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L:l na fronteira com a Ar
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cansa, foi afixado êst s t.sle
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«Antoníe dã Cunha
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G. P. l4C/56 - Tenho gr:tt!l: sattstação por essa nova nhausen e do seu p:1rtidJ _. Seri1 o apôío .dês res aliados mente mentiroso, embora-as Assembléia, POR UNANf-'

,satisfação comunicai': i'fustre !n'ande vítór la da .U.D.bI: I il U:D.N .. da eterna vígtlâ i a U,D,N. não -conseguíría vi- slnado pelo Pl'ejidente .n MIDADE DE VOTOS!

amigo. apesar forte resíston- Saudações. Paulo' Kon-der cia! Além disso, corno se lIC tóría algUQ13 na �ssemblêi"l pOder Leg}sl'ativo ?ia, EstaeL)! Sómente a' h'r,espon.3abili
c:� n)sso� adversários foi Bcrnhau.an _ Presidente,' I atribUI 'à cria"iãe do nor.i onde conta com 15 dsputa Na ertação do município te dade e a falta de compostu-

Le críad., hOJe Pela Assembléia Esse telegrama oficial, -P'l- munícipíõ uma vitória :h dos, num 'total de 39. Descanso não houve forte' ra de um Chefe d� Poder po-

Legislativa o município de

,.
go Pelos cofres públicos; tra _ U.D.N., excluídos 03 d.emai.s O maís grave de tudo, en

- resistência
'

dos adversários I
derialll1 lÚ�ntir' aSsim tao

17 ._1 Descan�o. Ness,a 0Portu�ida- ta de interesse pãrt�cular rlo' partidos situacionistas, com.i tretanto, é que êsss .telegra do ar, Pa'ulinho Cocacola nem
I dezlavad:lin�nte, "hil 'telegra.

de quero mamfe3tar mlUh:l d2putad:J. Pnulo Konder Bor- o P.S.P.,. o P,R,P., o P.D.C.,. ma oficial é deSaVHgOnh�d '1- dos ad��r�áriós. da U,n.N.: I ma oficial, pago. pelo dlnheí

o mumcipio f.al críadc, Dr, 1'0 do. Povo!
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ÇaDlpeão Q. 1 da
.. 'Democracia

peão Íl•.1 da Democracia" e

nessa' qualidade o chefe do

gevêrne deverá cnmparecer-

Edição de hoje 6 páginas .: Cr$ 2,"

• Rio, 18 (V. A.) -- A Imprensá, a televisão e as rádios

livres da capital paulista, (1 ntro da maior união de vis

tas,.:.outorgal'am ao sr . .Juscellno -Kubítschak, .President.e
da República, o título de CamFlorianópolis, Quarta-Feír a, 19 de Dezembru de 1956

Armamento llrasileirn
sora, que irá ao ar no prõxl-

Granadas e bàzucas .em poder dos 'revullosos cubanos �:�::.':��:S��:'7:'::lir:
RIO, �8 (��) ::- Despacho, i ,.

Departlment:O -de Produç§o
Kubitesch'ek s homena ,

t�l�gt'aflC:JS I
de :a�ana re-, f:t'·C 9uba se vê diante-da tato -São Domingos. ; exportado armas de guerra. do .Exercit.o, ,é a llutaridade feadO. C0I!l tão hcnroso tí��-

gls l:am a ,esco_ ,e�', a p.elo t. essa natureza, tanto que j� . O Brasil tem,' ultímamenr s O Brasll, como é f:V\ie:1! e, ma-is indicadà pará esclare-
' o, comparecel'�m os SI:S• u

serviço sec.re:o r�llhtar cuoa-I f�z. d�): ,r�é"la�lações .por e�portado �rmamcnto.'l para. tem liberdade de vender ar- cer a questão, informou o
I mund�, �ontell'o, .:)fe�lden�e

no, na eXlst-�cla _

de ,�r�- Via dlPl�;n�t:ca as :l.utol'ld�_ �lversos palses:
. I mas' a quem entender, isto seguínte: •. , I dos. Dlarlos e Em1.,.sor.ls .\:0-

nadas de tabricação brasl-I das brasl.elras em cnnsaquen v Para a Argentina t imes é, de governo a governo não ,'_ "O' Brasil ultimament.e: soeíadas, f· Bleen, da Fo

lelra el1tr�o o; al'�l�me�t�s I cía da exr.o:tação ,�ll} g,1'.1n�:. vendído r�volvere.> ''Taur,u'3'': podando, P?r�m" i�pedi�. que não vende g1'��lada3 a país Ilha. da N.oite, Gumereinde

dos rebelde" que ,se msurgi- das e tambcm de bazucas. e outros tipOS de armas na- I
o material ballco pa�se a"l algum. E admínístracões pJS-

Flcury, da Gazeta, Sete Aze

ram contl:a o regll-n� cio Co- Segundo se informa Os re- ra outras países da Ameríca mãos de grupos rebeldes. . -sadas, como é pÍlblico e no.�
vedo e outros. Neste progr:l_

- l:bnel BatIsta. volucionári03 tem obtido c Latina, inc}usive Sã.) Do-' Ou'lido a propoiito, o ��t'_ tório, entretanto, vendemo� ma, que agora se inicia, a TV Difusora f;lntrevistará, se-l

Ao que se apuro'u, não é.l armamenb proveni<'!n:;e . do mingas. , neral Angelo Mende .. de Mo- ��r.JllanÍentos e mUllições manalmente) os vultos de maior projeção nos campos da

pri.meira vez. que.:) gov:rna I Brasil através do govC:'rno de Até para Portug.J.1 temo:' rais, que, como dir=Lo;' do �epúblié'a pomi!licana". intel�gêneia, dele pal'ticipando quatro: l"cpl'esentantejl do

pO.\ o, os quais juntamente com 03· jornalistas e l'adialis-

....."•••••••_o••�t; � e�.��; �.a � ,

•••a � tas, formularão perguntas &.os entrevistados, rcierentes à

administração pública, dau"'trinas filosóficas e cultura em

g('ral, conforme seja a pósiçi10 do "Curr.pêão da Democra
cia" em (úeo.

110 pl'i�eiro pro$r'arna "Cám

peões da Democrácia", orga
nijZ8el(j P€1a .PRF-3 'l'V Difu-

II ASS8f1l01é,r8 le�_isI8tiva' �o [st,�o Busca-PI
Ctiação de Monicipio� Unanimidad� A.S •.P.S.C��: Foncio· o., .. Maup",,,,,t,

-
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. mo, comó ainda o màis � - 'o sr.' Jorge Lacerda está petdendo, c.omPlet!l--'�

:

DE DESéANSÕ ';:.; J!h; �;�.'ll:jÍt��f���(I�;��J't��-Ir'�7����Ü;�4}.����fpri"I��;J��)��.� :;.9LUÇ�"' ...�.�.e.. 1')-,�an...� t��in,a_��d�.t.a, no
��i .1���'!lt��4uela. all�é�la .�,e l��!n }n9�,.XU�lí..�.·'sllia,alJ_-. -�.

. , � "- , _" �i ""'� �� i'u-lt ,. '(4m.>'ttfi _�c- �ª",(M.'
'

� '�"s'U h f ti t �
O d(putaclo tl'abalhistâ, tido de 'que 'íl'fsse ,,,fivELdo tendfl'o autor'da matéf:iai_- 'c{õ ár ;�PdJê:lili:r.eo·iii;I'GI- \)êi' ;r;r,: li. C: �"iÜ�' t��'

'" J,,?- ce,alá. !)l/C' .lL�.,e la
..• �. '>' '�o.:.,C:l al'iucnstí.,' �

J�sé Mirand:l Ramos foi à: U�l a?êlo da Assembll�!,l Lf-, tll'rco o p.edi�o rle_ �prô",:��o tivó em '1u{Íl'en�n po�: ;entc'
e e a IS o�la .

o 0- .

.

. O seu desga,ste poli'ttcol. e u"fgÍ'� " a�l!IUDl--e

"I'�tnbuna para c'angratuJa'r-se glslatnJa' do EstadQ ao·. sr. ao l'equenmento ate qlle me- Ainda foram ál'l-r�)Vado� :oe,mq'u!U�!�:e:P=�X:'::�
r, taIs proIlOrções, 'que dá pena ver como' os seus an_'

com a população ele Desca!l- Prefeito Muni�ipal pelo im('-! lho1' ,VEnha a se\' .cselarecidú contl�n os votos -ela opo.'Úcfw
.,. � figas cO,mpallheiros, não e:;coí�endo a jmensa de-

So pela instalação ofichl d" (Lato é j�st9 aument.o dos
I
o assunto 'pelo �r. Alfredo segunda disc.ussão, proj�toi ao Diabo para saber, por cepção, soltam os mais f.-,los palaHózs contra o ch.. -.

.

adiantado, quais � ca· f d Pod Ex t'
sua comuna. Na DPortunida- func:!ol1ários nmnicipais. O Che�·em. aum:..nt:uldo trtbutog de "in

,,<>

I � ( e o er ecq HO.

na-o se "e>n
t d

. - .

valos vitoriosos )lUm bi. � '.Na verdade, o snr.· JOl'g'e La..,ei'c1n t. �de o referido parlainental' la- aa 01' a prop:J ..lIca,) fOl a-i ter-vIV;:Js", �'CHtISik� -mortis'"

!' ' til �'"
-

E
'" podromo francês. O Ti'- conduzido bem no eúm:mdo da administração' do �

mentou -hJuvesse :-;�do en','11- par eH' 0 ,pc o t"p.'(;sercõante SE�,.,..I10 '.XTR.\OltlJINAlU:\ taxa de salHli! pühlica, rl·gl.
.

- nhoso, cumprindo fi tra - E t d
do a certo elemen',1) reEa{{('U- pe sedi8ta Alfredo· ChC::J'f:'lU NJ purtC' not:n'iu de unte- Ulenb de custa,;; L o -impô>

,f; a o.

I�I _./
. �o, flela manhã de' "O· N- 'I � f t t·

te em "neseans,a um telegl',l- que contestou i1lguma,; àe- ontem, em cRrater extl'uor- to cl.J "élo" .. �o e 10,m 'ln par;1 eu l'C'l1 aI' e C011 l':ll'Jar o;;

,

d d G b' t d I
-

f 't I
•
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-
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L
mingo, punha sob l'I por-

�
dC,"nlalll"o,S e' "bll<O.S (la (lDN e SCIJS co'm-llal'''as, .'tab-

ma .onun o o d me ,e '�,e lI'açOeS el as p",,) Ol'aClOI', c mano, a sse,m ela e-
" ,a •• - ..

�,

.

l' d t 'b Ih' j "'l d' t'
ta do condicionado 11m meten'(l'o-",e, com reqlll·nr·eQ (le t-ol .... '(·a-nCl'a, a().n ca· - �

Pre3ictência, ela Assemb eia e a Ti una, G,O 1 as por !on- . €;is ativa o Es ado aprovou _..�-:.........,.........._..........wu.....-.;
-

- � " � i'

a:sinado pe�o Presid.ente (la tes que, segund,) () s,'., S�-
;.
o P�'�jeto de ReS'obcã,} 7AI

jor�al do dia seguinte
,

. pl'ieb9S 'indeç_OI'ÜsoS de Ijoliticos e pülit-ieoidês ck tu. �
t I d b t·- N

< .'

r-56 1 b
. ..

I V
.

·

S Ik
com o resultado, de todos. da espécie_ a;

Ca,sa, col1gra u an o-se com

I'
as Iao. eves; �JorAerü na� aue e eVl "JI"! sl:l SlGIOS � o.') .aclnas a

I

o povo dessa localidade e a-
�

s· r fidedígnas. O ieput'tclo senhores denillatlo., ele vin.
os páreos. Cáda dellutado lia frmte chamada democrliti- �

crescentanda qu� a concr'�- Alfl'edo Cherem comprome-I' t. e quat" mU pa" ,dnta e RID, 18 (VA) - O p,"" O longo. t'agi- os, .••• dis'. não
-

'.m nada, ·'obro,t, ",ad., �
tizaçã..o da autonornia resirlh ,teu-se de !evar - h plená:'io :.;,-�� mil �r"3"il'Js, dente da Republica sancio- cômico. O vendido (les- ao:; mais absurdos caprichos. �
no �orço da bancada ud ,_ até o ,dia 10 um quadro de- i 'fambe::n !!J: aprovado rl'O. nou a lei do Cbngresso Na� frutolÍ, 'por alguns do- Exige, sem muitas conversas, -que seja feito ·is· �.
nista com assento na I!ls-

.

ckmal que autoriza o poder mingos, o contrato, ga- SO e -aqu,ilo, !iiII 'pena de desligal·�� -da frente h�- �
------�------------......----------. executiV{) a abrir pelo Mi- nhando somas "riormes. terogênea e intolerante. �

� b I
·

I
ni-terio da Saúde o credito Mas, num. domin,�o, no .

Cmll medo de perdei' a maioria na Assembléia, �
HOUVE APROVAÇÃO O prD eça-o -10. I eS!I es;ecial �e oitent� milhõea� -prado, tev.e um insulto o sr. Lacerda, que não é homem de briga, a tudo se

�,UNANIME 'u
.

.

. '. 'f de cruzeiros
.
des,tmado cardíaco e foi-se: submete, com uma passividade' de faz�r ptma.

O projeto visando a 'crú- .
aquisição inicial da vacina E ,a polícia até hoje não Se os deputados que, apoiam fossem todos pes-

.

;!� t��em:::��Pai:ã�e :rl����\�� 400
.

i tallanos deixaram' Port 8ald li �:;�al:';�, :';:�::::':: O�� ::::':f:ii..�:-:';;i' b.';;� �ó.,:�i��'.-:,:I,:':.",,�a�:,::�:! :;�:::!�:�n: �
dos deputad03, representail- POR"" SAID 18 (DP) U f t' d t

valdo Cruz, de um laborato- um jornal que.ainda nem tos da política baniga-vel'de espi'eitando, exigindo, l.
1

. ,
- m ranco-a Ira ar ma ou .

_,
' f

t. d'a m l'S dl'fol'ente's COI' I no do praduçao da mesm'1 sequer fora feito e "ue
-

maculando a sua adminis.tração. �
e� � a .

�.
...

-

As tropas inglesas de ocu um soldltdo da Legião' E3= .

'" ... �
rentES políticas, D_ :1Í, não 5';

pac...ão, CU]'" data ,de retlr;oda'
: vacma e preparo de outr" noticiaVa, com absGluta Santa .Catarina, que �empre fof um Estado mo�

�"" , «trangelra da França, en-j' f·l·t· OU I'munI' -
.

d I F d
-

-'

J'ustl'fl'car a tibrle d'lPr.:;'
. melas pro 1 a lCOS certeza, o resultado de iQ- e o da. e eracao, atravessa uma das'_fases· mais

a C"
'

..

"
-

I do Egito se aproxima, al1xi- quanto tais forças se prepa- I
t

� ,

-

I

side'ncl'a da As'e'11ble'a ,"i'
. zan es da.s as corridoas e também tr;!;tes de sua história. /.

•
.

::; -
. �... liaram as forcas de eme: ra Va para .embarcar de v':Jltf\

. I-

c?lhendO apenas para o Pi),:-, gênc!::l das Nações Unidas " à Pátri�. uní grupo de le-
-

-A---I------A-I·
a morte do, turfista, nas O desastre começou, não tenhamos. dúvidas,

hdo a que pertence QS 10'1- prpt'eger a'evacuação de 36�, gionários desembarcou de> S$a ta-ram'a .

- arqUibancadas do ltipó- qua�do o crlebérrimo capit�lista de I�ajaí, assUlJ)iu
..�ros do tr�lInfo, A� b�""- lreSidentes itali�n:Js d_e Por' navio e, em se'gl}ida, inv�s- • "drolllo! "a chefia do govêmO: em 195:0.

que formam a Frente l?.'�- �aid. A operaçao se consu tigou o. local de onde viera:ll . fan'dega·�·' O -avanço nos cnr$os públ1cos; que eram pre-

mocra' tI'ca na '\ssemblel'l I
x X x' enchl'dos por gente l·ncap·az e l'nl'do�nea, como teln

I� "
" '_. Yt _.

mou i'.elU dif.iC,uld.ades mai
.•

o O!;. dispar'oS,' p·rendendo tri>s I
L- I t t b m e ( 1

- " -r PORTO. ALEGRE, 18 (V.'
.

acnntecido na Inspetoria da. FJ·sca.r.izaça-o· Fazenda'-
. �glS a lV<l, am e -_

'

re?, tendo VIajado pelo na egípcios. Foi o pri,pleiro fran-
' .

P h P ovacao '1- I
A.) -- Segundo comunicação O sr. jorp'e Lacerda fez I l'ia-, no En'liino Público e em todos �. setol·e·s da ad-

en aram na a l' -

,a
via "Argentinu"... I

cês' eliminada Pelas
_

guel!ri-
..

v' •

matéria que o sr. Paulo BO)'-I PORT SAIO, '18 JUP) lhas.'
re��bida' pelo inspetor Gua- c�mtrato pior� vendeu a I � ministração, foi o .começu incontrolivel da anal'-

nhausen quís, certamente II,.
'

dimozim. da Secção de R-au.,. alma à U.D.N. cl\tari- �,quia_' . �
para'conveniêr �L de ord� - . bo; ·de Automóveis· d,esta Ca- nense. E d�sde êsse dia �. . Daí por diante a máquina administrativa do "

�����c:;dOsf�=,euni�so rr�ée���.: !.REPRES'll:IAS 'E;M·. H.III:I. ���:;,,�::'i':,',::,�:d:p�::'�:: :"':'::' ";'::I..:;:;::�;��
� .,'a•• 'om.... a de"a,ta,-" ,uin'u'm 'uid.u !

".t,,, Nacwnal. /"
'.
-.

' dainente, auda.lb'....,.ll" dois �n.. ·e meio d, lr.· j ma";,.:·fi::f::e�:�ê>n. B.,nhau"" a ,....uia n., !
.

,
. �. .' foi levado a� ef�ito contra .a vêrno, quandO' não lia\'e- � ser",içQs lJúblicos e a desonestidade nos negóci.03 do �

ANIVER�.ARIO DE FUNDA·-

Igora cO.Dlra servld.o·res· -d.o _'g'O"
aduana: w:uguaia 'de ,.Ác�guá, �á necessidade.' 'de elei- �. Estadn eram tão g'randes que ninguém rnai3 se e�- �

çÃO DA A.S.P.S.C. sendo a sentin�la agredi'cliCe ção. para seJl sucessol',
I � tendia. <

O deputada Mariano Gua- I

veroo DaSsado
amordaçada. será levado à renúncia.�.. Ao apagar das luzes dessa infeliz administl'ação, ..

ther congratulou-se. d,a t,cl- ". " Usando cóp-ias das chaves, 'o seu papel, no .!rato de-
.

