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ÀS 11 horas, hoje, em Itajaí,� o �residente'lus'enn,o KubRschek inaugu�ará o segundo ,re---

cho de (I'S daquele pôrto, obra re,alizada pelo Departamento 'NCJé\�nal de'Port�s, Rios e Canais,
através' do,17.o Distrito, com lede nesle Estado. '
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I .
Estarão .presentes 8'S solenidades, . os srs. Ministros de Viação; e O_bras Públicas (o�te. Lu

I cio Meira, Governador Jorge Lacerda, Diretorqeral do Dep�rtameí110 Nacional tlrPort,os, sena
I - :, dores e d�putados federa.is e altas. autoridades.
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� � ,..�..,. .
...........w _._.,.,.,.. VI,EIRA DE MELO: /

,� °pl'ev!�'�!o,
fornocido pelo Serviço
de Metereologia do Mi

, nístérfo da �gricultura,
até às 14 horas do dia

l lL .

� Tempo _ Bom.

,�
Temperatura _ Ele-

vada.
, Vento"s _ De ,No�e,

moderadus.
Temperaturas' extre

mas: ,

Máxima 28;6
�

.'

Mínima 20,4
"._....-_._M_WW·.M_••-_-_••

- ••_..........._-
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í [ ii' Iara � B Ifi ira lo"
RIO, 1� (V.A.) - "O pre-, Sr. Viera de oMtl1o, diretor da lo: "Pesoalmente- não creio 'velada Por toda a bancada

s�dente e que deve ser Sem. ; .maioria na Câmara Federal que já haja clima adequado "gOvernista, àurànte o parlo
pre o�rbiko da c?�vep!ênciil Continuando a abordar o para' um entend.mento de tal dô de' obstrução, rtl.vela que
ou nao da parüicípação de problema da "união nacio- pr�updidade e falo com não há .maíores difieuldade',
novas correntes politicas em nal", Insístentemente agita. Isenção de quem; duránte to de {lntrosamento entre o.PSD
seU govêrno - dis'3e aOS jor- do pelos representantes de . da a sassão le�islatiya, não e o 'PTB. Cada .qual está con- I
nalíetas, minutos depois de oposição nestes últlmos dias, poupou e,forços "Para obten- vencido de que têve tem e te-'
haver regressado ,da Bahia, q_ disse mais o sr, Vieira de Me� ção dum clima 'ameno de rá um no outro o allado ideal
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.
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conveni_encia· parlamentar, 'para o domínio amplo da Po·

ANO XLIV _ O. MAIS ANTmo DIARIO DE SANTA CA TARINf\__N. ,1�624 capaz de pos.sipilit�r, ao Le•. lítica nacional. _

gíslatfvó a apreciação de
muitas e relevantes matarias,
pendentes de seu exame".'
Ainda rocalísando oassun

to de "colaboração-fiscal1za.·
dora", adiantou, o líder da
maioria: i'M�smo) qãô me ca
be fazer sobre ele parlamen
tar, que citei, ter havido
nessa ultim;J. sessão legísla
tíva não podemos, no entan

. to, evitar os: choques que 3(.

agravaram, sobretudo no fi·
nal dos nossos trabalhos, ou ,
1:1:' q�::.".::.�t�;�"!"ti"!' A ro AO· ro nm� muo' I-IAcirrados os debates em ��!���1::;:'o:�� �. . �...

.'
�. U·

.

.

U
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tôrno asucessãoaa ex;.lOinísll1Edet i.�:'�J,{§�ª;��:�I:. <a. ��°P!�JY��) -;a�"U;Z; .�:;' : :;�..,t,ol';'a d. to ::���:� :����a�:��
.

novo chef'e do gov"eArno estão
çãQ ao insis-te�t!! notícíarío brasileiros'dá multo o que Aprecia-se por este prís- de muitas de· nossas indu' �.'LONDRES, 10 (up) .:_ A

I'
nas fileiras do seu partido. ... divulgado durante sua au- pensar quando vimos, os Es .ma, a magnítuds tio assunto, t· 'I 1 b 'f' t"Arenuncia do primeiro .minis. conservador. E que Os deba- se acirrando. o-tíder da maio sencía, segundo a qual o -lí-' rras: o o eo que u ri ica I)

tro Eden provocou uma cisão tes, em tôrno da escolha do) ria da Câmara' dos Comuns der do governO teria enviado
tados trnídos, como maio,' . quando produzimos apenas dast�s elllgren�gen.s; o. com

sr. Butlei é considerado como' ao presidente da -.Repub!ica
produtor mundial importai 12% dae nossas nsceseídad-s bus ível qu�_aC!Qna .Q.s..motq�

,
.

sucessor mais lógico de Eden; I t" da tlvíd d
300.000 barrl, de petróleo, díà sem meios' para' 'evitar o e;s: res d(}3 avioss, e,fim tQdo.-

CHURCHILL NOVA'MENT.E· M.INI·SI'R'O'. - mas ·a ala direita do partido ujm re a orllo . �� a IfvI !1 des ríamsrrts; sendo que a meta- pantoso.. aumsnto do eonsu- os produtos:petróliferos em, '

.

-,.

I o ano par amentar, a3,{!n o. P" vem 'do- Ori nte Médio mo t"'8 ti' t 'I st
. 11 1

. ,

se -opoe 1! sua es'c<;,lha ppr t_er acusações' contr�- o -�TB' n, ,V
E' .verdade qUe para c n' 'VC· al{ld-a-I-veOz e pe rot·eo,.

I
P';;l_' . !lD,l-:. ,ya�osa 'Piar� .�. Q'l -"

,

� -

- • n
_

", - :�
, • êle �Qmbatido,a lnteJwençao -te 'l ri ':

.

JJ 's .

, .;,_... .-< -�, e,· .. o �' .

'"
. ,_qLH) -a,mg�rmqs, l�t�.u�ncta ,fU!,ra ,VV�"�I1Ps,.'J: '" -,

- 1:01(ARIIEt, MAUltADIft "

...br·it.ánieà.. n.o;li:g.·.1.tQ lill:i
..�.es.e.l� 't).'·s�� .fI,

..•
- "'>", ,.�a.6atallça;).>.,.-� ..:�v�. 'n_OI'te", .�m.. rgr.;a.u"",,ª_.,ma..!..� .�� . ...,n.?�'Í.a-.�Vf9çl.�.d.e..

um povo CIV.I.li.zatil.l
.

• .

',:-�rt' c -��-... ,<�n,�pr�@r.J;y�lk:� ,",. �',' .. ' 2�t!ie �1.nr�l �O��IP�"'t E1-.«c-�tl�,;tl�,n{lÇao Pl'ogressl�ta e:,prog.r�ssiírta..
_

E 'de .,�côr,1:1.,.\
LONDRES, lil iV.A,) ::._ A ciâ d·e sir Anth�ny' Edê\l. t1;.?,da faz:enda:Ha,rold .Ma;c. 1.é':um df'i

.

, ....
• 'Para.-.realizar a târe li (lú"'��'e!���r�i�l:��-, �J?��';"I:ft3>,�a.ç9&s ql.l�,�e: .. >'''.'j;,

. Imediatamente espalhou-se o �lHan e os ��10S, �polític,os'l por isso m�smf,' _no 'm:� cu-
�

tran rte' do etróleo brutol
q ,

o·�ue, nos 1 va .i:, \.,�, n��, mal�l
rainh.'a Elizabeth chamou, bOJ.,to de que. o vetera�o es. Ja a�IriiteJ!l

a.l?:lpote���quel»e
fazer :s�bl'�-"e

.

'qualquer. e.l'e.;�..�ado, c�.ttam. 'os Esta, r.4�o·�nibtls..
·

q�e. n;;� �:��eó� pa-rttC1Paç:a,.0 do p,-- d

pallcio o .@t.igo pl'imeiro rol. t3dlsta hOJe com 82 anos se- � rajnha �oluçlone_ o ...aoopasse . comentárIo': ' ", dos Unidos eôfu- 521 navios. ' ." - . .. ".'
_.

'.
.

, ..' .-

nUr!) 'Yi�n� Chufchi�l para ria !ncarregado.,c;ta chefia do esco.lhe�do um tei'ceiro no· Mas, �omo Q-eput!1',do,'.q�0 '(oito mnhões d.e toneladas) AI......-T··.•.
" ....f C ,:,,c.onsulta-Io sobre a cn:;e po- g�lV,erno.em ,carater tempo� Il!e, u:�telramente fora das co- liderou o bloc� maJ.Ql'i�ano de 2.732 barcos que constitu- ',fUUara, na . .. la·gv: ,ali

htica surgida com a renun· rarJo. gltaçoes.'· posso dizer qUe a. ünldad� t'C .
•

.

------- -_._
. BQNN, H)' {U.P,) -- (), gú. de Suez: Um pott-li-v,;<I d:.
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.'

B"
-..,-

"d'" AC
-

RDO BRASIL vernó da Alemanln Ocid-en- Ministé,d(l (do ·.EX't" io" d�·

'IU'S'ce'· I n'o·
-

'0:<1 ···a··
-

"O··"h.:..1! ·O,··ÂRgÊ.N_ifIN.'A .S.ÔB.RE ,���r���4d��;�����i�.u�Or�� ��:��ele��o�ra�a Ad:!:au��
� I -' - custas de limpel:a do canal aprovou o paga.mento· voh.ín·

"

.'
. .' -. ASSUNTOS JUDI.

I
tario em .sua se&si'tÍ) cte ho·.

I' ,

'

I".
.

.

CIAIS
.

3�2�323' je. Acrescentou que a con-

'O'
,

es"pedi·r·'se' d'0"""8:' 'p.rael-' I ",b'a's n!����eo�I��Sn�Och�;) :di���'dlé03�I:3�qllil�:e��,�i g:��J:J�e���J�F��;:��:��'
_ celaria a troca, cl � notas en ;de estradas de rodagem, dos rão para os vapores alemães

tre'o ministro do Ext3r1ol' qua.is 19.769 construidas pedi O porta-voz di�;'l.�, também,
sr. Luis Podestá Co:ta, e o União; 55.129 p�los Estados e I que a proposta f')i feIta, ee·
embaiXador do Brasil, <;1' ,Os re,:tant�3, 287.425 pelos m:.! j guindo-se, a sug"eatàl) Cc

RIO, 10 (V.A.) _ O "Ba presidente Jus!:!elino Kubi. o porto do Rio, a fim de cuu! Çla Armada aCllntuou que a João Carlos Muniz, ratlfican- nicipios. Temos, portanto, John MeClcy, ex-alto. eOlUIs
talhão de Suez" antes d.e em tschek. Achavam-Se llresen prir _3 missjio de tran,pprte

I
viagem de ida 1everá:... Ser d(l as cláusulas do protoc(\, 426 qUilômétros de '10dovia sar:o norte-ams'rical1<J lU

b.1rcar no transporte ga Ma- tes, aO lado do presidente da que lhe foi determinada. normalmente reahzada, em :lo qUtl estabelece a rec:pr0 por· mil quilômftros quadra- Alemànha, agora assessor fi_
rinha "Custódio de Méllo" República, o ministro da A noitel o presidente da quatorze dias, não podendo cidade, no reconhecimento dos de super-ficie,. ou seia nàceiro da Comis;;ão das Na
prestou continencia ao' PÍ'<" Guerra, Teixeira Lott, das República,: acom,Panhado do adiantar, por outro J.ado, das de::isõe, judiciais de am- 63,3 quilômetros para cada ções- Unidas qUe tem a .'('11
sidente da República. Os so:· Relaçges Exterioré-3, emba1· seu Minist.érip e d'e, outras a1- Quanto tempo o navio. per_ bos 0$ paises. O protocolo foi dez mil habitanbs. cargo a limpesa do canal.
"dadas patrício, haviam de:,- xador, José, Carlos �acedo _

tas figuras dé' déstaque çlo manecerá no ·exterior, pois firmado no Rio de Janeiro, a �_- _

filado pelas, ruas centrais da S0r;.res, da JUI:tiç3.t Nerej seu govêrno, 'foi até o "CUS-. deverá tocar �os Estados lJnl- ·6 de .�etembro de 1912:modi- 1m'p'.ort.. ·aço-es de cafe' p'ela Ale...!l.....'!!IIIcidade s::>b as aclama.ções de ,..Ramos, \ da Marinha, alml' tódio �ê Mello" leva� ,suas pos, de volta, a fim ,de' rece':' ficando o a-côrdo sôbre car- n�
povo, Ao chegarem a ,pI'Ma rante Alves Camara e da despedldas a9s �xpedlClOna' ber material da Marinba de <tas precatóriaS' de 14 de fe-
fronteira ao palacio. do Ca. Aeronáutica, brigadeiro Hen- rios, ent-r8lgando ao coronel Guerra Brasileir3. "'ereiro de 1880. RIO, 10 (V,A') _ O Bole-I 1956, a Alemanha OCidental

tete, as viaturas que condu- rique Fleiuss, <8;ss--im com') Iracilio Pessoa" comandante ' tim do Escritório Comercial

I
importou um total de 94.516

ziam os integrantes do B''l. outras altas autoridades �i da fôrça, o dõcumento 'de 8:- " do Brasil em Roma, citando toneladas, no valor de .".

ta!hão, foram acolhidas fefi- vis e militares.
. presentação, ao chefe mili·

N
-

O TE'NCIONA REN'UNCI'AR
cifras oficiais do govêrno 565.215.000 marcos, figuran-

tivamente pela multidão·ali AgOra, já se encontra aluo tar que tlirige a�' tropas das A ..' alemão, informa que do

tO-t
do o Brasil com 33.044 tone-·

-reunida. jado a bordo do tranSP('l'-:;e Nações Unidas no ·Egitô. .
-

. _'.

. • tal dê :tl,466 tOifelàdas 'de ladas: nô vãlor ,de: .. ::, .. ,

O tenente-coronel Iracilio. "Custódio de Mello" o Bal�,- TRAVESSIA EM 14DIAS', ,café, no valor Qe 71.831.000 1,78.843.000 marCos.

Pessoa, 'comandante do' Ba· lhão brasileiro de"tac3.do Pa- RIO, 10 (V,a.) � If),forman PARIS, 10 (UP)·_ Fontes

I
alguns observadores políti. marc€·�, importado pela Re_

-

talhão, e demais oficiaL3 do ra integrar a

f.órça
interna. do a �'O Glóbo'" que o ·navio tio gov�rno francês, eJeclaram .cQs frizam que' Mollet terá públ�ça _Fepera.l..4a -M.e.ma-

,NA: RESER'V'�'A:mesmo contingente, foram cional de po.liciamento da "Custódio de,Mello" k está qUe o primeiro ministro ÇJuy 'que enfrentar os mesmos a- Ilha' rm � 'S'et'erirlil'ô dt>' ano
então recebidos no palacio ONU, na Zona do Canal de pr.onto, Para ·").�var a trqpa Mollet não tem n�nhu�� in-. �aques encarniçados pela 1 pas�ádo, o, Brasil fornec�'il
do Ca�ete, sendo conduzido3 S�ez:, Hoje à n�it.e ou, no br:asileira pàra o Orienté Mé- tenção de �en���ar por tf!r I Fraca,:,o,àda aventura do ca-' 4.191 toneladas, no valor ,de
aO. Salao Amarelo, onde apre maxlmo, amanha, cedo, o dio; ó almirante'Renato Gm- se.u colega mgles sir Anthony nal de Suez que deram lugilr ;23,802.000 marcos. 'No perlo-
sentaram suas despedidas ai) "Custódio de Mello" dei;xal'á lobel, chefe do E,lst::tdo Maior:.' Eden feito isso. No ·entantc, las quedas de Eden. I do de janeiro a setemb� de

����õíilàfriíiãi,ió §f��r
� candidato., .

publicável � impublicado;' era mo.nstruosa _o dispensava profetas· e' pr6fecias pára p'Ublicidade, a bom pteço; reáUz6u extr.'l

�
,

Dono ele dois diplomas superiores e d. cOlc...a de retalhos de assunto.s administr.a-I que
se adiantãsse 'O- que �.el'ia �eu ,ovêrD�. qrdinári6s'�de5perdicios dos dinheiros pu

'= vários títulos nrofis3ionais - dissem6s ( tiv6S, metido. num liquidificador demagó. r Não. ffi -nece:>sário nem Um ano. para blicós, ; em, deSpesas inc9D.S!'ntant'as ao'

� repetimos - o candidlíf'o da Frente .Demo, gic6 e tl'iturado durante duas interminá- �e 't"er o qu'e se ante:�lra! :.' . intel'eSSe c6letiv6; realiz6U, para ·6S angu!i

� crática, na vida prática, em nenhum. setor �eif h6ras. Milhal'es de -pro.messas lez o. O sr. Jo.r;-e Lacerdá; c6le;:iónadQF d!-, tiantes pr6blemas eatariri.en�es, projetos'
l de -atividades se projetaJ:a. . candidato., dando. s61ução i",ediala a tod6S títul6S brilhanteLe inocuos, cQm o de g6- muitos projetos, só 'projetos ...

I
'Médico, nunca medicara; adv6gado, os pr6blemas, que éederiam mílagr6samen- vel'nador apenas aeresceu mais ·um à sua Tendo. realizado tudo. i�so, na ·esfem

, nunc� advogaria; poeta, .nunca poetara:, te à sila entrada e� Palácio., n�� dificul- lista inútil.
. _...

administrativa, realizou-se no. �spaçtr'pa·_
esçritor, I1;U

..
nca escrevera; jornalista, de dades que apresentassem. Na �ração inau_ Dentro. de alguns dias festejará o. pri lítico.; aceitando ser f6,,!uete dirigido, de,ssé

seu, nada produzira, .;IiJ6itand6-se, na di· lI'ural da sua candidatura, todas as ques· meiro aniversári., -da sua administração,
.

,u� chamam robbot!

� reção de um supleme.IÍ!O literário, a fazer tões catarinenses careeiam .de profundid:.\- que é â p..im�ira em nossa tel'ra 'co.m um
._ E' por isso. .Q.e' O en4eusIUU _o.s _G.ôgl1s ,_

�
amizade com trànScl'lçoes, e-destaques. de e por serem aRenas de superfície, pod�- 6rçamento que atingiu e ultrapa�§!61i _� os Piolins e os Arrelias ....

A inexperiência do candidato era alar· 'rian1 ser equaci6n�das s�bre os· joelhes' e casa do bilhão. de cruzeiros. E, chega ao Mas, as causas .barri,'fas·vetdes nã!) po.

Imante. A sua 'piaTãio-rma, lida n� Tea�o -1'es6Ividas C6m dois passos de mágica. óu primeiro quinto. do seu gOvêrn6 se. sequ�r dem ser tratadas como atos de picadeiro;
Alvaro de Carvalho, por salvad6ra inter- duas gotas da panacéia de cuJoJse'red6 pa- uina "6brinha" reaHzada.,RealizÓu 'muitos ·em chco:barato, de subúrbio. distante. �

� ferência de correlig:i�!lári6s de .�aior vi recia, ônico e feliz detentor. " e muitos discursos, condol'eil'es uns, apl�-. E é por isso lIue, aOs' remoques.e aos �
� fao, teve a. sua publ�cltlade prOibIda..Era ,A plataforma lacerdearia, �l�ada à sua. diveis pouCos, r�petidos muitos e sliJ)ér deboches da imprensa oficial e 6fici6>a. re· I.

� a' primei� prova a que o sr-... Jorge Lacel'da 6uUssão profissi6nal nos diverS6S Set6reS'1 demagógicos, de "ma demacc.gia rançosa, 'v�darem� com refozçada energia na Ugua �
� se sub'!letiJl e da qual .saia 'l'edondamen- em que- se agitava e ao. aspecto négt\J;iv6 'marca bamé, a .,rande �rla; realizou .rem �om que temos t�ntado chamar o go- �
� te reprovado. O discurso"progi'ama im·, dos s�us dois dipl6mas de curs&S superi6res I, atos poliüeos inesperado� surpreendelltés vêrno à ..azão. .)
,..". wI". • ·h.. ,.��· � p..".�Pa,a. .=.." -.-;.•

5 -.;3..-.p.·h -,;..·,.,. ·.'&�••• "!•••••- •••••-. ;� �
ç••;r."a ;.-••"'\r�J"""a.

-

•••• '3õ.J'W"•••"w Pa••� t.

Direto'!': RUBENS A. RAMO"S Gerente:
.

DOMINGOS F. PE AQUINO

Edição. de Hoje _ 12 pág ..
_ �r$ 2,00 _ Florianópolis,

---------------------------

11 de Janeiro de 1957

.,

�IO, �O (U.P.)
�

_ Por ter
completado a idade limit.).
vai pAssar Para -a res�rva da
MàrInha de GUNl'll o alIlll
rahte AmOrim do Val.e, �X�

.
ministro daquela pasta ne

governo do eX-Pl"'sident;.· C�\.
fé Filho,

_ Ontem, no CiUOE
Nava.l, foi o velho �.lrilH'ant.1
homenageado por um g:'up:,
de oficiais da SUa RimpatL1
com um almoço ao qual tam
bém compareceram (' mini!'
tro Alves Câmara, titular da
Marinha e o almirante Rena
to Guillobel, .chefe do E3tado
Maior da Armada.

JÚBILO NO CAIRO'
<-_.-

.- /_.
�'';

CAí�O, 10 (UP) A r�ãçfts
não oficial à renuncia de
Eden foi de jubllô rio "Egit"!),

- Circulos _autorizados disse
ram que "gastaria,m o último'
dolar numa aposta de qUe
as relaç-ões ang!o-egípcl:ls
meJ�orarão com Eden for;,\,
do govêrno';. Nos circul03 o•.

ficia1s reina silencio. Jorna:s
'egípcios 'n.aviam afirmado-;
que a exo_neração de Eden
era con9içã� essencial pau
Regociações entre o Egito e
a Inglaterra para solução do
problema do' Suez,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Verbas pata Sa•.•.. Catarina ;,-.......... ..M.....��··�7:r-:-:··-·.............��1
Mlliste,rio 'da' 'Bducação: 8" CO,lctrU$ra O'fII'D

�'

"I,['II',
'

.

,�: .,'j
Subvencões extraordinárais.·

,

Santa Catarina"
.

Açã� . Soei�l Benef'ieente anexa ao Pensionoto '.:,
.

,

'

,Imacula-dâ Csnceíção � Florianópolis ....
': 20.000 II

Albergúe.':Notur-no 'do Exército da Salvação �'
.

O decreto iiô-272, de 31/12/56 promu1go� i,o (}rç��nto do Es_t!ldo para
.

Joínvíle
,

; ..' :.. 20.000 1957." '"

Aprendizado Agrtcola dos Padres Salesianos de É ato insustentável, por flagr,antemente' Incenstítueíenal,
Ascurra '-o Indaial '. . 20.000' Sabe-o disso o Govêrno, tanto que '0 enfeitoU, sem 'precisão;' com quatorze' -.

Asilo de Desvalidos Bethesda - Joinvile 95.000 (14) considerandà, doze dos quais-são exatamente argumentes, que lidos às
Asilo de. Mendicidade Santa Isabel- Laguna. 30.-000 avessas (e devem'assim o ser)'invalidam o decreto. '.

.

.

Asiio de Órfãos Abdon Batista - Joinvile ..... 15.000'· - É meridiano o § 10 do art. 36 da Con,!itituição: na falta de orçamento
Asilo de .Velhos Coronel Henrique Rupp - regularmente votado prevalece o texto da prepostado Govêrno•.

Campos Nov.os 40.000 Essa. proposta nãopodta sofrer, uma' vez enviada áo Legislativo, modifi.
Asilo de Velhos de Trombudo, Central - Rio cação nenhuma a partir' de 31 de agosto, data final éxigida para a sua entra-

no Sul '," .. .. . 20.000 da na Assembléta. Qualquer alteração quê desejasse a ela fazer o Bxecutívq
Asilo Dom Bosco - Itajaí .,' 4.'••••••- •. '50.000 poderia ser apreciada. pelos legisladores, ",O prazo destinado a estes, para a

Asilo dos Velho� de Blumenau 1Õ.000 votação da Lei Anua."" _:' . -'. .
.

'

.

'

Assistência .Social da. Igreja de Queçaba -
"

Se o Legislativo deixâ8s� de. enviar ii sanç�o nô Pr:azo' constitucional o'
Palhoça '. . . . . . . . . • . . . . . 10.000

.

Orçamento, 'as emendas ·go�rnamenta.is que.a ela tivessem. sido ,encalbwhll-'
Assistência Social da Paróquia de Santo Ama- dás n� eurse das díscussêes, não �deriam integiaJ;\,o ato que balxasse a Lei'

1'0 da Imperatrtz - Palhoça 10.000 . de Meios.. .

.

.
.

' ,

Assistência Social ele .Biguaçu 80.000 : E isto porque, afiançando a Constituição que, não aprovado o Orçamento,
Assistência Social S'i'ío Luís '- Florianópolis .. 10.000' prevalece o texto da proposta, somente es dispositivos nele existentes à data

-

Associação Beneficente Bento Carvalho. - de 31.de agosto, podem vàlidamente figural' no ato publícísador,
São Joaquim' ,

r� ••••..-. •••••••• 20.GOO Em resumo:.
<,

. ,

Associação Beneficente Joaquim S. Thiago -:".
. , í - O Govêrno pode, em princípio; entre 31 de agosto a 15 de novem-

São Francisco do Sul :... 25.000 bré, propôr modificações ao texto da mensagem e do projeto c!é Orçalttento.
Associação Beneficente Santa Zita - Floria- 2 - À Assembléia compete consíderar, devidamente, os desejos dn Ge-

nópolis :.. vêrno, nas alterações sugeridas eJU tempo hábil.
. "�

Associação das Catequistas - Rodeio .: '

3 - Se a -t\ssembléia delxâr, por qualquer motivo, de enviar - à ,sanção JAssociação de- Assistênc ia Educacional e Social a Lei de Meios, então: '�. N� S. das Vitórias das Crianças Desampa- 3.1 � prevalece 'o texto da proposta, aquele que a 31 de agosto. �'. ,radas - Pôrto União '. . . . . .. , 10.000' estava em poder do. Legíslativo ; , ..

':l�,!,s?ci�ão, �e. Caridade Sagrada " Familia, 7-' 3.2 - O Orçamento para o �xerdcio a que se referiu a pro..
' �

Si«:! it'lThô , :................... 20.000 posta' será a própria proposta;
.

. Associa��de Caridade' São' Vicente de Paulo 3.3 - logicamente não poderão ser consideradas as modifica-
,� Mafra ."" ., .. , ', i ••••••••• :. '65.000 ções submetidas à Assembléia, em data posterior a 31

Associação do Ensino de. São Francisco do de agpsto, porisso que, não presentes no texto original,
Sul , � .. ; ;.'7':'; 25.000 11 ele estãoproibidasrle se agregar, pelo disposto no § 10

Associação dos Ferroviários da Estrada de: do art. 36 da Constttu:ção.
' .

Ferro 'I'eresa Cristina 60.00a Ora, o decreto nO 272 cenfessane terceiro consid2rando:
Associação Evangélica Beneficente de Assis- _' "Censiderande que, posteriormente, em m�nsâg�m ao Pe-

.tência, Social 7 Florianópolis ;-.; 10.000' derLegíslattvo, própôs o Gôvernador do Estadó· o rea-

As���j�ç�o: (). �llinp,o Melhor -:-'Videira ', ..;..,,�:; . ao.noo ,dustainento do Quadro de Funcionários Públicos Cívis do /
'Associ�ção 'Pró-GiNásio de. quritibanos· .:., ... , Íw.otfo "

: Podet<Executi�o; conced�ndo aumento dé venchn,entos. e
.

Asspçr8;ção Recreativa e Cultu1'a do Professor . ,salá.rios· a.,júnciortários civís e niilitares, ''a, ex'trà-liúmerá-
.

de'. S�ntà Catariná - Florian6p,olis '.;. :/ .. "10.°00.0 ,

i rio� ;'�nsàlistas � Jpativos, e dando outras' providências, .

AssocÍação Santà Lliiza dé Marillac,' anéxá_, à> "c�, bem com�,,:á,'�'parciaí revisão do 'síste't:rta 'toribútál'iQ es-
.

Escola' Normal São .Vicente: -,:..d� .Pl1:Ui�':':':_�1;L �:
. ;',' ,tad'ttal":'.,_�3/';��' ,;,":� >._ �.' -<. �'�.' '.,

,Joinvile .; ;-.....'. ;

'

... :. ; :}:-:,�:.:; ;,: .';",:.' .,.�":., . 4Ó�00()' 'O "posterlQrment:e" elo; c'On$id;�ralÍà� equÍ\Tale' a d"ízer., que � Góvêrno ..re-' ..;...
..... '.�'

"
'

,

Bairro da Juventude 'dos PadrE!'S Ro-g'3..ri�i?itli&l. :�;".�. ,
. tendeu inovar' a Pl:opostatO'rçameritari� e o 'fez, depois de 31 de agosto. E, pa·

A' C � M
·

� Cricruma ..... ..: ...'. .. �'.', '�;;_:-'.�... :�.';:. '<áõ.ooo r-e'ce mesmo qüe encaminhou as mensag(;l1s 'módificativas, depois que à. Ás-
. ,

.

-

-
-

Bibhotel;a In.fantil-àe Can' s .-:.0'. :";'.�. ::\, ',50.000 'sembléia' nãQ,.r�ta\r'a nenhumj.eifo de apreciá-las. .

