
IAs"papeletas" de Jânfo não ,são
" , brincadeiras.

Bi'ro1"110: Bdaisll RIO, 5tv. AJ - Informam ''1erifieo que a", rrunh..

t de São Paulo, que o govern:l- papeletas {como_ o gov�rria_
Depnis de apr�goar-a todos os ventos e por todos os cantos qUe aumentariao' d�r Jâni'o ,Qu!Ldros acab'á de dor' classifica os «'bllheH'.'!·')-- Desde qu-e assuOÜu a Presidência, da ,Jtepública, o' sr.'funci()liali_ sem àumentar um só imposto, o sr. Jorge Lacerda, :lcabou pedindo .- ratificar seus, "bilhete�" só- não têm ,despet'tádo em va-

. ,Juscelino Kubitscheki vêm .Iutando deSespêradamente pa_aumento, 'para todos os Ílr�postos, menos para um.
' o

ra equilibrar as fin�nças brasileira�" através de medidas
'bre serviços do Estado com a rios fUl1cion�ri(ls O senso de

E, à base· di>sso, procnra esconder a marcha-ré que deu na sua já e,sfarinha- I" , observa,ção qUe eles, nã,o são
'

r'e�ponsab1lidade' que se deve-r d.e economia e poup��ça 'as máis, drásticas. '

'

.

.

da e indigente demagogia. , brincadeiras e sim aatenti- esperar do serviço p·:lblico,.Tõda e qualquer (I�&pesa que possa ser adia(la, qUe não.

Por nao "'aver aumentado.um l haver aumen,t,ado tod,os os. demais imn()stos ,,� cas c;>tdêns. E, para ser mais sobretudo de parte d_fqudes.... r l'epresen*e necessida&te inarredav'el, vem sendA) suprintida.
e taxas, o gov�'rilador, dizem os SellS mejos

.. c.le propaganda super-remunerados Bastaria lembrar ClÚ'b't-eerca de .0._', va"'as Se acham aber. p.oi,ltivo, 'dirigiu lllais um que· têm maiores deveres e

t' b d 1 m' d
'

.

ome'rcio da l'ndu'strl'a i
!to "bilhete" a,o secretn t'io da melhôres venciment'ls,- es a rece en o ap ausos e maSSa o c ,e . '- tas no quadro do, '(,.�ciollalis�o feder�l; sabendo-se que

_ n.

() an,e. se s,a'be é q�e o g'overnadOl'.está pro,c.urando. e.,m massa ess-es .aplà,usOS, . '_", , Saú� nos �e�uintes term!Js� i Essas papelé�s não sã!)
", ,gol'ande parte dos respectivos vai sei' suprim1da. '

, '

' brincadeiras. Ou oS servido-'Iue lhe "têm sido l'ecusados, por evaSIvas dos m�ustrlals e do ... comerç..a.ntes - Esse patriótic,o ePlPenho do' P��en�, de par com os

E
.'

T
" ,

mesmo daquele'.> que d,esde maio não recebem suas contas do Estado. .. • -' , . > '.., ' ntuplram O' upy res 3;, cumprem a risca ou
\

....
/

1 'd rlg:9res
_

na 'test..
,

Iça0 �.,de' credl� e medida-s .e.m pl'oI .da ,,'.
'

puno todos, sem q·ua1,nuer· "'x-Dos aplauso", em, massa, aOl Gov� __o, só foi divulgado um que, a em' e ser '

- • 'l "

solicitado antes de Sel' aplauso é formal éondeqação aO. aumento de impostos. ' P��duç�o-{� d�: trll�'s,Jortl',. ,velO �do o esteio n� res,lS- Cau,sQu verdadeira l'.eJpul_· ,ceção, um a up}".
'

Na v;n1ade:o sr. Manoel !lonato da. Luz, honrado elemeI)to d'a;,AssOcJMão ten(':ia a ���Iaç��,; c..ja eSPapl fOI �11);tlm�n�e: contl�a-. " I sa �nt.r.e, �s funcloruzylos:, da. :'
E ,c��o exemplo por não

Cumet'cial � da Eederação do ComérçiO,. e presti�ios_o pr'i)cer da Ç�ià�!,-:mQC!'á- ," ,ri J!S��, pol�bc.a t -, �ce�a,::.a� 1U�l\'!óLau��rizalla,,, v.0��s,:t Fisc�hza:ç�, �!L,,,,,���L\.:o�:L te.r:,obsi!trva�o, 11�il'- das suas,
•

>
n

"
�
'/.' 'd 'i' "� ,l"ti � "d ..runn re,'

- .. � ..... ' I� !!Gif.,m '> "'1liPP�0I0Jh :..,��,.,�,:,�.�lL
'

,

i;�.,�:4.Jtrto.p.Jánioti!}a"N:ad�l}al,:.f:o_i·i:ndag'âdo,p�....:tt� �..o.s � �-a:��LJ.'!��, �
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/ 'f'7", ':.,< .)i" �.', 'í.. ,-;_,�� �"'<l'. ", ":: '.<"", /1, /. u;'à'a'f)�YúPf1rat.r,�etó;'.Q"
_
sr informól1' ao séct<:;--�-tl.'rjW�1t'.t'-W::o �nda,;�e ÇQ'nSigsm�fiê,'d�.���t�\\.:.ac""enta4.q, Ao ��a'�r.i
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, ',,' ,.�.,-" ,; ,� .,I�,: GpONI_Ç3o; P9 . �e:.,. ;10 :.', .. ,o.v.erno \ �r�, da Q�eaaa. ud�ista. qUe a- tat;io da Saude' qu_e.. ;\plic·ll.!'ádosa deu l'esposfa exata:
'

.

,

,
'.,

"

' ';' . ,

\" í � na Ar fi Ar'
'

,

>

_ "Tôda notícia dessa 'natureza é recebida com satisfação'
'

..p o ��ü, .� e�: _o,.s� • !nqs" 'rec·')OI,Ie:e�.. ,:� os ben�licos firmou.na :Sessão do Q_ia 3 do áo sr. �aulo Cal"valhp Li.11a

pel� comércio 'e' pela. indúitria. Não desejamos qUe áconteça, r.e�ulfados del!lsa- ;��"Ie���açao, ll�, setor eco!,omico-flh;lil- mê3 COrrente existir entre íls diretor gel'al\ sub,stit�tt) ,do
aqui, o que já aconteceu em Pernambuco. Lá, o Govêrno anmen-

Celro.
-, ".' >, ,

•

�,

"

•

'

.,
,,' ,

") agentes' físcai; set,enta pm.' Departilm'ento de Adminis-
, . Com, a a,!l�orlda.de, de Governo- economleo, poupado; I cento, de' ladroes, <:ompaun- tracão d.aquela seete�aria, atou impostos, r.ece'ben«J'! resposta do comerelo qU� cerrou, 'suas , ,

li
_. .

,
. . . exigente' e .rigQ�oSW)la :ap Icaçao dos :dinheirOs púbhcos, do o Serviço de Fiscalização pena de suspensão por t,resPort!ls. , . Não é possível mais oneração. Já lutamos. com �nun.IgOs Pr ·d t da R' 'bl'

' .

t'" d..

O o, eSl ell e, .' eJfÍl'· Ica, sem men 'IraS e sem emago- da Fazend� éom um "Sindi- dia,g e de Ireprl'enc4ão ao dl'.
,� como 'SAPS, que não pa,ga, imp,osto e nos f,az concorrenCla.. . � ....' 'da'd d

.

..

d b d glas, exp�� ao. �o;n,resso a neeessl e . e acrescer lm- caU? ,de Ladrões". i José Celidonio Filh*, dll·�t.orcomércio não suporta mais aumentos. O G.overna O!' !'!_a e. IS-

'I'
t

.

,

t
- POê os. Não ignora o 'parla�entar substituto do Dan',!.\t'tcllnento,so e, por issol e3-tá defendend,o a nossa ,eSe _, nao maJorar, D

.

d' t
.

U D N t 'd'd id' I
....

,

I e Ime Ia Of ,a ,'. '. "ve ou o IJe I o pres enCla. udenista que em todas ,ai! de Profilaxia da Lellra.mais os impostos". .,. x x classes surg'em um ou o�tro. •
'

Aí estão \:estrições e não aplausos: o comércio não Euporta mais > I x . '-elemento pernicioso, deso:nes' ,... _

aumentos, não é possivel mais oner,ação. t
O sr. Jorge Lacerda, segundo, a palavra do seu anteces- to e capJ._z de, cometer b:1U-',

'

• ,.
Apenas a última frá,ge, que é sibilina, mere'ce ser compreendida ... pelo sr. I sor, I'ecebeu o ,!':sta�o co-m tôdas as contas' em dia e um d�lh"'iras.e fal�at�ua;...PO- No no o nnmelfOJorge Lacerda. Com 11 mensagens ao Legislativo, elevando"'11 \'ê,ze;'\ impostos e saldo disponível de"'37 milhões de cruzeiros. Jl'em, os }Oquento3 sao lOS-

. I'
.

'

taxás e criando"novos - �stal'á êle defendendo a tese do comé.:cio, contrária à

'I
Falando à imprensa, o governador prõclamou a ex- baurados e as culpabilidades carr'egamento de'majoráção de tributos? '

,

'

celência embasbacante das finanças estaduais. Tudo à' punidàs. N,ão ignora.--tambem ','
,

Já vimos, nas tabelas comparativas que publicamos,' que o sr. �orge Lacer- : marav,i1ha, com m!l�to dinheiro em, caixa (lo sem necesitar o pa;lafuent3.r udeni-sta, que, t'
•

d" t
'

da no registro de veículo; pediu aumentos tninimos de 100% e máximo de I de auxi1ip,s da, lJn.,ião. Os dinheiros do eráriô _Chegavam agora �esmó é procurado'pe- ngo·· ,a presen e
800%, sem contaI.' multa de até Cr$ 100.000,00 - o que significa poder. o Esta�o I

'para tudo: para a))lUltiplicação- de cargqs polpü�os e des- la po!ícia � um pessimo -ele- ", .

'ftomar para si, coma na Russia, os ben� dos contribui�tes,! ,

. �
lIécessários; para �àposelltadoria,s dos correligionários, aos 'mento da Fiscalização, Ique ' sa ra'

Na Lei do selo, seg'undo outra mensag�m do sr; Jorge Lacerda, o Imposto lJlontes, no mesmó; .:lia da nomeação; pal'a suhvenções e além de Fi,'ical é suplente de ,

é 'aumentadõ de no mínirílo 100% até ... o céu, pois os máximos vão a 1,000%, auxilios ilegyis, nqs condicionados políticos; para cente- deputado, portànto colega do RIO, 5 (VA) - O minis-
a 2.000%, a 3.000%, e, ainda mais.

' � ,

nas de 'milhares; de cruzeiros 'mensalmente distribuidos deputado Tupy Barreto. Nem trg da Aglricultura, Sr. Mario
Incidindo diretamente sôbre a indústria e, o comércio, nessa proposta, sur- i aos' jornais e �adtos; para dezenas de d,ezenas de mi- por isto é justo lançar ,a pe;;, Meneghetti, v13itou ontem o

ge um alvará de licença - que, co� a inicial e a revalidação começarem··· .. , J lhares -de cru�eiros de passagens, pOl' conta do governo, cha de laprões a uma classe navi(l nacional "Altam�r"
Cr$ 300,00 e vai até Cr$ 3.600,00!

.

,
, I nas diversas COnipaÍlhia� aereas; para �xcursão faustosas fôrmada em ,su�.--maioria 'por' atracado �l1'tre os armazens

Em nossa edição d,e amanhii publicaremos ;0 brilhante' e completo relato- ,

e para opulentos e contmuos, banquetes. . . elementos capazes e honestos ,cinco e seis 'do cais do PÔ:":

rio com que, �a Assembléia, o ilustre deputado'Estivalet Pires, analisou eXllUS- Quando o Governador Jorge Lacerda ,se capacitou de dignos e laborioso'S functo- to, que· trouxe para os con-

tivamente' essa proposta de aumento do governador Jorge Lacerda.
. qUIf Ó peque�o 'funcio�alismo estava

.

com vencimentos nÍírios, com relevantes sClrvi- sumidores do Distrito Fede-
. Para êsse memorável documento chamamo� a �tenção, de modo especial, . atentatórios â d\�nidade humana" e insuliciente's para ,o ços prestados ao Estado. ralo ,primeiro carregamento

, do comércjo:e da ,indústria, c!ljà situação �...ibu;tária !tele vem esclarecida, de direIto de c�mer "\restil'
.

e mQra_.r - garantiu quê 'faria o D<\í a repul.S.a da ,classe.' e ,de trigo da. SaIr:l tritícola

mod,o a fulminar 'as fal�idades oficiais sô!lre Ó.assunto. . . '
aum�nto geral�, substancial sem acreseer' um· único' i�� OS te.rmos do seguinte tele- brasileira 1956-1957. Esse Clli�-

Perdido no empre.guismo, nas aposentadol'1as, no c;Je�pe�dlc,IO e no esban-
Posto.

..
"

'grama 'endereçaçio ontem ao re�amento Cltle t6taliza 3.350

jamento da fortuna' pública, o GOVERNO DO IMPOS:rO investe ai�d:ú'ontra a
Mas, ,de', ent�ada, pediu enormes, esfolativos aumen- jeputado Tupy Bar.reto, e tonef�das, f(li embarcado em

bolsa do povo, sem nada tel> íeito OU c,star fazendo em pt'ol da colebvlda�e. tos entre 100%"-e 3:500%. :xpedldo . pela maioria d03 Pôrto Àle.Ire e�trindo consig-
Essa é a dol,orosa verdade! E a U. D. N.'es,tá de pleno acôI:'do em que o Govêrno, fiscais. ,sediados nesta Capi- nado ao Moinh<r"Flumi.nense,

êsse Gov.êrno, �salte, a. bolsa popular, em mais de )!OO :ãl e arredores:, "Os eoncei- com sede no Rio. Disse_no, a,
�

.

__ '
,_ milhões, já no próximo ano!

'.

tos ..u� v�sericia emitiu em
I
bordo, S. Exa. que está v�va-

D----� I---;'-o--'d'-e---'I-D,-I,·,a -do Clube da Lal
Haverá bifron1ilimo que se lhe compar�? ::d::ar: ��o:�:-:n::ér:.:, ::::!: :�:��:�� ;::es:::�

ISSO uça ,-
.

,. . ,,'
,u:�.riu�nos a idiia de, eon-' mento da �roduçã(),trltíc!)h

;.

vida�. -para advocado dó Sin.' do �� do Pais,. sendo odes ..

.
�

·,'Iroa e- da Frente' 'de Novembro' 'Chega�am '8 pens-ar):na retirada da co� �:I��:C;: ;:::::�a d:u�O::.�;_�arri;!��:n!:a�()fo:�!�:�::
, -',

• ", ',. dará áÍgu.m·teIllPo pa;a que mun'idãde britâ_nica das Nações ;::i;���_o:alq�:::::.es ,ex-i �=:��õe:� �i::.rviço le

RIO, 5, (V, A.)' - Por coin-
çoe-.s e "dossier" .sobre am- � se conheç'a a deci:3ão da pri-' LONDRES,' 5' (UP) _ O I B.anda.raIiaike é semelhante

cid�ncia, será decidida' no

.bas forne,cido pelas' autorj-' meLra instância, '. chefe do govérno d,o Ceilã.), à feita i>�lo'ministro do Ex-
mesmo, juízo - 4& -Vara da

IFazenda Pública _ a sorte do dadei·-policiais.
' Frisou tambe�.Netri .Kurdt7 Solomon B1mdl1ldr�nacik�'I"; de-, teriopr dIo C,il.ntadá, �edal1son,,

,

� Ouvido pela Il'eportagem qUe mesmo na J!dpO ese e clarou, que a In la, &1 ao e no ar amen o cana ense,"Clube da J;..anterna'! e (,a .

, ' . tI, d h
"F b'" disse ° pro,�urador da Repú- uma sentença favoravel, nem· Paquistão lestI�eram ,a pon o, na semana pass,a a. O c ete
rente de Novem ro . ", ',' , t '

.. .

d C 'd d d..l_ i l' t'.

K ,t blica que o feito tomara' a- o Clube da Lan_ erna e nem de se retIrar a op;mnl a e

I
o �verno s nga es, en rI:!-, O procurador Nel'l UI z I '

b d .•. ,
, ,_

'

,�

F d al
_

gora ritmo ol:dinário. Os r.es- a Frente de Npvem· m po e- bntamca. de, naçQes, em cer'·
"em nome da UmRo e er ,

' �'.
.

- " ,

é'l' t·t d d
. ,

fundamentou o pedido de ponsáveis legai,s pelos ?ois. �ao IVQ�tar.á fU�Clonar, a�tes ta fase'd� Jriisé do SU�dz. Elm" tfanto, ,Ogl�U � aI ,u e. t�S 'R O 5 (VA) fd· úc- .

'tO 'd
o

'd _ m'g';mismos s,erão cita'dÓs 'e qu.e a JustIça de sua ultima entrevista a' mprensa, eC a•. rancese3.e mg eses em re 1- I,
.

- In ormam lac' I,.eal, que déverá aS�l1-lss01 çao definI lva, as li ' .

. .
,."

- 't d E ·t .

t d "''h4f d E. . 8- 092 e nprazo de ,deZ dias terão -p'a:lavra. O pedido de dlss')- rou que a, ,1n'Va�ao franco-
i
rar �uás ro-pas o gl o"sem j qespachas vmdos de Recife mir o pO$ o e ,",up e o 3_

as entIdades na lei .
o .

-

-. '.

E 'b 't· .

E it ·t in' t d n i i o l.
• r

i
.

d t d M' d E ·tn� art�60 146 pará'gràfo 12 e de cõntestar a 'ação. Seguir- luç�o -da ':LIga de" mantCl-, �lameat�o_ gt' o SUSClt �1J
.
ais. tar � dça,. e ns1nu. li! que em Jane rO proxlmo, e- a o�

I' �.l� o
j xteerCl o; padra13 .' ,- F d 1 -ão 0,3 demais' atos proces- ,paçao NaCIOnal", por ou rO'1 tal ressen .lmen o que 0'3 res que IS o aJu ana a .80 UClO- J :_ �

" o gua ..01 recen mellll:! c-

·;:�:�:rr:.;���,c :�:�:i i���.:, :i�;;':;�t: a���' ���;' ��,:i��1�-;:n:a:j'H::::';��:t;0';:�!lC:: ; ;l��:�:;:S ::�'tç:: :�.�:'e:n;;'�:-:� ��;iclo� :!�r�O ::;:
", '.'.'

'

.. ' '. . .;. i I,' 'acentuou que' deman- bhca, .

'
. . .'

. , qomU,n!dade, A declaraçao dc- mumêlaà",... ,
. capItal, o'general ZeJ}o E�tJ- I Carlos Bar

..

'reto.....,
.. _,

entOS'OflClHJ:l elas agr�ml9.� IS:':O, ',., "�
" .;.

,;(", f
.

e, ",',
'.
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' , .
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Rubens de
Arruda Ramos

IERENTE

_Dominlo" F.
de Aquino

Nenhum servidor civ_il pOderá perc-e· ,

b� meilo$ Que Q salirio ·mínimo

...,._..
- .._-.-.....-.-_-...-.-.-.-...- •...

· · -

o·'..,••• , .nt·to •••

'rio d. s. Cab',i" '

Ano XLIV
'RIO; 5 (V. Á.r.....:. Em pare-:

'

E conclui o parecer: ""A!-l

�fr a uma consulte, da .Cir-I restrições a qUI� se refere a

�unscrição do'Pará, do De.1 consulta poderão, portanto,
partamente NaciQnal de En- ser relvistas sempre que Gil i11

">, 1 demías' Rurais, sôbre se Seus teressados satisfizerem as

�:-::�-;:-::���,-;-_:;:-:-:-_._---�-:-�-:--:---�---...;.;._-- :__ servidore�, qus percebem'pe- condições estipuladas no ,du-Edição de hoje' 8 págInas ji'lorianópolis, quinta-feira, 6 de dezembro de 1956 Cr$ I,. la antiga verba 2 _ servi, dído decreto n. 40.118".----------------,------�-

- ,
_ çó e encargos -:- podem con

, ,E de'
,

- '

'.. tínuar a ser pagos em níveís

sgota a a .. apacidadá Tributária do �:::.�:!o�r:::!:;'(Chegahojeomi.
POYo,

.'

B' MI· ,,"? dá le'i n, 2.�12"qu� estabelect: nistro da Marinha
"

.

'

. ra.sl el�r,o' "

,

.em seu artlg9 17., ' ,

j "Nenhum servidor civil, in do
I

PeruRIO, 5 (VA) C0111, • os vames exces'Sl.os, extorquín- DOS GUICHES DOS BAN� ta o sr. Osmar Gomes, que;' num 'dasquíllbrto continuo clusive o pessoal ele obras e o

últimos aumentos de fmpos-] do-lhes o dinheiro, sob o de- COS PARA AS MESAS DOS no caso se trata de uma: do poder aqutsíttvo dás mas .. remunerado pela verba 3. po-
tos, taxas e outras contríbuí, magóglco pretexto de que-: CAFE'S questão'de vida e de morte.' sas, aviltando a moeda e in derá perceber vencim�ntcs, RIO, 5 (VA) - Deverá cho,
eõe: compulsorías acha-se ganham muíto, demais, q�an I

.