� om tr' n'f rência do d put d ro nak' �

buna com o transcurso 6.0 PORT_AU-PRINCE, Hai-,
missão do. éQmunicado, .pe- os assaltantes':"" o bélga 00- moníaco da U.D.N. estará

.� :s8al:o a::
..
,c�f:es públicos :oi t:�a;.:'"

ma SWI, o

�
..

aniversário de fu'ndacão da ti, 18. (UP) -- O. m1nistro. d_o lo rádio, ,a m.ul.tidão ataêara nél Barder e o brasileiro Bru- cumprido então: salvou
_

.
Crial'lllJJl-Se várias. centenas de cargos de alto

Associaçào dos Servid(;res InterIor exped1u um c'amr.- um estabel:Clffiento. de vell- no Koska furtaram dali um o sr. Bornhaus�n da der- �
.

ni:.:ado especial, ordenando. d� de al'tigos ele'tricos', l!!- a"ltomÓvel de
-

m:1tca
. "Ch.e--

- padrão para os amigos e protegido,; do Govêl>nador, a

Públicos de Santa Cat'll'iná ,-
- , ,rota, em tro,ca de nieio

I
sem :nenh"'ma objetivo prático ou f1e interesse da �

_ �ão oficiál das rejnvi': aO povo que acabe com as vando rádios e outros Q.bj�- vrolet", ano 55, de Cor cinz- quinquêniÓ',' atormellta- .

�

'caço-e' .dos fllnéionári.os pú- represálias contra 03 parti- tos. O pro.prietária é amigo cl)umbO e placas 'ria Bélgica do' e- aflito! As escara-
'

administração.
. ��.'"

• . _ ,
Es.;;a a herança maeabi'a (fue (, sr. Jorge Lacel'-

d{1l'ios de Magloire' e os fun- do ex-presidente Paul Ma- n. 5_54-136. mu"as J'á começaram! E'
'

COSo I •
y da recebeu com o comllJ.Íomisso· solene e inecusll ..

O sr. Lenoir Varga" ferrei- cionários que, durante o sm gloire, recentemente depos- Segundo. apuramos, o bé!-- só compreendê-Ias e in-
..

vel 'de continuar o desastroso govêrno ele seu ante -
..

ta tambem congra,tuloi.!-se QQVel'l1D, procederam contr� to, Termina dizendo o comu- '€,'a Donél Barde1', üm dos as- lerpreta-las! Anote (I � , �

!fi nome de suá bancf\.da�
. Zs Interesses d3. admipistr.a-I llicago qu,e a Poli::ia e os tri- saltantes, é o proprietárb 11) sr. Lacerda:. üentro de

o: çess�\ S t C t
. • -

. ��ção pública, No comunicado,
I bunals agirão n� forma que aútomóvel, qUe foi apremdi- fuais um ano e meió de 'í

o re an a a arma, qUe semlne fOI tao grai}.

tuMENTO AO FlJNCIQN.\- é feIta li ,advertência de que; corresponder co.ntra os eX- do por falta- de dl)cumentos, sabotagem- udenista, se- �
de e respeitada e h'Oje, como se sabe, está relegada

. , _ I
f

. ,

.

I �
à triste condição ele cerra-fila no cOilcêl·to da Fe- •

LISMO MUNICiPAL tsdos os infratores serao pu- unclOnar;Os do governo clr Os alsaltantes� viaj.an?o no ' rá. dep()sto! N�O' llá pl'(l- '�O deputado Ro.meu Seba, _ nidos nos têI'mos rigo'rosos I Magioire qUe for�l' culpa automóvel, tomaram �umo de i fecia nisstJ. Os fatos ai
derjlçã:o .

ião' Neves foi à tribuna (,0i11 da lei. p·ouco antes Ida tran,S-: elos· de qualquer qelito.. noss,o Estado.
. -

estã9, na cara!

.

..............,...�_.............g�................-........"'pl·,..-'V'_.....

" .;,-............,.------------------_._----

senibléia Legislativa.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAI� ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN \
,

Florianópolis, Quart�Fejr a, 19 de Dezembro de·1956

DR, AN'rONIO GOMES DE
Ex·interno da 20· ,��mal:�.. A

,Servi�,) de gajltro-el,,_.'olo�u ALMEID
Ia ,Santa Casa do Rio, de Jeneu(' ADVQGADO -'

Prof. W Berardin.lli). EscritÓrio e ResidênciA
Ex-interno' do Hospit.al mater· Av. Rercilio Luz, 16

nidade V. Amarat Telefone: .334�.
.........'

DOE1'I,ÇAS INTER�AS. • .

r.oraçãõ,':;;eEs�õ.mago, I�teltlno, CLiNICA DENTARIA
flgado e VI ..!, blha"e�. Rlna. DO'

Consultório: Vitor Melrell' 21
Das 16 às 18 horal. DR.

'

ALVARO RAMOS
Residêncill: Rua Bocaiuve 10

Atende das 8 às 11 horas

_F_0_lle_:_'_J_46_8_. ,....-�--:-/ e das 13 às 17% horas, dia-
DR. MÁRIO DE LARMO.

CANTIÇAO
MltDICO

CLiNICO. �E CRIANCAS
ADULTOS

Doenc;::.s Internal
(�ORAÇÃO ,'� FIGJ\OO -, IUN
.

- INTESTINOS
T�lltal'lentl) mod.emo .._".

SIFILIS
ConsultóriO' _,.' Rua ,rltor, )lal
flea, 22..

HORARIO:
'Das 13 às 16 horu.

, 1'elefohe: Con'�ultól'io - 3.�JI'
Reridcn�la: Rua .José ,iu �lll:

'ereira 158 - ,Praia da Sau�.
,

Coqueiro. '

J ----------'-'
,

DR.;CONSTANTINO
DlMATOS "

MÉJ)lCO CIRURGIÃO
, ,'o&inças' de' Üenhoras - PIlr!" ,

,_ Oper:.c;õe8 - VIa. Urinbla..

Curso de ;Jper!'aiçollm�n�'J •

l<,nga' prática, nos Hospital. d.

Buenos Aires, .

CONSULTóRIO� Rua Feh]l�
'"hm;�t., ,\1', 111 (.sohrRlIo), "'C)N�,

DRA. WLADYSLAVA %iiORAH1Ú: dl18 11\ iII III b",

W. MUSSI ras
,

Iie!lÍlI�,...iB: � ..enlda '\tio Rh.n
•

co, n. 42.
ôR. ANTONIO DIB /,"'rnd .. "h"mados

,

MUSSI 'felefobe: - 3296.
,-------

...--- --

MenlCOS '

CIRURGTA ·r.T.fN!r.A DR. LAURO DAUR.A ADM'�RTR.,ÇAO '.

GERAL-PARTOS .'

( I f:\óICA GRUAl,' Redac:io e 'flc•••a•. l rus ,(',.n·

Ser"I'ço '·ompleto e espec.iali-
.' . .

.,,' d�' lU f
.

IS'" TeL 1822
• -

t:, peéia1ist� em ,mo!1!l> .1AS r.'beiro ,..a ra. D..· ,

,lido das DOENÇAS DE SENHO·,
._ n:lo-a� P VllIbo!1rlnárlR1.' _

_ ('x. Postal ll19.

RAS, com modernos m(ltodo�, ,dá "

e

Curti
-

raJk8r das Íl,fe"çoes, Diretor: RUBENS A. RAMOS
diagnósticos _6 tratamento.

a!lu.ills e cronicas, do aper.el!o. Gerente: DOMINGOS F. D.
SULPOSCOPIA - HISTE�O -

--ellito.urinário em ambos v AQUINO
SALPllilGOGRAFIA - METABO- Repr,elentantee:

LISMO ""ASAL sexos. .

Ih D· ....tl'VO t
- A S lAr,·'

'

P ,

DoeI}ça& do apare _o I.. Represen ,pçoe. .' ..

lV\dloterapla por ondas curta....
e do sishma' norvoSO ,.

Ltda' ,

_
.0

Eletrocoagula�o - Ralos Ul.tr.
, Rorát'iil: 10'h ás 12 e 21A. a .. ·

IRia Senador Pantal. 40 ..

Vi"t.,ta e Infra 'Verl,11el�o.' ConstÍltilrio: R. Tiraje�tel. J2 andar.
�onsultório:. Rua Trajanó, n •.l,

__ 10 Andar __ }t'one: 324ti. Tel .' 22.5924.. Rio de Jalleirt> -:::-::-::::::'==;::::=:-:�-:-::=::::::::-=:::::-:- �__•

lO andar - Edific10 do Montepl.o•. Residência: R. LI",'erda Cou� Ru�' 16 de Novembro 228_11°, MINISTtRIO DA AGRICULTURA
Horário: Das 9 às 12 horaa "",

dnho, 13 ,(ChácarR «l.o, $apanha, 'nli .. ,. ..ala 612 - Sio 1'",,1,,' SERVIÇO �LORESTALDr. MUSSI. '_ ,"'-ne: 3248. Assinaturas ,anual •• Cr$ aoo;oo
nas 16 às 18 horas Dr... ','U _' • 100 DELEGACIA FLORESTAL

MUSSI
_;_

DR. ALVARO DF
_

Venda avulua ...• ,. Cr " REGIONAL-
Residência: Avenid. Troa- Anúncio median.te �ontr'to.

pOWB�1, 84.
.

CARVALHO OS originais, me_smo n�o pu· "ACORDO" COM O'ESTADO DE
.._-_.-

.

MIWICO Dl!! CRIANÇA!" bli('ados., não larAo l)evolvld�l. SAN-:"'<\ CATARINA
DUERICUV1'URA - PEDl,ATiUA A direção nãll se r,j,�,ons.bllir.. . ,

DR. JÚLIO DOIN '_ ALERGIA INFAN'l.IL pelos concF'� emitido. MI Ir"
_

A V I S O

VIEIRA r,.mHlltÕri,,' ,- 'PllQ Tuadet., t.ii1;OIl at,si,
__ A Delegacia Florestal Regional,

tes n, 9 - Fone: 29,98.
TMeDICO -

Residê;'cia: _. Av., HlrCl le
INFUl." .......OEIII V1'Ellf'

,no sentido �e.c�ibii, ao máxhl!0 POS-

;;!-;r,��6���I�IZ :�AR��� Lllz n. 166 .- 'l'el. :},�o. 18 ho O leitor'encontra:'" 1lelta .eo- llvel, as Queimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe.

,rl:H�MENI�o EN�:U��J�� 'n�o�t;;��m��s
IJ

���:ia�n:::em:ç��81���i�::�""1t. dir os d.J<l.:.:strosc,s -efeitos econômicos e ecológicos que
'''('-8' ermeUl:r;.Som :

DR NEW'fON ORNAIS Tl!le'nj" a�arreta!" tais práti�as, torna público e chama a atenção
··!'.,.t"m"Dt� de .iDu.Ue ••a 'D'A"\1ILA .

O �.tado ." :.'

'

t�� de 'todos os proprietários de terras e lavw(dores em ge-.

operaçio) IA
Gueta .'

'�'1,"" 8,57'9' ral, para a exigêneia do cu.mpri.mento do Código Flores-
• " .• lo....Unvscopla - Ilecelta d"

I
CJRURGlA rolERAl..

t
Di'rio -11.\ '"

1.68!'
'

f). -, bM - Moderno equipamento Doenças de Senhoral _. l;".í�c o· ImprenslI n:
. .1 ••.••• , • tal (Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo- o Estado.

�" �tp,-RinolaringoIoeia (6nlec logia - Eletricidade. l\te 'Mlej. ,HOSPITA. • QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
no Estado�' Conc'lltó,río: Rua VltuJ' Car�dad•.

11 ,.' 'das 9 às 11 hor•• I I 28 - 'relefone: 3307. IProvedor) ,

2-.l1�4 Nenhum 'lJropr.ietário de terras ou lav.rador podera',f" .. rio
.'

re o!s n.
6" .. em

.

)
.

� bS6
1 .. • lo às 18 horaa. / Consultas: Das 1 uora '(Portsl'.a .. , ,.. .',. ','

l-roceder e'-ll d d b d d t
Consultório: - Rua Vitor Bei· ,"iante, N'�,:iu Ramol :. :.t:�..' ,qu ai a a, ou erru a a :8 ma (l sem ,soIi_citar, Os Prêmios estabele(,IJos para o Concul so 'UFE. s.ão os se-

r"lee 22 - Fone 2676. , , Residêneia: Fone, 3.422 l.htltar ., ...::......... com antecedência, a necessária li!!e,nç�
.

da autoridade guintes:-
t.es. - Rua São Jore. 10 _ Rua: Blumenau n. 71. t;ão. ,Sebastla� f Caaa di

lU511 fIQrestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
1.0 Prêmio - Cr' 20.000,00.

Ii" 2421 ""IS"'A
,'Saude) ······,·····C····· t 2.oPrêmio-" 10,000.00",P.

DR. AN10N10 DA'" .' ':t.hter:1idad! Doutor st-
111'1 .

aI em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os 3.0 Prêmio _
"

JUNIOR "los Correa ,...... infratores sUJ·eit.os a penalidades.
'5.000,00.

,

." CHAMADOS UI&- 4.° Prêmio -
" ,3.000,00.

DR. MARIO WEN· rLlNICA 1;;C�RJ>I��lçAAL�ZADA DE
GENTES" Ú1' REFLORESTAMENTO 6,° Prêmio --

" 2.000,Otl.
DHAU�EN

Al' ,
'

CorJ1o de BombelrlJ!
'

'.'

E t R t'
_

1 Ad d'�'
.

"

A Casa comercial à, qual pertencer a nota, ou fatura do pri.
8

r"n,,"lt�p <las !l ,« �1 ��r:. Serv�ça Luz I Rllc1aní....... '. -

s a_ epar lçao, pe a re e e Viveiros f,lorestais, em
meiro prêmio, l'ecebel'á um prêmio de Cr� 6.000,00.l;1,f'\'lC<\ MÉDicA DE ADUL'l'O Rei (l Cons. 1'I1drjllhrue ln o

'.çõe�) '

.•..•..... :
-;0. .•

: •••. !AIl4,,:cooperaçao, que mantém no Estado, _dispõe' de mudas e Os funcionários dêstl' estabelecimento também tera-o um .. re',E CRIANÇAS l2 po'icla (Sala COml8KáJ'lo ., . ,.�f\ 't d' ,.

fI
. "

c:.onsult'>rio - 'Rua Joio Pln- �� f',Õlt�TO ., Poiícia IGab. l'elegado)'.. 1.6'9'" Sem&n es e especles orestals e de ornamentação, para mio de' Cr$. 5.000,00, que s"j'á dividido de aCQrdo com o número;dos
to, lU _. Tel. M. 769. DR �. COMPANHIAS ,DE ,

\; 'orneciment9 �OR agricult-ores em g"eral, hiteréssados no rnesmos .

. ����;i����. DR�a4 ::te�e�Oj6: FILHO TRANSPORTES Jeflorestamento' (Je suas terras além de r t t d.
Além dos

_ p�·êmios. oferecidos ao final do concurso, �õdas as

'l"f'nCIl" "" �o.��l"o n• ..,I ..ültrif' TAC '.'100
, _,.

' p es ar o a,
semanal! a RadIO ·Naclonal na "A FELICIDADE BATE A ' SUA

ni .. r. 46. �el. %.812. Tl'llF.:lCrl.n!!'E �l'uzeiro, do Sul ,'i'�� Irlentaçao te�lllca necessária. Lemlira, ainda, a possibi-
'

PORTA", aos domingos, das 18,30 às 19,30, sortea}'á. uma carta do

DR. EWALDO 8CHAEFER, ttADTor.nAFTA F. R<\DlOS:rOPIA �an�ir' ,

Z.Ui lidade da outenção de empréstimos_para rp.florestamento concurso tI. F\ E. qt'le terá um pl'ên1io no valor de 1.000,00 cru-

Cll'nl'ca Médica de Ad,ultos' noe: pl11.Mf\F.� Ltt�: A'é���":;::::::::::, Z.lO_2 1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 an'os. zeiro�, para o concorre�te, ��e ·mandou o com.provante, além tle
rl-"Tl!:ia <\0 Toras

. i Relll ..

,', P7'7 -- Os int r ti t fI t. Cr$ 500,00 para os funClOnarlO.li do 8l'maz�m onde foram feitas' IIS
e Crianças �'orm ....

I
.. ·o.. Ia Fal'olda.l .. Na.. ·" S('andi;';��a�··::::::::::.. 2..300

b �

e ess� os em ass�n QS ores aiS, para a compras.

Consultório _:_ Rua Nu- na1 � .. 'f,,;li";ll� '1'iQI ..�n ...lpt=," HOTl1:IS .

.

- ]o tençao g..e mUlOre'l esclareCimentos e requererem auto- 'As cartas sorteadas semanalme,nte, continuarão, a ter :valor'

,'i.·,,,,·,r,,r,,.iõn iiI' "nQ1>ltal ... (l.

L'
.

! 021 . �

d I' .

. , ,

nes Mà-c,hado, 17.- ,"pu RAm,·a u-c .:
,

"2'l!7611'IZaçaO
e lCel1�a para queImada -e derrubadas de mato l'ura o sorteio final, põdenáo um 'SD concorrente receber prêmio

, r' 11 .,.. Ia Mllgelltle ,............, , d'
. . , _. .

'
I d 80 GOO 00 I

Horário das Consultas -- "",""" .I" p""""'la .za"E" .11. Metropol, .. , .. ,..........
'3,141 (levem Ingll'-se as AgenCiaS Flol'estall'l Municipais ou

110 va or e . , ....

, � � T Ex-Interno e .x-a -,' II 32' d'· t'
-

• �" ,

da-s 16 às 17 horas (exc�to ,;nij! <I': ,r'- .. ·"I� �n ...... r. Heo '��('ro::a ...... ,.... ....

':449' 11 e a�ente a p.sta Rcpürtlçao;-:slt,uada a rua Santos G o N D I N & C 1 A.

ao" ,ábados). '; I �_�_ (;���i'�:ieIS��::i�t. 18 '- Cent�al .. :::::::: :':::. :.:.: Ult4!Dumont nO. 6. em F).orianó�olis,
- R E P R c!a �U�da� ;:. �92; õ E S

Residllncia: Rua Viscon- Fone 3801 " EstM!la ... ', ..... " .... _"
',1'11

J
Telefone. 2.470 - CaIxa Postal, 39fi. I Rua Cons. MlI�-" 33 _ lo. Andar - Caixa Postal, 120.

de de Ouro Preto, 123 -, '�;��:d\l_::ep,il�or�it���a1��id" :�1�kÉiio"':""'"'''' ,1,89. Er.dereço telegráficú: Agrisilva - Florianópolis.
I
End, ':'ELEGR.: T

l S G' o N }I'oue, 1191

)i��L 'S,1i59.· �'õn�; rl�1 01BQUII' ".�:., oe �. C. .
'"

I'
'. , Flori'!móp�ud _"_'_ E-3TADO' DE S;.tNT.� CAT:A:R1N":A:

�'- ._,_'--::.,

2

IND,ICADOR PRO�FISS:(ONAL
,

M' & D .- O O li
.

