
WASHINGTON, 9 (UP) _ perants o Conselho Econõ. dsnse, 'Haró-ld Randall, que
As objacões do Brasil ao pIa. mico e Social Interamericano havia revelado a neeessída
no elaborado pêlo governo) pelo embaixador Flernando de de utiUli!aç.ão de uma nova

dns E.stad03 Unfdos em vísta l Lobo. A intervenção do em rota paca, o petróleo, tendo
o abastecimento

-

provisória baixador brasileiro será con- em' vistá os ef,eitós desast';o-'
da América Latina com pe. sequancía' da exPosição feita sos-da obstrução do Canal de
tróleo proveniente do Gloho perante o mesmo Conselho S.uez. Segundo ieveláção" do
Pérsico, serão expostas .hoje, pelo repr.es·eiltante, estaduni� xepreseptante americano era
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ItIO DL ·_,EIRO. 9 (V.A.) - As seís hotas da. WASHINGTON; 9 (UP} - UJn porta-voz da ,�rça _� � .

tarde: de ontem, quarta-feira; partiu para Suez, o aérea < infQ.imod· lIue um avião 'C()iis*�na�ion" (}-1�1 .

�
,

I I

eonttngente '. brasileiro' que'" integrará',ás _Fô!�as der '

s.a�rá d� B.ras.il:;aJ3,A�:�an�ito c�t:5. �!ll,dados �ste

..�••':·f·· .�'
'.' '�'." �:�.,m'" . ,�. � -�tr.a�·�· �� �.�m··�'r�Jal'l

Emergência das Nações Unidas no Ori�nte Me�lJll. e. ��s. os q�is."lrer,.O in.®rPfl!�dos a;_ Fôrçll Int�rll;"'l�-
.

Segundo fontes militares do pal�cjo presidéncial "ai 'de Emer;.gencla· das Naçoes Unidas no Egito. \

as tropas quase 500 home�s., ,viajou.a bordO -do "Cus- Acrescentou qU� o aparelho partirá denttj) de uns

tódio de Mello". Aniês ·da.: partida foi.,p.a�ada e.� re·: �ias de .f:ha:!leston _ Ca,rolina do Sul - para o lfIio

I· vista pelo presidente Juscelino Kubitschek;:' '. ' de Janel�o e transporta�a os s�ldados brasileiros até
. . '.<"." Be1rut. Líbano, onde esta localizado o quartel general :.

.

I.
.

Um grupu avançado de
...

40 a 50 �C).íne'ns.; 'v.1Jl.jarâ da FtÉNU.. .'. ..,

RIQ.,:.9. (V,A.) ,_ Os "atra- ra 6,9 milhões. O da Vene- 7,4 milhõés a mais que em
..

"

'd 'lat Nados' comerciais'; <la Amért, zuela aumentou de 5,3 mi- setembro.
antecipadamente emum tI'ãnsporte aereo b,orte ..ame· .O,BrasIl sera, assrm, o segun o paiS lI�o-ame' 'ea Latina, que havlámatín- lhões, IlltingindO' a cifra de 'Dezoito países registraram

i
ficano que virá espeCialmente bUSCá

•.
IO dentr'(} de riçano que contr.ibue Cltlll tropas Para a. Forç� ,4e

'gido 'um nível recorde para 12,3 milhões de dólares. Au. aumento em seus pagamen-
uns di�s. c Emer.g:ênc�a. Colômbia foi o primeiro a fazê-lo.

Os últimos três -anos, cres- mentos relativamente pequs tos, vindo o Brasil em pri-"•••••••••••••_•••••••••••" � �•••••_�•••••••"".........
:�rnm.��ma�ood�o�'n�"ctfi�Nm� eml�a- m�olq��mum�me�

'ES,tar·la·in
-

A rn ..eaçadas :sfa�:I�d�OSnm·:e;s·:m;ao1b�à{n�c�0;:SrO�b:ree:a: S:�f�i�;�;��; �l���:�E
�

, !ta. lizafldo enl;lobtldatrlf;nte ! bia sofreram uma dímínulcâo
-

situação 'dos "atrasados" 40,1 milhões de dólares, I)U' de 2.4 milhões de dólares,

A·s, Destilarias Brasileira:. '&�f;{����:� �LôNõii9(Ui)-=i;Ie)':""�
h

.

de 1953. � Acaba de renunciar ° primeiroIntenção do ssu �ov:r�" de
O aumento de 4,5 milhõesencaminhar seus petl()L�ros dia Venezuela elevou o 'seu ml'nl'slro- SIIr Anlhon, Eden O srque. p.�rte:m do Golf�,. :persi. débito para 24,6 milhões, el'.-

.

�. '.

cE>, diratáments para �� Oos,

I quanto que OS debrtos do B:a
.

tas �a Am«:rICa.do Sul, pros-
..

sil e d.a CO.IOl',Ilbia elevaram- Eden alegou moU',os de sau'deseguindo VIagem pará': _,a;-Eu- se para 16,5 e 49;8 milhões: .' I

-ropa, I?entro deste esQue� .
de dólares, respectivamente. , .'

.

o petróleo venezuelano,. qu..- '

Em eontrasté Cuba e Peru re- _-."V'••••••""'••,...••_""'•••-.-.-.:-..•••_ -

vin�a abastecendo a ��rl' . duziram suas obrigações pa-
-

ca Latm�, sera substituído na com Os exportadores nor- "ABA(AXI" NA('lONA'L 'TEM UMApalo pet:?l�o provenieni;e. �? ,te-americanos de 600 mil dó.' '. :I
Globo' Perslco. lares apresentando os totai5 VIR·rUDE'. POUPA AS DIVISAS' 't"

.

"de 9' e 9,3 milhões raspeetí;
Em exposiçao , per'{lp e o ,._

.

dConselho Econômico �� So- vamtendtoe·e,Ns°nVoOrStsa��s I'C��XO- RIO, 9 (V.À.) - POr pio: Brasil é um dos melhores
cíal. rnteramerícano, li em- ppr a

.

r' e-a r ,3 que seja um fUm:'! nacíona: mercados do mundo em ren
.

haíxador Fernando Lobe eha sobre l�porta.ctores\ d� I\me.� uma' vantagem de ordem ec.::· iíabilidade, pois cêl'ca çle 250
mará a atenção dos seUS co- rica Latma-em ,mtub�i)..; pe� nômi�a desde 10�Io advém' milhões de espectadores fre.
legas s6bre o. quanto o Plano ��em um t�tat �te 4;)!1. m�: poupamos divisas. A impor- quentam, anualménte" nos
norte-americano seria ,dano- 1 oes, 114 mllhD:1S ��.l:s <!l.C tância deste argumento cres sos' cinemas, o qUe s colo
sO ao Brasil, d'e vez que' pro· e� �etembro, ISSO deVIdo

Ce quando soubermos que') ca, neste particuJat, eomo .1
vacaria uma penúria de pe- 'pnnclpa!mente a, aumentos sétim.a platéia de aniver50't,
tróleo,'pois as.nOS.il�srefina" rel,ativ-os ao B�l e v,ene- I.H ( E.N D I. O U Tal declaração foi f�ita'

,

ria� estão adaptadas an- tra-' zu_b. �,".' 'ontem pelo sr. Mario Som-' -.
.

.

1 tamento apenas do. petróleo I O-i.otal do_Brasil aumen!oa '

.

I.
,. bra, Presidoente do Sífidica.to'

.
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_�'.:.....__-=- "'_--:- � -:--_ __,.
'" venezuel&no. .'. e , m. o�s passa� o

.

<:t_
. _, ,:"-, o .��., Nacional da Indústria �ile.

· ·UO"l·.f.�lf,C-.8'====Ç"8""O.:.....__JO·�SO'-rn.·8...-----:....·08�____;.,._8'·, f�IJ's<�··c��·a·II·',-.;;--Z·a·ç......;.--....·8·0·'�·.�·8·· ......-e·Q8'.........-..--·r.OI·-··8·...t=--g'·t·(�'I'C-'8· ��������il� f�����E{U II U . U ;. DI, . I'�:t���·�:�:�:n���: :;;t;?t��1�1i�i,,�:.

RIO, O (V:A.) �',. 'Na' sua secção' "�ond a do Catete" o vespe�tino'''A Noite" revela

d
.

brasileira 'no mercado 'inte�'-

que o presidente Juscelino, antes do Sell. embl!rque para o nortê, enviou as'-'s,eguintes

N" h.· ,- 'ad'
nacional, através de' acôrdoa

recomendações ao Er. Lu(!as Lopês� em ea, rátet; urgente: "Ao Conselho de Desenvoi-

ao a 'p-0881 1 e
comerciais,

vimento: prep3.rar até o dia' quinze de jan eira uIl'\ projeto de lei. ·de:vldamente 'jus-
.

f

'

,

tificado, �ôbre a u,nificação dos órgãos 1.1 cumbidos da' fiscalização da in<;ltIstria de
" '.'

,

'

."

energia ,;:létrica e o SeU fortalecimento. O s seguintes 'principios Ji)o� ser adota-
"

"

,_, .;.... ,�
.

"

Mobilizou seu Exército
dos: 1.) O Cpnselho Nacionlll

. , ----é';'-:.'
.'

. .' b 'l'f1--l':'''-:;'':''-d . --d' t· d BUENOS" AIRES 9 (UPl ,_ restaurou a morahdade no ta -' pros:'e1t;uiu '). sr� OE LONDRES; 9 (UP) - O rei-
de Energie: Elétrica será tj

ra sua .atlt�da4�, �os:.pr� l� sca }�açao .. � 10 �� pa e
'Não há nenhuma: pOssil>ili.. País - declarou ontam, �m :faldo, C�\rt'ena .,.-. limita I" no lárabe feudal do ,Yemen

, . mas do estUdo�. "de lúdr9gl;'a. eJ�n.c·ldad�. �l)S '.�()ldes 10 >.··.··da.de, do"-;l'etJ..Qrno d.e. Peron.. '<lo e'ntrevista coletivil ..o A.d1do �s proprlas frqnteIras arg ::1 es.tá ,m.obilizando seu_ exérei.-órgão que, estudara.:; li poiíti- , c .
� � lt, b .. H d f t 't

'

'Ca' O'�ral.·de emerO'iá''blét· fIa e US�$ g1-�ª'.' 5)' t\t�',' 'J)r��et9 ��'h��!gu' ,:ggy���_��él'ltt!lj; �l!ÍbótiL. de .��nsa.,da·,Em .:,ixa�.a, Ij'na�, e arma r�s fI a, '!J� to.,......,ge�undo infor,mou-nos
...� .'"t .". 8& '25. do" janeiro',d�vé '. '1 tempô.-no��onseÍho .Jt1a:eJP�� pel'omsml}..C9'tlSPlf,e, ��yh �r�!-!nt�?a., ·�·r:'Os�aldo g�f.'o. :'IPe�a� um Caso comp::ovJ.r..c hoje---.aqúi, .depois de d�cla-

e o. 'l):ibunal:administrati- .... ,

""-
. '. - (

.

E ",,"""Et'':'� .\"

�,se��!)lW��"p
L r�a� «. ': ")'. < .' de a;ç�o na_Bolivia, n(_to h3_ r.at·\lIll Xlrtu_al ..

estado de
Vo ref'erente í1lo assunto. Se ,ap�e:sen�ado.� J.-' _

.

, nef6�a",c� ..}'!�r�l:'a��.� •.. O. -dev�,4' _Q. .'. �, _

�l""''''',;- �,"
"

�endO li�a�ao· C�Jb qualq�.:},' guetl'81� eontta a Gfã.-Breta-decreto, regulamêbtllndo 'a,era atuallzoa'do. ?,
.

_

: ada'tiva' cfa" I�ev.ohi�ãl>. �'<t'!l";' -. Ao-;,cat..�,�a;,&$.'" tF,�...s.u1:�dc�llO, ln • .JÜla.,.. , 4ev.id,o �
... uma, dl.·s.patarã. subordinado à presidên '" " '"

I ,�:�t B '1
-

'50

���:;�J;'�:f:\ i'Jtr_or _e divsi'as ·'para.' '.,is !�f��� };;;�M�enciment;�a;;:�-p '. "
. .' "

RIO, '9
. Cy,A.) -:- Qua,ni1o IPecamco de descs!ga e e�-I cpmeÇou a desfIlar sôbl'e es- de' Metereologoià. � ,atti

l "por ordem de· Janlo Quadr"'sde Eneng�a EletrlCa, COl�. a,u ,

.
de �U:3. vI'>lta ao !\l�apa,.o �arqlle de mapganes, em !,?f tl!ità� de borraeha 'qU(! o con, 4s' 14' horas do diá 10: ..

"

,'� '�'" .

.

_

'

..., _.
,

v
'.

to no m 1 a sem�lha�t_ ?'( Presld,en�e da-- Rep:Ul)h�a pos t'Q_ d� $antana,
.

TerntorlO duz�na� Para bordo dó :!f\'r- 'Tempo _ Em geral ins" I"
S, Pi\ULOi 9 (V.A.) � Tra- trazo �es'lIltado de � des-

DNER. 3) �nquanto naú .elqs· em funcIoname�1to o SIstema .�edelal do Al!lapa. Ao pres- g.ueIro., fol recebictp com ca. táv.el.
. tlalhadores do,Départam�nto

.

SJ.i:ran.J.� �as m.aqulllas de
til' o Ministedo de Minas slonar u� bota0, (1 sr: J,usce:- lorosas salvas ge palmas"por ,Temperatura _ Es- Estadual.de .Estradas de 'Ro- 'contabIlldAde.

_ Entretanto, o
•

,I> ,. , t N. Rondon para -prêmio Uno Kub!tschek d�u InIcio,a �arte dos preg.entes: cOluiti- tável. qagem dirigiram u!lla carta 'govern�dor nM se deu por�nergIa o d_pa, t.amen � ;:;l,. e.�portaçao do pre;10l'l0 mine- �,presí<!enGial, :�onvidadQ8 Ventos _ Variáveis. ao governador, quelXlnd?-se sa.tlis'elto; e, ag�, dete'"ClonaI de EnergIa Ele�nca, No�el d� Paz no que aparecera el}l nossa da empresa
_ conceSsíolilJlt'la com rajadas. <í,ua- :eus pagamentos. esta- mllloll ao secret�l�. da f.a-será subordina�o 1.0 preSIdel1 M�XICO, 9. (.u�) - Co· balanç.� jie exportaça.:> com.c �a eXPOrta�ao ,e trabalha·�b· Temperaturas extre. v�m atrazado� em tres, me- z.enda qUe no proxlll�O mes;

, te do Conselho Nacional de mumcam do' 'Mt;*ICO que o
. o. segundo fornecedor de di. 'f12s. ClassifI.ca·ndo-se . ColnO m:'!"" I'IP. hoje: �.<�. O sr. Jam� Quadros so- Os pagamentos dos -dll'etores

.

En' 4.) C nti·1 Instituto do Ind10 Interame- .vlsas., de VeZ. que esta fadb- t:l0nto culmmanta da vhdta 'Másima 257 h
..
citou em sel�Ulda .esclareCl-. . do departamento de estrada.,EnergIa e rIca. ? ricano apresentou ,em Oslo

I
do a um re,ndimento alJ.ual nresidencial ao TerritórIo UO itHDlma 222 • mentos ao diretor da reparti- de rodagem sejam tlmbém

nuará eXistindoo.'
no ml�ls:

I
a candidatu'ra do Ml3.re_Ch�11 de 54 .'milhões de dÓll:\�es... 4.maPá. '.

.- ,._...,._;. Y..- :....................... �ão, qu-e inior.mou ter o a- atrazados em quinze dia:;!
tério da'Agric�ltura; a DIVl- Cândido Rondon ao PremlO

I
Tratando-se' do. �l'l.meIr:> ,Encontl:'avam,.se empilha-

..sã' de Aguas que restringi Nobel da ·Paz de 1957.
.

,carregamento de mtnt�r!o que �os no pôrto Para f;mbarque •_. � • . ',- .. .- 6,5 mil toneladas d,e llliné- I
. I I

' • .
.

Est'a;I/I-lo'··
.

·P.·-·r'a ·Médicos ��,;=�:�:����:� J'·.A·· E-·�:.,.......•.."U,': '·S·'
'

... ·A.. B& ,_' .

.'. . .'

.
16 navio belga ".Aretriz" con-

B ra' s"'I'I'e:"':' iii" 'r;os -nvos· EE. U_.U. �::��E���m� "AMooçrea"" oMccor- O sr. Irineu BornhauJen. quando "_l;ício. E yoltou a, démítir funcioná-
.

_
eleito para a Prefeitura de ltajai. há' 20 rios. em odioSOs atos de. abuso de po-. ,

RIO, 9 (v.A'-)'..:.c.. Uma org�nização norte"�t;1ericana sobre as graduaçoE:s que pos-. PUBLIN, 9 (UP) _ Terro- anos passados. demonstrandõ-se o es- der. Algumas déssas vítimas das suas

g,"diacta em Cincinati Ohio, a "Mldwest InternatlOnal Tra- S�le�, mencionando, a es�e' ristas do exército republica_ pírito vingativo que é e faiendo praça arbitrarjédad�s já residem � juizo.d'-e Dev·elopment Cent'eri', in.forma que receberá duran.te ..

0 clahdade para a 9-ual ,s,e te.m". no irlandês estiveram' ema-' .

t voltado e se desejam bolsa do seu desres.peitó às leis e !is,' garan,tias '

,. co�tra .0, I!;stado. P.ostula�do- os direitos
ano um Ctl'flSO para ,estagio em SUa sede ílU em hOSPlaIS, ção novamente ont'in

�

a T

das cidade::· vizinhas; de médicos diplomados pel�s i�cul- Mste mesmo 'Setor; 2) obt!lr noite, ten�o um'�upoe deles � prerrogativas' pessoais. �emitiu su- que o aluno da BSCOLA DA VIDA 0010-

dades de Medicina do BJ;asil. O períodO de duraçao desses d?as cartasde recomendaçao invadido. um depófjito de. ex-I .

tUamente· um servidor_ mu�icipaJ efe- sa não �oube r�speitát.
'

estÍLgios será de 12: meses,
so.bre sua pe�soa: �m ent�- p)osivos.e 'receptado çerca de tivó.

-

!
.

O Dr. A.vres -Qonçalves. demitido
não havendo previa seleção vada. Os médicos que dese- d�des !prof�ss_lOnals, 3� co· 5(10 libras' de produtos. Nas .!

t I Pr
.

d bo b 1�51 do
Por ,especialidade. O salário jal,'em participar dos ,estág�os pIa <?u certIda� ,autent1Cada últimas semanas o· exérêito 'N,o seu prim�rlsmo me" a. o e- pOr _ar em,� .

rn auseana. em , •

deverão satisfazer OS segum- do dIploma medICO; 4) pos� ';"'m" l"v"a'n�".•o �•. a) f' ··t·
..

<

feHo "eI"a senhor de baraçol-e cutelQ. E cargo de Advog�do da �strada de Fe:trooferecido Varia de 60 a 100 E' 1't
.

h' t b" d '\'> '. cu· e .E!l o uma ' .

dólares, fornecendo· ainda ates p0ntos: 1) nV1ar c-a a f,ulr co�. ic�e�) o aSlc�
t
a c�mpanlia dê violênCias con- funciônario que não afinass� pe1às pou· Santa Catarina, Ptopôs ação de reinte-

organização aos estagiários àquela organização, presta:n. l!lgUa l?,g �$a, apl'esen ,a· tra as s·edes policiais e OS:1,- I éas letras da SUa única e pfimeira car- ,gra_Ção n� cargo. A Justiça acaba de
ref.el·ções, qLlarto e. rOUPa. la do .i�formações . _m_inuC?as,. çaol Tao dMIDdweslt Intertnactlo- l'i.ampamentos milita'res 'a.tra� t'lh

.

f
. .. "}'h d ua

- dar lhe "'anh d cau d t
.

_ _

na . J;'a e eve opmen en-, �é da fonte'r d I 1 d
.. a. era unCJOnarlO no o o a r.

. -, ..,......0 ... e .. . 8a... �,�rmlnan'
ter" dos candidatos selecio- 's ,r I a a, r an :l

� dispensa' arbitrária do servido1' do a sua volta ao cargo. eondenada a

Mln. Bero!lrdes renunC'llou aoma'ndalo nados entre 60 e 90 dias no I do Norte. '

:.
'

IU a que aludimos ,..custou ao' erárió mo. . . 'Estrada ·no pagamento de todos os ven-hospital para o qlial foram. Y!.___ , t" 'P I"
'.

.
.

RIO, 9 (V.A.) .:.. O Tribu- na alta côrte eleitoral. Are· designadQs, visando um pe- �pres ImO a o oDla nicipal de Itajài várias dezénas de ma cimentos a contar tla exoneração e

nal Supenior Eleitoral re11- nunciit foi unânimemente a- ríodo de Ót'ientação e de pr�- WASHINGTON, 9 (UP> _: cru.�iros - quatia assás !elevada. na �áis,nos. ��norário� de advogado.
niu-se ontem sob a presi- ceita, com declarações d.e pe- paração para o estágio 03 Estados Unidos conéorcÍa-. épooa _ pois o .demitido recorreu ao Ma.is de dua� eentenas de milhares
dência do ministro Luiz Gal� zar formuladas por todos o,;; Qualquer médico interessado ram em iniéia'r negociáçôes i judiçjário e foi reintegrado; com direi- de crdzeiros custará ,essa odiosa 'vin-10ttL

.

colegas. nesses c:ursos d,ev·erá dirigir." sôbre um empréstimo pará a j
, . t Alf d B O S'!lpel'l'or, po-_

.

l'nt d ç' P l'
. .

t -j tos asseg'urados de vencimentos desde" gança do ex-governa.&ior. Várias oútrasO mInIS 1'0 re o ernar Tribunal . se >a() segu e. en ere o. o Qma comunlS a.
. I. .

des; após Ó Julgamento ''lo 'inic!o.tiva do ministro José "Midwest _JnternatlOnal Tra· Nos círculos informados: a data 'da demissão. ações já fora� ou serão ajunadas. ad-
. recurso n. 10I5, de que parti- Duarte, congratulOu_se peja de 'De:veloPlllen� Cente,r Ipc" ;Ii.evelou-se hoje qUe os fun.. l• te' flue se esgote o prazo de p&:escri-
.ripou, juntamente com o mi_ reeleição do ministro Cunha Enquirer Buildin,g ·9inéin.�ti· �ionários norté-americiano$J I Eleito Governador. o Sl'. Bornhau- ção, de cinco anos.''''nistro Dario Magalhães, re': Vasconcelos como represen- 2. Qhio, U.S.A.".. Os inscri. 'mformaram a Polônia que I • seno no ato da posse. finD'indi) cordei- E ennuimtó '0 povo- vê o dinheiroferiu·se à sua eleição para tante do Tribunal' de Recur- tos deverão aguardar a res- estão dispostos ·também a I ..

_
•

presidente do Tribunal Fede- sos, tendo o homenageado a- posta da entidade 'patrocina discutir outros pontos'-que ro, faloú em ser o obreiro humi,d� e" dos seus impostos empre,a� na repa·
ral, de Recurso= e declarou gradecido. AssociOU-Se à ma' dora entre 30 a 60 dias após poderão levar a um

estreita-II
não ó invasor brutal. e que vinha sem ração de direitos desrespeitados por-,

o seu desejo de renunciai- do nifestação o procurador ge, o envio I da documentação menta de vinculas '�ntre os' ódios nl}.n .r�ssentimentos. contiJluar a ódio l!olítico. o sr. Il'ineú Bot;nhallsen.mandato de juiz substituto ral da �epública. eXigida. dois países. '
"

, .
f tare'fa do bem comum. sem remorsOs e' de consciência quitada

.......-:.-
- "':- -__,.. - - - ,;, -

I Já no, dia seguinte. todavia;, jni_ com a irrespon�abilidade. ainda se' Jul-
� "� .

ciava a mais mesquinha' e a mais pro' ga merecedor de uma cadeira no Se�

!r�� '1
.

t· t
I

IIda:
�', I' langada ép,oca'de perseguiçõeS políticas nado! ,E _fl�� que· êsse mesmo Povo.lIue

1 � Js� n��n� l n�mna ln.�p8R.
__
��f��d�1ii� �E������;_ ,o.;

........--.. .'V'.r__:l".i",.__ =.'Y'.rp _ "'•••= "' ,..,1.. __ 1. 1

........_,
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- gramle piaDista �
->I

I �

-1881 J mia '6 1
I·"

"

(> GOWl'�ad�r�JiiaJdo� adiar, p'o� �o�to (8) dias o'aparecimento do Diá· :1';"

rio Oficial, correspondfonte ao dia, 31 de dt'zemb"_o de 1956.
.

.

Nele 'fez ,publicai o decreto nO 272, que 'baixa o Orçamento do Estado
_ .para 'o exercíJio 'em curso, Ato .de: rotina administrativ� seria, não' se deves-

fl'filem apontar, .quanto ao -mesmQ, 001& fatos transcendent,ls'( •

.

, 1:
1.0 - a abdicação da. maioria da A�selilbléia em cum,prir o seu . dever.> i,:'

I "fundamental, que é o de v.otar a Lei de Meios, _ I'
-·Os· nessess-bravos confrades do ."Diário Oficial do

2�0 _ � -.flagrante inoonstitucionalida«J_e do próprio decreto.,.
. Estado",

.

agol'la. ·t:m .concorrêneía aos dWtáis' órgãbs

:1' .P-ela constituição do Estado"o Guvel"ri�dor deve .relíleter�ae.!'.Legislativo, ,-
'com seus notlcíáríos e editoriais políticos::::" frutos

.

.

...

' até. 31 de aflesto de c�da �no;�:a'lJrOp��t3 ...rçamelltária _pa..a'·�.exercíeio se· ,d;!. moralização�dog. nossos costumes administrativos

, �gulDt.e. Em:Colltraparhda'f a A1!sembléla compete votar o or,a1U'ênto e'

enca",', "';"anda:am. atrapalha.d�s com o. novo calendário.
, ,minhá-Io à sançij.o até o dia 15 de novembro. .

.:

.

. A�sun e que'a edl?aO de 31 de dezem�ro de 1956,

"
O. Governadbr. cumpriu ã s1J8;. parte, Á" Assembléia; já o proAtff4b108

�
so 'fOI publicada. D9 dila 8, logo ��guida de outra, do

, neste jornal, pelà -sua maioriã "''''e,,\Ial,�,.ai.., ..Js tOíína:r ..�v;.. UlDa4das ./ _

• ..d� ,$lta,m�l.. .

. . _' '-'

preuogativas, que'mais eminentelbe.._té.,lhif J)eri..-eJD.�ãO! �n'do, � l!oder _,"'. cC) 'lute -nos ,SUl'pr.e�ndeu-na 2.a edtção dos valen-
_

., Legislativo, como de seu devérj:>o, �m�to, ����er� . 0� tal; :á;::pro. I:�' � �,té� l!0n.�des, foi .0 ·edttorilal relativo à grátidão' do
.

posta' do Executivo. É o que expl"eS!it( ,a ConsbMçao. .

.

t _"" ,,�4i&n9J,;isD1o,
.

.

" Mais específicâmente está escrito. na- § 1.0 do art. 36 de nossa carta, �
O: Iluztre redator e primoroso. .estilista que antes

, .Polítíca ; .nao era assim - ainda não afinou 'seu, pensamento

I Se o orçamento não houver sido enviado à· saiftção�, até quinze

I
ccom o do seu novo chefe.

de novembro,' eenstderar-se-á .aprovado·o texto da 'proposta' en- . É que o 'sr; Jorge· Lacerda;'continua furioso contra

I
" viada pelo Govêrl!o"� . '. ' o· .-tu?,cionalis�o, Por causa do' r,:idóso .fraeasso da

O .dispositivo, aparentemente. eenstítuclenahza o' decreto nO �72.
.

,manlfestaç,110 BARNABÉLICAI. E. tão fur,ioso que, vísí-
li E tal seria, com-efeito, não. aparecessen» no decreto :r,em.iss'Ões a.leisJ.vq. ._

.

tando domingo último o Morro .do Mocotó, lá, em dis•

. , tadas pOst�iormente. a 31 de agosto, data final 'em que a propostllF.podia ser' curso, desabafou os seus recalques contra 9S in'patos.

,�
encaminhada ao Legislativo.