_ "". '-",

'! asa as:· °S810aSCaixa '�e .�smolas aos �n
-

���;�' E}�rf�h'ki- �', ,:.2', � ,

,

' Em, period!) éxtrao..r.dinário" v.encido o prazo fatal' de ,remessa do Orça-"
I

"

"

, -'

< pohs '

:
.- /.�[ :(,':'t.{-:;N< .

." ��'��,�",�1�;"'�7k,<2llt;OOO � mento à sanÇão, "eá Ass�mti.léJá -conheceu. de diverso.s projetos de lei' de ,1
"

, ,r'
'

-

:-Cas� das Menm���- Fl().).tl�"ÔVÕ.Ii� l�';'.;:.9....}),1f;;l5.90Qj , aumen�ó·é criação de',trybiii,to"., ,�, .
:'1 � �

',' / '

..Cas� do E-�t,udante d: �lo�ia ó;�ru,tf�'.: :;'1;--:;.:�<;-;;fi:,);o.��01l ,1 Dl!: tr!lmiação� dÓs lp� " os" �!l�lt�,ám' \as lei� 11618, 1623, 162�', 1626, � , � , i., ,;.{ _
'. \�� ��RA�I�. �

- çasa,?O �mtor (ASslsten�
..

'

..

:

.'\ii.. ....

.

....
�

.. '.'F.... ,.f.o.....�w:.-:.·.i.(i '." . 1'1" )627, r,630, ��'31 e-11633, a_,o ,if,d0 oi�q� tÔ�<1 s �jSP�lltdo'; sôbr\!' fnàjóra�ão''dé im- _',

'"I
'. . çqama-�11 Ç�a ?as.:\�enlllas;, I!��f rns9.tl,nç�es de

..... nop,o!IS ...... ; •..... : :.:,.\..\.:.; ._

. "f:;.,;'" tJ,o,�o� . postos;e ta*�s, '"qu�ndo ?�(). a� cria\!," d� uns. é out;l"as..1 '

,

""

.

I �ar�,d�de?e ,.Flill"ilano.poll's, talv�z seJ� ,a ��IS pobre. A
Casa,N.,S . .da� Graç.as - Po��, er� �da!"'"-:'> . '. ·i, _',

_.

Estas leiS suJJ.:,re�tlClamel\te? , G!!ve,rno l!lte�rou no decreto que pl'omul- maIS .hu:rll}.?� e -a m:lls bela nos �eus proposltoS.
.

.

- "çaba :.:; '�
"

. )!\, J • :' ••••••: : • : :'1'''/ 20-.000'" ga o Orçamento, transformandó-o; !Sim, em ato atentatório à Constituição do Voces Ja reflehram no sofrImento dessas menmas

,.,Centr? �xcu.l:sionist<t ArnpIdó '}tauiino;.s... FIJ'� "�'��, ';.;.' I � Esta�o.' � .!,
'

,-, _,'
-

" l.
" )' sem>,çasil, se� �onecas e se� os br�ços }llaternos envol-

, na:nopoh� .... ' ......•.... :.. .. .:;.......•:;�,'.--H-
-

1Ô.OOO' �
- ,

" . :'. ,- -
, l. v-en_do suas ql\elXaS e afagaJildo.:.as a hor� doce e calma

'CireuloS�Vice�ede��01�Q�t:.�' �OOO .� C �wno?··' -

Clube Agrícola de éaç'adoi' ;';.;� .. :. -;- .•";'. ).c. . 20.000"
"

.

Pois as meIlinas existém. E essa instituição as reco-

Clube Recreativo Ijumaitá _"->�óvà"T,renll,">. :.' �"1"Ó:ooo ·5·..

�' ft:C·.·.,.I!1l
..
a·

'

.....I-··S-,·· lhe, dá alimento, roupa,e educaçã<Y. Um grupO de senho·

C01eginho .São José - Lajes /:, ... ;,." .. ; :. . 50.000 . :U- iaS da sociedade está fazendoum boriito movimento que

Colégio Bar.çiga Vefde _- Flor{�:i1ópoíis :. I, • l.D.OOO_ tem a finaHdil(l_e de ,arrecada-r' fundos para a' constru-
C.oléglo C�t�:rinense - Florianópolis " .. '�...... 10.000

:; ... -'
,

.�ii.o de 'uma casa própria"para -as meninas.- E- pelo entu-

Colégio,Coração de .Iesus - Florianópolis ., ;'" 20.600 DES. SÁLV.ro GONZAGA ,úasmo contagiante d� do'ità Olga Voigt Lima' e su�s
Colégib e Jardim da Infância SãQ José de C0ru- ' c:ompanhei_f.as .nesse movimento que tem ít caracterizá-lo

pá, -'- Jaraguá' do Sul ... : ......
'

.. � .. :.:--. 10.000
Cercadó dis atenções e is. mãos da muUlel:, acreditQ. q'l!le essas crianças terão

Colégio Espirito Santo, � Ti�ucas . '. . . . . . . . . . 15.000 d9s cãrinhos dR sua ilustre
·.C·""no'I'nhas:' mé:ihol' sorte. .'

, '.
' ,

,J

e numerosa l'
.. \ ' em:que sob todos os .àspec-

Colégio 'Imaculada Conceição de Luzerna -� .

famí ,la .e do Trabalh( o Prefeito' tos �eio encontrar o' Mi;úli- . ';: ,
Essas;'senhoras cQmpraram" ha pOllCO, coraTosamen.

J b A
" r-espeito da:nossa socieda- I 't' I d C' h' M' B

..

Ad'oaça a
, , . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 I A respeitoO. dO,.trator com� cípio. Parabéns' ao

.

Pre,fei- . e, um esp� acu o a ompan la arro' pssml- n re

C I,·
..

..

-de, vê transcorrer'· hOJ'é, o \"11
"

d' 1 t T- AI d\) egio Imacu)ada Con!!eição .de Videira 30.000 pradg .pela.
I

.. Prefeitúra' de to Dr. Ha.roIdo Ferreira: <, 1 on � consegmram, num la,. o ar o eatl'o varo e'

C I'
.

M t Dl'
'

Se,U 92°. aniversár_io Ú ,vene- (' Ih S- Ih'
-

f'lh
- - � .

.
o 'eglO .

a er I) Orosa de CapjnzaP '. . 5O.Q.OO Canoínha's e'tj_ue' vai préstar São 'Fran.cisco do �ttl .arva o. a<l mu eres, sao I as, sao maes e esposas.

Cl!l�gio Mater .S:;tlvatoris - Tangará' . :,
'

.. ' .' 30.000 raIldo' Des. Sálvio de -

Sá, i-né.'Stinl�ve:rs;'sel;viços aque-
São cora:ç.ões de bondade, possuídos dessa sensibilidade

C:,?légio M�nino Jes'u'! � Papanduva r"�": .

: ...
- 10.000 Gonzaga, prç:claro jurista

le Mânicipjb, ãpós varias Agre�iaçã9 Literõ-Estu-:. <;,tl� espirittf�j.z� 8.U1\S, ações, con,v�rt�ndo em êxito cer-

Dtl MO'ÇI 0:0' p,. S O
������,ba:no:tn;:d�:S�i�!ré- eon-sideraçõê,s, assi� &e. re- dantil" I to ..t�das .as· mltcl�ttlv.ads �Cue tedm pOMr fl.m eng�andd�cedr �

. fere u,B,ardga-:Verde", folha A vitoriosa Agremiação pª�.rlmolllo ma �rla a. a�,a as enmas, vlsan o aI

catedrático, qe Direito Cf- .. ' .

f t· t d h, )oc I: ---'-. A\. máqutn,a ..

cus- Litero-Estudantil de São maIOr c&n 01' o as engel a �n as.
.

- ,

•• vil da Faculdade, de Direi- - I A' t f"
-

b '1' 'd
.

.

_ • - - tou -cerca de úm ';'mHhãó Francisco' do- Sul, comemo- .'
.Jus a, amoa.. , .p01S, qu.e a mae r.aSI .elra_.e as maiS

- '., to, daq'ual foi um dos 'fun-' h d d f Ih Ih'
)

I• e quatrocentos' mil ;'ei=uzei- rará dia 11 do cor'rente- {)
carm osas e lngl a aqUi p"al'a o, 1 o a elO, aque e

-

C., o·n'v'0."C'a·ç'a-O
d'ádores.

.

I'

.

.

,
., 1'08, deÍ'ltio de' põuc�o dias seu 10.';0 anivérsário de fun.-I

qtle brota· na pobrez.a, de'stinado.
à tuberculose, à esta·

.

R�tirando-se, ha tempos,
es. tará, em 11\16,n'a.' -;t�iid,a.. d.e, dação.. -'. tíst,ica da natalidad�, onde nosso país. ocupa um desas-

das .atividades jurídicas,' o P -

t 1 d d t
.. De ordem do Sr, Presidente, convoco os senhores eminente. mestre do Dtreit� num eloqUente' ates,fadõ do O programa de festej'Ós ,.

roso u�al� _.e , es, .aqu.e.. _. ,., '

.

,membros do Diretório Regio!!al da Ala Moça--do Partido é sempre' lel1lbrado
-

pelos
muito que p�d� 'uma, ad'tui- e homenagens ,pela pás..

'

, � faueçao da �I!'s_ttt�lçao e�l�a empe�hada_ a�o�a n�
SoCial Democrático, pa,ra uma retmião a iér realizada dia nisti-áção 'be� intencionÍida sagém da' data .

constituirá -comp e ! na propor�ao o au'tl 10 que 01" 'pl:es a O.

'11, às 11} hóras; em sua séde, à ruá_ Arcipreste Paiva
seus votos, lições e razões

que se disp�l> \
a realizai" um acontecim:nt<l social e ! I:erteza desse atuo de humãnidade engl'ossa adeptos, amo-

o �..
.

-' ' foreÍ1ses, . nos qu_als exce·
muito mesmo' defrontando-se c,u1tural-. de primeira linha. '.1' !t',..ce os. c�raçõ.es durOs

..

e af.rou.xa o cordão ,das bolsas,
,n O.

'�.. . lia na forma e no fUndo a t d "
. f d b t f. �'om as màioÍ"es' .dificulda- Será levado a efeito uma' enc�n Ia o segre .0 "os co les, as urras, Ians orman-

,A�tO'nio Filomeno. .'
sua °invejável cultura.' , d' h

.

II d 'lh d t"' 1 1
.

Secretiirio de,E,xpediente"
'

Respeitbsam('nte levamos qes em sua maior1>arte ori�_ encantadora .iarde esporti- ,i:O o .ln euo arreca,a o em �l .ares e lJO os, em a -.

_-.,-_�__..;._;,.;.. I
undas da péssima situação va

'
.

venarIa, -em·�rgamjlssa, em Jllovels, cal!las e conforto.

C
'. ·

.

d�' C':-
, ..

'

�

·-'-E-
�.: ao venerando aniversarian-' -

•

.

A ação'sQcial, 'senadora da falha s'Ocial, será mais
. arteira' e' ,'oOler:'C'IA' �,xf'''rllr ·!�g:�s��a�.' efetÚo.sa�..

' h�me:, " ••• 'CI•.: \-,. �:............... completa, .na proporcão do auxílio que por prestado. E
, "

,
'

,

U., 11;
_, '

..,':.��. '

.

I
,. '. . relo �ila.gre. daquela 'casa cheia na apre,serltaçãp da pe-

.: ., ,�- �
,.. �-:.. v''-end��se oti ar�enda�s:e o Pe'Q,�a�·RestaurH,n:1e� s.ito -à ça D·O Teatr,o Alvaro� de C'ar-va-lho, '1) cronista não põe .dú-

; ,

'

C.9MUNICA:QO N° 96 :r., NASCIMENTO !'ua '24 d� ·?;íaio, 'iJ8 :;'0 E�4:eito'::'" I�formàçõ,es �o local.' -:Úda nas' qualidades inH!tgriüras dessas mulheres que

A CÁ"RTEIRA'c'D'E C01l6E'R'CIO EXTERIO'R torna,
OLGA é o nom'e :de l!.�a

\

" .. ". .'"
-

\ .

roubam a si mesma.f' o recolhimento do lar, da-paz do-
�.� b t e" r t ' n' 'a ,........••••,

•••••••••••••••". ,

l,úblic.o,. pára, orient".,c_ão dos .interessados, de refer"ncl'a
ro u.s a

.

gEl; an e ,me, m, .

mésti�a, .para pr<lCijrar os eseritóril}s, os p�rticulares,
• t: nascida:di' 8 do" correnté,na' _

f" t
.

.

t'
-- .

d'
.

<'o disposto no artigo '25, letra "d", do -Decreto nO' 34.893, Materhi<rade "Dr. Carlos EX.A)lES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO 3. lr-mas, as secre anas, as repar lçoes, arranJan o meios

(ie 5 de.janei-ro de 1954., que não concedet-á licenç�s' rlar'a � Prepara-se' arunos para a lIo ép0ca dos Exames de l,ara transforIlJar sua idéia em substantivo concreto.,
, .

'

.
... li C�rreia";" �e$ta : Capital, e . ,'Quem·irá ttegªl' 'uma ajuda" por mínima que seja, às'

importação .dê canela e� cas�a declarada, rios I respecti- que veiu enriquec�r o l�r Adiníssão ao Ginásio. ,.:",.
meninas que éstão. s;ndo recuperadas por. essa, institui-\OS 'pedig.os, como originár!a de�HONG 'KONG, p0r não- do nosso 'preza'do

.

"o'nteI'.- Ti-atiir à.Av. lIerdUe.. Luz, 71,
'.. " ,

\ ção? Educ!!das, alim�ntadas, amanhã elas se transforma.
Sf.:r éssa c..olôp.ÍIÍ- inglêsa produtora do referido artigo. rânéo e distinto ainÍlgo. dr. ,�

Rio de J,an,eiro.; 4 'de J.aneire de 1957
_. � ERl'prt' 4.1c.(), �:,.., l'ão em famílias, transmitindo o se_tltimento·de 'amor ao

. :x-" Norberto CzemáY Ciiul'- ,.
--, �

-
• próximó no ambiente d'o lar que o destino' reservou, co-_

,�' "':t t.����:�:t:�!i!�:··_-· �!�:t��: iii �gi&_o Dentist�:em JOiIlVilHe, � .' A fil'ma 'IIIl;portadora Remor & Cià. Ltda., estabele�' :'110 cidadã.s prestantes;. niveladas, sem recalques.. .

.�
de sua e�ma. esposa.d. e-, cida IlO -Merca,dó Municipal n;.O 28 pI'eçis-a de um émpre- Que caiba assim. na 'divisão que fazemos, IJm'<lu�ar

f li Rosa Czernay. "

gado 'para (Í balcãQ. Trátar diariamente' das 8, às 10 e :Jara alguma c(/isa deStinada à Casa das Mefiinas que
O ESTADg. �or,m,u�a, o� das 't4 à�< 1,6' horas. .

.

ngora, pelo Supremo Milagre, ll'ib $,ão mais órfãs. Têm
HOSPITÀL OE'SANTA CECíLIA

.
. n'.elhore� votos d� fE!li�ida-

". �.
numerosas mães compen'sando-as ,do' carinho e da ter-

,
TomaIÍ'lb's' cOIJ)l;eçl�e!ltp, 'po.r-intermêdio. '�o -sr. J�s( des 'e se congr�t�l,á com os . ,

" lIura qUe .até agora lhes,iaUou.,:
P:ibeiro, el�mento de. ;Nalor., que: res'ide ,na, l,ocalidade de" venturós.o� "gelllt�res. p, 'S' D _'

,_

DA E'S T R E I ,. O ·c
� ;Santa� �<;i'Ú3:,�mur.l'Ícipio de OUl"'itibanos, de 'que vários

O ('S-III 1-''-"
'

"... ',' .. ,
U

.'lemelit'Os,.-"da'q:uela localidade '-estão empenhados na cam- ,
,

' � �stão' co.nvó"c�d9S )o'dos �s membr�'s do 8ub-Diretó-.

pa�ha p.a-)"ar'ã "constru'ção' d� 'Um Hospitãl
<

com� séde etiÍ'
I

'

,

' rio do< ?artjdo Social Democráti�o, do Estreito,: bem como

San'táX;ecíUà, s.ervindo'·para tôda, aquela regiãõ. _ I -

','
-

.. "ns dir�t'oÍ"ia da Ma, l\J.,2ça e dQ Departamel!to Feminino .No c.entro da c!Jade, 'Uma. cà-sa l{esidencial com

" ..
'

tThs_to tão pobre é digno de t.õda nÓss'a'" 'aceitação e I ... O mais ilt,(igo Diál� de ':Mice':'da Costa' Vaze";-' p'l!ra . uma. R-EUNUO .a ter lugar trs quartos ti.o mínimo e ,t�rrenQ.
-

Paga�se até .... '.. :.

cola:qóraçã.O.,f,'
, , •

I Sánta Catarina; _. . Se�ta-�ei,ra, . -dia U; às ,20 .,boras,. eni sua séd�f' 8, rua Cr$ 5.000,00. '
'

t'

._ �:;' .. :::,..• ,

WILSON PINTO.
",

:'1 :L��� e A,ssiI)e . 'Corenel F.edro DemÔ,ro.,· •. \ ,Ti'atar na Avenida He,.rcílio Luz.187, ou fóne 3.483.

?-,

�.

Em Cabeçudas, frente à praia, há uma linda
e pequenina ilha, poética, amorável e tranquila.

A U.D.N. eatarínense, ao que corre, acabá de

requisitar essa bela ilhota para nela instalar- a 'sua

éstação
.

teleguíadora de foguetes!
.

_. x

O Times elegeu, com multa. felicidade e inspi-
· .ração, o 'lutador' húngaro como o homem de 1956, JlO

,

.. 'mundo:
O Presidente Juscelino Kubitschek, .no Brasil,

·

pelas -realizações d6 seu govêrno, foi eleito o ho
mem de 1956, pela imprensa, muito embora a maio
ria dela seja oposicionista.
\ Aqui noEstado, êsse colégio eleitoral elegeria, o

-sr. Jorge Lacerda para o cargo. Chamados 3;. vo
tar por este diário, se houvesse o pleito, ter-íamos

." forçosamente que levar em conta as circunstâncias
.

de as realísaçêes do' atual governador serem' todas
'embrionárias, .

para serem realizadas no futuro.
Para que não nos acusassem de oposicionistas sis-

·

temáticos, votaríamos no sr. Jorge
.

Lacerda, . com'

pequeno adendo, a val-er na proclamação:
"Jorge Lacerda eleíto o homem do, ano ... que

vem!"
r

E, não tenhamos dúvidas, o eleito acabarta me-

recendo a reeléicão por quatro: vezes.
'.

.

. - .
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aí vão 3 dos muitos "PORQU1i}S" dessa

c

gigantesca
.e quasí espantosa Liquidação "VENDAVAL DAS
LIQUIDAÇõES' com: a qual A Modelar está sensa

cíonalizando a opinião do' Estado: '

.
'

1.0) Para uma renovação total do estoque. '�

2.0) Com a inauguração em breve, do seu 3.0 departamento comercial,
no prédio ora em construção à rua Trajano, n.° 29, a firma pro
prietária dos EstabelecJmentos A Modelar vai entrar numa nova

fase de desenvolvimento. e expansão -aumentando a já vasta va

riedade de artigos suprimindo, todavia, outros de menor in-
teresse. ,_

�.O) PORQUE, na verdade A Modelar procura, ídentífícar-se, ao

máximo, com os interêsses do povo e muito' especialmente com
,
os de .sua grande _e tradicional freguesia, Interessa-lhe as

'sim, poder proporcionar grandes oportunidades e vantagens
aos que, há mais' de 30 anos, a prestigiam com simpatia e

apôio!
quanto à PREÇOS,
'deixa�os de publica-los" São porém tão extra ,- tão real e

.

sensacionalmente baratos, que permitimo-nos
'

CONVIDAR TODA A POPULAÇÃO DA CAPITAL E DO _IN'tERIOR
para que venham eonatatâ-los pessoalmente!

'

,

São milb'ares dos mais finos ternos para
homens e rapazes. São ca�isas e calças
esporte. M,ilhares de vestidos, -tailleurs
blusas, bolsas fi artjgos de banho; cama

e mesa, etc. etc. São tambem tecidos para
cortinas, passadeiras e tapetes da A Mo
delar de móveis.
Até aS bicicletas gozam de um 'abatímen
to de Cr$ 360.00 em cada.
"I'ambem os cristais e porcelanas tem
20% .. de, 'desconto

A "LIQUIDAÇAOVENDAVAL" énaverdade o-Vendaval das lijIuidações. O
maior, acontecimento comercial da atualidade, '

.

'

Para os que queirám aproveitar "pechin
chas" em compras de artigos de, inverno,
cujos preços estão atualmente em alta as

sombrosa; 'tais como peles, malhas, taíl
leurs, cobertores, etc. gozarão de um des
conto de 20%

"O ESTADO" O MAIS, ANTIGO DIARIO DE S. CA'l'ARIN.\ - Florianópolis,:Sexta-feira, 11 de Janeiro d. '1957
,
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de Aadrada

E' �V'àmos caminhando indiferentemente,
esqueéidos da vida e dos males do mundo,
a viver do passado, a sorrir do presente ...

Encontra-se nesta Capi
tal, em gozo de férias' e em

visita a parentes e amigos,
o nosso ilustre coestaduano,

dr. Laércio Caldeira de An
'd�ade, provecto advogado'
no Rio de Janeiro, diretor
da, Faculdade de Oíêneías
Econômicas de Niteroi, on

de Preside ainda' O' Movi
mento ,de Assistência ao

Encarcerado.
Jornalista brllhantíssímo,

: 'k :.rlQh,o de peimcroao estilo,
,

: 'beleh'ista de', renome, mem- <'

bro da nossa Academia de
Letras, O' dr. Laércio Cal
deira de Andrade tem em

Florianópolis, amigos, e ad
:�ira-dores sem conta, que
sempre se rejubilam em po
der abraça-lo, como _ nós,
ontem, na cordial visita que
fez ,à nossa redação.
Retribuindo-lhe a genti

leza, apresentamos-lhe vo

tos de·feliz estâda na' Capi
tal. '

fSQUfCf'R-Tf ,
"

EDUARDO J. MmANDA

Esquecer-te (le'mim, que eu me sinto esquecer-te! '

" Varre a��1fen�a.pten'to _..?',!'l�u ?i�� ,�o��!? ;'.'
L \ ';

Procura quem melhor' saIba amar-tê' e querer-te,
que louvarei o teu--inesquecido ges�o!.;.,·

,

,

,

Depois, faze constar a todos que eu n�o presto:
que sempre procurei magoar-te, aborrecer-te,

r que tenho um coração capaz de enlouquecer-te .. :
O porquê não dirás; ocultarás o resto.

- sr.

Junior
- dr. Osni Damiani
..:....: sr. Alfredo Jorge Mus-

possuir comprar e vendei' ço, Semelhante aumento fl)i
terràs obtidas em beranea anunciado na semana passa-
,ou através da r.eforma agrá- da 'por outra, das grandes,fá,.
ria. bricas do Canadá, a "Abitibi
AUMENTARÁ O PREço Power and Paper Co.". Um
DO PAPEL DE IMPRENSA porta-voz da. "Corisolidated"
MONTREAL, 9 (UP) - A ânuneíou que o aumento é

"Consolidated Pape! Corpo de'Vido à elevação nos custes
Ltda." informou que elevará da produção. Em am\)os os

O' preço do papel de ímprnn- cases, o novo preço será d �

sa, em 4 dólares por tonela, 134 dólares por tonelada, en.
da, a' partír: de 1.0' de mar-

, t:_egue em Nova York.

DR. AFONSO CARDOSO M� DA ,:VEIGA
. ,... \

�

_
Transcorre na data de hoje" a do' aniversário. nata-

lício do nosso prezado amigo e distinto conterrâneo, sr.

dr. Afonso Cardoso M. da Veiga, álto funcionário do 'Mi
nistério do Trabalho, e pessoa grandemente relacIonada
e� nossos meios sociais.

'

Na data de hoje, que lhe é tão -grata,'muitas serão
as homenagens que amigos e admiradores lhe prestarão,
,e às quais os de O ESTADO se associam, -com votos de
felicidades.

'

A LIGA OPERARIA FAZ 66 ANOS
FundMla a 11 de JMleiro de 1891, e instalada a 1.0

de. Fevereiro do mesmo ano, A LÍlga Operaria Beneficente
de Florianópolis, vem de completar hoje 66 anos de labo
riosa existencia em favor da claSSe obreira desta C3pital.
João Augustc do Carmo, Adalberto Gil Ribas e Manoer-,
da Silva Guimarães foram Os três operaríoa que lhe deram
origem, realízando-sa sua Instalação, naqueles -ídos de ,1},1,
sob a Presidencia de Pedro..de Fr,eitas Cardoso.

'

Muito, prosperou a Liga Qperaria Beneficente de Flo
rianópolis; hoje instalada em sua séde própria, Um prédio
de Unha.s modsrnas sito a rua Tiradentes, sendé seu atual

/Presidenle o nosso ilustre amigo operarlo Aurellno stuart.
oh 13· proxímo, será realizada em sua, séda social a Elei

.

ção .para a sua nova Díretoría, devendo concorrer pela
chapa .oficial o s-nhor Aurelino Stuart e na" cnapa da

oposição o senhor Hipolito dO Valle Pereira.

'reira" da Delegacia Fiscal,
e ex-integrante dá FEB

sr. José Martineli

NOTICIAS DO COM,ANDO DO- 5.° DISTRITO NAVAL
M.M.

Admissão de Médicos

ENLAC� MATRIMONIAL
ROJ}RlGUES - CRUZ

Realizou-se, no dia 25 de dezembro, em Ribeirão da
Ilha, o enlace matrimonial do sr. Teodorico Pimentel
Rodrigues, representante comercial, com' a prendada
senhor ita, Avani Antunes da Cruz.

. ,

A nojva, senhorita, Avani, é 'filha do distinto casal,
Antonio Antunes da Cruz, e de sua exma, espôsa d. Leo
câdía E.gênia da Cruz, elementos grandemente relacio
nados em nossa sociedade.

O noivo, sr. Teodódco Pimentel Rodrigues é filho
do sr. Faustino C;al;xto Rodrtgues, já falecido, e de sua

exma. sra, viuva l\{ar�al'i-da Pimentel, Rodrtgues..
A família do noivo, reside em Porto Alegre no vi

zinho Estàdo, e goza ..... de grande- presthrio(,ltà soeíedade
local.

.

'-.:_" - �,
'

À cerimônia, que se realizou �tn>meio' .a grande ale

Q'rik, Congregou grande númei� de parentes e pessêas
amigas gentilmente convidadas.

,AOI nubentes 'e seus 'dipos
çóes de O ESTADO.

.. ,,..

'-
"
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Floji�nópol�,":Se"f,a4ei.ra"U.de Janeirtl de 1S-á7 "(J:.·EWlfADO!' O �IS ANTIGO DIA�IO DE S. CATARINA
�----------------�

Sooaora-ia·
O· "THE NEW· YORK" RE- hia, quadruplicou para �O prelll�t�&. ;c� tcon�ia' dii. : QIie .SEt �u.nÍ�p1�� ou t�uro.01:-_i()�..é" �e�;
GISTRA O PROGRESSO mil barris diários no ano cruzeiros resu-ltante da ven- 'feitameníte oomplleensivel, embora bastante raro. O que
do BRASIL EM 1956 SE- passado, mas representou da' de 1,8 milhão de tonem.. 6 inconcebível é. alguém descobrir uma mina num prí
GUNDO O IMPORTANTE apenas dez por é'eníQ .do das de tti�r;,. ��tt;*�ist lmeir.o· and.aJ!.,Ainda.mais .no centro da cidade ..•
ORG.ÃO DA IMPRENSA consumo nacional": num períodó de três anos , ERtretanto não foi só, de uma pessoa que o'p*i�os
NORTE-AMERICANA, A Durante os primeiros no- -na "categorja .de emprêstí- referencias .a, respeito. Div.ersos o. confir.mam..e:dbí,,�o
INFLA'(l,ÃO CONSTJTUI O Ve meses de 191!6, quasí 30 mo, será utili�aÓB! pelocefi;;" f'e.;I, prova. de 'que -foram. "aquinhoados" com .a désco-
PRINCIPAL PROBLEMA milhões de'dólares 'foram. ciente Ba��o dQr,,:Qese.ll·V'.oI� .berta,

.
'

BRASILEIRO invertidos pelas compa- vífnento Eéon1lm1CO,- «lo' g.o- É ou, Hão é uma, mina palia qU'.em eOJls:e�ue, nos tem-
NOVA YORK - O "The nhias estrangeíras no Bra- vêrno, pa�a' d�sen.v6Iv�);. pOlI de Mie, coropr8.1r um, te�no,d,eJuunem•. an tecido meia .

