
Federalizada a' Nos s:

200.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,oõ
58.009,00
72.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

200.000,00
90.000,00

425.000,00
50.000,00
214.000,00
205.220,00
50.000,00
50.000,00
10,0.000,00
50.000,00
50.000,00
5,0. OO�,Og'
80.000,00
50.000,00
50.000,00
224.000,00
383.000,00
50.000,00

'

56.000,00
50.000,00
425.220,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
!no.ooo,Oo
50.000,00
53'.720,9°
50.0�00

�54. 500,Ofl
50.000,00
50.000,00
80.000,00

405.220,00
"

50.000,00
45.000,00

104.500,00
'140.720,00
50.000,00

____dade de Direito
'o sr. Presidente Jusceli no Kubitscheck assinou entem. no Catete, a lei, que feM

,

' '

dada de Direito de Santa Catarina.

RIO, 20�(E)
derelize a Fac . 4. :.� ..

.... ",;,,�"��-r

O ato contou com a presença ,de altas' autorfdades e ti€: representantes de Santa .Catarina no

'Congresso� O projeto ontem transformado em lei fêra submetido .ae Parlamento em mensa-

pelo senador Na rêu Ranl0s-, quando ncexercido da 'Presidência da Re-
_

_

#,
r.'gem pr.eside�cia t

publica ,�

-- ,,- ::::::::::;::::;::::-::::-:-::-:--_----------.:::;;_____!!�--
;t
fY"'w�__#.��__...,-.....�.....,...}

�" DIRETOR
'

� Ku'ben's de �
� Arruda. R.mos i�
� GERENTE' �� Dominaos F. �
:; de Aquino �
:;wa'''·.,...••..• ..•••.....·.·.-.-................ �

RIO; 20 (VA) - Tomando'
ontem o carro-de praça, cha-

'

pa 45586, nesta capital, com Rot'I·CI·a' '·1·0' dadactíno ao aeroporto Santo;

'Dumont, de onde partíría pa- P'rele-I-Io' ra'ra São Paulo, o 'sr. 'Jacob
Mallsur, esqueceu dentro do

veículo uma pasta contendo.'
I

PORTARIA
jóias no valor de'mais d�
dois milhões de cruzeiros, Já,

I
° P:refeito Munícípal ' de

no "hall" do aerocorto, lem-, Florianópolis, no uso de suas

breu-se da pasta e co-reu atríbulções, resolve,
-,

parà a pista dos automóveis DESIGNAR:
- .

t
\

nao mais encon rando o que Os senhores João Batista
o transportara .. �erv�so J�-I' d�S .Santos, PreSi?e�te do

cob Mansur decídiu nao mrus Bindícato do Comércío VaPe-
viajar no sentido de eneon jist.a ..Dr. Carmelo Mario ,F3-

o rnais antigo Diá,.
ri, c;le, S� C.tari'n

Ano/XLIV

N. 12.611

/

Ediçfto de hoje 8' páginas

/

ComiSSãO
,
!

Florianópoli3, Sexta-feb'a, 21 de Dezembro de 1956 Cr$ 2,"

r

e'.__

�é Pro�utividade

"Pão duro"
.._-

_ .._------

"Verbas fede,rilis para
Santa Cafarina

Imlstérlo da- loricuh,ura
Continuação

Subvenções Ordinária ás Associàções
, Rurais:

Aprendizado Agrícola Sal-eziano Ascurra
Assoc. dos Avicultores do VaI; !talaí ..

Assoe. Rural de Araguarí .. : .

Assoc., .Rural d'é Araranguá .

Assoe, Rural de Blümenau ;.
"

'

'

Assnc, Rural de Bom Ratí ro :
'Assoe, Rura! de CRçador· '

.

Assoc. Rural de- Ohapeeó : .

Assoe. Rural de Carnnnr iú .

Campo Alegre .

Campos Novos .

Oanoínhas .

Capinzal .

Curitibanos . .

Concórdia .

Dionísio Cerqueira .

Herval D'Oest-é .

Florianópolis .

Gaspar .

Guaramirim .. : .

Ibírama ; .

Indaíal �.
Itajai .

Jtaplranga .

Ituporanga , ; .

Jara'guá ,.;
.

Joaçaba � .

Joinvile : .

Lajes .

/

Mafra .

Mondai '

Palmitos ; .

Pôrto União- .

Rio do Sul .

Rio Negrinho .

São Bento : .

São Carlos .. : .

são Francisco .

São Joaquim .' .

,/S. Miguel D'Osste .

Sc,ál'a .

Taió
"

: .

'Tangará .

Tijl1cas .

;rubarão .

Turvo .

Videira .

Xanxerê .

Insjalada, no Rio, an,teoo.em
Então, aos trabalhos rea;t.

,:,'0, 20' (VA) No 1:,:.. zados pelos orgã-os técnicos' constítuida: presidente, Ft:r-

bineie do minis :,) do Tra- do Minístérâo do Trah:ühc i nand Abelheira; coordenador Sa-o'p'aul ...1 'õ' � 'I
baito foi ínstalauo ontem so ,visando apurar o índics je; Lídia Lilpardi, presidente da

'

. o. e o SUl', o 'DraSI
�I,nfmente a o-missão Nfl- 'prcdutivídade, bem como a CNI; -Brasiho Machade Ne- S. PAULO, 20 (VA) '_ co-: tola!am;..se' pe�dôll ;

carní-

cíonaí ele ProdÚLi'.' dade. O necessidade e iniciar a (;0-' to, presidente da 9J>Tll.:' Leo- mo acontsca 'n9S anos ante-I._nhões ·que déhúmda�am o

fl',gão, visa cst'J,t;,�iecE'r prín, missão sua tarefa com r.1Pl-' clecíano Holanda""'Cavalcan- -ríores, nesta< éi>oc�, eneotlC: sul a iQtel.'l\ip��rifica-:le
cip.os qUe possam influir no s dez de modo que em future ti, presidente da 'CNTI; F. tra-se no,vam,�nte Interrom- 'no, desvio ,enh>e' Apiaí e Ca-

,: ssuntos de pro duc '3.0 nacio- prnxlmo já' se fenha chegado oardoso," presidente .da GNT pído li trafego rodévlárío en:-Ttlio Bonito.
'

"

�1�1�. Daí Sé ter lev<!cíú (,m con a un{ resultado !J�·ático. !�, C; Lenilox Marquior, pr3si- 'tre esta capital e ? sul
. d(,), --;-:.._.........:....:.--� ...,-.,..'------

L1. r,a s\I::t sub81.ituição,
a co-I segu;r falaram !0u,vando ....l' dentei dÕ:I0�AT,.�ind\Jlfo pp- p,aís, c0n:l píÍrali\:;açª,o de

cen-j" ',T'
'." ,;;'

L boração de empregadoS e iniciativa oS 81'S. ;BraSllllJ queno, pres'ld'ente do CNTT; te�as df cam�nhÕ�s e outI'os ,\ .,,"reJPffa, '

empregadores atraves de Ma_chádo N�to.,e Lídio Ln-; Silvio Abreu, diretor do INT; ve:�UI�s, �C�t�-eta�do tre-" TEV AV!V;":_O (Upj -- Um

,suas entidades. de classe. nardi, respe&tiva.nente pl'e : jornalista Joã<rSouza d?:en,� mc.ld"s pleJUlzos a PUl:tlcu-j tremor dê tCl'ra, de cinco

O, ministro Parsifal Ba:.·- sidônte ela Federàção Nacio- s11, Pauló de Sá,' seci'etã�'�o IaTe,s e � �conomia nacional. I �'e�gutidÕJi de, duraçãoj ,foi

rosa, d=poi8 de ter declaradõ naI do Oomércio e da 0Úl1
'

geral do ABNT; Olavo 1<'al:- De_ta feIta, enquanto j.em sentido na noite, passada em

instalado aquele orgão e em- ftderação de In�ú�tria. ! cão, diretor dO.,DN.IC; Jôe1 prossegllime�tÜ' as obras da tpdas as grandes cidflde'3 de I
pcs�;uLlo seu� membros, fe�

.

A CamL:,são Nacional de Paiva e Carios Saboia, té,,- estrada do Banhado,.Ql'a�de, Israel, incMt§ive Haita, Jeru-
rIa j):.:lavra. Referiu-se, Produtividade está assim nicos em prOdutividade. onde nos a� anteriores saiem e, esta cállital. 1

I�""�"'-'·ç.,.=>o,.......··",-

,

'

Xaxim , .

,Clube Agrícola de Caçàdor .

Fedêl'ação das Assoc. 'Rurais de Bta
Catarina .: .

Patronato Salezian'o Ascurta .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICA.DOR ,��PRbf.!ISSLÓ
.

v '.L'-��·
,

M 8 D I C O' S •
- ',OR: �E\' PEKKU'NI!: . '"

DR. WI\LMO.R zúMEH }jH. JOSE TAVARES MIINII .r

GARCIA IRACEMA "rll""l" P"I>' 1.....C�'lt1 ..ue N ..ció-

Ololomado pelá Faculdade Na· llÜ":;":ÇAS N�RVOSAS E M)i:N- "I ué .-Iedl,'iua. tJlIIV IIc,1I111.àe
eíeaal de :c..idlclna dâ LJnivrr· rAIS -

-

CLlNICA GERAL 60 oOr&lll1

sldade do Brasil Angustia 00mpli!ltoa iWJ U.ti: .. ,\NEIRO

&-.I-hlterno por' concurso da Ma- Insunra _ Atiô(,ues _ Manla'a' - '.perl(HII..�.Jlen... nl< "ealla OI

ternidade-Bscnla Problemática ufetiva e sexual :>itud São .6IlIKuel"
(Serviço do Prof. OctáVio Rc>- 1J0 Serviço Nacíonal de Doen- PI·Ot. - ..rnlllld� t'aullDo

drlgues Lima) QUS . Mentais. Paiquiâtra .
do nteruv por :I IIL..... do �erviço

tll:-Interno do Serviço de Clrur- lio�píta'l-Colinia Sant-Ana.: de Cirurgia

Cia do Hospítal I. A. P. E. T. C", "'CUN:>U.t.'l'ÓIUO _. Ruu Tra: Prof. h.ro ue Moura

d J
. • 17 11 OPh:RAI_;OESdo Rio e ImeltO Juno, 41 - .itas, 16 as �ra.. CLI".TI"A DE ADULTOS.r�ico do Hospital de Caridade RESIDi:NCIA: Rua Bocaíuve. • .. '"

e , da Maternidade Dr. ·Car"'l 1:1!J Tel. zsui .

OOENÇAS DE., SENHOJ:tAS
Corrêa CONSULTAi!: m.riamente das

110l!:NÇAS DE SENHO�AS _ Dr. AtMIRO BATALHA 7 - 9,30 no Hos;litlll de CoIri-

PARTOS - OPERA:.lES Diplomado ).ela Faculdade de da:�SIDtN'CIA'\_ Rua' Duarte
Cons: Rua João Pinto n. Medicina da Universidllde da

Schurel, 129 _ Telef. ��.288 -

16, das 61,00 às 18,00 horas.
�

Bahia Florianópolis.�,
Atende com horas marca- Clínica Médica de Adultos e -- ,

Crianças DR. CESAR BATALlÍA DA
das - Telefone. 3035.

Doenças de Simhc.ras SILVEIRA
Residência; Operações

' Partos' Cirurgião Ueo,tistaRua: General Bítteneourt n. Ondas Curtas - Raios Infra
101 Clinica de Adultos- e

Telefone: 2.693.
.

Vermelhos e Azul

Diatermia - Electro Coagulação Crianças ",aio X

CONSULTORIO: RJa Coronel Atende com Hora
Pedro de Moro, 1.541

.

MÉDICO Lo Andar, Apt. A
Com. prática no' Hospital Sill Frente ao Cine Glória - Est�to'
Francisi:o ·dê Asiils e na raMa Consultas das.9 às 11,30- e das

CIt"a do',Rlo de Janeiro
, 18 às 20 horas

CLINICA Ml1:DICA -

CO�9ul��i!?10�:�itor Mel. DR.' ARMANDO' VÁu;.
�eles, ,.22

. Te'!. 2675. RIO DE· ASSIS
Horârio!l� Seg andaa, Q,uart.aa e lios Serviç08 0"' Clínica Infantil

Sexta feiras: \. da Àssistência MuniciJlal e HOII'
Das 16 às 18 horas ..ital de Caridade
Residência: . RUa Felipe Sch- i,:L1NICA -l\1ÉDICA DE Cld.M"i:

mídt; 23 - 2°. .andar, apto 1 -

ÇAS·.E ADULTOS •

1'el. S.OO?, � .�.. - Alerl(ia -

DR-. 'H'E�N'·R.' IQ'U'E'
.

PR·ISC·.O Consúitório: ltua Nune. Mil:

.hado, 7' - Consultas das 15 ài>

.' PARAISO· IS Ilpru, J
•

"lW�J)I(:O . Re,Ji'dêncla: Rua .Maucllal G1il

Operaçõe8 �,Dóença8 4to. Se- l_lel'Jn�, Ó -- Fune: 3783 '

ahorae - Clínlea de Adulto... -- AUPITZ
. Curso de Esp'ilcf�li�ação· no DR. JÜLlO P

Bospítal dos Servidores do EI- FILHO
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
.

Consulta8 - Pe1ã manhã no

i.lospihl de Caridad�. '.

Á .ta·rde das 15,.,!! hs. em dialJ
te no consultóriQ á Rua'�un(:s
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2716.
Residência

•

� Rua Presidento!
Coutii ho 44. "Te1.: 3120.

.

,

Ex.interno da llO· .��Inar�1>
.! Ser v i�.1 de gast ro-e ...�.·olo�la
da Santa Gaaa do Rio de JenelI(,'

,Prof. W. Berardinell�).
. Ex.interno do Hosplt.al mater·

•lidad.. V. Amaral. .

OOENÇAS INTERNAS
Coraçã'o';-·c. Estômago, inte.tino,

[igado e via!. bilia?es. �ina.
Consultório: Vitor Melrele. 21

Das 16 às 18 horas.
Res,idênciJ.l: Rua Bocai)!'va 10

CLINIcÁ Fone: 3468.
��--.--�--��

OLHOS - Out'I'DOS - NARIZ DR. MARIO DE LARMO
E GARGANTA CANTIÇAO

DO .'-�-

. l\U:DICO·"·
ÓR. GUE�m�mO DA, CLtNICO DE CRIANÇAS. D E N 1.' .I S TAS

.

'
. FONSECA _

ADULTOS NSECA
Dl.lenç ..B Interna. DR. SAMUEL FO

Chefe_ do Serviço de
.. <iTóRl' (�ORAÇÃO. -'- FIGADO -_. RIN� CIRURGUO-UENTISTA

�O do Hospital tie. Florianó_poli�. ':�. IN'l'ES'fINOS CUnica _ Ciru.rgia Bucal
F'osRue a CLINfCA- os APARE· .

d D tá 1
LHOS M-AlS 'M{)ImnN'O'}:Í':.r��!- l'rÍltaPlento moderno a

. Prlltese en r_

TRA'l'A;MEN'l'O dtls IJOENÇAS
.

SIFILIS Ralol X_ e lnfra-\fMDle!lt0
ou ESPECIA'LlDAD:b. ii.. Consultório' - Rua Vitor Mei JnáTERMIA.- - , , r.';;
Consultas .- pela' Iít81-:.hã n<

.'

eles, 22. i, '

..c.ons,ult,ó,rio, ,e .Jl.fiid.!.ência: 61,."'.
�

H0SPITAL' . t _

.

. -HO.RARlO: .
.
kua Fe:l'JlandO ..lilaelaado; n.,

.

',�
A TARDE ,_ daa .2 .;" .6 _'.

'

Das 13 àS. 16 boral.
, ,j'Sine: 2226. " , ':f.

a'o CONf>UVl.'óRLO, -r:'� U'lb,doíl_ TelefQue: con�:\*�ío �.3<!1�. � . .Jiltl ••Ui:t"";'
..da.. "8,1!0,,•.àL 11 bo- ""-,,.'-,. R'e.... I'dt\.t1cia:.