,-
-.A. ..QAZET-A, de terç�-felra ú.ltima ... assim noticia

, Mesmo durante o período destinado à discussão e· votação do orçamên. O ilustre redator e primoroso estilista - que antes'

I
'

to (31 de agosto a 15 de- novembJio) não deu entrada na 'Assembléia, nenhuma _
- "Agradecendo as homenagens, o Chefe do

proposta modificativa do texto pi-imitivo, oferecido à Ca�a pelo Govêmo. I Govêrno, dtante da manifes,tação tão expontânea
Vale, dizer, portanto....

.

., . daquela gente modesta do Morro do Mocotó, salí-,i '
. 1.0 - que na falta· de or..çamentô votado·.llormalmente, há de' prevalecer o I entou que recolhia naque.le instante mais uma VeZ

, texto da,'prOp�ta; ,
_.

-. 'uma lição preciosa para os homens públicos. As

, ,I

.2.'0 - que o ato que baixa 0, orçamento, omer.amente :publicisador do re- ,-
- camadas humíldss não cultivam as lngratidi1es

ferido texto, e apenas. formal, e não imp-réseindivel a, que o Estado tenha 'dis S Ex i "
- '::�. c a...

Ia sua LeiAnua;. , A alusão siblllna, dados Os fatos, tínha, endereço.

3.° --que a� texto não podem comparecer sob nenhuma forma e dene- certo.
.

nhuma maneira, quaisquer, matérias que nele não foram presentes por

,oca:, �ão aconteça, pois,.�ma polêmica ·entr.e 9s nOS$OS
sião da sua remessa à Assembléia;. .

-

val.orosós confrades do. "Diário afiei.al" e o s1'1 Gove�':'
4.0 .L., qüe todo ·j,xer.to ao ,jeito orIginal, �invalida o texto inovado, tore

t ",
'nador! Ao óllgão chefe da Cadeia oficial, interprete

nándo-o incon�titueio' aI �e� por esse fato, .não sujeite) a cumprimento por· to· do .pensamento .do governador não.-fica bem chamar
dos quantolJ' alcance o decreto. "

de gratos ,aos que'o chefe 'do Executivo define de

Cont�ll:::!:.·ian.::!.2, n:���!��2fpod,56�:S�!gb.::..� co�dições do item
...·4.�:.achna.

1.-': ih�ratosl ,
. ...".

. ,.' .,
( ..

.os..... .

.•Comu,é dtf:ptaxe no va,l�nk cQÍega 'publicar as eoi-Anexaado ó Govêrnó ao texto que promulgou, dispo�itiv.oS< .qué ,dele ,4lão: "

\../ sas ·nov..amente, .qua:ndo. saem com.;ií!1correções, aguar�
.

constav-am, infrirtgiu a Constituição._ .

.....
, .

. damos at. republioaç�o ,do editorial "A Gr.atidão do.'
, Os contribuintes do erário estadual não estão obrigados' a eumprir� no

.".que':' lh� toca, um:. orçamento que àtenta .contra.·a- �I�ei Magna de Santa,
' funcionalis!po" .com·· o títúlo corrigido para uA ingra_

. 'tidão' do funcionalismo".
Gatarjna. .

.

. '.'
�

.

"

'I'·.·,A'.Justica, a'\"�"podem,'reéorrer. e ·puanté.. 'à 'qual devem comparecer,

"w'lhes .ii» rá ti, iii lia "ebu.lsiliadG ,<1",,"'0:
. .

-a
� ":?�2

'

_�rlrnelrot.s��r::_ '! 40,,"',.' "

I " )'
...... ' ; " ," ... i -"

-

'\
.

...
,

'SACO DE GELO ."" , �c
'. Qu'e se de,sê�bram minas 0\1 ���ouros no sohré .per- \ _ Numa emergên'cia qualquej.·

.

.

ieitamente compreensivel, "embora 'bastante raro. O que em que você precisar substituir
1

..��_� ..".._""'_"""';'_' _"..__';,_' �

€ inconcebíve-l é .>alguem d�scubrir:, uma -mina mim pi'i- o saco de gelo; �J!:perimê.te '.

meiro andar. Ainda mais no centro'da cidade�.... tsuca de banho d�,boriaCili1l",' ou
matéria plástica. Eitcha--a' cuid,,-·

Entretanto 'não foi só de' uma peS80a que ouvimos dosamente com gelo. e prenda ',II nlll.tillJ,�'"
referencias a respeito. Diversos o confirmam exibindo- parte supe;rior 'com um él�sti- Aluga-se uma casa de madeira, tipo -bangalow, com
f'e a 'prova de que foram "aq'uinhoados'" com a desco- co.

1.

, uni ano de construção, na Rua 'Clemente Rovere (antiga'herta.
",

ALMOF..ADAS
- eúritibanos). Tratar na. mesma Rua, nO 48 F., com o

Ê ou não é uma mina para quem consegue, nos tem-
Para evitaI: que as tra':u� senti&r lledro Mieira Lopes.

...

,

[,OS de hoje, comprar um terno de homem, em tecido meia venham a atacar suas almofada�, ,Será alugada sob contrato, por -motivo de mUdançá'
.lã, .a 460 cruzeiros? Ê ou não é um rendimento de 'uma espalhe sôbre elas úm p,\uco ,1� de seu propl'iétário:
mina·.poder comprar um t�rno de linho para rapaz, a 695 sal' gema e enrole-as tem, aéjxar.

(ruzeiros, uma camisa de seda a 89 cruzeiros, ou um .do aS'sim durante ]Jns dois ou três
dias.

.

terno -de finíssima;.O'Otifecção Ducal, Chester, Wollens
qu La Salle, com 20% menos dJ preço normal?'

.

E·o que dizemos-dos,.mil e u)D artigo� para meninos
e rapaze,s?

Porque não citar um co'mprovante da -exi-stêncià des
".a�mi»\t,. com� o, de Se poder 'comprar um terninho de
hrini �. 90 'cru�eiros, o'u' uma calça Kori)lga a-:98' cruzei-
t·o·!!'! .;.. .',

.

;Ê .u�a opórtunldadé"tão valiosa como si úma mina -9AFE' ,REQUENTADO
Paróqúia de Lindoia, para obras sociais para menores' teaJ fôsse essa liquidação Vendaval, realizada pela A- _ Quando .você tiver quê re'

_ Lindóia _ Concórdia ;.: , •. : 30,000 U d I Quental' I> c�fe.', porql!e nã'o
..t�!,!l·� -__------ --------_-__-

Patronato N., S'l 'Auxiliaqora d� Ç�mpos Novo"s ., � ' '. 25",000 11",0 e ar. ,

y
."

,,'

" fenlpo de fazer outro fresco, Jur.-
Pensionato Imaculadà C,\pcei.ção. (PFa assistência à. in- Rem justificados foram .os comentários dos inúme-' _te -uma pitadinha de 'sar antes de

fância abandonada) _ Florianópolis " :. ,.,' 40�000 i'OS clientes que' voltaram do' 10 andar (onde ,se acha colo'cá-Io em banho maria para
Pia União de Sa1)to A�tonio '(Departamelito de Meno- instalada a sec.ção de artigos: para homens e meninos) esquentar. O efeito é ·surpreea- ANG�LICA I)'OMINONI.

.res) _ Joaçaba· , > ,..... 25.000 l'.arregados de compras. Ê uma autentica, mina 'essa li- d�nte. • Filhos, genrO�Oras, netos, bisnetos e sobrinhos da
PQstó de Puericultura Darcy.Vargas _;_ Epval d'.Oeste

. !�:��� q,uidação. Uma miri� de.�ons,. artigos .e de preçi)s bara-
, "'EL O

pranteada senhora -D. Angélica Dominoni, vêm de pú-Posto de Pueric]Jltura _. Joaçab!!-, , .. : ',' QUAB:DA-CHUVA-,. H '1'1" 'f t
- . "d •

.

Sociedade "A cása das �en�nas" de FlorilinÓopoJfs 100.000 : Jí_s_simos. Uma mina da �)Upança e da economia.'
. ._ Quando'você tiver u.m gual"11J

ICO mam es ar s'eus maIS comovI os agradeclmentos a

SociedÍlde Ba'ú do''Menino 'Póbre d·e.Criciunla : Oriciuma 25 900 -

da-chuva velho para jogar fora, todQs �s que tantQ. se esmeraram em aliviar os sofri-
Sociedade Beneficente Patron1l1:'5 Agrícola de Meno-

.

.

IC-Illel·ra �I" -Cíl'e' r'Cf·' E'x1lr,-or experimente tirar fO'ra o pano e mentos da querida e inesquecível extintll. .

;es _ Caç�dol'" ,:� : , " .. 150.?00
•. �. '.,

.

, .,' .• :;. ..'. .usar a'armação eo.mo varal pá,ntl Rendem, pois, 'O tributo de·seus melhores agradeci-:Sociedade de Assistência. aos' Filhos de Lázar,os; 'man,
, _

. I d-
tenedor� 'do Educandário' S. Càtarina _ FÍorian6i1oJis '300.000 '"

pen< llJaJ' peças mIU flS. mentos ao dedicado e abalizado Sr. Dr. Antônio ·Dib.
Sociedade 'Criciumense de Assistência aos Neee�sitados CÓMUNICA-DO "N0 96 '.

'

\ MEL' O"U MELADO
- Mussi pela inexcedível 'assi'stência médica; ao Revmo.

So.eied��r��u::ti��·N.' s: 'd� ·�á�i��·. d�' Ri'o' F�:.:���·� : 25i\000· _ Quando você tiver que me- sr.'.Padre' Ag-;;Stinh(l Stahellin' pelo inestimável confôr..
". .

,.,
A CARTEÍR4' D O É C R t .dir melou melado, para um� ,to' dos últimos Sacramentos; ,a S. Excià. Revma. o.Sr;

B""ço do. Norte·.:.: � , 25,000 ,.
.

.

E C M R IO,.EXTERIO '. orna -.� 1- ..
e 'e A b' M tr l't SE'

A'

S C
.� " � l·eCeh.a qua quer, exp!!..rlm n. rce ISpO e opo I 'ano, e a . mmencla. o . r. ar.Sociedade Lag,eana, de' assistência aos'necessita,dós. . . .

. 50, ÓOO '':f'úh,lico, -para orienhção dos interesSados,' de referêl1:cia ;' � -. h• . .

J �
. pOlvilhar á �icara ,!Pl" .,al·1ll a 'lU deal Dom. JaYme de Barros Câm�ra.· .....nela ,preciosa � e."Sociedade N. ·s. 'das Vitórias das Crianças D�sanlpara-

. 75�.0'OO- ',c:o disposto no artigo 25,.letra '�d"",ao 'Deéreto nQ' 34.ts93, 'Ulltá-Ia eOlll' manieiga. ;Assilr., - ,,' Y

.
d� _ Pôr�o .·Uriião :.,..� .. .

'''': '. ,ú 5 dOe janeiro de 1954, (iue não -concederá licenças para tanto um comó óutro, ·éscorrel·ií,o ai-elltadora Benção; a vizinhança' amiga�p'elas, caridosas
SocJeqade OpelJula.de Canolnhas ..•. , " ..•.. 25.600 '.

t
-

de I
1'-

t' até a' última go;'.l. sem grudar E:olicitudes de seus indispens,áveis s�rviços.
Socied..'fde Urus!iang�ens\l de A-I\sist�nyia aos 'Necessi- '.' ,.," .;. o}�por açao .cane a em. casca .�clru:ada, nos respec 1-

nas paredes da melma. (APLAl. 'Externam sua profundll-. gratidão aos bondGsõs
tâl1oS' - thussanga ,'.�.'.' : 40.00.0 .

," '\Qs pedidos, como originária 'de"jJONG KONG, por não
Exmo. Monsenhor Frederico'Hobold -e- Rev:mo. Pe. Fran-Socie�de São.Vicente' de Paulo __:_'JagUal'una :': . .' ":,, '.; : i5;�Õllb·,�'-<, . 'úl:" essa Colônia 'ingiêsa produt,úra do réfel�do artigo,"

Socied.ade S; Vicente 'dé 'Paülo, 'para 'corrstrução .,da .� -". �. Rio-de Janeiro 4. (le Janeit,� de 19'51'
- ,

..,
,

,CiSCO
Biane-hill'i que se prontificàram a oficiar no to:

Cása de Caridade _ F,lorianópolis : '. 800;000, ,',c ) I
.

T 't F·lh 1)' t"
'

'

'5,a''ohe JMais' tante cerimonial da., Encomendà§ãó, bem comu a, todos.
Soci�dade Tubaronense de Amparo aos Ne(!'�S'itados .

c,

a gna�lo. os a I. o -, ue or
"

" II.L II.
.

(S q��e compareceram aos. fun.�ràis .ou os acompanharam.

(para menóres) _ TJlb�rão .. , ..... :
..

:
.. ::.:\: .. / ·8n.0�(I _-',1 a) Adehno. Debene(bto - Gerente. . '.

'i" I' ,

(

União. Florianópolit9-,lPa' "'d'e Estudantes _. F'lorranopphs • 4.0.,000' Lil!hos·'pelo.ReelRb�lse P08� ,�.�:.cemI. erlO� entre os .9uais a.p�az-lhes. e man<la a jus·
f: . "

tal!'" JJif'ad\cional �finna·de .�lça�.s.�hel1t_ar, o honrado Governado". .d? F.!stado; Exmo.
5.000,0000

., : ;', � �, S. Paulo " admife l<; A-gentes, Sr. DI. .Jorge Lacerda,. que se f�z. oflClalm�nte repre-

VENDE SE"
"

.. _J 'sentai'. ,',
.-

-

. 0,.,
•

,} _ fri.."
,

.:.-
.

,dando. excelente comls��"", Estendem sensibiHzad'os sua sincera gratidão a
�. 'belo m�truario gratis. TE· .

. ,

Vende_-se, por pequeno:'preço, uma'· ge}adeira.pal'a
CIDOS LASCO _:"

..
Ca.'xa� quantos env.iaram, flares, e-pessoalmente ou por escrito,

colocar gêlo. "

'.' lls.�onfortaram, num gesto' de solidar�êdade cristã que a

.
:Ver e tratar à 'rua Fern�n.do Ma�had� 'ne �2 8.305 -.,. São P,,"ulo. todos �ma1tec'e.

. apart. 4.
< .

.�. ; Finalmente, aproveitam 0_ ensejo para convidar â
iodos, 9S' parentes e amigos para a Santa Missa de 70

, ,_
(Há; que' .farão celebrár na Catedral MetropoHtana, sá-

" .��"dp' diâ�...... haiqo l>róximo, dia 12, às.7 horas, no altar do "Sagràdo
..

Santa ·Cataijn.. , Coração 'de ·Jesus'\ antecipando s�us agradecimentos por
:.(..ei............... _ .., '.' ,,:Qais . .ês.se,.ato de .Car..idade Cristã,

,�
Em fins do ano último, .no concurso ele "execução

da Escola., Nacio\}âl d-e Música, o,,�oveIJl pianista, Col-.
bert Hildenberg; Be:t.erra, alunó do Prof. Arnaldo Es
�rêla obteve o 1.0 lugar,' cóni m:eda-lha-de ouro, 'execu

ta�do "Fa'ntasia e fuga", de Mó�art, "Prelúdio e fuga",
do "Cravo' bêm temperado", d� Bach, "Impressões se

resteiras", de ·Vila-Lobos e "gcuiaia�, op. 35, �e Chopin.
O juri do .ncurso, segundo "�. -imprensa. carioca; foi
dos mais ,severos e exigeufes, qonstituido por Aires de

Andrade, J. Otaviano, Iara Gqm�. Grosso, Zil� Mou�
ra Brito e Cârlos AlhÍeida.,

.
, '<

.

�

I' Colbert '1I. B�ierra 'e filhó dn, Cltpi1r�o Agostinho
. Bezerra Filho e de·.D,3 Lydia,Hildênb�rg.Bezerr�. "'Seu
pai é: catarinense .. Daí, a y_isita: ;qúe faz�' n-o. niomentp, à,: -

<

1108sa Capital. "Visitanâó,.nos, ontem, '�'informou-nos de

que fará um. cóneerto para, os flo·riano;politanos,. em'

data próxima) - a . ser ·o'pll.rtunamente marcada.
Precedido da memol'Àv-el vitória na Eséola Nácional

(le Música. e dbs, l!lais cpnsagrªdos" a�laÍl�OS da criti
('a das grandes capitáiíi, ó jovem e-já' vitorioso artis
ta, estam?s c�itos;', tornará inesqueciv�}' #

.

hora'�'; ar-.
te �om que no.s" brindará" n,a:�-e��.�iç,ão'. 40 ,,�.u ,no,�ãvel
l'epertório.- .�'

.'

,
, _. I ..

:·�·
"

..
�

Dentro em:: dillS. v€JI,tal;em.Qí! a-'.:informà.r a ·re�peito
�o grande çon�erto .projetado.• '! ". ". _ .

Verbs 'P[1. SalifãlCatariaa \

�
� .

• Ilaislerio da Justiça "

. SUBVJi;NÇõES EXTRAORDINARIAS
Obras Sociais da Paróquia de Ipumirim, para amparo a

menores _ Seara : :-., .

Pa,raiso da Criança - Urus'sanga "
'

.

Patronato Salesiano de Ascul'ra - 'ndaral > ••••••••

Paróquia de Capinzal para assistência a menores _,

�apinzal ; , : .. ,.'� : : 4(j.0ô'JJ�
Paróquia de Concórdia pára obras sociais para meno-

res -;- CQncórdia ·. '.' ; : ..•... ,.. , > •• _, 40.000 ..

Paróquia :éde ,i�icare .par.8 obras:..,i��jai§! .. ;para:;me:riores
_ Il)'ica,ré" -. J,oaçab'!l '" "J .::, > . : ,

Paróquja :,�o Ipmet;ê � P&>!'a ·ii.ssj�têl)ciac. pa�I!" meiÍly,res,,:' .

_ Iomerê' -,' V)deira' .... ::.,. :, .. :'?_ .,'" ........:
" 2o:ii60:';7

. HOSPITAL DE SANTA CECiLIA
v Tomamos conhecimento, por intermédio do sr. José

.ROUPAS DE RAYON Ribeiro, elemento de' valor, que ,reside na ,localidade de
- A,s roupas de rayon: depois Santa Cecília, município de Curi�ibanos, de, qUe vários

ode bem lavadas, devem ser lllU' ?lEimentos daquela localidade estão empel.lhados na :cam·
g�lhadas numa ,soluçã?: de agua panha para II construçã'o de um Hospital com séde em

mo.rna co�n .duas _colher.es de.- ge- 'Sã�ta Cecíli.a, servindo para. tÔda ·aqp.ela .;região.latina; Çpnlle.rVlR'aO -ásstm' o seu.
" ...

� 'G t t-' !'ri L"'� ,

d· d'
.

·t�.:l
'

't
-

aspecto'''de'flovas.
..

'

..
,

. '. ",. es O ao 01.1,1'<::: e. IgnO e, '\lUa nossa aceI açao e
,. ,., '., _. ·c·olaboração..:

.

�iJ.OOO
250,000
200.000

30'-ÕOO'

WILSON PINTO. ".,

.' AGRADECIMENTO�E MISSA
I.

./.

" • <

" .',3-

"
NORBERTO CZERNAY

:e:

HELi'ROSA CZERNAY·
Comunicam aos 'parentes e an}igos o n·�scimento de

sua tUha OLGA, nã Casa de Saúde'São·sebastião...
__ , :rlot:i:;mó!iQlis, 8 de jai).eil'o de j957., � .,,;:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Floruinópol'is," Quinta- feira; tO 'de Jlp\eir� de 1957
�..

�

o fenômeno I

arthticado8nól
'.'A mais destacada perso-

.

nalidade do ano'!' - confor-. I

me a opinião dos comenta- : -:

BôLO DE, OURO .rístas
_

nõrte-amertcanos é" I
Experimente a receita de> sem ,dúvida, o jovem cantor I

hoje e ficará encantada
ELVIS PRESLEY. Antes

Ide, abraçar. a carreira, art.íscom a leveza ,e o paladar'
do' bôlo.

' , ,

, tica, trabalhou como chofêr i
, I .. g r e d i e n t e, S:"

de caminhão, "tendo êle pró-
i

1.1' t, ;'d' 'd' ",�.,",
' "prió'contribuído para o se.u- a: a me Ia ,peccgos ,

� " ;;' ,

.

','",

'\
calda

e.,',." ruidoso êxito no munlo. do
, em ca

di 'E' tad U -',:.:1

:2 eolheres -de
". a-.i:,a, -,d' J. lS"CÔ".?o.s"., I;l �os_

,
: n.1u$)S

, . �"ff; '!' '�j�' �ilf :- a 'A-mer.lca- ,através de-uma
manteIga,I'::beiJll:c'hermJ�' ,'" _:)'>' -" rf_:"-:-' ,

.'
"'<',

, -' - ''l' 'gravaçao < 'parucular "'que3 gemas
"

'. custeou. Tal, aconteceu, na
3 colheres de açúcar mas- d íd '� f"a,t' d ".', ver a e; pe 9 o e varias
cavo fábricas ha, erem recusado

3 colheres de sopa de mal
contratá-lo de Imediato.

�na Assim, o próprio, ELVís pa�
- 1 pitada de fermento em

gou para:gravarJ E ... o re�
pó sultadó�rião-precisamos es-

J. colher de sopa de fubá .

"

bem fino'
clarecer�

,
.Aí',,, está, milioná-I',rio ê""C"áda vez--mais sénsa-,

as raspás de 1 laranja '

" I�ional, con.st.:tuindo-se e�
I'

MANE1RA DE FAZER: ldolo da nf�Cldade n.orte- ----- ....._ -' _

-- Certamente as outras fi- 1- Bata a manteiga com americana, com profunda
carão .sentidas e invejos�s ; o" açucar até ficar cre·r influência: na França e najporque- as pérolas. que estãó mosa, junte uma a uma Inglaterra. ,.

em moda não são naturais. as gemas e bata mais. ELVIS PRESLEY tem si-
••- -••""............. ...,. ""-:;_••••••-".•••-. Nesta estação estão se úsán- Em seguida mistu,re o do combatidissimo. Conside-

ANIVERSARIOS, I
- menina Fátima Delam-, do pérolas ligeiramente' eo- fermento à maizena, ram-no alguns. um flagran-

FAZEM ANOS HOJE: "

bert Filizola; filha do sr�
loridàs de rosa'; azul; ama· e adicione "ao creme..-{ te atentado à mora,l, tais 08/

,- sr. Walmor Delfino de Mário Filizola e de sua
relo' Ou lilás .. ; Numa só batendo 'para misturar Irequêbl'os de sua, danç;t

Souza, funcionário do De-
I
exma. espôsa d. Jandira tortalidade ou en;t côres bem, por último ,o fu- frenética exteriorizada atra_

partamento de Estradas de
I
Delambert Filizola se arIttonizam constitui em

I pá e as raspas 'da la- vés de movimentos sensuais

Rodagem '
"

I ,- sta. Alair Rosa, filha uma jóia ençantador� com-' ranja. por parte do ca'ntor. Ou'tros,
- sta. Altair Rosa d? sr., Jo.sé Rosa, �uncioná- ,plemento para .qURtSI .til,�a, '2 -\'�scorra a calda dos entretanto., vêm nêle o reno-

-, sra. Nancy Vaz Rosa, rIO, publIco e de sua exma. toaletq, _ AproveIte a IdeIa I pec.egos e corte-os em vador da moderna música

espôsa do .sr, Artur Rosa, espô'sa d. Auraa Rosa.
"

para I(l,
_
elegante temporada·1 fatias, não muito finas. popular. norte-americana,

funcionário da DOPS des-' Reynaldo dos," Reis, que se inícia ff'gora ... guar- , 3 - Unte umá fôrma rasa intérprete- inteligente, que

.ie Estado I Lobo r

.

de' os seus c61�res de péro- com manteiga e colo-, soube descobrir algo de no.
> las naturais p'ara,Jo ano que que a metade da mas- vo e espimtóso em matéria

<

vem estas .agora em moda sa no {undo, em segui. de dtmo dançante capaz de
não lhe caííça�Jlo preocifpa� da cuhra ,cOm as fatias fazeI'" delirar as' platéias!

- ";J - .)'>

çoes . . . de pêcego e por, cima
(APLA). o' resto: da massa.

4 - Leve ao' fôrno, mode
rado ,e 'deixe fÍ,car uns
50 mInutos. Retire e

deixa, es,friar bastante
antes de dessenfôrmar.
Pode·-ge- servir só ou

.', I'"

acOmpanhado de uma O mais, anj',igo diário dt
geleia ácida e u-qta bo- Santa Catarln..
la de s�l'vete de creme. I, '-'''18 e 8R!dr;t

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.\
/'

_"- ,- -
-

'
"

,.
, � .'

Pio' •
·"'7

.....

"

>
'._ ./

'/ .

... \, . .' .. '.,
j� aí vâQ 3 '008' nÜlitoS- "PORQU:É':S" dessa' gigantét'lca,

�e Aiuási espantosa Liquidação "VENDAVAJ,. DAS
LIQUIDAÇÕES' 'com a qual Â Modelar está sensa-

t » " cionalizan:d9 �'a opinião do 1j!'stado:

'LO) Para uma renovação totaldo -estoque. �,

2.0) Com a inauguração em breve, do-seu 3.° departamento comercíâl,
.

nó prédio ora em construçãoà rua Trajano, n.Q 29,"a'firm-� .pro

pl'ietária dos Estabeleclmentos A Modelar vai entrar numa nova

fase de desenvolvimento e expansão aumentando a já yasta va

rtedade de artigos suprimindo, todavíac-outros de menor ln-

.teresse. . . , '

�.O) PORQUE,lla verdade A Modelár,procura; Identífícar-se, ao
.'C

máximo, com os interes:!le's do povo e .muíto especialmente com

os de sua grande e tradicional freguesia. Interessa-lhe as-
-

sim, poder proporcionar grandes oportunidades e vantagens
aos que, há mais' de ao anos, a prestigiam com simpatia e

apôío !
�quanto à PREÇOS, ,

deixamos de publica-los São porém tão extra -:- tão real e
'

sensacionalmente baratos, que permitímd-nos
CONVIDAR TODA A POPULkÇÃ9 DA CAPITAL E DO INTERIOR

para que venham constatá-los pessoalmente! ,

. Sãc-nulhares dos mais finos ternos para
homens e.rai>�zes, São camísas e calças
esporte. Milhares� de vestidos,' tailleurs

blusas, bolsas e artigos de banho ; cama.
e' mesa,

.

etc, etc. São tambem tecidos para
cortinas, passadeiras e tapetes da A Mo·

- .delar de, móveis; -: ': . .»

Até as bicicletas gDz-aIp Ide, um abatimen
to de Cr$ 360.00 em cada,
Tai)lbelrl os cristais e ',põrcelanas tem
20% de desconto

.

A "LIQUIDAÇÃO VENDAVAL" é na verdade o Vendaval das líquídações. O
maior acontecimento comercial da atualídade.,

'

.

Para os que queiràn;t aproveitar "peehín
'chas" em campras de artigos de inverno,
cujos preços estão atualments em alta"às•.
sombrosa, tais como peles, malhas, taíl-
leurs, .cobertores,

J

etc. gozarão de um des
conto de 20%

.'

\'

�. .

;o;.."�_ .... ,,•._, ..._�--:_._. _

;'" .

i: 'I_
._.
i: f

ii. _. :"

UL,lIMA'
�'M'ODA'ULTIMAS' . ROSAS

. ".,
.

"

,-
. J Batista,de Qliveirá .

-
•

_..:.'
�

-
< ...

...
,- ,_'

_ ".i;� r· ':, "" -.
_

"

.i -::- ,.-
--

.......
Colhtdas-dahâste- .ver.d�, ao: fipt' (le um jde�l peJ:d.l,p-o;' 'fII,!!I;\......_....���,;:-:---;:-,....,-

as rosas qu;�"te marido, apó{�longo"ir�artkio, _-'
..

'

.

i
•
sei que ap�as serão, rias ,tuas mão'a <'<le �.!o" :"/,,i', I. "', <-

leve sombra de idílio, apagado e esquecido:.':", >,

Rosas, qu� são :ÁDEUS, brando afago da mão

que outras rosas de sonho arrancara, tão cedo,
dêste vas,o de amor que foi meu coração.

Sob a vaga expressão do olhar descoJorido,
,

.

elas terão, somente, a duração de um:'cifio>.. ,

iguais, porém; d� luz; _às de .um sonho empireo, >:
hão de em son;l}os florir, noutro Járdím; fI{lrido/..

/

Rosas, que, tu regaste alguma vez com pranto,
e" outras vez-es, 1I0ridente, em segrêdo,
querias' num fervor cóm que noje as quero tanto,! "

. .....
. .

