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0 velbo mocho da Laguna ChiOU, do seu nmbo no Mor-.
,

N 1ft 583
ro de .Nossa Senhora, como acontece sempre que Ihe tocam

• .....' na cria.
Eu m�nca,perdi tempo em lhe dar resposta, nem mes-

.......,..•••-.-:"""7'.- -. mo para develver-Ihe os insultos, pois a sua ficha é bas-
_..-- -,..;..._;..__......... tante �onhecida e os seus métodos e processos assás de-

Quarta-feira, 7 de Novembro de 1956 � Cr$ 2,00 sacredltados•.O meu desprêzo sempre lhe doeu mais do que
se gasta.sse tinta em responder às suas injúrias.

.

HOJe, c.ntretanto, abro' uma exceção,

O Bras·11 naNo par'tl·cl·'pa' ra; do COA Impugnadas as ::j�/::aiial!���:;;:::c:::!����O�enu�o��
,

"

' ,

,

•

'e1e"I'.�o:.we's Mara- ����: ��t�i�:::;a:' ::��l!��f:eoti�:�e c:;

tI·
\# um jovem infortunado para servir às am-

·

t de ürle t
.

M
;

d
· ' bições que lhe habítam o íntimo. Reponho

I O O rien e e ,1'0 nhenses a verdade em seus justos têl'mos e não se

, 'I
venha di2er depois flue de mim partiu a'

,
...

, S. LUIZ 6 (VA) - Encer- iniciativa de trazê-lo à pú.blico, envolven.,
sar, nem de leve sequer, em pois concluir:

�

"Quanto à" Se fosseo caso, assumir uma raram-se 'as apurações das' d� a me��ria de um moç� em estéreis me-

questões alheias aos interês-' participação do nósso gover- posição de completa neutra- eleições, suplementares, tcn-I
"Idas politIcas. .' •

d dmí t
- 1 . " Quando assumi a presidencia da As-

ses a a minis raçao. Co- no, jamais o presidente Jus- lidade". Redarguiu c porta- do o governo ganho por lar-I sembléia Legislativa um primo do -r W 1-
menta-se, até, que o Brasil I celino pensaria em aberra- voz que "temos uma expa- ga margem nos municípios: ney de' Oliveira, oc�pava a Tesou:a;ia �a
constttuíría uma parte da 1

ção como esta. mesmo que riência amarga do último de vítojíno Freire e Lago da i Casa. Para isto se fizera uma barganha
-lõrça da ONU para atuação 1 a ONy decidisse que todos OS conflito, do, qual sofremos as Pedra, Entretanto os OPOSi-1 :lI�o�.a1. COftseguira-se • um velho func.iopolicial no Oriente Médio,

I
países participassem de qual- consequsncías até hoje, Sur- . cíonístas Impugnaram todas

narlO do Tesouro.o seu afastamento, para
dí t d fl't' c

. que a s,:ua. vaga fosse �cupada pelo então
_

.lsse o por a-voz, para e- quer con 1 o, Prl!feriamos, -gírão muitos boates a res- as urnas e ped,ll'am ao TRE Tesouretro da'Assembléia,. que se aposen-

DULLES ESTA ATACADO peito da nossa posição, Só 'a nulidade do pleito daque-I .' " .'
apoíaremoa-moralrnenta qual les municípios alegando trau ' taria e� �egui�a, pois já possuia te,mpo de servico que lheDE CANCERr quer proposição, porem 'ir de e coação. l garantia ess.e direito. Re�ul�avam, assim duas vagas, uma a

além,
.

ccntrartaríamos �s No munlcípío de Arari f)
ser Pblr�.enchlda p�r funClOnario do Tesouro 'e outra, na As-

WASHINGTON, 7 CUP) sem ela, pelo primo de WOlney Custou a d' b t I
pontos de vista do presíden- resultado foi' favoravel aos de 15 mil cruzeiros.

.

.

os OIS a a•.�a e a
,

RIO, 6 (VA) - ° sr. Lidio ta,1\. nova clàretoria do C,N I.
Os testes demonstraram que te Juscelino" - �inalizou _

o _ oposlcíonístas que' acusou o Desta forma, dois dias antes de deixar a Presídêneía
Lunardi, reeleIto, há pOUCOS está constituida dos seguin-I era can�erosa. a parte enfer- porta-voz que pediu que nao resultado .de 1.105 a favor, o. sr. WOlney Colaço nomeou o sr, Oldemar .Oarvalho lDa�'
dias, presidente da Fedéra-

I
tes senhores: presidente _ ma, do mtestm� �rosso ex- revelássemos o seu nome. contra 74 do :governo. (e-lo,. co�o a muitas. outras nomeações e contrato;, de

ção das Indústrias -do ,.Esta- 1
Lídín Lunardí: c;liretoria _

traída do Secretano de Esta-
'

ma�elra Irregular, PÓIS, sendo as nomeações atos da Mesa

do de Minas Geràis"-foi es-' José 'Vilela de' Andrade Ne- do sr. John Foster Dulles, a-

.OP d J
e nao �do Pre,sidente, assinou-a com O sr. Aquiles Balsini'

colhido ontem, pela' unani-I' ry Neves de Oliveira Mar- .nuncíou oficialmente o De- reuresso I anuo 1:es:�.0�::t���O�U:ãO�O;!!:��:z�x��u:t�S::d!�:���:i;
midade dos delegados vot�n-I ques, Alde Feijó' Sampaio, :::��e��p�,e ���:��ou�oe li.

'

I d.e a!rp�s::.· ,��s5t4o',eo�asrm:eOsmldeamP�.�s� ..cvoa'Plhiao,auemtebnotricaadcal'e·ntl"_tas, para. ocupar a Presiden- Heitor Stockler de França, ,I '

-

.... "'�.

cia da Confederação Nacio-I Napoleão Barbosa, l'lels� CJ,- que o sr, Dulles esta passan- João Goulart, que ontem mes
'I.cado da lDsubsistencla do ato que o nomeara; foi eonser-

nal da Indústria, que é o or-l bral, Milton Cabral, Adeliono do bem no lIospital Militar' mo: p!,!la ni�hã, esteve em �:::a;: ::�oJlraria, �or mim. Nen�uma parcela de má_

gão máximo da indústria do Camara Pinto, Gabriel Her-
Walter Reed, com PErspec-! demorada conferencia com sistem d

a !tU cdon ra °b mesmo e com êle iniciei um

, tivas de recupera".ão.' Um'
'

:�
-

1
a e escrl a as ver as e despezas feitas desde o

país, Até os últimos dias da mes Filho, Waldir DiogúSi-'" o sr. JusceUno Kubitschek., prime,iro d�a_ da minha gestão-., -

'

semana passada admitia-se' queira; suplentes da direto- porta-voz do Departamento I Ontem ainda,. o vice-presi-I Ja entao havia o mesmo perdido' um irmãG, falecido

que o sr. Augusto Viana, que' ria _ Hugo de Araújo Fa- de Estado deciarou que os dente' da República 'esteve· uma sem�na antes e moço que servia como contratado na

vinha exercendo � Presiden-I ria, José Moraes Correia, Se-
exames realizados

I demons-I- reunido cOIll varIQS represen-t' :::::!. As��mbléia, também ali colocado pelo primo Pl'e'-
cia da CNI após pleito. me-I bastião de Holanda Caval- traraní q\le a lesão não se' ,tantes d�, PTB na Câmara c Oldemar solicitado por ml'm a apr se t d

_ I est nd a n nh t'
�

, , - to' .".
e n ar os ocumen-

morável, seria candidato
_

a canti, José Octavio, Moreira, e eu li' um ou�ro 01'-
.

no Senado deven�o' amanha s. de caixa, c.omprobatórios dos gastos ha'vidos das ver-

reeleição. A impressão cor-: Joaquim Victor de Holanda, gão. entrar, em �ontato com a Co-
I �.s .destinadas ,ao �xercício, gastos verificados de 1°' 'de

rente em certos circulos, no, José Bittencourt 'de Paula, 'Ü poda-voz do Departa- missão -Executiva Nacional Janeiro a 10 de abrd, alegoq não possui-los, não os tendo

I' 'd -p rt'd' E' t
encontrado· na. Tesouraria. O Tesoureiro antel'ior SOII'cl'ta

-entanto, não se coneretiZOtl, Guilli'-erme Renau"','.Exped'1'- mento de Estado, sr. Lincol�' O.c. <I' 1 o cer o que o do a
.

f l'd
,-

'"

.

': _,'
.

.

_

ln orm�r, e �CI ou �ue o ex-P.residente Os havia arre ..

e ontem ,pela manhã apenas to Fernandes, :Óomkio Ve" White, declarou que o exa- sr. -Loao Goulart, nao preten-, cad�flo. A vl�ta diStO, 101 com grande trabalho e infinita
uma chapa, reunindo repre-! loso José Alair Martins Ba- me microscoplO preliminar, de discursár no Senlldo,' co- paClencia, nao tendo faltado cautela

.

e probidade, que

s�ntantes. de varias Federa-li tist� e Mario. Moraes; con- do tecido extra1do revelou mo se noticiou para falar procuramos refazer, aos poucos, o arquivo da Tesouraria
_

J
' ' -

' pelo 'menos no- que se referia aos 100 di d
. -.

'

..çoes, do Norte, do Centro e selho fiscal � Di'ego Blanco, tral<ar-se de um adenocarci- sobre questoes relacionadas, 1954 N- ",�,' br ..
-

as o eXerClCIO de

I .
- . '.' .ao .....vla. som a de c�ntabdldade. As verbas Ita-

do Sul do País, foi r�gistra-I Antonio Ferreira Pacheco p. noma. No Walter Reed Medi- com suas tI ansaçoes· Junto vIam Sido delapldadas, tendo encontrado algumas tMal-

da, tendo a encabeça-la O· Clovis Coutinho daMota; su- cal Center, infol'mou-se que ao Banco do Brasil. Conside- mente esgotadas. As contas apareciam diariamente e os
,

o nome do sr, Lidio Lunar-I_ plentes do conselho .fiscal _ 1sso significa "üm turno·r ma- , ra o assunto superado e per- co!>radores insistiam em receber de uma Casa sem dinhei-

di. A eleição, qu,e .se proce.!,i-Ieitor Mota, Raphãel Nos;. ligno'l; feitamente' esclarecido com
ro, o qu_e !�es era devido. Levantamps,um débito de 269

., " , RIO 6 (V."
, ". '. " contos, lDlclalmente mais tarde co.lli o anãr m t d-

deu a setguir, consa{p'o.
oU-:l c.hesi e Custód'io Vicente li'et- A. 6.p.eraçãÇ). r�alizatla ,no '_

A) - Proceden_:- as notas clivukgadas)�ela pre- I) .�'. toa, 'eleva;'dQ� a:'VaS-é"üez;' fie - ,j. �C1l � �

por �nanimidade; refJé'tin�ol Feirá,
'. ",'(")..21-

•

�_'
•

__ s�. p\J!l,eS;-!:lensis�i� .!e",de����chitJlQ1["-��IL .,,' ���
, :�Ui_i:a@� b;�.a.A';6RW;;.eom d�-�.

a unldaçle de pontos, de \lJ.S- , J " ,�. '1 .d·air ."0 .peáaçç e�r.ri6')ao ,Rt'lf� 11dl�&�"6;' ct' sff ·ftfentl:j'j)f� .� <ffi::Ci"édfto.
-

'j.-dO�.i'l tâ1#éJ§;",1OO. éem ·ttias Il_av!,am'. SidQ:"gasto
..
s nada-

ta dos industriais'brasileirog, li. nova diretoria
'

deverá tlnt,éStino gross.o, fazendo�se .' '...; I'< -
-

'
. menos" e, t.:R5.062,10 �ruzeb·o.s, ,f1Calldo., a' AS$emblêia re-

, duztd:a._,a 308, 'para' os scus nove nieses de funcionamento
neste momento, .em tornQ do tomar posse em solenidade a em seguida a sutura de duas (exe!u!das, as verbas para pagamento de vencimentos
programa d� reno�l:lção !Wrc ter lugar no dia 2 de dezem- part-es a fim de restaurar a

EM
SUb!!ldlOS).

,

'

,e

sentado pela 'diretoria elei-· bro proxiino. continuidade do intes� 'B�gotá' Dom Jaime Câmara Ehviado à Comissão de Justiça, numa das suas ses-

. BOGOTA', 6 (UP) ..",- Com ção cordial aos prelados vi- soes, pa.r� farolar, como de seu costume, Wolney, com aquê
a assistencia de .delegados de' sitantes. O Cardeal Crisanto

le seu ?,eltinho de mol�que, gritou:
veneráveis congregllções e-

I

Luque' Primaz da Colombia t
D

Oldemal', tl'az os documentos!"
,

. '" d t d
. I .

"

'. e f'ato, Oldemar os levou. Se os tinha consigo me -

,PISCOPel<l:S, e. Q o o

contl-I Juntament�
com altos preh- tlll quando os mesmos lhe haviam sido p d'd'"

,_ 11

nente e tr q' fi d· f
. ,', h

. ,', '. e lOS, se nao os
,

,
" ? e as uals gu- ?S, unClOnarlOS dos Minis- av�a, como e 'prov�vel, tendo.-os recebidG J).aquele dia,

OBclarap.o-1l4 'do 'mballador JO'lo Carl'os· Moo,·z rum emmente� ,chefes da terios, da-Embaixada do Brn- cabia-lhe 'decl�ra! te-los recebido no momento, para que

y W:.,
. D .' ..

. .

.