New York TiÍnes", em l'e� sil, õ que constit.ui."umà emÍ>redin'l.en'1;os>�JitatI9s a. lã, a 460icruzekos? É ou. não é um rerummento de uma

portagem especíal enviada deIDonstrllçã'9 de fé no f�-' ptojét.()s bâsíeos .eómo o da mina poder comprar um terno de linhe, JlQIlla 'rapaz, a 695

<lo Rio de Janeiro,
.

para' a turo do BrasH", diz o "Ti- ene.rgia "hJdlle,.elétr,W�ó,\ Os ,�rNzei·ros,. iunà camisRl de seda a &9, cruaeíros,
\

ou um

sua sessão especial d-e re�. �Ínes", lembrando que apre- juros: dêsses "e�J1'�stimos terno. de finíssima., roiliecçã0J Ducal, Chester, Wôllens
visão do comércio nas Amê-' 'ximadamentê ii metade dês- em cruseíees, ;pa-g.al1ãe,· oI! ou La Salle, com 20% menos do preço normalj
ricas, registra, hoje, "o -se capítalrê �r.iginário dos juros do emprésiimOc_"do tri- . E o q;u,.e dizemos dos,mil e ,um'. artigos para meninos

surpreendente progresso da Estados Unidos, e o restan- go, dos Estados Nnídcs, e rapazes ?
.

balança de pagamentos ex- te da Europa. '.'Inversões tornando êste último prâtí- Porque não citar um comprovante-da existência de,"
teriores do Brasil", de muitos outros milhões camént., gratís, no tocante sa mina, como-o de Sé "poder: co�ar um terninho de

Diz o "Times" de Nova estão 'send� estudadas, ex- ao Tesouro.
,

.brím-a 9&-·cruzeLr.os ou uma. calça. KOllinga,a 98 cruzei-
York: "A_ forte venda do perando-se novos e vultosos' "Os compromissos de em- ,t�as?

.

'I

café e os controles eficazes investimentos para 1957..... préstimo do eBanco de- :E}x- t É, uma oportamddade tão valiosa eemo si. ullJ,a...miIia
sôbre a importação possíbi-]. "A ajuda dos' Estados portação e Importação, 1m ,\1-ea·} fôsse' essa liq;uidação Vendaval, realizada pela A

Iítaram equilíbrio agradá- Unidos está sendo eficaz- Brasil, no ano passad», Mod'elar.
. .

'

velo na balança comercial, mente dosada p.
ara atend�r I at�ngiram. � quasí 220. mí- B�m .j�stificados for�m os comentários do.. inúllle-

as reservas em dólares as- a vários problemas os mais lhoes de dolaresf�. 1:0S chelltes que voltaram do 1° andar (onde SEl acha

cenderam, sendo reduzido o O' \ QUE PENS'AM' .

Instalada- a secção/ de artigos para. ho�ens .e menjnos_)
débito externo", . � .•• earregados de -compras, É uma ,autentIca mma essa h-

O importante jornal no- q,u:Wa-çãth Uma:mtu de bons artigos ·e de preços bara-

vaiorquino diz que "o go- tíssirt,ws. Uma mina dã poupança- e .da economia.
vêrno . brasileiro. trabalhou

para resolver as três dif i-
elas básicas' do pais: ali- I ANótUCA DOMINONI
mentos, energia .

,e trans- I _. FiIlohQS'� .geJU!oj- ncras, netos, bisnetos e sobrinhos da
porte., I �� �

pranteada S:enholl� D� Angéliça Domlnoai, ,.�. d� pú-
"1l:sse foi o slogan do pre- 'lJ�' _ ibUco manif�ta'r S�\I'S. mais eomevídea agradecimentos a

sidente Jusçellno : Kubí- I�'� _ !'� tQci-Qs os 4� ta:n.W, 'Se esmeraram em aliviar os sofri-
tschek antes qá sua posse �'tf. ... menees da q'�eridai. e inesquecível extinta. A Fábrica Nacional de Motores comunica aos Srs;>
em janeIro 'ultimo, e êle it!y �errdemr, pois) o tributo de s-eus melhores agradeci- Acionis'tas que. pag.ará, a partir do dia 2' de j�neiro de
se manteve fiel ao mesmo, .

O
"

" Cc . IJ.)entos ao' . .d·edicadn.. é abalizado Sr. Dr. Antônió Dib 1957, em sua séde social; à Rua México nO 3 e 11 - 6°
Foram desenvolvidos esfor- C�O ,\....._;,� C. MU88i, pela inexeedivél assis�ncià médica; ao Rev�o. sndar, 08 dividendos das ações ordinárias, relativos ao

ços para aume,lltar a 'pro,,: \.�/ O
O sr. P.adlte, Ago:stiIllh0 Stahellin pelo inestilllável confôr. �xercício de 1955, e das ações preferenciais, correspon-

dução de alimen�os, foram �.... O/ "

' • - •. - ,o..,..., to d�à 'últimos Sacràme
..nto§,i a S. Exci'a. R·evm�. o Sr. dentes ao periodo 1948-1955.

facilitados créditos par'a a

�o,.
J\rcebispo Metropolitano, e a S. Eminência o Sr. Car- 2. O pagamento a que. se refere o presente Edital

cm�amzse"��a;'m�ãePn,fjt'do,e,: ,m.f'eoirOaSm,.dec·'0'�mr�.I[,:!�i4 .

�.,\ ,.�.:'/�_
,. .ciéal ])9m'�JaYme de]�ar.ros Câmara, pela, J)reciosa e. será efetuado entre·os �ias 2 e 3l'de janeiro 'prO'xlmo

U -. :'alénta�à� Benção.; à vizin,hança amiga :pelas éarldosa� vin4�l:� no horário das 9,00 às 11;00 e das 14,00 às,

prados navios para tI'ans": .
' wlicitüQe:s de .. seus lnd�spensáveis serviÇos.'

'

17,otl}!olias, diar.ian,ente, exceto reos sabados, devendo

portar os alirrientos ao lon-" ' ,:.' -Exteroam sua }!}roftunda gratidão aos' bon:do'8;QS ,os Sr�·.ÀcjORista:s.: comJ?àrecer munidós da indispensá� .

go das 3.000,milhas de cos-

�

, " Exmo. M.onsenhor FredericO' Habold e, Remm. ,P-e: Fran.- vel prQVa de. identidade e de selos de recibo.
tas brasileir�s; e cO Banco' cisco 'Bianehjni. que ,se p�()lltifié�ram' a 'oficiar no;c,to- ,lb E�a mai«tr facilidade do s.erviço e cj)munidade
de Exportaçã'o e Importa-

.

f:ante 'cerimOO.ial da Encoméndação, bem como ,a todos dos Srs. Acionistas, O'S pagamentos, 'eritrê 03 dias 2 e 15,

ção dos Estaltos Unidos' oIe-
. c.É! quê compareceram aos fun��ais Q\1j o,S a:compaqba�am de janeirO' serão feitos' aqueles cujo primeiro nome cor-

receu empréstiriU)s. para . �o. ceJllitério,. entre .QS qü�ls a�'i�l�s; � mapc!a à; j)J.'!l-. 'responda às iniciais indicada's na escala aba.ixo:
�a.primorar às facilidades Liça salientar, o honrado ,Gav-ernador d0;.,Esta.do, Exmo.
ferroviárias e' portuáriàs."

. "r ,o:, .

:$r., .Dr>Jorge LacerdJt, qRe �e fe! oficialmen:te re.pre- .. ,,�i1e�
,

J)ias

rE;J:ri:�:f�c�tf�� ,&aSIJ'II_II{��I�:��1��tf��i::�:�,:v,';���ã.:��r�::: �:;.�gi�
contribuiu para o acúmulo Aluga�se uma'�isa de m�deira tipo'b�nga.low, eom"todo;,en�lte��. ,

.

'.
\' ,'�., ". �

'. ..L e M , 10 de Jane'iro
de deficits orçament�rios um ano de construção, na ,Rua Cle�ente RO'ver�, (amig-�

ma men e, aprove�tam ?:,ens�o.,para, c�vi<lar a" �, O, e P 11 de Ja.;neiro
vultosos, tanto nas estIm.a- C 't'b ) 'T t a. ma Rua nO' 48 F com Q' todos

os parentes e amIgos par.a;,_ 3:. Sà}lí1;a-",J\Itj!S& de 7° R., e iS 14 ,de Janeiro

t' d 1'956
url1 anos .. ra ar n �es ,. .,

. dia;' que farão c,elebrar'na Ca�.dta:I·Metronc,litana, aá,- T ·U'V W Y 15 de Ja"'el'ro
r::

19vas e co�o nas de� senhor �edro YieiÍ'a LO'pes::
..

�. • .�.,. , e . . ••

1 57. 'Será alugada sob contrato, por motIvo de mudan r b,ado �róximo; dia 12, às. '1: 'hoJ,'3:!!-, '1'1<!>l által' dO; -"Sag.radle'. �

"As previsões p'ara o ano
. ç."""c.o�aç�o de Jesus"'. an�eclpando"s!� a.g)(�daeJméh.)tos,por >4. Os acionistas \'esidentes no interior, que não pos-

de seu ·proprietário.
, OOI11S' esse ato de Carldade Crista. ',',«.' -'.

�

novo' contemplam a pers- .�__ �,
. .

.,
.

.'

"
. ."" '. !'\�m comparecer pes�oa.Linente, ou por intermédio de pro ...�

pectiva da inflãção se nia�- HOSpnrAL DE SANTA CECiLIA'
.

"., '...
.

'.. curadores, deverão solicjtar .0 pagaplentG por carta,

,�: :�::::�ra!�a�í:�o�;:� Tomamos conhecimento, por intermédio d_o sr. José
'.', FO�lf"<Q� ,A:'M.DdR�, .��;�e:l�t�o��i�s'r:�::a:eo r:deés:ê�ÇO/���:I�a :��:;o�e;:;

tocante à balança de paga- Ribeiro, -elemento de valor, que reside na localidade d.e· _
.. .
'. ,;; �.', ." ':":' ,.

J ',' .... ,respectivas cautelas. eu' títulos e' o :rp:eio deseja-do para

mentos, as perspectivas in- Santa Cecília, município de CuritIbanos, de qUe vários N.ao �stra:�-e suas .fotos � torne-- mam e.con�o. 4) a: .'emess-a Ó8I8; importâncias a .que têm direito.
dicam progresso in inter- elementos daquela localidade' estãO: empen.hados na cam� se� �"hQbby�l,. pelo estud� d�s tna,nuY4s IBIS, tpIl, por.tu- .

Rio, deI Jane.iro.. 27· de dezembro, d� 1956
.

rupto';, diz o "Times", panha para a cO'nstrução- de um Hospital com àéde em gues. -Cada hyr9- dá o dll:elto. a foto-con�ulta& gJ;atui-
.

...
.

.

"A produção brasileira' Santa Cecília;,.seTvindo para 'tôda aquela. região.
tas.

.
.

.' �USTóDI6-DE ALMEIDA'
de' petróleo, concentrada Gesto tão nobre é digno, de tôda nossa aceitação e

Tudo pi o· priudpiaBte '••.•.•• , .••• Cr$ 40,00 "-

nos campos petrolíferos do colaboração. c, Tudo. s.ohre. fO\laJização ••.••...•• ,- 40,00, ---------.......------......----"�-- -"'-

Esta.do nordéstino . ,da Ba- WILSON PINTO." . T�ui" sÓb.l'& ex�osição ••• ; � ,iO,OO
������_���_�_���_����_��_�_

..�.�':.:.- :.T��$�e,fillro� ... � ...•. � ..•• �. 4��-·,
._ .i!�f ri Revelílção do nt'gativo •• i •• , •• , • • • 40,00

.

Correção ,do negativo ••• ó. •• • • • • • 40-.06.,
Ampliação do n.egativo •.•.• , •. ,... 40�OÕ '

Tudo sobre·o instantâneo ••• , •••• " ..45,óQ, ..
Tudo sI' luz al'Uficial •. ;.,........ 46,00
Tudo, sabre a p'tisa.gem .....••• ;.'. . • 40,00
T�do sI fot, �::..tistiCàs� .• ' ... i,' ... ••• 35",QO'"
Ttrdo'. sobre a enpia ..•• , •• �� ••.•.,... �e,oo.
133 formulas f(':tograV ••.••••••••• 49�OO
Br.incadeiras fotografo.. ',' •. '! ��. , .-r 4O(AtO

�

Tudo so�re ,Cl.,flash •• ,'•.• ,' .";. � ••. ,.. 40.00.
Tudo

.. BI fotONf.tros .•..••. ,. ó •••• , 4O,ÓOc

l�LUMENAtJ*��Al fotniraf; . e' c'rima ·bras•••••. i,',.. 35,00.

\.O,��'l. \..PlJES*�TO AU:GJ?,
O I1ó�o valor-luz ., •••.•••••.•• � •. o •

.
2.5,00-

_b..��Q:f>.V?' •

.'
� A, cãmái!a DtiBi�tul'a

.

105.00-.

�\��-'{\) .. '/ .. ' Fõtoll'afia esportiva ••.••••••• ,... 50,00.
. (,\)�\)�� ,_,�'

Fotspafia em eôres ••. ;, .�" ....... ; 15,00
, lIor. �G .._-- \

- i ,Abc: fotograficO' •• , • • . • • • . • • . • • • • . . • 120,0.0,
�'T'"t" ,/, I '..

"

.' ,�
�

.

���1f .)/ 7.f' ;-�Y:'/--:: Cmecamara e s/ tecmca l.QP,to

��OV // ,,�'"h�� /� ��;;'/� "1"
CartUha do cÍn6,m& •••••• ; •• ;, ••• :� 70;0,8

�'�rl/#:d _/�� -' �/..,;
. ê@._...... "

Argumento einematogr.....• 0 ••••••• ·. ãO�O.6,
� � I//,/�� �, -_ , Abc cinematogi'afico 6Q�:

0Y!�� ;��?� .:-"
_,

,--:' "'! MOntagem cinematografo ._•• ,
"

. 60,OQ,

/....Of�$fJ �. t�E -=, '"� I ::-:, Nas boas
_

cas�as do ramo ou. p�la, Edibôra"l.ris, C,
<��";::': 1 �f::,'�íAl "'� iJ' ,Postal 1704 Soo Paulo� , '

'C!J!J/� �ti���,,\� /'
..

-�� Atendemolt .pel,o reembôlso poátal.
\

"

;j :;,:;�; ," �\l\'\t'S" , .

., .

JARDIM DI! INFANelA -SAN'fA CA:JlAmNA·

�IIII '. . <?s m�eres�ados �,a matrícula de criançur pêd'-erio

� dlr.1gtr-Se a rua BacalUva, 164 >O:lil' -pelo ieleitmte 8.M� }la

\

-

�...' :!:;.!�J:,!:",' O i<tldo da. lW1as,�. dará no dia 16 do

. W/fi
- /'

" P A,R l' f C f�t!:i:(};
FRANCISCO DIAS COS�A; JhSaNRORA' ..

participam aos'. seus parente1!J .e- pessl}�� de suaI ami
.. 7ade O' ,naseill}.ento d.e sua filhl1: J�fÁR.GIA. .M!ltrid
.�\f�lternidade Dr, Carlos. Corrêâ/ ê,m 6/1/1957, ..

,

..

AGRADECIMENTO E MISSA

"

_.

Fabrica Nacional
de:Motores

FABRICA NA�IONAL DE MOTORES SIA.

, Pagamento de Dividendos

,El!tão canv��él:!<à(ls todos �s. membros' dO- Sub-Díretó
.

,dó do F-artid<9 S.�ial. DeJÍr{)crãtieo, �o,Estreito, bem como

as- diJ+et9ri�l darAla ,Moça e do -DéWlrtamento FemInino
· "Alic� da Costa ,v"aé, pal�ªJ.Jma REUNIÃO a ter lugar'
StlS"aj:ll,ira, d.ia jJ, . à;s 20 ho!!as" em" S ua�' séde. à rua

Coronel Pedro Demôro.
. . .

.."..,,,., .
-

' .''''
�

� ,.
.

IMPOSTOS SOBRÉ INDUSTRIA E PROFISSÃO, LI-
· CENÇA, BUBLIf:�ADE.� 'ÁTOS ·SOBRE ECONOMIAE;
DO" MUNJ.CIP]O E: TAXAS SOBRE ' AFERIÇÃO 'DE
PESOS�'� 'MEllIllAS: E, LlMP-ESA PUBLICA;, SOBRE

,

1 EST.A.��KCiMENTOS: �OM�RC�AIS,· INDUSTRIAIS

E PROFiSSIONAIS

�;o Trimestre ,de 1957
De ord�m do sr. Diretor da Fazenda, torno públi

(O que; durante o corrente mês, se pr-ocederá nesta 'D1re
tdria, a cobrança do:'! impostos e taxas acima menciona
íiOS, correspondentes ao 1.° trimest're. do corrente ano.

.os impostos �'tax�s qu� recaem s�br� as Profissões
Libel'aJs. Pensões, Cia. 'de �égufos, pe Sorteios e está
he.ledmeni08 de Loteria,

.

Representant�s Comerciáis,
· Bancos e Casa� Bancárias, Bares e Botequins, e outros
(i{lla�squer neg:óci'O's de carater transitório, sel'ã� pagos'"
de 'uma só vez, DO mês corrente, �: .

,Findo O. prazo .·.ci�a, os' afudid�8 imp9stos e taxas'
serão cobr8,dos acrescidos da multa de 20%.

Dirf!toria d� Fazen�a� .em 2 de janeiro de,195f
. W. D':AlaScio

.

OFICIAL ADMIN1ST-RATIVO
..... . ...

,

·

....SllbJuar
. Jo.v-érot viajante, recenteme!1te transfe'rido. para es

tai Capital, precisa, alugàr quarto, de pr:eferência com

mÓiVeis,em casa de' família eu: "tie, e�R!edos e q�e seja' nas
t roximidades do ceJ�tro. Qfertas para Cyro Castro ptilo
telefone nO 3321, sábadó a tarde e d�nilngo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARIN�\ Florianópolis, St"xta�feira, 11 de Janéiro de 1957 .

«NO teoclCU'Ô,. .

.... Secre,tatia. �� �egu.
I

!!!!íi!ê1MEOFIO'Er' êJMê=1F-a=c:::.trüiiilªª:Priif.;�'�·:"··. Com a ,8iblia· na Mao rança PUDllc(J� �. .." .:

SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO «:
�." S.Qrna público c:ue- ém virtude da f�ltà":·'de' provf- ,�

,

P t t'
.

im (Mateus 6:9). Leia ':(;j:êndâs por parte da EMPRESA TRAl�{SCON�INENTAL �t

Mateu�r 6��_�;j)�os orareis ass , . ,

TRANSPORTES LT:9A., ante aS,··;i.-'\listorias ·ifa roV.T.p-. '.�
'!- que_','cç)ndenaram diversos de seus coletivos que vinham

U
.

. .,.' .

,- .'

ufúecendo graves riscos aos passageírbs que útilizam.

MA NOITE, através de f.Umes colortdos, eu e. mais
suas linhas; resolveu para' salvaguarda da 'iJ1tegridadealguns amigos percorremos .0 continente europeu ..

,

Em
c da vida dos mesmcs, determinar enérgicas e. imediatascerto ponto da exibição pudemos ver a crista do mon-
j.rovidêneias através da LV,T.P. e da Delegada ;Regio';t-e Cervíno, uma'das maiores glórtas da. Suíça. ,

. nál de Polléia, no sentide de apreender aqueles ônibus,
Assim como os nosso.s olhos procuram sempreidivi- . ,

d dill:iendo assim cumprir as recomendações reiter�as a
sal' o ponto culminante dai! elevações, o nosso p�nsamen- '. .' , ,/

to deveria concentra.r-se na oração, em sua ,�ltura --:rpais Inspetor-ia de Veículos.
- Essas providênclas foram executadas na madruga-

.le�da, Tal 'é_ o valor de pensar sôbre a

..

vida de oração
tia de hoje, dentr.o .dos preceitos do Código Naci()llal do�'esus, A oração ,n:;,\. vida do Mestre ,era,Au.do o q.ue. d P. Trânsito, e com-a .presença. de dois funcionários a re-

é na nq�sa e; mais ainda,
.

",,;. feltpra MunIcipal -bolocados à disposição desta- Secreta-
Jesus considerava' a' oração um parentescoi com o, .. ,

I
P 'A

_

I' d dar J tranquilidade de da' por solicita-ção ao senhor Prefeito Munjclpa •

ai, oraçao, a em e ar a ,es_us ..... ,
.

.

.

Os ônibus 'apreendidos serão substituidos por ou-
mente, fôrça de caráter, compaixao pelo necessItado"t tenc t

. out Iinhas e devidamente visto-, ,

.

h- DA, l'OS per encen es a ou ras .

cava-lhe, princípalmente, comun ao com eus, ora-,
d

.

'A d
.

ts _

respeito encontra se em po-_, '.<> '_
I id d J na os, ocumen acao a -

çao fazta com qU,e Deus fosse tao rea na vias e eS�!;l. o'er da Ins étoria de 'Veículos à disposição de quem in-
como a fome fazia real o mundo a' seu. redor. A oraçao, .

p • ':t' _

na, vida de J�S�lS era � certeza da realidade de Deus, NlJ, teresEsl!-tl', pa�atv�r�.lcaç�o. tendidas com to'do o rigôr. ,.
. _

di D
. s as VIS Orlas �erao es I ,

cração, Jesus Se assegurava da grandeza e eus e a.o.,
d 'E

A'
d Transportes Coletivos

mesmo tempo axpeuimentava a Sua proximidade. as Semalst �prdesaSs ie.
Pública em Flor'I'anóPolis'

.

"

.

,
. ecre arla a· egurança #, , . . ,

Como Ele orou, aSSIm Ele Il,o:s en·smou ia orar.· .

, ,

d 19'5·7·'· .

. .

,

O R A ç Ã. O de Janeiro e ,

Eleva-nos, 110SS0 Pai, às culminâncias da oràção.
Fixa nossas mentes no Mestre, que pode ensinar-nos, a
orar de modo que a comunhão contigo se torne a pedra de
.toque da vida vitoriosa. Nós te pedimos isto em nome

de Jesus. Amém.
P E N SAM E N T O P A R A . O D r A
A oração é a comunhão espiritual com Deus,

. W. Ralph Ward, JF. (Pennsylvanla]

5,5 HP
11.HP
�35 BP _.

'g,P4-.,:BP � ,

,,-

� ;;
..
\

� • '�t::. 1
"

GRUPOS GFJRADORÊB .._ "P:E N TA",
,

.

QuaisqQer.. tipo� para entrega intedía;fa _�. Completoss-e :Cbm'
'motores DI�SEú '�PÊNTA", partidá elétrica - radiator _/.
.filtros i�: tanque de oleo e demais pertences:

. acoplados ·,·dire
damente com: flange elastica á- Alternador de voltagem ';_'

trífâsícos- :220 Volts _" com' excitador' _. 4" cabos para'
ligaçãõ�é. quadro completo de .contrôle; todos cónjuntos' estão: ,

assentaàos':s&bref.longarin&s prontos paia entra:F' em· funciona-
, !J.. ..

mentQ. .

J

·:'·REVENbEl)t)Jl}js 'AUTORIZADOS P�RA O ESTADO DE
I � ,c � S, A N T A C Ã T� A .R·1 N A I .

o:..�?\Ç�P9 &, Cia. SIA Çomércio e Agencias
._

m
'.Rua Salda�a

..

··M�ninho, 2 �-�-:1;nderêço telg: "'P-R. I;�',tJ S_'��
'ex. Postal, 37 - Fone 3362·--' FLORIANOPOLIS ,. ç

I
. f.3í#h#l#í*lê@êj#l.ªÍ#@.��i$=JiE?#'

BIBLl'DItCa- .... PREFEnURM>OMuNiefpi6re-: 'c" ,.

�,- QlI� 't�s,��:��� .';. r<��",iij7 ,:":;,ftORI,A�NefpaUS t � '<�: "

êmp'iâsà�' d'a �;tRegrãb do. .

".,.J '; .'�. ,. .• '7' -�
.

.

. Ruhr: ",na �}e�àl1harp�s'Ss,u�' ;;.=;-z..�:", BIOC16TÉCÂ P(JB�I(:Á DO ESTnEITo.
:'�1.�fJ!Yn em sua, b,lphoteca� prQprl�: ' : CONTINÜAM' AS ,DOAÇõES

.�... Os operarlOs allre�lam a.lei
A B'bi' p 'bl'

,,' "
.

"
"
'.

-

i',' ,

't
. N

.

f"'..... '\: 'a dn. �ro��'
. .1. ll()t�ca u ICfl. MUlllclpal do EstreIto acaba

�, z...'! ura. uma ..,."r:c ,,"'., b 'in· t d
_ , , ,,

,
.

.
.

d t
" ..

'·t
' qe rece er 1 por ante oaçao de lIvr6s, feita pelo Jorna-oorJj\.3 �, u os qUlmlCOil rlilgls rftr�m- I

�
t

.

G t . N
'

�;�,m��c' " se em um ·ano na�da· menos IS aO �ls at�o �vebs. dA' _

C .

OI -. • ..I" 9" 110·
. �

t" d
1 US 1 e roem ro a ssoclaçao atarmense de Le--.

-�� U.e � lempres Imos e
. ,��"""

I'.
-

,

5 16-7 ' , tras, percebendo que a "Campanha dos 2�OOO livros" en-
IVIOS a. operarlOs e

t 't' '..I d t
� .

. .

d ,.
_

con TOU recep IVI�a e en re o povo catarmense, não·
emprega os, o que cones

'd' d' I'
' .

"

. d' tA . d t d' qUIS elxar e Ine Ulr o seu nome entre 08 'que Já flze-
pon e a u�., elço e o �s ram semelhantes.

'

os assalariados da empre- '. " .

. D' d' b'br t d
Os lIVrOS doados pelo JornalIsta Gustavo Neves, fo-

s�, Ispon o a } _ I� eca ,e. Iam os seguintes: •

17,151 volume:;;, a"'c}fr� ·ac'!-
F K t H

'd' d
'

'f' ome - nu ansum
ma mica a slgm Ica que O V'· M 'ü' ..... '

( d' . I' f' l'd 'm" . que I em oscovo - LOl:!nn .Deraud

��
a IVr? OI' I o, em e-

O Império 'dos Sem Deus _ Pierre Croides
la, POordc,llllcot pessolas, t

A Vida Trágica de Van Gogh _ lrvint Stone
'-- la e o ga ego em

O R ,� ,
,

t 't
.

f' 'd d
. .omance da Clencla _ H, Gordon Garbedunt

�ds, rei a_ at ml'A a Ne co� o 'Ratos e Homens :- John Steinbeck
.

!!.� I lOrna por ug1.1es, os secu- E t 'u·· _ ,

,J:.!' I XIII XIV" ..il,...),,' "

im nquan o a �norte nao vem - De Souza JUlllor
"". os

A ,e., "��"II'lU -

Ciw.arron - Edlla Ferber
IPorta;ncla hter�l'lru, repre- Memo 'aI d A·Y M h d dA"., .., ..

,', , rl e res -. ac a o e· :SSISsentando, na penmsula Ibel'l A C'J d d F t AI d
.

N
"

fl' d
'. ".. .n I a e a ar ura - exan re eVlero

cl� ,�lAnguag.e� da"P?eB!I�' .

Historia �. de la Conquista deI Rio de La Plata
Jl'lCa, paI til' o secu o, Blanco Vilaltk� _' "

XV pei'deu terreno ·em be- .

U·-R"S '
.

.

d '
. .

.

f" d t Ih' '. , .' ." ,s. um novo 1\Iun o _ CalO Prado JUlllor
ne ICIO o cas e a�o, res- ,)

O· Santo Sep' lc 'o � S f'a K .

,

d . , ..

t
' .

U I o I assac
surgm o p�ssage�t:��e!l e! .0.A1infenjo dos D.euses __: A, G. Wells .

com a poetIsa· Resahâ de -

Õ Mim Dia .:.._ Coelho Neto
.

Castro.
_ P�stel,ll':_ CaiBO Cruz

_ Em terrenos do pel'iodo -O Lobo. do Mar....,.. Jack London
plei'stocênico bem c'pm6: (10 .

:bi!kuldãdes da' LíngUa Nrtuguêsa � M. Said Ali
quaternário da Nova Ze- Téáa Virgem - Constando ·C.· Vigillândia 'foram eriéo'ntt'adós Estados Unidos � Pedro Calmon
restos fósseis dos dinormes O Feiticeiro do Deserto - E. M. Hull
gê/lero de avestrúzes gi'- -

Obra_s Completv.s _ Castro Alves
.

" gantescos, que mêdiam mais 9 Pensamento Alemão _ Jeàn S. Spenléde três metros de altura.
'

,O Anél de Ametista - Anatole Frafice �
-

Pae Gariot - H;onoré de Balsac ....

Pussanga - PeJ'egrino Junior
;: : . .!

..U·O � ,., :;(.0
Um Marido Ideal - Oscar Wild-e

� ,,� Obras Completak _ Castro Alves
P�'ecjsa-se de u{lla' môç'ú', �. ,- -O. Re.i Cavaleiro _ Pedro Calmon

com conhl)cimento de Conta':' ,

_

Ó Càpote .do l?r, Braz _. Piemonte r, t
.�" bilirlade e PraUca' de S�rvi· América -, Monteiro' Lobato '.' .. '. ....