JoaquilQ Coelho dos Santos

1
José Sobierajs!ki

Maria Jos�e�os Sa�tos Ruth Silv�e�Obierajski
A tê�. o grato praz�r de participar aos pàrentes e pes

eoas amigas o cJntrato de 'casamento de seus filhos Jai-
me Coelho dos Santos e Maria Regina Sobierajski.

'

Jaime e- Maria Regina .

Noivos
.

Florianópo.lis, 5 de Janeiro de 1957.

ALCIDES ABrnu
ADVOGALlO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

FLORIANÓPOLIS - SANIA CATARmA

'AVENTUR,AS

.,-na; ....

.1.
• ;1

"

,

Voce Sibia .,Que • .' ..

e:
'-
-

'

...., 4*: .L�l
"

M UM�AQn'M �OOIÓAICÓ "O� ;:'E:.'.IIJ:,AC.ABA nS;,I\JA&:'�Q O ",?'M�I� �)(fl\!lf>L'A�
"I!�f")n. ('QI,J7 J:iV\�)l.ITO f."ll'- l:EAl). fo-. :P ('....
,J'eM A r A�ÇJl D� ...E À('> c: ,� ';cY"X:' �

eoP,r t?;'CO Í)� l, 'ST�AS�'('.')M(i '0':; TIG"�S.

)�!"-'i; -
UM DISCOO�

vITIi?O(_.d oJ: .Y'
C"êtJTíM€�rQo-c:. � "

OIQMt::TRO ,t:PM 11.<15

�.5MI1..,-,;o,> �E
-

ESPIRAI ('
-

Ç9RIlVAÇ4,..

,-

P A R T I C I ,P A ç Ã 9
Ernesto Lândmau
Emniá Landmann

Thomaz C!lmilli

I'e'

Guilhermina Martins
Camilli

"

têm o prazer de partiCIpar aos ilarerifes e pessôas
amigas o contrato de casamento de �,us filhos lolanda
dos R�is Martins Camilli e Nilson Làacbnann.

Iolanda e Nilson
Noivos
6-1-1957

:e:

Florianópolis JoinyilIe

conterrâneo; sr.

Paulo Gonçalves
Vieira da Rosa, da reserva

remunerada do Exército.
Pelas suas qualida,des

morais, pelo seu 'caráter,
pelo seu espírito compreen
dedor e pelo 'SeU cavãlhei-

�

rismo, o Gen. Vieira da Ro.
sa, partíéipe de todos os

�

'movimentos propug_p:adores
do nosso pr'Ogresso;- floza de
geral -estima na, Capital é
no Estàdo. Cercado, entre
nós, do mesmo respeito
e da mesma admiração 'que
o envolveram na brilhante
carreira militar, o (kn. Vi�

'cJra, da Rosa ver-se-á hoje alvo de significativas e jus
tàs homenagenll. Presidente do Chrbe Doze de Agosto,

--.- ,reele,ito, vem dando à sua administração' maior êxito,
destacando-se, en,tre as suas i'niciativas, a da construção

-

{!m marcha da nova e monumental séde.
Nosso colega de imprensa, dono de pena lúcida �

culta, ao ilustre nataliciante é-nos grato abraçar efusi

,

'iamente, na auspiciosa data: '

1"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/;, LIRA --:TENI.· cuu i�:
�t� ,/

..�.

,�t�
/ �

,- -, . ..�., A Biblioteca Pública Municipal do Estreito acaba

�t", 6.a ..feira _:_ dia 11 -'B O l'T E A M E R I C A NA! - -SOIRÉE JUVENIL.,.das 7 ás 10 horas .!. .de recebeuImportante .doação de livros, feita pelo jorna-

�t" Sábado - dia i9 -' ·SOIREKDO BROTINHO (Eleição de "M iss Brotinho do Lira" 1957)! "t.�. lista Gustavo Neves.
�� ,"

, -��. O ilustre membro da Associação Catarinense de Le-

.!. Sábado,� .dia 26"::'_ G R I T O DE' C,A R N A V A L ! ,��. tras, percebendo que a "Campanha dos 2.000 livros" en- .

..�. .

-

.

, '. .:. controu receptividade entre o pôvo catarínense, não

�:�' ,- i. , .' o ...."
.

. l� quís deixar, de incluir o seu nome entre os que já fize-

..� � � � � � � � � t-� �� � � � � � � � � � � � �..�� � � � � � ..t. � � �..!++.�..�!..!++.�ft t...� t- ram semelhantes.
� � � � � � �. � � � � .. �� • � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � ,.� •• � � � � � � � � � � � � � � � .. �� O l' d di'

.

l' t G t N f------�--. -" ,
" ,

.

s Ivros oa os pe o Jorna IS a us avo eves, 0-

Iam os seguintes: \

Fome,_ Knut'Hansum
O que Ví em. Moscovo - RenrÍ.Béraúd
O Império dos Sem Deus - Pier're Croides

.

A Vida Trágica de Van Gogh - Irvint Stone
O Romance da Ciê:!!.�ia - H. Gordon Garbedian
Ratos e HomeI:ls .:__ John Steinbeck
Enquanto a Mode não vem - De Souza Junior
Cin:arron - Edlla Ferber

.

.

Memorial de Ayres - Machado de Assis
A CiJade 'da Fartura - Alexàndre Nevieroí
Hist6ria de I'a Conquista oel Rio de La Plata

Blanco VilaJta
U.R.S.S. um. novo ,Mundo - Caio Prado Junior
O Santo Sepulcro - Sofia Kas.sac
O AI1tnento dos Deuses - A. G. Wells
O Meu 'Dia - Coelho Neto
Pasteur - Calso -Cruz
O Lobo, do Mar - Jack London
Dificuldades da Líriguã Portuguêsa
Terra Virgem _;_ Constancio C. Vigil
Estados Unidos _:_ Pedro ·Calmon
O Feiticeiro do Deserto - E. M. Hull
Obras Completas -, Castro Alves-
O Pensamento Alemão - Jean S. Spenlé
O Anél de AmetIsta - Anatole France.
Pae Gariot - Honoré de' Balsac
Pussanga ._ Peregrino Junior -

Um Marido Ideal - Oscar Wilde
Obras Completas - Castro Alves
O Réi Cavaleiro - Pedro Calmon
O Capote do Sr. Braz -:- Piemonte
América - MoDtteiro Lobãto·
Cincó' Minuto.§ e GaratuJa; - José de Alencar'

..
' '. ,Tambem.' o c'oronel Pedro Lópe.s Viei�a tez d9ação
de .6 volumes, <!olaborando assim-para o _êxito final des
�a magÍl�ic.a'�càmpanha em favor da Bibliotéca do Es
:reito,�recenteménte: hfstalada;

� )'-'>. -"

PREFEITURA DO MUNICIPIO D'E
FlORIAN01POllS

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTREITO

CONTINÚAM AS DOAÇõES

«NO tendeulo»

Cóm a Biblía. na Mão

M. Said AJi

� 'ltesJru�o�'�a :.;t1t6tua
de ... te5s�ps.

LONDRES (B.N.S.) territórios, . a fim· de -não
O jornal . libanês "Sahar", se verem., ameaçados pela
comentando, há pouco, uma lambição dos que desejavam
fotografià, na qual se :veem. explorá-los'? A destrllição
egÍpcióS ,derrubando a eil- da estátua de De Lesseps é

tátua de Fernando de Les- (> símbolo da crise. do Egi-
, :seps . construtor dos. to, da revolução' e de todos
-, g,randes, I canais de Suez e os países que lutam por li
do' .Panamá - diz qUe, con- bertar-se do imperial\smo.
siderar De Lesse.ps um sím- Na realidade, não se trata
boio �o impe,i'ialismo "cons- de uma crise e, sim ,de uma

titui. um desconh.ecimento tragédia. A tragédia está
da históri�, uma .deforma- repreS"entada pelos êrros

ção: dos, ·fatós e, uma ingra- na discriminação entre o

Udão acaJ:>ada".
.

CORstrutor e o colonizador,
entre a obra de edificação

_
O citado j:ornal pergunta é a colonização sob o am

"ser.á p!,>'sf!i.vel.. qt\e"es egí-
.

paro ,do construtor. Por ou

'PCÍJ.8 mo'strem tanta desfa� tI'O lado, só as "naçõ�s, �qU'e, /'
,�atez a ponto de desejar que não ,tem sabido desenvolver

. jámais st! tivés&e construí- sues recursos próprios,

••••r I do ,o canal, para �que o Egi- constituem qm chamariz

I
to nunca se visse exposto para o colonizador. Deve
aós_ pel'Ígc::is do imperiaIis- riam, porém, ter em con
mo?" :Qi� em conti:auação: ta que sua libertação do �o
"Qual pud�ra ter. sído o I<Jllizvdor não pº<le ser cO,h
destino da Arabia Saudita, cNtizada por meJo' da dés
do Irã; do Iraque , se não I truiçã<f, mas só mediante o

existisse .petróleo � em seu.s desenv�v�mento nacional''..
-� .

.

-

�
.

QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO
Clama a-- mim, e responder-te-éi, e anuncial'-te-ei.

coisas grandes e firmé's, que não sabes. <Jeremias 33:3).
I,eia Jeremias 33:1-9.

'

HÁ MESES .A.TRA'S vi;jei para 'uma localidade ;ural
,. fim de realizar um culto em casa dê família crente.
O chefe daquele lar é fiscal de linha da companhia de

fôrça e luz. Sua casa fica bem perto dos, fios de alta
tEnsão que levam e!lergia elétrica' às cidades vizinhas,

.
<,nde é usada para mover as rodas das indústrias e

iluminar casaª e ruas.

Como de c-ostume, aqui no Brasil, nós realizamos·
os cultos à noite. E' esquisito dizer, mas o salão estava
muito mal iluminado. Dirigimos o cuRo sob á luz de uma

fumacenta lamparÍlla..
Curioso, pergunt.{li ao meu hospedeiro por que êle

usava querosene em lugar ,de eletricidade.' Disse-me,
que êles n'ão tinham transformador,' de modó que a ener

gia pà'ssava perto, mas não podia s�r utilizada.
Isto foL para mim como' que uma parábola da ora

ção. O grande poder de Deus está tão perto, mas quan
tos de nós vivemos sem êle por falta de um transforma

. llor - a oração! Não precisamos viver vidas fracassadas,
pois a .oração pode dar-nos o poder para sermos cris-
tãos vitorfosóa.

.
" .,

.
O R A ;çrÃ, 6; "

_
Nosso .Pai, muitos de nó�estamofi!_ vivendo nas tre

vas da tristéza e' dR" ansiedade. eoricéde�nos a luz da fé
e a confiança �erenà em teu amor e bonda'de: Ensina-nos
a orar, de modo que possas introduzir em' nossas vidas
a luz de tua verdade e' o poder de _ 14m amor. Em nomé
e Cristo. Amém.

'

P E N 's A ,M E N T O P A R A O D I .A. '

_••mlilft M.,.,.... • 5f"

'� ... 1O:;�ãa. U.... r.

'fICOWo d.�, fll·C.'.
•• lei. tal � 'ONTA GIOSSA

..... '.I8l10

E ,D I T A L N0 1

(De ordem da In8petoria da Alfândega de Floriarió
]:.olis, faço público para conhecimento dos Srs. C.omer
dantes, que o pagamento, das Patentes de Regi.tro; 'a
partir Qésta data, obedecerá:O disposto na letra !'b" do
2rtigo 26, Decret<! nO 26.149, de 5 ,de. Janeiro de 1949,

, (Cons'Olldação das' Leis do Imposto de C<,nsumo) ,assim
�

discriminado:
.

.

"De 2 de janéiTo a 31 dê março - para os que
-

. ...
tiverem de renovar as respectivas" "Pàtentes de
Registro", desde que tenham solicitado a reno-

. vação até. o último dia u.tH de fevereiro de ca
\. da ano, pagando o emo1ume'ntó. integrãl, . de
acôrdo �om o do ano anterior, se, antes de ven
cido a�uêle praz'O, termi'narem' o comercio ou o

fabrico; os contribuintes que não. tep,ham._pago
os emoJumentos da "Patente de Registro", até
29 de fevereiro, diverão pagá-los, de acôrdo com
a le(ra inic;al de sua firma, dentro dos séguin-'
tes per iodos : de 1 a 5 ou de 16 a 20 de ma�o, os
·de letra "A" a "H"; de 6 a 10 ou' 21 a 25' de
março, os de letra "I" a "O"; de 11 a -15 ou 26
a 31 de março, ·os de letra "p." a "Z".·

Outrossim, informo, para es�arecimento de quais
quer dúvidas surgida.s, quanto ao assunto em ques'tão
que a Alfândega de Florianópolis, por intermédio delse�
�uadl"o de Agentes Fiscais,' estará � disposição de quem
mteressar: .

"

• __ ,r

Precisa-se. de uma moça
com conhecimento de Conta
bilidade e Pratica de Servi.' IMPOSTÓS 'SOBRE INDUSTRIA. E PROFISSÃO, LI

C�NÇA, PUBLIOIDADE E ATOS S()BRE E00N9MlAS
DO MUNIOIPIO E TAXAS SOBRE AF_I(1AO J)E
PESQS E MEDIDAS B LlM,PESA PUBLicA;'SOBRE
EST:ABEIiECIMENTOS €OMERCIAIS INDUSTRIAIS

'E PR'OF-ISSIO:NÂJS

ços de escritorio.
Apresentar-se à rua CeI.

Pedr.o Démoro, 1466 - Es-,
treito. Falar c�m o �r.
Guérrã.

,Pela oração, '·tornar-se acessíveÍ a nós, o poder de
," -

A DL-I' .E! FltHAL
'TODAS' DEVEM USAR A'

_tIM4Ifttil.f!l
1 ..r:-',�......�

,,'
(O �EGUL.ADOR VIEIRA)

_'

"��ol2! -

J �

�LlVI�;�h�Ó���; ��;�INAS
,

'��"<"'�-_.".�
'�Enfprega-se com vant�em p�.ra com-

.

,.�".",
_ baler a� irregularidades !Ias Junções

k, "" -;_ periódieas das senhor.s. E calmaftle e

�c
, ..
_

.

regulador ,dessas funçõe-s.
,JfII �1-"__ f!.UXO.SI!!,�TINA., p�la sua .com.'
'�HÀ�AÃf .provada ef,cacl•. e mUllo ,recellada.-

'.
'

. Dev,e ser usada com cOftflança.
,

Deus.
D. A. REILY (Brasil)

E D IT A l -

'

).
1.0 Trime�tre de 1957

,_
De ordem, do sr. Dir�,fór da Fazenda, torno públi-

<'<tque,. dura�te o. ·corr.entetmês, se procederá nesta, Gire,.
to�ia, a cobrança do::! impostos � taxas acima BMlnciQna

dos; ..c'orrespondentes ·ao 1.0 ·trimestre do corrente an,o.
'

Os impostos e taxas que ,recaem sôbre as Profi'ss-ões
Libe.raisic.:pe�lSÔes, .:Cia.· de Seguros, de/Sorteios' e ,�fa-
helecimentos de Loteria, Representante�'; .CoJllerci�is;.
'Bancos -e. Casas Bancárias, Bares e Botequlqs, ,é outros

quaisquer negócios de carater transit6iiip,! s,�rãQ pigQS
de uma só vez, Il@' mês -corllente. .

.

. .

"
� '. \,

Findo o prazo . ..!cima, os aludidos -itl\Pw3tQ8 ce 'taxà.s
serã0, cobra.i:1O'S 8!C.resCWCils da. multa de' 20%:' .

Diretori!l< da Farenda, em 2 de janeiro de 1957.
,

- W. D'Alascio -

OFÍCIAlJ-cADMIN-ISTRATIVO

1IIIIÜll ... de· ,FloriaiópoliS

IMPOSTO J?E LICENÇA SOURE COME'RCIO AMpU
LANTE E TRANSITO DE VEICULOS PARA CONDU

çÃO DE PASSAGEIROS E DE CARQA,

-te'ouEstuda .�.:'
.Muito,? "

Exercício de 1957
De ordem do sr. Diretor da Fazenda, torno público

que, durante' o cor,'ente mês Ae Janeiro, se procederá
neste Depªrtamento, a cobrança <tos impôstos acima

ll'encionados, refé'rentes 1i0. corrente exercício.
Findo' o praz'ó,' acimà, . os impostos serão cobrados

àcrescidos' da muita de 20%.
.

Departamento da Fazenda, em 2 de janeiro de 1957
W. D'Alaacio

�

Ol.'ICIAL ADMINISTRATIVO -

caNF0RTO�absoluto,
Gr,ande ECONOMIA

ECONOMIA absoluta
Gra'nde CONFORTO' I'

••

/�
I.

..,..;;'1",,*':�!!;.t ..

f\QUEC'EOOR EL�TRICO CENTRAL.

/.
CapaCidade:

100 a 1.000 litrOS
•

r .:;..

,

•

AQUECEO,OR

e ara o
RIO· DE JAN};mO

.
Representação e Qistribuição

FIrma sólida e espeCialisa�a em pàpéig e papelões
para !ins indústriais e lab?ratórios, panos couros e se

melhantes, procura l'epresentação para ó Rio de Janeiro
� .e Estados vizinhos. Cartas para caixa postal nO 743 _

RI9 DE JANEIRO..

�.
,

.ELÉTRICO
I'

,_'"

r�4
IMERSÃO, e

I

Capa.côdade 30 LITROS

• Const.ruido inteiramente de
,

cobre.

• Aquecime[llo ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·

ratura desejada.

)'

Fabricado& nOl t..
horizontal,. ".rtiwl. .�

O MISTURADOR DÁKO. de ,_,.

(agem instantanea. permite a

maior ."010 d. graduações de

rEMPER:4ITUR", .

• -Consftução SÓlida. sendo a caixa intern•.d. COeRE •

revestida de INteria' .ltamente LSOLANTE (lá de. vidro).
• ,Resistência do tipo tubular, <inteiramente blind••
• C�ntro'e autom_tico. de tem�ratura pet.',UItMOSTATO.

que,proporcionl Qflnde EC'ONOMJA. ,
-

- �-
. _" �

.

1ifflko �i� �;�RI;.4(
'-_.�_, ...._i", J Z ...... 71". V.» . _p A'R T I C I P A C Ã O

FRANCISCO'DIAS' COSTA E SENHORA
, partUiipaIll aos seus parentes e pessoas de sua aini

:fade. o nascimento de' sua filha MÁRCIA ocorrido na
�\faternidade Dr. Carlos Corrêa, em 6/1/Í957.

.'

-_.

'
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Não estrague suas fotos e torne mais' econêmíco o

seu "hobby", pelo estudo dos, manuais 'IRIS, em portu- Levamos ao couhecimento dos cónsun::idores de
';$tuês. Cada livre dá o direito 'a f.o�o-consultas gr,atui- GÁS engarrafado que, a partir desta data, o preço de
i' ., f- I"I:','"-'.:"Iir
.ta'!." .' ,"", f '.' . ' ,o',

•

• g-ás, entregue -a domicílío, será de Ci:-$�26;50 o quilo., '

Tudo· pj":;; prilldpfa'bte : '.-.'.�.:' t-0il'4'O,OO;
.'

,�S'se-"a:umento: se, deve .à; Lei __nO 2975, de: 27 de �iF
. Tudó sobre focalização , .. :.. 40,00 vembro de 1956, que ;elev�u ����sfdei:ave1iiiente o "impos-.
Tudo sobre exposição '�"""''';'''' , 40,60 to único sôbre derivados de petróleo, repercutindo tam-.
Tudo sobre fiJ,ttos .......•........ 45,00 Lém sôbre o custo dos transportes.
Revelação do negativo '........ 40,00 No Rio, São Paulo e Curitiba, o ,aumento foi de
Coueção' do negativo ., .••.. �.. 40,00 Cr$ 7,50 por quilo.

'

Ampliação do negativo •..• : ...•.• '. 40,00 Florianópolis, 5 de janeiro de 1957.
Tudo sobre .o instantâneo ......• ; .• ' 45,00 Pereira Oliveira & Cia.
Tudo si luz artificial 45,00 / Carlos Hoepeke. S/A. Ind. é Com.
Tudo sobre a pvísagem .,.......... 40,00 Irmãos Glavan :

Tudo si foto a�·tisticas •...•. ;.....
-

35,00 .T. Moura & Cia.
Tudo sobre a copia ..•..•••.....• 4'0,00, A Modelar
133 formulas f0tograf, .. ; - 40,00 C. Ramos S/A.

,

Bríncadelraa fotografo 40,00 EJetro-Técnica Ind. e Com. ;S/A.
Tudo sobre o flash '. . . . . . . . .. . . . . . .

'

40,00
Tudo s/ fotometros 40,00
Fotograf. ( e c.íma bras. . 35,00
O novo valor-luz 25,00
A camara mínístura \

••• • • • • • • . • • • • 105,00
Fotografia esportiva .•............ 50,00
Fotográfia em côres .•.•......•••. 75,00
Abc fotógrafico ,.; ',' , ...• , . . . . . . . . • 120,00
Cinecamara e s/ tecnica ., .. ', . . . . . 150,00
Cartilha do cinema •..•. '. :•...•... , 70�00
'Argumento cinematogr. •.•.......... 50,00

-- Abc cínematografíeo .•..•. � • . . . . . • • 60,00'
Montagem eínematograf. ..... ;...... 60,00
Nas boas casas do ramo ou 'pela Editôra Irls,

Postal 1704-São Paulo.
' '

Atendemos pelo reembôlso postal.

•

'"

�,.ij.I�,"':�';� iii '.

PROGRA'MA DO MES

PROGRAMA PARA O 'M€S OE JANEIRO

SÉDE BALNEARIA ..,

;f"
t:-J;!
Dia 13 - Domingo - Tafde dançante .na Séde

Balneária _ Coquerros

SÉDE URBANA

- Dia 19 _ Sábado _ Soirée a partir das 22
hóras

-.

Dia 26 - Sábado _ Soirée a partir das 22
horas

/

NOVIDADE-,J 0/ ES1ADO-'
o mais antigo, diário : d

praça, Santa CatarilUb .

,

Leia·.. 'a81lIn,;", /

. PROCURAMOS REPRESENTANTES nesta

para fitas adesivas impressas (DUREX).�
Executamos ímpressõse para marcaçao de produ

tos indutriais _ propaganda para lójas comerciais :....

sêlos de garantia, etc. '

ISomente à base de comissão e sem exclusividade du-
rante os mêses de experiência. .

"

,

IPRADO IMPOJ.TAPORA SIA _ C�IXA ,POSTAL
nO 5315 _ RIO DE JANEIRO.

,

I ele êrélr#lr#le='êr#lêr#lr#lêê.-I'I#Jª'$I_êí#1êíê
.

Motor Maritimo· ((P[iNJJll>i �
':�

.Motor ideal para barcos de recreio 'e para outros baroos símíla
-res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente- equipado, inclusive paínel.dednstrumentos.:
Dispômos para entrega imediata, n�s seguíntescapaeidades:

gasolina 8C HP Diesel
80 HP'''- (direita. e esquerda)

103 HP ;, " "

132 HP " " "

5,5 HP
11 HP _

35 HP
50 HP
84 HP " "\1;i{��d �:;I

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"
Qua�squer tipos' para entrega imediata- - Completos -;- Com
'motores DIESEL "PENTA", partida elétrica -=- radiator -
filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados díre
damente com flange elastica á'Alternador de voltagem '
trifásicos 220 Volts' - com excitador - 4 cabos�, para
ligação e ):Iuadro/completo--de' contrôle; todos conjuntos, estã� .

assentados sôbre Iongarinas prontos para entrar em funcíçna> ,I
_

.

� ..

mente.
REVENDEDORES, AlJTQRI�ÁDOS PARA O ESTADO' DE

SA,NT'A C'ATAR�INA-
MACHAIl>O & Cia: SIA Comércio e Ag�ncias

. Rua Saldanha M�ihho, 2 ..L. Enderêço telg: "P RI·M U S'�
Cx. Postal,,37- Fone 3362 -_.'"_ FLORIANóPOLIS'

I . r=F#I[#Jêê;F�êíêi#lêêêe;$êíEf'lt#iêj#Jí#J€fW\ . i
.... -

.•
�

..

"

"

"

rY, LRll8Xído,com' Baba.0

��"h�gem,·., ES1Deçiaii(d,âde:�·
�Jlla�GIa t:jflrme:�IDUI'IIIIL-'8,ID,lllf�"'oi = ·

-

f8llltradl) .rI' ,

-' eçADOID·_..se _jempO�e�lab�lro _

�.;, -.7-;-{�".--
- ,.

'I
,

..

�" ..;, .�����!�t;'
ESPEClALIDADE1

- ---=---------------- --�----------.- '---- -------- - '---

! '
-----;-----� .. _---_.

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

'Secretaria, d,a';�?�ei9,Jl-
rança PUolfca �

1rIIiD�; ,

,

. Torna público c:ue em virtude da falta, de provi
nêneías por parte da EMPRESA TRANSCONTINEN'TAL
TRA.NSPORTÉS LTDA.; ante as 'vistorias' da I.V.T.Po'
que, condenaram diversos de seus coletivos que vinham

-

l crerecendo graves riscos. aos passageiros . que utilizamC"
suas linhas, resolveu, para salvaguarda da integridáde
c da vida dos mesmos; determinar enérgicas e imediatas
1 rovidências através da I.V.T.P� e da Delegacia Regio
n-al.de Polícia, no sentido de apreender aqueles ônibus,
fazendo assim cumprir as recomendações reiteradas da
Inspetoria de Veículos.

-

,

Essas providências foram executadas na madi-ll8'lt
da de hoje, �ntro dos preceitos do -Côdígo Nacíenal do

: ':Trânsito, e com a presença de-dois funcloaártos da Pre
feitura Municipal eolocados à disposição desta Secreta
ria por solicitação ao .senhor Prefeito Municipal.

Os ônibus, apreendidos serão substituidos por ou

tros pertencentes a-outras linhas e devidamente visto
l·iad'os. A documentaéão a respeito, encontra-se em po
oer da' Inspetoria de 'Veículos à disposição de quem in-:
teressar, para verificação.

"

Estas vistorias serão estendidas com todo o rigôr,
às demais Emprêsas de Transportes Qoletivos.

- Secretaria da Segurança' Públlca, em Florianópolis,
de janeiro·de.lf!i7. "

'FOTO AMADOR'

,�
�------------��---------------�--�------------�----���

Preguiça� �_�,fraqaeza
'V.A N'Aml o:�·

� < MOÇAS DESANIMADAS"
HOMENS SEM lHE.RetA. /

'

Nio é s�a culpa I
_

t a, fraqueza que.o deixa .cal;lsadó,lp41ido,
com moleza no corpo e olhos sem bri!hQ",
A fraqueza atrasa a vida porque, rouba

as forças paraflO ,ull'balhoc. ;/ ,

.

VANADIOL' ...

,
. a,umen�a. ,os g I o b u los _ sanguiptQS e,

VITALIZA,. o 6angueenfraqll�Cido.' ,�' de gosto delicioso e pode
, ser usado em tod�s as idades,

,----,_'----

Comunicad'o'-'
"

I

•

,

'- ...
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. Qúintá- lena; 11) ae Janeiro éle 19M
----------------..;...-------_._-----..,,_ / '.. -' -_- ... ".- ...... _. --_-..:_--------------

.......

---·-�"n 'ESTíU)O'" o MIU'

.ovo' .,.-__14eate .'_--••••-8.0.
•

� �
._.

,r-"lj.' ""

_'

Sábado passado reaUzarall!-se ele!çõ�$ na Feder�çjo �qUática de Santa (atar�na! lendo sido �Ieilo pa�i- ii p�esidência da enlidas IIde o esportista dr. Ari Pereira e Ohvelra. O sr. Joao Balista dosJant�s conseguIu reeleger-se Ylce-pre�ldente. Nossos paraben�. �
.

' ,

. .' "'" �:'.:·til�J1
.. .. � � -�' � -:-. �':��'....................................�.....�..�..�..�..e.....e..e..�..�.....�..�.....!..e..!++!..!..!..!;.\.!..!..!..!..!..e..!..!..:..!..:�.M:�."."."."."."."."."."."..".�.".".".�."."."."."+".".�."+".".".w+"."."+"••T.TT.TT+ + � � � � � � � � � � � � � � � � � � T T T T T T T T T T T T T • • �. .

•

\' .

