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Cr' '2,oe

Ist�do iBusca-pós

4nfeoojem, cbegada do Papai N'õel com
-

" liD��� presentes á petizada !

.,0 JaId_� de �nfanCla. Mp.. I '.
.

-

:BRANCA - Aducí dos San
.d Braqa , criado e manrí- I Ch2rem Días: SALA AZUL --' to: Barreto e Silvio Montei-

�o pe�(j SESC desta Capital JJS� Carlos Oechetto, Mar I ro Júnícr.
.'

.

I
..ncsrrou o ano letivo ante- 5al'lcla'Ramos de Souza r f Logo a seguir, desenvol_;
intsm, cem u'a resta encan Berenice SeB; SALA VER. véu-se programa capríchosa-]
caqoi u, a" ela comparecendo MEUIA _: Ione Perai ra da' mente organizado; em que �

O deputado Osni Regis - ,

' I ,.
-

I
' além de exmas. ramílías, as Silva, Elza Berka e Sônia oS alu110s 'conc.·entraram a-

da bancada p2ssedista - a-. I
;1'3. Charles Edgar Moritz Marques; SALA ROSA - Gil- atenção dos preserites com'

p"'csentou aO referido Pro._ .

..'residente da Federação do berto Rosa, David Lui3 Bar· ,',.nções e recitativos, me-
jetJ de Hesolução duas e- )Jmércio de Santa Catarina reto, Rilda Warken, Ana Nil- recendo aplausos �,final
m:mclas e que foram afas- -dr. Roberto Lacerda, Diretol' za Gonçal;es e R.9sa· Mana mente, foi feita farta dIstl'i .

.

tadas do �lenárjo por d�ci- Gülal do SESC e SENAC, dr S�B; SALA VERMELHA -- buição de doces: g�'aranás e

sãa arbitraria da Presiden- R�{ul Pereíra Calqas, Delegà Ai,rton Speck Neves e SALA presentes,
eia. O Ilarlamentar pessedi.;- do do Mi'nistério do Traba
\a enviou à Mesa as duas lho dr Fran" c Ca'inl'lr"

d'
. .

,. -IS o 1'.1'
- -·.---- • -�:._..·.- w�___. .......".,·•.•

•
.

{raendas 2 como o lrlgen-, Nc�tJ, a'to funcionár:o ri � - :: �
te dos trabalh�s pretendeu I rAPC,. sr. João Batista . d�'; � S' ., ?:1n�g.'lr-lhes plOVIll1ento, o a11- Sanots, pl'éident3 do Sindi�'� 'e'!I que respoo e'tor ela3 mesm3s l'e20l'l'eU (1;1 Ceito,' do Coméfci.o Varej-istc: I'

. J. '... .

.... � .....•

"

deci�üo do rJlenário, na:1a
e funcionários dê:�en .

doi
'

con�eg'uindo, uma vez,que li . _

t = . Na. s�ssão. de �nteo��in �d�l Asseni�léia.. foi

. 'I' ?'" ors�\Os, :l.";üs encials e lbr-
0;;,_ req�,le�,,�.6.e '!""c�,m,. lnha, (.lO, .•�.",.•, !;!r., ,G6,Y{. el�rt,'�dor.;. '!-� .

Pre,lde'Ueh, ,.:1.'. Gn�::).: cons�\- �ílii;stâs:' .
_1' -,_;--",' j'

_ ': ,,_ _ ,-' _.
•

_

'

.

'O" 'nll "'ú�" ;';111"1'11-" am .." "'-.
" '

• .,_�', .. :;;�gll,lIl.t��edi.dn; �e' 1:nf"�-flJ:lall6efi;..t""'.t�',.. ��'.
,�

f. c."" 1-'- "" ti, -" "J ',._". �

••Ihtc'ialrnen'it'ê, Ü d'll·it� de .1,;':;" "St�l�si�eíit:;:': ",!,,,,if'!:'t. _!'!.�.::�].".�,Z'.i1' .::>� ..

terior� JardIm, Prof. '''''Lu:s Sancht's' � . i"" '
, ,. "

. ;f' - -,

O PRr.TESTO P�SSEDI"'T 1
oe Bequel'emoS; na forma do artigo, luD, itélll II;

d '. lI!.' '" ,i
Bezerra da Trindade fez li-

:o

• Em fac::, elo que dispõe 0 . . .

!
letra "b", do Regimento 'intel�no, que se 'ohcie ao

geu'o re!ato das atlvldade3 Exmo. Sr. Úhefe do Peder· Executl'v'O �o sentillo-
regimento intel'no da Casa, I 1956 d

'

nD. a.no .('3 , passan o
..

a de que S. Excia. info'r-e' aos' ...ignata·rJ'os, do"te, I!
conccdendo o livre direito de

... "'" �..,

O;
l'eclamaçâ.o ao plenário, s0'

:hstnbUlr ?r:sentes e3pecl�1�

I
qual a. importânci� despendida

.

-p�ll) Govêl'no

"n13nte após vintç e quatro �o� aluno_: que:. em 227 du<;

I � do Estado, no. corr(nte exercício, com passagens
.etlvos, nao tl\ Jram um:t d

.-

I' d'
A

b f" d
1101':1s da d_cisã�)o da Mesa, na f :.

-

•

' e aVIa0, re ac]Onan o as. pessoas ene ICll\. as e
.

s,�ssão de hoje, o' deput:tdo
_alta S.queI e qU� sao. S"':L.A! as Agências tiornecedoras das mesmas pass.agfus.
CREME - Alcldes Marl)ISS 18 de d b' d 19�6 .

'O::ni Reg-is foi à tribuna pa-
". ., em ezem lO e a. / '

" Goncalves, 'Luiz Carlos Sell" A ;tr i ÁI7"1
-

'I' �Q'l . I"
'

l'a lavrar seu pl'otes,to con- A "M .

M h d MI'" ' I'.,on o mena - vo ,A vtma. " >·S. PAULO, 19 (VA)
na ana ac a o e 0,

I ...
'.J • { � •

tra o ato arbitrário elo Prc- 'k � of Quando passava em frente
Roberta War en e Ju�sarn, i ...........-..-,..y....-..................'!I;fY'.�.......

,
............._..._...............J'.-.i

Fic1.i:ltc da Mesa, lame,ntan. lO. S.:U estabelecimento cc

elo na oportunidade, qUe J, 'N" t t d'
"

rt.
" mé,l'c'ial na Rua do Sem;J.l{l

����:;1�:Iªi��;;!:1 ao :ru o -e po
.

lea ·�;�E�\�ª�!�{��l,
jeto de Resol'ução 7 A/56,'Declara"o-es ·do· fte�n" Loll' te

"rou a;..gulrda noturno d'l ?a

t._le altera os "v,nc�meÍltos' V ,.
- .-' r,e ' .. ,- sa, amarrado' e desac'Orda Ic,

rio funcionalismo do Pod=r •

d .

,

h'
- 'Quando o empr<lgado re

Legislativo e concede outra3 r.ln 0-.se ao caso gauc -o cobl'cu' os sentidos, rél�tr)u

. . � lhe, que quatro hidivíduú!'
pf'ovidenc"as: , RIO, 19 (VA) - ° minis-' cidente de secretariado gaú- � disse o general '-durante
"In21ua..,22 onde couber;... 1 T

. I,
tdi'

, falando ca�telhanQ, armaú0

t
tro da Guerra, genera el-I cho, en o o ministro dp �'['- minha permanência ali EJ de revo.lv,er, o haviam sub

Os Taquígrafos per enceno xeira l,::>tt, num encontro' raelo que não tinha nenhUil1 retOl'nei por motivos' qUé! já
t Q d d

-

Pe s �l dê! I
I jugado e. saqueado ,o est:tl)<�.

eS aO ua 1'0.0
. S o.. .

com a reporta'úm no Catet:· detalhe p3ra fornecer à re- . todos conh;;cem. Noutra D_

Assembléia ficarão lotados 4
declarou que o' Ba�alH \; p::i-tagem, PQ�'que só tonioü I portunidade, tornarei Sos mi- lec:mento sendo furtacas

U1 'letrLl Y e 4 na letra X. ' .

t· I' I
Jóias nu� valor_ aproxim�d(

17
Expedl� l-larlO con mya e�-I conhemmento pelo notleiá� nhas visitas miWAres. Não d:! um milhão de cruze;ro!!,

8,11a das S=ssões, em
p rando ordem da ONU p.'f;:l, rio, quando -chegou ao Rio. trato de _política" - r.o!)

11_56. embarcar cQm d�stino ao E "Gostei muito dos gaúchos I cluiu.
'

G''1"'lberfo Am-.ado 'n-,a' Ped.,'u exoner'aça-o' O dr. A�elard�.o LLIZ
(Ass.) Osni Re!gis". gito.'Pergunt'ado se êsseem-' _

_.

O de�pa:cho da Me�a: "De barQue seria antes do Nacal

volva-se ao autor para apr0- _ o general Lott re.spondeu ONU RtO, ,19 (YA) - ° presi-. Instituto Félix Pacheco, e

:entação do projeto em S�
que nada podia dizer a tts-IM'onumeolo a 'L'·berfaça-,·8

;

.

.

� cl'nte da República assinou Felisbelo Mondinio Guima-

parado. (Ass.) Volney Colla. peito, uma vez que a ONU é
. decreto�, na pasta da Justi- rães Beleti.

ço de- Oliveira. . quzm decidirá quando-pre-
.

NAÇõES UNIDAS, 19 (UP)' ça, -conçedenôo exoneraC!ão,' Por' outro decreto, o ch'-

56"
I _:_ Gilberto Amado, do Bra- d d 1 d d C

.

� Em 17-12- ,.' cisa, de nossos soldado� A, AMSTERDAM, 19 (UP) � figuras de homem r�pre.!'�J,l-
e e ega o e ostumes e fe do Executivo nomeou de-

f C portagem entrou
_ sU\)i'r.fi I Inaugu.rou-se, há algum mp· tam a �esistenc1a e a mulhel' �1: �uis_ P;diUa. Ner;o,G do

J
Diversõ�s, a Abelardo Ven--

t
legádo de polícia, o comi ..

EMENDA AO PRQJETO DI'
�:!1:mente na questaQ dp ln. ses, o Monumento Nacional com a criançl no �:egaço o

eXlco, e ranClSCO '. ar-, ceslau da Luz e nomeando. sário de polícia AgnaldO A·

RESOLUÇÃO N. à Libertação, do esculte;r espír:to 'e1a paz,
cia Amador, de Cuba, foram para-o m€osmo cargo, Ô co� mado em virtude da exone·

"Inclua-se onde coubel" _ John R3.edcker que por çoin�
�leitos hoje pela Assembléia

I

missário de polícia Fernando' ração' concedida a Fernando

Os funcionários do Quadro cidência, fa,lecera pouCó an I
Geral entre 'os 2} juristas de

I

Schwab; e, de diretor d'J Schwab.

do Pessoal d3. Assembléia, Fogem do comu. tes da inauguraçãJ _ ,e _
dJ

' ,outros tantos' países que in·
.

.

que p::rc3bem menos de ....

•
arqu:teto J. i. P. Oud.' "Dona Darcy Vargas tegrarão a Comissão de n��

Cr$ 5. OOO,DO mensais,' serão n Ismo
Feito Internacion,al, dlWtlhe

3umentadDs ná base de 60% ° obra, qu� domina a '1"Í;\
,

• BELEM, 19 (VA) - Com o� proxímos cinco mos, Os

"Sala das Sessões, em 17- SAIGON, 19 (UP) - Re- ça ,centrál da cidade, ) dest:no a03 Estados Unidos', rfierúbrQs da Oomjs.�ão
'

to-

12-56. (Ass.) Osni Regis. :ugiado, procedentes de Nghe "Dam", em frente ao PaláclJ tr:msit:m por esta capi�al a r�m eleitos por I1la:o.iJ d'!l
'''0 despacho da Mes.'l.: pi'ov�ncia do Vietnam Seten ReaL apresenta, gravadas na sra; Darci Vargas, v;úva do votos, na A.,ssembléh GiÚ'al.l" trional, governado, pelos co_ pedra, Passagens de poeta" ex-presidente Getúlio, que ° brasileiro Gilbel'tJ Amad.G ° Comandante do 5°, Distrito Naval, ao término dos

"Idem, idem .

Na ho).'a do expediente O� munistas, che�aram ao Vict· holandeses relembrando ':>3 foi blstante cumprimem.:l,da obteVe 61' votos. 03 outr(,� I
festejos em Comemoração à Semana da Mar·inha, sente-

r:pr2se�tantes do PRP c nam Mel'idion�l, e disseran. saçrifícios da guerra e 93 da, �e'roporto Pelos r,�pre;;cn- postos na Comiss::io foram se' no dever de tornar pÚblico seu agradecimento à coope

PDC -apresentaram declara '.lue esp:rllm retornar mtIl- ocupação, r, ao mesmo tem tantes da imprensa com (,8 dados ,a proeminente, .iu,ri�-: ração e atenções recebidas por parte da imprensa falaà!:l

ção de voto referente ao Pro. to brev.e..._a seus lar�s.·
.

po, e:llialtando o sentido ,dn quais conversou lon�.{ament�. tas da India-; França, Esta-' e escrita, comércio €,fi geral,' ássociaçõe3 atleticas, emprê

jeto de Resolução que au· Uni' porta-voz dos 19 refu· luta pe�à liberdad�. I O, representantes !'ta !!n· do� Unidos, Tchecoslovàq'lk, I sa cinematográfica, enfim a todos aqueles de Florianópo_

mentà a represen�ação rios giadcs disse que o grupo el:.: Na parte i�ferior âo,
. mo,

,
prensa desejaram ouvLla li Ib'glaterra, União Soviédca, IHs, que, num ato de civismo, prestaram de qualquer f'orma

senhores cLputad03. perava podeI' regressar ac')
I
numento, qU3tr,O pr30n,l" res�eito da politica, ào que Síria, Irã, IugOsláv�n, E�ito i homenagem à Marinha, na Semana dedic�da à memól'Í.a

Vietnam do Norte, quando o gens simboliz,am a hum.�ni. ela se negou,' dizendO que Suécia, Japão, It1alia, Tailân· de sEU Patrono, o Almirante Marquês de Tamandaré.

ORDEM DO DIA :'egime comuni�ta dEsap ..Jl:e-! dad'c sofreQora, flag{·]alla pe··1 upenas �. 1:'isitar W.l' filha di�, China, Holanda e AllS-' Alb('rto Jorge Carvalha Contra-Almirante Com1ll--

f ce�se. lo. ,aGoite da gUel''::ã'' duas Alzira. I'tria. . I dante.·
'

"

Nu ord31TI do dia oram n,- � .

-

.� ,
-

�, ,

'

�PÓ.s a constâz:cia de

tra-, preciadns
os Seguintes prG-' cede outras providencias. AInda na hora do êxpa-

ball10� qu:_ cUlmm�r.am com jetos, em �edação Final: I' 179 A/56 � Considera in -I díente o deputado trabalhís
a ap�ovaçao governísta do, 7 A/56 - Concede.·aumen- termunieípal ii. estrada que ta José de Miranda 'R.amos

c�=�clmel:to de tribu�os de to de vencimentos aos fU11- liga Turvo, Cricíuma, Nova' fêz leitura do relatorto rias
VS�l'JàS o:':genJ, � plenárto da cionários do' Poder Legis,al.i- Veneza e Siderópdd,' 110 investigações finais dos' a-
A!::·omblela Le'g'platl' a apre- vo I

. , . I., .

.�
L - 'c t: • mumc1plO de Urussnngn contscimentos vertficados em

senta �specto cal:1.1o, s_em cu- 8_{\l56 - Altera reprcs an- i (autoria do deputado Paulo Joaç'aba em que f"i vitima

tia �t..l1q�er ammaçao: A tacão dos deputados e con. Prelss) , I um jornalista.
Prcn.dsncia ela Clsa,_...ute sn-

.

tão l�resent:! às sessôas, all- - r -_ -_ -- _

sentou-se após tomar ação
QU3S; decisiva no andamen
to do] trabalhos. Ainda S»_

gunda-rsjra última, a Mesa
deu novo golpe na bancada

cposicionista, cnmetendo 1.1-
,

ma facciosidade que contra
r.a o qu;) preceitua o Regi.
mento Interno. A última ho
ra foi apresentado Pa-ojeto
de Resolução concedendo au

mnnto de vencimentos. aos

Iuncronárlcs do Poder Legis
l::ttivQ ;) dando outras provi-

.

dências.

Término do ·8no Lelivo no Jardim 'de
.

Infancia "Murilo 8raUI"
.

.

o PROCEDIMENTO DA

MESA

Quando da discussão
do projeto de aumento

de vencimentos do iun

cíonalísmn, a bancada

goveríll;;ta estava de ôlho
- na da oposição: qualquer
·

emenda substancial que
esta apresentasSe' bas
tllria para um furacão
demagógico � até para a

justifIcativa de o au

mento ficar sem votação.
Teve a representação

oposicionista de deixar o

projeto passar como es

tava, com enormes de,fei
tos E, c'iamoto�as inju�ti
ças. A "'classe mais sacrtrí

cada de tôdas foi outrá
vez a dos professores, co

locada, com vencimentos

menores até do que ser

ventes! O desaprêçn nor

nhauseano pelo maglstê
do, et paul' cause, con

tinua injustificadamen
te- no 'govêrno do bt-dou
tOr ,Jorge Lacerda!

Para., sa.,�l' o incrível e

�mpel'doável erro do pro- ,

'

jeto gov�rnamental,' {)
govêrn6 deverá, agora

mesmo, tranIJuilizàl' o

ma,gistério do ensino pr'i
mário, garantindo-lhe a

revisão dos vencime,ntos.
'Só assim não terá maio-

• �es ,cumplicidades no co-
·

lapso d� EnSino; iniciado
em 1951 e ailllla a;eJ,il . a

.l'cáçã6 salvadora.

x X x

< À pr��óSitb\t.e�e·�o.j:�'::;
vj,;rho�'ótfníi::"·.éOritrf'b.rt·}i
ção- 1)� ,ofíei�.a]lêlo

'

eu;
ilustre/de,puJado Paulo
Pr'eiss, qUe ontem pubÍi::.
camà'� e sôbre o qmi!
voltarem6S a falar.

<-�oubo de jóias

Casamenlo . de PriBcipe
-

ConsorciOU-S8, em sao Paulo, o
Prinelp., D. CarJos de Saxe Cobor-

go 8 Bragaoça.
S. PAULO, 19 (VA) � R�'I- Torre e Tasso. O ca�',Jll€nL)

lizou-�e na Catedral de Siío despertou o Intere'. ..� .le t..
Paulo o casamento da Jo tem da a cidade, qU = acorreu à

Denyze Morse Paes de AI, Catedral para assist ir :l bc:i,

meida, filha do se. Sebastiilo ção nupcial; Em ,'\eguicla. o

Paes de All!ldda·e de d . D;' sr. Sebastião Paes d� Almsi
va Morse Paes : de Alweida, da recapcícnou a s'ocird ida
com o prlncípe Dom Carlos . nos salões elo Esp'nnadu Ho

de Saxe Ooburgo e Bragan, tel, onde Os noivos permano

Çl{ ,filho da princesa clona ceram das 19 às 22 horas re-:

Teresa Cristina rasso de cebendo cumprimento". A

Saxe Ooburgo e B('['i�·l1.l1Ç[. f se'guir, foram servidas mesas

do barão Lamoral Alexandre
•

de finas iguarias, com tr.do

rasso de Bordogna e Valní- o andar do hotel rtcanunte

gra, da casa dos prlnclpes de decorado.

Cruz]Vermelha
,

Detido um comboio-
.-- e "S", _+.. "'''''''-0'. E

...

. ,

DE'Í'ÍDO ° COMBóIO DA CRUZ VERMELHA - Em

K!ingenbach, na fronteira austro-húngara, solClndos so

viéticoS' detiveram um combôio' da Cruz vermelÍn que le
vava mantimentos e medicamento, para o' povo da HUll

gria, oprimido pelas ttópas cnmuni' taEl, sob a alegação de

que dentro das ca,ixas existi.lm armas P�U'a 05 i'ebeld' $
magiares.

-Y�l�fl��,·f�q��,j� para S�_hla\, Ca.tàrj_na
.