,_ çp&-,de escritorio. Cinco Minutos e Garatuja - José de Alencar
'_-

'I'
.Kp_usentar-se à rua CeI. Tambem o Coronel Pedro Lópes Vieira, fez' doação

�
Pe,dro Demoro, 1466 - Es- ! oe 6 'volumes, �'olabdi:ando a.ssim_para o êxito fínal de's-

...._

J
treito. Falar com o sr: ll"á magnifica campà'nha em faVDr da Bibliotéca do, :Es-

:::::::��='!!���==:;__�==�!!!!!!!!!!!��!!!!t!!!!/!!!���.�.:t�Q!!l� •

..;_ '":' ::...E:.:I:,���rra, -:reito, recentemente 'instalaqa.
.

No Rio, -São Paulo e Cúritiba,. o aumento foi de

Cr$ 7,50 poi quílo.
Florianópolis, 5 de janeiro de 1957. -,

'
_

, ,

Pereira ·Oliveira & Cia.· ,; "

".Carlos Hoepeke S/A. ,Ind� 'e Com. j,,�
Irmãos Gl�van' , , -.;

J.: Moura & Cia.· . I � .

. A Modelar .

C. Ramos S/A.
Eletro-Técnica Ind. e Com. Sr/A.

d.B'-Comu,ni
J?wm�-�.J- r- .. ' .·i
�(�.""'" �. " ....;;

-,--. '-�----__'--"_

, Levamos ao conhecimento dos consumidores
GÁS engarrafado que, a partir desta data,

.

o preço
gás, entregue a domicílio, será de Cr$ 26,?0 o quilo.

1l:sse aumento 'se deve à Lei nO 2975,' de 27 de No:·
vembro de 1956� que elevou conslderavelmente o illlpos
to único sôbre dertvados .de petróleo, repercutindo tam-
bém sôbre·� custo dos transportes.

'. .

EOITA-L
IMPOSTO DE LICENÇA -SOBRE COME'RCIO AMBU
LANTE E TRANSITO DE VEICULOS PARA CONDU-

çÃO DE PASSAGEIROS E DE CARGA

Exercício de 1957 . .

De ordem do sr, Diretor da Fazenda, torno púbJico
que, durante o corc'ente mês de Janeiró, se procederá
neste Departamento, a cobrança dos impôst?s acima
Il'.encionados, referentes ao corrente exercí�io.

Findo o pl;azo acima, os impostos serão cob_r,ados
acrescidos ,da multa' de 20%,

Departamento da Fa.zenda; 'em 2 de janeiro de 1957
W. D'Alascio

'OFICIAL ADMINISTRATIVO
�------------�------------------.�------------------'�---------------------------------�----------------------------------��----

•
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� .. " , _. _ , .. _. - .o--. . .... _ .......• _ ..
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_._,
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-;
/

-'

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
. Dispômos para entrega ímediatà, nos seguintes capacidades:

" 1" )

, ':
-:I.

,. ... ,

Jl

c

,.I
�.l' E

gasolina
I .

8(} HP- Diesel
80 HP " (direita e esquerda)

103 HP "

132 lip "

"

" "

" "

"

.•

"'é.i
:t-
i
J

r .t ...

".

..

-.�.---=--_"-- � ._---..-:":__ ---=-_.�:
"

-,
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6 Florianópolis, Sexta-felra, 1t de Janeiro de 1957
.

. � . ...
�

Ava, -,•••'.0'''__
Mais um choque de emoção terá lugar domingo, no estádio"dr. Adolfo Konder". em çonti,�uação
ao certame da divisão' especial, Protagonistas: AVAl e ·eALMEIRAS

.

Crônica de EMIR SFAIR Ha politiea- 'para a for

"Estou chegando de: Flô'- rnacão do "scratch", e.o

rianopolis, oridê fui ver de. treinad.or· d.o selecionado,
perto o futebol catarínense conforme me disseram va
e seus clubes. Fiz isto, leva- rios .catarinenses da "ilha"

do prinélpalmente pelo de- com quem "convérsei, f.oi es
seio de saber das .possíbí- colhido porque o presiden
lidades ".d.os "catarínenses" te .O,sny �el.o GOSTA QE-
para �·'·Bl'asileirl.i:-

- ':
" '- tE. ,.

.

Voltei certo de uma coí- Uma razão pouco sufi-

sa: - não- -passarão .

do Pa- ciente.
"

raná, '. , .'
O fato é que em Santa

Agora, _9.uand.o esta crô- Catarina continua ' ainda

nica .estâ sendo' publicada, aquela mesma p.olitica des

as" �H�inatór-ía:s . já . terã.o trutiva de p.ortas· de café,
sido in:içi�das,

,

e'�' Pa�àná conspirando cóntrà a forma-'

ja terá- [ogado com Sant'a çã._.o. dO!' um b.om "scratch"

Ca·tarina. e prejudicandl,) n.otadamente
Se n.oss.os adversári.os .o, "ass.ociati.on" barriga

veri'ceram' .ou f.oram 'dér- ·verde.

r.otad.os, lstó "tl�o .imp-.orta.
'

Ha uma verdadeira má

Nã.o ·p.oss.o,adivinhá),' quais. v.ontade d.os desp.ortistas da
�

serão .os� re�iilÜú:los .-__,> puis ilha para com aqueles d.o CamÁe'O·R'ato B,·r·aS1-. 'Ie-� ["",JO .

d·e-. P,.u'g/ 1"_I'I"SmO .

est.ou escrevenl:l.�' 'em n.ovem- interi.or; e n.o interi.or, exa- t' _.',

bro para ô .mei.o do, mês' de tamente .onde está .o melh.or .
.

�
,

dezembro. •
,,} ,. futeb.ol: de Santa Catarina. '

.'
'"

.

7.;,to.ser.á disputad.o n.o Giná-
Mas t��ho a.--qua$.e c.erte-: UlU3 l�tima que ist.o es- Ij,Í?:. 10 (V. A;:) '"�' Está''''�d:''Ç��Ma.ll.tin!'l,· e te;rá .o

.

za de .que - .os- catarinenses tejar' ãcohtecend.o ,.onde .o definItivamente . cónfirm�-- se� ,dé§�v.olylnt� marc.a.-
nã.o levarã.o. a melh.or. futeb.ol tem. alcançado um do.' para .o próxim.o dia 19' --d.o pata :as n.oifus'>d'e 19, 2{l,

.P.or que? magnific.o surto'de pr.ogres- dô -C.orrente .o inicio d.o-XVI 22 e 23 do car.l'.en·te. Deve0.
Ora, .o futebol que {pra- so e Gnde p.oderia/ser f.or- 1�I�mpeonato BrasHeiro ,d� rã.o disput�'r .o �ll}pe.on.:�t�

ticad.o n.o outr.o !sid.o da madà' uma' seleção; bem Éox' Amador, organizad.o BrasHeir.o .os mais '. catég()�.
fr.onteira é bem mais p.obre mais forfe e bem mais efi- pela C.onfederaçã.o.,Brasi- sizad.os b.oxead.ores' cari.ocas,
que .o--noss.o.

.

I
ciente. .'

. le-íra de Pugilismo. -o mag-I-gaúch.os, pel'n�mbucan.os,'
Seus j.ogad.ores nã.o têm Uma seleçã.o que p.ode- no eertame d.o b.ox );)rasilei- l,baian.os e fluminenses.

.o necessari.o prepar.o físic.o ria' representar de maneira

e carecem de melh.or efi-- diferente .o futeb.ol catari-

dencia técnica. . nense, dand.o-lhe um n.ome

O' futeb.ol é ainda .o mes- de resp;eito, dentr.o d.o pan.o-

mo de antei; rama naci.onar'.

Muit.o tra_flçad.o, muit.o
amarrad.o e sem finaliza
çã.o. -

rUTEI.DL·TIN'.S
V .

.

CI
._
C
•

-
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•

-
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•ATLETIS"D·RE"

:-_:_JS4-

Santa Catárina, Futebol & Política

(Da Revista "PaílOl'ama",
de Curitiba).

Jogaram domingo Corintians e Coriti
_ba, na. Capital pa-ranaense

SÃO PAULO, 10 (V. A.) .ocasião, mantendo ·c.ontact.o
- N.o uftim.o doming.o, c.on-· COIP.dirigentes paranaenses,

f.orme tivem.os op.ortunida- Bl'andã.o foi s.ondad.o sobre
.

de de n.oticiar, esteve em I a p.ossibilidade de uma exi

Curitiba .o. tecnic.o Osvald.o bicã.o d.o C.orinthians ... na

Brandã.o , d.o Corintbian�; I ca'pitaI� do Par:anáv contra.
_ que f.oi até ali ver a .;quipe .o seleci.onad.o l.ocal, n.o/ pr.o

d.o R.osari.o Central, c.ontra xim.o· d.oming.o, p.ossivel
a qual .o alvi-neg·r.o d.o Par-

. mente. O .Campeã.o d.os Cen

que Sã.o Jorge j.ogará, nO' t'enárl.oJ! enfrentaria o R.o

pr.oximo sabado, ··amist.osa- sario. Central n.o sabad.o e

mente, no Estadi.o'· MuniGi- jogaria n.o d.oming.o··;em Cu
paI ,d.o Pacaembu. Alias, .o ritibl\;- após .o que teriam

alvi-negr.o nã.o p.oderá c.on;
.

ferias o's j.ogadores. Entre-
'tar com. sete de 'seus titu- tant.o, nã.o h.ouve resp.osta
lares, o que des.pert.oJ,l maIor imediata,� met!mo porque ,.o

híteresse �ni _- conhecer .os
.

elube d.o Parque -sã.o J.or

argentin.os, que tinham ven:- ge tem ainda, nesta semana,

o em Porto Alegi'e e em- fY c.ompr.omiss.o de amanhã
a-m1f��em:,GJriHJja: .. :Na'

.

em ..Bàul';il� ,.

.:>ct�i)?
.

I"
,

�}��
, ,

LEM·BRJ1,Nooi.
. -'.

" I •
. ktàça !'G.ovêino· do Es�� pela primeira vez em 1919, Olímpic.o; 1939 - Botafo

tado", llispufada'. afé os nos-
I
com ,.0 triunf.o do Ftamengo. go ; 1940 - Ríachuelo ; 1941

sos di-aà, no p,��e.o -de: "aut- Eis os seus vencedores: - Riachuel.o; 1942..,- Bo-

riggéi�s" a 4' remos com ti- 1919. Flameng.o; 1920 - tafogo ; 1943 - Botafogo ;
'moneiro, pelo Campeonato Fluminense; 1921 - Flu- 1944 - Botafogo ; 1945 -

Catarinense de Remo, 'f.oi minense ; 1922 _,. Fluminen- Botafogo ; 1946 - Vasc.o;
ínatítulda eem !1912 pel.o se; 1923 -' Fluminense; 1947 - Botafogo ; 1948 -

então governador" General 1924 - Fluminense; 1925 F'lamengo'; 1949 - Flamen

Felipe Schmidf. Seus prí- '�: Fluminense; 1926 g.o; 1950 - A. A. Grajaú;
melros venced.ores f.oram.o Fluminense; -1927 -"- Flu- 1951 - Flamengo; 1952 -

-

Clube . Nâujíco Riachuelo minense; 1928 � E. C. Bra- Flameng.o; ·1953 - FIamen

(1918), o Clube Náutico sil; 1929 - São Cristóvã.o; g.o; 1954 - Flameng.o; 1955
Francisco Martinelli (1919) 1930 - São Cristôvãc ; 1931 - Flameng.o; e 1956 --Fla
e:'FGlube 'Náutico Almíran» -'-,Fluminense; 1932 - F'la- mengo, Resumindo, o Fla-
te Lamego (1920).� meng.o; 1933 - Flamengo ; mengo é o.clube.que possuí

* * * 1934 - Flameng.o; 1953 - mai.or númer.o de títul.os,
O Campeonat.o Carioca de Flameng.o; 1936 - Grajaú; c.om 13. O Fluminense, .o'

Basquetebol f.oi, disputad.o 1937 - Riachuel.o; 1938 - clube que maio.r número de
vêze,s c.onsectÍtivas 'c.onse
'guiu. .o títql.o, c.om .oit.o. O
Botaf.og.o levant.ou seis ti
fuI9S'; o Riachuel.o, três; .o

Sã.o· Cristóvã.o, d.ois, .

e .o

Vasc.o e.o Brasil, um c8lda

:-.

<.

. 1\ seleçã.o brasileira de
. futebol esteve em c.ompeti
ções' 'i}ficiais" ·ri.o an.o de

1,,9i4, . em-' BUén.o�.t Aires,
quand.o l.ogr.o� �ert.otar a

seleçã.o argentina pel.o

es-.,c.ore .,mínimo, 'na disputa da -:----------:-----.....---------

TaGa "Roca". Suas mai.ores
gol�adas deram-se em 19451(9x2 sôbre .o EquadQr) e em

1949 (9x1 sôbre .o Equador
e 10x1 sôbre a Bolívia).
Suas mai.ores derr.otas: 4x8
(Iugoslávia) em

. }934, em

; Belgrad.o e Íx6 (argentina),
ém.1940, em Buen.os Airés.

......:

NIZETA,

um.
* * *

'Jogos Olímpkos 'de Melborne�
(Conclusão)

-

GINÁSTICA

Homens: -

Classificaçãa. jndhddual:
1.0 - Tchukharin . (Rus.

sia) ,

2.° - Takasld' (J-apã.o ) __

3.0 - Tit.ov (Russia)

. .

Mais' de cem mH'pessoas foram rece-

ber os ca.mpeões olímpicos
MOSCOU: 9· (U.P.) � estação. Também reçepci.o

Mais de 100.000 pess.oas re- naram.os viaj8ntes os cam

ce-beram c.om extra.ordiná- peões .olímpic.os russ.o Vla

ri.o entusiasm.o a equipe dimir Kuts e Vict.or Chu

.olimpica s.oviética, a.o re- karim, que - chegaram .
há . Classificação geral por

gresS�r de Melb.ourné .onde duas semanas, de _aviã.o. O equip�: ,.,

se!und.o a cl�ssificaçã� p.o.r i Prefeit? de, M.os?.ou, Nik.ola .

°
' .

palses c.onqUlst.ou .o pnmel- Bobr.olllk.ov chefIOu a dele- ,1. - Russut, c.om 568,25
r.o' rugar superand.o p.or boa

I gaç�o oficial que f.oi rece-' pont.os
margem a repre-sentaçá.o dos ber.os atletas. 2.° - Japã.o
Estad.os Unidos. Soube-se que dentr.o em ;1.0_-:- Finland!a

breve sera realizada uma

A équfpe cheg.ou de' trem, recepçã.o de gãla n.o Krem

pr.ocedente .de Vladiv.ost.ok, ')Ín em h.omenagem à equi-
e, uma h.ora antes da 'che- , pe quando o g.ovêrno .ofere- 1.0 - Russia e Ale�a-
gada uma en.orme multidã.o I c.erá prêmios aos� atletas nha

se c.onc,entrara na Praça I por sua atuação em Mel- �.o - Ru.ssia..
K.omau.olskaya em frente à

I
b.ourne.·

Cavalo' �o� corrida

, Aneis

1.0 - Russia
. 2.0 - ,Russia
,3.° - Japã.o

Paralelas

1.0 - Russia
2.°,- Jápão
3.° - Japiiit

-�
,

Ações

.1.0 - Russia
.

2.° - Japã.o.
3.° - Russia

Ginástica de solo,

"],..0 _ Russia
2'.0_- Russia,

•

I

Japão·
Suécia

.....o;:--Barra fixa

,
. .,.'-::

l.0 - JapãO-'
.2.° -, Rus.sia
3,° - Japã.o

)

.

Ginástica feminina

1.0 - Russia
2.° - Hungri�

'Cavalo com C('lí'.rida·

"

- Osni ·G.onçalves, .o p.opu
"lar Nizeta, um dos mai.o
res "ases" futebólístic.os de
t.od.os .os tempos completa,
na data �de hoje, seu 410
aniversári.o natalíció;
Crack que' teve .o seu

temJ>.o c.om.o·malabarista de
n.otáveis recurs.os,.o Stan
'ley Mattews do f.o.ot-ball ca
tarinense, emb.ora afastado
<Ias atividades. .oficiais, vez
p.or .outra tem op.ortunidade

,
de fazer d,as suas nps gra
mados da n.ossa várzea,. de
liciand.o· seus :fians 'c.om al
gumas

- dem.onstrações d.o

'1 seu variado repertóri.o. .

,

A.o Nizeta as felicitações
de quantgs labutam nesta
fólha.

1.° - Russí.a
2.° __: Russra
.3.° .� Hungria e Suécia

Ginástica de sõlo '

1.0 - Hungria
2.° - Russia

.

3 .
.0 - Rumania .

Trave
...,.

1.° -:- Hungria'
2.° - Russia
3.° - Tch�c.osl.ováquia

rar.a1elas

�.o - Hungria
2.° '- Russia

.

3.° - Russia

Por equipes

.1.0 - R..tssia, 448,8 p.on
t.os
2.° - Hungria, 4�3,5 P{)}l-

t.os '

3.0 - Rumjln'ia',
·pc;jnt.os

Ginástica � dê" co�junto com
. aparelhos ,portáteis

.

.,

.

M O ç ,. � (enlro Acadêmico "VIII de Setembro"
.

Precisa�se
"

de . uma moça (FILOSOFIA)
.

com c.onhe-ciment.o de C.o,rita- .�. O' Centr.o ACadêmic.o "VIII de S�tembro" n.o sen
bHidade e Pratica de Servi- tido de .orientar O� éandidatos a.os vestibulares para .oS

ços de escritori.o. divers.os cursos da Faculdade Catarinens.e de Filos.ofia,
Apresentar-se à rua CeI. a pàrtir d.o, dia 15� (quinze) do corrente, fará funci.onar

�edr.o De�.or.o, 1466 _ Es- um ,curs.o de preparaçã.o, orientad.o p.or alunos, dos quais

treit.o. Falar
'

.

alguns são profess.ores em o.olég.i.os desta Capital.
com o sr.

I
.

Para maiores detalhes, dirigir-se à Secretaria da
Guerra.

.

.

' Fac�u.ldade,. rua E3teves Junior, 179, das 14 às 17 horas .

l.0 - Hungria, 75,20 p.on-

tO(l , ..: -.
e 2.° _. Suécia; 74,21 pon-

It.os
-

; 3.° - Polo�ia ,e Russia,
174 lton.tQi.'

.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.o\

SOLUÇA0 PARA O PROBLEMA
. .

.

. .

Várias vezes alertamos os clubes da Divisão 'Es
pecial de Profissionais sôbre a necessidade, aliás im
períosa, de ser lançada por cada um a campanha dos
mll associados, com o objetivo de estimular a prática do
Ieot-ball em nosso Estado e ao mesmo tempo'propici'!r
80S mesmos os meios necessários para enfrentar os

gastos com a manutf'nção dos seus planteis de profis-.
sionais.

.

Infelizmente até agora nenhum movimento foi di
rigido nesSe sentido, dando a entender que está _faltan
do ''peito'' entre' os dirigentes dos clubes para uma em

preitada de tamanho vulto.
E toda semana que.passa é a mesma coisa: quei

xumes quanto às rendas minguadas muitas vezes c:...om
certo wejuizo para os cofres quasí sempre vasios dos
clubes.

.�

Não se arrecada quasi nada nos jogos.
E, por que?
A pergunta é facil de ser respondida .

Os clubes, dispondo de um número reduzidíssimo de'
sócios, n� se lembram nunca de

'. reorganizarem seus

quadros sociais, elevando ao máximo o número de as

sociados e fazendo-os comparecer aos locais dos en

contros de sua equipe.
Agindo assim, ser-lhes-á possivel arrecadar DOS jo-,

.

gos importâncias acima de quarenta mil cruzeiros, bem

como_.promover temporadas de Um Vasco, um Flamengo,
um Botafogo um -Fluminense, um Corintians ou um Pal
meiras, além de incremintar o intercâmbio com os nos;
sos viziDhos do Paraná e Rio Grande do Sul.'

O progresso' futebolisticó de Santa Catarina depen.'
de do esforço conjugado d9S nossos dirigentes e da boa
,-ontade dos esportis&.as catarfnenses,

.

não custa nada tentar.
Não custa nada tentar •

. é

� .

PA-RTICIPAÇÁt)
':���-vt:' .-,-."--.',;<._ ...... ; ...

-

, .'
-

...• ' .-""

Joaq�im Coelho dos Santos'
,

José Sobierajliki
/

':.e: :ê:
Maria José dos Santos Ruth Silva Sqbierajski
têm o grato prazer de participar aos parentes e pes

sôas amigas o contrato de casamento de seus fllhos Jai
me C.oelh.o dos Santos e Maria Regina Sobierajski.

. Jaime e Maria Regina
Noivos

. Florlanôpolls, 5 de' Janeiro de i957.

•

P·ARTJCIPACAO.

'..
) .

Thomaz CamilU Ernesto Landmann
Emma Landmànn;e:

Guilhermina . Martins
: Cámilli .

: .

têni .o pr�l'!r d� !iái.·ticip&r �9'S .�p�iê�es��, e pess_Qas
amlg�� o &ntrat.o ��:cal!ament.o de s:eus' filh.os Iolanda
dos Reis Martins CiulÍilli e Nilson Landmann •

" Iolanda e Nilson
N.oiv.os
6-1-1957 .

:e:

,
Fl.orianóp.olis: J.oinville

Vva.

. P8�jicipação ,

Izaura da Silva Salim Antonio
Azevedo :e:

Senhora

Kaier

participa aos parentes e

pessôas a.Piigas '.0 c.ontrát.o
de casament.o de seu filh.o
J .oão- Brasil c.om a srta. ViI-
ma Salim Kaier

.

Vilma

participam a.os parentes
e pessôas amigas .o c.ontra
t.o (le casament� de sua fi
lha Vilma� c.om .o sr. J.oã.o
Brasil de Azeved.o

e João Brasil
n.oiv.os

Biguaçú 23-XII·56.

'.o

Procura-se· para o
. . RIO DE JANEIRO

,

Representação e Distribuição
Fh:ma sólida e especialisada em papéis e papelões

para fiTIl� industriais -e labOJ;atórios, pan.os cour.os e se

melhantes, pr.ocura representaçã.o para .o Ri.o de' Janeir.o
e Estad.os :-vizinh.os. Cartas para caixa p.ostal nO 743 _
RIO DE JANEIRO.

fi

_._----�----

Vende-se
,DORMITóRIO DE CASAL E· SALA DE JANTAR

. RIO N·EGi:üNHO GRUPO ETOFADO
PROCURE JOÃO VIEIRA
RUA TRAJANO - 15

'.

.Jerrell:el Flerialópolis
Deseja-se alugar uma area dê terra para dep.osit.o

�IO ar livre. Da-se' preferência ã terren.os amurad.os e

c.om d�p.os.it.os e 'area apr.oximada de 1.000 m2
Os interessad.os

.

devem dirigir-se:-
F.one 3201 - Com o sr. J.osé Onildo na Fiambreria

Koerich

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" " Jn.lUl:5 aNTIGO DlABIO DE S. CATARINA

,; OSVALDO MELO
MIL NOVECENTOS E CINCOENTA E SETE En

trou realmente com ° pé díreíto nesta Capital. En
trou .cel'to, derramand., esperanças, realizando provi
?e�ClaS ha muito esperadas e solicitadas pelo povo
Il.heo. Um ano promissor, si continuar assim, não es
riapando a palha das vassouras nóvas. E' varrer com
cuidado e com atenção para não deixar o lixo sob o
tapete como muitos cervíçaía.costumam. fazer quan
do a casa ê grande... Primeiro foi a reunião em pa;
lado, onde o secretariado do Estado sob as vistas do
Governador, resolveu encarar a situação financeira
de frente, esmulançando Os casos e procurando pôr 0r
dsm, moral, justiça e outras recomendadas providên
cias para o andamento Sem tropeços dá máquina .do
Estado.

. -

Sobre tudo,. o aspéto moral dessas providências a

que se junta uma defessa em favor do erario foram
objétos de .constantes recomendações.

Por outro lado, a ação conjunta das autoridades
responsavaís no que toca á vida dos passageiros de
nossos coletivos. .

A Inspetoria de' Veículos criou coragem e com
aplausos do ilhéo para enfrentar a coisa, que real
mente andava muito mal. A vida dos que dia e noíte
eram obrigados a tomarem ônibus para qualquer di-

_ ração da ilha e prtncípalmente para o Continente es

tava a toda hora ameaçada devido o estado lastima
vel, incrível dos carros em tráfego.

As providências chegaram á hora, bem inspiradas
e postas .lógo em prática. A Prsfeltura, a Inspetoria
de Veículos e a própría Secretaria de Segurança P�
blica, mobilizaram seus esforços e a bomba estourou

inopinada, repentina, certa na sua. direção para al-
cancar bem o centro do alvo.

-

'Carros retirados das linhas por imprestaveis. e
uma Empreza. com contrato com a Prefeitura, cassado·
em poucas horas. - . ..

.

Tudo aconteceu com uma estratégia díscíplínada
e blitzada; não faftando- a presençà do CeI Trogi1io e '

seus comandados para
-

que tudo corresse de acordo
com o ... figurino. Uma verdadé)ra revolllção branca,
pacífica, movimentadissima em 'favor do' povo!

ótimo não há: dúvida alguma. Desta vez vale�,.
queremos �rer, aquele desejo coletivo de "bo�s entra-
das de Ano Novo". _ .

O exemplo á vista, frutificou de pronto. Quando as

autoridades eonjungam seus.esrorços e posm de lado,
bem á margem, as tais "injunções politicas" e outras

queijadissimas coIsas que são sempre o entrave par!l
as grandes realizações, Sluando todo., trabalhalp- um

,dos em favor do po�nao ha quem ?os�a e� sa cons-·

ciência, se julgar prejudicado. A pr�p.rla le1 que c�n
dena tem tneios, para reparar e eqUlhbrar- tudo._: �m
guem existe tambem, que deseje o mal de se� prox.lmo
e o veja a braços com prejuiz03 �,e �oda a especie,
maS o que não é possivel, o qUe nao e re?o�endavel
nem' hone3to é que se sacrifique uma coletlvldade, e�
pondo-a

-

a constantes perigos de !ida para be.ne.f1-
ciamento financeiro de p.ouco�._.Tuüo temeseu hmlte

traçado na orbi,_ta da justIça dIvma, que_ tem reflexos

na justiça dos homens. \

OI·'"N··' E��·AS···.,
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.

�". "..;;:"_

�CINE SAO JOSf
As 3 - Shs.

Cesar ROMERO - Glo

ria- GRAHAME em:,

PRISIONEIRO DE

CASBAR·
TeclÍnicolor

, As "':::::--Shs.
Rod CAMERON - Marie

WINDSOR em,:
-

TITÃS DAS SELVAS
-' No Pro-grama:
Atual. Atlantida Nac.

preços: 10,00 - 5,óo.
Cen'sura até 14 anos,

No Progr�ma:
-Noticias da Seemana. Nac.

P·reços: 13,00 - 6,50.
.

,1.

I ti I·ltl
As 5 - Shs.

'Em Cinemascope
Joel Mc. CREA - Vera

MILES em:

CHOQUE DE >óDIOS
Technico-Ior

No Programa:
Esporte na Tela\Nac.
Preços: IS,oo. - io,oo.
Censura até 10 anos.

Audi
·As _:_ Shs.
MURPHY - Lori

Nelson em:

A RONDA DA VINGANÇA
Tech�icolor

No Programa:
Filme Jornal Na�.
Preços: J3,co -"6,50._
Censura até 14 anos.

.'

"iJi'tWl
As 7"" s1s. I

.

10) O BANDO DE QUAN� I
TRIL - Com: Jim Dawis

I
20» A VINGANÇA DE i

EL LATEGO \'9/l(} Eps. I

30) TITÃS DAR SELVAS:
.
- Com: Rod Cameron I .

No Programa:
�eporter da Tela. Nac.

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

maIl!..
As -'- 8hs.

Victor MATURE Ri-

ch:ud EGAN em:
.

BRIGADA GL?RIOSA
No Programa:
JornaI da Tela. Nac.

PreçOs: 12,00 - 6,00.

Censura até 14 anos.

---�._---..

BASTA Sf�BER LER E EséREVER
� Para

Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo

POR CORRESPONDENCIA o seu

Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PEÇAM INFORMAÇõES AO

-

,

LN:C.A. - Rua V.isconde da Silv.l., 14 � _B�tafogo � RIO.

Lotes â 'Venda
Na Praia da Saudade, em -Ggqueü;os, ao hido do

E I "Pr�8idente Roosevelt, com l5m de
GrupO sco ar

frente� área de 400m2 servidos de agua encanada e luz.

Informações no Jo�al com o sr. Gilberto Gheur.

Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Janeiro de 1957 7
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i :LIRA TENIS CLUi"E i
:i: ��

_

1+ G.a·feira - dia 11 B O I T E A M E R I C A NA! -- SOIRÉE JUVENJL, das 7'ás 10 horas :t--
�t� Sábado - dia 19 SOIRÉE DO B�OTINHO (Eleição de "l\'liss Brotínho do Lira", 1957)'! ..�.

j Sába�o
- dia 26 G li IT O n E C A R NAV A L .! �.'

.

<,

•

"'.
'. ,. í
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Closileraveis e fIeoeficls I

�'eslralls') dI vudlval
. Estragos violentos nos preços normaís das merca

dorias, eis, as primeiras consequências .do "vendaval"
desencadeado há dias nesta Capital. .