Ou o homem de negocies, in- temílieando, a .espíral dos' remunerações, salarío ou re- gM' a esta Capital, 'em visi-

praticame� esgotada a ca do, em última análise, o tri-! Lemb-ra
_

a seguir a afirma- dustríal, comercial, sli! sub.,
, salários, 'que sobem,' mas não tribuiçã6 inferio,!' .ao salarfo- ta oficial ao Brasil, o eon

pacídade tributária do povo butado, o. escorchado, o bode tiva de um líder da Indústria mete/ a êsse avassalador �s- resolvám coísa alguma, por- "mtnímo previstó para a re- t(ra-a1mira�te Emílio Bar
brasileíro, afirmou o sr,' An. expiatório é o povo, propría, segundo a qual "as opera-] tado no torvelínho d;s. ine- que as: aIlgústias do POvo se gíão em 'que' estivei' lotado. rOI\, ministro da Marinha
tonio Osmar Gpmes, da Con- mente dito, o consumidor; ° Ções de crédito "[á se deslo- lutáveis contíngencías, do agravam sem cessar, na ra- desde-que trabalhe o mínimo do Peru. O desembarque es-

federação Naclona I do Co- país inteiro. caram dos Bancõs, por for- momento, 'ou 'desaparçce, re. são direta de tais artificia- "de horas semanais fixado em tá previsto para às 20 horas,
mércío.

,

'

ça da drástica política de-. cha as portas" sucumb-e. ltsmos salariais. lei". no a,eroporto internacional
E prossegue descrevendo ( Por SU:l vez, a politica ban-, rtactonãrta e resteítíva para Não há outra alternativa" Eis li tragédia da

x

economia Observa, entretanto, o do Galeão. Um vasto progra,
que considera a tragédia d9 cárta está sendo desastrada- as mesas dos Cafés, para os ""

bzaelleíra, ameaçada, poro} DASP,' que "não é automati- ma foi organizado em home-
economia brasileka: mente dirigida: no sentido,de empréstimos :t!Sconsos de trás EM PREJUIZO", DA �A'SSA tanto, de completo estran. ca e indiscriminada i\ apll- nagem àquele oficial-gene-
Pensam, �rrefletidamente, uma deflação violenta, atra, das portas a juros qua an- ASSALAJUADA'_ g�lla�ent�e em te�po' não cação. d� referid.a no�a no- ral.'. _

OS adeptos das tributãções a vés da restrição do crédito, dam pela casa íncríval dos "O que nínguém. quer ,vlere� medidas bem mSPira-l Is, obietívando díscíplinar I'S- A dlspostção do min�stro' d�toda a força, que estarão' as-' cujo, l'feitos': lmediatos se' 6% mensais, quase o duplo perceber - observa -r e que .das, que se afastem uma vez sa aplicação, foi expedido c Marinha do P€1l'1l foi pôsto
sim atingindo apenas as' estão fazendo sentir na eCCJ-! do capital em um. ano;'. todo o Peso das taxas, Im- 'por todas desses ,'recursos decreto n. 40;118, de 3 de ou; o '\Vice-almirante Jorge dt)
fonte:- de produçiir e de tra-: nomía, nacional, de'maileiral

.

-"Mas�' prectso consíde postos, e juros extorsLjos vai \simplistas e nocivos dos fiU- tubro de 1958": ' I Paço Matoso Mà,ia. ,

balho, onerando-as com gra-.' catastrórlca,
'

Irar, por outro lado, acrescsn-' recair diretamente na pro- mentos constantes de .ímpos-
"� dução, encarscendo Cada vez .tos e. dessa polítíca suicida da

.iiiiiliiiiiiijiiiiijiiiiiiiiiiiiiijiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii mais .o que é proàuztflo no' 'res'trição' indiscriminada do
. país, o trabalho naCional,' -Crédito bancário".

�J
'

"

N. 11.607 "

D G·Dvêrno· d'o'llptsln S_ei�
O Comércio e ,Indústria·

•

Zeno.=Estilac leal na chefia do 'Estado
�

Maior do 6xercito

',1

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTONIO GOMES, Dt
ALMEIDA

_ ADVOG..tDO'-
ESCritório e ResidêncIA
Av. Rel'dl!o Luz, 16

T!i!lefone: 3S4C.. .

. " .

� ,,"'��f
CLtNICA :DENTARIA._ ;

DO
:DR. ALVARO RAMOS NOTA: - Os nossa irviços nas praças de Pôrto

Atende das 8 às 11 h()ra�r .\Iellrf', Rio .@c<�elo HoiÍ2.ull,tf', são efetuados· pelos nossos

e das Ü� às 1�% 'horas, dia- ilgentes

DR. LAURO DAURA AOMIN'lSTRAÇAO
cLf!>llCA GERAl, Itedllcão' e �flc."a••• raa Coo·

bl,pecia�h;ta em
.
mo�é��ia. d. ..'beiro \1afra .. D. 161 Tel. 1121

. :en·llo·r.as .e vias urlnárla.b.
.

_,
- Cx. Postal 139. '

'Cura radical das lI1f.,cçoe� - Diretor: RUBENS A. RA,_MOS
d cronicas do Ioperelh" Gerente: DOMINGOS F. D.

aglJ Il.S, e . ,.

b I O. NOlcu.ito,urinário em am o ,AQUI.... .

e�':�nça. do aparelbp, Digeatlvo Repres�:r:::::ta:�·:s. Lna' Filial "A' 80berana"1>istrrto ao Estreito -- Canto--
e ���::�����;:rsv��1'e, 2%'á8�. Lt��':l Senàdór 'Pantas. 40 _ to' --i���!i!!i!�[j!i!!�������lX���������__��!!!i!l!l!
(3onsultório: R. Tlra�e�teli. ,� andar.

!. l0 Andar -, Fone: 3241).. ,

.

Tel.: 22-6924 .
Rio de Janelrr

Residência: R., �cerda Cou, RUa Ui de .Novembro 228 li' MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
inlío, 13, (Chácarll ao E.�anha ndar �ala 612 .;_ 'Si" "..,,1 .. " SERVIÇO FLORESTAL
� 1<'one: 3248.

. Assinaturas anilaI ••.Cr' aoo,Qo
DE E

�DIt-ALVÃRorii-- Venda_avulua ..... Cr$ ••00
L GACIA FLORESTAL

HO Anúncio m�diante contráto .

"REGIONAL. -
.

CARVAL OS ol'ildnais. mesmo llão, ,ln "ACóRDO'" COM O ESTADO' DE
MÉDICO D'E CRIAN'ÇA:' blil'ados. não serAÓ-,levol·,id.9. SAK""'-\ CATARINA

'UERlCUL')'URA - PEDlATiUJI A direção ,não se r,J'�J.oils�õi1h"
DR. JÚLIO DO{N ':_ ALÉRGIA IHFAN'l'.IL pelos conc�" emitido.' '101 ar, A V I S O

VIEIRA' C?nsult6:ri'" '-:- ��8 T,nadeh- ,tigos ."I,h A Delegacia Florestal Regional,
. tes n 9 - Fone. 2· TMl!:DICO., OLROS !tes.ldêllcia: -', A"2·63'On.rc, II 'o ..a ""F'''''

no, sentido de cn.ibir, ao máximo POf:-
�}HPECJALlSTA Em' 1el INFUh ..�." r,.. 0." ,

)UVIDOS,. NARIZ E 3ARGA�k� l.u� 0�.i.1'11:� :_:- Dila' 14 8.,; 18 iII.>
.

o leitor encontra"á. ',!!U���,l'o .

l!vel, as oueimadus e d�rrubadas de mato, afim de impe-
'fRATAMENTO E OPER�Ç 'diérlami!lÍta luna: informações .que .

nw('u.i� 'dir os d"J�stros6s efeitos Elconômicos e ecolóO"
.

!nfra-Vermell\o � NebuUSlI'Cio -' 's, ,o. diànanlentfl • dI' ImedIato,:. ,I . . ,. , .

..lCOS que

,
Ultrlt'Som.. ",

. NEW'fON ORNAIS. ·Tt;!efo:", I a�arretam tais pr�tIC,a�, torna publIco e chama a atenção
(Tratamento de sln,:.lte, lem nR.

,AVILA
O l.:sta:lo . ",........

• �:�::' Oe todos os propt'letarlOs de terras e lavW\dores em ge-
operaçio) .," , O

,

• A G.ueta ,..... '5
I

. A' •

Anglo-retlnoscôpia ,...,.;. Jlec"lta dto

I
CI'RUJtGIA OORAl, lD.iá-riO ,:11-'" if .•.•.. " 3,�111, l'a , para à eXlgencla do cumprimento do Código Flores-

OC!llos _ Moderno equIpamento r)o .. n�as de HenborBt _. Proetn Imprense « ,.1... ..... Z.6R" tal (Decr.; 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
4e' Otc_Rlnolarlngologla' (ánlccr 'Iugia' - Eletricidade. Moo', 'a, .

HOSPITAFr
,

QUE.IMADAS E DERRUBADAS DE "MATO
O S P R e M I O !C

,

DO Estado.) "

'

, l�nm'llt"'jJ'io: .. Rua Vltut Me,·
, Caridad.: Os Prêmios estabelecidos para o ConcllIso_ UFE, são

Hor6rio das 9 às lZ 'hora. e rel"s n. t8 .. - Telefone: 3'1.0'7 (Provedor) ....••.... d,· ;22.'OS!�6 . Nen�,um ')roprietár�o de terras ou l,avrador poderá guintes:-,-
de. 16 às l8.horal.. (onsultas: Daa 16 bora. em (Portaria) " , .• ,,,.. d

'
.

Conaultório: -'- Rua Vltor .lIi- 'liante. '.
..

Nerêu Ramol II,AlIl p-roce �J',que•••la.da ou derrU?a�a �e mato sem solicitar, 1.0 Prêmio - Cr' 20.000,00.

r"les 22 - Fone 26'71i. Residên�ia: Fone, 3.�22, Imitar � , �.11i7 (;o_�"An,t.!!cedenCla; a necessana hcença. da áutorldade 2.° Prêmio -
.. 10.00tl,oo.

Res. - ,Rua sio Jorr' 10. - Rua.' Blumenau n. 71. "'ão 'Sebastiâll' ICa de,' f"
- '3° Prêmio "500000

21
'.

...,
S "'d )

. 8,1l1li· i01',éstal.competente, conforme dispõe o Co'd'l'O'o','.Flores-
.

-

.,.

Fcne 24 .

.

"'ISTA
au' e •......... ,,;.... .. 4.° Prêmio - ". 3.0ÔO,00.

riR; ANTONlO ,BA �
.' . )hter:tidade Doutor cC:U" tal' em s�us artigos' 22 e 23, respectivamente, estándo Os 5.° Prêmio -

" 2.000,00 .

. ,
"

.

JUNIOR. ". CI��M�ÕÓ�aui:
'

.. ,.
• 12', infratores sujeitos a penalidades.

.

'.... A Casa comercial à qual pertencer a nota ou fatur{l do pl'i.

l)R. MAIlIO- WB,N· CLlNICA,_ };CSRPIA:NEC�.�L�ZAljJ. DF.
QENTES-·..", REFLORESTAM�NTO

meiro prêmi<l, receherá um prêm;o de c'r� 5.000,00.

DHAU�EN �
b Corpo de '1'lombeir<)1 ..•.• ·'..3):-, E 4- R' t'"

c

•
�s funcionários dêst" estabelecimento também terão um prê.

��,,;" "" ,Consulta, das ;9>�'s ,11 oral
Serv,iço .Luz (R!l.clama-'. s"a, epar {�ãó, pela rê'de de viv·e-iros florestais, em mIo de Cr$ 5.000,00, que s.,rá divid.ido de'acôrdo com o nu'mero dos

CLINICA Mf:DICA' 1:1110 ADUL'l'OS Rea e' Cons' Padre 'M,iruelinho.....
'

.

r: CRIANÇAS' ." .ções) •.• : .•.... , ••.... , �.40� Icooperaç"ãO, que mantém no Estado, dispõe de mudas e mesmQs.

Pin.' 12 Polida (Sala Gomissá'rio .; .,. � t d AI' d f'
'

Consultório _, Ruil 'Jólo
"

Polícia (Gab. l'elegadó) ..

' Ú.,94 selllen:.es 'e esp,écieS".florestl�,'i&'·e de ornamentação, par�
em os premlos o erecldos ao fi)lal do concurso, tôdas 'as

to 10 - Tel. M. 769. DR .. LOBATO f t 1
semanas à Rádio Nacional na '�A FELICIDADE BATE Ã SUA

"Con8ulta�: Das 4 às (I hOTa...
,

, •.-. COM,PANffiAS J)�
.

orn�Cnl]e!l 0_ aos ,agrlcl! tores ,em geral, intertlssados no PORTA", aos domingos, das 18,30 às 19,30,' SOl'teará uma cartll do

Résidência. ·'Rui: '"Eaterll'; J!l\ :, -_' : '.'- FILHO.
6 I TATC�A.N.S.•P.O��}:..•� ...... ,' '1.700' l�lo�esta�eIito', de st:{í!.s terras, alé,m d'e,' ·pr'estar toda'. concurso U. F. E. que terá um prêmio n,o valo'r de 1.000,00.cru-

,ior, 4�. Tet %.812." '", ..' ". '(->,' f)oenç8ll��,d'o 'apa.relh,p· r�aplr&t ro, '.'

t
-

t'
. ,.

L b
- .

'

....,...
�'_

.

"

TUBERCULOSl!l,. �ruzeiro do Sul' .••..••. ,2.500 )rl�n, aç-ao' eCnIC'a necessana. em ra,,:, 'ainda, a possibi- zeirol'. para o concorrente que mandou o comprovante, além i!e

DR-:--EWALDO '8CHAEFER 'RADIOGRAFIA· E RADli)SCOPIA ���r�r :::::::::::: :':,:::: ,ti:: 1iaade 4a obtenção de empré.s�jmO's pará reflorestamentQ 'Cr$ 500,00 para os funcionários do armazém onde foram feitas a8

.

d"� 'd' A'd lt ri- L .. ' �. DOS'PULM,OE!l.. B "d B "1
• ' ., comJiras.

Clínica Mé"lça: é'. U o.. (';rurgla 4j!:'For.. Lóide Aéreo' '

••.• � 1.;49.2 1'0. anca o, rasI, coiu,JurosAe 7%,e Prazo de 15�nos. ------------,-------------�

e CriançaS: " '�'o;níado pela ·Facóldá.1e Nacl.� �kl .... ;
,

d ••• "�-!!'! Os int�ressll;àQs em assuntos flõrestais, ·.pará . a
, .

N .n'al de·j(edl.dnl•.-:1ritlloll>Pl'a e' Scandinavál ,-- bt
-

d
. \

Consultório - 1tpa' u-
(18klcirurgião ,do .IWspltal N.� BOT*IS ). etl._çao, e malOl'�� �sclàre?i�entos é requerere.Itf à_uto.....

nes Machadó', 17>('-,,'.'�' '" "

"

rêu ��IW", Ln .,' : :::�� rl�açao de Iicen,Ça para:quéimada e derrubadas'de"màta:,' .

Horâl'io das. Cctn'Su.lt-a3"'.;...... Curso' dI! ell)(l!dl1izaçio pel! MageBtlu • �','" • ""';"
.. ..

-s. lA,�. de, v,.em. dirigir-sEL às., ,A.. gências '.Flores' tal's Mun1'ci-n,a;l's': 'o'u'", ,

.' '<' $:, N. T.· Ex'-'1!ntl!nJo e Ex-allil'- Metropol ,._, .. ; •..• '."" ,."

11.16 à� W '40����\ejc1ht9' '�elÍt,e �e,:ç��.r'!t� .do P,"'f•.U.�;. ,��('�o:!�'.:;�:::::.��::�,:; ... r !:!:�, d.iretamenote. a e�ta �ep�rti�ão..• situáda'
.

rH�' 'S·lj.'l'n,��:.::0�'!tS4"""""""'_
; �,kbad<i."S'). �:�;4'J_. �

,-, ,,�o���;���t��r,8S!:!ii�t,. \.S: Cen�rah'. ::'.� :::"'�.; t" ..: .. '?"'U I Dumont,?l_"il� �1Y;FI9rI.anopohs. '.,
";'..- O Edücandário Santa Catarina a"isa que tem Pirlls

sidíl:ÍlCiã: :Rl.ú{:,
...,v.',....1:12·.s...3'c,0,n� 'Fo,ne. 3801.:;." ',,'

," ,"C< ,�'X: Estr,eli�!.<'i.,�'\·}:·:: .,7: � .�.,;: ,lil,'71 'I" { .,:TeJef<Jp:e,: 2·-FO -::-. Caixa Po�t�il, 39fí. '

'.,
Gãlinhas e Ovos para vender" Os interessados

c
_.

".".:Atenda ,em'_;..hor,.a mar���ª.��V,", ,Iq!!lCI!. ,·,·"F···
..

•

..
�,1 ••.��··· •• \ 1.6J:�, ...

1' Ende.:re<:.o :telegraflCo: AgnsIlvá Flo""r'a'n'o"pol" "." roc'l'lr,'lr' na. )olla Sal.dallh·a lV,rar1'nho 34 Oll no
I RuI. 'Estevel J:�n" r ESTREITO ''','1-.'\,-, ' ".' ,..... i"" ..".,' '.' " IS. u :ti. 1

, . \.

.Itii�91l.... ;,' '�;'��/' "','" ,�ê " C"
-

'Educand,ário. Ou tetAfone 3737.
.

. ,.

,.:":'�'r

2

,j:;.-

INDICADOR 'piRO:F:ISSIÓ,NAL�,:
.

ti ,8 D I C '0 8
.'

' .

OR. NEY PEKkuNh
DR. WALMOR 'ZOMER nH. JUSE TA V.AUE,� .••alNH

GARCIA lRAC�MA �·0l'nu.4o PIjU. jf:�1i'{��'-'Naclo.
Diplomado peJa Facu·ldad. Na· U<'E�ÇAS '''Ni':RVOSAS E, MEN. oal, a. &led"'UlI'. uo.vyuttu.dt-
elcnal de If.edlclDa da Univer· TAiS - CLINlC.t\ GERAL ao dr.lu ,;': "

Ildade do Brasil Angustia Complexo. RIO oJ!l JANEIR\)

lb-Iuterno por concurso dà Ma. Insonla. - Ata<.ues - Manca. __ Aperteiço...n.e.n�,,· ,1Ifo "(.:ala -<t.

ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual Saud_ São JIIlllfuel"

(Serviço do Prof" Octávio RI>- Do Servi-ço Nacional de Doen- Prof. ..·.rnaudl.' J:'aubno

drlgues
'

Uma) ça. Mentais. Pslquiâtra " do lntel'nu por li an.... , .do Serviço

gx.lnlerno do Ser"iço de' Círur- .l:iospitllji-Colinia Sant-Ana. ' de Cirurgia"
..., d Hosnlt I I A P E T C CONSU�!"o'RIO - -Rua Tra' Prof. Pedro de Moura
• II U pi a . •.• . . . ,",," OP''''RAÇOES

do Rio de hneiro jano, 4� - ",hs 16 às 17 borai. ""

..MI('o do' Hospital de Cavldade RESIDÊNClA: Buli. Bocaiuva. CLINICA DE )."DULTOS

e d. Maternidade Dr.' Carl..... Ul9 Tel. 21101 Du,KNt,:A::; DE ':;;J!;NIiOUAS

Corrêa CONSULTA.3: L'ià{iameDte dai

DOENÇAS, DE SF:NHO�AS _:_.' Dr. ALMIRO BÁTALHA 7 - 9,30 nc Hosilital de �ri·

PARTOS - OPERA(.�ES Diplomado pera Faculdaue de dade.,
.,

Oons: Rua .João Plnto n. M d U' id d da RESIDtNCIA ,_ Rua· Cuarte
edicina a mversr a e

Sehuuel, 129 _ Telef. 3.28S -

16, das 61,00 às 18,06 horas. Bahia Florianópolia.
Atende com horas m,arca- Clinica Médica de Adultos e

Crianças
das - Telefone 3035. Doenças de Senh(,ras
i;esidência: Operações. Partos
Rua:' Gene ral aittencoun n� Ondas Curtas - Raios Infra

10�elefone: 2.693. Vei.·melhos e Azul

'Diatermia - Electro Coagulação
CONSULTORIO : RJa Coronel

Pedro de Moro, 1.541

1.0 Andar, Apt. A

Frente ao Cine Glória - Estreito

Consultas das 9 às 11,30 'e das

18 às 20 horas

(IR. CLARNO G:
GALLETTI

_ ADVOGADO·
Rua Vitor Mei:etea, 60.

FONE:: .2.4118
Flori,mópoUa -:-

.

DR. CESAR BATALHA DA

SILVEIRÂ
'Cirurgião.Den.tista

Clíníca de Adult08 e

Crianças _l\.ai9 X
Atende com Hor6 :Mar-

cada.

Feli� ,Schmidt 39 A Sa-
Ias fJ e.4.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com práttca no Hospital Sio
Francis\:I) de Assis' e na t'anta

Celta do Rio de 'Janeiro
CLINICA MÉDlCÁ
CARDIOLOGJ.A

Consultório: Rua Vitor lII.i�
reles, 22 Tel. 2676.
'Horárioa: Segundas, ·Quarta. e

Sexta feiras:·
Dal' 16 às 18 horal'
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 _

t'el. 3.00z.