.

a J'C'l.�é ;10 !\'\a-l' ras e das I 00 b 18· }io,a. . :;"t,' ,.lLHPlj· ''!- nO :., • -.: -.' -"�. S 'd .• T. ar

RÉ;:'_DtNCÍA' Fen:�e.· Scl:!. Pereira 158. -:-. r!lia.... .�� ."UI Exclusiva. 'ente cOJU ..ora � -

��

midt- nO. 113 Tel 2865. ; �e-i�o�f"';·)!�t:�J;·" .'
.

ca�âbado � das � �. 12.

.

.�.
DR. i�Tf�!í::;ONli" � DR. ��'ft��INO .

DR. LAURO .CALDEUiÁ ,':-

,'IRURGIA TREUMÂTOLOGiA MÉDICÓ: ClItU�GIÃO, _

DE ANDRADA.. "". "\?,y. .., "" 1
J ,,<.

_ Ortopedi.l l)oenças de !lenhora. - Parto'.. ,CIR,URGUO,.DENTISTA .......... -.'J .. '. ", t.·c

C01l8ultório: Joãl> Pinto, 18. --cuOrPseOr"dçeõe8'ap·érie���a�e.r��.�',: p.��!�L.':6� a.da, "If;':�

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

.'

o .I'.Dan 15 às 17 dlàrianlente. ...
d T' S'l' Ui ,- .'

c
.

lúnga pra't"lca nos Hospüal. e :::03 - Rua enen.e I vena, �\
Menoll aos Sábados . t d 8

àS'lte.: Bocaluva 136. Buen9s Aires. .

F r
Atende diáIlamen e a. ., I, j ,

,."'one: - 2.714.
- CONSULTóRIO:

.

Rua'
...eONIP: 11 horas

• 14' 1P b ru'
.

.'
Il

;':.���idt. flr. 18 (sohrnrlo)... '" 3ss e 16as 119 a. o

r A
..

VRA. WLA��:.AVA ,,:,UI<AO<'Ü,"""
.. ".. -:.?�:��:�;d�·!$:;��d","" P". ,+/ f

�

W..
_Rel!idí'""ia: >\velllda Ri .. Rr .. lI- Telefone: 3666. .

- 0lIIIAIfTf' TODO DfA

:OR. ANTO�IO DI:B 1.00, n
..-i2�lend" r""'mado.

- /
,�

.

nOS \IAf)�JO S
MUSSI 'i'elefor.e: .:... 32.96. V ESTAnO' "

.<
...

.--------.-

•D}"'-R�-' 't..'"DR. LAURO DAt:RA
"

AD�IIl"'STRAÇAO. "_"
CLI."IICA G.EU�1... Redação '. �fic,.... , l rua, rou·, � ,,_., . ,

mOles;!" d� ,.·beiro "dfra, D. 16t Tel, '1022 ... ..
,

};1.peciaii.;La éUl
• • .

.

� 1; • �
" nllo' as e vias urlnarI8.". _

- ex. postal 139. .,.

""Cura 'radical dlls Illfecç�:a Diretor: RUBENS A. RAMOS' �" �I �
agudas e erónicas, do lallete o Geren!.e: 'DOMINGOS F•.D.'

gellito-urinário em IIUl'bo. OI AQUINO .

Repre7tentante. :
se"OS. 1" D''''elltivo _ri t

-

A S Lar.
Doença� 'do upa!'e uO I. '",epresen lIçoe" ".

e do sisHma n(:r�01·�t 2,L ás fi LtRd�..� ,Sen.ad'or nanta.;· 40 -= 6°
Horário: 10th AS .. e� 711 •

�� - .. '

'Consultório: R. Tirauente., 12 an.dar. . .

- l° Andar -'.- F'one.� 3�46. .

.

'IR'eula·: i262-6dge24 -No��::/i�:lr�� .. ,:'MINIST'ÉRlh DA AGR.ICULTUR'A"Residência:' P.. Lace.r.da COU� _. v

tinho, 13 lGhácar .. ao Elipanha, nd .. � �ala 512 - Sio Paulo "'; S'ERVIÇO FLO,RESTAL
_ Fone: 3248.

, _.__
,Assinaturas anual •• 'Cr, 100,00

DELEGACIA FLORESTAL
-

DR. ALVARO DF Venda avu·lua ...... Cr' I,�O REGIONAL
HO Anúncio mediante contrátG.

CARVAL OS originais. mesmo não pu· "ACORDO" COM O ESTADO DE
MÉDICO D'I': CRl�N{AI" blicados não serãó Aevolvid.P.. . SAN .... <\ CATARINA

UERICUW'URA -- FEDl,ATiUA .A dil'�ção nãO,8e N:'J..ónsabiliz,
DR. JÚLIO DOIN

P
� ALERGIA INFAN'l.lL '. pelos concF"·. emitido. 1\01 Ue, A V I S O

C>msultÓrio' .- R.",,' Tuade .. ·

tigos auiJ A Delegacia FJorestal-Regional,VIEIRA
tes n.9 _... Fone: 2998.

H'}'lUÉDlCO' " AV .rCI 10 no senti_do de cDibir, ao máximo POE- ,

A EM OLHOS lte,side�cl�.:. -'I' 1 2'630 INFt)�" ......nE!.' urEI8 I
. ,

l!:i"Pfi:CTALIST Luz n: 106 .�

'rt
e .

14 às' 18 bo· a leitor encontrará. nesta IlQ, !ive, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-)l'VUlOS. NARIZ E �ARGANT.A liOrilTlO: _ ...as
luna, l'nformações que n..cesoiit� .. d' d t f' .

.

"AMEN'TO E O""ERAÇOES .

te
. Ir

..
os ;.,;.;�:s .rosc,s e eltos econômicos e ecolo'gl'cos queI'R •(, :r:, .,·as diériam.an _

. diàl'!ament, e d, imediato;.. .,'pf'3.Vermelho - Nebulizaçio -.
, __

"-

"IS TI 'ó'.'le acarretam tais práticas, torna pu'bll'co e chama a· atença-·oUltrl1-Som DR. NEW'fON I ORN" . � t', .

l'i'�:., .. ",,.nto de .Inu.i� ..em 'AVI. A
O 1!ltallo· .•..•••••.. ,. ,. �.�:: de todos os proprietârios de terras e lavl"l.dores '�m -ge-

operaçio) "
D �RAl lA. G;ize�a :r" .".... Ú19 tal; para aexigênéia do cumprimento do Código Flores-

"ndn-r .. tin08Copla - Relcelta dtto I CIIdW�GnlhAorai. _. 'procto- Dlmláprr�nse.a o'·
-

� 1:6$8 tal (Dec.r. 2.3.793' de '23-1-1934) em todo o "'.·stado.f'). ·01". - Moderno equ pamen (j Doenças e De
édi'a ,,�' .RI

P' ')t,,_Rinolarlngoloe,la (único logia - �1etrlcidade. M Mei.•HOSPI�Alll:.
, QUEIMADAS E DERRUBADAS nÉ MATO

no Estado,) ('OIlC't1tÍll'lO: Rua VitO! Carlda..v.

Fl.'....t.rio das· 9 às II! bora. e l'el�s n. ;>.8 - 'relef�ne: 3307. 'Provedor) .....•...•...• 22 .•3018: \ Nenhum éiropr'ietário de terras ou lavrador poderá
l·L Das la )101'801 em I Portaria) .. ,......

.

d d d b<iH- t" às 18 bO.raa. Consu ma: , 8;881' }.:l'OCe er que•••la a ou erru ada de mato sem solicitar,ConKlilt.ório: � Rua Vitor Mei- diante.' .

'

3422
Nerêu Ramo.

.'1.1117
r,.lp� 22 _ Fone 26'16. Residêneia: Fone, . Imitar :.····

. com antecedência, a necessária licençl{ da autoridade
1.,,� - Rua São Jorel 20 - Rua: Blumenau n. 71., I'\ã\) Sebastiâo j Cau d•.

&t1611 florestal competente,' conforme dispõe o _Código Flores'.
F""I" �4 21. 'Õã.-ÃNTONIO BA'l'IS'f� M�:'����ad;"D��i�;'c��:' tal em seus artigos 22 e.23, réspectivamente, estando Os

'JUNIOR "

'os Cõrrêa .....•..••.• 1.121'
inJ.ratores 'suJ'eit.os a penalidades.CHAMADOS ua- .

GUNICA ESPEÓAI..IZADA. DE GENTES •
/ REFLORESTAMENTO

.

.
. CRIANÇAS, • Corr,o de Bombeirl;!s ....

" .•�.nt .

E t R t' I'
Consúltap das 9 áa �1 h�ra•. Serviço Luz (R!:lelama. ,.' .

s a
. epar lção, pe a rêde de viveiros florestais, em

Res .. Cons, pudre Mlguebnho. .

ções) •.........� : ..
2;40. coop.eração, ,q'ue mantém no Estado, dispõe de mudas e

12. .

'( Po!í.cia (SaJa Comissário �.():l&.
semlmtes de espécies florestais e d"e' ,,"r"n'amentaça-o, par'a'.. Polícia (Gab. I'elegad'o). Ui94 '"

---CDR• /!.' LOBAT() COMPANHIAS DI 'orhecimento aos agricultores em gerà1, interesB-ados no

FILHO TRANSPORTES u�v Idlorestamento de suas terras, além de prestar .toda
')oen<:1I1! do apat't'lho rellp1utório TAC . t;;' ,

.
.'

.

TFRERCI'LOl'lE �ruzeiro do Sul ".. i':� n"'lén açao �ecnica necessária. Lembra, ainda, a possibi�
Df'.• EWALDO �CHAEFER !t-\Dli)(�HAFIA E RADlOS('OPI! Panait '. !idade <.la obtenç-ão de empr�stimos para refloresfamento

• -
'" '"

fl()� PULMrlES /
Varig. , .....•... , .••... :2:126

BC'l" M'd' de Adultos .

1'" rar L6ide Aéreo ,. %.402 11,0 anco do Brasil, cõm juros de 7% e'prazo de 15 anos:
inlca e lca Cirurgia • o ,0 • .

'1'1
e Crl'anças �'"r",ectn pela FucllldaJe �a('h·· ReI.! , �::OH

.

Os interessa,dos em assuntos' florestais, para a
I I r Scandinav;sa. . . . . . . . . . . .

bt
-

d
.

.N n'l( ,,'o \1t'4Iif'in" 1'i.io !'I!' I' II ..
1l0TiHS ) ençao e malOre� esclarecimentos e requererem auto-,Consultório ""7_ Rua u-

'
..

IM ...... ' rur�iã". do HOSpltl1 'Ie- ! 021 .. -

d I'Lu't , ,...

2'.2"'.1') rfZ,.açao e lCença para queimada e derrubadas de m"to,nes Machado 17. rpu R,. "".. M
<>

Horâr1'0 da's' Consultas -I
Cur�(I IIl' eSj)t'J'ia1izlt"ÍlE,n' "",'. l\i:r::��� :::::::::::::::. 3.141' devem dirigir-se às Agências Florestais. Municipais ou

-"
"'
.. :-:' T. E,<_lntprno e

__
.'(-a88 a- . • �2' d' t-

t
-.

I' f U La porta v·, .• Ire amente a esta Repartição, situada à rua S-"ntosdasI6às··17horas(eXCt:0/I"nl.e" .. Ci�"re'I,,"" r.,. WOCadl.llle "" ', .. 'U49'DI t 06 FI'" r
"1

áb d)
. I" f;"'fmariu (Rio). Central.·................. 2.11941 l mon 1). em. ol'lanopo IS.

ao", a os •

,

"'.,�. Fe·!i.pe Scbmldt, 18. - .

T I f 2
td�ncia: Rua Vlscon,-,', FOlie .3-80,) ." . " 1.17.1,,'

e e �me: .470 ",-:-. Caixa Po�t�l, 39n.
.

P t 1?3.,.L..) Atend();n:1ho�l\jfm,,*'rcad �.6fi9.. liE'Jegrafrc{?: Agns!l'va'
!':7:0, ...

1'. .

. :.""",, )',U'" \' K�t�;,��.,J h,
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Dk. ROMEU BASTOS
'PIRES

--

M.tnICOS
CIRURGIA CLfN!CA
GERAL-PARTOS

Serviço .;ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE- SENHO
RAS, com l'IIodernos métodos de

diagnósticos Ir tratamento.
SÜLPOSCOPIA -, HISTERO -

, SALPl,N'GOGRAFIA - METABO
LISMO BASAL

It'\dloterapla por ond,as curtal.

Eletrocoagulaçiio - Raio8. Ultra

Vi@leta' e Infra Vermt;lho.
Consultório: Rua TraJano, n .. l,

l0 ..n.dar - Edific;o do MontepIo.
Horário: Das 9 às 12 horaa -

Dr. MUSSt.
nas 16 às' 18 hor.al - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida, \ Trom-

powsky, _��:..____ "'--:-

DR MARIO'WEN·
OHAUt;EN

Ci.IN ICA M�DicA DE ADUL'lOS'
r: CIUAl'ilÇA.S I

t,0118ult'lrio - Rua Joio Pln

t,o, 10 - Tel. M. '169.
�olisultaij.: Das 4 às e hOTal,
t:�s,.déncia.· Rua EBtevea' J6-

oivr, 41\. Tel. 2.812.

I
I'
I 1- sábado (tarde) Farmácia

'.

Sto, Antônio Rua F. Schmidt, '.,l

I
2 - domingo Farmácia Sto, Antônio Rua F. Schmidt, '13
8 - sábado (tarde) Farmácia "Catartnense Rua Trajano
9 - domingo Farmácia -Catartnense RUa T.tajaro

15 - sábado (tarde) Farmácia Noturna., Rua Trajano
16 - domingo Farmãcta Noturna \ Rua 'I'rujan o .

22 - sâbado (tarde) Farmácia Espe rança " Rua C. Mafra
23 - domingo Farmácia 'Esperança Rua C. Mr.fl'a
25 - 3.a-feira (Natal) Farmácia Nelson Rua 1"'. Schmidt
29 - sábado (tarde) Farrnácí a Moderna RUa" João Pinto
30 - sábado (tarde) .F1\l·mácia Moderna 'Rua João Pints

.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácial3
Sto. Antônio e' N'otilrna situadas, às ruas Felipe Schmidt e

ErJtesso FlananóP.lliS lida. i T"J:�;;e�nt;. tabela não poder se alterada sem prévia

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPR:lSSO-
-t autorízação deste Departamento.

FLORIANÓPOLIS LTDA. I D. S. P., e� novembro d� 1956 .

- .

.'
LUIZ Osvaldo d'Acampora

'l'ransportes de- Carzas em Geral entne : FLORIANóPO- INSPETOR DE FARMACIA
M�r· .LI8, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, RIO

,

S
D.E--JANEIRO � BELO HOR!ZONTE.

39 A a- .'.-
Matriz:. FLORIANÓPÓLI6 Filial: CURITIRA

G A· DOS Ruâ Padre Roma, 43 Térreu Rua Visconde do Rio BrancoA D V O. '

Telefónes: 25-34 (Depósito) 332/�6
25-85 (Bscrttôrto\ 'i'tlefc;me: 12-80

Caixa Postal, 435 Ena. 'I'elag. "SANTlDRA"
End. Telei. "SANDRADE" rapidez _

80 NOS CONFORTAVEIS .MICRO-ONlBUS DO

Agência�,,��o��AI.EGRS
•

i IIPIDO·-;snt:IIISltll(O»
=-

Avenida do Estado 16f:ti/'16 Rua Comendador A.l.evedo, .'lorianópolil - Itp.1af - Joinville _ OurItlba
64 .

: �
..

:-� _��.'i� i'a:� ; .

Telefone: 2-J7-33

Age
A

nela. �dll
....OeOOOlO ,elq'utn! da

Atende "RIOMAR"
. • Rua TenfJnte.· ..'Sllve ra

E1t.d, T,lfi. "RIOMAULl"I .. '""'I!II ___
Agêl\d-a: RImo "ORI

ZON'rR

GONDIN & CIA.
R E P R E S E N T A ç õ E S
---- Casa Fun'dada em 1920 ---

Rua Cons ...Mahq, 33 - 10; Andai' - Caixa Postal, 120.

Florianópolis,' "'E'n·d. ::'EÉ'EC:'R.: r.. '� S (}. 0 N Fone,

....

. I FI{)rianóp� ... ..,-- ESTADO DE SÂNTA CATÀRINA

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1956

••'., A HORA no

1'ONICO Z);:NA
\

4.0 PRIMEIRO SINi" )E FRAQUEZA, TONICO ZEN�\
.... ,.jUA 'MESA!

.

