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A, lei dã licença
f'

'

Constituição faculta aO pre-

RIO, 21 (V. A.) _..; SÕmen- sídente da República para
'te ante.cntsm o president.e sa.neJonat ou. não a materia,
Juscelino' recebeu 'os autó- "O Globo", a propósito, diz

-grafos da lei que p�o.rro,ga ao ter apUrado que o presíden
licença phévía, Con�equente- te da �pú)jlica está satu-

�ente..: apenas a partir dO! dando o:,:�eu p�onunciamen •

día d��o�tem começou a cor". to e S'�;.l1ín1tara aos aspectos
rer o prazo de dez dias qUe a técnicos da questão. '
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N. 11.611

Verbas: 'FederaIS'. para
. Sant. Cat.rl.AI

o mais anti,oDi6-
rio d. s. C.t.ri"a
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�tiIS�BIO DA SAtJDE

c:

Novo e' Vasto Lençol Petrolífero'
.

Teria sido lccelízcdc no paíz. AguaJd�·seluIDJlpro·
..

nu;ncia_menlo' pa'ra a noite de ANQ BO� ._
R_I?' 20 (VA) - ClrCulall1r bre a recente descoberta de I ,confirmada, existe a maim'l A descoberta de no�as ja- dade de um aumento íms,

notlcla� d.e que provav�lmpr.'-I um vasto -lançol Petrolífero, I ansiedade, o que é perteíta- zidag. petroliferas r!,?resen- díato da
.
capacidade. naclo

te na nOlte de Ano Bom o. capaz de satisfazer todo o .mante compreensível dían- ta uma conquista' para a in- nal de refinação, pois se ti

presiderrt a Juccelino fará
I
consumo brasileiro: Em to1'_ I te do seu valor na econonua dependancía economíca do vermos petrolen para atsn-

importante comunicação soo; no dessa noticia, ainda não I
nacional.

. país, sabido que aínda. ím, der a todo o consumo naeíc-
'.

I portamos maís de #uzentos nal, devemos ter tambeOl Cê!- .

· milhões de dolarss de der;- pacidade para reríná.lo li

"ados de petróleo, aléml de

adquirirmos quant.idÂde <i

preciavel de oleo estrangei-

I'
ro para as nossas refinarias.

Confirmada que seja' a c

· xístaneía de novos 1í:mço's,
'estaremds diante da ��cessi_

Para o Serviço EsPeçiaI de Saúde Pública,
para o serviço de abastecimento de w_sua de
Brusqus

:

: ';. 10.000.000,00
Para a Campanha de Proteção à lnfân-

cia:
.

Assoe. de Caridade Hospital Sagrada F;lo
mílla, para Maternidade _ S. Bento do Sul

Assoc. Hospitalar Rio Negrinho;' para
Maternidade - Rio Negrinho .

Assoe: de Proteção e Assistência à Ma. -
-

ternídade e à Infãncia _ 'l'ubarã() .

'As�c; Proteção aO Berço - FpoU3 .

Casa da CrianÇa - Bom Retiro .

Creche Conde Modesto L�al, a cargo elo
CiTculo Operário de Jolnvlle ; .

be�tãndo-nos de um gasto' Fundação Herman Hering - Blt!jnena�
,

_

j
Hospital Beneficente Sagrado Ooração

em dolares que multo custa de Jesus, para Maternidade _ S� Miguel
ao País. Daí porque teremos d'Oeste , .

de �ensar em a�plia.r a ca: I '. H�Pit�l:Divino Salvador, para Materni-

pacldade das rennarías ra dade ,Videira .

existentes. , 'Ho�p!tal Frei Bogérto, para �,aternidade
- Ourltrbanos' , ; .

Hospital e Materniâade de Campo Ale-

gre ;- Campo Alegre , ..

Hospital - Ma�ernida'de Maiieta Kon-
der Bornhausen - Itajaí

-

.

tUliQ�j��:!�ae .��t.�r�l�.���. ����i�.e.��� . ��.
.

HOSPital Municipal Sto. Antonio, para
'Maternidade _ 'BIJJlllenau : .

QSVALDO MELO . Hospital N. SeRhora das Dores, para

FEDERALIZADA ;A 'FACULD4D.E DE DIREITO N' Maternid�de - ca�lnzal ..

momento em que a .Faculdade
-

de Medicina nascia, d�'· HOSPi\tal Palmi: os, para �aternidade-
-Palmítos :

,
.

20 do corrente, tendo- por berço a Casa de Santa Catarina,. Hospital Sta. Terezlnha, para Mat�rni-
que reune em seu velho casarão da rua Tepente Silveira, dade _ ""oaçaba , .

as Associações culturais de nossa' Capital e o Instituto' Hospital Sagrada Família, para. Mater-'

I Histórico Geografico 't}o Estado, lá, na Oapital da Repu- nídade - Itapíranga .

blica, o sr. PresidEtnte Ju?celino KUbitscheck, assi!laya no
� Hospital Sto. Antonio, para Maternida�

Catete, a lei que fed�rahza a Faculdade de Díreíto, a éle _. BluInenau .

nOsSa. O projéto transformado agora em lei, fôra subme- Hospitãl sto.; Antonio e Maternidade
tido io Parlamento Nacional em Mensagem Presidencial, Zenaide·Bertaso � Chapecó .

pelo Senador Nerêu Rij,Rlas, quando no exercicio da Pre- Ho�pital São S�é, para Maternidade _
sidência da Repúbli'ca,. '. . Jaragua, "_' .

I I ,Mais uma grand.� vitória consolidada na cultural da Hospital São José, para Matei�dade
terra barriga-verde. ·A· batal)la para a federalização esta- Videir:a '�; '.' ., :
Va vencida. .' / HQspitar São Pedro, para Maternidade

_ Daqui nosso abraço .ao dr. Ferreira Lima, diretor da Coneórdia , .

Faculdade, extensivo � todos os bachareis do nosso e ou_ Hospital Trombudó Central. a cargo da
tros Estados, que ali 'estud�ram e os qu� faz�m s�u curso -P!1róquia Evangelica;' para iMaternidade �

· bem como o professorado Ilustre que all pontifica. Rio do Sul ... � ...... ,; ... _ .. '. . .. .. .... .. .. .. . .. 20.000,00
E mais-nosso P.:reito de saudade e nossas homena- Maternida_de da Assoe. dãs.Damas de Ca.-- •

'��n�.,�o�tu '. ��i.�v,yH� q,ue:foi,,:O<desemQ�r- ri.àadei:tl,�r sq�e:: .:':':.... ,... ; .... -

..... ;.... 40."00
"'�(i�U;;:"i��i.�f.' .,.:������ �.,f.,.,.�·M .qe,;�tQs .•eQ.q;ela·-_.F@118.l> '.' ...008,00

·'Sjl.nta Çatal' n_.. e e��do áo Seu tempô a bai!rei�.de ---'m�' �d�. 01Tàc� l'·�e.l)et\à�· _'oi.
•

· um· lm,enSQ .. -pessilllismo_ a que se juntaYâm c,riticas (lc, ,

. Vrus8a$. " � : ," : �: ..

toda a espéCie, co�seguio,.Gom o ·seu catál'inensis'mó valo- -' Matermdade do Hospitál 'São "Braz ._
1'0S'0, nunca venCido e slIl;cero, plantar' a árvore cujos Port-ó Urilã.ó ,............ "
frutos estão hoje sendo colhi4os -por todos. '. Maternidade do Hospital São José -

Seu nome. jamais será esquecido, quanto, a ardua ba_ Tij.ucas '. .

talha da federalização de nossa Faculdade se constituio " ·MQternidade Jonas Ramos - Caçador
em esplendoJ.losa vitória. �aternidade N. Senhora, de Angelina.·

UNIVERSIDADE DE SANT·A 'CATARINA Agora, já - S� Jósé : .

não ha maIs razão Pal'a alongar ,I) prazo para a fundação , Materriidade Rúth Hôtipcke anéxa ao
e construção do préqio' para a Universidade. Hospital de Caridade da Ordem III - São

. Florianópoli&,_ enquahto alguns se esforç.am no 'senti- Fl'ancisco do Sul' - .

d,o de fazcr n.�rar a.march!l de, seu progresso, embota Materni.dade Samaria'_ �o' do Su� .

mesmo a dubH�çade. ,de mUltos, que em �uestões como a Matel'n!da4e Bto. Anton10 - Itatopolls
do desmemb�a!Den�o, do sub.-distrito do E'streito para. tÔI- Matermdade S. Francisco de Assis -'

n.a-10 muniClplO, fIcam esp!ando maré, Florianópolis, di. Santo Amaro
,: ,'

.

.zlam03, apezar de tudo, continua é não pode cstaclon�r. .Maternidade �ao Jo:é, do H?SPl�al de

�em de prosseguir na Caminhada que não será mais ·de. Car1dade d� l!>rubicJ - sao JoaqUlm ..•...

tIda'; .

. Matermdatl-e' S. Vicente de Paulo, da
Tratemos então da. UNIVERSIDADE DE SANTA CJA. Associação.. �Caridade S. Vicente de Pau-

TARINA. Funde-mo_l� ebm coragem e tratemos de con'- lo _ Mafra , ; .

trúir O' seu e�ificio,. Sem mais delongas, para que 'out;a Maternidade Tere,a Ram::>s - Lajes
retu,mbante v1tóri� venh!!- a soma,r-se com tanta� já obti-l .' Posto de !:,uericultura Darcy Vargas -
das no ,setor da lO.struçao em nosso Estado.' ,

Erval Velho .

Que possamos dentrõ em breve, assistir a colocação
.

Posto de' Puericultura Darcy Varias -
da pedra fundamental, de mais essa iniCiativa que tanto Erval D'{)este ._� ... : ................•......
nos ha de enobrecer.,. Santa Casa,Ruràl São João, para Mater.

.

.
nidade - Itapiranga ,..................... 30 .OOO,OO�

du" " ulo' "

I "I·S
�ern�d��t: casi'b:�! d�. �.�� .����'. ���� .��-

-

25.000,00.
.

.

.' Soc�eçlàde HOspita�r - Mondai ...... 30.000,00 .

, '. '.' Soc1edade,�Beneficente KGspitaL de Cli-
:.

.

. "" nicas do Oeste;. Para Maternidade � São Mi-

MaiS SOL I aDOS BRftSILE·IROSI·',i�. de��O;e!��e:!�)���::fa:::o%:r�:s�:;!g�%;::;ao:l'gUelD'O�ste �.............. 45.00e,0�
.

.

esclarecimentos da Del.egacia Jorge Ferreira Ped"::>sà 'juc_ Pã "t _ dT O T A L: .... 3'.2CHt.000.00
.

.

.

d R b F I 'f'
-

t
.

-

..' "'. ra manu ençao e entidades diversas

• •. e ou o�. e a Si 1caçoes, amente os abonadol"Js das I. que cOOp.er�tii com a Campanhá Naclon I

. __
•- ��: r��aç:�S�fi�:Õ::��roJ��1 ��-;::se ������ ��j:�:;!��jde c:::iÓr�oC�:ég;;::t�a�!ac�����n:J�

Pr'00"0 o pr.-me.-ro- COO·".-ogeo'e. Ou'ro' iL cenças de importação de au-' dor qUe surgiu na última
Trabalhadores de �rusque , .

I I I • i;, t
" '. -, I . Hospital de Caridade da Trmandade Se

,0moveI,S, CUJo ll1qUe:'1�o ain-, hora, quando os v�iculos já nhor' dos Passos _ Florianópolis
-

estarão babilifadosl'para .

a missão da se arrasta na pohcla: Sa-, entravam. Para o leilão; Age· Hospital. - Nossa SenhOra 'dos Prazeres,
.700.000,00

A d f' I
. . .

C
.

.

t
,be-se qu� os nomeS e ende- nor Miranda ArauJ'o Filho. Lajes ;

" 200 00000
RIO 21 (V. A.) - s au- os a aze- o, POlS, como e ongress'o, creIO ae orna1';1

. ,

" I
- - I reços nas c.onstantes licen-. E&P<!ram-se interessantes re-

.
.

toridades militares

infor.ma.j
Sl.bido, �reparamos vinte

e. n:cessária, u.ma �vcz que
..

a 1 'I
T O T A L 1 1M 808 00

d I h m n par 1 to º.as f.a aificadas ta'l1.ném �ão velações ·com o decorrer de Para a Campa"''''a Nacional con'tra: a
.

,

'. , .

ram à imprensa 'lue alO �\ cloco mI ° e 's· a i\ e1 que au rlZa a �'�messa Oe t t
lU1-

meX1s en es.· 'novas diligênçias :1duaneiraa TuberculOse:
não estão fixados () dia e a FEB. No que concerne à no- tropa já preparada se refere .

hora da partida da Força ira mimsagem pre3idenéial/ao' apenas a um batalhão.'
Como imp,licados no ,r'l-j e I?oliciai.s. .

'.As�oc�ação de Amparo aos TubeJ,'çulosos
....

- .Jo1nvlle· 100.000,00
Exp,diqion.fia Bm,ll>i"

.

'I
N

d
" Ass�ciaçã,o. de Caridade Hospital Sagra, \

������;:�:i:�:�f��;;J.�.��VAI-
.......

R.-.,··E�·-S···.-.p····O
...

···N�·.-.D·_·
...

E··
..

R�-.' Vrao
-

• epor · �i�:�i��:�;S:::== I:::
primeiro contingente da no�;-

..
N amos ver'. '''''ODl'.'0' ·se. po·rlam. .

...THuOI>S·aprtat-aQI··'·N!:O:SS:'a" 's'�e'�;':'r'a� 'da'•..•). 'Dô'','r'e's' ._. '" 100.000,00
sa f�rça continua pl'�mto pa-

�
Na sessfto de 18 de' dezembro. de 1956, daAS'.3em-" .a.u

1':1 embarcar a qua!qupr boléia, foi' encaminhado ao sr. Go.vernado.r o. seguinte RIO, 21 (V. A.) -- Os bri. tado Carlos Lacerda a divi- CapinzaL .�.......,;, -. , ......... " .. " 30.000,00

tll1oment:J. pedido. de info.rmações: gadeiros ,Eduardo Gomes e, são entre as for_ças �rniadas, �ua�a%�:�.:!. ������ � ��,:�:.. �� . �.e.s.�� . -:-
O general Segadas Viana,.. "Sr. Presidente. Guedes Muniz de'Vel.'d.o com· foi enquadrado na lei de se- Hosgiül santa 'l'erezinha -. Joaçaba

ouvido hole sobre .Jma

notí-I'
Requeremo.s, na fo.rma do. artigo 100� item II, parecer hoje âs 13 hOi'as pe-' gurança nacion.al. Hosgital StO. Antonio. - Chapecó ....

cia <10 exterior, seg!mdo à' 'letra "b", do Regimento. Intel'no, que se o.ficie ao.
l'ante o juiz da 13.'1 Vara Cri.,'

' \ HOSPital São Vicei)te de Paulo, da A.�-

d·
. . m'1 minaI para depor IlUln prc.

. s..ociaç.ãO' de Carid� São Vícent� de Paulo
qUal a ONU pe 1rla mais 1. Exmo.. Sr. Chefe do Poder Executivo, no sentido. � fr

soldados'ao Brasil, disse: -

de que S. Excia. info.rme aos signatários deste, CeSSO por. crim.e��je �à�unh Esniona.g'em
-;-..p:v1f.iã�·,�n���:��··íiÓ;Pii�i··N����··S�.

"Não estou bem a :jar de,ssJ,
. qual a importância despendida pel6 Govêrno l contra o Jornabsta JoaoDu-,.,' nhora d02· Prazérés - LaJés.....•.. ,., � •...

notícia, me·smo porque o a�:_
I do. Estado., no. corrente exércício, COm passagens

I
art{' Filho, r�datõr chefe de I MOSCOU, 21' ('\T. P.) A

.

Pavilhão loseplQlla· B01teux, do Hospi·

t t'e trajo" -

I' d ".Tr1·buna ,..de ··1.mp'rensa". Os imprensa russa. l'nl'c1'oU uma'
tal de Caridade do Senhor dos Passos - FIQ-

sunto é dire amen, ",.' de avia0, re aCI011an o as pessôas beneficiadas e

do nos Plt)ios ·diplomaticDIl. 'as Agências fo.rnecedoras das mesmas passagens.
-

�rigaditfo� '1or.ãm aJ::ro.IctdoS:' campanha coritá ''1 su:po�ta rian�:�did� 'lie' :.Afup'��'�6�' 'Tüb����O�QS
Quanto à preparação da. tto· S. S., em 18 de dezembro. de -1956. como ,teste�un?�s p�lo jO.l'- � espionagem 3ffiericM�,. blt- Flori�nópOliÍl' .. ; , . , •...•.. : •. , ..

pa caso se confirm.� o . pe-, Antônio. Almeida _ Ivo. Silveira". n�lista que,' ác��a.ndó "�e f,);', seada nas �COÍlfis�ões' �e um Soeledac;le Beneficente ..
dos Trabalha--

dido de mais soldado" n?�sos'
. ( "

.'. � . l�entar, atrav�s: çle $�US ar:.., presumido ,agente dos Esta- da.rés "Sal)ta -Catarina" -Itaja! ..... �.,.

Pela ONU, estamos hablllt',L-I....".a __-.-..��� tlgOs no.. vesperti!lG'. d.o:'�-epu- dos Unidos.

.lrrssrnrm.-.'.'T�-a.3.zr..
-

�y �-== -� .

•

MAOME' E LACERDA
Quando '0 funcionalismo estadual, com o. aumento do. federal e a- fixaçft&

dos novos níveis' salal�;ais , ficou sendo. caudatánin remisso e esqueeído, fomos.
os primeiros a, insuflá-lo. à luta por vencimentos qUe lhe dessem, no mínimo, .

o direito. de comer, vestir e morar; dentro. de condições! compatíveis com a digo'
nidade humana.

.

Aos primeiros movímentos da classe, o. govêl'no do. Estado, silencioso cf

apático, compreendeu que, mais dias menes dias, seria forçado a enfrentar 01

problema, que já ganhava pro.p01;ções e ímpetos incoercíveis.
,

Foi então que o governador Jo.rge Lacerda, com· a sua. tática de aderir e fi�
car dono da festa, largou o-seu eompremísso solene: o de aumentar substan-,

cíalmentz, o funcionalismo, sem aumentar um centavo de impostos.
.,

Essa promessa era perfeitamente exequível para uma administração quel
<

norteasse seus :(umos pela mais severa parcimônia. nas despesas e pelo' mai,.�
racional e justo procecso de arrecadação. dns impostes,

o- govêrno catartnenss, entr.etanto., era a antitese disso: gastava, eumcí
aiuda gasta, a l'ôdo, na.babesca e pe.rdulariamente, enquaD:to normas diS'eri'mi

nat6rias dirige,m, de cúpuJa, a colheita do.s tributos.
.

f)� avisos, as C)'íticas e as censuras da Opo.sição, no to.cante ao' desper�í •.

cio dos dinheiros público.s, esbanjado.s crimino.samente e sem o meno.r recato

não impressionaram 'os círculos o.ficiais, 00*,63, mudOs e surdos à razão. e à

responsabilidadé; e as po.nderações das classes produtora's, relativas à cobrttn-I
ça da, receita, por mais que insistissem na observância das c.,nclusõ� da me-,
morável Co.nfel'ência· de Blum�nau, não. lo.�raram melh(}r acolhida,

-

Para o sr Jorge Lacerda êste mundo - o .melhor do.s mund0l3\ _. era po ..

voado ape,nas de cigal;l'aS cantadeiras e indolentes, sem outras obrigações qutl

,_fazer demago·gia -no verão· � no inverno.. ,
_

.

04.1< •

..: A pro�esslLC1&·a-ul.'lI�ntár·�u�ta.�ci�e.'ô f1J4�
.cimentos, SeItÍ avolumar r�� :'nada.. O'� tribl)wli;_to.l càn-t-a
espalhada po.r to.d'Os Os ca:tftos.·

.

Que o milagre acabaria como o de Mao.mé to.dos sabiam. O aposto.lo de Alá,
cata vez, em Medina, anuncio.u taJilbém -um milagre:� á.traV'és de,' uma, s:impleS:
ordem faria com que uma. distante montanha 'viesse ·aos seus ·pés. Dada a o.r_i
dem e repetida em to.m· cédel'ico, co.mo. a mo.ntanha não viesse ao. criador doi
islamisno., este se ergueu e foi até 'ela, de cuj6 cimo anuncio.u que o mna�� �
se realizara.

.