A DVOGADOS
-na ARMANDc\ YALf:

.

RIO DE ASSIS
IJOS Serviços ào: Clínica Infantil
Ia Assistência Municil)al e HOI'

vital de. Caridade
,:LJNICA MÉDICA DE CldAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -:

Consultól'io: Rua Nu.n�. Mio'

hado, 7 - Consultas da. 16 à.

1! horas.
.

Resiuência: Rua Malclcbal GUI'

nerrne, Õ - Fúne: 878�

DR. J(fLlO PAUPITZ
FILHO.

Ex'.interno da '2i>� ..
enfermal'�b

� Servi�, de gastr<)-eJlterolo�la
ria Santa Casa do Rio de JenelT�

,Prol. W Berardinelli).
Ex,intern;) do Hospit;al matl�'

lidade V. Amaral. ..
,DOENÇAS INTERNAS

.

Coração, Estômago, i�te.tlno,
fígado e vias bilia"es. �ln•.

. Consultório: Vitor Meuele. 21

Das' 16 às 18 horas.
Resid'êncili: Rua Bocal". 10

Fone: 845'8. '

DR. ross MEDEIROS,
VIEIRA

\OVOGADO
CaIxa,' Postal 160 -, HaJI'
anta Catar.ina.

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

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\1�DICO

Operações, � J Doenças dto Se
nhora. - Clínica de Adulto•.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do E.·
tado.

/

.

(Serviço do Prof. ..ariano de
Andrade).
Consultas -'- Pela manhã no

Roapit'll de .Cartdade.
A tarde das 16,3� bs. em diall'

te no consultório á Rua Nunes
, Machlldo 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidentol

�nutiJlllo 44. Tel.: 3120.
-

CLINICA
de

'

OLHOS - OUVIDOS' - ·'NARIZ
E GARGANTA

DO

,DR. GUERREIRO DA
I"ONSEC.A

Chefe do Sel'Vi�o de OTORI
�O do Hospital tie Florianópolis.
POBlI1le a CLINlOA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PARA

TRATAMENTO das DOENQAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela

' manhã no

HOSPITAL
.

A TARDE - da. 2 aa II
110 CON&UI,TÓRIO - Rua do.

lLHF" 1 nO; :2 .� . ;.
Ri.� .. DtNCIA -,- :Felípe _Sch

midt nO. 113 Te! 28'65,
"

DR-:A�TONio ,

MONIZ
DE A-I{AGÁO

CIRURGIA TRElJ:M�TOLOGIA'
Ortopedid' '.

,.. .... 'R111tório: J!)ão finto,. 18.
Dan 16· à8�17 dlària�ente.
Menol aos Sábado. '

ti.ell: 80caiuva 136.
Fooe: _ 2.714.,

DR: MÁRIO DE LA,RMO
. CANTIÇÁO

Ml!:DICO
CLl':lCO ;:>E CRIANÇA�

ADULT,OS
lioenç;.s Interna.

rORA';AO - FICaDO -' lUN�
_ IN1'ESTINOS

'\'rd�I'lento moderno da'
SIFILlS

ConsultórIo - Rua VItor Mef·

eles, 22.

i'Íamente .

Rua Victor Meireles, 18.

DF-l'Ii'l'lS/TA'b
DR. SAMUEL' f.'ONSECA
ri RU "GlAO-DENTISTA

CUniça - Cuurgia ,Bueal -

-
" Protese Dentária
Ralol X e Infra-VermeUao
J DIATERMIA

cona.ult6ri�
"ti' 'P,esidincial

IHORÁ'lÜQ:
'

Rua Fernando Machado, D. li.
. Das 13 "tis 16. born. ;Fone: 222�. ". .,'

Tlilefolle' Co'll811ltÓ1'iÕ' "_ 3 .•1" '(.)on8ult.. : da. 8,00, à. 11 bo·

Rer'ip,mcia-li Rua J,?sé ,to 'ylde' ras e das 14,00 àll .J8 horal

Pereira 158 .i, PJ'aia 'da �aud.d. 'Exclusiva11!en.a 'com 1i,0} m,,'

_ Coqueiro&;' I, , ,",da., ..
,' ,

. , "..-..-----
.. ,-. '''Siíb,ado, - �al {I '1 12.

--DR' CONSTANTIN(r . -

DR. LAURO CALDEiRA'.

DbiA'l'O�,'
; ;; ,

.

DE' ANDRAD &

.MEI>J.CO cialJ.«ÇI;.\O ..

""

d \.., nhora8 ..... pa.rt... CIRlJRGIAO-DENTU:!T.\
o)oenças � .ue

. Vi Udnárla. CON::iULTÓRlO Edif\_ci,
Oper:.çoea - ,.0. .' I

Curso de '"'lper!';HçOl\m�n�.,, d" Partenon -.2" an�ar -. 'Ia a

'únga prática. nos H<?spltall
..

" 203 - Rua Te'nente, Silvtiill&, 1'&>

B'uenos Aires. "

F I'
'AtendE diáriamente dai' 8 à.

CONSULTóRIO: Rua .e IP" 'tl horall ,

. b' 'd\' nr 18 (sobradO). )<'\)N�" 3as e 5as �al 1:4 I. 18 bora.
"c m,l, .

_ l� aa 22 hora•. '

lr.�ÓRAÍt·.Ú: doa 16 ,. 18 b�, C�nfe('�jona Oentadul'al I Pon

es Móvelll d. Nylon.
Brao·

, Telefone:" 3666.
------

.oRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

-.

•

'OR, ANTONIO'DIB
MUSSI
Ml!:DICOg-;

CIRURGIA CLtN:!CA
I}ERAL-PART_OS

Serviço completo e Ilspeciali
,ado daa DOENÇAS D.E: gENRO·
\tAS, com mo-dern01l ·método.· de

diagnósticos 1\ tratament�.
SlJLPOSCOPU. ;-:-.' �ISTER,e -

SAL�1.'WOGRAFIA .,.. METABO.
LISMO IUSAL

'hdioierapia por, ondas liurtal-
8letrocoagulaç'ilo -, Ralos. Ultra
Violeta e Infra 'Vermt;lbo.
'Gonsultório; Rua TraJano, n •. l,

10 andar -' Edifié;o do MO!!teplo.
Horário: Das 9 às 12 hora. -

Dr. MUSSI.
nas 15 às 18 bora. - Dra.

MU:';S'í
.

Residência: Avenida Tl'Om-

powsky; 84.,_. _

ral. "d Rio�sid$uda: AveDl a

o, n. 42.
dA tend.. chama o.

'felefohe: - 3296.
--

_...-
V ESTAIJO

'I· '!�!�!�S��SA����:�A
,

PLANTõES DE' FARMACIAS· ,-,

'.' MES DE DE�EMu:RO
1- sábado.' (Úlrde)"=Far�lácia Sto. Antônio Rua F. Schmidt, �;�

,2 - domingo' Farmácia Sto. Antônio Rua F. Schmidt, :13
'

J! - sábado_ (tarde) Farmâcla Catartnense Rua Trajano
9 - domingo, Farmácia Catarinense Rua 'I'rajar-o
15 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajaúo
16 - domingo ,Farmácia, Noturna Rua 'I'rajano
22 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua C. Mafra
23 - domingo Farmácia Esperança Rua' C. Ml.',fl'liI

26 _:... 3.a-feira (Natal) farmá<;ia Nelson' Rua F. Schmidt

29 _ sábado (tarde) Farmáci a Moderna Rua João Pinto

-\0 PItí�EIRO SIN.
-

E FRAQUEZA,-TONICÓ ZEN.\ 30 - sábado (tarde) Farmácia Moderna .

Rua João Pinta

� ..AJA MESAl O serviço noturno será 'efetuado pelas Farmácial3

..

' sto. Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe schmídt. e

Expresso Florianóp:Dlis' Lida .• r�·raj;n;;e:ént: tabela não poderã '�er �ltHada sem prévía :

. ENDEREÇ9S ATUALIZADOStDO 'EXPRESSO I'
autorízaçâo deste Departamento. .

FLORIANÓPOLIS LTDA.
D
..
S. P., em novembro de 1956 -

-

.

.

Luiz Osvaldo d'Acampora

Trans-portell de Carzas em Geral entre: FJ:,ORIANÚ.rO
INSPETOR DE 'FARMACIA:

1IS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃ.O PAULO, RI<
DE JANElRO E BELO, HOR!ZONTE•.

.", �

A H:oit'k:no

:E';\:r.bNltO ···'t.ÊN'Ã � ,

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

/ 21)..35 (Escritório'
Caixa Postal, 435

End. Tele�. "SAND�ADE"

Filial: CURITIHA
Rua Vi's�onde do Rio Branci

332/:;6
Telefone : f2-S0

Ena. Tel�ll. "SANTIDRA"

"FUial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRF.

EDd. Teler. "SANDRADE"

"Riomar"
Comeudacor A2evedo,

64
Telefone: 2-.17-33
Atende "RIOMAR·'

E.lld. ��leg; "RIOMAllLl."

Avenidll do Estado 16f6/la nua

)
Telefone: '37-06-60

Âltacla: RIO DÉ JANEIRO
"Rloa"'" •

Agência: BELO 1I0Rl-,'
ZONirE

Rua Dr.....Carmo hetto, 99
:roaei 1:82-1fl-88 e 32-17-:-17

Atende "RIOMAR"
End. Teleg', "RIOMARV"

"Riomlv'"
A 'enida' And/ '\8, 871-B

'relefune: .. .10-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVURIO RÁPlDO R10MAR':_
Consultem oossas tarifa8. EXPRESS,O FLORIANÓFOLI'

.

.;-Fones: 25-34 e 25-85 -:- '

..............................................

•,. .

i , tiO,' ,nn 1
>. 't';Â'" so.kr�n'é 'Praçl\' 15 de no�embro

"

1
rua Felipe Schmidt

esqui�a

/

'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN,-\ ':

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

/ '

Viagem com segariloça.
.

e rapíd"z
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
·

lAPIDO -;SOL=llRISILIIIO;:=�·
�Plorianópolll - fia1.f, - Joinville - Curitiba

.

: - -.:...-,. . It

Age
A

nela' • 1\.0. Deoopro elqoÚ!.a da

.' .

• Rua Tenente :snv,,�ra

PEROLA
Vende�,se 011 arrenda-se o Perola R,estatmmte. sito à

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

2) de�embro de l!ljí'6,
público com a assis�ência

3) Para concorret', basta que cada consutnidor, sempl'e que
precise adquirir uni ou mais dos nossos produios, no seu

, armazem, feira, mel'cado ou qualquer loja comerc·ial, p_edir
um comprovante de compra (nota ou fatura), lIúe especi
fique os produtos da U'nião ,Fabril Exportadora adquirklos
pelo cliente.

'

..

4) Uma vez de posse dólsse �omprovante, o �oncorrellte dever:l
escrever na parte illferier da ·nota ou fatura o nome por
extenso, rua, númerll e cidade, ,bem assim o títlllo a, ser

,dado ao nov'o produto a ser 'Iançado pela. Uniáo Fabril

Exportadora.
5) 'Ú comprovante com as respectivas anotações, deverá, sei'

remetido em carta fechada, para a. redação de .rORNAL
DOS SPORTES, Rli.dio Naci,onal ou �scritório da União
Fabl'il Exportaporá, à Rua �guel Cout<, 121, com a se

guinte' inscrição - Concurso u' F. �;.
6) Cada concorrente pod�rá i'emet�'r quantas �artas desejat .

7) Após o recebimento das cartas, desde que as mesmas es

tejam dentro das el<igências estipuladas, ,serão numeradas
e devidamente guardadas até ao dia do sorteio.

8) O Concurso destina-se a todo '0 teuitório nacional, uma

vez que os produtos da UFE- se encontram espalhad�s por
todas as praças do Brasil.

9) Qualquer produto fllbricado pela União Fabril E:xrJortadora,
tais como:' Cêra "C"istal" _:_ Gordura de Côco "Cristal" -

Sabão "Cristal" _' Sabão "Pachá" - _Sabão de Coco "UFE" -

Sabão "Sll.ntacruz" Sabão "Rio" Sabão "Palmeira"
Sabão em PÓ "Crista.J" Sabão da Malca "Portu-.

guês" - Pasta Saponácea' "Cristal" � Velas "Cristal"
Velas "Pachá" - VelJls "União" � Desinfetante "Ufenol" .

Glicerina "Cristal" ou "Federal" - Oleo de Algodào "Adamastor"
- Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica "Careta"

,- Palha de Aço "C\-uzmalta" ...:. Rémovedor "Crlstal" e "Zaz-Traz"

podem ser adquiridos 'e servem para o concurso.

INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES
O novo produto a ser lançado, breve\11ent�. pela União Fabril

Exportadora, ,,,ão e 11quido nem gasoso. De sólido, só tem parti<,uhs.
E branco como a neve... Deixa às roupas '8 braucura do Cristal

'por éonter os elementos ALFA-X-12, que neutralizam"; 'cloro e as

particu.las cáusticas dos recipientes' que possam' estar agl'egados
antes dos exames finais de laboratório, tornando-se o mais poder�só
detergente, eficaz, neuthoro, um branco cristalino, que desafiará os

séculos ...

os se-

Ale�çao
OVOS, PIRúS E GALINHAS

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



, 'I,a política de imigração .�rá ado, I Çon r". \ fada peJ. ir. iL .

'

� Graciela Elizal(lb:" ·lentos contrastes com que forrado com.' um tecido "'!le

:" 4 (v. �) � o p��i éreJ'iiento�' �e, It�iinei:a . or- Da Globe Pr� .: �gtilmo8 ác�stumad9s. Por um amarelo carregado,..q.ua- . .,<

dent.€'. deverá expedir, río de' 'dem�qué a inqmetnçao .atue NOVA
.

YORK - Numa

I =xemplo
: uma sala com um se .alaranjado ; as cortinas

,c.(ií. desta semana, aos ór. do .mundo ·europeu poderá lias minhas últimas crõni- ,ofá turquesa também pode são cõr de ferrugem e beí-

---------,------,-------_---...1,.gQ.os....CQPlpetentesj'-:isto é, canaliza,r, ne-ste momento cas, falei acêrca de alguns»' incluir móveis 'e deeerações ges e as cadeiras e bancos

Ministério 'd� ·R1Ila.ções Ex·· para Ó iJrasil. . dos aposentos "celebridade", verde oliva, verde' aiamês; forrados de côr de ferrugem.

------'----�------------.-:-�t�m'e!>"e
o 'Instituto Nacio· 'O' Instituto N�cion'al, de que puderam- ser.,admira'dos . :fZu�'escuro, malva e roxo. ' ,As paredes 'são de um bran-

S
' · .. nal de ImlgralJitl.e "ColoniliJa i�à.ção} e ., Colonização na sétima Exposição Nacío- Tta ta-se de 1.1m conceito co Al'agado.

.

�

-Oo·��'�-,·"C·Ial-��-Ó, "'-•• _:>_"�
ão as normas de uma nova (lNIC), de acôrdo com as no nal de Fabricantes de Mó- noderno de decoração,' que

. ,
- 6Utica de Imigraçã:)� vas determinações do Chefe veis realizada no Coliseum, ·<i devido, em grande parte, à Ao lado dessa combinação

��r�tende o sr
".Ju.scellnr do' Go�êrno, .

deverá adquir.it o novo centro de exposição.' unplitude pràticamente Ilí- de amarelo, alaranjado e

, K:ubltschek, com;tals lnst,tu· dínamísmo, hbertando da sua de Nova York. Esses apo- mitada 'dos corantes moder- branco, estava o aposento
i ções, facilitar, simplificar ê fase estática. sentes, cada um dos quais 10S. Foram 'necessários sé- que mais chamava a aten

desburoeratízar :

Os servíeos . Os consulados de carreira dedicado a uma· personalí- ililog, para se criar as limí- ção : a sala de estar em es

im�gratór,ios Pata...{j BrasJI. no mundo inteiro, recebe,rãs dade, constituem apenas al- .

c

�ádas palhetas das côres tilo eduardino de Cecil Bea-

O racismo -por Ineríve! que novas instruções do ttamara-' guns dos aspectos -destaca- naturais, mas, no espaço re- tem. O sr. Beaten, com seu

pareça, ainda é. levado' em,' tí no sentido de atuarem dos da exposição. Foram a-" lativamente 'curto de cem senso para deeoraçãç - 1'0-

,eonta, em certos' casos será conforme a nova orientl'l<:ã.r presentados muitos outros anos, os novos corantes au- mãntíca, empregou prodí
eliminado, inteiramente; se- do Oovêrno, e o INIC, por aposentos, dedicados �o sr, têntico estão ap-arecendo em gamente tecidos num esque

gundo fomos informados, fi· sua 'Vez, desempenhará pa. Homem da Rua e senhora, milhares de variações. �sse ma de côres do branco, cõr

cando estabele,cido que O� pel mais dacísivó e eficiente que também são levados em século de. progresso na eôr de rosa e granada. O teto e

critérios de seleção terão co. tendo em vista Os altos in consideração, no que � dtz surgiu em 1856, quando as janelas estavam cobertas
-

mo base, tão sômente, o v� terêsses do Brasil. no setor .respeito à decoração moder- William Henry Perkin des- de pairo c�r de rosa claro,
lor técnico e o moral do imí imigratório. na. cobriu. a primeira anilina: a

grante. �sse grupo põe em foeo malva, De então para cá, que produzia um efeito es-

O Presidente da República.
"

a tendência para combina- .

t
. petacular, com as paredes

CASA MISCEL�NIA regrs rara�-se nesse campo, forr'adas de veludo côr de
não quer perder, como ra 'ção de côres em vez de vío- progressos assombrosos, pa-
aconteceu em eutras oca., Grande variedades �e brln- toa os quaíseoncorreu, valío- granada. Um tapete branco,

'swes, a oportunidade de: quedos' samente, �om suas -descober- com um tapete azul por ci- .

.:lo. f 9 15
ma acentua os móveis de vi-

I, atrair para o nosso -país os, R. conselheiro�-
....a ea n.

_,1 Empre'S"."lm_o_de.,·' ....
t::l.s e aperfeiçoamentos, a

\ II _"
.

G-eneral . Dvestuff Company, ne branco dotados de um
-----------......---------

lh
uma das maiores produtoras �cab�m�nto especial para

SOCIEDADE· €ARBONtFERA PRóSPER.A,r: S•..A. bl . Oes. " 'I: .. 1 de corantes de alta !qú.alida. mterl.or. Para os lustros d�-
. dê -domundo.: ,.,

.

I
coratívos foram usados. Vl-RIO, 4 (V. A.) - O min�;

" "

, dros Tiffany, com prOdlga-
EDITAL D� CONVOCAÇÃO tro da Fazenda decla.ro,u.- em' O deco'rador Edward Wer- lidade.

Belo Hori;1Jonte, qUe Os Mtu" .mleY emprégou as tonalida-
De ordem do Senhor Presidente e nos têrmos da 1 d

'

t'
"

os o empres lmo interne des.do amarelo em sua apre-........... Lei e-.dos Estat.utos, ficam os Senhores acionistas desta d 'i bilh- d
".

'"

e l1U nze
.

oes. � c�'�ze' se11tação na exposição, uma
sr. José Lupércio Lo- Sociedade convocados a c'omparecerem à Assembléia Ge-

ros, segundo o projeto Ja en .3ala de estar para tôdas �s
Ial Extraordinária, [. realizar-se no dia 28 de dezetnbro mãos do presidente da Re fi.nálidades, inspirado numapes

sr. Roberto Grams rt?, corrent� ano, às 9A horas da I?anhã, na sede �o�al, a pública, serão protegidc.;;

I
pintura de Ippolito, cujas

sta.· Regl'na"-Aug'usta,
hm de dehbel'arem sobre a 'segumte ordem. do dla.. contra a, desvatõ,rização ,.da

. "', A
. f

,

t'-.I- ,

"f' .- d 't d 't I d� S
" " rlcas cOJ,'es oram repe lu�

__ sra. Ester de Souza filha do dr. Oswaldo Bul-
ratJ lcaçao o aumen o e capl a a, OCle�, moeda. FrisoU' Orgr. José Ma; ;"rium fofo tapete tecido. à
<lade, d.� Çr$ 14.400.000,00 para Cr$ ria Alkmin queF·:h.éGovêJ1no· -.' .

tA l'
.

Costa, espôsa ao sr. Indio cão Vianna 00 0"0 00 t' dIA bl"; I mao. com re angu os ama-

Catarinense da Costa
I
- sta. Neusa da Rosa 6GO.O I "EU t' ,ad� �r�za dO P:6a d

ssem :la lançará m�o J.,desse

recu�So'tl' relos, alaranjad9s, côr de
_ Sl'. Osv'aldo F"'l're'l'ra _ sír. MOl'se's LU1'Z Sch- el:a x raor marla e e novem ro normal à Ivida. economica de b 'b 'A

d f ,-
" do córrente ano.. ,

_ . _

a o ora, cor e errugem,

dé Melo mitz . .,
/ qualquer naÇao,. porque nao.. b.eiges e brancos� O sofá,

_ jovem-H> Nazareno Sil� :...... 8ta . .l_\vany, -filha do . .CnclUma, 27sde.::_ovRembrde° dCe 19�6 deseja. emitir.�,'" comprido e .recurvado, é

J
. UI: ezen orrea Trinta .por' cento do em

'va
_

"
.. d:. Al�l'edo Da�asceilo _da Diretor-Comercial

- sta. Maura de Oltvell'a Sllva, <
• préstimo serão, destinados a

----_........__-';.� - - ------. - auxiliar as unidades da Fc-
�.