Igi"eja Catolica, "inauO'urou-1 si! � outras' personalidades pel'ant� a Comlssao de JUstiça não pairasse dlÍ;yi(la da sua

RIO,7 <VA) _ O Brasil foi· setembro a 2� de outubro gia' Atômica foi a maior �a.,.
'

- 0,
,

'
' . , honestldad'e.

apontado pelos partiCipantes último. E frisou: realizada pela ONU- e conto'.!
s .. , esta, tard.e, o Primeu'o _apresentou, às' cinco hor'ls O exame dos documentos revelou qu Wol t

da Conferencia de Energia '- � Por proposta: subscrita com 11 participação de 82 Congl:esso EpIscopal Lati,nli-I
da tarde .;de ontem, domingo, outr31s.coisas, que se lôr mistér trarei doc�enti1a'::n�:

Ato"mica realiza"a peloa ONU
.

t
-

r t' países.
AJ;llencano, as boas--vindas ao Cardeal a pu'bbco, comprara 100 mil fôlhas de papel Buffon e 70

u p,or vm e ,naçoes ,a mo-ame- . '. Comissões especIais do go- Dom Jaime de Barros Câ-
mil de papel a,,!setinado, à Tipo'gralia e Livraria Blume-'

como o "País do Seculo XX", ncanas, a A:gencla Interné)- - Pel!l- primeIra vez na'
verno vem' prestando 'ec 0-' a' d R' d J' n�uense S. A., na valor de 23.700 cruzeiros, cuja dupHcata

dadas as possibilidades inu- cional de Energia Atômica, a �stória uma organização .

I e_ m Ia, o 10 e anelro.' fOI resgatada a 20 de janeiro.

-meráveis de que dispõe para ser criada, em cuja sede defi-I se preocupa em ajUdar os A I I
"'" 1 A

"A ,�xistên�iá deste material não foi constatada na As-

'o aproveitamento imediato ni�iva será em Viena, facili- 'países no tocante à difusão
I fevo ta' a ema greve' na' Mar�- ��r;:::e;:�e����ole::-Co�ua� dsettetrmdineilsedapu�'asse quem a

d b f" lt t d t' b
-

d'
, 'f' d

," , I I
. '. c n a a o pe o epolmento de ai-

os ene lClOS resu an es a ara a o tençao e fmanCla-. pacl lC� a energia atomlca, . ,

I h M
gunS funcionários que fôra recebida pelo mesmo Oldemar

aplicação fia lj,tomicidade pa-. mentos para os projetos atô- em cUJa fase entra o mun-I comecara a qua -' n a erc,ante CarV:álho, que· nãG .sabia �izer onde, se encontrava, que

ra fins pacíficos _ declarou micos a serem incrementados do decisivamente _ prosse-f'
, destinO toma!'a. TaIS. depOimentos foram, confirmados' pe-

à imprensa no Aeroporto do nas áreas sUbdesEm'Jolvidas' guiu o sr. Carlos Muniz a- quer momen'to U. ru"g' ual"a
lo reci�o assinado pelo aludido funcionário passado na

.

_.. _

,. _.'� Nota. Flsca,l B D. 19187, que conserw'O em meu poder.
Galeão, o Embaixador João do mundo, centuando que, na seSsao dei

Deve-se. ,-,izer que à mesma 'Firma adquirira e pagara
Carlos Muniz, que presidiu Salientou o Embaixador encerramento da Conferen- ,BERLIM, VIENA, L9N- ;RIO,6 (VA) - A bordo do a A.ssembléia à 23 de janeiro mais Cr$ 18.800,00 de merca-

.

aqueles trabalhos, de 20 de. que a Conferencia de Ener- cia, o Presidente Eisenhower DRES e PARIS, 6 (UP) navio ingles "A!cantªra", dei- dofias; e mais Cr$ 7.200;00, P�!fos a ,3 de fevereiro; e mais
_ __ escreveu um discurso, lido FunCionários ocidentai!? infor Xaram ontem Santos; de re- Cr$ 17.970,00, 'pagos a 1° de -:narço: E, para que as coisas fi-

UMA GUER'RA DE PETnOlEO
.

I pelo Almirante Strauss pre-' maram que a -revolta -<jltico- torno a Montevi1eu, Os ofi- dqued�tbeF� claras, deve-se dizei' al�da que o representante

� .

'.
t d' .i' .

a I a Irma, seu vendedor ou COisa que o valha, era o S1'.
sldente do Conselho de E- mUDls a })O e�a começar na Cla s dos. navios urugual:>s ,Braz Carvalho, irmão de Oldemar e também Pl'imo de

nergia Atômica dos E.U,A", Alemanha Onental a qual- "Carrasco" e "Punta deI Es- Wolney, a quem ainda haviam sido compradas mercado-

O presl"denfe da Petrobra's preveA a ai declarando que êsse país co-I quer momento, encabeçada te". EsSes óficiais em núme- rias, em janeiro de 1954, no valor de Cr$ 21.400,00.
'. -

locará à disposição da Agen- pelos e:tudantes, ° clima ali rQ de vinte solid'arios com
Destas mercadorias.mão foi possív�i vel'ificar ou não

d f
.

I

d
.

d
'

t'
..

l'
- ,a e"lltrada na Casa. Del-as como recebidas exceto as 170

ta os retes em co·nseque"nCla o con cia, lmedi�mente, cinco omman e e 19ua a� que an- seus. colegas que entraram mil fôlhas pl'imeiramente referidas, que ni�guém viu.
.

,. mil quilos de urânio 235, pa,. t:c�deu as re�oltas na PO-, e� greve em Monte1vidéu, re- A vista disto, _não !ra _possível CGnservar Oldemar de

fl"f
'

O
I

t M 'di ·ra os seus projetos, o que
lonia e Hungna, I , cusaram-Se a. movimentar os Carvalho, na funçao, pOIS nao merecia confiança. Mas o seu

I O no nen e e 10 demonstra a disposição do .

Com 22,dilvísões soviéticas navios e em manifestações afastamento só se verificou quando foi aprov;do o Qua-

RIO, 7 (VA) _ Solicitado mestre deste ano não se alte- governo norte-americano em aquarteladas na Alemanha pelas ruas de Santos, protes- drG e se criou uma Diretoria �e Contab�lidade -. e �ãQ,
a dar seu pronunciamento rou substancialmente essa' prestigiar os trabalhos do Oriental, os 'anticomunistas taram contra. a determina-

comtO se, quer f�t�r cdrer, por tVlngança sobre pessoa. 100-

,_
"

d' t d' t·
- .. -

. cen e, so por mo IVO e paren esco, e no momento de jus-
sobre a crise no Oriente Mé- porcentagem.

. I novo orgao. tem lan e e SI uma arefa ç�,o da admmlstraçao na: tas � c�mpreen�íve!s aflições familiares, motivadas pelo
dio e suas possíveis conse- A importação de· petroleo Esclareceu o Embaixador considerada �mpossível, mas ClOnaI dos portos do UruguaI faleCimento do Irmao.

quências na questão do abas- bruto veio da Venezuela.' A que a sítuação do B.rasil, rio OS manife�tos estudantis afir que ordenou o seu regresso Continuarei amanhã.

tecimento petrolífero daque- navegação do Oriente para o terreno �o 'de�eÍlvOlv�mento mam que o sentimento cres- a. Monte.ViçléU' �s dois

na-,la região para o Brasil, o ceI. Brasil vem sendo feita nor- da energIa atomica, e con- cente entre eles é d que che- VIOS permanecerao fundea

Jartari Nunes, presidente da malmente pelo Cabo da Boa. siderada, 'pelos demais, pai'- gou o momento do "agora ou dos em Sa�tos até o termino

Petrobrâs, assim se manifes- Esperança, sem passar pelo' ses do mundo, sim.ilar à da nunca". da Igreve.

tou: _ "A 19uerra rio ()rieo- Canal de Suez.' E ac,rescen,:" I
India, referindo-se ao pro-

-------'----.

te Médio, preliminar da 3a. tau o presidente da Petto- grama daquela Nação para a Complet.OU um século rodeada de 344'
Guerra Mundial, é eminen- brás: "Deve-se prever, po- for�açã,? anua,l, de trezentos

temente uma guerra _de pe- rém, uma alta geral nos fr�- cientistas nucleares. E con- 'desce'ndentes
troleo. b Oriente Médio dis- tes de "petroleo bruto". "A fessolr-se .otimista, quanto
gõe de cerca de 60 por cento America Latina � grande aos resultados

-

que podere
das re�rvas de petroleo do produtora de petról'&l, princi mos obter aqui daqui a, seis

mundo, palmente a VenEi'zii.�'la. meses, quando, estará ins-

E nenhui:na tegião de grail-'
"

talado em São' Paulo um

de riqueza petrolifera' viveu Sem c.úvida alguma, o a- reator de pesqu�sas.
em paz' nos últimos cin- bastecim«;!nto de petroleol - O Brasil - COncluiu -

quenta anos. A interrupção. bruto nas nOs�as refinaria� de larga fonte de energia

na nalve-gação pelO Canal de' será afetado. embora não: elétrica inaproveitada, pode

Suez 'afetará seriamente a
1 considere que no, moment� rá, com a adoção imediata-

economia da Europa. " venha.
a provoc!lr

.

situação' da energia atôniica, suprir

° B'rasIlimportou em 1955j ��ave para,o pais. O comer-, suas, deficiência�:� .

E', pois,

do Otierlt;f ,Méqio"ceEc:a .. de .:10 ,d: J;�e�J,o?r9;;(;l�;,"E,l.lr,?p[\"�r\9:"�a�po;,·1:7i,i,e;!.;,, llde,�" ...v_r".t"�=v,

trinta: e se��: l5,oTce,I;ltáA ,;).�e...; 1 e,�te,:s�n,l� ,se�a,�uf�ePt�e;:it:�I'êo,:,np���::B��g"..ti91��,�i:"t64!<ÍP�\t#e!\&"i�. ,1:��ldo'; '\'i '." �'�1ii:,; \.'·:�'fi��':�:�!!'}

,..-_._-_._- - --•.••-.-.----.J

...-.-•.•."..-_..-_..-_-_-.-.-:.-...- ...- ..

RIO, 6 (VA) - Comentan
do a situação ínternacíonal,
um porta-voz do Itamarati
desmentiu que houvesse o

Brasil dado apôío a qualquer
país atualmente em, luta. °
porta-voz afirmou que' a po
lítica de Juscelino é não pen-

Eleito o presidente da Confederac'ão
I' .

'

. das Indústrias
'

Brasil, o País atômico. do Século XX

RIO, 7 (VA) - Rodeada de-

344 descendentes, Icc:memo�
rou ontem 100 anOs a senho
l'a Emília Olinda Nogueira
Ttrra, residénte em Ribeirão

Preto, Estado de São Paulo.
A venli'randa senhora, déS
cendente de tradicional fa-

teve 15 filhoS, dos quais oito
ainda estão .vivos. A descen- RIO, 6 (VA) - Falando, na' la imprensa. Quando ao che

�ência de d, Emília é �e 8, manh;í de ontem, a "O Glo-' fe do. movimento, ceI. RafaEl
fIlhos, 10� netos, 170 blsne-, bo") Hipolito Sanchez Quell,l Franco, que teria viajado pa
tos, 66 trmet03 que, proce-; e�baix,:tdor do Pltraguai, I ra Buenos Aires, .nãó lhe ten·
dentes de todos os pontos do disse nao lher ter, sido comu-I do sido possível o desembar

Esta_?o, foram ontem a Ri- nicado oficialmente a ocor.-I qu(!, pois fora detido pda po
beira0 Preto levar-lhe para- rência de um complô subver-I lícia, o embaixador Sanchez
bens. Foi, ao ensejo, celebra- sivo ,para depor o governo do

I
fri:ou: _ "Trata-se de um

da missa na Igreja de São seu país, que teria ocorrido' chefe do Partido Revoluci..}
Jo� que a centenaria fre- na màdrugada de ontem em

I nário Fer:.berista; grupo gol-
ip'0r, ,As�!ln.(��, nen,hUIDa lmpor-

.

t'e1�{);l'áfi�as
.

-Complô no Paraguai

mília paulista, é viúva do sr.

João Francisco Terra, ' seu

escolhido Por seu �ai

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, '7 de Novembro de 1956 '0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINft

INDICADOR PROFISSIONAL
..._......._..�.._-

M 8 D I C OS,
-

DR. NEY PE&RONE7 I Curso Caíertaease
DR. WALMOR ,ZÓMER BR. JOSE TAVARES • ��.;". (Registrado)

GARCiA IRACEMA -"ormado pel�
'

.

.I...acuIQa�e �acio- Português, Inglês, Matemática, Latim, Música
Diplomado pela Faculdade !\Ja· DOENÇAS NERVOSAS E MEN· lal da • Medicina ynlveraldade "E" r h F . Ch'ld "

.

eíeaal de �dlclna da'Unlver- :TAIS, _ CLIN,ICA GERAL do, Brull � ng' IS OI 1 ren.

Ildade do Braln "Angustia _ Complexol -- '

.

RIO DE J.ANEI�� d Aulas Selecionadas Em Pequenos Grupos QU
ET-futerno por concurso da Ma- Jnsonia - AtaCjues _ Mania., - ,perfelç....ment_!l Da l,��a. Individuais.ternídade-Bseela PrQblemática afetiva e sexual

' llillud_ Sao Mtpel. ......

(Serviço do Prof. Octivlo Rp·, Do Serviço Nacional de Doen- Prof" �·_rnaudo Pauhno' Prepara Candidatos aos Concursos, Públicos.
, drigues Llmll) , ças Mentais. Psiquiátra do .nternv por 3,. a�OiI do Serviço Matrículas Abertas

li:x-interno do Serviço de Clr.r. Hospital-Colônia Sant-Ana.
' de Cnureia

,

�ia do Hospital L Ao P. E. T. C. CONSUDrTóRIO - Rua Tra- Prol. Pedro de MOUTa- ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 16
do Rio de Janeiro jano, 41 _ lBas 16 às 17 horaa. OPERAÇOES

Médico do Hospital de Caddade RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva. CLlNlCA DE ADULTOS
• da Maternidade Dr. Car" la9 Tel 21101 'ÚOENÇAS DE SENHORAS,...

Corrêa
.

CO�SULTA.3� Diàriamente daa

,DOENÇAS DE, SENHO.'iAS ..:.. 7 - 9,80 nQ Hospftal de C»ri-

PARTOS.:....,OPERA<,IOES dade.

