
DOMINGOS F-:- DE AQUINO
=_".;;;;;;;;=,,"�=--�--

�- ��-�--�

Edição de Bojo - 12 nág. - Cr$ .2.00 ...;.,....:�orianópOljs. 9 de�eiro de 1957

qE,SSAO DE� FERNANDO NORONHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�...... ',

*'
_............

'O ,ESTADOJl o MAIS !,NTIGO DURIO DE S. CATARJ.N�2
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Yer�as para" Si

'De PITIGRILLI 1'0, que surpreendeu de re- -Sem pestanejar, e com

BUE 'N O S A'r R E S -. pente o gesto, diz ao geren- uma 'bela reverência, o ge-

(APLA) _:_ Esta palavra _:_ te: rente lhe devolve o dínhel-

"sephoroth" - se encon- - Tu me deves 5.000 roo

tra num dos salmos de Da- í!.ancos., A senhora sai do hotel, e

vid. O sábio rei confessa
.

- Certe - respondeu o com aquele simples giro
não ser forte em "sephoro- gerente, e os passa a êle. financeiro, o gerente pagou Associação de Assistência Educacional e Social N. S.
th". Expressándo-se de ma- - Oh, aqui, aquí - inter- a sua dívida ao porteiro, o das Vitórias (pará' obras soeiafã e menores) _

neira familiar, que dizer vem o "barrnan", dirigindo- porteiro �o "'barman", o Pôrto União ., : '... 170.000

matemáticas, mas em he- se 'ao porteiro -'são preci- "barman", ao "groom", o Associação das Damas .de 'Caridade para a infância aban-

braico significa, às vêzes samente os cinco mil fran- "groom" ao "maitre", o donada - Florianópolis ,

'

45.000
, Associação das Damas de Caridade para assistência a

as letras e às vêzes os nú- cos que me deves. "maitre" ao gerente, e nín- menores' _ Florianópolis
'

.

1geros, porque os hebreus, - Tens razão - retruca guém deve nada a ninguém, Associação das Damas de Caridade de Pedras Grandes

como os gregos e os roma- o porteiro, - Aqui tens os para menores - Tubarão ,
.

nos, .se serviam das letras 5.000 francos. -: v :- Associação Santa Rita para obras sociais para menores

do alfabeto como caracteres Mas o movimento finan- Se querem outro; lhes \ -',Florianópolis : ,.;.................... 30.000

Bairro da Juventude dos P. ROll'acionistas - Criciúma 190.000
numéricos. Como ore"!. Da- ceiro não passa desaperce- servirei" em seguida: Caixa d� Socôrro aos Menores Abandonados de São

vid era um grande poet�, e .bido ao "groem": Numa estalagem espanho- Francisco do Sul
'

,
.- ..

em outra parte declara ser _ Eh, "barman", e aque- la almoçam três cavaleiros. Casa da Criança de Turvo .•........................

"mercaturas ignorus", isto les cinco mil francos que Depois da fruta e do café, Casa, da Criança: - Urussanga , ,

'
...

d t Colégio Espírito Santo - Tijucas ; .

é, pouco hábil para os .ne- perdeste no póquer? pe em a con a.
Casa das Meninas _ Florianópolis : , .

19:óciq�, eu, sem pretender - Aquí estão seus 5.000.' -:- Trinta pesetas - diz Colégio Menino Jesus - Papanduva .

fazer apostílas à Biblia, sou francos _ responde o "bar- o garçon. Conferência Vicentina de Lajes, para menores .

favorável, para dar signifl- man", entregando-lhe a no- Como haviam combinado Conferência Vicentina São Sebastião -:- Tijucas .

cado de matemática àquela ta. pagar' à inglesa,' cada um Educandá-rio Santa Maria Goreti, para menores abaa-

palavra bifrontal, imag inan- Naquele momento, passa -dos três põe dez pesetas sô- ESCO�:n;!:;issiO:�n�::ê J��ê'::_' 'u��'s���'��'::::::::::
do uma, escola intermédia o "maitre": bre a mesa. Escola Sagrada Familia - Estreito - Florianópolis ..

_

entre o liceu científico e o - "Groom, podias apro- - :Ficaram satisfeitos? Bscola Técnica e Internato S. i Luis (para assistência

liceu clásico, a uma escola veítar a ocasião para restí- _ pergunta o estalajadeiro, a menores pobres) - Itaiópolis '

.

..,

t
.

5 000 f retirando as -trinta pesetas. .Grupo Êscolar Imaculado Coração de Maria de Pedras
de que saIrIam Jovens,me- mr-me os .

'

rancos que Grandes para menores abandonados _ Tubarão ..

tade contadores e metade te adiantei. � Disseram que era um �Hospital de Caridade a cargo da Irmandade Senhor, Jesus

poetas. Admito que isso - E' justo ....,. responde pouco caro _ responde o dos Passos, para internação de menores pobres -

equivale a pretender o im-lo "groom": _ Toma teu.di.. - garçon. - Florianópolis · .. ·.,

.

1 d h
.

- 'Devolva-lhes cinco pe- -Jnstltuto de Assistência e Educação São João - Aliança
pOSSlVe, os programas es- n erro.

colares, inclusive porque o - A propósito _ diz o setas _ replica o patrão, Institut:t��h:;s�:tê��i�' � .

Ed'�c'��ã� ·s."C��i�i·o"_:_: 'S�d�
Ministro' se veria' em difí-' gerente ao "maitre" -- quan- entregando-lhe um escudo, Capela _ Itapiranga , .

culdade para- atribuir uma do me pagas aqueles 5.000 Uma vez que é difícil di- Instituto Santa Inês, para amparo aos menores desam-

"catedra-surpresa" assim, francos que te emprestei há yidir cinco por três, o gar- parados, retardados mentais - Brusque : ..

t b 1 d Instij;.uto São Francisco de Sales para obras sociais para
com o quadro-negro de fan- um mês? çon me e no

,

o ao uas pe-. ' menores _ Caçador
'

..

'

80.000
. � tasia e o'1liz Inatingível, e - São te�s- ,! exclama setas e entrega tres aos.fre- �Instítuto São José para assistência a menores - Rio

fuÍfidio; a um professor, de O' "maítre"; entregarrdo-lhe ] gueses. Assim, pagaram, no- " Negl'inho ......• -.' , ',"
.

matemâtíca-surpresa". a nota 'quente por haver I ve pesetas cada um. Pois Jardim de 'Infância anexo ao Colêglo Bom -Pastor -

",
Dêstes pr,o,-fe,ss,O.r;�S, ,n,ão há passad., 'por tantas mãos : b�,m"" ' 'tomem o .,la,pis r trê� ,- Chape/lQ 1'········· ., , , .. " ,

:
. 10705.·0000e., .

'_

•

I _ Lar doas Mo'ÇaJ; Operárias -de Joinvile," '
, . . . u

m�is que um, .e eis. :ã,...foI:ma, Entretarito, a senhora, VeJl8S", nove, vmte e sete-lo Obra� Assist�(néiais Domingos. Sá-y.io (para meninos' po-

"�rh qué'"'s'ur�iu:
' ,', ,;qu,e havia subido para ver rri�isrd"as que ficaram com "":--:Ori!t) _ Rió,do S\ll ., ' f ,:

.

O professor ,Olaf (�xtIlI:-' lO' quarto com banho, desce, o g�rçon, vinte e nove.-E a '(j.b_ras áe Ãm.paro, à, ,Inf.ância Abandonada a cargo da

viou-se o.)ó�í\al que traz a e' diz ao gerente: '

,.
� I, pé§.é-ta. núm�ro trinta,' onde " Dioc��é de Tubarão - 'J,'ubatão' \ . .-...

150:000

notícia e não me lembro do
.

,-- Não gostei. Tem ou- ,foi.? 'e 'Obr;s ,de Assistência a Menores, da Paróquia de Ip\l-
.". '�' , \ mÍ-rim - Concórdia .......... ,,-:-;-................ 40.000

sobrénome, mas nós ',o ch:;L- tro,? 1?erguntem ao professor Obras._\Sociais da Paróquia de Itaja! para a infância

maremos, �ti!llamente dê:, _: Sintp muito, se.Qbora,··Olâf.E_, ,se �ão tiverem oca..; áb�ndonada - Itajai ; :
..

Olaf) ,era: catedrático d�, mas está ltudo. cheio.
-

"qiãp de ir a E�to�o�l_ll�,-peY
mate_mátieaj �m Esto_cOlmu;,

� _'
Eqtão, devolva�tn'e'" ,g.unt!'lP,1 ao,' :J1li��t.roc'4�s "Fi-

.' e como se i,'l'!..ao lne baBtall-, �� .5.0; fran'cos.. '

;, "Ílança� ,InaIS �fxlmo. _, '_

s�m os J1-Q-'meras qu:.� p':e1� , '�'" ;' ""__ � o:>' ,- j, ' ?
!man'hã jàzia, martelr.t. ,s� ,

",47] J ;.: ;{il�.. ., �
à

,

,

'
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�;e.����!;:i�:::�:��=i!_:: �o�,:\FtAMENGO VrT�I�Atn�t{o� '�"lE�dtrlgla a alta contablfldaâe, ,.
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:es:�e:�::iC:d�i����:t!:�' �. CAMPEAO DA '(lltrI'A�.>�C:"].X'1'>\11:\1 J p O R T A R I A "
.

él�tricas e aparêlhos de"l'á-
. .,-

,

'

.

IJti9, 'liom�ng-Q' último, sendo O Prefeito Municipal de Florianópolis,
dio. Njrigu-ém "explica qu;e O A�I.K. campeão da 'vell(�ido, pe}1) Flamengo pe- no uso das suas atribuições,'

.,

coisa �co�tecéu ri'êsse Cél:�::'. iSuécia, -fez' súa estréia no 'lo escor-e de 5 x 3. ',; ,CONSIDERANDO a necessidade de, ma�ter' o ser,-bro': uma, tempestade de nu-

merôs�, urna explosão em c'a- viço -r�gu'lar de transporte ,

coletivo para os div'er!!9S
, dela 'de equações, a cisão do oairros da Capit_al;
ponto ��ornétdco, o fato, é

..• CONSIDERANDO a vistoria que está sendo pl'(!)ee�

D
'

't "Ia.d'ad d S
dida na Einprêsa TÍ'ansc,oIltinental do Estreito, em 'con-

que o pobre Olaf foi inter- a U I I e O'na.do éom urgêmcill num
'

,

'

-; junto com';a; Inspetoria� de Veículos e Trânsito Público;
CONSIDERANDO que ·as referidas viaturas só vol- I

mamcomlO, porque, todos . , ,

A
.... tarão a circular após o laudo pericial da Inspetoria de

aquêles nú'mero o imloque- ,..

ceram, Acidellte de trabalho,
. nu '.n·C'I'OS' ,V.eículós e rrânsito Público e S'écção de Trânsito da

. como o de um m�cânico dei- Prefeitura; ,
-

I h d G•
. CONSIDERANDO; afinal, tudo o mais que consta na

xar'o pOlegár numa engrena- A p onsus e Ulmaraens. aia, e uma fantasia' melO' � A Biblioteca Pública Munitipa-l do Estreito acaba
"'t F'lh

'

b 1 P
- "M�' l'egislação municipal, estaduál e federal,

gemo Mas, êste dlZ respel o 1 o ur esca. orque nao! el� de receber importante doação de livros, feita pelo jorna-
'à companhia de seguros, à Houve um Roman'o.ista burlesca porque o simples RESOLVE:

lista Gustavo Neves. ..
,

Ih" I' Requisitar cinco (5) onibus da Emprêsa Florianó-
fábrIca . de lampadas; e ir que co la matenal para ato de navegar, naque a se-

(2) O ilustre, membro da Associação Catarinense dé Le-
c ". noUs um (1) onibus da Emprêza Bom Abrigo e dois

,Faculdade de Altas Mate- seus hvros. nas secções de . rie de atr�tivos inexistentes. "

d tras, percebendo que a "Campanha dos 2.000 livros',' en-,

onibus da Emprêza Vidal, para trafegarem na linha ,omáticas <le seu país. anuncios' dos jornais. Par-a - objétos de pr.imeira' 01'- d controu receptividade entre o pôvo catarinense, não
.

'

., ", Estreito e Capoeiras, dentro' da seguinte distribu,ição· e
"

. Ao sai�, um niês'mais tar- a, vida autêntica .estava ali, dem ao alcance 'da mão en- quís deixar de incluir o seu nome entre os que Já fize-
:'de, d� manicômio, <> profes- sem qualquer disfarce. Se- quanto, o bangalô no melhor linhas:

ram semelhantes. ' ......
" . "

d
'

h r., Emprêsa Florianópolis: _ Linha do Canto
sol' conservava uma aparen- ra essa a opmlão o nosso bairro, e c acara que serVI': Os livros doad()s pelo jornalista Gustava Neves, fo-
te lucidez para todas as suas (tempo? Convenhamos que rá de reiJouso e esquecimen-

'

Emprêsa B�m Abrigo: .

_ Linha do Matadouro
Iam os seguintes: ,

coisas e -as do mundo, mas
I estará irreme diáv elmente to _ êsse simples ato nos Emprêza Vidal: _ Linh,a l\1!)rro do Geraldo,

Fome ...:._ Knut 'Hansum
' " e Capoeiras.havia perdido, parcialmen- 'perdido quem quiser acredi- conduz a uma situação difi- .. O qu'e Ví em Moscovo _ Rem'i ,Béraud

P f t ra Mumclpal de Florianópolis, 8 de Ja-
te, seus conhecimentos ma- tal' no!) anuncios. ' cil perante nós mesmos. Já

t '

,.
re el u

, O Império dos Sem Deus - Pierre' Croides
Ulm-áticos.- Agora, segun1do":, A" 'experiência é muito não sabemos em quem con- "letrO de 1.957

� A Vida Trácrica de Van Gogh _ Irvint StoneU\ ..' OSMAR CUNHA -

cOllfissã'o de Ola:f,. via sua simples. E' só peg,ar de um fIar':, s� nos. anu!lclOS, se na

t PRE1;'EITO MUNICIPAL " O Romance' da éiência _ H. Gordon Garbedian
rígld�

,

ciência sob 'a'forma jornail, �rocurar os anun- nossa lmagmaçao.
.

/" Ratos -e Homens _ John Steinbeck
lírica, humorística'icarica- cios, e se, perder naque.la Respiramos, na atmosfe-I C'O'N'VtTE MISSA Enquanto a Morte não vem - De Souza Junior
turesca: uma espécie de Hnguagem que mais parece ra dêsses anunciós, plena, _ ," '- Cimarron - Edlla Ferber
"vandeville" de integrais, a mensagem de um mundo irretorquivel felicida.de. A, Convite de Missa

_

Memorial de Ayres _ Machado de Assis
que lhe c�mfería o bem-es- impossiveL São casas cons- .,nosso oÍhos desaparecem RuY Portinho de Moraes e Família, convidam aos A Cidade da Fartura _ Alexandre Nevierof
tal' que devem sentir os mor.. truidas com esmero, gosto, tropeços.e óbica ·(tropelos parentes e pessoas u.migas de seu tio, História de la Conquista deI Rio de La Plata
finómanos, os fundadores segurança, e economicamen- o óbices que de há muito FRANCISCO FE;RNANnES PINHO Blanco Vilalta
de ópio, os àlcoolatras crô- te ac.esSiveis. Sempre vendi- deverIam te� desaparecido).' '(CHICO PINHO) U.R.S.S. uni novo Mundo - Caio Prado Junior
'nicos. Se os homens subes- d,as com facilidades ... São' Tudo se ,faz sumãri9: nenhu Para a missa Qué em intenção de sua alma, mandam O Santo Sepulúo _ Sofia Kassac
sem o quanto se· sente bem exclan�ações que se suce�, ma dificuldade. Então, sé-

l'ezar às 730 horas; de 10 do corrente (quinta-feira), na O Alimento dos peuses _ A. G. Wells
- declarou _, in�,ejariam dem" irreparáveisv trazendQ gredamos emocionados: nós

Catedral MetropoHtana. .

O Meu 'Dia - Coelho Neto
minha loucura e queriam aos corações um pouco de queremos. Sim, nós quere- A todos que comparecerem a esse áto de piedade Pafilteur - Calso Cruz
Provar, também êles a em- esperança. O anunciante mos uma valsa; como está 'd' t O Lobo do Mar _ Jack Londoncristã, apresentam seus a.:_grll; �clmen os.