, , .

OH. NEY PEKKONh,
DR. WALMOR ZOMER,

.

BR."JOSE. TAVARE.� MIINn
,'. �

GARCIA IH.ACEM� orRl4ldo pel.. folcúulade NaCIO

Dlplom.d.o lIela F.culdade N,a· U{JENÇAS NERVOSAS E MEN- "ai u. .llê«lI"JUa un,'Y'�r.lua.jJ"

cloDal de l'tedicln. da UDIver· TAIS - CLINICA GERAL, (fo ,iS raMU

"Idade do Brasil Angustia -, Com,plexo. ';r RIO lJ.b: .ANt:lRú
de

Ei-Iutern.o' por concurso da M,a· lnsonla - Atll<.U6S _ Manial::-- , ...p�rtelç..",d1elltu DL "(.\al.

ternldade-Esclila / Problemática afetiva e sexú�l" Saud ,
São .III'"el"

(Serviço" do PLor. 'Octávlo a .. - 1)0 Serviço Nacional de DÓ�,n- Prof. - ..rllalld� t'aulíno

drlruél' Lima) çaa Mentais. Psiquiátra 'do tnte Í'llu pur 3 aL�., do :::.erviço

t:x-lnter.Do do ServlçQ de Clrur- Hcspttal-Oolênía Sant-Ana, : de Cirurria.
"'ia ,dõ Hospital ·1. A. P. B. T. C. :, CUN::;U�l'óRIO - Rua, Tra� prof. Pt.ro de' Moura
•

'''''
.

6 à 17 b o l'J!:RAI_;OESdo Klo de. J.'�nelro jano, 41 - :"'as 1, s oras,
CLI".'ICA DE ADÚLTOS

rrlédico' do HospÍlal d .. Cal'ldade RESIDL:NCIA: Rua Doeaiuva, .,

e da Maternidade Dr. Carl"'. 139 'í'el, 21101 L)(J.tCNÇAS UI' .:lENHORAS ,

,

Corrêa CONSULTA3: 1'iàriamimte da.

[lOfl:NÇAS 'DE S1j:NHO�AS - Dr. ALMIRO BATALHA 7 - 930 nc Hosi>iU\1 de c.&ri·

PARTOS � OPERA" 1>ES Diplomado pela Faeuldadé de da:�SI�tNClA � Ru. Duarte
Cnn&-: R�ua João Pinto n. Me,dicina da Uníverstdade da

Schui:el, 129 _ Telei. ll.288 _

16, das '61,00 às 18,00 horas. .Bahia Florianópólis.
d h Clínica Médica de Adultos e -

Aten e com oras marca-
Crianças DR. CESAR BATA�HA DA

das - Telefone 3035.
Doenças de Senhcraa SILVEIRA

Residência:, Opeí'açi,ies Partos C."ruraiâo
.

DentistaRuà: G'ene-ral' BittencoÍln n, " R' I" •
Ondas Curtas _; I:.IOS ntra

Cl1nica de Adultos e101. Vermelhoa e Azul,
Telefone: 2.693.

Diatermia _ Electro Coagn,lação Criànças .l\aio X

DR•. ROMEU BASTOS CONSULTORIO: Rda Coronet Atende com Hor� Mãr-

PIRES . Pedro de Moro, 1.54f cada. .....: r

MÉoic-o '

i.o Andar, Apt. A Felipe. Schmidt
' 39 A Sa-

Com prática no HospItal Sio Frente ao Cíne Glória - Estreito
Franclsc\) de Assis e na ranta Consultas das 9 às 11,30 e das laa!i ,e 4.

Cella do, Rio de Janeiro , 18 às 20 horas,-.-I-)-V--O--G-'-A-.,-O O S
CLINICA MÉDICA ..

CARDIOLOGIA
Consultõrío: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2676.,
"Horário9: Segandas, Quart.. e

Sexta feiras:
'

Dae 16 às 18 horas
, Residência: Rua Feli'pe' Scb·
midt, 2� - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3,002:
---------

Q ESTAI)()· ,

-DR�' ARMA'NDO VAU:
RIO DE ASSIS

1)08 Serviços 'ci" Clínica In,antll
la Assistência Municip..Le HOI'

Iiital de Caridade
:LtNICA MÉDICA DE CldAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alereia -

Consultório: Rua Nune. -M1l-,
. 'hado, 7 - Consulta, dai Ui à.
l8 horas.
«edldéncis: Rua Maucbar GU1,

.nerrne, 6 - F.me: 1I78a' ,

. "-"-�_._-_. ----

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

!lR. JOSe MEDEIROS
VIEIRA

_ \DVOGADO -

Caixa .Postaí 1riO' - Ita3.' -

a n ta C.,tarina.
_'_'�r

;·R.o CLARNO G.
GALLETTI

- A.DVOGADO -

Rua' Vitor Me1:e1el, 60.
�'ONE:; 2.468

Flori,mópoli'l -
-------_... -!'!'---

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO -e ,

InÉDICO
OperaçÕes �,' Deenças ,

de Se·
ohoraa .:... Clíníes de Allultod.
·Oo:;,so de Esp<!ciaUzação no

Hospital dos Servidores do E.·
tado. ,

(Serviço do PrQf. Mariano de
Andrade). .

Consultas _:_ Pela manbã:Do
Bospihl de Caridade.

'

,Á tarde das 16,:>!! bs. em <1iall
te no consultório· á Rua Nunfol
Machado 17 Esquina de· Tira�
dentes. Te!. 2766.
Residência, - ,Rua Presidentt!

Coutir ho 44. Tel.: 3120.
.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS
E.GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
onere do Serviço de úTORI·'

-

_-:lO do Hospital tie Florianópolis.
Possue a' CLIN!CA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PJ..RA·
TRATAMENTO das -DOElNÇAS '

da ESPECIALIDAD�
�

Consultas -' pela' lIlanhã n�
,

HOSPITAL ,e

A TARDE - daa 2 as II �

no CONfs'U_I\TÓRIO - Rua, dou
ILHF' 1 n'l. ,J

"

Rl.� DE�C[A � Felipe Sch

midt nO. 113 Tel 2866.

riamente.
'

Rua Viçtor Meireles, 18.

O F. N � 1'8 T A. S

DR. SAMUEL FO�SECA
rlRURGI�O_(lRN'rl!õlTA

�Unica - CirIJ)'ei. Bucal
,

"

Prote!e Dént'rla
RafOl 'X e Inf...-V�rmellt.

• DIATERMIA
ConsultoJ'io e P,eaidêneia� .

I'

,ltua Fernando Machado, n; II

F"ne': 22211. ' I,

j t,;flnsu'ltIlB: �.
8,00 �. 11 'bo- .';

' .. 'e das 14.0 , • 18 �4?ra." '�
, nxdusi"a�len' com ;bora 1I1ar· ,

'ada. "

"

"ábado ':_, da. 9 li 12.
_

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTIST.� .

CONSUI.TÕR10 - Edlflch

Partenon - 2" andar - uI.

:':Oll - Rua Tf!nente Silveira. 1:;';0
Atende diáriamente dai _8 l.

11 boras
3as e 5a! "a� 14,811' lfl borR'

- 19 as 22 horRs
.

ConfeM'!iona -o.. "tHilu1'al .. Pon

per 7dnvei,.. ",. N"v�on.
Telefone: 3666.
----- ----'-_-"-

NARIZ

DR. ANTONIO ,MONIZ
DE AKAGAO

CIRURGIA 'TREjJMATOLOGIA,
Oitopedl.a

Co ..sultório: João Pinto, ,18.

Dt.fJ 16 &s 17 dliLriamente.
MenoB aos 'Sábados

'

Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

r
" ;'DEPART�MENTO DE SAÚDE· ptJ�LICA

PLANTõES DE FARMÁCIAS

I MÊS DJj: DEZEMBRO
1 -'-,sábado .Ctarde)' Farmácia Sto, Antônio Rua F, Schmidt, �,{

I
2 � domingo Farmácín Sto. Antônio Rua F. Schm idt, ,13

8 - sábado (tarde) Farmách Catarinense Rua 'trajano
9 - domingo Farmácia Catarinense .r.'ua 'I'rajaro

15 - sábado (tarde) Farmácia ,Noturna. Rua Trajano
16 - domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajan.
22 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua C. Mafra
23 - domingo Farmácia EsP,al1�a Rua C. M�,fra
26 - 3.a·feira (Natal) Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

):!9 - sábado (tarde) Farmácí a Moderna Rua João Pinto

-\0 PRIMEI,RO SIN.
-

'1E FRA-QUE,ZA, TONIÇO ZEN.t.\ ::lO-sábadó (tarde) Farmácia Moderna' Rua João Pinto

..... ..JUA MESA I O serviço noturno será efetuado pelas FarmácialJ
, Stó .. Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe schmtdt e

EXpttSSD Florianóp.'iS, LI'a_t I T,"j:n:;._sent� t�bcl. não 000'" ,;, alt".d� sem prévía

, ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO, ilXP,RESSO ,autorIzaçao dêste Departamento. '

FLORIA:.NÓPOLIS LTDA.,
.

, I D. S. P.,_ em novembro d� 1956 .

" LUIz Osvaldo d'Acampora

Transp'ort�iJ de Càriras em Geral entre: FLORIAN;.'6P:Q.' INSPETOR DE FARMACIA

LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, Rio
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE: ;.-•••••";" ,.-.-.·••--..-. -.- _.._.._ oN

� •• A HORA DO
,

TQNICO /.ENÁ

Matrb; FLORIAN�óPOLl8· Filial: 'CURITIBA
Rua-Pa.dre'Roma, 4,3 Térreo.) Rua Visconde do Rio Branco,
TelefQ_nes: 25'-34 (Depósito) il32/�6

':'25-85 (Escritório) Telefone : 12-30'
Caixa Postal, 435 -Ena. TeJe�: "'SANTU>RA"

End. Telê�. "SANDRADE"

FOiel: SAO.PAULO Agência': PCmTO AAEGRE I
..Rioma....·· .,

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador A.Levedo,
�4

Telefone: 2-37-38
Atende "RIOMAR" ,

End., Tele�., "SANDRADE" Eltd. TeJeg. "RIOMAItLlI'.

Telefone: 87-06-00

Aline'.: RIO DE JANEIRO
,

"IUo••""
Agência: BELO uoal

ZON'fE
, ..Riom3....

A 'I!nida Andl"',:lS, 871�B
�relefone: ..-40-27
Atende "RIQMAR"

.

:ao. Dr. Carmo Netto" 99 '

Fóael: 82-li-88 e 82-17�37
'Atende "RIÓMAR"

End. Teleg. "RlúMARP"
NOTA: - Os nosso, ,rvrÇos nas praças de Pôrto

Alégrf', Rio e Belo Horizont(>" 8�0-efetuado8 pelos nosso!!,

a.i"e.nteà
.

.

.

" '

"RODOVURIO R:APlDO RIOMAR"

Consultem nossas tariJàl,l. EXPRESSO 'FLORIANÓFOLI'
, '.

-eFones: 25-84 e 25-85 --' '. c,

...u ..
o·o_, '''_... -:'

Y'

,
.-

D�� IHll
"A Sob_erana" Praça lã de novembro

rua Fe'lipe Schmidt

, '

I '

,.."Filial "A Soberana" .uistrrto ao Estreito ---' Canto

-----�---.\--�� �------�----

fARMÁCIAS \DF PlANTÃO
,

Viage�
e

com segpriloça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS DO

, B': 10' lCSOÇBRISltll(O.
.Florlanópolll - lta1af - Joinvllle - OurUlba

• _-..____'-:Z- -v-. -'�a;-""'.

Age'"·n'·�c-':'ia� '--cilj;;O�oIO ·ê'.�ÚiDI»
.

• Rua Ten�nt•.�Sllveira
. .

I

•

PEROLA
Vende-_se .ou arrenda-se o Perola Restaurante. sito à

rua 24 de M:àio, 748 no Estreito - Informações no local.

.11&1_·
A União Fabril Exportadora (UFE), estabelece u� concurso'

entre os seus consumidores d� todo o Brasil, pa ...a um novo pro
duto que vai lanç:jr· na praça, destinado a revoluciónar os antigos
proceslj-fIs de lavag(\,m, 'Õ que se verífi�ará 'agpra e-� menor tempo,
com mais eficiê'llciàt e menos gastos. 'i' .

"

"

.

"

Nada menos de'kCr, 'lj;(), 000,00 serão âfú�ibuidos no concurso
orá apresentado, 'coln� homenagelll àqueles que em todo o Brasil"
sempre deram pre1;erência aos produtOd qu� ostenta11� a mar�a
famosa 11 tradicional "UFE".

As bases do concurso Ião as aeguintel:-
1) Os consumidores dos nossos produtos concorrem a prêmi')lJ

no valor de Cr' 60.000,00.
2) O Concurso ser" encerrado no dia 22 de dezembro de 1956,

verificando·se o sorteio em lugar' público com a assistência
dos interessado•.

3) Para concorrer, baata que cada consumidor, sempr-e qUB
pTecise adquirir UIll ou maia do. nossÔll pr.odutos,. no seu

armazem, �eira, mercad.o -ou qualquer loja comercial, pedir
Uny comprovantt' de compra (nota ou fatura), que especi
fique os produtol' da, União Fabril Exportadora adquiridos
pelo cliente.

4) Uma vez de pOlle diao comprovante, o eoncorre.:te de'Verá
escreve", na parte iIlferi.r ii. nota ou fatura o nome por
extEonso, rua, niiml!J'o ,e -cidade-, bem assim o tít"lo a ser'
d,ado ao novo produtQ II ler lançado pela União Fabril'
Exportádora.

-

5) O comprovante com as respectivafl a�otRçQes, deverá ser

remetido ,em carta fechada, par. a -reda�ão de JORNAL
DOS SPORTES, Rtdio Nacional ou .ascritório dll União
Fabril Exportadora, à R�a Miguel Cout(' 121" com a ;a.

guinte inscrição - Concurso U, F. E ..

6) Cada concorrente poder' remet�r· quantas zartas desejat.
7) Após o recebimento dai cartas, desde que aa mesmas es

tejam dentrQ das exigências estip�ladas, serão numeradas
e devidamente guardadas até ao tl'la do sorteio.

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

vez que os produtos da UFE se encootram espalhadús por
todas as praças do Brasil.

'

9) Qualquer proliuto fa.bricado pela União Fabril Exp<>rtadol'a
tais cOlno: Cêra "Cristal" - Gordura de' Côco "Cristal" _;_,

Sahão "Cristal" '- Sabão "Pachá" - Sabão de Coco "UFE" _,
Sabão "Santaeruz'; _;_' Sabão "Rio" :_ Sabão "Palmeira"

Sabão em ,Pó "Cristal" Sabão da MaJ'ca "Portu •

guês," - Pasta Saponáceo "Cristal" - Velas "Cristal"
Velas "Pachá" - Vel�s "União" - Desinfetante "Ufenol" .'-,

Glicerina "Cri.tal" ou "F.ederal" -- Ol�o de Algodào "Adamastor"
- Oleo de Ricino "Polar" ou "BriThante" - Sóda Caustica "Careta"
- Palha de Aço ",Cruzn{alta" -- Renlovedor "Cristal" e "Zaz·Traz"
podem ser adquiridos e servem para o concurso.

tNSTRÜÇÕES AOS CONCORRENTES
O novo produto a ser lançado, brevement<;!, pela União Fabril

Expor;lIdora, não ,e lí'l\lido nem gasoso. De sólido, só tem particulas.
E branco como a neve,., Deixa às roupas a braucura do' Cristal

por conter, os elementos AL�A.X-12j que n!lutrq!izam o' clo'ro e às
I

particulas �áusticas dos ,'ecipientes que pos.am estar agregados
antes dos exames finais de llÍboratório, tornandó·se o mais poderoso
detergente, eficaz, neuthoro, uin branco cristalino, que desafiará os

séculos. , .'
O S I' R 'I=: M I O R

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quarta-Feir a, 19 (le Dezembro de 1956.
_----__......------- .-�- ---'----_

3

• ::;-� ",ALUGA:SER" F'" l 5' .

'�,< - Duas. ,salas a. ua"
_

er- >li-r;..,.,,�. , ::-� -nando Machado 12. I .i.

..U'''-, �' �: Tratar na mesma. ' .

-Oi TPtW�(jeMtepodêeq'u�e. ID! ,'� ����ir:1!!,��sU�;!i-!
.v

� tórlos. Cartas para "Avila" ,

":;.1
.neate jornal.

.

AttUglJdBdes
COMPRA-SE

'"

TÔNICO DOS CONVALESCENTES. •
_ TONICO DOS DESNUTRIDOS .._

contém excelentes- ele.....lltos t6itk0s:

Fósfor.o., Cálcio, Â,�iato e VaAaAlato
de sódio,

OS 'PÁLIDOS, DI-PAUHRADOS;
E S GOT A DOS, MÁES 'QUE
CRIAM, MAGROS, CIUA�S
RAQUíTtC�, ,êc�b..... ,

....:toni
fic ....õo geral do organismo, com o

r.:»

Florianópolis, Quarta-Fe:�' a, 19d;- Deze-�bro de 1956

Sociais
,

. ,

"orrlso nes lábíos, alegria na. alma, ,ELAI enfeitou

a Árvor� de Natal, cuja luz iluminará

todos os corações. Ha�erá pr�tes para tl?doa •••
Móv.eis: Mesas, consõlos, .'

cadeiras, cômodas, oratô- .

rios, imagens, castiçais,
porcelanas, e quaisquer ou-

R'�i:::�;;,�:;��:;;;;! Moe�as divisiolÍfias
�,GE. I" "'.",

, .