Assim, bem assim, o. milagre lacerdeanl> de dar aumento ao. funcionalismel

sem acrescer impostos. Ele ordenou que Os impo.stos corressem para o. TeGo.ui- .

ro., em quantidade tal que pudesse continuar no.s gastos sem limite a que s(1
habituara e ainda sobrasse pa.ra reajustar 0''; servidllres. públicos.

.

Como êsse milagl'e nâo. acontecesse, correu à Assembléia e impôs mais d{J
um� dezena de aumentos de taxas e 'impo.stos, sangrando o.utra vez ·o.s con..;.

tribuintes em mais' d·e 200 .milhõe,; anuais e desenCádeal)do no.va alta no iã' in"
suportável custo de vida.

_

E enquanto a maioria passiva da Assembléia aprova aumentos que vão deI

100% a 3.500%, estabelece novos t.r:ibutos e fixa multa,; em cifras hima�:iianasr.
diante das quais a pro.priedade privada só vale pela garantia de penhora fis':J
cal - enquanto isso o. govêlfllO usa do.s dinheiros dos escorchado.s co.ntril)uin.,
tes para, no Di�do Oficial, ,dizer cinicamente que não. lhes agravo.u as co.ntri..;

buições.-:
Para o. órgão oficial do Estado, Maomé e Jorge Lacerda fizeram'ós mila·

gres prometidos: o da mo.ntanha e o. dos impostos.

___
' .. - _._-- --,---

NOSSI CAPITAL

caso

25.000,00

75.000,00

170.000,00
.

40.000,00
105.000,00

220.000,00
20.000,00

�o.ooo,oo

60.000,00
85.000,00

;100.000,00

70.000,00

75.000,00

45.000;00

30�000,00

30.000,00

20.000,09

20.000,00

220.000,00

100.000,00

5O.OOO,on

30.000,00

100.000,00

2CUlOO;OO

50.000,00

110.000,00
30.000,00

45.0.00,QO

50.000,00
85.000,DO
50.000,00

35�000,00

50.000,00

- 50.000,00
395.000,00

3'0.000.00
100.000,00

·200.000,00

loo.OOO,Q(J .

30.000,M
100.000,00

100 .000,00,
500.000,00

.50.000,00
"

:,;-,

-

SÕ.OOO,OO
100.000,00

T o TAl.:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



1-'sábado (tarde) 'Farrnãcta Sto, Anti3nio Rua F. Schmidt,
2 -do�ibgo Fa-rmácia Sto. Antônio Rua F. Schm idr, 4
8 - sábado (tarde)

.

Farmâcin Catarinense Rua Traja
9 _:_ domingo

-

Farmácia Cutarinense Rua Traja:>
15 - sábado '(tarde) Farmácia Noturna Rua 'Tra}al
16 -:- demíngo Farmácia - Noturna Rua .. Trajan�
22 - sábado. (tarde) Farmácia Esperança RlJ,a C .. M;afr
,23 - domingo' Farmácia Esperança Rua C .•M�!
25 - 3;a-feira (Natal) Farmácia Nelson Rua F. Schm]
29 - sábado (tarde) Farmáci a Moderna Rua João Pint

0\.8 PRIMEIRO 'SINi'
-

-lE FRAQUEZA, ,TONICO ZEN ...\ ;10 -r-t- sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pint
� ...lUA MESAI O serviço noturno será efetuado pelas Farmáci

'. Sto. Antônio e Noturna situadas às ruas Jfelipe Schmidt e.

EXpressu. FImlaóp:8n, UI,+ f"ii�;;.�.nt., tabela não podará se alt"a�a sem P"VI

ENDEREÇOS ATUALIZADOS- DO I:XPR.aBO autorízacão deste Departamento .

FLQRlANÓPOLIS LTDA.
. 'D. S. P., em novembro de 1956

Luiz 'Osvaldo d'Acampora
I��PETOR-DE FARMACIA

'l11li'*.
� A Ú�ião. Fablir'··Exportadora (UFE),' estabelece um concurso

,entre ,os seus' consuinidores de todo o Brasil, para um novo pro.
d'dto que vai lançar na praça, destinado a revolucionar os antigos

, processos de, la,;agem, o que se verificará. agora em menor temp�,
com mais eficiência e menos gllstoS.

Nada menos de Cr$' 50,000,00 'serão distribúidos no concurso
ora!., apresen�a-do, c(!mo homenijgem; àque;les q,ue em todo o.•Brasi�)·se�1·v.te":detaÍn. préferência ;;os

..
-produt�" qU�'- ostentam a· mar�a

",. . '.,_,! famosa :,e tradicionaL "UFE".
esquiilà' l As ·bas.!!s do concurso são �� .eguintn:-

,

1) Os consumidores dos nossos produtos 'l!Oncorrem a prêmi'.ll
no valor de Cr$ 50.000,00.

'-

2) O Concurso será encerraJo no dia 22 de dezembro de Uilí6,
,

verificando-se o sorteio em'·lugal pÓblico com a assistência
dos interessados.

3) Para concorrer, baata que cada consumidor,' sempre que
precise adquirir um OQ mais d08 n08806 produtos, 110 seu

a.rmazem, feira, mercaco ou qualquer loja c!)mercial, pedir
um ,comprovante de compra (nota ou· fatura)', que. I,!speci.
fique os produtos da União Fa.bril Exportadora. ad.qu�ido8

. pelo cliente.
.

.4) Uma vez de pOS8e dilue comprovante, o concorrellte dever'
escrever na parte inferi.r da notá ou fatura o nome por
extenso, rua, número e -cidadê, 1Iem assim o tltl110 a ser
dlldo ao novo prÓcÍuto a aer lançado pela Uui;'o Fabril
Exportadora.

.'

5) O 'comprovante' conl as· re8pectivas anotações, devérá ser

remetido' em carta feChàda, para a redação de JORNAL
DOS SPORTES, Rádio Nacional ou �.alJcritório dli União
Fabril Exportadora, à Rua Miguel Cou.tt' 121, com a se

guinte inscrl.ção - Concurso U. F.' .E.. í
.

6) Cada concorrente poderá remeter "qfiantas, zartas desejat.
7) Apt\s o recebimento ·das cartaa, de.de que aa mesmas es

tejam dentro das .exigências 'estipulada!!, serão numeradlll
e' devidamente guardadas até ao dia d'o sorteio.

8) O Concurso destina-se a todo '() território nacional, uma

.ve:l; que os produtos da UFE. se encolltram espalhad"s por,
. todas as praças do Brasil.

.

9) Qualquer produto bbricado pela União Flrbril Exportádora
tais COlllO: Céra "Cristal" - Gordura de Côco "Cristal" -

Sahão "Cristal" - Sabão "Pachá" - Sabão .de doco "UFE" -
Sabão. "Santaàuz" Sabão "Rio" Sabão "Palmeira".

Sahão el1l' l'ó "Cristal" Sabão da Mal'ca "Portu-
guês" - Pasta Saponácea "Cristal". - Velas "Cristal'" -

Velas "Pachá" - Velas "União" - Desinfetante "Ulenol" _.

Glicerina '''Cristal'' ou "Federal" -- Oleo de Algodão "Adama'stor"
- Ole'o de Ricino "Polar" ou "Brilhante" - Sóda Caustica '''Careta''
;- Palha 'de Aço "Cruzínalta" -- Removedor "Crista.]" e "Zaz-Traz"
·iludem ser adquiridos e servem para o concurso .

INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES
'0 novo produto a ser lançado, brevement'ol, pela União Fabril

E�portadora, não e líquido .nem gaso.so. De sóndo, só tem particullls .

E branco como a neve... Deixa às roupas a braucura do .cristal
por' conter os elementos ALFA-'X-12, que neu.tralizam o cloro e as

'

particulas cáusticas. dos recipientes que'· possam estar �gregados
antes dos·.exa,mes finais de laboratór\o, tornando-se o mais poderoso
detergeate, efica�, neuthoro, ·u.In branco cristalino, que desafiará OS

séculos ... '

,', e

ÔR. ANTÓNIO DlB
MUSSl
MÉDICOS

.'

CIRURGIA .Ç�1N�CA '"" DR� LAURO DAURA .. ,'DM,�l�TRAÇAO.
�. GERA'L-PARTOS

LLI]I; ICA. Gt:lt.\l,. ltedao:ã" e �flc.I..... ;�f•.Con-
,: Serviço .0ffiJlleto e espe'ci!W- '.

ié& ·I.W· clt ,�'belro l\1afra; n. 168 Tel. 1'22
.ado das DOENÇAS DE SENHO- �.f.!,e�lallôta elll

.

n\O
..

-

(' P I '�9• -

d d ':as e via8 urlnárl....
_

.- li. o8tá .>.

, , RAS, 'com moder�os méto OI:. e, ".,,,,,.1.0.
.

.

I' d 1Ilfecçoea. Diretor: RUBENS A. �A:MOS"
.

t t Curai radica as /
O"'INGOS F D.diagnósticos p. tra aml'n o. :: '.'

a"lldas e crol.I!CaS, do .per.lho Gerente: D 11< '.

SUl.oPOSCOPIA - HISTERO -

.. mOO. OI AQUINO
SALPÜ�.GOGRAFIA.� METABO· .eulto-urinário em a

Represen,t.ntel:,"
"

" LISMO :GASAt
"

3$lll.Do�.· � do �parel.ho Dig••tivo ,Representllc;õell A. �. '. Ln.
'hdlo.terapia por o.nda. cllr�.· oença . .- -

Ltda' . ,

.

-

:__,ii;2:j��������º����?��,���t�'!!!!!.!���,,���j-' R I • Ultra tl 40' �lstlma n'trvosl' , !\ R,·'3' Senador nantal.,··CO - 6,. � � !r ��letroco.agulllç,!o.:- a o. .

HOl'ál'lo; 10'i'.t as I.!.. e.2'h 'S '.: � I'
.

Violeta e lnfr•. 'Vermelho..
COIIsultürio; U. Tua::entu. h andar. ",

So.llsuJtório; .R:u!l Tr:ajan(j. n •. 1,. . o Andar _' F'one: 3241). Tel.:· 22-5924 .. Rio (\e JaneiTJ'o
L�"andar - EdIfIC'o do MontepIo.. - 1

. o ..p. l.acerda ,Cou' --Rua 16 de NoveDI-f!'ro ,228 II .MIN�STÉRIO DA AGRICULTURA
lio·rário.; Das 9 àa 1� �91'a, -:-� ". R"jH��n�l�h.e��,. .Q� EltpaDha�, ndal'.·!lala·512.� Sjo,;»"ul"" :,SERVIÇO' FLORESTALDT.' MUSS). .' tlnll.o,.I., '. '. .,

'-'. Ailsinat\lraí aRual ,.' "çrt . loo,OÓ
nas t5 as -18 hQral - Dra. -" F.�ne: 3248 ..

..:.:..-
'. - (.'

"
. ;. '" '.:' "...... DELEGACIA FLQRESTAL

" .

, DV ..�. !Venda :a�lll'8,a". i, ',.,' ;', e!1"" .,011,
.

REGIONAL.�nrSSI
'. '_AVe·D.I'.da ·';'-m·.'" ·-'OR·.' ALVARO:..... '"

.

R 8idêncla .' ...
- , , ". Anúncio medianttl' «('otitráto.·\ .

Po.W:k7�!��, �.� -;,
.'c.

• �;�DI�:"!lD�lt�:2�ç..� bl.i�:'dt;:g��:LI!�er�e�:ol��dor· '�AC�J?S��..,C��A�AE:I��DO DE
� -� ..

'

:J. "�RICUlj�'URA --:- .pEDIATRiA
.

A direçãQ não se ru,,�on8ahiJJZf. .' .

mi. :iúUOpOlN;::"'� fU:ElLÂLER.GI� il.,JFAN1:IL· p.elos"'cbncr" emitido. 1\01

.r.,]
) A V I S,O

, .

'.J'->nsnltÓl·'i\· :-,-::}tu," ·Tlf1àder.· .tigos .La�! " A Delegacia Florestal Regional,.' VIEIRA,"·' ., .',:. .

F .... "9"8.

t ·ti 9·-' otr.·.. ,.... " •... .... "

llt<d d 'b' -..'MÉDIC(f.,· Jes '. '.. '-'C"·'AV H.rc'ho
INFOl......._;oa (HEIS no se, � o .e CDl l\r".ao maxJmo pos-

•«�l''"CTALIS1'A' EM'" OL1JQS. �ul!���e;G�!�=� D1�el."12�5Sàc�' 18' h;:' '.0 Íeitor encontra.....· Deata .co·. IÍvel, �s Queimadas e dclrrubada.s de màto, afim de impe-'·wvTDOS. NARIZ E 3ARGANTA, '1i8 .... v

t
r"',..�TA""'ENTI). E OPERACOES B(lr!.l,T1o •. , "" lima. informações que ,n_ce.11 a, dir os. "d",;';,:stros6s efeitos econômicos' e ecológicos que',� .lU.

çi as 'ditriam.antac•.
'

•• ' die'l'!amente .. d� imediato: '., .

. .. .

. !nf,"-Vimnelhó'- NebuUu o. - � . ..;....__:"� � '.

ON
'.' :ORNAIS.

..

'T"lefo.'.le acarret�m tals praticas, torna' público e chama a atenção"'IJltdrB-�j)w:' Bit .•em� ·DR.-. 'NEW'l' €) t:ata!lo .• , .•• , •.•.••. "
1.022 de todos os proprietários de terras e lavWldores em. ge-'T-'Il'"rnentq e'. nu e "

D'AVILA A :G9.Z.ilta 2.61i6
opéraçiG)

, ' L.
.

l'Di'rio" -ii T" '1�;'(:::::: U79 ral, pa�à a exigência do cumprimento do' Código Flores.'!,L"I,,-re�lnõI'c�la - Ilec�lta dll... ' CIRU�G�A GlER� PToet�- Jm 're'nse, .- � . II .: .••••. i�688 tal (De,br. 23.793 de 23-1-193.4) em todo o Estado.ti,t'dl•• '_ 'Modernd equipa�en*G !),,�nçlla de oenhoruld Méd"8 U6SPI1'Ar,.-· .

,,� '111:- íllnolarlJigGlo.rla "bica loViu - Eletrid.da e. I IM'. C'd -� . . QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATODO. Eltado.� Col1,,"lltóriO: Rua Vitor. el. ar! a"... ,'.

$14
· d ·9·àa- 11 hora. II '

•

" 2.s _"'. 'relefone:- 3307.. IPrGve�or) .....• : .......
2. N�nhum ':"/roprietário de' terras ou lavrador poderá' o S PR'" MIO' .!4

1-1 nréno 8S
• ' ..... ·r�lt.S'!l· '16 lI<lra. 1110 «Portaria) ,...•...... 2.086 . .,.

,;;1." IR 'às 18 hora�.
.. U' i

l,onsultus: ,Da., ' .

Nerêu Ramol �....... l.tUIl �roceder que!.'a1ada ou· derru·bada· de mat�. sem solicitar, Os Prêmio'l-' .es. tabeleci.:!os para ,'0"l'onsultÓl'i(\� -.Rua y'ltQr _e· I i"an te..
-

. .
.,

"

' 1167 t d
. .

r�'e' 22 - Filha 26'1•• "
-

-

',<'R .ilidência: ·Fone, 3:422 1.�lhtar •....::.;.:..'�,....... . COm an ece êncla, a necessária licença. da autoridade guintes:- ,

.. ';:-.. RU,�'São"�o:rr' 10 ._. ··I'{�a..:·.·Blume.nau n. 7.1. "'�a��b)a�t.I��.�.. (���� .. �� 1.168' florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
1.0 Prêmio - Cr$ 20.000,00.

D '"4?1 ' • . - " . 2.0 Prêmio _;_ " ·lO. 000,00,,,,,.,':'" .< -.

,Do, A..Tl'ONlO ·BA1.;ISTA, J.hter:lidad!
.

Do�tor C�r-
.

tal em seUs artigos 22 e 23, respectivamente, estando os.I'" �,
, Co"'rea 1 1111 . 3.0 Prêmio:_ " 5.000,00.

'."
,;,," . JUNIOR . rn'::MADoS lik:�'"

. infratores' sujeitos a penalidades.
.

�� 4.0 Prêmio -

" 3.000,00.
DR MAlUO WEN� 'ÇU'SlC_:' ESPECIALIZADA DE GENTES 1/ t( REFLORESTAMENTO 5.0 Prêmio -

" 2.000,00.
, '.' -

U EN CR�ÇAS_ Corn,o de B.O�b,,�II'O. ,.;iIi
E tá cR' t'

-

I �d d
.,;.

fI t'
. A Casa comercial _à qual pertenéer ·a nota ou fatura/do.', .'. ,. DRA S

.

,. ,.

.. C nsu.ltao das 9 'a. 11 h.oral' Servl'"o ' Luz:..... fR., !I.clam,"· S .' epar.. lç·ao, pe a re e e. VIVeIrOS ores als, em.'. .
. .

o < ..., • meiro prêmio, receberá um prêmIo de Crófl 5.000,00.Ct.i"'ICA 'M�i>ICA DE ADUL1'.()S "Rel<" COIII. 'f'udre ·Mijluehnho .

ções) ••.. ",' ::. ::;.; .: ... 2;404 cooperªção, que màntém no Estado, dispõe� 'de mudas e Os funcionárIOS dêstt' -estabelecimento também terão um prê•.
"

, C CRIA..'lJÇAS '2" Po!ícia (Sala,C�mlssarlO .. 2.rr..�1' semQnte,s .de· esp'écies florestais e de ornàmentaça-o, para
.

Íriio de Cr'" 5.000,00, que s"rá. divid'ido de acôrdo. com o nu'mero doSl.oIl8ult'lrio' - Rua Joio .PiD-. ,---- Polícia IGab,,;L:élegado)·.. U94 ..
•

�(>. lU - l'el. M. 769. . DR. !. LOBATO COMPANHIAS:D� 'ornecí:fnento ao!'!' agricultt>res em geral, interessados no' mesmos .

. , (;Ilr:aulta�:. Das .4 às II ho.Ta': FILHO TRÁNSPORTES Ieflor�stamento oe suas terras, além de prestar toda
Além dos prêmios oferecidos ao final do concurso, tôJlas as

.h\,slIiência. RUI: E.tev•• 111. .

Ih
"

8J)lut�rlo TAC ' ;,'" '\.700 semanas a Rádio Nacionál.' na liA FELIClnlbE BATE À SUA
�i.,r, 46. Tel. ,&,812. f)o"n�all do ap!'lCel'Lo.OrS"E �ruzeiro do Sul .. ,< ••• ,. -2.5ÓO ·,rientação técnica necess·ária. Lembra, alnda,'ã possibi. PORTA", aos domingos, .das 18,30 às 19,30, sor-teará uma carta do' TU8F.." , ,.

P ir 11161 . .'

-'-:---:; () RAFI A E RADlOSI'O,PU an� !idade da obtenção de emp'réstimos para rE!florestamento concurso u:- F. E. que terá um prêmio no, valor de 1.000,00 crIJ'. DR. EWALDO :sCHAEFER iRADI ? nN-l PULMOES ". V!l'.rllt � :::�:. lIO Banco 'do Bl:asil, com juros --de 7% e prazo d.e 15 anos. zeiro�, plu:a o concorrente que inandou o 'comprovante, além Ile
Clinica Médiea de Adultps .' ('i:rll��ia ,-lo To.r... �oldle Aereo

: �
-....

t77
.

Cr$ 500,00 para os funcionários do armazém on'de foram feitas 115; :.'
-

.

I F' IdaJ" Nach·'.-.e.. . �....
I. OS interessados' em assuntos florestais, para a

.

. ,' 'e €rlanças "

-. 10"",,".,1,., ;Pt' a aI u
.

' Seandinav&a . .. .. . .. 2.:$01' com.pras.. '

• \

Consultório - Rua' NÚ�'j
..ai fito ,1t.��(·iu. i;"'O!::"��.� BOTÉIS, lbten_ção" de 'maioref;! esclarecimentos e r'equer-erem auto., As cartas s(!rteadas semanalmente, continuarão a ter

.
,.- . t'i! ""·",,u ..nan d ..

-
Olpl . LU1: ........•..

- ;:... !.Ol!) rrza"ão de' licenca para 'ma I d
.

b d d
.

t pará o· sorteio final, podendo um só concorrente receber prêmio'nes Ma:ch4d'o� 17. .

riiu Rft''''!., ii' 'I . Magestlc , :. 2.276 ,.. .•.• quel l a e erru a' as e ma o,
· '.

Horário Áas Consultas,- Cu'''''' d" .."pj.d�lizal·Eo. "�. Metropol �U47 devem dirigir-se' às Agências Florestais Munkipais ou
no valor de 80.000,00! .

,

.