......
._ �

, _.
�

�..
"

(Cóntinuaçãô�
-

Aéôrdo' sôbre o Fomento Ido Serviço'
de Reflorestamento t-m colabora.c:ão com o'?! '

Estados, Municípios 8 particulares - S'ta.
Gatarina ... ,.;......................... 6.00.0,000,00

Centro de Trat(1)'istas . de' Piraberaba
.Joinvile - ; : .

Centro de Trato! ista. de Calloinhas e

!tajaí ; , -......... 400,000,00
EscoJas Agro-Técnica - Camboriú .. -1.200.000,00
Escolas de lnicitl.ção Agrícola:
Araquar,i- . t.600.000,OO·

_ Chapecó .......•........ 1.200.0ÕO,00
Madr� . (Laguna � 800.000,00
Rio do �ul ..'...... 800.000,00
Ti.lbarão . ' � , . . . . . . 800.000,00
ValÔes (Porto 1;lliáo) .. 800.000,00 6.000.06tt;t)Ó'

500.000,00

,

Escolas Agrícolas: Capinz'al ,.. 1.200.000,00
F,)scollts de Trai \)l'istas. _:_ Itajaí 1.200 . .000,00
Parque de Esp0!-;lção da Assóc. R�l�al

úe_Lajes ; . . . . .. . ; : -. .

,Parque de Exposição de Núc-Iu Rural

Agr�cola de Timboziaho (Pô'rto União) .... .120�000,00
.

Parque.' d� Expoi�ição da Prefeitura Mu-

nicipal de. CQnc.órdia ;............. 480.000,00
.

Continúa
.

6ÓO.000�

Igradecilenll ,. ·Marinba
-

-
.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O M�IS- ANTlGO DIA�IOl._DE S. CATA{tIN!\

INDICAO'O·"·' PROFISSIONAL, TO.�Jt�����" 'I
DR; WALMOn'�Úl\�EI� ,I .Qt)�. '�OS�, TAVARE'3 nR. NEJI1���ltVNh -

'

,I/ DEltARTAMENTO-DE SAÚDE PUBLICA
-

GARCIA 'IRACEMA" ornu.do veia l"aCIlHla4e Nado- PLANTÕES DE FARMACIAS

Dhilomado péla Faculdade_ Na· IlQENÇAS NERVOSAS E MEN-' .al o. »"_dl,,iua Unlv.mll4ade / ,MitS DE DEZEMBRO

elcnal de it..edidna da Univer· TAIS .- CLINICA GERAl; 0.0 Aralil -1- sábado (tarde) farmácia Sto. Antônio Rua F. Schmidt, �;l

.idadé do Bra.ll- Angustiai Complexo.' , RIO OE ';Al"lEl��aaa I
2 � qO,!.l1ingo

-

Farmácia Sto. Antônio -Rua F. Schmidt, -13
E'J-Iuterno por cencurso da Ma- lnsoma - Ata�ut:a - Man,àa - .'perteiç....mentu DL . Clt

Parmácia ,- Catarinense Rua .TraJ·ano
ternldade-Escola Problemática afetiva e sexual . Saud_ São 1&1&,,,el" 8 - sábado (tarde)

(Serviçô- do, _Prof. Octávio Rc>: 00 Serviço Naciona�de Doen- Prof.....rnaud» .t'aulino
.

' 9:-domingo' Farmácia Catar-inense .P.ua 'I'rajar-o
_ drlgues Ltma).: ças Mentais. �si-qu'i�tra". do inteTnu por' 3 ah... do ::'erYlçu .,--- ,15 - sábádo (tarde)' Farmácia Noturna Rua

-

Trajano
ll!x.!nteÍ"ôô do- Serviço de Clru!"· uo�pital·L,olinia Sant-Ana.

'
-

..dtl· Ciruf_ria 16 - domingo Farmácia Noturna Rua 'l'rajarhl
aia.·do H,ospita' I, A: P. E. T. C. cúNSUJ.:,!fóRIÚ '- Rua Tra· Prof. Peéro de Moura 22 ---:-.sábado (tarde) Farmécíu Esp.erança Rua C. Mafra
• '

'." .

7 b OP�RAÇOES •

do Rlode Jxnetro jano, 41 -'" "'as 16 as I oras;
CLINICA DE ADULTOS '·23- domingo Farmácla - Esperança' Rua G. :(y(p_fm

Médici. do Hospital de Cavtdade RESID�NCIA: Rua BocaiuVló,' 'NHORAS 25 - 3.â-feha,'" (Natal) Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
d

.

M t Id d D Carl"'. 1''',' 'flll. "UOl DOENÇAS DE SE
.

'-. a a erêorarê: __

r.
.

...�
-

.."

/ CONSU:LTA.3: L'iàriaÍnénte das 29 -, 'sábado (tarde) Farmâcia Moderna '-�ua João PJnto
lJOEN'ÇAS DE SENHO�A� - Dr. ALMIRO BATALHA 'l ---:- 9,30 no HOBilital d4j CoAri· 4.0 PRJMEIRO SINi

-

1E 'FRAQUEZA, _'l'ONIC(JZEN�\ :30 ---:- sábailo (tarde) Farmácia Í\iode;na ,Rua João Pinto

PARTOS - OPERA'� �ES Diplomado' pela Faculdade de dade. ,
- '.. -"U·A',.ES'AI o' 'servíço noturno será .efetuádo pelas .' FarmáciaG

. . - RESIDtNCIA - Rua' r.uarte _ ... ai .,'

-Cons: Rua Joãõ Pinto n. Medicina da Universidade \la
,Schu-.;el, 12!l _ Telel. 8.288 - sto. Antônio, e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt e

::��:��:f:::��I:;:�::: Olínlca ,,�:::: Adulto., ����:� ilÃTALHA' DA ExpressO FImanópalis LIda+ I T���:;.�énl� tabela nãopoderá ser alterada sem prévía
Doenças. de Senhc.ras SILVEIRA ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO .XPR:ISSO

I autorízação deste Departamento.
Residê.ncia: Operações' Partos Círuríião' Dentista , FLORIANóPOLIS LTDA ", D. S. P., em novembro de 1956
Rua: General Bittencouri n Ondas Curtas - Raios Infra 1

'

101 Cltnlca de .Adu tos e ".
" Luiz Osvaldo d'Acam]:lor!,

f
.

__
Vermelhos e Azul., -

3�le one: 2.693.'
Diatermia _ Electro Coagulaçãe! Crianças B.aio X

,
. Transportes de Carzas em Geral entre: FLORIANóPO- INSPETOR DE FARMACIA

DR. ROMEU BASTOS CONSULTOIÜO: Rua Coronel,' Atende com Hora Mar- LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO ,

PIRES Pedro de Moro, 1.541 cada. .

39 A S
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE. .- _ _ - 'V! � _

MÉDICO 1.0 Andar, Apt. A Felipe Schmidt a- .

.'

Co� prática no HOllpltal Sio Frente ao Cine..-Glória "' Estreí,to !J"
f'ranciscó de Assis e' na ranta Consultas das 9 às 11,30 e das I laa e . Matriz: FLORIANÓPOLIEs Filial: CURITIBA

Ce>!a doeRia de Janeiro 18 àá.20 horaa> 'A D V O G A 'O O S Rua Padre Roma, 43 Térreu Rua Visconde do Rio Branco
'

CLÍN1CAMÉDICA. Telefones'. 25-34 (Depósito) ::132/"016-.cARDIOLOGIA
.

�DR.-,AR'MANDõ·VAL*- .,

Consultório: Rua Vitor Méi-
�R. JOst MKDEIROS '26-85 (Escritório) Telefone: 12-80

reles. 22 Tel. 2675.' RIO DE ASSIS. .

,Caixa Postal, 435 Ena. Tehli. "SANTIDRA"Ho-rárioll: Segundas, Quarta. e 1)0s SerViços Q\l Clíntea Infantil i VI.IRA
Sexta feiras: da Assistência MURicipal e H08-" _ \DVOGADO - End. Teler. "SANDRADE'"
.Das 16 às 18 horas Fitai de Caridade (alxa Postai! 1�0 - ltaja' IResidência: Rua Felipe -Sch- CLíNICA MÉIJIC� DE CkIAN- '"nta Catarina. Frual.' S"O.PAULO A

A • 00R'TO AL-EGRDmidt, .23 _-:..... 2° -'and�t.- apto 1:>-- "":' QAS ,E�ADULT6B A gencla: ..
.

... ;

1'el. �:()Ol:l,
.

" ,
. ,

.

� Alereia - ftR. CLAllNO G. "Riomar" I
'·OR'''".''H-EN'R'IQU'E' ''fi,RISC''O Consldtó.rio: Rua Nune.':II-.·\ ·GALLETTl· AveDida do E8tado 1666/'16 Rua Comendaáor . AAevedo,

r. -hado, 7 �

-.

Consultas da.. 16- àl'
�_ ADVOGADO _ '

p.ARAISO
-

18 horal. .'
O

64 i
J;i.E<illde.nciÍL: Rua Marcehal Glil Rua Vitor Mei-:-elel\ 6 . Telefone: 87;.06-óO Telefone: 2-J7-33 :

,ri�le,�__-=-Fone:�__ . FONE:Fi:;::!6POIiI _ ,/ Atende "lUOMAR" .;
DR. JÚLIO PAUPITZ

- - - E_!ld. Teler. "SANDRADE" Elld. T�leg. "RlOMAI�Ll�'..1FILHO
-

MES DE __..--------"""""'-----------
Ex�interno da .W· ..��m8l':.

OK. ANTONIO GO
A.IDei.: RIO DE JANEIRO AgÊnda: BELO umu-'

• Servi�.l de gastro·e ....�rolo�u. ALMEIDA HJUo••r"· ZON'I'Jo}
,la Santl1 Casll do Rio de Je-ll.!l�f(, ..... ADVOGADO ""

n·Q
. Prof. W Berardinelli). F.scrJtório e Residênci"_
Ex·interno do Hospit.al mater, A-v. Hercilio Luz, 16" >Rua Dr. Carmo I...·etto, 99

nidade V. Amaral. Telefone: as,," -

·;',I'o.el: 82-17-88 e 32-17-37-.
DOENÇAS �TERNA8 ,

I ·"C"Lt·N·I·C·A··D'E·N··T"'RMI'A� Atende "RIOMAll"(':óração;, ,Eiltômago, inteltiDo, A �'\
fígado ii vi�! bHia�ell. Rina. DO " End.. Teleg� "RIOMARV"

g��s��tó�!0�8V�::a�eil'.��' 21 __ DR. ALVARO llAM9S ". NOTA: - Os nossa ":rviços
r

nas praças de Pôrto
Residênci'l: Rua Becai1Íy.' 10 Atende das 8 à8 11 hora8 Alegrp, Rio e Belo Horizuíltt", são efetuados pelos nossos
Fone: .3458.

e das 13 às 17% horas; dia� iientes
.

D'R. MARIO DE LAR'MO riamep.te. "R0DOVURIO IUPlUO RJOM.A.R'·

CANTIÇAO Rua Victor Meirele8, 18.
M li! ri I C 0' .

. ·Consultem nos8as tárifas. EXPRESSO' FLORIANórOLl'
CLfmco .i)E CRIANÇAS -

D--- E N '1' J S T·AS' -' <-FQne8: -25--34 e' 25-85 - ,

. Doe!�..��!?e�.I.. DR. SAMUEL FONSECK' ••� .
Chefe do Serviço de OTQRI"

I )ORAt;ÁO _. FIGADO
.

_. RI��, ClIlURGIAO-DENTISTA -.;
,

'tO do Hospital ue FI"danópolis
.

_ INTESTINOS CUnica �- Cirureia Bucal. � Ê!1ii±
.

KPossue -a ·CLINICA <os -APARE·
TrlltaJllento- moderno .da -' Protese Dent'ria. ' _,

-",
LiIOS MAIS MODERNOS PhRA SIFILlS R-alol X e Infra.Vel'illellao ,

- .l1li •
1'll.XTAMENTO .4as- OOENÇAS R Vlt M I DIATERMIA

I
-

d.c!��f�!Al:ID�:. w"bi n< ,:;-:�ft6'�::'Rl:i
. �. •.

�:':'·���D�:·:::;:.t:: D. " Ig-
-

\, 'f1'1;ittt�c���'�'l:'�� ?:�illf:rf::t!;Ji:!!f'iw: ::������. :i�h�:t:�: :lt,';.. ,_�/.,,' ',..
'

_. :11,., . ." .... émidt .110. 113 �Tel 2866. l"'- •
. , :Sácl>ãiló"-'- ,da, 9'" ,U.:--- ,.c4 -' j; _;'!�.� .•. ""

.-

, --
'

I.
--

-DR. éONSTANT�O- ' k,,_J, .. -'i---.., "" -'!. "A' SOb�",a;j, 'l'Í',ça .15 ,de no.vcm,broDR. ANTON'W"MONIZ DIM'ATOS
,-, /DR. ,tA:URÔ CALDEIRA l \' ?!L rua" F�_h.

J':
e SCQmld-t�DE'

.

AllAGAO ; ,

ANDRA-DA �, ' lilt
,

MÉ')ICO CIRURGIÃO ,: DE --
-

"IRURGIÁ TREUM.ATOLOGlA '.' EN-'TISTl
lIoenças de Genhor�. - .Partol 'CIRURGIÃO-O. _

•
. '..,

Ortopedi.í
._ Operloções _ Vlae Urmárla... CÓNSULTÓRIO -:'

- Ji:d.11_ç1",
C_o.lsultÓrio: JiãO, Pinto, ],8. t' na dar .al.

Curso de aperteiçollm�n .'-' e Pllrtenon - ".. ar, -
"

.

,Dall 16 "s 17 Iã,riament,e..
I'-nga prática nos HOJlPltal1 d" ':::'03 _ Rua T,enen�e Silveir,a.�l.lI,

'&Ienol a08 Sáb'ados
-

v -

d d'" ente da. 8 a.- Buenos Aires. .

-' Aten e lafelam -

R;!!s: -Uocaiuva l36. CONSULTóRIO..: .
Rua· F�!ilp� .1l horaa-, .

Fone: - 2.714.
:�ch'midt. nr. 18 (sohraito)." )rO�Ji, 3as,e "5a9 �B9 14 a, 111 h,o,,'!.-
-:1[,12. - 19' as �2 1.I)Ja� '. �

HOllAltiO:_ das Iii á8 ut II'\�:- Confeceiona i)ent.u!ura......... r.
-�

.,'--
"

pc: -;-",(\".p.i'�. ,J!" "'-lv1nn ....

.henills Rí .. flraO" - Telefone: 3666.
-----_ . .-.;;;;;.

DR. LAURO'-nA-U� \
•

_ Alll\,,�,�S.TR ,ç�o ..

, CLi:-lICA GlmAl� 'Rédll'eão' e 9'1�."}l•• rVII �r-.
l.;,:pedalista elo__."': mo�éI!..;i.. - d..

-

f,,··lt.éi,to 1\Iafra. 11; ,,161 TeJ. 112;
""lIaUrIlS e vjalj urmártu. _

- ·t;''IÇ,-'��ul�1 Ui. -

-

,-__ ,

.

CurE. radical das IIIfe"çoe. Diretor-: RUBlllNS-: A. ��M().fI
agud�lI.:e cfo.ni'JIl'. do •.perelho, Ú'erente:�DOM:\I�GOS .:... ,,�
./euitp.urinâno

-

em Imbol q.
--

AQUUJO,: - __ ;

sexos. D' t'
' R,elJreseP�tf'II:, . i�,

j)oença� do aparelho 1�8I IVO • Repres.entli'çõe'i' - A, . g. ,,,' Lu"_ .

e do' sist�ma nerVOS(l"
li Ltda,.,

.

- '.' .0
-

-'o ,_,

-

Horário: 10l}� ás 12 e 2'h,&a:_·, ,Rt:.l Senado.r PaJlta..
'.,'
-,

,

Cons-ultÓrio:. R. Tirajentel. 12: andu.'
"J" _,

_ l0 Andar -" ]i'one: 324Q. Te!.: 22-6924.-- Rio. de anem'" __= -:---:;.--------...- -...",,.-------------...;;;-----_

R'esidência: R, �cerda. Cou; Rua 15 de
. Novembro,228 fi MINISTÉRIO QA AGRICULTURA

�inhu, 13 (ChácarA 00 Espanha, nn"'I",_ala 612 -·Sio.;._1'au10 SERVI(:O ,FLORESTAL
32'S AssI'natural anual •• arf. 100,0,0

- Fone: ... DÉLEGACIA F:LOltESTAL
.

-'

DR-.ALV..AMDF Venda avulsa..... :: Ctt, do
REGIONAL

Anúneio mediali te C'Qjltráto. '.
.

'

'- CARVALHO OS originais. mepm:s n�o pu- "ACORDO" COM O
.. _ESTADO DE

MtDICO D� CRIAN{M' blicados, não .eirAo "evolv�d�l: SAN�<\. CATARINA
PUERICUl}l'URA - PEDt;ATiUA A direção, não se ri.#:tJ.oneablll1:a

D� JÚLIO DOIN
'
- ALERGIA -lNFAN'l.IL pelo8 cOl\u" emitido.

flol.ar·1
A V I. S O

r.'lnsnItór;'" _

- 1!.11Q Ttradels' tig08 auh ,,_- ".' ,A D.elegacia. F.lore,s,tal" R.egional,.vtEIRA tes � 9 - Fone: 2998..
;

.
c' _

MÉDICO _ Residência: - Av. B.re bo
INFU""•••vO':� Ur"ltlk, ,. ?o sentido �e clHblr, ao rnaxJmo pos-

,

;'i����6�:JWI:IZ ��AR���� LU�o�.ir;:� ..� ri:!' ;46�� 18 �o O· leitor enco_ntrat'�; �!l:tl�ta .�o: 1!.ve1r as QueImadas e d�rrubadas de mato, afim de lmpe·
r"! 'TAM.ENTO' E OPERâ.COES ._ lu. !Ia., informa,çoes, ii"",. n.;ee."I�a, 'dir os dJ",�stros6s efeitos econômicos e ecolo'gl'COS queh' ..

- ··as diiriaman.. dlà.!amente e' dr Imedl,,�to. _ " . , .' _
\

'nf·�_Vtrm ..nlll - Nebnllzaçio --
NEW't'ON ORNAIS 'T-eltef�"Je acarretam taIS praticas, torna pubhco e chama a atenção

(Tr8tament:rlt��-8°idnllllte le. DR'D'AVILA � �����: :::::::::';': ... :: �::�:� 'd�.tº--çlos os p�o�ri��ários de te.rras e hlvWidores .em gé-
operaçio) CJ.RURGIA GERAI. lDiário :Ia T.· "'ie

.••.•
;,� •• ,

'1.67» 1'al, para a eXIgencla do cumprlmen. to .do CÓ,digo Flores-
I �,..,-". TeUnns{'opla - Rece.ita d", P t ('- I 168� t I (D(}'-.. I",. -"M()dern!l equipamento, Doenças de Senhora. -'

•• roc,0' Imprensll )"." 1 ••_.,,,_,,, •. a, ecr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
ii. "I!".Rin'olaringolor1a (6Dic!l. logia - �letJ'lcldad� .l\.edl.� .• HOSPI�M.... ' "

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO'.

no EBtad!l� �onc'lltórlO: Rua. Vltur e. Carldad.. ,
'

Hn�'rio :das 9 ,às 1! hora. e rel�s n. 28 -'Telefone: 330'1. (Provedor) ---;:_.� .. ::�i: .;: N�nhum "?roprietário de tel'ras,QU 'lavrador poderá
ri,," 111 às 1)1 horas.

'. ':'I'a(nOtnes.ultas: Das 16 hora. eu' N(���r��m��'::::::: �:�::' Ul1 l-roceder queiilla.da ou d�rrl.ibada de mató soem solicitar, Os' Prêmios est!!'e�cíd:: :al! :1 lo���o' UFE. sjio os �e-
Con�ultóI'i ... : � Rua VItor Mel· , 111'1

"26711 Residência: Fone. 3.422 Iofilitar
,

•• � ••.• :.,_:.:... .• com antecedênCIa, a necessária licen"a -- da autoridade guintes:-
."ln. 22 -- Fóne . •

71 - S b t·
r 10 --" ' '" '

.

I"". ,-_ "Rua São Jorl. 10 :Rua: Blumenau n.
_

•.
- " �Soaú,..:)a� .I�� ; :':.: 1 ..1111 �Jorestal competente, çori f,orm'e d-ispóe o Código., Florés..