Cons: Rua João Pinto n. "" RESlDtNCIA - Rua Duarte
, DR. ARMANDO VAI,..III· ,Schutel, 129 - Telet. 3.288 -

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS '

, Florianópólia.
Atende com horas marca-: DR.-CESAR BATALHA DA

das' - Telefone 3035. Dos Setviçoll de Clínica Infantil
SILVEIRA

Residência: da Assistência 'Municipal e, Hei.-

Rua: General Bittencoun �
-

IlHal ile Caridade Cirurgião Dentista
101

• CLtNICA MéDICA DE 'CldAN·
Clinl'c& de Adultos e

.
'

�AS E ADULTGS; ,

,Telefone: 2.693.
_ Alereia _ 'Crianças R.aio X

Consultório: Rua Nunes MII- Atende. com Hora Mar-
chedo,' 7 .� Con4ltas das 16 ã.
..IS horas. : <

Reaídênctaa Rua M-arciçhal Gui
lhetme, 5 _ Fune: '3783

M�D1CO ,

CLtNICO i>j!: CRIANÇAS
,ADUL'TOS '�

DoenÇt.lI Interna.
CORAÇÃO '--:. FIGaDO -- RINS

� INTESTINOS -

'

.

. Tratamento moderno 'da
, SIFIILIS

CLINICA Consultório '- )t.!la Vitor Mel-
de - eles, 22.

OUVIDOS _' NARIZ -

, HGRARIO:
E GARGANTA Das. 13 às 16 horal. -

'DO Telefone: Consultório - 3.415
DR. GUERRI�lRO DA Reridtmcia:' Rua José ,to Vale

FONSECA .

' Pereira 158 _:; Praia da Saudade

• Chefe do Serviço de OTORI- -:-' Coquciros
'

�O do Hospital ue Florianópolis.
- _.

possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNO,s !!.hRA
TRATAMENTB das DOE.NÇAS
da ,ESPECIALIDADE .

'

, Consultas _, pela' mal!hã no

HOSPITAl<: "i .

À TARDE''''_ das)A; as 1í _

no CÓN�tllI,TóRIO '_ P.ua 401
ILHF.<" l' li"\' :l ' '

, .J

RE��ntNCIA � F.elipe Sch
midt" nO; 11,3 Tel 2365. :.

-_" ------�-

DR. ROMEU .BASTOS
PIRES

'.

MéDICO
Com prática).l0 Hospital Slo
Frandscól de' Assis e na ranta

Ce�a do Rio de Janeiro
CLINICA MéDICA
CARDIOLOGIA -;

Consultôrto : Rua', Vitoi' Mel-
r.,les. 22 Tel. 2675.
Ho rârtou: Segondas, Quarta. e

S..xta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23, _ 2° andar, apto 1'
'Tel. 3.00:0.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARA1SO
P,i�DlCO

Operações �,Dojlnças ,de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso dJt Especialização' no

�"Hospítal dos Servido're� ,do, EI-
-ta4o. .�

__o

,

, ,

"(Scl:viço do Prol. 'Mariano ,de
Andra'de). '

Consultas _ Pela mànhi no

Hospit.lll de Caridade. -

_ À tar-de das 15,ô� hs. em dian
te no cônsultõrio á,Rua Nunes
Machado 17 Esi{uina, de Tira-
dentes. Ter. 2766.

'

Residência - Roa Presidente
Coutinho 44. reI.: 3120;

" I

-

.

DR. ANTÔNIO ..MONIZ
DE AllAGÁO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
,

Órtopedia
'

'.'
Co"sultório: João Pinto, 18.

Dan 15 às 17 diariamente.
Menos aos Sábados
Re8: � Bocaiuva 136.

Fone: - 2.714.

DRA: WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. 'ANTONIO DIB
MUSSI'-

'

MéDICOS
CIRURGIA CUN:�CA

, GERAL-PARTOB
Se;viço I!ompleto e .,speciali

lado .das.DOENÇAS DE'SENH9-
RAS com modernos métoàos de

diag�ósticos fi tratamento.
SULPOSCOl'IA <;:,- HISTJ!:RO -

SALPINGOGlti\FIA - METABO-
.

, LISMO BASAL-
tt-\dloterapia por ónda8 cuda.·

Eletroco.gulaçio - Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n •. 1,

l0 andar - Edifício do MontepIo.
Horário: Das '9 às 12 horal -

Dr. MUSSI.
Dal 15 às 18 horas _ Dã"a.

MUSSI -
"-

Residência: Avenida Trom-

powsty, 84. .

_. - _._---
...._- �-

Redàçio 'e Oficina., 1 r.a Con
,.'.beiro Marra, 'n. 16. TeL 1021
- Cx_ P08f4J 139.

'

Diretor: RUBENS "_. BAIIOS
Geren,t8': DOMINGOS 1'. D.

AQUINO
Re,pre8entautel:

Representeçõi!. Ao, S. Lara.
Ltdà

R,,:';1 Senadór Dantil.. 40 .....
' 1°

<' àJ\dar. '

DR. ALVARO DF I Tel.: 22-5924 - Rio d. Janeiro.
, Rua' 1·6'..de 't1Nb'Vembr.cFt28 lia

CARVALHO nda>' !ala 612 '..:;_' Sãõ Paulo:
MéDICO Dl: CRIAN(;At Assinaturas anual •• Cti 100,00

PUERICULTURA - PEDIATRIA
_ ALERGIA _INFAN'l'IL '

C'losultórin' - RUR Tirade,,·

tes n. 9 - Fone: 2998. ...

Residência: - Av. ' Hlrclbo
Luz n. '156 - 'l'eI., 2.530.
Hodrjo: "'"': Das 14 às 18 ho·

ras dié riamente

DR. J(fUO' 'PAUPITZ
FILHO

Ex-intern-o da 20· enterma't�.
e Servi{;_)� de gastrQ-enteroloeia'
da Santa Casa-dQ Rio de, Jeneiro'
I Prof. W Berardínelltj-. .

Ex-interno do H08p,it.1I1 mater-
nidade V. Amara].

"

DOENÇAS INTERNM
Coração, Estômago, inte.tino,

ilgado .e víaa bilia,:ea. Rin... "

(;ori;ultório� Vitqr M"irel.. 21
...

Das 16 às' 18 horas. -

Resldênéia r Rl1'a- Boeaiuva 10.
Fone: 34õa;

\
{

- .....-----

DR. MÁRIO D,E LARMQ
,

C'ANT'IÇÁO

DR. CONSTAN'rlNO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
qoenças "de nenho�a'

- Patto•
o-:- 'Ope.ra�õel - .

Urln'rlal
t .Cnrso de 'aperte oam!l"�" e

lon'ga prá�ica nos
J

QIIPltal' de

Buenos AIP,es. _
-

,CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schmidt" nr.,18- (sobrado). :t(\)NE
3ú12. •

HORÁRiO: 'da. 15,�, 18 ho-

ras
Residêncla: Avenida Rio B"all�

co, n. 'l.2.
,

A-te�de chamad�
Telefone: - 8296.

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

DR. LAURO DAURA
CLlNICA cQERAI,

Er.pecialista em moiés'Ua. de

Senboras e vias urinária�.
Cura radicál' das infecções

agudas e, ctonjcáài,' do ..perelho
genito-u,rinãr!o em ambo.,�'
sexos:

'

_

Doenças. do aparelho Direltlvo
e do sistema neryoso.'
Horário: 10% ás 12 e.2� á8 li.

Consultório: R. Tira;!entes, 12
_ l0 Andar .:.- F'one: 32411.

Residênôia� R::, Laeerda Cou

tinhó, ,13 (Chácara do Espanha)
_' Fone: {l248.

FARMACIAS DE PlANTA0
DEPARTAME�NTO DE SAúDE PúBLICA

Plantões de Farmácias

M�S � DE. NOVEMBRO

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

2 sexta-feira (ferlado) Farmácia Sto, Antonio R. Felipe
3 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
4 domingo' Farmácia Catarinense Rua Trajano
10 sábado (tarde) Farmãcía Noturna' Rua Trajano
11 domingo Farmácia Noturna Rua Trajano
15 õ.a-feíra (feríado) Farmácia Esperança ,R. Conselheiro Maha
17, sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
18 domingo Farmácia" Nels(l"n Rua Felipe Séhmidt
24' sábado (tarde) "

Farmácia Moderna Rua João Pinto
25 domingo .» Farmácia Moderna Rua João Pinto

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna, aítuadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.'

A present., tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, em setembro
1956.

-c,

DR. ALFREDO RODRI.
, GUES DA ROCHA

Clínica Geral - Cirurgia "
.

• Partos "

Consultérío : Rüa CeI. I
Pedro Demoro, 1663 -

sO-I'brado.
Residência: ,Genera,l Vai

gas Neves, 62 - Estreito.
Horário' das 14 às 18 ho·

Dr. ALMIRÓ' BATALHA

Diplomado pela Faculdade de

Medicina da Universidade' da
Bahía

Clínica Médica de Adultos e

, Crianças
Doenças de Senhoras

, Operações Partos

Ondas Curtas - Raios Infra •

CLíNICA DENTARIA Vermelhos e Azul

DO Di;ter�ia '- Eleetro Coagulação

DR: ALVARO/ RAMOS CONSULTORIO: Rua Coronel

, .• Atende' das 8 às 11 horas 1 Pedro de Moro, 1.5'41
·A D V O G A DO, S ,I e das 13 às 17lA horas dia-" .

1.0 �ndar, ��. A
.

-

J .

2,
1 Frente ao Cme Gloria - Estreito

MEDEIROS' '" riamente. ' Consultas das 9 às 11,30 e das
DR. JOSf; .

Ruà Victor Meireles 18 I· 18 'às 20 horas
VIEIRA

,,' .
,

- 4.DVOGADO A HORA DO-
CaIxa Po.tal 150 - Itaj.' ,TONICO ZENASa I) ta -Ca tarina.

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO' FLORESTAL

,DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

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

A V I S O
A Delegacia 'F'lorestal Regional,

no sentido de coibir, ao máximo pos-
l,!.vel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os doscstrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavsadores em ge
ral, para a exigência do cumprimento do Código Pleres
tal (Decr, 23.793 de 23�1-193�) emtodo õ Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO'

_"
Nenhum �)roprietário de terras ou lavrador poderá

rroceder, que1.-nada ou derrubada de mato sem solicitar,
com, antecedência', a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente; estando os

infratores sujeitos a penalidades.
,

REFLORESTAMENTO

Bit. CLAR�O G.
'GALLETTI,

'';_ ADYOGADO -
Rlià Vitor-,Meireles. '60.
FONE:: 2.468 'r

Florianõpo.il +,

DR. ANTONIO -GO:&fES DE'
,

ALMEIDA
ADVOGADO �

Escritório 'e" Residência.
Av. Rereilio �uz, 16 •

� ." ",

T!!l�lone: 834C.
'

,

' '

,

•••••••••••••••••".... ,1\0 'fRIMEIRQ SIN, E FRAQUEZA, TONICO ZEN�\
, ,,,' .._ jilA MESA i ,

'

• D E N T, i S TAS 't-,_� .;......,....__;_-:-- �� _

, Da SAMUEL FONSECA \CIRURGIÃO.DENTISTA "."'_
g

I ',"

g
,

Clínica -- CiruJ'eia Buc�l

-I
.' ., ta e,m" �om,- se ar -:.In�,aProtese'DentAria'" '

_

" "
Raiol 'x e' Jntra�Verlll'Uao "

.dConsultór?:Al���ncia:
'

e .rapl IZ
FO!:� 2�:��ando ,Machado, n.6 ',80 'NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS�DO

'Consultàs: d:. 8,UO ã. II ho-I'" ',;ÍI,IUIDO·--;-SO�L".8R'AS,ILIIBO:=--ras e da1l 14,00 àI 18 hQra. II C ,

Excluliivam,mte com, kor. mar� .FlorianópoUI - Italaf - Joinvllle - Curitibacada. 1··"Sábl!�o .,_ d� r 12.
, II ,:"

-

A.
'

�

-, ..
.

.t" ri'
i

j 1, . Agellc'ia .! Jl,11I& DeoQoro e�quin., d�,l
DR. LA�O tcÂLDEIRA�'" ,. Ku&< Tenflnte :Silveira "?

�ÜOO� �

CIRURGIÃO;"DENTIST�\
CONSULTóRIO ' Edilld,,'

Partenon ,_ 2" andar '�' .ala
203 _,Rua Tenente, SilveiJla, 16
Atende diáriamente das .8 ã.

II horas
aas 'e 5a.' �al 14 ai 18 horal.

- 19 as' 22 hora•.
Confecciona :Dentadura. I Pon�

e� Móveis d.. Nylon,
'

Telefone: 3666.

Esta Repartição, pela rêde de víveíros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

semlmtes de espécies florestais e de ornamentação, para
fornecimento aos ag�icultores em geral, interessados no

reflorestamento de suas terras, além de prestar tO,da
Irientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi.
lidade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
110 Banco do Brasil, com juros.de 7% e prazo de 15 anos.

Os iÍlteres'sados em assuntQs florestais, para a

)btenção de maiores esclarecimentos e requererem auto·

rização de licença' para queÍÍnada e derrubadas' de mato,'
I
devem -dirigi,r-se às. Agê!lcias Florestais Municipais ou

I

diretamente a esta Repartição, situada à rua Santos
Dumont nO. 6 em Florianópolis ..

I Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: AgrisBva
3. q.Express'u Florianópllis Ltda+

l!ONDEREÇOS ATUALIZADOS DO I1XPR.lSSO

,Florianópolis.

.·.-'!'..·_.·...--,..............·.·.-_........w.-.-.·.-.-.- •......-_·.·.·.·........-OI

'.:€"
.=-.:
--

FLORIANóPOLIS LTDA.

Tra�sporteiJ de Catitas em Geral entre: FLORIANóPO-
1;..IS, ,PóRTO ALEGRE, ,CURITIBA, SÃO PAULq" RIO
DE JANEIRO :m BELO'HOR!ZONTE.

"

\ ��triz: FLORIANóPOLIô Filial: CURITIBA
,

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua' Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 COep6sito) �32/::6

25-35 (Escritório; Telefone:-12..80
Caixa Postal, 435, Ena. :reli�. "SANTIDRA'"

,End. Teler. "SAND�ADE" SU�

ADMINISTRAÇÃO

""rOA.