.

.

cada.
Felipe Schmidt

las II e. ,4.

C)R. JOS2 MEDEIROS.
VIEIRA

_ \DVOGA.DO
Calxll Postal 1f10 � 1taJa' -

-'"nta Catarina.
--_......--- Filial: SAO PAU1.0

í'R. CLARNO G. ,

.

GALLETTl
_ ADVOGADO -

Rua Vitor- M.ei::le-les, 60.
FONE::, 2.4il8

Flori.lnõpolil -

EDeL. Telái. "SANDRADE"

Telefone: 87-06-óO

UR, .

ANTONl(}lPD..�S .DE
ALMEIDA. .

_ ADVOGADO _'.
'Escrltório e Residênci.
AY. Hetcilio Luz, 16
Telefone: &34C .

......................•

CLíNICA DENTARIA
.

DO
DR. A�VARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horas

das 13 às 17% horas, dia-

ArfIKla: RIO DE J'AN.�mO
'''RIo.'''''

.

"Riomlv'"
A �nida Andi 'tS, 871-B

�releftlrie: .. JO-27
Atende "RroMAR"

_,/'

Rua Dr. Carmo hetto, 99
Fone.: 82-17-3g e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARV"

-

NOTA: ..;.... Os noss(] ,rviços nas pràças de Pôrtu
Alegrf', Rio e Belo Hoi'izõllte, são efetuados pelos nosso�

agentes
e

riamente.
.
Rua Victor Meireles, 18.

"RODOVtÁRIO RÁPlDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI'
.

·-Fonés � 25-84 e 25-85 -
'

.

,••�••••••••••••••••••••••••••••M ..
"

esquina

Filiái "A Soberana"llistrfto 00 Estreito..,... .Canto.

�
.

2.5 %
".

ã_

"O ESTADO" O M{\I.S ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN\

fARMÁCIAS DE PLANTÃO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS
MÊS DE DEZEMBRO

Viagem .com segarCloça
e

.----�--------�--�----�----------------�--�---�-.

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

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

A União Fabril Exportad'oFa (UFE), estabelece um . concurso
entre os seus consumidores de todo o Brasil, para um' novo ·pro.
duto que ·vai lançar na praça, destinado a revolucionár os antigos
processos de l�vagem, o que se verificará agora' em

"

menor tempo
com., mais eficiência e ,menos gastos. .

'

Nada 'menos Ide CÍ'$ 50.000,00 serão 'distril)uidos no concurso
orá ap'resehtado, como homilnagem àqueles que em todo. o Brasil,
sempre dera!}t, prefér,ência aos produ to" que os.tentam a marca
famosa e trádicionaI "UFE".

As bases' do concurso ,são as seguintel:-
1) Os 'co'l1sumidores dos nossos 'produtos concorrem a prêmios

no valoi' de Cr$ -50.000,00.
'2), O Concurso será encerrado no dia 22 de dezembro .de 1956,.

verificando-se o sorteio em lugat público com s assistência
dos interessados •

3) Para concorrer, ba.ta que cada consumidor, sempre que
precise adquirir um ou mail dOI nolSos produtos; no seu

armazem, feira, m�rcadó ou qualquer loja comercial, pedir
um comprovante de compra (nota ou fatura), que e!lpeéi�
fique 08 produtos da União Fabril Exportadora adqulrido.s
.pelo cliente.

.

. /

4) Uma vez de poase dilue �omprovante, o 'concorrente deverá
escrever na 'parte inferiu da

-

nóta ou fatura o nome por
extenso, rua, número e cidade, Item assim o titlllo a ser .

diodo ao novo produtQ' a ser lançad\) pela Uni_ão' Fabri)
Exportadora;

,

5) O· comprovante com as res·pectivas anotações, deverá ser

remetido em carta fechada, para a redação de JORNAL
DOS SPORTES, Ridio Nacional ou .ascritório du' União
Fabril Exportadora, à Rua Mig,uel �Cout(l 121,_ com a se.

guinte inscrição - Concurso U F. E ..

6) Cada concorrente poderá remet�r quantas �artas desejal'.
7) Após o recebimento dl!s, cartas, desde 'que, ali mesmas ea

.

tejam dentro da� eJ<jgências es1,ipuladas, 'serão numeradas
e dev,idamentê guardadas até ao dia do sorteio. / ..

_'8) O foncul'so �estina-s.�. a_todo�'iI ,território .nacional, uma

.vez que os produtos da UF]!} se encontram-espalhadl>s pOI
todas 'as praças do ..Brasil.

.

9) Qualquer' prod,uto !8bricado pela União Fabril Exportad'ora
tais cOlno: Cêra "CristaÍ" -' Gordu'ri de Côco "Cristal" �

Sa'bão "Cristal" -' Sahão "Pachá" - Sabão de Coco. "UFE" -:-
Sabão "8antacruz" Sabão "Rió" .

Sabão "PalmeirJ.l"
Sabão em Pó "Cristal" Sabão da Mal'ca "Portu-

guês" - Pasta 8aponácea· '\Cristal" - Velas "Cristal"
Velas "Pachá'" - Vel::\s "União" - Desinfetante "Ufeno.!" --

'Glicerina
.

"Cristal" ou "Federal"
'

__

o

Oleo de Algodão '''Adamastor''
- Oleo de Ricino "Polar" ou "Brilhante" -' Sóda Caustica "Careta"
..,... Palha de Aço "Cruzmalta" 7- Hemovedor '·Crista.!" e "Zaz-Traz"

podem ser adq'tlil'idós � servem para' o concurso ..

INSTRUÇõES 1\OS CONCORRENTES
O novo prodúto a ser lanç.ado, brevement'l, pela União Fabril

Exportadora, não e lfquido "nem gasoso. De sólio;)o, só tem .particulas.
E branco como a neve ... Deixa -às roupas a 'braucura do Cristal

po·r conter os elementos ALFA,-X-12, que neu.tralizam o cloro' e as

particulas 'C:áusticas dos recipientes que possam estar agregados
antes dos exames finais de laboratório, tornando-se o mais poderoso
detergente, eficaz; neuthoro, um branco cristalin�; que desafiará os

séculos ...

,
'
..

• O S PI('�MIOS
Os Pr-êmios estabeleci,!os pl!:ra o Conculso UF,E. são

guintes:-
}.O Prêmio - Cr$ 20.000,00.
2.° Prêmio -' " 10.000.00

os �e·

.3.'0 Prêmio -
"

.4.0 Prêmio -
"

5.° Prêmio -
"

5.000,00.
3.000,00.
2.000,0\).

A Casa comercial ,à qual pertencer a nota ou fatura do pri
meiro prêmio, receberá um prêm;.o de Cr� 5.000,00.

Os funcionários dêst" estabeledmento também terão um prê.
mio de' Cr$, 5.000,00, que s"rã dividido de acôrdo com o número dos
ijl,!!sm9s,

AlépÍ dos prêmios oferecidos ao final do concurso, tôdas as

semanas -a Rádio Nacional na "A FELICIDADE BATE À SUA
PORTA",' aos domingos, das 18,3.0 às 19,30, sorteará uma carta do
concurso U. F. E. que terá um prêmio no valor de LOOO,OO cru

zeiro�, para o concorrente que mandou o comprovante, além oie
Cr$ 1i00,OO para os funcionários do armazém onde foram feitas RS

compras.

.

As �al'tas sort�adas se'manalmente, continnarão a ter valor
para o sorteio final, podendo um, só concorrente receber prêmio
no valor de 80.000,00! ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continuação da sa Página)
.

podeis e-star certos, no que slleira, enquadrada no pro
Si não sou funcionário I depender de mim, serão grama do Partido' 'I'raba

do quadro, espero poder su- processadas com a máxima lhista Brasileiro, dêve de
prtr essa qualidade, com a presteza. .senvolver-se no sentido 'de,
experiência, no trato da I Nenhuma obra 'humana é com a menor contribuição,
cousa ,públicà, . adquírídg perfeita e a esta regra ge..: dar o máximo de benefício
em cargos executivos ele- ral por melhores que sejam aos associados, cortando-se
gislativos, exercidos, no as intenções, tambem não os gastos supérfluos, Nesta
âmbito municipaJ e esta- escapa o nosso Instituto, ordem de pensament fa.ço·
dual, em Santa Catarina. I criado, como os demais Ins- um apelo aos srs, funcio
No exerciclo de minhas l titutos de Previdência So-

I nári?,s, sob minha jurisdi
funções, envidarei todos cíal Brasileira, pelo inol- .

ção e principalmente aos

(OS 'esforços para corres- vidavel e saudoso Presí-
'
srs.: médicos' credenciados,

pender á 'confiança em dente Vargas, que teve
I

pa�ra colaborarem com esta I

mim depositada- pelo Parti- em mirá, amparar os as-
!
Delegacia, no sentido de.

do, ao qual estou' filiado e sociados dos
'

Institutos, na j coibir os estratagemas usa-. '.

pela alta Direção deste sua maior parte' operá-: dos por elementos' menos
'

Instituto . de Previdência rios, gente humilde, que escrupulosos, que somulam
. Social. nã� pode pr�scindir da p�o- r doenç� .

e se 'a·prov�ita,.m de
.. ,

Venho de um -municípío teçao, nos días de seu 111-
I
benefícios a que nao fazem

essencialmente irídustrlal - fortunio, dando-lhes·maís ' jús, consumindo os recur

Brusque - e como filho de tranquilidade, pondo-os ao I sos, em prejuízo' dos real
industrial e industrial que abrigo da inéapacidade de I mente necessitados. Os .pro
fui, estou bem- famlliartaa- trabalho por invalidez, ve- \ prios associados, dire�
do com os problemas do lhíee, doença .ou acidente e

J
mente ou por seus orgãos

operar-iado, cujas reclama- auxiliando-os, nos casos de de 'classe, que são os sindí
ções, quando justas, íncum- natalidade e falecimento. 'catos, poderão e deverão
be a.<:' Instituto, atender, na Uma Nação que .não con- exercer um ce'rto controleA bênção que reuime e que perdoa! -

_�""""'.J". _ ._,_�
...........,..,.�_ ......._......

esfera de sua atuação. As segue resolver o, seu pro- sôbre o� seus colegas fal-
ANIVERSÁlUOS Ihinha do sr. Ury Coutinho portas desta casa, senho- blema de Prevídênclâe As- ! tosos, denunciando qualquer

FAZEM ANOS HOJE-: de Azevedo nes associados, que conside- sistência Social, para com
I abuso e apnesentando suo.

_ sra, Maul'ici de Oli- - dr. Cesar Ceára, fun- 1'0 a vossa casa, estarão a classe obreira; não pOde-I' gestões para a salvaguarda
veira

.
Martins, espôsa do oionár io do Ministério da abertas para receber as ,rá desfrutar a Paz Social. do erário do Instituto, que

sr. Dioclécio Martins Agricultura vossas reínvíndícações e A Previdência Social-Bra- em última análise lhes per-I •

_ dr. Moabyr de' OUve i- - sta. Delizia Pettigliani "------r tence. Eliminados os abu-

ra, médico Veterinário do --l- menina Wanda, filha A sos e corrigidas ·as falhas,
Departarneento de Saúde do sr. Horst Buecheler i os cálculos atuariais pode-
Pública do Estado; .a. vva. Maria das.Neves

' L ,.
'"
rão ser revistos e elabora-

- sra, Pl'of., Déspina Lisbôa, professora aposen-

F
.";

. dos em bases mais vantajo- -

Spvrides Bôabaid, espôsa tada
.

.

sas e dest' arte sobrarão I
do dr. José Boabaid -:- sta, Dalva Cunhá

, ,mais recursos c

para o fi-
.

- sta. Irene Silva, fun- - sr, Sergio Vieira ,-:- .,' J
.;"�

,

I nancíamento da casa pro- I
cionária da Lívraeia Cen- - sr. Altami� Ferreira, :��� I.':�' -;:C:5"� :'� ·:;S::.f pria, assim como, ,para be-

.

tral. da Cunha
.

� 1 - �:�,,;�� ,-t' nefj�!os de, outra; 'Ol·aem.'
-'- menina R2sernal'Y fi. : - 8:r. Saul, Dopi.z�obt�i .

=. ',l.
.

i�/ ,�1'� Com 'um controle. n1llis rigõ;.

Bit -i f,-'1 E TAS
J

r
-: 'ot

é,,< >

;:�:,�::�:.�.�:J;:i:��::o - jransporfe i ecooolQico. ciente, fazendo com que,

d tA, preencha melhor a sua be-
Para os que residem longe do ponto as. suas .a 1- &.\..175

di I nêfíca finaUdade. -=-'--'__---_.,....._........--

vidades, torna-se srhremaneiramente dispen rosa a 0- 'n'
--...................-----=-,---

comoção por onibus. São no mínimo 4 viagens por dia
.. �.:."...:<. «"'0 t-eodltulo"\,..., � Na. organização moderna " ,,�

que, no fim do mês, -representam uma sangria no orça- .1 '

!'.. de qualquer Instituto ou C·
t

-

D·bl· M�men��i,'a 'enorme p-:;;ocUl'a de bicicletas, cuja venda e
...
t

.. '/ Empreendimento, o trabalho om a'DI' Ia na ao
� eficiente e produtivo. é de

uso sobe, diáriamente, de volume. .. SEXTA-FEJ'RA, 21 DE DEZEMBRO
1 E· t b· I' t h d

•

equipe, por isto, para que
Além de uma enorme quantidade de bicic etas para s a e ecimen o onran o· as suaa congêneres" dI) P 1

M d I E t d eu possa dar cabal cum-
ilseste a egria no meu coração. (Salm-o 4:7). Leia

criançaS; presente ideal de natal, recebeu A o ,e ar s a o. Salmo 40:1-8.
d

. T�"
.

I' ad
- primento a minha mIssao,

um grande estoque de bicicletas para homens as maIS t:CI11�os. eS��I� IZ os 110 ramo à sel'viç'O da co-

Treputadas marcas. Essas, bicicletas podem ser àdquiri- .ietividade, e· na elegância do �primoràdo gosto 'de 'bem preciso da colaboração de '

ODOS OS DI S· .

I . . todos os funcionários des- .

. A , não importa quão sombrios e ,tris-
das à vista, com Uni desconto especial de 200_ cruzeiros,- "estIr..

,

.... _ ,,'. "',f.�. t
.

•

<. ta casa. Façó a' cada um es seJám, podiam ser ensolarados e agradáveis, espiri-
à titulo de oferta de �esta, ou pelo sistema crediário, em D_ispondo de variadiss. imoo estoqut' .. de ca.se.miras, t I t f 1 dde me�lS prezados colegas ua I?en e a an o, se apenas qUÍl:léssemos dar um lugar
dez pagamentos.me't�ais.

.

tropicais, linhosf bins' etc. '." C tde trabalho; desde' o mais a rIS o em nossos I:,orações. Nosso orgulho, entretanto,
·No'-Sub-solo de A Modelar de modas, nO'1l1esmo 10- VJsit"j pois, -s·em cOll_!promisso a ".A:lfaiatarI·a Mel·lo". O con d f D L 1\

'

_ humilde até o mais gradua- serva e. ora. . . [oody' disse: "Eu creio' fir-
tal, onde se acha a secção de bon�cas,· brinquedos, por- .

t
. BODAS 'DE OURQ do, que cumpra o seu de- ·memen e que no momento em que nossos corações. esti-

celanas e ".cristais, ellcontram-se igualme�te as bicicle- e
.

d Ih, JOÃO DE DEUS ':MACHADO ver, com fé 'e entusiasmo. v� rem vazIOS e orgu o e de egoismo, ambição e inte·
tas para ad�ltos. CECILIA DE SOUSA MACHADO

resse pessoal, e tudo o que fôr contrário à lei de Deus
Osvaldo, 'Maria c1e Lourdes, Silvio, O�valdin'a, Ma-

Assim sendo; trabàlha- .Jesus entrará e encherá todos os seus recantos."
'

lio, Humberto, Silvia. Nivaldo, Humbertina, João, José,
rei conVGSCO para'o sempre'

,

Uma vontade dividida conservará Jesus de fora.
Nilo e Aloisio, têm o grato �razer de 'convidar os pa-

crescente prestigio do I.A. Nos queremos deixar Cristo entrar em·nossos corações,
P.L, procurando a:umentar- mas ao mesmo tempo t �lr.entes e amigos pan a missa em ação de graça pelo '50.0 -. queremos man er ne es ()g' ouro-

aniversário de casamento de seus pais, que fadio cele- .lhe o boni conceito qwe de- péis e engôdos do mundo.

brar na Igreja São Luís (Pedra Grande), no dia 22, às
ve merecer no s,eio de seus

-

Nós. não Lh"e qllt'l'emos dar lugar por-temermos que
8 horas. associadós, distri,!>uindo Ele queIra que façl1rr!os alguma coisa que modifique os

Al1tecÍ-}'lam ,a todos o melhor agradecimento.
benefícios aos verdadeira- r,ossos pl.anos.· ,

.