1.0 Prêmio - Cr$ 20.000,00.
" ?4 21

.

"'ISTA·" ".... '2.° Prêmio'� " 10.000,00'-
..""'" ..

'
.

DR. ANTONIO DA'.. M'atêr:Ji4e.d!_ Dout�r'"at· ta�· em seus al'tigos 22'"'e 23, respectivarnente� estando os 3.0 Prêmio _
"

JT,TNIOR
. '08' Correa ...•••• '.121.

f t
.'

't I'd d
9'. 00�,00.

'. \ ,g .. , CllAMAOOS Uk- ln ra ores sUJei ,os a pen� I a es. 4.°, Prêmio -
" 3.000,00.

CI lNICA };SPECIALIZADA OE GENTES REFLORESTAMENTO 5.° Prêmio �
" 2.000,01l.·

.

' --

CRIANÇ�S CorI\o de, Bombeirol .'... ' . .81f:-
E t R

"

t'
-

I
.

Ad d
..

fI' A Cas!! COll1ercial à�qual pertencer a n'ota ou fatura do- pri.
Consltltap das 9 is .U h�ra.. Serviço Lu;.. (R�clama- �.

s a epa_r lçao; pe "a re e
_. e VlVe!ros orestals, e� meiro prêmio, receberá um prêm;.o de Crill 5.000,00.

Rea e CODl�: PÍI,dre,MI�uebnt\(). pões) ••••••.....:'í.-..... 2.403°4 coopernção,' que mantém no. Estado, dI'spo-e de m·udas e
•

,. , . "8
. Os fu.ncionários" dêste estabelecimento também têrão um prê.'2•• ' '. ,Pó!ieia'(Sala Comiua:r1o .,,� :•• o)

t d ,.

fI -

t' d -

_ Policia (Gab. ;l'elegado) "1:'94- �emen es e espeCleg ores aIS e é orn,amen�a.çao, para mio de Cr$ 6.000,00, que s"rá dividido de acôrdo com o númerO". dos
; :OR. !- LOBATp . COMPANHIAS 1)-' ",

'ornecimento aOR agricultares em geral, interessados no mesmo�. • . . .
'.

- FILHO .

TRAN�PORTES
'

,

Ieflorestamento de suas t r I' d t·1 d
,Alem dos premlos ofereCidos ao fmal do concurso, tôdas as

do _aparelho respiratório. TAC •••
-

.•.•.••••.• :!.. '.700
_.'

.

_ , .': , e. ras,y. a em .e pres ar ? � semana,s a Rádio Nacional na "A FELICIDADE BATE À SUA
'loenc;as

l�nBy.RCrLnSE �ruz�iro do Sul" •••• , ••.•
2.500 .11 lentaçao tecmca necessarla., Lémbra, ,aInda, a posslbI-1 PORTA", aos domingos, das 18,30 às 19',30, so.rteará uma carta do,

RÁIllOr,RAFIA F. RADIOsrOPl;\ Pan�tr :.:::' lid_ade da_:- obtenção de empréstimos para r�florestarnento concurso U. F. E. que terá- um prêmio no valor de 1.000,00' cru-
.

,nM PUl,MôES i.t{d: Aé���" :�:.::::::::: Z:.402, ,PO\Bal!.
.co do Brasil, com juros. de 7%. e. prazo de _15 anos. I zeiro�, para o concorre�te.- �ue mandou ? co�provalÍte, al.ém tle

.' Clrurgla rio - To,aI ,

-1.177·· ... O"'' t d t fI t'
- .' - Cr$ 500,00 par-a os funclO.narlO� do armazem onde foram feitas ItS

';·orlrd.lll --Pl'13 . Fa'{'uldaJe ,Narlo.. Relll" -.. .. . ...• ,., "_'_',," ••.•
2:$01l ;_. .

S In eressª. os em assun �s -- ores aIS, par� a compras.
' ,_

•

,ai, lj;: ", ...li ";11'1 "foij\lol[l"t�.. ��T�ISavlii- .. ';: ••. :';ô·. r,. � '. rb.tenção· de maiore� esc)arecimentos e requererem auto-' As cartas sorte,adas semanalmente, �ontinuarão a ter �alor
'i�'�,,,,rurlf�!: . ��m�:-plta� Se- Lh :���. rização de licença par� qjleÍmada e dtlrruoadas ;de mato,- par� o. so'rteio final, podendo um só concorrente rece�er _prêmio

f�lIr�"
.

'dI.' e�!lP';iaUza<;ão p�la ::f::;�� :::::;:::::::::, a.H!? d�v_�m dirigir-se às Agências ,Florestais Muni'Cipais oq
no 'valor de 80.000,00! ...

'�- �, T.' R._intPr1l0 .. Ex-as8�.- La Porta ..........•...•. lU!! 'direta'mente a es;ta Repartição S'ituada à rua "'-SantõlI
tent� oie'Cirllrlrla' d(!._p)r..f.lJeo Cacique .-.s."<&91'Dumon-tno 6 FI"', I"

e -

R E P :�NSD�NN&T �I�. õ E S
\. C.uimatie....... • Central : ".-. • • • . . . . 2.ti.9,( "

.

'. :".'�.
em OI mnop.o IS.

.

1"e!ioe . Schmldt. 18 -

T I f
' Casa Fundada em 1920 '...----

F 3801' �.
..

Estre)a - '.....

...alll
e e one: 2�470 - Caixa Postal, 39l'í, Rua Cons. l\-1sf',-;'_ 33 _ lo. 'Andar _ Caixa Postal, 120,

o::eó.fa em bora maréada. itT�EiTO:"'"'''''''''' ,I.e.lt .. ;. Endereço t�le�ráfico: Agri,silva Florianópolis, End. 'rELEGR.:, 1 .� S .G o N Fone,
Rés.:, - RUL E_lIt..v,.,. � ·unH � .

O'I'-'-Q".·'
.

I" 3. - Q. Flo)"ia:fiÓp,,;.� -._._, EBTl\l')(,) -DE. SANTA: GATARIN'A
80 '-. Fone: 21g.,

'

IhdDICO
Óperações �,poenças dI: Se·

MoraS - Clínlell de A,'ulto•• �

Cu:,so de Especialização no

Hospita1 dos Servido-res do Ea"
tado;_

< .,

� (Serviço do Prof. Mariano de
Andrade.). -

Consultas - Pela manhã
ilos.pit<l1-de Caridade.
,À tarde das 16,:;!! hs. em diau·'
te'nó consultório á Rua NunEos'
Machadll 17· Esquina" de Tira"

dentes. Tel. 27'36.
Ro!sidência ,� !:ua Pre.sictento!

Coutirho 44. Te}.: 3120.

CLliNICA
,

de ..

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
, .

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA

FONaECA

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

. ,'.---'-

DR. ANTONIO. 'DIB
MUSSI

MI1:DICOS
CIRURGIA CLfN:ICA
l}ERAL-PARTO'S

Serviço .;onwleto
-

e _4lsp.eciaU
,ado das DOENÇAS DE SENBO�
RAS, com mÓ'dernos métod.oe de

diagnósticos".fI tratamento.
SULPOSCOPIÁ - BISTERO -

SA LPINGOGR,AFIA - ,METABO-
.

LlSMO BASAL
It'\dtoterapià por ondas c�r"ta.

Eiétroeoagulatíio - Ralos Ultra

Vi�leta e Infra
\ 'Vermt;lho.

Con�ultório: Rua TraJano, n .. 1,
10 andar - Edific;o do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horal.-

Dr. MUSSI, ----

..

Uas 15 -"8 18 hora. - Dra.

MUSSI' ,,,,,.

Residência:": Avenida Trem-

pówskl, 84.' '.
,

�_7..._-,.. .... ".�

DR. MARIO 'W:KN·
DHAUSEN ,.'

CLf"'lÇA �ftDICA DE AOUL1·OS.
, E CRIANÇAS .

(linliult�rió - � RiJa Joio Pin

tu,' 10 - Tel. M. 769.
�,;r.8ulta8: Dai! 4 àa e hot�l.
keBidêllcia. Rua E.teveI Jt-

oCor �
41>. Tel. Z.812.

'

, -�--- --__.;__-'-_

DR EWALDO 8CHAEFER
Clínica Médka 'de Adultos,

. '-

e Crianças
-

SConsultório -- Ru-a Nu

nes Mac-nado, ,171
Horário das Consultas

das 1( às '17 hor-a8 ('excÉ:to-
aO;l' ,ãbado8). .

:;
itesidí>ncia: Rua Vi8éon

Preto, 123
.

"Rioma""
A 'en ida Andr ,,\S, 871-.8

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

esquina

ras., �
'.

Re(iidPllcia:
.to, "n, 42. '

A'tendf' cha1ll,.ilo.
, 'felef"he: _: - a29!1�

- ,

,.
o E�T'\-l�O

.=-=- .. .:......-.-----,- . _._..__. --_.

"

. Filial "A Sobel'ana"J>isirrto- cio 'Estreito -- Canto

---:� _ �---3!--

FARMÁCIAS DE PLANTA0,

Viagem com
I

segurança
, .

e rapidez
so ROS CONmRTAVEIS VICRO-ONIBUS DO

IIPIOO- «SDt:8IASILllfl»
..l'lorianópoUI - Ita1&f, - JoiDville - Ourltlba

.

•

.:�., .._
...�

.

.

---
-

:"'.;,;-a;:--- -o, •-

A. :.;". 'ii;, -=:. -� ..... '!
.

' ".-rL.:;o -.

Agenc,9a• I\III& ...Jl800010 _elqulila da
.

'. Roa TeneDt•.�Silvetra

PERO,LA
Vende-se ou arrenda-se o-Perola Restaurante. sito à

rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Infórmaçõés no local.
- .,.. .

cA União Fabril Exportadora (UFE). estabelece um 'concurso

.entre os se�s consumidores de todo o Brasil, para um novo pro.
duto que vai lançar na praça,. destinado a revolucionar os antigos
processos de lavagelll,_'o que se verificará agora em menor tempo:
com .mais eficiência e menos gastos.

'

Naila menos de Cr$ 50,000,00 sel·ão distribuidos no concurso
0l!á apresentado, como homenag�m àqueles que em todo o BrasÚ,
sempre t1eram i preferên�ia aos produto,;

-

qlle. os,tel}'ta-m a' marca
faril,osa Jf trádj<;iÓnal ""QFIl":

-
- i <

.

• -,--: .t. " •

,As bases, do conc�rs:o são as leguintel:-
'1) 011 consumidores dos nossoi\ produtos conconem a

-

prêmbs
no valor de Cr$ 60.000,00.

2) O COl)curso será encerrado no dia 22' de' dezembí'o' de 19/6,
verificando·se o sorteiQ em lugal público com a assistência
dos interessado••

3) Para, có.ricor!er, baata que cada ,consumidor, sempre que
precise adquirir um, Oll mail dOI nOBlos produtos, no seu

aJ:mazem, feir�, mércade ou "qualquer loja comercial, pedir ,

,
um comprovant!! de compra (nota ou fatura), qUê especi.__
fique os produto. aa União Fabril Exportadora adquiridPI

'

pelo clielité.
4) Uma vez de pos.e dia.. .:omprovante, o concorre.lté deve'r:i

escrever na parte inferiar da nota ou fatura o nome po-r
extEollso, rua, número e cidade, Item assim o titulo' a ,ser
dado ao novo; pr,oduto a .er lançado pela União F;;liriJ
Exportadora.

5). O, comprovante com as respectiv!,8 anotaçÕes, deveri ser'
'l'emétido em· carta fechada, -para a redação de JORN'J\L
DOS SPORTES, Rádio Nacional ou o1scdt6rio" dl1

.

União
.

Fabr'U Exportadora, à_ Rua:. Miguel Cotit(l'- 121, 'com a se

guinte inscrição - Concurso U F. E..

'6) Cada concorrente- poderá. remet�r "quantas �ai:fas desejat.
7) Após' o recebimento das cartas, de.de que 11'8 meamai es.

tejam dentro das exigências estipuladas, serão numeradas
e devidamente guardadas 'até ao d'la do s<>rteió.

-

8) O Concurso destina·se a todo " tert"itóri� �aci�nal,' U�!l
ve,z que os produto.s da UFE se. encontram espalh'adl>s pOI
todas as' praças do Rt_asil.

.

9) Qualquer produ_to :tft.bricado .pela União Fabril Expó�tado�á
tais como: Cêra "-Cristal" .. - Gordura de Côco "Cristal" _.

Sahão "Cristlll" - Sabão, "Pachá" � Sabão, de Coco "UFE" _
Sabão "Santacruz" Sabão "Rio" Sabão "Palmeira", '

Sabão 'em PÓ "Cristal'" Sabão da Malca "Portu,,-
gUês'" � Pasta Saponácea "Cristal" - Velas -"Cristal"\, ,

Velas "Pachá" -:: Vel'ls "União" - Desinfetante "Ufenol" ,

Glicerina "Cristal" ou "Federal" -- Oleo de Algodào "Adamastol·�,
__,_ 01e-o de Rici'no, "PO-Iar" ou. "Brilhánte" - Sóda Caustica "Careta"
- .Palha de Aço "Cruzmalta" -- Removedor "'Crista!" e "Zaz-Traz"
podem ser adquiridos, e servem para o concurso.

..

IN�TlRUÇôES AOS CONCORRENTES
'.�O novo pl'oduto a ser lançado, brevement�, pela União Fabril

Exportado�a, não e l,quido nem gasoso. De sólido, só -tem pllrticulas.
E branco como' a ·neve. .. Deixa .às roupas a braucura do Cristal
por conter os e'lementos ALFA·X-12, que neutràJizam o cloro e as

particUlas cáusticas dos recipie-ntes que possam ,estar agregados'
antes dos exames finais de laboratório, tornando··se o mais, po-d'eroso
detergenté, eficaz, neu,thoro, um branco cristalino, que desafiará os

séculos ...

> \

.....

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLUR. DOZE DI: AGOSTO
DIA 22 - SABADO _ NO CLUBE DOZE DE AGÕSTº FORMlDAVELcBl,NGO DE, UM AUTOMO\'EL ��GUAR, E,M BENEFí CIO DA CONSTRUÇÃO
DO �RIMEIRO GINÁSIO COBERTO NESTA'CAPITÁL. IAVI$A-SE A QUEM INTERESSARPO.SSA, QUE S()MENTROS POR TADORES pE CARTÕES
TERAO DIREITO A ,LUGAR NAS MESAS. PEDE'-SE ENCARÉCIDAMENTE, QUE AS MES!\S NÃO SEJAM OCQPADAS POR ASSISTÊNCIA EXPEC-

. ·TADORA."
'

...()....o__()....()....()....o....().....()�)....{)._.()� RfFA - ATENÇÃO
-

',.1"'8'II_�.-...a'l!'; -

Z M h
" .',

'.

I� .p()'}' motivo de fôrça maior ,fica cancelada a rifa do ,8" '.UVIJ

" , U r y" ,ac ado,' . � ",._ _. lote na: 21 do Loteamento à,-, Estrada Geral, 1124 Co- COMP-RA-SE

queiros, que deveria correr pela Loteria .de Natal,
.

Móveis: Mesas, consôlos,

I, A I" IS··
' , Os interessados receberão de. volta a ímportânêía cadeiras, cômodas,· oratô-

. COO e,clmen os DClalS �c.
i.lRg�, que lhes será entregue a domicílio,�' pdoOrsc'elanimasa,geeDqS'unI'ScqaUSetIr'çaoius:Florianópolis, 18 de dezembro 1956 ,..

) J "CY MONTEIRO tros ob]etos que sejam an-

fo()....()�()...t ..O"'O'_'O__ a .�
"

"NOITE DE GALA .

"
'
---"------------- tigos.·

Realizou-se em a noite do dia -13 a festa que reuniu
, Ser .va' I'A' de FI"s.l'al'l"za�a-o· de Tratar no Hotel LA POR-

:1 sociedade quando aplaudiam as Elegantes do ano de , yV. "y TA -, Quarto 210 - JOR-

56. Passeavam pelos salões do Luz Hotel as.maís lindas e
.

A M'·UOI-.ço-es
GE.

custosas toiletes e anímadamente : dançavam os 'Pares rmas e ----C-A-S-A----
até altas horas. - Entre os presentes notava-se o Pre- POJ'�TARIA N� 12/56.' V d

.

�_
�. L� .

v , en e-se uma, pOlI preço.
sidente da Assembléia Legísjatívà

..

e a sra. Dr. Paulo ALCIDES R�STOS 'DE ARAqJO, Diretor do Ser- de oCl\§ião, situada em P.
Konder Bornhausen. o Comandante'da Escola Aprendi- .

d F' li
_

d A M'
-

d
' S- J' ti d

zes de Marinha e li sra, Aníbal Barcelos, o sr. e sra. I �lÇO a� 'bls�a_ Izaça�
. e /ma�ded umçoes, ,t01ou� t

e Imaruí, ao. ose.. com en o

Dr. Níwton- d'Avila sr. e sra, Dr. Wilmár Dias, sr. e" �H�asdo l�elgUlllamÇoeeSnte l�' .cond orrm a e com o ar . e ra sete compartimentos gran-

D P• P
• . '.

.

'I I' uiarn o xnxa o corre- decreto nO 1, de 18 de des e ótima prála de banho
sra, r. risco ararso, sr. e sra. Dr. WI son Paulo Men- '. .

d 1939
.' d

d F A P·
'.

G
janeiro e • ,

. nos fun os.

e �nça, sr. e �ra.• ' ., "

razsa, ser. e s-:,a -, JULIO, on.ç�lves, I' R E S' O L V E! .

-

Informações com o Dr .

• 1. e sra. DL Abelardo Gomes, sr.. e sra. DL LUIZ F R d
. h f"

., J M k
.' k' 'R

Tvi d á -t R' M
.

L h tk hl
., ecomen ar ao"! sen ores iscara regronais, sedia- oão -'

a QWleC Y a ua

r en onç , SI a. osa aria e m u , sr. e sra, Gau-' d lirtert d E t d dem com-rnal
. T· 3 b d I

.

L
. .

.

.
' ,

. os no lU erlOr o s a o que proce em com ·maIOr lU- raJano 3, so ra o, sa a

. <imo enzl, sr. Fernando Fana, sr. Norberto Brand,
.

j.' '. .'.' . , • • ""

. 't L it L h .k 1 I
.

D T FI
.. / •.ensidade, muito especialmente, durante as festividades nO. 1.

.

fs,rI:aa. D enGIaa tãe mA' l;:l, sr, e sra, 'DI.l'· C· ,eBmlllS�'1 SI:. e .pnblíoas de"fim de ano, rtgorosa fiscal izaoão sôbre o uso' '

. r. s ao ssrs, sr. e sra. r. esar 1 1- velra..l
.

I
' .

'

..' I d" bit Dl'

sra Sínova wna D '1 L h k hl D' D
.' oe armas de qua quer especte, mesmo Hcencíado, em ,I f,:a I ..

• 1 ,sr. e sra. ani o e m u , r. ario d t
' "

I b
.

danei eab t I -... II ' :11.
, 'Carvalho, srta. Heloi�a Carvalho, Dr. J. Assis Dr. Pau- zonda 'h'e. me:e rtlcIO, ct u es, anc��gs, ca are. s; ugares .';-- h'

'

L'r.·
,

,

I A I Ot'j' F' Ih H ito S' lon e. aja aJun ameI, o, ou reUlllao, ou prevlslveI aglo- 'III-L'=r. -
. 'II'

. D'o pmarla 'Cs1b'a. I' I·a la o sr. ,e sra. C1.eI or t�lUer, meração pública., -

S'
.

., f
r. a,u, o a ra, sr. e sra. Dr.. Nereu Ramos'Filho, sr.

I.

'O .

f t
. ,. t t.

_ ..' .egundo estamos_ lU 01'-

......._ 'Wilmar V.az, sr. e s!'.!\. Nilton DijacQm sr. Antonio Pelu� I nhado: �nd:�egore� '7 pr��e� e por ar�a..dserao .e�camI-. mados, .será ,grande o nú

I W, sr. Hamilton Platt, sr. Luíz Daux sr. e sra. Brandão,·1 f'erma rl �l'
aCla � e po ICla p�:� a eVI lh.�ulll�ao'd�a mero dé. de-butântes que o

Dr. Maurício dos Rels, srta. EÍenita Ferreira, sr. nu1'- l'amo t",a ,

eI et aSD�tmfas. apreen I ash, rdec,o dI as Imet Ia- Lira Tenis Clube, rio Bail.e
I d R· t L"

. I
" . en e, a ·es a 11',' orla, acompan a as o compe en-, "'·1

.