-"

...()__ Í>....-;�:��-.;()�4iíi.:<)��)��!�: ,�.���_" IARJJLIJ? A ::i��:::' �:t::�:e:��md�a:�: A T. E N ç Ã O

Z�llry M·'"8'.'"h'ado',;' e•.••·

l,' I Vya. AdeAlanidder'adPeereira 'de Ab�lardo' a ilvabMi1is ,o projeto aprova'do p!lo C'_'Tl

.
.." •

... [:e:
-

.'. j
- '-'-:" � 1) .e�x�c:"'ivo· lá desti. Aceitamos encomenpas de PLACAS ESMALTADAS.

- - 'c,

I
N.athália �acuéJ�tlis.. - _�ou vinte pGr �entô�.��"tà�3� �m côres, para diverSlJS fins.

Acoolec·I··,,:'·ii'los ··S.Pial·s;:, · Têm pràzer de parti,.' Têm ,O',prazer' .<k-' parti�, ,;cQr�er �s est�d�s�en� eeoDo_ "End-:�NTAL SANTA APOLON1A

.-
_ ", .: '. ,,�,,�� ...

,

' .. �'.�'. iiparao�seus .. pare.ntes �'d!pa-l.aÓA·,seus:B����eB.�e-,inia.nãOp�g�:'l'esIst1!t!�t;tll_... ,-'.�,<Flor��:�,'9�!��d=.ffi!1arin�['Iessôas ;de s�,�, .rel���s,.'P"�Ré�������,��leS �T�ª, ,.�; �qlOc d��' �\l'"�t��!tt:�0a��� ,�
_. .

'

. .' .'

t(l__()c:::::.()�
• &'

•
" < oi ,'ib'1fft-"ato'l;' ôê''''éã:�iiíêntº tf�""'cõiit'rafÕ·· dé::'ê�ametr o caedit.�; '.e:, ...;'" - _. ,_.

...._ . ...._�u

"A
-,

-

�eu filho Nézio,' com a sta. 'sua filha Va.lda com o sr.. O ministrô'l -·da 'F.'azenda .

-
. 1"

•

Festa das' Elegantes será no proximo dia 13

nos,'
Valda da Silva Milis. j N'ézio Pereirlil-

-

de Andrade

..
afirmou, ainda,. qu� o. ��- '«NO �DdCal08"" ��. ,

8alões do Lux Hotel. NÉZIO e VALDA '. pré3timo lnternó'sera nlii!1Z'l-
---) : *: (---

/

.

Noivos . . ",; .,. do no fina�iament'() do de-'
.

-CO'm !;I D·.bl'·la"";'" O'a' Ma"_'oE
.

, Florianópolis, 21 de XI de 1956.
• '.

ficit orç,amentario! �" . .,...�§.D . _. .'..
. �,

ntre os melhores do ano está em minha lista, o .

QUINTA.FEIR.á, 6 DE DEZEMBRO:""
'

C'antor Julio Marino, que na festa "A Boneca de Natal" �".
As palavras que eu� vos· tenho . dito,�sio espírito e

foi consagrado de�exifo, com a linda musica que deliciou �- ..."....

são vida. <Joio 6:63), .Leia Joio 6i53.63.
aos presente-s.

"'(J ESTADO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE S.· CATARINA
- .--==S:

.=

Estraahas . Lagrila
FELIX PACHECO

Lágrimas. .. outras épocas vertias;
Não tinha o olhar enxuto como agora,
- Alma, dizia então comigo, chora
Que o pranto diminui as agonias,

Ah ! quantas vezes pelas faces frias
Por mal do meu amor que se ia embora
Gôta a gôta, rolando, elas, outrora
Marcaram noites e marcaram dias.

Vinham de oceano d'alma imenso e fundo
Ondas de angústia em suspiroso arranco,"

\

Numa .desesperança acerba 'e louca;

Nos ólhos, hoje,.as lágrimas estanco,
Mas rolam, tôdl}3 sem _que as veja o mundo,
Sob a forma de risos pela bôca.

.

.........��"

FAZEM ANOS HOJE:

Casamento:- No proxi�o dia 8 realizar-�e-á na 'Igrej�
N. Sra. de Fatima, no Estreito o enlace matrimonial· da

Srta. Lili Parisi, com o sr. Edison V, de Mello. A coluna

social deseja aos nohos e dignas famílias os mais since

ros votos de felicitRl'ões.
--=--) :*:{-.--

N'o proximó dia 8 quando estão festejando a formatu
ra da nova turma da 'F'àculdade de Direito, realizar-se--a
na mesma noite um súmtupso baile de gà1a nos Salões'
do Lira Tehis Clube"

--):*:(--.

E stá bastante' prêocupado o sr.. Luiz' Fernando, pro

pdetário do Sabino's Bar, com a bonita ornamentação
para as festas de filO do ano.

__ )c:*:(__._

Encontra-se
casal sr. e sra.

em visita á noss� cidade o simpático
Cid Taloys.
-_-):*:(--

N a cidade de Tubal�ão acontecerá no dia 15 o casa·

!nento da' gl'aeiosa srta.. Zelia de Menezes com. o sr.

Mauricio G. Mallre. Aos noivos e llignas . famílias, os

cumprimentos d�sta coluna.
-.-):*:(--

Grande Bingo �e 'Natal no- dia 22 pró c'onstrução do

1.0 Ginásio coberto €m nossa· cidade. Cinco lindos e va

hosos prêmios para você leitor, entre estes 'encontra:'se
um carr'o de marca ·'Jaguar".

�):*:(-,-

A . 'Boneca' de Natal, foi 'a festa organizada pelas.
aras. dr. Osmar Cunhâ Prefeito da Capital e sra. dr. AI-'

fredo Ch�rem Pl'esidE-nte da Legiãll Brasileira de Assls-

,tência. A festa que foi realizada no ultimo sabado nos

�alÕ"es . do Clube Xl[ de Agôsto, �ontou com a, presença
do Exmo. sr..Governador e a. sra. dr. Jorge Lacer-da e

outras autoridades que lá estavam apoiando a 'esta ini'�

ciativa que .dará à cl'iança pobre de nossa cidade um

tnelhor natal.
.

--):*:(--

E ncontra-Se em vIsita a nossa cidade o dr. Reqato
C. Pimazoni con�eltuado advogado ni\ cidade de Curitiba.

-) :*:(-----'- .'

OdI'. Ferrtítndo Bastos em c.om:lUmbia d sua bonita

+���'a divertiam-�� no �abi�o's �i1L �.m· ��I}.�J��qê dO�i��'l �

. .

-,-):*:(-,_-

Florianópolis, quinta-feira, 6 d� dezembro de 1956
2�._.�X_ _ ::e;ee' .� ---,--
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PROGRAM,A· OQ,·M·ES
-{Ií

..

;vr MIllS DE DEZEMBRO
Séde Urbana

DI.·f. 6 (5a.f,�ira) - Festa de formatura do Cursr
Científico - Colégio Coração de Jesus

DIA 12 (4a. feira) - Festa de formatura dos

aJunos da Faculdade de Farmácia e Odon

tologia
DIA 18 (38. feira), - F�sta de formatura dos alu-

" (> nos da Escola Industrial
.

DIk'22 (Sábado) - Bingo do automov�l Jaguar,
L .

para o Ginásio' Coberto
DIAt23 (Domingo) - Às Ui horas - Tarde <lo

.

Papai No'el, dedica,d.i;- &. criançada. Às 20
hs. Soirée juvenil .'" .

t:IA 31 (2a. "'eira) - Tadicional e grandios'o bai
le c!e gala, comemorativo da passagem do
ano. "

Sede Balneária ..;_. Coqueh'os '

Rec(Jfllenda·se, 'novamentê; que para frequên
cia da Sede Balneária, ê h�J)rêscindí\'el a apresen
t -:çáa da CARTEIRA SOC1.AL para os sócios, es

,,)sá"s e descendentes. NãO_há axceção.
"

3
___ w:e;s:. .. __�-;==."... """"'l.",,_.,,s...t:-__�.....="'=_:=-!!I!!_""u..,••

Estou cetta de. que al

guns consideram. absurda a

decoração do sr. Beaten e.

outros a acha-nM' deliciosa.

Mas, de qualquer maneira,
. veio mostrar que o mobiliá-
rio completo de óutros tem

pos pode ser tomada em ar--

ranjos aquilibradQs com

lrÔstO' nas. cas-as e'aparta
mentos de hoje, de aposen
tos menores,

t
. QUANDO �'b estava com 13 an{)s �e.idade, deixeimeu
lar na. Suíça e parti' para. os Estadoft I Unidos,- sem di

nheiro e sem conhecer a líng'ua do país. As últimas -pa
lav,ras de minha mãe, -ao pa:rtir do trem, foram: "Nels,
'lembra-te de Jesus; !pmbra-te de Jesus, Nels." Bem apro-·
Ílmdadas estas simples palavras são de uma sabedoria

iqll.d;�mental. Por ehb pÕidemos ver a conhecer a' Deus.

Quando eu
. cheg\lei � ilha de Ellis, ali ninguém se

.

tornou meti protetol'. Durante onze longos dias tive de

ficar na prisão, sem qualquer pessoa que pudesse com

preender-me. Meu Ú'11CO confôrto era a. minha'Bíblia

i'.uiça. Eu a lia e torilava a lê-la e �ela eu achava Üeus.
bem perto.

-

Pessoalmente cOl�fesso que sem' a Bíblia eu estaria
inteiramente perdido. Ela se tornou parte tão importan
te dos meus hábitos diários que. tôda a minha vida se

r.lteraria se eu não fstivesse lendo a Bíblia. Como' po
(Íemos agradecer a Deus o sl1.ficiente por uma Q�nção
t�l?

- .

Que a Bíblia não constitua para nós ilm problema,.
mais sim um poder, Que ela nos una com. o- seu amor,

guie com sua luz e nos salve pelo seu espírito.
-

ORAÇÃO
'ii

N�sso rai, dalP08'-te graças pela tua Palavra Santa.

:,Que à Bíblia_ nos ajude'a fàzer a tua. graça presente, a

'fim de 'que nossas'itevas e temores sejam lançados-fora
por'tuá.luz e'amor. Por Cristo, o·teu Filho amacl9. ,Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Como Cristo é o amor. de Deus vivido, assim também
3. Bíblia é o amor de Deus escrito.

.

, NELS F. S. FERRÉ (Tennessee)
Leitura bíblica mundial - João 4:1-38.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O l"AIS ANTIGO D!A�IO D� S.. C�TARJNA
.

'

- - ---- - -,_;._---�-'--�-

Nivaldo -e:':�lvalÍ 'na� 'lista dos cODvocados}�Dara, a
formação do Scrateb pa�!!�!ª�ra_'b"dap�uli'éia,ootr"l"

tch paulista que disputará os catar inenses Nivaldo
o -' Campeonato Brasileiro (goleiro) e Ivan (zagueiro
de Futebol, foram convo. esquerdo), pertencentes res

pectivamente aos clubes
cados pela F. P. F. um bom

I
Palmeiras e .Santos, Pal:a

número de jog��olres pe�- ?�ns'; !eF��d�des �,o� .doía
tencentes aos diversos clu- ] 'destacados- piayers",

IX, PRELIMINAR' _DA XXXI'I CÓR�fõA ,

INTERNACIONAL DE SÃO' SilVESTRE'
',--

.

O RegulamenfoCAMPEONATO BRASllE1RO DE, FUTEBOL 'A l'U G A � SE,...
:

No seu programa de_,.,.,di-j,de dezelmbro _ t(dOmingod),_, ;
"

,
-

,

3a fusão e pratica de todos com qua quer empo, eGo I"a's Amaz'onas. Rio,Grande do 'N orte e Paraná, ',OS vencedores da " os esportes, no Brasil, a preferencia
.

com partida
-' ,

,
"

-. . Uma sala para f·ins co- GAZETA ESPORTIVA às ,9 horas, ou às 21 horª-lil,�, ,

R'odada -"

�
-

.

mercíais sito' a Rua CeI. o mais' completo jornal es- para os Estados de clima
'<l ". Pedro

.

Demoro 1663 altos "pcrtívo do país - vem rea- quente, e terá um- percursoA terceira rodada do 'Em Goiania - Goiás 2 x .x Pará 1. '
, �< Nesta, Capital -' Para- do Bar Marabá no Canto �

lizando, desde 1925, a gran- de 7 mil metros, controla-Campeonato Brasileiro de .Estado do Rio' O. .

, Em João }>�s�ô�":' "Pa� uá ;B'kS�nta Catarina � _
Estreito. de CORRIDA INTERNA.. da e dirigida pelos repre-Eni NataL_:_ .Rio Grande ,'raibá O x Espírito Santo.O.. 'Na 4a rodada intervirão

CION-'t\.L DE "SÃO SIL- �entantes de A GAZETA"

p' V Ih "A"
-r rÓ; •

d a'rtos pô ; " Tratar. com..» propríe-
'd id t

do Norte 3 x Cearâ.d, ' " Em' orte e, o - .. ma- ",os' mesmos a vers .

',
-

'VESTRE", nela intervindo ESPORTIVA, evi amen eEm Macapá - Amapá 1 zonas' 6 x Rondonía .1. ,rétri i�vertidos os locaís., éário do Bar. r
os mais destacados, atletas credenciados.

-�

FfóVD PATTERSON, O CAMPEÃO
�

�:!��:a�e�r�!. n�te �ú�� d! h�;�e;- e���a�:�it:!�e��::
,

,

dezembro, na Capital de (federações, ligas, associa-'
, 'MAIS

J

NOVO DA 'HISTÓRIA DO BOX São Paulo, tendo um per- cões, etc. filiadas à Confe-
, ! curso de 7.00Q metros, deracão Brasileira, de Des-

.,...A.UN:DIA·,l, ,aproximadamente., portos, os 'represe�talitesITI Como nos anos de 1948, de - A GAZETA ESPORTI-
NOVA YORK, 3 '(U. P.). -CuddY, da GP) Floyd Pat- i 1952', passou

-

a ocupar o
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, VA solicitarão a coopera

- Floyd Patterson, que, tersdn, 'pugilista de apenas, trôno que Rocky -Marciano Ül54 e 1955, há _oito anos ção .das mesmas para uma
dia 30 à noite conquistou o 21' anos de idade, derrotou, I deix�ll vago, ao

.

se retirar 'portanto, serão seleciona- melhor organização tecni
título de campeã., mundial ·A�chie -Moore na noite de , do rmgue.. em abrtl pas- dos em elímínatorias, os ca.

de, bóx, dos pesos-pesados, 30
.

de novembro conquia-] sado. ". .

'

,-

'

representantes de cada Es-
se' converteu: em pai: algu- tando o título de campeão I

,
.

Converteu-se F�oYd nais tado do Brasil, � que aqui 3.;<> - Na, IX Preliminar

ma,s, horas antes da luta 'mundial d;e ,bOX,' Pêso-pesa-I �erson em campeao, ma participarão á convite de da São Silvestre poderão
contra Archíe Moore. Sua do; . Jovem que Joe, LOUlS, que A GAZETA ESPORTIVA, participar esportlstas ama

espôsa, Sandra, jovem de. Nenhum, outro "lutador I
conquistou o' titulo com a

ao la�o ;dos' atletas euro- dor.e�, civis e militares,
18 anos, deu à luz uma me- .onseguiu, 9m

\

tôda ' a ,his-, Jdade de 2� an�s. ,�,ack
I
peus e. eulamerlcanos. O maiores �e 16 anos, filia-,nina às 18li15m do mesmo tória. do,box,

. �scen�er. ao �.
empsey

'.

o.

cO,nqUlsto,u
aos

:con�rit,e, pa.r�. os E,�ta�� ,,�Q§ �.lUl..Jl&'(L_a,:: f\.Ll.lUfU\'-"1""�:l'"dia, no "Queens Memorial trôno do campeão mundial. '24 anos.,� '�,
", '�'J�..Rx.J;m>/.'.;u>.t'-�a-1 tlda�e l�ma,dOl� e que nao

Hospital'.'. A menina - com a idade ,���,�__ , "vm""t!st��; Yãt'i1el:'S'on 'ista do _j.o:n�I q'ue p�t�oci-,r e�te�a� cumprmdo perta�.

d t
.. 'A •

_ ,�!�9f.e.�dt.'r(í ',a lut� a,o;l obte�e 31 v,lt�l'l�S. .em 32. 1'ÚU ou dll:lgl.U a pi'ehmmar I dl�clphn�re� . .' As INSCRI

1 rONG�, [S-(O'·· D'A CRONICA, ESPOR- ::��:�������-:����;�.,
-

.'2' minutos .e 27 ,se.gundos I peleJ,as _proÍlsslOn�us, en- la "São Silvestre" em sua ÇoES SAO GRATUITAS, e_,.:\., 11\:[ J
'.. A :"Cespôsa do puglhsta :do 50 "roun:d"., b, /Veteran,o .quan,

to Archl,',e', M,O,
ore, so'· Capital., 'Assim" ,'P,OI', iIlte,r:-�.

os senhores. representantes
'OE SANTA CAIARDIM.L4'"' 1

d' '_, 'a' falar pugilista;' --;- já -com 39 anos ,freu, o, sexto n.0ca1:lte, �m nedio dGS seus,. a,migQs efl�' ,de. A:-GAZETA_ ESPO�TI':
-, �

, .. ' ",' .'. j_�' -

" .; c,,�:e s;�� ;:r1,��ue�,lntes ti.e.' 'de idàd� 7' a�"esentaYa
I
seus 21 anos ,de: ca,rr�tra ;Jor-tfstás em Manaus' Be- _ VA nao poderao aceItar

.

, ..
'

- seguir} pl;l;ra o 'liospit�l ,p�'i; projund�s� ��rtlllejt�s_ sêbfC I
protissl?nal, �� a .derrJta �ú-� eU;; São' LIlÍs,. ;:rer�zina, pre�os. "�xtras" ,'em di-

18 ,�:1H-c não queri!(., deld-l(r 'i) ôlho es:querdo, quandô· o l mero 21, em suas 157 pele- FbTtâle�a, Natal, ..João Pes- aheIro, destm�dos aos con-

_ . .

·I·@r;ceoc�paqo. ". .'."i árbitro, . Frànk :Sikl)ra,' o
I
jas. .

_.
.

'oa, Recife, Mace!ó, Ara ' correntes senao medalhas
,

" _.'
' '. ".,

,',

; '

..

'

.. Pattersorr só teve conhe- declarou vencido, ;Ue'sta pe- A DISPOSIÇAO ,DE �aju, Salvador, Vitoria, Dis' e trofé\ls.
,

" de _ Novem�ro ,,'_.-:; '. ,

J\ ,,' '. ' ,�, ;:,7 ,$ime'?t,o de-. q�e já el'� p"ài leja do "Ch!cago"Stadium", MARCIANO
" ,�rito Fe�era,l, Niteroi, Be� ,4.° - o local da. partida,

� "o' 'PR A.BAL'HO DA ORôNfCÂ'ESP,ORTI� I depo�s de su�, �ensaclOnal '<lue fõi assistida por 16.000 CHICAGO, 3 �U. f.) -: lo Horizonte, Goiania, Cuia- o pércui'SO (ruas, aveni-

VA E'A -AS,SISTÊ;NGIA�OqAL
.

,I, "i!ória 'nG.' "ring". ,

..

�spectador,es. "

Floyd PatterS'On ;.declarou, bá, '/ Florianópolis, Porto d'as) e -a chegada serão ele-
A t .

� j GONÇALVES, da kC:E.J. ,O MA}S ,NOVO CAMPEAO Paterson, ca,mpeão oHm- qúe "estará, pronto para-de-::- Alegre, Curitiba,' Territo- sign,ados pelos repr�sen�u o�"; ,
" , ,',.. , .

" 'CIfICAGO 3 (Por Jack ,)rco�d1'l' pêso, médio, em fender 'o títIJ.lo,Jl!f"pra:zo �e rió do Amapá e São -Paulo, tantes de, A GAZETA ES-Senhor PresIdente!., ' '.

t
�,

- ""

PO IVA PORTIVA, em suas res-Senhol'es Congressistas!
"

res "meses,' " A GAZETA ,E<S. RT
- j

d
'. .: '

,
. ., , ' A rapidez �e: forfaleza do fará realizar.,. pela nona pectivas' Capitais, deveu o

"
P0C!.e ptara acl���l:; Pf�!eCert'vque, não AhasJS'al'·stê���!q��r ...• '7. Ú pJ, C ,O' '(''', '

..

' '1;,." " ..,',' �p.o,�o �amp(lã'ô,. ·re��alta�,!l.s vê�, a '16 "(desess'eis) de de preferencia 'no perime-!lgação en re a rOnIca� ,e_!lp<?r l"a e ,a .'- 1 I
t

, ,)J '." - :' c.om v,E!lozes . "jabs":,.,d� ;es� d�zembro: nesSas Capitais, tr'o central.
"cial; e assim vão se justific�r 'a inclus.ão no Tem'á:

.' ':', .- ."
.

