, com,
tantes perigos ao tráfeg').
AInda o deputado Osni Regis Ifez aCUSações à �

..-Casa . das 'f
....

,irregularldádes exi�téntes, :has, .

"

mensagens governamental';;
em trânsito, quando se sabe

que, o 'governo, agora mais I
·do qüe''''n\lnca, está c·ercado i
de um .grande mat�riai h'U-'I'mano, ma:s deficient3.

REBATENDO ACUSAÇÕES
O, deputado Sebastião Ne

yes-roi à tribuna para refu
t'ar conceitos ehlitidos por
um dos 'jorna.is da Capital,
comprometendo seriamente a

'

idoneidade ·moral de sua

pess04 .. (
.' .O�Jd�putadõ udenista, se

gundo in�ormação c,O'lhida

pela reportagem, teria, em

consequência. rompido suas

relações
-

;com o govérnador
Jotge Lacerpa.

NA ORDEM, DO DIA '

2a. Discussão e votação do

Projeto de Lei n. 74-A/56 -

Concede subv,erição anual à
Sociedade Protetora do,3 O

perários Mafrense.
2a. Discussão é votàção. do

rProjeto de Lei' n. 88-A/56'"·�
Institui auxílio ao Hospital
e Maternidade São Vicente
de Paula, de Mafra. \

2a. Discussão e votação do

Projeto de Lei n. 126-A/56,
Estende benefíci<:�s da Lei n�

1.371, de 16-11':55, a todos os

auxiliares da Justiça.
2a. Discussão e votação do

Projet� de lei li. 173-A/56 .

Declara de utilidade pública
a "Biblioteca Infantil' de Ca
noinhas, com sede nÁ eidad;;
de Canoiriha's.

•

NOSSA CAPITAL
. OSVALDO MELO

ABERTURA' DO COMERCIO 'A NOITE - Não
}Joderia escapai' ao colunista, ó fato de se encon
t1'8! ainda fechadas à noite, tôdas as n'Ossas casas

co�erciais. -Muita's, até mesmo e sem h'Onia, ficam.
�

.

por d�traz das cortinas de ferro, com as monstras
às escuras. Será êste ano uma exceção?
.o' caso como parece, -ae-vTIJo a unanlriili1ãae
vidência, traz água no'bico.'

,

O . nosso' comércio: pelo niellos até .hoje, não q,uer
j '." �

• j" .

nada, absolutàmente" com' o l"apai Noel':' Que ha.,.
verá de v'erdade, desde "'q'ile estão correndo várias
ver'3ões a re3peito?

"
" .

Greve' Racífica? RespoSta aos elevados compromi,s
ssos com novos ibtpostOé, e taxações ultimamente'
conhecidos? Se é"por isso, recorram à paúta ... que
'o poVo, como .scm'pre p'ag'l!rá:. pÓ-is. é coisa sobeja.
ménte' conh�cidà,' q�e qualquer acréscimo, o ni�r--
clÍante·ê sempre o.·�mes;mo. -.",
Não será isso? Será, então, por questões estritJJ,
mente, financch'as com as gratificações a pag!u'
,aos empregados por trabalho extra?

.

Afinal, os "fregues�" 'necessitam saber alg9ma
• coisa pal·a..

.sua aYientaçio.
.

O· siiêncio, }lorém, é coisa' desconcel:tante e dá. lugar
a muitos boatos.
Com a palaVl'a as Associações competentes.
Domingo próximo teremos aqui, P.apa·i Noel em

carne' e osso. Será que êle vai encontrar o co�ér-'
cio com as po.rt�s fechadas?

Mllito decepciónante e criará o fato uma situação
c1"ítica pal'a todos, principalmente para,Os que
nos visitam..

FLORIANOPOLIS E "DESCANSO"
no Diário Oficial do Estado, que foi nomeado o sr.

E1iseu Oro. para exercer o cargo de, Prefeito Pro
visório do Municí}lio de "DESCANSÓ", neste 'Es
tado.
Aí está � caso. Quet'em isolar-a Ilha do, Continen
te pai'a criarem o Município de Hercíiio Luz, no

Estreito. Enquànto isso; não se

.

proê�ra rnlldal" O:

nome de DESCANSO, cujo liome nem mesmo pode
recomendar cO sr. ORO; nOnfeado seu Prefei�o Pro-

visó,rio ...
Que h-á fazer, mesmo, um

CANSO?
Prefeito ... em DES:;:

Trabalhar?!
E. O NOSSO "MIRAMAR"? _

-'Pergunta que ,.