'briaguez dos números que tem habilidade bastante pa- na canção. Nada além'" de ,�,-' Dificuldades da Língua Português-a M.-Said Ali
bailam "e das progressões ra não, esquecer que essas uma vaisa. 'i I" contlDoalt& OG Rale' i1�a-'I' Terr� Yirgem � Constancio C. Vigil
que retrocEidem. exclamações devem ser, an- Poderia/aconselhá-lo, lei- aDe ru, ,', ra s:,. 001 \I

'

:
Estados Unidos _' Pedro Calmon

-: v :- tes de mais 'nada, excelen- tor, a procurar as secções PôRTO ALEGRE, 8 (V. , "O _Feiticeiro do Deserto - E. M. Hull,
E' um paraiso artificial a te cundimento para exacer- de anuncios de todos os ior- ·A). - Dois elementos ,de real eficiência do football Obras Completas -' Castro Alve,s

que posso convidar meus lei. bal' a imaginação. �ssíin, nais. Não há melhor entor- gaúc,ho estiveram na lml- O Pen'samento Alemão - Jean S. Spenlé
tores, leiam isto: êle diz: fenomenal! extraor.- pecente. Elas lhe sugerirão MUNDIA.L DOS nêneia de serem dispensa- O Anél de Amet;ista _:_ Anatole France
,Uma senhora chega a um dinárico! um paraíso e a que há um mundo encoberto. 'dos, em virtude 'das

condi-'I Pae Gariot _ ,Honõré -de Balsac
hotêl e pede ao gerente um, gente se entrega a uma.des- Um mundo 'que de repente PESOS' MOfl'A'S ções físicas - Fl9riano.e Pussanga ,_- Peregrino Junior
quarto com' banho: sa.s me,ditações de que não poderá surgir. Mundo 'huma-

. A Figueiró - ambos, entre-' Um Marido Idéal � Oscar Wilde
:- Aquí te� '5.000 fran- resultará nenhum cruzeiro no em que os anuncios inter- BUENOS AIRES, 7 (U. tanto, -devotados e demons- OMas Completas ..._ Castro Alves,

ICQS adiantados em minha mas que se ,�issolyerá num jetivos não signifiquem de- P.) - Informa-se oficial�. trando grande vontade de O ,Rei Cayaleiro - Pedro Calmon
conta. Quer mandar-me suspiro. Vida insolvável, lírio �as a verdade, a es- mente que a luta contando' serem út�itI ao selecionado, I O Capot-e do S�. Braz - Piemonte
acompanhar? .

dias' qUe se repetem, que quina" a desejada verdade. para o titulo, entre o cam- submeteram�se a rigorosos América - Monteiro Lobato
- A suas ordens, senho- se repetem, qUe se repe- Não nos esqueçamos de que peão munrdíal de pésos,mos- tl'ahmentos e vêm recupe- Cinco Minutos e Garatuja - José de .Alencar

ra. _ responde o gerente, peteni... Outro suspiro. a atmosfera ideal dos anun- ca Pascual Perez e o mexi- estarão {larticipando do trei- Tambem o Cotonel Pedro Lópes Vi�ira fez doação
pondo no bolso a nota de I P!l:ra o romancista, em cios pode ser uma advertên- cano l\femo Diez será dispu_ namento, para aleg,ria dos

'I
<le 6 volumes; coláborando assim para o êxito final des- ,

5.000 francos. Itais anuncios estaria a vi- cia. Ou pelo menos uma in- tada em Buenos Ai·res, no fãs dos· dois renomá-dos sa magnifica campanha em favor da Bibliotéca. do Es-
Neste momento, o portei- da. Para nós, está 'a fanta- dicaç-ão.· dia 30 do corrente. i crac�. .• treito, recentemente instalada .

..-!""�_,

Ca
Sub'v lOçÕeS t II�aordiDârlÍls

Abrigo de' Menores - Florianópolis ,

Abrigo S. José para menores ábandonados - Nova
Trento , .'

'

,
.'

Asilo de Orfãos e Desvalidos de Joinvile - Joinvile ..

Associação de Amparo aos Filhos dos Trabalbadores de

Fiação e Tecelagem de Blumenau (para infância
abandonada) - Blumenau : .

Associação de Asststência a Menores Desamparados
Filhos de Comerciários de Blumenau - Blunienau

75.,00.0

15.000
300.00.0

50.000

40.000

30.000

50.000_

40.0.00
50.000
230.000
50.000
75.000
40.000
20.000
15.000

60.000
30.000
'30..00.0

50.000

10.000

70.000

50.000

50.000

50.900

15.000

30.00.0

50.000 '

a

o govêrno começou a dar duro! Agora: é na aus

teridada! Vocês não leram?
Aquele motorista qUe usou do carro para ir à praia

já foi demitido por ordem do dr. JOl'lge!
_

Muito bem! Começaram os julgamentos!
--(000)--

Aquele dr. SEcretário que usou um caminhão ofi
cial para levar areia para o quintal de sua residên
cia _ foi absolvido!

Começou a dureza ... para os

--(000)-'

,Aquele título "REALIZA:ÇÕES
gov, Jorg,e Lacerda" fez um mal!

Os nossos amáveis confrades

Pequenos!

qual. qual qual do

de A GAZETA ati-

raram-sa-me em políantéía,
Mas, naquele- título, nem tudo é do jornal.
Os quá! qual qual são do povo!

_'_'(000)-
Se pedirem, ao nossa governador que indique, no

passado, o verbo realizar, ouvirão:
Eu realizarei
Tu realízarás
-S:le realizará

,

Nós .rsalízaremos
VÓs realizareis
-S:les realizarão.

-'-(000)-
Se Stefan Sweig ainda vivesse' e quisesse acres

cantar às suas biografias a do nosso eminente dr.

Jorge, o título seria, na certa: "LACERDA; GOVER
NADOR 'DO FUTtrnO" .

--(000--
A um canto, no.Paláeíd da Agronômica, quando da

recepção ao sr. Bornhausen, diversas udenistas comen,

'tavam .a sap�ria diár.ia, qUiE!! o atual governador eng'ole.
E 0.1: sapos iam sendo citados, pelas proporções.

. ::-'A .desnomeação daquele servente para:'mim f�i
Ó maiôr! dizJa um."

'

- Para mim foi a ,carta ao. Sebastião! sustentava',
outro.

O vereador Gercino, convidado a opinar, largou:
- O maior ainda �stá' em caminhol l!:, a carta: ..

-<Ao Volney? indagarllll!. todos.
--l Não! ..A�� Renato B.arbo&a!,!!

"

PREFEITURA DO·MUNICIR-tO DE
FLORIAtiO',POUS

BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTREiTO

CONTINUAM AS DOAÇõES

..
..

,\II" \ '...
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Manior responsabilidade dos EE. �U. em 1957, para' a reservação da paz mundial
íNTEGRA 'DA DECLARA-l causto,

-

sua própria �ida, Nas nações livres, os par- ca ainda '...são poderosos e
' stmholíza a fé de três gran

çÃO DE FIM DE ANO DO para que a tocha da Iíher- tidos comunistas, que são ainda perseguem êxitos. É des religiões. Lá' estão os

SECRETÁRIO DE ESTA- dade continue flamejando parte do Comunismo Inter- o que ocorre no Oriente recursos, os canais de 'co-

DO, JOH� FOSTER à _
vista de tôda a humaní- nacional, mostram ':sinais· Médio, onde a propaganda munícação; que são vitais

DULLES.
' dade. de que' precisam pensar por soviética oferece, vigorosa- para os povos do' Oriente

WASHINGTON, 31 (IPS) Na Polônia, como nos paí- contra própria. mente, o comunismo àque- Médio e de outras nações.'
- No decorrer de 1957, os ses satélites,

-

surgiu uma Dentro da própria União les que pedem liberdade e No decorrer do ano que

Estados Unidos terão que maré crescente de patrio- Soviética, o povo está pe- bem-estar.
.

vai entrar os Estados Uní-

arcar com maiores respon- tismo, insistindo na neces- dindo mais segurança pes- Os Estados Unidos têm, dos terão que arcar com

sabilrdades para ajudar as sidade d� governos que se
1 soaI, mais liberdade inte- agora, uma responsabilída- uma responsabilidade maior

nações livres do Oriente ,coloquem a serviço do po-
I lectual e maior parttcípa- de maior, que é a de ãjudar para ajudar as nações li,

Médio /e de outras .partes vo e' respeitem- as grandes
I
ção nos frutos do seu tra- a evitar "a propagação do vres do Oriente Médio e de

do' mundo, a preservarem tradições nacionais. . balho. imperialismo sôviético no outras regiões a preserva-

sua liberdade e desenvolve- Assim, podemos aaudar.j Oriente Médio. Essa' re-: rem a sua liberdade e de

rem seu bem-estar, disse,' SAU'D'AÇm:S D-E com regoztjo, o Ano No- gíão é Imensamente impor- dese�volvel�ein o seu bem-

hoje, o Secretário de Esta-, -
UI;; voo tante para. os povos que', estar. 'Devemos viver pela

do, �r. Foster Dulles. ANO BOM Mas, o futuro não está amam a liberdade.e t�mem rei dê ouro. Só servindo .De ordem da Inspetoria da Alfândega de Florianó-

Em sua declaração de
.

isento de per-igos. Os dirí- a Deus. Lá é que se encon- aos outros é que servimos -r·olis, faço público para conhecimento dos Srs. C�mer-

fim de ano, o Secretário de TÓQUIO, 7 (UP) _ Ô no- gentes. da Rúasia 'Soviéti- tra o santuârh, divino que a nós mesmos. .
ciantes, que o pagamento, das Patentes de ReJ!stro, a

Estado acentuou que os Es- vo minÍstro do exterior N).
• partir desta data, obedecerá o disposto na letra "b" do

tados Unidos têm, agora, busuk disse qué recebeu 'o

O'
- r

h
-

-'

t.
.

arfige 26, Decreto nO 26.149, de 5 de janeiro de 1949,

:�::::;J��i;iH;:�:�r:;i:: �r!:?t����;�l��!,
.

quo a.a ..

-

_0'.·..0_·0.pa.. :I!l_' ��':::�:��:�2 ::'j�:�:rod: :7Pd::::.con:::)�.:�:
mo soviético no Oriente Mé- �-----........... , ......--.�� w:J w:J

_

_
__ .

V _lU tiverem de renovar as respectivas "Patentes de
.

dio. --- D E' T I DOU M Registro", desde que tenham solicitado a reno-

Eis o texto integral da .

. DR. DAVID CASTRO Ain.da a D.ifus,ão da Homeopatia vação até o último dia u-til· de fevereiro de ea-

declaração de Dulles: D O'S O' N I E A divulgação dos funda- '

da ano, pagando o emolumento integral, de

"Um Ano Novo sempre é cípio terapéutieo, E' que ela a-penas um umco remédio acõrdo com o do ano anterior, se, antes de ven-
mentos da t--erapéutica ho- id ·1

portador de novas oportu- , WASHINGTON, 7 (UP) - é, não apenas em sua forma, curador. Encontrá-lo é pos- CI o aquê e prazo, terminarem o comércio ou o

n idades e renovadas espe- Irving Potash, um dos onze meopática, a explicação do-
mas em sua essência, funda- sível a todos os médicos ho- fabrico; os contribuintes que não tenham pago

. comunistas condenados em t d d êt d I t d "P t- t dR'
-

" é
ranças. E, temos razões pa- 1949 por violação da L�i

cumen a a e seus me o os
mentalmente objetiva e ím- [meopatas porque, aplicam

os emo umen os a . a en e . e egístro", at.
ra alimentar esperanças ês- Smith, fOI' d'etído ontem em- de cura, o esclarecimento

.

,

1
29 dê fevereiro, deverão pagá-los, de acêrdo com

pessoal. leis cientificas para faze- o.

te ano. ,/; Bronsville, Texas, por agen- das frequêntes eonfusõesde'
a letra inicial de sua firma, dentro dos seguín-

Todo o mundo sabe, atu- tes do F.B.I., por entrar íle- Senão vejamos. O que O mérito é menos do médi- tes períodos : de 1 a 5 ou de 16 a 20 .de março, os

"almente, que o comunismo galmente no país: que suas leis fundamentais
em primeira linha distin-gue co do que da doutrina. de, letra ':A" a "H"; de 6 a 10 ou 21 a 25 de

soviético não é a "onda do D· I V 0"- R C I O
são vítimas, tudo isso, em

a terapêutica homeopatica Em outros métodos tera- março, os de letra "I" a "O"; de 11 a 15. ou 26

tfuturo". O futuro perten- conjunto, constitui o que
-

ê b díf
a 31 de março; os de letra "p": a "Z".

1,1. das demais é que a pres- pêutícos o caso e em I e-

c'e aos que exercitam o di- w.ASHINGTON, 7 (UP) _ chamamos a propaganda da- Outrossim, informo, 'para esclarecimento de quais-
H críção, do medicamento obe- rente. Para cada doença há d' ld id

reito que lhes foi dado por O publicista Paul Mansfield Homeopatia, ou mais pro-
quer. UVI· as surgr as, quanto ao assunto em questão,

Deus de acreditar, de agra- apresentou um requerimento dece ii uma determinada lei desenas
'

de remédios e mê- que a Alfândega de Plorfanõpolís, por intermédio de seu

decer e de escolher. Isto de divórcio contra sua espôsa priamente, sua difusão. _ "similia .sfmilfhus curen- todos de cura. E' preciso es- quadro de Agentes Fiscais, estará a disposição. de quem _

- acaba de' ser dramática- �usa;��O_;anedeM�:::�l:��nt� Cumpre notar, aliás, que' tur" _ isto é, a Lei dos Se- colher, ou tentar descobrir, interessar: _ '..

.

mente demonstrado pelo he- cruel, .víolento e tírâfiíco" a difusão da propaganda da
melhantes, como é vulgar- o melhor ou mais adequado;

·""()�!9�(�()"'C""'()4".'()""()"'()"'()'"

-róico povo húngaro, Apesar Manstíeld' disse, na queixa, Homeopatia oferece uma mente conhecida. Segundo E o. que é pior, não há lei

.

.

-

E D, 1 T,�; "','" -l
de .onze anos de doutrina- que não pede a custódia da _'M

'lha J M' d 8 �-.: pactícularidade que a distin-

ção soviética, êsse povo se fi ane arre, e ",nOS,
. e que lhe dará uma pensão
rebelou e milhares de pa- razoável para sua manuten
triotas ofereceram, em holo_ ção e educação.

• � I

"O ESTADO" U lY1fU;:' aNTIQO DIARIO DE, 'S. CATARINA Flodanópolis, <;lua.rta-feira, 9 de Janeiro de 1957

(enlrj» Ac.adêmico "VIII dtSetemlvo"
. - (FILOSQFIA) ,

,

.

. Q Cep�ro AcadêiiÚco "VI!I de S�tembro" no sen
t!do de orientar 03 candidatos aos vestibulares. pata os

diversos eursos ela Faculdade Catarinense de Filosofia,
a partir do dia 15 (quinze) do corrente, fará funcionar
um curso de preparação, orientado por alunos. dos' quais
'alguns são prorsssores eni colégtos desta Capital.

Para maiores detalhes, dirigir-se à Secretaria da

Faculdade, rua Esteves Junio.r, 1'19, das 14 às 17 horas.
CELESTINO SACHET

"

esta lei, obrigatõría e defi-
gue .da propaganda de qual- ltí t d A h.. m iva para o os os omeo-

quer outro méto�o e prin- 'patas; a tarefa do' médico

1 :::Je ;':Ir=::a:;::ê::;;-:;ê:::·:;:r=;:::=t;;;s::él:;;;@;;;;ê;;:r:;:;a=_T.r:;:=::::::J=r.:@::;;;ê::;=ê:::::T.E=a::.T.ft:aa=·r:rêI=·r:@;:;:!E:;S=-;r==::J;:;;r:;:;:a;;;;r#1��

Molar MariOlo! «PE Il,Al)'
I

que detej-mine a seleção des

ses remédios 'e dêsses mêto- 'IMPOSTO DE' LIe.ENÇA SOBRE COME'RCIO AMBU·

dos. Cada médico, por moti-
LANTE E TRANSITO DE VEIÇULOS PARA CONDU·

çÃO DE PASSAGEIROS E DE CARGA
'

,
Exercício de 1957

soaI usa um ou mais dêles De ordem do sr. Diretor da-. Fazenda, tel'1lO público
e daí que a divulgação dês- que, durante o cor,'ente mês· de- Janeiro, se procederá
ses métodos seria uma. pro-

{;este Departamento,' a cobrança dos' impôstos acima
lt'.encionados, referentes ao corrente exercició.

do com êsses sintomas. pres- paga;p.da p\:lramente pesso-
, .

FIndo b prazo acima, os impostos serão cobrados
crever o remedl� a_dequado, aI. acresci-dos da multa de 20%.

.

isto é, aqtíêle cuja patoge- . Isto é obyio por si mes- Depártameúio da Fa�enda, .em 2 dejaneiro de 1957

nesia coincide ou se· asse-· mo (l' nos ·excusamos de in-I,
.

W. D'Alascio

-melha ao quà<u:o estu�adó .. , sistir noàss'unto evidente à OFICIAL ADMINIST.RÁTIVO '

,
. '�r.�o�p.��Jl' ,q\le�,por �_s!q1ples leltura de_l!pú�cios -_

..

T��JilN()
-

EM.' FLOn.lANO�OtIS- '-.
_'-

.

.. di1:p�e� -q�l
. .

_��. ê�- '�d�:r(ú:nti�-: cbn(1el�1�i·>aé.. '7 � 'Dêsejl\�1\'l""ã)ll�i' ·

..
fi1n��'aí'ea- 'ô�- _timt""p�ra .1leposito

.

turRs, :pess�ais ou' RS -senti- i'émédios _p;al'a tOSS-6, resfria ao a,v HVl';e. Da-se 'pref�rê�cia a tet4�Wl R:mu.r!ld9..8 �
.

.

.-., ,'- ", '. ;;.
-

,. _. ..'
-

com deposltoS. ,e area apro-xlmad-a de 1,000 m2
meptos partlCulaIes·.de dOls &0"3,. pl'I'sao, d.e ventre. etc. O· t d

-

d d'
..

-

-, .

"'- ,

• _
s m eressa os ev-em . Irlglr-Se :-

médicos homeopatas, 'çles Ao medlco ...home�'pa� 1Dl· Fone 3201 - Com o sr. José_ Onildo na Fiambreria

não ppderão dbel'gir da pes- pOda' menos o -nome dll do- Koerich
.

quisa dos· sintomas objeti- en'.:a que .0 paciente reporta,

consiste em pesquisar, e_stu
dar I! organizar a totalida

de dos '�il1tomas apr�senta
dos pelos doentes e de acôr-

V03 de ordem cultural, e pes- ,-'

vos,por isso mesmO que são que a maneira como seu 01'-

- .objetivo�, e chegaÍ'ão fatal- ganismõ reage e se defende
.

Veade-+se
DORMITóRIO DE CASÃL E SALA DE JANTAR

RIO NEGRJNHO G&UPO _ E'I:OFADO
PROCURE JOÃO VIEIRA
RUA TRAJANO - 15

medica-

gasolina '" 80 HP Diesel
80 H�" (direita e esque.rda)

103 HP " " - "

132 HP "

contra a mesma. A esta ma

l)eira de reagir e de se de

fendeI' é que se dá >Q nQme
Não há, ·na terapéutica de� sint0ll,las e êstes indicam

homeópática, coma sair des-
ao médico o remédio adequa-'

ta c�mdição. O que _é verda- do.-
de par� o médic_o homeopata E t'

..

t
Convite d�,l\tiss� ..