Filial: SAO PAUI.O

-
'

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

Agência: PORTO Al.EGRli.:
) "Riomar"

,

Avenida do EstadQ 16f6/'16 Rua ComenilaC;or Azevedo,
, 64

'

Telefone: 87-06-50 Telefone: 2-37-38
Atende "RIOMAR"

End. Teler. "SANDRADE" Ei1d. Teleg. "RIÓMARLI"

lotes, casas, sitios, chacaras. pin.hais e outros imÓveis de
grande : importância e oportunidade vara os melhores

negocios
- POSSUlMOS PARA VENDA IMEDIATA ,

Casas e terrenQs nestá é�pital, no Sub-Distdto do
Estreito, Co�eiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
oportunidades, l�cais de grande futuro e a preços ver-'

dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio Sãa Jorge, Sal,a 4.

,,,'Venda avulssa ••
'
••• � CrI '1,00' "

Anúncio mediante eontr'to. A,tacla: RIO DE JÀN'EIRO
OS originais, lIlesmo 4ão pu·

- MRlo••r"
LHeados; não, .erio devolvido"
A direção não,le rellpon.abiUu

"elps cone"" emitidol 'l\Q" .r�

igos al.lliJ
'

Agência: BELO, amue .

ZON'fE
"Riomar"

,\ 'eu ida Andl"". 'as, 871-B
'releftme: ':'-30-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo 1"'etto} 99
,'''ou.: 82-1'1-88 e 82:.17-37

,Atende "RIOMAR"
En� Teleg. "RIOMARLJ"
NOTA: - Os, nossos serviços nas praças de parto

Ale�rf'.. Rio e BelO: Horizo�te, são efetuados peloá n08SOS

aaentes
'

'!RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'
·-Fones: 25-34 e 25--35 -

liA Soberana" Ppaça,15 dé.novembro'- esquina

rua Felipe Bchmidt

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ClUBE DOZE DE AGÔSTO Dia- 10 noyembro --- "A PRIMAVERA E o' CHARME.
a participação da Sta. Ernestina Brüggmann - no Si elegante -Ban(JÜ

desfile Copacabana, no, Rio.
<]C___ c

'

:: -JWjiii • }i,
__

'

_

A' illllJV8Içil soviética na Hungria .

.. ,�

to tempo,
ín tim��' assoeíados
kosi, foi afastado 'de seu

pôsto no dia 25 último,
pouco depois ,d� chegada,
Budapest, de Mikhail A .

ch�s recebidos nesta capi-, cidid��ente,- pró-soviético Suslov, membro ido Presi- 1:'1)P;')
tal,",pl'ocedentes de Buda- que acaudilhava Matyas dium Soviético, e de Anas- "

pest,:'-;\�-uncionários so- R3!osi. .

,

"

tas I )'vlikoyan, um dos au

viéticos se '___npl'�e.nj;aram Eu seu propósito de re- xiliares' do Primefro Minis

na capital húngara, na se- Terõconirô"�ôbl,e__a �- tro Russo.
mana passada, a fim de di�, gí-ía, .os homens de Moscou ,'-Sü�eê-Ílíltst'd�m
tarem como deverá formar- reorganizaram, consísten- assuntos dos Partidos Co-

• _/. '..
•

I
•

se o alto comando comu- temente, a Junta Diretiva rnunístaàque fúnclonam na

,....__._ _ �
nista na Hungria. É dêste do Partido Húngaro e tro- õrbíta

. sov.iética, também

lha do sr. Antônio de Bar- modo que a União Soviêti-. cal' os' homens nos postos desempenhou importante
ros ca se 'propõe influir no fu- do govêrno, numa série de papel, no ano passado, na

- sta. Olga Maria Hubb turo político da Hungria, movimentos complicados, desbituiçãó de Iml'e Nagy,
- sta, -Alína

'

Vieira de adaptando-o, 'da melhor ma- que sugeriam -uma partida que era, então, Primeiro

- menino Paulo Tadeu, Souza neira, aos desígnios de de xad�e-z. Ministr9 da Hungria. (Isto

filho do sr.' Waldir de Olí- - sra. Lúcia Curlin, es- Moscou. I ,Afastando-se dessa nor- aeonteceu" 'em janeiro de

veira
-

Santos, e de sua pôsa do sr. Manoel Curlin, Esta não é a prlmeíra ma unicamente depois, da 1955, vel'q.icando-se depois
exma. espôsa d. Zilá Men- residente em 'Itajai vez, mas a terceira, que O�_' forte pressão exercida pe- uma, sérJé' de fatos muito

donça dos Santos - sr, Edmundo Santos homens de lVI�scou ,tentá-' Ío.s aconteoímentês revolu,,_, reveladores: Rakosi anun-

- sr. Jonas Machado de - sr. Alvino Meriço, re- ram, neste dois últimos f cionários de Budapest, Mos- : ciou que ,:0 próximo Plano.

Cordóva, alto funcionário' sidente em Brusque I anos, ,�rientar os destinos
I
cou ordenou, na -semana Qu�nqueria], incluiria' Um

da Penitenciária do Estado +r: sr. Jorge Vogelsanger ,p.�líticos da Hungria na
I
passada, a destituição' de programa ativo de desen-

- sr. J. Artur Schraman -, menipo Otávio �ope�J �r�,p��,!�S;lJF\l; _;.."',' ��poe,·.Gj:!r��6��()}.p....o+:ili�(\Í. VOI�,i)n��%U,n� jn?�t�'_ra �e�,. ,.'", se, \

- sta. Otilia Barros, fí- Junior ,'T" . :Em cada lUlU dos casds, 1'0' Secretário dó Pãrtído sada.,.E�.:;fevereH·o, ll;dIas _ ,
.

"

_ depois-' d�,: renúncia .de'Ma- .'

EDITAL N. '7 .

,;_
-' lenkov, "li:nuÍlciou-se que

_,.,
"

.

_'!.:.;.
Nhg_y S9frerlt um ataque

L'É 1 L À O D E :M: E R C A D O R r A S�' cas-díaco. �.Em março, Na

!?;y foi acusado' por Rakosi

dos in loco caso apareces

sem nas ruas portando ar

mas.

No momento exato em que
teve início o "at�que geral"'1-- 4 horas da madrugada --

uma greve geral eclodiu ria
S· F d'VIENA, 3 - Tanques e' -ferrovia envolvendo depois e_Iviço rig'i ai.reso.'ld,adoll soviélicos lança-. todas as fábr'icas e (ficinas

ram um "ataque geral" con- ,do país.
. (OFICINA DA ELETROLANDI�) ....

tra os revolucionários pa-, A revolta, asshil como a �EM DE UMA BEM MONTADA SECÇÃO.
triotas húng;al'os numa ten- greve, ainda �ão foram de- DE': PINTURA A DUCo. E CONSERTo.S
tativa paI'l:!: -,SUfocar. o 1!10Vi-j

tidal'!.
'

A rádio

,contro�ada PA,RA REFR.IGERADo.RES, A ELETRo.mento libertador que se es- pelo govêrno na cidade in-,
palha por todo o país. dustrial sulina de Pece in- LANDIA Po.SSUE AGORA, UM ESTOQUE

, A Rádio, Búdapeste decla- fo;mou que os rebeldes for- CONSIDERAVEL DE, PEÇAS E ACES
rou que o ataque "ordenaqo maram um "conselho revo- SORIOS F Gpe'Jto govêrno" progride" sa .. Iucionário". A transmissão

'

. RI IDAIRE, AFIM DE· ATEN-
tisfatôriamente", mas em de uma rádio da província' :PER COM BREVIDADE A TODOS QUE!
outras- transmissões confes- de Baranya, na região nor... POSSÚIREM REF-RIGERADo.RES Do.MES
sou que a luta já envolve áeste da Hungria, ouvida a- TICo.S o.U COM
mais cinco cidades, além de qui em Viena, continha 01'-' ERCIAIS DE QUAISQUER
Budape�te. áens militares para as fôr- MARCAS; EDIFICIO, IPASE ,- ANDAR
A rádio advertiu os cida- ç;s da resistêl),cia. Em Ma- TÉRR�'1.Q - Fo.NE 3376 (PEÇA ORÇA-

dãos de qUe seriam fuzila-I
. <?ont. na �a; págin9. MENTO)

,

'§ii
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Um velhinho das ·leAdas.JapODesal,
HENRIQUE DE CASAIS

Rezam antigas lendas japonesas
Que um velhinho de plagas misteriosas

Fazia reflorirem mortas rosas

E arvoredos daquelas redondezas.

Tinha para amarguras e tristezas

Medicinas sutís, maravilhosas;
Mesmo de longe, curas portentosas
Fizera em almas de agonja.-psêsas,

•
• -_�_' _' ::r' ""--' ___

O mais fundo, pezar, a mais sombria

Dor, transformava em limpida alegria,
O velhinho das' lendas japonesas,

Que fazia f.lorirem mortas rosas

E tinha medicinas misteriosas

Para curar pezares e tristezas.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:

, t

CONFEITARIA PlAZA

LUNCH DO
HOJB i

F U N C I O N A R I O�
Chocolate com torta - Cr$ 12,00
A PARTIR DE 22 HORAS: DANÇAS COM O

CONJUNTO DE RITMOS

-:jj:-.
MUSICA __ ALEGRIA '-,-,'_ CbNFORT�.

Mo,vime,Ato
Libertad-or

.-

A RUSSIA LANÇA, O "A

TAQUE GERAL" PARA
SUFOCAR AS MANIFES
T A 'ÇõES PATRIO'TICAS

QUE SE ESPALHAM POR

TODA A HUNGRIA

TôNICO DOS CONVAL.ESCENTES. l"TôNICO DOS.DESNUTRIDOS '.

contém excelentes el�entos 'tônicos:
fósforo, Cálcio, Arsel'liato e Vanaclato

de, 'sódio.,
OS PÁLIDOS... DE'PAUPERADOS,

.

:: S G O T A DOS; MÃES QUE
CRIAM,' MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberõO' a :toni
ficac;õ�e.tàl do'oj.�ariismo. com o

._�.' � Uma festa de deslumbrante eleqênde, com.

.se apresentará com seus l.indos _êfos do grande

Mo'vim-ento

Senhoras! Senhoritas!

feliuPrãlicalnvenCâlJJ
para a bel-eza dos seus cábet9s!

6lRaa,t/g/gtItJl"6$
�.

,'Agora você poderá enrolar seus cabelos com

tôda -8 comodidade e rapidez! Os novos

Gmo-Onduladores TON� tornam facílima essa

tarefa. Para sua próxima ondulação
permanente adquira o CONJUNTO TONI com

Gmo-Onduladores. Os Grao-Onduladcres

são muito duráveis. pãra futuras ondulações,
basta comprar apenas um

Estôja TONI - "Especial" ou "Original".

Para conhecimento dos interessados, tendo em �is·
ta o despacho do Sr. Inspetor Substituto desta Alfânde
ga, exarado no processo N. 3439-56, a Comissão abaixo
assinada torna público que esta Alfândega promoverá
!lO dia 6 do corrente mês, das 13 às 14 horas, em segunda
'praça, leilão de mercadorias abandonadas no Serviço de
Colis Posteaux, de acôrdo com o artigo N. 263, da .Csn
solidação das Leis das Alfândegas e Mesas- de Rendas,
'('ombinado com o art. 97, do Decreto' N. 16.712, de
23-12-924.

/
'

Outrossim, comunica que � relação das mercadorias
se acha à. disposlção dos interessados, com os membros
da Comissão. nos horários de 12 às 17 horas, diàriamen
te, exceto sábado, no horário das 9 à's 12 horas, nesta
Repartição.

'
-

Alfândega de Florianópolis, 3 de novembro de 1956
Frederico Platt

PRESIDENTE
Dionê Barbosá Marçal

• ESCRIVÃO

gou com o fim de investi
çle. "diversionismo ideolô-

. . gar as razões por que
gieo", e foi condenado pe
lo Comitê 'Central do Par-

Rakosi fracassara em man

ter a disciplina do Parti-

ti�Ao')d . _

d P tid C
do.

-

O mais antigo diário de �
.eeisao o ar 1 o 0- Ao que 'se acredita, Sus- '. Santa Catarina,

�unista foi r�cebida pela lov chegou à conclusão de

I
C

Imprensa húngara com / R k
. ., - Leía e asslee

que a OSI ja nao serve a
grandes ataques contra Na- f' tátí

.

/ seus ms e que suas a 1-
gy, que ftlI acusado de ser

cas de homem f t tor-
" .

)' t .

I
01' e o 01'

naciona IS a e oportunis- "
.-

t 1" >
naram persona nom gra-

a.
,.'

I ta" não só para o povo, se-
O PI�OXI.I!l0 pas,so de Mos- I não também para os líde

cou �o� "�hamar a ordem os ! res -do Partido.
parbdarlOs de Nagy. Dois

Q t .. .

l'd "t' 'I
au 1'0 semanas lUepOlS.

1 eres sovle ICOS foram 18 d
.

Ih R k ., l

mandados a Budapest: a. e JU o,, a .OSI anun- ..........,........,..-_-N·_·..._·.·.·_·.·.·.·...

. . ,

'1
ClOU sua renunCIa como

MlkhaIl Susloy e o proprlO h f d Pt'_' T d
.

.' .
c e e o ar IuO. o aVIa,marechal KlementI Voroshl- -

Ih "t' f
I

. nao s,e e permI lU a as-
ovo

t 'dar-se e maneira honrosa.
. Em abril de 1955, vo-I Pelo contrário êle foi obri.
roshilov declarou que es- gado a confes�a� que fôra

.p�rava que os comunistas I culpado de faltas de tempo
�un.gar�s a�astass.em,.

S��! "stalinis,ta",
ao

PI,.eteildervacIlaçao, toda 'posslbrh. '1m govêrno absoluto de um

d�de de alheamento da d_?u- homem só, ê qUe tinha vio

tl'l�a de Marx e Lenme. lado �s princípios de "leal- tido, tornaram�se mais fre
Afu-m()u que ,falava em dade ao. Partido".
nOqle' do Partido Comunis
ta Soviético e de modo osten
sivo e público, d«;!u um bei
jo na calva cabe"ça de Rako
si. Duas semanas depois,
Nagy era expulso.
Em meados' dêste ano,

Rakosi obte've outro tipo de
beijo da União Soviética, o
beijo da morté política. Em
princípio d,e· junho, Suslov
che�u no,vamen'te a Bu-

I da,pest. Nesta ocasião, che-

OESTADO

VARIZES?
USE

HEMO·VIRTOS
LíQUIDO E POMADA

-

.anteriormente recebida a

substituição de And,ras He

gedus - com enorme apa

tia.