,

mente necess_i't��o�, ob�de-I _ Crist? éstá semI.. l'e ba.tendo à porta de nossos cora-
, P A R T I C I P A C 'i O

cendo a um crlterIO de JUS- çoes. Esta'a sua voz perdIda para nós, em meio aos re-

:'. A, tiça, vasado nos princiPios' clamos e, confussão de noss.a vida' diária.? ·Tapamos os
. CARLOS PORTO e SENHORA cristãos, que se harmoni- nossos ouvidos porqb:e a sua vontade não é a nossa von-

MERHY BECRARA SELEM'E 'e' SENHORA sam com os postulados de tade? .com o auxílio ,de Deus, varreremos';a escória dos
têm o prazer de participar o noivado de seus filhos I

meu Partido, inspirados na desejos egoistas e daremos lugar ao Rei dos reis o Se-
Nilva e Abrão memoravel Encíclica "Re- nhor dos senhores. .

'

Florianópolis, 15 de Dezembro 1956 rum Novarum."
,�='" Ao meu ante-cesSor Sr.

Rf1;'A _ ATENÇÃO Eurico dé SiquElira Lisbôa,
que foi chàcmado pela·Dire
ção Central do Instituto, a

prestar seus· serviços em

outro setor, desejo muita
sorte e felicidade:
Ao meu· amigo e çonter.

râneo Sr. Cyro BeUi Mül
ler, que por d'eterminação
do Exmo. Sr. Presidente do
Institutó, acaba de trans
mitir-me o exercicio do éal'':

go, 08 meus agradeçimen
tos.

Querido Pai' Celeste, tu podes trlclzer para as nos
Has vidas paz e felicidade: inauditas. Entra em nossos

corações com todo O. teu poder purificador e habita eu.
nosco agora e para s,empre. Pela fé, e no nome de'Cris
to, suplicamoE!\. Amém.

Aceitamós encomendas de PLACAS ESMALTADAs
�m rÔl'es, para diversos fins.

"O ESTADO"_ O M�IS ANTIGO 'DIARIO DE- S. CATARINA

I , I.
Palavras do novo

-sr. 'Rodolfo
·Delegado,

TieiZlnaDD "
.

.

.____..__. - _._-

F1olllanópolis, (Sexta��;i;�)21 de de�embro d;-1956
_ .•._----- -----'-, --�----

êoneto
ALPlIONSUS DE GUIMARAENS

Mãos -que os lirios invejam, mãos eleitas
Para aliviar de Cristo os 'sofrimentos
Cujas veias azuis parecem feitas

'

Da mesma essência astral dos óleos bentos;;

Mãos de sonho e de crença, mãos afeitas
A guiar do moribundo os passos lentos,
E em séculos. de fé, rosas desfeitas
Em hinos sôbre as tôrres dos conventos;

Mãos a bordar o santo Escapulário,
Que revelastes, para quem padece',
O inefável consôio do Rosário:

Mãos ungidas no sangue da Coroa,
Deixai tombar sôbre a minha Alma em prece

'i'SCiliza�ão de . Ar.mas e MiDlções
,

, PORTARIA N° 12/56. ,

ALCIDES .BASTOS DE ARAUJO, Diretor do Ser

viço de Fiscalização de Armas e' Munições, no uso de

suas atribuições e de. conformidade com o art. 1° -

ietra 'H, do regulamento baixado com o decreto nO '1., de

] 8 de janeiro de 1:93:1,
.

R E SOL' V E�. -

Recomendar a03 se�hores fiscais regionais, sedia

dos no interior do Est;HJO, que procedam com maior in

tensidade muito espçcialmente, durante�as f�stividades
públicas 'de fim de Dno, rigorosa fiscalização, sôb.re o

uso de armas de qualquer espécie, més�o Uceneiado.
'em zona de meretrício, clubes, d�ncings, cabarets lugares
onde haja ajuntam�nto, ou reunião, ou p;evisível aglo-

meração pública. I

Os infratores da presente podaria serão encami

nhados à delagacia de polícia pata a devida punição, na
fórma da lei e as arrnas apreendidas, recolhidas imedia

tamente, á esta Dirdoria, acompll,nhadas do com�eten.
te relatório a respeito.

Dê-se conhecimento destas, instruções' aos senhores

d�egados de �olícia e so1icite-se a d,evida e ne.cessária

('ooperação nos têrmos do art. 10 do regulamento s'upra

tUado.
'

Diretorta do Serviço de Fiscalização de Armas, Mu-

nições, Matérias Explosivas, l�flamáveis e Pr(}dutos

Químicos Agressivos ou CorrOSIVOS

Florianópolis, 1'f.. de dezembro· de 1956.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Alcides Bastos de Araujo

Di"retoi'
(Republicado por �er' saido com incorreções)

.

.-

. _.-_:.�--

Quero ainda apresentar
às distintas autoridades,
aos representantes de clás·
se,' à imprensa, aos amigo;>,

correligionários e aos

colegas funcionários, que
me honraram

Por motivo de fôrça maior fica cancerada a rifa do
lote nO., 21 d(} Loteflment� à Estrada Gel:al, 1124 Co
queiros, que deveria correr pela Loteria de Natal.

Os interessados "receberão de volta a importância
paga, que lhes será E:.iítregue a domicílio.

Florianópolis, 1fl de dezembro 1956
.

' a) ·JACY MONTEIRO
--'- -=--,,,,,-�---

AGRADECIMENTO
Espôsa, filho, irmãos e demáis parentes de LEAN

DRO VIEIRA DE 8'ÜUZA, agradecem 'por intermédio
desta nota à dedicaçãQ_ estremada do sr. 8apitÃo Dr.
Hamilton P. Sttoco, notadamente seus eficientes 'servi

.

�bs pl'ofissionais, m�nist�ados por ocasião da grave mo-
lestia em que foi chamado a intervir.

I

Restituido que foi ao lar aquele ente querido invo�
('amos para o humanitário e competente Dr. Sttoco as

preciosas bençãos d'l Deus para que continue o sublime
apostolado que abrl'lçou � lhe conceda muitos anos de
vida com as ma_iores f�licidades.

_ "Agricultura rotineira - a cuit�r�s feitas em

terra virgem, queimadas e destl'lllçaO de flores

tas; agricuitura racional - a cultura� com

maior' rendimento feitas e.m solo arado, aduba�o
pr.es.ervaçã.Q.. .À.e fto!,estas.
'- ic

\

rt:-.
- O PAe4e«t que

nã�pooe�!
r'

�orriso nos lábios, alegria na alma, ELA enfeitou
a Árvore de Natal, cuja luz iluminará
todos os corações.' Haverá,préseates para todos .••

E ELA?

Como sempre, ELA não teve tempo de pensar
em si mesma ... Mas você que a adora ... Você.não
-qquçcerá o Presente que Dã�p()'de"-faltar ne3S3
Atvore de Natal - e que a ELA' proporcionará
o ensejo de fazer lindos 'penteados !

.

fSTÓJO - CONJUNTO
...,_-.

com Ç;,raa,oIM;4IJ;,�

ONDULA'ÇÃO
PERMANENJI';..íA FRIO,
para ser feita em casa

ORAÇÃO

PENSAMENT9 'fARA O DiA

'.'Entra em 'llleu coração, Senhor Jesus,
Enti:a hoje, entra para ficar."

,

, SENHORA J. HARDIN NEAL (Virginia)
Leitur'l bíblica mundial - Lucas 1 :1-23.

A l-E N C Ã O
, .

End: DENTAL SANTA APOLONIA

,
Rua: Tiradentes, 20

--""'.-;..-'Flol:la�ópol,is anta

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
OS JIGOS OllMPI(OS' E OS TRÊS PR'� ,

." I

TA IJ _[]H-At-�'-�D_.-T-UR-f--.E!
���������

5

Turle - em Fleríaa-polís
. Para conhecimento dos -Riggembach Herman \

DIVERSOS Azul com 53, Rapid com 50,
srs.

-

.Acíonístas . comunico Beck Junior - Armando Com grande sabedoria e Bola de Ouro com 50 e Tú-
que foram registradas, pa-

I

Silveira de Souza - Os- distribuição -precisa, a Co- lia com 56, do 30 dito; RQs
ra as eleições que' se rea-

I

waldo dos Passos Macha- missão de Corridas organi- sinante com 57, Paraná
,

, ,I
llzarão em 27,do. corrente, do Newton Linhares zou 4 páreos- que _ser� a- com 55 kls., Amaurá com

as seguintes chapas:
-

D'Avila - Polidoro Ema-! presentados na 29a. Réu- '18 e Gato Preto com 54, do
la Chapa, ni de Santiago - Acari

'

n'ião' Extra-Oficial do ano 40 dito.
Para Presidente: - Aca- Perfeito da Silva - Arol-

I em curso, domingo próximo, Desta boa coordenação
cio Melo do Caldeira - Antonio Dib que conforme ordem, se- de medidas, esperamos' a

Para 1° Vice Presiden- M�ssi -'AntonIO Pereira' guem: Night King com' 51 favorabi lidade do preces-
te: '- Luiz Battistotti 'Oliveira Neto - Murllo kls., Alertí com 50, Saira sarnento desta reunião, quer
Para 2° Vice Presiden- Rodrigues - Tomaz Ca-: com 50 e Zangado ,com 53, em movimento. quer em as-

te: - Wilmar Orlando Dias' milli. I como participantes do 1° sístência. Veremos.
Para 19 Secretário: Para Suplentes do Conse- páreo; Loluana com 55, '* * *

\

, Osny Lau� lho Deliberativo e Fiscal: Urubici com 53, Kalolah Como prováveis vence-

I
.

Para 2° Se,cl:etário:' -, � Antonio o. Q. Brito" com 55, Calonga com 54 e dores nesta reunião, conter
j Gilberto' Guerrairo da Fon- Bruno Schlemper ,- Braz Excelsa com 45 kls.; do 2° me deduções de uma equi•

seca
'.

Joaquim Alves.�,Claudio páreo; Mozaré com 50, Com pe de turfistas" temos: -

.Para 10 Tesoureiro: Valente ferreira - Michel
�

Alerti com' Nigh King, no

Orlando Ferreirá da Cunha Daura ..,- Mado' D: Moura lO páreo; Kalolah com Lo-
Para �o Tesoure.iro: - Nilson V. Paulo --- Nor- Se,g.ue para o Rio.o luana,' no 2°; 'Com Azul coiu

Eduardo Nícolich berto' Serratin1 '- Pedro Mozaré, no 30 e Amaurâ
Para Diretor' Social: Mendes - Renato ,Ramos' Goleiro leio com Gato Preto, no 4° pá-

Alfredo Cherem da Silva - Silvio Nappi -: reo. Em opinião própria, dis-
I Para'Diretor Stud-Book: :f-.rederico Bavasso - João .', sera e # transcrevo: Ros-

10 lugar - Shirley Strick- Arremesso do dardo __ Telmo Vieira Ribeiro Go!,!za.g;a __,.: Hároldo: Gla-;
I

iinante com Amaurâ serão

land, Norma Croker, Fleur I Para Diretor de .Hipó- .van -,- Jo,sé Soares Glavan.
I )S favoritos do'40 páreo. Se

Mellor e Betty Cuthand' -;- 1° lugar - Inessa Ta- dromo t c-e- Mil-ton Fett '" 2a Ohapa , t ' i ião acreditais, ide ao Hipó-
Austrãlíà - 44"5/l{} (re- nunzen � Russia

,

- 53,86 Para'Membros da Comis- � Para' M�nibros ali 'Comís-
I

Iromo da Ressacada, domín-

corde olímpico e mundial) (recorde olímpico) são de Corridas : - Aldo -&ão de Corridas" '-::-:-(��alTI.l!-;t, �
go, que vereis.

20 lugar �'Grã-Bretanha I 20 lugar -"- Checoslová- Severiaao
,

de, Oliveira -:- _tI, Fonseca - An�ero. Fon-�'-
"

'* * *

'30 lugar :__ E'stados Urii-II,qUia
,,-

", i Samuel, *,onsecR -\Lmz seca - Claêet Olímpio Be- Não poderíamos deixar TE ém : .

dos "

3° lugar - Russia Bento Barbí - EloY Struwe , 'duschi -:--'<)Dsny Laus --::! Je, aqui, rriáis uma vez, me-, ARMAS DA -VINGANÇA
. ,- ,

- José"Comicholi Filho. 'Wilmar José Elias.
'

recidaménte, louvar a alta No Programa:
Salto�ell_l distância 1 (' �Contínua) ,Para Suplen'tes da Co- Jara Suplelltes da ,Co- personalida,de da pessoa Metro Jornal Jor.

missãG de Corridas: - Al- missão de Corridas: - An- que, dec,ididamente resol- Preços: '18,00 - 10,00.
varo Antunes, Ramos ':-' ;tonio Carlos Q. Brittó" - vido, irá concorrer em cha- Censura até 14 anos.

Hamilton Ari Araújo - :Robel'val Silva - Juarez pa única, à presidência, Sr.
Ildefonso Linhares -;- Jor-, ,Philippi - F-lorisvaldo pi- Acácio Melo, ao que tudo
ge Barbato,--::- Rui João Ci-. niz - Gilberto. ,Guerreiro indica, o seu' espetacular
dlo Soares. {la r<!llseca. programa a pôr em' execu-

Para Membros do Conse- Florianópolis, 19 de De- ção, será concretizado, vis-
lho 'Deliberativo e Fiscal: ·zembJ·o de,1956 to, o imensurável interêss
-- Celso Rarrios - Celso que vem' demonstrando' ae
Ramo.;; Filho - Dib Che- ,José Elias J'

.

Cl' be Santa Catarl',. oquel u < <'

O AMANHÃ É ETERNO'
rem - Erne,sto Alberto Presidente na. Entregar o reme a tão

í'nagestoso e hábil piloto?
é ter certeza do progresso
tui'fístico da Capital Bal;
I'iga Vei:de, e acima de' tu
dô� deslumbrar a visão den

tro de novos horizontes.

MElROS _COLOCADOS DAS COMPE·

TlcÕES-�,
,

(Continuação) .

ATLETISMO
.

�

y.-

"10 Iugar - D�nska
Polonia -,- 6,35. " __.,.,

.: 20 -lugar _:__ Estados, 'Uni-
dos

'

'.
30,lug,ar - Russia JÓnUE CLUBE DE SANTA CATARINA

Provas Femininas

100 metros
.; Salto em altura

10 lugar - Betty Cuht

bert - Ausúália -11"7/10
20 lugar - Alemanha
30 lugar - Austrália

10 lugar - Mildred Mac
Daméls - Estados Unidos
.:_ 1,75 (recorde olímpico e

mundial)
20 lugar - Russla
30 lugar':":::" Grã-Bretanha

2ÓO metros

10 lugar - Betty Cuht
bert - Austrália - 23"5/10
(recorde olímpico iguala
do)

20 lugar - Alemanha
, 39 lugar - Austrália'

Arremesso do peso

10 lugar - Tamara,
Tyehckevitch 16,58

(recorde olímpico).
20 lugar - Russia

, 30 lugar - Alemanha800 metros com barreiras

Arremesso do disco,I° l:úgár�Shirley Stric�:'
larid :_,;_ Àu�trália - lÓ" ,

--...;:_ 7/10 (recorde olímpico),'
'

l,olug�r - Olga F'ikotova
20 luglj,r - Alemanha \

'-,'-_ Checoslováquia -'- ,53,69
80 lugar.-Austrália (recorde 'oYímpico').-

'

20 lugar -r-r- Russia' "

30 rUgar - RussíaRevezamento 4xl00 metros

Com outras, aqui estare'"

F. DINIZ

CINE SAO JOSf
As 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"

Ul\-;( PEDAÇO DO IN-
. FERNO

No Programa:
Jornal da Tela Nac.
Preço= : 13,00 - 6,50.
Censura atê 18 anos.