Está treinando 'Iuilo belO I
'''eilhl'�:.�alvi-rubro

Djàriamente o OITO do C ceu espetacularmente o pá
R. Aldo Luz, Campeão dê ill-' reo de "auterr igueg a dois'
rubatuba, tem apresentado I com este novo estilo, junta
bons treinos sob a orientaçá6 mente com o SeU companh'�l·
do técnico Oordeiro. ro,

.

um argentino .

A guarnição está fazendo
uso de nova técnica apresen- Atualmente são compo
tada Pelo voga Hamilton Co!'

I nentex da guarnição, íncln-
. '. .. � � �, +;

r
deiro, dando 38 remadas por

I
sive reservas, os seguintes.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:t+:..:..:..:..:�:..:..:...:..:":�+M:. !�."."."+".�".".M�.",�."."."••••".H."."."+"".�+",,+;",.. minuto, estilo ídêntlco aos remadores: Hamilton, Chi-

, '
,

"

. '; .
.

. remadoras; argentinos. AU�:; : cão, Edson, Sadi, Oríldo, Os-

S h· ',.' i···tt" '..'. A. 'd'
-

'.' ti"
" tim

-,peonato Brasileiro de Futebol .Hamllton no último campeo-I rnan, Kalil, Vilela e a reve!a-:
C mI P"[eve a I r�"1 nato carioca de remo, ven-: ção de 1956, o novato Flávio.:, : .

i
.'

,

�. '" I, � t�,.. , '.' '1�j;._
-

. Até o momento. foram, (�li�inado M��o Grosso) \ .

.

_
.

_. '.
.

"disputados 34 partidas e Vítoria : Espir íto Santo
!,.� -d

·

t I·d· ta r. das mesmas sobraram qua- 2 x Sergipe 1 (Eliminado ...

,.�' '.i_ ,O 0:1\ -O' a '

. ·,IS .-

II !::s�:::sd�:s �::i:Ce;:o�!!: Se����na: Piauí l'x R. G. EM JUNHQ NO BRASIL O BIR'MINGHAM
Para o antigo remador do C� R� Aldo luz, as guarnições ��!a:, r!�:çc:oo�o: j�;�:l��:�. No;::02p���i�i:n��:a��:u�)x Cl:b���R��t��!iN"��irm;� a ��S �l��ri:��:�t��e:o�,·

\ putados e os respectivos 10- Alagoos 2 (Na prorrogll-ção gham City" recebeu as in- o vencedor do time formado
. do Vasco e Bota,fogo são superiores cais: Paraiba' vencea.por 2xO eli- formações referentes a com- pelas equipes de T,urim

vou Vencer o "Aldo Luz" lá 1.a RODADA _ 18-11-56 minado Alagoas)
.

, petição internacional' a ser (Itália), Barcelona (Espa�Em visita-a ·seus familia-, .

Fortaleza: Cealá 3 x Ma-. realizada no Brasil, em ju- nha), Corintian.s (Urugüai)res, e.ste\re nesta Capital, o tudo. está a minha palavra (111 São Paulo. O "oito' do. Goiana: Goiás 2 :x; Mato
ranhão O (Na prorrogação nhot e julho, proximos e da e o São Paulo clube proremadOr vascaíno Arlindo' dada ao Vasco, aliás êsse clu· Vasco, modéstia a parte, é Grosso 1 . , -

Ceará venceu por 3x1 eli:- qual participará o citado motor do certame.Schmidt, mais conhecido
I

be carioca tem me tratado da superior ao "oito" aldista,.· Maceió: Alagoas 2 x Pa-
I

por.quanto pelo 'q1!le pude ob- ra' l·.ba' 2. minado Maranhão) - clube britânico.nos meios remísticos ilhéus melhor m:meira possiveleM' A
'

1 R'.

I
..

servar à guarnição aqui da Natal: R. G. Norte 4 x

.

acapa: mapa
.

X 10
, Oito equipes cOPlpetirãode "Lancha' NOva". não poderia, em hipotese, a1-

Branco 1 (Eliminado Rio' e os adversários dos Bir-O Arlindo, qu_e' é primo dJ guma, faltar com o meu com ilha não é mais aquele es- Piaui O
_

.

_

-

I" ; -

p'a'n�alno' de 1955. Ale'm dQ'i Sa-o LU.I·Z·. 1\"'aranha-o 4' x Branco) minghIlm nas" partidas eli-Chicão; iniciou sua, carreira prómisso ,com o clube que .1- -J.U

A 3. I t ·l·t d" Vasco, o "OI·tO" do Botafogo, Cea_ra' .2 Rio Branco: C[e x

l'minatór�as serão o Vascode remador no C. R. Aldo tualmen e et>tou mIl an o .

R d
. l' ·(N

.
.

FII camp?<;'o carl'oca, esta' reman· Araca'J·u·. Serg.l·pe 1 .x Es-
. o_!l Ol'ua .

\ .a 'p.rorroga- da. GRQla, o amerigo e oLuz, obtendo aí grandes vi- Despedindo-:se, acr,escen- _""

R d
.

tórias, onde era titular do tou Arlindo: "Infelizmente do explendid8lmente e nós pirito'Santo 2 .

�. ção ?n. oma venceu por

". R:iver
Plate. Os jo�os serão

famoso OITO' BOMBA '�H".I .

.

va�cainos temos· que lutú' Boa Vista: Rio Branco txO ehmmado o Ac,re).· dIsputados' no-RIO de Ja-
.

.' neiro. '.

junho, por via aér�a.. Há dois :ános qUe o '�an-l"" muito pára vencer OS cam- O x.Amapá 1 3.a RODADA -:- 2-12-56 .
.cha" veni, defendendo as, Co- ·Sul-Ame·rl·cano peões cariocas. Repito, é di:l.- ,Porto Velho: Rondonia

(Estrearam Paraná, Ama�
- res do C. R. -Vasco da Gama . sagradável, para nós "cata· 2 x Acre 1..

. zonas, Santa Catarina; Pa-
, ._(Rio), conseguindo sensàcio- d F t b I rinas" perdermos a invenc�- 2.a RODADA - 25-11-56 ;

E t d d Rio) VIRA' O HON'YED &.MSAR DAnais vitórias e tornando-se
. e ,u e

'

o - bilidáde'.do remo ,em .s�o Cuiabá: M�to Grosso 2 x
ra

F�or;a:ó;oli�. San'ta Ca.-
'

.

. Art
bi-campeão carioca. (1955- LIMA, _9 ('o..P.) --=- Se- Paulo". Goiás 2 tarina 1 x Paraná 3.

'

PROIBICA-'O 'D'A F I F A,1956) pelo seu clube e cam- 'gundo . informa, de fonte [1i.���i��\.�j "":'! VII �Efi ((t1.Jh'I Goiania: Goiás 2 x Estâ-
. . . .peão brasileiro P956) no pá- considerada 'fidedigna, o do do Rio O ' ·FA. Disse que o Hónved járeo de "Oito".-

Jo·orCnaaml.pleOoCna.... alto�'s'L�al_.APmr.e.enrsl'ca.a"_�. AS '.'..PERF·O'RMAN(·,ES.'.'.. '
<

•••DOS PRINCI..• ,

.João· Pessoa: Paraiba ,o x SAN REMO Itália, 8 (U. recebeu as passagens, en�Soubemos que Arlindo re-
.'.

_

Espírito Santo' O'
.

p.r _ O diretor esportivo viadas pelo Flamengo docebeu ;propost!t de ·um ótimo no de Futeból' será, inicia..- . ,..'
;

L EM'
'

'''56' ,Níltal: Rio Grande do d� Ç,lubêjHungaro '-Honved, Rio de' Janéiro, {iével;ldpemJ;>rego nesta Cap'ital por mdOarçnoa,'cqo·U.min... toa�efnelc:roan'tr·0·7edn·e_· P.;.. 4... :IS.... ,"C.. L."..U,.. BE... S D.A, .... (.A..PI.J. I", ", ,'o
� ,Norte 3 x Ceará 1 .... Emil Oest&rre:icher, con- em'barcar depois de amanhã._'um mentor do Aldo Luz e,a"

_

f'! - .�. Macapá(IAmapá 1 X· Pa.- firmou que sua equipe ten- O primeiro jôgo deverá rea-
.

fim detinf'ormarmos aos nó�- tre Í!S ,l>elgçõ�S' 'do,. ��l:')t � i ....I':�· " f - \
.'

. ":'
'

..
.' rá 1 _, ciona partir para a Améri- lizar-se com uma seleçãoSQS leitores, -consBguimos !o 'do "Equad�r"i< e terminá'tá' ,_., V - BOCAlPVA

Porto Veelho: Roridonia, cã do Sul, apesar da proi- brasileira, no proximo diacalizar êstê f�moSb r�mador no sábado, 6 ·de Ilbr'il, com o
' Bocaiuva 2 x Guarani 3

1 x Amazonas 6. . bição já 'remetida pela FI- dezesseis.lá no aeroportó, quando a- co.teJ·o entre a Arg'entina e (> ". 2 x Tanwuídaré 2--

guardàva condução para o Brasil.
" �

3 x At-léticô'�
Rio, e a respeito assim SI} OS jogos serão disputa- "3 x Figueirense '1

manifestou: ,"Na realidad,� 'dos em. dezessete datas,' e a
-

... , O x Fhi'iiêíl;e'n'Se '2
" 2xAVa'i4'-e tentadOra a propost� _um vend'a' de o,. ingressos ser.á
"

. ': 3 x TIÚbituLã 2emprego de" grande futuro, iniciada a
.
16 do mês cor-

porém não aceitei ,em vista rente.
"

.

1 x .pauÍà Rámos 2

de ter' compromisso' com o A tabela definitiva aincia
". O x Paula R'amos 3

. \

Vasco em remar em s. 'p(aulo não está organizada, sendo
. " í x Taniàri.qaré 2-_

no próximo d'ia 27, por OCa- certo,
�

eI.lÚ�etanto, q�e 'o
,�, 1 x Tanúiridàl;é 2

.
'

" -'

O x Paulá' Ramos 2sião da regata......"Forças Ar- Campeonato será iniciado
,,' .'

I, x, PaÍl!lá' Ramos 2m8ldas'i, teria o máximo pra': pelo encontro Peru x Eqúa- " 3 X· Atlético' Ozer em defender as cores al- ,dor,. €

.

terminará
-

p e I o
'" 1, � Avaf-3' .

:dL tas nessa regata, onde os
.

"match" Argentina x Bra- t-

meus conterrâneos irão ten_ sil, não estando, ainda, con-
" .

1 x Guâ-i:áài'l
.

tal' trazer', definitivamente o firmad'a a presença da Bo-
II' 8 x AtI'ético O

.. " 6 x Tamandaré Otroféu. Entr�tanto., acima de livia.
.

" 1 .x Páulli Ramos 1
,i 3 x Atlético 2
" 'U x Guarani 1
',� " 1 x Aval 2

RESUMO -T 21' jogos; 8 'vitórIas; 11 derrotas; "2
:cmpates; 42' tentos a fávor e :35 ·conhã. Vice-campeão do
torneio "initium" do Extra.

.

'.>
'

.

ASDUETElaL .VI�A
.'

.

No caso do Birmingham
ser 'eliminado, é provável
que permaneça no 'Brasil
para realizar três jogos'
amistosos no Rio. A equipe'
britânica espera pal'tir da
Grã-Bretanha n� dia 17 de)

.'

"

4.a RODADA�- 9-12-56
.

,-Campos: Estado do Rio
O x Goiás O (Eliminado Es
tado do Rio)
Fortaleza: Ceará 2 x R:

G. Norte 1 (Reiultado ob-'
tido na prorrogação, pois no

tempo regulamentar Ceará
venceu por 1xO. Foi. elimi
nado Rio Grande do _Nor�

. te)�

! V'ito:ia:" ESPirito' Santo
i 2 x Paraiba 1 (Eli�inado
I Paj'aiba) .

B'efem dó Para: Para 4 x

Amapá O (Eliminado Anta-
pá)
Manaus: Amazonas 4,;·

Rondo;'J.ia '0 (El:iminad.o
Rondonia)
Curitiba: Paraná 2 x San

ta . Catarina O (Eliminadv
Santa Catarina).

Campeonato. Brasileiro de� Volleiba1l,
1 tas, a saber: São Paulo, Mi-

Será reaiizada no proxi-
I
nas Gerais, Distrito' Fede

mo sabado, na cidade do ral, Rio Grande do Sul, Pe'r
Recife, em Pernambuco, a

'

nambuco, Paraná, Santa
inauguração dos VII Cam- Catarina, Amapá, Amazo
peonatos Brasileiros de Vo-

I

nas, Goiás, Alagoas, Ceará,
leibol. Do,s' m�is conCOl;- i B�hia, :Pará e Espirito San
ridos, o certame, se afigura j tQ. O Estado do Rio, que
-como o mais interessanté

I t�mbem .�e encontrava entre
de'stes ultimos tempos. Bas- ,os inscritos, à ultima hor�
ta se diga que quinze re- i solicitou fosse a sua inscri
presentaçõ8l'l estã-o 'in�cri- ção cancelad�J

OS JOGOS DE· DOMINGO PELO'
CERTAME BRASILEIRO t

Será reinici�do, domingo
o campeonato brasileiro de
futebol com a 'realização dos
seguintes jogos: Pará x

Distritõ Federal - em Be
lém. Juiz: Gama Malcher.
�ahia x Minas - em Sa·l
vador - JuIz Mário Viana.

Pernambuco x Rio. Grande
do Sul - em Recife. O
quarto jôgo São Paulo x

Paraná foi adiado de co

mum acôrdo para quinta�_
feira, dia 17.·0 juiz- esco

lhido para êsse encontro.é
o Sr. Geraldo Fernandes, de
Minas.

,
,

. \

'�-------��--------------------.

VAMOS COLABORAR!

f: AQUI IAD
SÃO PAULO, 9 (V. 'A.) dar-se-á em Belem do Pa-

-":-, • f
I •

- Termmado o campeona- rá, com a. realização de
to paulista, est,ão o§ pare-" três jogos, contra' os' prin
dros esmeraldmos, estudan- I cip.ais clube's daquela loca-
do os· veyios

.

convites vin-! lidade. .

dos dos mais longinquos 'Es-I Após esses eompromis
,tados do Br�sil, para rea-

I sos,
o time alvi-verde virá

l,izar' uma série de jogos descendo toda a costa do
,durante o mês de fevereiro, !

Brl;lsil, realizando' mais 10
como preparáçáo pa17a o � jogos, sendo estes, en} ReciTorneio "Roberto Gomes. fe, Estado de Pernambuco,
Pedroza". .

, .;,. I S�lvador da Bahia, BeTo
Aliás, os enttmdimentos Horizonte, Curitiba e Por-

já estão sendo ,_levados a I

to Ale-gre. ..

efeito, d�pendendo apenas I Segundo o contrato a ser

ge ser traçado.... o "roteiro": assinado, o campeão-da "Ta
.a ier seguido com I(s res'- � ça RioJ' receberá por parti
pectivas datas.

I
da 100 mil cruzeiros livres,

TREZE PARTIDAS perfazendo um total de 1
O hdcio da. temporada" milhão e 300 mil cruzeirofl.

O esporte barriga-verde, em s,uas' diferentes modali
dades,

.

é divulgado pela imprensa escrita e falada da
Capital, nl!ma colaboração inestimável para. as entida
des esportivas.

. Rádios e Jornais nunca se furtaram ao' deve.r, e ao

prazer, .de propagarem os embates esportivos, por mais
insigÍtificante_ 'que êles fôSsemo

.

.

Assi!l1 é que, tanto os 'Clubes profisSionais, como os

amadores, juverus e até 'mesmo varz.eanos, seJ;ltpre en

contraram,. nas s�çõt"s. esportivas falada e escrita, o am-

paro "n€cessá,rio .para as suas pretenções. "'

Agora. àqueles que diV,ulgam o esporte, necessitam,
'através de sua Ass!)cia�ão de classe (ACESC),' da co

labQração daqueles que, por inúmeras vezes, receberam
'a reêíproca inestimável.

Vai a ACESC promover um grande torneio varzea·

110. Os Clubes que milifam em nossa várzea, por sinal
muito bons, irão concorrei- para o sucesso da empJ:'eita-
da. Todos, se� exceção.

'

,
A finalidade dêsse torneio será. a de- conseguir fun

dos para que a ACESC' possa caminhar C.OIO desembara-
ço, sem tropeços de ordem financeira. _

,

'Para compepsar os esforços dos Clubes�artiéipan
tes, serão conferidos valiosos prêmios aos vencedores.
O torneio se.rá realizado no 'campõ- da FCF (obrigado,
Presidente), em dta a ser marcado e as inscrições pede
rã" ser. feitas, d�sde já, nas rádios e nos jornais locais.

, ACJ;editàmos· no' espírito esportivo sadio· que norteia
l) nos8"o, ,futebol !D�.por'- :;'.' .

'
v

. Acrêdità.inos· .que tluoe algum ficará de fora.
.

Ácredltalllos que tód�s �esejam pagar, 'na mesma

moeda; aquilo que já receberam e continuam a receber.
Chegou a hora.Ae. você, amigo desportista, qu-e pre

side. um clube dê v4rzea, dar o seu apôio aos cronistas
t:sportiv�. ,

Portal)to, vamos colab&rar?

VI - GUARANi
Guarani 3 )C Bocaiuva � '.

"- O x 'Âvai 4
" 4 x Fil!ueirense 3
" 4 x Minerasil 3
" 4 x Seleção Universitária 3
" 4 x União (Timbó) 5
" 1 x Tiradentes 2
" 2 x Atlético 2
" O x Paula' Ramos 2
" O x Tamandaré 3'
" '1 x Bocaiuva 1
" 1 x· Paula Ramas 2
" 1 x Tamandaré."3J."

,,1 x Bocaiuvà O
" �1:ic

. Tiradentes O
_

RESUMO _:_ 15 jogos; 5 vitórias;' 8 derrotas; 2 em

pat�s; 26 teu tos a favor é 36 tentos contra:

.'.

�.a RODADA �. 16-12-55
(Estreram Bahia, e Pe�'

nambuco).
Manaus: Amazonas 1 x

Pará O·
Recife: Pernambuco 1 x

Ceará O

Vitor-ia:. Espirito -"'Sanio
f x Bahiá 4..__
'Goiania:_Goiás O x P,.t-ra.

ná O•.
,

6.a RODÁDA - '23-12�56
'. Relem do . Pará: Pará

3 x Amazonas O (Na Pror

rogação Pará OxO. Elimi
nado Amazonas)
Fortaleza:. Cear-á O x P�r

namouco 1 (E.iminado cea

rá)
.' Salyador: Bahia 3)C Es
pirito Santo 1 (Elimin'ado
Espirito Santo) ..

. '

VII -:- ATLÉTICO
Atlético 4 x IÍnbiktba 3

" 2 x Bocaill'va �
" 2 x Tamandaré O
" 4 x Fi'p,-ueitense t·

, " 2 ,x Guarani 2
", 1-' � Tamandaré 2 ,�
" :o' x Bocaiuva 3

.

" O'x Bocaiuva 8
" 1 x Palmeiras 6

t 1 x Tamandaré 4
" 2 x Bocaiuva 3
" 1 x P�ula fiamos 5

RESUMO. - 12 Jogos; 4 vitórias; 7 derrotas -e 1 em

pate; 20 tentos a favor e 40 contra.

� �

Curitiba;: • Paraná 5 x

Goiás 2 (EliminadO' 'Goiás).'
CJassificl}dos J:101·tanto,

Pernambuco, Pará; ral'ani
e Bá'hia que disputarão com

Rio Grande do Sul, Dis
trito Fedet.'al, São Paulo é
Minas Gerais respectiv-a
mente as semi-finais ..

N. SILVEIRA
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Palestra proferida tteJo Sr. Max Victor Heríng, no do govêrno, pertence a este é' não ao caçador. 1!lste tem

Touring Club de Blumenau. I l!e se contentar apenas com os troféus; isto é, com a es-

Meus companheiros: trutura dos veados oy 'cervos, pois, a carne é vendida

Já por diversas vêses tive oportunidade' de falar aos açougueiros pelo preço de ca. D� 6. - o quilo. As

sôbre assuntos Iiga-íos à proteção da nossa flora. E ;€is que regulam a caça e pesca são as mais perfeitas e

confesso que me Iímlteí 7"" sempre em ressaltar as con- -rigorosas. Assim é que os caçadores e pescadores-ama

sequências desastrosas da devastação das nossas ma- dores têm de se sujeitarem a um regime' severo e muito

tas, 'mostrando o papel, importante. que. irepresen�a.� dfspendioso. -Caçar e' pescar é, pois, um esporte cari�
vegetação 'e mui prfncípalmente a árvore, no que dís simo que sómente os que' dispõem de largos recursos fl

respeito à erosão, abastecimento dãgua, conservação da nanceiros podem se dar ao luxo de' pratica-lo. Além do

matéria prima e muitos outros benefícíos. -

. '. mais, a caça apenas pode serl exercida por aquele que se

Felizmente, mercê de uma campanha cada vez mais submeteuà um rig9róso exame. � estravagância de abater
�fici�nte esta se fO.'mando uma nova mentalidade 'pro- úm cervo custa.abagatela de 1.000 marcos e o arredamen

pícia à economia florestal/mentalidade esta que está a to dê uma área onde se possa 'prafiear a caça, não se

plataforma dêsse grande e notável empreendime�to, qual consegue por menos oe 12.00Õ. maréos por ano; Em regra,

seja êste de conservar e, preservar as nossas matas., ata- vivam de 10 a 12 veados 'ou cervos numa área 'de 100

cando de maneira racíonal e eficiente o sério' problema "hectares, causando danos incriveis às mudas' transplarí
do fJoresta�ento e 1reflorestamento. tadas, Torna-se indispensável uma proteção, com tela

Sem dúvida, .estamos entrando nesta segunda/fase, de arame.. de cada arvore ou grupos 'de árvores. Sim,

ísto é, a da realização. fois não há exagêro se afirmar que o dano causado pe-

Está se. aproximando a hora de se falar pouco e la caça, na Europa, é igual àquela. que causam as fOT

trabalhar 'muito, mais trabalhar e agir com declaão ie mig'a�, no Brasil.

bom' senso. • Durante a ultima guerra e ª�slm também na _vi-
.Sem segundas intenções, temos de reconhecer .que, iênci� daocupação, foi devastada e destruída uma con

com raras exceções, os govêrnos se desfizeram' e estão sidefavel extensão das matas europeias, . danos êstes,
se desfazendo de uma considerável extenção de terras felismenté, jã sanados e separados. O grande consumo

e matas, dando concessões a aspeculadores e vendendo -de madeira para 'a fabricação de papel, tem incentivado

terras devolutas, a preços verdadeiramente ridiculoso E'. sempre mais o plantio do álamo. De crescimento rápido;
.sso uma prova cabal e concreta. de que não pretende o estâ essência, já pode ser aproveitada com apenas 20

g'avêrno administrar as suas próprias matas, ou sejam anos de idade; desenvolve-se bem em terras fôfas e não

as matas e terras' devolutas que, por serem muito acl- .nuíto sêcas. A camada externa da tora é utilizada como

dentadas ou estereis, não se prestam à colonízacão. "'compensado" e o cerne é transformado em pasta mecâ-

É deveras lamentável que .não exista uma planta pica ou celulose. No ano passado foram derrubadas nada
.

cadastral do nosso Estado, referente às terras devolu- menos de 20 milhões de álamos, que forneceram um be:

tas, sendo tudo feito acremente, sem qualquer base. E .10 volume de compensados � celulose.
'

estou convencido de que essa prática continuará, por _ São estas, pois, ligeiras impressões sôbre a econo

IS'80 que não existe uma cooperação das secretarias dos mia florestal da velha Germânia, colhidas durante a mi

Estados com os órgãos competentes da econ�mia flp.- nha recente viagem pelo Velho Mundo. É lógico que não

restal. podemos aplicar ii. nossa terra os metôdos européus. Mas,
Estamos, assim, numa situação bem diferente da de. mesmo levando-se em consideração a grande discrepân-,

outros paises. Na minha recente viagem it Europa, tive cia do clima, confesso que aprendi muita cousa que se

.; ensejo; de acompanhar, durante duas semanas, a orga- jiode, em tese;: aqui introduaír, visando uma estreita
nização administrativa e prática de uma repartição cooperação com aquêles qUe queiram levar avante a di

florestal na Alemanha, que ali -se chama de "Oberfoers- í ictl, mas, nobre e 'elevada tarefa de preservar e defender

terei", cujo diretor, muito meu conhecíde, tudo me fací- êsse precioso patrimonio qus sãp as imensas florestas

Iitou. O cargo (monteiromôr) e de carreira academíca, elo nosso q,uerido Brasil!
trabalhando sob suas ordens 24 empregados ou diretores �------------...,...------�--

f.orestais.
Esta repartição ..:..... a maior de Hessen, . perto de

Marburg -,- abrange uma área de 1200 hectares, ,e .está
subdividida em 24 drcunscrições. O diretor tem sôbre
seus ombros um vasto e completo programa d� ação, pois,
[,lérrt da parte administrativa propriamente ditá', tem a.

5eu cargo tôda a co»tabilidade, com um rig'oi.-oso, con-,

�rôle sôbre tôdas e <!uaisquer reCeitas é despesas, a ela

boração 'do plano de reflorestamento, cu.ltivo dos talhões
e as' medidas das derrubadas. Oútross.im; 'controla;'êle
tt'lmbém' o exercício da caça da. sua jurià�Ução' e d'as' ê8-

•

'. -- oJ_

,muDªs. .' �:. .. ��"t_ _

_".' 'J'_'�
.' Segundo' me foi dado v�Jfic�r, através do resPie
'tivó balanço,'·o lucrô liquido n9 ano passàdo, foi de- c-a.

te' 1,2 milhões de marcos:.
-

;

A madeirá é classificada em toras normais, finas e

escoras ,Pára ja�id,as; ....madeira para fabricação de .papel,
dormentes, postes e estacas. Cada tora derrubada e des
(ascada .e numerada. com a i,ndicação do diâmetro �é?io I(' comprImento. - A venda e efetuada em hasta pubhca
c, nos têrmos do resrectivo contrato, o 'comprador é obri

gado a retirar por S'la conta a madeira comprãda. A l'e- ...
.'

l,artição florestal s� incumbe d�: construção e conser-

vação das estradas e camiphos. .

Um metro c6bico de madeira da classe 1 b ou 20 .é
\'endido atualmente ao prêço de 96 marcos ou seJam Cá.

,le 1.600·cruzeirosj posto mato, e a meSma quantidade de
madeira para o fabrico de celulôse, ·tem um valor de 55

marcos .cou sejam 90.0 cruzeiros. O prêço da lenha éde
<:a. 25 marcos, por metro cúbico, que éorresponde à ca.

·J.OO cruzeiros·, posto m!1to, isto é, 4 vêzes mais elevado
do qll� o atual preço da lenha aqa;' em 'BlullJenau.'

Na época do plantio trabalham ca. de. 700 peilsoas,
1'08 diferentes talhões. As árvores, em a sua maioria

.::oniteras, são derrubadas com a idade média de 80,anos.

:\ cultura das mudas é bastante' dispendiosa, pOr isso

que a sem�nte selecionada é cara; um quilo',de semen-

t('s de abeto "Douglas" custa, por exemplo, 400 'marcos,
que equivalem a ca .. 6.500 cruzeiros, e Se levarmos em

linha ·de conta a porcentagem de germinação, o serviço
da se�eadura, o transplante e o mesmo, mais qma .vez;
para' o lugar definitivo, quando também ocõrrem per

uas, fácil a conclusão de que uma muda representa um

alto custo. Assim, pois, torna-se cada vez mais e.conô
mico o processo da auto-propagação da seJ)lente, pro-
cesso êste elaborado nos ultimos 10 anos 'é aplicado
conforme me f�i dado verificar, com muito bOl}s resul
tados. O sistema mais usado para se conse�uir a germi-
.�ação das sementes que se espalham }'clo solo das fio-I p. IIl'estas, é o de 'se fazer. uma derrubada intensa, de mod'o reclsa Ser uoar:e;::�:ird!i�:�:�:�Z,:,:�:�;;::;�e�;-;::�d:�':�� I -

Jo�em- viaj�nte ",:;.m.ote t;anderido para .,_
t.m processo meca�lco de escanflCaçao. Em t�se, aban- ta Cap�tal, precisa alugar q)Jarto, de preferência com
dona-se s.empre mais a monoc�ltura. O mato mlst� apre-I móveis em'casa de família: ou de cômodos e que seja nas
:,enta enormes v,antagens. O hl1mus que se forma e hete- Iroxrmidad�sdo c

. -, Ofertas para CVro C.L _"o Ilogêneo, e Se diminUí consid�!��tele: 'o"___""n- 'n';fj 321
.