I querd,�, e podero�o� "hçoks", uma nova preliminar de 5.0 _ As ,inscrições se-rio deste, Congresso da ·TÊ8.E 'po,� nH,m �preseiItada, in-, Luiz OSDl�do Ma��l�e\b,. ;' "II:li$sim; êomo'
: fUltn:in8tntes 'ieleção, para'- a escolha- do rão aceitas até a .data de-titulada: TRABAL:!-IO DA CR.o�IÇA �S�ORTIVA E

,

. Todo o público esp�rt}vo cat�rinense, �$tava ,�e-, direit:rs o fazem superior, ttleta, que vir4 i'epresen.tar 3ignada 'Pela direçã6" daA ASSISTÊNCIA SOCIAL -:- Mas senhqr,es Cong�essis- ,I (�ui?so' dê\ assistir 'a p'ar�ida entre Paran'á e Santa Ca-
ao que 'pa-rece, a tóaos os

J), seu Estado na XXXII prova, dev�ndo' as mesmastas! Quantas vezes 0& Crolllstas ESportlV'OS,. �q.Ul pr�� , tanna., " ,

'. ' <lS'pl',ranti>s ao cetro,: enca'- .

I de .�el'em enviadas ao repre-
. . ," , '.',

I
'" "

f"ruI'''''' Co�rida', InternaclOna ,�sentes, já foram ch'.lmados· a batal,!lar den.tri:r, �o_ setor "ApeSfll" d{) clima ue :�esagrado que .
01 crIO' etll

beça<lJ?s p'or Toni�y (Hur-. "'::ão Silvestre de 1956. Es- :;entante de A ÇAZETAesportiV_o, por. 't�a causa nobre ,de Assil!tên?ra(�o�iàJ:� Jor,no 'd? :nosso seled��a<l.? -"7' fator. I>�i�olé�ico, pal!1' nane) JaCKson, Willie Pas-- t� llrova-séleção obedecerá ESPORTIVA, acompanhaEm mUltas ocaSlOes o esporte tem, cooperadQ: ��,clihda-, deCre_í!ClmO' de prodl1çao de uma ,eqUIpe de, futebol. :,.' e
trano, Bob Bakerp ,Harold

to seguinte regulam-ento: das de um .atestado medico,\mente no setor assistencial, tanto na parte espo:rtlv� to- ! em (Ilie pese, o favoritis�o tribift.ado ao Paian�' ,�o�, Càrtel�. e Eddie, Machen.
.

> '1.0 ,-'c- A IX Preliinirilr,' certificando que o inscrito,'110 na recreqtiva, cum festivais e noitadas aançan\ElEl,' torcedores' .

des'acreâitadó�, imbu,ido!! d:o mal�vó10 es-
O nOvo campe,ão. levou· da São Silv�stre será rea- 'ou ins(!ritos estão aptos acUJ'as rendas muitas vezes integ.rais, são destinadas' à, r,lírito, d�rrotista: que' t,a�tosfJmales' acarreta", &0_ nosSo

'vantagem durante,
.

os três n,articip'ar da' IX Prelimi-
.

.

,1 lizada no dia 16 (desesseis) v,hospitais, créches, sànatórios, asilos, etc." onde o.;. tra-
'

1110desto, filteból; ,a représentação catarinen�-e a�úou I)l'imeiros assaltos. No qúar- nar da São Silvestre, que ébalho dos direto�es de ,clubes e o silór, Aos ,atletas são
I

bem, cuj� derrota e!1COn�1'� justifi,cativas"em, parte, n,a -to': Ar,�hie Moore desenea-'
-

de carater individual.transformados num pouco de alivio material e con�ô�to
I

má conduta 'do goleiro di�o,' que sentiu as e,moÇÕeS de, d:ou foi-te ataque, qtte obri- 'Festiva I do .

6.0 _ O vencedor da Pre-moral aos inúmeros sofredores d�s' mais varia�as mo- : nma estiéia. Os, "para;,nae���s, entretanto, m.e�os. como gou i>àtterson a �e colocar.. lIminar da São Silvestrelestias; e isto senhores con.gress�stas � tem?s VIsto s.e-I v:encedores não chegar�Jf.!,l��a: corr�spond�r, , �DlS, '() pl�- I na dêfensiva, e iniciou o
-

Bota fo.go 3erá o representante do IseuguldamenteJ•em todo. � BraSIL POIS bem! Pergunto
.
eu. card de tres te�to� a um ,�,stampado no fmal d,a luta, nao, ,q\:linto com

'

igual impeto, Estadõ na XXXII, Corridaagora, por �nterm�41O �e quem os q.u�es Esporhv.os: �spél�ou, com, Justlç�" 'o q�e s� Pl1ssou. dent�o d!ls <t1i�- pórém,: com um ,poderorw Com um bom programa ie São Silvestre �m Sãoque assumem. comprumlSSOS com EntIdades de aSslS- ,'iro lmhas. TIvessem os çatarmenses uma lmh� atacan_-' I "hook" d esquerda ao quei- :le fesfas, o Botafogo f. C: Paulo, com passagem detência social; tornam público. o,s seuS"festiv�ls com fins te,mais empre�nded0ra, COIll mais sentido de .pen9tração; xir derru60u Moore, até a festejará, s,ábado e' (lo- 'ida e volta de avião, ho�fjlant�opicos?' � eu· r�iésrro respondo: átrav�E �s .

págin,as I '1m goleiro �osàdo de ��iS' experi�ncia� e o. �esultado t.b ,I cont'agem de, nove. O ár- mingo, o transcurso do seu pedagem, tudo por contaesportIvas dos Jornal,'; e os prGgr�mas radlOfolllcOS das hál da peleja talvez n�Q fosse tao � �lsonJ��!o �ara o. bitro contou os <!ez se8'un� ,aniversáI!io. Eis o -progra- je A GAZETA ESPORTI-emissoras. "ónz,e" visita,!lte, -que, pa;rece-nos apahco nao deIxando, dos regulamentares. .

ma:
,

. VA _

o ...mllis completo_Assim sendo :os" Crq'riista�, esp,prtivos-Jt!.n ,!:Im. papel ,transparecer, nem de l�nge, aqueli!. tradicional "c las-
.

Gus de' Amato, empresá:
'. Dia 8 _I Corrida de bi- jornal esportivo do Br�sil.importante a c,uniprlr""I1�se' inaravilhQs:o setôr .de AS� se" e" categorià que est�m?s .a?O��limados .

a admirar. ri� de Patterson, foi o eu:, ,;icleta, em homenagem ao, f 1.0 � O atleta venceSISTIR' os P'oBRÊS, ,D'OBNTES 'E DESP1WTEGIDOS F'fltorces. prepondera.'tes rna vl�orla
.

dos paranaenses cat'regàdo de desafia,r; o .31" Dalmo
.

Soares; Coroa- dor da preliminar, nos EsTIA SORTE.':":_ iêU?m'ehte' peÍo qué" tellloS obí\ervado; 10yal1l, seíp dúvidas, a dê,�astrosa ��performance" do �os- mundo, em nome- de s:eu cão da Ra�nhà do clUbe :ados, poderá representar oprincipalmente em S'ãiíta' Catarina, os nossos nobres co- 80 ar�ueiro. e a de.b1lid�e ?o. nosso a-t�q�e; : Mas, Isto
p'upilo.,

.

!i;': �rta; Cleia Vieira; ;;eu Estado, por dois' anosleg�s da Crônica �'lportiva .'escrita e fa:lapa, toJias as Hão ttra nem res-trmge Chmento da su.a vltona, qU,e s.e _ "Há um ano _ de�,�- ,Dia 9 ,....... Posse da nova .

�onseeutivos, desde que seM'vezes que foram ch:tmados para' este terreno,. seJÚpre o não foi ,construida à base. de" um perfeIto tràbalho teçlll-
l'()H _ disse que Patterson diretoria; Corrida. de re- ja o campeão da prelimi-fizel'am com dignid{1 ce e dedicaçãl), e acredito que por oco, .teve a virtude de se� obti<la 'com a maior lisUl'a, den- ,g�lnharia '0 'campeónàto_ nat..falta de apôio da Crônica Esportiva, não t�nha havid? tro de fatores adversos cómo �,ltmp'o e. torCi�. r:cindiàl dos ,esados., Agó- § '?o' _ Não ,será permi-fracasso de festivais e�pol'tivqs com;fins'filantrópicos, .

-,'
. ""," ,1·"', . <",' .'

i'a, j)osso afirmar .,que, se tida' a participação' deE meus senho'res, s;'rá 'desnec:es:sá,rio ,di?;er aqai,: � da, '

, Comenta:se, pelH cidade; 'que à representação cata- "''!arciahci dec'idír voltar !lo atletas estran�eiros, 'nasRrandiosidade de,�U� cªniP,.�!lii�;.fílà}ltrÓpj��,; qQarido. rinense sofrerá álterações, em suá' formação, para a 'r:: uádrilátel'o, estaremos, dis- oreliminares dos Estados,
'

es'tamos escrevendo oU fafimdo' em favor de um< f�s.tiyàt "Je:vanch�;' ,df! domingº ,pró,-,�ipo em, turitiba:Re�lmeI1- I�'Jstos a aceitar o comba-
'

1.0 _:_ N� caso de o ven":esportivo, filantrópico; não nos taltam:,: palavraS' para té, micessadh se totua, qj,lê o;iovem' prep�rador Valdir t€".
,.

. ;:.
:edor de qualqutlr Estado,

-

,fazer com qUe os d�sporÜstas compãre:çam' 'em maSSl:! �l1:afi'a' iiltroduza modifica,;ões na estrutur�� "da ,equipe P�" _!iotivo de força maiql',<;/ls praças de esporte ou aos, salões ilê bãi,le. -:Por êst.e mo_.. :'Qarriga�verde", prbcipa.lmeptj:! n:Q que t�ngê,,ª, ofensi" não podel' embarcar parativo, senhores C0Ii;grN(g1stas sou �epa'recer _ que . s�j� va, ?9is' f,oi,J)ate��e

S,ua. rri�4,.,iOCl'i'da��, COI1.t.ra,
o

pa,raná'J'
São ,Paulo na data ,estabe-d'oravante incluido (,fÍ'cialmente' no' ['rabalho da Cl'ôrii:, dommgo ultImo. . '" ',. ,'.' ..

.

_. 'lecida pela A GAZETA ES-
..('a Esporti�a tam�énl ,�apôio à Assistênêia /S'�cial" �pe_' .... '..

. "

PORTIVA, os representan�<',ar de como ,dis.se' aCima, termo� ob�ervádo., que a CÍ'ôni-
-

Há atit�aes que "nã� pód�m 'PàSSal' desapercebidllS tese de A GAZETA �POR-ca Esportiva tem' cúópetado .com a' melhor bôa von:t�de� pélo 'obsiJ'va4.o:r. Apraz-me 'Fegistrar �aqÚ:i a que teve o Tl\1'1\ designàl�ão o flegUf.l-C?l11 as c_aIhPanha�:-fjl,á�ttópic������!{:;�,g.:,�'h?l'e� .pó��res-. Pl:esJd.ente 'da 'F.G.l<', Sr: Osni'Melo; atendendo apelos' do "(2.0) "coloc�do, e assjmslstas, nao tenham· 'rluvldá'S de, Ilue,; n'lalS slmpatuts cnn"'
.

que lhe 'Í'Otiltn- f6rmuladQs,. colocàndo aIguem que coi- su�ess�vamente.quistaremos' com es,te CQngres$o, s'(' lÍgarin.9i ,:pficia}-' bi:Sse a 'invasão, de '�perús"· aO' res.�.rvado., destinado '.a �':unic.{) _ O jorpalista'mente o TRABALH9' ,PA '>BJtóN-ICA' ESP.oR1:I;yA C()M tmpi'ensa nô éampo da, rua Bôcaiutá.·,Relistro com' sa-
,l'tWresentant'e de A GAZE-A ASSISTÊNCIA SOCiAL:" ,,'. .; tisf�ção êste·fato e apresento o meu aplauso. A 'ACES'C, TA _ ESPORTIVA, deveráSlIbmeto � assim" 'I). ','a:p,reçiação do�. ·�.enhór'es . Can.." Sr.�Prel'li�eI!t�, ds,1 ,qual sou <? modesto secretário; entra-

. do.e.ste. m�u�lllodesto .trabalho., : �c�itapdb di:npo- rá em. 'e-r@fjflcHmento. comy;,�.Sa .. .sôbre �stei;assti.ntó, �com
,�� prélimi-nd�todas, is "sugestões ê emel1da:s ,que 'os "co�' ofim es'péciál d{coiaborar' c,Om a:R.e,F; n& qUe''.!i;onsel,:;i.., ,

"�'ali'e:i; :necei:lgái'i�s. :,. "',,' 'i?�;-.. " .""',' .'. ," '''.'i)iê:a:(f,f�,6�1.iz�yão::dº' í:eferidt l;e_;g.·rvadó.. :: .. :,.� "

. ;� ,

" <
;',

-
, .'

, Futebol, apresentou os se-

uintes resultados :"
."

OS EE. UU. PROSSEGUEM VENCENDO ros JOGOS OllMPICOS '.'
,

.

MELBOURNF;, 4 (U. P.). lovâquia - 32; Turquia -

29; Canadá - 26; Irlanda
- E' a seguinte li; tabela - 25 1;2;' Bulgária - '2l;
oficial: f' Coréia -, 1.9; Noruega _
Estados Unidos . .::.... 468 Ig..;� Chlle ,-,-17; Argentina

pontos; União Soviêtica

-I'
� 13':%; l)�amarca --:- 13-;

419 1;2; Aúst'�·ália,,,.-}6.?)(:; Iu���l�yl�t:: ',' Brasil :e �ov..aAlemanha - 161,�-Y2,;-:Gí�-'1 �e]�ndla.�-:-:- 12,;. Austna �
Bretanha - _.127; .

'Itaha � ; Afrlca do, Sul - 9; \,Tn-
119V2; Hungria - 99; Sué- nidad; e Méxic.o':':"': 7; Bêl
cia - 94; França e Rü- gica - 6; Suíça e Islândia
mânia - 69 1/2'-; . Eínlândía

'-,'
5; Uruguai e Grécia -

- 62' Polônia -- 56; Irã _:_
.

i; Nilgéría.. Malaia e Es-

45; Japão - 44; 'I'chescos- panha � 1.'
'

�----�-----'---'-- /
-- --"----
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIJ\.R�O DE S. CATARINA . Ploríanõpolis, quinta-feira, 6 de dezembro de 195.6.

0- Mundo Batista
,
,- ,

.

Rua 'São Jorge, 14 - 'Fone 3019. (Continuação da 4a. par.) lató�io completo demons-
.

Completo sortttrlf.'nto de bebidas nacionais: tratívo do transcorrer da

Vermouths -L. Conhaques - Licores Aperiti- 8.0 - Entrarão em' dis- competição.
vos - etc., .

.' puta 1 (um) troféu e 20 13,0 - Ficam institui-

fiO;\. FASE NA OBI:tA DE da ameaçar a separação tíanísmo", I declarou o Dr. :Vinhos de Urusxanga : Lotus - Samos - Cadorm �vinte) medalhas ofereci- dos 2 (dois) "TJ'oféus-Es

MISsõES ESTRANGEI- existente entre a igreja e o Francis J. Braceland. "O - Lagrima Chriati etc. �
.

das! pela 'A GAZETA ES- timulo", � para os [orna-

RAS DOS BATIS'l'AS estado". futuro da medicina .depen-
-, Vinhos' famosos do .Río Grande do Sul: Granja' PORTIVA, para cada pre- listasque apresentarem me-

(SNk) -'- A' Convenção Suger-indo que os Batis- de da devida integração União - são Jul lão - Michielon - Liebf'raumilch - 'fimina,r, 'em cada Estado; lhor trabalho - organiza-

Batista do Sul dos Estados ''',u� do Sul observassem o dos últimos progressos e Unico etc., 9.ú -'- Não serão aceitas ção é reportageni - das

V idos conta, atualmente, Dia da Reforma como o técnicas dos campos fisio- Produtos Antardica: Cervejas e Refrigerantes reclamações de especie al- r-J'eliminllres em seus Es-

c;n mais voluntários para
I "Domin�o da Liberdade Re- lógicos, e psicolõgíeos, no ': Coca-Cola guma, prevalecenâo. sempre tados. Esse trabalho' será

bra de missões estran- igiosa", disse êle q�, es- setor espiritual", disse êle. . Ron Merino a decisão final dos repre- apresentado pelos proprios
1), " ! '

eirJS estudando em semi-
I
sa data "poderia tornar-se O Dr. Braceland fOi che- Champagnes . sentantes ' de A .GAZETA interessados e serão [ul-

g '�'ios, do que em q,ualquer' im importante dia no ca- 'fe do departamento de psi- Bebidas axtrangairas : ESPORTIVA, em cada Es- gados por uma cormssao

llWL época em sua histó-.I ,�ndf.r;o denominacional, quíatría da famosa Clínica Whísky: John Haig - Old Parr - Cavalo Branco - tado. nomeada pela A GAZETA

'I declarou, em Texas, o quando se poria ênfase � Mayo. Hoje, é di:r�tor do Cráigroyal _:, V:�t 69 - House of Lord�. 10.0 _. O partlcipante ESPORT,IVA.

;,� Baker James Gauthen, � preciosa do-utrina de "uma Instituto Living, no Estado Vinhos' Portugueses: Madeira R e M - Adriano que Incorrer. em falta'será 14.0 -.A volta dos atle-

secretário-executivo da �un- i
.

�r.eJa livre num estado 1:- de Connecticut. Ramos Pinto (Porto) - Casa da Calçada - Casal Gar- "imediatamente 'desclasaifi- tas para seus respectivos

ta de Missões Es_trangemfs , Ire'
.

"

-:0 :- da -;- Clarete 'Messias.
' ,

cada. Estados será determinada-

daquela Convençao. ,I -:0:- INTENSA 'C.t\MPANHA Cognac Macieira Tres Estrelas 11.0 - A A GAZETA ES- da nos primeiros dias de

Falando á uma grande, NÃO DEVE SER DIS· PARA AlJlVIENTAR A
.

Os melhores, p ·eços, com entrega \a domicilio por I
PORTIVA'não .se responsa- janeiro de 1957. O repre-

nnsembléia de estudantes' SOCIADA A MEDICINA, lrREQU;:tNCIA À IGRE- unia frota de quatro caminhões. .

biltza por danos que ve- sentante de qualquer Es-

;;�tistgS, disse êle� quê m�is 1 "DA RELIGIÃO JA NA SUÉCIA ---'------'"-----------------.. nham porventura a' sofrer tado que não embarcar' de

de 1.000 jovens tem escrIto!' ::sNA).- O presidenta -.' (SNA) - "Vamos � igre- ESP'ECIAl PARA A M.·UlHER os participantes ou pes- regresso no dia determina-

, Junta apresentando-se da ASSOCIação Americana [a" - é o "slogan" de uma soas ligadas à organização do pela A GAZETA ES·
a

mo voluntários
..

para a
!
cíe Psiquiatria disse em grande campanha que está Graciela Elizalde acima dos balc�es '. À es- da prova. 'I'ambem nenhu- PORTIVA terá imediata-

��l'a missionária. "Rara é ��chester, EE. UU". q.ue sendo realizada em Esto-
.

. Da Globe Press querda, fica a maquina .de ma responsabilidade po- mediatamente cancelada a

a sem:;tna em' que
. algum :01 o advento do Crrstía- colmo, Suécia, com o fim I NOVA YORK - Hoje lavar louça G. E. e, em se- derâ caber à A GAZETA sua passagem de volta, não

astor batista não escreve ."'11smo que trouxe. amor: e de elevar o índice de 'fre- I quero falar sôbre um as- guida, uma pia, equipada I ESPORTIVA por quaisquer cabendo a este jornal ne-
? Junta oferecendo-se para .

"Ii;l':�{.�O para com o pacien- quência aos., trabalhos re-' sunto bem próprio para o co.m um eli�inador de de- I prejuízos ou acidentes, que. nhuma responsabilidade pe-
a

trabalho de missões".

1"C
como indivíduo. o Hgiosos,

.

I verão. Trata-se. da cozinha trttos, ta�bem G.�. ,�l�n- i os representantes do Esta- lo que vier a acontecer
o

-:0:- ". "O
.

ministério da cura I Dir-ige, a campanha o contemporânea G. E., deno queando esses dOIS cria- do venham a sofrer quando com o mesmo em São Pau-

METODIST.i\S AUSTRA.! precisa ser considerado co- Bispo H. Ljungberg, da minada "Terraço", projeta- dos elétricos", ficam ga-
I em viagem ou durante sua' lo.

'

'LI;\.NOS FRETARÃO UM mo parte essencial do Crisol Igreja Luterana:, I da e construída para a ví- binetes, deb�i�o do balcá?'1 estada em São Paulo.
,

15.0 - Os casos omissos

NAVIO .EM 19.57 ,I ", : da ao ar livre. Numa chaI?m� de azulejo ] ��.o - Logo após o fi- no presente regulamento

(SNA) lVietodistas Tive oportunidade, de. ver branco esta Instalado um nal da prova deverão ser serão resolvidos pelos re-

.australianos fretarão um MAG R O 5 E F R A CO 5
urna dessas cozinhas numa forno .e�étrico G. E. em cro-I remetidos à A GAZETA !,presentantes nos varias Es�

vio, em 1957, para VISI-

' .
. casa moderna sítuada em mo cetim. No canto dessa i ESPbRTIVA um rápido re- I tados.

tarem a obra misaiorrária Lorig Island, à pequena dís- 'chaminé, seguindo o con r ...,.:;....,.--------.--------------
,_ P

I

V A a-A D' I O L
tância dê Nova York. É . 0'1'110 .recurvado da parede '.

de sua Denommaçao"no ar

I
. uma' fiel :t:eprodução das de vidro, fica' outro balcão, I,'cífieo.