1 ••.•'
As 5 - 8hs.

Em Cinemascope
Ray MILLIAND - Joan

COLLINS - Farley GRAN-
GER em:

L
'

O ESCÂNDALQ DO
SÉCULO

Côlor de Luxo
No Programa: ,

Esporte na Tela Nac,

Preços: 18,00 - 1:0,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
Helio SOTO Vera

NUNES -' Aurora DUAR

As - 8hs.
George BRENT - Clau

dette COLBERT em:

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Cenl':lura até 14 anos.

As - 8hs .

.

Laurence HARVEY
SUSalf SHENTAL em:

ROMEU E JULIETA
Technico10r

No Programa:
Repol'ter na Tela Nae.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 10 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preparativos para o lançamen,toldo satélíte
Antônio Castro Ruiz tório decidirão que esta- metro e terá o pêso de menos 13,70 de .altura, N'a-

Tornam-se necessanos ções serão consideradas es- �,740 Kg. Em -contraste turalmente, os "obeserva-
amplos trabalhos de plane- tratégicas. com ele, o foguete tem um 'dores da lua' não verão
jamento antes de ser lan- Simultâneamenta com o enorme comprimento. Con- êsse foguete fantãstico a
çada na Ilha de Cocoá, na anúncio feito nos EE.UU., quanto muitos pormenores. travessando os espaços,Flóri,da, o primeirã satéll- o Dr. Fred L.-Whipple, di- não sejam ainda conheci- quando fÔr dado o alarme.te artificial, .em 'julho I

de reter do Observatór ío As- dos, o projeto do foguete1957. E, provàvelmente, ne- trofísico anunciou os pla- não deixa dúvidas que a Mas, como salientou umnhuma fase do planejamen- nos para uma conferência sua primeira parte, que es- porta-voz do Observatório
to é mais importante do que de, representantes ' do Ano tá sendo construída pela Smithsonian, "seja ou não ,

os preparativos para "se ob- Geofísico Internacional, em General Electric, corres- descoberta alguma coisa no'
"servar o céu, na noite do Barcelona, na Espânha. A ponderá a mais de metade céu, na primeira noite vde
dia do lançamento e nas reação a êsse anúncio in- da sua altura, A figura de experiência, ou nas noit�snoites seguintes. Numa de- dicou que haverá turmas de um homem' de 1�82 m junto seguintes, o importante .}�terminada noite, antes do "observadores dn lua" em do foguete indica que SU!i' saber como essas turmasfim dêste ano, cuja data muitas outras partes do primeira parte terá 'pelo estão trabalhando:.exata será anunciada ape- mundo.
nas com poucos ,dias de Enquanto isso, o público
antecedência, as turmas de �stá se, inteirando, pouco a
"observadores da lua" es- pouco, a respeito 'do saté
tarão atentos em seus la- lite que está sendo cons

boratóríos, situados em tô- truído por um grupo' de
das as partes dos Estados cientistas e engenheiros.
Unidos. Ésse "sinal de Uma das mais sensacionals
-alerta" para a primeira lua ilustrações a respeito foi
fabricada pelo homem foi puhlicada na revista "Po-"
anunciado, recentemente, pular Scienée Monthly" e

pelo Observatório Astrofí- reproduzida em vários jor
sico Smith sonlan, de

cam-I nais norte-americanos., Talbridge, no Estado de Mas- vez o que tenha causado
sachusetts. Cada turma in- maior suprêsa tenha sido
formará o que viu na noite' o tamanho do foguete de
de alerta determinada. De três fases e do próprio sa- I

acÔrdo com as' informações, télite. O primeiro, satélite
os cientistas ,', do observa- terá apenas O,50m de diâ-

arühcíal
o lado humano da ciencia

Lluidf-\ Bra�lle�t,o" �%
EDITAL

AO COMÉRCIO E AO PÚPLICO EM G:tRAL
O LLOYD BRASILEIRO declara a quem interes

sar possa, que �stá ultimando o' ?rocesso d� ?agamento Ide faltas e avartas de anos anteriores, e solícíta a aten
ção dos interessados para o fato de que a Diretoria não
deu autoridade a quem quer que seja para tratar, em

nome desses assuntos pois, para isso, foi nomeada uma,
comissão de altos funcionários da autarquia para nesol
ver sôbre cada caso ue per si. Assim sendo chama a

atenção dos ínteressadoapara que por ventura apareçam
propondo solucionar rapidamente ditos processos, .que"
serão resolvidos exclusivamente pela Diretoria. I

Florianópolis, 13 de dezembro de 1956
p.p. LLoYd Brns ileiro - Patrimônio Nacional

Celso Ramos - Agente ' t 'r>
1-

.....
.

"

f

Cirurgia intra cgrdiac.a REBOLOS DE

E':M���L�C;7It�S,
PARA AF1AR

I
"

COI. o coração parado :;.��int'�:1:dO ::�;;:.��::'����:
o

... _... -

MO<hpaCla'SS'A. 'SRUaaSaldanhapMarlOnhO' 2r·FIOrlatn6POr""a�SA MAIS SENSACIONAL ao lado da mesa operató- São Paulo que se' ,

'

NOVIDADE JlSURGIDA NO da.
4 -••••••••••, ', .._��.,..

I'���?�a:�S��������: co:t;�:il:���!�Oses:��úr�i� I Cientistas Advertem às Do�' i da "'Cort-IA. 'ai:'de Fe'rre"LOGIA ; preparando para incorpo- •
C B "I

I A'

I .RIO, (Agência Nacio- rarem-no à sua rotina, Com I nas de asa rasl elr,8S SO-: '_ ESCASSEZ DE HÂBITA viam acabado com êle e in i- "Lidava Demekracie", [or-nal) - "Sem dúvida, o que' êsse objetivo, cirur'giões.
_

I

d
.-

-I
ÇõES EM BUDAPESTE - cíaram uma caça que levou nal de Praga. O jornal dis-maior sensacão causou a! patrícios se encontram �m: bre O USO' de Determina as A maioria,' :da,s casas de ao tumulo do irmão desa- s� que o proposto Novo C�-.quantos a�si�tiram' aos tra-I·Detro.it, familiarizando-se: " Budapeste que deveriam fi- parecido. digo Penal Checo, capaci--balhos 'do V Congresso In- com o revolucionário pro-: Gorduras na,Olimentacão'Diá-' 1\ car prontas êste ano ainda'

I

taria a Imposição de s.en-teramerícano de Cardiolo- I cesso.
" .: ,/ I não o foram, disse "Neps- DÜsCRIMINAÇÃO SIS- tenç�: inteiramente dife-gia, em Havana, Cuba, foi Ainda .no,.., _v Congr�s.so I ... , <r:;':,' -,_.: "'; Ati ,

I 't '_,. zava", jornal do partido TEMÁTICA·� A discrimi- rent�s ,quando se tratava dea parada cardíaca cOl�O au- 'Int�ra�11�l'lCaI10 de Cardio- �x'-(-"� 'fl,iL;'� >' Irma�." hungare. O jornal disse que nação. nas cortes ,da Che- opel'�f!Qs,,� �u�ndo se tra-xiliar de cirurgia intra- 10gHí in umeros outr?s t:- :._.. _"", "Em nosso' cUroa � aconselhável () uso '

'! mais de 4.000 ,habitaçõ�s coslovaquía, comunista' de- tava dos uumrgos da elas-cardíaca" - disse o sr. m�s importantes da atuah- f\ ,:,' sistemáti.;Q·�iaa <gordura vegetal; pGtque '-"I ainda deveriam ser terml- verá conti-mlar; segundo 'o se",Eugênio' da Silva Carmo, dade foram esiudados e' de-. -, não contém o,inde'sejável colesterol".
, nadas antes .do fim do ano,um dos delegados 'brasilei- batid_os" como ,o tra�amen- -: "; Os distúrbios 'do aparelho circulatório, a es- mas qu'e "vários obstácu- '

Hotas CU' Iturat·sros àquela reunião, logo ao to atual das enfermIdades • olerose vasculir,: o enfarto, a artério-esclerose,' 'los" _ tais como a escas-' ,

'

regreSf'ar ao Rio. O V Cop.- caronárias, a

arterioescle-I etc., têm 12offi,') p�.'incipais responsáveis os ácidos 'sez de trabalhadores' per i- ,

'

"< "
"

_ �_."lgresso Interamericano de rase e o ,trata�ento da
I gordurosos não satúrados, juntainente com o co- I tos e falta 'de material de Uma copia,manuscrita do Stratforâ, Conneéticut. Se1h-Cardiolog'ia se l,'euniu de 11 hipertensão ar�el"a1. ,'les, tero1. Assim sen-do, é vi1�ment,e i�dicad(),o ",us@',const,,!.UÇãO. _ est�vam im- "Le Mariage de Figaro" de pre se interessou por S$'aa 17 de novembro, com a Antes

A �e Ir � Cuba, o
.' da Gordura d� Côco que, alem de nao conter este' I pedindo a prometIda cons- Beaumarchais que se supõe kespeare desde seus, tempresenç;:t de 540' represen- dr. Eugemo _da SIlva. Ca�- : último elemeI<to, é ainda a mais pobre naqueles -: ltrucão.

"

seja a cópia usada na pri- poso de colégio na universi-'

tantes de 19 países da Am�-
I
mo� este�e .

em �incmattt, : outros, tão, pcejudiciais à saúde e_ aor> estôrpagos
,

O PARTIDO COMUNIS- meira apresentação púb-lica dade ,de Ç:eorgià.rica, dos quais 12 _brasl- OhlO, asslstlndo a conven- • delicf!dos. Essas foram as conclusoes a que. che� TÂ HUNGARO EM/ FACE da peça em 1784, foi recen. * * *
•lei,ros. ção da "American Hearth·1 garam tamoso� cientistas, após reiteradas pes- I: DE UMA CRISE - O par- temente doada à Biblioteca Washington", -D.C. teráOUTROS TEMAS IMPOR- Assoc�ation", que � co;n.o quisas efetuadas em nosso país, onde a 'alimenta�

I�
tido comunista na Hungria do Congresso' em'Washin- uma ópera num futuro pró-TANTES um balanço anual clentlfl- : ção é fator dI> dedicados e permanentes estudos", ,'está pass'ando por uma gton. A doação foi feita em ximo, uma companhia pró-Antes de provocar a pa-; co, no mesmo tempo que: E' interess:mte, pois, que as donas de casa, b.ra-'" !:'crise ',isem' precedepte:s"; memória ao falecido Ray pria recentemente formada:rada cal'diáca, a circulação u!!la toxn�da �� contacto en- :1 :

sileiras impo:l ham o uso. da GordUl;a de Cô�o: �� . � disse �arton Horvath, ed,�- LivingstOll Murphy, autor e a Sociedade de Opera deé desviada para uma bom- tre cardlOloglstas de todo;s .'fisuas cozinhas, como medida pl'evenbva e equlhbllo ,<

tor chefe do "Szabad Nep, curador de literatura in-. Washington, uma corporaba oxigenadora, 'a fim de os 'pontos dos Estados Um- :1 p�deito' dv saúde de seús ,familiares. '

"'�" " ergão do partido. "Nunca glêsa na Bibliõteca da Uni- ,çao sem fins lucrativos. Amanter a ci:t:cu.Jação ativa, d'Os. I
,antes na história do parti- :v.ersidade Yale. primeira -apresentação pú-
do co�nunista hungaro os .* * * blica da Sociedade será a

intelectuais se expressaram John Harold Padula de 31 de janeiro de 1957 com

com tal unanimidadé con-' Nova York ganhou o pri- o "Rapto, do Seraglio" de
tra a liderança do partido", . meÍt'o prêmio para compo- Mozart. Paul Callaway rege
disse o edito'r acrescentan: I siçãu de sanfona J)lna 1956 rá a orquestra da Socieda-
'do: "A crise que está aba� em Biel, Suissa. Esta é a de, forma,da de membros
lando o partido, ,é também primeira vez/que um ame- da Orquestra Sinfônica Na

i aparente no meio dos traba- ricano obtem o primeiro cionaI.' E�R. Finkenstraedt,f lhadores e agricultores". lugar desde que as compe- presfdente da Osquesta
,

' .: Ho!'vath chamou a: situa- tições "campeonato muIi- Sinfônica NaciQnal há cinco
I ção de "sem precedentes'" e dial" foram iniciadas, em ànos e membio :de sua ,di
disse que ela ....era devida a 1948. O acordionista tem i'etoria há 20 ànos, é o pr�.
vários erros da chefia do -18 anos. sidente dn 'nova sociedade.
-partido, particularmente o * * * * * *

"culto da personalidade" e Eugene R. Black, presi- James M. Cain, o conhe-
prisões ilegais em massa. dente do Banco. Interna- cido novelista e contista,
�le acrescentou que a pre- cional de Reconstrução e escreveu uma nova peça in
sente situação de educa- Fomento, registrou-se re- titulàda, "O Hospede do
ção política na Hungria centemente como aluno no 701". Descrito como um

obviamente frac�ssou. instituto shakepeariano na drama psocologicó com mo

Uiliversidade, Ya I e em mentos de surprêsa, o

New Haven. connecticut.ll,enrreGo, se desenrrola num

Para a maioria de seu� 50 quarto de um hotei de Nova
estudantes, o instituto dá York. '

uma oportunidade para ob-
'

,ter credito escolástico. Pa-
'ra o sr. Black significava
pelo ,segundo ano - a bus
·éa de um "Hobby" ,durante
suas férias. Êle é dIretor e

prMidEmte internacional do
Festival 'Americano _ de

Shakespeare e Academia em

(

)',

'_

'I

,-,

�m q�alquer part� do'mundo
'" :o..

,

gos�am' mais cfe', l'

-'u/nle
que de qualquer' outra marca de; tinta.

limpa a caneta à medida qU,e escreve.

�"
é boã porque li um produto

\ '

Parker
.

.. ,
-

PREÇOS: 2 onças'. CR$ 20,00'":,, 32 enees . CR$ NO,OO

Represenlanles el(�lusivqs para Iodo o 810si'

COSTA, PÔR'EL� & CIA.

A •. Presidente Vargas, 435,8.° andar - Rio d. I�

EX-COMUNISTAS ,DO,
IRÃ FORMAM UM GRU
PO ANTI�VERMELHO
Muitos ex-membros do Par

tido ,Tudeh (comunista)}o
Irã .formaram um grupo
anti-comunjsta, diz o jornal

,

"Dad" de Teerã. O jornal
disse que o movimento to

.mou forma quando foram
encontradas' provas de que
o grupo comunista' havia
assassinado Hassam Lanke- ..

rini, um de seus membros.
Os irmãos do 'morto acre

ditavam até recentemente

-que êle estava visitando
Moscou. Entretanto, a re-

_ Comuniçamos a�l,! srs. associados, que a partir do
velação da, Empaixada So- mês de Janeiro, ;'l-erá elevada a mensatidade para
viética d'e que não havia' Cr$ 50,00; resolução �p'l'ovada em Ass�mbléia Geral, rea
njngu�m com êsse nome na íizada no dia 5 do wrrente.
Rússiá convenceu os irmãQ�

,

Êi�i'ianÓpolis,' 14 de dezembro de 1956.
assassinos 'l'uideh ha- A DIRETORI}\.