, '2 : !J:... ': T. F.�.iot .. r!,(),e' JI••••� tt- La POI·t� .........•. '.... 3.:111:. diretamente a esta Repartição, situada à rua Santos G o N D.J N & C 1 A.. das 1§ às 17 hg.ras {���{'_to ieIW"<lt' C:iru�v:ht.("Rtl.l')rl-f.. Ugo
,Calêi9u# , ... ,., .... :... '.449 "D

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

R E P R E S EN' T A ç6.b d......
�,"'" ,

.,,' .(;_"I1úaÍ'iêl' 'O • - Central ' l!.l194! umont nO. 6 �.m FJoru�nopohs. "

ao" "jA a o",. ''''''�,.�,,:::: '�' '.r..,,��.\ Fê'lipe 'Scbmidt, ..I8.'-. � ,

, _....

T I f
. Casa Fundada em 1926 __..,..-_:"

_ t1eshfa.ncia·: 'Rua 'Vficôn-..
-

<'filo.
� /38'111 ,.� .," �. ,'"

e,
.:' Estrela -. (.

1.1711
e e Qne: 2.470 - Caixa Postal, 395.

Rua Cons. Ma�-'\ 33 _ io, Al)dar _ Caixa.' -.
-

"
•

-

", �·,;:2�endl'l' -éJn� hor'l 'marc.,da. ' fdeal :.......... 1.6611 En,dera.ço/ teltlgráfico: Ag!isilva - Florianópolis, End. '!'ELEGlL: 1 'i S G O N• .,./l•. J�� Ouro Pret'O, 12�,.;::- aes IP.u -�:. ,"ve. ,hUIJH. 1t:�'t&EITO . .

. "I �. Co "- _'_ ..

ESTA'DO DE SANT�..........��"",�,'Tl 1), '. < .r-lIll1t" ·lDI�.Q.u'll ....... , ....... '... \ .

,.. .,1

2 ,>" Florianópolis, Sábado, 22 de Dezembro de 1956
-_,....-......,-":.....,..�--.z-.�,,'�. ..,-_.;..- .. _ '�.-�----

'·�I�:;�'I�!�;:�:n��.· :��R:"O·�_·;J�ó.I�S,e.ION'A··::l'��';
•'�� •.���;.,,·�'f':!.�I,:� '." �J\�,'>�' '.�. .-:' -; ..

'+- r.

.;'... : ... ".;; �;r_';:"J� W;'f:i''B 1..'0·)Q-·8 c- //" ;'ê,.,'UIL.N-E� P-EKKuNh",,:-
m{\v >\L·�I,BILZG�E�;',��;, ",\?,�. JUSE -TA 'VARES " é;� 'e' MlINII, :,;

. GAUClA ,', ".' "

"

.:. IRACEMA "U.rll.),ulu·· 1'';'11' r.CUII1,lille Na,·.iú·

DI"lo.ma'�.o. ;'el';. Íi'áculd&êle Ná� i){'ENÇAS NERVOSAS .E· ME,N�
.. ,.1 11..

·· '».lIawlllI'· 'U1..llVllrlld,.ll ..
.. ...

,

RAL ôõ <l$ralÜ
.eíenal de :c.edlcln8; 'da Unlver·. 1'Â'IS - CLINICA GE

. .RIO. oE �ANKlRu'.Idade dI) 'Bralil .. .-\I),gll�liá - Complexo,. -

{pertei'ç',:.;;..Il:'!D'C" Db.' "L,... : .!:III,f;'I-luterno. por cencurse da Ma· illlSun�' ;_ At.n,qes .�" �à.l).la. --. 8aue ;:iaO Jllh5<1el"
.

ternittaile·EÍlcola :. froblebúí.tica' aletiva é sexulil
Pro! .:' -. .. rnaud= l'aulino

.(Serviço dI! -·Prof. Octá·",."., .all- DJi Serviço
-

Nacio1_lal,. 4e Do.eD·.
'nteTDu pór'. 3 ar..v" do l:>erviço

• qrlgue.· Lima) -

'all.·· Mentais. PSlqul·átra do
.

'ué Cirurgia.tx-Interno do. ''Serl'iço. de Cirllr· ç .

i' 1 Col.nia Sant-Ana. Pro'p. l'�.ro de Mour.
"ia do lIo.lpttal I. A. P. E. T. c. 1l0��N:�h-T01UO - 1<.\la Tra'

t)J:'t;RA�OI:.".

,�o. Rjo de J�n4!lr,o . "

.

.. ,,:.to dJ --',jjas lI! às. 17,boraa. CLINICA DE' AUULTQS, '1'l)oléâh·o. ao Úo.spitaI' de ·-Ca.-!õ.de J RÉ'SIDúN'CIA; -. Rua Boealuva
OO.ENÇAS UE SENI:JO'�AS',

e d. Matern1da�e Dr. CarM.
1;$11 l'el. ;::';101 CONSUL'l"A3: piàri�rnente- d••

[JOk:NÇAS �rrr��NH(;,{A!'> ,,-,. 'Dr" d,MIRO BATAhHA 7· - 9,30 �Q 'ijosilit�l de C�ii·

PARTOS - OP�RA ....�ES '

Di I�mado pela Faculdade de .da:;;SIDtN�IA -_�ua' r.õarte
Cons : Rua-João. Plnto n.. M:dicina da Universidade da

Sehuuel, 129 _ 'l'elef. '.3.288 _

16, das- 61,00 às 18,Oú horas.
.

Bahía Florianópolis.,

Atende eom. \l.ora�.:n\arca. Clinica Médica d,� Adulto!! e

DR:'CÉSAR BATALHA DA
das - TeÍefone· 3035.', ::,_: -., 'Crianças. "

'SILV' ''''IRA'. Doenças. de Senhc.ras .."
Residênéia; .

-

/' .

Partos

.,
.

Rua: Gene rat .. BUtencourt - Opel'açoes .
--- Cirurgiio . ,lIata

101
n. I

J Ondas Curtas - Ri:.ios Infra
Clínica de-·. '(lUlt08 e

Telefone: 2.�93. 'Diátig\)�=rmei��:ct:o A�:�gUIaÇli() Crianças R.aio X
Mar.DR•. ROMEU. BASTQS C(}NSÜÚTORlO� Rda Ooronel Atende. .. com Hora

PIRES
-

, pedJ;.o cde ,Moro, 1.541 cada. _.
1.0 Andar, Apt. A .

Felipe Schmídt 39 A Sa-
Fre.nt� ao dn":e" Glória c Estrdetto las !I e·,4.

r

_ Co.Dsultàs das 9 às 11,36, e as ,

. , "lll às 26 ho.ras A O V O G À O O S
:;;'

,

,
.

/

'fransportell de Caraas em Gera] entre: FLORIANÓP.O.
LIS; PC:'}R'l'O ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE .JANEIRO . � BELO HOR!ZONTE.

· MltDICO'
Co.m prátJ!!a ii�,' Ho.8pltal Si ....
Francll�I!.L"e AI.ia e na ranu

, Calla" do. &[0' de Janeiro.
CLINICA MÉDICA -

· CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei�

reles; 22 TilI.c2!!1j).
.

" .

H;()rárjoa: Segandas. Quart•• ·

e

�. til feiras:
"

..

Da, 16 ã. 18 ,hora.
Relidêncià: ·Rua· Felipe. Sch,

Ólidt; ·2.;1 - 2°'andar, apto 1'
rel. 3,00:::.,

':"'.:t;•••

.Matriz:
.

FLORIANÓPOLIE;
Rua Padre Boma, 43 Térreo) Rua
Telefones: 25-3!l (D.epósito), .�,'

I
.

\

"-

'26-85
. (Escf.i.�Óri(' \

�aixa Postal, 435- Ena.
EndL" Teleg. '''SAND�ADE''

Filial: CURITIBA
Visconde do Rio Brancn'

�32/:6
'I't:lefone: 1�-30
Tel�g. "SANT lDRA"

� :.--

-UR.· ARMAN'DO VALt-�, JOSÉ MEDEIROS'

RIO DE ASSIS,� '�"
.

�)R.

-; "ServiçoS: O" Clínica lnfantll" VlEIRA

�:
..

A8�i8tencill' .Municipal e· tlQa- '\OVOG"DO

fitai de -Carid.de ""1, ,'allla Postal 160' - haJ.'
('LINlCA MÉDiCA. UE CMAN., "anta CatarjD�.

" 1

"ÇAS E ADULTOS :'
.

'G
� Alugia .

. ftR. CLARNO' •

Con1!ul�qr.io: 11.ua, l'!une. M�- GALLETTl
.:nado, 7' � Consultas daa 1ó a.

_ ADVOGÁDO -:
.8 horaa. '. .

M b 1 Gú Rua' Vitor )lei-elel, 60 ..

,....
. Inl!:DICO' ,

"

l�e;IlI1,,�ela:, Rua, ,.IlI�C a .'
FONE:: 2.4,,8

Operações ,�",Dõenças d(! Se;. 'lIenn", Ó - F"ne: .a'1!13 Florictnópoli. _

oborá. - Clínlcil'de' A(lultool. '-1-__.i._-
PAUPITZ

- ---

Cu:-so de E'sp�cÚmzação no ' , ,DR.' JÚLIO
Hospital doa Ser.vidores do, E., .-}<'ILHO ()('.' A.N.r'nNIO GOl\lÍiJs IlK ,

ted �,"" A_Dei•. : .RIO DE JANEIRO Agênda! BELO lIO}lI.
,

\ ��rviço do Prof. 'Màriano, de Ex ·interno da iOa . .,..,..:.:;;: ALMEIDA··
... -.0••-"d d) ,. :;"r;yip .

de gast�Q-e, ..�r
.

.

ADVOGADO '_'. aw __ -ZON'fR '.

,\.n ra II .

P I h- 1 "'anta I;asa do RIO de JeDelR "
"RJ'olD'''''''Consultas - e a man a no ,�r�f.'W. Berardinelli). EscritóriO' e ResidênCIa

olosplhl de Carid�ade. .' EX-l'nterno do Hoaplt.lil m.tllr, Av. Rercilio Luz, 15 Ru. Dr. Carmo i�etto. 99 A 'E!l1ida Anti;, .\!!. 871-.8À- tÍlrde das 15,,,!! hs. em ;.(Ilall- 1 �t .'I34e .

te' n'o con.s.ultório . á Rua Nunes .idade' V; Amaral.
N .••�••:: _••••. J'óuea:: 82.,17-33 e ,32-17-37 Telefl)n�: '. J()-27,

Mal!hado 17 Esquina' de Tira-
. UOKNÇAS INTER. AS. '

CLtNICA .DENTAmA
'

'-':-.""
Atende "RIOMAR'" ,Atende "RIOMAR"r.oração;·' ·Estômago, l�te.tlDo,

· de���i��;'��� 2�\�a PTesi<lento! ií'gado e vi ..� bi!ia."ea. �ID.,
.

DO End. Teleg. "RIOMARV'
.

Coutitho 44. Tel.: 3120. 1.0nsultórJof_ Vitor Me!r.l•• 21.
. DR. ALVARO RAMOS

'

NOTA: '- Os nossa ,rviços nas. prllçu de Pôrt\
Dus 16 às,18 hora,. .' I R' 1 -- •'"'!"'"-
Residê.nci'll Rua Bo.CalUn. lU

'

Atende das 8 'às 11 horás A ei'��t 10 e BelO t10rlzuntE'. são, .�fetuadoll pelos not'So'
CLINiCA Fone:

.

d461l.
e das 13 às 17% .horas" dia- agentes

de·
L RMO / "RODOVURJO RÁPiDO. RIOMAR"oLàos � OUVJDOS � NARIZ DR. MARIO DE. A .

riamente.
'j E G.o\RG,A-NTA • CANTIÇAO Rua Victor Meireles, IS. '."

.

� DO
-

�'h:: D I C o
.' ,.' Consultem nossas tarHa�. EXPRESSCY FLORIANóf{>LJ

DR. G.UERREIRO DA
CLnaco 0E CRIANÇAS O E N i' l'S TAS" ·-Fones: 25-34 � 25.85 _

.

·

FONSECA . ADULTOS DR. SAMUEL f'ONSECA
'

c ,
Chefe do' Selvit;o de úTORI·

-

. [ioenç..S Intern.. N �CmURGIÃO.nENTT�TA
.

-"
.

,
'10 do Hospital ue-tloTi�nópolís i�OIt.��:ÃO - FIG�_OO :::o RI �

B 1 -. �,i"1.Possue a CLINICA o.s A.I:'AltE·
'

_ IN'l'ESTINOS Clinica - Cirurria .uca
-o' Q g"

d d. Protese Dentáriá
L.HOS' ·:J<KAI�. M"'D_ERNOS PA.IU ,'r.tall\ento .mo erDG

'""I '"
.

II IS Ralo.. X e Infra-Verm....
TRATAMENTO das UOENQAS ,SIF •

'.

DIATERMIA
·8 ESP'E' .....IALIDAD.�. " ColÍsultórlo ...,.. Rua Vitor Me·

iU v J' .., Consultório e P.e.idênc.a: '

/ _" f.onauItas "-- _pela nlanhã !l'r; ,

.le••
, 2,2..

..
'

1<.UB. FernandO' Ma�llado, D. I
BOSPLTA.I.;. ..,:, >:" .' .'�

HORÁRIO: _

ll"'1'A-R'ÚE -.,:. d,aá 2 .a
..

ii
... Ii, -'-. D 13 'às 16 hOTaI. Fone: 2225. \

,

A
,.

d � f_as, Oonsultório - 3411> l,;cnsulta": ,d.... 8,00 à. 11 ho.•.
.. no' OO'NMH,1'áR.loO .�.- Ruã ,.' o�,' Te,eo!�"�I'a' R 'José io ·V.Il,h' ,a� e das .1'.t:.OO,à. 18. hor.lt',tLlÍF'-l-no,' J '. ,','.. ,�,,: '" ,1 ,,�e:ldt!ln.:8: ,b�ia 'dá Saüd,i..j·, -\- I:xclusiv.ament-e com bo.ra fla...._,';'}al.�' -Ôí;;Nt,LA;: ._;_� F.elipe 'Se.l>j P.�'-er,a· ? ,= fI'" .. ; ...� 'bda"'

.

-1 r I .{
.

;Iildt n!'. ll.3-4)�l" 2866. ,"17 '; 'f. - ,tCoqU�tro,a - �)f;, ...:.. f S ,'b 'd
. '

d' r, 6 12., "-.

/'Dii:'·l\�1ÓNrO\MONIZ f, -;'DR: CONS�,AN�rI:NÕ ' '�DÍt.a �iUR:�. JC:LD�inÀ'
DE A-ttÂGÁú' .' . )lMATOS·.

_ 'DE 'ANDRADA,"lR:lrJfulA- �TilEUM.À�()LO.GL\'\ MFlpí:;;;O CIRUltGUO' CIRUltGlÃO.DENTl,Sr.�- ".' '. .Orto.pedi.l. de Penhora. - Part...
"'d"fL

.

j)oellça8, '"'

U ""árl·.. .(�ONSUJ!"óRIQ -

_ "',. I ,r.l�'.C'o·' ',I'sultór'l'o'. João' Pinto, 18.'.
.

-' Vlal rI ,.,0
.- Op.e·r:.çoe8 -

".
.

t. e Partenàn - 2" ar.du· -'-:" .1118..
,i".r. 16 la 1'1 dlàriamente ..

-

Curso de ..�per••nçoam�n .

J

Ó· ,'03 _ Rua Tenen�e SHv&ira, Ui
lIenoa aos' Sábados • !"ngil prática nO's" HOspltall e -

Atende diáriameJite da. 8 à"
,,<.-..iI: BOl)aiuya 13ó. � Buenos Aires.

lt' r 11 horaa '.

FOlie: _:_ 2.714. CONSULTÓRIO: Rua e :J'; 3às e 5&9" �8S 14 a. }8 linTa.
' ..... I'I<\'t. IIr. li' (80hTado I. l"Il, .

.
,

,g 19 a� 2t �G'�S
•

.

",l�.
Ir, i. 1_8 II" Confe"cio'na ')�ntaftllrail •.P"n

tln��I:IU; dl<�
... :"'.óv'f"i. dp "VIOIl.,
Telefone:

.

3666..

-FOJal: SAO PA.ULO Agêntlia: PÓRTO AI.EGRR
'f.BioDiar"

.,

Aveiiid�' do Estap(l 16.f:6/'l6 Rua ComeudaC:or Az:evedo,
64

Telefone: 2-37·33
Atende "'RIOMAR" .

Eíld. Tele,. "RIOMAULI" ,

DR; I;IENRIQUE; PRISCO
.

'PARAJSO Ttllefone: . 87-06-60

End.,�Telel'. "SANDRADW'

VRA. WL�liYS�AVA
W·�USSl ,-

•

. ,,,.� ..

Ht»át1t'i.ll"U': -----.-----
'O t\.. \2." .� .

,

li, tendt' ,·b:unado.

'feh,'(oo.e:· - a�II!i·
--_

.. ---

Q ESTAlJO

. Filial "A Soberana"'llistrfto 00 Estl:eito - Canto

.'�

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN\
--------_----------------�����-�-------

�:r·;fARMACtAS 'DE PLANTA0
;��·��p�i1;E�TO /

DE SAÚDE �ÚBLICA
s :�':,�'PLANTõÊS- Í>� / FARMA�iAS

,

',}� ''''.:'-' MtS DE DEZEMBRO

/ 1

,Viagem
�

com seg.raa,ça
rapidez

'

80.NOS OONFORTAv:ms lOeaO-ONIBUS DO
.

- '�R_O'�"·- I 'Llle;=-
.Plorlanópolil - lta1af - Joinville - OuritIba
.. : ,�. _-=.r-.: _�._�" � �.�?:;•.� ;

Age'"nela· 1\..OI&_Deoooio e.quina ,da
.

'. Rua T�n�Dte.�8n"'8 r8

i:· •

,P'EROLA
Vende-se :ou' arrenda-.se o Perola Restaurante. �ito à

rua 24 de Maio, 748 no Estreito __;; Informações 110 lócal.'

ConculSo
.
UF.E. são os se-

õ E S

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



\;'�:_I'�.';-n -o".- ....:)::--; �

�.,: t'.�,,!
-.

p.r>l'ese.a.le' .', �d.�.Natal :� _.,
Recebemos e retrlbulmos lia; .; Ma4rlce Deshi>rs, Se .

�"' I. .
- 'as seguwtes felicitações; e vo-' gundõ �eCretário. da ·EInbnri·.

�, •• �

. -V�riando de gõsto é das possi ilidades ecori�.micas tos-de' BOAs
.

FE�TAS e FE· da da ��*ça ....
no' :E$rwsiÍ e

-S;::-a-::'b:-a-d;"ó:-",-:2::2:-:d:-'e"":D::-"ez-e-m-b"':"'r-o'"-d'-e-19"'5-6-- de cada um, a escô-ha de um presente de natal;' é, na LIZ ANO NOVO: Chefe·dó.,SeI;:�.t�.o·dé t�pren
verdade um problema 'complexo, ... ,�.

'

- Delegado e Funcioná.rios .sa: _:. J�ãQ,:�ppol�lno de

�Todavia, no desejo de ser útil, aí vão �LguJl'l»���}J- do I. A. �,l.-'elll Santa Cata. Souza, :Rep�ntaÇQes,. e
.

gestões prâttcae,e Que. podem S'ef bem aproveItadas,. uma.� .,).'ina; _ Irmãos Maristas do Conta .PrÓpria:;;;;..,. d'l': L�ura
vez que' se trata do artigos' das marcas níaiS":famosa�. e 'Ginásio "São Luiz" de Jara- Fortes'��támante e Famí

de qualfdade acima de qualquer dúvida; . ..
: :�'guã do Sul; - Sul América lia; - 'U� Fiuza Lf�, Di-

:. r P�ra o lar: - para que já tenha o seu lar mohlliê- ·Terres.tie, Marítimos e Aci_ reter d:tl.A.C.; .-:- Ttmentt
.

do, é natural qúe o. presente venha a constituir-se de aí- dentes, Sucursal dre l;lanta Coronel :Domingos da. COfltíl
go útil -e complêmentar aos' móveis. Por exelpplo�.um -eatarina; - Oncl:airs, Pra- ---.......�.,-.------.-----"'--------

refrigerador Brastemp ou Bergom, pm iiquidific�d�r,' �as e Func�oná.rios Civis da' . ".:-F)t", '.

.

,:,,'. , • .,.
.' _. _

.. :;"'�,., .. ,--- ..

ou uma ,en.cerlfdeira., w.·alit�-. Um fo�aQ a gaz d� =r= ··16.a· C. R;� M.; - Eugenio· ""8elbll;�:lIe_.tlêJeza':._.::_�,_'f_ '"

"Cosmopolita'[ que.,.th(;kmalS eonhecído &c acred�tadQ no 'RauUno . Koerich &. Cia .�1r� .