,

'ta os eIS, sra. I:'Ul Cotrm, sr. e sra. Dr. Savas Joa- t' relat'
.

.

'

.t c,
,de Sao Si vestre, apresen-

nides.
,e

." 01')0 a res�e!o.. . tará à nossa sociedade..

I -
-- '.0 '.:--

De-se conhecuncnto destas lUstru.ções aos senhores J' t'_ " ·t.'
,

.

I ' , . . . ..... .
.

,.

. a es ao lnSCXI as as se-

E;' na última vigilia dolorida, Em meio a fest.a o locutor Carminatti Junior f.ez a
oe egado� de �otl�CHt. e ;,ohcltte;s; da:devl�a e necessarla I nhoÍ'itas "Maria Nazareth

mais um sonho �u teria ne.sta. vida \ flpresentação das Elegantes que ali se encontravam �·�t:��'aça�'-nos �rn'os o ar . o regu amento supra Mul1.e·r" Eliane .....H·ildebrand

para melhor adormecer; na morte: dando a festa um chic todo especial,., Sra. VolneY-Neuza'
. da $ilva e LEida Schmi'dt,

......_.......... • _ 1. r, I d OI'
.

I
D-Íl'etoria do Seniço de Fiscal'izaçãó d,!"Aimas, Mu- tAd d C· I"o aço e . Iven'a (!m amp o vestido vermelho o que lhe nições, Matérias. Explosivas, in:Nárríaveis e Produt;;;. o as esta., apIta, e a se�

ANIV'ERSARIOS Carlos
sent1)U bem; Sra. Dal'Ío-Nazaré C. de Morais, em lamé

.
, nhorita', Olga Inês Fêrreira,

; tert, espôsa - do sr. Químicos Agressivos ou Corrosivos..
. ", prateado confeccionou seu lindo vestido Ue noite. Sra. da sociedade de PÔrto Ale-

.1 ! Leopoldo Lautert'
.' Florianópolis, I'i de dezembro de 1956.

FAZEM ANOS HOJE
'

.

Charles-Nelita Moritz modelo em gaze suferino linhas gre..
.

, , ,�: ,_ ,�

r

J'ustas de grande efe':to Sra GI'lberto JamI'1 G
..

Alcirles Bastos de Araujo� A' d t
, � me'nino Roberto, filhoj ,-,'sra, Aurora Zomer 'ro-

.

':: .

. -. ,

e �errelrO_ Diretor In a nes a, semana, es-

d 'A " 'M d
'

"

d ; I' d
' ·da Fonseca, modelo .melO galana cor VIOleta - tecldo, tra-

' tamos, absolutamente-'c�rtos,
.o SI. II, / eldr�Isdel"

e

'I
e o

N' 'A'l' ,:.
" balhádo em pràta. bra. Orlando-Almira Goeldnei,c be- I' no"as e g·raciosas seÍlhol'i-

sua exma. esposa . e ur-' - sr." azareno v,e-Sl"·' '.' .. :., " .
' ..

" I �". P A R T I C , P 'A' C A- O·
'd M' d' '.' 'A lb' Ab'b

..

lSSIm.o modelo em Imhas ')i1.Si.a teCIdo ,. do.tirado. >8ft.a.. I /- "',
'

.

'. .... •.
.

.' [

-

tas se inscreverão para.o
es� e elros, - sr . .n mo 1 'rel'eza F" Ih

�

f'
.", dI'" .. ' ''':'''', I'· d' t· t d b t

"':--sta:, Sônía-Maria,_ fi .. ,
_ sr. 'Ronald-João Ulfs- ".....

la o COI} ��:clon0,u se�� ;n� J O' enl c�tIm prat� ,

: CARLOS .PORTO -e SENHORA. c asslCO e IS lU o, e u

,

Iha do sr. Severo Simões séa Lebarbenchõn
modelo reto :c�m delIradas aphcaºo�s en) cores ,leves. :M�RH!Y RECRARA 8ELEM·E e SENHORA quE! o Lir,a trandicionalmen-

_ menino Lui.z-Heitor,!
" Srta.' Nice Faria um ínodelo qtlê�é ,pouco ,o espaçó para . t�ni.,Q,piazer de' participar o noivado de seus fi.lhos té api'esentª �O:· diá 31.

filho. dq dr. Heitor Ferrari f
_ sr. Múcio Monteiro clescrev�-lo; -Gaze'::bl'DÍl�a s.op'rEhc,â1llbraiá ':ifz,1:l1\'c�mp,}eta-'

"

.

_

Nilva e Abrio
' Aliás, sôbre o àssunto,

-: sra. Eenta Pires Lau- _ dr. Ernesto- GiOl'oo
rfl�nte d.v�peado �()I!.1Jªrto pa"lQ"c-l:tindo n*<.v�rtê:'�'e' traz Florianópolis; 15"de Dezembro 1956 'qualquer informação pode�

�. d>a�blusa"_'em. cor_'·,o$-u ..
' �t'li "l!')fta 'das pr���l'.hsa{ confec- rá ser obtida com a senhó-

I >·y9�$. da 'm

..
·�da1lWc,pds ...__::_.:{;4\Ss.ii�,ca.ros.I.'-' ",fbi aUão "

rita Janete Gonçalves; Rai-

MISSA EM A.CÃO "DI G.RACAS' ," ���ntnp�a:'!-esta",,d_�!p�? �íli§;li:.lt�ãU:e"<i .J'� '1 �;: .'
< <

('.�. 1,·1=, ,t.-l ç Ã O nha do 'Lira, pelo telefóne'
.

"
,.

I
'

<, ?.>can�o: �4,:,h_o,l\ral'la.rr9: �h�10�; l'
, •. , ••,,���C�O�-\r· ';:::-:':�'!'''':''''!t'""",,�,_>.'i: '.S'\.'"' _,.. .... ,'2>.' \'. ..,22��.,;..., '��",,--, c" :;'

BODAS DE OURO \asto repeItono na sua bomt�'voz:-" -,v" ,",
'" ." >',

'." ��ceitamo� en.c.9me!lda� de J.�:çACAS ESMALTADAS A l UG A C E '

JOÃO DE DEUS'MACHADO --·'O·�-'- �m ('ores, para dlv.ersos flllS. \T H - J

CECILIA DE SOUSA MÁCHADO "SABINÓ'S"
.

'End: DEN.TA� SANTA APOLONiA
'

Duas' salas à Rua Fer�

Osvaldo, Maria de Lourdes, Silvio, Osvaídiria, Ma-' :"0 Bar mais, êlegante dã cidade l'eêep�io�àrá
.

ema'
,

. Rmt:. ;Tirao'entes, /20 nan.do Machado 12.

rio Humberto Sil�ia. Nivaldo, Humbertina, J,oão, José, noite de hoje, as :Dez Mais Elegantes ,do'."8.:no ·de.56 'ccirn
"

,c' }i'lo.rlanópo)'js :_. :Santa C'atarina Tratar na mesm,a.

NfÍo e Alolsi;, têm o grato'....praze'r de cQnvidar os pà-. :l:ffi fino cóck-ta·.il.
,
'", " '

" '"'\.", '. �

rentes e amigos para a missa em· ação de graç •. pelo 50.°
,

'

-'-:0 :--,' "'. :< ,

aniversário �e casame�to de seus pais, que fa�'�o ceI,e- ,
_ S�á no proxim0 sába�o !!·h" �2 o, grande bi�go nos' I'" :

brar na Igreja São LUlS (Pedra Grande), no .dIa 22, as· �.aloes (lo Clube XII de AgQstQ. Um carro de marea "Ja- •

8 horas.' 'guá", é o maior prêmi'o da noite. ",:..' '..

I
'

An.tecipam a',todos o melhor agradecimento. ..' -,-:-0:-.-,- ,: .'- ,

.

___
AlllVel's.arIOu-se· !;la' data de ontEllll o Dr. J. J. Barreto

ct,�nceihtado' m.édico .,{·m nQ�sa ..cidade, e DJretor Proprié-
I

lár,ib .'da ,Radio·An.ttá GaribãJd,i, A ,CÓlÚ,IÍ8(�8b;cià,.t Mmpd-
m�llt:il deséjltndo

_

irtumerltS 'fel.icitàçõ€'S'., t, ,

'. '

-("

Silvia 'O:Oamini 'I tiá,�ltlfl:.
Ru.l1 Sã-o Jorge, 14 - Fone 3019

Completo sortimento de bebidas nlCionais:
Vermouths _:_ Conhaques - Licores

.

Aperhi-
'.'os - etc.

Vinhos de U.1'usl'oanga: LofllS - Sam'os
-- Lagl'Íma Christi etc.,

Vinhos famosos do Rio' Gi'ande do Sul:
'

'Granja
'Jnião ---c- São Juliã·) - Michielon - Liebfraumilch -

'Tnico etc.'
"

Produtos Antardica: Cervejas e Refrigerantes
Coca-Cola
Ron Merino
Champagries
Bebidas extrangdras:
WhiskY: John Haig - Old Parr.- Cavalo,Branco-

i�raigroyal - Vat 63 - House of Lords.
.

Vinhos Portul;rt.eses: Madeira.R e M - Adriaiio .-'

J�amos Pinto (Porto) - Casa da' Calçada _:__ Caàál Gàr�
da - Clarete Messias. ,,".

Cognac Macieira Ties Estrelas
,Os melhore,s, D 'eços, com entrega a domicilio por

lima frota de ,quaü"J caminhões.
.,.'- &L.l6:lj.'''''''''' aa;."_'"
_'

Florianópolis, Quinta.-Fe!ra, 20 de Dezembro de. 1956

Sociais
DESEJO'

OLAVO 'D.ÂNTAS:

Seu encanto tem ares de magia,
dP. seu. corpo un: perfume se vapora :

é o seu rossísç um .sol em plena aurora,
como o calor' e' o sangue da' Alegria.

� .� .
\.

�.

"� .

Sua voz é uma estranha melodia ,.

q.ue quanto mais se eséiuta mais- se-adora.
Da minha inspi"ação ela é a pastora.......
que um rebanh:, de versos guarda e' guia..

Quando o eterno silêncio enfim chegar,
eu quero a extI'sma unção do seu olhar,
para qüe sua gr�ça me conforte.

,
i

e
'j

1 boneca para (:ada menina .

. estão à disposição üll_ A MODELAR.
,.o",...t- ..�,�....

"'"'lIA'''PIIOIO'"
",' ,1INIAíI&

fi:>

,Para0 cada menino: I biclulela"
Para cada meõlo8: I boneca
Felizes se serit; ...üo a-s criança� cuios pais, mesmo.

�em ter dinheiro, dispõe do recurso 'do crédito:
Em Florianópoii:�, existe um crediário que é um dos

mais antigos, um dor. mais populares e também um dos

mais humanos do Rds.
\ Dizemos 'U� dos mais humanos, diante da boa von

tade, compreensão li' tolerância que presidem os seus nê

g·ócios. Basta citar o fato, (provavelmente único entre

todos os crediários existentes) de jamais, ' sim, 'jamais
ter cobrado qualquer percentagem, qualquer juro, Sô-

bre os débitos atl'az'1dos.
' ,

Entre os milhÇl.�'es e milhares de freguezes da A

Modelar não há um siquer que possa contradi�er a in-
,_

fo�mação acima. Agora para êste natal, entre outros mi

;,hares de artigos p?"'a o lar que vão desde os finos mo

biliários, tapetes, refrigeradores Brastemp, colchões 'Di

dno, etc.) até os adigós de vestuário e da moda, A Mo

delar, está oferecendo pelo crediário, as mais finas bo

necas para meninas (. uma coleção admiravel, de bicicle

tas para meninos. Aliás, diga-s� de passagem, �u� ta�
bém para homens ('}:lPgou um grande estoque desse pra

tico e econômico meio de transporte.
Assim, repet-imOE:
1 bicicleta para cada menino

L.

. � �

,PRO{3RAMA DO ME$
M�S lIE DEZEM'BRO

Dia 22 (Sábado)"":_ Bingo
...
do automóvel Jagu�r, para �

o Ginásio Coberto,
Dia 23 (Domingo) � Às 16 hOras - Tarde do Papal

.

Noel, dedicada a criançada, Às
20 horas - Soirée juveniL

'\'

Difl31 (2.-feira) - Tradicional Baile -de S,' SilVestre
Coroação da Rainha de 1957 -

A: .eleganCia moça de debuta.
Não haverá venda de me3aS.
_mas o sóciopodem Obter reSerVa
por Cr$ 100,00.
Tl'aje a rigor.

Cadorin

• "o

� �

I
,

I
,

D E B U T A,N T E S
Ja se enscl'e'Veram' as gentis senhorinhlS:

Rosina Barns da_ Silva
.

Marisa Sandrá e Amorim
Rita de Cássia L. Lopes,
Maria Prochmann
Antonieta Vaz Sepetiba
Zuleika W. Mussi.
Inscrições na Secretária

I
"::','

•..MOII:c� Cto6t,U'J. i•.....,. \

CllIUT_ ,

--_
.. _�... -

Lloid·e Brasil'eiro'
E D I TAL'

AO COMÉRCIO E AO PÚPLICO EM GERAL

O LLOYD BRASILEIRO declara a quem interes

far possa, que está [lItimando o ?rocess,o d� ?agamento
de faltas e avarias de anos anterIOres, e solICIta a aten

cão dos interessados para o fato de qúe a Diretol'ia. n30
deu áutoridade a quem quer que seja para tratar, em

nome desses assunb?� pois, para- isso, foi nomeada uma

comissão de altos funcionár_ios da autarquia para resol

.ver sôbre cadA caso de per si. Ass�m sendo chama a

atenção dos interessados .para que P?r \Teqtura apareçam

propondo solucionar rapIdamente dItos. proc�ssos,. que

"erão resolvidos exclusivamente pela DIretorIa. l

.

Florianópolis, 13 'de dezembro de 195� .

p.p. LLoyd Bra�ileiro - Patrimônio NacIonal

Celso Ramos - Agente.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reporta.gem de Naldy

Sil-j
io lugar - Alva Neves,' ricio, de Fpolis, com. 11' e

veira, de Bl., com 4,58m 4/10 /'

. 20 lugar - Máxima An- . 20 luiar -,-. Romeu Ko's-
-Sábado à itarde e domín- drade, de, Fpolis, com chewitz, de .Fpolis, �om lI"

go pela' manhã,' realizou- 4,35m e 5/10 '

se o Campeonato Estadual I 30 lu�ar - Aniel' Rosa,
de Atletismo, patrocinado de Ppolís, com 4,27m: .

pela FAC e sob a direção
do Diretor do Departamen- 100/metros rasos 1° lugar - Djalrna H. da

to de Atletismo, sr. Silvio t' . 'Silva, de Fpolís, com 53" e

Ney Soncini, o grande atle- 10. lugar - Edelburg .6/10 , �il.l
ta de Sãnta Catarina,

.

a , Brodzmsky, de. B!u:menau I .��...

quem enviamos _os n�ssos! 2° lu�ar � Olívía Costa, . 2° l?gar - Ber�Rl:dmo
parabéns pelo êxito da com- ; de Fpolís I J. da SIlva, de Fpohs, com

petição. "

-"I" Arremêsso do Pêso I 55" e 1/10 '

_

10 Lugar - Soleika Lan- I
30 lugar - João B. de -

As vprovas foram reali- terjung, de BJ. com 8,95m
I
Souea, de Bl, com 56" e

r

zadas no Estádio do 140 2° lugar ..:_ Illa Itner, de 4/10 ia lugar - Humberto N.

Batalhão de.Caçadores, gen- BJ. com 8,49m I da Silva, de Fpolis, com

tilmente cedido pelo seu 30 lugar - Ieda Rosa, de
'

10.000 metros 3,10m
ilustre comandante" cola- Fpolis, COm 6,58m ,,' 20 lugar - Marcos Kre-

borando, dessa forma, pará I 1° lugar - Waldemar 7· psky, de Bl, com 3,00m
o progresso do esporte ba- ' Revesameneto 4xlOOm : de Souza, de BI, com 34 e

se
.

em nossa terra. I " 37"

Participaram desta gran-] 10 lu.gar - �lopolis, com 20 lugar - �ilvio ,J. d,os
de competição

.

as seleções a seguinte equrpe : Ioland� Santos; de Fpolís, CO.m ,35 e

da Capitàl e de Blumenau,' 'Moraes, Aniel Rosa, Mâxí- JO".
com as suas equipes mascu-

'
ma Andrade e Olívía Costa, I

39 lugar, � Raulino M.

linas e femininas. ., com o tempo recorde de da Silva, de B.l, com 38' e
,

i 57" e 4/10 3&"
, , I '

Cumpre-nos ressaltar�(,�;
bem da verdade, que o ��r-, . .P 200 metros rasos

tame dêste ano foi um lffi- I ..
»

cesso. N&da, menos de seis1 1° l�g�r :- Olivi,� Costa,
I

1° lug.ar - paulo Ardigó,' 10 lugar - Waldema,r �;
recordes foram batidos sen- de Fpolis, com 29 1/10 - de Fpolis, com 30,00m' de .Souza, de Bl, com 4 ,18
do-quatro, para moças e Record I 20 lugar - Edgar Anu- e '8/10 - Record
dois<, para homens e regís-

.

20 lugar - 'Dorv�l)n� seck, óe Bl, com �6,35m I 20 lugarL� lI?,rst Bonnet,:
tramos revelaç?es �ntr� os ,Gonçalves, de Bl.. c;O�" �� .

i a�. lugl\r -:-, Alcll�'r.:do Lau· de B;l; .c�m 4,35 e 2/10
ltletas da Caplta:l. '

. e 5/10 .1z, '. ) ,1 ar,. d,e :sr, COlij 26,lom ,/
, .- �,

Em n6ssa equ'ípe f.emi· ,. � 5.000. metros7 r,�
aina 'áilotam�s o desettÍpe- ,Arrel'llêsso do dardo

' Arr��êso do dardo
, ,

nho, magnífico de Máxima 10 l�gar - Aniel Teixei-

Andrade, no s�lto em al- 1° .lugar - Christa .1\.1- i 1° luga.r -, Nilton G. da ra, de Fpolis, com 17',37" e

tura, batendo o recorde ca-
I
tenburg, de Bl. com 30,50m Silva, de Fpolis, com 44,60m 6/10

tarinense, com 1,37m e Oli-I;
- Record

L I 2° lugar �,E,dgar25Anu- 20 luga"r _ Raulino M.
80b todos Os pontos de vis- qUe os' tornaram famoso§, via, Casta, ,·,.que sU'f'preen- 2� lugar - Soleika an-, seck, de BI, com. 42, m

. da Silva, de Bl, com 17',37"
tl foi felicíssima a idéia dos' não desapar�Geram. deu a tod6s quantos com- terJung, d� Bl. com 27,60m 30 lugar - Nlbar Schh-

que realizaram no dO'ming,). Fes�.a bonita. :"', festa , d<l parec'train ao 140 B. C:, �ba�-: ,chting, de Fpolis, com e ��10 lugar _ B,emardinoúltimo a festa 'boriit!\, a fes-' saud3.d:eft!
. <, tendo o' recorde dos '200 • Salto em ,altura " '38,50m

Ferraz, de Fpolis, com
ta da saudad-e do nosso fu 1 Mas nerIll 'todo0'3 'lS qu,C se metros rasos, com o tempo I " 'I .

/ O

I
,.

A 100 17',.58'" e 6 1
teboL dlbiram CO�O' "veteranos:' de 29" e 2ll0. 10 lugar - Maxlma

.

n-
, Rev.esamento 4x m,

Graças a e"ta iriiéiativa devéni i: star fora:' ""., . dr�de, de FpoUs;' com 1,37m
.

Arremêsso do disco
revivi momentos de minha

I Boú,;; é um a�leta �.&í.st;'. A ,equipe
..