As eXIgencias populares,
no sentido de se restaurar

N,a,gy no Poder e expulsar
se Geroe da chefia' do Par-

quentes .. Todavia, Moscou
fez ouvidos' de mercador,
até a semana passada. En

tão,� já era demasiadamente
tarde para se fazer qual
quer coisa. Nem mesmo a

nomeação de Nagy como

�.
Primeiro. Ministro e a su

bstituição de Geroe por
Kadar, por ordem de Mos-.
cou, poderiam agora conter
a maré dQ sentimento anti-

A mão de Moscou exten
dia-se a léguas. O Primeiro
Ministro suplente da União
Soviética, Mik6yan, partiu
de Moscou, a fim de assis
tir' às alterações no govêr�
no.

A substituição de Rakosi
foi recebida pelo povo hún�
garo com,O um simples ges
to, sem valor. A nomeação
de Geroe foi recebida da
mef!lma maneira como 'fôra comu�ista.

I

.

,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No próximo domingo veremos, 'apó� longos anos, a eqelpe do Britânia, de Curitiba; que' conta com 'um grande plantel futebo
lístico. Não se sabe ainda se ·0' adversério dos paranaenses será, a seleção da Capital ou do Istado. Ispere mos até ,amanhã pa

,

,
/ fa saber ao certo. .

' .

..�+..�...�...�...+..�...�...+�+...�++,.. � � .... � �'�..." � � � � � � � � �'� � � � � � � � � � � � � � � .. � .. � � � � � � i � � � � � � � � � .. � �
,

Dia
·

-15 .w·õs·wCaiôieoes·w�ifo�w�pãõíã·�"iâiõs·rêiêíieia-ô
as faixas simbólicas

Um qrende-tlube do interior,' provavelmente o Carlos Renaux, virá dai -combate ao time de Valério.
Em palestra com o

sr.,
ximo dia 15, no estádio da

I rosos coniuntos de Santa rã 'as faixas de campeões bate de tão amplas propor
. Campeonato E tad I d t d

'

.
�

o

,
' -. ,s ua e a O titulo máximo da Di-

Arnoldo Souza; digno preai- rua Bocaiuva, .' um gran- I Catarina, .possive�mente . �. de 1956., �
ções, muito lucracra, o pú-, Futebol, a� mesmo tempo visão, Extra de Profissio-

dente do Paula Ramos, vie- dioso cotejo amistoso entre' Clube Atlético Carlos Re-
.

blico que deseja conhecer' que terá ensejo de aplau- nais.
mos a saber do inter�sse; o seu '!:.j;eam" de profissio-l naux, ocasião em que os Não resta dúvida que, as possibilidades do clube I dir os 'Pupilos do ar. Fran-
do clube. de efetuar no pró- nais e um dos -mais pode- craques paalaínos recebe- com a realização de um em- : praíano para as lutas do, cisco Caríont pela conquís- Aguardemos!

Si - -.-A� []HATAIAD_. TURF� �
N,�'

Enriquecido o lar do crack Nilson·
'';'

Na última quarta-feira rotinho que na pia batismal
f cri o,lar do valoroso crack receberá o nome de Jorge
"avaiano" Nilson Dutra e Gilson.

���,1"��
Dutra enriquecido com o

advento de um robusto ga-

,.., �·--�r----:-· ��- ....... � /.'"
."�

Nossas felicitações
venturoso casal.

ao

.... -

" '_ .'

_

......
, ....�����_';}�_==- liIiiííiií.il!iiliil

, "

�-o---- �
� ":';íiiit(.>_-�" .. ",--5";;=

�ç- O Pr'esidente Rubens:J Lobo dO:�::;p���:��!;:�::: ;:�:e:::;f;!���x�-�
� e �yírios lembros da diretüria: do América ;:::!:��,ta:ltE�o:;:�3;!: ����dOn�Ol���r���
Cons_equências do rumoroso caso da transferência

-

do' cotejo Amé-rica x Caxias - Em vias �e;t�:, ia�,P; :eI�:�bat:" reportagem, o esportista
f" João Sebastião da Silva

,.

. de renunciar o presidente da 'Li�a J oinviIJense de Futebol �e:d�ã: !�:��teO � si�:oa�: (Dião), ex-árbitr� da F.C.F.,

JOINVILLE (Do C�rres-' sr. Jorge Mayer,le. Com:o consecutivos, como reina

I
acóntecimentos _ que resul- bem o I Congresso da Crô- ção dos concorrentes ao cer- 'a�aba de .assumlr as fun-

t "t
-

li t por pontos çoes de diretor do Depar-

pondente Hugo.Web�r, pa-j
sr. Ruben .:J..obo. se solidari- , tam?e.m a impressão �ue o ta�am d� .?ontrove�tida pe- !

nica Esportiva
..

do Estado ;':�d,�d!:.�
IS a,

tàmento, .de. Futebol d,o cíu-.
ra "O Estad-o", especial pe- zaram, varres díretcres, en- Amenca.F: C propora ao leja Amenca x Caxias, mar- de Santa. Catarma, para t'

1 ° _ S t O be Atlético _ Guaram que
<, I .

F C di 28 t
,.

� I L' J' .
an os, "

la TAC) -' Novos ,.aspJ�é- '.tre.os quais os srs, Alcíone seu co-irmão Caxias . " cada para o la . e rans- cujo onc ave alga om-,
, 2.0 _ São Paulo e. Co- des-de ja se prep�r� para

.tos se juntàram a'ó;rumwo-' \Gom€s d� 'Oliv�ira, '�mau-: nova data ,p,at·.a� a .realiza-
'

fe�ida;; d� com�m ��ord�, �illens� de ��tE\bol' de� seu
, :. .

-

apresentar no proximo ano

so caso cr-iado cOrl].�, não .rY P{azera, _ Izolmai; l\:{ar- ...ção desse match 'd,*�mpeo-- p,ra o dla 18, O>- presidenté integral apoio e esta em- :�mthlan�, 3. , �uma 'equipe capaz de levan-

reaHzação� ,42' "élassico" 1inS, SasHio' _dê'Olíve'ira e o' nato, uma v�z' que não pre- da Liga Joinvillense de Fu- 'prestando cooperação. I �.o -<PalmeIras, 5
tar o titulo máximo da -ci-

.

." d d d'
-

tê
"

it d
-

bei téb I J' E'l' G' I' 4 ° - XV de Novembro
citadino América X Caxias, encarrega o a rreçao ec-, tende acei ar I;l mao eI- e o sr, ose ias lU Ia-

b"
.: . , dade.

pelo certame da Federação nica da equipe, Amaury jada os dois pontos' da pele- ri, quezemou a iniciativa Novo com ate '�PlraClcaba) e Taubate, 9

,
,

··b 1'" E f'-di. - n Cf A' tl 50-Portuguesa de Des-

"T b ICatartnense de 'Ente' o, Piazera. mace o rumo ja, para cuja nao rea IZa:� ja trans erenCla e ar ICU-
S

-

O PAULO 6 (V A) '. O"m O a
domingo.

L

Como 'adianta- que tomaram os aconteci-' ção dia 28,. aliás, contri- lou as. demarches, 'está pro- pA I d J'
., portos e Juventul'l, 10

b-. .' \, . - au o e esus e o aro, 6 ° - XV de Novem 1'0

mos em correspondencla mentos, o presIdente .do buiu. em face dos aconte- penso tambem a renuncIar,; t'
-

O 'P't f" 'B
· "

anterior o referido prélio Conselho Deliberativo. do,' cimentos. Com respeito a cria,nda=se assim novo as-\ gen mOt sc�rt
1 ad ora� I (Jau), 11

'_ ugrm�
. '. _ •.

' - , i,
.

. d os pro agonIs as a maIS 7 ° - São Bento 12
nãó se realIzou p'elo na,_o Amenca F C convocou uma este aspecto, o da dISPUta pecto nesta tremen a con-

.

1 I t 'á' t' I..
• , O Clube Atlético Guara-

. C·
.-

_.l.t d'"
I -'. . d t 'f

- 1 't d sensaCIOna u a que J 1- ., • '. •

d d
comparecImento do aXlas reUl1lao ex raor mana pa- da peleja em outra a a a usao que o� eI ores o'

d
'

.

t' PROXIMOS JOGOS nY, Ja mlCIOU a ven a os

.

d t d d t C'
I

d b'
..

- vemos ensejo e assIS Ir.
bI'lhetes' de sua tômbola.

F C que depOIS e um co- ra a ar e' e erça- eIra e ser marca a, ca era agora "O ESTADO" estão toman- Foi um cÓIÚbate que' trouxe Q�arta-feira
ml''il acordo entre Caxias e na qual foi analisada a si-

'

a palavra final à. Federa- dó conhecimento. Todavia,
a 'assistencia em suspense NO PACAEMBU ,(à noi-

Amé�ica F C pa�a a trans- tU,ação .criàda com a sa.ida' ,<;ão Catarinense de 'Fu�e�, rspertl.-se que :se, o presi� desde -que soou· o gongo' te) _ C. A. Juventus x S.
ferência da peleJa para o do' presIdente e outros dlre- huI,' uma vez que se trata dente da LJF vier a se, de.,

dando mlClO ao combate
I

C. Corinthians Paulista.
próximo dia 18, iniciativa tores do clube, ficando re- de eampeonat<> de seu pa- cidir' por esta atitude" a.

até que voltou a soar dan- ..

i' -da LJF e com o inicial solvido não ser_ aceit-a a trocinio t! no
.

qual 'estão mesma somente venha a se . Qumta feua
. do por terminada a peleja. I

-

BU ('
"

acordo da FCF, à vista do ren.)lncla apresentada e (lisputando .!pais oito clu- concretizar após o dia 18 NO PACAEM a nOI-
.� Pita exigiu que o nosso.

recuo do -América, poste- tambem serem nomeados os bes de outras cidades do de novembro, data em que campeão desse tudo o que I te) - A. Portuguesa de

rio:rmel!te, p.ão m1ris con- conselheiros DarcY . Cubas Estado: . nesta cidade, sob iniciati-
tinha para poder vencê�lo Desportos x E; C. XV de

cor�ando com a transfe- e Max Pruner, para com o
I _ EM VIAS DE

<

RE- va da Liga Joinvillense de
ma& foi perigoso até o ulti-: Novembro (�au).

rencia, pela pressão de ele- pre�idente do Conselho De- NUNCIAR O PRESIDENTE Futebol reunir-se-ão os
mo s�gundo da luta, luta' SabadBQu,.mentos ligados ao clube ru- liberativo sr. Jorge MaYer- DA' LIGA JOINVILLENSE presidentes das Ligas de
essa que passará para o,s

NO PACAEM
.

(a n�I-
bro, _recebeu ordem de �o�, le, pessoalment.e se enten- DE FUTEBO-L::_ Como Futebol do $stado e a

anais do box nacional. Es- te) - S. E. Palmell'l:ts X Sao

gàr no. domingo, isto, é, derem com o presidente re- consequencia 1!ambem dos F C F e se realizará tam-
ses dois grandes valores do Paulo F. C"

,-dentro de vinte e quatro 1 nunciante, U Dilue foi
t fe�� -ROOR'IGUES ESTARIA PROPE';\ISO A ,box sulamericano voltarão'

AVARI _

horas, ou pouco mais. Em
I
em seguida. esse en en 1

'. .n
-

a se defrontar no dia 16 do I NA RUA ,J
E C T

'-

consequenCi,a dIstei e à vis-
I mento, segundo soubem.o� 'corrente mês de novembro. I

C. A. Juventus X . . au-

ta do não

com�areC-imentOfPOl�
pessoa presente, resul- 'RESCINDIR' COM· O AVA'I oaté.

do Caxias F C, que . antes tou que o sr. �Ruben Lobo, Novos _ recordes DómingQ
justificOll sua ausencja, o à principio relutante, so- Terminou, dia 10, a sus- cores' alvi-celestes. Toda- EM VILA BELMIRO

sr. Ruben Lobo, em. segui. licitQu UUl prazo d� 48 ho- pen�ãO :do' dianteiro Rodri- via, desgostoso .com a puni-, Mu d' '1- :::;antos F. C. x S. C. Corin-

da à sa,ida for�al dada pe- ras para pensar a. respeito gues, aplicada pelq AvaL
-

ção, o· player em' referência n Iab thians Pa-u1ista.

la equipe do América, con-, e dar uma resposta, tendo está propenso a rescindir LOS ANGELES, 5 (U. �-------------

vidou novamente alguns I em vista a atenção que lhe Assim, o jovem e

ardOrOSO,
seu contrato para no próxi- 'P.) - Parry O'Brien,. supe- I

o 'Flu'
.

m'.1·'0e',usemembros do C9nselhó De- 1 foi di$pensada pelo Conse- "'plaYér" já póde' entrar em mo ano ingressar no Fi-- rou o recorde mundIal do

liberativo para um reexa-I, lho Deliberathro. Este pra- atividade, defendendo as gueirense .. Será verdade? arremesso do peso, alcan-

me da situação, lnclúsive a zo de 48 horas deverá e:lt- çando t9,25 metros no cur-

sua posição particular, Co-I pirar-se na, tarde de quinta CATEGÕRtCO _ TRIUN.FO· DOS, JOINVI- so da ultima sessão -de trei-
mo esportista, reu�ião qu� I feira, quando então se .co- namento da turma norte- • "." '.

·11.d
'

deveFia dar-se na 'segunda lnhecerá da sua. decisão de- LENSES: 5X2' _'
americano de atletismo, no aSSO'IIU _.�,l�,·., .,'�_.,' ':" I ,'e·ranea

I
feira, à tarde e à qual não ; fi�itiva,' sabendo-se ainda

. '. ,'. lVlem9ri..al Coliseum, de Los
�;,

compare.::eram
- ,os que fo- que () referido Conselho O Jogo dIsputado ,domm- pl1esenciou o choque, di- Angeles.