Nestes tempos em que os preços pulam para I> -aUo,
ele dia para: dia, é quasi um presente .do eeu essa LiqUi
dação Vendaval da A Modelar.

Saias de sede bordada, a menos. de cem eruzeíros ca

da, blusas até a 34 cruzeiros e vesttdoa igualmente por
menos "de cem cruzeiros são bem uma amostra dos "es
tragos" ocasionados pelo Vendaval.

Ontem tivemos ocasião de ver, nas vitrines do cita
(to. estabelecimento, belíssimos taitleurs de algodão es

tampado (grande moda) a 560 cruzeiros! Pois bem, só o

feitio de um tailléur custa normal�ente mais. '

Também os artigos para homen� e os" de crianças so

freram unia drástica redução.
São poucas as onortunidades que surgem para o po

vo comprar barato: Real' e verdadeiramente barato, Uma
cessas oportunidades. está representada nessa Liquida
ção Vendaval.

.......................�..�..._.••......•.

Associação dos Ser,idores �úbllcos
•
de 1anl_ Calarina.

�,.;
.

. '.'
.', ",

Indic.da nu .ft:c:çõe.
.

'; du .yes em ger.l.
OiJtros 'prOdutos. tiertap.
para aves: Corlzav.

e Espiroquetol.

(Ass.) Antonio Matheús Krüger
Presidente Conselho

. -

.p A R T I C I P A C Ã O
FRANCISCO DIAS COSTA E SENHORA

participam �os seus parentes e pessoas de sua amí
zade o nascimento .de sua filha MARCJÁ, oeorrído na

Maternidade Dr. .Carlos Corrêa, em 6/1/1957.
REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA

Enio Rosas & Cla. Ltda.
� .

EDITALVENDE-SE
Um lote com duas casas na Rua Souza Dutra; 577.

Tratar na Bíblíoteca Municipal do Estreito.
Praça Baroio do Garaun., 67

C. P. 320 - T�1. 208· Pont. GroSl
t'. Est.do do P.,.ni •

-

iMPOSTOS SOBRE INDUSTRIA E PROFISSAO,' LI·
CENÇA, PUBLICIDADE E ATOS SOBRE ECONQMIÀS·

I DO MUNJCIPIO E TAXAS SOBRE AFE:tlIÇAO DE
PESOS E MEDIDAS E LIMPESÀ PUBLICA, 'SOBRE

dt ,l<�STABELECIMENTOS COMERCIAIS" INDUSTRIAIS

. .,..-_-*";·.·w-;.-.-."!'.·.-_-_·.-_-.·_-.-.-.- · __ -:.- -.-.-.-••,.-.-•.•-..•••.•- •..1

PLANTANDO' DÁ -.�' O ESTADO
Mudas de abacaxí podem ser adqúiridas na l"I,la Max] O mais antigo diário

Schramm - Posto 5.
.

. . Santa CatlU'ina.
Telefone 6209 - Barreiros. Leia e assme E �ROFISSIO}tljAIS

.

1.° Trimestre de 1957
De orden:Jdo SI:. Diretor da Fazenda, torno públi- c

(,0 que, durante o corrente mês, se proçederá nesta Dire
toria, a cobrança dOI! impostos e' taxas acima mencioJla
oos, correspondentes ao LO trimestre do corrente an";

Os impostos e taxai!' que recaem sôbre as ProfissÕes
Uberais, Pensões, Cia. de Seguros, de Sorteios e esta
helecimentos de Loteria, Representantes C01\1erciais
,Bancos e_ Casas Ran.-cár.ias, :pareg.-'e Bot-equins, e-'{m-bo8
quaisquer negócios de carater transitório, sérão' pagos·
de uma só vez, no mês corrente,

Findo o prazo .>cima, os aÍudidos impostos e' taxa.!
serão cobrados acrescidos da multa de- 20%.

-

Diretoria da Fal.enda, em 2 de janeirC) de 1957.
/

-. W. D'Alascio
/

OFICJ�L ADMINJSTRATJVO_

CEL. HENRIQUE MARCOS·RABELJ-JO DE MELLO

AGRADECIMENTO E MISSA

ANGÉLICA -OOMINONl
Filhos, genro, noras, netos, bisnetos e sobrinhos da

pranteada senhora .D. Angélica Dominoni, vêm de pú
blico manifestar seus mais comovidofi. agradecimentos a

todos os que tanto se esmeraram em aliviar os sofri
mentos da querida'e inesquecível extinta.

Rendem, pois, o tributo- de seus melhores agradeci
mentos ao dedicado e abalizado Sr. Dr. Antônio Dib
Mussi pela inexcedivel assistência médica; ao Revmo.
['1'. Padre Agostinh(\ Stahellin pelo inestimável cónfôr
to dos últimos Sacramentos; a S. �xcia. Revma. o Sr.

I Arcebisp8 Metropolitano, e a S. Eminência o Sr. Car
deal Dom Jayme de Birros Câmara, pela preciosa e

aientadora Benção; à vizinhança amiga pelas caridosas'
solicitudes de seus mdispensáveis serviços.

Externam sua profunda gratidão
.

aOS bondosos
Exmo. Monsenhor Frederico Hobold e Revmo. Pe. Fran
cisco Bianchini qQe se prontificarám a' oficiar no to-.

f tante cerimonial da Encomendação, bem co�o a todos
I (s que compareceram aos funerais ou os�aeompanharám

.1 ao cemitério, entre os quais apraz-lhes e manda a jus
,f dça

lSalientar.,
0- honrado Governador do Estado, Exmo.

Sr. Dr. Jorge Lacerda, que se fez oficialmente repre
-!lentar.

-

Estendem sensibIlizados sua sincera . gratidão a.

luantos enviaram flores, e pessoalmente ou por escrito,
l'S confortaram, num gesto de solidariedade cristã que a

todos enaltece.
.

Finalmente, apl"oveitam o ensejo para convidar a

Todos os parentes e amigos pa,ra a Santa Missa de 70
dia, que farão celebrar na Catedral Metropolitana, sá
hado próximo, dia�12, às '1 horas, no altar do' "Sag):'ado
Coração de Jesus", antedpando seus agradecimentos por
'l1ais êsse ato de Caridade Cristã.

OEI'AlfI M,IENTO DE RADIO
.. Pt-t\as to aCf'��rios para morual(eN\ àt Rádio

Rt'('ep�ã(f e Tr<ln.!l,missão·
• \'õthulnl'Õ I t:ôndensadl.rf'� - Bcs1...t�nd�" -

·

AIIA-FalaR'f!' • Transfor_madofP. _. Bublna�.
• Alatcrial parn ü!1lt'nR1" de .raasnlh......ão, 'o re(·cp'.:ão.

ApRI"t>lhagem dt' proteção • ...:...

• Fi� .�maft •.(los isol�dos em Mhtodão e �fda. -

f'in:o: dto resisl�nri8 �R1 niqu(>l.crumu - TubO!&
, .",,,Iances. _

.

• �hapKs dt. fil,," - Ft>Rolite .- Varnizef(, ilioluDtes.
• t,;nnjuntos all'lpHiicadores - CO"D!u�s e�pnnea-
t'iais � Mierofonu. .

• Oficina d.. IIJ.3l1\1teDção f t'eparaç6ea.

DEPART.uui:NTO DE MECANICA
i NaClUiAaR pal'. ��aRjca· _. Carpintaria MarClll
naria - Tal�3:. - Caboo d� 80:0.

• ·Equipam....;.. d. rUA�ação - Cadinhoa - M..

(lIi� •• lingotes ComprH80rHo df' ar.
• F"rr....al ... d. .edição d. �orl.. poli_.
IQ _ Bom"as t:entrifugas .- df' pNliã,..

• SfJlda!f #.1etróüol!> - Aparelhos de solda ...toltfn� •
f'letrit-a _ M&çaricos - Maséar.� - PaBt••-PO!l.

• EixOI de transmwões - A("opl.RlentOll - Aoeis

de presl!'ão ....;. Maneaes dt esfera , bronze -
·

Vnl.... d� �oí-rela.
• ·�pMrelhage�;:IJ8r. contr.al. e aM....i(io de "apor •

· ar eompri...dv _'Vah-ul.. - �Iano_ro •

Gnch.ta...
., .

. ,

• .1810rlol .,rkola - Aradoo - Cuhh·�dol"o. -
$<>mr.d.lr.. - lIlolnh08 - Pulverl8à4!>r_ .

Il<'"Autad.ira;;·
. ,

In:p.-\RTAMÉNTC) DI. 'MOTORES
Noh.rt>s eslat1.máTios. � aarUhllOfô. - 'de CoS't d.

borda •• êehtre - II laRoUna - 4liu.eroze� tt

DI•••I. .

• Peças e aCes&;)!'ios - Peças l�itilDA» GM
•.

• Cosmisaa _ 1·;.'.... - 'ngelor�. _. Turb......
• Vah'ulaa _ A•• lo· _ Bronzi..... - Virabr.

quins - Ca...·�OI•• ""'7 Biélao. ..
ao )'1a.f'II'iali\ l"buf·;..'aatu _ Gl"aua ,.aopeeiala)la
r. rolamentw ..:... O," pari motorel, diesel e •

lIasoll....
• OIIt'lna. d"'.""raçõelo _ )I�'" _,�lIb1'"
.... Ao.b<tCl'l'ill tícaiea.

.

-_."
�

"

�is8a de 7.°. dia
. O Comandante da Guarmição -Militar de Floríanó

poas convida -aos oficiais das Fôrças Armadas, ·Autori
dades civis e militares, e os amigos do pranteado
Coronél HENRIQUE· MARCOS RABELLO DE MELLO
Ex-Chefe da 16.li! Cucunscrição de Recrutamento Mili,,:
lar, pára assistirem a mjssa de 7.0 dia que manda cele-

.

brar no próximo dia_ 11 de janeii:'o� sexta-feira, às 8

h,oras, na Catedral Metropolitana, ficando· grato . pela
p.resença dos que comparecerem a este áto de fé rehgiosa.
LIGA OPERARIA -@�NEFICENTI!: DE FLORIANOPOLlS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Edital de Convf)caçio

De ordem do sr. Presidente, convido aos s�,nhores as
sociados desta Liga Operaria Beneficente para a realiza
ção de uma Assembléia Geral Ordinária no proximo dia
13, às 9 horas, em SUa séde social, � Rua Tiradentes li. 22,
para a Eleição de sua nova Diretoria.

Florianópolis, 11 de Janeiro de 1957
Francisco Apipo Ferreir.a - 1.° �ecretáriq

',.�,-

-

;.,.

RUA FEUPE SCHMIOT
ABERTA DAS '7 �S 12 E DAS 14 IJ.S
·

'7 HORAS

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 Flori��óp�lis, 'Sex(�:feira, 11 de JaneÍra de-1957_
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"O ESTADO!' O MAIS ANTIGO DlARIO �E S. CATARIN!\

oleADO,R, . 'PROFI·SS·I'ONAL.
M :8 'D I' o �'��1..' '.' v . <:.: "� DR. NEY PE�RONE

• WALMOR ZUMER Dr.. 'ALM:ta.OZ,B�TALHA ,
MITNn, .

GARCIA
.. Diplomado 1)ela F,acu19ade de Form.do pela Eácuicad. N�cio',. i,..

.

Medicin� da Unívéraídade da D.l d. ....dieina' -Uníurlid.(je_
mado .pela "'acuIdade, .. N.- ,

.
.

do Br••il,' ';'
de .diclua da Univ8h "

- , " Bahía ,�_.",o:
!UO DK JANEIRO

Ildade do' Brasl'I' Clínica- Médica de Adultos e ...,. ....A'pertelç...iIlen�" na . '-'... ..

mo por-concurso da Ma- Crianças - iSauel.. São )(111181" ,ternidade-Escola "Doe'nças de' Senhoras
, Prof......rnaudo. Paulíno 'Jico do Prof. Octávio Ro-, Operações --:", Partos :

Interue por 3 aD""i do Serviço
drlgues Lima) O�das Curtas - Raios Infra . de Cirurgia '

terno do S�rviço de Círue- ,
-

Prof. Pedro de Meur••
o·Hospltal·l. A. P;El·T. ç. ÓÓ, Vermelhos'e"Azul, . OPERAÇOES t ,I IV ...

do Rio de.Janelro . Diatermia - Electro Coagulação CLINICA DE �ADtJLTOS',
"" t: 1. �'�. jano

o do Hospitill de Cal'idade CONSULTORIO: Rola .Ccronet DOENÇAS DE SENHORAS '

"','" ,_ 19 �,'sábado '(iarde) _ Farmácia Esperança-Maternidade Dr. C.i'I�s Pedro de Moro, 1.541 _' ,CONSULTAiS: Diàriament. d�. "
'

_ ,
\ Rua Conselheiro ,MairaCo�rêaNHODAS 1.0 Andar, Apt, A 7 - 9,30 nq Hospital de·' C..r��. 1\0 PRIMEIRO SINi ". OE}::-FRAQUEZA, TONICO ZENA

20' -dn,'mingo i-« Farmécía Esperança ---, 'Ru,a Con-
.'

CAS DE' SE ," �

..Frente ao Cine Glória - Estreito dade. " "', . ·i,

'

....
"

�UÁ )tESA I
,.

." .RTOS - OP;F]RA(JPES , ' , '." .

'd . RESIDEWtIA·..... Rua' nuart� � '," ,
"

. .selheiro ,MafraR J
,- P' 'to' n Cõnsultas das 9 às 11,30 e. as -

T I f 8.288 �
,

:::61,;; à�o��,O(j_I�oras: 18 às 2Ó horas
.

��!���ÓPOli:'
- e II·

,

-

(Vare's.ft" "fll'I-'�n'"O' .01·,1 . tl.I', t i. �6 tr: s�bado (farde) -:: Farmácia Nelson - Rua
ande com horas n\at:ca- DR:'ARl\IANDO VAU:·· mtcES.t\R

�B.A.
TAL

..

!I�. D� :A" : ft",' .
.' ti P' .�'.. +

tFfeb��5Ch���ingo _ Farmácia lN'elson _ Rua Felipe- Telefone 3035. Rio DE ASSIS
-:- SJ�J�Ifl�.' , �NDE�EÇOS . .A[BUALIZADOS DO�.XPRESO ,,-

SHimidt
'

Dos Serviços. de Clínica Infantil CI urerlao' Dentll;ta FLORIANÓPOLIS LTDk:da CAssilltêriéia' Municipal e H•• • r." ': "'''' -
,

.

'- O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
llital de Caridade / Clinica �r A4u1to8 e

'

;
. ,

. 'I
. Santo Anto�io e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-CLtNICA MÉDICA DE CldAN- Crianças Ii.al\{;X

_
.

Transportes de Cargas efP Geral entre: FL()RIANóPO..- midt 43 e T'rajano. ','
-

ROMEU BASTOS
.

, ÇA�'!I!��LTOS Atende �om. ,iforl& Mar- 'LIS, PÓR�O ALEGRE, CURITIB�, �ÃO PAULO, RIO A presente tabela iJão poderá ser alteradà sem pré-PIRE_�, Consultório: Rua" Nunes 114,,· ,cada..., '

"
_

DE JANEIRO E :SELO, :{IORIZONTE. via autorização dêste Departamento.MÉDICO ehado, 7 - Consultas,das 16 às Fellpe,Schmldt 39 A S_a ,

DSP 'd rb d 1956I Si 1:8 horas. . -

'.
'1' I CURImIBA'

-

.. ., em ezem ro e .J':�c:e '::sis �os:�ta ran� Residência: Rua 1.buchal Gui- las!J e 4. 'h. -

� .�

Matriz: FLORIANÓP?LI8 FI. la. : . �'
•

,

Luiz Osvaldo d'Acampora,
_

Ce... do ,Rio de Janeiro lhernre, 6 - F,me: 3783
.

A D.:V O G A; I;) 'o S Rua Padr� R�ma: 43 Te�:r:eo.) Rua Vlscond�d;RIO Brauc4
.

/ Inspetor de Farmácia.CLINICA MéDICA,., DR' JÚ'LI'O 'PAUPITZ ,Telefones. 25,S!!. (Depôsíto) 98/6 .

.. _-- .. _�'b_. __._.. _.,---_._-_. __ ._._ .......CARDIOLOGIA •.

� DEI'aoS 1&-85 (Bsczítôrío)
.

'f.elefone: 12'':80 • _ .. - _ .... a .. - ...��� ...... a - - a,.:�_ ora - ": -. - - a -.- -
'"nsult6rio: Rua Vitor lIei-, FILHO' DR. JO' t MI n

,
, 22 Tel. 2675..

-

. E:{j.rit��·no da 20·;
I e�;lllBl'�" VIEiRA' ". Caixa Pos�al, 435 ·En<1. r.l'ele,. "SANTIDRA',

lIArioB: Segundas, Quart.. I e S!lrvi�J: -de gastr;o·eILL"rQlo�la
_ ...DVOGADO _ End. Teler. "SANDRADE" "

feiras: ,da Santa Cása do RIO di! Jeneíro
It • ,

I' 16 às 18 hora.., ,Prof. w :-�er�r_din�ll�). ,

C.ixa .Postal 160 - •• 11

eaidência: Rua fehpe ·Sch-., ·Ex'.interno dó. Hospit.al mater· 'Santa Catal"Ín�:
, 28 - 2° andar, áp't. 1 -. nidadll V�·',A.marll:t<;, "

- � _,_;';_,..-N-O-G--
• 8,0()Z. ·OOENÇAS'.JN'l'ER�A8.

. , UH. CLAR ,
.•

.... 'CO r.orllçi;iô.: Estõm!l-lt0' ,lllteltlno,
'.

GAL(,ETTI ,-,.'

• HENnIQUE PRIS ilgltdó ii Vil�1I1bi1ia."e8. Rina. _ AIJVOGADO _"

PARAIS6 Consultóriq::-;Vit!1': r.;I.l�írele. 21. Rua Vitor- Af.e:i'r.lej, 60.•.' Das Hl' às ,�g: hOl!lI". ,
" ,<>.'

'

-

,

_

l\dDICO
d S'

. Residên'ci:9.·: jRua 'Bocaiun 10. FONE:: 2,..lio'
..

erAçoes "Doenças e, e-
, li'

.
. F'lúri.m6poli. �

I - Clinlca de Adulto.... Fone:, 34 ,!I.- .• �
...

..

-

f
- �-.

l'SQ de Espacialização no", MARIO DE LARMO '. I
'

ital dos Servidorlls do EI· DR.' ,

'
"

.

,

DR., AN'fO.NVÓ GOMES DE :UJ' . CANT1ÇAO. �,A.IDeia: RIO DE JANEmO Agêntia: BELO BOn· .•

rvino do Prof. M,;'�i.�rio,�,.de, '., : '.: M' � Di,iÍ'ê.o ' -ALMEIDA "BIo.ar" ZON'fE� ,
"

.

_ AD\TO' 'ADO .....
.

.

_ ..ade)
.. '

..

"
"

CLiNICO.JE, C:J:HANÇAS.... '.Riolll..... ,nsultas - Pela ma:n'li'ã n,?, 'ADULTOS' ES"rltório e Residência,
, "

Bih.) de Caridad,!!.
'

.� ,,' ,,'� Dóenç:.'B�ll'!t-e-rnâl \ Av. Hercilio J,.Ulll,' Iii
.

Rua Dr. Carmo Netto, 99, A �niaá' Andr?";ÍJ,s, 871-
arde das I5,.,:! hs, em dlau- CORAÇÃo.,·- FrG�f)O _, RINS Telefone: 384<:. .

"

'

I'o.e. i 82.1'1�8& e.32-17-37 . Telefone: c.-90-27 ,

consultório á Rua Nu.nfo8 :.".. INTESTINOS .....··.·et!..•.."'lr··, À.tende "RIOMAR" , Atende "RIOMAR"ado 17 Esquina d:e, Tira� t'r-':;'ta'lIlinto.' .'OderDo d. CLlNICA ,DENTA.R
• Tel. 271j6,

,

A

SIFILIS
.. .

nO, End. Teleg._"RIOMARL"� •

d 'DArtidêneia -.- Rua Pr�!lldent" Consultóriq"'_ Rua Vitor Mel- ,DR,;' ALV-ttRO RAl\JOS
" _NOT�: - _?s �08�O J�VIÇ08 n�s praçaa e 1"'" o

o 44·CLT;��C:120."
'

eles,22. 'lioli'ÀRIO: Atende das 8 às 11 hQras ,Alegl'f', RIO e BelO tlOrlzontf', aão efetuados,·pelas �OSS08
Das 13 'i'Ís 16 horat.

e das 1.3 'às '1'7� horas, d��, 5�-gentes -...
,de '

� ..

Telefone: Cons,últório ,- Ul-Ii
. . "ROriÔVU1UO .RA.PIDO RIOMAa"OUVIDOS -:-,:NAR!Z Reridência: Rua Jose ,io Vate í:iamente.·GARGANTA . "

Pereira 158 - Praia da Saudatie
Rua Victór·.Meireles, 18... ,

.
" "

rira GUERDROEIRO l)A
-

-_'Coquei�.8
.

,

- Consultem n'êlssas tarifa8. EXRRESSO 'FLORIANóFOLI!
va.

FONSECA DR. CONSTA�TJ�O O.E N '1': 1 8 T � .,S 'J' - -Fones: 25-84 e'26-85 :._
..

DR SAMU'EL FONSE.CA ,••••••,••••••••••••••
,

••••••••••••••••••••.,

efe do Serviço de OTORI. DIMA,!:OS'" - ".
.

"

.

'

.

o HospitllJ ue Florianópolis. M�DlCO CIRITRGIM> I _ �-'" CIRURGlÃO.D�NTISTA,. '

e a CLI�ICA 'os APARE· h
T - "p.r� -Ciiniça

.

- ClrUll,l. Bucal _
MAIS MODERNOS PkRA Uoenças d_! Den or�llI.JJrinãriâ._ ,�'" P�Qtese 'Delltárl. ,

.

."MENTO Aas' DOENCAS --

COperl&::el a;;r�i:o.mê1it'J é
_

� ,{taio. r e IQfrll,-V.erDieUao. , ""
PECIALIDADE,' '- urso, H,ispltail de," -<1 DIATE�MIA· _

U'10 :111'" I
auItas - pela.' JUanhã no lúnga prt�lca nos,

.

'

Con'sult6rio e Residênci.:

'li<
,

. -

,

.'

lTAL BUbg�su��Ó·RIO: 'Rua lt'elipe:' '�ua 'Fern.ndo ,M.cllad�, ,n, I
'. .

. .',
TARDE - da. 2 as Ií -

"'chml'dt nr. 18 (sobrado), )'ONI-, F�ne:' �221'i.
.. '8- 00 l. 11 "o.'

. l'
_,

lON&UI,TÓRIO - Rua dos' 'J "

Uon.ultas: ,...... , II _ �"
.:1;�ciA - F�IIÚpe Sch 3:�ORAUiO: das" �Ií 'I 18 110 ;at':;I���V!��:.!"c��h:::: m.r· •.,. I

• ,'.�' ��t� t

, ','.

,i,
" ,. I Dr•.Os_y �'1ibQ. ';,nO. 113 Tel 2S�. ,

r

Reeidêllcia : ..b�:"ida �io Br.ao· ·ada."
.

'.'
- .

.
'.

'.,

R. ANTóNIO MONIZ �o, n. 42. :;(;':.
,

Sábado - da",�.'a. 12,. '

"A Soberana" Praça' 15 dl:!-:·nóV�mbro - esq�in�·'. -Çirurgiio·Dentista,';<1, 6& a 'partu: �as 18 horas.
DE AftAGAO ;

. fO�!�nd� :c:1:�dOl DR. :LAURO 'CAL.D.EI�A rua Felipe; Sehinidt
.

.,' : I Cons�ltório - Rua Vidal
URGIA TREUMATOLOGIA

fele .

.e' .;", ,
,

DE ANDRAQA " . r 'Atende diariámente !lP �amos 19.,
urtopediol

, " CIRURGIÃO-DENTlST� ,_ _�
" ,pe-r-ild'o da manhã e 2& ,4&' e GE. '

I'

alsultório: ;João Pinto, ,!8. , ;" CONSULTóRIO r- J:dlflcl.. ,.

I,:)� ._.,-",:,�
". .

:.:: ::. 1 's.��.u:m....' 1iR.�����RA [.;;"",•••;;-T::;.......If�;,.,'f.'<PA_.. II'. �O iii
,: "', ,:

.

�----

�::::LAYA ,,����:\ti':,1;'�::..: �;�;f,;:;�:: :::�:�' .• '

I
'

.

A".". 4t. _" -

.' It50eiaçae' ,tAtlét',ic:aW MUSSl·· .

...da..... ,...,.;,�",.. , ...ul';: Conf�",.. - ...tad._. P•• ·

..i/' .' � _.• . " gellito,�riJlá��o', 'Sem .m'bo. t
Móveis cJ.. Nyloll' , " \. �� �

rg -V d . .

• '�';.:>,', sexos. , ,'D' t' eSTelefone.:, 866•• .'. '.' - DUIIAIITE Tooo '. df"IC - � ,8 er e . .)$/j ..r4
NTONIO..clÍlil�>c" '\ I?o��ç,a� do�aT.!!ho" 'lgellVo , --

/ "
&.... .R.A ",'_"'. "..e.ao'al.ilt�llla'·nery080".' ,-- /' 'no',�"IA",ÇJOC S

-

d� A'
.

· MUSSI : '�,;{! '

,.� H9Fária(�Oih .� 1� e 2�.�. li.. '

-

O ES.TAOO . I ,
......__..

",'.' .;7. ;', �,j"',IKL,' ,J." , e' t�r e ,4e, �ecrelo ,e. �_ MtDICOS, '",">- ,,- I.' ConsultóriO:, R. ,Ttra�ente�, 12.
.

.

•
_crnmWTA r.l,fN;Tr.�, ;.•

"

-:;-,"1° ;'\�dll:: --'F'c;llle: 3241l· ..
C -

:'�

•
�"

'?R�" -t
'.

')' pethpag8nda,GIlRAL-PARTOS ','/,:;., '" Resid�ncla: "R. Lllcerda. ou
" .'" .\DMINIS1'B�"'�.!l, '�" �

. �, '.U.

ço \lompleto e �8pecfÍll".. f .1;inhp, 13 (Olíaca1:'Il ao Elpanh,'i l, Redij.çí(o • Oflcliía.., à 'r•• Coa.
das DOENÇAS DE SENHO· -,� Fone: 3248., ,.e

-

....Jieiro Mafra, � 168 'TeL .822 �
._

�
_

"

'

'."
•

� ""..t i- ' .c, .,,'

PROGRAMA SOCIAL
c0!ll modernos métoMs' de; '�. �:,NiWrfON """"' ex. Postal 13'. , .'

_�. ," do mês de6stlCOS fi tratamento. DR. .,,_,' Diretor: RUi.ENS.�. 'RAJ40� ., �I . '

'. � _. .' JANEIRO de 1957OSCOPIA - HISTER,O - D'AVILA Gerente: DeMINGOS"J'. D. , , d,L'ilGOGRAFIA - METABO-
CIRURGIA QERAL AQUINO " Dia 5-1 ,57 - G1'8,ndiosa NOITE TROPICAL, promo-LISMO BASAL

O . as de Senhorn � froeto-' f Repres8n�ãJttel:", .

Filial "A Soberana""Distrrtp dO Estreito - Canto vida pelo "GR:mMIO FEMININO 6 DEoterapia por, ondas curtal- �..n� Eletricidade Médi,�.. Represellte:llqe. ,,-a. S. ,!:.ara.

JUN'HO".oagulaç!ilo -'Rallh'ol Ultr. �:��,:itóorio: Rua-Vibor 114el, Lt.4a.·· ., " t, '

°
; t _

e Infra Vermt; o.
ri 28 .L 'relefone' 3307. R�3"5enaoclor"PJlntal. 40 ;- i CoqU�téis. SaIgadin-hos. Surprêsas.ult6rio: Rua TraJano, n ..l, re}�:ns�ltaB" Das 15 b,,'fa. ero .-nêk�.· _.

-

� _ .c,. .'
ar - Edific10 do MontepIo,

.

'. '. :--Te};: 22-ji924 �l�io-de Janeul). Rel"erva de mêsas (com direito aorio: nas 9 às 12 horal - d)iret�'dência: Fone, 3.422 RUa 16 de
'

NGve:lI�bro 128"0 MINISTÉRIO DA ,AGRICULTURA quctél e Salgadinhos) Cr$ 50,00USSI. ' \ Ru�: Blumenau .n. '71. " ndar �ala 612 �Si9 Paulo, -

SERVIÇO FLORESTA,L '111I Iii àa 18 hora. - Dr.. ", Assinaturas .nu-.l ••.Cr' aoo,Qo
f -.

ONIO BATISTA
. ,

. DELEGACIA FLORESTAL üias 118'.Avanid. Trom- DR ANT . Venda ·avulsa. : �•• , ..Crf ' 1,00 ,

, REGIONALsid&ncia: •

J-UNIOR '. "
-

125"I, 84. Anúncio media"';te' C9ntráto.
.CLtNICA" 'ESPECIAUZADA DE ,Os 'originaÍB,\,.mesmó não pu· ."ACORDO" COM ,O ESTADO DE,

�/.: :H> :' �,_ , ,CRlANÇAS. blicados, não le'rlo 'devolvidb�ll: '

SAN�<\ CATARINA
.' �'"

-, '

..
, .,:' :€onsufta, das 9 ás �1 h�r.l, A direção não ae r<a:'JI>0us. III:.