Devel'ão partir de SidneY, .

. 'cozinhas-modêlo cda Gene. ,o qual
·

.._estão instaladas
" ._

� I El ctric que já tivera unidades de cozinha de aço Matrícula: 13 - 14 - e 15 de dezembro para o

��1'1.çu;:odeA2:i�f::· ��l:'�n� : �����' {�. pa��e��d�::�ez�o� �::�i�, dep/rqra:eue:! \ �:asiã� de \er. em Mono- inoxidável.
,

. I ", 10 e' 20 anos primário.
, ....

-

Hall Appll'ance O refrl·geI·ador .e' .lo tl'pO
... '. Início. do ano le�:i.vo - 15 de fevereiro de 1957

te os quais. espera:m per- sua fórmula entram substâncias tais gram .,
-u.

CO"I'el' 1,7.35 milhas. I
como Vanadato de sódio, Licitina, Gli- Park, em Louisville, n,o Es-' de" parede, com a única' . ,:'. Informações - Rua Vitor Konder 4 ..

, cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc" I 'ky b'
-- .

Viagens semelhantes �o- de ação pronta e eficat nos casos de I tádo de Kentuc . diferença que a co.m lUa"

A'lgu 5 pre� 5 das "0operaram organizadas pela Igre- : fraqueza e neurastenias, Variadiol é I A casa é de um andar, çiW refri�erado�-congela- . D ,,,O ."
..

I inlticado para homens,' mulheres, crian- .' f d' on t uida d� f G E
- da por

ja Metodista Australiana ças. sendo sua fórmula conhecida pelos .lpO azen a, c ,s r "01'.. e apOia � -

t ')antes da II Guerra Mun- II grandes mé.rlicos e estâ licenciàdo pela acôrdo com os desejos da :>uporte_ met�lico, em cima, ,.;�a-o para o na a: ..
't I Saude Pública. família, e co.m uma das ex- d balcao . "

d', I Eram mUl o popu a- o. .

I·
'.

I "C
_

.

,,'d t
_

j,t. •

, " , tl'emidades. da sala de es: O piso é fácil imaginar,
,

. A formu a ooperaçao c�� o'povo.' es a vez, nao

res, Essa e a pnmeira ex·
.

d a dessa cozl'nha pode '" formula de propaganda pohtlca e muito menos de ex-

cUl'são em 11 anos. tar, a cozinha e dois' dos a on
- -

d
.

A finalidade principal da :::T==---:!=__I=:t.=-=,=:t......==..........._ qllartos de dormir dando se dedicar com gôsto. à ar- llressao �magoglCa.
" "

.

.

��a=���!=:_-������ • .

t S d b ' I' 'r'l'a Eu mesma es-
! Desta vez quem esta usando o "slongan" e uma tra-

viagém é aumentar o in- rren e parI!- o oun, raço e cu ma .
.. . .

I \
.

I"
.

terêsse dos metodistas pe- de mar que separa Long tou escrevendo esta crôni-I OlClOnal cas� comeLc�a, cUJas normas eals /e smcer�s

la obra de missões estran-
BOM NATAL e Feliz ANO NOVO deseja "O ESTADO" fslalld da terra' firme:. ca dep'ois de .te'r saboreado

I'
de cooper�çao, espe�almente a�ora, para. ? Na_ta!, sao·

g'Ciras, A Igreja Metodista
.

A parede externa da co- um ótimo jantar, cujo pra-. a e�.pressao. da rea.'dade. Reahdade' poslbva- e ,mcon-

vem trabalhando naquela
o mais antigo Diário de ;ganta Catarina dnha é de vidro, de ma· ;0 de resistência foi uni pe- �testav�l. _ .' ,. .".. .

;egiào há mais de 100 anos.
neira que podem ficar fe- .-:'u assll-d.�, 'm�rav,UhQsf�'; v ,A,.t .v.!'o. alguns ,reç()l1. dessa- sYl1pa.tlcar e UbhS.

slma

Mantêm trabalho em re· �E.::Jr#lê$r#J�.E,3,..�,,$I.r:=J•. , $'.,.,r=,�E >
chMlas, . sem .sac)'ifícip da. mente 'p'feparaao, éo.m o ooperaçao.

..

�
. ,

.

_.. --t:::;;:::;:..::;:;:;: 'iu�z,·:a�. modernas.: venezia- 'nínimo de trabalho, no'· �A,IL\ .SENIfOit..�S: Vestidos ?ara uso ca8elro ,ate
motos lugares, onde os' �ri '. V'O'CE r-ABI'A QUE

>

nas vedicais; Quando as forno G. E. de parede. An- : Cr,$ 130,00. Aventais em core.s firmes a,' Cr$ 79.,�o.
�eiros missionário� .conlam ,)1-\ .

'. .' ., I d I t d C $ 98 C f'
--"ri risco de ser vítImas de

venezianas são abeTtas, des- . /es de' jantar, foram ofere- -',aml.so as e opa a €8 ampa a a f ,00.. apas lUIS'

fl'uta-se uma linda vista. �idos "cocktails" aco.mpa- filmas, double-fac�, a Cr$ 930,00. SoutJens bons a

As côres são azul-celeste .1Aados de camarÕe.s· tempé- Cr$ 13,00 e Cr$ 15,no. Finos tailleurs, em belo algodão

\muito 'popular
-

no extre. �ados com o seguinte- -mô- '.:'stampado valendo :nais de um mil cruzeirós por Cr$ ..

mo ocide,ntal dos Estados lho: 315,00. Vestidos �em elegantes, para passei�, de .

Unidos) � 0,_ branco, com Cr$ 25.0,-00 a Cr$ 350.00, etc.' ,

textolite cinzento-ardósia ,\tOLHO PARA CAMARÔES PARA HOMENS:' Ternos bons, d_e Bnho a Cr$ .....
1.050,00. Camisas de seda esporte, a Cr$ 98,00. Çalças de
linho a Cr$ 345,00. Camisetas a Cr$ 15,00. Ternos % lã
.� Cr$ 590,00..Milhares de ternos de classe média e c"en
.emas de ternos fin,ísdmos dos mais modernos tecidos e

das mais fãmosas m�rcas. Também a secção de bicicle

'.as, para homens, r�marcou os seus preç.os.
PARA MENINO� E MENINAS: Além de uni gran

,te estoque de brinquedos e bicicletas para Natal, possue
bem' picadas

de'
. A MODELAR uma variedade de roupas de alto bom'

1 colherinha de pó ;ôsto e por preços igualmente agora ·reduzidos.·
cá-riI PARA O LAR: O estabelecimento de mobiliários e

. 2 colheres de:caldo de li-
tàpeçaria�, que bem podemos citar como o mais impor

mào
Mistura-se bem. a maio-

tante no genero, do Estado, apresQUta enormes vanta-

!;"ens pelo sistema c·'ediário. Assim desde os mais finos
:nóveis e belos tapeit'.8, até os fogões a gás, os refrige
:aàores Brastemp, 03' artigos "Walita", as m�quinas de
;ostura, e finalmen·t� os afamadíssimos colchões de mo·

.a Divino, podem selO adquiridos dentro das mais suaves

.:.ondições de cooperação, e camaradagem.

antropófagos.
:_:ó:

OBSERVADO "O DIA DA
,REFORMA" I

(SNA) _:_ O Dr. Lou1e D.':
Newton, .

de. Atlanta, ,EE. I

UU." concitou a todos os

pastôl'es ba�istas do sul do

país a que : pregassem, no
,

último domingo de outubr�, ;

um sermão sôbre a liberda- 'Ide religiosa.
Ko referido d�mingo ob-

I
scr'lOli-Se o DOlTIlllgO da Re- ,

��a. )
Numa declaração puhli-'

blicada pela "B a p tis t I
Pl'ess",' disse o Dr. New- !
ton que "tais sermões aU'1xiliariam· nosso povo a co'

,

nhecer o que a Bíb1ia tem' . -ti

para dizer �ôbre êsse vital ,iassl1nto".·
.

llr. Newton, pastor �a I
l1greja Batista' de DrUld t

Hills, Atlanta,. acrescen-I"" L-� ,
..,-------------';õ-

centou que o "firme e cres- A T E N ç Ã O
Ccnt.e illterêsse" pelo Dia i Aviso aos senhores que compraram ri�a de um Ra:
í1: R('.f�:::,m7, era "um

sau-,' dio a correr pela Loteria Estadual no dIa 4-12-.56 fOI

deve! SInal . �ransfél'Ída por não' ter "acabado de ,vender os bIlhetes

H!ndica que no�s? povo

I assim for a correr publicaremos novamente- pela im-

esta atento aO mOVImento
prensa.

'

.

de fôrças que um dia pode- __ ..-'.-----------

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

o Q1JBJ PlDNSAM.·.,

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & CI�. LTDA. da ·XXXII•.•IX . Preliminar

"COLÉGIO SANTA CATARINA"

1 xícara de maione'se
1 ovo cozido picado
1 colherinha de raiz de

gengibre
1 dente de alho

% ,colher-inha de sal
2 colheres - de' cebolas

'H'SI:: com o ovo e o gengi
bre.· Descasca.s� e seca-se

o �lho com o sal. Mistu
ram-se a cebola, o pó de
cáril e' o caldo de limão,
mexeudo·se beJU. Ponha-se
no prato, rodeado de cama

rões, para que os convida
dos molhem Os camarões no

môlho.
Ésse môlho I

serve, tam

bém para lagostas ou ca-

CINEMAS
CINE SAO JOSEraniuejos.

As - 8hs.
Fredrie MARCH - Elis

sa LANDI em:

O SiNAL DA CRUZ
Atual.' Atlantida Nac.

Preços: 8;00 --: 4,00:,
Censura até 14
..

�

"

, ,

i

_, �

-- ...� .-----:

,

. OVOS, -PIRÚS .E '�AfINlt�s

As 3 ....,.. 8hs.
"Na Téla Panorâmica"
Ricardo MONTALBAN

Betta St. 'JOHN em:

A ESPÃDA SERRACENA
Pr'eços: 11,00 - 5,50.

ORDEM DOS. ADVOGADOS DO BRASIL As - 8hs.
George MONTGOMERY

- Dorothy MALONE em:

ATÉ O ÚLTIMO TIRO,

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

SEOÇÃO DE SANTA CATARINA
EDITAL NO 103/56

Assembléia GerllI'Ordinál'ia
(1a Convocação)

De ordem do Sr. Dl': Presidente, convoco o.s senhô
res Advogados' inscr'tos Resta Secção e no gQZo de- seu's

c Ctireitos-, para a sessão de Assembléia Geral que se rea

lizará às 16 horas di) dia 10 de Janeiro de 195.7, n!1 sede

�!esta Secç�o, à rua Trajano na 1, 30 andar.
ORDEM DO DIA '. '.

10 - Discussão e aprov.àção do Relatório e contas
da 'Diretol::a, referentes ao exercfcio de 1956.

20 _:_. Quaisquer outros assuntos -da co.mpetência
dft ,assemUéia.

.

Florianópolis, 4 de D�zembro de 1956
Nilson Vieira Borges

10 Secretá'rio

l?1�Z "',.
As - 8hs..

Rey THEMPSEN JR., em:
CESSAR FOGO

Jornal da Tela Nac.

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

As ,5 ....,.. 8.hs."

"CINEMASCO�"
.

Richard BURTON
Lana TURNER em:

AS
.
CHUVAS I)E

RANCHIPUR

Preços � 18,00' - 10,00.
Censura até 14 anos.

--

l!�:B,('a I
1-.

_

. "."
-, _

..

•<.:

As :..,- 8hs.
Uma :Pi�eção de Renato

CASTELLANI
SOB O SOL DE ROMA
NI)-Programa:
Qln.e, J'o1'nal Nac.
Pl'eçcis: to,óP"- .5,00.
cénsura< até 18 �{10S.

iAlênção. .t)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, quinta-feira, 6 de dezembro de 1956 .'
---------------------------------------------------------

o Prêventérío Neeessita
A Sociedade de Amparo aos lázaros e Defesa centre a Iepre, tendo à frente abnegadas senhores
de nossa sociedade, 'elevadas do mais alto espírito altruístico, considerando que mantém o Edu
candário Santa Catàrina, mais conhec ido por "Preventérlo" r�abriga e educa, filhos sadios de han
senanos, faz um apêlo ao Comércio e às Indústrias de todo o Istadc, pedindo .que lhes.' enviem
produtos de suas indústrias e do seu comércio, para o Natal daquelas crian ças.

'

Os Que quiserem cooperar, par� propiciar àQuelas- crianças um Natál feliz podeJão �(e.nvii1r
suas dádivas para': Rua Saldanha Marinho, 34. "

>

Dado o espírito de compreensão do povo catarinense, é de-prever-se o 'g'rande número dedá,.. ,.. ,. ,

.

e_Ea;�J �:J

. . -_

_ Um' cantinho do ber�iário do Preventório Santa Catarina

divas Que serão envigdas àquela casa. "',' : .

;�.!; - es�lecimento 'IJ()r .t��:r;odelar e que honra nossa

Serviço Frigid�jriJ AUMENTE SEU PRESTIGIO '. "

,

"

Oferecemos ótim� chance a pessôas ativas e. desem-

A E·LETROLAND'IA� baraçadas que desejam aumentar o seu prestiglo. ,....

(OFICINA D
'

, )' .

$.$$$,$$ Artlgo 'excelente e de fácil colocação direta-
ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO mente a consumidores, O'timas comissões, prêmios, etc.

DE PINTURA A DUCO E CONSERTOS Nã� deixe para amall?ã, esw;va hoje mesmo à N�'rIVI-
PARA' REFRIGERADORES' A ELE1'RO ,TA LTDA. Rua Jose Loureiro, 133 - 2.0 "f\.ndar -:-

,.
'

.

;;, I .

, Conj, 205 - CURITIBA .- PARANA' ",�" c'

LANDIA POSSUE AGORA, UM EST-OQUE'· ";....
�

, .' -'�" .

CONSIDERA.VEL DE PEÇAS,,� .',AÇE,S.;. I EMPR�SÁ :'FOOR.t�N�'POLlS . .s.A� ��A�SP�"R'f�,S .

SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM. DE ATEN.. :

I C Õ L 'E T:"I V O Si, _

z-

DER COM BREVIDADE "A'�TODOS' ,QÜ�. .

ASSEMBLlWA,GEinrA,L ORDINA'RIA 4.;: 'I;

POSSUIREM REFRIGERADOR]J�SDOMES'- '1 ,,' A. V I,S.o " ';,:''''.
TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER '

:
Pelo ,presen�e" f;�àtn c(mvid�d?'s o, s�h�õre�. acío-

.
n istas desta SOCiedade a se reunirem ent assêmblêia ge-

MARCAS; EDIFICIQ IPASE -+ ANDAR á'al ordinâria, a ser réàHzada'no día 20 dà':'dê�embro do

TÉRREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇA-' corrente ano, às 20'boratl,_,n� sêde .SDchil,. àPraça 1? de

MENTO)
- c �ovem�ro n. 1� nesta Capital; para deliberarem sobre

a seguinte» r,'

Ordem do dia: .

1.0 - Eleíção da Díretorfà
-

2.0 -- Ele�ç3'O: d» Conselho Fiscal para o exercício
de 1951

3.0 � Assuntos- diversos .de interêsse social.
.

• J

Florianópolis, 3 de dezembro de 1956
Ass. ALDO ROSA

t ... "_c... D...... 34J.'.· ...d�, \, IOIUI#&aila.. c.tM'� (.
�..r... I"IUCIIA.... , PR051_ .

.,..... __ -

_�
� ----- ..----..... _ --'""�t' f---�-'-----";'_-----

. »
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EstabelecimEinto honrando as suas congêneres do

Estado.
Técnicos especializados no ramo à serviço da co

ietividade,e na elegância do aprlmorade. gosto de bem

vestir.
_. AOS ·COLABORADORES

.Di�Põn�o de '�ariadissimo est�que de casemiras, I Avisamo� aos srs. porta-
tropícaís, hnhos, bíns etc, dores de bilhetes "ação en-

Visit», pois, sem compromisso a "Alfaiatarià Meílo", re amigos'" referentes a

�ropr,iedade à rua'. Papan
luva "Vila 'Ruth'" no Estrei
to, que a mesma não correrá
mais no dia 26-12-56, confor
me anunciado. Assim será
devolvido o numerário aos

portadores dos bilhetes me-
diante apresentação dos

mesmos.
.

A devolução poderá ser

feita pelo mesmo vendedor.

Agradecemos.

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

1_ .1- •

A V I S O

PERDEU·SE
Na,; proximidades do quar
tel da Polícia Militar foi per
dida, à noite de_ anteontem,
uma carteira com; dete'rini
nada ímpoetâneta em di

nheiro. A pessoa que a en
controu poderá devolvê-Ia a

esta redação, que será grati
ficada.
------------------

p�RnEU-SE
Nos trajetos da Conse
lheiro Mafra e Trajano,

. foi perdido, ontem, um re

lógio, com duas pedras
de brilhante.
Pede-se à pessoa que o

encontrou, devolvê-lo à,
rua Francisco, _:rolentino
4,1, que será gratificada.

\Vendê-se' ;j
Lotes a longuvprazo sem. juros, -prestaçõés mensais

de Cr$ 500,00. Situados en{re �grQnõmica? Trindade

<Estrada geral) cortados pela projetada Avemda, que da-

rá acesso 'a futura Universidade." .',
óTIMO EMPREGO ,DE CAPI'Í'AL

últimos lotes. Informações e vendas com o sr. Adão Fer

raz d'Ely-s Rua Visconde de Ouro Preto, 123, ou pelo
Fone 3559.

CASA ;,IA1:At .

-i[OE
WA91

,.-.(l4I ...o....()....c....()....()�)....(}._.<)._.()....()...()._.()....()...,()._,:<Í
!

,�..-.'
- I
:t
,; I
I

, 9 A maior das liquidações até hoje realizadas nêsta capital pela conceituada I!,I "CASA NATAL" em comemoração ao 200, aniversário. CASA que por todos os

meios tem merecido destacada preferência do publíco Florianopolitano e do in- '-,'I
terior. ' •

Os artigos abaixo com discriminação dos seus preços é uma afirmação do o
.

.

valor deste acreditado estabelecimento.' Ilo Colcha branca Sofia solteiro 185,00 Opala estam.pad� mtro 13,00

t"_ Colcha Darçy mercerizada 310,00 Cobertor solteiro -48,00

I Colcha. Nina Japoneza 355,00 Flan-ela lisa 18,00
Colcha aveludada 230,00 Flanela fustão 30,00 ,-I
'Colcha Príncipe de Gale's 465,00 oretone de 80cm. 20,00
Jogos de cha filtro' 225,00 Cretone ele 2mtros. 57,00

-IALgodão enfestado de 1,40 _ 350,00

,- ArtigÓS pi cavalheiro Algodão enfestado de'2,00 .480�00
j Tricoline branco e em côres 25,Ofl

,-'� Calças de tropical pi rapaz 170,0� Popelíne Il partir de
. 25,00 .

. i Calças de tropical pi homem 195.00 Lonlta lisa...... 38,00
, Ternos feitos pi homem listado1.500,OPI-

_I
Ternos feitos pi homem 950,00 Artigos finos

_

Ternos feitos pi homem linho o 850,00

ITernos feitos pi rapaz . 750,00 Tacquard d,e 1m40 250,nO

I onapeos de Schantung 160,00 Tule de Nylon lavrado 1m4(f 180,00
Ohapeo de lã 220,00 Organdy suísso em cõres llO,GO

I_ cnapeo artigo fino .
.

.

350,00 Tweed· tôdas as côres' 95,00
:-:I

.

Nylon lavrado 62,00
�

:-:
_

_

Artigos d_- iversos "Píquet branco 90,00

.,'�
_ Piquet branco artí. superior 120,00

I Sombrinhas pi menina " 95,00 Piquet em eôras c/fíos seda 180,00 -

� Sombrinhas pi senhoras 130,00 Bordado tipo Laíse 52,00 ,,- sombnnnas artigo superior 265,00 Oassla tipo Laise 62,00
. Sombrinhas changeant. 380;00 Aweed 245,00

,-c Guarda chuva pi homem l20,p0 Colchas rustão solteiro ]45.00

I Camisas .feitas mi manga 85,00 Colchas fustão casal 180,00

,_
.

Camisas ;feitas cl manga 150,00 Colchas pranea Sofia cásal 248,00
�

,- Alem' dêsses artigos a firma dispõe ainda de grande e variado estoque
1 de brinquedOS para o NATAL qne se aprovima. ,I .RuA FELIPE SCHMIDT, N.o 20 ' .

o
�()....()•.,'?2.��().-.<)...O�().-.()..-<)....()...().-.()...(,,-.().....')�.