.

paí�" o� mesmo tlim �.�Junkes. & �h". Um_sofá-c�ma .mo- l:ttda.; - Emprêsa FloriallÓ. ... , 'iÕSACEA ..

,'. rece fon de-duvrda que "a&�- ,

derníssímo da Peobel; Uma poltrona-ca�� Drago. 'Om Polis S., A., '!transportes .Co- '.

';, Dr. Pires _',. condições de- -caracter, ner-colchão de melas. rla famosa marca Divino. Tapetes, letivos; - Cia Laminadora P
!

t
.

,
...,.

.

mo imp:aeieDcia emo-
Uma maqluina de .cestura "Croslux", Ainda uma dessas Oatarínensa Ind. e Com. de

t t.or seu earac
,

er .�es-l �t·o�lds,� l'rrl'tabl'll'da'de te-,. I f"
-

de I c ,
'

e lCO a rosacea e um ma IVl a:�,...._ '

.modemísaímas po·trenas uncronais, com al'maçao. e Madeiras' - .. Editora Globo, -�.

dr d b 'elaçáo' com a mo
f�rro, tão em smoda.atualmente, É só entrar no Esi;abe- de Porto'· Alegre' - Essb qdl1e se'tenquart� ? um.mo-' � :�.': v tee�do sobretu

"lecimento de �óveis' A MODELAR que ali são en.con'; -St:tndn.r' do Bras;l" _ Gene- o. �Ul 01' p; ICU ar .- para. 'di
s l&".a :dd'de �aso dila-

. trados 'todos, �sses artigos. Também "na A,:�lO:pELAR 'ral Motors do Br�sil _ co- s�r o�a lza o t�1U� s:c- t o, _u�,. es ue"�oDstitu; u� .

;

'" ,de modas"há uma infin_idade.d'e artigos de utilidad� do- mandante OfiCiaiS Guarni- ça? soo re eonse "� e- façtao' '!!: q.. ..................__�_'". _

• ,

1 t Ih d
•

t há t al:lia' '.
, , 'leza .'\" , a or sempre . :presen"c u.,o:> •

... m�sbhc� porc� an�s, oa asd· e Jan ar °luh c

'd °a' s ç:oo e 'Alunos da Escola de... L�caliza.-S'e<'· 'de prp.feren. casolfc--de r.osàç_ea-....
..,

de anuo e·de l'OSLO, p,anos. e mesa, co c as, e re I;lDS, 4prendizes Marinheiros de . :- y _
,. � .• _

r

d' Q t'
-

t t' t.:la.,etc...etc .. Hã. áinda a vantagem incomensurável de': se 'Santa Catarina' _ Rogério
Cla n9"�.r"z�e�Ee�10e� a J;- uan.� ·ao r�damen o ".

_

conÍpràr com ldinh"jro (sempre mais barato) ou' peio
. Guerra comere� e Industria

centes ffi� f.aee} podell tO )'osdacea em

é
�l o dpreCOntl-.

d"
.

- '"
'

_ tambem atll�m "0< � tes � za 0$ uma s rIe e me o"Sistema cre lano.,
• .' A' 3.A. 40 Rio.de ..J'all:eiro�e San ,;: > _ .... , "Ih'· ). .....

" '-
� .... =. ..:..a

.... �. 1 ._,;� ,

Para 8enhol...·�,.Àq..i'i:a 'vai"ledade;,;de..:esculha e .,_. j "-. .' �elltre a� sobranl�l!, aI' .e- � �u9.1íJ1tarmao; r.eB_ ��uu&,r .

.
. 'l-� PaUlo - Posto ;k S8n'iç - ,. M 'festa se pe 14}Ue 1'; a �sioterapia;bDC��-

... -

imensa, Desdtt DJlI.;jSo'. tail1enr, . .oU; �esttdo;. até ttl1íl� ori� �efçâb';' ;de .4.osé _,Matias:. �qu��x�. il
a.m -

_ � �
.,

�' r� • fi �".,,� <- _

ginal saia e 1iI1EIU &esde:mnã:f.b�a. de boltl! g.6B�� atê "FiHt� ;;J ·Com:ind&. .4.)�Rl :tJ .p':r���� ;�e ..,��ta�,.3.� �� EJ.
. ��.�. 86�.: ::..::

a mais delicadà- e tilm"'iingerie- SombÍ'inn'ás' orflrinais ''':'' l.� _

I, •. soS' s.tniumeosl!'8lU'IIltlntadeli veoi.1f8l'�repd�� ,h .".iiõ'

• MO' tam'be'm: um :'''''''nt de bo'm g�sto·. Ha' aindá ô�, ,g��fmç�,?o 5.0 Dist:lto all1uma-s pustulas.......Cíi;: aené .do-se asso.ciadameJlte..,a�k .' �
.. ..� . ,·tr "'''' e r v, ' •

..

". L'taval·· ..!:. Re�esentaç'oeg ,.! ..,,, .. - . . ( ,
. •

.

b'
-

sempre bem aceitos· -os 'sempre ambiciona'dos:tcàsacO&· :'. " e mtensa se;borréla. Obser.. .:.�o:terap�a.,._neu,.�car .ontC&. • •

- sr. ArtUr Souza e Sil"
ou estoias d� "'�l-es "Um:fino maiUot. "naraam�iIl'ha,)"ê �?eri�h!'-:- Di�eto� Regronal � va�sê": principalm'ênt�-r:DOs, -e·a diate,rlno.-coagula.ção.. ""�

va lto f
. "

d F '.
.

. p ,

.

' 1" . .

.
' ". dQ'3 CorreiOS e Tel�grafos de" dó" 'd" . ..4-:_ d' tr', a un�lOnarIO a- a.- outro pl'esenlle,.cde' �Jom .gôsto, .Capas- para chu.v.as;. etc, > "

. '. . ,I� 1':1, UQs.a ,pa�l>U'. o�:. J� .. � ... .

, " ..FAZEM ANOS, HOJE: culdade de Direito desté, t
.

.1, Sa.:t.lta úatartna,.- The T� ta e ciJ1.cO a.nos al.ca�o __Em.. <lPrlmeaq ".lo�a�.d�- .�,

irio Ed ard f'lho E t d
e c.

"

.
. . �

.

�âS Company (South Amerr '.' - -. ..' l. � do .. c.a:pila-- men u o. I s a o; Para cavalhei&'tJi!..t..";'_ lifaa;lmente' aquI a escolha lê " '.. " <
seu maXlmo entre. o�. qua-.. LrOeDlrSlL �o !Sl _ ,os . '.

do sr. Eduardo Gomes de - sra. Ilza Terezinha. .' '. . . .
.., .. ca) Ltda.·· ...,. :Industrltl. de. 't

... , ..., enta "es. '''l'tUft�os nA nari .....-re
, . varIada e c.onshtuu1a de ótImos artigos' .Terno.· das �. "

.

r.
' .

•
ren a e ClDCO. a CJneo ...." AU .. - _... ",

Azevedo e de sua exma. es- . Borges, esposa' do sr�' Wal-" mais reputadas m�ca.s e Jnescedível el;gâffêra., Caml
.'

'w.�d��ira�. Naciõnals, S.A.; :.., .. anos: Por essa ocuião já o., .�õea vizÍl\has tp.ór:�meiG..-cre .

posa d. Noemia Santo.s Aze- dir Borges
sas esport-e 'gravá�lls. Cintos Os maig, faJll6SOB _ tel!-� �·�de��.Ça:o, ;dO :CQmereio de .nari.z se .ençontr&"'!' coberto uma. aiulha,ofin�.,__em.. s.es-

vedo; - sr, Nery CardosU' Bit-
nos

.

d� praia e"ca�p�' '�$ara�ossy"•. Finos roupões' de. ,�Nlta Cll.t·át�a e Os ,?onse. de veiàzi.ntuls e, eom . ..a..côr aões .. ,,�ero�is. t.FJl�a--8e.'--
.._: Major Romeu Delayte, tencourt banho. Capa, Fino3" guarda-chuvas •.. Cal�õf!s d� banho, 'lhos RegionaIS d? .Servlço SO' ·vi�)a�·ea. 'forte. em vez de uma pequéo.&. 1 c��sta., q�'e: ','oficial da Reserva �emune- - sr. B'enito Selva etc. etc..

.

�_,. .� c�l do �énrCllo'd.SESC)A ,y.'" 'vet:l!lelba :como. Q .era no cae após. poucos
•..,d.i�_e�,n�o._,,:fada da Policia Militar do - sr, Henrique· .Jorge

, Para Crian....tas.!,;-,-.l)esde o mais completo Houljonien• �ery��o �acl� a ,e pre.. ·

inicio da afecção" .COID.fO fica�.a,·�D.or 1C1catuz. ,De-.,
E t d R· h d' �. 'r'. ..

,." . ��� .. cp· àizag m
.

Contereiai (SE· .

1" t- .

'
S l;I o IC ar

.,. to de brmquedos:..comnosto de bonecas Jo<u>s·" ...espol'- . ,. eT f' ." .'
. pecorrer �Og anos a� r �n't.' pe.lS \r..-em,,,, .en: a�.,;.o,.empr&.:-

____M -.
.'

.'- • '.'
" y, •

' eIV, .

NAC) . . ffospital Evangéli
. � -.., I. '" ",.(1.: - �ftmh' ",

. .

,-

. �ifvos, -"bancas" e "postos" até a mais cotnpl�ta-.�ariEl· !, .' ,,', -:-:-.' " ., r ..

'

, .

dulas sebae'eas aJlm�am: i-O :do" �"'i-Q'" - em. em
�

,-

Á5!S da.de de roupas para meninas mocinhas. e. ra:pà;ze�•.•>'
. c�. de F��rlànO���lS, -:- Ban:.: d_e., y<?!�.m�í;.::liIi �ol.!stia ..se. ,a�.lca-ç0e.g,.. de ,ete. em: sete '.

/

O1'-0 .!! ..,1 ' '�iJ�·a_ra tinalizall ;as .sugestões po�emos am«!a· ...�dlan" co, !?��pa��n��,st!\ �iedade, compl�caf ey.-ólue; d��ào em

I
dias e n�m toi�.de ?lt�� "'_' •

.

Io� "O' ",t"&fR'}e as vend�s,atuais do,s estabelecimentQs ,.M.9-.;d.,�.}a-: . 9.�peFatlv..a, ,""t �Ir�i.or,
Ir_

I resu�t
...
ad� -

o'.' apar.ecunentoc .d��, �es��._e& ��r. :Wtlmo.o.. ,

.

res estão sendo' processados num alto propósito ,.dé�éa- pll1l�, ��c12nanos :. Doentes � do, rU\O�lma�.,.,. .. cO C&$O a moles.tla �da. per-:.. -

JOÃO DE DEUS MACHADO - CECiLIA DE SOUZA .maradagem, retl'ibu!ção e cooperação., ?s .�pre�õs. fo::-, d:r�M�ter.Al<;lad�, . ,CafB_le�a i �m: re!açã(). , a ..causa.. daTsi�ta .la..nça�e :m&O:. da- ne..�
..

MACHADO ram real e notáv�bnente J:eduzido'$';' "'Oe.,,, ":, .

,

. Dutra ,
de !lol'l-anopobs,. I rosacea )ul�a-se. que ,LOS......Ye ,<eal'�OD'lCa. mIsturada.

.

-
'

.

_--

._.
, B-epresel)ta�oegf G da Costa: se uma etapa .posterior.da. .com..acetpna.e lmxofl'e;,' ',.'."

1.906 - 22 DE j)EZEMBRO ...;:. 1.95�
.

, JlV\ur.j.rLI;�1\L�i'rANT.A --: ..
'

.
_

.

; ·:��t�1tá & �ia. �.A.; - Joãó I
acné juvenil ,poliIllOrfa,.. :vi,. .<'Nota..:"'::': oj noss.oS' '�- ,.-

'.
VU ,[;:\\, "jiIt-_ ·;'V[L.'� ptj -:. t.-' •

".�.. �\ttêWaA,.,iCia: :rttd_a.;.;--Ins,:,. sivel 'em .ç'erfoíl individuos. \toi.es,.Jfo,\e1:'ão.,,$liclfar;;�'..:...... .,

Acontecimento social relevante � ti tra�séurse,;ho- '

'�fw>conh€Cim�n�o ,: dos"'·Rigg&mbacl1�'·:.j1'}I1���. p�r ,Ge.rah ,!!lSP.é�O:�S< dt' A .terid��.Eia't:�1)der�al'é:_pa- qJ,ler�oll�elHo.�o.br�_i)�-��r .;.••.•

je, do 500 a·nivers.ário de feliz consorcio do benquisto srs. Acionistas. co�uni{!.o Beck,· �JuhioJ.';;- .an:JM �ansl;to �$' ,Funcionarlos d; . ra julgál:,,'titreia;íifõ;"êsS:es< ,;tamento'Jt.a";p'ete.!",,;.@..c:afi.,lQs.tv�
casal sr. João de D�'ls :M,achado, alto funcionário pú- �ue foram reg-istrada.s, pa- ..silveira de Souza.�� O��. Inspetof.ia..'; dei Veículos e dois inales �d;n,o... -ru$tintõs, ;lO. ..Jne4iCô.-�.espNf.aListá<.llT�

-

.

lico federal apo�eni:ado, e de sua exma. esposa d. Ce� . ra as eleições que ',se re'a-' waldo dos Passos �ac)_la_' �nsito Púl)l�; - S. A Ao lado ,dtim.es.tado"�ebor,, Pf,r�s,,·j:,Ua. ... lIeii�o," .31�. .."-+

.

cHia de Souza MachHdo. lizarão em 27 do c{)l!l'.ente, 'tlb\:._'_' Newton� libíJtares_: ;�b.Ós. Rif>-.Grandenses reico·loca.l .citam�se, .que, -:&ii)' d,JiW�,·_�,basta..ri.do '.
O feliz casal, muito relacionado na sociedade local, 'as seguintes .chapas::.·

'

.

D'Àvila -:- l'oliool'O' �r�ai: lr(�< Jótn.v�e); - EEge fat9res -emocionais, �stcl- en;d�".,�'_pl'eriente. .. arli�'h,,!,-
desfrutando de .sóli�as amizades e de um sem número la Chapa; I ni de Sàntiago � ':M;tJ-d, �h�iro' Crrefe� Engenheiror cos e endocrinosf atuem de deste jorn31 ·é oFéndereço. ,

de admiradores das elevadas virtudes e dos a-cendrad08 Para Presidente: -, Aca.. Perf-ei·to· d& Silva_...,., A:t:�l�' ·Ml�liar-es
-

-:e (Funcionários 'uh'f"modo m.are�� � 'eom.'ptaW.i,_'�a _ jL r,espos- _

sentimentos que ornam as personalidades dos veneran- cio Melo . " do Caldeira -_Antonio mlj' cip ;Ul.()J. Distri� RUdovlário instàlação aa: rósa.cea;;.Ps;r;;ta. _' ...'.�. J<.
t

dos conjuges, ver-s<.!,á cercado de carinhosas- manifes... ·Para 10' Vice Presiden- ·Mussi. _",' Anbinjo'" ,�re�a Eed�.r - Ee'del!á.çio-� .das .... ...,..._..._. -.-------------

l.ações de gratidão por parte de sua nobre proltt e ll"S i te: -- Luiz .Battjstotti.�· � � Oliveira I���·�i:· M�fi.lo IndÚlStrias do 'Estado dt! .San
.

homenagens respeit'JE.&S da população. .flol'ianopolitana .. " Para' 20 Vice Preáiíd:en4: Rod.rig,lles'� T-om,az.: Cá-. '. tá Cátarina; - Olube Doze'
Filhos, netos e bis;Ile.tos 'do venerando, casal, - o te: _.::Wilmar OrlandWDias" milli.;-

,.

r
. .', -! de .. ,A!go.sto; - Delegado Re-.

sr. Oswaldo dós Pas!"ós Machado, casado com a exma. Para 10 Secretário: -'

l'
. 'Pa�3 Suplentél! .I;ÍO ConSe::i,1 g,ienal do Impesto .de ,Renda

snr,a. Licaste Vieita Macnado, seus filhos Rosel!lary O'sny' LàUS).. . lho D2liberativo e Fis��l:' 'em Santa Catarin;1 e seu�
('asada com'o dr. Hp.itor Francisco do Livra�ento Stei-"\ Para 2,0

'

..Secretári�: --- - Antonio' C, Q. ,,�ritó! Fun�onários; _ Transpor Dl�O Vl�lRA DE SO'UZA, agradecem ·.'por� int�?Dtdío' �<>'t'�
.. &,:,

!ler e seils netos Ro..�a

Mar.
ja e .Heitor: �r. LUIZ Fernan- !Gi:lberto Guerl'airo da FOn-lI.B. run·!). Schlemper :�� Br.�z.. te.·S.' A.

éreos Catacinen'e� Bur,

'deltt»:.not� .:à ded.ic.
açlo,�.remada ,do S�.I;C.apltã�:··D�;'·9., .•_:,,:::1do casado com a exnla. snra. Nilma !?iglacdmo Mac,hado !Jeca ; _ JoaqUIm Alves, __ ,Glau_d!o. bens Nazarêfi'o NeNes,. Secre·· HaJlll.ltlln. �ó1,Sttoao.,.. n6ta'd'ãmente seus .efJClentes·�·=-�" -�.

(' seus filhos Oswaldo e Ricardo;. Luiza H�lena casad-a Para l0 Tesoureiro: - Valente' ferreira,,;,, :Mieher �T1Hle;,Educação e ·Cultura; ços profiS&i6nais, m�nistrados por ocasião da -vave 'mó-'''' "',,,=�,....,'

com o. dr. Paulo Bla;:,i e seu filho João Henriq.ue; - a·Orlando,Férrei1'a-da,Cunha. Daura -·Mario.ffl,�Mourâl,-"AFolda Caldeira, Inspetol lestia em que foi ehariladQ a intuvir.. • �.,

exma. snra. d. Maria de Lourdes _Machado; .....,..: Q exma. Para 20 Te+oul'eiro: - Nilson'V. Palilo� Nor:r�gi�na.l de Esta,tística nó. Restituido. que'f.&i ao lar ·a.quel-ec.�nte�querido iDV'!f-; ..;., ._-;;--_

lillra. Osvaldin.a l\Jachado Cape!.la, .casada com o,sr, Ary JEduardo NicQ.licll • I berto Serratini - Pe<;!ro Esfatlo- .. de Santa. Catarina;. camos plitra o humanitário e competente Df. : :Stto,c(j .•:is.·
.. -

Capella � seus filholl Terezi!l·ha,. 6as�da co.m o sr. B�n- Para Direto� Social: - Mendes -:" R�n.a�ó Ramos .� ';;José Matias, Filho, , do pl'eciosas bençãos. ,d� Deus para que ·continll�-O �UbHtI1e ,':..__. ..;.'....

.

Jamim ,vieira ,Com seus'filhos He}emce, Ehrzabeth, Eha- klfredo Cherem da Silva -- Silvió Nappi.....,.. Postô de Serviço "Texace; �postolado que abrp..çou e lhe .cuncedactnu�tos_anos· tt'e"
'

--- .. --

na e Hermínio; Laudares, CIJ;sado com a exma. snra d. Para Direto. Stud-Book:·· .Frederico 'Bavasso -;- J-oão -"·.âr, Lauro Daura e Famí- vi1il:a .com as maiores fillicidades,
Helena Maria Berel1hausen com se� filho João Emídio;. ........., Telmo Vieina Rib�iI:o Gonzaga _ Hár�do' .. ahv·· -:: . "�. I'

..
.

-+- _

exma, snra, Rubí Ma.rgarete, casada com o ISr. Ha�ilton Pal'a DiretoÍ' . de, ,Hipó- van .;-,José i!oa.,es Gla\taJr� �;'

Cordeiro com seu filho Hamilton; - o sr. SYlvio.,.... Ma... dromo:..:... Milton Fett. . .2a Chapa ' _

chado casado com· a exma. snra d. Rosa Eneida Mgcha- .

Para- Membros da Comis- Rara Membros 'da CQmis�' "., 1-

90 e �eus filhos Luh. Carlos e Regina Maria; - o sr. são de Corridas: - Aldo são de Corridas: - S�m.� . ":)õ.,:;':) -:;.:. .

Humberto Machado, �asado com a exma. snra. Zilda Fi- Severiano de- Oliveira - el Fonsec'a - Angelo íQn
lomeno Machado e seus filhos,Màrilza, JoãG José, Mari- Samuel li'onseca - Luiz. seca - Claret Olimpi!> .BeJ; ,�•. ft

!ene, Maria da Graç,l., Maria Tereza e CarlQs Hu�be�t�; Bento Bárbj '.__; El'oY Struwe duschi - OsnY Laus
- o sr. Mário Machado e sua exma, espos� d. Vll'gmla - Jasé Comicholi Filho. Wilmar José EUa-s, . , ....