ALCIDES ABQEU
ADVOGADO

REQUtR CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Posta' 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARIM

CLUBE DE .cAÇA, TIRO E PES,CA
MAGALHÁES"
COMUNICAÇÃO

"COUTO DE

ó

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ftortanôpnlts, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1956
__ --- --------- ---_.__._-------------.----- --------_._---------

Conselhos de Beleza
APROVEITE O SOL, MAS

.

nesse tipo de pele podem'
COM PRUD�NCI� '. I aparecer l�sõ�s.· pré-can.ê�'- I

Dr. PIres' rosas. Os' indivíduos SUJel-
É justo que nos dias de tos á miaichas (hípercro

calor ou de ferias todos I
mias) como sardas, cloas- '

"

queiram aproveitar os b�-: mas e os chamados panos
neficios de um banho de estão também impossibili- Ficam convocados todos os sócios' efetivos afim de
sol e os prazeres da prala, I tados de apanhar sol pois tomarem parte na Assembléia .Geral Ordinária, à reali
assim como amorenar .a pe-l cada vez mais essas pigmen- zar-se dia 28 _de Dezembro, às 18h e 30m, à rua Vitor
le do corpo. Mas tudo isso' tações vão se agravando. Meireles, 42, em primeira convocação.
é preciso s,er feito com pru-I Feitos esses reparos acon- Não havendo. número legal terá lugar, meia 'hora
deneia, segurança e método i selhamos .ovuso de um pro- após, a reunião em s sgunda convocação, tudo de. acôrdo
afim de que não surjam' duto contra as queímadu-, com Ó,que estabelecem os art. 22 e 23 d'o Estatuto Social.
queimaduras desagradaveís Iras do sol e; que servirá, Florianópolis, 17 de dezembro de 1956.
e que quasi sempre deixam I ainda, para dar a tonalida-. ,'o .c.ustavo Zimmer
sequelas. I de bronzeada que todes sol

-

. Presidente
Vejamos quais são os nham em obter..; Exístemmo ,_ -

_

_ . - -

principai� c�idados:
'

I comercio va.�io� prepara- -SI-IUI·' 'ft
"

Dall·aOla & .C'.laa ·L.',tda.'·Em primerro legar as dos para esse fun, mas em .J .,.,.-11 I
-'pessôas que tiverem a pele

I ultimo caso,' o proprio olee Rna Cá 'Torge 14 _ F 3019• •
I
d

. .,

P
o o ", one.muito seca devem e�Itar OS

I e, coco servira. assar o Completo . .sortiment., de bebidas nacionais:banhos de sol sabIdo que, produto abun��ntemente Vermouths _ Conhaques _:;_' Licores-« _ Aperiti-,

I • • • I
em todas as reglOes expos- vos _ etc..

.

� __

Pinguins dificultam tas. Antes .d.e ent�ar na Vinhos .de U�s�ngá"!'�LotúS�:"< Samos - Cadorín ,

. agua e ao san .aplique .0
_ LagrlmatChristf etc

.

ANTÁRTICA 19. (U P) _ . '. d
.

L
'. '�'." - � ,

, .. PI epara o e continue a! Vinhos famôsó,s, do ,Rio GranUe do Sul: GranjaA Marinha anunciou que us�-lo sempre, mesmo de- União � São Juliã\) ":"::,.Michi�lon _ Liebfraumilch _

mudará a posição de seu pôs pOIS de estar com o corpo Unico etc
'.,

to no Antártico, Para as ob- bronzeado ou seja m
.

,-

_ . ..
que u. Produtos Antardita.: Cervejas e. Refrigerantesssrvaçoes clantífleas do .Ano dia nublado. O mormaço C C 1

.

G f" I t
.

I
.

. oca- o a
"eo ISICO· n ernacionar, em tambem queima a p.ele. O

.

Ron Merino "

parte porque a abundância de
I
uso do oleo é um meio não

t ...

Pinguins põe em perigo I,
d d

Ohampagnes ;. .

a so e amorenar como e Bebidas extrangéiras :
.aterragem de avíõas.

.

proteção pois estabelece WhiskY: John Haig - Old Parr - Cavalo Branco-
uma especie de cortina en- Craigroyal _ Vat 63 _ House of Lords.
tre o sol e o corpo evitan-. Vinhos Portugueses : Madeira R' e M _ Adriano
do os excessos de raios ul-

ARGÉLIA, 19 (U. PJ :- Ter tra violeta,
r i�amos Pfhto (Porto) - Casa da Calçada - Casal Gar-

. . da - Clarete Messias. CASA
rorístas argelinos armaram Quanto ao melhor perio- Aluga-se .uma casa com

I
Cognac "Macieira Tres Estrelasuma embOSCada a uma ur.t do de irradiação deve ser 10 o a- barraco AI' IOs melhores, D -eços, com entrega -a domicilio por peças, p r o, ,uga-s;) uma sa a paradade do exército francês, per entre oitóe dez pela ma- galinheiro assoalhado e ter- fins comercíaís, sito à Rualima frota de quatro caminhões.to de Tablat, matando- 12, nhã e quatro as seis da tar- reno para uma pequena CeI, Pedro Demoro n. 1663 __

so'dados franceses, Inclusive de. Foradéssas horas o sol granja - Ver e tratar na Nos autos do Bar Marabá
um. tenent<>. Um capitão dtí' e' mUI'to fo'rte e contraíndí- 'CLU:tlE C. _R. LlMOENSE R J d L id 35

. . -" • " ua uca o Ol e - Canto do Estreito,exercito francês -desapare- I cado. '- I . ';���".' . Coqueiros. I. Ver e tratar .no local.
ceu, p,resumi�?o:- .se qllet�:1(..2, '

.. �.
,

. ,A diretoria ._(�9�:_Çlube qul.tural' e ,RecreatIvo L�- _

nha sido sequestrado ;I!klps. �m relaçap:, ao- tempo de moense tem o_pra�!:u de convidar V. S. e Exma. fami- As dabotantasrebeldes.
.

,:'� .r�;; �eXJ?osição fiqúe apenas dois' lia para assistirem' a .. soirée que levará a efeito no pró-
.

'u - u
--- __---- - :!'. "";' 'minutos no primeiro dia.! ximo dia 22, sábado' com início ª,S 22 horas. . d Li

'.

Âcôtdó-' , ,>,:�' Depois "!ll'OCUre
.

o abrtgo I
'

Servirá de ínga.erso o t�'Hi-o' 40. !Dês de dezembro. . O ra
, \.

'

.' "de uma barraca �e praIa ._ ".IU •..l1_�---;-:;..,., Segundo estamos infor-
LONDRES, 19.. (VA) -- Os ou a sombra de uma arvo- '.

-.. LMt� -
.•A mados; s�râ 'grande o nú-

vespertinos anunch.ram riU\:'" re, 'I ,. _...
.

.. mero de debutantes que o Agradeço uma gráça re-

cebida em· 15-2-55.
.

fO� feito o acôrdo entre
..

o.s
. No dia ó:eg!linte prololl- -_..,.o..a......�&;.•••�•• :<..

.

Lira Tenis Clube, no Baile
aLados e os representantes gue para cinco. minutos o

.

GUaIIT_ l&I."a:o_ .....ou...... de São Siívestre, apresen- A. M.�. V.
das Naçõe.g Unidas

�

e111 Porb perio.ào de eXPosição' refu- :

tará à nossa sociedade.' npvas e graciosas senhori- V N D E - S E
Said, sobre a utilização de giandoise- -após num logar Os olhos precisam ser Notá:.':_' Os' no.ssos lei: Já estãó inscritas as se- tas se inscreverão para o ótimo lote de esquina 'no
fr:>ta eSPecializada eIU tra, onde não entre o sol, como protegidos por oculos escu- tores poderão solicitar qual- nho.r.itas� Mariá Nazareth cÍássico e distinto debut centro com 445 metros qua
balhos de flutuação, sób li os que já citamos. -

1'08. pQis 'a luz muito forte', quer conselhe -sobre o tra- Mulle,r, Eliane Hildebrand que o L,ira tralidicionalmen- drados preço bom. Informá
reserva de uma ratificaçã-o

.

Aumente diarià�ente de poderá causar' perturbações
-

tamento da pek e cabelo.s da,' Silva e Leda 1lchmidt, te apresenta no dia 31. ções a Rua Esteves Junior,
pelo presidente )iasser.. A dois a ,tres minutos o tem- para o �ado do globo ocu- ao medico esRiciaJista DI:'.: tôdas desta Capital, e a se- Aliás, sôbre o assunto,' 85.

'

o:m garantiria
'.

i proteção. po de ir,radiação para � .1 Pires1 à '�rua *xleo, ·31 -
I

I\horitá Olga Inês Ferreira, . qualquer iúfol'mação pode- .
.

.

C:lS tripulações angl1-fran a pele se habitue' e possa lar. Evitar expôr a .ca!;>eça, Rio" d'� . !O.V�ne�� � bastando..,' da sociedade de Pôrto Ale- I
rã ser obtida- com a senho-,I CASA PARA ALUGAR

Ce3as e navios� qúe ' Urfvon ' aguentar
, e:Xposiç'�es 'mais afim de que se evitem .c?n-

I envi�r o presen�e artigo gre. Irita Janete Gonçalves, Rai- Procuro com dois <!ormi
r,'am sob o pavilhão das lira 'longas e até Q máximo de gestões graves, dores de ea-I deste jorn,al e o endereço Ainda nesta semana, es- nha do Li.ra, pelo telefone, tórios. Cartas para, "�vila"
ções Unidas. ,meia h-ora� I beça, etc, 'comp.leto. para a resposta. I toamos absolutamente certos, 2236. neste Jornal.
---------------- ---�---,-- I

fi õ3;r;;:;;;;.tr=;;;;::J;;;;:;;r=;;;;::J;;;;;r#i;;;;;;�r#i:::;t=;;;;3:;;;F=3;;:r==::J:;;:JÊ):;=@=r==a=r==3::r.:ê=r:r#]=r::r.:3=r==a=r.e;3;:!E;;--..;;;';:;r#I;;:;;r#J;;:;;r=::::a::::;

1
. Motor M tilimo «PE: IA»

.�

I

Associação Evangélica BenefJl'cn!c
de Assistência SO,nial

- HOSPITAL EVANGEttCO
ASSI�MBLÉIA �ERAL

Imboscada

/

I.
"

·1

��� �

PROGRAMA DO MES
M1!:S fiE DEZEMBRO

•

Dia""2'3(bomingo) - Às 16 horas - T.arde do. Papal
Noei, dedicada a criançada. Às
20 !_loras - Soirée íuvenü.

Dia 31 (2.-feira) - Tradicional Baile de S. Bllvsatre
Coroação da Rainhi de 1957 -

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

por Cr$ 100,eo.
Traje a rigor.

DEBUTANTES - LINDOS PR�MIeS
Ja se enscrovaram as gentis senhorínhas:

-

Rosina Barns da Silva
Marisa, Sandrá e Amorim
Rita de Cássia L. L9Pes
Maria Prõchmann

Antoni{\ta Vaz Sepetiba
Zuleika W. Mussi.
Inscríções � na Secretária

.

Sônia Mara 'Del-Valle
Carmem Silvia M. Silveira

S ,A L A .j'oJ'uaidades
COMPRA-SE

Móveis: M@sas, consôlos,
cadeiras, cômodas, orató
rios; imagens, castiçais,
porcelanas, e quaisquer ou-

I
tros objetos' que sejam an-

tigos. .

Tratar no Hotel LA POR
TA - Quarto 210 .:_ JOR--

,
. A STA. QUITÉRIA

.

o"

gasolina sê HP Diesel
_

.

80 HP" (4_ireita
103 HP "

132 HP "

Motor ideal para.barcos de recreio e' para outros barcos simila
res, além de explendido para me:or auxiliar de barcos á vela. U

Completamente equipado,- ind usive painel de in'strumentós. �Dispômos para entrega imediata, nos séguintes capacidades: III

�
Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos Com
motores DIESEL "PE�TA",' partida elétrica _ 'radiator _.

. filtros - tanque de oleo e demab pe.rtences:· acoplados d'ire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem _.

,

trifásicos 220 Volts _ com excitador _. 4 cabQs para
ligação e quadro completo de contrôle; todos' conjuntos estão
assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO ·DE

SANTA CATARÍNA
MACHADO &- Cla. SIA Comércio e Agencias

Rua' Saldanha M"àrinho, 2 _;.;. .Enderêço telg: "P R I M U S"
_

'ex. Postal, 37.- Fone 3362 -- FLORIANÓPOLIS

"

" "

" "

"

/

/.
.. �.

e. esquerda)
"

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flor.iallDPoli�" Sexta-feil'a, 21 <le Dezembro de 1!l56,

Mensagem de,Najal,' '

..

S.M. Rainha�fliZabelh'lIi ;

. pela 8 8 C
.

,

I

Como vem lteontécendo ção transaritártíca britâni
há, muitos anos) a, BBC 'reu-' I ca, .de bordo o-navio "Magga, I

nira, no dia de Natal, os', Dan",,' q',l!é' "se, encontrará
poVos da C<?mjlnidade Bri· J nàs águas ge1.3idas da baia
'tâi:lica de Nações, através de Vah�el,

-

na Antártica.
de um programa radiofô-,! Será dada. aos exploradores
nico, ,em 'que entrarão em

I à oportunidade de dirigir:
cadeia os serviços de rá- � se- as suas famílias no dia
dio de nu�erosos' paises I

de, Natal. Também figura-
cada um contribuindo com 'rão no programa�ue duo .E ·D I T A L·

uma parte do programa,' rará uma hora, como ele. AO COMÉRCIO E AO 'PúPLICO EM ,'<;ERAL ,
.

(lue culminará com a men-
"
mentos de ligação entre ,to· O LLOYD BRJ,\SJLEI�O declUÍ'a a quelll inte,res·

sagem de Sua Majestade -ª ' dos os povos da Comunida- ear possa, que está u'ltimando o processo. de' pagamento
Rainha Elizabeth II, trans- ,'ôe; uma descrição do Cana:. de faltas e avarias rle anos anteriores, e soHcita a: aten

mitida diretamente de sua, dá durante a temporada ção dos interessados para, o fato de q�e' ª Diretoria não.
casa de campo, em San-' festiva, detalhes' da vida deu autoridade a quem qu-er que, seia' para tratar, em

drin;"ham. Pouco antes de I, na Austrália, e impressões nome 4esses assuntl)� pois, para_ isso, foi ,nomeada uma

falar'" a Rainha os ouvintes' lh'd 't I ("omissão de altos' funcionários da- autarquia' pára resol-
, , reco 1 as por comen a- "

.

,

. .' ,

na Grã-Bretanha e em to-' ristas da BBC durante as j
ver s�pre ca.da ca-so de per Si. Assirr: sendo cha�a a

dos os países da Comunida ,I .

l' I d' atençao dos mteressados para que pOI vent]lra apareçam,o

,
-. 'suas Viagens pe a fi la, o

I'
-,\ .

" .' t d"t
'

, .

de ouvirão a 'IOZ do duque E t" O' t R d' proponao solucLOnar, Iapldamen e ,J.os processos, que,
, x remo nen e, a o e- '. "

I
.

D" t'"de Edimburgo, transmiti- I

sia a África e as Antilhàs .Qerão resol_Vido.s exclusiv,ament�,,'pe a�., m�, ona., ','

da diretamente do iate real B ".'t� .

"

Florianópolis, 13 de, dezeIllbro ,de\ !956
I

I 1 alllcas.
,

d B 'I'
"

" ,P t' ,,'. N' l'"Britannia"; que nessa épo- . p.p. LLoy. .rH�1 ep:o' '-"'- a 1'1mO}\lO· acwn,a -
,

t
'

do t ! . . . Celso �Oil - Aael'lte' "

ca es ara navegan en re
j O serVIço braSIleirO da •

' "I, '

. a Nova Zelândia e a An- BBC ,transmitil'á uma gra
tártica. Os ouvintes dêsse vação da mensagem da Rai--

I
grande programa da Comu- nha, seguida de uma tra-
nidade poderão ouvir tam-' ducão, à"l 20.30 no dia de
bém elementos

.

da expédi-
'

Natal,

•

.

Viole e
. Nove .

Reatores atôlDins
Funcionam nos Esla4os· Unidos

WASHINGTON, D. C. -

reator A •

d
.

'·.A. •

E t d Unidos contam' orxamco mo·

era-I' A experrencia com os oito
Os s a os. do. t' díf t d t _

almente em operação um , ..... . A
tpns 1 eren es e rea o

IItu
, t tôrni 1 As prmcipais diferenças res atualmente em estudos

t tal de 29 rea ores a omi- tr A ,.

tl
'

d Io
,

õrd "d
,en re esses vanos ipos e pela Comissão de, Energia

. cos, d:_ aco� o com uma, 1-, reatores consistem Elo uso Atômica dos EE. UU. dará,
cla:·açao feita por ��mes .

I de diferentes tipos de com- acredita-se, meios de de-
J,ane, do Laborat�Ilo Na-

I bustívéis'nuc-leares e o em- senvolver .um ou mais rea
donal -de Oak Rid?e, �a prêgO:de' materiais ditéren- .tores que sejam'econoniica<-Comis�ão de, Energia Ato- tes como elementos' de re-

'o
,

d Unid
,. mente capazes de fazer

mica dos Esta os �i os. ,I frigeração e como modera- concorrência na produção
, Deise total, 22 sao rea- dores. Moderadores são ma.