As J18bótID1"es
! Come,çoa O �r(Jco �8 c-ê·du)as�',Iule·

Lira
" .das lei., 1181a..11'11

Segu,n.dQ . estamos infor- <, .". ..
mados, será grande O' 'nú-I RIO, 17 (V. A.) _ Co- que aS' '(Wimeiras quantída
mero de debutantes que O' meçou 6,.R-feir.a, o trO'CO' de des estarão, assim; fixadas:

I
Isira _Ten�s Clube, no Baile' cédulas e moedas velhas O'U 50 milhões de moedas de

.

de SaO' SIlvestre, apresen- defeítnosas, pelas novas t, dez centavos, 50 milhões
.

tará à nossa sociedade, - moedas metálicas divisío- de vinte centavos,' 100 mi-
Já estão inscritas as se- nárias de dez vinte e cín- lhões de, cinquenta centa

nhorita"s "Maria Nazareth quenta centavos e um e dois vos 40 milhões de .um cru

Muller, Eliane' Hiidebrand cruzeiros, mandadas cu- zeiros e 40 milhões de dois
'da Silva 'e, Leda Schmidt, nhar pelo MinistériO' da Fa- _ cruzeiÍ·os':. Não é posaivel
tôdas desta Capital, e a se- zenda, segundo lei saneio- no entanto, a quantidade de
nhorita Olga Inês Ferreira, nada recentemente pelo cédulas a' serem substitui
da sociedade de 'Pôrto Ale- Presidente da República. O das, uma vez que as cedu-

I
gre. . Diretor Geral da Fazenda las oferecidas em troca das
Ainda nesta ,semana, es- acrescentou que as moe- moedas são de todos .. os

, tamos absolutamente certos, das ÍiãO' terão qualquer etí- valores, Assint, dentro do

I novas e, gracíosas senhorí- gie, trazendo estampado de limite 'autorfzado
'

por -leí..
tas se Inscreverão para O' um -Iado o seu valor e do à' Casà da, Moeda, irá fa
clãssíco e distinto 'debut outro as Armas da Repu- zendo a troca, pelas eêdu-
aue o-Lira trarrdtcíonalmen- blí O t dif a dí 1 -,r • ....

Espôsa, filho, irmãos e demais parentes de LEAN- .. ica. ,·u ra I erenç lZ as ne quaisquer varores a-

. DRO VIEIRA DE SOUZA, agradecem por intermédio
te apresenta no dia 31.

.

respeito à liga das moedas .préséntadas nos guichês

desta .nota à dedicação estremada do sr. Capitão Dr. I Aliás, sôbre' O' assunto, de dez centavos que será 'propríos. D:isse ainda que,

'Hamilton P. Sttoco. notadamente seus eficientes servi-
.quálquer informaçãO' pode- de 99 5 pO'r cento de 'alumi"- aO' 'côritrário do que se pen-
rá ser obtida cO'm a senho-' t t d t ha

.

d d
�os profill'siO'nais, m::nisfuxldO's por O'casião da grave mo- I' mO' e ores an e e O'U rO's se, a cun gemo e moa as

lestia em que fói chamado a intervir.
rita Jan'e'te Gonçalves, Rai- metais., As, outras mO'edas de um e .dois cruzeiros não

,R.:estituido que foi aI) )(U' aquele 'ente querido inv.o-,
nha do .Lira, pelo telefO'ne continuarão sendo cunha- esta-va suspensa, mas ape-

('amos para o huma�litãrio e cO'mpetente' Dr. Sttoco as
2236,.

. ,

das nO' metal antigo. nas reduzida a sua qÍ1anti-

preciosall bençãO's de Deus 'para que continue o sllbl,irite
' Informou ainda, o sr., Cas- dade dado. O' numerO' de· cé-

apostplad? que ab"raçO'u e lhe conC:�da múitós anO's de VÍlte Mil Ca.f1dida- tro Viana que a cu.nhágem 1 dulas desses v.alores; em

vid:fhln}..ag maiore.3 felicidades. ,>'\
. , ONDULAÇÃO". ,. será feita por parte; g'endO' circulação.

Tere�os Concurso Ele-
. HltMAHENTE. A FRIO, tas Dar:a<duas ..Mil P A R t I C t P A ([ O

�

! M ,I'? �:':'.... Vada de Telegra- HENR�'t�MORITZ RAPHA�� KORR

ganç:ta - asca 188·... "" - ,'., �r' :.��� - �'�-"'!"'�' "",;�:,�,", ::: �-,»-,.,,", ",::. ",' .' '"' t
' .

FRANCISCA ,FAUSTQ
Diante do meti'culoso caprichO' que tem presídido a'

. M. E. Delegael��'>C); .. : ��'. �Sõurb,tJJCfõ��;"> .. �""."_:''''''-'ff&: ;a��,::>'-- ;;,,,,,_... .......,_,.UISEL'Â���L2\.DINI - -� "�.,,"�, -IIDRR.
escôlh,a dos ternos, re verão, dentro 'da nova linha de � ,

- Y "'Flariâilópólis, S_ C.
'i 'I . "" RIO, (V, A.) � Iniciam-se, MQRITZ

."" " '

"

confecções de' alta elegânéia, lanç(ld� pela Dilcal, -pe1a F" é, '.
,

'." � :-,�. ,�' �. "". '. hoJe as p»ovas, .intelec�üais. Têm a' satisfação de participar aos seUs parentes
-

Wollens, por La SaIle e Chester, impõe-se, realmente a I PAGAMENTO DO l\IE� !>E:-�E,ZEMBR{) DE,-1956' na .D:F do ctlItcursô' dír'tel'egraflS�as 'e' pessO'as ,de suas relações O' contrato .de casam,ento de
r-ergunta acima. .' DEZEMBRO 17 --Mmlstel'lo c:b. Fazenda, Por JudlcIa- 'do DepartamentO' dos Cor- seus' fi,lhos SELMA. PALADINI VEIGA e HENRIQUE

·
Tivemos oeasiãe de veiO um a. um os exemplares dês- ! rio, Tribunal de CQnta�. reios e Telegriifus', Para duas FRANCIS�0 KORB, " ,,'

bes ternos realmente empolgeu-nos um sentimentO' de 01'_1 1� _ D.màis Minjs.t�r.ios·\I, ;, : i�' mil'vagas',estãO' i,nscritos em HENRIQUE E,SELMA

gUlhO'. p:lo
progresso feit.Q 'pela in.dústria naciO'nal de t " 19 _ l\posentados def\ni�i��, _

'.1 d�vers.3..>.' unid!l.d.e�'da Feder�- Confirmam
cO'nfl;!cçoes para homens. I 20 _ Aposentados . pro.Vls:orlos, SalarloS- çaO', onde tambem se"reah. .

Flbr�aw>polis, 13�1,2-56.
O bO'm gôsto característiGó brasileirO' que Ja se im- o <" •

" ,Família e- �.r:ocuradO'res. .

.,
zará o' mesmo cO'nCUrso, m�tis .....,, __

pos em 'vários· setôr��,- atirmou-se agora, triunfaImente, I " de 21 ! 31 "'-bPagamentO'd,de tOd?3 o, de vi te mil., candidatos.
. A.

na confecção masculina. I que nao· reçe er_am nos las amIma. -

_

·

AO' ladO' dos roLhares. de ternos,que admira�O's .no 'I' Mário Salema Teixeira ,Coelho' Revall·d·aç�a-o de 01". 'L'10 andar de A Modc:ar, vlmO's tambem uma variedade' DF,:LEGADO FISCAL
'

enorme, d.e camisas esporte. calças ,avulsas, paletós de --,__
o

•

I .

bt"d F
,ver�o." gpav.atas, me.ias, finalmente ªe tudo que deve cO'm-'; ASSOCIAÇÃO .RURAL DE FLORIANO'POLlS "ptOmas O I OS "no·'
por uma moderna (.l completa secção' de artigos para' .

E
.. .4

cavalheiros. Também para' rapazes e meninos o sorti-
. CO'munica aos seus associados bem como a todo& la- strangeuo ,�

mento é de igual bom gôstO' e grande variedade. "radores e 'pecuaristas e p!lhUco em �eral destá re�ião RIO, 17 (v. A.) ...:.. o depu- 'f I
· Todavia, não só de artigos extra, de artigos de pri- que a-hri.u juntO' ao Mercado Munieipal um posto d'ê'''as-' tado AntlÍnes Oliveira apre-

' ,

. meira qualidade e primeiríssiI)la elegância se cO'mpõe o pistencia tecnica e (te revenda de sementes·, 'adubO's, in- �entou p!r:ójeto de lei' dis- �

..
referido estoque. Também as pessoas mai-3 modestas en- secticidas e outrO's materiais agricolas. �

subs-
pondo sôbre a revalidaçãO' do '

eOl1tram ali de tudo e dentro da preocupação de bem De !lntemãO' agradecemo!'? pc;>r esta gentileza e
'diploma e do certificado de j r

ReI'vI'r \:l'evemo-nos I
. . curso médico e' superior ex;,
.----- mui atenciosamente ......

��NO ..• end.1I".·IIIS.,,'6.". Henrique BereÍlhauser.
pedidO' por instituições de L�

,.. " "..v,. fnsino estrangeirO'. A propO'-

__.___

PItESIDENTE sição tem o objetivo,de re- ) ...R
tiRA TENIS CLUBE

gulam:entar o disposto no

'.,.' art. 161 dá Constituição Fe- I
C I u b e d a M o c i d a d e deral, que textualmente pre

Programa dn mês de Dezembro vê que "a lei regulará o exer h,A
S o i r' é e d e N a t a I. cício das profis3ões libzrais Estabelecim�ntO' honr,andO' as sua5 congêneres dO'

Dia 25 - terça-feira - Grandiosa e tradicional e a revalid,ação do diploma Estado.
SO'Íl;ée de Natal, 'ás 23 horas. Escolha da expedido por 'estabelecimen Técnicos especializados nO" ramo à serviço da l!o-

Miss Elegante Lira de ,1956. Entrega da to 'de ensino estrangeiro". ietividade, e n� elegância do aprimorado. gostO' de bem
f:iixa pela Sta Vara Coelho de Sousa, NO's se'us 11 artigos o prO'· t'
Miss Elegante de 1955. SO'rteio de prê- jeto estabelece normas· que vos Ir... . . .... '.

. it·
-

l'd
-

d (
DlspO'ndo de VarladlSSlmO' estO'qut'- de casemuas,

mios. NO'vidades. Reserva de Mesa nll perm lrao a reVa 1 açao os ... .'

JualheJ:ia Muller diplO'mas de formado, no es, (rOplC�I�, hnh?s, bms etc.
. " . . '".

Baile' estilizado de São Silvestre . trangeirO'. Alem de di.�crimi VISl-tr, pO'IS, sem cO'mprO'mlssO' a Alfalatarla. Mello .

,Dia 31 _ s�gullda-feira - Ma�nifico f' tradi ... ional nar quis Os documentos exi,

Baile de São Silvestre, ás 23 horas. Deco- gidos para a rev.alidação 9

ração primorosa. Apresentação das "De- .proposiçãO' prevê a neces;:;i··

blltant,es". As stas. que desejarem fa�er O' dade de uma prova int[ lec Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

seu "debut''', no Lira, deverãO' inscteyer- I tual e a ,necessidade do Tê· ún cÔr'es, para diversos fins.

se com a Rainha dO' Lira, sta. Janete· gistro do diploma nO' Minis End: DENTAL SANTA APOL0N1A

Gonçalves .. Novidades. Estilização', nota-l terio da Educação e Cu1tu

Vt'. Rese.rV-à de mesa na Joalheria Muller.' ra._

E ELA?•

ANIVERSARIOS t -/jovém João, filho, do
sr. Des. Hercilío Medeiros

FAZEM ANOS, HOJE: I - sta. Lourdes O'Don-
- sr'a, Célia da Costa nell, residente

-

em Porto
Linhares, esposa do sr.' Alegre

'

Emmanuel Linhares; _ menina Àlcinéa-Hele-
sra, Sueli Pçreira na, filha do sr. ArgemirO'

Cunha,' esposa do Dr. Os- Silveira
mar Cunha, Prefeito Muni- - sta. Lidia Maria Allen-
cipal da Capital; randt, filha do sr. Pedro
_ menino Henrique, fi- Allenrandt

lho do sr..Francisco' 'Duarte. _ sgt. ArlÍlaiiâo Qua
Silva, funcionário do DEE dros do 140 BC e ex-com
_ menina Valcimar, filha � bate�te da F.E.B.

do. SI:. Valdemar Eloy de I _ sr. Beneval ,Figueiró 'IOltveira .
_ menino João Wilson

_ sra, Feliciana Almei- Camile, filho do Rev. Allr!o
da Camíle evde sua exma. es-
_ sr. Lourival Lisboa, posa d. Yvo�e Camile

.

funclonário da firma Carlos, - sr. Cláudio Vieira
Hoepcke SIA. - sr. Nílton Polli
- sr. Rodolfo Antonio da '. _ sr. Osny Nemésio de

Costa, 20 Sargento do.Exér- Souza
cito, seJ;,_vindo na 16a CRM. _ sr, Saal Capella
- sr. Láudio Olímpico - dr. Antonio MO'desto

Vieira, funcionário' do INCO Primo

,

Como sempre, ELA não teve tempo de pens�
•

em si mesma, .. Mas você-que a-adora:... Voeê-não

e;;quecerá o. Presente que: não pode faltar. nessa
Arvore de Natal - e que a...ELA proporcionará
o ensejo de fazer lindos penteados!

ESTÓJO '. CONJUNTO-jbnl
com

AGRADECIMENTO

,

Cóm ii, Biblia na Mã·o I. ,QUARTA-FElRA, 19 DE DEZEMBRO

Deus é espírito; e importa que os seus 'adoradores o

adorem em espírito' e· em verdade. (João 4:24). Leia'
.João 4:19-26.

". . . I
CERTO DIA, quando me -d·lrl.gla para O' meu h'aba-

I
_ ,ho, a aurora despontava no horizonte clara e fria cO'm

todO' o' colorido magnificente de u'a manhã de inverno

canadense. Eu SUSS11rrava e cantava para mim mesmO'

aquela majestosa antífona de louvor: "Deus é espíritO', e I

'importa que os �euR adoradores o adorem .em espírito e I(�m verdade." Meu3 pensamentO's centrahzaram-se nas

id.éias prO'fundas e ro; s-igriificado oculto dáquele textO'.

Mas, não podemos estar sempre no cume da monta

nha da. adoração, porque, ás .nossas vidas são gastas em

grande parte nos vales IcO'muns da 'fida diária. Eu con

tinuQ, então, a fazer o nosso magnífico textO'-antífona

signifiéativo para a minha vid� cO'tidiana, usando al

gum O'utro verbo que se coadune com a situação. Por.

.exemplo: "De)ls é e"pírito" e aquêles que trabalham, QU !
c.antam ou lêm com'll;le, devem trab�lhar O'u cantar ou

ler em espirito e com verdade."
,

I

Nós podemos fnser isto se quisern�os, pO'is estamos I
c'ientes de que tudo que fazemos O'U dizemos pO'de ser I

cercado pelo espíri t.o de verdade e do amO'r eterno de
I

Deus. Podéremos, se o escolhermos, dar a Jesus esta es-

pécie de lugar em l,essos corações. \
.

'ORAÇAO !
.

Abrê 'os nossos �I.hos e 'ouvi�os. nossQ Pai, para que,

possamos. adorar·te em'�spíri�� � em ver�ade eDi tudo � ,
que fizermos'em nossa VIda dUlrla. E assim fazendo,

qU�'I'pratiquemos o grantle man<lamento de �esus -: amar
!nos uns aos outros., Em nome de Jesus, suplIcamos.
Amém.

"N
E

�l
,L
".Q

A-TENÇlfO

. Rua: Tiradentes;' 20
FlO'l'lanópO'lis - Santa'C'atarina.

0·0AVENT,URAS \

PENSAMENTO :PARA O DIA

Esteta Deus em meú coração e em meu pen�amentO'.
SELWYN S. PRITCHARD (Ontario)

Le.itllra bíbliclk mUlldi.,!l _ Lucas 15: 1-10.

•

J
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;V,asco, Campeão Carioca. de 1956·
o Clube, del,Regata,' Va,co da 8ama, ,a� 'focer 0- Bat'Oo, �a tarde, de sêbaoo, por 2 II,

-

tev8: o seu tifolp. de Campeão
Carioca dlr 56 assegurado,: allda mais· com �tarll!t,���I!_�t8 ao BOlafoao por IIO� na·· tarde d8 dómloll"

�.FUTEI.aL,�TE"N,15IJ'
"

'.
,,_ 'r : ",' ,_' ,

.

"ATACA0 oTUR"E -:= ,Emp,a.aram OS líderes

s
.. 11]. 5 '-A� [] , � P�!l�J...?�am!��!�,!!�:!�!; 2 !��

_
,

'

' - � ta estava na immencia de se zero, golos de Lili contra e

c::a, díeídír, quando, na tarde d�! Paulo. No segundo tempo o

':- �
,

sábad�, ,P�stai Telegráfico cl Postal reagiu, magnifi�':l_
, :: ���

Tamandare adentraram em mente, conseguindo o mar-

JIC
'

, � ,

campo, par� mais uma bri·' cador de 4 a 2. Entretanto, o

.ATLETISHI;.RE" ',� �� ASOUETE,lDLoYELÃ
Ihante par.tIda. I Tamandaré lutava galharda-
E�etiva'mente, ""as duas mente, e, nos dez minutos fi.

equipes se empenharam ,) naís, conseguiu empatar 3.

furido, numa renhida dispu:"
I

partida, assinalando
'

mais
ta, .em busca do cetro máxi I dois tentos, por intermédio
mo do futebol amador e da de Marcio. Os golos do Pos
conquístn da taça "Agapito tal Telegráfico {oram con

Veloso", que e3tá em poder quístados por :Ronaldo qe
do "Treze de Maio".

-

.penaltp, Anilton 2 e Pereré,
No primeiro tempo, venceu ca.

'

Aval O
,

te_v�!iiseDtola'-:brililaD�ãf-Pr":íi�-:;jC�íarí'DeDS" da Corrida 'de São Silveslre, com o tríUDio do

_�jCl fundista ,do�Bocaiuva. �rhiago:chf'g()U. �.,'.Jrente# mas sem direito -à cla�sificação
=-�_.

-,

_:��:f;:por�Jorçalldo novo regulamento .

-

Cumpriu-se, -em todo 'O consecutivas. E Thiago já -C," Schroeder receberam-meda- no recebeu uma medalha

Bras!l, mais ui"a e�ap� da - foi" ,o nosso representante ia Lima teve lugar a solen!-, tre �las O' sr., Luiz F". Lim
....
a, Blumenau, venced�r .coleti-Ilhas de prata e um troféu de prata e os demais me

COl'l'lda. 'de SaDo S�lves�re, por q�atro vez�s. , d�de da entrega dos pre-, ?J.:..e�l?ente d�" Federaçao vo, .coube
.

uma artlstíca �a-l cada um, ambos ofereci- dalh6s de bronze todas ins

promovida pelo maior JDr- AS,8Im, Walmor Schroe- mios. Presentes" estavam' A'tletIca Catarrnense. I ça oferecida pelo Prefeito j dos pela "A Gazeta Espor- tituidas por aquele valoro-

nal esportivo do' Continen- der estará em São Paulo! antor-idades : esportivas en- I Ao ,G. E. mllti,pico, de Osmar Cunha. 'I'híago. e tiva" de São Paulo. Rauli- 80 matutino bandeirante.
.

te que é,"Á Gazeta Espor- nO'; próximo dia 31 buscan-
!