DR. JÚLIO DOIl"'C.:,S�;: '''. �es " Cons. 'Padre Mlruehnho.. pelos concç'! - �fllitidos 1\0' .r· A V I S" O
"

VI.IRA.· to" ,'-, .12; tigos ""ail ;, A Delegac�a Florestal Regi��al,.

MI:DICO '_I""
.

-
,. -;. no 'sentido de cDibi_r, ao máximo' pos-.' _

.

OL·IDQ'S'·'
.- "'- INFm•."•••••;OJ:s nElS, /

.

filCIALlSTA EM� , .. , /:' >�.,
o leitor éíiclJntJ'ãt'l. nelt•. cO-, 11v�i; as Queimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe-'DOS, N�RliEO����\�t, : ":�. ::mt. !. LOB�TO luna, informa��8'i' que .�wcellita, di,r', os deOOstrosc:,s efeitos ec�nômicos e ecológicos' queAMEN .. O ,

,
-

FIl BO dià ...iamebte • 1ft imediato:Vermelhll - NebuUzà..çi,!,� .' •

ORNAIS T(,lef.:;le acarretam tais práticas, torna público e chama a atençãoUltrll-Som
. )oençalil do aparelho respiratório

,

"

1022'
,

,

mento de Ilnuaite lem
'

TUBERCULOSE O �.talio .. , .� •. ::
..• ,.

2:61í6 de Jodos ·os pr.oprietários de terras e lavWldores em ,e-operaçio). �AgJOGRAFIA É RADIOSCOPIA A. G;llZ�1I T....·:lJ"
.... • .. •••

1.679 ral, para, ar exigência do ,cumt»-im!')nto do Código. Flores--retinoscopia -:- 'Jlec�ita,"dCl '_, 'DOS PUI.MOES Dlá��o ,�
<1>. ,e ..•••;.. I 88

,- Moderno ,equlp.ment�

"I' c, ·Clrurgia <lo TOl'8X, - Imp.r�nsa .q_�".}l .6 tal '(Pecr. 23,793 de 23-1-1934). em todo o Estado.
to-Rinolaringltloriâ (.niCIl· F<irmado pela FacnldaJe Nad.·, ,HOS�;l��. '

'
.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATOno Estado.) '. I d Medicl\\a, Tislolllglllt.' e arl a e,
21114' •

.

d 9 às t! hora. e lIa e
.- d 'II 't I Se. (PrGvedol') '. Nenhum 1)roprietário de terras ()!l lavrapo� poderá_rio

8aha. ,';s!-octrUrglall 'b0, "OBPI a. (P-ortaria) ,
2,086 ,

d ,.'...SI d d
'

b d d "t I' 'tàs 1. ora.. .1: Mi' "êu naNOB'
" ' N rêu Ramo,' .; -; 1.881· l'roce er qUltllilla a ou erru a. a e ma o sem so ICI ar,ultórlo: - Rua Vitor e -

�urso
_

dl!" espj!cializaçio 1181" U1Utar :'.: , ;:.. 1.1117 com. anteée.dência', a necessária licença. da autoridade22 - ;Fone _2671í. ' .. ,'
_ {.; N. 't. E.x-interno e Ex-...I.-

São Sebastiio' ''(eala d.
·
- Rua Sao J-org. 20

" e!'t"' � ;CIrllrgia djl ·Pruf. Ug. Salide)' , .. ,.' .a.�611 florestal competente, conforme' dispõe o, Código Flores- -....----------'"'------_-_----------il24 21. ' Gn1mariel (Rio).
,_ Mster:lidade Doutor CSI' tal em seus artigos 22. e 23, r�spectivamente, estando Os S/FW·-A"L'DO .;l·C-UAE"-'FE'R, Cona,: Fel!'pe. Schmidt,'8 los' Corrêa .. : ·1.121.

e'IVI'çO' "rl'g' ,'dal're'" ,..._.,. Fone 38Ql.· CnAMADOS UIl- infratores' sujeit.os a pe,nalidades.
Médica de. Adúlt�s Atenda em �ora .marcad.. GENTES' REFLORESTAMENTO
e Crianças

Res.: - RuE. E.t"ye. Junh"r. Cor� de ·Bombeirol .... 11.413
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em, . (OFICINA ,DA ELETROLÂNDIA)�:'l Fone: 2191

Ser:!lço: �i:tz �:(R�clama.sultório - Rua çoes) .• "•..,., .. :'t-,..... Z.40� cooperação, que mantém no Esta.do, dispõe de mudas e ALEM DE UMN'BE'M MONTADA SECÇAO;uachado, 17.. PoHc'ia:'(Sála ComissáriO: .. 2.03&
s'êmintes.de espédes fIo,restoais ,e d.e tl,'rnamentação, p'ara.' '. � -

,,"� .

Polieia (Gab. relegado) .. 2.69,4
. DE PINTURA· �A: DUCO E, CONS14'RTOSrio das Consultas ;_ COMPANHIAS DÉ 'orneéimento aos agricultilres em gerá., inter:essados 'lJQ . _ .p

li is 17 lloras (exc�to TRANSPORTES �florestamento de suas terras; aJém de prestar toda PARA REFRIGERADORES; 'A ELE'l'RO-
Abados).� . I ����i:��..ci�...:g�l':::::: .. ;:i: l1'ient�ção ,téci.l'ica necessÍíria. tembra, ainda, a possibi- LANDIA POSSUE' AGORA, UM_ESTOQUFtsidência: Rua' Mello' e ����r :::::;:::::::::::: ::::: lidade; da:',9btepcião de �mpréstilllos para reflorestamento "CONSIDERAVEL ,DE PEÇAS E ACES-im, 20 - Te!. 3865. Lóide Aéreo !.40� 1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. �

Relal) "
1.J77 Os interessados ém assuntos florestais, para a :SORIOS, FRIGIIIAI;RE,; AFIM DE. A'PEN-

�C:;T�\�avas .. "....... 2.800
lbtenção de mai.ol'ell.esciárecimentos e req�ererem auto- DER COM BkE�Jl)A�E' 'X TOPOS QU�'Lp't !.O21 tlzação de Iícença. para queimatf.a e,'dtlrrubi'ldas de lllato, POS'SUIREM' 'REF'RIGERADORF.�S DOMES-Mageatic -:.: ,., 2.276·
, d'

. .

'A � .

FI t· M
.. .

� ..Metrop.ol:·�,;rl?, '. � . 3.14!1 nevem lrlgrr-Se_ as genCl'as -'
..ores ais un�clpals ou' "

E'Lá ,PortJl "�t'...•
'

..•..•.• � 8.821 diretamente a esta Repartição,�;situada à rua Santos TICOS OU�COMERCIAIS -o. QY1\1SQUERCacique I ;.í,," .•••..•••. ';449
Dumont nO. 6 em ,Florianópolis. "MARCAS,' �:.EDIF.IC.IO IRASE� _ A,NDARCeiltràl ., .�,. ,........ 2.694

_.E;t��l.... :.'. , .. :.. Télefone: �,410 -,:,Caixa Post!'l� �395. '=fÉRREQ FO E 33+6 ('PEÇA' ORGA-;J�t;�.,..". 'TO'" . ' . ;" . , ,

: Jlegrafico:'
"

:Agl'isiIva ..... - ? .� /

MENTO)
. '.

o •• A HORA DO

TONICO ZENA / fARMÁCIAS 'DE�, PlÂNTAO ..

" " �JltrS DE JANEIR0 .;
'

"
" L' _: terça-feira: (:feriado) - Farmáci,,; Santo An-
tônio - Rua Felipe Schmidt; 'l1iI .. '.

, 5 - sáblido (tarde), - Farmácia Catarinense-
Rua Trajàno

'

,

6 .::,.:,.;' do-mingo -'- F;1-rmácia' Cataríaense _:. Rua
I .

Trajano ' ,
.

'12 -'- !l�bado (tarde} ,.,.;-, Farmácia Noturna - Rua
Trajano, ,

13 _:_ domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

,

.

-.r- J r

,

,�Fn.al: ,SA,? PAULO ".� Agência: PORTO ALEGRE
,

.

, "Riomar" '"

Avenida ,do Estado 1666/'1-6 Rua CcmendaC;or ALevedo,
64

Telef�ne: 87-06-60 Telefone:'2-37-38
, Atende "RIOMAR"
·End.- Tele,. '1SANDRADE" 1 Eli.q. Tele,. "RIOMARLI"

Viage.' ,1081- .segurança j
e

. rapidez, "

.

.

80 R08 OONFORTA:VEIS ,'MI.CllO'-()NIBUS·,DO
�: (DilI ,!,�SUL=Bllmllll;�--
,Ã'Plorl��po�,- Ita1af. - JoÍD'Ville _ Ouritlba

:
' �

'-.
, ,..:: .

ftg'e"nela •. 1\o·IDeoooro nquma da'
n

,

..., '4'� Rua' 'Tetu�Dt.J8BTeu. -- �,�:

\,

-, :0:-
. . SUCESSOS DO LIRA PARA JANEIRO

. ",.._....t$i: llLi.r\;#�'. -"_ �._�-... t.alr!:
,Dia 6 - domilÍi'o: BAILE INFANTIL com pre-.,

sentes à garotada:
Dia 11 - G.a-feita: BOITE AME,RICANA!
Dia 19 ':'_ sÍíbado SOIRÉE DO BROTINHO (elei

ção de Miss Brotinho do Lira,
1957) !

.Dia 26 - sárbado
'

GRITO DE
.

CARNAVAL!

. ..,., � ,!._�·rlJ
... :.. .. - ".

. � ..

Co-

� Reuniões Dansantes Semanais

Fltn ianópolis, 23 de dezembro
(Ass.) - Tbeseu·Domingos Muniz
Vice·Presidente Supérintendente do

, "S.A.R.P."

de 1956

,

Aceitamos encomtlnua's de PLACAS ESMALTADAS
'.m côres, para diversos �fi11S.

End: DENTALr:S.ANTA APOLONIA
Flon�nópoli8 - Santa Catarina

�lfa: Tiradentes, 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um' novo telel'!fópio com Nos últimos dez anos, os manentemente cabem por

uma antena de 140 pés de rádio-telescópios, com a aju- I ilní.ens. '

--

circunferência, capaz de da de telescópios õticós, I. éada descoberta feita pe

vasculhar todo o firmamen- �ornecer�m aos c.ientistas II�s. râdío-telescôplos ,nas
.'

to setentrional e "ouvir" as mformaçoes . relasívas ao, varras partes da mundo su-
'

invisív.eis estrêlas do aspa- universo, que .nunca pode- gerem invéstigações eontí

ço, será brevemente cons- riam ser obtidas de outra' nuadss, habitualmente re-
�

truído pelo Govêrno dos Es- maneira, bem como revelou- I
q·u e rend o ínstrumentcs

tados ·Unidos. Ji:ste gigantes- se a origem e o futuro pro-
I
maiores e de. maiOr:, pr.eci.

co aparêlho de escuta, que váveis de corpos celestiais.
!
são. Por esta razão, a Grã

tornará obsoletos e mínüs- Através da rãdío-astrono- Bretanha está construindo

culos os outros rádio-teles- mia, .veríficou-se que á Ter- um telescópio de 250 pés, a

cópiQs do' país, será o prln- ra encontra�se na Via Lác- Austrália planeja construir
cipal instrumento para pes- tea, e dos bilhões de galá- um Observatõnío e os ,Esta,..
quisas auxiliares de muitos xías que se acham no espa- dos Unidos estão estabele-

·

dos astrônomos americanos. ço, milhares que. antiga- ceado o seu Observatório
O

.
novo método de estu- .rnente apareciam embaça- Nacional, no estado da Vir,.'

i dar o universo, "ouvindo- dos,· já foram estudadas.": gfnia Ocidental, onde. o te

sé" as estrêlas, ,é realmente Descobriu-se ainda que as 'lescópio de: 140 pés terá a

de grande importância. galáxias são, grupos de es- sua utilidade aumentada'
'/ Através da aplicação do rá- trêlas.,e observou-se a co- pelo_uso de equipamento

dío- à astronomia, a televí- Iísão de algumas delas no especial. Eventualmente,
..

são transoceânica,
'

pôde se espaço. Tais descobertas é! poderão ser construídos íns

tornar uma realidade e re- muitas outras que têm -aju- trumentos de 250 pés' e até

volucionar-se . a navegação dado os astrônomos � pres-' 600 "pés nêste observatório,
marítima e aérea. Durante crutar o firmamento tam- a fil'? de se incrementar às
o Ano GeQfísico Internacio bêm- têm auxiliado a inter- pesquisas sôbre .râdío-es

na} 1957�1958, a ser premo- pretação dé fot-ografia-s ti- trêlas e 'as investigaç,óes
"ido por 48 nações, tentar- radas pelos telescópios óti- sôbl'_e as rád.io-emana.ções
se-á alcançar um rápido coso �o Sol. O novo observatório,

progresso,
•

visando a atín-I Há não muito tempo, re- assim qUe esteja em con

gir-se ,êstes objetivos por ceheram-se,.
-

, pela , prímeíra, díções Q� ser utilizado por

meio de pesquisas com râ- .

vez, râdío-ondas de Júpiter, astrônomos de' todos os

dio-telescópios de vários Marte e Venus. As ondas de pontos do país e dirigido

países, Marte, originadas do calor per um grupo de uníversí-

Os princípios básicos da existente' no planeta; .índí- dade., servirá para investi

rádio-astronomia são: mui- caram que '�temperaturà, gações auxiliares extrema
to simples. Partículás aiô': na SIl3: superfície, é lígeíra- mente úteis aos cienti�tas
micas do espaço criam 'râ- mente-mais baixa do que o de tôdas as nações do m�n-'
dio-ondas, de 'muito maior ponto de congelação; des- do.

.'

cumprimento do que as' on-. cobriu-se, por outro .lado, ' Espéra-�e qUe a râdío
das luminosas. Fãcilmente, que Marte parece' ter mui- �stronomia, através do tra-.

estas 'rádio-ondàs pene- to' pouca água em. sua su- balho- coordenado . de cien

tram 'em gran.des nuvens de perficie e que as' nuvens tístas �"dos . grándes teles

poeira no espaço, que oeul- que o cercam são principal- �ópi03 a serem construidos
tam muitos objetos à mente de- poeira. As rádio- �_ que combinarão um al-

à observação visual. ondas ,de Venlls, muito se-, ,?a.U( e mais pp.netrante C.o�
Ji:stes rádio-sinais, que se melhantes à estática de

I ,ma
visão m�is'longlnqu.a.,

originam muito além dó al- tr.ovoadas na Terra, são :possa acrescentar 'umá nova'

cance de um te!e!,!cóI>�o óti'- atr}buidªs a 'tem,porai;; na-tI �imE'l��ã.o ao con.h,eciptento
co, podem ser recebIdos e quele Illaneta, que esta per- ,<ll'l unlvuso pelo homem

registrados por um râdi-o�, -� :.: :.,.,. �.' "..:-;' ��" _ : -�'- _.. ,"

"':":':�--.:"�'��,�: ;i;,
telescópio, tornando ,o ius-

' ,,:.:;C·'l!'_ �;..'{:

trumento uma nova janelá
de o.de se avistarão as re

giões mais 'lo'llgínquals 'do

espaço.
Embora a l'ádio-astrono

mia' esteja aInda em su'a
infância - teve origem em
1931, nos Estados Unidos
- houve um grande .pro�
gresso nêste camp.o, nos ú-I-

· timos dez anos. Milito rádio

telescópios foram construí
dos�nos Estados Unidos é·
na Grã-Bretanha, cada um'

maior que o anterior, pla�e-l,
jando-se a construção de'

���to�oo���d��'várias M�; AI.fâ'of.eg'a' de
�

FIt,rian'o�-tiS'.

o observatório da Univer- I
, pU -

f �

sidade de Harvard, em Mas- li
'

E D I T A L N4),l
· sachusetts, p'ossui dois rá-

I
. A ,,"

dio-telescópios: um com uma' .

De orde� d� Inspetor.la da .Alfandega· de F'lo:nano-

antena par'abólica, em for- r·?hs, faço pubhco par.a conhecI,mento dos 81'S. Comer

ma de prato de_ 24 pés e o CIantes, que o pagamento, das Patentes de- Registro., a,

outro cóm a m-esma forma, �al:tir dest'a data., �boedecerá.o Çlispost�. na .letra "b" do

mas com uma ante:na de 60 ?rtIgo 26, Decreto n 26.14.9, de ,-fi-de JaneIrO de 1949,

pés que se eleva à uma al- �?on�ol!élaçiío das �LeisdoI�posto de· C(lnsumo) ,assim

tura correspondente a 7 an- cllscroolllado;;, " � "

.

.

dares. U.m instrumen'to 'se- "?e ,2 de �aneiro a 31 de ptar,�o ...,.. para, os 9ue
melhantJ, com 50 pés de,

.

tIve.�em �e renovar as res�ectIva.s ."Patentes de

circunferência, póde ser en- RegIs�rO , desde que tenham sohcltad!} a reno-

contrado no Laboratóri de vação até ó último dia util de fevereiro de ca- RUA Ft.· 'PE:"
,

.'

Pesquisas Navais, em Wa- daA ano, pagando o �molu�eri.to i�tegral, � de ',.l;o;J
., SCHMtDT' ESQ.. �A OEOOORO

shington, e modelos meno- ,

acordo c�m o do an.o anterIOr, se, antes de ven- A�ERT�, :-.[)�S' 8 À:5' li E DAS i4 A� /8·�1iIJRAS
res são encontrados em di� cido a..]uêle prazo, terminarem o comércio- ou o AS rER�AS FEIRAS A R' 7' ,,.r.. �
versas locali�:lades e tam- fabrico; os �ontribuintes' que não teIlham pago 'Y", SE I A A Te AS 2/ HORAS �
bém no Alaska. Na Univer- os emolumentos da "Patimte de Registr,o", até .

.'

sidade do Estado de Ohio
29 de fevereir�, deverão pagá�los, de aéôrdo'c�m

..

UnA OP�UIA BI\!(�FICeNTE DlrFWRIANOPOLIS

',O,. 'Irte"'�Ir·,'a'",.. ,c" e' ,0""'1,''I·;e' ,."ca-,I EII,I','rl'II',,eXI'�.'te um tel'eSCO'p-I'O o'r' I'gI'- a le�ra.inicial de sua firm,a, dentro .,d,os seguiti- '

• ASSEMBLEIA GERAL ORDiN.ARIA
"

,

.,

.' �;' o,:
. Edita'l ;de Coó.v�ção·' '--:-'

'

nal, com 96 antenas helicoi� �es Ple�IOd?�"de 1 a, 5 .ou de 16 a 20 de março, 9S"
,

,

De ordem do sr. PrªJidpnt.e. convido aos s_-nhores as- '.;>
';

dais montadas em 4 caina- 'e e ra a "H '; de 6 a 10 ou 21 a 25.de soélaclGs desta Lira Operaria Beneficente para a realiza- "l,

das 'paralelas que- devi- março, os de letra "1" a "O"; de 11 a 1.5 QU 26 ção. de uma:"As,semblê�'Geral Ordinária no Pl;OXimO dia

do ao seu áspecto, é �li.ama- \a 3� de. março, os de, :ietra '''p:' a "Z". 13,;;LS 9 llpras, em SUa sed� social à Rua Tiradentes n 22

d.o "colchão de molas". Ou�r�ssIm, m�ormo, para esclareClmento de quais- paa:a a.Eleição de suá rmva Diret�ria.
. .

,

· E t' d' .

'd'
quer dUVIdas surgIdns, quanto ao assunto' em questão

Florianópolis, 11. d.e-'Janeiro de 1957

, n re os Iversos ra 10-
u AlfA d d FI

. , 'l' .
'

• .

' Francisêo, AgaipO, F,erreil"a ....,.. 1.° Secret,ário

t I
,.. '>..t�

q e a an. ega- e orIanepo IS, por. mtermedIO de seu
e escopIOS que es ao pro- d dA' t F" á'

, '. . ';_ ,* '

, 'i'''
•

,jet.ados; sera? const,ruídos �Ut:r:�sa;: �en e� IscaIS, estar a dIspOSlta� de quem ,.V,':E.,.'�",'·,'DE-SE. '

./,
dOIS de 60 pes, um na lns.., .

I�

tituição Carnegie, em W-a- CUI''D'A"DE"I'RA'
Vende-�,. PC?r pequ.eno preç:o, uma, geladeira.. Pllra

shington, e outro ná Uili- ,'. ,. , ,', ", ,,' _

,

, ,i colocVar gêlq'; : .'''. ,

'

': .i··'
versidade de Michigan. Um

er e tratar à rua Fernando . Machado: nO '22

de 84 pés será construído
Precisa de lllenina, para cuidar de erian:ça., Paga- apart .. 4.

>

pelo Labo'rato,'rI'o de Pesqul'-
S'e bem. Tratar."à rua Bulcão' Viana -'- 49. '. ----------;-�-.-.:..:....:...:...:!..�,....;:...:......;......;..;__...;_..._-;.

,

' . - CEL� lftJNRlQl1E,MAflCOS' RA8EULtl. DE 'MELLO
sas Na'{ais e'um par de in's-

'

'. 'NO'IIDADE .. ,_

trumantos '-de 90 pés será
" lG:...·, '

'

'

. �
lWissa de 7.°, dia'" r

erigido na 'costà ocidental, P A R T I C I P'A C. A O
P�OCURÂ:�OS :{l�.l:nESENTANTES nesta praça, O Comandante- _da Guarmição Militar de Florianó-

!'lo Institut9. de Tecnol.ogia ,para fltas ad��lvas .imetessas (DUREX). �
.. p()�is "convida a.of! ofíciais das Fôrças Armadas, .Auto'ri-

da Califórnia. Todavia, o
i'$ NORBERTO éZERNAY

Executamos impressões para marcação de p'rodu· dades civis f- ll)i11tares; e os amig.os dq prantead'()� I

mais possante rádio-teles- :e:

tos indutriais - p't'opág:anda. -pará.. lojas comerciais - Coronél BENRIQJJE .MA.llCOS RABELLü DE MELLO

cópia qUe se possa imagi-I,' BEL{ ROSA CZERNAY
sê168 de ga:�nthlJ. etc... :--:' '.1" ;' . • • _ ••

Ex-Chefe dá 16�á c'Cll'etmscrição de R:e�l'uta.enlo Mili-·

nar está sendo ,pro,jetad",Q
.

'Comunicam aos parente,s e �mig'os: o, nascl'me'n't!o de
Somente à base de �omissió.'e sem exclusividade du- lar, para as!!istirem a mjssa dé ,7.0 d'ia qü;mandll c-ele-

ln I
' unte os m�ses de p..xperiência.·� .,'-..,'

b' ,.

"d' 11' d
.. . .,

pe a Uni�ersidade do .nosta-' sn& filha OLGA, na,Oasa de SaUde Swo sehastião. .

PRADO 'IMPO.RTA�ORA S A
'

_

rar no proxlmo la
. e JaneIro, ... .sexta-fell'â, a'8 8

do de OhIO. 1_ Florianópolis" 8
.. de janeiro ,de 1957. 'iJo 531& -;- .RIO DE: JANÉIRO.

/ - CAIXA POSTAL horas, na qated�al/�etropql'itana, ficand().: ,��to. i peta
,

'

,_..

' ,presença ,dos, qu� 'C-tl�I'6C�.t'e.m, a este áto .de-fé. reli&lQlia,

,�-;�������,�-��,�----�

'"O ESTADO" O MAIS A�GO DIARIO DE ·S. CATARINA
--==es::_=== --

-

.

� .

__ �. ii� ; ... k; ..,.;�l... a·_:

Novo

:r,t.
,"- <,

. t o, ma:lor es.oque; de·· 'QUP8.S'
: .�� �

.

béltl· feilaS, d4' cidade
,�

C1>8-TUMES EH NYLORI)
� -

!F Listadinho, e (tlba de, pelldiz, õtímo tecido de Al
bene le'\'le· e frio em diversa.s côres, especial' para
Cl verãQ. J: '

.

Modêlo 3630 ;:' ' � Cr$ 1. 600,00
M-odêlo ,4960...

,

. . . . . . . . . . . . .. Cr$. 1.950,00
Modêl.o 3Q50

__
-; ". Cr� 1.958',00'

ModêlO 4�O ';' ...•...... .;.. Cr$' 2.150,0&>

COS'l'lJJWES EM PURO: LIN1BB
",�/'

... Fio -írlandês, pré eseolhid.o� .

'* Modêlo de paletó com 3lbotões, diversas côres
Mod�lo 402.0.',' }:�'; ...•.. , . . .. Cr$- 2. '750,00
Modêlo' -4000 �'.: ... ;"...... Cr$ 2 . 800;.00

'

C0ST(J�S EM,·TRO:elCAL

* Liso. Iiura ,lã. Paletó' 3 botões, em várias côres e

padllões __

'

Modêlo 7830 ,. Cr$. 2.61»0,00
ModêlQ, 8�5º "_•./: ; I •• Cr$ 2.700,00
l\Iodêlo. 831Q;' .', , .. ; . . .. Cr,$ 2.lWO,oo
Modêlo 8liO: J•....... c.....', • Cr$ '3:.66&,08.

'���i :�'�i�� IA' �,'�, .�...

'* Modêlos 'Jeves 'pàra o ve,rão. Várias côrfs
Mod:êlo 39,lO� . :('-. . . . . . . . . .. "Cr$. 1. 350,00 .

'CALÇAS .,SUPERIQR TROPICAL
... .

.Leves, pU)'a, lã"modêlo,sport, �m várias côres.
MOdêw/8010 . .c.;.;, :';< , .. �. Cr$ "640,00

"' Modêlo /ll48. � :'::�"�.' .. ' Cr$' 828,00:
Mod�là 'l�30 � ;_...

.. Cr$ '730,00

CAMISAS .

spómr
PIJ4M�, :

.

CU';f!CAS, ,',
�l:' .. 'f

'
..
'-

( .

c, . '\,
•

• TUDO PARA. A ELE
GANCIA E O ·CONFOR
TO,MASCUtlNO

IMPERIAL, NAO É ROU
PA :PE1TA iR6uPA BEM

., !_'BITÂ

COMUNICADO N0 96
A CAR.TEIRá DE. COMJí:RCIO EXTERIOR t.orna

l;.úblic.o. pará -(}p.iOO-h�ão dos< intln�ssadog;_ de referência
.'0 disposto no artigo 25, letra. "d", �do Decret-o n.o 84.893:
te 5 de jarteil'o de 19M, que. não' concederá licenças para

importação de canela em caS'ca declara'tla·, nos reaperli
\08 pedidos, c.omo originária de HONG KONG, por não

ser essa Col6'nia ing:lêsa produtora, do referido artigo.
Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1957
a) IgnaCio Tosta Filho - I)jretor

,/a1 Adelinõ Debenedito - Gerente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA10
.-.__ .__--....