I
"

'11 d
.

t
�. - :/

-

A rodada do Campeonato. 4°' Botafogo e Flamengo,
ram con.vidados pelo pre-I' dis,tribuirá uma ,nota ofi- go passado em JomvI e zen o que, o con3un o ,nor- Ness_a <

mesma reuniao, , . . '.

I
.

I,. 1 Carioca acusou os se,guin- 8; -em 5° o Bangú, 10; em

sidente do América F C. cial que será publica,'da pe· entre as seleções da "Man- tista esteve impecave , s�n- foi ,tambem batido o recor-

\
_.

Y. I 1 d t f' tes resultl!dos: ! 6°·0 Olaria, 17; em 7° São
Sentindo-se novamente des- la crônica escrita e faradá. chester" catarinen�e. e � u- do de es acar-se a . 19ura de mundial do revezamento

FlamengQ 1 x vàsco O· Cristóvão e Bonsucesso, 20;'
prestigiado o sr. R�ben Lo- Reina a 'impressão que o', menau-Brusque representou de Gaivota, considerado o dá milha. I

,

A't t'
. I' "- d 't" ", 2 o

.

'd d (Rendã- de ér$ .........• em 8° Canto. do Rio, 23;
bo incontinenti redigiu o sr. Ruben Lqbo, voltará um. eXl o eClllCO, segun- a lcelce a VI orla. li' X. , Ao turma, constItUI a e I
instrumento de sua renún-

i
atrás à sua .decsão tomada I do nos informou 0:81'. Ju- resultado. Charlie Jenkins, Lon S,pur- 2.166.235,10).:- v

i
9° ,Madureira,. 25 e em úl-

cia, entregando. o seu car:' I de d�ixar a presidencia do
I
lio Cesarino dã Rosa, pre- ,O 20 jotto est,á marcado rier, Tom Courrney e Lou Botafogo 4 x São

cri$t�'-I'
timo a Port.il�uesa, com 2V

I I
.

d h-
, 't vão O.. ,pontos perdldos. .

go às m&p,s do presidente I
Améí:-ica, cargo que exerceu. sidente do Departa.mento e para aman a a nOI e, em Jone.íl, ,percorreu, 'a distan- d d

, Fluminense 3 x Madurei- P'róxima rQ a a

do Conselho Deliberativo" ha mais de quatorze anos Futebol q,a CapItal que 'Bluménau. cia 'em 3'7" e ·l/lÔ. O re-
-

-

ra, O A próxima rodada
-

màrca
-

Pau I·a' RI·.m('o's'o
'

�·x·-·'--":' A·tl'e;t:,·lc'o· �:�::,:�:�Z:a::�:;.��; ��:;;: �,:F6::f.:'e;:eR�O ;� :e��:�:a��::�ÓB:�:::
2

; minense, Canto' do ;Rio x

Olímpicos de 1952, com o
,

','
• '1' ,

. Vasco, Portuguesa x Fla-

Com o J'ôno entre os' dois fricoJores será encerradoo, n�· noite' de ama--, ���!� q�: c�':;o: ,8��O·s! Bons�I�:S�f!C:ç�:érica o
mengo, Bonsucesso x Ola-

� ria e Madurei-ra x São Cris-
,

,

'h
-

'

C
. . "".

t' E t"
. gundo lu-gar, ,Arnie p.well, . Gom os resultaqos acima,

n ar O ampeona O . X ra, '

,
,� JO!leph�.: G,ulbl·eat.h, _.·;Glenn o Fl.uminense subiu para a

tóv.ão.

cer pois_ é 'seu de�e.io ,man�, Davis.' e' Eddie,. SOllthern, lideranca,' estando com 5

te,r talÚb�hi.a iu.ven;?ib'ilida- I sll�e,�ou" ,is,ru�linent�,' esse {pontos' perdidos. Em 2°

de nas duas. categonas. ,l'ecord'e :l'eallzaf.idó 3'8" e lugar eS,tá.(} Vasco, com 6;

Agual'lle�6s.
,"

.

1"1 ,i;IO. -', •
"."\

.

em ,3°.0 .AmériCa, eom 7; ·em
i

,

...: .

CAMP.EONATO PAULISTA DE FUTEBOL

Pelos premios, em jogo, po
de-se observar amplo suées
so na iniciativa encetadá

pelos dirigentes do' clube

bugrino. Temos os seguin
tes premios : - 1°) Um fo

gão à gás - 2°) Um rádio
- 30) Uma bicicleta - 40) ,

Um liquidificador - 50) -

Um aparelho de chá. Como

vemos, compràr um bilhete

da. tômbola do Guarany, I

não é dinheiro perdido. To
dos os premios são valiósos

es�ando l\ssegurado o exito

do clube bugrino em mais

esta iniciativa, a qual, te

m03 certeza serão dispensa
das as melhores atenções
dos desportistas de nossa

terra.

"
-

Na úoite de amanhã será . .

...
.

'

'.•..• {Í.
1l

..

dO
' .. im.eel.'l'ani�..

nto

.. ��.s A.s.p
ir'ln.tes, I deven�o, jo.gar \. fód�s :�s ,c.

at�gol-ia
..

s

:e.m.
'

..

que

;Campeonatos ". da. ' DlVlsqo Jpaula Ran;J.os e Atletlco. toma -paI te, , ,o cJube
•.
.aos

'Éxtra. ; de .�rpfissibnais e\' ',Embóra já Campeão ,de.··Qarioni)l'� à liç.;:t'· �,ar:i' vel'1-
.

�
�

o ESTADO

O mais ,antigo diário de
Santa Catarinlil •.
I..eia e assine

. , ". ',,' IAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Novembro de 1956
----------------------�--------- ----_.._-----------------------------...._----

o analfabetismo no Brasil
6 - "Bôlo-Biblioteca" -de São

. '. leopoldo
Afonso de Santa ,CRUZ nar O ponto, ela vive o $1'l�1 Não nos recordamos de 'ter jalllais visto em nosso cá
Demóstenes disse, numa de cargo, não só com espírtto méréh, uma tão variada coleção {le belíssimos vestidos e

suas Filípicas, que . preferia de responsabilidade, mas tailleurs de verão, como -êste reeebído p2�a A MODELAR.
poucos soldados viivos a mi

,
tambem com ídealísmo. Só mesmo as grandes organízações do Rio e Sãc

Ihares apenas no papel' Dos. 2.154 municípios ape- Paulo, poderão competir com o estabelecinie�to lider dJ
Tambem no Brasil há bela, nas 527 com sua bíblíoteea nossa praça quanto ac bom gôsto e quantidade: de merca

leis, no papel. Quando SE �ue d�zer
. dos 1.618, onda

I �orias da estação. Aó lado. da grand: variedade de estoque
re:l.lizará a bela idéia, do COn· aínda nao foi arvorada a

I
e justo que algo Se diga sobre os, preços modelarmente ba-

vênio Entre o Instituto Na bandeira área da alfabetiza ratos.
.

donal 'do Livro e as adnli ção e cultura, que são as bi I. Citaremos, por exemplo, os lindos vestidos .por nós·
nistrações muníeípaís .para I bliotecas públíeas-e estudan- I "vistos, cujo prêço é simplesmente surpreendente e culr
incluírem vinte mil cruzetros! tis?! Havendo interesse, ne ponto de partida é d'e Cr$ 255,00 cada. Vamos também
no orçamento' anual, com cessáríamente se achará uma mencionar ÔS belos taílleurs' de algodão estampado, cujo
prometendo-se o mesmo Ins-, solução. O bolo de São Leo- corte é um. prímôr de elegânCia, para o prêço âinda maís

títuto de fornecer livros para poldo o prova. 'surpreendente de apenas 710,00. cruzeíros.
as bibliotecas? (De "A HORA") Dá Igôsto ver o atual sortimento de vérão da A MODE-

Dos 2.145 municípios bra LAR, sortimento que engloba artigos de passeio para se·

síleíros, somente 527' pos-

O Posto de Mare-'
nhoras, cavalheiros e crianças.

suem sua biblioteca munici··

paI. Vai aqui o _exemplo con

ereto, de como um simples
.

cha I do Ar, da
bojo é capaz de levantar uma
biblioteca,

.

num ginásio no' FAB ·Pa ta Sa "tosturno. o. Lidia Benício da
I.

Fonteca, Inbuída pela Idéia Dumontde entusiasmar a juventude
pela leitura sadia e formatl- RIO; 6 ev. AJ - Em'men
rVa, inventou o estratagema sagam ao Congresso Nacio
de se venderem, durante -as na�, propôs o presidente. Jus

..... celíno que fosse concedído a

pau:as da merend�,. bolOSí Alberto santoa Dumont o
traztdos por- voluntáríos. O

I posto honorífíco dê marechal
Iucro é todo empregado nu, \ -do . ar da Força Aérea Brasí

compra de livros para a no) ! leira, �ssim consagrando de
.

. , . I forma sem precedente o no ..

va biblioteca do gmasio. E'l' t me do Brasílcom o extraor-
·ta diretora não só vem assí dinário feito do "14·Bí'i".

VOCE SABIA QUE ..

LIRA TENI'S CLUBE
Programa ,de Novembro

Dia 10 - sabado - Soirée da Faculdade de Far·

macia, ás 23 heras.

Reserva de mesas com os for
mandos e na Joalheria MuI·

ler.
Dia H:"_ quarta ..feira -t Sóirée em homenagem á

,

Proclamação da Republica, ás
23 horas.

Dia 25 � domingo - Soírée - Intermez�o dos es·

,tu dos para as provas de, fim
,

do ano. Das 21 ás 2 horas,

_.. _- � � .

"Proteger a 'floresta é· ddender um patrimônio 'nacio�

.

nal, é assegurar o bem estar de nossos, �íl!hoB!; e a p.r08�

peridade da Pátria".

..................5 ....

A
'

L
F
A
I
A
r
A
R
I
.C\

H
E
L
L
o

r'

�stabeleciinento honr�ndo·']1s sUl}S ,congêneres do

Estado, '

Técnicos espeCializad�s no ramo à servi�o da co ..

letividade, e- na elegânc'ia do apriinorado gosto de bem

vestit:
.

Dispondo 0e variadissimo estoque 'de casém!ras,
-tí.:opicais, linhos, bins etc. . >., .' .,..... .'

,

Visite, 'pois, sem: c�mpj;o'mi�s?;.a ."AJfaf�ta.tia Mel�f".
·pJua Felipe Schmidt"; n., 48

'. . .

:"

. _" . '�' •• �
. . •.. ,:..,. '·····f .

-_ '.

I

BelíssiDlos .(,...( -.-<}....o....c....().-.<)�)....(,...()4III!!!t-(,...()....().-.c,...()....()._.�O
�

VESTIDOS E �AILLEURS
DE VERAO CASA" NATAL

,
I
I. - DE-

'I �A�i�!liqUld����Lda,�t!:!t!!!on�ada I
- "CASA NATAL" em comemoração ao 200, aniversário. CASA.. que por todos 03

meios tem merecido destacada preferência do publico Flori�nopoHtano e do in- ,Oterior.
.

Os artigos abaixo com discriminação dos seus preços é uma afirmação do

,Ovalor -deste acreditado estabelecimento.

Colcha branca Sofia solteiro 185,00 Opala estampada mtro 13,00

'I'Colc:\ha Darcy marcerízada
? 3'10,00' Cobertor solte íro 48,00

Colcha Nina Japoneza <,355,00 Flanela lisa 18,00
Colcha aveludada /230,00 Flanela fustão .' 30,00 ,-Colcha Principe de Gales 465,06 Cretone de 80cm. 20,00

__

o!0gas de cha filtro 225,00 Cretone de 2mtros. 57,00 ..,

ALgodão enfestado de 1,40 350,00 ,Adig� pI cavalheiro Algodão enfestado de 2,00 .480,00

1 _ Tricoline, branco e em côres 25,00 ..,

�,
Calças de tropical pi rapaz 1"70,0í) PopeIlne a partir de 25,00 ,- Calças de tropical pi homem . 195.00 Loníta lisa 38,00 --

Ternos feitos pi homem listado 1.500,OP ,-Ternos feitos prhomem . 950,00 Artigos finos

,. Ternos feitos pi homem linho 850,00 -

Ternos, feitos pi rapaz 75Q,00 Tacquard de Im40
.

250,00

INota Oficial
.., ohapeos de Schantung 160,00 Tule .de Nylon 'la,vrado 1ni40 ,180,00

Levamos ao conhecimento da classe estudantil, é do , Chapeo de lã 220;00' Organdy suísso em côres 110,00
público, as resolusões aprovadas pelo II Congresso Flo- I

�
.cnapeo artigo. fino 350,00, Tweed tõdas aS,'côres 95,00

I

I
Nylon lavrado 62,00

rianopolitano de Estudantes, orgão máximo dá U.F.E., Artigos diversos . Piquet branco 90,00 o

em' sua reunião plenária 'realizada no dia 28 de outu.' " Piquet branco arti. supetíor 120,00 ,
bro findo; ná séde da União; proyísõríamente instalada '! Sombrinhas pi menina 95,00 Piquet em CÔI'&S c/fios seda 180,00

ICoti rua Pedro Soares, 17:
.

.

\

....

,
Sombrin@sP/senhoras130,OOBordadotipoLaíse52,00
Sombrinhas artigo superior 265,00 Oassía tipo Laise 62,00

1 - Con�ider��do, o plenãrlo, não estar ímpltcada Sombrinhas changeant 380,00 Aweé'ti 245,00

.,a Diretor-ia. Executiva da entidade, em casos

,�
Guarda, chuva pi homem 120,OCt Colchas tustão solteiro 145,00

de hilíd d Iíb lmnedi t Camisas feitas mi manga 85,00 Colchas fustão.casaí 180,00
responsa 1 l' a es�. 1- erar o rmpe rmen o ...

150,00 Colchas branca s.ofia casal 248,00 .,caprovado pelos Presidentes de Grêmios desta.

I
Camisas feitas cl manga

Capital, para retornar. ao efetivo ex.ercício dê ., Alem dêsses artigos a firma "'"dispõe ainda de gr�nde e variado estoque

,C,.suas funções' .'
, -:Ó, " • � de brinq�edos para. «) NATAl. que se aprovima.