'

- s a e a maIS Impor an- Ruy Por·tl·nho d M- F iI' 'd
dr. À. o é também para of'

e oraes e
.

am _la, conVI am aos

e ver��de a ser difundida parentes e pessoas amigas de seu· tio,
dr. B." dr. 0" e dr. Z. Ao di- sôbre a JIOl;neopatia. Quan- • FRANCISCO FERNANDES PINHO

.

zermos qu� podemos curar, -do ela estiver �uficientemen_' (CHICO PINHO)
e temos curado, afecções te idivulgaâa, conhecida e

Para a ,missa que em intenção ,de sua alma, mandam

das amigdalas, crises de
aceita, á Homeopatia estará

tezar às 7,30 horas, de 10 do COl'-rente (qu�nta-feira), na

apendicite ou acessos de as-
C&tedr�l Metropolitana.

'

ocupando seu lurtfl' exato A todos que comparecerem a .esse _ áto de piedade_
ma, n�o adquirimos com is-

o no mund·o. científico e sp- cristã, apresentam seus agra-decimentos. '
•

80 nen'huma glória pessoal, cial. Para isso trabalham to-
I'Y'J'--"'al"o ol'..__•••;...-:.-•••••••- .".

que nada. mais fIzemos qUi d·os os homeopatas·, nas bi-, P A R; ·1 C I P A C Ã O
pela razão muitõ s1mples de .'

bliotecas" nos jornais, nos

Tho..,az:�:camilli",
Ernesto :Lea:_ndmannaPJic�r as 1eis e o conheci- consultórios e nas cabecei- \.' .

..

:mÊmto da mat�ria mé$lica ras do doentes. GUi�tPu.·na Mªrtins . Emma Landmann
homeopatica. e a cura

-

con'- Ca�jlJi '.

segujda o seria também__-.,/
têm o prazer de participar aos parentes e pessôas

sém. dúvida alguma _ por
�tmigas o contrato de ca�m'ento ·de seuS. filhos Iolanda

" dos Reis Martil)s �millj e. Nilson Lanílmann.
qualquer outro médico ho- Igl®Jlfl -e Nilson

I

me�Pftta, usando os mesmos Noivos

mét�dos e a mesmíssima ma- Florianópolis 6-1-1957

mente ao mesmo

mento.

,
� -�

•

M�tor ide�l 'para barcos de recreio e para ouü:os barcos simila

res, ãlém de explendido para mctor auxilfar de ·barcos á velá.

Completamente equipadó, incJusive painel de instrumentos.
. Dispô-mos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

5,5 HP
'11 HP
35 HP _

50 HP
84 HP

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"

"

"

"" ".

"

Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos -.
.

Com
motores DIESEL "PENTA", partida- elétrica � \I'adjator -

filtros·- tanque de oleo e demais pertences� acoplados ,di.re
damente com flange elastica á Alternador .de voltagem
trifásicos 220 Volts _ com excitàdor ,-' 4 cabos· ,para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjúritos estão
assentados soore longarin&s prontos para entrar em funciona-

mento.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE térià medica.

SAN T A C A T A R I N A N-- há ' �
..

D·I T A.--· L' ,ao porl/apto, de pes-
_

MACHADO & Cia. S/A 'Comércio e Agencias 1 d
.

R S ld h
soa., e� e partIcular interês- �MJ;»OS'l'OS SOBR:E INDfJSmIA E FROFISSAO, LI-

Ué\. a an: a Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M.U SJ� se na difusão da Homeopa- CENÇA, PUBLlCIDADE- E ATOS SOBRE ECONOMIAS

Cx. Postal, 37 - Fone 3362 _._ FLORIANÓPOLIS tia. Para cada doente,' em DO MUNICIPIO E TAXAS SOBRE AFERIÇÃO DE

r.;Jêr=::J.ê_..@êêêêêêêêj#lj#lí#ij--'Ií§t#Ji§JG, determinad� momento, há PESOS E M.El)IDAS, E LlMllESA PJ;JiBLICA, SOBRE

-

ESTA}JELECIMENTOS CQMERCIAIS, INDUSTRIAlS

.:..:�:..:#:++:#�..�..+........�++.�++.�++.�++.�.......�...�...�...�.:..�......�++.•.;..�����.;�...�...�...�...t�·...�++.�����..� �.:.������..t_i...............��...,����'_�_�.....
'

E PR()FJf)SlO-NAIS
I�.�_ .'

... ,.. '" � 't' � � � � � � � ��, � � � � .... �,�.�<;� •• -. �,��-...• �� � .r� �.,'9!.-�'�" �J",�""""",,, '-"-"'--"-�.,'�.,

-....
1 .

- . ..�. 1.0 Trj1l\�st.re de.-1957

I �� ...
..

�t. De ordl!m do' sr. Diretor da Fazenda, torno públi-

�i� liRA'. '. T' E·.·.,-N··, .r-I:5'
- --

c·.-< ['- U·�._'.' <,.a'·.·.E·.'.... ..
�I �:r��e����:��e�: ���r����:f::' :et:;::e::i�an:!:c?o�:-

�i �t. dos, correspond(l�tes ao l,ó trimestre do correri.te ano

�t� �:.� 'Os impostos e taxas que recaem sôbre as ProflssKe;-------

I�t� .

�t L.iberais, Pensões, pia. de Seguros, de Sorteios e esta-

�t� �l belecimentos· de Loteria, Representantes, Comerciais,

�t� 6.a·feira - dia 11
.

B O I T.E A,·M E R I C A NA! '- _' SOIRÉE:JOVENIL das 7 ás 10:h01:as �l Ban�os e Casa� �ancári8t'f; Bares e Botequins, e outros

:!: Sábado - ddia 19 �_._ SOIRÉE DO BROTINHO.(Eleiçâo-de "M iss Brotinho do Lira;', i9.5.7)! .

-- '

:1:· d:a��:e;� �:��C�:Sm�es ����!��e�:ansitório, serão pagos

..�. Sábado _-_, ia 26 G R I T O D E C A R N A V A L ! , �:.. _

Findo o prazo J.ci!Da, os 'aludidos impostos e taxas

..�. --\. .

,�t.
serao cobrados a�rescidos da multa de 20%.

'

.!. ..
.

.. _ :'. _

•
+.+ Diretoria. da Fa"enda, em 2 d� janeiro de 1957.

�-� ..
-

.. � :+. :+. � .. �-
'

-� .. :+. �"",,"".6.""'.6.';'_ .
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.+.. W. D'Alascio
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. �Fllorianóp(jfiS', tltiartá-fefta, "O ESTADO" O MAIS ANTIGO ,DIARIO DE S. CATARINA
-,.- - -_.,---_ ..._--,_.,---------_......_---------

Resultado da 'Regata .ern Porto-Alegre
� " : . . ' ,.

!IDBr un�� Ifl�, I[�. im �.il
de, decidir a quem caberia r 'tor fez realizar em nossa v�:-: consecutiva, o 'honroso 1 o' laurel que este_'::.e em li- Minas Gerais, com 1863
o laurel do campeonato bra- cidade, com a participação ·rável ao destacado' iatistallàurel.

'. '.
.

, 'ça, e o jovem iatista doclu- pontos (3.0, 8.°,6.° e 5.0).
sílelro individual de sha'r- das entidades mineira, gaú- rio-grandense, que, junta- A luta entre os barcos de da Tristeza, empolgou 6.° lugar - Ernesto Rei
pies, que a- Confederação cha, paulista e catarinen- mente com Rogerio Cristo,'. comandados pelo catarínen- os afeiçoados e a merecida

. bel e Claus Corde,' de São
Brasileira de Vela e Mo- se. E o desenlace foi f!WO-' conseguiu, pela segunda I ses Ademar, que já deteve vitória de Altmaver empol- Paulo,' com- 1745 pontos

gou _aos torcedores, ocasio- '9.0, 5.0, 7.0 e 3.0).
nando manifestações de re- 7.0 lugar - Luiz Far'ia e

gozijo por mais êste êxito Ari Silva, de Santa Catari
da vela, rio-grandense, na, com 1608 pontos (4.°,
Foi êste

.

o resultado ge- 6.0,' 9.0 e 6.0).
.

�. ra.l verificado" no prélio: 8.0 lugar � Pedro Gomes-
Campeão - Gastão Alt- Soares, de Santa Catarfna'

mayer e Rogério Cristo, Rio com 1414 pontos (9.0, 5.0;
Grande' do Sul, com 4419 9.0 e 5,0).
pontos (2.°. '1.0, 1.0 e 1.'»:'
Vice Campeão - Ademar, 9.° lugar Hans Domschke,

Nunes Pires e João Gomes e Roberto Rosa, de São Pau-.
Soares, de Santa Catarina, lo, com 1340 pontos (5.0,
com 3641 pontos (1.0, 1.0 elO, 12 e 4.0).'

•

3.°)., 10 lugar - Bruno Ri-
3.olu�r - Rubens Goi- chter e José Salvador, do

@"'iÇiiii. danich e José Menezes, do Rio Grande do Sul, com,

Rio' Grande do Sul, com 1282 pontos (7.0, 7.0, 8.0 e

3516 pontos (2.0! 2.0, 2.0 e i 7.0).. _ r
.

2.°). ' 1 11 lugar - Dr. Edmundo
4.° lugar -;- Geoberto San- Paula Pinto e Marcelo Bar

tos e Mario Rubens Monte- ros, de Minas Gerais, com

negro, de São -Paulo, com 776 pontos (10, 10, 8.° e 11).
2194 pontos (3.0, 4.0, 4.0 e 12 lugar - Louiz Felipe
7.°), Haas e Olivio Santos, de
5.° lugar - Werner Bal- �

Santa Catarina, com 600
zuweit e Pedro Meluccí, de' pontos (11, 12, 10 elO).

I J
•

'Revezando-se nas qua
tro prtmeiras' regatas,

..
os

iatistas Ademài' Nunes Pi

res, catar ínense, . e' Gastão
Altmayer, iaúc�o, -tíveram
iI1IJt;. �

..
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ALDISTAS E RIACH_UEUSTAS EM BOA.FORMA PARA A GRANDE REGATA DO_DIA 25 EM S.·,PAULO
rma 8f'I.

a .admiração dó público es- . descuram do seu preparo. -que conseguimos sabe�, a' .cyr ; Hamilton, Chicão, vi-"I
portivo do Brasil. Domingo último, pela "puxada" foi das melhàres, lela, .Kal il, Edson, Osman,

--�---------------------.,....

gr���eOs �z��tOl�e: ��ó�:: �td:h��zheO��:c�:I�_'�:;�� �ynt:�sl�!:�t=:: :iraã:�ê:ci! ���d�on�e�:l�Y'e �����a:��a� O Rôsário Central derrotou a selecão
internacionais e nacionais caram nos 2.000 me1ros. Os

I
do Martlnellí; que, pos- guarnição do Riachuelo.

' ,

e, só por isso, devemo-nos azurras sempre na frente. suindo uma bôa guarnição, Novos treinos serão rea- qaúcha para depois empatar com a
apresentar, lá em São pau-I Porém os aldistas viraram e poderá nos representar mui- Iizados e a turma espera tra-

..

.

lo, com uma guarnição em acabaram ganhando por um I to bem (pois já o fez) na' zer, para .Santá c.at,arina, se' leça-o paranaenseperfeita forma técnica e fí-l barco. grande competição sampau-
I
mais um Iaurel, a fim de

Isica, pois todas as atenções Mas, meus amigos, não lina. I adornar a galeria 'das gran- O Rosário Central, da ção gaucha por--8 x 2, não
estarão voltadas para nós. houve interêsse na vitória: Pelo

nosso. amigo Kalil,

1
des vitórias conquistas pelo -Argentina, que quinta-feira II

foi além de um empate, do-
Os nossos valorosos rcm�- Trataya-se de apurar a for- nos 'foi fornecida a seguin- remo catarínense. j última, sm Porto Alegre, mingo, em Çuritiba, frente.

dores sabem 'disso e não ma dos remadores. E pelo te gu'àrnição: Patrão, Moa- N. Silveira lograram denotar a sele- à seleção paranaense: Lx 1.
. :_.... /,

.

Z!l!iT! r 'n .te-- t(j : v.. � � ')
_, t Q:W?- e.-

Derrotadôijli·7Qiiâlro ,.' �Piiõielrõs�t�j:coiõcit1i���
Olímpico, Palmeiras, Carlos RenauI e (axias� . os autores das proesas ,- Goleados' Avai e Paysandu -.Novo e�pille no clássico

.

r .. de Jlajai -.- A classifiçação e a· roda da de ,doming� príximo
Com mais cínco-peleias, turno, fazendo tombar seu Clube Atlético Carlos' Re- folhà, o Figueirense após a classificação dos 'con

teve sequência, domingo antagonista diante de sua nàux que '. marcou chico estar dominando o. marca- correntes passou a ser esta,
passado,' õ -Campeonato da própria "torcida" .pelo ef?- tentos contra' nenhum dos dor, cedeu na etapa: ,der- poipóntos perdidos: '

Divisão Especial de Profís- core fie 2xl, Mas 'mesmo metropolitanos. Novo fra- radeira, permitindo que o 1.0 lugar - América, 8
síonais de 1956. derrotado, o América con- casso dos avaianos. ' Caxias assinalasse 'dois ten- Z,O lugar - Paysarrdú, 10

O prélio m-ais ímportan- sel'v�-se isolado 'na pon- Em. I�ajaí defrontaram-se tos. 3.0 lugar - Avaí, 12
te da rodáda teve por local ÜI, VIsto que no me�mo dia, j�s: clássicos .

rivaís : locais Com os resultados acima 4.0 lugar :_ Olímpico, '13
o estádio,do América e 'fo� 'em Blumenau, o Pàysandú,: E'St.iva.e Marcií io Dias àeu

.

ram pi�tag?nió)his_o, gí'êm1o :' vü:e�,lídé, 'baqueavãr dian- r,sando o final da .pelejà no- "'---::-,.-;-.__-::--_....... ..-- -'-___.;.;;......__......;..__

rubro, lidei' absoluto e,o te do Palmell'aB, pela go- vo empate. 1 x.I f0i o es- , .

.

GTêmio Esportivo Olímpico. leada de quatro: tentós a core.' � .' :
.

" " P I�' d
.

C·' p' 'I'· t .

Result-ad0 :.�con-seg\1J:�i,.o :coÍl- _um. E finalmente, nesta Ca- . repara IVOS os arlocas e au, IS as
junto ��lu��,n�uense.L��l�P,:� o· Av.aí, em Brusque, pitaI, co'nforme, repol'ta-

.

Enquanto, a seleção ca- se em Atibaia, tendo o ,q,ua
mar sira V"�tnr,la do prImen�o acabou sendo goleado pelo gem ôntem pU,blicada nesta (rio';a jogava amistosamen- I dro verde empatado com o

CORRETO' lI:,�""t:.,,' PROCEOIMfNTO".' 0
....

0.
te em São Salvador frente quãdro branco por 3 x 3. O

�,� a seleção baiana (O x O), o nosso Nivaldo atuou um

sCl'atch paúlista exercitava- tempo em ca,da time .

. lftQÔEJRO �:NIV4LOO.. ", SANTA CATARINA NO CAMPEONATO (AM�EONA'O· BRASILEIRO
SÃO .PAULO, 8 (V.' A.) 1':

'

',w:aldo que não :poâeria co0•
i, I' � •

.

, FEMINI"O DE BASQUETEBOL.'
,- "O arqueiro .catarinense, bl1ir o lance 'do Santo�.· iBRASfLEIRO ,DE. PESCA SUBMARINA,
, Nivaldo, in�gaveh:p..-ent�,uma :CONTINUARA N{):PAL-

.
,. '

. SÃO PAULO, 8 (V. A.)

"
• D. Federal 'x Pa-

das sens�ções _do Campeo-
'

'MEÍRAS'
. '"RIO, 8 (';. A.) - Nos .;;pauio, 5. do Estado do Rio, - Esteve sabado uldJ!lo, . raná

nato Pau',list,�_ c;le. Futebol
dlãS 19 e 20 do correhte sé- uma de Santa Catarina e em Sorocaba I') Diretor das Dia 1-2 Paraná x Bahia

,Nivaldo' então, consultou" '1' d' Ad' d
.

d 'D' t ' ,

F I'recem-ferin.,inado, tevé u'ma
ra Ieà Iza 'O. em ngra os ,ez. ou mms o IS 1'1to e'- RelaçÕell Interiores da Con- D. Federal x São

a proposta do Palmeii'as. R" C
.' ...

't B
" .' I' 1 h

....

d 'd
'

atitude dàs. mais corretas .

eIs o . amp.eona o raSI- 1: era. aven o am a a pos- federttção Brasileira de Bas- PauíoA resposta foi esta :'300 mH I' P S b
.

d .� ']'d d
.

Para com o seu ciu.1...e,.· ü "
.

.

. elro esea li marUla, .e- SUl 1 Il. e de se inscreveI: queteool, Gentil Ribeiro,)J cruzeir.os. . A. essa.-' a, ltur:a, d' d
' ,

Palmeii'as, e que não po-
ven o se lllSC1'ever cerca e uma representação da Ba- indicadó pára chefiar ossurgi:u a'palavra'de,um'es- 20

. '.J 6' d S h'
.

de passar sem um registro eqUIpes, sen ..o e. J IR.
I . jogos. do IX' Campeonato

- postísta cujo 1l0,Ille não foi.
especial. . Nacional Fem4nino, que se-

revelado, para :1firmar que
. rão realizados a partir do

eSSil, importaneia. corres-
pondei'ia ,a'o pass'e. É as '11.1-. ,AI,NDA O. I (ONGRESS.O DA 'eRO"NI'CA ����im:aq:��a 26 i�����::�
yas? Respondeu _.

então','u' cid�de bandeirante. Na reu_presidente Mario Beni que' -�SPORTIVA DE SA'MT'A CATAR' INA nião realizada com os men-
J).ão era este 6 ponto de _"
't d I b

tOl"es da F.P.R., da Liga So-
VIS a e seu c u e, ao que, O nosso diretor esporti- na, atravéz' do tema "As-' rocabana de Bola ao Cesto
Nivaldo' encerrando ú as- I' '1' t

.