éonstantemente como si fÔl'a eu que pudesse res

ponder a contento a qua�ic)s dirigem a pergunta.
O nosso. "MIRAMAR"? -'"pois está ali, desmontan
do-se por' si mesmo, feio�

I

carcomido, lambido' pe
las ondas, simple"mente em decadênciá, um mons
trengo - já quasi -destelhado!
Que fazer? TambéJlL.nã9 sei. Eis uma per,gunta que
a mim não· deve' ser· feita, mas; dad., o ·impasse
entre' a Prefeitura e o Govêrno do Estado, pelo
cumprimento'ou descumpr'imento de pl'omessa fi

xada em contráto (também não. sei si .verbal ou

por escrito), nem' um. poder �em outro se move

e a Cidade é quem paga ...

Fôra eu Préfeito';-màndaria derru.)ar aquel�'ex
cl<escência alí da Pr3ça. como lUl,lito bem

. fez com

0'3. frutos do caucaueiro, que vivia dia e noite ape-i
'. drejado.. .

."'-'

> 'Derrubava e pu:blicava edital 'óe' cOnçurrêncla pa

�!1 .lJue ;oar!icl.llar�s
.

se en.car:re"ª��Rl de, c , n�ttJlir
no�tocal um-a, coiS;l bonitá e m(jâerna.

septados dev:� ser. equânime a j tuacíonlstas, mormente seu

qt1e se deseja dar ao pesso::tl' líd, r.
da .atíva.: I. Sobre talussunto bateu-se CONSELHO DE CON-
o deputado pessedísta Go-' TRIBUINTES'

.

mes de Al!neida' que canse-I 'I'ambsm o projeto Orlan
guíu, com apóio de tôda a. do Bértolli - que' ín.stítuí o

bancada da oposição, faz;r I .Conselho Estadual de con

com qlle o governo retroce- tribuintes foi incluido na Or

dessa. �o, seu proposíto, O dem do Dia, mas não conse

projeto, todavia, não logrou guíu aprovação de imediato,
aprovação imediata ém vir- face a emendas apresenta
tude de emendas sofrü;las no das, sendo dessa forma, -re

plenário, por deputados si- .tirado do plenário.

Mais sebotaqem na lona do petróleo
dos ocidentais no golfo Pérsico

Verbas federa.is para' Santa Catari'na
.

l'�ichimos hQ-ja..a, publicação das verbas federais, coo:'

sig�àdas no, orçamento' da União já por proposta do Go

vêrno; 'já por :eln-endas> eras nossos deputados e s-enadores.
.-,� r'" • �"'. --

LONDRES, 13 (V. P.) - O Instalações das
.

potências I

MinistériO' do Exterior anun-I ocídentaís no Oriente Médio,
ciou, que certo número de desde o ataque franco-brio
explosões de b.ombas fez es-,' tânico ao Egito.
-tremecer extensa zona pe-
trolífera dê Kuwait, no GOI-,-

-'

,

fo Pérsico, ontem. Mas,. se-r FI.�· A'.gundo 'esclareãeu um porta- :uVIO amon,m
vo,Z oficiaCã"penas' um dos I Entre oS que, anteontem,
'185, poços foi atingido e que em solenidade, concluiram o

a produção em geral não foi Curso Clássico do Colégio
castigada pela ocorrência. l.Dias Velho, habilitando-se,
Foram encont_rada,s diversas assim, ao inicio de estudos
'bombas de tempo. que não: superiores, estava o pOs·�o
�hegaram a explOdir" perto dedicado companheiro de

lo' poço incendiado� segun� trabalho Flávio Amorim.
do acr€scentou o porta�voz.1 O auspicioso fato alegra a

Não houve baixas. Kuwait, o todos cÍe3ta casa, onde FIa

protetorado britânico, .for-
.

!Via conquistou a geral estio
neCe 60%, das importações. ma pela �ua correçãO, Pelo
çle petróleo cru. As explosões seu devotamento, pela .SU3

de ont'em são atribuidas à inteligência e pelo seu cará-

campanha de s7ibotagem ter.
.

que os sindicatos doS operá-' Ab).'a�ando-o jubilosamcn
rios da indústria petrolifera te -desejamos-lhe nQVOS tr:

desencadearam cont,l:a .

as unfos na vida acadvêmica.

. MINISTERIO DA AERONAUT.ICA

Para construção e instalação, melhoramentos e equi
pamento,s do campo de pouso em cooperação. com o DNER,
Jutro órgão do Governo Federal OU com 80S Prefeituras

Municil,>ais: .

Caçador 40.000,OQ·
540.008,00
70.000,00
140:000,00
70.000,00
140.000,00
280.000,00
140.000,00
40.000,00
140.0ÓO,00
50(}'�00,00 ,

2.100.000,00

campos Novos .