2 _ �or não estarem �uficiente�e�fe esCIare�idos I RUA FELIPE SCHMIDT, N.o20.. o
os casos e díllgêncfas a respeito do Balanço da v.).-<)....o....()....()...-.<)....()...()�,...()....()....()4••�()....I)....(HlIII�()�04
Tesoura.ria Geral, conforme parecer da CQmis..

O '
.

��:�lo:t:���;t��::B:i�:�:::�i!�.!�� I D �C � � : : B � 50 I "C IN E,M"" A,'. ·S,·va, para o exerclClO' de suas fuqções, até 'deli.. I
.

.

beração final do. orgão competente;
.

-

I Rec�be�os.e agradecemos -,'
.

� .

.

3-......,. Durante o impedimento do Presidente 9a UF�, I Florl�nopoh:, .31
de ou

I P.INE SAO JOS'Eass4mirá a presidência em exercício, ó 2.� Vi. tubro de 1956. L
ce-Presidente, até o preenchimento do cargo Prez�do Senhor:

. _ .
As 3 - 8hs.

de 1.0 Vice-Presidente, vago por renúnc�/ do Temos a grata :satlsfa\fa, I ÇINZAS QUE QUEIMAN
membro eleito no I- Congresso;

de levar _ao conheclmento d;
Preços: 11,00 - 5,50.

4 O C l'h dR' t t ., V. S. que em data de 7 do ·c· t' 18- flnse o e epresen an es 'da UFE, sera t m'
�

f' l.t
ensura a e anos.

,lA
" corren e es, OI e el a a nf, . Preços' 11 00

'

5-50'Uoravante composto somente pelos PreSIdEm· D" t
. cU . .

-�_- ---.' . ,
-

, .

tes de Grê�jos o� seus �ubstitutos 'legai!'!, �:sti�:��::�:cied��:' �� Na . DOLI.C"II
Censura até 14 anos.

'

que devera, apre�lar e deliberar na falta",do periodo. d� l� de, outubro .de f' : � ICo�gresfso, Inclusive ,P!eel),che��. '9S- ca� 1'956 íi IS de outubro de 19'57' r ......., I 'g"

. v1t'g.os ou que se vierem. a vagar. Por em,briagu,ês e desor ,\rLr!'4 __ .w
)!

a qual ficou assim constHl:i· ----- �. -- -

Florianópoli.s,_l de novembro de 1956 da:; dem,. foi conduzido ao xa f
-

Ondino Doin Vieira Presidente _ Sr. Alci1e� dydêsi. da PolíCia CMl, o indi i
Presidente. do II Congresso stuart

VI Uo Deodato Veloso, ctc

Lírio Zani Mário C: Costa 10 Vice ..Presidente _ sr! cor Cpreta, natural deste .Es., Pre.ços: 10,00 - 5,00,

1.0 Secretário
( 2.0 Secretário João Pedro Vieira tado, pintor, com trinta ano;

de idade,. residente na rU8

MOTIVO DE MUDANÇA
2° Vice·Presidente - Sr

Lages.
Moacyr Schmidt

Vel!.dem-se móveis, músicas' para piano, miudezas, 10 SeCretário ;_ Sr. Or
XXX

casa para fim de semana, um grupo de quatro casas com Hercílio João Gutiél'rez As - 8hs.
lando Chaplin '

Aterrenos, ótimo emprego de capital. 20 S-cret' i S J
.

de cor branca, natural des .
RUA DO 'DELFIM

, - aro-r. ose t t
I VERDE'.

TratparàI RII�cMal�aeChal GAUilhoerinre, 11s5·Ial ,.
:!:�:::;e:ant�' Glad, {���:�::.�:��:3 :':�1�m? I �i�;�:� �;: 14 a�:::

,

"" T
.

S J
- do corrente lhe faltou u:n .

.

. ',' p
....

- esourelro - r
.. oao relógio de bolso, marca West i

g7
.....

,5i1i·-IJii!l,..I;lliiiili!l.�.'_Em Santa Catarina já e$- florestal da· .re·gião .de for .. I eDr�s t S
.

L S '1
tar, alegando ter o mesmo' 'I.. �

" lre ar.. oCI·a r. SI 'd ,-

tão em funcionamento três ma a garantir à manuten- .

R
.

SI o roubado. I " ·

I vlno USSI XX
-,-

Patrulhas Volantes da Po- ção de recursos naturais Orador _ Sr João Salva
X

As - 8hs.
lieia Florestal Fed.eral com para uma utilizaçã{)'j;ãcional dor Banateli

. A DelegaCia Regional de

séde nos, Municipios de Flo- e evitando o desgaste e o
Policia, em diligencias pre·

O DRAGÃO .vERDE
. ,

1. T b I
Conselho fiscal, - cedidas a respeito do mate Yreços: 3,50 e 2,00.

rumopo IS, u arão e B u- empobrecl·mento do sól0 a.. . Sr M z t d F M d
'

. o ar e . en es rial-roubado do Edif�io em. Censura até 14 anos.
gricola. Sr. Armando Russi construção do IAPC, no.qual! __' .'

'

Cada elemento da 'Policia Sr, Valfredo dos.'Santos

laf�gUra ,como acusado o indi-

��IdI·. I � ·1Floresta,1 é um amigo do Co· Suplentes - VIduo Walmor Andrade, con
'

• __

e
lono,

.

prestes a orienta-lo e Sr. Felinto Ramos seguiu apreender em podeJ:;. Fi., .

�etl'Vi-IO na defêsda
.

de seu.s' ssrr,' °ArrlOaynlddeos CJhOaSPe' liRnUSSI'. de Willy Harl<i, ° hid2ras e 21.1 .

A' 8 30h

'

ln eresses e nos a comum.. canópolas em poder de José s - ,s. -

dade, cQibi'ndo o abuso no Certos de que esta Direto· Nascimento, co," Oficina nu
O DRAG,ÃO VERDE

emprego do. machado e do ria merecerá de V. Sia. ·a� �ua Saldanha Marinho, 37. Preços: 3,50 e 2,00,
fôgo contra às florestas.

I
mesmas ,atenções com qU€ XXX Censura até 14 anos.

Todos Os pedidos de in- foi .distinguida sua anteces Estiveram detidos na De

formações devem ser dirigi- sora, apresentamos nOSS3, gacia Regional de Polícia OJ FALECIMENTOS
dos à Delegacia FlOO'estal cordiais ,. indivíduos Paulo EdSOn ela I

E rd G 'd
IRegional ou ao "Acôrdo Saudações Rosa, Fabrício Conceição e'

ue I es· arn o Portela

Florestal" em Florianópolis Clube 15 de Outubro EduadrdO-. Sil�eira, deti�l)s I
Faleceu s·abado, dia 3 do .

para a-caixa Postal nr. 395, O�la.ndo Chaplin - l° Se· quan o -agenciavam o conm'· corrente nesta C . 'tal _

_.....----.----_ cretano. cido "JôgO do Bicho", ,apl ,sen
do seu corpo sepultado à
tarde de domingo, nosso

estimado conterrâneo sr.

Euclides Garrido Portela,.
pessoa que gozava de jus·'
to conceito na nossa socie ..

dade e funcionário apos�n ..

tado estadual.
•
À viUva, filhos e f�mília ..

res do pranteado morto" as

sentidas cóndolêncías de
" O ESTADO",

II .CONGRESSO FLORIANOPOLlTANO DE
E S 'T U DAN T E S

VI-e-Z
As 5 ........ 8hs.

RUMO AO PACíFICO

As - 8hs.
TIRA A MÃO DAI

menau, compreendendo, res·
pectivamente, os 2.0 e 3.0
Distritos Florestais. Essa
P<!líciia, ide caracteristicas
especiais, tem.por fiilalida...

de fiscalizar o cumprimento
·do· Código Florestal, exer

cendo Q contrÔle das derrú ..

: badàs e queimadas de mato,
as quai's 'só podem ser ·efe ..

.
tuadas mediante .licença da
autol-idad-e. florestal.

Lótes a longo prazo sem juros,' prestações mensa.is
ele Cr$ 500,00. Situados entre Agronõmica e Trindadt,
I Estra�a geral) cortados pela projetada Avenida que da-
i'á acesso a futura-' Universidade. "

. ..

'óTIMO EMPREGO DE' CAPITAL
.

últimos lotes. Informações e vendas' com o sr. Adão Fer
raz d'El:y, Rua Visconde de Ouro Pteto, 123, ou peio
Fone 3559.

São por demais conheci ..
dos os efeitos desastro,sos,
tanto de _ord·em econômica
cômo sócial, das 'prática's de

de�rubada desordenada e

queimada de mato. A agri.
cultura rotineira é 'a prati
cada pelo lavrador que pro
cúra, todo ano,' terras no

vas para a sua lavoura, no RIO, 6 (V,. AJ - O. Presi ..
processo condenado de der- dente JuscelIno Kubitschek

l'ubar mato exclusivamente I
enviou lpensagem a? Con ..

.

t
. gresso, ,acompanhada,' do

para o aprovei amento agn- 1 d' l' -;

1 d t' pro eto e el, e.m· qUe e r ..• ..
co a a erra virgem, pon· t t d

.
'

P 'iOO 1
do em abandono as áreas

es riulurap&a;:;t'· rev uC tl
,

. soc a no lS,,_
anterlOrmente desmatadas e ,�__

.

.;..

cultivadas, sem dar trata- D II 'b' f'�d'mento ra.cional ao· soJo, vi- U
..
es su me: I o

sandO: seu aproveitamento d
.,

permaDente, o quê deveria e surpresa a uma
ser alcançado pelo emprêgo

'

• _;'
dos' métodós de d�fêsa do Intervençao. .

'

solo. contra a erosão e adu.. WASHINGTON 6 (ÚP)
bação metódica. A prática O secretário de Éstado Dul
da agricultura em bases les, sofreu uma operação ci
econômicas deve ser orien- rúrgica de emel'gencia.

"

,/
tada pelo Agrônomo, A Po- intervenção foi de nàturez�
,Iicia

'

Floi'estal exercendo intes ina!. Segundo se i�fol'"
contrôle nas d�rrubadàs. e mou, ,DhÍles está. Hdonfo�ta
qUeima'das de' vegetações,' velmente e em bo�s' c'ond!
�estlÍ zêla'ndo pelo patr'imoniô . çoes';.

Reforma da Previ�
dência 'Social '

Veode�se'

João Goulart Filho'
'

Sexta-feira pela madru
gada, faleceu nesta Cida

Em meio a alegria geral de seud' familiares, come.. de, sendo sim corpo sepul ..
mora n.a- 'd'ata de hoje suas bodas de práta, o distinto tado sábado, dia 3 do cor

caSlll EJ.,pídio Dutra.Cprina Maria Dl�tra. rente, nosso estimado con

Muitó .relacionado em nos'sa .capital, ocupa lugar te1'l'âneo sr. João' Goulart
de destaque na sociedade. local. ' Filho, funcionário aposen-

São filhos do distinto casàl, as senhoritas Rute C. ta·do e qu,e nesta Capital
Dutra, Maria Lucia Dutra e o· jovem Rubens E. ·Dutra. gozavá de geral estima.

Na data de 'hoje, q.ue lhes é tão-grata, será, o ilus- À cxma. viuva e filhos,
l,_re cal!al" vLvamente cum_p'l'imentado por seu largo ciro bem como a todos os fami
;ulo amizades, 'que lhe pI'estará in�quívocas provas "Jiares do estimado conter

e regozijo'às quais os de O ESTADO se as� I �â'úeo, o. "O ESTA�O': �pre�
de perenes felic�dades. 'se�ta sinceros pel!;a'Q1es; ,

,
.

BODAS DE PRATA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O R I E N TAL"
Chegou o mês.da economia

Artigos novos por preços velhos, só na. meis bereteira casa da cidade a "(-
-

ASA· O R I E'N TAL"
.

G r a n d e s r e d uç õ e' s d e p r e ç o s
N O V I D A D E S E A R T I G O S F.I NOS Tricoline' branca, cordonê, largo 80 26,00 'Toalhas de rosto, a começar de 13,00Relida Francesa, maravilhoso desenho, largo 90 de 600,000 por 470,00 Tricoline branca, tipo Inglesa, larg; ·eO 49,00 Toalhas de rosto, lavradas, ·com diseres . "Dôce Lar" 35,00Organdy Suisso bordado (Brodery) largo 90, de 280,00 por 240,00 Tricoline branca, mercerisada 58,00 Toalhas de banho idem idem 115,00

Organdy Suisso, cristal, Iarg.: 1,15,
.

branco, de 120,00 por 100,00 Tricoline listada pi camisas 35,00 Toalhas de rosto e banho, recebemos. -as ultimas novidades
Organdy SUiS50, cristal, largo 1,15 cores de 125,00 por 110,00 Tricoline pi pijamas, cores firmes, larg. 80 30,00 Toalhas de banho, a começar de . 50,00Tule de nylon, branco e cores ·larg. 1,40 de 120,00 por 95,ÚO 'I'rtcoline lisa cl listas assetinadas pi 'pijama 48,00 Toalhas higienicas dz. 60,00'I'ule de nylon hordado com veludo, larg. 1,40 de 220,00 por .160,00 Tricoline preta; especial, largo 80 40,00 Estojo higienico sem cinto, pacote 32,00
Nylon bordado com veludo, larg. 1.20 de 220,00 por 170,00 Merinó preto, larg. 80 33,00 Estojo higienico com cinto, pacote 36,00
'I'ecido espuma de nylon pi blusas, largo 1,40 de 220,00 por 160,00 Zefi.r listado, super-ior 18,00 Tapete de veludo pi quarto 165,00
Organdy permanente Paramount, desenhos de desfile, larg. -

.

Opala estampada 14,00 Guarnições pi mêsa, cl 6 guardanapos 70,00
1,00 uo.eo Opala estampada, especial, largo 80 27,00 Guardanapos brancos, pi jantar dz. 130,00.. beças correpondants a maisTafetá San Jam, misto 'com natural, pi toilete, larg. 90 98,00 Opala estampada, pele de ovo, largo 80 45,00 Pano de cópa, artigo-superior 18,00

Tafetá San Jam, misto com natural, pltoilete, largo 1,20 .1
150,00 Opala lisa tipo pele de ovo; largo 80 28,60 Jogo ·lençol e fronhas bordados 190,00 de metade da população la

Tafetá faile, de 35,00, 42,00 e 50,00 Opala pele de ovo, largo 80 44,00 Faixas pi crianças, de 12,00 e 15,00 nigera do Brasil. NossosFaile grosso, especial, larg.'90 70,00' Opala pele de ovo, largo 1,00
.