P d P 'd
.

vo, .lorna 'IS a
.

e 11'0 au- SI Uldade e aproveitamento e C.C.E. loca,l; ficou deli'be- Ir' R E V A N ( H E '.�sunto, e dando �ua palavra I M h d b' d C· .

t' E ." '

o ac 7a, o, rece. eu o se- o rOlllS a· r.sportIvo pa- rado que a tabela de Jogo'S,definitiva disse: "A ques- 't f" d C
' - . -

d D tgUlU e o :lCIO, a omlssao .ra cl'Jaçao ' e um epar a- para aquele importante c�r-tão está finda. Continua- E t' d p' 'C t d
"

. xecu lva o rnn.eu'o on- men o e .Inipr�n.sa 1i:spor- tamo, será a seguinte: NOVA YORK, 1 (U. P.)rei no Palmeiras. Recebe- gresso .da 'Cl'oAnl'ca Espo' rt1'- t' A"· .-;.'
C t

.

. .- Iva n� ss.oclaç.a,o
.

a' ar1- Dia 27-1 D. Federal x R. G. _ Mar Jensen, "manager"rei os 300 mil cruzeiros co- va de S"'nta Catar'I'na.· dI""
.

. '" nense, e mprensa, ,aProva- do S.ul do n'ovo, calYlpea-o· mundialmo luvas e faréi presente do
.

" , ..�

da por unanimidade,' foi � São Paul!) x Bahia d.os pesos�medios, Genemeu passe ao PalmQiras". limo. Sr. encaminhada àquele órgão Dia 28-1 "Paraná x R. G. do
. Fullmer, declarou não po-,Assim' foi decidida a per- Pedro Paulo Machado âe cl�sse.

-

Sul �

der aceitar a data propostamanencia de Nivaldo ao R d t d "0 ESTA'DO" '" d. e a 01' e
. ""au ações D. Federal x Ba- pelo ex-detento.r do titulo,Palmeiras por mais duas FI' ,

l' J'
.

I
.

. orranopo IS omvl! e, 19 ge novembro,) hia Robinso,n., pa.l'a o encontrotemporadas e fazemos. qu,es� PdS h d 195"
,

reza o en 01': e 6.'"
,
":' . �; 'Dia, 29-1 Bahia x R, G. do revanche.tão de. mencionar esses de- Temos a grata satisfa-. Comissãó. Execu,tiyá do i Italh"'s pal'a que t d -di' -'\'" � '.' .•

� ,.�" u Jensen afirmou que 'O mês
,Ci

,
o os os çao e evar ao conheci- 10 Cong1ie.sso " ,:'. . P' S- P

Palmeirense" sal'ba'm .qu· e j'" arana x ao au_. de março deve ser exclui-

N. ld l� 'd d
mento de V. S. que a sua (a)\ Hugó Weber,. presi- lo do, declarando que o' seu.lva· o, a em e gran° e. proposta apresentada no den·te -'. D' 30 1 L'

'.

la - 1vre pupilo está gisposto.a en-arqueiro, é fora do campo, 10 Congresso da Crônica Es- Ca) Waldir Ribeiro, secre: D' 311' S- P I R G
um home,m cOl'l'eto.

la - ao au o x " • frentar Robins'on . em junhoportiva de Santa C.atari� tário."
.

do Sul

Aldo Luz e Riachuelo,
que irão representar Santa
Catarina na Regata "'FôR

ÇAS ARMADAS DE SÃO
PAULO", estão efetuando

rigorosos . treinos em nossa

baía sul;
O compromisso é dos

mais importantes e os nos

sos bravos remadores pre
cisam ratificar suas atua
ções anteriores, quando cal':

rearam para si a, atenção e

,

i

5,0 lugar. -'=- 'Figueirense, No .prôximo domingo se-

14 I rão disputados os seguin-.
6.0 lugar - Carlos Re-. tes jogos constantes da an-

naux, 15
.

I te-penúltima rodada:
7.0 lugar - Palmeiras, 16 Nesta Capital - Avaí x

8.0 lugar - Caxias, .17 'I
Palmeiras,

9.0 lugar - Estiva, 19 Em Itajaí Marcílio
, 10.0, lugar - Marcí}io Dias x América

Dias, 24 . I Em Brusque - 'Paysan-
dú x Figueir,ense

Como se verifica, o mais I, Em Blumenau - Olímpi
beneficiado na rodada· foi o : co x Estiva

Olímpico que.cOlTseguiu re- 'I: Em Joinvil,le -I,Caxias x -

cuperar o 4,0 posto. Carlos Renaux.
.,

PROPOSTA DO SANTOS

Pos·s.uindo passe livre ao

termíno do seu compromis-!
so, o q,ue ,ocorrerá em.28 de .

fever�ü;ü �proxirrio,i Nivaldó
l�ecebeu

.
tentad'ora iÍ'rôposta

(lO S:-tnt'Os, que 1he oferecfá.,.
6DO mii cruzeiros de luvas

(que significaria tambem a

'Compra do passe) além de..
.

ordenado <L.lJ'e seria combi-'
nado posteriormente.

Recebendo essa tentado
l'a proposta, a primeira ati
tude de Nivaldo foi dar
cieneia §,O Palmeira-s� iufor_
mando ainda que tambem
um clube do Rio estava in
teressado' em seu concur-

)
soo I

O alvi-verde, pela-i)ala
vra do seu presidente, dr.
Mario BeIii, cientificou Ni- r

�
"

Como se observa, a con

fecção da T&bela de Jogos
para o certame de Sorocaba,
te-ve por base a classifica

ção do ultimo campeonato,
realizado em janeÍl:o, de

1956, em Podo Alegre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/oii * RESTAURANTE À LA CARTA 'I·
,

* SALÃO DE LEITURA
• * BAR MODERNO

I I

I A MELHOR MESA D4-CIDADE I
· ' .
· ,

,
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Brasil e [sta�os Uni�os· Assinam Acôr�o
Comércio .

aos Estados Unidas vender clui a venda de trigo, gor- Brasil está principalmente
BRASIL E ESTADOS UNI- excedentes agrícolas aos dura, lacticínios e óleos ve- inte-ressado no desenvolvi

DOS 'ASSINAM' ACORDO países amigoa.a fim de aju- getais, será de grande ím- mento de suas 'instalações
Washington - Os Esta- dar o desenvolvimento de portância para o Brasil. hidro-elétricas e na recons-

dos Unidos e 0 Brasil assi- sua economia. O Embaixador Amaral trução de seu sistema ferro

naram um acôrdo para a O acôrdo foi assinado no Peixoto declarou que a mo- viário. A moeda local resul

compra, pelo govêrno brasi- gabinete do Secretário d� eda local produzida por ês-, tante dêsse acôrdo, que se-
,

Heliro de excedentes agríl- Agricultura, Benson, e na te acôrdo será de grande ,rá émprestada ao Brasil pe

�olas' norte-americanos ava- presença do Embaixador do valor, já que dará cruzeiros los �stados Unidos,'será em

'Üados elll 138.700.000 dóia- Brasil em Washington, Ama_ não»inflacioúários para o pregada em projetos hidro

res. A compra será feita em l'al Peixoto, e do Sub-Secre- fimlllciament_() de alguns.dol! elétricos.e 1\0 reaparelamen-
cruzeirtls. tário de Éstado Assistente grandes projetos do desen- to das :ferrovias do :Brasil.

Este é o ségurido grande. para os Negócios Econômi- volvimento industrial do O Embaixador Amaral

a.côrdo dêsse gênero assina- cos, Thorsten V. Kalijarvi. Brasil. Peixoto 'disse que se ,senÍ:i� "

do sob o Títl)ló� 1 da Lei:
I

q Secretário BenStln de- -'.
'-" _ fa.eclrie�s:c:�.'O(nrtaallsd�Oinqa_ure'.{)o. hm,CRe�srmdOo" ,�

pública 480, ':':\1!t�.. permite' darDo' q�u'elfllm11:�0, que in-
'

�O a'CÔ1'tlo ;�om "ll -Btàsi-l é ft!
Io segu'ndo em importância teria execução sem�qualquer
Ijá assinado sob a Lei Públi- interrupção, ou prejuíso dos

ca 480, sendo superado ape- padrões normais de comér
nas p'elo acôrdo assinado cio, bem como' sem quais
com � India, em agôsto úl- quer danos ou perdas para
timo, no. valor de 360 mi- os tradicionais fornécedo
lhões de dólares. res de trigo do Brasil, que
Hoje, no campo de desen- têm garantida sua parte no

volvimento econ_ômico, o mercado brasileiro.

"

"

OSVALDO MELO

FACULDADE DE MEDICINA: APELO

Grande intensa e inteligente, a propaganda que es

tá iend(l orientada pela S�ciedade de Medicina no

sentido de ativar a compra do prédio ou construção
de um, caso neces"ário, onde fundonará a Faculda

de de Medicina de Santa Catarina.
A imprensa e as emissoras destl,! Capital, agi

tam a palpitante questão, fazendo-o com vet:_dadeiro
entusiasmo e com apelos constantes para qma coope

ração, geral afity d� se tornar plêna, realidade a idéia

em marcha,

, Ressalta.se n(iste ensejo, uma eficiente e de

'cidida colaboração coletiva, pois, não basta esperar
tãó somente dos poderes públicos e do erario, pau
consecussão da obra planejada.

Todos os meifls para se conseguir em' definiti-
�

vo a instalação da Faculdade devem ser facilita

dos e como or; interessados nessa fundação são em

número elevado, esse auxilio não póde demorar.

A 'Sociedade de Medicina, o Governo da Repú
blica bem, como o do Estado e naturalmente também

o governo Municipal já estão em plena atividade,
fazendo tudo que está a seu alcance. Compéte, ago
ra, o ·apôio, de quantos desejam se tórne realidãde
o funcionamento da nossa Faculdade, apôio não só

mural, mas, financeiro, que no, momento é sem dú'

vida o principal. ,

Festivais, reuniões, saraus musicais e litera

rios, bingos nos dnbes e outras oportunas iniciati

vas devem fazer parte de um vastó p.rograma que

movimente e torne mais fácil a execução de um

grande programa de auxilio dir�to quão necessário,

para facilitar de todo ou em parte essa grande vitó

ria no seio estudantil do Estado e principalmente de

nossa Capital.
'

Que se não perca um instante nesse trabalh_o de

beneficios gera,is.
'

,

Que a imprelllrm e o rádio entrem com seu con·

tingente poderoso para incentivar a camplUlha en·

cetada em boa hora em nossa terra.
.

/ Não' deixemos pela inércia e pelo pessimismo,
que esmoreça a idéia que caminha vitoriosamente.

Não fiquemos de braços cruzados, espel.'ando
somente dos poderes públicos.

'Conjuguemos eafol'ços e �e.una�os OIS de�boa
vontade para qUe triunfal seJa essa ,romagem e�

,
.

cetada com tanto entllsla·smo.
. .

Impõe-se a criação da Faculdade de Medlcma

e para tal realização disponhamos de todos os ele-

mentos ao nosso alcance.
A geração presente quer estudar, quer progre-

dir, que,r vencer.
Ajudemo-la em seu nóbre propósito. I

..üu •• t;l'rnd(jTt>... - 0í1h1m"os •

• J\ltuI.OI"P'" ..... fi,l'" - l'nbu!<o - Il.'Iol ..dur�14. ElftrO"
(JUllu, TI·ar'l.�form:l(lurt''''.o

• AIHlrdhu .. de \"IL'di('ãll ... (:01\11',11.. * Comando.
• '\pilrt:th'l1!t"m pnra suhst:&'ljJt'� - Linhas de alia
o .. baixn tensâe,
• "I.'h'rial lJ8ra inJõ;tala�,ie� dum('�tic-4K .- iJuml
tw,:ãu - ,\qup.dmenlo - h.·ttfnnt's dto Jn,�n(lmu·

uit"a,:.1o.
• Ufidna de IDhnutea"ão e ccncertca,

nF:PAlflAMENTO DE R,IDlO
• Pt'(D."1 to acesscrtos para .monla).!ens de .Rádio

Rt'l'ep�ã" e TI·:tnsmissão
to \' .. Ivulns _ f,ôndfnsad�.f(,';; ._ Resi.....tenctas -

Ah().Fí\lanl ... � . Transformadnrr4 - &bin8!r-.
\. t.hH-fuial para untenns de tran!oimh.�ão f'· reC(·IH:âo.

Apn ..elhagem dto protet;ão. �

� flO� "''õ;mah:.clo,ç tsetados em Iflgodio e se-da -

f'ifll'Õ dto resi�\t"l\ci8 �m niqut"l�crumt) - Tu&ioti
I!r,ulante�.

• <':haptls dt. fit�. '1 ..;... Fenolite .- V<?rnlze=- bolaDteR. .

• L:nnjuntos alTlr�!Í-iicítdorrt.s - Corneia. ex.por��B·
dais - .l\Jkrofünês.

• OtidAS de lIl;\nutenção e reparhçães.

7

...-'

DEPARTA1IENTO DE MECANICA
i 1\Iatauinas pa.·n meeanica _. ('tupinlaria Martt"
naria - Tall1d<. - I'ahcs de 8<:0,

• Equipamen"l� de fundação - Cadinhos - Me-

.ail" em ltngetes Compressores di' ar.
... Ferramentes de medic:õo de- certe e Polimen-

lo _ Bom"'a� centrifugas e de pi!ol1ÚO. [I
• Soldas ele'.rorio� - Aparelhos de- solda au10�f'na e ,.,
..Ietriea _ Mhcsriéos - MaS!cara!oi - PaslAil"PÓ�.

�:\.t Eixos de trat1�mii�Ões - A.(,op)8m�nlo", - Aneis

de pres:õôão - Mancaes de es.fera � brunze- -

Unióes de cereeía.

((JJ• 'Aparelha'gern (Iara centrcle e nl,-odiC;ão de ,'apor e
.

- ar comprimJdu -:- Yalvutas
- Manome.ro �

Gnchetas.
• lU:lterinl as:-ri:ola - Arados --:- Cuhi\'sdore9 -

S(>mE"ad('ira� - l\1.oinho3 - p","..erisac1orelS ..,

'I)esnatadeiru. ,

As - 8hs.
"Sessão Popular" _

Dale ROBERTSON -

Debra PAGET em:

. EU ME VINGAREI
No Programa:
Reporte na Tela Nac.

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

f)F.P.�RTA)fÉNT6 m, !\IOTORES
PtJot()rfS e.�tal:hinários. e "arUímo... - de fora de

borda (I d.e celdro - li gasolina - "Iu.eroun� �

f)�s.l.
'

• P"'CflS e acessottes - P('�as. l�il imas G"M.
• Camisas - l'l�tões - Ingereres _' Turbinas.
• Vith'ulas _ ·An�i.s - Bronzi'nas - Virabr.

qulns _ Cab"(otes - BiiJas.
• Mat"t'iai:'õ lubllfÍl"nnles - Graxas t�"pedais pa"

r8 rclamentu.!Õ _ Oleo para motures diese-l e a

ga:-;olina.
• Olil'inas de r"'l)ara(ii� - ltIuntagtm -. C�lihra..
aC1'll. As..ç,istc,wia téf:Dica,

!)'EPARTAm:N'TO DE· ÍlF..'RI(.JlRAÇAO
'

,

• Geladeiras coa;,cre-'jais - Ue Acuuguc.e Bar -
•

Sqrvf'flPira1i. 'P,-'Ç8!! e· 8"�:,,sorlo!J. """
"

.. Cam�raR fi' anl" camar�"j frigorifkb - M&h.°rHli

.' de.' i�·olam"�.B'(\.. e pro'e�. (�... . - �'"t_

.• Balcii'es .�;igodfjco� parti �hopp 4.! sMito
• CunseTvadbra� de �r\ ...te ...;.. ('ompn.·ssq,·�s Itc

,
fu'ou _ En.p·ofitdorbt - T.rmu",1fu'l� - Srr.

1,(·uínaR.. .'

.. Ofkin�... de. N,,,tllj:fOl - R���r!!l"H"1Oi - A .......hh·I.�

.,ia I"Di....

RUA fEUPE SCHMIDT
ABERTA OAS 7 ÁS 12 E DAS 14 AS

-,17 HORAS

��

CONVITE CINEM,AS
CINE SAO JOSF

As 3 - 8hs.
."Na Téla Pànorâmica"
Audi

'

MURPHY - Lori
Nelson 'em:

,A RO,NDA DA VINGANÇA
No Programa:
Filmes Jornal Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
-Censura até 10 anos.

1 ••.••

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade
oe Dir�ito de Santa Catarina CONVIDA a todos os ad-'

,lIogados, formados pela mesma Faculdade a comparece
-rem dia 10 do �orrente, às 20 horas, em sua séde, à rua

Esteves Junior, a fim de pai·ticiparem da Assembléia
Ger-al para a Fundação 'da Associação dos Ex-Alunos.
----------------____:------,._---- - --

As - 8hs.
W,ill ROGERS JR. Nancf

OLSEN em:

AiÇO DE BóA T1llMPERA
No Programa:
Atual. Atlantida-Nac.
Preços: 6,50 - �,oo.
Censura até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Qua,rta-feira, 9 de Janeiro de 1957,

INDICADOR
MBDIC08

DR. WALMOR ZUMER tJH. JU":É TAVARES
GARQA IUACEMA

Ollllomado pela Fac;uldade Na-,
donal de ltedidna da Univer

sidade do Brasil
E.,.interno por concurso da Ma

ternldade-Bseels
(Serviçó do Prof. Octávio R...

drigues Lima)
,

Il!x.lnterno do Serviço de Círue

eia do 'lJospital I. A... P. E: T. C.
do Rio de Jlmeiro

'

Médico do Hospital de Ca,'idade
e da Maternidade Dr. Car....