"-

JOSE CHEREM

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.',ESTA!>O" ° MAIS ANTIGO DIARIO DE S. �CATARINA

.,---

7Flol'Íanõpolis, quinJa-feira, 6 de dezembro de 1956
�----,._-- ------

------�------'

eIDoDstrado nos E.E.Il.U um
'

telefone 1��J!�q���i�e·e A�J��p.�!��!.�1,�.����!;
um

veja'a' pessoa 'com I "ao do equipamento é o, que! dos aparê1hos telefônicos
e sese está falando, ve!ll faz prever a sua praticabili- normalmente usados,

.

em, demonstrado recente- ! dade comercial, embora ain- O "Picture-Fone" tem a

S;l em Nova York 'pelai da não tenha sido fornecida: 'unidade para transmissão e
eu e

nhia de Telefones a' estimativa de seu prová- recepção de imagem sepa

ó�P�ando-se, ,assim, mais 'vel custo.
.

rada do telefone, sendo do
.

.1,
sso para O· telefone-. O, "Picture-Fone". difere tamanho de uma máquina depa , '

tâtilvisão, tantas ve7-,e� i���: da televisão, em face desta escr�ver por a I, mas, os
e

do, e que perr�llttra as usar altas f,r'e'quê�cias que. téCnICOS esperam r;duzIr ,o
s se verem ínutuamen- requerem díspendíosos ca- seu tamanho e torna-lo mars

soa
uanto conversllín, ' bos coaxiais e estações de! leve e menos dispendioso,;euq . A , •

d
' .

d '1 A

d 't
'.

'to embota êste apare- reles e micro-on as.' As pe o emprego e ransmis-

:0 seja o primeiro n� imagens do "Picture-Fone", t sores" _ pequenos díspost
n� é iú:discutf:velmen-. por. outro lado, podem ser tivos 'eletrônicos que iun

oerp�imeir9 a:
I ap�esent.a�· ·t�·ansmítidas por fios com�, clonam como tubos a vá-

oudições adeq�ad��. p_ara uns e pela re!ie telefônica cuos.

smissão das Imagens
au '. d Ad
ss pessoas, através

a re e

I fAnica comum, sendo,
e o

'd' d
01' êste motivo, consi

era' o

I técnicos da Compa-
e os

"d
.

hia como um gran e pas-
1

ara a sua praticabilida-
o p , 1"

<"

e comerCIa.
.

O "Picture-Fone", co�,o·
chamado o aparêlho, trans-:

.

it� imagens em preto e

ranco, que variam em ta-

ànho de 2,54 cm x 2,54 cm EMPR�SA FLORJANO'POLIS S.A. TRANSPORTES

'I508cm x 7,62 cm. No mo, C O L-E T I V O_S

�o, acreditam os técni- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÃ'RIA .

os ser muito difícil a trans-
-

A V I S O
'

missão em côres. I Pelo presente, fjcal!l convidados os .senhores ado-

Para a transmissão, de nistas desta Sociedade 'a se reunirem em assembléia ge-
• agens o "Pieture-F'one" ral ordínárra, a ser. realizada no dia 20 de dezembro do

aquer a instalação de ape- corrente ano, às 20 horas, na séde social, à Praça 15 de,
nas mais um' par de, fios, Novembró: ri, 11, nesta Capital, para deliberarem sôbre

idênticos ao '. das linhas a seguinte.
comuns. As: 1J��clades �e, Ordem 40, dia:
transmissão e recepção da 1.0 _ Eleição da 'Diretoria

parte televisora do aparêlho 2,0 - Eleição u,) Conselho Fiscal para o exercício

contêm interruptores nas de 1957

duas extremidades da linha,
".

3.0 _ Assuntos diversos de interêsse social.

de modo que se. uma pessoa Florianópolis, 3 de dezembro de 1956

não quer ser vista pela"ou- Ass; ALDO ROSA

tra o interruptor pode ser '-_
�---

des'Jjgado, Em eontrastécom
� televisão .; que transmi

te 30 imagens por segundo
e fornece uma bôa ilusão de

movimento _ O "Picture
Fone" transmite uma nova

imagem a cada dois segun

dós, fornecendo assim uma

série de imagens que capta
s expressões; faciais e as

noções registradas, numa
conversa. A cabeça, os om

bros e as expressões faciais
-

o perfeitamente visfvei�.
<

A imagem da pessoa que
faz a chamada é transmiti
da, desde qUe OS dois inter

ruptores estejam - ligados.
Se .os interruptores estive
rem desligados, a chamada
será completada sem trans

missão de imagens.
A Companhia. Bel acredi

ta que o aparêlho será de

maior intGrêsse para os as

suntos comerciais do que

orópriàmente para uso re_
gular, estando especialmen-.
te interessada na possibili-:
dade de utilizar o aparêlho
nas operações-comerciais em

que se apresentem amostras
de mercadorias, livros de

cO!rtaõflidade, maqJ.llnarIa,
produtos noVos e outros as

suntos que necessitem rápi- .

da discussão.
.

I

AUMENTE SEU 'PRESTmlO

Oferecemos ótima chance a pessôas ativas e 'desem-,
baraçadas que -deseiam aumentar. o seu prestigio. . ...

$.$$�,$$ Artigo excelente e de fácil colocação direta
mente a consumidores,' O'timas comissões, prêmios, etc.
Não deixe para amanhã, escreva hoje mesmo à NATIVI
TA' LTDA. Rua José Loureiro. 133 _. 2.0 Andar

Conj. 205 _ 'CURITIBA _ PARANA'

Veode-se
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

1E' Cr$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
r Estrada geral) cortados pela projetada Avenida que da

.

rá acesso a futura Uníversídade.
óTIMO EMPREGO DE. CAPITAL

últimos lotes." Informações e vendas com -o sr, Adão Fer
raz d'Ely, R�a, Visconde de Ouro Preto, '123, oú peJo
lfone 3559,'

� ·E ,O ,1- T '�A L .- -' � .r.: _' ���

I
'.'

Por ordem do S.' Capitão dos Portos do Estado de i

Santa Catarina, faç€l chegar ao conhecimento de quem'
'nteressar possa, que :

a)' TODOS OS RESE:::',VISTAS NAVAIS (entre 18

: 45 anos) residentes neste Estado, deverão apresentar
se entre 16 a 31 de "dezembro do corrente ano na Seere
taria da Capi..tJ;lnia dc's Portos,' nesta Capital, ou em suas
Delegacias, munidos de Certificados, Cadernetas ou CeI'

.jdão de Reservísta, para preenchimento da �uia de In

"ormacões e apos'ição-do VISTO REGULAMENTAR..

b)" OS RESERY1STAS NAVAIS, em trânsito por

êste Estado, receberão também uma Guia de Informa

cões, na Capitania' dós Portos ou em suas Delegacias e

apresentarão seus documentos .de reservistas-para apo

sição do respectivo VISTO.
c) OS que, por extravio, não possuirem seu certi

ficado de Reservista Naval deverão também apresentar
;',e para os mesmos rjns"

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, em 1° de dezembro �e 1956.� .

Maria Theresinha Sobierajski
Escrit'll'á�ia da classe "E"

Enc. do Serviço de Reserva Naval

,.

�,.
. �

PROGRAMA· 0·0 MES
MtS DE DEZEMBRO

Séde Urbana

6 (5R,fIJira) _ Festa de formatura do Curse

Científic,o _ Colégio Coração de Jesus' .'

(411-. feira) � Festa de formatura. dQs,
alunos da Faculdade de Farmácia. é Odon-
tologia '. .

(3R, feira) - Festa de formatura dos alu.-

nos da Escola Industrial
.

DIA 22 (Sábado) _ Bingo do automovel Jaguar,
para o Ginásio Coberto

(Douüngo) _ Às 16 horas _ Tarde' do

Papai Noel; dedicada a criançada. Às 20'

hs. Soirée juvenil
.

(za.."eira) � Tadieiunal e grandioso bai-
'

le de gala, comémora�jvo da passage"! do

DIA

DIA 12

DIA J8

DIA 23

DIA 31

ano.
,

�>" ,Sede Balneál·ia'�· Coqueiros
,-: Recüfllenda.se, novamente, que pára frequên

cia 111l ,Sede B:dne*ria,' é' rmprescindí�el a,'apresen-
1'éi;-.. d'l CARfEIRA SOCIAL para os sócios, es

''j)0sa:k'(! -aescendentes. Não há axceção.
.' \

, "

desta I e rÕ b r anç aF(Jçà

preS,ente· para, 'o ,ano

••
"'t

lhe faz' ?4I,gesfoes,:
-

Of�reça... aos amigos êste, �i�tinto �- primoroso, : O�, o delicado P-RESEN�E �IL�E�IEt
. SUPER.P�E��J'..!,:FJ:�q1'<'It:,�.,�l,lti_s�W,,';-iGon�,,':;"":-:�:lhfaâ�·tãixiàbã colôridã- e o"carinhosa
"""'éiõnam'?nto:_ composro de um elegante Est&l()'.· c"� mel!iageÍh para Você assinar; com 5
-

"CONSUL"j J,e���têi���p��st!ca" ��!Jl,P mQd�rnQ:_!:,' ,Munido;e; de lâminas, ·Gillett� Azul.

e aperfeiçdi'd4 ápir,,�:lho·,'e;lll€tt� 'Teçij, dourado e :-,�-" ,-Um suprimento de lâminas que � fat:ai

.

o prático Mtirii�Qy:ç;m\O)ãf!Í�iás�����e_Az�l;'� lembrado por longo tempo.
além de mais 4 ,M..Iiidores' e�trá"':;: Um 'supri-'

. ,-
. 'I '" ,

menta de' lâ,minas- para muitos'���es.�

ir"�P:
IA-099

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

\.' .

� - I ,

LIRA TEN'IS .CLUBE A
'L,-
o,., _.�>_:
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'�'
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A
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CI_!lbe da Mocidade
,Progr�ma do mês de Dezenibró_ ,

5 _ quart�-feira- _ Soirée dos forma}ldós' do
\ 'Cientifico do Colégio Catarinense, áfl

22,30 horas.
8 _ saba:to _ Tradicional Baile dos bacha· .

relandos' .da !F-àculdade de Direito,.ás.
�23 horas.

Dia 12 � quarta�feira _ Soirée dos formandos do
Cientifico do Colégio Di�s Velho, ás

. 22,30 horas:-
.

Dia 1& __, quin�a-feira � Soil1ée çfos Contadorltndos :'

da Academia de Comercio, ás 22,30 ·horas.
Dia 15 _.:._ ..s�bado - Soirée das Normalistas do Ins-

: -' tftuto de Educação, ás 2� horas. .' .

Dia 16 -- dbmi'lgo ....:.... �oirée das "Ginasiana-s 'do 'Co"
légio. CQração de Jesus, ás 22 hor�s.,
Festas de: Fim do Ano.

S o i r � ,e d e N, 8c, -t a I
Dia 25 _:_ 'terçaMfeira, _ Grand}o.sa e -tradicional

Sóirée de Natal,' áiii 23 horas. Esc-olha da
Miss Elegante Lira de 1956. Entrega da
faixá pela' Stá' Vara Coelho' de Sousa,
'Miss

. Elegan'te' d:e 1955. Sorteio de prê-'
mios. Novidades..

'

Reserva de Mesa na
Joalheria Muller·

• Bailé '. estilizado de São ,Silvestre
Dia 31 '-- s�gundaAeira,� Magnific,o -e ,tradicional

.Ba-ile de São Sílvestre; �s' 23 horas. Deco
ração- primoro·sa. Apresentação das "De
blltantes". As stas� que desejarem fazer o

seu "debut"', no Lira, deverão inscrever
sé- com a Rainha do Lira, siã:' Janete
Gonçalves. Novidades. Estilizaçãq notà-':
v�l. Reserva de mesa na Joalberià Muller.

Dia

Dia

'-

Estabelecimp.nto honrando as. suas congêneres do

Estado.:
Técnicos especializados no ramo à serviço da co

ietividáde',' e' na elegância do aprimol'adQ gosto' de bem

vestir:,

Ui&ptndo de 'variad�ssimo estoque, de cRfemiras,
'tropicais, liil'bos, ,bins etc.

VIsite, pois, sem compromisso a'''Alfáiataria Meno".

ATENÇÃO
. '>.

Aceitamos encom'endas\ de PLACAS ES,MALTADAS
.

�m côr�s, para diversos fins.
Ebd:, .DEN.T�L SANTA APOLONIA .

-

R.ua: "Tiradentes, 20:.
. Flol'lanÓ'poiis ._� Santa ·Catarina

, '----------
- - "A:; floiéstatl garantem ai associaç�o:, dos

,?'

res.�� Ye.r.rtaçlio :_ água, indispensáveif;! ii:

-

, '-',

,,'" -/'
:'l.

•

- \

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



" .? ',':: " ,\:c � . � ":'�" �

Ass8m�li�. Leuislativa·, 00 ' ISt8�O'
A criação de municípios llglonárín pessedlsta, Subme- Crédito especial ,destin'ad'O_' Dis'cussão e votação

.

do CAIRO� 5 lu. �.) r: O 'Ê'�l_r ��_ �••••__.� �
continua a ser assunto de tido à vo�ação .1oi o requerí- aÕ pagamento 'de móveis e Projeto fte, Léi Ii: 1.86 A/56 _, t9 considera a retírads, das. "

'

,

f'ôrças. -angto-êraneasas, de
prédileçao de certos �1�la-1 m�nto aprovado po,j: unani-' inst_alações �o Forum de Tu'- �utoriza aqu.isição de ��a seu território como uma vi-

_. msntares, na As:semblelã,L�� filldad,�., , I barâo, , ..

' ''''''_, I area de terra �o munícíplo ,tórià que coloca 0- mundo

.gíslatíva do Estado. Já :foram' DESOBSTRUÇÃO DO RIO "DI3cus:ão,' e votação . ,do de lbLrama, destmada ao au- árabe .na posição, mais pode-
,

I"
I '-

I t 1 rosa qll� já teve nos últimos
aprovados p'eIa Casa um ZANGÃO ' Projeto de Lei D. 153 AI56'-' .msnto da Estaçao F ores a. t

'

I
"1\ I - smpos. "

.

bom número de projetos pe,- O d,éputado' Ruy Hulse, da Concede :pe�,são às, f�lhas do, ,Diiscussão, e votação do "Dentro em, ,POU'co o Egito I RIO, 5 (V. A.) -; O emprs.r Por I()Utro lado, ó Conselho
d.ndo -a criação de munící; oanéada udenísta, foi à tri-I ex-solpàd,o 'ela' Polícía MHi-, Í'rojeto de Lei n. 199 A/56 - readquirirá sua posição no' go de moderno equipamento Nacional de Estlatístlca do

.píos, o que vale dizer que o' bun; e pedlu à Casa aprova- tar, VitQr da SHva Farias. I Dispõe sobre a denomínação seio dos povos civilizados", eletrôníeo para o Censo de IBGE está- tomandjo provi-
# Estacio, em sua estrutura I cão 'ao requerimento de sua

I Discussão e votação do d� -Faculdade de Engenhari�, �'eclQ,rou o jornal do govêr- 1960 ao Brasil permítíndo dêneías Para o transporte,
,.

1
' < no "AI Tahrir". ' I um aproveitamento (rapidez para o Brasil, de aparelhos

territorial, sofrerá muítas autoria solíeítando ao sr, Projeto de Lei n. '165 A/56 _.:' de Joiri'v41e." "Os, que pretendem dividir nos eêmputos) jamãis obtido el�trô�icos, destinados aos
alteraçõés. Desta reíta coube Chefe do Departamento dos I Eleva para Cr$ 10.000,09 �en-: ,la. Discussão e votação do a humanídade sÔbr$, a base

I

'�purâç,ão anteríonsj, no país, prtmairos treinanientols dos
a� .daputadc udenista The.r1:)-1 Portos, ,Rios e CanaIs em' sais a pensão concedida às Projeto de Lei n. 200 A/56 -- de diferença di: çôr, r!!-ça e ja �sta sendo estudado nos técnicos bl'�sileiro).' I

,

zi .deOarvalho, que aprosen � Santa Catar,ina, peovídaneías viúvas dos Governad,ores do Instltu]. a'prova de habilita- crédo, t-rn sido derrotados; EE. UU: por+técrrícos norte-
"".

I enquanto que. o principio da 1 americanos e do- Instituto
tou Projeto de ,Lei visando a . no sentido 'de ser desobstruí- Estado. ',�' I ção para o 'ingresso no SEI' coexístêneãa triunfará". I Nacional de Estatistica. O E f d t 6-cr�ação do munícípío de do o Rio Zangão, em Jagua- Discussão e' votação -do viço Público e ragula o .on-} Os egip�,s acreditam que Secretário Geral,do Cons_elho mpre� Imo e,:t'
Três Barras, runa, "o requerimento foi Projeto de Lei n. 180 A,L56 -' -trato de PessoaV o comunicad() da retirada das: Na.cional d� Est�tística, Sr.

" _
,

p vado. Na oportunidaâe Autoriza aquisição de uma I la. .Díscussão e vetacão .:lo' f�rça,s an�lo-fr�ncesas con- LUIZ Abreu MoreIra, que re_- milhões de dolaresa 1'0
" ',_'. , .. I.. •

• I rlrma a afírmatéva do presl-! centemento U"legressou dos
GUINTHER E LOTT o deputado Hulse leu -uma area de ter,ra no �\lmCJPIO Projeto de LeI n.196 A/56.�. dente Gamal Abdel Na�serl, EE. UU." visitou, naqu,leá líder d� bancada ude- decla�ação "zangada" <;la PO- de �io N,�gri�ho para cons_1 Dcelarra d� utilidade. pubu-I de·q!le "o Egi�� é 'o túmuio' país, às fabric�s «e equiPa-, à Nica, ragua' ,

.nísta - deputado Geraldo pulação local. truçao de .um Grupo Escolar� I ca o Ho�pltal de Candade e i dos mvassor.es., 'I,mento� eletr(,)�lcos da I. B.- '

Mariano Gunt,hier - tem,- ORDEM DO DIA _ 4-12-56 Discussáo e votação ,do Maternidáde uNossa Senoo-I NOVAS DIFICULDADES �. � da Remmgton
, �and, Wj\SHINGTON, 5 (UP) ..:._,

-

-

- '/. .' . 'I
'

, "<(1 t LONDRESj4 (U. P.) - No_ mtelra,ndo-,se dos_ ultlmos OBIt
' .

I d, no íntimo, grande afeição D!scussao e_ votaçao do I' Pr�l�to de leI. n., 181 ;A/56" - J
ra d? ;p�rpetuo Soçorro;, o

yas dif�c.uldades, s,u:rgem ho-' aperfeiç?a�entos' e� maté- anç:o _n €lrnaClOna e

pela per,sronalidad,e polJj;jica P,roJ-eto de LeI n. 166 A/
-,

CredIto especIal destInado li
I
mUmclplo de Ga�par;--

_ ,

�e no �nente Medw, �nquan_l rIa �e. tecmca apuratoria all- -Re�onstruçao e Fom�nto au

do General Henrique",Duf- Concede subvenção à Asso- atender compromissos .do la. Discussão e votaçao do to o PQ desce nOg restos em tomaÜca. tOrlZOU um Emprestlmo de

fIes Teixeira_Lott - Minis- ciação dos Servidores PúbUJ Estado na exeiução do a-' P,t'ojeto de Lei n. 140 A/56 - r�i�a 'da politicá franco-bri- ,De .ácôrdo c0!ll o programa 1,6 milhões de dola?es pala
.' I" "'.., .' , - tamca no Levante. de ajuda preVISto no Ponto .

d N'tro da Guerra. Por vezes vá- cos de Santa Catarma. _ coa'do flrmado com a Re�l- ImhtUl premIO a vo�açao e� Misturado com o júbilo 'do IV, está assegurada a próxi-
aJu ar a IcaragUa e� Se'l

,rias já mani�estou sua pr·eo-, Discussão e votação do na.dora Maria Ltda., de Ita-: aos esf?r�oS �elo pr?gresso mundo á�be p�la "rendição"l
ma vinda,. ao. Brasil, "de Inu_ progra�a �e �e_senVOlYImel�-

Icupação pela- presença de Projeto de Lei n. 142 A/56 - jal. 'I. da mecamca mdUst'flal.

1
anglo-francesa as determma_ �erosos tecnlCOS norte-ame-, -to da dlst,l"lbulÇao de energIa

Lott, na Pas�a da Guerra.
. ,

.

-

-

ções das Nações' pnidas, no- ncanos em estatística, que elétrica, em aditamento a

Sente medo que a "espada � _ • -_��__

• ta-se in'd!cios d,€ que p Egito aqui i�struir�o l)s nossos-..es_ outro emprestimo de 71 mi_,
c, e as Naçoes UnIdas nao pen -' peciahstas, sobr.e o emprego _. .

'

de oUro" do militar venha â /

d
s'am da mes!lla forma, C{)Jn' do equipam�!lto eletrônico �hoes �e. dolares, feIto em

:;�;:n:::t��;':�:� !:!
I
Proiele &8 It�6-DisJelsa �a ra.IIIIII G' ��',::�to,.�ti����� ����: ��, .pu"o_ eenrit.�.,. ,ulho ultuno.

::��::;:;:u:p:�;:�:�; ·'IPOSlo de erlJrina�e "ltIer-Yivaf ;1!����::i:§;r,:�
;T:dp·eee'Pg:a�:�!I:bu::na·,ir:pt:�ae:��I.;I, aas' S,ervi�lre.s "Iblic.s" ,:

.