'
._.

Bianchini Machado e seu. filho Edfrlon; - 'a exma. snra. Pal�a' Suplentes.; da 'Cq_. Para. Supleute�, ;d�'<;Go- , . ')

Sílvia �asada com o sr:'Nilo Nocetti e &.êus filhos Neide, missá:> de' Corridas: - AI.. missão.·de Corridds: _,.' An-, ",'

Norto�, Naide, Nilv.il! e N'iison:--.o sr. João de Deus varo Aatunes 'Ramos tonio C:arlos Q •. BJ,'Ítt�"":_ . ,·".'1
Machado Filho, casado com a exrna. sra. Marília Wagner Hamilton Ari AraújQ - Roberval Silva' _;..... Jiàféz'
Machado e seus filhos Marli Miriam casada c:om. o sr. Ildefonso Linhares - Jor- Philippi - Flortí\Yaldó Di!' .. , ..0

Luiz Kruger e seu filho Luiz, Nancy e Iára; - o sr, ge Barbato - Rui João Ci- niz·, - Gilbe.rto ·.�Guerrfiro; '.$". _,_
Nivaldo Machado, 'casado com a exma. snra. Nelsa Ro- rilo Soares, da Fonseca. �, .

�a Machado e seus flibOs' Cecília' Maria, Nivaldo, Lui� Para Membros do Conse- Florianó'polis, J9 .. �· Dé:-
Mário, Ana Maria, .João de�Deus, Elizabeth e Letícia;....:. lho Deliberativo ,\"Fiseal: zembDO de 1956 ';. .-
t. exma. sra .. Humbetiina casad<t com o sr. Juvenal Ne- - Gelso .Ramos - Celso
anho Pereira e seu" filhos Si.lvia, Jo�o Leonel, Roselí, Ram03 Filho � Dib Che�'
Maria Helena e Eliane.; - o sr. José Macha,do," casado rem '-:-, E"mesto .alberta'
eom a exma. snra, Maria da Glória. Santos l\iachado e

Seus filhos Neusa: Gíéria e Rosângela� - o sr. Nilo Ma- �

chado casado com a exma. snra. d. Nair Souza Macha. Llolda D_••I'�I:-.··'"do e �eus filhos �ilo, Humberto, João Carlos, Hamilton· .' ,

'. 'if,,�UI". '", asa.. .' .�

e Jerusa Helena; - o sr. AluJsio Machado, casado com . .f}. Dr T A L ,t.;'

a exma. snra. Maria da Conceição Machado. >e seus fi- AO COMtRqO �. AO PúPLICO EM GERAL' �� ..,
.';,

\lhos Ondina Aloísio e Sílvio; Luiz Carlos, fa,lecido aos O LLO:Yíl BRASILEIRO declara a queni interes. :.' �

U anos de id�de e Vkente de Paula faleCido aos 6 mêses "ar possa, ,que, está tlltinian-do o processo de-�am��t<r '"

. _o: .. :-:r,

de. idade, perfazendo o total de 15 filhos, 45 netos e 12 de faltas e avarias tie anos anteriores, e s�lici:fa a. â\én,- . ".,. Ib ção dos interessados para o fato de que a Di.retoria" nãb .. '. t· .:,

isn��;:tão gra�a efeméride,.os descendentes .do veneran- peu á�toridadé a iUêln �ueJ.: que, seja l�ra 1la:ar(em . ,-

'

�re�:sade ���d�:��, :�:a;e�!:s�r!:d:�!; :ehO:�':.ç�s na. :�::::�S�::ssdees aa�::nf��c�:�ri��r�aIS��tar�lufaQ�:/T�)�I;. ,,�,_,�;,�,:O festivo lar rel.�cpcionará se�ls amigos e admlrado- V'etr s� rde ca,dat caso, ce per sI. ASSIm sen�o ?hama: , .

te 'd�' de seu filho sr João de Deus Macha- "ença.o os írt ert!ssados' para que por ventura apare��ms na 1'eSl encla .' .

)1 l' ,. ..
d'

R<
.

,.',,'

do F'lh' B caiuva rir, 164. .

.

proponuo so u�lOnar rapidamente. !tos- .processos,· q'Ué'
"

� �S; I�� :�speitosamente apresenta· felicitações �erão r.é�olv!d�s. �xc!usivamente pela ,Diretoria; ,f'-

ao d·· o a' sua exma, esposa e se congfa- . FI€?rtanoPQhs, 1" de .dezembto de 1956
.veneran o amlg e � .' LL A 'D '.

-}
•

Pt' '" "

N
' .. ··1·(·tul t "om todos oS descendentes do llus- p.p, oy.,.,,,,,ra.!11 ell"O - a rlmunlO aCIOna;'a prazerosamen e ,

C 1" R
.

A
'

tre Câ'sal. e 'o .amos _. re�te

• ••
- .

OClalS ..

Duas Almas
ALCEU WAMOSY

O' tu que vens de longe, ó tu que vens cansada,
entra, e sob êsto teto encontrarãs carinho:
eu nunca fui amado e vivo tão. sozinho, .;

vives sozinha sempre e nunca fôste amada •. ,�.

A neve. anda a branquear Iívídamente .3 est.I:ada, ..
e a minha alcova tem a trepidez de um ninho..... '

Entra ao menos até que as curvas do caminho. (.
se banhem no .el'plendo� nascente da alvorada, "

E amanhã,. q�lando' ,a luz do sol dOllrar, radiosa,;.
.

essa estrada sere. fim, 'deserta, imensa é nua,.
podes partir de novo, ó 'nómade formosa! '"

Já não serei tão' só, nem irás tão sozinha:
há de fic� comigo uma saudade tua .. "

hás de levar con,tigo uma saudade minha� •..

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

ANIVERSARIOS

•

J

I
/

Lino 'SobrlIÍho', Chefe da. 16.'l.

CRM;.;. ,.._ -:eaulé SampaiQ
Guimarães, d� eul Amérlc';
Terrestres, Marltimos

.

e Aci-
.

dentes; Companhia de Segu
ros, Sucursal ·de. �anta .Ca .

tarina::;._..· F-.ede�ação-'Atléti·
ea catartnense: ...., .Jorb,alis
ta Hugo. WebbeT, pr�s'id�nt'
da A.C.E.J.;_ - Lu� Alves
da SUya.<_ ..

t"· _ -:,

EspÔ�a,
.

filho,· it'-m�os e dema�s parentes.:d'e.,,·bEâN.....i!' ......;, i i;",::

'� 'l. ,
.

'itl �BUTANTBS.._;_" LINDOS PR&MIG8 7!."",,J�'� 1
. Ta se-- enscreVera.!D 'as (gentis sénhor1nh�At�
RDsina Barns da. Siba: -

. .. .

. <

.

Maria Sàndr.á�\ �fbJl
Rita de Cássta 'L., Lopes
Maria Prochmailn
�ntQnieta. Vaz :SePetiba
Zuleik,a

.
W, Mus81.·

Ins'criçóes na Secretária J

Sônia �ra Del-Va,lle
'

C;l1l'mem \Silvia 'M. Silveira_
l .' .

.

��
-

..>� ,

- ..

'f.

José El� "'•. f. -•• C"to"

Presidente

,·��1t••il:�.W.>�.) ..p':.-,
.

"

� R9rQ;$&AMA-DG;MÊS , ..

" L(.1 MtS JlE DEZJj)MBRO
Dia 23 <DomIngo) "'"-'As".fe hór'

....

Ii$---·-·"'=T=-a:�r-::d-e.-d!"'o-·.,..:P-a.-Rai'
�

�oel, aedicada,a ériaaçada.cAs.
.., 20 horas - :SOirée �uvenil. i�., ....

Dia 31 (2.-ie!ra) - Tra.dicional Baile �dê,8;,S1lvestre
.' \ Coroação da ·Ra.inha. 'de' 195'1.:.-;.;...·

A elegancíá moça de .debuta... '.'
Não haverá venda de' '�e.s(�
mas o sócio pOdem (,)bter .fMer:Y�

,

'pur Cr$ 100,00;' (' .

"

.

Traje a rigor.

, ,

.

r

"
:;

, t :

�.f! 't
�«n
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'1

.
,.

-

'na -,

tarde de amanhã entre. as. ,poderp ses fala-nges do Avar é P-à'ysandú�' 'êsfe líder do Campeonato" juntame' te cem o Am'érica e
,

'" ' • ,1\ , ;,...
- •

:'.-

PROCURA-SE
Casa ou apartamento pa-:

ra alugar..
'I'ratar na Caixa- Postal,

534.

T', "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bem amigos, bôas festas.

Até a próxima.

,
"

.:
'

�Bi5CO. 'Isotandoo nn O'
.

a IS' a . P/seO ... MENTANDO.����'lId�e de, cem••6 depoís é que demoa pe-

pEPUTADO BAIANO 'pio de Deus - a Bíblia - a Campanha' dez' pastôres numa série de seis a.ptesen- .

por r Edgard Bol,lnassis graYações-' nacíenats, 'd'e 10 nosso engano,' prejudi-

'NALTECE" A BíBLIA I que a- humanidade tem sid� de outros Estados. I tações, por "BÁTISTAS �M
I da- .Silva .

certas gravadoras. cial, sem dúvida.

(SNA). - Os homens conduzida para as g'ran- -:0:- MARCHA", . programa ra-.
.

. * �,* . Ct'iticàs';; construtívas es- Assim votamos em Aros-

is eJ!llnentes,
..

em todos des realizações." BATE�SE, UM DEPUTADO: diofônico oficial da con-l PITUCA, o grande astró
.
tão. -se faze.ndo sel\tir;' '. .' .tinho dos Santos, como o'

setôres da a�lVld�de hu- " . -:0:- FEDERAL, CONTRA .A. venção Batista Brasi.leira., catarlnense, f ,exclusivó' da ,Ratificamos paía�ras que "melhor cantor do ano";
na, filósofos, pensado-

. DISCRIMINAÇÃO RELI- I Redigido' pelo- p o e t a
I Rádio .Nacional, -apreveitou neste. ���'tido sejam' teci.' "quando, apenas, . Q queria-

chefes de Estado, es- 74 IGREJAS CONQUIS- , GlOSA '.\ :'Gióia J1'. e g'1'avado
' pelo I' uma. visit;' quê fe�' � radio- das.'

. ,,:,,' mos como a "melhor reve- ,

distas, - escritores, sociô- TAM 838 ALMAS PARA . (SNA) - Condenando' elenco Atlas, a referida sé- atriz Maria AHce Barreto, * � * lação-do ano".

os, homens. de negô- CRISTO qualquer espécie de dise�i-
'

rie será apresentada ,a p�r- .tambêm �ç_atarinense, tam-

têm feito os pronun- '(SNA) - 74 igrejas e minação religiosa, ó 'Depu- ,'-til" desta semana; .as ter- bém granae e da Nacional,
entos mais adequados congregações batistas de tado Àurélio Viana decla- ças-feiras, através das râ-: para me mandar-duas mara-

grandeza do valor e da Pernambuco cooperaram rou o seguinte, J)Ell'ante o I' dios ,Mayrink Vei-ga - (Rio), vílhas em disco. Dêles va-

luênciâ da Bíblia, íncon- com a 1a Campanha Simul- Congresso Nacional :
/

, Difusora (São Paulo), Gti�-. mos falar.

stàvelmente a palavra tânia de Evangelização, rea-. "Luto, sr. Presidente, rã'rii (MirIaS Gerais), -l(. * *

spirada de Deus", decla- lizada naquele. Estado, nos contra a discriminação 1'e-' Br�sil-Central (Goiás). O primeiro" é a grand�
oU o Deputado Ebenezer dias 2 a 9 de setembro do ligiosa neste País. 'Defendo I" -:-:0:-.

.

'�coqueluche":" ERNESTO"

8valcanti, e,p'l recente dís- corrente ano, sob o patro- a liberdade religiosa para _'_. .,'HILL OLVERA ,_ o órgão
UI'SO proferido na Assem- cínío da Junta Evangeliza- catôllcos, espírttas, protes- I COMEMOR�NDO 0, .40. que fala" _ na gravação
éia da Bahia. dora, órgão executivo de tantes, para todos, Reí-.' _çENT�NARIO DA OBRA, 'RCA VICTOR, n. 82-1207;
Realçando o valor das uma das convencões batís- vindic.? para os brasileir�sl ,DE".,IOÃO, KNO�. EM,�;- em�ql;le �pa};ec.e uma anti- O.'g:.'..",8_.,"". 8A,.'�,,' 'pa8S., pO·.r t.rãs
agradas Escrituras, acres- tas de Perna�buco. tratamento Igual. . No . dia

'

GENEB.z:lA ,-ga e bonita m�lodia" cha-}:'
.

. ".
••

ntou o Dr. Ebenezer, que Foram distribuídos; du- em que enveredarmos pelo . (SNA) '- '�Lideyes -�a: ma-da 'QUIEREME,MÚ€HO,
.

,: .,eorjiDa de ferro»
também pastor batista: rante essa Cruzada; 50.0QQ caminho; ,da discrim'inaçãó,:Jgreja da �scócia e ofiçí- perteeenté a--Gonzalo Ru·ig., ÚENS'URA' PA'ÍtA--" OS Cotta s.e armaram com gar':

'Não basta que o represen- convites, 25.000 _evangelhos religiosa, fazendo, distinção
I
ais da Igreja Protestante: '* * ,*

nte do povo siga as as- e 200.000 folhetos. Progra- profunda entre grupos que
I

Naéionál, de Genebra l'e�-; Lamentavelmente _ êste Co'MJJ�ISTAS
"

ITALIA-
I
rafas de cerveja e pernas

irações por êste o�el'eci- mas diários, realízados em não professem à mesma
I
niram-se nesslÍ, cidade, para disco. chegou quebrado ou

-NOS -.;- Os lideres 'do Par- de cadeiras e atacaram os

-,

t t
. I ri tido Comunista Italiano -es- chefes comunistas num co-

as; é mis eu que es eja praça pública, foram 'ir- crença nem "advoguem a comemorarem (J'
..
4uOo aní- partido. (sirva-se), .

.,

di
-

'd
.

" 'I
- tão-'to'mandoo novas medi- micro reunidó para prot-e,s-

con içoes t! orientar o radiados, o mesmo se dan- mesma fé, estará destruídá"1 versârio do ministêríe �e Não fôsse isto, os qúe
o e pensar com grande- do com a grande concentra- a base da democracia ·no João Knox em Génebra;\"� escutam DISCO-MENTAN

dàs' pata'abafar as queixas tar com a política agrico-
.

d
.

'd'
. Sõbre .a mudá-nça na linha la do reaime comunista. Qs

ta e a agIr com gran eza. ção levada a efeito no dia, Brasil." reformador escocês estu o,u DO; pela 'Guarujá, já te-
lO, '

,

t t d h 7 d 'd d de conduta do- Partido que lideres comunistas tinham
E nãll e nos ra a os uma-, e setembro, à qual com- :'_:O:--; .

e pregpu naqüela Cl a e no riam se deliciado com ama-'
�

.

os nem na experiência hu- pareceram cêrca de 12.000 RADIOFONIZAÇÁO. DE :século :XVI, tendo d.es�m- ravilha.
seguiu-s_e �o destronamento tentado dar explicação sô-

a que aprendemos a peDsoas. '. FAMOSA OBRA EM "BA- pênhaào papel : de relêvo .

* * *
de Stalin pelo Cremlin, 're- bre um programa agricola

ir com esta elevação de 838 pessoa:k aceitaram a

I
TISTA EM MARCHA" I na organização do·l"tr,abalho Os que adquirem o dis-

lata a "Agenzia Continen- mal executado, e fizeram

. d "t E C
tale".' Uma 'das medidas é pouco das queixas dos fa�

spÍl'lto e e propOSl o. s- risto como Salvador. Ca': (SNA) - "O Peregrino", presbiteriano ali, ibforma, co acima devem pedir a le-
"

.

d
• IS'I' a ordem' que' os membros 'do zendeiros sôbre o aumento

a e uma epo.ca em que pre-I a novo convertido recebeu obra famosa em todo o o "Religious News'

erVl_j
tra da _música. Fica muito

b
.

I
I l" partido não podem mais es- das elev�das cotas óbriga-

ísa�os su Ir, em qU,e .nos , grat�Itam'ente uma Bíblia. mundo, será radiofonizada ce".
'

, mais intérass�nte.
"

c';e'ver d l' r e t am e'n t' e a to'rias e maquinário' a"'rí-
reclsamos elevar e e JUS- FOI orador oficial o Pas- -- __ o --- •• - -� " •

_ * * *
� ..

t t 'd'
.

,
.

.' l'VTjnita': ou outro�'órgãos cola inadequado, disse.-"Te-

,m.en e.a rav�s esses p.n�- to_r Erodice, Queiroz, de @ ' _,- 'Biografia,.rellmpagodes-'
t d

.

S' P I I C t Ad t D co.m-unlstas, (mas p-recisam Jelrraf", acrescentando qu�
ClpJOS lmor a!s, o pl'lnCl- ao au o. Cooperarà!ll, com

.

lentls as. ver em as 0- 'te not.avel. ERNESTO HILL �. .

I prjmeito submeter tôdas a polícia foi· obrigada a eri-

V S b· Q'
-

I'"
, ,

. 1 OLVERA: .nasceu em,23/ suas cartas aos� secretários trar em' ação para �cabar

oce a la ue. nas de 'Casa Brasileiras sõ.;,
. .12/36 -, �m Mexuital deI loclkis do partid� para sua com. as luta�. j'Sae�hsche

..
••

. ,,' Oro, M!,!xli!o - p�deu a
aprovação', d�pojs :,«0 que Zeitung", jorn�l do parti-

• bre O USO, de; , Determinadas :!:�aa�o:l;l: i��d:u!�e�' ;:; as êartas
-

devem ser envia- do _comunista de 'Dresden

I'·
das á'ó comit� de propagan- disse somente qüe os 31rri�

G' d
.

OI' t
-

D'
, um relâmpágcr· .Aos 6 a�os 'da e imprensa nacional co- cultores "em certo número

, or ura.; s. na, l.me!1 aça,O Ia, - se capdcitou p.ara vida, in- munista. A: agênCia disse de aldeias expressaram sua

gréssando"'-em uni estabele-
qUe os sec�'etários provin- 'raiva".

- ,

I
.

na, e Afumam:
-.

-êimento ptóprio. Aos 13
dais receberam instrúçÕes TROPAS SOVIÉTICAS

anos já toéaval p.iano pio- C N""I UA"'. N "LEMA
"E 1'"

. lha'v I o uso para "eliminar s"m hesita- o;.l N w. A A -

m nosso c lma e aconse e
, ·fissionalmente.. SeU' sU'ces-

'"

- .

t 't' d d' t I e l'ãó o q'ue é chamado 'cri.- NHA _::_ O _Íbrna( "'Die
;' r.�. Sl� ell}.a l..!O,

_
a gor ura vege a " porqu So nasceu, precisamente, há

'"

,,< t'
.'

deseJ'a'
'

I cole terol" . tica indiscr
..

iminada "e ex- Press'''''''- de Viena disse que
. . .pao con_ em o ln v� S •

.-' 8 meses, riuando emum'
..

,

O d' t�� b'o d "pa e-lho cl'rculato'rl'o 'a es
.. plosão irracional' cont,ra os a União Soviética havia de-

_, .i., �. 18,,"'1' 1 S {) � r, ", ",-. l
' -

, restaurante de G,u,aãalaJ'a- t
'

1 ',i!ji: ". f t t'
.

lé e atuais
-

dirigenteS-. .ao Parti-, clai'ado ter retirado 30 ini-l
'V:el."()s"if,&�seuH�r, _o"en ar o, a ar erlQ-eSC ros_,

. l'a,' através do órgão, emi-
.'

t tA
• "... , •• .,

'd'ó'..
�"

- .:10".
.

�

soldados da Alêmanha od.,-
e _G:t: ?Jtl \!Q,n1J prt�Clpals responsavelS os',ael" "';:'Il.., .0 pr'l'm"el'MQ n�...;{e�·'. MAR.: 4J

, . 'A' 'o, , .."
.

->","�.l •

t t
,,�� ", '. \H�'

,

, .

.,....