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO?itAS -

PARTOS - OPERAOOES
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,06 horas.

Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
«esidência;
Rua: General Bítteneourt n.

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M�DIêb

•

Com pritlca no HOBpital Sio
Francisco de Assis e na ranta

Cltlla do Rio de Jan�rro
CLlNICA M1iiDlCA
,
CARDIOLOGIA

Consult6rio: .\Rua' Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2676.
,

Horârioa. Sega�as, Quarta. e

Sexta feiras:
Das 16 à" 18 horall
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 28 - 2� andar, apto 1 -

1'el. 8.00%.
'

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO,
M1iiDICO

Operações �,Dllenças de Se
ahoraB' - Clínica de Adulto".
Curso de Espaciallaaçêc no

Ro�pital dos Servldores - do E8-
tado.

.

(Serviço do Prof. Mariano dé
Andrade). '

Consultas - Pela' manhã no

íIospitd de Caridade.
,

À tarde das l6,S!! hs. em dian

te no consult6rio - á Rua Nunes

Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - 'Rua Preaidente

Coutinho 44. Tel.: 8120.

CLINICA
- de

OLHOS � OUVIDOS - 'NARIZ

E, GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO l)A
FONSECA

'

Chefe do Serviço de OTORI
'10 do Hospital üe Florianópolis.
Poss�e a CLINICA os Al'ARE
LHOS MAIS MODE·RNOS PhRA

TRATAMENTO - das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã nl'

HOSPITAL
À -a'AR,DE - daa 2 as 11-

nO' CONSUI.TóRIO - Rua dos
ILHEr �

.

nO. 2
RE':!D1tNCIA - Felipe .S.eh

midt nO. 113 Tel. 2366.

DR. ANTONW MONIZ
DE ARAGAQ

('IRURGIA TREUMATOLOGU
Ortopedi"

COilsult6rio: João Pinto, 18.

nan 16 às 17 d1àriamente.
Menos· aos Sábados
Res: Bocaiuva 186.

Fone: - 2.714..

U(\ENÇAS N},;UVOSAS ·E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Atll<.ues - Manial -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional> de Doen-

ças Mentais. Psíqulâtra do
Hospital-Colênia Sant-Ana.
CONSU�TóRIO - Rua 'I'ra

jano, 41 - :il)as 16 às 17 horas
RESlDf�NC.lA: Bua Bocaíuva,

139 Tel. ll!lOl
.

Crianças'
Doenças de' Senhcras

Operações Partos

Ondas Curtas - R .. ios
,
Infra

Vermelhos e Azul

Diatermia - Electro Coagulação
CONSULTOR10: Rola Coronel

Pedro de Moro, 1.641

1.0 Andar, Apt. A
Frente ao Cine Glória - Estreito

Consnltas das 9 às 11,30 e das
18 às 20 horas

DR. ARMANDO VAL�
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência Mugicipal e HOII

llital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Aler&ia -

Consultório: Rua Nunes Mil'

.hado, 7 - Consultas da. 16 à.
s hora••
Residência: Rua Marechal GUl'

,h'arme, ó - Fone: 3783

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-Interno da 20& ,�"mar...
! Set'vi�_)

. de gastrQ.e},."cologia
la Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospit.al mater

iidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

lioração;. Est6mago; inte.tino,

figado e vias bilia:·�es. Rins.
Consultório: VitoJ' Meitele. 21.
Das 1!3 às 18 heras,
Residêncill: Rua Bocaiuva 10.

Fone: 345a.
'

!sexos. .' t'
Doença" do. aparel)1o Dle•• 1VO

'e do· s,ishma nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2'h ás li.
. Consultório: R 'J'i:ra.:!entel, )2

i_lo Andar -- ].i'one: 32�6.
I Residência: R. Lacerd'B Cou

'tinho, 13 (Chác,srl\ áo Elpanha)_
_ Fone: 3248.

[ano
19 sábado (iarde) - Farmácia Esperança-

�O PRIMEIRO SlNl::' ')E FRAQUEZA, TONICO ZENA Rua Conselheiro Mafra

J;,. ,jUA MESAI 20 - domingo - Farmácia Esperança"':":' Rua Con-

'. '

selheiro Mafra

Expresso.
.

floJianóp.DIIS Lida.! Feli:!SCh;��:.dO .((arde)

� �armácia
Nelson

;-
Rua

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO KXPRMSSO
. 27 - domingn - Farmácía Nelson -- Rua Felipe

,

FLORIANÓPOLIS LTDA.
Schmidt·

O serviço noturno será efetuado

Transportes de Careas em "Ger�l entre: FLORIANÓPO ..

· Santo Antonio e Noturna, situadas às

LIS, PORTO- ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO mídt, 43 e Trajano.
cada. DE JANEIRO---E BELO HORIZONTE. A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
Felipe Schmidt 39 A Sa- via autorização dêste Departamento.

-

Ias !J e 4. Matriz: FLORIANÓPOLIíS Filial: CUR1TIBA D.S.F., em dezembro de 1956.

Rua Padre Roma, 43 Térreo) Rua Vi�conde do Rio Branca Luiz Osvaldn d'Acampora,'
Telefones: 25-34 (Depôsíto) 332/�6 " Inspetor de Fa.-rmácia.·

2&-85 (Escritório) Ttllefoue: 12-80 :-.::::::-._.-::::::;..-- �-..,."..-"..-"!:-..--� -'!.---.-..- _ _._- -,j

Caixa Postal, 435 Ena. Tele,. "SANTIDRA"
End. Tele,. "SANDRADE"

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

z..

CirurgiãO' Dentista
Ciiniea de Adultos e

Crianças f.aio X
Atende com Hora Mar-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

:OR. ANTONIO DI�
...

MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA DR. LAURO DAURA
. GERAL-PARTOS

-

Serviço completo e especiali- I CLíNICA G'EltAl,

&ad1t dãs .DOENÇAS DE SENHO- I ],;r.pecialisi� em
.
mo�és;iail d"

RAS, �om mod,ernos métodoi de ISenhoras e vias llTlná1'lal..
-

... t' Cura· radical da.s infecçoea
.

diagn6sticos ,e tratamen o. ' I"
SULPOSCOPIA _ HI$TERO - agudas e cronicas, do IIpere ..o

-

SALPINGOGRAFIA - METABO- geuito·urin4i:-io em" ambo. (I.

LISMO BASAL
Q..o\diolerapla por ondas curta.

I!lletrocoagulaç�o - Jlaios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consult6rio: Rua Trajano,-n •. l,

tO andar - Edificl.o. do Mouteplo.
Horário: Das 9 às _J 2 hora. -

[\r. MUSSI.
Pas 15 às 18 hora. -. Dra:

MlJSSI
Residêl\Cia: Avenida Tl'om-,

powsk�,.!.�_ �,_

DR. ALVARO DF
.

CARVALHO,
MtDICO D'E 'CRIAN(M

PUERICUL']'URA - P1):DlATitlA
DIt· JÚUO DOIN _ ALERGIA INFAN'l'lL

,

VIlDmA C?tI'Sultório, _;. R11a Tiradet<·

tes n. 9 - Fone: 2998. ,.

)U:DICO, Residência: - Ay•.. lltjrc'Uo
- ESPECIALISTA EM,' OLHOS Luz n. 166 • ..;. ']'el. 2.6�0.

INF()h. ......,;O�S U.rEIS

')UVIDÓS, 'NARIZ"E'3ARGANTA HorArio: _ Das 14 ali 18 ho· O leitor encontrará, nesta co·

'fRATAMENTO ·E Ol'ERAÇOES luna, informaçõell que.. n..ce8lita,

(nrra.Vermelho _ Nebullaçio - 'as ,dilÍriam.anw diàriamente e dI' imediato:

Ultn-Sóm DR. NEW'fON ORNAIS· Telefo-:le

tTpat.amento de slnuÍllte, lelll
, VILA

O ,�8tarlo • � .• :; �•••
- •. ,. '1.022

operaçio) ,

DA. A GlIzeta ••••••.••••• � • • 2.6116

\nglo-retinoscopi .. - 'Receita dI!

I
CIRURGIA .r,,;ER� lDiário :te � -1e ........ '8.1179

Oe'llos _ Moderno equ,lpame,nto Doenças de SenhoraL _. Proeto- Imprensa no .. 11 •••••••• 1.688

;:p. �t�_RlnolariDgoloeia ('nico logia _ Eletricidade-. Médk. . HOSPI�A][fl .

no Estado� COllc'lltédo: Rua Vltut, _Mei' '!' Caridade:

Horlrio das 9 às 12 hora•. e rel�s n. 28 - 'relefone' 3307.' (Pr:ovedor) .•.-........... 1.314

daR j16 ãs 18 horaa.,. Consultas: Das 16 h"ra� eIll (Po�taria) .....•'.:....... 2.0S6

Consultól'io: - Rua VItor ,Mel- Jiante,.'. Nereu Ramoa ...•..•..•.• 1.881

reles 22 - Fone 2675. Residência: Fon,e, 3.422 llilita,r .• :............... 1.1157
Res. _; Rua São Jorlre 10 Rua: Blumenau n. 71. lião Sebastiii'n (CaBa de

Fone 24 21.' :___
- Sa'Úde) •..•. :-.; ...••.... a.lrill

DR. ANTONIO BA'J.'ISTA � Mater:lidade Doutor Cu-

JUNIOR los Corrêa ..•...•..••• 1.121

DR. MARIO WENM CLíNICA ESPECIALIZADA DE P�%���g U�-/ '

DHAU8EN
CRIANÇAS CorI\o de Bombeiros -.... 'U18

Consultap das 9 ás �1 h?ra.. Serviço Luz (�clama-
Ci.INICA �fI!:DICA DE ADUL1'OS Res" Cons. Padre M1euehnho. ções) ••••...••.�...••.

r: CRIANÇAS
lonsultf>rio _ Rua Joio P!1l- 12. Po!icia (Sala Comissário .•

T 1 M 769 DR. �•.. ,LOBATO'
Polícia (Gab. relegado) .•

to, 10 - e'. . • � COMPANHIAS DE
Consulta!!: Das. 4 às 6 hOTa.. 'FtI..HO TRANSPORTES
Residência. Rua Estev.. .f6-

. 411 T 1 2812 Doenças do U:parelho respiratório TAC ; ..

nlor, . e. '. _:___.�,
. TUBERCULOSE �ruzeiro do Sul ••••....

DR�EWALDO' 8CHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ...•••••.••.••••••

DOS PULMõES ri" ....••

'

.

.

Clinlca Médiea de Adultos' CIrurgia <to T01S1: Uide Aéreo •.••.•••••••

e Crianças l�ormRdo pela Facnldade Nael.·- Rei.! . ;'..... ;' ••.••.••••••

N nal de MedlcfllB, Tisiolncll't8 e Scandin,!-val • •. • .• " ...

Consultório - Rua u-
fiai,oclrUrgião do Ilospltal Ne- HOTilS

nes Machado .. 17. .
rêll Ramos Lu� �..

Horário das Consultas _ Curso de especializaçio pela Magestlc •....••..••...••

S. N. T. Ex-Interno- e Ex....I.· Metropol' ...........•...•

das 16 às 17 horas (eiceto tente <le Cirnrgla do Prut. Ueo ,'La Porta •......••••...••

ib d )' Gulmarieá (Ria). - Cacique .•.•.•....••••.•

aOIl:3 a os • Cons.: Felipe Schmid�; as .- Central ...••......•••..••

1tesid�ncia: Rua Viscon-', Fone 8801 Estrela .•...•.•••.•••••••

de de aú.ro Pret'Õ' 123 _, Atendo em hora marca�a. Ideal ..•...••••• ; ••••••••

. "
" &e.8.: . ,"",Bt�ve. Junll\r. t;STRE 'l'0

"el�..;3IíQ�!, O -
'

'

li
'_. D)IQUi

.

"1"",_"";,,,,,,;

PROFISSIONAL
DR. NEY PF;ROONE

� MImo·
Fõrmado pela E.aeuúlade Nacio·
'nal d. Medicina Univerlidade

do BralU
RIO DlI'JANEIRO

Aperfeiçoamento nlt. "enaa de

i:>..UQ� ::São. llillguel"
Prof, .....rnaudo l'aullno

Interuv por a al.�� do ;:,er','jço
de Cirurgia

Prof. Pedro de MourB
UPb;RAÇO.l!.S

.

CLlSICA DE ADÚLTOS
DOENÇAS DE SENHORAS .

CONSULTA;:;: L'iàriamente dai

Dr. ALMIRO BATALHA 7 - 9,30 no Hospital de Cô&Íli-

Diplomado pela Faculdade de d-:�SIDtNCIA _ Rua Duarte
Medicina da Universidade da Sehucel, 129 - Tele!. 8.288 �

Bahia Florian6polis.
Clínica Médica de AáultOb e
I

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO ....

Escrit6rio e Residência.
Av." Hercilio Luz, 111

Telefone: B34C.
.................�•••f

CLíNICA DENTARIA
DO

DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horas

e das 13 às 17lh horas, dia·
DR. MARIO DE LARMO riamente.

CANTIÇAO Rua Viétor Meireles, 18.
MeDICO

cLímco .uE CRIANÇAS D E N '1' 1 S TAS
-� ADULTOS

Doenç;;s Internal- DR. SAMUEL 'FONSECA

GORAÇAO '- FIGADO -- RINS CIRURGIkO·DENTISTA
_ INTESTINOS CHnic!> - Cirurgia Bucal -

Trlitamento m�erno da Protese Dentária·

SIFII.IS.� Raio. X e Infra-VermeUao

Consultório - Rua '\Titor Mel- DIATERMIA' -

I 22 Consult6rio e P.esidêncla:

1
e es, •

. HORÁRIO: Rua Fernando Machado, D; 15

Das 13 -às 16 horu. Fone: 2225. '

.

'
.

'

Tt!lefolle: Conlnilt6rio - 3.4111 - t:onsultas: da. 8.00 li 11 ho-

Reridência: Rua José ,io Vale, ras e das 14,00 il..ii 1)1 hora•.
.

Pereira 158 - Praia da Saudade ExclusivaDié,nte coDi hora mar-

_ Coqueiros cada.
___

- • S'badõ-� dai 9 AI 12.

DR. CONSTANTINO DR. LAURO CAL,DEIRA
i>IMATOS

ltlÉDICO CIRURGIÃO DE ANDRADA·

Doenças de Genhoras - Parto.. CIRURGIAO:'J)ENTISTA
_ Operlioçõell _ Viali Urinária. CONSULTóRIO Ediflci.,

CIfl'SO de aper:f'eiçoam!"n�'J e Partenon - 2" andar � .a1a

longa prática nos ltollplta18 d. �03.,.. Rua Tenente Silveira, U
Atende diár1amente da.. 8 ..

Buenos Aires. � � ".

CONSULTÓRIO:r{R.lla Fehp� II horaa.
'

Schmidt, nr. 18 (SQ�.). :rONF. 3as e 6a!!' �as 14 a. llL horaí.
,

-

- 19 as 22 hOJas.,

3(j�ORÁUiO-: �as A;;t�·�á.lB �8 ho· Confecciona Dentaduras e Pon·
- es Móveis dI' Nylon.

ra.geeldêllcla ::� "y_�nld��RIO B�.an- Telefone: 3666 •

co, n. 42.
_" :./�J' #/ -------

.

Ate�e chamado.,
'

'felefone:';"'� -8296.
'\

' ,

A. D V O G A DOS

DR. rosa MEDEIROS
VIEIRA

.,:_ .\DVOGADO -

Caixa Postal lriO - ltajA'
�anta Catarina.

taR. CLARNO (G.
GALLET'l'I

- ADVOGADO -

Rua Vitor Mei=elss,. 60.
FONE:: 2.46g

Florianópolis -

..

o ESTADO

.\DMINISTP,\ÇolO
Redação ,e Oficilt.a. 1 raa COn
.r".heiro Mafra, n. 16.0 TaL - ••22
- Cx. Postal 13".
Diretor: RlJlIENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representantel:

Represent9çõe" A. S.
Ltda :,'.

RI.:·3 Senador Tlantal. 40
andar.

-

,

Tel.: 22-6924 - Rio de Janelr.,..
Rua 15 de I Novembro 228 "0
ndar Rala 512 - Sio Paulo.
Assinaturas anual' •• Or$. aoo,oo
Venda avulsaa •••• ,. Crf 1,00
Anúncio mGdiante contráto.
O" originais, m�'Smo não pu

blicados, não lIerão. devolvido••
,

A direção não se rQ:'II-Qnsablliza
pelos conc'" emitido. '1\0. ar·

ti�08 a!'si,

A HURA DO

TÓNICO ZENA-

..

FlUal: SÃO PAULO Agência: PORTe ALEGR li:
"Rlomar"

Avenida do Estado 16f6/'í6 R.ua Comendacor ALevedo, i
. 64. I

... Telefone: 87�06�ÓO Telefone: 2-S7-38 1Atende "RIOMAlí"
End. Tele,. "SANDRADE" Elld. Tele,. "RIOMA-ItLl"

I
'

Aa-lDcia: RIO DE JANEIRO
"Juo••r".

Agêneia: BELO 1I01U
ZON'rE
"Riom,v'"

A 'Euida Andr« :38, 871-B
'Telefune: ..-JO-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo l';etto, 99
Foul: 82-17-83 e 32�17:37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARV"
NOTA: - Os nosso .;rviços nas, praças de Pêrto

Alegr.., Río ,e Belo Horísonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVlÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossaiJ'. tarifas. EXiPRESSO FLORIAN'OFOLI�
.

-Fones: 25-84 e 25-85 --
.

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

"A Soberana" Praça 15 d'e novembro
rua FeliI?e Schmidt

�ra.
\

_ 60,

F·ilial "A Soberana" -DistrIto dO Estreito - Canto

MINISTERIO DA AGRICULTURA
SERv:.rçO-FLORESTAL

.