�eminina d.e ',- �ecord' �.
1� lugar � Fpol�s 'co� Ma- )'

m:minice ao. reVer os gran-I CJue bi:;m PO'derla estar en.1-� �lumenau, mUlto bem trel- 2. lugar - ",olelka Lan- no �parIclO: Bemardmo J.
10 lugar _ Carlos Woll,

des ídolos dêss� tempq: I prestando O' conc�r8J de sua_ffada pelO' prof. \. Arruda, terJung, de Bl, co:m.l,25m da SIlva, Joao Lur� e 9ar- de Fpolis, .com 32,30m
Galego Beck,' ,Procópio classe aO:; nossos times. teve uma grande atuação, 3° lug.ar - OhvIa Costa, los Bonette, com 16 e 9

. 20 iugar _ Eric9 Straetz
Saul, Nizeta" Chinês, O' gran B<)os, voltandO' a?s. treinos, salientan�o-se Edelburg.de Fpohs, c0-T 1,20m .

Jor., de Fpolis, �om' 32,10m
de Fatéco. Calico, Zé Maca' tem Iug'ill1 erp "qualquer d€ BrodzinskY. nos, 80, metrO's 3.000 metros

-

3Q lugàr _ Rodo1fo Sch-
co, MotO'rzinho,� Filipinho, nossas agÍ'�ni'i,açóes e não é com barreiras,- baten:do o 80 metros c! barreiràs l�lu, de Bl, com 30,85m
Boos (sôbr� este -{alarei em justo qile êie' continue r01�-' recorde catarinense, com o '. i lO' lugar - Waldemar T.

tópicO' desta'cado),' o estiÍi,,·, bando de SeU público a opor- tempo de 14" e 7/10, Chris- 1° . lugiír Edelburg
,

de So,uza,' de BI, com 9'42"
1 d' l' t Alt b d' t Brodzins}{y, de BI, �om

" e 8,;t,ota Adolfj:Qho, Ti�o, Fome, tunidade de ap lHJ 1- o, p.OI' a
<

.' en_ _urg" recor 1S a
"

.,.
�

d d d 14"7/10
/,

IrO'lli, Sapinho, ,Nilain, Luiz lO'ngos anos, Vamos, amigo do Arremesso o ar o, com -

T" 10 'lugar _ Fpolis com
e oS que faltaraIpi- Chocola·1 Boos. atenda: o apêlo' dêsse 30,�0 metros, Soleika Lan 2° lugar - Alva Neves, '. 2".? l�gar - Aniel- :��el- Nilton C. da Silva, Bernar-
te!' Ivo Monten,egrO', Diaman.-, cronista, e volte, .. volte pa-, terJung. Alva _ Neves, etc. de Bl, com 15" e 4/10 •

I-ra, de Fpoli,s, com e

I' 'S'l D' 1 II da
30 lugar _ Máxima An- ,2/10','

' ,dino I va, Ja mal' .

.

tino e tantos outros. ' ra alegl'la de todos e para o, As moças de Blumenau,
I S'l Manoel S da S'ílva/ I· '-

d t'
. drade, de Fpolis,- com 17". e

-

3ó,' lilgàr"_ Dermàntino 1 va, e . ,

Um rei será sempre ma·' bem dO' nosso 'futebol. Esta.: merce e um preparo eClll-

4/10 " Martin, s, de Fpolis, com 10" c0!u 3',37:' e 4/10, tempo No Programa:
J'estade .. , urna grande ver II mos precisando 00' futebol,' eo mais apjurado e com

d I
Cine Jornal Nac:I

e 25" recOl' e. -

dade, consagrada' no adágiO que está em SeuS pés e em maior-,número de, concor�
. I Preço,s: 10,00 - 5;00., I

.

Arremesso do disco
e que nesta festa da saudade, SUa cabeça: Que minhas pa-, rentes, venceram as nossas, DECATLO .

,. '1' �ensu�'a a,té 14 anos.
.

.

foi mais uma VeZ confirnn-! lavras c.?nsi�am cala� fundO, por
112 pontos contra 71. I 10 lugar _ ma Itner de

400 m c/ bat..J1eiras

U t;'I;W
da, _Via..=�e: apesar da ftalt� �e i fcm �ovce, � ,sdao oSdvodoS q�: Quanto à equipe

maS-I Bl com 2755m _ Re�ord 10 lugar _ Manoel S. 10 l'llgar :_.Manoel se-I ) I.
'

forma fls'ca as carac el'lSC- aço. oce' escen e e um
l' d C 't I b'''e' "

� I com' r'a'fI'm' da Sl,'lva, de, Fpoli.s,
,

'

";
.

Ao-,

d·t" I
f T d" k "

_ cu ma . a apI a, so. - 20 lugar - Alva Neves, da Silv�, de Fpo is,
,

=----- _ca3�ecadaum esesgra�-I a�l1l�a ·e cracs e.n_ao pujou'galhardamente,ade deBl com 2493m l'2"e'7/l0 com3.8l0pontos. I'. __ ,' ...
d-s ldolos dO' futebol do

pa,,-,
deIXOU de honrar a tradlçao, Blumenau'l perfazendo 289 I

30 l' ·'1 d R d 20 lugar OSlll Hof-,'
As _ 8hs.P t t

_ .

J' to nem" ugar - , e, a osa, e
1 N t M B' 3 475,-ado. or an o nao e ,us e ,. ontos contra 217

•
. 20 ugar -, OI' O'h � a- fmann, de i, com .

TO Vde direito que t;;nha se afa�- p ,

. _. Fpohs, com l4 ...53m chado, 'de Fpolis, com 1',4" pontos _

Helio SO e:r:_a
.

.

d d' I - NUNE�_- Aurora DUARAc;l.olfinho, no arc.o, re,viVoe li" tado, qU,anclO am a po e J(),- RegI'stramos entre Of! PRO e 1/10' -30 lugar - José- Moraes,RESULTADO DAS - TE em'...- para o seu grande pubhco, gar m�lto .futeboL ,
atletas masculinos, a per- 3° lugar - Raulino Silva, -de Fpolis, com 2.738 pon- --ARMAS DA VINGANÇAtôdas as belezas de seu :ec-I Masstta e ,outro e�emen�o i formance de. Waldemar v-AS pARA HOMENS' de Bl, com 1',8" e 5/10

'

tos. No Programa:d-adeiro "ballet". �aulzmho, �ue d�ve vO'ltar. Memsco na!)
I Thiago, de Squza, vence-

Metro Jornal Jorotornou a fazer um dos. seUS e maIS prO'blema.. Rec�rllos dor l'nconteste dos 10-.000 Salto ,em distânéia '110m c.i barreiras Não poderíamos terminal'
1 B 1 'd'

,.

1 ,I
. .Preços: 18,00 - 10,00.cli,s.:;ic:::s '50als. Ga ego ec.( me ICOS Ja cO',oca�am o pon- metros: 3.000 metros e esta reportagem sem envmr

Censura até 14 anos.demonstrou sua grande C�â.>-!.-to fina! neste im_pec:ilho d-�sl 1.500 ��tros, s.endo que nes- 10 lugar - Teodorico lO' lugar - Manoel S. da ao' Silvio· Ney Soncini as

se qi:tribuição de bolas ,cru- futebolutas: Voce VIU a -Vl- 'ta última, conseguiu ,supe- :Rocha, 'de Fpolis, com 6,14m Silva, de Fpolis, com 16" e felicitacões a' que faz jys" �

�.�>�\zadas. Fatéco demO'nstrou braÇao da torcid� quando' r3.r o seu própriO' recorde: 2° lugar - Norberto En-12/fO
. . . pe�o esfôrço que disp�ndeu IM� ��ii t] [O

q��:. não 'Perdeu SUas cara�te I fez aquele g,Oal maravilho_' DjalmH Hipólito �� Silva, gel, de Bl, com 5,82m 2° lugal: - VerIclmO RI- pa.ra que o Campeonato Es-
:=::2'_f)".lcas de "grande Z�gUelrO ISo? . _

. lo corredor magnIfICO dos 3°' lugar·- Osni Hof- beiro, de Fpolis, com 17" e, tadual de Atletismo de 1956 ' -

ao se ante:,tpar.em�t�das �s' Volte MJSsltlt�ue, de c,en. I 200 e 400 metros, vencen fmann, de BI, com '5,82m , A/lO
' -

I correspOl;ldesse a todas as
As _ 8hs.

�

jogada-s e ter perfelta no-. tro-avante, mUlto preclsa- do estas ,duas - provas de
.

�: _ �xpectativas. "

Ferrester TUCKER em:
\,ia dé, colocâção. Chi�ês, ai mos.. I fO'rma espetacular; Manoel Salto Triplo .J\rremêsso do pêso OS BRAVO_§. NÃO SE
calma britânica, defenp.en- Miltinho é do temp::> dê vo- Serafim da Silva, o vence- As nossas

.

felicitaçõeS; RENDEM
do ii sua área. o velho CAR- cês.;, Viram; a sua Classe?; dor- do Deeatl,o e dos 110. 10 lugar - Norbert� Ell� 10,lúgar -'Alcindo Lauer, também, ao SI', Luiz Fiuza No Programa:RADA (Nizet:ü com se'lS Viram qU;! 'g'O'A} Espetacular m�t.ros com barreira$:. que gel, de' lU, com 12,63m I de Bl, com 1l,35rri '.

i Lima, ilustre Presidente da Noticias da Semana Nac.
desconcertantes "drib!les". O niarco,� '( 'J I teye, tambêm, uma atuação 2Q lugar � Waldir Feli- 20 lugar - Nabor Schli- FAC, que prestigiou, em �cos: 10:00 - 5,00.goleiro Luiz ainda tem mui-! Pois é, meus amigos, êles' destacada. . .' pe, q.e Fpolis, eom l2,35m I chtiri'g', de Fpolis,' com toda linha, � ma�nífico 'Ce!'- Censura até 14 anos.
to de sua agilidade, ao tiril,r, bem que poder1am v.oltat:. Damos a seguir, os re- 30 lugar - Teodorico Ro- 1l,25m tame, provldencIando para

"

e colher a_&pelotad num ddOS Se êles não VOltaI'm"t�elo ,sultados, das provas para cha, de �polis, com l2,14m:
Salt alt

que. nada faltasste, ahfim dsee ,,'O" ESTADO,cantos_ EnlÍm, ca a um OS meno,; fui dos que a es IVe- DAMAS:

'\'
o em ura que .0 campeona o c e,gas

'grandes ídolos do passado, Iram, e a"·sistiu a, maravilha.
_

100 metros rasos :' I ao fmal com o sucesso que O mais anfÍg-o diário' de:
apesar dos anO's 'demonstra- de, suas jogaqas, e isto é um, Salto em distância i 10 lugar - Teo,dorico registramos. I' Santa t:atal'ina.
ram que suas caracteristicas, oon-solo, I, 10 -lugar - Mario

.

Apà� RO'cha, de Fpolis, com l,70m Os vencedores das pro- Leia e assir;e
��������-.

I
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-----------------------------------------�.-------------------------------------------

CORRIDA DE SÃO·SILVESIRE- OS VEN-
.

CEDORES· .DAS· PRELIMINARES NOS
ESTADOS�'

" �UTE�DL.'ENIS, [J _'1_'_.__.•.. -:'�:::.a,i;1ii!!:,::.A�.·_-�·'.:.:!..-�j .[]H;T�'AD 'TURfE!
T
-
CI

��--�------�--���
•ATLETISH,II·RE"

l'

. I
Frah�

.Gon- !
f

OS VENCEDORES
Eis os atletas vencedo

res das'
.....

prolímjnares da
Corrida de São Silvestre e, çalves Mota

que dev�ião. estar,presente.
à monumental prova do dia' Minas Gerais, - Nelson

31, em São Paulo, premo- Joaquim Oliveirá
vida pela "A GAZETA ES� Espírito Santo - AyI·
PORTIVA": ton Rodrigues
Amazonas - Jair Sam-. Estado do Rio _:_ Manoel

paio Furtado B. Trindade
Pará - Raimundo Brito São Paulo - Alfredo de
Maranhão '- Filo�eno

I
Oliveira ,JÚ�ior. " ;.,

Vieira Parana � Jair Tonelh
Piauí - José Costa Santa Catarina - Wal-
Ceará - Hemilton Fran-

I
mor Schroeder

Alagoas'" - Nelson
cisco da Silva
Bahia -'- Lourival .

IASDUETEIDL ·VELA

�

'SATIDOS SEIS RECORDES MANOEL SERArlM DA SILVA, O VENCEDOR DO DECATLO - NA
PARTE FEMININA VITORIOSAS AS BLUMENAUENSES.cisco Jorge ,i

R. G. do N�rte z: josé
'

. Rio.G. do Sul - Paulo

Honorato Moreira ,Codev'lla
_

Paraiba - Ma�oel Alves Distrito Federal - João

Neves Alves dos Santos Filho., .

20,lugar - Norberto En

gel, de BI, com 1,65m
30 lugar - Waldir de

Oliveira, de Fpolis, com

1,65m

vas e os que obtiveram ã

segunda colocação recebe
l;am artísticas medalhas;
bem como os recordistas eu

tarlnenses, que; também,
receberam os seus diplomas.

Agradeço uma graça re

cebida em 15-2-55. -

A. M. G. V.

,. ,

U L ..T I MAS

"Ultima exibição"
Em Ctnemascope

Gl��n
.

FORD' _. Eleanor
:PARÍ\'ER !)m:' ,>

. 1 MELODIA': INTERROM" -

� -

PIDÂ' .

400 Dletros rasos 200m rasos
A 'STA;- QUiT.ÉRIA--

10 lugar - Djalma H. da

SÜva, de Fpolis, com 23" e

6/10
20 lugar - Carlos Bo

nette, de Fpolis, com 23" e

9/10

-' Realizaram-se, sexta- -, Vem de deixar o car-

feira última, eleições no C. go . de superintendente da,
R; Aldo: Luz, . saindo

<

víto- Federação Catarínense de

riosos os esportistas Orlan- Futebol,' s,éguindo para

do Caríoríi, para- presiden- Urussanga, suã t.erra natal,
te e Antonio Luz,' para vice- o sr. Rony Zaniboni, que

presidente. For'bem recebi- nos poucos meses em que

da a escolha de vez que exerceu a -espinhosa fun

Orlando Carioni e Nico ção soube conduzir-se com

Luz tem sido infatigáveis grande acerto, merecendo

na Iuta pelo progresso .sem- por isso a confiança .e a es

pre crescente do clube mais tíma" dos res�onsaveIs p.el.o
gjlorioso Ide Santa

-:
futebok catarmense. Fehcl·

na. Nossos cumprimentos. dades.
* * *

* * *
-

- Para o cargo de suo

_ Transcorre hoje o dé-
•

perintendente da F.C.F., o

cimo segundo ,aniversário presidente Osni Mello no

da Federação
' Catarinense meou o sr. Helio Quint, que

de Caça e Tiro, valorosa já exerceu. o cargo de 1°

entidade presidida pelo es- secretário da entidade.

portfsta Jaime Arruda Ra- * * *

mos. Aos seus diretores os ,- Erol, goleiro reserva;

votos .de 'prosperidade des- do Coritiba, "acha-se nas

ta folha. cogitações-,do C. A. Carlos
* * *- Renaux, de Brusque.

Salto c/ vara

.'INE S�10 JOSf
As 3 - 8hs.

800 metros

"Na Téla Panorâmica"
\ George BRENT - Clau

dette COLBERT em ;

O AMANHÃ É ,ETERNO
:!'tI:> Programa:
Atual. Atlantida Nac.

1° lugar - Borst Bonnet,
ele BI, com 2',10" e 2/10
20 lugar Sigmund

Hieniséh, de Bl, com 2',10"
e 3/10

, Preços : 13;00 - 6,50.
Censura até 5 anos.

1.500 metrosArremêsso do martelo

As 5 - 8hs.

FESTA, BONITA FESTA DA
SAUDADE:! II

Technico1('l' -

,

No Programa:
E:;rorte na Tela Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

Por Ed Bon

As - 8hs.
Arturo de CORDOVA

Marga LOPEZ em:

MINHA ESPOSA E A

OUTRA
No Prõgrama:
Reporte na ·Tela' Nac.

Preços: 12,00 - 6,00.,
Censura até 14 anos.

Revasamento 4x400m

As - 8hs.
Fredri� MARCH - Elisa

'LANDI.em:
O SINAL DA CRUZ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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._

ESTÃTUA .DE !'OLI
.

.. VAR PARA WASHINGTON
-

"

"A G.R A D E C I M ENIO
�

. .
..... \_'

Espôsa, fi:lho, irmãos e demais parentes de, LEAN
DRO YIEIRA DE' 801IZA, agradecem P01'c intermédio
desta nota à dedícacão estremada do sr. Capitão Dr.
Hamilton' P. Sttoco. �otadamente seu"s efici!'lntes servi

ços profissionàis, m:p..istl';dos por ocasião da grave mo-

lestía em que foi cha�ado aIntervir. -,

, Restituído que'-fQi ao' lar aquele ente querido ínvo
camos "para o' humanitário e compl?tente Dr.. Sttoco as

preciosas bençãos de, Deus pára que' continue o su�lblle
apostolado que abraçou' e lhe conceda muitos, .anos de'
vida com as maiores felicidades.

' .

,

..

Conselhos, de. Beléu, ,

,.

"V-ERRUGAS DA. BARBA. midade livre. com' uma, pin
ça dentada e aplicar a pon
ta incandescente sobre a

A cronica de hoje é de- base da, verruga que se

dlcada.; 'partfcularmente ao desprenderá facilmente.
sexo forte. Muitos são os A elétrolise é, outro me

individuos que notam; o todo quê pode ser' usado na

aparecimento' 'no rosto, na destruição das verrugas da
região da barba, 'de um -ti- barba. Tambem a neve 'car
po especial de verruga, ge- bonica tem' sua indicação e

ralmente filiforme e de ta- é um metodo com varíos
manho r�duzido. No começo adeptos.' -.

,

sxiste apenas 'uma mas, A díatermocoagulação é

pouco a pouco.: o numero outra técnica Interessante
y,ai aumentado assustadora- e que promove, tambem, a

7 ,�.
'

mente., , destruição completa das

Esta estátua esquesf.-e de 8 metros de 'altura de Simon I Ha poucas semanas atrás verrugas. /

Bolívar _ presente ;'0 govêrno venezuelano aos Estados
' tive' ocasião de, tratar' de-

.

Parece-nos, ' entretanto,
Unidos _ está quase completa no estúdio de 'Fel ix de! um caso, onde se viam oi- que o melhor processo é o

Welq.on,- em Washington. O rÍl�dêlo em tamanho natural: tenta e cinco d.essas peq�e.- emprego .da alta f'requencla
feito em gêss,O, será serrado em partes e fundido em

nas exerescencras. E se 'IS- ou para sermos mais preci
'bronze. 'De Weldon, jmtor do famoso monumento de Iwo ISO' acontece é pelo fato de sos, I), eletrodesslcação," Pé
Jima, aCl'édita q��e .? es�átua do Libertador será a maior I q�le a I.ocal�zação facilit��'â' Ia rapidez a segurança com
peça esquestr., ja tuudída em bronze nos Estados Uni-

I disseminação por ocastao ] que _pode ser' efetuada, ao

dos. Sera 'colocada perto dos edificios da União Pana- do barbear, sabido que as lado de não deixar a menor

mericána, en: Wa-shingt�n; (FOTO USIS)
.

verrugas são causadas 'por .marca '.ou cicatriz, 'damos
.. um vírus. Ha portanto uma sempre preferéncla é ele-

auto-Inoculação a qual po- trodessícação sobre quais
de aer em parte evitada, quer 'das outras técnicas. A
desde que se use uma nava- anestesia é perfeitamente
lha que' não venha a ferir -dispensáeel tanto na .eletro
a .epidernre. dessicação como nos outros
Quanto ao tratamento metodos referidos pois a

desse tipo de verrugas, não dor é praticamente nula.
difere dos outros comuns, I ' Nota: _ 08" nossos lei
sediados em quaisquer par- ' tores poderão soUcitar qual
tes do corpo.'

<

quer conselho sôbre o tra-
Diversos são os proces- tamento da pele e' cabelos

sos usados dependendo do ao médico especialista' Dr.
gosto e da pratica de cada Pires, à rua México, 31 -

especialista.' Um processo Rio @e Janeiro, bastando en

que dá bons resultados é 0- viar o presente artigo des
emprego do galvanocaute- te jornal e o endereço com

rio. Basta segurar a extre- pleto para a resposta.

...._.__ .