•

,

"

,

.

,,' ,

•

'
' ,

,.,'

'

"

---
,

-

tiva:', d: São Paulo, com à do honn�.l.' o /pred�strianis- I C'ongresso d"!l G,rOnlCa�fspor. '�!�Sont:�D;als largos, um (lDS prlncipios fundamentais

UI t-I-m' a-s·real ização das. prov� pre- mo barriga-verde na CDr-
" a

,p
- .

1
' � •

, i

I'
.

, taram rida dos campeões do múl-I
" '." ,N�o .podiamos .10S, da cronica esportiva, um ramo

I�males tquet aPdO'n E' ta do Ambos o-s atI ta' f '

I

II·va" de SI' t tar'-Io'"a especilialjzado da imprensa, fugir à nossa destinação
os represen an es os s -. e s oram

, ao a . a h' ',' "
. " ,'"

' - Segundo apurou a nos-

dos. à monumentàl prova calorosamente aplaudidos t,'" " ,

"

istórica, aos itangív eis prmcipros que nDS devem nor-
sa reportagem, o Tribunal

,. tear.
rústica ?O,. próximo dia 31, pelo grande público -pre- '�

"

, "I.. ''';'1[,\:',; .:'IIi___ de Justiça Desportiva da

na Paulicêia quando nova- sente. .• R I- d J'
".

-II' d F.C,F. decidiu, tendo em

mente em ação estarão os
_

Há a ressaltar que. Thia- ea I'za O em
.

OIDVt e, e Q,uando barreiras forem opostas ao nosso trabalho, vista o recurso' do Càxias'
.

f a' t 'd mun "O horas antes havia par t6 t8 d b'
quando desportistas de

, mentalidade estreita fizerem
.ao Superior Tribunal per-maiores un 1� as? t> 0.. '.

�,

-

'a e novem ro oposição à nossa liberdade de crítica, devemos estar bem
do, vig,do da Plnlandia, Sue- ticipad., de tres arduas mitir que o clube joinvilen-

tI'
. unidos, e, nossa VO'Z de'vúá soar uníssona" como uma ad-

cia, Alemanhl;t, Polonia, pr,ovas a, etIcas da sua es-
I .'

se continue disputando o.

Noruega, IUgDsiavia, Itália" peé ia li,qade,' conse�uindo 13'0 Tema: - TAMADA DE POSIÇÃO PERANTE AS vertência de sDber.ania. O pap-el subl·ime que cabe à erô- certame da di'lisã_o especial

Espanha: Portugal, Esta� três titülQS de campeão, de ENTID,ADES ESPORTIV1\:S I r:)ca esportiva, como cO'ndutora de um público, deve es- até que seja conhecidO' o

dos Unídos, Chile, Urugu,ai',> f9rma ';9ue a sua partíc.jpa- I ;'lar acima 'de quaisq,ler outros interesses, não pode fi- prO'nunciamento do Drgão-
Argentina, Paraguai e Pe-' 'ção l1uma" quarta prova em Autor: -:- JORGE CHEREM, 'DA ASSOCIAÇÃO DOS, ('ar limitada em, $ua taI;efa de informar aquêles qu� ue- máximO'_ disciplinar do país.
rú.

-

pouco mais de vinte e qua- CRONISTAS ESPORTIVOS DE SANTA CATARINA

I
ia confiam.

, ComO' se sabe, o 'Caxias fô-

A prova, marcada para o tro ,hDi'as representou uma ACESC. '
,

.

.

ra suspenso PO'r 200 dias e

períO'do da manhã, teve a façanha digna dos mais ca- Senhor Presidente! A Imprensa, e' nC5s somos ini'pl;�nsa', ,é um �arO'l ilu-' multado em dois mil cru-,

, sua transferência ,para a 101'osos encômios. Sênhores Congr( ssistas! I
minando as estradas largas 'do progresso.

, zeiros.

tarde, aliás acertadamen� Em terceiro lugar chegou ' I É a sentinela aé'ançada que, embora, a� divergên- '* *' *

te, de vez que nesta Capi- Raulino Silva, vencedDr dà I '.,!undamental é O' papel do cronista eSPO'rti�.(Ç cuja rias <ie pon.tos de vi&ta entre seus sO'ldados, deve mau-
� Domingo próximo se-

tal teve o seu encerramen- preliminar, de 1954. crítica construtiva, (lU incentivo, é sempre de vital im� ter-se coêsa nos momentos em que' deve prevaIecer o 1'30 reiniciado o certame es-

tO' no periodo matinal 'a dís- A classificação foi esta: p<)rtância nO' desenvDlvimento ,esPO'rtivo. A crônica es- respeito aO' S,eu livre funcionamento. 'peeiàl, com os· s'eguintes
-puta do Campeonato Es.ta- 1 ° lugar - Wa I m o r pórtiva ajuda a foi'mação de elites esportivas. Eis, porque, a n(lssa tomada de posição perante as encontrO's:

dual de Atletismo. Schroedel' - Bocaiuva ' Pe'rante a entidade esportiva, êle � o crDnista, via p-ntidades esportivas não pode ser outra sef'lão a eolabo-' Nesta Capital - Avaí x

Pouco depois das 17 hO'- 2°· lugar - Raulino Silva de regra, se comporta cO'm inteira isenção, verberando ração hDnesta e derdnteressadas, o incentivo às boas ,Paysalldú
.

ras, defronte ao Palácio do - OlímpicO' aqu,ilo que lhe parece nocivo à prática eSPO'rtiva, ou causas, mas PO'r outro lado, a condenação cO'rajosa aos 'Em Itajaí - MarcíliD

Govêrno {oi ,dado O' tiro 'de 30 lugar - NelsO'n da aplaudindo sadiamente o que lhe merece..o estímulo. atos desabonadores, às iniciativas que não consultam-às Dias x Figueirense

parti.da, largandO' 21 atle- Silveira - Marinha Assim, vai êle l'('mprindo à risca sua- missão, cO'm
verdadeiras normas do esporte. Em Brusqüe � Carlos

tas.'
- -

4q lugar :._ ,Ja'cob Soares os olhos fixO'S n(l re�ponsabilidade contraída diante dO'
Embora nãO' faç'lmos parte de seus qlladl'O's� somo;,;

Renaux x Palmeiras

O desenrDlar da prova, - AtlétiCo
-

�eu público.
"

Em JoÍ!lville '- AmérÍ-
,

�.J dos mais assíduos colabO'radores das entidades eSpDrtivas.
fDi, pode-se dizer, excelen- 5° lugar - EduardO' Sil- ' Infelismente - :! dolorO'sO' recO'nhecer - nem tO'saS ca x Estiva

,
- .

d' Que seria do eSp.0rte cariO'ca e paulista, não fosse a
- te. As cinco voltas constan':' veira - Olímpico as entidades esportivas se aperceberam da relevâncIa a Em Blumenau - Olímpi-

, cDntribuição generO>1a da crônica esportiva, crimldo em

tes do pI,'ograma fDram dis- 6° lugar- --:. PedrO' M. Sou- tarefa do cronista e'lPO'rtivQ. A bem- da verdade, cumpre ' co x Caxias
" ,todo O' Brasil o mito dO'S craques da pelota.

putadas palmo a palmO', 10'- za -. Olímpico ,
!:'alientar que grande número delas não pôem O'bstáculos * * *

gorando mais um� vitória 70 lugar � Sebast-ião Jo- aO' livre exercício, c, sobretudO', honesto e imparcial dO' - Hoje, à noite, no Doze,

éstrDndO'sa o "mignon" fun- sé de Oliveira - Marinha elemento especializlHlo. Desportistas de mentalidade. AI" imlprentsa catllrinlen�e tambét� esdtá sresetrvaCdot Ul�1 serão realizadas eleições
.

'
.

"

, . _ ,. pape .. re evan e na I�VO uçao espor Iva ,e an a a RrI- '

dista bluménauense Wal- 8°, lugar - Le,onardO' areJada, franqueIam ns portas de sua agremIaçao a lIvre.
El

-

t f lt.J' t d
.., para a escolha da diretoria �

, K •
'

• - 'I 't' d h d'
:1.a. a nao, em a aliO, nos mO'men 0',8 eCIslvoS as agre-

demar ThiagO' de Souza que Ferraz - Caravana dO' lU' mvesbgaçao e a p €,na Cl'l Ica os Dmens a Imprensa . -

d 1
- ..

d
- -

f lt
definitiva da Associação

. . b d d"
. t' 't· d ffilacoes, e as nao eX1gm o senso que nao a em aO' seu

atingiu o funil com uma 9° lugar - Segmund Hei- especlahzada, sa eu o IstIngUl1' 'en re a Cri lea ecen-
, 'bl-" .

t h -b' t 't I d
dos Cronistas EsportivDs ,de

" '.

'

. " ' pu ICD, que en am sempre em oa CDn a, os pos u a os

vantagem' de cem metros lllck - Ohmpi�o, te. e d�a'palxonada. e a cam;panha de,-lllsultos gratuI,tos. do esporte.
' , Santa Catarina. O presi-

sbre WalmDr SchrO'eder, 11° lugar' - .Gils'Gn 'dé Nos; que nO's reun'lmos neste 'memO'ravel Congresso, de- ': dente provisório, jornalista
tambem corredO'r' de� exce- SDuza

.
_-

�'emós 'ter, na devida con'ta, a <tmeá_ça que por v!,!ntura, 'Eis, pois, definh1a, em '�ápidas linhas a nO'SSa pos'i- Ilmar Carvalho, e o locutor

lentes predicados fisicos e 120 lugar Wenceslau possa pairar, partida de desportistas ainda imaturos', cão perante elas: independência nas 'observações, crité- e jDrnalista Acy Cabral

técnicos e que foi o repre- Silva - Olímpico, que não se compenetram que representa pal:a o prO'gres- riO' nas divulgações,- mas, a par dis�o, o propósito de Teive são os candidatos,

sentante catarinense nO' áno 130 - lugar ...,_, Aristides SD esportivO' uma imprensa esportiva livre de peias. contribuir va'liosam.;nte com a evoluçãO" eSPO'rtiva bar- ambos com 'possib\.Jida'des
passado. Leit� - Olímpico ' A nossa .tomada de posiç.ão perante as entidades es- riga-verde.

'

, ,de vitória. O páreo, ' pelo'
ThiagO', todaVIa CDrreu 140 lugar - LaUro C,O'sta portiv_as, deve ser no sentido de que" em primeiro lu- vistO', será dul'o.

simbólicamente, sem direi- Leite":_ Postal Telegráfico gar; fique bem resguardada n03sa independência de di- Que' o Congresso. que em tão boa hera a' AssDciação * * *

to à classifica�ão, de, vez i50 lugar - Cristino Cor- zero Já 'Voltaire,. o ';:lósofo que a França ofereceu ao uos CrDnistas EsportivDs de JDinyille deliberou ,patro- ..:._ D.omingO', pela manhã,

que o novo regulamentO' da rêa -'- Postal Telegráf.ico mundo, como contrihuiçãO' à cultura ,universal, fazia a '�inar, seja mais um'� afirmação, rQbusta daquilo que sus- o CampeonatO' Amador pros
Preliminar de São Silves- 16° lugar - :DonatO' da apologia da liberdade de pensameento, como dos mais t�ntamos. seguiu com uma única par-

tre exclui da disputa tO'do Silv,a - Marinha �'agrâdos direitos do hO'mem. "A liherdade de dizer", nas Não devem a c!'ônica, nem as �ntidades, faltar-às tida, disputada entre Ven

atleta que represéntou AI!ós a prova; nos escri� �apidares expressões eO'm que o ,grande pensador a defi- responsabilidades quP. lhes' pesam, como' cDndutores au- daval e Ipiranga, vencendo

E�(a(Jo 'eze§ 'rG-j�iO'S do si" Ma.IToel Fiu"' rriu, s'empre foi, clesàe, que O' homem,,?,viu
'

sua f:rente. hD.- ;;ênticos do esp,Grte ( ...ta.rdnenile.' :' o pl"imeiro_p.o.r 2xO.
;. .,,�:'... '

.•.. " iii ·.l
.)
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Florianópolis, Quarta-Feir a, 19 de Dezcmbre de �956
-----------------------------�--------

Turfe em· norianópolis
.

DIVERSOS - cansável no 'desenvolvim=IL_.

Com um ,movi�ento' "de to tlirfístico de 'S�nta Cata-
mai'., ou menõs Cr$ 7o'.000,CO rina. ,�

e com uma assistência pe- , -X�
qu: na, mas seleta, realizou- Encerram-se os registros
se a 289. reunião extra oficial de chapas às eleições da no,
do corrente ano, relativa- va Diretoria do Jóquel_ e, o.

mente fraca faCe ao prngrss., qus tudo indica, correrá em
so turfísti�o da -nossa, Óapi- chapa única à Preaídêncía,
ta 1, apresen tando os' seguín, homem das melhores' inten
tes resultados: ções ao desenvotvímsntê 10'
venceu o 1° parao, Nigtht TURFE EM-FLORIANóPO_

King com Saira Em segundo, LIS, dotado de capacídadé e
pagando na ponta Cr$ 36,00 tino administrativo social"
e na dupla Cr$ 148,00. turfista de coração, batalha-
Com grande surprêsa, E3- der em todos os momentos e

terlina venceu o 2° páreo paralelo a Velha Díratorta,
pagando aos seus apostado- participando o mesmo da
res Cr$ 200,000, e na dupla mesma, o Sr. ACACIO M�r.
Urubici, a não pequena LO., Façamos votos de dias
quantia de, Cr$ 80,OQ.. felizes e' caminho livre na
Com justiça e .louvável co. sua futura gestão.'

nh3cimento turfístico dos _,...X-.·
Juizes de Chegada e da Co- Começam os preparativos
missão de Corridas, o anl- para a maior de tôdas . as
mal Gran Duque foi desclas, ,reuniões da Velha Diretoria.
sificado do 3° páreo, IV isto, Será desta a última, por- �
no desenrolar dêsts, por duas quanto 'nesta, pr�ten�e pas-;vezes impedir a passagsm sar a direção à nova, Senh1h!
do animal Polargon, que com res turfistas não percam tão
certeza absoluta, conrorme monumental e digno espetá
demonstrou na corrida, se- culo da visão, humana, que
ria o 2° colocado e mesmo. com antecedência daremos
talvez,

'

o primeIro Mozaré, detallles. '
'

,I.como ..encedor dês te, pagouj -X-
,

Cr$ ::S5,OO e na dupla com

po-, No seu adeus, a Velha Oi-
largon, Cr$ 90,00. ' retoría ainda luta pelo en-.
O 4° páreo foi vencido por grandecimento cada vez ma i-

I

Com Aiul e Paraná em se- 1,01' do nossoHipódromo, haja
I

gundo, dateancto na ponta
I

visto nestes últimos dias, en- I

Cr$ 19,00, a na dupla tabolar negocíações com o'
Cr$ 79,00. Jóquei Clube de São Vicente

.
Nossos' turfistas, ,como e do .Paraná para a aquísl-

,

pr.Ito de gratidão e sauda- ção de novos puros-sangue,
I

de, dedicaram o 3° páreo e Parabsns Sr3. Diretores. I,fizeram um minuto de sllên- Com novas e muitas novas', ,

cio na hora do "Kanter", ao aqui estaremos ainda est:,l',;'saud.oso "turfman" ooman, semana.

dante HERCíNIO LINHA- Até lá Colegas Turfistas.
RES, pre,,timo&o e lutador in- F. DINIZ.

CLUBE DE CAÇA, TIRO E PESCA "COUTO DE.
"

�

MAGALHÃES" -

'

COMUNICAÇÃO

(j�muni���Qs: ��'lrs. itssocfados; qlie à""Pll'ftir ifo�'
mês' de Janeiro, serã elevada a mensalidade para
Cr$ 50,00; resolução aprovada e.m As�e_ml;J�ia;,Geral, rea-
iizada no dia 5 do corrente."

-

Florianópolis, 14 de dezembro de 1956,:
A DIRETORIA

JOSE' PEREIRA'

Pede por amor de Deus, a nossa a·

juda, para omptar alimentos.
-

Dóis filhos ia morreram por falta de

alimentacão� Que De_us vos agradeça,
-

-

,
-

e retribua.
\

D I R E T O R I A:
,

Lauro Scholz Maia
Egídio Amorim
José Carara Júnior
Norivaldo de Freitas (reIto.)
Gualberto dos Santos Semi

ÃIíp:o F. de c'astro (relto.)
Lídia F. da Silva {relto.)
Belmiro Garcia
R�dolfo Quint (relto.?
Acy <Cabral Teive

'

Presidente
,

Vice-Presidente
, 2.0 Vice-Presidente
Secretário Geral
1.0 Secretário
1.0 Tesoureiro
2.0 Tesoureiro
Bibliotecário'
Dir. ao' Dep. de

'Orador
Esportes

"-

Comissão Fiscal
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Sem outro particu.!ar��aproveito o ensejo para apre

sentar as minhas mais cardais
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Geralmente comprada pelo homem e usada pela
mulher, a máquina de escrever tem que agradar a

ambos. Compreênde�do o duplo .aspecto dêsse pro-
r ,

blema, os engenheiros da Remington _Rand desenham

e constroem máquinas de escrever dotadas de aper

feiçoamentos ,capazes de satisfazer às, exigências dos

homens de negócios e de suas secretárias. Dócil no
,

'. .

manejo; sólida, na .fabrlcação}. rápida> no trabalho;

resistente aos desgastes; de fácil manutenção, m••

raramente precis�ndo ir. à oficina, a Rem�ngtolJ é

realmente uma uláql;li�a de escrever de dupla peT�,.
sorúzlidade. '

,

"
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COtp���çÃO��·D?BR�.�ATlC.:\,.��a ,c�:�C:e_rI�t:C� r.evo-'
Iucíonáría exclusiva da Remmgton, que peíl1.l9rteat:es,$,O:,l,âpldo e,

fâcil a q'�atCluer pa�te do �ecariiSmI)Jl)tern��,�u;nen� �_i)r�liU
ção, reduzindo o tempo necessário para ajustes ,e,éonservação..

"ESCALA ZER,OCÊNTRICA", combinada com. marginadores

visiveis - graças á ,êsse' diSPoSitivo, a- operadora "vê" como

a carta. vai ficar antes mesmo de escrevê-Ia'!
,

-

,

"TOQUE.TEMPO", mecanismo de impressão com, aceleração

progressiva e...r..itmada - aumenta a produção sem esfôrço extra.