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SAN�<\. CATARINA

A' V I S O
A Delegacia Florestal Regional,'�

no sentido. de cnibir, ao máximo' pos-
'

,

l�vel, as q\leimadas e dtlrrubadas de mato: afim de impe
dl� os ooGastrosc.s efeitos econôm'icos e ecológicos que
acarretam tais pr�tic��, torna público e chama a atenç_ão
de todos os' proprIetarlOs de terras e lavWldores em ge
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum 9roprietário de terras ou lavrador poderá

vroceder queknada ou derrubada de mato sem solicitar
com an.teeedêIicia, a necessária licença da autoridad;
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores.
tal em seus artigos 22 e 23; respectivamente, estando os
infratores sujeitos a penalidades.

.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rê.de de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Esta.do, dispõe .de mudas e

�en1in�eS de espécies florestajs e de ornamentação, para
'orneCImento aoi! ag.ricult-ores em geral, interessados no

'-700 Ieflorestamento de suas terras, além de prestar toda

:.��� ,.rlep.t!lção técnica necessária •. Lembra, ainda, a possibi-
2:126. hdade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
21 ..4.02 Jl.O Ban,co do Brasil, ,com juros de 7% e prazo de 15 anos
1..17'7' .'

-

/t ,/.,
•

2.800
- Os mteressados em assul,)-tos floresta.is, para a

)btenção de m�ioreR esclarecimentos e .requererem auto

i:g�� rização de 'licença para queimada -e déhubàdas' de mato
3.147 d�vem dirigir�se às Agências rloi;stais

-

Municipais o�
::!!� dIretamente a esta Repartição,-situada à rua Santos'
2.694 Dumont nO. 6 em Florianópolis.
1.171

1
Telefone: 2.4'70 -. Caixa Postal, 895.

Uh
. Endereço telegráfico: Agrisilva

-

Floria-nópolis.
..- t·C...

21.404
2.038
2.694

FARMÁCIAS DE PLANTA0,
MBS' DE JANEIRO

1 - terça-feira (feriado) - Farmácia Santo An

tônio - Rua Felipe Schmidt, 43

5 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Hua Trà'jano

.6 -' domingo _._ Farmácia Catar inense - Rua
. Trajano

12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano
.

13 domingo - ·Farmácia· Noturna - Rua Tra-

pelas farmâcias
ruas Felipe Sch�� \

I
.?"'"

z.,

..

Viagem c_om segurança
e rapide.! -

s� NO$ CONFORTAVEIS KIC_RO-ONffiUB DO
•

. r

RAPIDO --;SOL-BI1SILBIIO';'-
_PlorianópoUI - Italaf -- JoiDville - Ourltlba

• -
..... _"""''$.-

.

';�--:Jl -_ I

". ._ � _� ........._. Sf ..-.. ...� ....

AgenCia •

-

1\,lII&iDeo0010' e.quina da
• Rua Ten.,nte "Silve "u

. ...

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

rua 24 de Maio, 748 no E�treito - Informações \lIO local.

,
.

LIR�A TE:N�S E:LUBE
.-:0:-

SUCESSOS DO LIRA PARA JANEIRO

Dia 6 - domingo: BAILE INFANTIL com pre-

Dia 11 - 6.a-f.:·ira:
Dia �9.- sábarl�

sentes à garotada:
BOITE AMERICANA!

_

SOIRÉ_E DO BROTINHO (elei
ção de Mi!ls Brotinho do Lira,
1957)!

' ,

GR1TO DE CARNAVAL!Dia 26 r- sábado
--�--....�----------------------------_.____.

Dr. - Osoy Lisboa·fi'·
.."':' -.

C.irurgiã�-Dentista -

16a
a' partir das 18 horas.
Consultório - Rua Vidal

Atend� diariámente no Ramos 19.

perild� da _manhã e 2a 4a e . OE.
.

Barft-

e

do mês' de
.JANEIRO de 1957 _

Grll-ndiosa' NOITE TROPICAL, promo
vida pelo "GREMIO FEMININO 6 DE
JUNHO".

- ,

Coquetéis. Salg�dinhos. Surprêsas.
Reserva de mêsas (com direito ao Co�
quetél e .Salgadinhos) Cr$. 50,00

Dia

111
118
125

•

Reuniões Dansantes Semana'isDias

Flr�l ianópolis, \23 de dezembro
(Ass.) - Theseu Domingos Muniz

....

Viee-Ptesidente Superintendente do
"S.A.R.P·."

de 1956

ATENÇÃO
�m

Aceitamos encomendas de PLAC..ó.S &'SMALTADAS
cô-res, para diversos fins.

En�: DENTAL SANTA APOLONIA
,

.
Flommópolis .- Santa Catarina

�

Rua: Tiradentes, 20
, ,

. Ser-viço Fri·gidaire
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM DE UMA BEM MONTADA SECÇAO
DE PINTURA A DUCO E CONSERTOS
PARA ,REFRIGERADORES,' A ELE'I'RO
LANDIA POSSUE AGORA,- UM ESTOQUE
CONSIDERAVEL DE .PEÇAS E ACES�
SORIOS FRIGJDAIRE, AFIM DE ATEN
DER COM BREVIDADE A·TODOS QUE
POS-StJIREM REFRIGERADOR}t�S DOMES- .

TICOS OU .COMERCIAIS DE QUAISQUER
MARCAS; EDIFICIO IPASE' - ANDAR
TÉRREO - FONE 3376 (PEÇA ORÇA�

__M,ENTQ._,_�"...,.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q.: AftO GEOFISICO E A CJENCll

. Iniciam os cientistas de varies paizes do mundo os

'seus estudos conjugados af.im de, num trabalho de equi
pe, atinarem para os varios aspectos dos' problemas da

DISCÔ, .. MENcTANDO li�mente o "título" ficou Geofisicá que envolvem os habitantes do mundo.

Por: Etlgar Bonnassis da muito bem entregue e en- 'O jornalista Séixas Netto, <sstudíoso profundo da

Silva. viamos parabéns. Astrof'islea, vem fOlcáUzando atraves deste jornal os

EARHATHA �ITT, "o eíclo ,* * * aspectos .científdcos da Geofisica. Entretanto; ao lado

ne do' continente", descober- Depois de tudo' isto. só oa parte clentífíca. não podemos desprezar a parte aspí-

ta da ItOA VICTO;R de podemos estar satisfeitos: ritualista ou malhou a parte metafisica. O assunte é

quem' é exclusíva, está nas EXISTE REALMEr{TE A complexo, visto que não é como a cíenela que, partíndo

telas dos cinemas cariocas ASSOCIAÇAo ,DOS CRO- (!e bases concretas pode oferecer ao Ieigo :e estudiosos

exibindo todo o' seu talento NISTAS DO 'DISCO. (rovas concludentes das suas observações e resultados

de cantora, e dançarina exô- * * * rositivos. No mundo da metafisica; embora existam ba-

tica e "qJente';, num filme' E par falar .no assunto" ses profundas as conclusões sempre são de natureza

que trás o, tttule em ortgí- estamos '�inteirinho" com o obstrata, visto que para as conclusões serem concretas

nal de "NEWS ,FACE, 'pelí. comentário' do ---'mestre" exige dos que se dedicam aos estudos metafisicas pro

cuia que apresenta os me- .Brícío, publicado no do-' fundos desprendimentos' e real- interesse' pelas causas

lhores êxitos musicais da mingo, dia seis de' janeiso. 0.0 espirita. Desde o inicio que o mundo é 'mundo ou por

do livro.? �grãnde Revista que revelou * * * outra que a Terra -é habttada., que o seu pov� vi�e a

Estêve me su- EARTHA � muitos outros A nossa tão conhecida e espreitar as coisas do espaço. A humanidade Se civilisa '

grandes valores. Em nosso estimada ORQUESTRA DO á proporção . que o homem aprimora a sua inteligencia,

programa radiofônico tive- CASINO DE SEVILLA, tira da natureza os bens para o seu conforto pessoal e

mos oporturildade de fazer está na praça - (discos na se aproxima de Deus pela paz esplritual. Inumeros iêm

desfilar algumas criações Eletrônica) - !!! sido os benfeitores da humanidade-que eontríbulram 'com

do LP. que possuimos, da Tem LP 'é-muitos 78 rpm. c seu genio e inventiva para que pudéssemos desfrutar

RCA, com a orquestra de Todos os seus grandes êxi- (;'0 conforto do lar e paz de' espíríto, Entre eles, vamoa

Henri Rtmé; Umà maravi- tos estão à venda. citar alguns, começando ·por Gutenberg que, com a sua
lha. '

.'

Vocês vão sncontrar : Ave invenção dos caracteres tipograficos, pou«e'possibilitar
t * * Maria no Morro - PASSO i! humanidade adquirir a cultura e o conhecimento do

E a nossa NEUSA MA- DO REGI'MENTO' ,e mui- 'que 'antes era privilegio de .um grupo de religiosos que

Tem RIA acabou mesmo rece- tas outras criações. enfeixaram em si as grandes-,bibliotecas manuscritas.

bendo o.título de "a .melhor MARACANGALHA de Poude, assim, mais ou menos no ano de Í456, Gutenberg,
de ,56". Não estavamos só. Dorival Cavmí e LOVE IS t,� sua humilde oficina, em Moguncia,' imprimir as ,pa

zínhos na "parada". Um A MANY SPLENDORED, gmas do texto da Biblia.

'abração que mandamos. músíca motivo do filme Su- ,';' �MRI�OlSE r-ARE:. Frances, conhecido como pai
, * ,**' pl1cio de uma saudade são ua cirurgra moderna, que foi íntrodutor

'

do metodo

Outros que ganharam: as duas rainhas que i�pe-' �;nes·tésic.o na cirurgia, �endo famoso na sua epóca, eu ..

Nazareno Brito, o melhor ram nesta Capital.
' tre os remados. de Francisco PI de França e Carlos V da

letrista, Trio Irakitam, o Ambas podem ser encon- Espanha.
melhor

. conjunto vocal. tradas: em nossas, casas d;. BENJAMIN FliANKLIN: Fisico norte ameeícano,

Agostinho dos Santos o me. disco. lntr,?dutor do para-raios' que possibilitou íloS .hol}l'en�
lhor cantor de 56. ,1., " * * * dom,marem as cargas eletroestáticas da naturez.a.

, * 1)', * I Eu tenho a impressão que ,GRAHAM BELL GUILHERME MARCONI�' TOM-AS
A POLYDOR vai\'dar um se um dia fizes.se uma mú-

,ALV;A E:QISON, respectivamente, nos deram o telefone,
festão. Pena que não pos-. sica como esta "Lave is a

(; telegrafo sem fio, o. fonografo e a grava,ção tia vo.z hu-
�' meL

.

samos comparecer. Consola� manY splendored" encer-

. nos a vitól·ia..

I
rava a carr.eira •.. Não con-

PESTALOZZI: Introdutor dã Peaag'ogia "Arte de

* * * , sigo definir
-

sua bel(!za ....
iJ1struir e .educar criaJlças", ctl�a pra.{ica trouxe resuita-

1'0..
,

O "velho" Silvio Caldas uma ma'ravilha? E" pouco.
dos grandIOSOS para o desenvolvimento cultural da hu-

- Acreditar bem que eu' passou os meus cantl!datos !\{uito pouco!!!
,manidade. --

'

Pagamento. d'e Dividendo.s
quero: pl'á trás. Eram Nelson Gon� * * *

-

. E�UARDÕ �JENNER: Medico. ingl�s, dé�cobllido.r
, ......

.
,

. Acreditar faz um'; bem! çah,:es,� esta! espec-i'alidade Bem amigos, até 'a pró.
'ia vacma contr� a variola pQr cuja descoberta lutou

,
A Fábrica Nacional de Motores comúnica aos Srs. ment:oiS creia. Meu pensa·· que é Cario� <ÁUgÍJst�. 1'e- l xima.

mais ?e. 30 anos. sofrendo .os màiores vexames até que,

Acionistas que pagará, a partir do dia 2 de janeiro de .• ,

f.pr?Xlmadamente no �no de 180@,' foi pouco â pouco

1957, em- sliã-s-éd�...soGia!, à Rua México nO' 3 e 11 _ 60
E' seu.· A todo momento. .'

llcelta pelo povo e o Parlamento ingles lhe concedeu um

d d' "d
.. _.

-_ J", • , •

Você pensá em m'im tam-, I 'I.:AILLEURS-<.--·- VESTIDOS- 'premio de 2�.000 'libras pelo importante traball10 "em.
sn ar, os, IVI andas das açoê'S"(}r-dlllar���, �elativos ào bém?

'
'.

'

"
, favor da hilmanidaâe. '

'.

exercício de 1�55,,_e da� aç_õe�_!�referenc-iaii; corll'e�pon,-, . "Pensa? piz'! ;_ r�J'lªO únl ,.

'

...
"".

.

-; ,'-' ,;"SAIÁS"E BLUSAS Granáios; é a "rdação dos beafeit(}res da humanid�-
derites' ao. penoeio 1948-1955., •. 'fl'�qu��nho?-;'�" , :'''';''l:p' ":.i::"'- ,;>7. l-'� ��.-,�\..,.-;,;

, /;'-"-, -; "'-�"""�",:' . ,,*0;. '-" - :'�., (1e."E. ��"il;I..t�,içges.:pâra, as descób-el:ta,s dessas vaHos'M
.

_.'"

.•.•
,' . .,

_ Quero você bem'J"<n"tl'-' EST�O SE RAZAD9S PELO t;YENDAVAL' lo.ntr,Ibu.l,oões para o' ""em' estar e evoluf'a-;'_ 'd\'.hl·lm·-a,.2. _ e-''Pllga:fnlinto.. a que se refere o presente Edital
� .

",
. � u '" u

. ,

f
-

nho.
As reg'r d't' . _

- .,", -'::'iIlJ 'I=l D.ldade, sÓ,p..ode vir. de um ser sup:erio.r que reg'e s des-

:-era e �tuado entre os dias 2 e',31 de' 'janeiro prOXlmo Há tanta cOI'sa a' dl'z'e' I'. as e ves
-

t
,- � 1- + d

'

d
,

. , .
_ �..

Ir Impoem os ar 19O5 acima cOmo de .mos' os mun os, que é DEUS. _

,
,

vindouro, no horário das 9,00" à.s 11;00 e da'g 14,OO"às _ Pois diga, então, _ maxlma utilIdade
..
Não há senhora ou senhorita 'que nãó

1'.1,00, horas, dial'ianiente, exceto aos', sabados, devendo, Não, hão digo. .

tenha, �o seu �ual'c,a-.roupa, alguns dêsses exemplares
os Srs. Acionistas éompiu'ecer mUlljdos da, indispensá- O telefone é um perigo. ('u que- deleS' nao�neeessite. .

'

,j

vel prova de identidade e de selós de' recibo;. ··Estou· louco pra "te" ve·r·. S 0'
,

f
_.

a �m0�:?e17 'eJta.rr�iIte q�e a anuncianda liquida-

3 P
. . . .

,'i .-
:,_ E' difícil. ;:_ Que no- çao \T'end,ava�-,;;_p��P()'1'2IQ:nal�r� (boa opgrt'tmidade.· Não

: ara. m.aIOr f..acIlIda.de do serVIço � comun.u!ade bage'm I. l' m +'"d·····
'.

.

d S A t
�e�s.ava_ OS,i' l>Y a.VIa'

c que os preços viessem a apresen-

. os. rs"
.. cIOn�s as,. DS pagamentos., entre, os dias 2 e X5;_ ",i::.:--'alv'e.z .. _. tar s t li d t-

ae, Janeu'o serao. feItps R-<11:leleí!. cuJO" nrim,eiro ,Jlome ,c9r-'
. "�. " me falte CaIa "

- e aG�re. U_ZI os, aOe
-
exce.pci'ona.lmente convidativos

d
' .

,"r gem .Si n_ãp ve
..
jámos,. Que,nl pénsaria poder (;oinpr..ar bons'

l'espon ·a ,as'miciais indicadas�ná escala abàixo:' �

.

DA? rn __..-.
'

t: d
'

;.fiI'" I
- e que .. .ue tomar um '.�,S.l O's ,:c�s!i!lro.s a 99'-ic�uzeiros., Vestidos .que· valem

cha? 80 de feitIO maIs de ,Cr$ 300;00 por ap.etias Cr$ 100,00.
Venha. Amanhã. Tudo ·Saias. de se�a a 99 auzeiros - blusas a 34 - 49 e 79'

certo? cruzeIros. ;'.
'

--'Amanhã? E' muito per- Tam,bém
,_
quanto à taiUeurs as surpresas não' são

to.':.
.

�

m�n.ores; yimos .n�s bo� vitrines de A M9delai'; .ótimos
__ Depois?, Telefone? tlulleurs de lonlta�a 415 cruzeiros. Lbldos tailleurs de
_ Vou pensa'r� Não, não algodão' estampado,: d�sses mo�elos modernos e gracio

se .pensa. ws, a 560 e 650 cruzeIros.
:- "

_ A minha ternura é imen-. Realmente,. só p(ldem�s dizer: quem ;quiser comprar
earato, quell! tiver O' espirita de -economia,- deve procu
rar, sem demora, A MODELAR.
�__(,.....(�f��()...()..,.:o...()_(�(�

sa

....
E'_::'á vida pode parar!

4 O
' ---

.

".' Venha, antes, que o sonho
.� s �ionis.tas residentes no .interior, que não pos- acabe.

sam comparecer pes'loalmeate, ou por intermédio de pro-
'

p' ", t
-

d d
- . .

OIS a ven ura nao sabe
cura ores, everao solICitar o pagamento por' carta O

.

h d
d

'-
d

.
.

, camm o e voltar
corren o as espesas de remessa por, sua conta. Deve- : °

...