FloiÍaÍlópõU-s, Sexta-fêira, 11 de Janeiro de 1957

, ,"Prelei·tliru' ,do �IDD.icipio de ·�JoriaDópolls
\ COlvênia ,.Eslado deISllta··Calarila � -,rrefeilüra�MQ,.ip81 ,de Fllriân,ópolisN()�dia 7 do corrente, às "lebrado e�tre o Govêl'no e- .CLAUSU.LA I para a díreítaa 10 mts. para 2:0 de 2'(dois) anol e' � .da [eítandosse di'ta cessão à� \se�te têrmo que. vai assí

dezesseis 'horiis,' na 's�Ía �d9 '� do :9.tàdd de San'f-a' cá·
'

',A, PrefeItura :My.nici.pal 'd' a esquerda, medidos do ceh- letra "c! em 4 (quátto)",�no�' condições' fixadas pelo res'
I n8:�o pelos acordantes, �s

despachos do Pala:c_io�dó Go' tarína.. e a' Prefeitura, FIOl'�po1is, devidamen,te tro da mesma, totalizando a a contar � data, àW'" ãr'f)ro ,lecti,vo regulamento aprova ,:tando'isento de selos fe
vêrno, parante alta's auton. de FloríanPÍ>olis, na tor- autorizada .pela Lêi n. 261 área aproxímada de 800 vação do.presenteitêrmo"pe do Pelo Decreto n. 196, ie deral, ex-vi" do dispo�'3
dades estaduais e munící ma que abaixo s� deela de 8 de Março de 1956, .Pu' mts2. .la' Assembléia Legi�lativa e 9 de Ag«1Sto de 1956. no al·tigo 31, letra ":..', da
pais, foi assinado o conve, ra:,

"

blicada no Diário, Oficial de Para 'a abertura .do logra posterior,' regístro pelo Trí- CLA'USULA V Constitui'ção Federa�
nío entre' o Estado de Santa Aos 7 _(sete) días do' mês �e1i (6) do mês de setembro dourõ' qus liga a Rua Este· bunal .de Contas- do Estado Tão logo seja o presente 'Florianópolis, '1-- de Jimei
Catarina e a Prefeitura J.l4u de Janeíro do ano de,mil ,de 1956, cede mediante per Ves Junior à rua Projetada Parágrafo 2.á - O calça- têrmo' de' acõrdo - aprovado 1'0, de 1957
nicipal de Florianópolis, que novecentos é cinquenta e "e muta de bens imóv,ei� e ser n, 19 do Plano Qiretor d:t .msnto e colocação de melo-I pela Msembléia Leglislativa:
transfere ao Estado o ter te (1957), nesta' cidade 'çe' 'viços, para efeito dê oportu 'Cidade, constante de: fio Previstos na alínea "a', do EStado e 'registràda pele .Jorge Lacerda
reno ocupado pela Praça Florianópolis, Capital do Es- na utilização pelo Govêrno '1) Uma faixa de terreno cieSta"Cláusula, coinpreandan, Tribunal, de Contas ao Es� Governador do Estado
General Osório, conhecido .tado de Santa Catarina, na do, Estado;' o terreno de Seu com i�o mts. de extensão e do: tado, providenciarão as par- O s m a, J: C u n h a

por Campo do Manejo, medi g,ala de despachos do Palá- patrf..mônio, ocupado 'pela ,largura de 12 '�', com, a
'

.. Rua Anita Garibaldi: tre tes interessadas dentro de Prefeito Municipal
ante permuta de bens imó cio do Governo, "presentas Praça General Osorío, nest- área aproximada de 2.1(10 cho .compraendído entr-.e a trinta (30) días fl lavratura T e s tem u n li a s:

veis' e ssrvíços, para efeito de um lado, o Excelen'tisSÜnr Capitai, que será transferi mts.2, situando-se na atual Avenida Mauro Ram'os e ai das asortturas necessárias, Heriberto_ Hülse, Pelagio
de oportuna utilização p'el0 Senhor Doutor Jorge Lacer do ao Govêrno do Estado por entrada da Usina de Benéfi Rua Julio Mourá. efetivar a transferência dos Parlgot de Souza, Julio cam,
Govêrno do Estado, que pra. da, GoYerntador do Estado escritura pública tão logo se- eíamento do Leite. Rua Julio Moura: trecho bens' ímõvers permutados, pos Gonçalves,' Rubens N t

tende construir naquele 10- de Santa Catarina, e dp ou- [a aprovado pela Assembléia Para abertura do logradou compreendido entre a Ru:} sendo sua ocupaçãe permiti, zareno Neves, Hercilio D .:l-,
calo Instituto de Educaçãó tro lado, o Excelentissimo Legislativa' de Estado 11 res ro que liga a rua ,Projetada Anita Garibaldi e o Beco Tu- da a partir da data da aproo ke" Antonio Paschoal ApoJ'
de Florianópolis. Senhor 'Doutor Osmar -Cun,ha pectiva Lei, autorfzando a n.' 19 do Plano Diretar, da pi. , vação pela Assembléia Legís- -tolo, otto H. Entres, Dl})
Na opórtunidade usaram Prefeito do MunicipiO de FIo referida trlllnsferência ímo- Cidade à Rua Nereu Ramos Bêco Tupi: trecho compre latíva do Estado. '

I
Cherem, OpaIdo P. de Olivp.i-

da palavra Os Srs. Dr. ,Jorge ríanópolts.' atendendo a in biliária. é
constando de: '

"endido entre a Rua. Julio Por
_

,,�tarem justos r�, Reinal�o Alves, Asbelina
Lacerda, Gov,ê:rnador do Es- telêi:ses recíprocos .do E.sta 1) Uma faixa de terreno �oura e -a Rua General Bít- acertados, lavrou-se o pr' Dias Mourao. ,J

•
, CLA'USULA II . �,

.

tado e Dr. Qsmar 'Cunha.: Pre. do e do MuniclPio, resolvem que, em terrenos do Estado tencourt.O Govêrno do Estado, POl '

I 1"
'

feito da Capital, que se bon- "ad-�efere'ndum" da Assem ,onde atualmente se oca lza Rua ,General Bittencourt:
,

d t'd ',sua Vez: compromete-se: '

d' I' D' V Ih tgratularam pel() feliz acon-: bléia" Legislativa o' Es a Q ,

o Grupo Mo e i> las e o trecho compreendiçlo en re
" " , '

, � EficamiIihar projeto de Lete.cimento.'
,

-

de SaIita Catarina, firmar o ,pâr�e do fundo, no canto eX· Bêco Tupi ,e a Avenida Her
, e respectiva menswgem, a As '.

É o seguinte o texto do con presente têrmo fie Acôrdo tremo do muro de divlsa en- cilio Luz.sembléia Legislativa do Es·' ,

vêl)io: consubs'tanciado em cl,áu�u- tre o terreno do Estado e II Avenida (M�uro Ramos:
•

d
'

1
.

t tado, visando doar à Prefei. pI'oprl'e'dade da IgreJ'a Lutp. h d'd tTêrmo de' Aéor .o, ce· as segUm es: ' trec o compreen 1 o en r,etura Municipal de Florianó·
r�IÚi;' (:om a lar�'ura de 12 ã- 'Rua' Bu1cão Viana e a,poIts;, ,� mt�.' em direção à Rua Ne Rua Major costa e conCO!'- As regras de vestir impõem os artigós acima como de

a) O terreno e respectiV'as reu Ramos, numa ..,xtensãr dância, sehdo custe'ados' 2/3 máxima utilidade. Nio há senhora ou senhorita que não
benfeitorias situaqo no sub

de 40 mb. perfazendo a área I (dois terços) pelo Govêrno tenha" no seu' guarêa-roupa, alguns' dêsses exemplares
distrito do Estreito, onde aproximada de 486 mts2. do' Estado e 1/3 (um terço) (ou que deles não necessite.

,

atualmente está localizado 'J
pela Prefeitura. Sabiamos perfeitamente que a anuncianda liquida�,

,Matadouro, com a área de CLA'USULA III
parág,.afo 3.0 _ A medi ção vendaval" proporcionar,r.. 'boa oportunida'de. Não,.

3 161 4 m2 fe d O Govêrno do Estadocom' t d
"

'

.,

s em a apresenSe você tem o curso secundário 'completo ,(cienti-
. , , "o recen o as se

çâo das respectivas áreas de pensavamos, o aVla que os 'preços VIe s .
-

gluintes confrontações: ao promete-se, ainda, a exect1.. tar-se tão re9uzidos .. tão excepcionalmente convid_ativos.fico, dássico, normal, contador, ou equiv-alente), tem Nõrte/coni o prolongament() tar .os' segU.int� serviços em influência pará e'f,eito do
Si não vejamos. Quem pen_saria poder comprar bonsmais de 18 anos e 30 no'máximo, e quer estudar !)s pro-' da Rua 3 de Maio; ao Sul próprios muruc_ipais. pagamento do calçament"

',estidos 'cas�h·os a 99 cruzeiros. V�stidos que valemblemas .administrativos do Brasil, através do conheci-
com terras de Luiz Arlindo a) Urbanização compreen acima referido, será feita

só ,de feitio mais de Cr$ 300,00' por apenas Ct$ 100,00.-'mento oe matérias como a Sociologia, a economia, a
1 t d'e'n,do"'" pavim,� taç'a-o, can,,'. periodicamente de acôrdo �

.

bl 34 49 79'

T" Vaen e' a Leste com o mar �, ' , .. ''''al'as de seda a 99 ,�ruzelros - usas, a � ePsicolog,ia, a Ciência Política" a Antropologia, a .l!osta� '.
.

,

coIIÍ o, progresso do serviç.) '"

. ,
e ao oeste com a Ru'a 24 dr: l1zação de águas pluviais, n,o- '

'ru17el'rostística, História Contem,porânea e matérias especifi�a:s 'Mal·o.
"

.vo's' a'rr'uamen'tos 'e a a'rborl' de comum acôrdo pela Dire, c � " • • "

, '

. Também, quanto.à tàil:leurs as surpresas não são
como sã�, Finanças Públicas. Direito Público A�mil'l'is- b} Os terrenos pertencen zàção da área limitada pela tOl"ia de Obras Públicas d�

me.ores. Vimos nas boas vitrip.es de A Modelar, óti�ostrativo e Gonstitücionál, Relações Públicas, Legislação
tes à Usina de Beneficiamen Ruà 'Anita Garib�ldi" Rua Estado e o Departamento dI:'

tai"lleurs de lonita a 415 cruzeiros. Lindos taiUeu,rs deTributária" Admini-;tra ...ão, Municipal, Filosofia Políti- ,'Engenharia ;da Prefeitu�à 'Y to do, Leite,- Miternidade J,ulio Moura, ,Beco Tupi, a�lgodão estampado, dêsses modelos modernos e grac,io-
fa,- Histór-ia' 'Social ,do Brasil,' Processo Legislativo, ins-

Car.mela Dutra e Grupo E,s Ru,a General
/

Bittencourt __Municipal de .FlorianópoH�
�os, a 560 e 650 cruzeIros.

.

creva-se para a prestação de exames yestibulares qtte o
I

.

Ih Avenid.,., ft,3:ercilio � Luz, -Rua aos qu�is a!n<�a, incumbirá i',' Realmente, só podemos dizer: quem quiser comprar_ hábilitará," uma Ve7; aprõvado, a fazer o Cur!,o de For- Co ar/
'

Dias oVe o, ,com as ,... ap'rováçãó" dó ,contrato dll
,

'
. áreas superficiilis e especi� !3u1cão Viana e Avenida Mau- earato, quem tiver o espirito de economia, deve' procu-

,..mação dá �scol,a ,Brasilei�a de Administração PqbJ,i�a "
, -

d I serviço do, calçl!-mento.� .

.

r, _

R' d J
. ficaçóes' lléguintes:;: ,.;: rO RamOS, sen Q qUe, o ca, rar, sem demota, A MODELAR.(EBAP),-'da F'undação G:!�liO Varg,as"no ,nó e' al!,_el:,.. fP:ara'�abe.rtur.a 'dá,Rua Pro ç���,pto p.esta.;�,e �rolo<ngará C,LA'USU:tA IV

10. !'

;j;_�Jl�rui;"..p"",:Pi'Q:,,-, ,cpnsta:nte do até ii "'_'uzamerttQ, com 'a. R-U9, O G,ovêrno' - do --Es,tado'
As i'nscriçõl;S' ,pcderão ser feitltll" diar_iamente das._:-14 �

'j'"'' C t l"gualmente compro,meto-se:.. , Planp' ',Diretor' da Cidade, Ma or Os a.
..' , _' �

,

as 17 horas no Edifíci,o, Sul América, à Praça 15 de No-; , . ,.. < A t'qUe âeompanha-,a vala, 10c:l' .. b) Alinhamento do Jardim a'1 pr�ov,er Ifq3 ermop,
vembro, 50 andar, sa-Ia 501, tel(\fone 2198. ,,' ,'\,' '. "

_

'd d' d eto'l' l' n 3"''' d' 2ÁY' ...,. lizada no "thalweg" sito, el1- Oliveira' Bello na d,ireçao a, o ecr - � .' '"" e �

Os ca'ndidatos, que deverão se submeter ao exam� de' • '

d" 1 49
'

.. "- � tre a.:M,aternidade CarmeIa Rua Tenente Silveira, com de Junho,
, e' ,9, , o. canCe"

T,ortuguês (-redação), Histórià Ge,l'al e do B_ras-il e ,Filo- -, .

f...
, Dutra e a Usina' de Benefi- preéndendo obras de terrapla .lamento das dlvldas r,e !!ren-

�ofia, uma vez ap:rova�(js,' farão jus a uma bolsa" anual
't d

'"
, .,

d ciamentQ do Leite cc;mstan- nalgem, remoção; de terra'! te� a se.r:.viç� ;l.?res a os. pelede Cr$ 48.000.00 (Cr$. 4.000,00 mensaiR), passagem e

do de:
_
calçamento, canhl1zação de Estado à Prefeitura até 20

, i,da e volta 8'0 Rio de J!lIleiro e um mês de férias aofim,
t' 2 o

AP 1) U,ma faixa de ,te,r,reno agu!is plUViais ,e nivelàmen de'Março de 1.956, (�r 19O .

dó ano letivo, tudo pago pela E.B •

1 t 'f' d L
<

3 d'

com a extensão de'5.4 mts. to ',que-se fizer 'n,ecess�rio I
,e ra ' "

,a el�. , ('
As, ins,cri.rõ'es s{enéerram.a 22 do corrente.,..

medida paralelamente à re na pavime,ntàção existente' 2,O-3-1956)"cujo montan'te e·,"'>Ao rtêl'Inino ,do curSo,' será conferido o Grau de Ba- I I
'

char�f�, Administtàçãó .e os ,bolsistas catadn,'enses qúe 'ferida vala, com a'largura de _nas, a-djàcências._. .

ta assim disc�iminado: -

DO
o dese}àrém, por força do acôrdo existente en_tre a Fun- 7 mts., a direita da mesma , 'c) Reconstruçao rdo trap.·. IMPRENSA OFICIAL

da"ãó Getúlio Vàrglls e o Govêrno d� E,stado de Santa Perfazendo a área aproxima. che Miramar, de acôrdo com _!l:STAQ<> Cr$ 173.420,00.
Y ,

ri t 2
.

t lanta ex' tent bl A ceder '-imediatamenteCatarina, serão automaticamente aproveit�dos no cargo da de 370, m s . o proJe o e P lS e

'2) U f i d t na Pref itura à pr.efeitura Municlnal de'
de Assessor� Administrativo do Estado. ma a xa e -erreno

.,
e ." 'Jt'

Hã' 'ainda, enormes possibilidadês para a éspeHali- com á, extensão de 40 nits.' Parágrafo 1:° - Os ser Florianópolis, a titulo de em
, ' ,

1'-1 t
.

f id a I t as "a' ,preiStimo , por quatro' (4)'zação no ExteÍ'iór (Estados Unidos ou Eu,repa) ou' apro- 'I me�ida par!),� amen e are"" "Vlç,?S,re e� OS � S e r '.
veitamento dos que concluiram o curso da EBAP em al- fenda vala, com a largura e_ b, de:>ta ��ausula, deVe anos, um '(1) trator com -es,

tos sargos da Administração PU,'blica.,.ou Privada. I de 20 mts., se,ndo 10 mts." rao ,�er execu�ados no pra teiras ,e um cO) compreSSl)l
de ar.

'

c) A permitir a utilizar po'
parte .da Prefeitura, quand,j
se fizer neces$ário, do. Tea
tro Alvaro de Carvalho, su-

............ - _ � .,.
, ,f

ESTÃO SENDO ARRAZADOS PELO VENDAyAL

TAILLE1JRS ---:- VESTIDOS

SAlAS. E BLUSAS

·

Construa o' seu tuturo

O Centip Acadêmkô XI -de Fever.eiro da Faculdade
de Direito de Santa, Catarina CONVIDA a todos os ad

\Togados, forniados'pela m�sma-Faculdade� a comparece
rem dia 10 do cQrrente, às" 20 horas, em sua séde, à rua

:Esteves Junior, -:-á fim de 'participarem da Assembléia
Geral para a FUndação da Associação aos Ex-Alunos.

-----------------------�-------------

, ,Emprego '

A firma bnportad()ra Remor & Cia. Ltda., estabele
dda' nQ Mercado Municipal nO 28 precisa de um empre
gado para 'o balcã6.. !]'rata-r diariamente das 8 às 10 e

das 14 às 16 horas.'

........................................................................�••! .
.

'.

/". •

. � � ,,'
-

:I

Participação
IRENE BONNASS_IS, TREMEL

Têm a grata satisfação de pã'rficipar 'aos parentes e

[,migos de seus' 'Í>ai� Erneê_to TremeI e Sulamita Bon
nassis TremeI O' náscimento de sua irmãzinha Ingrid
Bonnassis 'TremeI oCilrrido no dia 1° deste mês, na Ma
ternidade Carlos COi rêa.

Florianópolis� 1-1-957.

.,
'.

E,M fLORIANÓPOLlS

,
- ,

..... "'.

',; ."

'ü M:. D d's-'� ,B O N S 'H O TÊ I S:-, D O·f"�RTA S,I t
/,

PROGRAMA PARA o- ms DE JANEIRO

_SÉDE BÁ:LNEÁR��

,
J1-:-.

!
.

t",

• �.. '"
I

'1 �I

/

* RESTAURANTE À LA CARTA
li: SALAO DE LEITURA
* BAR MODERNO

. ,

Dia 13 - Domingo __:_ Tarde dançante na Séde
Balneária - Coqueiros

•

,

"
. ; �-';" �...

·1 'SÉDE llRBANA

:11', Dia i9 - �ábàdo ;:_ 'S.oirée a partir das 22
horas

i �
i Dia 26 - Sábado - Sofi:"ée a partir das 22

horAS

" �- ," A MELHOR MESA, DA (IDADf
RUA FELIPE SCHMIDT, 9 _' TELEFONES _ 2021-,2022 -'�0�3'�>2024-, R,ÊD�,'

. "INTERNA :'. '

'i,"
"

"", '�"� ,-,

'-a..-:-.-" ,
.

Saio hoje deste hotel muito impressionado com o eS

merado serviço 'e a atenção de ,todos os auxiHar�s", .'

'Ada Rogato - Aviad�ra ,

�', I

r'

.

·i

•

'.'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-ii' '. iJJl IUS"',.. .

OS RATOS G�NIXS
sÃo NEcessÁRIoS IiDS
€Sl"UOOS DE LÃBO- ,

RATdRIOS MÉDICOS,
POfS I=!OSSuê� EM
Seu OIaSANISMO j

'UMA O�ANI%A�ú
8ASTAN'te. 'SIM'ILAR
�A OOI-lON\EM ê)
COM UM ANO oe
VIDA.,UMR4TO
e TÃO �,-140
·,COMO WMA
PESSOA AO�
40 A.NO�..

'

r.'-=,

Fabrlea Háciooal

FABRICA NACÍONAL DE �OTORES S/A.

Letras Dias

A e B 2 . �,3 de Janeiro
, C, Dó e E' .. --:. '." 4 ' .de ,Janeiro

,'�

F;-G;,1l e':f-�'�;-��.';:"'-:;:"7.?�,j,d'e<;;l.rãneirQ c .,�,

J . . . . . . . .. .. . . . . . 8 e -JJ de Janeiro'
L e M.. '.... .. ... 10' de Janeiro,
N, 6 ,e P .: .. ,... 11 de, janeiro
R e S-' �

\ 14 de J,aneivp
� 'T, U, V, W e Y .. 15 de Janeiro

'ECONOMJA ábsoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

·íQ/;��.,,·.
fMERSÃO e

/

Capilci�ade 30 �LlTROS
• Construido inteirarnen,té de

cobre,

/;. Aquec.imentu, ultra ráplôd. '

:_
"
..

'

. ),lto abundante na tempe,
ratura desejada.'

o MISTURAQOR DÁKO., de
lagem jnstQn�oneQ.;._' permHe u

maio, eoeolo de 9,adIJoçoes de

TEMPERATURA.
.

, �

"
'

,-

porque

Artigos para Motores "AUTOllGA" ltda.
'Úiodór do revo!t.ic:onário

REtiFICADOR AUIOMÁTICQ

!IRA

\

'!�,"",

,..
, ,

�O; ,"tUXJiOlEl" NA·OPINIÃO, DE
:SfUSAlltJS'REi�HOSPfDE�

:Estou encantado com a .hospíte lídade bem catarínen
se' .qqi:l' sé goza no "LUX, HOTEL'': ApoSlentQg magnírícos

,
,

. e s,ei'viço impecável. O "LUX HOTEL" nada fica a dever
. ; aos grandes hotéis das maiores capitais brasileiras, Para
béns aos seus dirigentes e' cumprimentos ao povo de Flo-
'riânópolis. , '

.' ,.; .LuCas Nogueira. Garcei - Governador do Estado de
, São Paulo.

�

_,

-,-'-0-.-
,

Sehr gutl- (l\luito bom). Ministro Kal'l Gruber Em�ai-
xador da Austria. ;

'-_,0--' ".;'
como catarínense, réjubilo-me por ver a 'Capital :dü-,

meu Estado dotada de.;um hotel como êste, .que pe,rmiti.,

\ rá aos. -que ilos,:visitam a impressão de .que ,sab,emos.o,.que_:, representa- para, uma cidade'e para o seu' bom nome

I
uma' llospita�idade simples, como é da nossa trâdJ9áo'"
mas confortav:el. _

-
"

.e.:

Nereu Ramos - Presidente da Câmara dos Depu-
tados.' � -,

-0-,
" O "LUX HOTEL" é sem fávor uma das

,

melhores
organizações ,hoteleiiàs do Brasil. O conrôrtç=que pro
porciona a seus hospedes aliado a sua exemplar admt,
místraçãc, torna-o merecedor dos majores elogíos.

Henrique La, Roque Almeida - Presidente' ,do IAPI.
,

. O
"

Não existe mais ·de3�repancia entre a trÁ\dicionai
hospitalidade eatarínense e o verdadeiro aCQI1jim�mto,
mais do que simples hospedagem,'. que se. i'€�l!.be, .' no
"LUX HQTEL'·. Meus parabéns aos seus, ídeallzadores
e sobretudo. aos que Q mantêm. .' /,

!lento__ Munho� da:; Rocha - Governador do 'Estado
.
do Paraná,

.

.

.: � -.-'-o:-- -,

I Pas5éf uma norte no "LUX.,.HOTEL" e fiquei plena
mente satísteíto -com o seu conforto. e com a"qÚ'atndlUle "

. e presteza do serviço. .
,

.

Rubem Braga (.00 "Correio da Manhã).
�

Graçal! ao espínito dinâmico e, progressista, de 'Os-
Pagamento de Dividendos. waldo Machado, o forasteíro já pode viver�m Floria-

A Fábrica Nacional de Motores comunica aos. SrS. nópohs, prazerosamente em condíções, modelares de
Àcionistas que pagará, a partir do dia 2 .de janeiro de .

higiene· e confôrto, :po sim:pático e acelhedor ,"HOTEL,
1957, em sua

-

séde social, à Rua ,México nO 3 e 11 ...... 60, LUX"..
.

L
'

,'.

t Mário Pinotti ..:.::. Diretor do Serviço 'Nacional de
andar, os

_

dividendos das ações ordináriás, rela: ivos ao
Malária.

exercíclo de -1955, e das ações' preferenciais, cerrespon- , -O-
dentes ao período 194�-1959.

.

\

Confôrto, hígiene, ordem e; sobretudo, hospi.talidade
2. O paga.mento a' que' se refere o, presente EiIítal bem brasileira, são as cár.acteris-ticas .princ\paÍs do

será efetuado entre os dias 2. e 31 de ;j8f.lêiro plÍó:x:imo· "LUX HOTEL'.' -:- estabelecimento que, rio !e-ll: :gênero,
,

'O' faltava e hoje honra a cidade de FloriaJ1opoli-s:- -. Dêle
vindouro, no .horâr io das '9,OO'-às 11,00 e das 14, O as levo, e consarvaréí, a melhor impressão, deixanc}o aqui
17,00 horas, diartan.ente, e-xceto aos "sábados, devendo. consignados ao seu díflgente, o 'll};r. Oswaldo Maehado,
os Sr�. Ãcionistas comparecer munidos da indíspensá-" 03 meus agradecimentos -pela SUa acolhida atenciosa ,é

vel prova de' identidade e de' selos de recibo.
.

amável.
3.. Para,maior facilidade do serviço e comunidade Ministro BdJtard Costa --' Presidente do 'I'ribunál

Superior Eleito1·al.dos Sra. Àcionistas, os pagamentos, entre os dias 2. e 15
de janeiro, serão 'feitos aqueles cujo primeiro nome cor
responda às Iniciais indicadas na escala abaíxo :

'1 Carrega instantanea·

·mente sua blJteria I

2" Economiza'

Elimina sulfataçãó e

",,5 prolonga a v.da de
sua b::Jteria 3, vez�sl

,
.

Pouoa c borrecimentps .

-
- ,

3 dv 8 ,terias mortas fi � \.- 'I] //rec-<:Jrgasl J //

'�ermjt� tocar rddiQ�:� .�
,4 d vontade CfHJI mo-� -- ..."

tor parado I ".'

�r�n.=
-":;J!8Tf§:_?F§ ;' 6
A�'.G-O:5 P/
�, �--·--iRT���

",' .
,',

',CONfORTO absoluto
Grande .ECONOMIA

:'"� 1-,· ____jJ"
.

-. i. "

�

.

-\.. i. ''i

AQUECEDOR. EL�TRICO> CENTRAL
<

_,';;

..
'

. VENDE·SE'
,

Um l?te ccom� duas� casas' na Rua Souz�' Dutra
,t Tratar na Biblioteca MunicipàJ do Estreito.

'

-, / '

,.

'E: D I T A I. N0 1
De ordem da lnspetol'ia da Alfândega de' Flol'ianó

.,[oolhi, fa;ço, pÓ!>lico para. eonhecimelftcy dos Srs. C.omer
cian�es, que 0--' pagamento, das Patentés' de' Registro, a
partir desia data, ol:!edecerã o disposto ira letra "b'� do
Btig() 2í), Decreto nO 26.149, d� 5 de janeiro de 1949,
(Cons'Oli(Iação das. Leis do Imposto' de CNl-Sumo>' assid'í
discri1t!ina.d,(): ,

.,.

.

:'."
'

.

'

.....·I!e:2. de Jã.neiro a '31 de março - para 'os que
,.

. tiverem' de renovar as 'respecti:vas "Pâtentes de
.

: Registro'_', �esd� que ·tenQã� Il�licitado 'a �eno-
'� vaçã.o até o último dia util' de fevereiro de ca

da ano, pagando () el!lolumimto � integral, de'
'" .acôi�do CGm o do ano anterior, se, antes. d:ec- ven

cido a.]uêle prazQ, tei'minarem o ,comércio ou'o
fabrico; os contribuintes que não tenham pago'
os em3lumE:ntos da "Patente de Registro", até
29 tle fevereiro, deverão pagá-los, de acôrdo conr
a le';ra inic;al de sua firma, dentro dos seguin
tes periodos: de 1 'a 5 ou de 16'a 20 de ma;ço, 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 dé m,árço, 'os, 'de letra "p" a "Z".

Outros�.jm, informo, p�ra esclarecimento de 'quais
quer dúviG-ás s,urgidns, quanto ao àsstinto' em questão,'
que a Alfând�ga de Florianópolis,- por intermédio de s'eu-_..

�!uadi'o 'de Agentes Fi'scais.>\ esfa:rá a disp.Qsição de �quem
mteressar: .

" I
.,
I,
.1
.

I·

·i
,I
•

\ ..

..._ .., ._

--_:�
"LUX HOTEL'" a magnifica: realiza�ã,o hóteleira de

oswaíde Machado, é uma esplêndída demonstração
,

da
capacidade. realizadora do povo eatarlnense. Levo pará
o Espirito Santo � de Osw-aldo Machado- é seu; estabe
lecimento :-/ uma ·.das . impressões mais .10r-tes Q-tié tive
'da bela e encantadorá terra' dê Santa catarínâ; Para:'

,
béns \ á-o Osw.aldo ,e a 'Florianópoli-s. .

. I)r. Cícero Alves.� Secret�rió�J:lq_. J;nterloJ: e. J.ll�içª,,,
i: ;;,-: . ,,d.O:.JW)icl��,S!Wtt�,, ,:;_' �,:;:.::?-, 'O";':';;;i '���J;,,;:;:'-��

Realmeóté; é

zum bom hotel ,- AdhelJlar de �ros.
-'---'O�

,
"

I" Como brasileil·o,. ,congl'atulo.:.m� com -;- os ca,túfpen-'
. ses e com o sf. Oswaldo Machado, proprie�ário do '�LU.X ri': 'UDAHOTEL". pela modelar organização hoteleira co�. que _

' 7' "'. " .: • \

I s,oube brindar' a cidade de Florianl>lnoh.·s��. ê, áqúeli.s··.. ·que:·
,

c' A"" Dr"v._i�ira;de, Carvalh'Ot40 ·3.0 ando ••• ���� Cónj.ulll�3'-.c. ,fel;le5: 36-1866 .. 36-1087
,

� .......
. .. . . ..

_; ,
..

_;
.

....._

.

fnestâ 'cidad,e é��aeione:rp ,QU. rviv,eIp,' caio higiem; bôa'
,

�.;
.

S60 PaulI;) � ..,--
4. Os aCIOUlstas reSidentes no mterIOr, que nao pos� . mesà, confôrto' e fiem estár. o- éà'rinli'ê"'Ütrr,g-en·te.--.-dé ,-

:.;.....,._---"'":"'..,.,..,_��"'7'---....--=.::-::-:......�--..__--:-;._.......,.,._--_:_--':._---:---sam compar.ecer pessoalmente, ou p,Ol' intermédia «Te pro- Flp_riaJnópolis e ,a hospitalidade, amáVel, do· dono dêste

O r 111110mi
.

11' F
'.,----

curadores, deyerão' solicitar, o pagamento por carta, modv�ar' :r�l, ,�sti;:íam Nempr: PJes�ntes'lh - ... , ,M. '

' ." .!\ " ,: .8 eua e 1'8'_'·10:0'pal"I-s'rorrendo as despesas ,de remessa :,

por sua "conta. Deve- . . .. Ice- mlran e. e son oro". a e arva o
,.- Pre.cisa�se de u�ma moça I;,tão, ou�rossim, indicar o ,ende}'êço atu�!, . nú�eros das

I

Aquj se encontra açom� c9nfort:àvel" me3a com conheciment(f'de Conta�_.i
respeatl_Vas cautelas ou tltulos e o mell) 'deseJado·,.para excelente, serviço eficiente e, sobr,etudo hospit;tleb'().- bHidade e .Pràtica'de Servi-,
a remessa' da}! importâncias a.-que têm direito. i �evi�e no "LUX" e, partieul.arment�, I}0 �eu arroii-adQ ços de escritor-io. _

..