'CARRQ ULTRA-l�VE E RÁPIDO.. de, retôrno Suavíssimo ....

reduz ao mínimo o esfi)rço da operadora.,

L

NOva Oireloria . do C19be '

R•• "01•••• '8.1 • t.' •••�. fI.,;�.6p.li. ; " ....... 4 d. '.'v,"',•. 23. I." and., ....m••••

Seis de Janeiro I'FOTO AMADOR!
Recebemos, e agradecemos: I Não estrague su�s fotos e torne mais econômico o
Gecr tária, 11 de Dezembro dé 1956

� seu "hobby", pelo 'e'studo dos manuais IRIS, em portu-.i:lmo�Sr. Diretor de "O ESTADO"
guês. Cada ltvro. dá o, direJto a foto-consultas gratui�

NESTA
tas;,

'

Senhor Diretor: • Tudo pi o prhwipiante .......•.... Cr$ 40,00.,.

Serve ó presen.te pp"ra, levar ao conhecitp.en,to de V.S
Tudo sopre, focalização .........•• 4{),00

QUe em reunião ordinária, realizada dia 2 do mes em cur Tudo sobre ex!)osição ............• 40,00
80 'o ConsElho Delibérativo desta Sociédade elegeu a no-) Tudo sobre filtros : 45,00 ..

v: Diretoria e Comissão Fiscal para o período�ocial �a- Reveláção do negativo '. . • 40,00
neiro - 1957 a janeiro - 1958, ficando Os referidos órgaos Correção do negativo ........•..• 40,00
assim constüuidos: Ampliação do negativo •. � .•...•... ,

40,00
Tudo sobre o ·instantâneo ..•......• 45,00
Tudo si luz a,.dificial . '.' "

. 45�0'0
Tudo sobre a p"!:isage� 40,00
Tudo si foto ai·tisticas .........•.• 35,00
Tudo sobre a copia .• ' •....•,...... 40,00
183 formulas f0tograf. 40,00
Brincadeiras fotografo ••... � • • • • • • 40,00
Tudo sobre o flash �...... 40,00'
Tudo ;!I fotonu,tros '. . . . . . .

'

40,00
Fotograf.' e clima bras. .........• 35,00
O novo valoi'·lnz •••. :............. 25,00
A camara P1ini�.tura •..••.•..•.••• 105,00
Fotografia

/

esportiva .. " . . . . . . . . • • . 50,00
Fotografia \ em côres ...•...•..••••

• 75,00
Abc fotografico, . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 120,00
Cinecamara e s/ tecnica .......••. 150,00
Cartilha 'do cintma •....... '. . . . • . . • 70,00
Argumento cinematogr. ..•.......••. 1)0,00
Abc dnematogr�fico ... .' .... � ; • • . . • 60,00
Montagem cinematografo .. � . . . . • . . . . 60,00
Nas boas easas 'do ramo ou pela Editôra Ids,

Postal 1704 São Paulo.
Atende.mos pelo r!embôls� postal.

PARrlCIPAçAO
Hélio 'Pôrto e eE'nhora, participam aos seu� paren

tes e pessoas de S11as relações, o nascimento, -dia 8 do
corrente, de uma r:>busta menina que na Pia Batis
mal recebeu o nome de Sandra Regina, ocorrido na

Maternidade nr: Carlos Corrêa.

•

CINE SAO JOSE
,

,

As 3 -: 8hs.
Arturo de CORDOVA -

Marga LOPEZ em:

MINHA ESPOSA E A
OUTRA

No. Programa:
Atual. Atlantida Nac.

'.

Preços : 13,00 ..._ 6,50.
Censura até 14 anos.

As 5 - 8hs.
Em Cinemascope

Glenn FORD - Eleanor
PARKERem:'
MELODIA INTERROM-"

J»IDA
'I'echníeolor

i

I
! III:tiligliiiifiiíi!M![iiIIiíi!i!!PI,_lI!iIa�1
I As -- 8hs.
,

Helio SOTO Vera
NUNES - Aurora DUAR·
TE em: ,

! ARMAS DA VINGA,NÇA

No' Programa :

Esporte na TelEI Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

No Programa:
M-etro Jornal Joro
Preços: 18,00 -- 10,00.
Censura até 14 anos.

As -- 8hs.

I Robert �TCHU:M
.

Thereza WRlGHT em:

SUA UNICA SAíDA
No Programa:
Reporte na Tela Nac.
Preços :' -10,00 ,� 5-;66.
Censura 'até 14 anos."

As' - 8hs.
Bing CROSBY - Jane

WYMAN em:

FU..HOS ESQUECIDOS
'I'echnícolor

NO" Programa:
Cínê--Jornal Nac. •

Preços: /6,50 --: 4,00.
Censura até 14 anos.

·As - 8Y2hs.
Bing CROSBY - .Jane

WYMAN em:,
FILHOS �SQUECIDOS

'réchnicolor
No Programa:
Cine Jornal Nac.
Preços: 6,50 - 4,00�
Censura até 14 anos.

VND.E.�E
ótimo lote de esquina no

centro com 445 me�ros qua
drados preço bom. Informa
ções a Rua Estev�s Junior,

-------��------
. 85.

NOVI,DADE
PROCURAMOS 'REPRESENTA:NT�S nesta praça,

para fitas adesivas 'impressas (DUREX).
Executamos impressões para marcação, de 'produ

tos indutriais - pl'opa.gand-a para lojas comerciais _
�êlos de garantia, etc.,

,Somente à base de comissão e sem exclusividade d.u.
l'ante os ni'êses, de experiência.

.
PRADO IMPORTADORA SIA

nO 5315 ___: RIO DE JANEIRO.
CAIXA POSTAL

Representação e Distribuição'
Firma sólida e especialisada .em papéis e papelões

j)lira- fins industriais e laboratórios, panos couros e se

C. 'nielhal1tes, proéura represelj.tação para o'Rio de JAneiro,

I e Es.tados vízinhos. Cartas para caixa postal nO 743 _

JR.IO,DE JANEIaO.
.

, ' ...�.���=-"-.�����

.

._"-"",�""",,,,,,,
"

' .....,_ rw� ••o.....
--

. .,_'

rrocula�'•..Plrlo
� RIO DE JANEIRO

SA�A
Aluga-se uma sala para

fins comerciais, sito à Rua

Ce}. Pedro Demoro n. 1663.-
Nos autos do Bar Marabã.
Canto do EstreitQ.
Ver e tratar no local.

DR. QSNY LISOOA
Cirurgião:Dentista

Atende diariámente- 'no

perildo da .mail'hã e 2a 41\ e

6a a ·partir das 18 horas;
'Consultório -:- Rua Vida)

Ra!Ilos 19.

CASA MISCELENIA . I

Grande variedades de brin
quedos
R. Conselheiro :l\Iafra n. 9

o ESTADO
o ma" anUlO diário de

Santa CatÍll'ina.
Leia I, Bum..

(;

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Motor Marifimo eePENTA))'
I Divulgação do r·ÀcAr o r ores ai

m o Estado de Santa Catarina
I I I qual, ,e�e,s, proprietários, não

I
em sua propríedade, � lei, voravalmente ao qus pediu

Pelo dr. Walter ",0r.c:e José I podiam dispôr de suas ma- não também impede, porem I a licença.
Ao iniciar êste artigo foi

I
tas como bem _jPtendessem exige que sê 'assine um com I Cremos que a lei se esque,

minha intenção falar sôbre
I

O Código Florestal,' porém prnmísso, que é o "Têrmo de, ceu neste caso de 'um artigo
o atual Código Florestàl e

I
em seu- art. 22 diz o seguín- obrigação de trato cultural" que podia, sanar o mal. Um

sôbre o Novo, que está em te:
,

A presente obrigação terá tanto drástico, não há dúví

vias de ser criado. Entretan_ E' proibido, mesmo aos um praio determinado e se- da, porém não estamos com

to,
/

tendo enveredado pela pr(�rietários:
'

rá o mesmo feito por ínstru- ,int�nções de proteger as flo-

Legislação Florestal dêsde Os a) Deitar fogo em cam menta publico lançando no restas? Imaginamos um ar

tempos coloniais, não pude pos... RegIstro Geral de Imóveis tigo da seguinte forma: "To

conter-me e fui escrevendo. b) fazer a colheita da sei, da Comarca, nos têrmos do do proprietário qUe obtiver
Podemos verificar as,sim as va... art. 107 do CÓdigo Florestal licença para dercubada ou

principais medidas tornadas c) preparar carvão ou a sendo, averbado à margem queimada junto à limites de
'

até a atual data" com respeí- cender rogos, dentro das ma- 'da transcrição. ,

suas terras, e em todos os

to às florestas. Verificamos tas, sem as precauções �ce3- Devido ao pouco número casos que, houver protesto
entretanto, que muita coisa sártas para evitar íncên- de polícías iflorestais, para por parte .do eonfíananta ou

ficou .sõmente no papeL dios. observar o cumprimento do, quem suas veses fizer, ale-
Ao entrarmos no campo dr d) derrubar nas r�giõe" Presente têrmo, dificil é O, gando avanço. de limites, fi-

atual Código Florestal, qUE' de veg,etação escassa. contrôle, entre tanto, o' que ca automáticamente suspen

data de 1934, e que foi pro e) aproveitar como lenha não cumprir,' não sõ sstará sa, a licença de derrubada ou

mulgado pela lei n. 23.793 de O,U para o fabrico de carvão, sujeito, as sanções civís do queimada junto ao limite Ii-
23 de Janeiro, não podemos vegetai, essências considera- .urt, 13 do Código Flôí�estal tigiado, até que as partes li
de deixar de admirar e lou- das de grande valôr aconô- como' também incidirá nas tiga'ntes decidam em JUIZO

__ ' var a verdadeira preocupa- mico... sanções criminais. na ação, Os limites definiti-

5,5 HP _'_ gasolina 8C HP Diesel çã6 dos legisladores dá época f) abater árvores em que, Para o córte necessârlo das tívos, das terras". Não afír,

" " (direita e esquerda)
•
que previram quasí tudo em se hospedem exemplares da matas, todo propríetârio mamos que o art. deva ser

11 HP , 80 HP .matéría de defesa florestal. I floresta epifita ou colmeias ... mediante' planta do terrenr copiado, mas pelo menos il-

35 HP ," 10,3 HP " "" _.'

, 'Já ,'Prolongamos mais do g) cortar árvores em flo, e localiza. da derrubada qui, fica a idéia como póde

50 HP" 132 HP " 11 "
'que esperávamos esta' ma- re_stas protetoras ou rema deverá com um prazo de 30 ser o mesmo.

" téría e, que, no final, para nescsntes, dias, requerer à autoridade Nem o Cód�go Florestal de
84 HP muitos, não terá o menor va- h) devastar a vegetação f,loresta�, a eompatenta. li;' )934, nem o' novo, tratam

.
GRUPOS GERADORES - "P- E N T A" Ipi.. São Os que não consi- das encostas dos morros que cança. E' da competência dá ,qualquer coisa a resPe-itO. NJ

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos _'- Com deram as florestas como, um sirvam de moldura a sítios' autoridade florestal determi parágrafo ,2.0 do art. 23, I)

meio de garantia ,da sub- e paisagens pTforescas... nar a parte de matas que se-I ExecutO,r do Acôrdo Flore's-
motores DIESEL "PEN',fA", partida elétrica - radiator - sistência da vida humana e I§ 1.0 E' proibido, fabricar' rá derrubada. tal, responsável direto pela

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire- ! anim�l. Vender ou soltar balões, o'
'

A lei exige que todo- prO,-, Polícia Florestal, tem uma

damente com flange elastica á Alternador de voltagem _,
I Dissemos em artigos an engenhos çle qualquer natu. prietário apresente o títuio oportunidade 4e resolver a

I terrores, que as fÍoréstas err reza, que possam provocar in de propríedads da área. Pelo' questão suscita" pois aquele

trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 cabos para I conjunto, constituem um csndíos nos campos ou

flo'l'
que temos observado várias parágrafo ,2,0

diz: .. '. de 'sua

ligação e, quadro completo de contrôle; todos conjuntos 'estão I
bem coletivo, razão porque' restas. ' Vezes tem acontecido, -que intenção à autoridade com-

.' , ,

f
. ' os 'Códigos florestais não per- § 2.0 ... um proprietá'I:io requer li- patente afim de que esta de"

assentados sôbre Iongarinas prontos para ent�ar em unciona- ,I mítem as derrubadas indis
-

Não nos é possível dentro cença para derrubar perto ·termine·as partes das mn tas

mento. ertmínadas, mesmo em ter· do restrito espaço que nos' do limite do seu terreno. A que serão conservádas".

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO DE ras.particulares por seus pro: ,foi concedido, transcrever I Polícia Florestal, após as A autoridade florestal po,
,

. pr,letários., totalmente todos OS itens do 1 formalidades legais e diante derá marcar outro local ,que
SAN T, A C A T A R I N A I Á �ste respeito o.a�ual c_ó, art. 22, como. muito m��os,1 do documento de.p'rova, ex-I n�o a�ue.le_ do 'li�íg,lO, ':nas

"

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias digo florestal braSileiro, 'em Os outros artigos do códígo
'

pede a licença. EIS que sur- nao existírân Casos em que

Rua' Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S" �
seu art. 1.0 Se pronunciou da' Florestal. Estamos procuran-

I
ge breve, um' protesto do

I
o mato é escasso é está .perto

seguinte forma: do levar ao conhecimento I confinante, dizendo que a de um confinante belígeran-
,

I

Cx. Postal, 37 - Fone 3362 -- FLORIANÓPOLIS
'l Art. 1.0 -:- As florestas, 'do povo Os artigos s.mpre área que está sendo derru te? Não fosse as observãçõrs

r@êj#J@t=Jêêêt=Jt=Jt§d@j#lj'#JI@i#!@t#Jt#lêê existentes no. território' na, mais em evidência. bada é dêle. QUe situação fi até agora adquir ídas e não
-, --_.-,- ,,-, eíonal, consideradas em con- Assim como a lei tem exl ca a Policia Florestal.! veri-' tínhamos dúvida da necesst-

C AS, A junto, constituem hem de gído licença para derrubada ficar a procedência da parte dade da, '.existência daquele

I'NDI.SE P8R' :IOT',IVO '�DB _ � � �nte_resse comu,m� a- todos o� ,e queimada, ela tambem exi- dada e suspender a licença,,' artígo. Sé� não serva para 03
-

Vende-se uma, por preço, D D
- habitantes do ,pais, exerceu, .ge que aquelas derrubadas estará fugindo de sua aíca- pr()pr�etários, peêo menos

de ocasião, situada em P. ' TRANSFBRE,NCIA, ,

do-sa os ãirei't'os de propríe-. licenciadas não excedem de da. Está pràtícamenta r��o., servirá para nossas pobres
lmaruí, São José, contendo I dade- com as 'limitações' que 3 .quartas partes da vegeta- nhecendo um limite, ,

caso flOl�estas. Até que se decida
Um jôgo-de est()fados, estilo Iuncionlll, com, 3�meses_, -

sete compãrtimentes gran- aS. leis, em geral e especial,- ção existente, salvo o dispos que sÓ decide, com uma açiio o litígio em Juizo, aquelas
, .

b h óe uso '

des e ótima praia' de' an o mente êste Código, estabele- to nos arts. 24 e 51. E' o que de divisão e de�arcação en-, árvores perto dos limites, fi-
nos fundos. Uma mesinha de centro, estilo funcional. _ Cem. 'se refere O, art. 23. tre as parter. Não interrom. cam livres do machado e do

Informaçõe's co'm o Dr. Um rádio-vitrola RCA Vitor, em estado de novo ,Tivemos oportunidade d'e O caso do art. 24,

permite-I'
per a dt'rrubada, ,está no fogo.

�

João Makow,ieckY à Rua Os interessados poderão tratar no Armazen 'Y_alde- observar, em contácto com que .a� matas PI.antadas por mesmo er��, pois decide fa·' (continúa)
Trajano 33, _ sobrado, sala mar:::- Vila �arianc - Saco dos Limões,· das 17,00 ho-

I ol Íavradores ,não sÓ da Ílha partLCula,es seJam usadas ----

nO. L
\._

_

ras emdiante."" "I com� do ,interior: �uando em por êstes,totalmente, res�al ,SI-IIVI·l' O O'IIJ·'8'DI· I' Ci� LIda)-(��""()""()""'('''''()'''''()''''(:�()�Ó�()�()'''()''''''''''()-(I�_ ,,'

1 fUl:çao ao eXerCICIO de 110S- vado3 na:turalm:,ntt' oS de, t ." lU" •

-,�
:.J -

',-_,'
•

-- -- _u_ ,w_, �a profissão, qUe êstes, além mais di$postos deste Cód:go
'

Rua São Jorge, 14 _ Fone 3019
'.

� CASANAT'AL
t de n�o :::ompr, endere� a eX- c a d�s�propriação na forma Completo sortimento de bebidas nac�ais:

-
;-

�

_ < , ,tençao do 'mal qo =. vmhlm I da lel._-- Y.ermouths :- Conhaques _ Licores Aperiti-

I .'
"

t

,'.
,
,',' j causando com as derrubadas I, Nos casos ePl que os pro. vos _ etc.

� I.. I e queimadas, não �o�preen-: prietários- -des.eja;rem, .derru., y'inhos de Urus"anga: LO,tus - Samos Cadorin

,- - D E -' ti diam tambem a razao, pelai bar toda a :nata eXistente, -,- ,La�rima Christi etc.

-- 'Y. '

. "..-,
-

i VInhos famosos do Rio Grande ,do Sul: Granja

I, J()SE';'<:f,;�WADI eH'IEREM' � 11 ; E D I T A L � I �:!:� etc.SãO .Juliã,) -:- Michielon - LiEillfrauÍnilch -

t>1� }",:,"�" d l' 'd
- , . '. ,::.

_ ·'t ;
I' Produtos AnbrLtica: Cervejas e Refrigerantes

'

,n:-, �l..or as lqUl açoes ate hOJe reahzadas nêsta capit�l pela conceituada I C C r""C.A$ TAL" em comemoração ao 20°, aniversário. CASA que por todos. Os ,'"

I
,

oca- o a

,� rneiôS"
_ ':-ilDerecido destacada preferência do, pUblico Florianopolitano e do in- ,0 ARINA, GALLOITI MA�IAS, TABELIÃ E OFI· Ron Merino

�

teriof_y<'� . .,-,i.. '

I
CIAL DO REGISTRO DE I.MoVEIS DA COMARCA DE Champagnes

,-
Os artr&,o} abaixo com discriminaçl\'l!-dos seus preços é uma'afirmação do o TtJUCAS, ESTADO DE SANTA CATARINA NA FOR- Bebidas extrang.>iras:
-,

'

, ,,' ,valor deste açreditado estabelecimento.
.

',..
. '" MA DA LEI, ETC. Whisky: John Haig _ Old Parr - Cavalo Branco _

� C lcha b a ca Sof'a' lt' 1850n O I t d t ..�'" •
13 O

-� \-:::raigl�oval _ Vat 63 _ u'ouse of Lords.