:���:����?�����:i:�f.����;
j

1 t f t tirou a determinação egip-I;
tal' ,culpa no General. P'ara o Q"l,ieputado Enory Teixei-, vis: e mil!t�rell do Est�-�o _ e: �e qua Q,�ér na ureza, �l a.s, c:a de não dar início aOs trar....

sr. MQ,oriano Gunther, o ge- ra Pinto, retirou a sua 1l1'O-, do MuniClplO, pa,ra :y:IUlslçap Junto ,a' qua,lq�er esta:bel.ecl- balhos de limpeza do canal e

I L· -tt '

N posicão que visava isentar o do primeÍll'o imóvel ãestinado I mento de �redIto, oU InstItu- não entrar: eql negõciações 'Florianópolis; quiÍ1ta�fejra;6d;-deZ'elllb;�' d� 1956
.

nera o e um novo apo-, -. . I I� 'b O' t M'd' t
lea-o, com,andan'do, flS forças funclOnahsmo públiCo esta-, a residência ,propria. to de ,Previdência Social ou' 'SO re o l'len e, elO, an es

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

d S
. que tenha sido ",completada a

cpoliticliS e militares do Bra.! dual do pagamento do im- § umco - So gozarao d� jup�O a� M.ontePlo Os e:t:VI., r.etirada. ','

silo E não concorda com i�_I'pôsto de transmissão de
I i'sençãó de que, tr�ta êste

I

dor.es PU�hC�3 de. Santa Ca-
I ' ,�, , .. ,.'F �'iI'so, rSendo� em, tal mister, a-! p1:Orpriedade "inter-vivos", I a;rti� a,s Operações' lmobi-·I tar1�a, pelos�e�vidolTes q�e I

'

, .
"

'

"..,eG an
-

ft
paiada. por sua J:iancada. .1 na aq)lisição da ca:sa pró}llria liá:iá.s, resulta�tês �e em,-I-contem,

no �mlmo iCO,� dOIS, I Arrecadados matS.l '., -,I· "

' '. ,'. -

, .,�,',.',Ô TRIGO DO OESTE
' até o Hmite de Cr$ 160.000,00 prest.lmoS' ou ,lmanclamento anos de e�et.llv� exerCIClO.' ,

;

Segundo informações, }lIr�.i evitand!);' inexPlicavelment�,I. .', _. _' Art
..

'

2° - E�ta lei entrai J 8 "Ih
-

, ,..'
'

niARIA'S SECAS DE UM DIÁRIO DE, BQRDO
Cedentes do oeste Icatárinen- o pl',Onunciamento do plena- :'

' ,,' ,em VIgor ha data da sua. le mi oescom o.) XII

se, a safra do trigo vem 'sen- rio.
"

, ,.., " ,p�l�lic�Ç�O, ,re�ogad�s. aS Q�ando o Nuta e o Careca, no s�tr-agan.te,· abri-
do- sens�.elmente prejudica- E .tanto mais é lamentável Comecam a- OCU-: dlSpOSl.çoes em. contrano., . ,eleito' r'es ta'lto'sos ram fogo contra o segundo veadiQho apar�Cido, foi

,!ia pela falta 'de I amparo do a ·a.t!t\lde do deputado Enory' ,--!-_
"

"
"

8"S, em,
..

4 de dezembro de, um pea"lo. O Ca.reca, que nem jogador de futebol
Governo no atendimento do 'i'eix�i,ra Pinto� quando o seu

par o Sinai as for' 1956. ,., '.,' quando faz um golo, f�ste}ou 0" feito com vá�ios pu_
problem� de tão elevadJi imo' colega de representaçãõ, An-I

-

ANTONIO GOMES .DE A:L- RIO, 5. ry. �.) ::-- Nada me- los e." gestos de alegria. De repente amorcÜl1ou em

portância, para a economiaj
tônio Gomes de. Almeida, co d I I· MElOA: ,

'
. ncrOuSzd� OIt?,mfllhOes. e ,652 dmil - transe de remorso e tristeza. a coç-ár os últin"l0;3 tius

,
.

" . ras' a ucos aVia -

" , elros Ja OIram'arreCa a- '

dQ Estado .. 'E o dePut-ado Ma- laborando e a.tendendo, lUS- ," .
I
_ -, " 'dos pela'Justiça Eleitoral a- '

de .cabelo'que lhe margeiam, ralos, a corôa:
riaho Guniher, da tribuna,'a�' ta pretensão da nobre iCl-as·,t ABU SUWER, 5 (UP) 1- " Penas' atràvé�'.da aplicaçâo -:- An� a gente tivesse er�ádO! Porque, eu já vi
pós �àramatizar a situação, se dos serrvidores públicos,' Cêrca de 70 soldados iugo;-I" .EMPREGAIJ.a' ")

de '�ultas aos eleitores.

�al-1
tudo: 'vou ter que carre.gar, tirá,r o COUro e ,carnear

,pediu à Casa aprovação a I apresentou o seguinte suba- lavas da força itlfieinacÍonàl' PreCisa-Se de uma, de pre- ��s9s d�s dul�!�as ,ele�çoes, êsse bicho! ,�,. -

,

I
. 1. • j f

_, .

P fi mauguran o uma espeCle'de
'um ,1'equerimento seu, com a t�tutivo ao P�OJ:LO d� lei .do 'das, Nações Unidas Se insta- eren�Ia,menma, ara a

�

a
jl!dustri8:'Jnéd1ta, .que póde_ por Causa d� tiradas que tais, o Careca, car-rega

finalidade de que fl>ssem Eln: sr. Enory TeIxeIra Pmto. laram, hoje" na Parte oCiden-1 seCa. pa�a-se. bem. Trata.- a ra re3ulta,r (com o aperfeiço-, a' fama de inimigo pessoal e irreconciliável do inven-
v-iados telegramas aoS, mi- Substitutiv!t ao Projeto de ,tal do deserto do Sinai, pri:l'� rua B�lcao VIana, 49 ..,." amento. ��s .cobr.anças> na tor ao trábalho. Não p acuso dis'so nem subscrevo :I

. ,', I, -

I
'

'I
'

., autosufIclencla: fla-nceira da
�u�,tros da Guelrra e �a A-, � _ p.a:aIJ.dO-,se para ,t0rtlar . P?_ "

',' 'Justiça Eleitoral, para,

finsl
pecha. Sempre o vi trabalhar parelho e firme, - na

,gl'lcultura, e ao PreSidente I, Lei, n. 6SA/56, 'SlÇaO entre os fOrÇas rlVal,S"
.-' de movimentar o me,c!l-nismo colhe,r,·na faca e no garfo!,

'

da �epúbiica. / ls�nta . �3 • servido��s pú-, d� Isra:el e, �gito. um,a IV,atl"
I

Monume'n'1'o- ao' 'democrat-ico nlàcio,oal,'
.

' Mais operoso do que êle, em São João, apenas o

bhcos CIVIS e ffi'lhtar,es guarda ,dos mgoslavos atia-' .' Dados. tornados pobhc�s HéHo Hoeschell, cujo apetite merece maior' e mais, le:),l
ON'UNCIAMENTO' OPO d E t d do M

., ,I" Pelos TrIbunal Sup,:l'lor E!lel-O PR

", -I ;0 s a o ·e Un)Cl- vesso� o �anal de SMe�, oI_!-,
,

: "i ", d
'

,

tOlral ('q�e é,1tá.:.incrémen.tan-� correspondência' por parte da-\! �raxas. Nenhuma boca
�

SICIONISTA plO, do pagamento do tem a nOIte, para domm,ar o Jnarr.r ,dU �U do o alIstamento eleitoral, teve tan�o movimentoi naquel�s, dias, como a do He-
A bancada pessedista, por imposto de tr�nsmissão deserto.Hoje de manhã,- o�- , PARIS, 5 tu;P) :;.._ Levan- \ e�, tod� ,o 'pa�s, a.través dos I linho�.,- por 'sinal um companheiro 'tão silencioso que

seu líder, Lenoir Vargaà Fer-l de propriedade "inter':' tio contingente iugoslavo d� ta-se em' Paris; um monu- Tnb,unals I_teglonals) revela� Pare,�ia muào!' Éxcelentes mandibulas, pois não!'
reira, e 'poste,::,' !<).flnente,' pelo vivos". 35 t

'. '" t'
'

,',
. ram, tambem;' que o Parana' V lt nd

.'
, ,

. . r�nspos uma pon_ e pro- ,mento altame'�te:. exp�ssI'" a desPei.to"'de contar_com um I ", o a ,o a fama do, Caret!a, de.vo exaltá-lo ainda
deput'adQ João, Estivalet Pi-

I
Art. l° - Ficam isentas vIson� numa operaça() ,de vo, jl,lntan�o-se' )aos muitos ell!itorado de a.penas .... "I' Pelw,3 suas, qualidades, de,cantor de m('jdinhas':-eAoadas

res, maniffstou-se contrária, do pagamento do impOsto fiscalização. As travessias fo,- outros que omam a Cidade: 609.�38 p:ssoaS. çonseguiLl sertanejas, �m' dueto com o Celso Sé6ss. Já' assina1ei,
a ,aprovação do requerimen- -de transmissão de proprie- ram ef:etuádRis ao norte' ,de Luz. �,'

. ,"" : punIr ?S faltos�s num, vaI,?r I quanto a este, a calma com que fala, 'largando as' pa-
t m parte P consl'dera" d d ". t

.. " t t d l' h '
" quase Igual a Bao Paulo, cUJo' 'I

'

ai e ,0Jr "- a e m er-vlvOs', as ope- Quan �ra� p�r o a ln
_

a E ,e:3Se �onumento em, nUÍil,ero de !vo-tantes é de .; I' alvrélis de eSPaço a espaço, ,como aviãô no aéropôrto
d'especessár-io o envio de có- rações imobiliárias, quando franco-brltamca de 'cessaçao memória do,marUr júdeu 2.757.300. .

"Santos Dumont". O jato 'de o Careca só forma,1.'" du-
pia' do mesmo aO sr. ,Minis- realizadai3 por servidores "'éi- à� fogo. d'e�conlÍecido, ,e' seU' objeti- F1ora� as seguintes as im-.I 'pIa cantàdeira com êle, foi as�m interpretado:
tro da Guerra. APoiand� o

I : __ ,y.ó ,é le'mbrar ó -'martírio So- �?,rtanclas arrecadadas,

pa�':'�I'
'- Com out�o ,não canta porque t�ra. de cantar

pronunciamento pessedlsta, .
' '-,'

f'd I I
- . tlcularizadamente, pelos va., "

.

mars.'·1110'eiro!-!1 ,Com., o,·'.(:els", em ca','lll',a-7ra Je'n'L". e'l-e aI'n_,.
.

' ,

" :', '

,

1'1 o pe as . popu açoes lU- rios Estado.s: .

,.. ,_o
""O ... UI,

mamfe:stou-se, .tambem, aI, ,

.' "'. _ _',." daicas.l1Q.s çampos de exter- Amazona:s, Cr$ 1.900.00;'" dã. anda meio remisso!
-

,banc.ad� pesseplsta,. e,� re� Curso,ae Pato,logla do Rece,m,-Nascldo miniOe,.�do,', i'!geto" �e Vers,ó- Piauí Cr$.3.200,.00; Ceará, 01'$
,

>

x l- '.

que1'1mento, çonduzldo a ,v0
'

'� -, .' , "

.

,

' -"
, "

' via, na époc'a:' das persegui. ,262.395,00, RIO Gra!1de. d.o· x;,
,

tação, -foi aprovadp parCIal- ,ConvIdado pelo or�amzadQr e toxl,«:óse do L!lc.tente",-' ,I çõ s ãz'sta" Norte,Or$ 46.462,00; Paralba", '

Para con,ferir 6 '''''''�.dalhas "de 9uro, ',6_,de,'�PI'ata e 6' do CursQ de:Pato}ogla do Re- . O c!tado medICO m.ereceu e, n �
1 S,,

, ,
Cr$ 32.400,00; Pernambuco; f .....,

,

mente.
" cem-nascido,dr. A'lvaro Car- esta distinção ,em face da O monument(i e formado Cr$ 192.182,00; AlagQas,' Cr$.' .�,e_�:onze, as 'HI ma'i$ -,mais, ,f�i �9rt�ado o seguin-

v,alho, qu'e presentement:e es_ sua longa prática e conheci. p'Or um grandei átrip em cu- 17.200,00; Bahja Cr$ 123.512,OÓ; te conselho de séntenÇa: .,Ivo Montenegro, Ad Costa,DERROTADO O LIDERf .

·tá se real!zaJ?do nesta Çapi-· mentos da' especia;lidaq'e, ad- Jõ" c�ntro':s€:' ergué,'" um, ,ci- Rio de JaneIro, Cr$ ... : .. ,�. Jacge,f Marque,s! FrancisCO'Grmo,' Armando R'amos" Jo-
O porta_voz Udenista OI ·tal, devera pronun,dar hoje,

-

quiridas nos melhores hósPi- li d d b t d g a 706.491,60; São Paulo Cr$ ..
'

,
, .'

20 h
' c

d·t'· d --t
. 'd R' d J' .1 n 11'0 'e ronz'l en o r va' 238880000 P 'C .. • ,sé ,Mari� An:uda Ramos, Aureo Vidal Ramos, Arlindo

derrotado rio seU -intento. ,as oras.,no a:u I,OrlO .0 �lS, o 10 e aneIro e, ':te ,

' '. . , ; arana, r"" ,'." ."

,

_

, ,ai, r 'ro: D�partamentu'��e Saude Pu- Sao PS:ulo. '. ,

'

>, i dos Os nomes C!los lugares de 2�283.031,00; ,San.ta Catar_!l\a" Buzin, Luiz PQlli e Vanon A.{ontenegro. .Nao .se �abe a que In ,o 1, 'blIca, uma palestra de glj.'an- Por este motIVo e de :se es tgrtura. No Sllb-solo, sob a-:- Cr$ 172.600;00; RIO G'rande do: QuaJ_lto às meda1h�s de, ouro, a de�isão foi a se-
portancla deu o deputado

I
de interêsse médico-:social, o peral': o cõmpa,recimento da cdpta um cepotáfio em fo"-

I Sul, Cr$ 586.120,00; ,Minás 11.' guinte:"
,udenista: ou a SOlUÇ�O, ime-'I' a�ali:sadO, Pediatra d� JOin-,.gra�d� 'núm�ro çté �édicos' e ma d' t ' 1 éie, David Gerais 01'$ 812,258,00; �àt.o

'diata do problema ,d6'!tJ;'igo 'vIllc, sr·, dr. JÇlser Fa:�a, 9�e ,de

mteres,sado,
s

/no,' t�ma a

,e e,
s

re"a. '

,
'Grosso, Cr$

3,1.481,00; PIStrl-1
' r - VaIdo Costa ,......... 10 votos

.

t t' n e u aô abordara o tema "DIspepSia 'Ser abordado ' -completa a obra de arte, '·'to . Fed�ral, Gr$ 1002.894,00. 2 .;_J;aime A. Ramos . � .. � -:- 10 votos

�:��r?fff�;�:�t:lApoia a federação, :do' 'Com�cio :ligação ferroviária . r E:�E��,;�<> >:�� �:: :E .,

�o�r��e�esi:�o ��t:��i��:;: liga'ndo ,O ,'.'Sul' a,',o é';�N�"rte",_ de Santa Calarina- ,jmS���E�'t,e�::bé� '�;r' �ri��i�i'cÍad�O f:�!� as-

da Guerra, e a pessoa que ,

ClEcid€' em· última instância· Assunto de importânCia "FLORIANOPOLIS, 23 te. movimento no sentido de LACERDA, Govérnador"._

J'
i - Agnelo Arruda

sôbre ,o envio OU não das p.ro-I para o comércio e a, indtístria ' Conferencia' dos Governado- 9ue.',suas asPirrações tenham' "2 - Valdo Co�ta'

vidênciias requeridas., MHS
I,
a ligação da Estrada de� Fe;I;- ,res Santa Catarin:a e Rio completo! êxjto. Respeitosas CAL-ÇAMENTO DA, ESTRA_ 3 - Nelson araeschel'

não deS'conhece o parlamen-: r? T:res.a ,Cristina com Fló-:'Orande .doSul ;-TOnRES -; saU;�ações (a)' ALBERT0 DA BIGUA�U _ SANTO,
.4 - JaimeA. Ramos

to udenista, que () Gen. Lott nanopohs --e a Estrada,' de RG Sul/ _. '" I GOl'lÇALVES DOS, S4NTQS, AMARO - FLORIANpPOLIS

t
5' -;- Raul Moreira

é peSSQa' diretamente subo1'-
I Ferro, San'ta Catarina, 'em: Tendo' esta F\ederação dol Pl'e,�idente da �ederação ;10" Segundo estamos informa- 6 - Nereu Goes.

dinada do, Presid,ente da Re-I.Itajaí, foi tratado na Confe-! Comércio tido conhecimento' Comércio em; lexercício". " f dos, o, Gov.ernj:Ldor .Jprge -La-
" Filíalmente. as de <bronze, ainda por

pública, sendo, este o 60�an;:.,1 rência recepte ,de Torres en I do trabl!.l�Ó a�resentádo, lies I Agrad�cenél.o, o ;-Góvertl�- ; cerda, atendendo solicitação de votos, couberam as seguin�es:
<dante em Chefe, daS' Forças! tre Os Governadores Jorge sI!, reumao, refer�nte a'l dor ,Jorge Lacerda o fez com, do representan-t-e da zona 1 - 'Jaime A. -"Ralhos
Armadas. O. re�ue,rimento. a-! Lacerda � I�dO Mene,ghetti, I prosse�u��ento tia figaç.ã.o' o séguinte tele�rama: .1 geo:eco�ômic�- de Florian�- 2 - Valdo ,Costa

pela providenCIas, no se�tldo I deSPertando mteresse�do;; 0,'- ferrovlana da Tell'esa CriStl-1 "FLORIANOPOLIS. 3 -, polIs, Sao ,Jose, Palhoça, e TI_ 3 _. Raul Moreira

de ser eIllviado contingente f, gãos, que alí se r,euniram pa- na"::"" Imbitub� - ,F�ot:i'anó- Alberto Gonçalves :dos San-' jucas, 'junto à Comi:ssão do
' 4 - Agnelo Arruda - ii

militar para a r,eferida -1'e-1 ra estudos de problemas ,co- .polis, que graód9s-,e' reai� be-I tos, ',_ Fpo!is.. '

I Plano de Obras e' Equ�pa- 5 - Nelson Braes,cher

gi-ão, para melhor êxito da I
muns aos dois Estacios. nefícios trará a todo o sul I Acuso ° recebimento do .mento�, sr., ,�berto Gonçal 6 - Nereu Goes.

medida a Ee.r executada. _ I Quando em Tôrres, o Go ,do 'Estado, inclu�ive a Capi- seu telegrama sobre a liga-I ves dos Santos, apliCará par
.

x'' x

MANIFESTAÇÃO �E PEZA� I vernad�r ,Jorge 4:eerda re-I t.aI, porto de inaiores pOSSibi-l ç�o ?a.��trad� T�re�a Cri3=· te da al1re�adação el.gsse Pla- x
/

. "O deputado 03.m Regis fOI cebeu ,dt; sr.; A�berto, Gon?�l- t hdad_es fu t-ur,�s,,'encar�emosl .tma _

com �l�l'lanoP,ohs, t�n_: no no�calçame?to d�s estl':l- Avionei, ·ontem, p1\ra Lages. Falseta" na ausê�cia,
à ,triblUla e ,pedlU aprova-I veS dos Santos;- no e�erCiClo o apoio aos d'Ignos, dh:r�ntes do a Comlssao de., FerrOinas ,das de acessQ a, CapItal,' ou ,nãQ vale!

ção da Casa, para envio
, de,�, eVJ:ntlia.{ da. presjd�R�ia�;.:dá I dês�e é?IlCl�ve p�u�� le!ar, na �Ptrovado a ligação da re�eri-I sejam de, Bi�u.aç� �e. santo

um' telegrama de pezar,: 'Re- "feaeryçao ,dQ COm€lr.cI�l . de
j deVIda conslder�.çao tao im- da, lilStrada com a E.F. San- ' Amaro ateFIQl'J.ahopj'"o...,litilS::.;."'p...o...sõrr..-<I,..""""_""""'......__

f�lecin;<ên��o, c9.G,Orri��ó;���,: �a:�ta ·9�.�a�iI}�.t'a;, t3.. )��.�9�: i)�r�a;�te Gora; iE,stlUPQS s.?U�' f�' ,ãat�rin�, !co�exã()'.qli� ,a� : 'siv'�lm��te; ,�Egundó as .��':� "

�I;>.a,��s.': c;l9r; .�o/;;:,�A��u,r;l�f:Y�l'l1b,r()"Jl�tlD!?i" O,���g,ulrt�/ .ga:Fl,�� :,c()?Y"r.;?S',s�s;: �9'IllPa-::�tndera t:a;��eID, Flo�'l�nollo- i �as ���p.te�, a obr� �:r� ,lnr�
, '

rgl]IerJ;VVàlor?flo�;\Ç:<)'l)-re7.;)-telegraq,ta: <,e , :1, ,,}i é -;--1;;phelr2�#o' s u1.,do, E:stado �i9S_', - J}-s, Sauçl;�?es' 'Ca d:,> .IO�(}:Jl!, CJp. alI}da n�ste' ,eXerClc 10 ..°,
" �"_)��"':;:�,)_ :'� ::'

'
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