-

, .....���....�!;_�..b.:��-==---==.::.:-.::--:-:-�- ��

. NOVIDADE
. PROCURAMOS .REPRESEljT�NTES ��ta

para fitas adesivas :impressas €DUREX)� 'jf,

Exeeutamos impressões par'a marcação de produ
tos indutriais _:_, p1:'opag:anda para lojas comerciais -
'sêlos de garantia, etc.

.
.

Sômenté à base de' comissão' e se-ql exclusividade du
n.mte os- mêses, de experiência.

"

PRADO IMPORTADORA SIA - CAIXA POSTAL
nO 5315 - RIO DE JANEIRO. '

ROMA (IPS) - A ampliáç,ão acima, de uma. foto
tirada de um avião ela Fôrca Aérea Italiana, mostra como
a fotografia aérea J.,óde s�r efieaz na' det�rIJlinação de

objetivos. A fOtogi'fl�i'a não só méstra, visitantes em

,frente à Basílica de São Pedro, mas também fixa deta-
lhes, como o cachorro qu'€ se vê'no círculo, que póde se'!:

recQnhecido COÚ1,O t1n� "poodle" ftanéês>O avião itl+litmo,
" .Procura·�e . para'·· 8

de onde n. fotografia foi tirada, vo.ava �a uma velocidade RIO DE JANEIRO
'

de 550 milhas por ho.a 'e a uma altitude de 400 pés. O R�presentação e Di8tribui�ão
'recente exercício de reconheeimento aéreo,-, feito pela, Firma sólida e"es�cialis�da em pa'péis e pal>elões
Eôrça Aérea Italiana, demoIl'strou a viabilida�e do pla- ,parà fins industriais e 'labot,fltóríos, pános CO.!lros e· se

}:o de "céus aberto'!: do Presidente Eisenhower" para memantes, procura l'epr,�genta9�o pf!ra ó- �io -de Janeiro
mútua inspeção, comi,' um dos meios de apre�sar o de- ) Estados vizinhos. Cartas pai:R ca.ixa, postal nO 743 ,-
sarmamento interna.:,ional.

.

,no DE JANEIRO.,' ",'
'

.

-v,.

,..

I,

',,' \

7
1

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

•
,

VQC'Ê: SE' L.EMBRA?
. .

" "

"

' .

,
.

..

Nina Porromacyeva, 'especi�lista do 'ançamento do disco da equipe olím

pica soviética, foi recentemente 'presa em Londrês por furtar cinco boinas no

valor de 350 cruzeiros enquanto visitava uma loja, de 'modas femÍllinas.

Nenhum candidato conseguiu ainda igualar as viagens feitas, 'por William

Jenníngs Bryan para fazer propaganda política. Em' sua campanha de 1896,
estabeleceu um rêcorde ao falar 19 vezes num único dia, empregando entre

60.000 e '100.000 palavras cada vez em .seus discursos. Quebrou seu proprio re-
,

corde em 1900 ao díscusar 21 vêzes num só dia. E em 1908 estabeleceu outro
'

recorde discursando 36 vêzes num dia.

Em julho de 1956, o avião-foguete .B.,� I X-2 da Fôrça Aérea' dos Estados
Unidos voou à velocidade de 3.050 'qui'tôme'tros horários, estabelecendo um no

vo recorde mundial; aquela velocidade foi quase três vezes a velocidade do
som a grande altitude. CUSIS).

�DiSvo-., .

1
. '.

, .

mentando

"Voce, sabia que •••

por Ed,gard B�nna8sis da zete Cardoso, Heleninha Cos
r

-: *:- .

Silva I ta e Carminha Mascarenhas A TODÁ'MERICA vai en
-: * :;;_ As músicas pertencem a ês tar nas folias de Mômo com

Uma .bôa notícia nos vem te rabulosó Haroldo Barbo,
'

os 'seguintes "carros-chefes":
da COPACABANA. Esta gra"'j sa. Já antevemos" o sucesso' 'Vir.gina Lane cantará "E'

vadora vai' reunir em LP .ríêstes "micro-3ulco", len-: baba no quiabo" - Raul, Mo
três cantoras nacionais: EH- to". reno comparece com três nú

"

Para aqueléS que apreciam
o notàbilíssinl'o ,HENRIQUE
SIMONETTI informamos que
no 78rpm da PÕlydoí', n. 166

F,O,TO ·AMADOR!. 'vão �ncontrá-1o�exec\Ítando
N,ão \estrague SUb.8' fotos, e torne' mais' econômico o

no Seu piano, mú�icas como'
, "ArrivAderci Roma" - "E'

�eu "hobll-Y", pelo estudo dos' manuais IRIS, em, portu- ..

guês. Cada livro dá, o'> direito a foto-consultaá graiui- gostoso" - "Amor é 'coisa

estranha" e Ou tr l3 lindas'
tas. ,

'

,

Tudo pi o priuc:ipiante .. '. :.....••. ,Cr$ 40,00 �1elodias;
>" ,_.: *"�-,.Tudo sobre focali7,ação ..

,

' 40,00
'T 'd b' ,"'

'

.. - ! -

4000 Bem amigos, até a próx,i.u o so re ,ex!ios1çao . '. ; '. ", .. '. I

Túdo sobre filtros :..... 45,00 ::11a.

Rev�lação 'dp ,n{'gativo '. 40,00 ---'--.-.-.;;_-----
Correção" do negativo, '

.•... "i • • 40,00 I V. N DE, - S,.E
:Anípliação do '.negativo '............ 40,00 ,I ótimo iote de esq�ina no

.

'Tu'do sabre o instantâneo :.... .... . ..
. 45,00 '

Tudo si lu:z adificial (
é

••• : ••••
"

45,OÓ

I
centro com 445metros qua�'

, Tuâ,o sobre a p<\isagem' : . . . 40,00. drados p_reço boni. Informa-

T�udo si fot: á�·tistiC'a's � : . . . . 35,00 ções a Rua Esteyes�unior,.
Tudo' s�bre a copia ;.:

'

40,00 ,85. " l ',/-
133 fO�rtlulas f0tograf.· 40,00
Brincadeiras fotografo ......•.. , . . 40,00
'Tudo sobre o flash /. : . . . . . 40,00

. Tud��1 .fotom�,tros .. ;........... 40,00
Fotograf. "e' C,lma bras.. ; .,... �.. .

' 35,00
O novo ,.valor-lnz ••... ;;........... 25,00
A câmara minirtura " . . . . . 105,QO
Fotografia esportiva ...•... � '

..'. . . . 5(400
Fotografia' em côres ....•...•....• 75,00
Abc fotográfico ','

' 120,00
Cinecama!a, e s,l �tecnica .;........ 150,00
Cartilha do cinEima'................ 70,00
Argumento cfnematogr....•....• : .. '. 50,00
'Abc cinematogl''lfico ..........•.... 60,00
Montagem cinematografo ..•.•....... " 60,00
Nas boas casas do ramo ou· pela Editôra lris,

Postal 1704 São Paulo.
Atendemos pelo reembôlso �ostal'_,l, .

.'
"

-_._----

/

'Pronta entrega � P;eços para re,vendores. Vendas
so:mente po�, _ atacado.' : COMERCIAL IMPORTADOI_tA
BERTONCINI Ltíl,a. Rua" dl:. 'Freire-- n .. 75 (MoDca)

São Pal\lo'

meros: "Meu assunto é sam

bar" e "Senhor Juiz" .__ ou

tra gra,vação dêste cantor é
"Para sempre' adeus:' e nela
contará com a parttcípação
dos Academícos de Sãlgueiro
.:: Carlos Nobre entra com

"Vem meu amor", O .rasto é

trabaãhar .. , trabalhar até
.não poder mais.

"

"

-:*:-'
Na linha de "tiro" para

sucesso: "Chora chuva", C'G111 ,

Nílton Paz.
.

:'--:.* :- • ,,.
, Dóris Monteiro Íla TO

DA'MERICA.�Deixou a. con,
-e- 7ti�e'ntaL

' .'

Está notícia é Para 03 (i1{ �

ainda não sabem.
Na TODA'MEF,ICA gravou

Il'lecentemente um LP de
seus maiores suCessos..

�

-: * :.:_
, - .

EDSON MACIEL, aquele
excelente tromboniÚa qUe
despertou 0- intáes. e de

quantos ouviram a gravação
de Agostinho' dos Santós "FA
LAM MEUS OLHOS _:_ MEU

BENZINHO", é o -mais re-

cente contratado da POLY-

DOR. �\

Podem aguardar para ,o

início de 57 um LP de ÉDSON
MAOrEt com gr1lndes suce'l

sos' da música brasileira e

'�traba�hado8" pé: lo próprio
ÉDSON. "

..-:-: �� :-

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZEN DA PUBLICA
Caixa Pos�a' 246

flORIANÓPOLIS -SANTA (ATARmA

DR. ,JSNY LISBôA

Cirurgií!,o-Dentis!!t
Atende diariámente no

, pei'ildo da manhã 'e 2a 4a e

C'j6a
11 parti�' .das 18 hora�.ConsultorlO _" Rua VIda I

I ,Ramos 19. "

,

---
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6 Flo.rianópoIis, Quinta-Fçira, 20 de Dezembro de 1956
"

-Q ESTADO" O MAIS_ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
__"""" """,,,,""""'''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''!!!O!!!!!'''''' !!!!!!!!''''''_'''''''' '''''''''''''''_-''''''_''''''''''''''''''=--'''('""''.-.....,.',.....'���"'=....,...��='-==--�.7" .. --,�,�_.--:-"'."--�,�.-.-

c'NÔ t,endculo)�

Cóm ii Biblia na �ão
QUINTA-FEIRA, 20, DE DEZEMBRO'

Entrando na 'casa, viram o .menino com Maria, sua

mãe e prostrando-se o adoraram. (Mateus 2: 11). Leia
i\latelis 2:7-12. "

r,ÍfAVíAMOS erguido o nosso presépio sôbre uma es

tante baixa' junto da [anela. À ,medida que os presentes.
chegavam, nós os colocávamos perto do pre�épio: U'a
manhã, porém., notei que os pacotes tinham-se tornado

tão numerosos que começavam 'a ocultar a pequena cena

j da manjedoura.
-

5,5 BP -' gasolina -'SC HP Diesel ,. . i .' Chamei, os meus filhos e' disse : ."Vajam o que está
11 HP'" 8f} HP" (direftlt e esquerda) acontecendo!" ll':les viram e imediatamente começaram a'

", "�o "

,

plane'.J·o-.r', e',' a reorganizar tudo de modo que o bebezinho
35"HP" do.3 HP·.,'. " f. ..

_ tivesse novamente�seu devido lugar de proeminência.
50'HP'" t32 MP " " " "

� '·Vémos, por ventura, o que nos está acontecendo quan-

'84 HP _.' ,,'
.

,

.• �:'._ '< '/'. .'."
:,

,

.

,

.

.;,
,

: (lo permitimos'a ronda febricitante de atividades que

-d
.. -', ,..\;. '.

. _" ... " ;' temos-chegado a' associar com o Natal: a ponto de em-
.

·GRUPOS GJ!.RAIJ0nES ,-' "P E>N Te A";{' .'

'

:pur�ar '8 'Cristo pái-a fora de nossos corações e de nos-

Quaisquer tipos paFâ��:��ttega'-imediata - CQmpleto�:-.' G�lJl:' -!óOS lares? Temendo as compras, o embrulhar presentes,

motores DIESEL/.-, ."l�EN,TA.";,' -p'artida elétÍdca _ ra(;UátoÍ', -:. ! o màndaf .eartões, 'a limpeza da casa, o fazer bôlos e o

� ,h,osped"ar p�l."entes: u'a mãe suspirou: "Eu ficarei con-

. filtros _ tanque a��dltio ':e 'det_hab pertences: àcop!adb'�. dírê- '. '��nt� quando o Natal terminar."
..... - .. /�. ",. '.' '

.."...,..:,--".
damente com flange ,elas�k� ·.á Alt.�rnado�{ de v?lt�gem.' �.�

,

'" Pelo natahcio de um querido, nós o honramos e

. , . - _.

. 'j.Jr�cUI'a,mos meios dI" expresiiiar o nosso amor por êle.
trifásicos 220 Volts -. "cóm ·éxciládor'-' .;_'"4 'cabes" para ,:"Qtle.do mesmo modo mantenhamos a.Jesus noIugarmais
ligação e· quadro completo de:,-Gont�ôíe; ;t�dos, cOÍljuntd'�� estã��' i{�levado e concedemos a Ele tôda a nossa alegria, para

assentados sôbre longarinas prontas 'Para entrar em fu'hci6na�· n1-ostri:tr�lhe o nosso amor no dia' de seu aniversário.
.

�

.

�.

. L i .

mente. ' i

,REVENDEDORES'_�AUTORIZADOS' PARA'{) 'ESTÀD0"DE
';} '.

",.: JS}l(:N T A C A T �A R, I NA· ,.' �"'i
- -..;,.' �

-,�-
�.� ,

c: '-'S >.1". _' .'._, +

' jI

>MACFlApO�� -'Cia: SIA;.Ga��rcio e Agendas'
7

Rua "Saldanha Marinho,.2 - Enderêço telg: �'P R�I M U S"
.

Cx: 'Postal;, 37 -. Fone 3362 _'_'__ FLORIANÓROLIS '\: .

r=êer::::rêê@êt§J@êêí##ê@íêj#Ji#1ij#J@r:: U·
CLUBE C. R. LlMOENSE CASA· PARA ALUGAR

A diretoria do Clube Cultural e Recreativo Li- Procuro com dois dormi-
moense tem o 'prazei de convidar V. S. e Exma, fami- tórios. Cartas,parà "Avila"
lia para assistirem a soirée que levará a efeit'o no pró- neste jornal.
ximo dia 22; sábado 'com início as 22 heras. I· �. .

. Servirá de jng.; e'fso o talão do mês de. dezembro. I .

,

S A � A
,t 1

(- \
. l,'

\ Aluga-se uma sala para
_ "Agfic\1ltura 'rotineira - .a culturas feitas em' fins comercíaís, sito à Rua

terrã" virgem, '9,tleimadas e destruição' de flores- Cei', 'Pedro Demoro n. 1663 .--

.

tas; agricuitura racionai - a culturas com' Nós autos- do Bar Marabá
maior "rendiment9 fei!as em solo arado, adubado "Canto do Estreito.

�_:pl'eservaç.�-(:) qe flor.est.as. • Ver e, tratar, no leca!.
.. .. . .

-
. � .

r'1iaLv�'&tJd,o com Sa'oào '.

�iJ:gem Especialidade
. ��dli:/Gla� ,�y._ IIDUIIIIAL -JoloIUle(lIlrca ·-'8111Itr.dl'

,.,e......lza..se" tempo:.e dinbeiro
'�;7' .-

Motor ideal Rara barcos de recreio e -para outros b�rcos simila
res, além de�explendido para meter auxiliar dê. barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel.déínsteumentos.
.

Díspômos para entrega imediata, nos seguintes �pacidades:
..:..

- -

•
. i.'

•

é· •

\

....o_<�(�,�·<;l�(·--()...():...()--():...()�():...(·,....o._'():...o <i._.:a·

',, '�..... ��;.'tl>SA ..
,

'.

fi
.

- -·,r,'- ',', ," �J
I�,' " ;i" -- :,··,\�,>r·\.(E,

,-

I'.'f'�··,;.l� "U�, - ?, "

I JO.SE WA91 CHEREM li.
'. .

A maior �as liquidações até ho.je realizadas nêsta capital pela conceituada 1(.' �
� .�'CASA NA'J:'�U: �� COlIl[ptQ:r�ç�o a�� 200, al,iiversário. CAS� que por tocl,os' as

".�.,- :'fil.e}os teljU
..

men�CidO' çle!'tac,a.da::· pveferencia d<J<PUbliIl9. Flor�anoPolit.ano é ao in-'. t�·
�

tenor . , " .' � �. . .

.

1_
O� artigOS .�baixo ço_fu' discrhnipa.ção dos seus J�r�ços é 'uqla afirmaçã<? do -

.' . ,val9r .d�ste acredJ,tadG estabeleCImento. ,,'
.

,I., Colcha bran'ca Sofia solt�iro 185,00 OpaIa estamp·ada mtro . - 1300"

'Colcha parcy mercerizatla
.

310,00 dobertor ·solt�iro � <",-� ".� 48'00"
�. Colcha Nina Japoneza 355;00 Flanela 11;;a

.

': i&,'OO ':�'

,� Colcha aveludada .' 230,00 Flanela fustão SO,DO l�'_

.

CQIéha Princi'pe de Gal,es 465,00 Cretone de 80cm. 21),00' ,

- Jogos de éha filtro
,

225,00 .Cretone de 2mtro '
_ 5700'

.,� Ai.godão enlesta«( ;"4_((
1

350;00 ,-_

. ArtigOs pI cavalheiro.' Algodão «.>r.testad k,,:,,:��{j(J .�80,00;, .

,�.;
, Tricoline branco'_ê'�'e:�Gf.es, 2255',001}0' .,.-Calças de tropiCal pi rapaz' 171};00 PopeUne ll> .partir de "':'$ '-;_' -'

Calças de �rópical·pl homem 195.00 Lonita lIsa
. .

3800
.

,- Ternos feitos ;pl .homem listado 1.500,OP
"

,-.� TTernos ffeitos pi homeql ,'950,00 Art)gos finos �
�, ;

. emos eitos pi homell:l linho, .850,00 . ;"í'-' _ >

•

,

,- Ternos feitos pi rapaz 750,00 ·Tacquard· de,.,.Im40' "--250,00 ,��. Cltapeos' de Schantung 16lÚO . TuIe de NyloíOa.v'11ado lm40 .� 180,1,1,0
- Chapeo de lã'

- .

220,00" ,Organdy: SuissQj��bcõres 110,-00

.�. Chapeo artigo fino 350,00 Tweed tôdas as cÔl'es- 95,,00 '1', . .

'

NYlon-la.vradci 62;00'

t- A'rtigos diversos 'Piquet' branco .
90'09 ,�_

'PVIuet .branco artL superior- -, --120!00.
� Sombrinhas pi menina 95 00 p' t'

•

Ifi d ' 1800'0"

,__ .,
' ,lque e-m cor'es c oS ,se a ,

'I�
Sombrinhas pi senhoras 130,00 Bordado tiP9 Laise 52,00
Sombrinhas artigo superiOr 265,00 Oassia tipo Laise 62,00

� Sombrinhas changeant· f 380,00 Aweed ,
. 245,00

�
. Guarda chuva pi homem 120,00 Colchas fustao. solteiro '145.00

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

.1
Camisas feitas cl manga. J 150,00,Colchas brane§l Sofia casal' ;. 2A8,ÍJO 'I�. Alem dêsses a11tigos a firma dispõé ainda de grande e variado estoquei �

'. �c: ,.briJrqu�dos para o NATAL' que se aprovima. � ,0, I

.! '
.
,'>- �tiA FELIPE SCHMIDT, N.o 20

.
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BODAS DE PRATA
-

CASAL ELPIDIO - ELADIA BARBOSA
.

I
Para a sociedade florianopolitana o dia 17 do cor:

rente foi de jubilo «om o assinalar o transcurso do 25°

aniversárto de feliz consorcio do .nosso prezado conter

râneo Prof. Dr. Elpidio Barbosa com sua exma. espõsa ..

d .. Eladia,Maia Barbos-a,
Sao filhas do venturoso casal a exma. snra. d. Irene

Elci Borba e a graciosa sta, Ieda Ma.ia Barbosa.
.

Muitas foram as homenagens tributadas ao distinto

casal que' recepcionou seu vasto circulo de amizades e' de
admiradores em sua. residência, comulando-o de -gentl-
i�zas.'

,..
.

'

. Os fte O ESTAnO, respeitosamente, se associam as

felicitações e homenagens proporcionadas ao casal e for

mula os melhores votos de felicidades.
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Servíçe Frigidaire
CO��INA DA ELETROLANDIA)

M
F.
L
L.
V

, ,

/

; Estabeleciment., honrando as suas

Estado.
congêneres

Técnicos especializados no ramo à serviço da co

ietividade, e na elegância do apr-imorado gosto de 'bem
vestir.

.

Dispondo de vartadlssimo estoque de casemlras,
tropicais," linhos, bíns etc .

- Víaíte, pois, s.em compromisso a "Alfaiataria Meílo".

.1

ORAÇÃO

, .

, ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO
DE PINTURA A DUCO E'CONSERTOS
PARA REFRIGERADORES, A ELE1'RO
LANDIA POSSUE AGORA,'UM ESTOQUE
CONSIDERAVEL DE PEÇAS. -E

'

ACES�
SORIOS F.RIGIDAIRE, AFIM DE ATEN�
DER COM BREVIDADE A TOpOS QUE
POSSUIRE,l\'1 REFRIGERA_DOR]i�S DOMES�
TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
MARCAS; EDIFICIO -IPASE _'. ANDAR
TÉRREO _' FONE 3'376' (PEÇA . ORÇl\�

MENTO)

'Ó Cristo, eu desejo fazer um .lugar em meu coração
para ti. Lança fora o meu pecado e assim faze de meu

. coração um lugar onde tu possa habitar, amado e honra

.do, Ajuda-me para que eu não permita que algo venha

separar-me do amor e da comunhão contigo. Amém .

I \
I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 20 de Dezembro de 1956

Brasil permite' o posto:
RIO, 18 (U PJ �'o c���M,PI�! !�'�'�Na msnçíonada reumao

ce'er Macedo Seares fêz erl- vil, s'enh::>r Vitor Nunes Laal, foram aCertados Os porrneno
trega, ontem, ao embaíxa- o Chefe do Estado'Maior da" res do ajuste entre os Govêr
dor Briggs, dos Estados Ul1:- Forças �rmadas, general-O- nos do Brasil e dos Estados
'd3s, da minuta do ajuste ao tavio Saldanha Mazza; o Che Unidos da América sôhre a

.Acôrdo Br.1sil-EE.UU. de A,-;- fe do Estado Maior do Exér-

si�tência Militar, ajuste êSS2 �I cito.vgeneral João V'aldetaro; 'construcâo de um posto de

�ue estabelece a instalucâo, o Secretário Geral do Minis- observação técnica, na illH

no Território Federal dêFé-' tério das Rel:lções ExteHo- de Fernando de Noronha, em I
nando Noronha, de um põsto res, embaixador Décío de face dos têrmos e resoluções

"Ide observação dos projétís, Moura; li o Chefe do Dspar- do Tratado Interamericano
teledirigidos. r

tamento Politico e Cultural de Assistência Recíproca, de
Pelos têrmos da minuta, 'a do Ministério das R=lacões 2 de setembro de 1947, e do I

in3talaçãó ,ser� felh. �;r. J,ni-jl �xteriore.s, em.baixadora' 0- Acõrdo de As;istencia Mil!� Ilitares e técnícos hrasileirns, dete de Carvalho e Souza. tal', de 15 de março de 1952.
te'cnicos norte-amerlcanos '

.e. - .. e _ ,.�
e

' " ••� �- •• _ ••••• _ •• __ ••• _-------_ ••• � ••• __ ..

os qu�is serão SUb��LitU�d�sl BENJAMIN FRANKLIN . <, /1gradativamente por lH'flSlleI-1 '

ros- Os Estados Unidos fi-; , .

"

'

nanciarão o empceendimen_' Franklin se tornou apren- !

to. I diz de tipografo quando \
ti. !, AS CAUSAS I

nha 12 anos de idade. Depo;
o. Intarêsss norta-amsríca- de diversos empregos em No

no p.elo e3tabelecimento do va York, Filadelfia e na In

referido pôsto observatório glaterra, se tornou editor d

em Fernando Noronha r osl-] um jornal em Filadelfia ao

de no fato de estár essa iJil3.1 23 anos de idade. Sua maio'

na linha dos projétis teleêll-l fama no campo' do jornalis i

rigidos, disparados na Base' mo foi obtida com a publiCl-'
Aér�a de Patrick, na Flórida, cão de seu "Almanaque d,) 'I
e 'que se destinam a acompa- Pobr.e Ricardo". Na foto, ::t '

nhar e de:truir outros pr.;)_' prensa usada por Franklin

[étís _ também teleguiados
I quando trabalhava em Lon-'

'_ que por ventura venham dr�s em 1726. J
a ser disparadO.> do outro la-' I

do do Atlântico, visando o PS' C" t d -Just"ç'a I
he�isfério americanl1. I ara a uprema or e e I -,

I
APRQVAÇÃO_ UNANIME I
O ajuste proposta pelo -: WILLIAM JOSEPH BREN-

Itamal'ati, em bases qUe NAN foi nomeado para a su-l
Pteservam, integralmente a' prema Côrte de Justiça dos

soberania do Brasil, foi apro-
'

Estados Unidos· pelo Presi-:
vado nnânímemente ont:::m,' dente Eisénhower;' Brennan'
em reuniiío realizada no Mi- sucede ao,juiz Sher'man Min, I
nistério do Exter!Jr, sob a ton que se aposentou rece:-

,presidência. d.o c�an,�elel' .·e' temente p6r motivos de saú,
'

com a partlclpaçao (,OS '11,- de. O juiz Brennan, de 50

nístros míltta rev do Chef� 1,1 • Nanos, reside em Rumson, a-

do EMFA, dos Chefes do> Ga-
I va York, onde servia como

bínstes Civil e Mi,l���l' da Pl'e-
I juiz da Suprema Côrte da-

s.dêncía da Repu leu, _e ou-, quele estado. Sua' nomeação
t:as altas autorlda�es, r:la-I terá qua ser confirmada pa-
eíonadas na nota que, a 1eS- I lo Senado norte-americano.
peito, fol expedida pelo rta-

'!
.

quando o novo COpgre�30 S;l

marati. .' _ reunir em Washington em

.

Estl é a íntegra da nota
,1'

'. Jàneiro prexírno.

do,,��a�:El:���d;��:�:)��� . ::ê�:::..:t.�.:::��:!!���::t;;.:b;;_:;��;:i:' : .

:"-

sações que vem sendo man, A-'ssociaçêc EVí�n"ÁI:,.� Q" ...",I:,.",nll'\
.

lidas pela: altas 'a,utoridadé!s. . QllyPII\.O. U�ln"II\"-'::;III'"
brasileiras, reuniram-se 1'10-

dA" t "S" Ije, às 15 horas no rtámara_tí, e SSIS ência oCla
sob a pr�sidência do Ch3.l1-

HOSPlloA�. EVANGEll'COceler 'José Carlos de Macedo
.

_

soares, os Ministr,os da. JU?;- G'E'RAL,
tiça sr, Nereu Ramos; da'

. A��I�MBLÉIA. " .

Marinha almirante Antomo I, Ficam convocadcs todos os �OClOs efetl.vos afim d.e
Alves câmara; da G1).er�·a . tomarem parte na Assemb,léia GeJ;al Ordinru:ia, à' re.a11-
egeneral Henrique Baptista', zar-se dia 28 de D.eze�bro, às 18�. e 30m, a rua YItol�..

Duffles Teixeira LeU; dl Ae- Meireles, 42, ·em prlmell'a convocaç�o. .' I

ronáutica, brigadeiro Henri-I Não havendo número legal tera
_
lug�r, mela �ora

FI l'oS' o Chefe da Cg,- após a reun'Íã'o em s.:gunda convocaçao,' tudo de acordo
que eu" ' ,

d E t t t S
.

1
sa Militar da Presidência da com o que es�abelec(.m os art.,22 e 23 o s a u o OCla.

República e S�cretário Ge-I Florianópolis, 17 de deze�bro ,de 1956..

..,
•

A
' '

-

r_aId_O conselh.o de-se.gUran-:
- Gustav� Zlmmer a'. ,'.r·I ....."'·n�'.· t�lna ·Rac·lonam.ÇEa Nacion:l" gtmerál,NBelson �I' "d "-1 b'llhPa_:;l��_�te .-----

.!�, o-8POI�Itol "'-dA arm'as P I õ s I LONDRES, 19 (V, PJ - O perspecti.·;a". D·iss·e�ra"m·' que

conomlzou O raSl mais e..
.

.
li I Não' a h r e'

" . ',.ui" • r se, pdmelro dia de racionam,n I não foram ,eparada, .u"ntl,
, " C b t-·,

-

e S I BUENOS AIRES, 13 (;JP), veram umas 12 pe3,oas, \in. I to da 'gasolina na Inglaterra dades-especiaig·pa.ra a indus·

com petroleo em 'U
.

a ao". I e x c e ç o
.

. -. 'E_ní diver...sos pon�o.; do c�ladas com o �erOl1iSm� e ecoo'u imediatamente ria Cã- �ria e o conie·rci�. O governe,
_ Um bi- I quiüs nove pelo nJ.vio··tanque· RIO, 18. ('!l. P.). - O mi. P�l� foram ef.Üu�clos ptl., fo:am l?ostas l�comum�a- mara dos Comuns. O �illis. �plan�ou o raclonamento,1

RIO, 18 (VA)
. _

"P 'd t' Du+-",,, c um I nistro Jose Mana de Alk soe.> de peromsta..,. Ao que VeIS. Efetuaram dIVersas ba- tro dos Combustíveis, Au- tun de compensar o que cal
lh-

.

h ntos ml1hoes resl ,en e. c....
.

. ,

ao e �UlU e
.

.

" el "Carav'e'as" que recen- mim declarou, 'ontem, an parece, eXIste um planl) prc- tidas, tambem, apr€endendJ .culou ser 25 por centa-..ãa r�
de cruzen'os, f�I a econon.13.. � ante pas'ou a secvir na DIARIO CARIOCA que nã� parado para causar a intran- armas. Em Santa F�, tam- brey Jones, e o dos Trans· dução dos fornecimentc.s de·
feita pelo Brasil CelU o apro- l�mhe _' :s.

I ser.á atendid9 a prestação do,
.

quilidade na. v�da nachnal bem hOuve numerosas de- portes, Harold Waqcthinson vid9 a obstrução do canal tl,!
·t' t do Ex('''dente da lU a.

. ' , t t
-.. . _,

'
, ."

vel anlen, o - .

.:. ECONOMICA AINDA MAIOll,· industriais no' 'sentIdo' da Entre an o, O' presldente pro.. tfnções. tiveram de enfrental' uma SUeZ,. '.'Trata-se de uma ope·
P od cão d pe�rl)leu 00 B.e- I . ,.

P d A b I
'

. r li. � " .. , .' '. C m o uso agora de dOIS import'ação de equipamr·ntos VISOrlO, ;e 1'0
,

ra!.p. uru, c €-
. chuva, de perguntas sôbre.o ração de emergência, que se.

��ncavo �aIano poja .R:':�:- nav�os-tanque's n� �ranspor- des�inados, à indústri� bra- c�a:ou, ante-onte�, que "é
_ Emb�r� não haja informa.. "caos re�ult�nt� da_ demo-1 r� em pouco. regularizada"

-

Ila Preslde,nte .Bern�l '.
d' 'ti' 'le cinco carreg,\- sileira, 310 pre_ç.o de doi�r .n0· maIs aparente ,qUe ft!al o' çB:0 oflclal, calcula-:'le (IUJ ra na ma dIstnbuiçao em. dIs3e Wastklsson. I

representando o vnlo1 de, te � p-
o

_

o,

feitos mensal câmbio liyre. I clima de turb.ulenc!a" exis-I tenham sido detidas 30 HSI'
.

' .
. '.. .'

.

947.636 barris, tr.l11�portados, me1;1,os seraosanto' pràtic,,) - O mercado liyre de câm. tente no paí�. Di;is� Arnin- sOaS e toda3 Ugad�>..� "a ele D' E S U M' A N- OC b t- 'Ics pocos men.e para .> .

,. ',. t d ...' .

para u a ao '.' ,

oI' t d 'b 'o d que vinha bio .:__ aCentuou '-. ,não é burl!l' qUe o governo norma,}' me.n os o governo l1epos.0' I _
.

baianos.
_

. '. �e� e

f
o it�. �êss: retimo, a' próprio para a importação zará a situação pa l�a a (,ca. Outras 19 detençõ<'!'3 f�ram

,
RIO, 18 «VA) - O empre

l
trilho de bondes, à aVenida

A conclusao do terl�ll1'l.l, s; n o � Para ii. nacão nm; de bens de produção. Den· sião das e!eiçõez, ou �eja, o efetúadas em Tu;;umar.. Or gado dos Serviço!? de Viaçã( Getúlio Vargas.
marítimo da Ilh3 Ma'{l: e de ec�n?,nlla t ê mêse; acen-' tro do sistema cambial, há último trimestre de 195'7. I peronistas presos p.3tfv) ilr.-,I Urban� .em Nitercl, Albino
D f 'l't eno"melU!'l1te proxlmos r s )

,I "

I
' .',

l' d I �') I'
..

eus, aCI I ou.
,.

,

...

t derá a mais de três bilhÕeS categorias, próprias para és In�ormou-se,. o�tell�, �
que p lca oS num. p an,) "el'l'O:"!'> Gonça Vl'.. Andrade, tento.l Os grIto.> de. sOC�ll'l'O �.d

o e�coamento .10 ex:eden e

d ., '1'0 formando-se' se tipo de ..-importação. T';ll na cldade de.Gonc·crdlR, pro-' ta. N-est:l. capItal,. Jul:'ante (i
,
ante-ontem subm.�ter elOl menores e o escandp_lo p-L:t.

d� pr,odução do R.e:!�nc3v,), e. c�u�el �� ço,médio de 3' vez alguns equlpamentôs... vinda de, Entre Rio:,;;. fi Po·1 (Iltimos dias, eqtoul'aram fi:�hos menores, de 8 e' 10 blico que Se produz!U des'

sendo, em ape!las trL,s me- Pd�rl ,a_e:po . �ari,ü· 'de' óleo pleiteados pelos industl'llls
I
licia ,e a, Fôrça Militar deti- bombas e petardO.>. anos a' um castigo desum"-l :;>ertatam a atençã;1 de um:;

.

t tados dez car- o ares OI .

C t
. -

d R'd' p'tses, ran3por '.

..,. . t' do. se enquadrem perfeitamen- .....,-- ----�-- -"'-", ,_.. no. orno an es amo.:>') tlVe3: guarmçao a a lo.. a rll'"
. t d ��t,()leo dos cru lmpOr a . .'., ".

. 1Hgamen 0<; e ,J_. ", te, na'l.a categoria, tujo va
.. ll.RA T'EN.IS ClUB.E sem fu-gido de casa !J,\!'a es- lha, que compareCe\l 11.0 0-

lor, atualmente, 'é mais
-

!lai ' ,

.

capar !l::s maUs trar.os, AI· cal, salvando as crianças e

Xo que o do dólnr no merca S o i r é e d e N a ta' I blno, depois de (Montl'.á-Io' prendendo o desumano pai.
do livre. Dia 2'5 ,..."... terça-feira - Grandiosa e tradicional na résidencia de um de�co fo:ste, uma vez pernn.te· a� alI-

Asseguroli- o !Ministro :h Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha da nh:cido, na: redonde�:a�, a toHdacles; não trve explica-
.

Fazenda qUe o Govêrno ni-3 . Míss Elegante Lira de 1956. Entrega da 'mal'l:,ou':os solidamente CQlll çõe.:: razoaveis e nem po·le-
I abrirá ,exceções pois está no fu.ha pela Sta Yara Coelho de Sousa, unll corda e- os la:gul 11 ria ter; para SU I s�l'la,;el'la.
firme propó:ito de respeit.al' .Miss Elegante de 1955. Sórtlio de pl'ê-:
as normas que regem c nOí\- " mi'ós." NovidadeS. Resel'va de Mesa na I

·so comércio com o exte::for. .

-Joalheria Muller
Interpelado sôbrê a vigên- Baile :'es�ilizado de São Siivestre

gla das novas base,· de ti- Dia ;n·.::.__ sl3gunda-feira .,. -Magnifico e tradkional
nápciamento ao café, de Cr:1;. 'Bàile de São Silvestre, ás 23 h'oras. o'eco-
1.950,00 para Cr$ 2.150,00, o ração' primorosa. Apresentação das "De-
Ministro' Alkmim declarou: btltlintes". As, stas. que desejarem fazer o

"E" para já a vi:Jên�ia dessas Si!u. "(�ebut';', no' Lira, �everã(') inscrever-
novas bases a fÍll! de que a se com a R.ainha do Lira, sta. Jal1ete
atual safra 'possa receber IJF 'G-onça,lve1' Novidades; Estilização nota-
benefi�ios dessa.medida". Vt'. Reservil de mesa ,na Joalheria Muller.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
..__.�........_-......"'--=-

MAGROS E FRA'O�S

VANADIOL
,. • ," _.

I

E' lildicadó nos casos de fraq\l�a,
palidez, magreza e fastio. porque e�
suá fórmula entram substAncias .tals.
como Vanadato .de sódio, Licitina. Gli
cerof<ilsfatos, pepsina. Il-0z de cola. etc., .

' .. de 'ação. pronta e eficaz nO�'casos d.e.
.

fraqueza e neurastenias. Vanadiol é

indicado para homens,' mulheres, crian·

ças. sendo sua fórmula c?nhecida pelos
grand_es médicos e está hcenciàdo pela
Saude pUblica.

tlembra.nça de

nata/

pa'ra o anopresenteum

.;•••• :::{:;:/. 0,°

Q "V:!��_���!:f::"
•

'_

._

Gillelle
..su9_estoes:

i

lhe

OU I, o defícado PR�SENTE GIlLE-TTE.
linda caixinha colorida e" -carinhosa

Ofe�eça_. aos amigos êste distinto c l?ri.:l�roso
�UPER P��ESE�TE G :LLETTf, artístico acendi

.,donamento composto de Um elegante Esrôjo'
-�.�%;����O !natér�A��tif,t1, ....<;Wt.O..<JJl\)�e..!3t'?"
... e aperfeiçoado aparelho GilÍeue ·Tech d'oul:ad�' �

mensagem para Você assinar, com 5

Munidores de lâminas Gillene Azut·
��. ...". � - - '4'T' ,.;... ... -

'_ _ ol--�' �.......

Um supsirnento de lâminas que o fará'
., .

lembrado P?r longo tempo.,'0 'prático Munidor com io lâminas Gitletre Azul,
além de mais 4 Munidores extra ... Um supri-
mento de lâminas para muitos meses.

,

"�;;,?;,\'
..r··· .. { ... ,

. -,'

.....

CLUBE DE CJ.\,Ç4. TIRO E; P�SCA, "COUTO DE
-

MAGALHÃES" I

COMUNICAÇÃO

Comunicamos a�l� srs. associados, que a '-parti'r d{)
mês de 'Janeiro, Rerá elevada a _mensalidade.. para
Cr$ 50,00; l:'esolução !:lprováda em Assembléla G-eral, rea
iizada no dii!, '5 do <.orrente.

Flotían'ópolis. / 14 de dezembro de 1956.
A DIRETORIA

·.oi

.1: �

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ganho de causa á
Prefeitura

D�Jlinielfara(1)' 'N_ovo Estado IHI POLICIAI" !' ';," c I NAÇoES UNIDAS, Nov� \ N .

Fiorian6polis hospeda, des
I

York 19 <DF) - Por 63 Vo- 'A "t d 1 1.

i
' proposi o c oca ante-

de ante-ontem, o nosso pre, to s contra O, li Assembléia ontem divulgada nesta s(!'�
zado conterrâna., Deputado geral das Nações Unidas ,. ção, a respeito de rato em
DANIEL FARACO, ilustre in-, provou a fusão da ,Togolândia que teriam, participado os.
tegrante da bancada do PSD Britânica com a Costa dJ di' G Ch I

.

'

aca em cos erEon ereru

d� RlO Grande do Sul na Ouro, formando o novo Ró e Sérgio NObrega, fomo'! l!J,
Camara �ederal, onde é um tado Africano de Ghana. f d d h .......

I
. orma os' e qus 'OUVe exa-

dos mal; destacados e efirl- Esse novo Estad? .obter'; gero -na notícia, de VEZ qu:
entes representantes. completa Independência no' -

d'
. . o caso nao passou e !'IlH'

VlSltando seus familiares o dia 6 de março da proximn
'

1 t d t d
.

'1 t b
.

t
p es es u an a a, sem im-

I us re e enquis o conter; ano tâ I'
.

A

A

�.. ..' por anc a e sem consequen,
ranso tem Sido alvo de sigrn- Frank Nash, delegado da' .

E t t f'
-,

.'. eras, an o OI assim que
ficatIvas hornenagsna- pJ!' Estados, Unidos ante'as NH d

.

t d t tend
t d' 1

.