}:tt! ,g���g� �f��yJ�;�i��:�d�lro ,�i�J;�:g� '�f};!ii�i!�e�rOa
m ro

��.� � "i::gg I ment!a�i�:�e�;a:eq�: ::::�n;:p:��:�:: d:r!: ;;�}l::l�� i�am�;��Sto �����:,eses�S�ad:ei�:l�d: � Ca!�r�:r�
'�":;I'" Colcha aveludada '��. 230,00

o

Flanela fustão ',30,00 ',,- to'rio à Rua Santa Catarinã nO 2.4, 'desta Cid�,de, como< da -, Clarete M"essius.
.

,

� Colcha PrínCipe de Gales 465 00 Cretone d 80 20 00"

.
e cm. ; determina o' arto. 2P do Decreto Federal 'no 58 de 10 de Coe"'nac ,Mac;1eirã Tre,s-Estrelas

o· JogoS de cha filtro 225,00" ,Cretone do;' 2rntros. 5700,' "

.
' d t

.

I Algodão enfestado de 1,40 350"00 .j. Dezembro de 1�31, os autos c!lntendo os ,_ocumen QS e�{l- Os r.lelhO,res, u 'eço's, COIr.. entrega, a domicilio por

�

-

� ._Artigos pi cavalheiro Algodão enfestado de 2,00 048,O:OO�., I"��,?OS :'pelo ai'to,l� _'�o citado .dec!eto � referentes,,:)") .imo- 'lma _frot'l de quatrO) caminhões. '

t�
Tricoline·branco e em éôres 25,on .:-- 'vel"'loteado, dénommado "JARDIM CAPINZAL , sltua- -----

� g:�g!��: ����l�!l � r���zem ���:g� ���fi�nii:apartir de'
,

�;::'" ,1M p� lugar Meia Ptaia, dist��to de Itapema, ��nicipio • Serviço Frigidaire'
,� Temos feitos pi homem listaão 1.500,01-'

•

"t-
(iCc Porto Beló, Cortl'a1:'ca 'de TIJuc,as, e de 'pJ,!opr-ledade dioTernos feitos pi homem !J50,00

� . ,Artigos finos
'

,

D·�. Nelson Rjskalla: Sílvio Santos; 8ebastiãó R. de A � (OFICINA DA ELETROLANDIA)
� Ternos feítos pi :Qomem linho 850,00 ,. méida', 'Dr.' A':r1raldt)· "Favorito'; Assis Vólpi J e Getúno

�I' Ternos feitos pi rapaz 750,00 Tacquarlt"de Im40 250,00 ,- Adelcid�s Co,sta, ÓS 'quais fic.am franquea-dos -a,o exame
. ,ALEM DE' UMA BEM MON'rADA SECÇÃO

Chapeos de Schantung 161) 00 Tule ,de Nylon laNrado lm40 18000, § o d tO 10 d DE PIN'TURA A DUCO E CONSERTO'"Chapeo de lã '\ 220:00 OrgaÍldy Suisso em côres 110'00, dos i�tet:.eBsados, na' confornndade do 5 o, al' ' o , ..-:t

�, Chapeo, artigo fino 350,00 Tweed tôdas' as côres
� 95:00 I. referido -decretor

."".,

b" d 1'956 PARA REFRIGERADORES, A ELETRO-
� .Nylon JIllYIado ,62-,0'0 Tijucas, 10 dE! Dezem 1'0' e .

,

�i :Artigos diversos Piquet branco 90.0Q_
,

"
'

Atma 'GaHotti 'Matias /LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
, Piquet branc,o arti. superior. 12JM:lQr ',' , , .. 'Oficial ,CONSIDERAVEL DE PEÇAS E' A,CES�Sombrinhas PI menina 95,00 Piquet em côres clfios seda '" l�U�O:O

-

_'
' ( . , ,

.
,

i Sombrinhas pi senhoras 130,00 Bordado tipo Laise
'

. "'-52'00, a 8iiii. SORIOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN�
, Sombrinhas artigo superior 265,00 ,Oassia tipo Laise

. 611'00 f:"
..........

-
'

,

'

, g:!ti::��ft��h�:�aeg� ,ii�,:�� : g���:: :�:::g.cs:;!firo
... · _'.

•

:":��!,:gr,�-C" '�'

"A<gricultura' Totinei·ra· _: a culturas fdele·tfalsO'[..eems_ ���Ji�����:��:AtO����O�:-
-- terra virgem; 'ql:leimad-a,s· e destruição

�I��
Camisas feitas cl manga 150,00 Colchas branca Sofia casal 24-8,f}U"O .

1 lt TICOC'-- OU COMERCIAIS DE QUAISQUERtas;� agriel:ljt'ul'a raClOna _' a cu uras com .;)

Alem dêsses artigos a firma dispõe ainda
/
de grande e variado estoque,

-,
'

...;: I maiO,r rendimento feitás em solo, arado, adubado MARC:AS; EDIFICIO IPASE - ANDAR
é de brinquedos para ° NATAL, que se apl'ovl'ma. ,e preservaça-o de floI'es"a's T

'

RREO
-

, .
RuA FELIPE SCHMIDT, N,o 2Ó

,

I,
'

_

" �; ,E -- FONE 3376 (PEÇA ORÇA�
�""""'!l�()'-'().e...:()_Il---() ():_'()'_'()"'() ()";"()"'(I""(l"" �().....(t '� .�_ �._'__ ,__�_E$�T� 5ipp-�' MENTO)

Mot'or ideal para bârcos de r�creio e para outros barcos simila
res, além de explendido para mclor auxiliar.de barcos' á vela.

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

.

La,lf8fOOO'1< aQin�':':,::':":Sabao'

�irg.e'Rl J 1!Sp'·�:ªi8:jidad�
'di Cla. 1,1'." ,11'D'miL�d.,lDt.rcl:. ',I��"àl�t,r.dl)

,

e,«lO
'

glll eV
__,
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"o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. -CATARINA Flodallópolis, Quarta-Felr a, 19 de Dezembro de 1956 7

M1l:S nE DEZEMBRO
Dia 22 (Sábado) - Bingo do automóvel Jaguar, Para
.' o Ginásio cbberto. .'
Dla 23 (Domingo) - As 16 horas - Tarde do Papai

Noel: dedicada a criançada. As
20 horas - Soirée juveniL

Dia 31 (2.-f�ira) - Tradicional Baile de S.'Silvestre
Coroação da Rainha de 1957 -

A elegancia moça de debuta.
Não haverá venda de mesas,
mas o sócio podem Obter reserva

por o-s 100,00.
Traje a rigor.

"

PROGRAMA DO MES

rr
! I

DEBUTANTES
Ja se enscreveram as gentis senhorínhas:

Rosina Barns da Silva
Marisa Sandrá e Amorim
Rita de Cássía L. Lopes
Maria Prochmann .

Antoni,eta Vaz Sepetiba
Zuleika W. Mussi.

Inscrições na Secretária

I
I'

----- .---------------------------------------------------------------

,Presente de Natal para S8oboritas
I .' Um fino �8illoj .

._._._------- --�--_/

CASA NA-TAL

Variado E'stoque de roupas

Rua Felipe Schimitd 20

S A L A

Aluga-se uma sala para

fins comerciais, sito à Rua

CeI. -Pedro Demoro n. 1663 _.:.'

Nos. autos do Bar .MaTabá
Canto do Estreito.
Ver e tratar no local.

VARIZES?
USE

H.EMO � Y I RTUS
L1QUIDO'E POMADA

I
Aumenta onúmero de Sondás para pe-

I' íróleo em atividade no País .

I sro. 25 (VÁ) - 'A Petro
brás está corri . seis sondas
em funcionamento na Ama-

zônía, tendo adqulrido cince

outras para o desenvolvi
mento dos trabalhos de Per
ruração pioneira naquela re

gião. Destas últimas, três iá

estão chegando ao seu des, uma sonda apenas operava I"

tino, No ano passado, as sono, naquela região.
das ali existentes eram em

número de quatro. Em 1951 O Estado de Alagoas, onde
e 1952, apenas uma sonda até há bem pouco não havia

operava na Amazonia. nenhuma sonda, acaba d a

Na Bahia, trabalharam, ser contemplado com duas,
neste ano; 24 sondas, qua- qus vão operar em perfura
tro a mais qUe em 1955. Em ções ploneíras . nas proximí-
1954, aquela região contava dades .de Maceió.
com 18 sondas- e, em 1953 Novos equipamentos' d '!

com 17, Nos dois anos ante sondagem estão sendo ainda
rtores, ekistiatn ali a.,enas adquiridos pela PETROBAZ.
12 equípamentos- de sonda- para a intensificação das

gemo
-r:

-

J pesquisas de petróleo nas di�,
O Estado do Paraná, que' .ferentes. bacias sedímentares

contava com uma úníca son \ do país.

'da, já está recebendo a' Se

gunda, que vai Ser uttlízad ;
numa perfuração píoneíra a

iniciar-se, em breve, em RIo

Claro do Sul.
No Maranhão, acham-se

em atividade duas sondas.
De 1951 até o ano passado,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jos / S.er'V,lt'Jur',ISI '�o 'f's' Ia',�,'o °R!�"!I(�i?��I�r,�i�, "�:!::!�hd�a�x�f�a.�"'ã� p�a�u� v�-,�
U U U II

ma Etude, et .EntreJirl-!'ps sra, d. 'SUelr P(lteira da CU-j cercada das maís carínnosns

�: A.", de par�&;. �e�cedord'11:1i�;' '�irtúosà' �sposa do sr I .tanltêst"aç6ês' de apreço e

Of
/

-

AI 'G"
cu coneorrencia PllbJ',�:i +pa, dr . Osmar CUl:y:lll. ilustra Pre regosijo por tão grata e-feme-

.

tcio-cp.e" O ',a-C) sr. ovemadcr, R·$q'ue'- ra erc tuar Os estudos e pro.. feitÍ) MUl_l!_élpal,:da·Capital. ride.
'

','

.

,_
[etos necessários à constru- Dáma,d:i! peregrlnns vírtu

riamente do D I d P 1 p. ção do Tunel Rio-Nif:r0i, des, dotada,dos mais primo Os' de ° ESTADO prazer0_

"

_' epu a o au o relSS s�licitou ao m!nistro da VÍa-' roso; dpns de cor�ção e de\samente, se asso�ia'm às ho-

.

'. '''�'':'''''��I" I
.

-- '
çao prorrogaçao do seu },on- caráter, a ilustre anívarsa, msnagens. e furmulam,' rec-

° deputado Paul:> prelssl sem' dúvida uma das

mal,'!j
gos de carreira de Diretor

de'l
do de Professor Regente/ do .trato, por mais

_

treze mç, riante goza destacado lugar peítosamente, OS melhores vo

foi à tribu�a para aprese�tal.· árduas e e3.p!,nhosas., "
� Gr�po para. os;seguintes pa- Ensino Prímánlo, classifican ses, prazo esse que julga,,Ji'e- na sociedade floriAnopolita-' tcs fellcldades.

1Jm rsquarlménto a Se>: ('n- acolheu a AssembleIa Le, .. drões 'ele vencimentos: ,do-�e aqueles servidores, pOI cessãríç, para o ;J��,'min(j dos
.

• _'-- _..:...-,,---'----------'

viadn ao sr. Governador' do gislatíva proposição do De- a) 15 cargos - D_15 ( ... :-' antíguidads, nos seguintes seus :serv�çes.·
r

GANHO DE CAUS·A A' PREFEIT'URA�-�
Estado e que a Mesa, face puta do Paulo Preiss e dirige Cr$ 6.500,00) ,

' padrões de vencimentos: Sôbre ,o assunto. o sr.' ,

-,
.

.

questãoc de ordem levantada sincero e veemente apêlo b) 25 cargos _ C-14 (.... a) 400 cargos _ C-7 ( .... Dja1ma Nunes, pl'esidente do Deqegado lO mandado de se-yrança, em que é ímpetrunts

pelo plenárío.. ficou de dar para que" tão logo seja P03' 'Cr$-6.100,00) Cr$ 3.700100)' Comité Pró Oonstrnçâo, de- - g.urança imp�*rado pela I S<?DI.MA -' Sociedade Dls-

pronunciamento PJsterior. ° síval, envie V. Excia. nova d) 50 cargos _ B-13 (.... b) 700 cargos _ B-6 ( ..... élarou que 'a firma f�'ancésa - SodlDla, ' tríbuídora de Madeiras S.A,

requerimento do .deputado mensagem a este !;egislati .Cr$ 5.700,00) ",Cr$ 'a.40b,00),
.

toí vobrígada � a�.Üm 'proee- A, Socied,áde Dbtribuídora e impetrada a PREFEITURA

pessedista está vasado nos vo, ,visando recoloca,r o pro. d) 85 cargos _ A-'12 C. ... c) 1.104 carg03.-: A:'5 ( .. der, em vir+'l1de não ter.ago- deMadeíras S. A. - Sodima,1 Munícípal de Frorianó!Jolis:

seguintes têrmos: fessor catarinense -na esca Cr$ 5.300,(0). Cr$ 3:150,00).
,

ra conssguído da "Inspetoria ingressou no Juiza;jo de, D'i-l, CONSIDERAND.O qUI:! a

REQUERIMENTO la de merecimento que lhe é 3.) Sejam elevados, os -:- Certa está a Assembléia de.Portos, Rios e 'Canaís, a reito da 4�. Vara dã Oomar-, Impetrante, em atençào RO

Requer o beput�d') infra devida.
'

� cargos de P;ofess.or de Edu- Legislativa 'de que V. ExciJ. nacessarta licença para Inl- ca. da CapItal, com, um Mar. edital .publícado pe!:! impe

assinad2,.na forIlla r�gime:l- _ E, para concretização cação Física para os saguín- há.de levar na devida conta cíar os estudos Geológicos dado de Segurança �ontra-a trada, enviou o seu movi

tal, se digne V. EXCla., . de- do objetivo de f.azer justiça tes padrões de vencimentos' o presente apêlo, envia.l- da baia de Guanabarar A tí,n Prereítura local, alegando menta 4e vendas 'i'ealizad:is
pois de ouvida o PI?náI'io, 'a uma cla.:se indispensável a) 10 cargos __C-H ( .. ,. do, tão Iogo seja possível de �,mar a questão, o Cerni, ser ilegal a CObrança do no Período de l° de juiho de·

encaminhar a S. Ex(:ia: o Sr. e de nível técnico.especíatí Cr$ '4.900,00)
�

mensagem e projeto de lei a
té dirigtu-so ao govel'nador Imposto sobre Indústrias e 1954 a 30 de junh:> de W55 �

Governador do E<;!ado o ofí- zado, que é a dos professo

I
b) 20 cargos - B-10 ( ; êste Le.6Ú;lativo, visando dar Miguel Couto sol!dtando ,lhe ,Profissões, de acôrdJ com :t qué' totalizou .. ' .. ,' .

cio-apêlo cuja cópia a êste res pl'imari03, apéla a As.' Cr$ �.600,00) o indi!?pensável incentivo 3
a cbncedsão (1_a licença em I LeI n. 246, de 15 de Novem- Çr$ 10.878.922,00;

alTexa. sembléia IIegis!ativa que' ve.· c) 30 cargos _,. A-9 (.... amparo ao abnegadO profes- causa. Mesmo com essa

prO-I
bro de 1955, ' I OONSIDE.RANDO qllE� sô-

Sala das Sessões, '17 de nham aquel,es se'rv�dbres a' Cr$ 4:300,00).. � ,lsor primário, pelo que apre v,dência, os esí.uôos citados Ao prestar as informações bre êsse total foi �:aicLl'a�!o

dez'mbro dt' -1956. ser c::mt;mplados com as se 4.) Sejam elevados os Car- senta seu antecipad? recQ-, nã_� P9der\o :!E� c_ont'lni�l's, solicitadas pelo �itul!l.r ua o ir�P�sto d�' �ndústrhi� e

Paulo Preiss _ Deputado guintes niedidas, justas gOS de carreira de Professor nhecimento, em nome ,10 com menos d� 60 iilas. I 4a. Vara, a PrefeItura escl!'. profl.ssoes da fmmt Soduna;

pelo P.S.D. lnadiávBi3:� Normalista parã os seguin-' próprio pO';o catar:inense. '. . I
r�ceu que a cóbrança c&tJ. I CON�IDERANDO' qu� o

Texto de ofício .. apêlo 1.) Sejam devados os caro tes padrões .de ven�imentos: Atênciosa�ente. ( "Ma lor consumo vá sendo fe.ita d_entro dos aumento verificado foi ba_-

Exmo. Sr .. Governador do gos de carreira- de Inspeto'r a) 75 cargos � D-11' (.. ...
i

(a.) Paulo' Konder �o:'-
' I term03 legaIS, nao t'1bendo seado na Lei n. 246 que alte-

Estfldo. Es�olar para 03 seguintes pa_ Cr$ 4.900,00).'
'

..

'

l nhamen'
. NOVA ORLEANS, 18 (V. P.)

I
qualquer reclamação. 'pou o critéi'Lo da tlxaçã.);

ConS'ide'ran�o que ora sebe drões de vencimentos: b) 200 cargos. '.-; C�10 ( ... : I' l>residente da Assembléia
- ;0. Departa,�e,�to d,� In-I

Em 3 de dezembrQ_ corren.. ' CONSIDERA-NDO que a

à sanção governamental.o a) ·10· cÚgo.s -;- C-20 (.... Cr$ 4.600,00)
.
_.

.

1· Legislativa.'
'

" ' dustrIa e ?�mer�lo.•�o Esta- te ,o .Dr. M§l-noel Barbqsa de Lei n. 13 de 1° de dezembro'

,projeto de lei que visa reá-j Cr$ �8.500,00) . -l c) 3�0 carg�s :..::.. B-� (.",.. Sala das.Sessões, 17, de de,
do de Loulslana 11ll('!OU uma Lacerda preferiu fi, seg;.lÍntê de 1948 tornou-se inexlsLn-

justar o Quadro do. servido- bJ J5 cargos _ C-18 ( ... ': Cr$ 4.300;00) =, dezembro de 1956:
. ,'- campanha destinãeh a in I sentença:

"

te eIh virtude da sanção da

res do, Estado ".conee?er aU-j Cr$,. 7:�00,co)
.

. d) 611 cargos _ A-8 (....
'

-

��·ementar.,o consumo d�;ca- "Visto e' exaíninudo-5 ê'3tes Lei n. 246, de 15 'je novem-

mento de venc�m!õntos; , d) 27 cargos _ G-16 ( ... " Cr$ 4.000,00) PalaO Preiss --DeputadJ
e n03Estados Unido"., i autos dê' Mandado de'Segu- bro de 1955;

Considel'ando qUe 'p'ão foi 01'$ 1�.900,00) _ 5.) Seja convertido em caro
I pelo P.S.D. Cómo parte desga campá· ----�-�----------------......:.--

,possível es�ímar aquele pro- 2,.) Sefam elevados os car- go de carre!ra o cargo is,ola- 4ss1natur:às ilegíveis.
nha, oferecer-se-á aOS turi'l Sr Anfon"lo' Pa'scoa I A'postolo I

jeto de--situa�õe,s odiosas, sc-
tas: e'yisitantes do Mer!nd;J •.