'b 'd' �d-d�
..1!trO pe o

__ .,.�__._� .

'U �L'HIU" ua,s
I
telef e , sa a o a La.l-' e e omln,go.

pragas, �. tamoem na um melhor e mais perfeito �_ _, _

I aJ1ro�amento das diversas camadas do solo, trazido IComunicq, q'ue ",e acha aberta _jk"1fl&t:rl<m1'ã�T0ã. diversidade do sistema� radicular das �if-er'ente!> es-.
.

.

(rianças de '1mbos os sex��;-à�a'íános incompletos. �enClas, sendo. que estas dev�� .s�r. eS801hl.da� d� modo 11�STO DE LICENÇA SOBRE COME'RCIO AMBU
�"'_;_{)�Jãfa��'rnncia, funcionará em 'dors turnos a- estabelecer um natural equlborlO entre SI. E amda de J,ANTE E TRANSITO DE VEICULOS PARA CONDU-

pela manhã e a tarde,
. .,

S?�a, importância inte�calar árvo.r�s de raiz� sUl?etfi- ÇAO DE PASSAGEIROS "E DE CARGA ...-

Os interessados lla matrícula de crianças, poderão CIalS ent�e .outras de sistema r:ldlCular pro.fundo.. ,

dirigir-se à rua Bocaiúvâ, 164 ou pelo telefone 3.409, na ,

d' <?dmeltod� normal. das
I dertrUbtadas conslsfte..no. corte Exercício de 1957. ..._,

séde do Jardim. O .iall'Ío das. aulas se dará no dia 15 do mblvdl
ua ;1s°OexcepcI�na �en e, eva-se a e eIto a d'er"- 'De ordem do sr. Diretor da Fazenda, torno p'líblico

cOl'r(!nte mês. I
. l'l1 a a tora. corte e feito com ferramentaS' eSlJ..ecias. que, durante o cor'\ltnte mês de Janeiro� se _ procederá

----;-
---- As serras, serrotes, cunhas, machados, pás, martelos, üeste Departamento, a cobrança do&; impôstos acima

P A R J I C I P A .r Ã O '�ispositi"os pa!,a extrair a casca e para afiar as' fer- Il'ertcionados, referenteS' ao corrente exercíciQ.
,

' ," ' *' l'amentas, são. de' uma .eficiê,llcia extraordinária. Para
. �indo o prazo' aci�a, lOS impost�s serão cobrados

FRANCISCO DIAS COSTA E SENHORA I u'a,melhor, orientação dos interessados, aqui tenho'"um acresci,dos, da multa de 20%.
"

�

articipam aos seus parentes e pessoas de sua ami- catálogo que posso deixar à sua disposição. ..'. ,.' Depa,rtQJ1le!lto da Fazenda, em 2 de janeiro de 1957
7ad/o nascime�to de sua fil�a MÁnCIA, ocorrido na o. que s� refere à; caça é interessante fornecer) tam-' ,W. D'Álascip
2\faternidade Dr. Carlos Correa, em 6/i/1957. hem, alguns pormenores. A caça �batida na� florestas I O}<'ICIAL ADMINISTRAT'IVO '.

OSVALDO MELO
MEDIDA JUSTA E ÉLOGIAVEL - As autori

dades competentes em coinum acordo, o que muito
.

as enobrece, resolveram tomar atitude decisiva e

enérgica, respeito ap cumprimento
'

das obrigações
das Emprezas de ônibus do Continente e da, Ilha em

geral, bem' como outras dêste Mllnicipio, que esta-
-

vam circulando com carros que não ofereciam segu-

rança para a vida dos passageiros.
'

Quando do .recente e segundo aumento nas pas

sagens dos coletivos, ficou bem claro e explícíto,
que as referidas Empresas deveriam fazer unta re

visão em seus carros, tirando das linhas os. que se

encontravam em mau estado, para reparações íme

(Untas. Cónseguido o' aumento solicitado, verdadei-
.'
ros calhambéques continuaram trafegando em fla

grante desrespeito ao combinado. e mesmo, estatuí
.

do sob condições da Prefeitura Municipal.
Agora não foi' mais possível permitir-se a con

tinuação
.

desse deploravel estado de coisas e feitas

as revisões pela Inspetoria de Veículos, verificou

se que vários ônibus estavam em' estado preearfs
simo. Carentes de tudo!

_
A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Segu-

rança Pública e a Inspetoria de Veículos em ação·
conjunta, tomaram as medidas impostas 80' caso,
não somente zelando pelo interesse público, como

no da propnia coexistência das "Emprezas..
Os éarres da Empresa Florianópolis, s, Bom

Abrigo e

-

Yidal estão fazendo o se'rviço dos ônibus
que foram ':retirados para .reparos. A ''Transcontmen
'tal" está solicitando auxílio do 'gôverne.

Só uma coisa entretanto, lastimamos, pois, acha
mos que essas acertadas providências já deviam
ser tomadas ha mais tempo e si assim fosse: feito,
'não se sacri:8icariam em parte, aqueles que nesta

.estação, procuram as praias para os banhos de mar.,
Enfim, antes tarde do que nunca. \

A Portaria do sr. Prefeito Múnicipal a respei
to, foi uma bomba. A ação da I.V.T,P., decfsiva,'

AUMENTO NOS PREÇOS DAS BEBIDAS
Subiu estratósfericamente, o preço de venda de to
das as bebidas, tendo o chope sa.ídô fóra da. eírcu
·lação ...

Os bares têm tido muito reduzida sua f.regue
sia, levando-se em conta que até os aperitivos fo
ram para classe elevada! As baguelras estão iso
ladas.

•

7' Com êste calor, a cervejinha "bem gelada" tor
nou-se coisa de luxo e até extravagante, não s� ao

paladar como principalmente ao bôlso.
"

Até âs meil;ls-garrafas atingiram o preço de 15
cruzeÍil'os!

Guaraná, oito cruzeiros e por aí- vai li coisa.
Alarmante, escorchante!

Ago,ra,. não há mesmo como os sabor.o�os sor

vetes do PoU; -entre os quais os de maracuJa que
njio encontram. iguais em parte alguma. Por, óra,
somente.4 cruzeiros.

Ontem, á porta do fr�quentadis�imo esla'bele
cimento, vimos um SenadQ.r da República, dois mé
dicos, dois advogados e um jornalista, sabOreando
o tal de maracujá ... - Uma ......delícia ...

Parcimonia nos gastos, bom paladar e infali-
vel reméllio conira a canicula!

.

Ainda bem; ..
DEC. N. 1 - DO PREFEITO MUNICIPAL-

Em resumo, após v.1l'rios "considerando", fica nu

lo o cpntrato da "Transcontinental" com a Prefei�
tura Municipal. ....

Cassado, pois, o contrato, que vinha desde
1952.

t
\

A coisa vai na durá e,' até onde irá mesmo?
Aguardemos pela reação dos que se julgam "sa

-crificados" ,
Que o povo no fim das contas, não saia· per

dendo, são nossos votos.
O caso está na' àlçada diréta dos s.rs. Prefeito

Municipal, Secretário
\

da �egurança Pública e Jns
/petoria de Veículos, aos quais cabe z�lar pela man

tença da lei e segurança da vida dos que se servem

dos coletivos para su�s atividades.
1951 começ'ou com o pé direito.

_._-���-�----

.� I Vende-se
DORMITóRIO DE CASAL. E SALA DE JANTAR

RIO NEGiúNHO GRUPO ETOFADO
PROCURE JOÃO VIEIRA'
RUA TRAJANO - 15

. 'Terreno . em " Florianópolis ..
Deseja-se alugar uma area de terra par.a- deposito

ao ar livre. Da-se preferênc'ia a terrenos amurados e

I com depositos e area aproximãda de '1.000 m2
Os interessados devem dirigir-se :--

Fone 3201 - Com o sr. José Onitdo na Fiambreria
•

Koerich

JARDIM DE INFANCIÀ SANTA CATâRINA

EDITAL· DE MATRtcULA

Convite de Missà
Ruy Portinho de. Moraes. e Fa:nília, convidam aos

parentes, e pessoas umigas de seu tio,
FRANCISCO FERNANDES PINHO Guerra.

(CHICO PINHO) .

"

.

Para a miss& lue em intenção -de sua alma, manda� I
l'ezar às 7]30 horea, de 10 do corrente (quinta-feira), na
Catedral Metropouta�')_a. '

.

A todos que comparecerem a esse. áto de
c'i-J'Itã. apresentam seus agradecimentos.'

Senhora:
<-

-

Ve'nçà,'
" Galharda�ente .. ·��riW:
'_ "':-

-

:;

·A MenoPqusaí:,-
.

�. ':
..

- ...�

Usando

Regula�o.r
'Gesteira!

r

CONVITE MISSA

EDI.TAl

. "
� ft ;

-@EMAS
CíNE SAO· JOSE

As 3 - 8hs.

"Na Téla panorâmica"
VictOr MATURE - Ri-.

chard E'GAN em:

BRIGADA GLORIOS�
NO Programa:
Jornal .da Tela. Nac.

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

•••.•,
As 5 -'- 8hs.

Rod CAMERON em s
"

TUÃS DAS SELVAS
No Programa':
Atual. Atiantida Nae.

P-reços: '1�;00 - �50.
Censura até 10, anos.

-

1:18-1_B l.
As -'Shs.
MURPR'Y - LoriAudi

Nelson em:·

A RONDA DA VINGANÇA
'I'echnicolor

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

Johnny WEISSMULLER
em:

I

TARZAM E AS SEREIAS
No Programa:
Cine Jornal Nae.
Preços: 10,00 - -5,00.
Censura .atê 14 anos.

U'D�"
. _ ..... _.'" �

As - Shs.
Arhlro de CóRDOVA em:

MINHA ESPôSA E A
OÚ1'RA

No Prpgrama:
Reporte na Tela Nac.

p'reçôs: 13,co - 6,50.
Censura até "14 anos.

As -- ·Shs. '

l0) ATÉ O ÚLTIMO
TJ:RO - Com: George �n

tgomery
20) MUSEU DE CÉRA -

Com: Vincent Price

Fran� Lovejoy
No Pragre-ma:
Noticia-s da Semaria. Nac.

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

MO ç �.,
Precisa-se de uma moça

com conhecimento de Conta

bilidade e Pratica de S�rvi-
ços de esçritorio. .

.Apresentar-se à rua CeI.

Pedro Demoro, 1466 - Es

treito. Falar com o sr.

REPIt. NO PARANÁ E 5.1"'. 'CATARINÁ
Ênio RosilS & ela. Lida.

, Praça Bllr;io do G.rauna, 67
C. P. 320 - Tel. 208 • Ponta 'Grou
'" Est.do ,do P.rani •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



s

INDICADOR .............0
M a D I (J o 8 :t ! 1 .

DR. E.Y PE� l!. �

DR..WALMOR ZúMEH Dr • .ALMIRO BATALHA :, �11 TI\: I a; I,' '·1
GARCIA

' Diplomado .pela Facu1dade de- Form"
.

peJa. 1"aculll_ Nacio·
Medicina da Univellsidade lia Dal ,�·1(ediclna 1ihúvtlllllid

Bahtâ' ,

.

dó BralU-
.

-

, luO DIl .JANEIRO
Aperfeiçuamento na "(.:a.a 4e

::,..UQ. ::;ao. JIlllruel"
Prof. '"ernaude Paulmo

lute ruu por :I ar.�.. do ::.erviço
ue Cirur�i'a

Prof. .Pedro de Moura
OPERAÇOES

CLINICA DE �DULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTA.3': Diàriamente da.

7 - 9,30' nc Hospital de Coi,ri
dade.
RESIDtNCIA - Rua' Duarte

Schuuel, 129 -

. .relef. 8.288 -

Florianópoli••.
-

Dl�lomado pela' Faculdade Na�
eíonal de �dlcina da Unlver

.Idade do Braail
E"J-Iuterno por 'concurso da Ma

temidade-Escola
(Serviço do Prof.' Octávio Ro

drlgltes Lima)
gx-Interno' do- Serviço de Clrur

�ia do Hospital I. A, P. E. T. C.
do Rio de J/\Relro

Médico do Hospital de Cartdade
,da MaternIdade Dr. Carl".

,

Corrêa.
DOENÇAS DE SENHO'US -

PARTOS - OPERA(..1)ES.
Cons: Rua João Pinto n.

16 das 61,00 às 18,Oú horas.
,

�

Atende com horas marca-

das =: Telefone 3035,
Residência;
Rua: General Bíttencourt

101.
Terefone: 2.693,

CIÍlLÍca Medica de Adultos e

Crianças.
Doenças de Senhoras

Operações Partos
Ondas Curtas - Raíoa Infra

Vermelhos e Azul
Diatermia - Electro Coagulação
CONSULTOR{O: RJa Coronel

Pedro de Moro, 1.541
1.0 Andar, Apt, A

Frente' ao Cíne Glória - Estreito
Consulta .. das 9 às 11,30 e d.aII

18 às 20 horas
--"._----

DR. ARMANDO VALe-
RIO pE ASSIS

Dos Serviços dI.! Clínica Infantil
n. da Assistência Municipal e HOII

irital de Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CldAN.;·

ÇAS E ADULTOS
. _ AlerKia ...;..

Consultório: Rua Nunes Mio

ehado, 7 - Consultaa dali 16 àll
l8 horas.
Residência: Rua Marolchal Gui

lherme, ri - F,me: 3783

DR.; . ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDIéo

Com prática no HOlpltal Sio
Franclsé" de Assis e na ranta

Ce,a do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA

, CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor lIei-

reles, 22 Tel. 2676.
Horários: Segundas, Quarta. ,

Sexta feiras:
Da. 16 às 18 horas

-

Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 28 - 2° andar; apto 1 -

1'el. 8,00%. '

DR. J(TUO PAUPIT�
FILHO

Ex-interno da 20· t�"mn••
e Serviç» de gastrO-�hwrolo"ia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospital matne

aidade V. Amara].
DOENÇAS INTERNAS .

Coração, .
Estômago, inte.tino,

ligado e vias bilia.>:es. Rina.
Consultório: Vitor Meirel.. III.
Das ie àl>. 18 horaa,
Restdência t R!la Bocaiuva 10.,
Fone: 3468.

-------

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
M:ii:DICO

CLtNlCO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenç;;.s Internal
.

JORAÇÃO ._ FIGaDO -- lUNS
_, INTESTINOS

'rràtal'lento moderno da.
SIFILIS

Consultório - Rua VUor Mel',
des, 22.

HORARIO:
Das 13 às 16 �orai. .

T.. lef01le: Consultório - 3.416
Refidênda: Rua José ,io Vale

!'leTeira 168 - Praia da Saudade
-' Coqueiros.

00. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
,)oenças de !lenhoras -. Parto.
__ Open.çõea - VislI Urinárias
Curso de aperfeiçoam�n�J e

(<onga prática nos Hospltau de

Buenos Aires.
" .

CONSULTóRIO: Rua FelIpe
Jchtriidt, rir. 18 (sobrado). }i'ONE
�ú12.
HORARiO: da. Ui �1I 18 lao·

'ras .

. keeidêncla: Avenida Rlo.Bl'an·

o, n. 42.
Atende chamadOl

"i'elefone: - 3296.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lb4DICO

Operações � > Doenças dto Se
nhoras _ Clínlca de A<lultoll.

CU:SQ de Espacialização rio

Hospital dos Servidores do E.
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

aIoepih.1 de Caridade.-
À tarde das l5,(;:! hs. em dían

te no consultório á Rua Nunes

Machado 17 Esquina d� Tira
dentes. Tel. 2756.
Residência - Rua Presldentol

Coutinho 44. Te!.: 3120.

CLINICA
, de

OJ,HOS _:_ OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO .

DR. GUERREfRO llA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTO�I
�O do Hospital tie FlorianópolIs.
Possue a CLINICA os APARE

LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO' das DOENÇAS
da ÉSPECIALÍDADE. _

Consultas - pela manha nv

HOSPITAL
À TARDE � daa 2 as 6-

no CON&UI.TÓRIO - Rua dos

ILHEI'�' nO. 2 '

R:t.:.:m:tNCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel 2865.
'

DR. ANTóNIO MONIZ
DE AltAGAO

f'IRURGIA TREUMATOLOGIA
, Ortopedi<l
Co,IBultório: João Pinto, 18.

�"n 16 às 17 dulriamente.
Meno. aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
'Fone: - 2.714..

JJRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MtDICOS

. CIRURGIA CLiNICA
'lERAL-PARTOS .'

Serviço .completo e especial!·
, lado das DOENÇAS DE SENHO·
RAS, com modernos método. de

diagnósticos " tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPl.'WOGRAFIA - METABO-
LISMO 13Aª:AL

Ihdloterapia por .ondas ,curtas
Eletrocoagulaçíio ...;. Raios Ultra

Vloltlta e Infra 'Verme;lho.
Consultório: Rua TraJano, n .. l,

10 andar - Edific'o do MontepIo.
Horário: Das 9 às J2 horal -

['T. MUSSI.
Das 15 às

MUSSI
Residência:

powsky, 84.

18 hora. - Dra.

Avenida Tl'om- DR. ANTONIO BA'l'ISTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultap das 9 is 11 hora•.
Res _ Cons. Pudre Mi�uelinho.

l2. /

:M}'::S DE JANEIRO
1 � terça-feira (feriado) ..,:_ Farmácia Santo An

tônio - Rua Felipe Schmidt, 43

5 -'- sábado (tarde) - Farmácia Catarinense.
nua Trajanõ -

() - domingo _.- Fa1.fuácia. Catarínense _. Rua

Trajano
12 _:_ sãbado (tarde) � Farmácia Noturna - Rua

Trajano
13 ,_ domingo - Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-

jarub " -t,i
, 19' -

.

sábado (tarde) - Farmácia Esperança-
Rua Conselheiro Mafra40 PRIMEIRO SIN.t

-

)E FRAQUEZA, TONICO ZENA
20 -'- domíngo _ târmácia Esperança _ Rua Con-

.... .JUA MESAl
.

tOO •

selheíro Mafra

'E�nfeS10' flarianÓp10llS ·LtH,� I Feri:: SCh����dÓ (Carde)
. �p .' '

27 - domíngn - Farmácia Nelson - Rua Felipe
,ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO IlXPRIlSSO

. Schmidt
.

FLORIANóPOLIS LTDA. .

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Santo Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
mhft, 43 e Trajano.

, A presente tabela não poderá. 'ser alterada sem pré- .

via, autorização dêste Departamento.
l D.S.P.., em dezembro de 1956. .

I Luiz Osvaldo.d'Acampora,
: Inspetor de Farmácia.

�:::;:""";;."-::::::•••••",_••••",,,••�• .J. -.'!_ .._.,_
!

'I Viageor;::com-·�se.garilDça,

.

. e ·rapidez .

80 R08 OONll'O'RTAVEIS. '!illC.RO-ONIBUS DO

-�' Y�IIPIII'" -;SIJL:18.1111��
"ror�ó�1!!_� Italai.. � �av.�e. - Ourltlba

A· eA·n·�a�..h'��OGOi,o êlqúiia da

! �

,\,;;1 ,. Rua4TeneDt•.�8U't'e ra.
i

.

ir.

... A HOM DO

TONIC �.ZE*-

DR; CESAR - BATALHA DA
. SILVEIRA· -

Cirurgiã'O' Dentista •

Cltníca de Adultos e

Crianças Ii.aio X
. Transportes de Caraas em Geral entre:' FLORIANõPO-

Atende com Hora Mar· LIs', PORTO ALEGRE, CURITIB-A, SÃO PAULO, RIO
cada. DE,JANEIRO E BELO HOR!ZON·TE.

_

Felipe Schmidt 89 A .Ba- .

lalS fi e 4. Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA,

A D V O G A O, O 8" Rua Padre Roma, 43 'I'êrreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) :J32/�6 •

25-85 (Escritório � Telefoue: 12-80 -,

Caixa Postal, 435 Ena. Tel61ir. "SANTIDRA"
End. Tele,. "SANDRADE"

nft. ' JOS*�MEDElROB
VIEIRA

_ �DvoGADO -

Caixa Postal' 160 z: ltaJ�'
�anta .CatarilWl.J

.----

VR. 'CLÂRNO ·G.
'

GALLETTI
_ ÀDVOGADO>

Rúa Vitor ..M�i=ele.. 60.
FONE:: 2.468

,

Florianópoli. �

--------_.- -

ORo LAURO CALDE.IRA
.

DE ANDRADA>
. CIRURGUO-DENTJ8TA .

_

CONSULTóRIO ,- Ilditlci"

AURO DAURA Partenon - 2° andar - .alaDR. L .

1:03 .:... Rua Tenentll Silveira, 16
CLíNICA GERAI. . t d 8 >.

J,;r.pecialista em· mo�éstia. d.
i1A�:::: diállamen e ai ',..

Senhoras e vias urinárlu. 3as e 5a8 �a8 14 a. 18 Ilor.a:i
Cura raJical das infecções

_ 19 as 22 »oTas.
.agudas e cr,onlcas, do aperelho, Confecciona Dentadura. I PODo
geuito-urinário em ambo. o.

e� Móveis d .. Nylon.
sexos� Telefone: 3668 •

Doença& do aparelho Digeltivo _

e do sist�ma. nervoso.
Horário: 10'l� ás 12 e 2% ás 5.

Consultório: R. Tira;lente., J 2
_ 10 Andar -- I<'one: 3246 .

Residência: R, Lacerda. Cou

tinho, 13 (Chácarll do
_
Espanha)

- Fone: 3248.
---_ .. -------

DR. -NEWfON
.

D'AVILA
.

•

CIRURGIA GERAI,
Doenças' de Senhora.' - Prodo

.. logia _ Eletricidade. Médil'a .

Conc'lltó'l'io: Rua Vltur' Mej·

l'elols n. 28 - 'relefone' 3307.
Consultas:

• Das 15 h",l"alJ na

diante.
Residência: Fone, 3.4:12
Rua: Blllmenau n. 71.

DR. AN·rONIO GOMES DE
ALMEIDA

_. ADVOGADO ....

Escritório e Residência.,
Av. Hercilio Luz, 15 .

't'elefone: a34C.
.........................

CLtNICft_ DENTARIA
DO

DR. ALVARO RAMOS
Atende das 8 às 11 horas

e das 13 às 17� horas, dia
riamente.
Rua Victor Meireles, 18.

DEN'l'JSTAS
DR. SÁMUEL FONSECA'

CIRURGUO-DENTISTA
Clinica -'-. Cirurpa' Bucal

Protese Dentária
Raiol X e Infra-VermeUto

DIATERMIA
CQnsult6rio e P.esid!ncia:

IRua Fernando Machado, D. 6·
FoÍle: 2226. '

Consultas: da. 8,00 1.' 11 ho·
ras' e das 14,00 à. ,18 bora.,
);!'xclusivamente com Rora JIlar·

cada. .

..

Sábado -- da. 9 ai 12.

\) ESTADO

.\DMINlSTU.\ÇAO
•

Redação e Oficinal, 1 rila COD
_..heiro Mafra. Do 168 TeL_"22
- Cx. Postal 139.. .: ,

Diretor: RUBENS A. RAIIQS
Gerente: DOMINGOS 1'. 'D.

AQUINO
Representantel:

"

Represente:çõe. A. S. Lsra
Ltda

" .

"

RI:'3 Senador Panta.. 40 -: 6°
andar.

>

cC,.

Te!.: 22-5924 - Rio d, Jan.iro.
Rua 16, de Novembro ·'1128 fiO
ndar sala 612 - Sio Paulo
Assinaturas .anual •• Cr' 100,00

Venda avulsa. • ••• ,. Cr'. 1,00
Anúncio mediante contrito.
Os originais,' meslRo ni'o pu

blicados, não .erl\o�devQlvido••
A di reção não se r(l'iJ,on',.bililla

pelos concF" emitido. I\OS ar·

t,�os' al.8ÍJ

Agência: PóRTO ALEGRE
''Riomar"

.

Avenida do Estado 16C6/16 Rua Comendador A.&evedo,
64,

'I'elefone : 2�37-88
4,tend'e "RIOMkR"

End. Teleir.� -"SANJ)RADE" ElId. Teleg. "RIQMARLI"

Telefone: 87-06-60

-Alinel.' RIODE JANEIRO.
,;: .......rt.,1

Agência: BELO umu-,
ZONTE
''Riom�

Ru. Dr.. Carmo. hetto, 99.
;Foul: 82-17-88 e 82-17-37

Atende' "'RIOMAR"
End. Teleg. "RlOMARV"

'. NOTA: - Os nosso ,;rviços nas praças de Pôrto
Alegrf', Rio e� Belo Horizóntt', são efetuados pelol :1108808
agentes.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

A 'enida Andr:->':ss, 871·B .

'Telefune: "_SO-27
- Atende "RIOMAR"

-"-

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI�
·-Fones: 25-84 e 25-85 -

•••u ..

��-----*-----�------� �
__--

Filial �'A Sobera�a,.'"Djstrrt� dO Estreito �. Canto

MINISTÉIUO-DA AGRICULTURA
SEIWIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

-"ACôRDO'" .� COM O ES'P.DO DE
/

SAN�A CATARINA
A V I S O

'lAIU6 DE· S. ·C1tTARIN:\------11

FARMACIAS DE PLANTA0

Farmácia Nelson - Rua

......

-"-:0:---
; SUCESSOS DO LIRA PARA JANEIRO

.m1f.?
'. ,

·h.'U I."L:+"�"" ,.._..","......_ "� ;

Dia' 6 - domingo: BAILE INFANTIL com pre
sentes' à garotada.:
BOITE AMERICANA!
SOIRÉE DO BROTINHO (elei
ção de Miss Brotinho do Lira,
i957)!
GRITO DE CARNAVAL!

Dia 11 '� 6.&-fdra:
Dia 1.9 - sá'bano :

Dia 26. -- sábado
! .

Lisboa

A�5'ociação Atlé-r.i'clr�, Barri-
1t1!)ij rgJt··. �erde
Se_o, d_e Arfe, Recreio ,e

Propaganda
PROGRAMA SOCIAL

5-1

\ do mês de
-

JANEIRO de 1957

f7 - GriJ,ndiosa NOITE TROPICAL, promo
vida pelo "GRtMIO FEMININO 6 DE
JUNHO". I
Coquetéis. Salgadinhos. Surprêsas.
Re8erva de mêsas (com di.reito ao Co
quetél e Salgadinhos) Cr$ 50,00

111
üias 118

125.
-- Reun·iões ,Dansantes Semanais

Fl"l ianópolis, 23· de dezembro
(Ass.) - Theseu Domingos Muniz
Vice-Presidente Superintendente do

"S.A.R.P!'

de 1956

ATENCAO
,

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
�m côres, para diversos fins.

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Sant-a Catarina

. Rua: Tiradentes, 20

Serviço Frig�daire
(OFICINA DA ELETROLANDIA)

ALEM�EM MONTADA SECÇÃO
DE PINTURA A�EJ)QNSERTOS
P'ARA REFRIGERADORES, A 'ELE'l'RO-

- LANDIA POSSUE AGORA, UM ESTOQUE
CONSIDERAVEt DE ;PEÇAS E ACES
SO�IOS FRIGIDAIRE, AFIM DE ATEN-

- DER COM BREVIDADE A TODOS QUE
POSSUIREM REFRIGERADOR��S DOJIES-'
TICOS OU COMERCIAIS DE QUAISQUER
MARCAS; EDIFICIO IPASE /__ ÀNDAR
TÉRREO � FONE 3376 (PEÇA ORÇA-'

MENTO)
,

����--..��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis;, Quinta. Jieira, 10 de Janeiro de 1957

; <

I
I
•

EM FLORIANÓPOLIS
1",

.

* RESTAURANTE À LA CARTA
* SALÁO DE LEITURA
* BAR MODERNO

UM DOS BONS HOTEIS DO -BRASil

A'M,ftHOR: MESA 'DA CIDADE

IRUA FELÍPE SCHMIDT, 9 _ TEL�FO�E� _' 2021� 2022 _ 2023 - 2024- RÊDE

i" INTERNA

: I
•
•
· ;.' '. '

I•••••••••••� � ,
.... +. .' .:; - .

Int'erc:ambão PA R T1C I P,A ç A O .