..._>- ental pe.dindo, "medi4as -s-e-
, g6.r.lJ'uroS:Q\�f;P,ão, satur.çuos,· Jun amen ce com o C:O�· TA. M!l.is ou.m.enos há uns

_

�les't'el'ol.."Assinl send.e,·-e vivamente indiéado 0,1IU'so� "'� 18 �riiêseé q.lle', vem rendo
,DEWLT,A: DOS AGRI- melhàntes' (redução de tro.._

d G d d COA"O �'e ale'm ·'di. n'a-o' cont'e<Õ ê'st' .,:;, "GULTORES NA, ALÉMA- pas)" do' Ocid-ente".'Mas' diz
a

'.
9r ura,

,

�, .,
,
... .,. , �. " .. "�:, ,'" t contacto;' ,cClm ,órgão e por

último elemer' to, é ainda a mal� _ pobre ,naquéleB!. [, isso mesm� tem ·técnica ex-
NHA OIUENTAL - Têm o jornal que a declaraqa

õutros" tãQ, pl'ejudiciais à saúde e, ,aos ,estômag�(".i clusi\r�, urna 'v'ElZ que ja- hayido serias lutas CQrpo a tedução ''nada mais é do

delicados. ESj'las foram as conclusões a ,que che- mais apréndeu, 'com �e8-
corpo entre' os agricultores que um reagrupamento de

garàm famoso8 cienÚstas, após " reiteJ,'adas. pes.. r tl'e,' o instrumento que lhe raiv0sos e autoridades do forç��res que de ma-

-qufsl\.s efetaarlas em nosso país, o1_lde· á àHltle'nta- : abriu às portas da, g:lória. partido
....

comunista no Dis� n�irll;:''''a havra ,dimi-

ção é fator dI> dedicados: e p�m�nentes f estudos. :� -"
..

* *. *
trito de Pirna (Saxonia) nuidô ó'"'pod'er lutador so-

�
E' interessante, pois, que as" donas, d� çasà J)l;'�- '

'Q segundo disco é �um8t
na zona' soviética da Ale- viético'· n-a Europa. As tro-

sileiras' imponham o m;o -da Gordura de �GõcO,' em, -

gravaç'ão LP da TO'pAMi- manha, relatam ·fontes da pás foram- removidas
_ ,para.

• suas cozinhas, como medida preventivá e,equilibrio \, Alemanha ocidental. <) jor- outras zonajl e- "mesJllo, es-

I perfeito da saúde de seus familiares. :
'- _.�IC�.. -

. nal de Berlim ocidental colas tiverain que' seI" eva-

.

• �............................. �tsté LP é deS:sils' reali- '''Der T.ele,raf.:' ãlsse qu� cuados para fornecer alo;,

� , __
7,:

__

" .
.

zaçQ�s que enchem�de pra-
os fazé�derros 'na vil�' de jamento para os sóldados".

O Natal 'oa' B'·st6r.·c jC
zer di!!cófil08, cronistas, a --.-----------.-----��

própria música é tudo o

mais que possa intéressar. N,O T t C I A S 1)1 E: '�1:A S.'
'I,·ss'io d'8 Sa�Dtg· B&rb,r·, ' A TODA'MÉRICA fez na- ESTUDOS DÃO A PIS- LItERES QUE TRABA...

q a -

dà·mais, nada menos, do TA PARA ,AS CAUSAS. LHAM EM BANCQS .;:_
-

que reunir o que' existe de
1;)0 'LÁ1UO LEP�RINO _ BOSTON,..Massac)!usetts,-

mais autentico em música e •

executantes da
- m'úaicã -po�

NOVA YORK - As ten- ��ndE!;número de-'mu1:�-

'-p'u.lar btasileira, sem per":
sões emocionais severas � i.-es' ·empregadas em ha�os-

. fridas:' pelas- mães durante devetia' servi� como "um
.

,;: mit�itt:, quetc' qhua,�q?etr , "e��:� certos per iodos, da gravi- reael'vatório' do 'quaJ. 'pes-
,

.

.) men o es ran o ln érverls� d
'

d' f' t
.

"'.
.

" _ ,

'
".� .: ez �o em ser um ª o.r no soa}.'· r,esponsável para. ad-

,- d; se na plfreza,' n�� autentlcl-. 'd' '.

1
•

t d láb'"
. Õ

t
-

..

* 'd .

'��� dàde do' saMbá:
"

_

,

..
' :\ esen.v� vlmep.e 0_ ,e .,10" muna ra�aQ ,POu8 e evena,

:. :.0 LP tem o titúlo ,�e lepormos em seus flJh08. se dese�volver", disse Fred;
Es'ta

.

�onclu�ão Se bàseia ,F. Florence, presidente da
�:7S�MBA, as páginas -_são !i- "

.

,��vi�a8 e cria�a.s . })ela �S. �m., .é's.�ú40s
.

feitos' por 'Dr. 'I ASlJoçiação
. Americana de

3rCOLA DE 'SAMBA Df' Lyon E...Strean -e Dr; LYn-1'Bancários
na 33a• conV'en-

;;?SALGUEIRO
-

" 'd-an ;�. Peer. As mães', ·da �ão anual da Associação
, ,

• maioriá 40s 232 ça�ÓB QP- Na�ional de Mulheres, Ban-
.... putros comentários ba· .

3'ervados ' hav,iam sófrido cAr,ias. A. or�anização pro
{ve!emos" de tecer a propó· :tensóes ffsiGlógicas ou émo- fjssional particul�r, esta
,sit.o desta gravação.

* * * ",

..eionais ou _danos dentro belecidl\ em 1921 por seis

.� :Amigo. comuJD� óutro dia; .lias oitava e 12a.�_ semanas senhoras com carros exe

� " . dâ gravidez, o per iodo em cuti�os em, bancos,_ tem
.,,:;_��se-me

.

qu� andav\a �se
�

, que se forma o maxiliai agora cêrca de 2.200' mem-
"di�ertindo. _a minha custá,- 3uperior do embrião huma- bros, tôdas em earjfos ad
"!tma "vez que' :nesta, secção
de"disco, não poderia. ��Jar

no: '�Os .resultados dessa minis'�'ativos' em bancos

ile RITUCA •.. isto por-que; inv�sti,ação p'ai-ecem su- nacionais, estaduais, cat..,

J'"ni;."�éral, sempre· acabo g�tii que essas abnorma- xas econômicas e compa

��'" r.r�rij,ándo um jeito··:de. �e-
tidades'!nAo ,são e§senci�l- nhias de investimento. So

• : chll,ar� no que' es�revo.
mente here.ditáriãs, embo:ra mente mulheres em carros

" que"r seja esporte ou ;�f.p. .2,5' porc'ento das. mães, apre- de supervisão, inclu'sive- ge-
'�ff�stas 6 letras que formam

. se!ltas!!�m lábios lepo�� rente, tesour�iro•. vice:pre:,...
. 'd lÍôine famoso -do astro ca-

em alg,um �'88ftmJ- de sua sidente e seus assistentes

�r��ense do..J;.eatro,�cinema, f1lmUia", disseratn o� mé- podem ser sócias. Chegou a

rádio, televisão fi- o que
dicos. Eles ' acreditam que época, disse o" sr. Fl!>rence,

mais' vier'- eonfor-me> o PI- talvez uma combinação do de co-loc-a,r de' fado o "tra

TtfCA t
-

d d" esfôrço' seja qual�"for sua dicional preconceito" con
;. ,

gos a e lze�'._; t 'call�a;,- e. de' tendência' h.e- tra as 'mulheres' e'm pOSI'I ",Realmente, ii prime.ira
vista; a "coisa" parecia di�' r��it�rias tetldem a produ-, ções executivas, uma ;yêz

t, ftc��) inrealizá.vel.· � �

,

."; �it:·�essils deformações. Ou� que ficou })rovado por, mu-

i,"
Agora, depois .. que Co- ,tré� testes . 8�geriam 'que- lhere� que obtiveram' suces-

,

.' lombo "arrumou" o' ovo em 'se sUllrimentos. ade.quadQs so em posições de"rUrionsa-
·,.:..:"<;:"�'&í·.........��·....J,�,.�(�,_......-:� W;;;;;'_�"'<_- , F

cimá da mesa,. ficou' "can- de_-yit.aminas e minerais e.s� bilidade qui! ela� 'para isso"

. .

t ii cerimônia é celebl'ad� na véspera de Nat'al, com a Bépção da Mangedora, onde é.coIO'., . ja", 'ficou� fât;ilimo, não"� f!e�caIs fossem· da,do.s as 'estão cªpacitadas._ Ele inci-
O pnmelto a. e, i�o-Deus numa si",�ela re.vivescência da cena do ,nascimento de Cristo em B,elém. . Patinho? maes duran�e. o per�odo e?t toÓ.com- as mu-lheres que

Pê� .!'����M�r ��.l Igreja dI; Missão é orn�mentadO. pal'a � Missa. dI!, GaJo., CO.m flôres e plantas orig.jn�íias .. � * � *, que s�as. crianças. sa� �als, já t�m tais 'postos para' qu�

própria região de .Santa Barba_:a, desde a epO.ca da fundaçao da,.Mlssao, pelo. fa�O.so: padre espanhol JUh1pero A -crônica., de disc� Ja sUSç:��lvels, haverIa menos -"encorajem. e guiem &s jo-
.

.
. lVI"ssã

.

de Santa Bárbara, O.nde está s.e'pultadO. O. primeiro. Bispo da Califórnia, foi a primeira está,·.pelas·suas VQzes mais defeitos. '_'< _vens' qúe procuram catrei-

IAIJirteJta dda �!t �stado encontrando-se hoje, no. lilesmo local onde foi constrüída há quase � séculos.. aut�fzàdas. oQmentándo a- ACLAMADAS AS MU-. ras nos bancos.".
ra evan a a ue" e 'I

_

_

�,
,_ . ...,.

','

Recebemos' a' eomuníea

çãQ do, "Gbj!BE. DOS eRO
NIM'AS' ']J()"fDISCO'" em

cima do di� fatal-. para á

eleição. !

Por isto andamos come-

tendo algumas "gafes".
'

Para que nosso voto che
gasse' em tempo, vótàmos à
,boca da

.

caixa ;do �orreio e
.

Publicamente nos pene
teneiamos e- vamos diier

que NELSON GONÇALVES
tinha o nosso voto" empa.
tado, com- êste fabuloso

CARLOS AUGUSTO.
.

1 * * *

, .
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,

ra nl Call16rDla

I .
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'O-ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.t\

CL-DU- DO --DB. AGOSTO'
DIA 22 �·SÁBADO.�· NO .eLUB.� DO� DE�GÔSTO �A.I:üBINGO DE UMd\.UTOMOVEL JAGUAR, EM BENEFíCIO DAI CONSTRUÇÃO
'DO PRIMEIRO nINltSIO'COB'ERTO 'N·� CAPITltL..�A.SE �QUÊM INTERESSAR POSSA, QUE SÕMENTÉ.OS,PGR'l'ADORES'DE CARTÕES
TERAO.DIREITQ A L1JGAR NAS MESAS. éPEDK:.SE ""EYC1tRErnlAMENTÊ, QUK: AS<'MESAS NAU_SEJAM�OCUPADAS'POR*: ASSISTÊNCIA -EXPEC

TADORA],��d' :',"�
.
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A temporada de música ra dos Estados Unidos eartaaes-.u fot�ria�,:,<qEl; <pr-99,!ções .Elo teatros. De,sde'f-
de Paris InICIOU-Se recen- inaugurou-se

.

recentemente, cínema. e -teIevis.ãQ;�,,.,eêr�.a .19�2j;,mais, de 2JOOO manus- 1'1
. temente 'com a Sinfônica de: em Londres. John Marin, file i10,QOO.· rotulO's"'r.expli-ca.. c!:iÚis.. r .e- Iívroa de ponto.]
,BO'stO,l. Sob seu',dirEitor mu- mais conhecido por suas tivos'guiam.oS__,;:Pes4Uis�do". inclusive. vârtasopeças .não
sical, Charles Munch, a 01'- aquarelas, nasceu em 1870 -res que. desejam Ínforma-. pubâíeâdas, .foráml .deposí-
questra interpretou o prí- e morreu em 1953..k expo- ções entre OSi imensos an-: tados COmi a eoleção.: No
meiro de três. concertos na stção \de Londres !riclu,e quivos de reeortes-, de, [or-. .aao passado mais .di'! ik3J),0

França no Teatro Campos mais d� 30 quadros a oleo.. naía e. revistas: sobreepro- 'vJsitautes. assinaram o _Li-.
Eliseos. A obra principal também desenhos .e esbo- dutores,·, díretores., . deses -"'ro >di! Fegistro--na entrada

40' programa 'f9i a "Sexta ços. ,.. nhístas, átores.�, autores, . dÁ elrleç'ãO' de 1.':�atro.'· �,

Sinfônia.de�Bobus-l:av,. Ma- *,* * - .......-----...'--------

rínu, compositor :ç,4eco, que A_ Coleção, de Tea.tro. da
ganhou' o 'Prêmió do Círcu-' ':Biblioteca Pública de No-

. ,10 de CríHcos,:ji- 4_� ,Nov� .va York comemorou recen

York em 1955. O .eómposí-. temente seu.'250; ailiversá
tor mora agora nos Esta- rio, Entre os mais. valiosos ./, Completo sortímente de- bebidas naciO'na'is:�' .• '

dos Unidos. As outras obras dós têsouros a éirgo de. ", Vermouths ,;.f;;.�;l�nha,ques 1. �úhiiO'res ;.....,.. Aperiti-
foram: "O Mar" de Debus- George Frerdley, chefe da vos _.r etc. ' . :.i.i.i".

'
.

sy, Segunda Sinfdnia de Coleção
-

de Teatro,
- estão Vinho� de Urussangac- f:io�s � Samos - 'Oadorin

Brahms e uma 'Curta elegia 'maís de 2.500 pastas de re- - Lagríma Cbrlisti ete; .... ! '1 0:-'

à memória do fale"Cido Ser- cortes, programas, fotogra- Vinhos fain.ós.oiL�O'l .Río Grande.. do Sul: . ·Granja
ge Koussevit;zky pelo 'com- fias e olôgrafos sem con-· União --, Sãoi Xuliã:) ,;_ Michielon,....,.·Li&bfrau·triUch,' ___
positor '��ericâhO' Howard ta';'milhares de textos pa- Unico etc. !

Hanson. Yehudí Menuhin ra ponto, cartas. e doeu- Produtos Antardica: Cer�ejas e. :Re.frii{eralites '.
foi o solista do

.

segundo mentos relacionados com 'o Coca-Cola
concêrto· que foi' conduzido'. palco inglês e americano Rim MetinO',i � r l:.:;< 1 '

por' Pierre Monteux. Char- desde 1672 -atê tempos re- 'Champagnes , �"�.-. r

les Munc·h voltou 'para re- centes ; uma coleção de ma- Bebidas ext1'ia.n:g._;irallt! . .r�."
ger a 'Sinfônica de Boston terial parisiense de palco, Whisky: John Haig �d)ld-fParr - Cavalo Branco -:-

no primeiro con'cêrtó 01'- íncluaív., desen�os' orlgl- Craigroyal..,.... Vat 6il ,- DO'u'se of :Cords.
questr.ál dadó deIítró dà Ca- nais de vestuários' e cená- Vinhos Portbgtll)sElS� áMãdeiir·a R' e M - Adriano
tedral Chartres.·· rios' dos'. séculos XVII, t�amÕs' Pinto (Rovoo, "...,.... "CaBa ·da Calçada - Casal Gar-

* * * XVIIi e Xix; Milhares de '. ia -- Clarete M.essias,'� co"

Uma exposiçãO' dá Arte fotografias de teatros e H- Cognac MadeIrá iTx,es - Est�ela,s r '

,aO' Século XX - a maior vros de recortes com anota-
_

. Os melhores, F, 'D:'�ÇDSr CQlll' ;-enti'ega· .. a domicilio por
'coleção d� óbras de John ções e centenas de.milhares 'IIma frofa de, -ql11atl'lj!i�a-min'hõ.ésó!.

-

Mario jamais. '·exibida fo- de gl.'avuras, litogravura�,� '''....... j;;;� .'

-.

-' -.--_:'..

•

'1-lll, o 10 .I�',
S o <i r é e "·;d e_ N,,.. La 1 '

..

Dia 25 - ,terça.,fei-�á' _;( Gl;a�diosa e _ tradicional .

O n,úinero de e!'lturlantes
Soirée de Nà:t'ii; ãs,,28. ho.ras. 'Escolha-.da latino-americanos, registra

Mias Eleg-ant;; Lira ... de:'..1956. '-Entrega da dos. em éscolas dos Estados

faixa -pela, sia �.ál'a ·.Cõelho de ;_ SO'usa, unidos é maior do qu�
. ,,�.fê:�� d

.'

S
.

d
.� .nunc� nêst1! ano letivo.

MIS� �,lS;�e, . e"l�1$5.. ort�lO:" e p_:re- Entre os 'estudantes -na-:''.Cf: ·víios. Nov.'ídad&s. �Re8érva' dê ':Mésa�, ila ." .
.

,
'. ".�, .;,'>,' 1" ")' 'I I Ú�iv'rersidade de Texàs em

. -;:-.' Joallred,a..;;-Mu .... ".� ,J
_.

_ .' .

.
.; ''Bail�>' e�tiUaádô�" �;,siÍV'estre ""., v ,.; AusUn, Texas estão Jaime

Dia j!1 _;, sªguad��feit'à:�";"'\ M4:,g.nifico E' trad1('iO'nwl lAur��í<Í 'Pe�.a .

de Cali,· Co�

. Baile fl� .são--:Silv.estr.e,.,ás. 23 hóras. Beêo�' � <?�, �a " e. ISlmaco He�k
. I ração::p�iinO'l'osa.�".Jir.:esentação das:" '*';De-, o>Ctlrl'asco de Guayaqu.II,

bLlt��I\�'�. A!h��.s. (Íue desejarem-.fazel"o' _Eq�l��or,. tendo �mbos. sld?
'seu "deD·lit�'!.' no .Mra deverãO' .insel'ever-. el�l.tos para a dIretorIa do

s� com a< R·ai.nh� fio' .Li�a ,�ta. - Janete Clube Internacional da Uni

G�l'l«;l_àlv.es. ,No\1ida.d.e�. EsÚli2l.ação JM)t� v�rsfd�de;._ como.�ice-pre
Vt·.,R-esérvii.·de ..DIe$a-.lUl :Joalheria -Muner�"" s�ge!lte e tesollrelr� re�-.. - " " .

_" pectiv:amente. AurelIo e

"
.,

.

"
'

. I éstudante .

de arquitetura e

A T' r. tk (!.� A ......'n.�. Carrasco é estudante de

:,' " t . t;<,-:;�<: 't, -r ,

' � _, ,engenharia civil. Outro es-·

Aceitamos! .en,com�ndasl.dA-<gLJ;ãõ:Ãs··'·ESMALTADAS 'tudante da Universida<le de

.>.m côres, pa!,�",d�.eJt,ã�s,:f.jns,,��-;:;{� .>�.� ::.;.� ..

\ Tex.as, Artu.ro Enrique Ba·

. ',. ' ,. '" '. � " .' � '.

.

�tres, d� Ple�ras Negras,
. End: DE�TÀL.SÁNTA,;AP,ÔLQN-IÀ.1�';' '>

: ,Coàhuila, México é o nc;>vo
,

i '�tR�ljl;, ,,�a�eit1;��,' �o'/
.

\>
- "�:-- _,.-, I presidente da AS8o�iação

Flbr1ItnÓp6H!; ..� 'santa .Catan,Iia- .' Cooperativa dos' Estudan-
-. ;'."...... . ... ', .... ';

.

,tes, uma organização q,ue
:� ��:

I fornece para 45 organiza-
',"'""',,

., '. I I ções no ou pró:rçimas do
���". �.

campus. -Um estudante de

'zoologia,
.

Babes' tem várias

I
atividades· extra-éurricula

'. res, ·entre as quais. é mem':
./ ...

!
bl'o

d.
a .Assoc. iação Indepen-.

>�., dente para lIomens do Cam-

_'

.

. pus nUni, clube universitá-
'..

rio interessado em cultura
" latino americana.' Mais ao

'1 norte, na Uni�ersidad{! de
. Vermont enr-: Burlington, .

V�rJl1ont, um estudante ve
.

nezuelana,. Nestor Bosdan,
organizou, . utn-l' espetáculo
radiofônicó. 'semanal entre" .

seus companheiros .como:.um
meiO' de', supiimié'ntâr- os

.

fu.nd03 para.�'ag· despesas
no campus .. uni". ,ex-regente
de�b�nda e. cO'mpo�itoD 'em

smf terl;a ná.t,al' Marácaibo,
ªQsêâri:_ ,está: aptesentándo

A
,L
f'
ía\
.1 '.'