.

nã-o de palpá veb inj ustiç�s; Q"
,

'

't Ií1t�Tnào.ional de Comércio,. Noticia, alviçareira para o � posse, ontem,-�o Rio de

_ Considerándo que, iie 'nodo _: _����'� :eVI, ar, ne��a cidade, u�a. chic�ra ri<
I _gran.de número de ami'gos el Janeiro, onde se encontrava,

especial, fi":p'am os ini,e-
-

.. ",.--.. caf: de pro!!_ecenCla latmo-.l

I
admiradores do nosso preza-: veiu premiar uni elemento de

grantes do mà!5istü;o-ptlbli-_ "

RIO, 18 (V. A.) ':'_;' Uma mericana, misturado c ter do conterrâneo St. Antonio reais méritos e invulgares

co em flagodl.) inferiOl'ida�
..

'

Dr�posta, vis�ndo' evitar ,

a
I
rado em Nova Ot;leanb.' Pascoal 4posblo,destacado e

I

qualidades quê muito a ele-

de em conri'cllto com o�tr JS • �rc ve. que, sena deflagrai;ls, I qut�6S Centros' de ,Infor- dinamico.Vereador do P.S.D., vam no conceIto da socieda-

f
' "\. parahsan�o o transporte de maçãõ, Turistica em varias n,a Câmara Munlcip'aI desta de'.

cargos e' U�\Çt!" �;

Considerart.13 qur, dadàs � I> ,

"
.�àrcas e ,lanchas na Baiá 'd 1 Partes do Estado de Louiaia- Capital, foi a noticia de ha- ° ES�ADO que o tem entre

� s condiç'5�,� té�lü('as iner én- . ': �Flõrjanópolis, Quarta-Feir a, 1,9 de Dezembro de 1956 Gua�abara; fo� apr€se17�t,ada, na também oQsequÍilrão 01.'3
_

Vê r, ontem, no Ministério da' Os mais sinceras amigos fo"

tes à, função, em tôda � )U:1
-

,�'
>.- ,

' 'pela I)iretoria do --i:3incHcfl to' pe-;soas qUe Os visitarem com Fazenda, assumido a-s eleva- :mula os melhores votos d'e

!! I hie'l], 'c1l'i� í 'j"'d 0 ,'"
"

l', ,. d�!l QPerário,s"Nã. ia<; dnrari-: xícaras de café.· I das funções ge Del�gado do felicidades administrativas'

�;�!�,:,�:�:;;:'��:�:�:�� -.:
'

'O"·tS.·'-'�S'.,1- 'C'A"
'

P.-:'."1·7�A'L ��e���:�t���le����:Cidi��O: �ó�c!�:ú:t�e't :�;n�::b�:,��!�. �:!.�t�t:o��a��:�.��.�o café, �:���V::r�eii:;�'d:Ol11 quel

lar, abrangida, as carreIra,: .

'.'
"í. ,

"
.

·t ,'_'
.mov"rnento ...;...!. t'Ol reallzada tancia para a '.Jc,mompl dI)

, ,� ,

l,gislação do 'E�till; ';mpõi: ,'. i , :.' ",
'

.

-

"

.

,.

.

.' ,...ç ','"
.

:.' �', oem �m Nit roL, '.. -
.

J Es:tado d� Louisiana. qu?" ,.Partido de RepresontacãYo Popular
f-xlgencias cte' formação' ,<io" "". >,. •

OSVALDO MELO
-

:
"-Essa proposta .Se ba�eou ocup� o primeiro lugar nos �

.
IJ.

9--ível �secn�dá:rio e norma_s de
'. _".

,n� pr?�e�Ela 'd�� em�r�sa�; mst'ac:l.O� Unidos na:, li�ta de ,:Recebemos e agra,qecemo�' Rubens-Pinto d? Rocha _:_

conCUrSOS .. 10., integrünt€s dl' DINlIElitO :FALSO _:_ '-6s s�bidos ':estão a�indo
-

de, eietuarem,. afe o dÜt 2'2 i consumo, e importacão d:l'
...:.: '.'De ordem ,do Sr. ;Pre�i... .

Representante Comeleir.1;

magistério:
'

pará passar 'notas aduitera'das no comércio, 'apro- nh:máxim'o "OPagamehto
.

da a�omática rubiÍic.:,)"
J

t!ente, comuni�,o:"vds que em Everáldo Medt:tiros: �. Co.-

Consideraudn (jue, em cori: veitllDdo-se da., g-.ra,nde ,,:;,záfama com as compras di��rença salariãl 10l)Se�ilÍ.da' P'3r motiv� lio inicio desta da'ta de 9 do corl;en.te, em sua merciárfo;

t"
..

tOO"" 't S' ao f'para Natal. Já-se:,contâní algu.ns·,come.rciante-:;'le.. - . .\}e}'os,op_erarios por oeasiálll ;:-ampanha, iealizar<>m-Fe'ee_ s�e,�,sita a ma Conselheir::> -Itamár Monguilhot�·
ron o ,com. i!L �·.'�.;l'll l'." I"" t1- ... ! � "

Ensino Primário, estárã(� ('1:0.
""�,sados e, pór sinal,- não ,poucos; como �nteiu ainda. ':: ,di) úHjmo lílovimenta ét:�:cjas- rimonia� especiais no Mer-' Mafra N, 33, nesta cidade, t1e 'Funciõnário Púb!Í(�J ESL�,-

f'ituação de melhor l"t'mUne- teme afirmou' o 'ativ..õ e carreto "cêl.- TrogiÜo Melo,.� .. �. ,s.e e nª _2fert_ll.. de� mn abono: cádo Ínternacionãl, da I:1dús- acôrd'o com que rege os es dual;

ração o Sol:h:Ji1 de P'llÍcia"o ; DelegaJlo Regionai de Polícià. 'Âié� dõs. nonie� já ':' ,<1# LOO ·cruzelros lql1� será tria e Comercio, às quais as':' t!l.tutos, procedeu-se 'a 'élei- Gustavo Franciséo da Ro-

Ca�cereiro, (j OLÍ�ial de .jm.-' "I publicados, novas vítimas aparé�eram, com, �uas ,pa-go a ��rtlr, de. aman�ã) ,

sistiram de�tacada;s'pel's(jna- ção, a-fim de eleger os cha - Tenente Farmacl 'uti-

tiça' e o 'Contín,(1C;: ' i
_ .. i queixas, amargas. '..

.

"

'

.
eOemo adIantamento daq,ue-; liçlades do come:!"�i') e da in_ membros para compôr o no o 'co e Estudante de DireIto

Consideranclo que os prü-I; \ Adulterar _ullla .nota, po!: e��m})l�, -de <10'-cruzei� la d!ferença. . '.' dú�tria de Nova Oriealls.' .Diretóri,o Municjpal, para o Henrique Palo de Go.rrL � .-

fesseres NormaUst;:l,'S',a ", ·de,.7 i l't.iüIG,?- ,paI:a uma pelêg-� de 5Q.Ó'·JlÍ-'é liIíCt(),d�milsilt::"_;
lliênio de Dezembro 1956, a. F'unéionário Público IUa-

Educâçao F'ísica Ji�i:ari'r em'! ��1(),· 9 ,c'omér-cio é·tro��, bem>ent�n,di.oo"Jnas;,�roà�, "-'L';· t·
.... d' E t' . _. DezemQro de 1_958, o qu,il f!- dual; ,

situ,ação de ig}l!l.lrl.;�d-e oti in; " I !',�i!'c (,".0:0 já �'e �o�ná�l u�:":s,ist�ma qu.e ('sJã:·�h..4f:'-: _�. .:0, .,.a o· s a80' �Ou assim ,constituido. í José Galtani - R�,itJ:o 'fE'c'-

ferioridade c?m Guardas· Fi.s- \�ti ce}1d�_ sçrlas p��\'ldefictaS{,,�ao.��mente p��,; p�rt�
.'

'RIO'
' . Presidente - Osvaldo Cor- nicO;

cais, Contínuos," Porteiros,,,' ." j da aça-o' da .pohcla, que consegulu pOl'�se';�ni"�lUUt)� -;: . l, LT IOO.S "DI DIITIM'
-

ddro - Capitão da �eserva José Vitali - Comerciante;

Mordomos, arquivistas' e As�
,
., J e �stá ná pístà como també� por pa"'t_é;�dós ·C:Orr.I�l·- �.?87 _ "Cr$ 2pO.000,()_0 :_ Pôrto U�ião do Exercito; " José Francisco Jt�';O :b

cens'oristas; ..:" t ciantes que devem.\ter olhos aber�os; .Piante.�uí? '2.755 :_ C-r$' �5:000,oo .i:.!"" Chapecó
Vice�Presic;lente - M�U!'i-' Silva - Reformado dn M,'_

Considerando que ós ,Di-, fsev(·ras vigilânclas l.l respeito.
-,'

'6.197 __ Cr$' 20.000,bO � Jolnville Ço Spalding 4e 'SOU�:l'-- 00- rinha de Guerra.

re tores de C!rupo est-�rã.o. e ',,' VlP.A ESTUDÂNTIL - Desde.o m�is àfto é�,; 7.805,,- Cr$ 15.ÓOO,oO-;---,- Maf�'á
ronel da Reserva de. P .:Jiícia Antônio MatióIli Longo _-

quiparados, aOS MotoristRs, i sino ·até os p:rhnários em noS'saf.,Capital, estão eu-'
,

" 3.324 � .Cr$
-

,J,Q,OOO,oo _ 'Florianópolis
Militar;

'-
Funcionário Público FC!denl.

Porteiros� Escriturários e Au _ f cerrando suas. atividades' neste' 1956:
'.

,

....' ,Secretário üsvrddo do Florianópolis, 16 li eDezi!m-

xilia'res de Secretanas; j
_

Alegrias 'e-�ecep�õ�s. Àbraços e não poü�as�la- ,;

-.,.'M"I"n.P I·
...

st'e"rl·O d'a- ,A'g'rlicu'lfu":'ra' HeVrOvaG�AIS.,In,s,PtOl' E_\;.COl;1l'; .I'bro de 1956.

Considerando -que os 1ns- gliÍ-lnas. Pais felizes; q�e se -a,legram com o5(1!e>ôi-
' Cordiais S�udaçõe3.

pet:::>res Esaplares" q_t:.e não I
;tados dós exames de seus filhós.

' "'�

"Linha de Transmissão ligando' Araran- Manoel de Medeiros - Co� Osvaldo Silva do l/c.,rv::lI,

têm gratificações, !lem, I'e- Entte'ga d'e âiplómas; discursos, p�lmas. Áu- ' gu� ,a, TurYo ... , .,... : .'.................. 2.000.000,00
mer�iante; Secretário.

muIie:ração' variá.v�l, estão' sênçii.\ dos que não cOhl!éguiram vencer. /.
,

Manúte:nção e cOplpleímritação de Pos"'-

.co'ocados em flagrante in_' Hã os ,que aproveItam e ()s:qu'e se·descuidam. tos Agro-Pecuários em f?ta. Catal'ina .... 10.2.00.000,00
ferioridade, com os seUS co- � Os professofes, e len'tes 'sãi) sempre os respons:âveis InsÚtla'çà3, 'prosseguimento, complemen-- ,,-

legas Coletores 'e Fis-cais &1' pe'f(js fracassos;' na-opinião dôs quê não levar'aÚi 'os I tação e Fom�nto de Produção de Põstos
Fazenda; I 'I estudos' a sé�;io.

..
'

Agropecuários nos· seguintes municipios: , ..

Considerando que o al:tiig� ,

' .,'0 I?i�r .é que'mui�os aeredit�m nisso, desestim�.! L_, -' }çar� (ériciuma) :\: ',,' ':
-380 ;'000;00

70 do Projeto e!}çerra a ex-:l landQ nS",e'Studantes, 'criandoc.neles até mesmo; um '..-; Orlet'les l ,. 300.000,00

p.l'�ssa, re':·ogaçã? �a§, bene-I, -complexo que deveria ser evitado. Timbé _:) Turv'o '� :�� . : 350.ÕOO,OO-
'flC_lOS advmdos dos ,Decret9s ,�. � u� ano, i�teiro�p�ra estudat. Hii um '�bo Çonçórdia

.

:.�... ,\ .�.......... 350.000,00

910 e· 201, de 4:1-56.e ."i .. 9-56, . inteiro para .a�re,"dei" e pouco� dias, Ílpenas, pára
re pectivamente, a {'ontar de. o testemunho. do apro\!eitamento escolar. Este de-

. pe3envófvimento
.

da lav,oura de-milho

10 d� jan?1rO de 1957: ve ser o pensamentO' do estudante. Amanhã)-serão híbrido;; em Capinzal' .. � ... :..... : ..
-

........

Considerando qu� a grati- tamlJém' prof.éss�res: lent�s' de Cursos normais e.,.
- .. ,_: Man,litenção dos tra.balhos d�' :póm��ul-

t:cação,-a que'se r'"fiu'e ,�superiol'es, ,..... t"

.

�t\!ra em São:Joáquim·: ....... ;.�.: ..... ...--,:.

§ 30 do artigo 7° do citado .� �
" Ent-ãoi,c�mp!:êe.ncf�rão, a n;cessidade de man- '_

't." -Execuç,ão dó ?lano dé Fomento Agro::.

projet:J, qu� ora'sob� i sàn- '. ·ter o espíritó1de, justiça, que deve presidir o cri� " pecuár'io de Sta. Càtar!na, mediante aeôrdo
ç�o, não, Pl·eencbe fillalida�

.

'

.

tél'io' llaqu�les que .preparam homens e lnuÍheres' com o Estado < : .

de alguma, pois qUe não .e,xis-' p:,-ra a vidac.e.ducacional e cultural. a. ser posto .em Prosseguimento das obras de instalação

te, nem existirá trio c�{io,
, pr:ítica. Se�th'ão 'na própria carne', oS eapinhos

.

. do caUlpo ,de multiplicação de sementes eie

pl'ofes:or algum. �ori"alista que. ag6ta, desejam .iiràm o mestre.
,.

ceveda em, 'Tangará, ". �ó•••••••• , •••••
'
••••••

com exercício e-til-"zonu_ ru- ---.' QS-,lIue ap�oveltaraltl, venceram e éstíi.ó livr'es,
..

'Prosseguimento do Plano' de'Récupera-
lal"; uns:e outros(',para prosseguirem na ma�chá:, "ção Agrícola da Ilha de S,ta. Catarina /.... .-
� Considerando '.qu"e "é do . Os que não puderam f�zê-lo, ainda têm a seu

-

Para atender à 'despesa de quaíquer na_
mestre, e principalmente do favor uma providência, que '''em como oportunfda- tureza com a execução do acôrdo assinado'
pr:Jfessor .primári,), .. e111 tô- ,de única: _ os exames em ,segunda époCa: Férias c'om a Prefeitura de Lajes .

da a SUa hierarquia, que de- penosás, mas, si�bem aproveitadas, nã� hável'á ',: Defesa Sanitárià Vegetal em -r�gime de -

p::.nde a tnelhor formação dt ,majs 'paradas !lo cantinho. Para êles, minhas ,.pa- Acôfdo com Os.Estados 'e Müni. � Sta Cata�
um povo;, "lavras de estímulo. "

" �_. rina
"

".

',4.-:
: .. '

..
'

" .•. , .

Consid'e_r,ando que cabe ao - -... .._, ---'--- . ----- - ---'__ Fomento da ProdUção Vegetal, em -regi-
Estado incentivar 'a forma-'· Isto e' -I'mportan''f'e. 'lei"a .r - -me dê '8eôrdo com 'os Estados' ê Muni. '_

ção de maior número de pro" Sta: Cat�riha
'

.
__ . ,

fessore� e estimular o seu À Diretoria do Clube Doze' decidiu que' em Ca�)O de Concórdia .<::::::-::: :'.::: : : : : : : : : : : : : : :
ingresso 'nu, magist�rio pú- em�ate no' Bingo Ja�uar, fará proceder novo bingo,'-=iex- São, Joaquim, �

'

blico; clusivaffiJi,nte p�l;a os"empatantes, até que haja um -único
.'

,FIOJ;ian,ópolis : . , .

, Considerando' fin�lmente, veriõedor. �

, ,

.

'
,

.
.

-
.' '",- Trabalhos de Proteção Florestal medi_'

que uma. remuneraça9 con- Para' o� demais p�êmios; :Q desempate será feito 'pe ant�, a orgãnização de Patrulhas Vola'ntes

digna s'2-rá o pr�meiro, passo l,os daaos. ' 'de�tinada5' a fiscalização do Código Flõr�s"
no se'ntido do atra�i.vo à car- POl'tanto� sera esta .a· norma do Grarick Bin{o de' tal e Vi'g-mnéia de Reservas Flóresta� em

rri�gistério 'pvblico, NATAL, sãbado, dia 22, aS. 20,30 hora�� s-ta: C.atarina .' :.

t

F1JeGQanãe
_ .

E aconteceu que, ant::!ontem à tarde,
ras m.ai," ·ou menos, quandO tomamos do
ra u'lha: 'ligação, ouvi1;ll03 o diálogo:

-:- .Olil prefeitos da Laguna e de Tijucas_já.._, esti-
c',veram'áí?

'

" �"Um sim, outro não!
. ,-'- E ps gutros, 'da-s vizi�ll:iãs? •

:;-::;7' Algum tem estado!' "

•

- Por ámor de Deus, me dá um jeito nisso! Não

suporto mais esses 'chatos! '

L Nãq há dinheiro!
- Mas é pr.:-ci,o dar um j�eito! Eles, esses de

,

mais' perto; não me deixam sossegado'. Todo dia� eS

tão aqui, chateando!· Já estou meio maluco.
'

- Eu também estou aguentando!
,

- Não dá para fizer um pagamentozinhos em

,'doses- homeopáticas? Para despistar?
- Dificil!'

,

- Então""seja o qUe Deus quiser!

pelas- 17 ho
telefone 'pa-

"3BO��OO.� I.
,

'

500,000,00 ,

500�000,OO
/ '

3.000.000,00 I

�:OOO.OÓO,OO

X.K

A primeira voz ,era de S. Excia.:. coinciéiêneia
das coincid.êncLas!

1.000.000,00

�'. 500.000,00

1. 500�OOO,00
200.000�00

': 500.000,00
, 800:000,00

,

'

.-_._........_�_._"'
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