Gan,h.e'. M'11·5"\1.
-

B' -r Canadá Vva. Izaura -da Silva Salim Antonio Kaier -

!!a�!o "por via aérea, particiP�z:::d;arentes � ,. -Se��ra Vendendo C,asemira_s e

deverá permanecer até ,d}J I pessôas amigas o contrato! participam aos parentes Linhos pelo ReeJqbolso Pes-
16 do corrente nessa Cídá- d�. casamen:t� 'de seu filho e pessôas amigas o contra- tal! Tradicional filrma de
de o .sr. Gordon F. Osbaldes- �J.o'ão Brasil éõm a srta. Vil- 'to de casamento de sua fi- S. Paulo, admite Agentes,
t?n: Vice-CoI\s,ül, e Ç,omiy- ma Salim Kaier Ilha V)lma com o sr. João dando excelente comiSsão e

sarro do Canada, em, Sao Brasil de Azevedo belo mostruario gr�tis. TE-
Paulo.

.
Vihna e. João Brasil CIDOS LASCO'..:... Caixa

A viagem ora realizada noivos 8.305 _ são Paulo,
pelo diplomata canadense se Bíguaçú 23-XII.56.. \
relaciona com o incremen- -� \

,to das relações comerciais
-

,

�.,-�-,

e culturais do Canadá com t*..� >A,'" \.\....,.� (�)�.')\,��,�,'"
o Sul do Brasil; cuja [urís- 'I,J �1'n't? lIB

� �

t:�::n!::�:�::: :0::::
I

,:f,�.�.':.iq�2v,"'_._.,. ����nesta cidade em visita aos
"',)lo
\.::::i

--

� /A� �

ffJJ!:!:::::i:i���:! j)l· ,�rAlrA ft/AA1gl1oíA,.·�'lQU,tlÁ <&J;
Durante-sua permanência

f!nnl. ,C;" 1\ II ,G". " ,nesta' Cidade, o ilustre di- rK" I" IA. 'v''' -. ,�-, .:plomata canadense estará

� "W" _

hospedado no "Hotel Lux". 1.� -

\
. ; .t1EPMI'tAMENTO Dr. EI.F.TRl(,ID.I\DJ!. '

.

INCREMENTO COMER- �I � • llomial �"'ri<o �al .,.ral d... llu .. ·baio. ,..
. .'

'I, �_ .
� ",ii�.

c

� e
, f�",rndorC"'" - Dinmnus. -'

CIAL ENTRE AMBOS .oS • '! ..lo,.. - Fi ... '_ l'.h... - bol.dur�� EleIto·
dut .. • Trandorm"dnrt>""._;.

�

, PAISES • Ap".. lh... de \�.di�ã" ... runlr�l. e COlllaRd..

E
. h'" lti

-� H' • I\pardh:ll!t"m "nra suh!ôt�çiM"1!I -' Li..bàs 'de altJil
. m J un Ó: u .

ImO o -sr. .
, ,huixn een.ã.,

D. Howe, Ministro da In;; ,
.41.;"rial par. In.I.I.�;'•• ,domo.llt·,!" '.� ilúllll.

d C �-
- l AuduI - .\quPorlnumlo _. ,�I('runt'S � i"'."Gro�·

\dústria e Comércio o a- '.

��'',' 1\' .. ;"� ...jo,·
' '

'.

nadá, cOlÍvocou uma reunião, -- , .' Ufklna ,d, .IIIlillul""�áo • -te"...t�.

realizada em Ottawa, que
_

j
... "" �-: .

contou com a participação -

.

,,".
� \l

de todos os côns-ules e se- N(. 'I � OEI'AH'lAlIIESTO DE ttlntl'l
..

t'
'. ,.. .

d e � �\' .. P..(a.� to aCf'�c;.cr'ios para ."JUal(ens:
.

de Rádio
..

cre 'ar1OS cO�.erClaIS O· a-
-=---i"" R."ePt:ã. • TI'�II.mi..iio ." -

inadá' junto aos paíse's la- • VlIlvula, -o (·nndon.ad",,· .- 1I•• i.l.nda«· -: -

l\,,(l.J:.�I':in.(>� , Transfofmudun·. - rlObina!!o. "-

Ztino-americanos. O escôpo •

1.lal<FI,aL
parA "",."a. d.-Iransn.i,..ã.. � rtc<pt:ão. .

de reunião foi' em virtude Apnl·.lhagem d. prnle�Ílo. .

.. Fio� (><;;m�lt;."os isoll)do� em 1Ilgo�ão t seda -

do desejo qUe tem o Govêr- Fi." dI' r"i.hmd. ' om Aiquel·cromu - TubO!i
,

C d' d
. .

t
' ls,,,áante!l

no ana ense. e aume� ar ,,. �bajl". d. fIl•.,':� Fo"om, ,_ V..niz�. "'01.DI...

o intercâmbio comercial com • t;nnjun... am,.!iilcad ...... -.Curn.' .... ''''pnnou'
4'iais - l\Iinofones.

� .

os paí'ses sul-americanos. • OHeino do'manutenção • reparaç6...

Presentemente o Brasil
possue um saldo favoravel
na balança comercial com o

Canadá, mediante a venda
de produtos tais como o ca

fé, cacau, (iflras vegetais e

outras matérias primas. O
Canadá nos exporta por sua

.

vez: papel, maqumanas,
equipamento eletrico, imple
mentos agricolas, motores;
veículos, asbestos, malte,
etc.
CANADA' - 4.° EXPOR

'fADOR DO MUNDO
O· Canadá é considerado

uma dils nações mais Ím
portantes do -mundo. no eo

mércio internacional.
Em têrmos de valor to

tal de seu intercâmbio co

mérdal, compreendendo ex

portação a nação canadEm
se, ocupa hoje'o �4.0 lugar
entre os maiores países ex�

portadores do globo, após
os Estados Unidos, a Grã

Brlittanha e a Alemanha Oci

dental.
Em se tratan'dó de base

"per capita" é o segundo
país comél'ciaL,do mundo de- i
pois da Nova Zélândia.

.

A Indústria .ca'naderise é I' �,
tambem sobej�mente eonhe- . �
cida, cuja capa(!i1ade. toma- I l'

"

da pelo valor total e. pelo I

número d,e artigos' produzi� �',
.

, dos é considerada. � sexta J 11@do mundo� 'r '

-

OEPAIITA1IEN"O DE )IFCANICA
.

i l\Iattuinas para tnef:anica _. ('.fpintaria 'l'tlafl!P.

.. na ria - Tallttt:. - Ç.bos �. a�.. .

_

.

.. EGuip8JD.enl.GS de funda(ão - Cadtnhoe· -- JIe•.
tai!'l em IingotP'8 CQmpre8BOrH d .. a.... -

.. F6:'rromenlas d. medição de cnrte" "PoU.e..

'n :;;_ Bomt,a:i centrifugas e dt" piNtão.. \

• s"hla...Ietroti•• _ Ap.rolhbs·lIe solda- .1M02�� •
...etriea _ M!lÇ8ric08 - ,.Iascaras '_ Past••·pos.

• Eixos de trapsmii\sõeli - A('np�amenlos - Anei,a.

de pres�io - Mancaes de esrer. � �OI\t:e _

..

Uniões d. coneia. .

.

# ;"parclhage-m liBra control.'tl .\�Ição.de ,·"or.
• ar r.omprim,do - \'.I,ula_ - �Ia",,_ro •

C••h.lao. "

• M�terial RR'rkola - Aradoa - Clllti,.� -
St'III'Rdeir.. _ l\lolnh<iS - 1'111••' ....._ .,

·i)o'n�ladeir...

DEPARTAMÉNTO D� MOTORIS
"IOI"rn eola<i.íntÍr." e ••rit' ......... cM' "*" clt

borda e ele c",.lro - • 1'10011". -.,..,.._.. •
, Oi...,I. . ".

'

• Poça•• aceu.. !'i08 - P_ l.. iI...... CM.
•

.. Clnnisas _ .1'i>liwe � ,1.loIor.. -: TIn'Ili.....
• VIII,ul•• ' _ """"'" ;-IItONi_' - VIraW.

. qui". �_ ('at..'�ot.. - Bié'1UI- _

• �1.1�.i.l. lubl,fic."'H - G,'llUI! é."�",,, ..·
ta ,olame,,".. - 0100 ptlr••ti..... � ...

11••011"..
1

.. OJiI'ina. d. rt'.llartl(Õel>·..,� _�Iib.ra. ,

.... A!ItJ1IItII,·ill tlCllcI.
"

t»:pARTANt:NTQ DE .UauGERACAQ
.. Gelade.r. "o�.",�I&" , De · ......1IItV II �, -
.'

so..�I.lr.a... .1"(•• -e- _o�l..... .

.. .ca"'Il";' • an••· e••art. fr.gorifl<'ait· - M•••r..1

de 1........"••" e p.OIeça..·
•

• PaIol",. frlll""Hi ..... par. dlopp • oóda,
•. Cuq.qervaclora� .. l&Of"tie - r_pr��rt"

, � .

,,,.... _ e,·:.pora",D - '1'.......1"..... - S\1'
".(IlUnaR. -

.

� .

_
• .

... OIi..;...... "" ",."11',,•• - 8IIjI",r.�'...··- ..".".I��
.t....

'

RUA FEUPE SCHMIDT
ABERTA DAS 1 �S 12·E.DAS·,I4;AS.

- �7 ,ij.ORAS

�
.

.

] .

IPre les a smmletltlpfelallot'os
.

-

plalos . dI loo;palisico · .

.

c interna iaaaSlluI1957 ::
NOVA YORK - Duran- te ano, os in.rumentos pa- ção que recolherem 'será

te o ano de 19f\6, cientistas ra o Iançamento ao espaço transmitida para o solo por
.

de muitos países do mundo do primeiro satelite artí- meio de r' '.0 e será de
toc,o se l�re,>araram para ricial que girará em tõrno g r ..m de utilIdade nos estu
os estudos mais profundos da Terra; o primeiro dos dos sôbre as camadas supe
que 'Ja se' realizaram em satélites servirá como pon- ríores da atmosfera.

.

te dos os tempos sôbre o to. de observação para o Outros estudos que se pla-'
meio ambiente humano, de programa do Ano Geofísico' nejaram durante 1956 e

ncôrdo com. o programa .do Tatemacicnal. que serão completados du-
Ano' Geofísico Internaclo- .Esfão sendo atualmente rante o A.G.L compreen-
nal 19é7-58. estudados os planos para dem a observação dos raios
Na verdade, desde [ulhó '0 uso de foguetes mediante cosmicos, os quais pode

de .1!)5';.� at.�: ;le;t:embro :"de os quais se. procurará obter riam fornecer, indícios com
1958', 5.000 :�"c!enti�,&s .. <1'€. nova, e valiosa ' informação respeito a novas fontes de
mais de 50 oaíses realíza- d� caráter científico sôbre Eínt'rgia tão .revolucíonártas
rão estudos conjuntos das o espaço; a alturas entre 60 quanto a fusão termo, nu
chamadas "'ciências te rres- e 200 -milhas (de 96 a 320 clear, estudos dê caráter
trés," ,

, ·1 Ut\ quilômetros): sôbre a super- ionosférico e auroral, os

"Cansados' da guerra e fície da Terra. OS EE.UU" quais poderiam facilitar os

da discórdia, os homens de l Grã-Bretanha, Australia, estudos' para a melhoría
tôdas as nações voltaram Japão .e, possivelmente, ou- dos sinais de rádio, medi
suas vistas para a mãe Ter- tros países,"'!ançarão ao 'es- das oceânicas e estudos Sô

ra, fi'um esfôrço comum sô- paço êstes foguetes dotados bre .geleiras.
bre o q!l-al encontraram fa� de instrumentos. Os Esta· Os projetos de maior im
cridade para se colocar de do;.; UniC'os, por exemplo, portância, todavia, são aquê
acõrdo" "'segundo as pala-' planejam_ lançar centenas les qUe- empreenderam mui
v'ras do.-dr. L. V. Berkner, dêstes foguetes para pes- tas nações com respeito ao

dos Estados Unidos, presi- quizas científicas. continente antartico. Na
dente do Conselho Inter- Para' levar 'a cabo estu- verdade, onze países - Ar

naciQnaL de 'Organizações _Qos expl'ol'atorios dos fenô- gentina, Australia, Chile,
Sindicais e. Cienfíficas,. e menos do espaço, crial'l!:rn- 'França, . Grã-Bretanha, Ja
vice-presidente do Comité se quatro estações meteoro- pão: Nova Zelandia, Norue
Mundi-al dêste' organismo logicas principais durante o ga, União Sul-Africana,
para o Ana Geofísico Inter:' ano ite 1956 para coordena�' União Soviética e Estados
nacional.' as observaçõês do Ano .Geo- Unidos - estabeleceram

Durante êste pel:íodo, os
físico Internacional, dentJ'o

I
bases 'na Antartida e ilhas

cientistas do A.G.L medi- de cinco paralelos entre as
I
adjacentes. Durante. os úl�

'reg�ões polares Ártica e An'-
.

timos meses de 1�56, os

.tartica. Os globos' de estu-' E·E.UU. estabeleceram seis
dos la�çados simultaneal; postos de observação na

tyÍ('l1te dentró . dessa região Antartida, inclufndo, o ob- ,

se elevarão a alturas de servatorio científico 'mais
30.000 lJletr(j)s e a informa- � remoto do poJá Sul. (USIS).

rão' e examinarão' nosso pla
neta em busca de. conheci:
mentos .a cerca

.

de seu

meio, estudarão.a química e

a físiea de seus'oceanos e

'seus continentes, de seu -ar

I e o ritmo ' dos
.

estranhos
movimen�os ascendentes e

descendentes que se produ-
zem nos mares 'e em sua

atmosfera; obterão amos

tras da atmosfera terrestre
a diversas alturas e estuda
rão o enigma da chamada
"chuva elézyica", a radia-

.

ção iilvisível que bombar
deia nossa atQlosfera do es

paço exterior e que, a'() que
parece, .é a 'causa das ca

pri:!hosas flutuiç�es que se
.

-; Sabiamos perfeitamente· qu.e a, anuncianda .liquida-
•. 'ob;;el'vam no campo magné- ção' vendaval" proporcionarf'1. ,H>oa . .oportunIdade. Não
Ako da Terra. pensaVan10Sj todavia que os PI:l:lç.QS víessem a apresen-

Os geofísicos de tôdas 'as tal'-se tão reduzidos. tão excepc!,<malmente convidativos .

nações estão ultimando '08 Si nã.o vejamos. Quem pensaria poder comprar bons
preparàtivos e pondo os to.. '. estidos caseiros à -99 'cruzeiros. Vestidos que valem

'·'ques. 'finais nos planos e só de feitio mais' dp. Cr$ 30°100 por apenas Cr$ 100,00.
instrumentos. .Já partiram Saias de seda a 99. ,�_�'uz.eir?s - blusas � 34 - 49 e 79
expedições dos Estados Uni- kl�l1zei!os ...
dos e outros países para Também quanto à taillé,urs as surpresas não são
,'as regiões' g-eladas da,An�' menores.� Vimos'nas boas vitrine� de A Modelar ótimos'
.:ta.rtida, onde estabeleceram taHleurs de lonita a 415 ,ci'uzeiros. Lindos taHiéurs de
bá.ses para a êxplO!fação: algod_ão estampado, dêsse� modelos .model�:nos e gracio-
do continente menos conhe-� �os, a. 560 e:. 650 cruzeiros. .;i>'.

chIo ,do Mllndo e os EE. Realmente', Só pcd�mQs dizer: qll:em' quíset comprarUU. completaram os planos hal'a'Ui, quein tiver ó espií:lto de economia' deve pt'ocu-
e construiram, durante. ês- 1'ar, sem .d-emQl'a, A MO'DELAR.

-'
,

I

As regras de vestir impõem os artigos acima como da
máxima utilidade. Não há senhora oú senhOl'ita que não
tenha, no seu guarca-roup'a, a,lguns' dêsses exemplares
C-11 lIue_ deiés

'

não:' necessite .

� :),,_().....()._.(�()....()._.()....()-..()....,.()._.()...

TAILLElJRS ---' VESTIDOS

SAIAS E BLUSAS

ESTÃO SENDO ARRAZADOS PELO VENDAVAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Or1B8m Bxotéri'ca da, .CO�8mora-�·
008,5 ,;d j ,25 de O 'lembro

•

Navios /p'a'ra Florla,n,Ópolis·Informa-nos da Asso�ja�, Obras Públieas, Temos o Pêrto Alêgre.Recife I 8;1 Senhor-ia as noãsas'
I Norte

- será de 200 metrosDoralécio Soares, ção Comercial .de Flodanõ.-' prazer de restituir o inclu- ,Com escaras _na Idâ -e ná

f'
Arenc-\iosas saudações cúb« os em cada vapor, h.,

As eomsmoraçõeé natalícias de 25 de dezembro, re- 4POlis que- são do' seguinte 1 so processo n. 32.885-56 dês-
.
volta em Pelotas, Riu,' Gran- a) CyrYaco José Luíz .vendo também acomodaçõés

montam a épocas muito distanciadas da era �ristã. , . !eOl: os. Qtí��ios,há POUc? r�- s� Ministério, origina�o �e dê" Florián.óp,o!�s: P�r��a.·· .Memltro �a Comiss�',l fu�icientes para os passagei
Foi, posteriormente, adotada pela Igreja -Cato�lC_a, cebl?�s sobre o comercio carta e� que -a A�soc,Iaç�o I ��a" �ntonIna, ��o, VItorIa" II -:-

..
Por m,formaçõc� eo.

_
_. f

a par de outras religiões para acompanhar a tradíção marítlmo com os portos do Comercial de Florlanôpolís Salvador e Macelo. v, �1?I,),·,a�s Junto a Agência lo. rcs 'l'H' se dirigirem para 0!
de então cultuando-se de varies modos os principais fa- Norte : reitera seu pedido de escala Dessa forma, o "Itaqua- êâl c'� Companhia de Nave- ao•. os do Norte, depende-i-
tos da vida dos seus grandes herois, sêmí-deuses ou . 1'- Ministério da Viação naquele pôrto dos navios tiã" e o "Taquera" executa- gação Costeira, a Assõcia- do os lugares da procur..
deuses..

.

f
.

e Obras Públicas que ligam Pôrto Alegre e r'ão uma linha regular aten- 'ção- Comercial tem- ci��l.ht em Pôrto Alegre, pois F'o-
Tomavam o Sol, no seu curso anual como símbolo - Ofício 4748, e� 15 de Rio _Grande aos portos do dendo aos desejos da Asso- de qur a 'praça para ·tl','m.- rtanôj.olis é pôrto ín cerme-

(-U alegoria. Assim, no dia de Natal, que nos hemisfério_Dezembro de 1956. Do Di- norte do país.
. ciação Comercial e, ainda, porte lIe mercadorias para o fiiál, ....

norte marca o inicio da esta'ç'ão invernosa, o solstício de retor Geral do Departamen- Sôbre 0_ assunto, vimos par.i melhôrar mais a expor- _.J.
•

. , d d
., . _. .

f
,-' . '_ . .'

_••••••inverno era comemorado o nascimento dos deus, on e to. de A mínistração ao se- In ormar que �ta Comíssãe, tpção de Florianópolis, sen-
em poderoso Deus, s'mboüzado pelo Sol; que, no invernos- nhor Presidente da Assocía, entrou em ..entendimentos do que o i'Itaquera" escala. ' C 0- N V I'" T - Eestá mais apagado do que nunca.e por isto representava ção Oomercíaljíe Ftortanõ-' com a Companhia. Nacional lá, também, em Cabedelo.
o Deus-criança. Continuando a' sua .aseenção simbólica, 'polis. Assunto:- Escala de de Navegação Costeira fi�' Esses dois paquetes trans- Ô Centro Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade
o Sol persiste em sua manifestação parcial, extinguindo navios. Em resposta ao ofí- cando _,resolVida a Inclusãc llo)"ta'l'ão não só as eargas, dé Direito de Santa Catarina CONVIDA a todos' os ad
as densas nuvens, "com seus poderosos raios luminosos,

.

cio !l' 21.164, de 29 de agês- do porto de mlorianópolis er-mo passageíros de Ftorfa- vogados, formados pela' mesma Faculdade a Comparece
dominando e expandindo a sua gloria na Estação de to último, no qual fizeste como de escala da linha nór.olis.

.

rem dia 10 do corrente, às 20 horas, em sua séde, à rua
Verão subjugando a explendorosa natureza,. que exu- nova solicitação relativa ao atribuida ao navio "Itaqua- Aproveitamos a oportuni .. 'Esteves Junior;' à fim de participarem da Assembléiaberante de vitalidade oferecê seus frutos geminados, transporte marítimo para os tiá", que é a seguinte: <!ade para apreséntar a Vos-' Geral para a Fundação da Associação dos Ex-Alunos.
crecidos e amadurecidos 'pela graça vivifkante do calor portos dos estados nordes-

_ , _ _
_ _'''_�. _

solar aos famintas filhos- do Criador Supremo. Toda a tinos,·. especialmente Per
natureza transborda então de vitalídade e então seus nambuéo, transmito-vos, por:
cantos de loúvores e. gratidão ao �stro"'Rei,' cuja mages- copia, os esclare�imentos
t�de atinge. seu apc!geu no solsticio dó verão; quando prestados a respeito do as

completa alegoricamente suá marcha triunfal em ascen- sunto pela Comissão de Ma

ção á eterna gl-oria, 'perfeição ou libertação, para bene- rinha Mercante. Saudações,
ficio de toda a humanidade. '�/' (ass.) Isnard Freitas, Dire-

Esta .era, e é a comemoração -mítíca, coletiva e pu- ter-Geral.
,

blícamente celebrada .pelos povos de quase �odas as na- II � Ministério da Via·
ções antigas ,é que. o cristianismo passou a adotar desde. ção e Obras Públicas _ Co.
o ano de 337,' por determinação do Papa Julio I. para missão de. Marínha Me.réan·
comemorar também, o' nascimento e outros fatos im- te

portantes da vida de Jesus Cristo, equiparando-o assim, RiQ de Janeiro, 27 de no-

publicamente-aos :poderõsos d�lises 9ue O antecederaI?' vembro de 1956: Ofício 56-

Disjle a <este prop'osito.., São Crisosfomo e� 390; "Est_e dla" 06897 - llm�. sr. Diretor do .

25 de dezembro -acaba de ser eswlhido, como o do nasc,i- Se-rviço 'de ComJúUcações
mento de Crisio, �f;m de que �os pagãos ocÚpados,ElR.l 'do Mjnistério d� Viaç�o e

buas cerim,tmias (as Brumelias em honra' de Baécho)
deixam

....

'Os· cristãos celebrªr seus propl'ioS' ritos sem se-

rem'molestados.:-�n ..
r ,.',

.• _, j "".!iJT:LIIL.S.
x _x x .

Essas comemorações pesEmdo religiosas que os po
vos ocuparam em Úlebraçõés na ,honra dos seus deo

ses, acompanhados de bimQalhar de sinos, hinos religio
.:,os e c.a1).tos dev'Qcionais, são acrescidos dos gemidos do-

...

10rosos 'aos iudefesos· 'e inocentes milhões de animais.
vorazmente sa�rifr2ádos e devorados "pelos gl'Qtõ.es em

('omemoraçõe's a data ma�'a da cristandade. Segundo
i�ssim à tl'adiçãó paga matealista de' antigos' �' decai
dos cultos' pré-cr.�os! numa clara"cõ�t�adição com o

('nsino:t de Cristo "Ifue foi a encarnação. da Bondade do
Amor e da' C�mpaixão por tudo e por' todos. '

1). :....: O CRISTIANISMO ESO'rERICO, dé .,�nie :Se-

sat;lt;'
. , "'. -'��: _' .'

.

,
.'

Elaurecer.
E'utrõficamente, 'sem dro-
gas, sem massagens, sem

aparelhos, 'sem esfôrço fi:
sic6 e sem'sacrifício na alio;
mentação, rejuvenescendo o

organismo, .

INSTITpTO V. COLá
.. '

:� maio�r es'o'lue de' roô.,as
,belO f.eilas Clã

.

cidade

'_;,.

(enlro A,cadêmlco'nYUI de Setembro"
,

/-"
" (FILOSOFIA) ..

O' Centro, :Acadêmic'o, "ViII de setêRibro". no sen-
tido de oritmtàr .0.3. candidatos aos vestibulares' para OS f ,"!'

..;

'�.'Í.'.

diversos cursos- da Faculdade Catarinense' de )!'ilo�o�Ju, .

.
.

d"
. . ..

(
,-

) d
.

t f -:f nél'onar Exma.. Srta. Aliee· -Maria 1 .:,' C' ....S''1'··UM'ES EM.'�,N'V.T.-0-a partir· cip la 15 qUlDze o· corren e, ara.u '.
.

u.. ...._v...

um c-urs{J ,de preparação, orientado pl?r aluno�, §os qUJlI�" dos 8antQs, .

da . �Qcie4ade, .. ' _ .,.i' ,'.

alguns sã«;l pro,(es'Sores em colé�_�?s. ,dest� .CapItal. :'. / piuJistani, c-qjo; orgahisÍno, .. Li&tadinho e olho de perdiz, ótimo tecido- de Al-
Para malores detalhes, .dll'lgU'-se a· Secretarla ..

da ant6s iebelde a todos . os'
.

bene lev,e e frio ,em d\versas"cõres, especial paraFaculdade, ,rua .E3te'les Júnior, 179, das 14 às 17 horas,
'tratamentos,' se submeteu, a ,o verão. . ,

Ih 'd"
'. 'tO \ ""Modêlo 3630 , Cr$ 1.600,00

c{)�se .

o me 1CO, a?
_ s:�s e-

.

•

'" Modêlo 4060 , .. "., .. '" Cr$ 1_.95!},00ma C,Q_I;Ó, emag-�cend�' 4-ô >

....., )'" ;::Modêlo 3950 .; .. ,."., " Cr$
-

1. 950;00
quilos;

"

. - "Modê�o 4040
'.' 91'$ 2,15Ó,OO

Trátaméllto
_ pr6prio e g�.

.

",
..,

raritide para 'dimin&ir em \ COSTUMES EM PURO LINHO

-qualquer idade, 7, 25, 45, 60
9U '-maIs quilos, renovando
o organismo e produzindo'
um rápido teequilibrio or�

.

.' gânicó e-estéti;co.
Diretor VICENTIj:: COLO

Ril-a Rosa e Silva, 170 _
Caixa'Postal, 5696 _. SÃO

': .,'i' :PAULO
rado, -para despesas, ao

Envie pêso. altura, idáde e

t •.•_j,.

Fabtica Nacional
' ..

I .

de Molores
* Fio �rlandês, ,pr� escolhido.

_

,.

.'* Modelo de paleto com 3 botoes, diversas coreS
Modelo 4020 Cr$' 2.750,00
Mo�êlo 4000 .. , .

'

.. : .. , . ,', c'
. Cr$ 2.800,00

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

COSTUMES EM T_BOPICAL
FABRIGA N:A(;IONAL D�, MP�QJi�� SIA;·

�
. '*. Liso, pura lã. Paletó 3 botões� em várias

padrões
.

Modêlo 7830 .", .. ,.' .. ,.. Cr$' 2.600,00
Modêlo 8250 .. , ,,;,

'

... * Cr$ :L700,00
Modêlo 8310 .,.'., ". ér$ 2.800,00
Modêlo 8140 ",.', Cr$ . 3.680,00/

côres e

.

PagaméQto de I?ividendos
-

A Fábrica Nacional de Motóres comuÍIica aos Srs·.
Acionistas qué pagatá, a partir do_ dia. 2· de janeiro de

1957, em s�a séde social, à Rua México nQ 3 e 11 - 6°
andar os dividendos das ações ordinárias, relati·vos ao

exercí�io de 1955,. e das ações preferenCiais, correspon-,
dentes a'O. 'p-el:i_odo, 19�8-19.55.

2. O pagamento a que se te�::·::�'tiE.
sérá efetuado entre' os dia's' 2 é "31 oe janeiro prÓximo
v indouro, no horário das 9,00 às 11,00' é das. 14,00 às
17,eO horas, diarian,ente, exceto aos 'sabados, devendo
-os 81'S; AcionJst"as compdrecer munidos da indispensá-
vel prova de identidade e' de selos de recibo.7' .

3. Para'maior facilidade do serviço" �. comunida!le
dos 81'S. Al!ionistas, .os' pag�mél�to-s, entre 'os dias 2 e i5
de janeir,o serij.o�feftos àqu�les cUJO primeiro nome cor

respond'a às iniciais :indica,das na esc�la abaixp: '.