'

" ara pesquisas e tes- 1
" • •

'. de energia em qualquer par-
tores fi

...', I teríais utilizados para re- te do mundo.
·tes com mat;nms t���er�os duzir a velocidade dos neu- Discutindo recentemen-
e.7 sãOd re_a ore; u 1 l:�"g�: trons emitidos pelo combus- te êste objetivo, Lewis L. ,

n� p.ro uçao e en

I tível durante uma 'reação Strauss, presidente' da Co."
eletnca.

�
, em cadeia.. missão, de �nergia Atômí-

I

os EE. UU. vem sendo I' Ica, disse: _pioneiros, dis-se o dr. Lane,
"Procuramos, através do

no desenvolvimento -de nu-l -

,

tã Olh S d desenvolvimento de vários
merosas técnicas que es ao OS que e uzem reatores, encontrar aquêlestornando possível a cons-

•.
"

' : que forneçam, energia eco-
tI'ução de ,vários tipos me-

nomicamente."
.

lhores de reatores.
"Sabemos que a/tendere- iAtílalmente, diversos paí-

mos melhor nossos proprios
"Ses construiram um total I' interêsses - e os dos paí-

de 16 reatores atômicos, no '

I ses amigos - se nos dedí- Iexterior. Ê,
ste total

i,nclue" carmos 'à melhoria' da téc-
15 reatores de pesquisas e "

-t" nica. I'

1 reator para produção de : Continuaremos a cons-
energia.' I truír prototípos -, de todo

o. programa de desenvol-
concerto de' reator premis- I

vimento de reatores dos
sor, prõcurando encontrar

EE. Ul.I. não se destina a
o ma is seguro' e mais eco-

conseguir colocar em ope- nômico," (USIS). J
ração Imediata um grande
número de reatores nuclea-

res, salientou. o dr. Lane. I CLUllE C. R. LIMOENSE

Sua finalidade. é aumen- A diretoria do Clube Cultural e Recreativo Li-

tal' o conhecimento humano moense tem o prazei, de convidar V. S. e Exma_: fami
sôbre construção e opera- lia para assistirem a _soirée que levará a efeito no pró
ção de reatores e desenvcl- ,xiDÍo dia. �2, sá.bado com iní<_:io as 2� horas.

'

ver vários tipos de reato-
' Servn'a de lDgH;!FSO o talao do mes de dezembro.

��� �l��;i�;e� ���:::;:n!:,S-I·IV'I-O'�:O 'D'a'm''18aRI- &, C'I·a:·
,

" L,lda.tõdas as partes ,do mundo,
,
,. ,

'_:.

Seu objetivo principal é ,'�ua São J-orge-,. 14 - Fone 3019
promover o progresso, tão Compleh:lllll'�o-rtimento' de bebidas nacionais: .

rapidamente quanto pos- Vermouths -, Conhaques' -. Licores Aperití-
-sivel, do uso da energia os - etc., "

atômica em todo o mundo. Vinhos de Urusxànga.: Lotus - Samos
Atualmente, isto está sendo - Lag'rima Christi e te.
feito mediante experiências Vinhos famosos do Rio Grande do Sul: Granja
com varlOS tipos diferen- União - São Julião - lVIichielon -,- Liebfraumilch -

tes de reatores e com o de- JJnico etc.
ssnvolvimento de novos Produtos Antarct ica: Cervejas e Refrigerantes
tipos mais �fi�iente's:"" 'Coca-Cola '

"

A Comissão de Energia Rorr Mértno .

Atômica dos EE. UU. ence

tou êste prog.rama de de

senvolvimento de reatores

em 1954. Seu pla;;"o origi
nal pede a construção de

cinco tipos diferentes- de

reatores - de- água pres

surisada, de sodjo,gr�fite,
água fervente, reprodutor e

homogêneo. /
Esfôrço continuado para

desenvolver melhores rea

tores tornou possível a
.

obtencão de três novos; tio,

pos d� reatores que agora

se' mostram promissores,
salíéntou o dr. Lane em'

sua declaração. Tais rea

tores são o reator de ,solu
ção homogênea de Uranio-

235
. o reator de combustí

vel'metã:lico líquido e um

Cadorin l

a domicilio por

'-"---_._�---;!'"._,_'_

•

.>:
-, \

..

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

um dêles é ainda mais valente, mais

'agressivo, um verdadeiro campeão das rinhas.

E os conhecedores sabem qual é a diferença.
,

7

SÓ IS",GASOLINDS �·SHELl CONTÊM
J.C.A: não é nenhuma fór- I.C.A. elimina os éurJos-.'

I

mula misteriosa. _- Circuitos, pois neutraliza os

tC.A. (Ignition Control Addi- resíduos condutores de ele

tive) impede a Pré-Ignição, tricidade, depositados. por
-não deixando íncandescer os qualquer tipo de gasolina
:.<!ep,gsiJç>s prove.n!���es da n�s eletrodos das velas.

- .,--,._.. ",(---"combustão "interná.

comB(!J!i!'
..- '--:te -

Para o

o motor do ••" carro, •
diferença começo quan,do V.
enche o tanque com g.a.&OU�.
Shell- a única que contém I.U"

0,

jif' j" !JI4! -

.�

portanto,. em qu:alidad',�
, ,

,.-

�O COMPARANDO/�

•

'.�

•

CLUBE DE CA;ÇA.· 'fIRO E PESCA
.

"� ·MAGAI;H.ÁES"
\', ,:- \ .

.' :tqMUNICAÇÁO
'..

So,irée de Natal
Dia 25 -. terça-feira - Grandiosa 'e tradicional

Soírée de Natal, ás 23 horas. Escolha da
Miss Elegante Lira de 1956. Entrega da
f:.tÍxa pela Sta Yara Coelho de Sousa,
Miss Elegante d� 1955..Sorteio 4e prê
mios. Novidades. Reserva_ de Mesa na
Jualheria Muller

Bailt: ,estilizado de ,São ,Silvestre -

Dia 31 - s�gujl(la-feira, - l\1:ágnifico f' -iradirional
B�i.le de São Silvestre, ás ,23 horas. Deco
ráção primorosa. Apresentação das "'De·
blltautes". As stas. que dese:jarem fazer o

se� "dehut"', no Lira, deverâo inscrever
.se_com a Rainha. do Lira, sta: J�nete
Gonçalves.. Novidades..Estilização Rota
Vb'. Heservil de ptesa na J��!heria M.ullet;.

"COUTO DE
LIRA TENl-8 C L U B E

fLUXO �, SEDATINA

• Comunicamos '-a,is"s1'l!\"�a-ssociados, que a 'partir do
mês de Janeiro, fH'-tá elevada

- ai mensaÍidade para
'Cr$ 50,00; resolução 3provada em AS'sembléia Geral, rea-
iizada no dia '5 do <.orrente. ' /

::- Elorianópolis, 14 de dezf:mbro de 1956.
,A ,DIRETORIA

Lloide :Orilsileir·o

Alivja .a. colicas ,uterinas
Pt1&. avio de atua componente. Analre·
Ilna - Be1&dou. - Pl&cldia,. Mama
.melll. • i'J.DxO�A.ifINA alivia pron

'-'na .. 'coUcas u�s. CombMe'''âs'
� ,CIaI .f_� pUloGicas

. 4� senhoru.

•�te e :rWll&do.; cleaua flltl96eL
-- ,

O(

Lavalldo com. ',::'_'S'a,lj(ló,

-'V>irgem :"Espeoiaí-litla·de'
da GlaL IlrlIL-�jnDI'IIIL�iloID'Ulff.lrcl, J

_

r8111It'•.'I',

ecoDomba..se' j'em.po';",e ' dia_elro.
.�6l2YII'Ct::;.

••• ""T

ESPEcrAUOADE
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MANIFESTO DA IA.s.p.s.e. AOS SERVIDORES
PÚBLICOS' DE :SA·NTA CATARINA' H01liIA, 20 (UP) - Soube- ,le-:s de g:;ancle

S3 esta noite qUe a defesa da que foi dOt::ldoNo momento em que Sua São de cargos' e funções do Ihoria em nass-u condições nhos Pedel'mira3; Bento E6rapá com armas' atomicas sul-europeu do ,exercito-Excelência o Senhor Govei'-I ServiçJ }'ublico do K,L1Cl(�, d! que compareçam no ato pú_, de vida, Agnído Vieira, Manoel, Dias,
t
vem de ser. reforçada com a Estados Unidos,nador de Santa oatarína, Dr. qual elaborado em exigo fS- blico da sauçâo da lei de (ass.) Helio Callad'J Cal Antônio Matheus, Krüger, "chegada à ltalia 'de proje- tem sua sede na TegiãoJorg,e Lac= rda, se apresta a Paço de tempo, apresenta -Aumento, a 521 erstuadc no deira, Roberval Silva, Eu, Elyanni Marinho Souza Sau-' teis' dirigidos do tipo mais" Vincenza, no norte' dasancionar a lei que concede I graves ralhas e tníueuças, dia 22 do co-rsuto, no P<.lá- clides Lago, Haroldo .Para. tos, " I recente, 'I'rata-ce de proje-' lia,aumento de vencimentos e que ssperamos confiantes cio do Govêrnc às 10 <'O bo- ' "

�r�:;!�:i�::�l�:�Ef:' ��:::i.��: �:;�b�:;:;!��: �L���::;!:��;::,{:1E'Bu'sca-pets:assembléia Legislatlva- di .Estadocertamente, a ASPSO - ór- até aqui !'ec'vt'h�do,3 para tos a S. Excia. o Sr. Gover- Conforme prometera em da sõvernísta 'rejeitou em "ado o Projeto d2 Lei,gão máx'imo representativo, com' o runetonalísmo pablí, nador Jorge Lacerda reite-,
• uma das sessões antertores s gunda dísciissãr, o :Proj�tt? � origpm govarriamautal,desta nobre e altiva class., ,_ co, venha gradativaruente rando, mais uma voz, nossos

'

Os nossos combativos o deputaao AlfreéIo Charerm de 'Lei 179 A/56':::" qUE;"cons'i-' altera o ·Impô�to de Veqrtdeixar de, mais unia vez, ma- con:igi-Ias � sanu-lus.
, i f!r�es propóstto« de prcsse, colegas do "Diário Oficial foi à Tribuna para apre- dera intermunicipal a estra- �

e C,ón�jgnações,nírestar, publícnmmt», SeU Fmalmen�,�, cumpre-nos
I guirmos na lU,k em prol de do Estado de Santa Cata- ,sent,ar tlm,�uad�o demons; da que, l,iga Tur�o, ,Uru�san-I Tall�beIIj. em flec,itcáo Fpensamento sóbre o assunto, conelamar todos os colegas uma sempre crescente me- rma", louvaram, anteon- tratívo cda situação do run- ga, orteruma, SIé'le:'cpohs e nal roí aprovado o i'J:ojetoPrírnetram-nts.: é preciso �--'---

tem, a ,linha govsrna-.", eíonalísmo municipal, no Nova Veneza, incluindo-i no I

Le] 204 A/56 .. - que criaque se conclamj, que 'a Lei
mental, no setor políÚ-

'

<we se refere aos seus venci plano rodoviário do Estado, I rítst r.to de Barra F'rin - ede Aumento a ser ora 'sal1-
co, desde o primeiro dia. mentos, efetuando na opor ,Apl'{,vado em Redação FI Carnj.os Novos,cÍqnada, ambora (;m níveis
Este3 treehínhns do tunidaci� um paralelo com nal o 'projeto, de_ Lei 207 A Inão propordanais ao au- editorial"":" oficial mere- 03 vencímentos. que perce- 56 - qUe dls,poe sobre :J i Em primeira rüslOu :�ão i'c."menta concedido ainda êsto

cem banhados a ouro: bem ós funcíonârtcj, do Es- funcionalicrno púbiícô (st�-' am'eeiado o pro « 'JO de auto�ano à mag ísj.raturn, é, truco
"Não será preciso mui- tado. Em curta explanação dual, aumenta-lhe os venci-

I
ria tio deput.i h Orbnriode. uma :Í1' Iua, intenslvu "

to pará comprovar o fato o parlamentar" psssedíst- msnto s, concede novos ní-! Bl'l�tO!Jj, que cria o Conss,obstinada campanha no bar,
---__ de ii. opinião pública do comprovou, po�' documentos ve.s salários aos extranums.

I

lho Estadual d� CJutl'ibuirrnabé catarínens-, €'1:1 prol d 1 ,Florianópoli� Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1956
Estàdo manifestar-se ple- que lhe �ora.Jl! entregues di- rários, proventos ao :.natiV]'! tos. O' Í'eferido ].H'CJ ,)") fl)'conquista de um' padrão' ne �'

namente satisfeita com retamente pelo tlabimte do e dá outras prcvídencía«. retírado do plen-irío "',1
'

vida mais compatível C()n1 a

NOSSA CAP'ITA"L'
as diretrizes polítíco-ad- sr. Prefeito Municipal, que Em Redação Final foi apr I tudc ter sofrido) em enda.dignidade e decência numa, ' míntstratívas do Govêr- a Prefeitura de Florianópo- '

na,
'

no: ba2ta citar a cOQs,:
lis tem pago; de�de a vlgên- -

�",••,-"""••""""""""-""••-..-...:"""-""".",�.-"--,,-�-_,,,,,,,,-_•••�'.-••-........Naséia oe movimento rei
tante am,pliação d a/ s(

i?ia do decreto que in3tituiu �

S'" d ?
�OSVALDO MELO . . , S I�����,����,!oMo��t!�e��o��::,: FACULDADE DE MEDICINÁ � 'De vitol'ia em' áreas eleitorais em que �u����_s��l!-r��iS :��I�,J,�U:

I era gue respon e .' �. . . o ,governador Jorge La-se, realizada em a2:Qsto dê' vitoria vamos prosseguindo na romagem através' trocentos cruzfiros aos seu.;;'J

t-a" I' cerda obtem, agora, qua-

I
corrent,e ano, sOi) �" ill�pira- o as �s ,dICICU dades, para afmal, atingirmos a

-,

d
-

'd trabalhadores, �alientanr)o NII sessão' de anteontem da A�sembléia foi
.

se unanlme a ,esao, e-ç�o e 'Ol'ientaçãü :la valorosa desejada meta.
terminada por atos que,

na oPqrtunidade, que é pre3- r�querido e encaminhado ao� sr. GO';;I'nador, oA
,-

d S 'd A Universidade de Santa Catarina, que se er- -

d Gov n'o M nl' .

t d'd d
.

f
-ssoclaçao 0,3 ervt' 0res v exc'luindo ,em absoluto a cupaçao o er', u -

segUin e pe 1 o e m ormaçoes:
�guerá nes,ta Capital como-índice ,irí�onteste da cul- \ -

dPúblicõg do Estadc" qua.ndo, 't
-

t'd" , cipal a atual situaçao à s=U ,"Sr. P,residente. a:tura do p'ovo catarinense, e já 'nãO' ê mais 'sonho e lO ençao par 1 ana, VI-
"naquela rnemon..vül �euniãtl,

sam tão só a assistência funcionalismo, havendo d'! Requeremos, na forma do artigo 163, item H, �t t b b· b f."m, l'ealidade com todos os seus objetivos co lima-
a t do st Osm r Cunha I b" dR' t I t f'

,

'I
en avam" oS arna e'3 ar-

a populações laboriosas, P ,1" e ' a '

, etra", o egl�en o n erno, que se o lCle ao
"riga-verdes, a uns,nim(� d�li- dÜ's. /

a localidades progressis- inconfundível desejo de rea-, Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo, DO sentido 'Ib
-

ti I 't
'

t Não é mais p'ossível deter a marcha apressada e 't n nl'ente"'" nt' o t
'i 'eraçao 'e p el 3,' Jun o a(l

t -, ,

d- JUS ar co ve ",e - � de que S. Excia. informe aos sig'natários des, e, .,
,

CI.'i, que, nao relvm Icam
,

;}Pot;!er Executivo, ° envi0 de segura que S,e iniciou e que atravessa ,todos os ca-,'"
senão exatamente a v�n<:.imentos dos servidore� qual a importância desllendida p.elo Govêl'no �, , minhos llara_a concretização da

'

grande idéi" em ,-,

d'ant umr
I

1
'/. 'uma mensagsm a Assembleh '7" dévida atençã() das' ad_ mumclpals, me I e' ,

1 d.p Estado, no corrente exercício, com passagens �,

I t -b
- benefício da nossa mocidade estudiosa. t t ça-o a verl'fl'c r se (Legls a i�a so r� :,1 con�e.;;sao

ministraçÕe3 estad�1nis, res ru ,ur� ,

- a ,-',: de avião, relacionando as pessôa, beneficiadas ,e �,de aumeqto ,de 'l.mC!Ulwt')" A FACULDADE DE M�DICINA DE SANTA,
"Liberal, praticando a

em prmClplOs do ano prox., as Agências forno,cedoras <;las ID€smas passagens. '�e salários, a partir do sal,} CATARINA, teve (mtem, graças a Deus{ o seu dia
'democrácia não por cál- mo. ", I � S.' S., em 18 de dezembro de 1956. ,�rio mínimo vigorante para ::t de nascimento, quando, a Scwiwade de Medicina
cuIa, mas por espontân=o � Antônio Alm.eida _ Ivo' Silveira". ..la R g'a- d E t J ') con�eguiu reunir todos os mais destacj\dos elemen- ORDEM DO DIA : �e I o o 'S"'tU e com 'impuls'o de SUa forma.;.