Capi�zal ' /.. .. -......:.._
.

��tatg;-- _.'
'

.

,juritib�noJ; .

Gasp,a'r .

IndaiaI .

.tQinyille f .

sâo' Joaquim ..
- .

.são Miguel D'Oeste .

tij'uéas .

Dir.etamente, em convênio com o DNER ou

gão. do G,overno da União, Ou cQlaboração com

a pavimentação, dos seguintes aeroportos: -

outro ór
o Estado,

/

Hajaí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.000.0oo,0(

Diretamente,- e,m c'O_!lvênio com o DNER ou outro ór-1gão do Governo .da União, ou colaboração co� o Est�do
Ou a Prefeitura, a construção de pistas de terra, amph!j.

cão e encascalhamento, estação de Pas'ageiro e obras dp

�C€:'3S0 aos aeroportos nas seguintes loc,,!lidades:

/

O meu qua,_rto herdeiro está rei'/indicando de PR
pai Noel uma bicicleta. E eu estou querendo vetar €s

sa pretensão, posto me pareça injusto negar a um o

que outr03 dois já têm.
Mas a bicicleta, o -automóvel do pQbre, na expres

são a.nti-combustiva do nosso, emin�nte e atrapalh:1-.'
do governador, é um- veículd potencialmente per�go
S'O. Se OS projetos que o Executivo remeteu ao Legi:ô.
lativo sôbre a lei do Selo e sôbre Re:gistro de Veículos
foren'Í aprovados, estou decidido: não só vetarei a h·i
dcleta pedida ao Velhinho do Natal, como rifarei 33

outras, existente, lá em caso.

Não farei isso pelas taxas
las, 'propostos pelo governador
do Registro, há esta ·am'!.,aça:

Joa,çaba, La-j-e�, Chapecó e Tubarão
l,

Criciuma e 'Rio do Sul, .

3.700.000,00
.

2.000.000,0c.'

. Servico' Social da Jndústria
•

CONVITE

O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI � con

vida tbdos 'os Engenheiros e Empregados das Indústriaf

locaís, 'seuS ·Sindicat,os, Asso::iaçõe,3 e o povo em geral, pa
ra assistirem -a exposição de trabalhos' das alunas dos cur

sos de corte e costu�a, que funcionam em colaboração Cal')';

a UNIÃO BENEFICIENTE�RECREATlVA OPERARIA DE

FLORIANOPOLIS e' no Núcleo Regi(}llal do SESI, no Es

treito. ,

A éxposição terá lugar na sed.e da UNIAO BENEFI

CIENTE RECREATIVA OPERARIA, situada à rua Pedro

Soares 15, e -será aberta às 17 horas de, sábado' dia 15 e

p�rmanecera .até à noite de domingo �

Florianópolis, 12 de dezembro de 1956.

e pelo3 aumentos d!;;
Lacerda. M_as, na Lei

"Art. 22 - As infrações des ta táxa, alEím
do· caso previsto do pagamento da' taxa em

dôbro, serão punidas com multa$, qUe se di-
vidirão em duas 'partes: uma, fi�a, de .

Cr$ 500,00 (,quinhentos cruzeiros) no' mínimo
e de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) fiD

. má�imo; e de outra" variável, que será no ml

.nimo, de duas Vezes e no. máximo de dez ve-

zes o valor '"do imposto." .

.com \essa ameaça', ninguem pedala sossegado!
o' 1kdscitT-se a multas de mais de cem mil cruzei
ros é perigo' ruinoso.

�icicleta, por aqui, não pode mat;; ser presénte dB /

P�l).ai NQeI: é ur.:.ada do Amigo da Onça.

, i

;Sqirée p'ró 'Natal das Cri,anç.a�·: pobres
Soirée

.

no Olube, "15 de Outubro" pró Natal das Crian
ças pobr�s �o Arrabalde

-

da -t'Agronôinicé: gentilmen-te
cedido pelà. Diretoria, 'â começar às 22 horas na noite d'e
15 dq corrente.

.

MESAS Cr$' õO,oo :
Reservas ·d:e Mesa, - Empório Rosa

Novembro;'
Os sócios deverão' cóinpa-recer 'com as

cart'eiras.
.

. "

.

,/. -

como. as senhOritas 'também traje' de PáSseio.
"_""' ....�"""'''''''"!'.çomJ��_(l --:-� E!rn��i� GU�d"s· '

Oálest� Mlff'l-:,Epoe Gap.ela ..Guedils.. .

\'1
��::f':'�:;' -)�:, .'�'-. ,

;. f-F;�:-:�;'�' ''':'''- ,'I.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