PALETOS SPORT EM PURA=LA

• Modêlos leves para I) ve'râo. Varias côrfs

Modê� .3910 .... :,.", .. , .. Cr$
,

1.350,!}Q.

'CALÇAS SUPERIOR TRO�ICAL .

,'. Leves",�ura "lã modêlo sport,. em várias côres
ModêIo 8010 ,., ... , .. " _.. Cr$. 6.0,00
Modêlo '7,140 ",'" .. ,'. , . , . ,Cr$ B20,00

, Modê!o :7830 .. """, .. ,.. Cr$ \
' 730,00

Letras

LONDRES,8 (UP) - A rá
dio, de Moscou disse que a·
RÚs.ilia Qstá. construind-o um
navio com asas, que POder'i
Voar a cêtc'a'Oe 50 centime
tro§ ·acima. do nivel' do mar.
Acresêentou � a émissor.a -que
as asas,. coloçada'3�sob- a águfl,
levá'f:ltál'ãó'ib -bárco aciIria: da
superficie .: "cêrca de meio
n1etr-o"-.•A r!idio <:le Moscou,
no ,entanto, não disse qual o

tamanho, a velocidade ou a

capacidadé' do návio, 'in:fol'�
mando apenas que ornes ..

mo está -sendó construido em
Gotl,ty, -e. será: l�nç8ido em

abril, entrândo em serviç:>
em junho.·, .

I;ONDRES; 8 (UP) - O pri
'meiro ministI·o Sir "AnthoDV
Ed"n; 'Sstã prepar�ndo um�'
declaração eri( 'defesa de rua·

política na questão _de Suez. '.,

Segundo 'se revelou em cír�
eulos bem irifó�ados, o pri ..

.m�iro minisY'o.�pretende de
fender sua '�ção em.:.,Suez num
4Jis�urso a -ser. pronuncia.lo'
pela - teiêvisão no cúrso dês·
temês,'provavelmênte no dia

'de,zessete de ,Janeiro .

RUA F�LIPE
ABERTA

A$. TCRÇA$

CAMISAs BRANCAS E -

.

SP;!J!lM COR.:8S. PIJ ORAVATAS
.. CID!rO , .LENÇO�,

Dias

A e B ,. 2 e 3 de Janeiro
C, 'D, e E 4 dé Janeiro
F. G, 11 e_ I ..•... ''J de Janeiro
J .. " /. .. .. .. .. .. . 8 e .9" de Jarieiro

:.
L eM , 10· de 'Janeiro
N, O e P - ,lIde Janei�o
R e S ·14 de Janeiro

, T, U, V"�W e Y .. Iii- .de Janeiro

'/

• TUDO-PARA A ELE
'GAMClA E o.i CONFOR
TO MA$CULINO

" IMPÍ!,'RtAL, NAO li: ROU
, PA FEITA li: ROUPA BEM

'FEITA
4. Os' acionistas residentes rio interior, que não 'pos

foam comparecer pessoalmente, ou por intermédio de pro;
curadores, d-everãp 'solici,tar o pagam�ntó .

'por catta,
fo�rendo as déspes'as de remessa por sua! conta. Deve

Ião, outrossim, indicar O· Elndêrê,ço atual, ,números, das
respe�tivas cautelas ou títulos e_!l meio._desejado par��
a remessa das imporfâncias a que têm direito.

Rio de J.aneiro. 27 de dezembro de i956

" .

,
.

." ",

.�

CUSTóDIO DE AL.EIDA
,�

'�.. /'

Diretor Administrativo e"Financeiro
. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

�-EIolian6polis, .uma

.���n�a Moça
, .,Pr-esisa-mente 7,15 horas.
,Manhã'".eaevud.,; pouco pro_.

;pici:t!para .wuens celestes.
Acaba de soe.......... t.Ylrear;.'a·'trad'1tção Portugues�o li ;0 ''!bimotitr .da Transportes

.,�
. Aéreos �O,atarinense.,levan-�........lft��J!!4I.!!�����""�Ie.J�"'�"". vro 9�;Guido. ·Fisc�t'r .'.'.parceri� �n� .. Indüstría",' tradu-

ta 'vôo do à�iqporto' �-'SantosCasamento ..!_ Bahia - Florianóp,olis
ri<

, �:'� ...
-"

'

, 10
' :

'"Çãi> 'ês't�' 'elaDoradá por enca,rgo do"'D.epartámentõ· R�� 'Dlnnont", l'rumo , ao� .sul doNa manhã de hoje, na Igreja Mãtriz, de Salvador � 'Prepara-se- alunos para a lIO 'épÜéa" d-os -ExanreS' de .gional.do, Sesi }leio P�ofesgor Castódio-lie ea�p�s ''l-u.e .pais..'Porto Alegre).'Sobre-
na Bahia: está -realizàndo seu enlace- matrimonial o

"

neste- seu' ttab�ho -mass uma vez;·revela· o>.i8eu-:conhecI.. vmeu amígo , Paulo JoãQ Medéiros com a.zsrta; ,Lili :P.i�a ....1;drnia�ão"ao> Gblálio.
.

'

manto. ião. sólido, tão pormenorizado e tão. pleno de sensí- .. vQa a soberba quanabara.Lima. Foi êste colunista informado que o acontecímen- rr:r,atar à Av. ,Herç�lio. Luz, 7!.· bíltdade da Liilgua Alemã.'
. , !I'oma ..Uura::;e:vakembora.

to será de 'grande repercusão social e que."O :lindo e va: ".' . Ó�iivi:o..de.':"'Guido, Fischer- estuda os .vádos, aspectos; , �A' p:r-imeira"'esca;la � San- ..Iíoso vestido de noiva da srta. Lilí, em gaz� natural fOI

PSD D O E i I Ri t , O teóricos e históricos_":da ':J?uee:ria••nãlIndústri;t" -depcís tos. s�undada p.ol.::P.arana-lima' confecção de "Cana1dá dMo�a" .d� . Ri�egdUel'rJa_ao",npela'rrOa' ....

" ';.. .

-

'

, ,.t
'

de num elli�elentê capitulo, inJ<tialiter.exposto'fCO:tJl fvisãO vgl?l�' �l'a��:���riI.baan'óp�J::�:Após a recepção aos convi a os os noivos S
" '. .Estão cõnvocados .todos ôs membros do. ,Suh=Diretó- a um tempo de economia; de �ció�go e do iloso o as ..... """ f�c:w.'�

'nhPetrópolis e fixarão residência no Rio. �,coluna s.0�l,8.1 tio do Partido Social Democrãtíco, do EstreitQ, bem como várias correntes de individualismb, coletivismo e Iíbe- -:Aqui fka_'o8f;:pois:tl amoscumprimenta desejando os melhores votos de feltcita- n� diretoria da Ala :M:oça e do Departamento. Feminino I alismo econômico. êste en�er�ço.ções ao jovem casal.
"Alice .da Costa Vaz", para. uma ,REUNIÃO a ter lugar

-

� .ei>Iroçção fundamental; do. ml;lto.r é' uma» coneep- O ::prlmelro. ;
contato "CD_?l�:O :--

Se)[t��ra, dia ,H, às,' 20 ,horas, ,:em rsua sêde; à rua,
. ção cristã; ;ubordina a ;ecsnQmla ,ao...ho�" e!fentende-< a capita.l..�l?'�rde D'!ONoívado : - Em a noite do día �t·marcou·casam�n.. .coj.one1�.Pedr�' Demôro. .

�.' .;'" ' que as- rêia!Ôes eeonômteas 'tmtre�oS"iÍldividu_os"e:-()s iru- é lá �ultQ;..�d�n; =IS,to- com o srta. Raquel Taúlois o dr. Ciro Marques N\!_- •••_ � pos devem sev sempre de cawer humano,frate.m.o e aten- todavia, e lSS� nao t
,

anes. A coluna social cumprimenta aos noivos e dignas ,
.' .. ' ..'"

'.
' ,'. ,

.. :," tas aós""di'réitoSL-ua nessóa. ,." .' Jt'l sueeder; 'muda; -por ,c�le-famílias. CEL.ll�UE MARmS,Rit'llELLOIDE MEl.LO �.
.

Embo.r.ajnão�oac�ntli8. tMa antmPotd;hcia.�e ne�ê to.
. . _

--:0:-- ..

'.

Missa�cle 7.° dia
.

�.

campo ,podé-"vir á atingir a cooperativa de prOdução" e Florlanópo�. n�o. é,).ne�Graciosas srtas da nossa sociedade desfilarão na O Comandante da Guarmíção jMilitar de, Florianó-· consumo em seu' pleno desenv.olvimento, embora 'deix�, nh�ma supeA.:ucle, �.en:lun:ddade de taguna nQ próiimd di� �6;; em','modeJos de' polis convida aos oficiais das FÔrças Arm"adas, Autori- por ventura, dema�iado extremos os doia i'campoS':ldo' .ce._ntro _.ult.taPOPUla.clOIllsta.:p:r�ia. A festa sera re.alizada no "Blodi,? Clube" e a ren- dades civis e mili1�ares, e os amigos dó pranteado trabalho. e do. capital, o livro de Guido Fischer é uma ·Nao. .�n-ao é,Jnas:la:mentàvel-cá revertirá em beneficio dá -construçao do monumento CoronérHENRIQUE':MARCOS 'RABELLO --DE''MELLO otima contribuição para os estudos .de -uma econôritia' '�ente'o-:será em tirev,: t�m.Anita Garibaldi. Ex-Chefe da 16.3 Clrcl1Dscrição. de Recrutamentó. 'Mili.. humanista e um. grau. excelente ..para ,todás"aqueles a' ·po. O·p�ogessa,é-Y�l'tl1l'IDO---r.:-:O:-- Lar, para àssistirem a missa de 7.0 dia que manda _cele- ':j,uem, R. �'Parceria" interesse n�", seu a�pectj) .limitado- .ao. A ord�m do.' dIa nestaEm a noite de Sabado, animados· casais da nossa brar no próximo dia 11 de janeiro, sexta-feira, às 10 .

� na significação: ,wÓC'!per� ldha é 4'abalho;,Marinha, divertiam-�e no Sabino's Bar.", O C;ap�tão :de horas, na':GatedraL�etropolitana, fieando.,A�rato_,.p'�aj (NQj;iciario distribuido �la Dftetoria deiÚultura, mas IIlUlto !rabalbo mesmo.!Cór;v.eta e li sra.,Fi-anCÍsco;VaUadares, d' Capitã!l'\t�meJi'; prêseI1ça;do$'qúe cofupareç�reni a. este áto·de'fé religiosa. da �ria � �'fin-'1'lLquit.ura). /, �IMn�o.a...�not�"em ote e a s�a. Ary Vakiner; o Tenente Thirso CarlÓs"de Ca'rio,: '," "
•

....
,é,

,
.

• :;/, '

aDMi'O lfUto,.. 'Sla� pelo.-.pro.-'valho e sra. Tenente Julio Thesé e a simpática e ele- '.

·gr..."t'JO' rci"w.o,;-;:pQis. i dogante sra. Comandante Rocb�drtod Fritscher (Neé Lygia) P�REFEIJURA 00 MUNICtRlOIDE ,'. qUE' }QnBráldhl�a4srprrdeQ,iSda,que está em visita a nossa I a e.
oi( oras porque' v:u pe en o.--:0:--'

." '; aqudeEar ameno.,.,diferenteflOR" IANOiR.OtlS -

. ,>.::nUtPO,aTPS 9WlE DUS.... ih:PBQJ'��, ti �JlàCJ}to,dã�a.rA�rís,tieo.'CE�,lIIIlIJLl<UD_:E AIWHlB�U.
'

drui»!'éu.',. ' ,

namlUnu�Eli�S';"" /' -. :ti�da�olia é�i�ttmaPESOS tlt iIfEDIDMf .. L�Aiifi!PUIJI1I6A,-.o . -_llna-moç��dtntravelmen,

ESfABEL8CIM�TOS.COMEJ-hjlA1S;", INDU.sTBIAIS te linda e querida - ,capazCONTINÚAM AS OOAÇÔES" '

-;'
_

.

de d:em9-\le:r o }(lj)raçjo
-

maisA 'Biblioteca Pública Municipal ,do Estreito acaba '.

E "RO}l:'n�SIO:NA1S .insens(vel-- .amanhã seráde receber importante doação. de livros, feita pelo jo.rna- ,..f"" uma moça bela e fo.rmosa elista GU�tavõ Neves. I 1.0 Trimestre cIe"',1957 âepois.. ••
-

O ilustr� membro da Associação Catarinense de Le- De ol'dem do sr. Diretor -dà .F-a.zenrlà, :torno ::p.úbli- 'O,càrio:Ca-ou "pauUsta quetras, percebendo que a "Campanha dos 2.00� 1�.'U'es" e�-
j
(O que, durante õ corrente mês, sé procederá-llesta nire- queira 'pãssa:r uns dias dec.ontrou receptividade entre o pôvo catarme��" ,?ao toria, a cobrança do::!· irppostos e taxas -acima 'menciona

. ,iSQSs�gO e. bem-estar nãoquís deixar de incluir o seu no.me entre ·OS. que la fIZe- dos, ,<:orre:spon-d-e�es :a.o:1;9 .tt.rimestre, d(). ,corrente ,an". 1 pllOcure. outra .es�D:cia.ram semelhantes.
. "

.
\ ús impostos e ta�as que -Feéà.em: sÔ.bl'-e ra-s ,JlJl�iS��.Sl ll� E (aquele .sequioso _aindaps liv,ros doados- pelo jornalista Gustavo NeVes, fo- "i.i�r�is, Pen-sões,. Cia,. de Segu�os, de Sorteios -e esta- de, sé)bre'passar umas fériastam .:.,08' s-e�uintes:

"

---,
.

..

beleeimeritos de CLoteria� . Representantes- � eomerciais, agradáveis, praticar IllgumFOIÍle -'-- ,Knut Ransum ., Bancos ��C�sas .llapeádas, �ares. e Botequins" e� outros desporto de sua preferência,2 9ue ,v� em Mos.cov.o, - Renr� Beraud
. qua:isquer�'�e�óci'ós', de'.c�*�t�r Jtra�sitório" s.erão pagos. ,aqui Q J).uderá._fazer a con- '.O Imperlo dos Sem Deus - PIerre CrOlde!l de uma só vez, ilo mês cQr-rtllite:

.

- tente ,notadamente no setorA 'Vida Tr��iça ?� �an ·Go.gh - Irvint Ston�. '1' Findo' o 'pJ:ato ��,cini�;4,os. alÜdidos impos�os' e f;axas aquático. Etii se 'tl'at�ndoÜ' Romance da Clencla, .."..,. H. .-Go�rdon. Garbedlan serão co�pa:4os a�esci.<tos da n;mLtt( de 20'70'. .

de r�atas. por exemplo, to-.R?tQs e:Homens".:-, Joh!l'Stembeek �. Diratõria da. Fa�en-da:, em a �e·,jàpeiro de 1957. ,dos temos presente o glorio-. Enquanto a Morte nãe ye!ll'� De Souza Jllp'lOr .�,:, W. J)!Alascio so feito praticado pela sele-., CiIqtrron' - Edn1l. F..erber
.'

�

'GFlOlAL, ÀDMINISTRATIVO ção catarinense no· ano de��..:Memorial -d� ·AYres-, :-,-:MaC�Q;.k-:A�ja..-r"",J';;'-" " .•_- ", ·h�L..�� �.;..", ...._';o�-��_ ",,"',,�.,._ -_ . .. ,.,

l�4'-·êm· "Güa:1qui( �(Hliíe
.

A.Ci?�de, da Fartura -; Alexànd�e ·Ne-vierof .�••_;o",,()"()l�-ic���)4L traz;ndo nara o"Brasil �,

. Hlsto;la de la ConqUIsta de� RIO de La Plata -

-,. / .,
.

.

grande ,titulo. de "Ca�põesBlaneo 'VIlalta .

,._, -.�

�
.. �

TAILtE1JRS ---_, rV.SSTIDOS \ Sulamericanos. de Remo"U:R, .S.S. um novo Mundo. -, ,Caio Prado Junior t ·I�·, . '-,. - i, ", If �

i Ha' :,na e.I·�ad"", trad.ü.;'onaI's·,
' "r _. _.... - .

,SAIAS E .BLUSAS- - � ..._- ,-",!.,,� "'" .."..O Sa?to Sepulcro - SofIa Kassac
elubes como: o Doze deO Ahmen�o dos 'Deuse� - A. G. Wells >íiM&::!wwcr -1..,. .,,_;..-
Aiôsto, dQS filais antigos doO Meu DIa - Coelho Neto

'.
- ESTXO""SJ1�ARRAZAOOS' PELO VEND�V�� país. e''O'mais antigo. de San-Pasteur ",_ Calso, Cruz

,

ta Catarina, ,o Lira "Tenis0: Lobo do Mar - Jack Londen As regras de vesHr impõém:os. artigos acima como' 48 .Clube� fi" Chibe dé Re'gata's. Ilificuld�des da Língua P�rtuguê�a. � M. Said Ali máxima utilidadil. Não. há senhora ou senhorita que não 'Aldo Luz, etc ...
"

�Terra Vlrg-e:n "'7 ?onstanclo c. VlgIl t,tenha, no seu guarca-roúpa',/ alguns dêsses exemplares Pre..tende;mos,. após um re-Estados'.Umdos - Pedro Calmon ,üu que, deles, não neeessite. '

i
.

conheciment .adequado da� .Feiticeiro do Deserto - E. 'M. Hull � -<

'!urb" e-arr�ores, f1)rmularObras C?mpletas -_ Castro Alves. .,'

.

'

Sa.b.m�o '�eitamente que a anuncianda. liquida-
nossas_ impressões aos .amá-,'O, 1?e�aamento Ale,ao - Jean: S. Sp��le I çãO' vendaval" pro.por-eionai,t-*,lIma o.portunidade. Não
leis- leitores ...dêlne jornal,O Anel �e AmetIsta -:- Anatole France " l'ensavamQs, todavla que os preços. v-iessem a �preáen-. sÔbr.e ª llh,a.. de Santa .Cata-Pa� GarlOt - Hono�e de 'B�lsac i· tar-se tão �eduzido.s., tão excepClio_Ralmente cOllvidati,vo.S'.
rina.j,At�breve;' pois �Pussanga - Peregrmo JUnIor. "

Si não véjamos. QuellJ p�n$lria poder oomprar bons
: L Mj�lioliUm Marido Ideal -' Os�ar Wilde

.

',estidos caseiros a 99 CI'Q�$ir.Qs. V_estidO$ _que s.al'em " , ...•. ,

Obras

C.'
ompletas.- Castro Alves

{só.
de feitio mais dP.' Cr$. 30?,oo por apenas Cr$' 100,00.

,O ·R-ei Cavaleiro - Pedro Calmon Salas de seda a 99 <!ruzelros - blllsa's a 3� - 49 e 79 ........".......-.A..uw.·oI'!.I!a�..•••
O Capote do Sr. Braz - Piemonte cruzeiros .•.

.. América - Monteiro Lobàto Também quanto ii, tai!leurs as surpresas não, ·são '

.

=unUDCinco Minutos e Garatuja -,José, de Alencar

(menores!
Vimo.S nas boas. vitrines. !le A Modelar, ótimos

,!l8BI..... M' Tambem o Coronel Pedro Lópes Vieira fez doação t�illeul's detonità a 415�cruzf!jros. Lindos taiUeurs de .:.:��t8tiIr'l' IvuS(ie16 volumes, eolaborando assim para o êxito finardes- algodão ·estampado; dêsses modtllos .modern.os, -e gr�io-9,a'magnifiea ,campanha em fav6r, da, Bibliotéca dQ Es-l sos, a-560 e 650.eruze'iros. .

.;:reito recentemente ,instalada. .'
"

'

.Realmente, só" podemos. dizer,:.:quem quiser c-omprar,
,

.'

t barato, quem ti'v�r () espirito de economia, ,deve prtfclf-

11fiIie1B ..• ,de flllianaPefjs, _, ,.Irar,
sem demora, A MOn,ELA�. .-

Cientista.s 'Advertem ': às '�-Do-E D I T A L N°-l -.,.

nas" .-dEt, Casa Bra'sileiras ;SÔ-'D� ordem da Inspetoria da Alfândega de Fli!tianó; C.c., , .

f:.olis •.' J�ço,�p..t171ic.o.,pà�; eoJ'fnecim�nto dos Srs. Cotner- b
'

d' D' 'no.dciantes,:, ,que '0 pagÂmento,' da� Patentea ' de Regi!itrQ, a re,-. O, USO'. e",' e.erml,-IQ: ,aspª,rtir, ·desta. data, ·obedecerá o disposto ná letra '''1:1'' do
G d

.

OI" ft': - ,h:.(.
.

2rtigo�26, Decretô' Ifo 26.149; de 5, de janeiro', dé': 1949,. "or uras na., .. 1�ellll�O-lIta-�,�(Con�olidação das Leis do Imposto .e C<,nsumo),assim
I

"

-Af'
""

discriminado:' .
.

r
-

-ria;, e -. ijllllam:"De 2 de janeiro a 31 de março. - pàra o�'.que
, tivert!m de reno.var. as r�peetiva's "Patentes: de

,
. Registro", ,de$dElõ que tenham soliçitado a"reno-i. .�' � vação áté o último< dia util de fevereiro de� ca.
'. da' apoj pagando o emblqmento integral,: -dé<
.acôrdo com o do ano anterior, se, ailteB de 'ven-

.

<.

cido"aquêl� prazo, terminarem o. comércio ou Ô'
fabrico; da contribuintes que não tEmhà� pág!)
os emolumentos da "Patente. de Registro",. até
29 de fevereiro, deverão. pagá-los, de acôrdo com,
a le�ra inicial de sua. firnlta, dentro d'os se.g{i'in�
tes perJodos; de 1 a 5 ou' �e 16 a 20 de mai�,.<:9sde letra "A" a "H";. de' 6 a 10 o.U 21.a 25"de
mal'ço, os de leÚa "I" a "O'·; de 11 a 15 6U' 26
a 31 de março, os de letra "p" a "Z".

'

,Outrossim, informo, paoo .esclarecimento de qUáís
quer dú,vidas surgid:1�, qQanto a-9 assunto· eÍlt questão,
que a Alfândep de Florianópolis, por intermédio de:ieuquadro de" Agentes Fiscais, esta,rá a dispoªiç�o de 4ueminteressar: '"

..

•

'][91110··
o. aais :a...tilo.·Diário . .de :

li

'.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTREITO

,

O· Bar restaurante "Rancho da Ilha" é o recanto

(.rgulho da Cidade, reunindo senwre. das. i9 às 21 ho
ras, nossa elite para os aperitivos e Jantár �om'a agra
dável músicá do melhor pianista. do ano, Sr. Luiz· Fer
nando. Na última spmana o colunista anotou os casais
que reunirem naquele agradavel 'llinbiente� O� sr. e sra.

Dr. Isac Lobato, o sr. e sra. Dr. Julio Coelho de Souza,
·sr. e' sra. Rudi Schnorr. -'A família dr. Zulmar Lins e

de sua 'sra. reuniram num jantar de festa. O Rancho -da
-

Ilha tambem recebeu a visita de Mi�s Charme, srta.
Sandra C. de Souza: O sr. e sra. Dr. Pelagio Parigot,
acompanhava o casal a srta. Lucy Schw�rtz, o sr. e

sra. dr. Djalma Leitão, sr. e.sra.. Gaudino tenzi, sr. e sra,
�erafin 'Fáncz, O dr. Aderbal Ramos aa Silva, sr. e sra.

. -(Ir. Ilmar Correia.' O dr. D.ib Ch�ren acompanhado _ de
sua nora srta. Marh Blayei.·.

-''-.-:0:-.--
O Coluni5ta cumprimenta. a . diréoria do Clube XI

(te Janeiro n'O Estreito, pela escolha de. sua Rainha sita.
Léa Schmidt. •

--:9':�-' ,

O governador .Jo.rge Lacerdá hospe;dou. no Pala.cio
l'€s1dência o Embaixador do Japão no Brasil, Sr. Yoshil'o

.

·Ando. O ilustre visitante receb.eu significativas home
nagens du�ante ��a e-sta-dâ' cem·'mo-ss,'8;,Cldade.::-

BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTREITO
MOVIMENTO DO MES DE DEZEMBRO' DE, :1956,...__

DIAS:
J. 25 Pessoas
3 -- 51 "

4 33 "

5 ... 14 "

6 31 "

'1 23 "

lQ 29 ,,' '\
l·
!

11 24·"
12 45"
13 55"
i4 17"
15 39"
17 25 "

18 23 "

19 22"
20' 18 "

21 24 "

22 14.:"
.

26· 17- "

27. . 26 II

26 17'"
27 26 "

28 24 "

29 33" ., ',: :lt�
31 . 4 .

"
",

,
- Frequencia Ti_)te.l'::- 616

,

.

Os livros �ai
...

� pl'octÍ�adp�, pel'lt'p'@li,c� ��rant�L o
mês de Dezembro, foram "A Escrava haura" de 'Bernar
do Guimarães, "Memoria.} de AYres" de Machado -dé As�
(is e o '''Dicionário Prático Ilustrado da Lingua PortQ-
g'uêsa", de Jayme dE' Séguier.

.

- ,

i'
.. :

,'�"
�

io,
•

.'

"Em nosso clima é aconselhável o uso '

sistemáti�o da gordura vegetal, "porque�

não contém o indesejável colesterol".
Os dis.túibiQS do' aparelho circulatório., a es- �

eler4\Se vascuiar, o enfarto, a artério-esclerc:»!e,'
-etc.; têm '!omg principais responsáveis os ácidos
gordurosos nã:o- saturRdos, jtlntamente ,(!om o ·e�

.

lesterol. Assim �endo, é vivamente �dicado o us<t
. da Gordura de Côe:o que, alé� dEt·1!io conter êste
último elemerd:�, dé ainda a mais"� pobre ..naqueles
outros," tão lJl_trejudic-iais à &aáde e�aoa eat&ína:gos

.. deliclcldos. Es!'Jl.s f9ram, as conclusões a que che.,.
. galam 'famosos cienti�as, após reiteradas pes'-·
quisas:;�ef.etu:a,das- elP 9-08$0 pais� 'olidê a alimenta",

.

, .ção é fator ,ü", dedicados e permanentes estudos..
� E' iateressante, pois, qUe as donas' de casa bra
,sill:eiras jm-p-ort1}am ô usifda Gordu-rá' de Côco em .

-'", • I_ '
•

..

, :suas :c{;l�inha8. lcomo medida preventMi e equilibrio ..

1perfei-to d9, '8a,ude de séus familiares-i',:

Associação �dost 5-er,vidore$ .. Pútilic�s'
, '

.de Sltllâ.��alarina
.

,Assembléia Geral
O Presidente do Conselho Diretor· da ASPSC, de

acôrdo com o.S artigos 23, 24 C e 41, .dos Estatutos So
c.iais, convóca os aSFoa.iâdos' para u�a assembléia gel'aJ
a se realizar no 'prty.Ímo: diâ 16 às 17 horas, à 'rua Tra
jano, 37 com a ,ségqintã ordem do dia:

1) Prestação' de �0l!t.a,à d� exercicio de 1956;.
ln Eleição d,Et. '(3): :��ês .membros para a ,Diretoria

Executiva,1,"· .
,. .,
"_.f:: �- '1 ......-.t,.,_.J�· ..... ::'"-..... I.��tJ

, (Ass.) Antonio 'M.theus Krüger '. '.�.r,
.

"Prê'sidente Conselho
.

�..

....

'��i6S: �el'Dl08 ata
- eados ,'desse ter,rivel
. ytla);,_dU'do·�2 a 5 ata
qu�s:"d:jadós" ,ficaI:am
c<im-P�tamen'te resta�
belecidos· ._ na ,.elinica
privada do pcrofessor
AmericQ·. Valerio da
Faculdade de Medicina
õo Rio de',Jane�ro,,,de
ppis de te-rem feito uso

dl!JJi�te , q,uatro meses

.,do,..eon.heei.ro. especifi
c� Anti�ileptico. BA
R�S,CJ{•• Essas pessoas

� hê. ,48 meses-.niio fazem
UltO dQ,medlcamento,
'sem ; apresentar, con

tudo, a-mais Ugeira
m�ni(e,Stação epilepti
(la. ,O Antiepilepti-,
co,

. ,BARAlSCH é de,
ação ,pronta ,e eficaz, .