, /início de vi:g'ên't"ia em IO de tos, représentantes dos mais altos postos do Es-
- Na ordem do da a banc.l- ......_..........- ......�_....._...•.....·_...-.-.-.�...,.....-...-.-_-,.r...._·........�a-.a.-.;aa·........J-

çao espiritual, o governa-janeiro de 195'1,'
,

._
tado, que em conjunto, deliberaram fundar mai3

dor Jorge Lacerda se im'-A campanh� i:eivindicJ,t(, aquela Faculdade lJesta Capital,
'

- .
, poe a estima geral das'ria, em tão boa ora ,"lrtic,t;:l' . Posta a iniciativa em' condições de pl'osseguir,

'que não se deixam t>etri-da"encontrava a mai2 �1mphi }lUra sua consecussão, não hO'uve ÚII'danças, nas
,ficar nas própria3 pai-receptividade no es�.ínto) cl 2_ providências. Não houve mesmo qualcJuer 'parada '

,

xões facciosas, mas sa-m_ocrático e alt,'-tm<>nte ("Offi- a espera de reforços para a continuidade da luta. '...-
- bem discernil' nos hu-,

d • E' S 'Houve, foi, muito, boa vontade, decisão pronta, tpreenslvo ,e �), • xcn, o , r
mens a3 qualidad?s qUE'Gover�ador do Est'l::lo ,'IlUe enérgicas provas de tral;... lho bem orientado e tudo ,

� lhes revelam a sincerida-'atendendo, 03 :,,!1glutüu:te3 � maJs- que afugenta �emores e recei03 infundaQos,, '

de Para com os dever.:,>,Gramáticos apê�os q).l� lh� entJ::avc3 que só servem ll!ll'a impedir o avançó das

g'I'andes l'Ilicia, tivas'. A marcha encetada em boa
de' qulllquer mandato,

fftZia, o funci,onaH.':lm') I:úL1L

I p' d'h(ka, prosseguiu, rumo certo e indesviáv.�l. E che- 01' Su vez, OS a versa--
co, através ,de Sola l'ntidade

"

rios, usandQ de tó!.la3 �R'd'e" c'l'assê, e'nL-an.ün'hav;'t P,'TI -,'I'óu ao fim' da reta, vitoriosa. Com o apôio inc6n-, '

l!berd�des e delas, porf' d
'

'b ' . '! dicional do s, l·. Presidente da República, empenha-InS e nove:n t'O p, pas"aGO �
vêz=s, exorbitando à pres_mensagem ao Legi31s,::ivo Es li do na ôcaslao da 'visita do Dr. Aragão feita a, S"

Excia. no Ri�, com a eficiente e indispensável CO'-
são 'do ódio, nã,o podem,tadual, conc-ed,.;nd.) aUlUl':lto"
nem assim, atribuir-lhe

. dentro 'das IH31)S 80liCit''',dftS'1 laboração do Govêrno do Estado, que também deu
ação que desdolre a;S tra-Embqra êste hio nnha par seu endosso, com o trabalho técnico e orientador "

�

U'm paradeiro in afiitiva, si-,' da Sociedade t;1e Medicina fi mais ainda cO'm o em- dições dd lib'eralismo ca,-

brinellse,",t a- m que c"'(l� ver. I pC�IIlO sincero e valiosa contribuição moral e, cu.l-uaç o e
"

.• " :r,

Somente faltou, p-aramal's' su'bmergem os servI'do' tur:,l das'autol'idades empenhadas no' assunto �em '

" ,,-

ilustrar tanto pre;;tí1út)res públicos, à semeih31!<:a I téla e bem assim a prestativa e indispensáv,el co-
eleitoral e tanto idealis-d' t 'I t' b ,'1) !' ,laboracão de quantos se interessam pela cultura 1e ou ras c asses :la a a-

I
'

mo democrático, o fac-d U I', "'b"ur'da ' ele nossa g�nt'e e
<

progt'e:so de nossa, terra, que .oras -o q El ser :� ,'" '

símile nO' CONDICIO-
P etcn a-'o' dentr

' d'" atual fÔlças poderiam impedir vencesse' e vitoriasse ar e ,s O c,
,

NADO de Branço (1,) Nor-
conjuntura econômica e fi-, eXlllêndida iniciativa?

te!nanceira em que se de:ga:3ta 'Agora é tocar para frente, enfr(mtando os

a Na.çãõ - não se p:.Jd�, con- pl'oblemas que forçosamente hão de surgir e CO�ll

tudo, deixar de considerar oI)stinada energia e intel�gência, vencê-los, arre-

que êle' rep'resenta um rl'sa.-' dando.os do caminho que deve ser livré e desem-'
fogo, uma mólhOl:ia no atual pedidó de impecilhos.
padrão de vida da tã(, esqu�-

.

Ninguém pode nem deve espe'rar com pessi-
cida e abandonada. classe mi'mo desolador, que seja essa iniciativa, uma da-

•. t ...

doS servidores-púh!jeol> d? , quelas que morre, na casca.

Santa Catarina, É de s� re.' Essa foi semente joga.d� em _ boa terra' e Deus
conhecer, sobretudo, qut! S,I há de' permitir, que se de�envolva, que rompa o

Excia, em assim fazendo, to-
I

seio da seára bendita ,do s�ber e' cresça, tOl'nando-
mou coraújosamente ::;óbr3'1 se arvore, frutificando pa�a honrar e fazer ,pro-
03 ombros grave responsabi- gl'edir esta querida terra bãrriga-verde!
!idade de um aumento qu�
vem ,onerar o orçamento do ,J A" G U A REstado em cêrca de 200 mi-

lhões de cruzeiros,
'

É enorme a expectativa reinante .em torno da l'ea!i-,"
paraleIamente '1.0 3UlTI,=n- zacão do Graride Bingo do j�guar, sábado, as 20,30 horas,

to foi aprovado r ce.,tl'uturn-' no' Club3 Doze,

N
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Homenagem "da ,TAC
imprensa e� ao, rádio

,
.

PROJEJEJS DIRIGIU

Esplêlld'lda fesja of�r�cida no �.rRaDcho
.

,

da Ilha", anteontem
'

;

A TAC'
'

Transportes .

,

\,
I das, em cardápio que a tcclos

'Aereos Catarinense S, A, - Assinalou que, vencidos a'grad'Ou,
e a Cruzeirp do �ul, à nOi-; todos Os obstacuias, a TAO I· Diversos elerri�ntos eh l11l,
te de anteontem, reuniran�, era hoje, empresa autonom:1 i prensa e do radIO, �em coma,

na Churrascaria "Rancho' e vitoriosa, qia a dia mais! diretores da ,TAC €c da Cru·
da Ilha", -a impr'ensa escri, ! pró�pera, E, sob prolong!l-dos' zeiro, na hora da camaradd-
ta e falada da Capital pa_' ::lp!auso:, éxpressou a S113. gem, usaram da palavra pa":
ra homenageã-Ias coQ.1 sabo- gratidão aos 'que ali foram ra exaltar o significauo da

rosa churrasco: A esplêndid:-\ prestigiá-la, naquela festa quela,mágnifica reunião, (jl18
• reunião teve a assiri·alá-l::t ,

da congratulações e a'5Tade' ficou Qfkialmente imtitui
de início, a ext nsão do con, ',cimentos, a todos e r=specti- ta Pela TAC como obrigató_

'vaI> familias apresentando ria, ao fim de cada ano,

v,it� da T�C, gentilment: di- votos de b01S feitas,; + Avs convidados a TAC 00-
rlg�do a todos Os que traba- ".s,equiou com fino brinne,lham n03 Jornais e n�l;; Foram servidos aperiti'/1)3, acompanhado de bela flâmu
emissoras da Capital. A pre- salapas, churra"cos e beoi.-, la da Companhia,
3en�a d!,! jornalistas e ope- '

rarios, de radialis1;as e mc

canicos, foi nota ,alta, qu�

�: :u:��n�:���!�ti��,T��'�F�e'�Qa-naSc��graçamento' ent�e os que '.'" '�,,; ••

dirigem e servem a empre- '�
,

sa e o 'pessoal todo, da im- '_." • ,

prensa f:lada e 'esc�ta., I I
'O sr, Ir:neu Bornlnusel1, quandb candidato S,;)

I
govêrno, meteu - cu alguém por êle - na sua plaÜl-O segundo destaque dJ
forma, o elevado propós;to' de amparar e pr�stigiar anoite, demorou no local. A
avi2.ção comel'cial, 1tlavá, de opôio decidido às com-churrascaria Rancho d a
panfEas catarin nses C,1lC, visas3em a css:;), ramo eleIlha, a ser inaugurada
negócios,dentro em breves dias. é um

modêlo de bom gosto, Não I
seria exagero chamá-!a: d3:

obra de al·te. Tão logo' seja \inaugur:ada, st'rá uma das,
- I

inaiores atraÇO�S para a n08- j
sa sociedade, Anteontem,
ornamentàda subsidiaria-
mente pela TAC, foi' o cená
rio apropriado para o COI.'

dialissimo ágape com o qual
I� Catarinense prestou' cati- �'

vante homenagem à imprl"n-

Nesse ponto faltou.

x

As liberdades que usa�

mos não decorrem da
vontade do Governador,

" mas de preceito con3ti,
'". tucional.

-

'O deputado Seb;f.stião

P ')' d
\,

'*

D "I' 'ado' Neves acha que (I (IUea avras o ,nov'o ,e 69 ,'decorre da vpntalli.! do

R,odolfo ,Tl-,e4ZIDaDR", .

'governador é a licencio-
I "-.",

,�.. �

sidade de fO'has gover' ....
- ' "'., ", �-,

__,nistas! Afirmou isso so-PALAVRAS, DO NOVO República.' ciais. Não' 'pleiteei esta no-
,

I ' lenemente, ao romper., EDELEGA,DO - SR. RO-" No dia 10 tio corrente meação, para (> que invoco "
,

ainda deve, estar pen<:all- .,

d
,,-DOLPHO TIETZMANN mês, no Gabinete da Presi- 0'8 meus correligionários, Ao imclO a reumao, ,:),

do assim. -

D 'd F
'

"Pela Portaria nO 42.25.7" rlência do lnstituto, na Ca- como testemunho. Tão so- Prof, Joao aVI errelra

publicada ri� Boletim 'no pital da República, fui em- mente para atender a uma:', Lima,
.

diretor-presid6nte Ga
"273, da Administração Cen'- pos&do no cargo, de confor- determinação partidaria que TAC saudou a impr�nsa es-

trar do LA.P.L, foi nomea'l midade com o respectivo acedi, em aceitar o cargo Nas ..m, inas
"

'clit� e falada, rememorando
do, por ato do mui digno têrmo, de l>osse, lavrado e de Delegado do I.A.F.!., o .apoio que a Companhia
Preside�te ,Sr. Joé Raimun-

: assinado nessa ocasião: neste Estado, conscio da RIO, 20' (VA) :._ O Minis- sempre recebera dos jornais'
do Soares Silva, para exer- Eis-me hoje aqui palia as- responsabilidade que péza tro do Trabalho ParsUal Bar- e radios, Fez, em' rapida di
cer, em' comissão, hll-Dele� (sumir a d�reção deste im-; sobre: os meus' ombros, res- roso, homologou o contrato gressão,' o histórico d,a TAO,
gacia de Santa Catarina, o portante' Orgão Regional. I

ponsabilidade dupla, pois de trabalho -firmado pelo nascida Ç,l€ um.propósito ob:;;
cargo d,e. D�leg�o" para o ·Quís o desti�o" que dep,ois ; como Rabeis, é pe:la p�imei- Sindicato dos Trabalhadores tinado dos Fiuzas e dos No'-
qual fUI 10 I, pelo Pa:r- de uma ausencla bastante ra vez, que um cldadao es- na Indú:,tria de Beneficia- cettis e que se \efetivara ain-
tido ",*taba ,':' Brasilei- longa, viesse novamente fi- tra�ho ao quadr? dos f.!ln- mento de Carvão, com sede, da, graças à solidariedade e

1'0, ��:�ão !de ,\ Estádo e xar residência, nesta 'bela cional'los deste Institijto" na cid�de de Tubarão, em ao prest�gio que Ih= '�mpres
cuja'" Jto'meação fÔ.t;a ',apro- 'Capital, onde mantenho um é chamado para dirigir es- Sa�ta Catarina, com a Com-, taram os sr,s, Aderbal Ramo,::.
vada anteriormente, pejo

'

gr�nde número de amigos, ta Delegacia. ' ! panhia Siderurglca Nacio-: da Silva e Bento Ribéiro
Exmo. Sr. Presidente da em todas 'as camadas so- (Continua nÍl'3a Págin�) 'nal.� I Dantas,

inspiJ'ação ao primoroso
estilista que está redi
gindo o órgão oficial, na '

Sua parte política.
�as, se o, lembl'ete

ilustrativo acima aponta
do, não servir, bá e?'elll

pIo mais próximo dil fal_
ta de linhl,!' política do
goverl)ador: a, politiza
ção do Di6:rio Oficial, fei
to com dinheiro de povo
e por isso impedido (le
participar de debate.,
políticos!

.sa,

x x

"'-,

a

Dentro desse pl'ogl'ama, na Assembléia, foi votadn
uma sU1>venção à TAC -,-- Transportes Aereos Cata
l'inénses, Por ordem do 111'otetor e incentiv.a!lor da avia
'Ção comprcial barriga-verde, OS deputados bornhall-
sanas 110 Lf:g'Uat'ivo ficaram roucos de tanto gritar
contra o pr,;je�o é injuriar a iniciativa da ÇompRnhi:1
Cat::l::nense, 1\1a8, estaneI::; o' candestável da aviaçfin
'em minoria, o projet'o foi aprovado, o alljo-da-g-uarC1:l
vetou-o, irrit:tdissimo, desfazendo ela empresa para a

qual, logo depois apêlav;t, e da qual o seu; govêrno 1'c

c beu Jssinalados serviços, O veto foi rejeitado, me.3

o pioneiro recus::U-Se a cumprir a -l2i e, aõsim" foi o

maior inimig::; da aviação c::tmercial. catarinense,
- Anteontem, na festa que a TAC ofereceu à imprel'l-'

8a e ào rádio locai�:, o m<?u nobrz amig'o Chiquito Ma8-
car nhas� bltido de sinc2ridade e de remorsos. confes
sou que e-rrara qu:mdo, como, dePutado bohnhau:ea
no, se esguelara contra a TAC,

Lembraram-lhe qUe Maria Madalena fora ,absol
vida por '3e'ntença do Senhor, p:1ssada em julgado, A

comp:u:aQão não agradou .ao Chiquito, que todavLt,
contestandJ SeU;; pecados políticos, também logl'on
absoÍviç'ão, sem maior cãrga de pei1itencia� Ao rezar o

�nell culpa, mea maxima, o ex-deputado estava, deGi
didamente arrependida, com a voz embargada z o sa

luço fa�il.
O erro de que o Chlquito se redimiu anteontem,

está anota_d2' em no:sas colunas, há, quatI10 anos,

,Outra'3 confissões virão!
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