-

t.·
.

d' A
• 3. Ato

I}l.aesop'eOcUt.vlaOSSlm, tml
Icar 0t'tenldereço atu�l, nú�eros d�s_1 - Alô comó é2 Vem ago-

1 s cau e as O'U 1 U os e o melO deseJado para' ?
'

E D I T A -L N° 1

a remessa das importâncias a que têm direito
1'31 •

_

! / ,De ordem da Ihspetól'ia da Alfândega de Florianó-

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1956
. -N�o poseo. E' melhor I

f,?lis, faço público para cónheciment{) dos Srs. Com�r-
. marcar

_ ,
.

crantes, que o pagamento, das Patentes de R-egistro a

CQSTÓDIO DE ALMEIDA Ama�ha, a mesma hora. par.tir desta data,' obedecerá o disposto na letra "b" 'do'
-:- Ta bem. No mesmo lu- Prtlgo 26, ILecreto 'no 26.149 de 5 de j'aneiro d 1949

gar (C rd
-

d' L"
.

e ,

.

. on�o �. açao as.' eis (lo Imposto de C<,nsumo) àssim
dlscrlmmado :

.' ..:

".D� 2 de janêiro a 31 de março - para os que �� ;,
-••••_:: .,.

tlve:em de renovar' as respectivas "Patentes de
RegIstro", desde que tenham" solicitado a re�o
vação até o último dia: util de fevereiro' de ca

daA ano, pagando o emol,umento i�tegra, de

a�ordo c�m o do ano anterior, 'i.e�, antes de"ven-'
cldo'.a'::lll�le pra?:,?' terminar�m. o comércio ou o

fabrIco; os contribüintes quenã-o tenham 'pago
os 'emolumentos, da "Patente 'de Registro" até
29 d+e, fe�e.r:ito, �.ever�ó pagá-los, de acôrdo' com
a le_'l'a.mlc1al de' s�a firma, dentro dos seguin-,
tes perIOdos: de 1 a 5 ou de 16 a,20 de marpo os ,E PROFISSIONAIS
de letra "A" a' "H'" d 6"

'" "

.

.

.
' e a 10 "ou 21 a 25 de

- 1.° Trimestre de 1957

m�lod _os de l�tra 'T' a "O"; <le 11 a 15 0lJ. '26'
�

!le ordem do sr. Diretor da Fazenda, torno públi-
a

'.' e. março, os de. letra "p;' a, "Z"; (O �l.le, du�an-te, o corrente mês, se procederá nesta'�Di·re
,

.04!r�ssl�m, lll�Ol'mo, para ,esclarecilriento de quais- torla, a c-ol!rança do� impostos e taxas a-c.ima,mencion�
<luer, dUVI?aS surg}d�s, quanto ao assunto em q�estão dos, cor�espondentes ao 1.0 trimestre dI! ,CCilr,rente ano.

que �. Alfandega de �lorianópolis, por int.ermédio de se�' . 01;1.1mpost<;Js e ta��s que recaem·sôbre as Profissões

���:�s!::A�entes FJscais;, e�tará a. disposição de qu� Llbe!-.als, Pensões, Cía. de Seguros, de Sorteios e esta-

, "

beleClmentos' de, Loteria, Representantes Comerciais
--:---:----�--..;.--7-....;.----�..;...;.---- Ban�os e. Casa� ��cárias, Bares e Botequins, e. outro�

,qUa1squer, nego,clOs, dAe carater transitório,' serão pagos

.,P" ,d:e ,um.a so vez, no mes corrente. :-

_

Fmdo o prazo -,cima, os aludid()s imp�stos e taxas

de sua ami-
serao .cobra�dos acrescidos da multa de- 20%. .

. DIretOrIa da, Fa;.;enda, em 2 de janeiro de 1957.
W. D'Alasdo

OFICIAL ADMINISTRATIVO

.

Sec'retati� ela �Sequ ..

ranç,a Publica' � ">"
�."-�

,
Torna' público <,:ue em virtude da falta de

�

pr0v.i-'
riêncías por parte da EMPRESA TRANSCONTINENTAL
TRANSPOR!l'ES LTDA., ante 'as vistorias da LV:T.P.
que condenaram diversos de seus coletivos que vinham

cferecerido graves riscos a,s passageirõs que utilizam

suas linhas, resolveu, para salvaguarda da integridade
c da vida dos mesmcs, determinar enérgicas e imediatas

j.rovidências através da LV.T.P.· e da Delegacia Régio
nal de Polícia, no sentido de apreender aqueles ônibus,
fazendo assim cumprir as, recomendações reiteradas da

• Inspetoria de Veículos.
Essas providências foram sxecutadas na madruga

tia de hoje, dentro dos preceitos do C6dfge 1':l'aci.onaJ do

'I'rânslto, e cotn li'- presença de dois funcionários da Pre

feitura Munícípal colocados à dispesiçãe desta Secreta

ria por solícltação ao .senhor ,Prefeito Municipal.
Os ônibus apreendidos serão substituidos por ou

tros pertencentes a outras linhas e, devidamente visto

riados. .à documentação a respeito encontra-se em po

oer da Inspetoria de Veículos à disposição de quem in

tsressar, para verificação.
Estas vistorias serão estendidas com todo o rigôr,

'�8 demais Emprêaas de Transportes Coletivos.

Secretaria da Segurança Pública, em Florianópoli-s,
de janeiro de 1957.

PARTICIP.ACAO
Joaquim Co.���O dos S�ntos I. '

'José s�::erajski
-Maria José dos Santes 'Ruth Silva Sobierajski

têm o grato prazer de participar aos parentes e pes

sôas amigas O eontnato de casamento de seus 'filhos Jaí

me Coelho dos Santos e. Mar.ia Regina Sobierajski.
Jaime e Maria Regina

Noivos

Florianópolis, 5 de 'Janeiro de 1957.

Fab,ica Nacional
I

de Motores
>

';

]fAbRICA N.f\CIONAL DE MOTORES s;A.

Letras
- 'Dias'

J ,

A e B ,.......... 2 e 3 ·de Janeiro
C,�D, e E 4

F, G; H e< I ;,..
-- 7

J 8 e 9
L e, M 10

N, O e P 11
R' e S

,

.........• ,14
T, U, V, W e Y ., 15

de Janeiro
de ;Janeiro
de ·Janeiro.
de Janeiro
de Janeh:o
de Janeiro

,

_- 4e Janeiro

.

Dii.·e�.or Administrativo e Financeiro

Procura.;,!. ,ara'll?
,

.

RIO DE JAN1URO
• "

Representação e Distribuição
Firma sólida e especialisada em papeis e papelões

para fins industriais e labO'rat9rios, panos cour;os e" se

melhantes, procura 'l'epreseiltação para o Rio de Janeiro
c_ Estados vizinho�. Cartas' para caixa postal nO 743 -
RIO DE JANEIRO.

.

"

- Vva. Izaura da Silva. Salim 'Antonio .Kaier
Azevedo :e:

. p�rticipa aos paréntes e

"

Senho.ra
pessôas amigas o contrato, participam aos parentes
d.e casament.o de s�u filho ,e pessôas anligas o'-'contra
João Brasil com a srta. Vi'l7' to de ·casamento de s.ua fi
ma Salim Kaier lha Vilma "com o sr. João

Br,asil de Azevedo
Vifrna e Jo.ão ,Brasil

noivos

Biguaçú 23-XIl· 56.

Doralecio Soares

tELA E ELE)
1.° Ato

Alô, quem fala? E' a

senhora? Como esperava es,

ta hora! -

- Esperou, mesmo, por'
mímj

.

- Por que não falou mais
cedo?
- E' que ... Não sei. Tinha'

mêdo, Que não esperasse
enfim.
- Gostou

Achei lindo!
gerindo:

Qu�m seria a inspirado-
ra? "

- Vou dlzer-lhe bem no

ouvido: Escrevi para ser li
do. _

A Inspiração e '''á'' Ieltú-:
1'31.

- Lísongelro l Não o cre-

io.
- Ponha á prova.

receió?
,- Bôbo! receio de lluê?
Bom. Vou me embora ,

Fujona! Depois 'você··tele
fana? "-

Posso chamar de você?
2.0 Ato

- Alô! - Meu bem, que
saudade l Como e (riste es

ta cidade
�Assim, longe de você!

� _: Mas então, que é que
tem feito?

'

- Vou sonhando, insátisfei
to,
Vivendo nem sei por que!
- Mentiroso! Sóu since-

-

(Continuaremos com a apresentação de "OS BEN
FEITORES DA HUM�NIDADEJ.

Ilfâqeuâ-'-de F1Brinóplis

M.O ç'.'
Precisa-se de uma moça

com conhecimento de Conta- ,

b�lidade, e Pratica de Ser,vi
ços de escritorio.
.àpreseritar-se à ru� Cei.

Pedro pemór'o, 1466 .,.- Es
treito. Falar com o SI';
Guerra.

lMP._DSTOS, SOBRE INDUSTRIA' E ,PRO.FISSÃO,. LI
CENÇA, P!!BLICIDADE E ATOS SOBRE ECONOMIAS
DO ,MUNICIPIO E TAXAS SOBR-E AFERIÇAO DE
PESOS E MEDIDAS E LlMPES1\; PUBLICAç SOBRE
EST.AllELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

N. UNIDAS, Nova -Iorque
.

P R O 'I 1J I D ,0 8 (UP) - As Nações Unidas
TEL AVIV, 8 (UP) .:._ A anunciaram que um batalhão

Câmara Munlcip�� aprovou de Infantaria brastleíro; de
uma lei que, proibe a cria- etettvo reduzido, Participara
ção .de porcos e avenda de da; tropas de ·�mergencia Au'me·nla· a lulacarne de porco em Tel Aviv das Nações Unidas no EgIto

_

e Jaffa. A medida foi ápro- A aceitação deste contíngsn.; VIENÁ, 8 (UP) -:-

"Refll-,
beldes refugiados nas matas

vada por 17 contra 5 votos, e te bra:sileir.o, 'junto com o da giàdos Iiúngaros . informam -reforçados por centenas d"
4 abstenções. A lei- foi apoia, I rIl.donésia; aceito a 23 de de

que 'recrudesceu a luta entr- pessoas fugidas agora da- no
da pelos qUe acham que a zsmbro, fará com que este '. tropas russas e revolucioná va onda de .terror oomunís.
proibição dà venda da carne I [am completos os etetívos da

rios húngaros, no territóric tá; e a luta parece .concen..
de porco em Israel é exigida força de emergência ela. ONU

acidentadl'l a sudeste de Bu traJ.:�se em tôrno da cidade
pela tradição religiosa jU-1 isto é duas brigadas compre- dapest, até' as fronteiras de fechodia. endendo 6 mil homens. Um

iugoslavas. Os grupos de 1',:)-

A �. ,N. U� A�,�it�n �� f�r��� Br��il�ir��
grupo 'de oficiais e solcl.ldos portado em navio brasileiro '----------

vírá anteclpadamente ao Egi I vindo díràtamente para c

to, dentro em. breve. O prin- Egito.
cípal contingente .será trans-

I···
..·······�······················�..,..••..•••..····--··,......... ••••••••••••••••� ························t·

I·CO-N S E�l:. H_�O O GOVE,R N A--DO RIIO Governador,' embora não deva desligar-se totalmente de seus quadros políticos, .deve. a rifes de tudo pensar em administrar
.1 e deixar a política para os partidos" � afirmou o sr, lido Menegh�tti, em receníesolenidede, nocRio Grande do Sul. <, I
.....................................,.. .

.

. .. ,,- .

. .'

....()�().-.O�()__()._.().....()._.()�().-.()...().-.<).-.{)....o...(.Q..().-.().-.().-.J)._.().-.(),_.�)....().....(C ..(J�)._.(·�).-.(j.....().-.()....()4III!!to().-.()....o....()....()....()...�tJ

J- I··.t
.

b
,. ,'SegUndO' nolas oficiais -9ue pu�lica�os nesla ,edição, "foram aflnallomadas 'providências- .

��

I· :0.1' . O
.

em· . qu� resguardassem,o-povo do Es!re�o dos perigos:dos �eiculos chamados :'ônibus" que - I.
I '.

.

•. serviam aquele Dlslrllo. Essas, prOVidências mereçeram gerais aplausos.. .1_

l�:.�;�lilliemãr�-"fe:�"Bãjiõs�"-llã'iíitãlõ"�à,-
Presidente da República vai conselho coordenador do

PREFEITURA PAU L I-STAarticular-Se com Os gover- .Abastecimento;· Já hoja, o
.',

.

.

- •

.

-,

�:��l�e�!o�l���a���!za�::� E�;ârlIt���:n�:sS;i%�i���S��:_- ....,.
.

". . .

.
,

: '. ".

vltar que a .polítãca do abas- ra tratar do mesmo assun-
tacímento redunde em ma to, nas base� do plano que
logro, CoRlO no ano passado lhe foi 'exposto por ocasião S. PAULO! 8 (V,A.) O

A propósito, a Deputada Ivete do jantar qus. otereceu aos
Partido Social Progressístu,

, . em reunião efetuada ontem.Vargas ja teria solicitado ao referidos Iíderés, sexta-feira à noite h m log candiSr. Jânio Quadros uma audi- última . ,o. o, ou a .
1

______________..:..._.__-=-_____ '. datura do SI', Adhemar de
Barros, para prefeito da cí
dada de São Paulo. O pleíso
será -realizado em m�rço.

____-'- r _ � .•� .• ," •__�� � ��__

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Janeiro de 1957

'"1

R�O, 8 (V.A.) � Seguiu
para' La Paz uma missão co

mercial do Itamar9.ti pre.si
dida pelo ministro Raul Oar·,
cia, que, juntameitte com ao

autoridades pol.ivianas .de
comércio exterior, ace! tara
normas para os convimios a

serem brevemente assina�
dos. A mis3ãõ é integradll
pelos mesmos elemento.:; que
'há P9uco, foram aO Paraguai
para, como agorll,. preparar
às bases dos cÕi1Vt'IlIOS. e a·

.côrdos !recentemente 'lj.S.sina

P�los dois .-..-;;,
..

�",,_

...RIO, 8 (V.i\..) - O It�ma
raty di�tribuiil' a seguinte
nota: "O Itamaraty recebeu
comunieaçãr, da missão dOI
Brasil junto à organizacã,o
das NaçÔ'és Unidas, segun
,do a qual 9 secretário geral
dessa entidade anunciou ofi-

BRASILEIROS AGRACIADOS' l!ialmente a requisição da
_.

.

.

.' .

.

.::, ... contingente bl'asileiro que

guns represeptantes brasí- 0$ fslados·Unidos farão empréstimo ::�:����r!e de�!�;��c::terÃ
leíros, por ocasião das tes- . . l'eferida informação prevê
tas dá Epifania. A comenda a" Polo"nlla (O"'

..
unllsla que � embarque do. prjmeiro

da Ordem de Isabel, a Cató- IH esealão de quarenta a cín,

ldiCa'ofl?i ,?utorcgada a R(')bEC'.d·to WASHINGTQN, 9 (UP) '-1 ricanos Indicaram alnda . Q,3 quenta .homens, sirá. efetw4-
lU'

. e IVeIra ampos e -

Informa-se autorízadamente poloneses que estaj-íam dís- . dO em avião da fôrça aére:l
'- F U·G

_

-

mundo Pena Barbo.>íl. da Sil-que oS EE UU concordara"'1 p_ol3tOS a dIscutir alguns 0,1-' norte-americana devo>ndo ','

B_EItLIM, 8 (Up)
-

- O coro. n, ministros plenipot€:r.Crá-' ..... -
.'. . .... �

.EM VIGOR A LEI DQ respondente' da agencia de rios €io- Brasil. F:ntiq,\:e de .:: �n�c���e��r:e�seaç��\ ��� !.���I::!��t��O!s��e�i����;,; ::::s ��t:���::s s:� ��:s��
SE-LO

. ,notíni"s 'po'onêsas . PAP na Souza Gomes, ex-seeretário ,. .• .

-

O t t d

I
...,.. lo

d M'
.

t
_.

d Ext 'r d -prestlmo a Polonia comums� das' relações entre os dois res an e a tI'opa seguirá
Alemanha Oriental, Alexa'1.- o mls erlO o erw o

t F ncionários norte am.> países. via .marítima., em transporte
.
��O, 8 (V.A.), - Ao con- 'dre NaL.3ielski fugiu para.) Brasil, foi oondeeorll.do rom. a, u

.

-.

.
_� naClonª,l, diretamente ao

tr al"l? .do que fo} amplamen_ setor Ocidental. O jornalis· a Grã-Cruz da Ordem do

C d C
-

.

Egito. Ao sei' feita essa co-

�e dryulgado, nao no_uve a!- ta que se fazia acompanh'itr' Mérito Civil. Também out.ra'

assa a a' O'ncessao municação oficial da requi-
.eraçao de base né!' le.1 do. se- da espôsa, do filho e do C3.: .comenda da mesma 'ordém· .

; sição, ficou r�ssaltado que a

TIIDl:ft�ULOS'E
lo. As taxal?" proporcIOnaIs e charro, diSSe - que. há seis foi concedidà a mais doiS al-

.

, demora da mesma foi devi-

ml!'�!i�o�T���: rri!.:gJ��������l� trno: EE;aN�:(;:Ao�aLfHugo·i�"uda NCOA··- !G·�;u·_rAePNreA�enBA·;:��tR'�SA: b:a'll"- da lRANSeOIIIBE.llt.-1ff.��:1:��� :;�
pitais brá-sileiTas o numero gera�?a Fazenda, tendo si�o

'.

'.. '. . l'eino arabe do' Yemeh está
de óbi1.os ·por' tubel·cul-ose. No modIfICado, _apenas, o artl- . DECRETO N.o l/57 : CONSIDERANDO qUe o b'l'.... L t t u tro tonel�da� elo>

I
'.

1
.

d t·t
mo) lzando seu pequeno 1'-

DI·strl·to Fe'del:al, regl'stra- 2.0 92 da Lei, .que dizia re3-
.