.,·.fazendo desaparecer
;.gradativamente e -de
m,;m,�ir� I tlefinitiva os

at�ques' IlWUe,pticos e

acslUrdndicaçjQ é ab,.
aoluta 'no' tratamentõ
d{l. epilep�ia., seja: ela
j�icial, ·�sseJ}(lial ou

er9ll..ica.· .yeDde-se nas

fannacias e droga.rias,
o.U pelo l'eembolso. C.

'.- -Pc:>stal '4104, Rio..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:i: Hoje, à$ .20 h�ras, na Faculdade de Direilo' de Sanla Calarina ser_ �ole�em�nle f�Rd.d� a Al. 'dos ex-alunos dessa Escol, S�perior. !t .

�:f ,. ' h." '

, .• ,,"" .. � �.,,, .. ' .. '+. � ..Ai :
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I A-�' "FOI 1- '�SOEZ» ',' despediD�j �. -idOs.
.

'C,arilcas
-

RIO} 9 � ç-om:ap�usos e .papeis p�éa4 os'substítulndo eonfeti o pcvo-earioee'se despediuhoie dos soldados.'br,_-asile�rQs que .emba )�àrão esta noite pará o
.

Egito; integrando a força de emergência das •. Nações Unidas. Em caminhões precedentes por batedores em'motocicletas os soldados brasíl eiros desfilaram pela

aveni-I'!a Ri� �r��c6,,()nde fo�a�. deli�an.teme�te o-v� cionados rece.IJe.n.do .a.ssi�? adeus do povo
o ca .�i.o�a, de se�s familia.r�s

� e." a�.torid�des:, Os pr. acinhas, que 'irão inte�rar
: a Força ,de ,Emergencla !no·EgIto, embarcara o no transporte "CuStodiO, de Mello" que segUIra esta nOIte,com d�stipo, ao· Egito. '. .

.

�

'

...

CõMõ�NTIA"õ�il���-srr:�:7··�""�---
II

-

Jorn'�I;fe um Calórico, Oficiatle- Gabinete de .,11 r= "

t.

ecretartolde Estado/Faz Aberta.PrllJIganda Comoalsta -'--F-IorÍanóp---"-olls;Q-uinta- feira, 10 de Janeiro de 1957

° jornal A MARCHA, (Ir, •. d CªsO se passa 'elÍ!' Santa Jur' de Vasconcé!es publíêa, Br)l�!J :(iadiC máís é dp que N. R. - ° sr. J. Arth�l' :lo
.

Re"n'un'e 1"0'U'. gão dó Partido de :Raprl;lstín-, catarfna. Existe ali ·um jor.; 'na primeira página e em lu- sórdido. ínstrurnonto de r.oli- Vaseoncelor, ao que nos, in. '.':.
.

.

tacão Popu}'ar�* dê c]ljo.di! .nal'fntttuladn "A.Gazeta�·. E!j gar de honra, um arthg-o de ·tida :úi-Jef-Lilist. P., o cavalo formam, é oficial de gabíne- f. '

retório o sr, Jorge L.acel'dà·ê -dírjgído _peJo' sr, ,Martinhopranca"aberta, cínica. pro- deiba*;aU)�_ do.truste mtrr na, te não do Becretárfo da Via-, : MAPRID, 9 (Up)"-'Soube dem1ssãQ ao generalissimo
vice-pr�sidente: --: 1ns,e�ill" CaIJ�dQ ,JÚn.ior,._{fo�hecid�) em ,paganda Utssa� . .'..

". cidnal".
. .

ção, mas do da Educaçã-<? e se hoje que um segundo mi�:Franco, 24 horas. depois. que
sob o titulo, !Lc�l1}a' o segum- .FlopanoP<;,hs como catoIico.1 Destaca Io ,�o te�t? encu.�a. O ;�'�1 �)_ e uma -cn�\lrla· Cultura, entr�.ue_ ao Partido �istro do gabine� falang-is o ministro secretário da fa-
te, ,em sua edlçao de 31, de Em! seu nUI!lero de 13 de de- a pagma <lo J'ómal esta ira-, -da' d.� �ugar�s . comuns ...e Democrata CrIstao. ta apresentou seu pedido de limge havia renunciado. .

ndezembrOtdé 19;:6: .

'�
,�,e,bro �o�r,�ente,

o S1'.

��,�Ar�. 't:e:._"o. '��ti���'�;�I���.
n,

:fj���r:o:�=:'::'!� Avia-O�tRa.fpl.'r.,o,cura.'. o «Ior.. dl.·e Slar,�.·'I·"8--, fIOO·1 ·8 la:
?

I"8"o' - -8'; ru" ç··�a"D,"
::

'O'" Et:::�::f:�::: A FAO pede aJ1uda 'u.lgenle· a' Hu·ngr".la avt�����À: s��;rlnr à ����ti: o comunista ativista, que' se' '.' I; .
.

'
.

cu}'a do �avio cargueiro ,iJ�·
.

I un;ge- de burro quando não ROMA' 9 (UP) _ Funcio-' 'IJio ainda este mês à Hu�. gles �or�lC �tar, desa�r�cb

C'·''8'na'I \�' 1'·,8·u··aiz"-pIII '�'O'y:" �'o' .�C'8·''-1-.r 1""1 �:!-�h;!����r1�!�'� ?���r��::��d!.;; ��,o}!�rr�:��.·��,.�:� �a:d�e!:I.ta·S,�evpIiaer:a�oi;�H�a'Qvtrtela,:o�n�q:e� \

.

'

• ' ,

� "
I ,VIÇO de uma potencIa estran- mc ntm nt s gric ltore dura liJm g up de te niCO

�

.

"
'

, ",
' .

, 'geI'r'a, a Ru' .sI·a SovI·e'tl·,ca., '

o e 1. o a
.

u s
, ,', r o .

;� s deverLa ter chegado :no dia
, J hungaros a frm de eVltar uma agrIcola:s da FAO sob as 0'- '. '..,

, ":..'. , 'Aqui dás' c'olunas da A fome generalizada naqu-el9 dens do dr. T. P. Wahln, di- tr,es do c<?rr�mte. FOI aVIsta�
.

"

'f' .;, .'.
. MAij.CHA, podemos contes- país. A FAO _ Organização 'retor da divisão de agricúl- do._pela ultima: vez po� um,

. LONDJitES, 9 ,(�P) .', O' carlregado pelas Nações Uni. Canal de Súe�, declarou que tar ;altivamente êsses lacaio.s '1 Ar t d t11' d .'
. aVia0, no dia vmte e seis de

g.ener.aI Ra"m,andWhUl!ls �n._I dasl deI dirigir a limpeza do oS egíPCiOS estão r,esttingin- Ae Bulganin., de Kruschev.. Agrl�O a e. .

Imen ar ' as U! a esse organIsm�, epc0!l- dezembro a quinhentas m;,
" - ,.. Naçoes Umdas -:- revelo,! que trÍJ.-se ,em Budape�t m�ecI·?· lhas d co ta no t -am ._

, �" �. " ,/'., . ;: ,:
1 '.

'.
. do êsse trabalho.·, O govêl'- de l\iIalenkov, de Molotov e de a menos que seJam enVIadas nando- as necessIdades ah- a s r e er .

.,I\A("10· �'DO'" AIL.NnCO SUL - no do Cairo só lhe per!nitiu Xepno.,:. E p�demos_ porqll� 15.000 toneladas de sementes I mentares da Hungria'. cana.
_r A, empregal'" nove· navIOs fran- somos msuspeltos. Nao goza· de trigo, de batat� e de mi_.

"

RIO, 9' tV.A) 'ónt� 11: laç�es com "0 �pressamento ceseS e ingle,ses.. , dos. onz.e. ,�os' dás siri1pa�ia� do capi�a�
tarde, o sr. Felipe Espil, .em-, da

tesposta
brasileira à pro� que tem 8;. sua �ISPOS�Ç�o pa� hsmo e <lo ba.Irnsmo pohU_ NEGOCIA.r'ÕES DE' C'HO··U: EM LAIbaixador da Argentina foi I

pos a arg.entina em torn�l ra o servl(�.o. Diante dISSO, a co norte:amerlca�o, apesar ",
.

.

.

d'
. ,- 'o',' 1 1 d

.

t d" I, t· S 1 dpsob3truçao do .canal 1lalv�z de ,constituirmos um reduto .

. .
L.,.-.

recebido em au, Iencla, I?e o

I' (� "ac o o At an ICO U. ° nã termin fi prazo previs� ',�' R" S· 'tO Il Comunista, Cht>u"En Lal, qUi.e se' a'cha nesta"ca-Pitál, come�
chanceler M8:?etlo .

S'oares.. '�Hp'B�ro Mac�do Soares. t�, o, e,o
.

.

,
'Comra a u��Ia oVle IC: MO seOU, 9 fUP) _ ° pri cou uma. séIii'e de contactos

Abordado pelo Jornall:s.tas'no ena � feIto sentlr ao embaIxa- ,to. Q.uem, �OIJ}bat� o antieomu
'meiro-ministro da Chinq cdm os �l:tós:'dirigentes sov�.

fim da audiênc,ia" o dip�OlIlª, gari Espil que a matéria es· !' nIs.rn.o e com�nista. OU C(l·
, tj,�os, hore de manhã. A pri- -OEMPSTEAD, Nova Ior-

ta portenho não quis fazer tá ,sendo discutida na esfera

!
'

"

I

�
l!lumsta ou animaL f.erra:lo, FICARÁ PRONTO EM 1958 mfira visita foi f,sita (10 pre. q'de, 9 <UP) _ Ao entrar no

declarações.
. ,

�ilitar, 'esPe_ci�lmente na �9 B'.u,'s'ca.',pe·'s, '

-ou desferrado, das quat!'c RIO, 9 ('V.A;) _ ° porta si(iente K. VoroshHov. Diz,'i\(' sexto dia do estado de coma

rm�a e que tao logo as fo1'- p,atas.. ... fi" aviões "Minas Gerais'" que o tambem 'que' Q 'PriQteíro-mi- o coração da poetisa chile_
Também o gabinete do mi� ças} armaqas envklssem seu t �. q� n?s

dadmlr.a;nt�: ,�n·-, govêrno brasileiro <ldquiriu nistró chinês teR! te.união na Gabriela Mistral .emiti-
-nistpo do Exterior não infor- par;ecer ao Itamarati, nos.sa,...__·· '��. • •

re a� ',e o se.g�.m �. ser
na Inglàterra sÓ virá paTa: o ma.' icada com o primeiro ,mi nuava batendo embol'a, 'c,a'dll .

t· d" ··t· h
'

1
.

I
.'

!
A:quela lata"';a "cDa:

- -

mantIdo eSse agenol!! mosco- .'

mou o mo IVO a VISI a. c a,nce arla evarIa o assun aa.
.

'. " '. ,. Brasil em fin:: de 1958· -o·u nij;tro da Alemanha Orienta_l vez mais fraco. Entretanto o;;
Noticia-se, entretanto, que to �o conhecimento da. em· éoalhante e fumarenta -v�ta ,com9.0�Iclal de g?b.I�1�"C principio d 1959 após con·

-,
méd'icos informam que o qUa

o assuntõ abord .. do teria te. baifadB:, argentina.' qúe, sob o nõme de ôni- ,ao secre�ar.lO, da Vlaç:�·e cluidos OS5 t�abalhos' dê mQ' otto Grot�'wohl, "e 'com 03 dro clinico das ú]timas hora;,;
'. lJ:u�, sacrificava e mar- Q}).ras P\lbhca:s

.

do G�� l!0, rlprnização por que passará membros de 'sua delegação indica que' o desenlace' está

AIUA'A""O DO BRA5'IL;NO ' tlrlzava a bom preço () d�, Santa Cata�ma, e, �aI,s Sabe-se, ,por outro lado, 'que Embora na' Embaixada da se aproximando.
'"

/

... ' í ' povo do. Estreito, 'foi a_

I alnda�. �,e� acolhida num J�r- o almirante Olavo Ataujp Alemanha Oriental s,e te- , ':'

,
'

, "final objetó de -cilid:t'dos n� 4lrlg'Ido P?r h�mem c�� qUé viera ao Rio ;apresenty.lr nham n�gad� a prestar infoL RIO 9 (V A) Oh'
(,ON,GRESSO. SO"",'BRE UROLOGIA, 'e providências da!il au- .tohco. Isso ��ta asSIm em ��' ao 'ministro da Marinha o rI! m�çõ�s sôbre a reun�ão, ou- do "VÊ:RA'Ni!:io'�osiro�����

_ ,., '

·toridades.
.

dos _O!;l.· Igovern�os. ,'estadual::;, latório de compra dá belo- trCils l.nf.o�mantes. �izem' .que ainda, mais rogoroso ontem
sileiras demonstraram· o· ar. 'R,IO, 9 (V.,A.) _' Realizou- '.'

Há uJ;n ano, ,em Blu-1 �porqu�,.o BrasII/.a I'e en�0!1' na.ve, ,de cujos entendimantos os,. prr�'elros: ml�l:;tros � dos I para o carioca. Sob um .é&u
to gráu em que, é praticada' Se po mê:;: passado em Miar menau, vários veículos tdra" p,odr:_ed· prelcp·�a·�no�lgt;P\� participara junto às f\utori· dOIS_ paIses.dls�U�lr8:0 tôda� lazul e um: sol brilhant� tôo
a Urologia em nOl?,so país., �eq ,Plata, ô VI Congr.es,so desse tipo e dessi1s eon- ,�;sacas e sa

_

a
..

:> "'�' dàd�s britânicas, regresl>ar� a� fase!' da Sl�qaçao mun� da a popul,�ção suou em bi-
.

. . A�ricano de Urologia, fa- diç�es. 'da Navita, em.. a fIu. de que nao s� lilf��CJ(�,. hoje ou amanhã a Londres dI�l � taIYez-,a�smem u� co" cá's; e as ,Casas do ramo não
zendo parte do mesmo uma ..prêsa que. se vinculá à nç o ,re�to dos, teCld�s; VitaiS por' via aére.a, .onde rellssu- mpmcaçlo. conJ:u:Qtº�, Nao se dàvam vasão !lo movimentô '.

Voam de U'm Ire'm' delégaÇ'ão brasileira 'consti., do Estreito pelõ lJI,�nos' '

.. d�" Naçao. É �om�nt� salga, 'm1rá suas fun-ções de ob'3l'r- sa�e 'Se,.;:l"�pre��mtantes rus� de sorvetes e bebi4as gela.
.

'.
"

:' ,,: tuiqa dê e'specialistas de vf.\,- por �Í1i ,40$' sociôs,� .tan- "do;qu� o BraSil aI�da. se po- vador e de orientaçlcr nos l'e� ,so� )lart_1ÇIParaO dJls conv�r' das. O posto' 'de observàção
ROMA, 9 (UP) �Quand.) rio$ Estados. Y

,

to -judiáram' do povo, lá de. salvar da l>0dr1qu�a q�e paros no "Minas Gerais':.:' sa�oes. '

'> ". . instalada no suburbio da Pe�
assitija à'-'passagem '(1e. um Chefiou a nossa represen' ,pela Garcia, que acaba- o Invade. Enquanto ISSO nao .' • .

.
. c. ,

nha egistro t
'

�ree�Cqe� '.:�q��:::�'ti,PÕ��� ,��í:gJe�;'�i��:,:���of�iu�= ;:mp:;�::::'s :e�v�:,��: :���t:��ha��i��ih�s�a�:�:f5 Crals I ',,-MlaO: IaS''-erla8'1
",

,!��i:��d�r:�:FJ�����ii
vani Battrsta Trinchero te- elerto Presidente da Confedo._ ·dá-Ios. os blumênauen- um�'! ,I o termometI:o marcou trmta
Ve a impressão de ,que algu- raçíio Americana de Urola- ses tomaram dos 'tramo'

I. ,'. . , .
e 'oito e ,oito décinios. Aliás

ma coisa .lhe' batia no rost,o. gia, com sede nO Brasil. bolhos e foram deposi-
. N E G O U�S E MADRID, g' ,(up)..,.,'-:- ,N!?§ m�lOs poht1cOS_:(ld�fhgnos Se "o marco de trinta oito gráus

VerificoU que ,tinha sido NOS�·A CONTRIBUIÇãO tá-los à frente do 'luar. in1ormou, que J,os� Luis Ar· .não foi 'privativo da zona

um pacote,del()l;\de .saiam no- Não há exag,ero ,em afir- tel·do 23.o-R: I.!
• SANTIAGO., {I .(UP)__ O 'Produção nacional d;c rere. ch�fe do Partido da Fa �te, sempre mais quente.�

tas de banco, num' total de mar que a contribuição dos 'Ao que parece, os
Supremo Tnbunal

.

nao deu
.

'

J'
lange, tmha. apresentadQ re- "Foi . ultrapassado também

oito milhões de liras, que o especiali�taS' patríCios foi donos' da emprêsa blu-
_provimento aO pedido rece-n- ' U t a n�ncia do se_u cargo, pro!G' 'Santárém ,e .na própria Ipa_

viajante de um trem, jogara I apreciada p.or tod03, indican- ll!ltenaúense'I' impotSSibi- , temente feito pela Justiça ar RIQ, 9 (V.A.) - Atinge' .. cando com IstO uma crIse ·nema. .' ,

pela janela juntamente com do, com,o fiCOU provago, nJ)� .
I ados de a man erem

'gentina para que sejam em- 27.282. toneladas o montant€ ministerial. Nos - ref.eridos
,. RIO, 9- (V.A.) - Encon-'

os restos de su'a ref�!ç�ão. I vos rumos plua a Urologia, os'calbambeques, trans� bargà,do� todos os bf'ns qu' da colheita brasileira de ju· mêios se diss,e ':lu� Arrese a·
.

tra-se' nesta capital o cwlis-
Mais tarde, aindri páliáo,

I
'atual. Aliás, desde o Con_- .Jel'lram-.nos para aqui.

o' ex::.presidente Juan Do· ta no ano passado. O v'alOI pr�sentou. demIs�ao do cal' ta columbiano Gustavo Lo-
pela emoçãô sQfridà, o,viâ.- gresSo de Sa!l�iago do <?�ile!' ,É o qu(���eee!", '.' ming'()s Peron pudesse ter,no do prOduto é de Cr,$ g-o;ao gen. FranCISco Franr.o "pez para· que está fazendo
jante aparecia no local para em. 194J, do qual partiCIpeI ·.Chjle. Diss,e que o pedidlJ 177.631.000,00, tendo sido cul. c�efe de �stado, .

durant() '·uma viageJ;l1 solicitaria pela
entrar .de posse <;lo dinheiro. como dele�ado, as teses bra- Se a emprêsã· não ,não procede pois às bens, nc tivada uma área de 22.043 UI�a �ntrevlsta pa�tICular no América "o Sul. Tendo parti_

�' : . ',:
está- aparelhada para Chile; 'se regem: pelas leis na· 'hectares. PalaClo EI Pardo, as 9 horas ,do primeiro' de Julho último .

, , " ' .
. êsse ,serviço, que '! JJ!Í- cionáis e" Os tribunais estran� A juta é produ�ida pelos d'é. ontem .. Segl!ndo se· co· de MedeleÍl em seu -pajs já

Em.·'·I·dQ','.s'. ('r.,':.4 .."j,..�b,lllho-'es· ·em d'ezembro ' blico na sua relevanc}a,
geiros não podem ter jui'isdi- Estados dQ AmazoI\as e Pa- m�nta Franco �ao de� re�' "pedalou �través o Equador.

'iI- ",4. .
_

qUe saia daIJn�a.'.. ção .. Acrescenta qUe o tribu- rá. Em aonos. �nteriores, con. po�tá a Ar�-ese sobre se .acel- "Peru, Chile, Argentiná, Ul'U-
d� 'õrdem de Cr$ 28 bilhões Ao Po!O nao 1D�eres-. nal argentino. não pr,scis�,

I
tau com pequena pal\ticipa: tava ou. nao a renunC1�:- �o .,guai, . Paraguai e o Brasil.

RIO, 9 (V:A.) Foram: sem a res�ectiva receita 110
. sa!D razoes dsentlmer nem -e�pécifica a especie de ção do ]\:stado do Espírito imPortante cargo. A de,eI�ao "Agor� prêtênde ,voltal' à Co·

emitidos em dezembro últi� o�çaI\le�!to da República. P,or ta� ou
..�e or e� pa� l-

i bens que poderiam ser enCOll Santo e do Território do Ama dei �rres.e p:"re�e ter surgIdO I-lOmbia através da_Bolivia �

mo: 'rigorosame:Qte, Cr$ 4.4., al. �e ve .0. esforç.o:do Gover· cu ar.• u.em nao ,!D trados'no Chile em nome de pá. Nos últimol1' anos as Co- eIlJ- çon�eguencIa da, cresce�. "novament.e' o Peru' e Equa-.
bilhões. As emIssões do àno no h2 sentido �e con.ter a eX- competen�la, �ue se nai)

I Peron. Não' se'sabe se o ex: lheitas foram aumentadas dt� teloposlçao em-todo o paIs'''dor. :' ,.

\

�:r;�6i{8ec��h�:�oéi�!��:' ���;:� :gis��6' u�r�����: J:!E;�!!;�.;.�:����.:::: � b��:�;,c���.entlno POSSU) ':e���a�a��a1��0;: :�::t;:;; ��fst��:�:�;�;�s����a����:: MÓSCOU,9 <UP)- A im

mento .ao funcionalismo pú- to;.de. �espes!l de <J;u��e Cr$ 1954 e 24.466" êm1955. Em re. 'ou1torgaÍ'iam enorme poder' prensa e:radio soviéticos ini

30 b Ih- a lt u n m

( I P A L'I S M O la"a·o ·a· 195r6, o aumen,,'to re_ ao! Partido da Falange, úni_ ciaram h.,je uma grande 0-
blico civil e militar da União, 1 ,oes n o em 1 e

M U." ), ..,.
y 'l't' d f'

. ..
,

t d -gistrado foi de 2.818 tonela- ca! ,organização, po 1 lca a .. enslva u,� propaganda cou-
repr,esentaram. uma deSpes� a me a e.

.

das.
> ,.,.' Espanha". . ,tra : �outrina Eisenhower,

�'D-'-E:'-V' �'A'M' OS' ·,,·I·M 11:"" R"� ,,: _AAsiociaç'ã.o.catari�ert.�e d,e.MU�i-cJPiOS; recent.emen- "

'"'ERBAS PARA "class�f!e�da de plano par.a.a
.

'

. ", . te 'reestruturada, por ocasu�o do� II Congres.s!l.levado a 11' escl'avidao' dos povos do On-
t

-

t d er Q de mlt-

II.'
.- 'ente Médio. 'Os pril!cipais

: , .
. I ção d,� Secretaria do Jnte· e�eito em nossa Capi al vem. omaIli o u�a, s i'� . ,-

�fi'l
. . <

. jornais de"- Moscou cl'itica':'
. ,'6 't sã levado::! dldas, em favor .de nossa� comunas. .

." '. '. • I 1
.

t' d E'RIO, 9 (V:A.) - A cam.;, nOI. .s aU ores o.
.. a As autoridades federais, que vêm set}.do, SO�Icltadas J , I, J'am .as pr(}pos as e Ise-,

panha pela hmpeza da cida-, p�los �mspetoresl da hl��.P't� _ 'pela conheCida 'entidade; têm.dispensa�o grande con'S.l, ,.� :SANIA CATARINA nhower

,em
,�tensos' àrt!g�s

de entrou 'ago:a PJIma novll, .dur'ban�: n.oh}of�a-""aee diet�t�, deração àos apêlos d;;l Associação qatarmens,e de Muni' . --o
-. . ao mesmo tempo que a radl9

fase com a-apllcaçao de mul- Os pe.as c e laS s -

.'.
.

,,' I
"

_

'.

'.
c .'

I de Moscou transmitia outrr.s
.

tas aos
-

que j oga1m palPeI à "dd\mêp�'?�ef�a���aesn������ ClPI�� Sr. Ministr�da� V1açãó: foi r�ebido o Eeguinte .,te. � ':R'
-

. , i a:-b' ,c!lmen�ários não menos 1108-
rua, em VeZ de co oca: o .?�S. u S. I. r. '

. .'. '

'

,

';" '- _._ . etorn"ra' O son, tis.' '

,

c.estas existen�es, Pt�rta pes"l'Oe dCI.e"atdrla"notaquCeruJ.zOeglarOvSa' 'pPaaprael�� legr�aosm?r Cunha _ Presid{)nte II congres�o},�táti::.
'

, � , .'. '::,':. ,", ,�,: '. , "BERItI:tW, 9 (UP) -:- .A' Cl�i-
fIm A repreSSaO e ,eI a e . U 'd M

. /.. 'FI rianópolís .
'- - "

'Q'
,.

Q
i

C' d na Comunista -e a Alemanha

Departamento de Limpeza' rUa, e.,de tr,ezento.s para �u- nense e umcIpIos _ : o d
'.

S h M·n··iit.u;·�' '. UQse ue ura' o o
..
,riental r�afir.1!',a�aD),�oj.&'cá

'Urbana, eI!lCt,90pedraçf�occaol�zn� ;:aovf:tep�brfcva� atirando lIx'), f.�re� se;9t���:�amaD�0��.. i:�doe��j�' C�i�d�, ;Qí� " liemogenia spvletIca ·e fl�e-
departamen o e IS, 1 '"

.

.

,

,

. autonoma em Santa Catar�na da' ,Rede _Ylaçao , 7'SRIO, 9 OT';A.) _ ° Je�res- Conforme j�forl'n:aç.�o. d�: ·li.a� uill _;apêlo em f�vor';'�:a

'R
','

PR'OGRESS'IY'AMENTE: Santa' Catarina vg co.muIlico foi ençammhado ,
,'só ao Brasil do menino Rob- dai pela Em\faIxada bcasll� ...� :....u..�da'de .de blC)cos comunl.S

TABElA A
'

t CI t >. , � son de :F-reita� enviado à In- .ra· em Lond�es, Ro�sorr: lOl ,�lJ8�, Ambos .os .paíse� acus�_
I: :', . :. .... ,.' c3t.tl Gabinete pt C.ordiais. 8a_u?aç.ões p. ean o. '.. glaterra' a fim de' ser s�b- agora submetido a �ll�UClOS(, as ,l!otenClas OCIdentais

.'
.
\.

. '.. ,
. Leite - Chefe Gabmete Vlaçao. ,

., metido a tratamento de can- eX!lme pelo s,eu m.l;ldlco, dr. d spuarem'contra a \)i&Z

OS' 'ME'DICAMENI0S .

. Também õ Sr. Presiden�e dll,;,.República, at:aves de 'se� cer nos olhos, está J.)révis:= .st��la�d, Q .mai� emltnente es: 'P!rém djsseram: qu� ás na.
.

.' Gabinete, endereçou' o segumte teleg1,'allla, re"peitol a pro
to para dentro de três se-. pec. lahsta 'tngles em doenças ç.�es COQlu.n.istae cont.am con�

, "' blemas do Vale do Rio Urugúai: " .
'. It d Ih f- f t f t

RIO, 9 ('V.A.) - _A porta-I Dr. Osmar Cunha _:_ PresHlente II Congr.esso Catan� manas _;_ informou o ama- e' o os. orça su IClen e para. rU$ .\1'

ria do Pres1de:p.te da COFAP Os éaJculos Para' a fixação' nense de Municipios _ Florianóp�lis: . rati, que recebeu a propósi- Concluido o exame,,,..o �r. co�u!ti_sta � .�:. '_li. �'Ale,�anha
bntem baixada, tabelando das pr·eços dos medicaIYentos "

Sr. Presidente'Repqbli�a incumbiu..m.e acus.ar recebi. to, no,tícias de nossa Embal StaUar declarou'"e, muito Oriental Jf6v�mente- �rome-
com Um r,ebaixamen,to geral feitos .segundo a formula , 'O. U-' a sunt .&:lda em Londres. satisfeito" com as Plelhoras .t,ttram \ealdade a ,Uniao-, SI)'

c.tlsto�De"spesa-Lucro (CPL,. mento seu telegrama re�peIto ,..��o rug'uçJl vg cUJo
..

S o' .

de'
..
Robson, anunciandoo ·e.ls�1" ,�iétic.. a em co�unica,çã.o

< di.,.
os preços de .642 medicamen-: I �,Qrá objeto devido exame pt Sauds." Cords. pt ,Vitor Nu.

� I di 'I d h j I d ..
tos.,. marcou- segunda apuro.u dârá aos laboratórios um u- '-,

C· '1 P 'd' ci R pública' Robson deverá ser 'subm:!- êIe pràticaptenye e� cPIl, - yu Ja a o e "pe a, ra lO f.a
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