A.
y, '),
A, �

, .R ,�',.,:Vt
I
_>.'

. •
�:!:

A ')<, ;.'." -'-

'Estabelecimp.nto' honra.ndo as suaI'! qO'ngê��t� 'do,: "f�

Estado.
. ...

. ". <

I"'''� ..��'''' .

.11>< • �'::; ", ,1_

T.éc,nicos especi�Hzados n.(r.�m.o_ à SE!l'Yiço ãá'" .ço
ietividade, e na, elegânCia do aprimoradO' g<Jst6 de bem
vestir. ,.' :��". :

'

..

DisPO'ndo de ,v,:'íil'jadissimó C, '_"(de' -casemiras,
ttop,icais, linhos, lJlnf etc., .

�.' 't�;:':t....�; .... .,': :;' ,.
Visite; p�is, s�m, comprbm,iss(ntY�'Aif4iàtarta ,Mello"�

o'_ _
•

\
. ,

'. .....

;'.

�'. I, ,.

. .�!. •.
-,

..... '1

''''..-:

;.
. ..,

",I

J...

· .,'

.

� .

·
.

�
.

- ,.'

._

.

"

_"

/

----�._�.� ---------------------
" A"

"'';:....
_.

�

».

ROMA (lPS-) ,----.Esta fotogra,fia da BasíUca· de. São Pedro fo� tira:(1a. .duran-c
te o recente exercício de reconhecimeqto aéreo, feito pela. Fôrça Aérea Italiana,
afim de demonstrar aviabiUdade do plano -de "céus abertos':, propôs,to' pelo' l"re
sidente Eisenhow.er para-apressar. o 'desarmamento internacional. O avião de onds
!te tirou a' fotografia voava à velocidade d'e-;;550 milhas pOl; hora e à uma; altitude
de 400 pés. O exeréício, segundo o General Duilio Fanalli, Chefe de One,rações
da Fôrça Aérea. Italiana, deixou ,patente que tôda a Itália p:)de sel' fotogrl1:fada
por'uma esquadrilha�de qúatro aviões, em apenas uma, hora. Assinalà.d� no qua_
drado' vê-se, à fl'ente da Basílica, uma .pe·ssôa, acompanhad:l de"um .ca,ch1orro, o

.

que demonstra a clareZa da fotografia. --- '.
.

---_._-

- ,

mUql(;� .latino �mericano .nos e pela Junta AmEil'icana
bem. como "Dixieland" e '·I>iretora. A competição foi
canç'ões

.

populares. Está patrocinada .pelo Instituto
também organizando con- de Educação Internacional
cursos entre as frate.rnida� entre' estudantes que se

des e érlt�ev,is�'as p,eTâ b�diõ 'fGr'mavam em escolas no

de membros do corpo,docen". Rio.
te.

* * * * * * -

Entre ·os estudfnt�s da A universidade de Nov_o
UniVersidade de Oregon Mexico em Albuquerque;
em Eugene, -Oregon está a Novo ,México, tem 16 estu
srta, Vera Luciá Soares dant�s látino-am�ricanos
Bulcão do Rio 'de Janeiro, entre um 'total de 42 de
que está fazendo uni êurso países estrangeiros matri-'
Qe doutoramento em litera- eulados' êste ano. Dêstes,
tura e h!stóría americana. (cinco são do Mexico, três
Ela ganhou uma bolsa' nó do Equador, dois da Guate
valôr de um mil dólares mala e os outros -vêm do
of!!recida - ,pela �Federação

.

Panamá, B'Olivia, Venezue
Oregon de Clubes Femini.

I

la, Brasil" Honduras e Cuba.
-

REfibtti'S DE ESMERIAL CHANFRADOS PARA AFIAR.
-J .

SERRAS

_E stJ:· a n g e i r o s

•

Pronta entreg:l -' Preços para, re�vendores, Vendaq
;;omente por ataca,do. COMERCIAL _IMPORTADORA
BERTONCINI Ltda. Rua dr. �Freire ,no 75 (Moóca)

S &L A
t�:

� Aluga-se. umã, .saia
fins comerciais, sito··à ·Rua

CeI. Pedro :Demoro"n ..,1663.,.,- .

Nos auto� :da Bar :Marabá .

Canto dO' Estreita. ..:...

ver e tl'atàr �o :}oc:;lIl. - /.

,

;'
.',

.

BUDAPESTÉ"''''''', DeSfilam pelas, ruas da capital húngara
inúmeros .. tanques 'so\tiéticos, prepal'ados para entrar em

ação contra os rebeldes que ,se issurgira'm,-exigíndo a reti
..'ada de .tôdas as tropas. russas de ocupação do. país. Ao;
fundo, à direita, populares O'bsf'rvam a'"passagem dos tan-
.IIDes soviétic.os. '

'

CASA

__,0- Aluga,-s.e:--.,_,uma casa ·com

10 peças, ,porão, barraco,
.galinbeiro assoalhadq e ter
l'eno para . umá -, pequena'
granja '� Ver e tratar ,na
Rua Juca do Loide 35.-'-

. ,Coqueiros.

.

f) "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plcrlanõpolís, Sábado" 22 de Dezembro d.�' �956 ,
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R iras -_�'es( ;6arâ1;1�-a�-' àÇjo lia·agricultora
RIO, 20 (VA) - O minis-

I tfllH;;nte e33e3 requísítos mi, A) .,. Oficios ou ocupações FACILID.;\_DES' AOS, flA--'blic'à, asaiuou decreto,

cons-,'
portação e distrfbuição de distribuidores de máquinas

�ro ,do T:abalho a:si�9u 110-" nímos de aprendizlgem: I que. fore,m objeto de f?:rma- VRADOR�S, E ,FOME�.'fO Ji,tüind.o il�a. "comis,�ão de ,�áquinas agrícolas. A �e- agr�cola.s 'e dos �ab�icantes
ie importante portaria re-! ,O Serviço N�cional de A.I cão profisslonal metodíca no DA INDUSTRIA MACIO- Mecanísação de Agr ícultu- dida resguarda a convemen- naclOnals de rnaqumas e

gulamsntando 'o tr-abalho de I prendízagem Industrial (SE- emprego; b) _ programa de NAL', I ra": incumbida de supérírr- cia de rac'lohallzar-se a in- implementos agrícolas, r"6S-

rr:enor �a: ativi_dades po-, NA!) e.O Serv�ço
. Nacional: duração de aprendizagem de Rio, ,(A��neia Nacioria�) tender-a fiscalizar a e:ce: terfe�ê,nci� gover�amental: peetivamente. "

flss,ionals, Presei-eva a pJr-,J de Aprendizag:m Comercial cada ofí�io Ou ocupção, c) '::- O presidente da Repu_-I cução dos planos' de im- naquelas l�pOr�aç?e_s e na FINANCIAMENTO DE

. tarta que as empresas que I (SENAC) orientação as em-I _ plano geral de aprendíza-
'
-

---:':' ,
l'es12�tlva dístríbuíção, bem TR�S ANOS.,

mantenham menores aprenr presas qus lhes estão vincu-' gem visando o atendimento Associação ·EvanJ'l�':,.� ,�D"ftnJ::"""'Ii'\"n- como o'propósito do govêr- Cogita'também o decreto

dizes sujeitos à formáçro ladas a fim de tornar eretrva
I
das necessidades' futura'] "d'l .::...' _ liyÇIl\'�, UC;llvBt \.iI"v, no de assegurar aos agr i- do financiamento .às im-

proüs rional no proprh, em- a formação profíssicnal ime-
I �empr�a; d) normas complf!�" ". � d'e As's' ·st;"- .. '(, •

I'
" cultores os benefícios re- portações, dispondo que os'

pr go, deverão diligenciai' 11(� tódíca ,do- oríelo Ou de ocu-' mentares que se fizerem ne-
-

- I �ncla Jocla sultantes de firranciamen- importadores deverão obter,

sentido de. satisfaz?r prcn- p içâo no', pl'opr,lo' emprezo.
'

Cess�rias.,' �'
'

HOSP'lTAl 'EVAt..IGC'[-IPO tos
'

estr�ngeiros, oferec�- .financiamento no exterior

Para tal fim, o SENAI e'O
'

'-_., . '. ,I' Il" \:, , dos aos Importadores tradi- por prazo mínimo de três

Ver,e. a,dar pr,eso, SENAC elabo�arão no- pro-lOs acpr{JõÉ(devzrão ser exi-
"

,. clonais.
,

anos, a juros e condições

grama ,pod�rido aju-star a!- bldós' aos representantes do ASS1�MBLÉIA GERAL ESTíMULO A MECANI- do pagamento considerados

S, PAULÔ; 2({ (VA) :__ Foi côrctos'c:>m ,�� co�r2spondEIt'-." Départam§pto N�cion�J do _

ZA'ÇAO
,

saistifatórtos pelo Conse-

preso e quase linchado por tes lias -emprezas dos quais Trabalhb,�'semI>re que exi:;i. Ficam convocados todos os sócios efetivos afim d'e ,A Comissão estudará me- lho da SUMOC, que fixará

populares no interior tleiii'í.1 constem:'
'

, I do, .para fins de' fiscalizaçlc. tomarem parte na Assembléia Geral Ordinâría, à realí- didas didas de estímulo à a taxa de conversão a pre-

oníbus,
_ O�lde _Pl'atlc!l.va atos I zar-se dia 2S de Dezembro, às 18h e 30m, à rua Vitor constituição e ao desen-. valecer e .adotará medidas

atentatol'Jo,,' a moral com
I Llo'.I-d'e Br,a's'ne-Ir.o ,

Meireles,,'42� em primeira convocação. volvimento de emprêsas de para a constituição de uma

uma criança de apenas sete; NãO havendo número legar terá lugar, meia ho'ra mecanização de lavoura, as- reserva destinada a aten-

anos, O indivíduo Ildefonso E D I 'l' A L ", após, a reunião em s.:gunda ,Çonvocação, tudo de acôrdo sim como meios d� ampliar der, a eventuais diferenças

Araújo, de 42 anos de idade AO COMÉRCIO E AO púPLlCO.. EM GERAL ,
com o que estabelecem os art. �2 e 23 'do Estatuto Social. os programas de patrulhas de câmbio�

éasadoa que reRide no acam- O LLQYD�A'SILEIRO, declara �a' ,.quenÍ, ínteres- Flbri�p6p()i.is, 17 'de ,dezembro de'1956·.' ,". moto-mecanizadas de enti-

pamanto da flrma-c'Christls ear pOJIsa, q)le;,e'stá 'L1him�ndo o proce�so de pagamento
_

Gustavo Zimmér dades oflciais, desenvolver Termina o decerto des-

'e' Na ilsen". O anormal, que de faltas e ,i!:y�riâ;s f!� anos anteriones, 'e solícita !l,.!!:ten- p'�esidente, ,_ '..;:'
as-de· ensaios de máquinas pondo que o Conselho da

foi preso �m fll;lgÍ'ante ·.2en- 'ção d�s intefês,lHtdos para ,o fato de' que 'a Diretoria, n�o, '

. ". ,agrícolas, bem como os de SÚMOC 'reservará, para

�:nJ��t���=s�n���la �l�lO�� ���;U�:�!:,�e;:tni��:;,o�,e��a��� !S:!��i��ól:;��t,u� Silvio'O. g'amiani . & ,Cia Lida. '��:?:�S��b::P;������:Od: �:����'as as �;����:��es u�
d3 vel�ea_dor pe'o municipl:> éomlssruo de altos fup.clOnanos..da ,autarq,ma para resol- I" mecan'izàção agricola. Pa- mínimo equivalente a qua,"

\ Rua São Jorge, 14 - Fone '3019
de Con:eição de Almeida, Es- ver sôbre:-cada caso .uE!' pér S'k Assim' sendo chama a '1'a isso será constituido jun- renta milhões de dólares)

, . ,Completo, sortimento de bebidas nacionais:'
tado da Bahil.- , atenção dos interessados para que. por v,entura apareçalÍ1 ' to à C.M.A. um Conselho -em tôdas as moedas, fa-

, Verinouths - Conhaques -

o

Licores �
, Aperiti-

.

'______________ propondo solucio,na-r rapidamente ditos processos, ,qlle Técnico, integrado por três zendo i�,cluir as verbas ne�
,..

� vos - etc."'_

txpurg'O
.

�er.ã(} resolvJdos exclüsivll'!TIente pela0; I>ir.etol�ia. . membms re,presentantes
da

I c,e�árias
nos orçamentos

,

'

\ ,

.. Florianópolis, .13 de �ezembro de 19�6 /
'

_ L�����: ��rYsi��s;':c�ga: Lotus -:- samos. Cadorin Confedàração Rural Brasi-. de câmbio a partir do pri-

VIENA, 20' (VA) - O el'_ p.p: LLoyd BrH!'íleiró - Patrimônio Nacional 'letra elos imp'ortadores e, meiro semestre de 1957.

, gão cornuni�.ta da cidad2, pD-
"

Çelso I�amos _ Agente
Vinl)os famosos do Rio Grande do Sul: Granja -.,.----

-lon�sa de Szczecyn (Stettin,)
União - SãO' Jdiã,) - Michielon ""'7 l..iebfraumilch -

,

Untco etc� :'

publicou em sua edição do

d' 6 d- t d I CLUllE C. R. LlMOENSE,
Pl'odutos Antard ica: -Cervejas e Refrigerantes

la
,

o corren e,,um espa- Coca-Cola
cho do co..rrespondente (m

Sofia, sobre uma campanh:l i
A diretoria do Clube Cultural e Recreativo Li

de depuração, nas fileiras do moense tem o praze: de convidar V. S. e Exma. fami

Exercito búlgaro. O jorna! lia para assistirem ;t soirée que levará a efeito no pró
"GIos SzczecinskF' diz que 03 ximo dia 22, sâbado- com jnício a!\, 22 horas.'

afieia13 e ofic1a\s' inf)eriores,- Servirá de ing! c� so o talão do mês de dezembro.

cujos p!ipcipios polític::s n.ão
são considerados dignos dc.

conftança, �ão obrigados :1

dar baixa e que- dois genera :�3 ,8.., "'anclwJ D.-,,141••:...j••.�,
'-

I
' .. �

já foram rEformadoll, _
cuRJT...._· rW;Ga4M� PAosa:...... '

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARH) J;)E ,S. CATARINA
_,

.. __�·;;.:f

TRAB'ALHO·· DO ·Nf
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Ron Merino

Champagnes
Bebidas �éxtrang..:iras:

'

Wn_g;ky: John Hllig - Qld Part: ..:.- Cavalo Éránco -

'jraigpoyal - Vat 63,- Rouse 'of Lords.
.

.Vinhos' Portugl.eses: 'Madei'ra R e M _.:_ Adriano'
Ltamos Pinto (Porto) - Casa da Calçada � Casal Gar-

,

l' ia - Clareté Messias'.
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Cognac Macieira ,Tres Estreias ..

Os melhores, ti 'eços,
. com' entreg.a a domicilio por

'Ima fl(Ot'l de quátl") catnin�ões.

Espôsa, filho, irmãÓs- e demais párentes de LEAN
DRO VIEIRA DE SOUZA, 'agradecem por intermédio
desta nota à dedicação estremada do sr. Capitão Dr.

Hamilton P. Sttoco, notadamente seus eficientes servi

ços profissionais, m�nistrado� põr õcasião da grave mo

lestia em que foi chamado a intervir.

Restituid,o que foi ,áo ,lar aquel� ente querido invo
('amos para o humanitá,rio e competente pr. S,ttóco as

pre�iosas bençãos d� Deus para qpe continue o sublime
'apostolado que abraçou e lhe conceda' muitos anos de
vida COIl1 as maiore8 feHcidades. .

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

Motor ideal para barcos de 'recreio é para outros. bárcos simila-

res, além,ode explendido para mc;or auxiliár de barcos á veia,.
CompJetamente equipado, inc!usive painel de)rtstrumentos.

Dispômos para entrega imediata� nós seguintes capàcidades:
, ;r' �

5;5 ijP gasolina 8C HP� Diesel
11 ·HP" 80 HP" (direita e' esquerda)

3S.HP" 103 HP "

50 HI> '_'
/' " 132. HP "

8'4'HP _ "
,

GRUPOS·GERADORES � "'P E'N T A"

Quaisquer 'tIpos-para e�t�eg�. iJ;Ii.e(li�ta ':::::'Completos Com
'motorffsJ)IESEL "PENTA",� 'p�fttda -«llétricéI' - radiator -

filtrop'-' tanque-!l� oléo e,derttàfl):\�rteMçes: acoplados dire
dámente � com 'flange _

:êlisiiêa :á>Alternádor \. de voltagen_} -
trifásicos 220�, VoJts' -"o �om

'

excitador ,,- 4 'cabos/ para
ligação e_,.flua:dro '�Jllpleto �:e Jc<?n�!ôle; todos 'conjuntos estão'

� assenfados sôbre lot,lga�rnas próntbs: 'para entrar em' funciona
, ,o�merifo.;

REVENOED,ORES�' 1\UtOJtlZADOS PARA O ESTADO DE
, .

SÁ.N'T'A' CA,T'ARfNA
,',

MACHADO & Cia; SIA Comércio e Agencias
.R,úa Saldaplía Marinho, 2 -!Eri'derêço telg: "P R I M U S"

Cx; Põst�l, 37-, Fone 3362 --'FLORIANÓPOLIS

" ,,.
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ê�ê@êêêêêêêêê@=�ê�êê;
---

- �
.

l-

.
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



dé registrar um empe

�ho
.

em nome- do ofi

eial de Gabinete flue
se notaliza como cal
canhar de Achilles, du'
sr. JOl'ge l.acerda. A 'pres
sa olímpica de um. Zapo .

teck é lentidão de les
.

ma perto da do eminen
te e cos�orâmico J. J.
Cabral em carimbar pro-

...
cessos. MONTREAL, 21 m. PJ
Talvez, com muita boa .___ RI.9, 21 (VA) - A direto- Nathanael Davis, presiden-

vontade. o juiz, -;tocte- M
" I ., ria dá Academia Brasilefra te da "Aluminlum Limite�"

r�u mereça nota sufici_
'

arGlanos t de, Letras, para 57, ficou' as- uma emprêsa independente.

::.t';e� =:::l.ta:=;� , �U�fHElICOPTERO MISTERIOSO ESTÁRIA'. ;':e:r�::tl;�::�;,P::;;:::rtt;; :í��:,e:�u���:�tol�aet��e :��=
baixa pr9Cessos en. dili· I I - •

t
[ ....

" geral, Elmano Cardlm; 1.0 nos relacionados com a con,,_

gência, ainda pede pro- ", :" Â RÂS ,DO NOSSO PETROLEO ' secretário, A:ustr��e�no de
I t{�ção de uma. fábrica de

vidênciaS. '" Athayde; 2.° s'ecretarlO, LUIZ,
alumen na GUiana Inglesa.

x x São Paulo, 21 (V.A.) - depõis embarcaram oútra: Viana Filho e tesoureiro, Serão empregado; cêrca t:e
A ;ep�rtageÍ!l teve conheci-

I
vez no helicópetro, que alçou' Anibal Freire da Fonseca. 33 milhões de dólares lia

m�nto, através de noticias vôo em direção a est� Capi- Foram -ainda eleitos: diretor: construção dessa importanteprQcedentes do' distrito de
I
tal. '. da Biblioteca, Barbosa Lima fábrica de óxido de alumí

Assistência, na Cidade do t Os tripúlantes eV,itaram Sobrinho e diretor da ReVis-', nio.RiQ Claro, de um misterio-, qualqll�.r '�Qntato e�m;;.,os, ta Raimundo Magalhães Ju-
'

,

.

so helicópetro que sobrevôa: lnor�dores das proxim.i�a- nior" 'I Sob pressa-o. a%uela zona, considerada des, ape_s�r de havel" mUlta A 'posse ser'á na próxima '

,',

petrolifeta. Há vár\os me-: genté . !nos arredores� � quinta-feira, às 17 horas, em I
.
LONDRES, 21 (UP) - Ex_

Sabofag'em
-,,'o

ses que se 'v.ém consfatando ,'suas atitudp.s demonstra:- sEssão publica. . I periências no domínio do
a presença do misterioso vam que faziam alçuma coi- , transporte de carvão'por "ni.

NOVA YORQUE, :U (U. P.) aparelho, que faz iftCursões
.

sa criminosa ou susp.�ita; lj"l"gI"ndo' : pellnes", foram in!c�adas p�_
- O Bureau Federal de In,- por sôbre vários pontos, es-

.