Rio de 'Janeiro, 27 de dezembro de 1956 .,ldeallzador,_ Iheú velho. ,�ig(} df!mf!l-nc�.a,

oswald.Oj
-:-":-ApresentaT�se à -rua C Ii Machado - aquela admiravel hosprtahdade açoreana. '

_

e •

I Lourival Câmara - Diretor da E�eola Nacional de Pedro, Demoro, 1466_ - Es-
CUSTóDio DE ALMEIDA Ciências Estatísticas.'

.

,treito. Falar com 'o sr.
: �.

.
-

Guerra. '=,'
.

,

,

�--'------------�--------

'i'�;��"a,.
• éonstnlÇio S4t.di. s.ndo-. ��bca 'interna-de C08R!;�- .,

r,vestW.cde-'MiItefial,'ali-.mente 'ISOLANiE (lã de vidro',
Resi5téncia do: ti�

.

tubu!ar;" 1nt�irament. blindada. ,

Controle lut0m4tic9 d.e temperatura por. U-RMOSTAtO:
. que proporç_ion. grande' E(ONOMJÁ. _

� '" t-! •. 1/ �

;. 01

J,' �

l .;::.. �

(iMANTe o QU�" i=...aalcA
,

&::..:.:' ,.--.,

I.

Capacidade:'
'

100 11 I :ÓOÓ '>-litros

YoIIric , ......
'_"izWltel -, ;.�

•

�".
f'·

I
\,.:

�

,NQTICIA!�LD&COMANDO DO ?o. DISTRITO' NAVAL

'I "'., ,'. M. M.
'

.'

,

" Admissão de Médicos';,
,

'- ,

Ach�l'I'I::se abert�s as inscriç'ões pÁrl1"-o- C0nCUrSO d'e".'

�,édicós da !'farinhR
r

de JH'iineiro de jane-jro a primeiro
fie-- m�rço _� cO,rrente--,auQ, na Diretoria de Saúde Naval
Ministério da ,Marinlía - Rio de' Jan�iro.

' ,

Os' itlteressados dev�rã<ó, dil'igií'-se ao Comand: do
. \ ..

�--,.�;;:""""""".��""",,,-:-,,,,_,_,,,--,,,,�.•...•,,..,,,,,
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, V�ENA, .10 (U, ., P.) � Noticias chegadas de Budape,s(dizem 'que milhares de operario� húngaros a�eaç'"aram a,bert ame t fu' "�o
id

te em smal de pr t t tr lt d dit d
.

"

"
' .

,
n e gJr para OCI en-

� ,
,

o es ,o con ra a vo a a I a ura 'comunista, Trabalhadores de varias fabricas realizaram m�c,,8S' de protesto, 'conduzmdo CM-

__.,

tazes com a legenda: "FUGIR P-ARA O,OCIDENTE".' .' '

'

, -

1..................................................................................................... ". ,-----

','
'

'

I �açificaçã-o u��� I
I������"�'

QUE�ONUNaA�B�ENO�OG�NDEDOSUL '. I
DE LAJES: ',,' � � .

______ t"
-. •

,r I

_

(o·V,a, cr Ii s'e' na, f'e'n e 'emoCf
'

'I�ea Ne��!:��!��,a,��'.:mO����"'
,.

opinião pública atríbíuí -ed- restantes, recebidos cordía..
pecial importância às nego- .mente no aeroporto. A or

ciações com o Brasil e· ali- drm do dia das deliberações

,Nao transbordou, �as e�-I
q�ela 'coligayão partidária. Ramo>! que aguarda na, to-

,� -r- menta a certeza de que essas abrange, amplo 'prograrrm

ta lat.enteo nova crlse,l!0 seio Dívarso; fatos podem. s,er ;,l- caia uma opo-rtunidade para
a do dr. Antonio Edú Vieira' PDC que apesar do combate 'negociações .daeão diÍlamis 'relacionado principalmente

da. Frande Democr�tlCa. de pontados como slntomaticos intervir na política' do
que' .procura lastro nos dís- que sofre do deputado Laei.·- mo ao ',efetivo .tntsrcêmbro com a explir,ação do petróleo

Lajes. Grave luta mtestm� I
de borrasca i:nin�n�e

..
� ,__

� deputado Laerte Ran{Osa Vi.
tritos e com isso visa à su te Ramos Vieira Vem man- comercial entre os dois pai na área reservada ao Brasil

v�m medrando entre Os par- A UDN esta dlvHtlda "em éira qua está usufruindo o
premacía do partido no Mu-

.

tendo o �€Ú representante na sés", '. declara o vel3pertino com a inversão de eaPitaL';
tidos e grupos que formam a- alas; A =do CeI. .

Aristiliáno favores 'governamentais', eS nícípío, O dr. João Pedro Secretaria da Educação, o "Ultima Horà", referindo-se em diversas índustrtas e 'Con:{
Arruda, presídante da UDN deputado Rubens Neves. à presença da címissâo -ec()- a íntenalfícação do ínter ...
não tem podido contornar o� 'T ,·t d

' •. '1' I
.

, I' ranseri o o "Correio nomica hrasí eira na Boliv-ia,' câmbio comercial.
obstáculos e as divergências Lageano").' a qual está completa com a

se acentuam dia a dia .

.De outro lado"a íntransí
genc!a e pouca hàbilidade do
presidente udenísta fez aras
tar-'Se, embora /teinporaria·
msnte, da Fr.ente o sr. Paulo
Broeríng, o rep�entante :lo
PSP não esconde seu descon
.t-ntamanto ,face ,à 'orienta
ção imprimida pelo diretor
do DER. em assuntos polítí,
cos e administrativos.
O' PL, PGr sua vez, está an

sióso por Ver o dr. OrU Fur
tado numa Secretaria de oo
vêrno"trampoliní indicado na

ra a candidatura à Prefeito,
sonhada pelos libertadores.
Que,m ainda não ,entrou na

fogueira foram' o PRP, a

quem o governador Jorge La-
.
cerda tem distinguido com

missões de relévG,' através
, do, sr:- Cândido Bampi, e"" o

Retinarla de Mataripe
I ns u Ilc i ente

RIO, 10 tV.A.) - De acôr
do com as observações, a

produção baiana de petróleo,
já está ,�uPerando a capací
dade de suas 'próprias insta.
lações, (pipe-line), como re

finamento i! etc._:'

Enquanto MinaiS 'Oerii'is
será benefieiada com' a im),
plantação de grandss usina�
síderurgícas, por conter �
seu solo, ricas jazidas de ml
nér.io, assistem Os baianos'
de braços cruzados, o embar:
qU,e de ,23 inil ba�ris de PEL'
troleo, para a refinaria fie'
Cubatão, e dentro em breve
também para a' de Mangui:
nhos, no Rio de Janeiro.

.

Alegam as autoridades na.�
cionais

, em .petróleo que 11

ampliação '

.
das instalaçõe;;

tais como tanques, oleodutos
rerínartas, ate, se jilstificart'i.
am s,e as reservas comprava
das da Bahia forem de-na
tureza a reclamarem novas

, inyersões.
.

Reclamaram os baianos
que o produto obtido em SU,1
terra, é transferido para' San
tos em' virtude da Insutící.
'êncía de Mata.ripe, cuja ab,

sorçáo diária, não é superi
or a 7.000 barris.

,Em face do alto custo de:3-
tes ,equipamentos e a sua

descapitalização�,gl'a;dativa re

s�Iltaria" aqti"-econômiêo,' prin.
élpalmente �ara' nõ:s,�aJ:apÜ
cação de ml!-is dinheivo;,nu...ul
negócio cuja exploração es-'
tá determinada \1' um pra�é)
relativamente breve. .-

Dois petroleirOs, �oje fa�
zern' a ligaç�o, , Mataripe -

SaI)tos, ,carregando cada um,
em média 20 mil toneladas.

'

o CASO ,DA MARCHA CARNAVAtES-'
CA:"DAN'CA DO 'DIDU"

_ t ,"
'

RIO, 10 (V.A.).\-7 -O 'jovem \lic'itando-lhe que não dívul

banqueiro Carlos Eduardo de gasse sua ma:..chínha, ,po,is
Souza Campos, 'um .dos dez ! ela me deixaria numa situa
maís elêgantes da metropo- çào ridicula e incomoda. Poso
le,.§Jilá 'dias vem enchendo teríormsnte, o cantor Jorge
noícla.rio com a ínformaçãe Veiga, que iria gravá-la num

de 'que: pretendia processar gesto que não me can�o de
o auto�' da. m'átchnha carnac louvá-lo, desistiu de faze-lO.

valesaa' "Dança do Didu" E ó aS'3unto morreu. Vejo
sr. Miguel Gustavo. Didu co- ag6ra, que a mesma marchi
mo,é conhecido nas rodas do nha foi gr-avãda por outro

Ca'fé�Soei,ety", explicou Jsua cantor, ,e vai ser, ou já. foi,
conduta dizendo: .' lançada para o próximo car-'

naval. E evidente que não

uNto VOu .processar nin- me passaria pela cabeça �
guem, nem muito menos de- gir,Parte dos luéros de unia
sejo obter quafquer lucro musica, que mê 'ridiculariza
com a divúlgação da chama- Os 'pro.cessOs, por outro lado,
da marchfnha, "Dança do Di· são innteis. O mais' zmpor'
du". Há úm anp, aproxima-I tante era impedir ;;üa divu:'
damente, mantive entenldi- � gação, Q que não posso ia-

mento co� o compo3ito'f; só. z.=r".

o· �a ��8r8.8 O. Balda [.
RIO, 10 '(V.A') Volto a der Câmara, ,após a bDmena- nárias de São, Jorge" e' caIl- '

frizar que é, indispensá�el e gem que lhe prêstqU ontem tou, acompanhada pelos fa
'urgente que a Crl,lZada de S. Paulo Roberto no programa· velados que lotavàln o 'audi
Sebastião firme um pacto' "Gente Que Brilha", da Ra- tório, "Barr.acão" e l'Obrigél
com a música popular, poi_; dio ,Nacional.

,

" do, Reverendo", número' sem-
quem quiser atingir o coração No decorrer do, p,rogr3lmi ,'pre recebi:los com éntllsia,;
do povo tem que ter como a,popular cantora He',enml:a, mo pela gtnte humilde das

aliados os mais queridOS rlr Costa lançou, com(.i;;mplo su- favela.s. .'
"

�v _ d�s,l r u Dom Hel- CeSSo a. "Mar�j:la "das Legio- Falando, por sUa vez, à r4l-
.. \.. _,

'
.
- portagem, Paulo'Rl)bp.rtoma

STRE ,COM UMA nifestou seu entusi1.smo pc'
'la presença em "Gellte qll\)

DELE6ACA-O DE FOOT--BALL
brilha' ae Dom He'jer 'Cã.
ína,r-a, enalt'eceIido·lhe a, hu;.

" .'

mildade e delicadeza. � .

J. P SOA, 10 (V.A.) - ,se em seguida e' dos 40 des- Na apresentação do ,.pro:-

Grave desastLe ..

' v�r.ificou·s� ,portistas que 'nele viajavam' grama, paulG Roberto' fez,

na estrada Ç�sPlflto San- 35'sofreram ferimentos d�ver um !:esumo. da,s 'obras so!\iais

to a Santa Rita ,com um ôni· sos. o,,:jogador José Neves realizadas por Dom Helder,

bus no qual regressava de" morreu, Wilson Cesar acha- obras que o tornaram um

Pernambuco a delergação d;) se em estado desesperador e dos homens mais POPUlaNS
'clube ae foot-ba�l paraibano Móreira teve as pérnas fra- e quedaos do pqvo carioca.

Es'trela do Mar. abalroado turadas. A Federacão Parai- Terminaindo o programa,

por um caminhão o ônibus bana de Foot-balf resolveu Dom Helder 'foi cumpflmen
cap.9toll..4 vezes, ,incendiando- tomar luto por três dias. tado por centen,as de pe3:5')-

as e só mais tarde d'}!xcll a
Rádio Nacional cer'!ado s�m

pre ,de seuS amigos favela-
dos.

-
,

____ _..._...
..,

, 'QUIXADA ..

b P'�
FORTALEZA, 10 (V.A.)

Recebemos: ase. Q1'I�SO escrev�. Poris- :Á. cidade de Quixadá,· às
"Florianópolis, 10 de janei- s.o procureI falar· O unper:a- margens do rio Eitlá, é uma

ro de 1957. llsn:o a'Ça�b�rcador e �d�o. dasm ais mod'ernas do inte-
Sr. ' Diretor. soo e

_ contr�no ao eSPIrlto rior cearense, Apresimtà' be·
Escrevo esta carta para que ,cr!stao � hvre dos povo, '. �' 110 aspecto, emoldurada por

V. S. se digne, se for pos- contra ele .que- luto. Q �eu . uma série de gigantéscos ID()

sivel, p�lbFcá-la em s.eu vi- protesto �Ol le-y'a-do pelas iO.. nólitos que a circundam

..
brante Jornal. Gostana ql,l� lhas �os Jorna�s contra a, o-I ,Conta mais de ).500 prédio;!'
V. S,. puse�se e� ,�est�que_,V ' pr�ssao no, .Eglt� e na H.l_!n. e 32 ruas, é servida por .luz

, segum�e. tltul�). Ex�hcaçao ,gP!l' O maIS, ,sao �cusaço�� elétrica, água encanada e

necessarla ..,- as D?-�ntIras as· ndlculas, .busc::.ndo co�.fundlr serviço telefônico. Ali Se edi.
sacadas contra mim, respon; o po�o slmp�es que. Ja !?,ota tam dois jornais; funcionam
do: .1. Ar.tur c:1e Vas�,?ncelo� e no �el1 Par�l�:9 a smcerldiJ,- 182 escolas primárias '6-' uma

�a.cl�nahsta ,àlltl-lmperla- d� �: proposlto;3 e a ener- secundá,ria. A biblioteca, com
hsta' .

gla .d_ leva-l?s avante. cêrca de trezentos volumes

Trata-se de uma resposta a �eço_lhe, fIrmado na Co1'- pertence à Aliané;á--Ártísticá
um artigo pUblicadopel? jor- t�Zla desse �orJlal,a publica' e P;,oletária de Quixa-dá.
nal "A Marcha". do RlO de çao desse bIlhete, esclareceIl- - -

'

-

Janeiro e tl'anscrito, hojl), do; ,desta maneira, uma ex- CRIANCAS
em .seU jornal. A resposta ploração deliberada.

�

INGLESAS
qUe gostaria de dar e a seguin Muito atenciosainente; fir-

'

1;e: porque .esteja o partidu mo-me agradec1do. " LONDRES; 10 �PP) - As

a que pertenço Crescendo 'J. Ártur 'àe Va'sconcelos co-ndições de '!jaúije daiS cd-

bem porque seuS flancos ,- N. R. � Adotamos para a anças brltânicas'melhoraram

graç�s aO trabalho d03 SeUs presente, o título qUe invaria extr'aordináriamente; nos,ül

membros e ao,seU respeito à velmeilte temos dado, a ou. Umos anos, verificando-sG

doutrina _ sejam inatáca- tras cartas,' recel}idas .nas grande redução na ,mortall

veis, seria' de esperar cam- ,coddições de.ta. 'O pedido de dade. No ano pa$sado, ,ape,

panhas sem fundamento' outro títut!o, em desta'lue, nas 1,46 por cento dos escola
Não "ou eomuni'sta. 1\mo, co-· como solicita, o sr. J. Artur de res f-oram considerados em'

mo nós todos, a liberdade, a 'Vasconcelos, dentro do direi- condições Hsicas pre�âri8.8:

justiça}. os padrões de hon- to de resposta, cabe ser diri. em confronto 'com 2.55 por,

ra, e creio firmemente na �). gido !:LO- jornal. A MARCHA cento epl 1�52.'En1 1955, mor'l

mancipação nacional. Bato- do Rio, órgão por nós tQhs- reram entre4i<3 idade', dê cin

me contra tôda opressão, se- cdto, no caso, e único _com co e quatorze ,anos, 2.'153 crl-

'ja ela revestida de qualqu.er obriga9ão de atender o mis- anças;, em ! 19�, Ó núme�9"
forma,'provenha de qualquer sivista".

.

de mortes Ming1r� 9.047.
,.

Uma Carta

'RIO, 10' (tJ.P.) - A FIFA
respondeú ' negativamente'" aO!

telegrama d�: CBn no qual a

,enl:idade brasileira 'de fute·
boI solicita,va' licença especial
..para que o i:e�m hungaro Jo

, Honved jogasse no Brasil, en·
frentanlfO a equip,e d.o Flam.m
go do Rio.

;

,f Washington, .10 (U.P.) - O

1
' .ex-seCretár.io c;l, ,estado) ,or.

'

, Dea'n:Acheso,� dleclaJ;ou se hôje
, contra "DOUTRINA EISE-

salario -nummo deverá sel' NiIOWER'" para o oriente

hJlgado salvo Se o acuMuh iriéclÍ.o, dizendo que uE' UiU
,da' ordem preferencial ,l,�.s PROC,EDlMEN;!9 .

DEMASIA.

process03 existentes não der no ARRI$ Ô, MESMO

tempo necessario a sU'I apre- COMO S 'ES,IJiSINUA,-
ATTLEE MANIFES- ciação. Caso não seja julga,' ÇAO". Afb também que

do ,ama.nhã, porém, entrará o pedido' a��t(;ri�ação' ,.Je
TA SURPItESA �em pauta sexta-.feh'a, duráil- Eisl!nhower para empregar

MOLINE, Illinois, (U. PJ te a sessão extr.lOrdinária' 4 forças armadas n«_)rte ame'l'ica'

_, O eX-'Prim�iro .ministro que o presidente de; S\.lp,rel\l(.': nas contra uma agressão'- sovié

britânico, Clement Attlee, d'e- com, o obj�tivci espt>cificõ, dl tica no oriente médio "SOA

clarou que sentia muito ,em' ,julgar ma..ndad.)s-dt> ;.;egU1·(l�n- PERIGOSAMENTE COMO oe

saber que ó estado de Sir An�, ça. ,.' I TRO PASSO PARÁ-.O ABIS·

tQny Eden é delicado. Athee .
Embora as, maiol:es f-mpl'e-' MO" Ache'-l0n, que foi seere.

ex-chefe do partido trabalhis <as tenham acatado a decis§,<j ,tário de estado governo Tru.

ta da Grã-Bretanha: foi in- do pre3idente ii'l Republica man,' fez' essas declarações

formado 'da demissão ,de inumerós estabelecimento,� Sr perante a comissão de r�la·

Eden quando o avião em Que recusam a págr.r o s'alilrio ções exteri6res da camara

viajava para Iowa êity. Es' ' minimo antes cl.., Julgamente�. dos representantes.

jtado de Iowa, fez uma aterri- Assim, se a segurllnça fOI' Acheson aconselhou o con·
..

sagem força.da em Molme concedida, grar;ldes m:Jssas ,de gl'esso a rejeitar' o pedidb de

devido ao mau tempo, sin- . trabalhadores "t()rã0 Que de' I Eisenhower e a 'aprovaJ:; em

to l]luito ouvir qUe asaúde de volver a diferença .:alarial � vez 'disso, uma declaração pa,

8.ir Anthony Eden é preêa. ,�em empregad',n',T ca.so l',ç-' litica de apoio ao presente

ria", manifestou Attlee a ja negada, inumel'úd traba. ém sua oposição á interv�n·

um jornalista. Declinou ,de lhadores terão direito à per- ção soviética.

"emitir outros comentarios. cepçãe dos ,IlJrazados. N�çiies Unidas, Nova Yoríc,
,10 (U.P.) - Jordania denun·
ciou hoje á assembléia geral
q�e existem grandes, concen·

'tra�ões ,de tropas israelenses.
'na fronteira entre à Jordania
e Israel, desd� ha varios dia�,

O delega.to jordano falou
no curso do de'iJat� sobre a

líungria, na .sessão plenária,
dizendo que hav'ia recebido
um cabograma do ministro

"o extwoi' do seu país ne!l'se

sentido. ,

Madrid, io (U.P:) - Fala'n
glstas espanhois: lutam' h_oje
por preservar para se,u par-,

\tjdo o caráter de, entidade to

ela únic� dO' atual governo.
Forjando se m"danças ba

sicas. na constituição da e�
panha e os falangistas estão

, decididos � conseguir �ue sell

dominio sobre o pais não. 83"

fra diminuição alguma. Os

mODllrquistas Se lJlostram
igualmente insistentes em 4Pc
se" 'deve restaurar ii mPnar

quia na Espanha ou, pelo m<!,

nos, que. o gene�alissimo
Franco tl.ev!,\, tomar medidas

para a quéda do trono. A fa,

lange é õ único partido poli·
'tlco que o gove'rno permite
ex'i�tir

.

ein.:..Espanha,

•
-

,

Florianópolk, Sexta-feira, 11 de Janeiro-de i957
I

União Florianópolilana de 'Estudanles

rBoo1hl
f'W".I\I"_

'

.

l:om MUY CALIENTE
- -

satisfação ced.emos 'hoje a
.

maior parte desta 'cioluna
zita 'par' uma trans'criçã,o
dos nossos prezailc;s'e COIR

bativos 1:onfrades e con

correntes"do "Diário Ofi-,

c,al de Estado".
Tratll�se do I,Iflcio que

o sr. "Prof. Altino Flores,
secretá�}o do. �vér�ador,
endereç.ou aos ,·sr'iI;' Sêçretá
rios d'Estado, cOlno a's' mais
enérgicas "''e te�minativas
ordens' sôbre o uso de car

ros oficiais,
A integra do' terrifico

docume�t\) é a seguinte:
"Em obe41iência a or

dem ii.. Excel.enássimo
Se,nhor Gov.ernadilr;' soo
licito a y. "Exci,a,. tenha,
a bondade de dete;minar
prontas providênci�s no

se�tido '��... seÍ'elP,� �_U�-
...

prIdas, ,rtg'orosaméide, ,as O;
se g,u intes recomenda-

�ções: ,

! ..;..; A ':iimusina', dessa
_ Se'cretaria dev,erá:l esta-

.cionar, durante II el'pe- �
C!jf�'te, no pa!io 80 Pa� �

<.
IIclO -dI! Governo; ,e, a '.

, noite', ser rec.olhida ali

m,esmo local.'
'

II
.

- O motorista do ,�.

'ludido veículo permane.
cerá, durante o'expedi·

;,ente, numa das depeno
dências dessa" Secreta·
ria.
III - Nas tarctes de sá
bados bem como" àos do
mingos e .dias· f�riado�
a limusina será recolhi-

,

. da ao patio do gaiá�i()
do Govêrno. '

LV --- As repartiçqes de

p-endentl!s dessa Secreta
ria, IIS quais não

'

dispo-
,

nliam de garagem pró
"ria, re�olherão os seus

.

'

respectivos veículos diá
r:iamente. às 18,30' hora;",

..
no patio do Qua�tel do

Batalhão de Infantaria
da Polida Militar, onde

também devef'ãu ficar.
nas tarde de sábados e

aos domingos' e dias fe-

ríados.
.

OBSERVAÇÃO ...:. Se, a-
,tém da limusina dessa ,S. PAULO, ,10 tV.A:) A! e,sim para o deputadO Pe

'Secretaria, estive� a ser- secção paulista da UDN pre-I reira Lima; que p�rmanece
vi-la uma êamioneta (ou· tende reivindicar para um ,constantemente no Rio e .em

. � jipe), o respécUvo ín�- udenista de São Paulo a pre-, cotidiano ,contacto.com a di

torista deverá jcumprir, sfdência nacional do. partido I reç!io .nacional e com co_rre-

inêlesviàvelmente,
,

as-re- na convenção a ser convoca- ligionários das várias' seções
_ comendaçõd nrs; 2 e 4: da para março vindouro. O estaduais.

' "

Reitero a' Vossa Excé- nome mais em ,foco, com

cêucia' protestos 'Áe ehi- grande receptividade' na ca· IMPORTAÇAO
vacta estima e distinta - pital dQ. país, segUlidocse,i'll- ", .' ,

eonsideraçã,o.�' forma, nos. circulQs udenistas. RIO, 10 (V.A.)' - De j'il-

(a). Altino Floies, Se- de São Paulo, é o do deputa- neiro a novembro o Br.asil

cretái'io ,.do Gov.êrno".' do ; federal Herbert. Levy, importou 18.956 veículos mo-

Se até agora a lei regu- cuja atuação no Palacio Tira- torizadós, dos quais 4.082 de

,

ladora �e matéria rão foi, dentes é consic;lerada das passageiros e 14.874 cami-
,

cumprida _ nem nesmo pe-' mais ativa� e eficie'nt-es. nbões e onibus. Em igual pe-
lo seu autor AroldcY Carva-

'

Em pa�e3tra com a repol" rl'odo do anO. anterior haviam

lho Carneiro _ não fiá mui. tagem, O sr. Levy declarou sido importad03' 3.726 cárr!)s
tllS esperanças de óbediên. qUe fora surpreendido com af: de passwgeiros e 11.470 ·ca·

cia a seu oficio. A proyldên- notiéias procedentes do. Ri') niÍnhõEs e� oni.bus.
'

cia, entr,eta�tci, é sadi!l e o sôbre .� sua provavel eleição., Os EE. UU. concorreram,

governadp� merece aplausos. para o maIs alto cargo, da di- naquele periodo de 1956, coro I
'1 -,-,x- reç,ão do partido. E' de 'opi- ,88,B% das unidades, v,indo

N.enhum SecretáJ'ip' e- ,nião que São Paulo CGmo a- ,a ,seguir"a Italia cqm 12,0%,·
�onerou. E' preferlvel per- inda não deu nenllum pre,;;i- a AleJ;llàn'ha com 10,1%, a Su-

-der'e) carro a perder o lu- dênte' nacional- para 'a- UDN écia ','Com 5,2%, a 'Grã-Bl'eta-

'!fu! "-�ó
deverá efétrvamente reivlnc'!i nha',' c()rn,'S';�� a�Ftàns'a

'''"'''' 7••••_,. .,.. -.J'JY' cal' seu, posto'; nãó para 'êla, com'l,Oo/ô.
'" ,', ,:--

CONSELHO DE REPRESENTANTES
NOTA OFICIAL"

O CONSELHO DE REPRESEN�ANTES, da União FIo'::
fia-nópolitana de Estudantes, leva ao conhecimento da l
elas,se e"tudantil da Capital ,e do. Estado. dos poderes pú f

blicós e do povo em geral, que em reunião realizada De

dia 9 (nove) do cor�ente, resolveu· Pela uJ;lanimidade 'de
I

se,us membros,; CASSAR o mandat.o do Presidente da Dire I
-I
toria Executiva' desta _entidade - estudante LUIZ CAR

LOS DE. MELLO, Por prática 4e crime de resPQnsabilidade
'l devidamente julgado e apurado nos gaisto� supérfluos da

importância de Cr$ 2.364,50 (dois l')lil; trezentos "e sessen·
ta e q�atro cruzeir�s' e cinquenta.,ce.ntavos): � ,,], I

Dessa ,forma, e nas bàses. estatutárias, e' regimentais
deverã ser eleito novo ·membro para as f·unções referida;,

cabendo ao indicado o"(Íireito de defe,sa aO Congresso. FIo'·
rlanóPolitano, Sem cónt'!ldp" �r efeito sU3peQsivo da me-

;

dida aprovada. Fica de sóbreaviso a, cIasS'� estudantil, o

. ,povo, e�a quem interessár, que o estudante I,.UIZ CAR·

LOS DE MELLO está impossipilitado de. \1sar do nome, ,de
Presidente que até agora vinha fazend�.

Florianópolis, .10 de janeiro de 1957·

ADILSON B. VIEIRA PAULO N. D. SA
. Secretário "Ad-poc" Preso -em exercício.

RIO, 10 (V.A,) ....:. O man

dado' de segurança, impetrél
do pela Federação das In,
dustrias contra a fixação �o

QUEREM A PRESIDÊNCIA DA
U D. �N. 'OS PAULISTAS

, Hempstead, Es,tado de xo,
va Iorque, 10 (UP) - A fa
mosa poetisa . ehílsna Ga
briela :Mistral Ja:Ieceu .ontom
às 04,28 minutos, corrsspon.
dentes as seis e dezoito ho
ras do Rio de Janeiro. Viti·
mada pelo câncer a Iaureadà
do' prêmio Novel de Literatu
ra, passou sete dias em esta,
do de coma, até sucumbír fi_
nalmente. Seu corPo. será
smbalsamadoem Nova York
dev'endo ser embarcado par�
o Chile em avião especial,
domingo. óu segúnda-feira.

Nov,a York"lo. (U.P.)· -
Informa - de Monterey estad�
de �labama, qué terroristas
l\farcis!as dinaminataram uma \

igr.ej�s de ,negros, bem com�
,a,8 residencias ,de d,ois pasto
,reli' protestantes. Desta, um ,é

- negrC!, � o outro.bran-c�, mas
favoravel a igalidade da- ra

ça...
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