RIO, 8 (V.A.) - Entrava na ,m a e q a " .:> � O Pr.efeito
_ Municipal de po-]>u OSU baIrro, o,

Es relo, r

- 'I 'I t t·nta et' tI" � xercito, depois de declarai -
ralll" .... em 1955 2.410. casos, peito a alvarás diversos, 1'1- Guanabara lentamente o pe- o eo e em 1'1 e s e 1- Florianópolis, no uso de face à precariedade dos. ôni-

"" .

.

o

'A" k " 1 t s d T t· t 1 se pràticamente em .2'uerra
qunnA'O êss'e númaro ascen- te!tados de bons anteceden- troléiro inglElis

' rlc ar:ee, pu an e . suas .âtribuições e face ao hus a t"ansç'(Jn men a .-

......� "<'

d
. cltm a Grã-Bretanha. O cou-

dia a 4.456, em 1950. No mu- tes, autos de apreensão, fo- doze mil toneladas quan o a Disposto n-os arts. 1848 e se- Transportes Ltda. ficoU m- fl·t.

I d d ADIDO MILITAR EM .

d'
� lO resulta de· uma. questã".

:eipio de' São Paulo, .vel't·- go-g·, balões, -

armas, explosi- uma hora da ma: ruga a I) guintes da Lei n. 246, de 15 telramente sem con lçoes d
_,

.'

t
. , .

.
e fronteira, que se arrasta

fte-ou-se um de:!ré.scimo cl� vos, rEgistro de licenças d� onteijl sentiránJ. seU:3 l'lpU- WASHINGTON
'. E de novembro de 1955, para o Centro da Capital;

.

há quase chiquenta anos...
47,5% em três M10S .. A r,edu_ automóveis' e de saídas de lantes forte choque. O barco CONSIDERANDO a visto-=- CONSIDERANDO que, fa-

RECIFE; 8 (VõA.) _ Terá
ção prQPorcionàl mais s�nsi- "ociedades carnavalescas' e pa'rou repentinamen�e e

_

9 'CHEFE DO GA- ria levada a efeito na data oe ao exposto foram viola- início 110 sábado o campe�j_
vel f-ei re�istrada.em Reci- l'eboquesprovi'Oehciados pelo 'ordem de marcha-re n�o -

E MINIS
de hoje.pela Inspetoria d� das tôdas as cláu"mlas do nato brasileiro de volleib ... !l

1b, com uma diminuição de:. Serviço' de Trânsjto ,que··pas- pôde ser execut�da. -o petro- ABINET .'. _ Veículos e Trânsito Públi con,trato primitivo e Os di::; -

"Santos Dumont". Haverá
55% nos casos fatais de tu: saram a custar um sêlo� de leh'o ficára preso nas rorh"s .

TERIAL.' co, em ato conjunto com os positivQ's das legislações mu_

berculose; entr-e 1950 e· 1955 Cr$ 500,00.
-

contra as quais se at\rár.l
.. Poderes do. Município, nas nicipal, estadual e federal; ::� t���iCi����:at��:�s '!:_

......--------------------...,.---'---- no farol da Feiticeira. N�o . RIO, 8 (V.A.) - O mmls� viaturas da Tl'lanscontlnen- �
CONSIDERANDO por fim,

d' .' estados inséritos, com exce-

Ali
I

d d"" hOUVe pânico, Iiinguém ficl)u tro da Guerra indicou ao pr,)·· tal Transportes Ltda., suces- que cabe aOs Po eres MUnJ- ção de Pernambuco e Siio _

IJa OS OS gregos o governo ferido e os prejuizos foram sidente da República os no- sara da concessionária primi cipais, prever Os serviços 10- Paulo no setor feminino,' e
-

ATENAS, li (UP) _ Pedi-' ao Câmara. Não é tndispen- de pouca monta._ mes dos generais Antunio- tiva do serviç.º público de cais de utilidade pública, ainda de Pernambuco e São
A 1 I sável q'ue o Presidente do Dois -rebo<ladorei, Harrl, José Coelho Reis e Valdemar transpórte de passageiros

.

DECRETA' Paulo -110 setor masculino..\
���s_��s':;' e�gri���� �!r��� I Conselho faça parte da C§_- san e Falcão, socorreram o Levi Cardoso para exer,cerem entrí;! o centro da Cidade e Art .. 1:.0 - Fica sem .efei- razão é ser Pel'nalnbuco o do
aS bases do prOJ'eto I'n'glêo.

.

OI d p"troleiro com muito os ror- respectivamente, o.::; carg�s o bàirro do Estreito; -to a transferência coneedi-
'no 4ia re'''e da compe·tl·ca'o� mara, nem que e e goze, a � .'

d!" ad'l'do" ,'n'.·o'l·tar U:'I �J·a.,il O· d 'T t· t I T ...

Ei-las, segundo.o.dlplomata. confiança dela. Por conse- ço, trazendo-o pa'l'>i entre os - � - CONSIDERAND que a Vl3 a a ranscon men a ram enquanto o Distrito Fedérai
1 O Poder 'Legislativo � guinte, a Constituição propos _ armazens _8 e 9 com Q l'om�o em Washington e de chefe toria concluiu 'que todos os portes Ltda. em 18 de Julho)

e 'o 'Estado de São Paulo fo

,e�cido pela Câmara e pelo ta não é parlamentar; - dum metro de proa. COl..O do gabinete do mln!stI·?: Os veículos da- emprêsa aC'Íma de 1955, refer�n�e ao contra-
ram os campeões masculinos

Governa'ftol' inglês da Illlà, .".. _ -.•••••••••- -,..... . disPõe de fu.ndo duplo, o. lo� decretos. de nomençao �a ;;e aludida não estavam em coo- to de con.Ces�ao de tra.cysPÜ"'- e femininos do último cer-

que Possui' diferentes meios I cal atingido pôde ser isola. acham no Catete a-!?iuardan- dições de tráfego, oferecen- te coletivo ,em auto_ônibus, tllm�.

de evitar que às l.eis' sejam MAIS"UMA" VEZ JU- do. O;"Arickaree"
�
- traz do o pronunciamento do pre- do sérios.riscos à segurança celebrado 'em 17 de janeiro

sancionadas. O "quorum '. _. '

\ ··seis mil. e. quinhentas e OI· . ;�idente Juseelino:'
. . p(iblica, sendo retirados lrne- "de 1951. . ,

neS"a Cam-ara 'e' 'ob�tl'do com DAS AGREDIU "
.

, diatamente de circulação., Art .. 2.0 - Este decreto en-

a p;esença apenas de 10 de- J'ESU'S" ': "

.

'.

I""L'IVRES O'S NAVIOS QUE SE sob custódia policial e depo- trará em vigor' no dia 8 de

Putados, num total '-.de. .38. -
sitados na gara<ge da citada janeiro de 1957, revogadaq

Isso significa que êss·e "quo-, l· -ACH:'AVAM R'EIIDOS NO EGITO
emprê�a; . as disp�siçõesMm .c�mtfár�o.

rum" é conseguido com a R.ECIFE, 8·(V.Á:� -,O'pe-
.

.

..

'

m�c?l·f�I����Dp�la q�spe� Fl��f:���l�ns, 8U��I�:neir�
simples presença dos depu- -dreIro J"udas·lsCarlotes. SIlva, . v .��

tados turcos e daquelefüire ... armado. de cacete, e pór CAIRO, 8 (UP) _ Treze navios ret�dos no canal di) toria d.e Veículos e Trânsito de 1957.

tamente nomeados pelo Go questões antigas de famiIia, Suez .desde· a _invasão �ngl,-!- Público tem amparo legal no

vernador. A Cámara, assim, apliCOU vári03 golpes 110· po 3.5 M.IL' DOLARES france:sa no Egito . �a dOIS CÓdi,go' Nacional de Trânsi- OSMAR CUNHA

d�iberará Sem a minima.in- pUlar Jesus Oliv.eira., ·deixan- meses, conS€guiram saIr par� to;: Prefeito Ml!nicipul
terv,enção dos rep'resentan- -do:"(J prostrado ÍlO' solo, ago- . RIO, 8 (V.A.) ..:_ Até ago- o Mediterrâneo. Essas embdl'-

------------------------"""7-

t�s de 84% da população de n:zante, Judas foi prêso em ta, trê., .paües da América cações achavam-se em vi�

Chipre.' . flagranté pelá.Radio-patru- do Sul já ofereCeram a àju- gem do Mediterraneo para o

2 - Quanto ao' Poder lha, enquã-nto Jesus era en· da de 35 -mil dólares a ref:I Mar Vermelho, quttndo f'l

ExecutiyoJ o GoveFnador,no';; caminhado ao Pronto Socor- giados húngaros, segunda no ram' bloqueadas, AgIora, 1'0'

meia o Presidente do Con- roo Recorda-se que no ano tícias fornecidas pela Servi- ram virada:;: com o auxílio nl�

selho de Ministros e -o des- passado Jesus .esfaqueara Ju· ÇO' de Informações dos Esta- rebocadores e voltaram atr�.s

titui livremente, sem ser .1- das pelas mesmas questões dos Unidos. contornando vários obsta·
brigad:> a dissolver ,também de f�ilia. A Arg>�ntina e a Venezuc- culos que aiIlda fecham I!ra- WASHINGTON, 8 fUP) -,
-....::.----------'---_;_----'--':-....-------- la ofereceram dez mil dóla- ticamente o çanal. entre elq�' A Casa Branca anuncia qu,�

(OM�R(IO �ASIL-PORIUGAL
.

-

RIO, 8 (V:A.) - Nos no- rável :te 45.43�tr)OO de ('8-

� Quando a T.RIUNFAL B'"
, 20 - vintQ - casais e

.

Ve meses. do ano findo, o cudos.. �

.

,

_
manifestação' de regresso U '�. Ca - pe s mais 7 - sete - peMlOas.

intel'Cftmbio cOJ;lICl'c'.al entrQ As Impol'taçges portuguc· dOI sr. Irineu Bornhall.l'en .. Ao todo, com o h?menao
o BrasIl e,Porf;ugal ofereceu sa·s. no, Brasil'atinli1iram a de� em nada, porque'o po- .. �e'a pleb� .ignar.:;t e es- geado e exma. esposa e o

aO nosso po.Í3 um 8,·a.ld.o favo- 16.661 toneladas, no valor de vo dela não tõm�u conhe" tuplda repelira acmtosa- sr. Jorge Lacerda e exma.

99.394.000 e.scudos: e 2S ex- � cimento a turma do 1!;LE mente o ex-governador, as sra. 51 - cinquenta e uma

porta,Ç�,3 l�!ls para o nns&o � VOLTARA resolveu con- elites sociais iriam consa- ;_ pesso�� presentes !

país ,3:5"36 �eladas, no va- � $ertar o fiasco. Decidiu, g,'á-Io. E a tUl'ma resolveu �ostar1amos de _uma
. SOLICITOU

lar de 53

..
911 DOí) c,("U,i!)�.' !

de início,

q.ue.
o fracasso

promover.
endereçada ao .corrIgen

..
,�:

.nes.t�s. nUIJl,�"':Releva notar que, em Igual encafifativo da recepção sr . ..Bornhau'sen, a ho�e- ros .. :
.

. LIO
período de lC;!j;) c ".lido fJvo- fÔI'a cul� do governador ltagem g:ranfin!1 e requlD- - c, .-(oO()-;.-.

.. CAIROI 8 (UP) O em-
ravel 90 Brasil se elevou iJ Jorge- Lacerda', que além tada de um REVEILLON, . Óom,� placar�_ de 2 x O

baixador do Yemen, A:b lu)
169.936 ni.il escudos. As ex- de não. garantir oficial- no Lux, a Cr$ 600,00 per contra"i:e:o .�r. IrlDeu BO�� Rahman Abu Aleb, conferen-
Port}lcõeS brasilei'�as pal'ê\ mente o êXl·tO da ESRON- capital nl:tausen.., em.br�beceu defl- .

" .

t 'b' Glou com o president{' Nasse'r
Portugal descel'am de ..... TANEA; tinha. motivos es- 'Foram providenciadas nitiva��n e e ,Pl'()l l}l .que. á respeito da sUJ;)o�ta agl'€s-
205.528 mil escudos para ',.. peciais. para. que lhe não listas e mais listas de I!de- . lançass:�IlF:$Ua" candldat!l: são britânica 'cóntr� o y�,_
99.304 niil ri,) ano findo. fizessem sombra e' não soos; escaladas comissoes; ra ao S.enado - o que' �l'a
O ·pri.ucip'.aI n.!y,duto de im- consegu.issem dem8nstra- sub-comissÕes: propagan- a fina.lid..,ade =,pre.cípua�da men. Inte;llpelado t.'1ôbre-:-:s·c

.

1 T 1 tinha pedido ajuda contra
portação de Portugal papa o ção popular _ m�is signifi- dà eS.cri·ta. e f·alada pelas sua vlsiJ;a- espeCla . er a

Os ingle,es,. Abu A.Íeb dé'cla-
Brasil foi

,0
azeite,.'!om o

tO-li
eativa do que a negativa. rádios

e,'
pelos .telef.one.s!.,

reconhçéld'o q�e-. ·atii.,'ar seu" rou: "Já pedimps tal, ajuda:
tal de 6.944.000 escudo.;; a �e- dos BARNABÉS! A desafron,ta serIa abafan- nõme no a!Db1ente g�lad�, Sempr.e estamos em lu:ta com
gÚir, vem o bret� co'n... .... Aquela vexante ausên- te. O desagravo ficaria na

.', :oe congeJ�d�i:qúé' 'encontra- '.

'los
imperialistas e, agoríl,;'ã-

6.343:000 escudos; em terC'f'i cia de _povo na chegada histól·ia.... '';'. ta em ��tno :�� su�. pes-- m
.

1"0 lugar o vinh'l, C0m .... ,

�" do MAIOR, pa'ia o g'rupo Mas". o REVE_I.lJLON soa. ser,.!.!.. ª&l.ra:!et. ..as ,�s-'" : guarda as _para V"'l' () q�e os

f f 1 d
' Estados tlmdos _,. que hiato.'

3.302.000 e,'icildos, fora QU' do BETORNO, exigia um- r�Petiu�, velório da recep-
-

,trasf-, E se O)
..
a an o em

ricamente fêm sido os 'cru-
tros-1t>rodut.98 de xnenor ex. desagravol çao . .(\ ele compareceram OUTROS CANDIDATOS .. ,

:,. za.dos da paz. � .farão".

pres'são no intal'eã.mbi:l. ..� _.,..,..,...,,_.i:.r.r..y;r��..---.r.."'J'''''''''''',,�Qh..m� • a..''':-''':'�J'....

da I Guatemala
MÉXICO,f-B (UP) - o mí,

nístérío lias relações exterio
res deélarou esta noite que
nada anía sôbre os rumores

referentes a uma invasão do
território .guatem!'tlteco a

partir- da front��...:J�lexica
na. "La Prensa"�iódic�
Iocal, ,ru,udindo a "fontes dlg,
nas dê"crédito", publicou es
ta. manhã . uma informação
em que ·.se expunha as ·pp�si
biltdadss de que o México
tenha sido a via de yassa
gem para uma in�o ar

mada da Guatemala: t&lada
aqui. Acrescenta o. citado
diário que o govêrno sabia
dos planos de ataque e que
tomaria�s medidas liecessá-

rias para anular o "complor"
A embaixada guatemalteca,
por sua vez, disse aqui que
tudo o que sabí.r sobre se
melhante corrspíraçâo era o

que constava no meneíonad.,
p riódíco, duvidando que
f osssm verdadeiros os rumo-]
res de uma invasão rle sua

pátria, AcresC'entüu qUe é de
calma a situação na G.uate
mala.

. ,

, MADRID, 8 (UP) - O cne,
fe do govêrno espanhol
Francisco Franco, concedeu,
ontem, condaçorações 'a ,,1-

•Novo assessor repres�nlàrá no
-

• I ..,

Orienle Próximo os ·EE.UU.

TALLAHASE,
.

FIÓl"ida, �.
(UP), - Em seu discurso de '"

posse, ao assumir' ptHa se.
,!!;unda vez o care-o de goveI'

.

nador da Flórida, o Sr. I,e
rGy Col.lins disse qUe seu es
tado está preparado pal'a cer
tos tipos de integração ra

cial, de�de que não seja com

pulsória. ACI'escentou que a

separação racial !las escolas
'da Flórida_ não pode ser aoo
lida, em fUtUl'Ó

\

previsil'cl
Mas aCl'edita que nos ôn�bu"
desta e de outras ridades, a

igualdade para braacos e ·n�

gros poderá ser'e3tabelee1da
sem violência.

.

assessor -especial do presi- Hospital Genl <te Hemps.,
dente Eisenhower

. para re- .tead, Long Island, 8 (UP) _.'

presentante no Oriente Pró_ Tudo indica que está caIbo
xi{no. Richards presidira uma ve:t m'ais próximo 'o' fim de
missão especial qUe irá' a03 Gabri&l Mistral. O -estado
pais,es �.aquela part� do mun- geral do ol'ganismo da poe-

'

90, a fim �e, expllcar-lhe a tisa· chilena continua a a
nova doutrma de, EIsen�o- , grav�r-se e já não· se alimen
wer

.

e desfazer as, suspeItas tJl a menos esper�nça de
�urgId�s entre os �rabes.\ , uma mudapça. O dr. Alfred
mes RlChards fOl nomeado Vogel, depois de examinar :1

AUXI'- poetis;l, declarou: "O fim se

aproxima rapidadtente. O
soro � mais acentuado. Não
há póssibilidade de salva-
Ia". Informou também o dr.
V.ogel que não haverá mais
consulta comum' especialis
:ta em câncer, anuncil1da O.i·
1:em ànoite.
MOSCOU, 8 (UP) - Mais

de cem mil pessoas recebe-.
ram com extraordinário en

tusiasm.o a equipe olímpi�!(
soviética, ao regr�ssar t)�
Melborune, onde segundo a

-/

êlassifícação por países, �on-.
quistou o primeire lugar, su
perando pol'- boa margebl 11

r.epresentação dos Estad'}!!
Unidos.

MISSÃO COMER�
CIAL
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