Como já estava' positivada l?1\ II la administração naci'onal
vestigações passou a agjr pecialmente' pela fazenda

I

a existência de petróleo. na- 'das minas de carvã.:>. Essas
contra um grupo de' p.mpre- Pitanga e proximidades da' quela zona, os seus morado- TOQUIO, 21 (U. P) _ Em experiêneias se verificafl} en
gados da "Gulf Compàny", Serra de São Pedro e 15e'los 'res est�o ligando OS fatos pelo menos 4 cidades do Ja- diversas minas na lnglater- '

acusado_s de terem roubado' rumos de J'iracicaba. I à existência dos misteriosos pão a polícia travou' lut:·,::;, ra e Escócia, e Visanl,eStabe
mapas secr.etos d� lev�nta.:.1 ,Únl d?s DlOr�?Oi'es �aqli�- indiví?uol'l, .pelas �tivida.des contra. oS trabalh·'\.1c.res pO'_ lecer se é rentável encaml,
mento de areas, pe��ÓI!fera�,ll,a locah�.ade af�l;'ma qUe dia I suspeitas des.�es pesqulsa- tais; Que exigem Jonifieação nhar o carvão p�b interior
avaliados em .um mllhao de 11 um para-quedas, por \'01-' . dores clan4e�nmos. .

de Nàtal. Não foram efetu:J.- de condutos hidráLllicos. Ata
'dolares

...Quatro ho�ens

fo�{a
'das 10',�9 hor�s, ca,iu. em 'das prisões. Em algumas Par agora o sistema .lão foi ex,

ram detidos ontem em Nova terra de seu pai; nas Ime- tes\houve . alguns .
feriio; perimentado senão na dis-

york.
. -

dJações d� Vila de, Assistên- "e" "t I' quando trabalhadol'e" cont:ú,-' tância de algum'ãs centen4s
- O presidente Eisenho- cia. Em se:guída o 'misterio- api a Ismo· ri,?s à gr�ve Juraralll o bh I de �etros. À press� da á,.

,wer 'aceitou hoje a demissãoj so a.pare,lli,tCp<luSOU no lo.:

popular" queio dos piquetes fie gre· gua conduz o Carvao pelJs
do governador Fri:m� Hein- cal da qtiéda do pára-que-, vistàs.., ,tubos. .

,� leman, d9 Alasca.' das., desembarcando da ae- WASHINGTON, �n (U. pj =.

ron�ve 3 tripulantes. Os tri-
_ O grande' exito d'3- expo�i

pulantes, que segu�do afir-l ção apresentada p'i!la Agan'-
Ress'urgl"menfo m� o� l'l!0tadores, tmha.m a cia ,de Informação M, gover�

,

'

aparencla: de eS,trangelros, no' dos Estados Unkios e:n
DUBLIN, 21 (U.P.) - S1>:I, recol�eralll ,o:para-quedas, Bogotá, Colombia, à qual

Alexander C�utte��l1c,lt" em-. que tmha 'varlOS ap�relhos, teve por titulo "Capitalisnp
baixador da Gra-Bretanha tomaram algumas notas e

em DublÍn. e�tregou, 3.0 �;- ,i.
�

nistro do Exterior dH Irlan_

Experl"e""ncl.a,da, uma �ota do Govêrno
,

britânico ,expressan,do Sua TóQUIO, 21 (U. P.)
inquietação ante· 'O l'essurgi- Uma nova experiênr.la nu
mento do terrorismo em Uls- cl�ar fói,.'sem dúvida, reait.
ter :(Irlâindi_fl';d�,,_,Norte; na zàda na l:iibéria neste,s últi
parte� pettenae�':�ao Reino. mos dias, julga-se nas ,esfe
Unido). ' "", ras sientífiCas .desta· capitnl.

Com ef�ito, a neVe caíriJ
'na seguÍlda-feira em ,Nagano
é em Nigata, no \!atltro-nQr..
te po Japão, era �dtament.e
rádioativa, acusando' os caD

. tâdores Geiger :>2.000 tops RIO, 21 (V, A.) 'y Comen_

por'minuto. ta-se com insistência nos
.

"Deslac:aDleo,·.tos' ,de' delD'.olt·çã·o"
'

Saliéntám QS Ci:e,l1,istas jcl circulos parlamentares qUe c

poneSes que é <l mllis alt-o' chamado "bloco n:lcionalis-
'grau de radioatividade re- ta" d� Câmara de D�putado�

� "

�

.

na �ev�laram que a 500, ff\ I '_

.

_. .' '. g'istrado na neve ne�sa' zona se prepara para fundar, JloBERNA, 21 (U. P.) - Re:' genp.eiros do peqUeJlO e bem nao Identificam o possivel
velou-se qu,e. a neutra Suíça (quipado 'exército �w�fo_l "invasor", porém a,,,-,Inals,m Sabendo:"se 'que oio é con_ futuro, novo partido político

, f d t cebível q�i essa ':o;1tamina denominado Partido Saciomobilizou, seus "p'estll;ca- ram convocados a 12 qe de que oS tanques ru�sos es 1,'
mentos de D.em(}lição" até a zembro para ,pres� Ir se�v! cados ao-longo da !ronteil') ção radiOátiva . tenha uw,\ nal�sta Brasileiro e qU� CIo:-

.

A 'austro-hungara estavam Íll)e causa natural, acnscentanl, vera contar ·com, a apoI,) oefronteira oriental,. ,c'o,m' II ços na "'fronteira CO:ll a lL'j
d t d

missão de destrujr todos os tria. A mobilizaçã� dêsses nas a 480 quilometros da ·deve-se supor..que ,foram efe·! deP\lta?os e_ o �� Os �ar-
.

I' Suíça. Fo,nt.·e's mima, tes cou .,. tuad.,a,i. nOVaS. experiêJlcíãs, tidos.' qu�. e,stao. fllU1it.llos- ::toobjetivos, militares,' duran� engenheiros coincl: lU com
,

"

t t do
te '",a, i,n,t,e,rv.epçãQ 'l''U�,!iª na.,.'il,início, da atividade mHitl'tr fir'maram os detallles prir.· i nucleares em alg:l-:tla' pa!'te! mov�en o' naC10na.lS a

, ,,' ". .
. ....

H
. (

.

rnais cipai . .da,· 'into 'P,laçiõ, "" I, d,a Sibél"ia,..
.

CO!l�resso.'llllgtia,: ü:s jbrn,fl,is �!e Be�'''; ,�'Ll�sa na: ,.�ngqa, ·,;8 JO "

, '" "',r, ...;', ."., ,,'. "_,
c.' ,': -"',,',Y .•.

,.>.. f, o', -:-" .• ',._._.'••.•.:; »;:,'
.

"'_".' ;'" ...

.

-

Natal da Criança Pobre
.

.

lida L. Bli,A. .,
Cêl'Ca dê 'Oito mil crianças de.�lQrianópolis. O pe=lue", Fazemos um gr;\nd� apeio

receberão 'Seus presentes -- nino que receber tal'

dád\V3..,' para
qUe, segunda-feira, Ç>

Dia 24 a distribuição na . guardará indelével [mpras- nosso povo compareça ao

. Cr�che' I são das fe.:tas natalinas e_ Centro de Puericultura "Ber.-
, .,' poderá; no día de amanhã, I triz Ramos", 'afim �e prp.��l-

Finalmente, segunda-fel.r,a" confiar muito mais no eS,l.lí-1 giar o Natal da Criança ��)..
vésp�r� de Natal, � Legião

I rito de solidariedade de 11.)�- bre, promovido ' pel� �e�:aJ
Brasllelr� ,de. .�ssl�t:,ncia, sa gente. . I Brasileira de Assrstêncie.
procedera a dlstribuíçãb de -

pres�ntes pará as crianças
pobres da Capital, apressn
tadas pelas sociedades de

benefícência. O número àt:l

prssente s a serem oferecidos,'
atinge à casa de oito mil, o

que va e dizer que estarão
participando dessa grandlu-J ......�-"""":'-�"""":'_:��_:_-_:_-:_::_::_-sa festa quase que todas as Florianópolis;-Sábado, 22 de Dezembro de 1956
crianças pobres de Florianó-

polis.
.

I
A concentração dar-se-á, �'

partir de nove horas da ma-
t

NAÇõES UNIDAS, 21 ru.

nhâ, no Centro de Pusrfcut- P') - A comíssâo orçamen
tura "Beatriz Ramos", de- tária das Nações Unidas re

vendo estar presentes altas i
solveu hoje solicitar aos paí

autoridades munícípaís, fun.l Ses filiados a contribuição ele
cíonáríos da L.;B.A., sociedb.-l dez milhões de dolares para
des de assístencía-socíal e, sustentar a torça interna
distintas damas de nossa ter- eíonal que se .encontra no

ra. Oriente Médio. A comissão
O doutor Alfredo Cherem, enviou sua "pj-oposíção à As_

Presidente da Ser:ção F�- � sembléia, atírmando-se cue

tadual da L.B.A., recebeu o sua aprovação está assegu
'

mais irrestrito apôío �a so- rada. Votaram !�")l1tt'aria
ciedade local' e da Prefeitu- mente oito paises, do blo,�t)
ra de Florianópolis pois a comunista" menos, a Hun
tarefa se apresent� árdua ,� gria. Nove dei.xaram de' vo·
somente com colal)oração t: tar, seis estavam l'lsenteg f

boa vontade, era possível' cincoenta e sete 'voraram fa

chegar a um r�sultado Sl'l_1 vora�elmente... Durante os
.

tisfatório.
_ I debates, Os países comunis

Conseguimos constatar r,' tas informaram que não pa
interêsse com que diversas I garão um centavo para su'l

·senho.ras de nossa terra, <:e tentar a força da ONU no

esmeram na confecção �l()S Egito.
presentes para as crian�as.
Cada pacote conterá um saco

de balas, um cnocolate, uma

garrafa de guaran!Í, bola

chas, nozes e um' brinquedo.
E' de se assinalar a pr{'oe)l

pação da 'Legião Brasileira
de Assistência em prQPo�c)J
nar um Natal mais feliz e

mais dign,o à criança ooill'e

Jeaquil [, Neves, .

Com a avançada idade de 83 anos, faleceu o��m!
p<,las 12 horas; nesta Capital, em Sll� �li.dencia, �.,.tyra
Tenent.e Silveira n.O 57, O sr, Joafluim Fernandes;>�e- '

ves, figura �radicional do nosso comércio, no qual tne
marcante atuação, come chefe da rrande firm_a! ,,Rosa ,·Neves. & Cia., mas tarde Fernandes Neves & Ciaj" Em
Í951, com a idade de 77 anos, dos: quailSi mais de 59 ,de
dicados ao comércio,. aposentou�se e recolheU:s'e a

vida privada.
Nascido em Termentelos, perto de Coimbra, elll'

Portural, o sr, Joaquim Jfernandes, Neves veio p�r:fl ..

Brasil há mais de 60 anos, radicando-se nesta ca�ilal,
onde exerceu o eargu de consul�do Reino de Poriural,'
até 19ÍO quando foi proclamada a, Repiíblica em sua

,
-

- pátria. ,

Várias vezes voltou, em vi13ita, a Portural, onde
construiu uma vivenda a que denominou "VÍla Sania

Catarina" e .onde esteve bospedado, quando exilado, o

saudoso catarinense dr. Vitor Konder.
Pela nossa Ilba, tínha o extinto a .mais exaltada

estima. Sempre que viajava paroa rever: sua pátria e

sua familia, daqui levou terra florianopolitana para
que, como-explicava, se ,por lá morresse descansasse
também na sua terra de aquem mar.

,.,
O venerand.o extinto deixa. viúva a _ma. sra, Ma

ria Eloy Madeira Nev. e OS seruintes filbos: José
Fernandes Neves, Maria Neves Carneiro, Rosa Neves

�alluf, Olra Neves Rodrigue�, Manoel .Fernandes Ne

ves e 4) dr. Joafluim Madeira, Neves. deixa -numerosos
netos e bisnetos.

Com o seu faleclment.o perde a nossa Capital uma
das suas mais- tradlcionais,.l'espeitáveis e fenidas fi

gl,,;a5, cujo circulo de amizades ê admirações podia ser

m_do .pela mãioria da pOPulàçáo;
fGozando «le invejável saúde até há poucos meses,

o "tRDINDO NEVES era madrugador obstimado e

'. �á�i�s vezes ao dia, cercado do apref,l� de todos, descia
'à Pr,ªça �ra tonÍar .. seu cafézinho.

.

.

�A notícia de seu desaparecimento, correndo é.elere
onte)l,l, consternou profundamente, toda a Capital,
sendo enorme' a afluêneia de pessoas em visitação à

suri4esidênõla.
���sociando-nos ao pesar geral, levam� nossas ho

,inenagens de conforto à famili3 enlutada.

Para manter

8US�8·pés
Quando o nosso egré

gio Tribunal de Contas
foi ac Palácio fazer quei
xa de um semanário lo

cal, e o governador deu
jeito no caso .-'0 povo
começou a diz,el' 'flue

afluele T. C., do 'veiculo
dos- juizes significava
Tribunal de oartmoo,
E tinha razão. t mais'

facil, naquela colenda
Corte, u��amel4) pasar
pelo fundo de uma agu
lha do que o Sen))or '

e

monsenhor P. G. deixar,

'" '"

..

----------
O sepulta�ento' dos Seus restos mortais ser'* ef.e

tuado hoje, àSi 9 boras, n.o cemitér,io da Irmandade dOIs
. pa4�os, saindo o féretro da residência enlutada, à rua

Tenente �ilveira, 57. O ato, seruindo fedido expresso
,do vénerando extinto, será o mais singelo possível •

Prossegue
BUENOS AIRES, 21 (U. P,)

A greve dos operát'ios met,a_
lúrgicos, qUe paralisa essa

indústria em toda a Argen-
tina há 34 dias, prossegue na

quase totalidade das impor
tantes emprêsas.

>. �' l..f.arAi :

i��-.·��1 rtE.�J

Uma carta,
Florianópolis, 20 de dezem- Devo aindà acrescentar

bro de 1956. qUe só aceitarei ,designação
Ilmo. Sr. Diretar do Jorna. da Câmara a qUe 'pertenço e'

"O ESTAÍ>O". que no 'caso do aumento de'
NESTA. passagens, julgo. inaceltávdjHavendo êsse conceituad€ qualquer majoração, dada a _

Jornal, em sUa edição de ho. pre�ariedade d.Qs' serviços
je, publicadO ,PoL'tarl:l do apresentados pelas 'JmpreSa3

Exmo. Sr: Prefeito Munici- ou emprensa' 'conceSsiónã-

x

O T: C., substitllido por
um bom carimbo, seri,a.
mais l'azoável e ,;egura-.
mente' menos onl)1'08O.

IRMANDADE DE N. SI DO PARTO'
<"_.): ,-'. - =�:� :',

.._� ;&;ir

Festà do Menino Jesus

te, e no Oriente .Media, mai"
tarde.
Mais de 235.000 pessoas as

sistiram à exposição em Bo··
gotá', durante a Terceira
'Feira Comercial Internacio
nal ,de 23 q,e novemhro a 9

do corrente mês.

.

paI, desigilando-me repre- rias.
sentante da Câmara Munici;. Solic:to a fineza de publ:
paI, na Comissão destinada 1 car a presente em .>eu bl'i

arbitrar as passagens de {mi- lhante, matutino, pelo que

bus, venho esclarecer que de- antecipo meus melhoreI>

ve tratar-se, evidentemen- agradecimentos.
te de àlgum engan:>, pois Cordiais saudações.

.

p�rtenç� a um Poder har- . Carmelo Mário l'a.raco'-

mônico mas INDEPENDEN I Vereader à. c�ar� Munici

TE dó Poder Execu tivo. paI de Flonanopohs-.
,

�

:."":.... ,

.

'''� .........eiC' m.,

-�-- -'"
_.

. ,
.

Dia 2fi'.de Dezembro "Natal" na ]igreja de Nossa Senho

ra dOI Parto,. haverá a festa do Menino Jesus, Mila'groso ·de

Belem de Judá, Imagem esta ofertada pelo sr. dr. Osmar

Cunha quando de sua viagem a Terra Santa e que cons-

tará do seguinte pr.ograma: '

As 8 horas pequena procissão' com a Imagem que dárá
,

. .

entrada na Igreja carregada por crianças, a qual sera co-

locada em presépio armado. Em seguida, será celebrada a

Santa Missa para logo após na Sacristia '$er aferido as

crianças guaranás, doces e balas, etc.
Esp�rando o comparecimento dos fiéis a êste-ato re

ligioso ficamos
gratos.

Popular", animou ::t agencb
a novas apresentações lia

Ameriéa Latina, brevemen-

O Secretário
..

MOBI.LIZAOO'S
.

Novo Parfidô-

60. 000 CR�NCAS NO NATAL
, �.,

DO PRESIDENTE
RIO, 21 (VA) - Num am- cOlaboração de dona San

blents de festa e gr-ande ant- KubItschek, o presiklente da
mação, de que partícíparam Rapúblíca e a Embaixatriz
Cerca de cem mil pessoas do Japão, hOUVe um "show'
(além do presidente JK e pà- com artistas de radio, teatro
pai Noel),'as' Pioneiras So- cinema e televisão, sendo
ciais distribuiram,. na ma-, tambem distribuidos, entre
nhâ de 'ontem, no Maracanf..,

f
as crianças e seus acompa

milhares de saCOS eontsndo nhantos, sanduíches e re

roupa; brinquedo e biscoitos, fresco. ESse trabalho con

que vieram alegrar cJ Na-' tou com a coopsráção de se
tal de Sessenta mil crianças nhoras de nossa sociedade
cariocas de �odas a!h idades. de nutricionistas do' SAP� e

Após a distribUiQ�(l, fe�ta
I
de toda a corporação drls

�trãves de oito boxes, com a. Pioneiras Sociais.

�EGRESSOU O PRE-
'IDENTE DO' C S N

. SALZBURG, 21 co. P.).,

-.. O Programa dos Estados

Rio, 21 (VÁ)'....;. Rerressa .,Unidos para Os Ratugíadoê
jjoje-ào, Rio" proeed,ente dos (uSEP) gastará 4�fI.OOO, �ó
Estados Unidos� o" "rener:tl lares éom os refugiados hún
.Ed�undo de l\I��do Soares garos na Austria, no PTóxi
e Silva, Preeidebte da Com_ mo ano. .

,anhia Sid,etúrlicli Nacional. Essa soma será emprugada
O. gsn. . IVIac�o Soares e,s- na comprá de roupas e alí;

têv,e, recentemente, nas Fi- mentes para aqu·elas pessoas.

'ljpinas, onde, a convite d:1S ._' ,
_

Nações Unidas, procedeu a

'estudos pa..ra instalâção da
siderurgia pesaêa naquele
pa:is. 'BUENOS AIRES, 21 (U. r .. :

COMPRA DE - Existe a 'Possibilidade �
EQUIPAMENTOS qus o vice-presidente da Ar-

Depoís de .desíncumbír-se gentína, contra-I'ümirant�
de SUa tarefa nas Filipina,i'I, Issàc Rojas, sobrevoe as re
G gen; Edmundo �acedo Soa- giõ;s geladas da T'3rra rte
rés viajou' para os .E3tad�s Grahami na Antártica, se

Unidos, onde foi in:'lpecional' gundo, font�s bem ;nform<i
os eQujpamento8 modernos das. O vice-preside'lte Rojr.,-;
que estão sendo fabricad(ls partiu de avião hoje, num.l
para 'a expansão da Usina viagem de inspeção às bases
i,l� Volta Redonda. navais da Patagônia � Tel-
isses equipamentos faz'�m ra do Fogo, em companhia

part� do chamado Plano r!o' de várias altas autoridades,
,Milhão e com êles V()ita R�:I O Ministério da Marinha dis,

\,
donda pQà.erá cproduzir, !'llUi_, se não ter conhecimento de
to brevémente um

milhãol.que
o vice-presidente tinh:1.

de toneladas de aço em lin- a intenção de sobrt!voar a

gotes, por ano, Antártica.

Com refugiados ,.

Sobrevoando

NA\ ACADEMIA -, A,luminio

/

I

Madrugador jovial, como aquele melro dê. Guerra
,Junqueira, �eguidamente tomo meu primeiro cafezi
nho' ali no Mercado, nro Café fio meu velho amigo Mot-·
to.��

.

Ontem, ao lado da minha mesaFCtrês operáriOS ou

viam o que um quarto dizia e que era mais oU menos

isto:
�,

- "O dr. Jorge Laéerda, no tempo da campanha,
prometeu que se fôsse eleito faria a nossa sede, com

8 andàres. No dia l° 4e maio disse que ia mandar fa
zer uma planta de 3 l!:nctares.

Agora, fomos ao PaláCio" ,e êle nps deu 30 saCos

de. cilnento para a const'ruÇàO!"
O que os outros ,dlsseram",eu não digo!
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