.
os OIS es u an es, enuo

par e e amigos e admirado- çõe; Unidas, dlsse que seu .......... 'd' t, co..'U'arecl 'o sspon anea-
res país aprovava a decisão da"

ESTADO
mente à Delegacia Regional,

O visitando-o Assembléia Geral, uma ,,!z onde deram explicações 00
faz-lhe votos de feliz estada qus a mesma refletia a vo 1-

fato, Iforam imediatamente
em nossa Capital. tade dos povos interessados mandados em paz. O repor-

.

ter, à falta de assunto, es

tendeu a noticia, sensacío;

r

DK,mGADO ,O MANDADO .iadn , snvíou O seu movíman-
DE SEGURANÇA IMPETRA- to de vendas realizadas no

DO PELA SOlJllUA período de 1° de julho de

A Soci;!dade Distribuidora 1954, a 30 de Junho de 1955,
de Madeiras S. A. - Sodi- e que totalizou .

ma, ingressou no Juizado de Cr$ 10.878.922,00;
Direito da 411 Vara da Co- CONSIDERANDO que sô
marca da' Capital, com um bre êsse total foi calculado o

Mandado de segurança con- imposto de indústria e pro
tra a Prefeitura local, ale- ÚSEÕ-S da firma Bodíma;

.

gando ser ilegal a cobrança CONSIDERANDO que o. au

do Impôsto sôbre Indústria., manto vsrtrícsrío roi basca
e Profissões, de aeôrdo com do na Lei n. 246, que alterou
a Lei n. 246, de 15 de No- o critério da �axação;
vambro de 1955. CONSIDERANDO que li

.
Ao prestar as ínformaçêes Lei ri. 13, de 1° lie dezemlu·.

sol�tadas ,pelo. titular 'da de 1948, tornou-se ínexístcn-
411 Vara, - a Prefeitura eS- te em virtude da sanção da

clareeeu que a cobrança ,es- Lei n. 246, de 1'5 de novembro
tava sendo feita dentro '1..9" de 1955;
termcs legais, não cabenüo CONSIDERANDO que, nos

qualquer reclamaç'io. têrmos da Constítutção, não.
Em 3 de dezembro corren- existe direito líquido e

CCj:k'j'te, ,o'Dr. Manoel Barbosa de 'a amparar; ,

L_acerda proferiu a seguinte CONSIDERANDO final- FI'
.

I" Q
.

t Forlanopo IS, um a", eira, 20 de Dezembro de 1956
sentença: mente o mais que fo. autos r

:

-,... ,

"Vistos e examinados ês- consta: I
tes autos de Mandado d('. DENEGO a segui anca ím,

segurança, em que é ímpe-] petrada e condeno a f irma
trante SODIMA - Socieda- I impetrante no pagamento
de Dístr íbuidora de Madei-I das/custas.
ras S. A., e impetrada a :e.R.I.
PREFEITURA Municipal de'
Florianópolis: I Florianópolis, 3· de dszem-
CONSIDERANDO que <l bro de 1956

impetrante, em atenção no Manoel Barbosa de I.acer-
(dital publicado pela impe. da':"'" Juiz da 4a. Vãrn.

DESRESPEITO

:-..��- �'

Símbolo do desrespeito demonstrado pela União Sovi
tiea quando à opinição da humanidade sôbre os acontec
mentos da Hungria é a cena acima, colhida nrr banque
oferecido pela Embaixada Soviética, em Washington, e
comemoraçao ao aníversarío da RevoTu,ção Kussa.

Enquanto O,S l'USSOS se banqueteavam, procuravam
mesmo tempo desviar a maioria, dos esforcos da Cl''iã V
melha In ternacíonal e outras. ol"ganizaçõês do gênero n
scntidn de enviar alimentos e suprtmentug médicos. llar

o povo húngaro.

mento feminino, ':ôferido D:I /

local a que aludimos, ach i

A I' 2 970 E I d M d'
·

, ,O Restaurante Universitário �:;s:o: !a:siu����et�:��u: R10, 1�' (��) _:_ o Tribu_1 SCO a e e lema
Quando foi iniciada a cam, grande auxílio aos .seus co festejavam alegromanta C. nal de Justiça do Di-strito

I
Terá lugar hoí a, às 20 h'l-

P nh pa t
-

d
I

1
. encerramen,to do ano )otivo.,

Ja,! a ra a cons ruçao c sgas universitarios e estan Federal, em sua sessão ple- ras, na "Casa do santa Ca,
Restauran�a Universlitário, I'

do, tambem construindo SU:l .........__..........._........,._............., na de amanhã, deverá :;e tartna", à Rua FeliPe Scll.
não pensavam Seus idealiza�: s'gunda casa de amanhã. campanha dos tijolos possa pronunciar sobre a aplica- mtdt,' a cerimônia de Funda-
dores que a construção .fosse E' pansamanto dos mem vender, revendendo Ü' dinhfü ção da lei n. 2.970, pondo tê�'- ção. da Escola de IyIedi()'
dar. tanta dor de cabeça. I bros da campanha do tij?IO 1'0 na compra de tij'()l�s. I mo assim, ij, curiosa lSitua?ão de Santa Catarina, para
SIm, por certo pensaram Percorrer as casas d6 comer Certo que tambem Iremos re:n:mte em que oS proces- la solenidade receb'm

nossos colegas q'ue poderiam cio de nossa, Capitâl no seu I contar com a indispensávt�l' sos são adiados, nas Câma- mavel convite firmado pa
cOIltar ,com a colaboração di' t:do de que colaborem com colaboração do povo, ante-' ras Cíveis e Criminais, dada dr. Antônio Moniz de An
:..:dos os estudantes s'zm dis-' oS' estucLmtes, dando_lhes! cipadamente agréldecem03 (;' a dJvergência em torn'o da gão, Prel'lidente da As'ocia.
tinção de côr, religião e mes,·l um pequeno auxílio para h' renovamos nosso pedido que

I

op:::rtunidade do diséurso do ção Catarlnense de Medicl_
mo cursos �secundários ou' compra de tijolos. 1 não deixem de contribu:r! ildvogado. I na.
univérsitário) isto sem falo,r '

Com relação a colaboál-' para a CONSTRUÇAO DO
na indisPensável colaboração' ção do povo, Rvisamos que RESTAURANTE UNIVERS!· ---

dos poderes públicos. l.{m breve irá percorrer a--: TARIO. r:m.��: t�:� :
E' pret;_!so fazer ver a' to-

I ruas de FlorianópOlis um�C$" Um sonho 40 estud3ntc
do.> o; catarinenses que se, minhão a fim de arrecae'),) ,catarinense que dia a di'1
trata de uma campanha �m, garraf.as vazias, jornais ,

f torna-se' em realidade.
que todos 'nós devemos dar reví:tas velhas, p:na que a Dalmiro Mafra - AC'ldê-
o nosso apoiu quer seja estu-' comissão' encarre,gaFJa d<1. mico.
dante quer não. Devemos sa'

'

lientar que os estud'ant"3
qU,a' hoje trabalham neste
objetivo serão os que m,)-'

�aodl-da�jos à m.a.ricu,Ia nos poderãQ fazer uso daqai,
"" lo que tanto lhes tem preo-

.DO "'ole'0-'0 Naval
.

cupado e porque não dize!
U " '

roubado até horas d'e e�t\l-
As provas para os candida- material - o único cuja uti- do. _-

tos à mat:.ícula". ao COlégiO: l�zação .

é pe��itida: ,la?is-, Dai a,' razão porque qual.
Naval serao rep.hzadas na tmta, tIPO copIa preto-roxo, quer colaboração dada

'

de

Esc�la de APrendi:leS-M�ri- borracha, aponta�or e, p�ra a- i bom g03tO só será em ben'�-I
nheIrOS de Santa Catarma, prova de matematica, regua,' fício--de todos nós (catar).'
nas ,s.egúiJ;lte�· �at�s e horas: co,�passo, esquadrO{; e trails.-

I nenses).
.

t,

�) M:te��tICa: 8 de jJ.�1 fcrJ�or.. , . . 'I O restaurante universitã,
neIro (3 feu a) .- 1_4�?or�s'J Nao sela. pe�mltldo o l�S') i rio virá Preencher uma laclj'

�� P�rtu�ues. 10 de

Ja�l d� can:ta-tmtelro na

resolu_1, ni� no meio est.udant�l ca.
nellO (5 ,feIra) - 14 horas, çao da., provas. tarmense que dIa a dIa vem
c) Fr�ncês_Inglês: 14 de

I OBSERVAÇÕ�S:, Sob pre- I aumenta�do de maneira es,

janeiro (2a feira) - 14 hO-, t;xto u�gum p:Jdera prestar a pantosa. '

ras 'e; I p!OVa segui'nte o candidato
I Sendo a úni:!a Capital, qll'

d) Ge()grafia-História: 16, que deixar de compar!!cer a ,ainda não possui um restau
de janeir'o (411 feira) - 14 qualqu,er pl'ova anteriormen�rante para classe.
horas.

"

.

.

_ . I te realizada. N�o há.se�un�a Felizmente até o pre�entr'
0-" Candida,tos, in,scntos de-I·'

chamada para, -l! reahzaçao momento 03 idealiza'CIores
verao :!ompaX�cer aquela Es- de qualquer prova. �emaIs desta granqe obra t.:!ffi. c;:>n

cola,às 13 horas dos dias aci-, e3.c�ar�cimentos poderao ser tado coril O auxílio aos pod",
ma indicados, munidos da p:

, pl'e!'tadOs n:l Divi-sã-o do Pús- re:; púb1jcos.
yia da ficha de inscrição e soal do Comando do 5° Dis- Mas é preciso que. o povo
trazendq consigo o seguinte' tr2to' Nav�l. de. nossa terra compreenda
- ----

que é um dever de todos co-

CA'�NAL DE·S"U'EZ laborarem com este objeti-'
VO, porquanto se hOJ'e somr,S

paJs de família ,que' possa-

Dil'icil. saa desobs,lrução mos oferecer aOS ru>sso� !:i·
. lhos todo conforto 'para q,.l�

PORT-SAID 19 (UP) - Um retirada das ttop-as fr.anco- êles possam realizar seUS s'o

porta-voz do gove�il0 fd'n- britânicas. 2° - que oS t:a- nhos, talv'ez amanhã tere
cês declarou,.' que a menos vios sejam maneja iOE por mo:; que' enfrentar sérias di.

que Se tome uma rlecisão tripulações nacionais, en-, ficuldades e então, iremos à
"dentro' de poucas horas",' quanto operar:em sob as' 01'- procura de outros meios ne-

será dificil para �l França ,el dens dás Nações Un:rJas. "cessári03 para qUe

os-mes-,'Inglaterr:a deixar que seu.s ' mos prossigam SeUs estudos.
navios de socorro prestem

, Quantos colegas nOss'03,

colaboração nos tril,oalhos de
, Atentados que deixam de continuaI' I

desobstrução do Canal de seus estudos (superiores):Por I
Suez. "Se Os navio.> se reti- HAVANA, 19 (U. P.) não poderem dj.�por de meios I

ril.l'em" �"a�re�CEmtrm -.:'_ "a Duas bombas explodiram em necessários para� o mesmo. ,

reab�rtura do eaI"�".l POderál d�ferentes lugares desta Ca- Vo�ê estudante se.cundá'
d mOrar varios meses". De- pItal, e embora as detona- do, que se prepara pal'!}

c1ar:� que os franceses P�o-I ções fôssem fortes, não cau· amanhã ingressar numa de'

curarao obter duas garantIas saram grandes danos.
nossa� Faculdades, não deve

do secretár�o geral das Na� I .

O primeiro petardo expIo ficar de, braços cruzado3
'cões Unidas, Dag Ham. dlU na porta dê uma barbe.l- diante desta campanha.
;11�lrskjold, quanto ao uso dos ria na rua Aguiar, no trecho Com a minima parçela qUe
navios: 1° - que Os 15 ou 16 conhecido como "Velha �a- você contribuir estará éum
navi03 de socorro que t�'a- vana", e 'o 'segundo, no teu- prindo com o seu dever de
bdlham em Port Sa!d t,enhalü tro ao ar livre "Autovento'� um bom estudante.
proteção sufici'ente po: par- na éstrada qUe leva ao aero.. Sim, porque quando se tl'll'-

,

te elas forças de emergencia porto internacional de Ra- ta de campanha: para se COll-

ci.:ls Nações Unidas, :it:p,iis da cho Boyeros. seguir um abatimento n,IS

entradas de cinemas não e
neczssário virmos de públl·
CO, pelo� j.ornais !! radio,;;,
pedir a colaboração dos '-'S'

tudantes.
Mas quando se trata de

Dado o· enorme interesse dispertado na aquisiçã:o de
.

uma campanha de alto V'l

cartões para o grande Bingo de Natal, cujo prêmio prin- lor, ai então temos que apiJ

cipa!', é um cobiçado automóvel Jaguar, a,Diretoria do lar para os Seus s ntimcntoo

Clube Doze, aviSa aOS seu3 ass'ociados que reservem na Se- a�im de que de�zri seu apôio.
cretaria, .com antecedênCia, suas s,enhas a fim de não Bt' Se cada estudante secun

" irem privadas de. participar desta granqe reunião de sá,,:", dario contribuir com um ti

bado, dia 22, por falta de cartões. " joio já estará prestando '.mi

;

faculdade de Medicina de
Santa Catarina

JI.. Associação Catarinense de Medicina convida seus

associados, autoridades, ,entidades cÍliturais, classe estu

dantii e o pov'o' de FIOl;ianópolis para' a sessão solene de

funda�a Faculdade de Medicina de Santa Catarina a

sê re'lt!sar às 20 horas do dia 20 do corrente na Casa de

Santa Catarina.
Florianópolis, 18 de dezembro de 1956.

Dr.' Wilson Paulo Mendonça "'-'- Secretário Geral.
---------. � --�------------------------

Ateação! Aviso II_portanle

nalízando-a.
. o, caso; como dissemos,
carece de importância, até

porque a conta dos estudan
tes, no "Bar Unísersal" foi

saldada na ócasíão..
Releva observar que o ele

"

NOSSA CAPITAL
OSVALDO MELO

M'ÉI.HORANDO A ILUMINAÇÃO �O JARDIM
�'!lbiamos que nosso apêlo não seria feito �m"

vã�. Não nos môvc nenhunl outro interêsse ,a .não

ser aquele que acredito sincer!1mente, o é também

q.� quantos quel'epl a nossa Cidade model'na e

bônita.
'

No discurso do sf. Irineu Bornhausen, de 30. dê )"a
neiro do c-orrente ano, está 'esta soll!ne afirmação: '

"A exemplo do.> anos anter�ores, en�errei o exer

cício de 1955, com um sf1,ldo disponí ,'eI de 37 milhões
e todos os compromi.ssos �m dia."

S:! isso é verdade, por que o Sr. Jorge LacerdiÍ ain
,dll; nãO" us<1u. o saldo dis!)onÍvel de 37 milhões?

8-e isso é 'verdade, por que o sr. Jorge Lacerda
continua abrindo créditos especiai3, para págar di

vidas dos' exercíclos em que todos os comprotniss'ls

,

Nesta coluna é bom relembrar e repetir, não

entra nenhum móvel político ou reUgioso, isto

porque, si descambassemQ§ pal'a qualquer um 'lés-,
sd! ângulos, estariamOs mentindo à finalidade des:"

ta secção. 'Qua,ndo nos referíamos à iluminação do

Jardim Oliveira Belo, sabiamos que os ,intcre's:l-
, '4os ,pl,lr aquele melhoramento haviam �e p�l'cebe�,'

"

;>. a necessidade daquela provi(!ência. Já agora, es�as

p'ro;idências' estão sendo tomadas para beneficiar

o embelezamento da Capital e colabol"al' com os

desejos do florianopolitano. x x

estavam em dia?
O último cl'édito aberto

foi de Cr$ 1.20(l.�98,00!
data c13 18 do corrente e

Não somente os poste.> há'muito tempo inúteis
estão sendo caprichosamente pintados como r�,;
tabelecida a iluminação por completo, o qú� dará

aquele local, novo e encantador aspécto. Alá, e�ata-
� mente-, sob a fronde da figueira, Ol'namenio 'ma
gestoso dó Jardim, reunem-se à noite, as 'famílias,
acom'panhadas de seus garotos, para um recre,io ao

ar livre. As famílias haviam-se reth'ado dali devido
ã. ,escuddão reinante. Voltarão, a.cmra, com a sua

petizada, que tanta alegria e graça' emprestam
aquele agl;'adável amb·iente. \

Daqui, os nossos aplausos aos executol'es e

promotores da explêndida realização.
Dentro de poucos dias, estarão prontos todos os

repal'OS e substituições de lampadãs e globos para
dar ao Oliveira Belo, nova e encantadora fisionomia.

O Natal, ganhará assim, motivos para maiQ-

res encantamentos.
_

'

AUMENTA O NUMERO DE GAIOLAS - Em

uma das estacas de ligação da luz, improvisada,
para alumiar ,um posto de venda de jOl'nais e l'e_

vistas, à pr.aça 15, !rente ao Palácio-, foi colocada
uma gaiola de tercbirl;!. categoria. Dentro dela, um

prisioneh'o.
Agora, eis que surge outra, sim, outra gaiola,

pendurada de uma árvore, também no mesmo lo
cal, al� no Jardim Oliveit'a Belo, logo abaixo de um

magnifico bloco de Ol'quíd'ea.>. Amànhã, outras

gáiolas surgirão e vamos >ter então, um aviário por
ali. Virão depois, laços e armadilhas pal'a a for
mação de uma aviceptologia. qUe' é exatamente a

artê de apanhar aves po; êsse modo ...
Vamos consultar primeiro, o que dizem as

Posturas Municipais?
'

"Parece que proibem oU será qúe não pl'oibem?
Claro que proibem", como repetia um personagem

de um filme nacional
BINGO. JAGUAR - Anunciado para sábado,

22 do corl'ente, às 22,30 horas, no veterano 12 de

A,'fô;:to, Utn formidável BINGO, cujo produto re

Vf:rtel"á para as obras de 'constl'uçã"",de um Giná

sio inteiramente coberto, iniciativa dos nossos' es
portistas para que assim, Florianópolis possa apre
s'ntar coisa digna do progresso da Capital ,nesse
setor.

Aqui fica o lembl'ete e espero que (j leia' os que
mais se intere3sam, para que depois não me ve

nham perguntar". "Quando sái a noticia?"

x
,

Os nossos valentes colt gas do nosso não menos

vl'ente conhade "Diário Ófi�ial qo E;tado de Santa

Catarina", ago'ra també:n na planíc:e dos, debates pJ

líticos - à custa dos dinheiros públicos - endeu:.:tn-
'do o _eu chef:: e gover!1ador escr. viam a 13 do

rente qUe o sr. Jorge L�cerda "não. se encastela
Palácio, 'evadindo-se :10 'l'o·nta,cto com o público."
O beliscão tem endereçJ c'erto.

Governac.or e Interventor, o sr. Nel'êu Ramos; pé�
lo menos duas vêzes por, dia, desch à. rua e vinha

tomar o seu cafezinho. No nrã-o, depois das 20 horas,

o pute-papo, com amigos e auxiliar� s era feito, de pre

ferêneiJ, nos bancos do, Jardim Oliveira Belo. 'Ader�
bal R da Silva também frequentava diariamente a

Praça, qU:1ndo .governa:1or, conforme todos lembram,

Do� últimos três_ governadores, um deles, apenas,
se encastelou 110 Palácio, evadindo·se ao contacto com.

o público; o sr. Irineu B:Jrnhausen,

cor-

x x

/ x

TodaS as manifestações de aplausos ao govêrno,
por não haver aum::ntado o imposto de v:ndas e con

signações, todos êss s 1: uvores tão decantados_pela
impren �a fallda e escrita vinculada ao Palácio e ao

Tesouro, tôdas essas tão apreJoadas moções ao s1'·

Jorg:: La�ercÍa l'2SUmem-se num telegi'àma do sr. Sear

zela, lá ele Joagaba, de cujo .diretório udenista é o

chefe. '

Mais elo que isso não conseguiu o Govêrno, apesar
de fazer-se suplicante mais aborrido do que agente de

,seguro!
,

O fat9 faz lembrar aquele discurs'o - platafor-
," ma do Ranchinho:

"A, conli$são, composta de um só membro,' �que �é
,eu ... ".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