50,00 Camisetinhas pi bebê 1400 f ti ti d
-.

Faile grosso, RHODIA, o melhor que existe, largo 90 85,00 Opala NOVA AMERICA, largo 1,00 58,00 Casaquinhos de .flanela pI bebê 14'00 e e IVOS, es ima os em mais

Tecido pontire pi tailher, alta novidade, largo 92 170,00 Opala tipo cambraia, largo 1,00 38,00 Casaquinhos de felpa pi bebê 35:00 lle 16 milhões de ovelhas-
Seda. schantung encorpada, pintura arte moderna, novidade 165,00 Flanela lisa e mesclada 20,00 Calças plasticas pI' bebê 15,00

I
pelo Serviço de Estatística

Tweed mesclado novidade, larg. 90, pechincha, 68,00 Flan�..1a lisa superior 24,00 Babeiros de oi'gandy 10,00 da Produção representamTweed' especial,' �ores ma-ravilhosas, larg. 90 120,00 Flanela fustão 32,00 Babeiros de fustão bordado . 18 GO
. ,

Setin melanje, com fio brilhante, moderno, larg. 90 87,00 Flanela' fustão mercerisada 35,00 Calcinhas de meiá, cl pé para bebê 38'00 apenas 2% do total mundial.
Organza lisa 35,00 Flanela. fustão, diagonal, ·Iarg. 80 44,00 Calcinhas de meia, cl punho, pi bebê 33:00 Dos.10 milhões de cabeças
Organza estampada, com bolas ou flores 40,00 Pano pi colchão, largo 72,00 14,00 .Cuecas de meia, para meninos 30.00

I de que se compõe o rebanhoNylon liso largo 1,00 68,00 Pano pi colchão, largo 1,40 36,00 Cuecas de cretone 4320',(\000 I ovino do_Rio Grande do Sul,Nylon salpico ou florzinha, largo 90, novidade 95,00 Pano pi colchão, artigo especial, larg. 1,40 48,00 Cuecas 'de tricõilne "cordonê
_

Nofrê, ;nesclado pi camisas, larg.· 90 56,00 Nanzuk 45,00 Camisas de [erseí de seda pi rapaz, a começar' de 50,00 I
90% estao concentrados em

Nofrê, mesc1ado pi vesfidos, largo 90 59;00 Tecido p/unagua 45,00. Camisas de jersei de seda pi h�em, a começar de 80,00, 22 municípios, nenhum dê�
Cassa bordada com 'veludo, largo 80 65,00 Tecido listado 'pl cortina, larg. 65,00 12",00 Camisas de seda pi homem, manga cumprida 150;00 les com área superior a 8.Tecido barrado pJ- saias, (RENAUX) largo 80 78,00 Tecido. creme pi cortina .Iarg. 1,30 24,00 Calças de meia pi meninas 11,00 .

k f dCassa bordada" e estampada, larg. 80, novidade 72,00 Tecido creme, lavrado pi cortina (Brusque ) 49,00 Calças de meia pj. senhoras 1700 mil kmz, orman o um con-

Tussor listod� p/taílheur ou roupa de homem 85,1)0 Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 . 35,00 Calças de [ersey de seda pi senhoras 39:GO. junto de 100.692 J<:m2. Os re-
Setin estampado pi vestido, desenho exclusivo 110,00 Nylon pi cortina, todas as' cô nes, largo 1,30 . 54,00 Calças de nylon, Americano, pi senhoras 50,00, banhos lanígeros dessas 22Tricolinita mercerisada, cores lisas, larg. '1,00 88,00 Tecido Hso pi reposteiro, todas as côres, largo 1,3.0 75,00 Soutiens de cottl 3500 -

d
.

d 100Popelinita (:ores lisas, Iarg, 80 .... 68,00 Cretone' estampado pl cortina, larg, 1,00 39,00 Soutiens de setin duchese 35'00 comunas vao e mars e

Cambraia estampada pi blusas; varios desenhos, largo 80 45,00 Cretone estampado pi cortina, larg. 1,40 55,00 Meias espuma de nylon, Americanas, pi homem 70:00 mil a um milhão de cabeçasCamb�aia. schantung, cores lisas, (Nova America) 49,00 Gretone especial, branco, largo 1,40 39,00 Meias espuma de nylon, pi homem, embalagem pJ( presente 115,00 (uruguaiana). Bagê.: Ale-
Renda recine , (Francesa. Ii;'; -combinaçàl!" larg 15 cento 110,00 Cretone 'especial, branco, largo 2,00 53,00 Meias de nylon pi senhoras 65,00 g"_'ete,- Livramento, D. Pe-.San J;l11!� �4Jtj�w,p/\..�alfi-jgas, l!,lrg.\9.l! '

.

.

.

!>6,00 Cretone especial, brancjJ...,l�rg: 2,20 60,CO Meias rendadas, pi senhoras 13000
dr'i S t V't'

.

d P IOrgan�if�d�lny.l�:� qdâdril.�, �ó'�rancó�' larg. 90 60,0�' Crejone !lspecial, eITr cô res, .larg.. 1,40 43,00 Meias tamanho uni co, pi senhoras (America-nas) 135'00 .

rito e an a 1 orla o a-

Tafetá :f�14 esc�ez,'�lai'g. _9b'.;, ':, : .

" 48,0� Cretone .especial, em côres, larg, .2,00'
.

55,00 Meias d� nylon, pi crianças, tamanhos á "começar de . 40:00 I
mar poss uém efetivos acima

Moaré:-i1!f,é�c�a1;';'q�rg: '11� .�. _',. 57,0.0 Cretone especial, erli ·.<::lh'es, largo '2,20 65,00 Meias de nylon rendadas pi crianças tamanhos a começar de 48,00 de 600 mil, e seis outros, a
Set�n la��,I1!.�t"l�'tl!'· _l�?O ...... <".;, 78,00 Per'��1 superior, larg, 2";20· .'

-,

95,00 Meias beige e preta, pi rapaz tamanhos grandes 1700Setín lahll'.el'ie.i'!!i,e�,-::a"Jl.aturai, Iarg. líOO
' 145..00.. Morm pi fraldas pç, de 10 mts, 138,00

' cima de 300 mil.".:' o" Luvas de nylon, pi criança 9000·
f'Falle lav:railJ,.,;iã���,

s» •

100,0 .'·Monri Ave Macia 28,00 Luvas de nylon ·pl senhoras 110'00 O Nordeste igura com
Lumier especial, l�rg. 90 ::'�� Morin especial, largo 82,00 26,00 Cintos de verniz pi senhoras, a começar de 20:00 3,5 milhões de carneiros,Setin duchese, 'extt.a especial, larg .. 90, de 'ÓD.,OO e , Algodão superior, largo 1,40, pç, de 10 mts. 350,00 Véos de nylon bordado com veludo branco ou preto 150,00' dos quais. 1 milhão do Ceará,Setin lavrado, largo 90 50,00 Algodão superior, largo 2,00, pç, de 10 mts, . 480,00 Jogo pente e escova de nl cabelo 48 UOLumier·l�rg. 1,40

.

56,00 Filé branco 25,00 ., 785 mil no Piauí e 590 mil
'<

3900 Jogo de cinta e snspensorio pi menino 22,00 C 1 6
.Tafetá chamalote;. largo 90 , Filó em cores 26,00 65,00 Pernambuco. om , lInI-'. Cinta luva ou cinta calça f'�T" E C I DOS' de Linbo é afgodão Filó branco em cores, larg, 2,00 38,00' Modess, caixa 22,00' lhões de cabeças, situa-se aLin'ho pi vestidos em 10 cares modernas, largo 90 120.00 Filó branco, larg..1,50 55.00 I

.

1 90 17500 Leite de colonia QU de Rosas 18,00 Bahia em segundo lugar na
·

Puro linho pi vestidos, 'o que há de melh'or, arg. , . Filó pi m(}squiteiro, branco, larg. 3,50 95,0,01 '

1� 00'.' .

240'00 Guarda chuva pi rapaz , .4. -
.

•

d B '1Puro linho, largo 2,20, braIlCQ •

)"<
<>'" '. Filó p! mqsquite!,r9, ºranc_o� largo 4,00 120,00 Guarda chuvla pi homem, a começar de 12 00, �naçao ovma O ra;ll.

· Puro linh'o, largo 2,20 em côres .

.

" ".'
':. ;:�,��, l"i16 p/- Plosquitéirà em, 'corês larg. 3,QO 105,00 Sombrinhas de seda lisa ou escoceza 120'00' Forá do Rio Gj:ande do Sul,Cambraia de puro linho em côi'es, larg·. ,90 )'.. .

,
' Filó pi mosquiteiro, em' uQrj1·s,..iarg. 4,50 - 130,00 Sombrinhas de seda lisa ou escoceza, paraquedas • 150:00' nenhum �unicípio brasilel-q'a'mbraia de 'puro linh�, branco (IrI�1?:�é�!I')f1a� .. '!I.o",

,,1'96';00 MosquiJeiFo _pronta, p/ criança, branco e côres 265,00 33000
'

1 170 ;'...,. 17000, Sombrinhas de seda degradê moderno
40'00 1'0 sustentava rebanhos deMeio linho branco, 'arg., "., .'. ,

. ". '.;"'-: - 70'QO Mosquiteiro pronto, faina.n'ho 3,00x9,00 365,00 Sombrinhas pi criançaSuperior iinhll pi' homem, toda3 ái;: 1lôÍ'�.s' :-."
'-,'

- ,

M.o.sq'ui'teiro pronto, taman'ho 3,00xll,00' 460,00 95,'00 100 mil cabeças, havendo,11000 Sombrifihas de seda pi meninas.PurQ linho -cimentÔ' armado, pi homem " Chl'ta;o em belissima estaml)a 14,00 t t
.

N d t
.

17000 Sombrinhas de seda escoceza, paraquedas, pi men·inas
.

100,00 no en an o, no 01' es e 0,1'Pur� linho superior, pi .homem
,

'

Setil!eta' pi' travesseiros, larg. 80 45,ÚO Cabides plasticQs pi meninas 7,00 to com mai� de 50.mil, a'lémlié:L:es, largo 60, branc'o e côres',' '.
.

�,1.25,00, Materia plastica lisa, largo 1,40 43,00 00d b· Ih .

d me�"o especial 9500 Cabides plasticos, grandes 17, ,de tl'e�s na Bahl'a e tre�s emFustão casa e a e a, mlU O�. � .'; . '.: � '. Materia plastica estampada"larp'" 1,4� 57;00
Fustão casa de abelha, artigo muito \)om, largo 80 i��'��' Toalhas 'plasticas estlnnpatlas .�. -\l .1 70,00 ,

I 4500
I M,ato' Grosso. .

.

Fust�<!,casa abelha, Ba:,!gú !l Nova' Amériêa ,

Escocia superior
'

1300 Cobertores estampados p bebê ,

I � d- IBGEFustão piquet, 'extra mercerisado, largo 1,00 79,00
Tecido branco pi. mêsa, largo 1,40 ..

' 49'00' Coh!lrtores debruados de setin, 'p! be·bê ·-75,00 (lnformaçoes O ,

Fustão piquet, artigo snperiqr, largo 80 48,00
Tecido branco, 'lavrado pi' mêsa, lal'g ..'-1,40. . 70'00 Colchas pi bebê, tamanho 90x1,40 72,00, distribui_ção da SERVIÇOS

Fll'stão b-ranco, artigo bOlil 35,00
Tecido xadrez pi mêsa, largo 1,40 36'00 Colchas mercerisadas, pi bebê 150,00 I AE'REOS CRUZEIRO DO

Fustão bl'anco, regular ,.

25;00
Popelines estampadas a com.eçar de - 18'00 Colchas brancas pi solteiro 100,00.

SUL
. '1 a a este J'or.

d b Ih co'�s modernas larg 80 11500 14'00 Colchas brancas, merceri.sadas pi solteiro 165,(;0 ., �specla p r -

Fustão casa-' e a e a em.� .;' . , .

Tecidos estampados pi vestidos IFustio estampado,·desenhos modernos ., .. 30,00
Dl. V E R SOS

'

Colchas de fustão em cores pi solteiros 130,00 nal).
1· 30,00 Colchas mercerisadas em cores pi solteiros 195,00 :-- _,Fustão em côres Isas

.

I 70 25,00 Lençol Santista 1,40x2,30 124,00
Organdy liso M-atarazzo, arg. Lençol Santista Prata 1,60x2,60 159,00

Colcha branca pi c.asal 130,00
,.

80 30,C(I .

d I 1 295 OOrgandy JiSQ superior,· largo Lenço}.,'··�antista Prata 2,20x2,60 218,00 Colcha br.llnca mercerlsa a p casa "

O d· t' d B ngu' desenhos de desf. larg, 1,00 65',00 , .

C I h b a· cordone� mercerl'sada pi casal 295,00rgan y es. ampa o, a
, LençQl ' Sautista Ouro 1,60x2,60 179,00 o c a ranc ,

Organdy estampado, a começar de 22,. Lençol Sàntista Ouro 2,20x2,60 248,00 Colcha branca. piquet, super fin!l, pi casal 490,00
Organdy bordado com veludo (Bangú), larg. 1,00 100,00

Fronha Santista Prata 45x60 38,00 Coicha em cores pi casal 125,00
Organdy San Jilm, (Bangú) largo 1,00 �::�� Fronha Santista Prata 50x70 48,00 Colcha fustão em cores pi casal 165,00
Lonita lar.g, .80

58,00 Fronha Santista Ouro 45x60 4400 Colcha em cores;' especial, pi casal 240,00
Lonita .Bangú;· larg. 1,00,

8800 Fronha Santista Ouro JiOx70 53:00 CQlcha �erc.erisada em cores, pi casal 295,00
Lonita bordada 68'CO 'roalhas cl franjas para mêsa, 1,50 x 150 110 D� Colcha de veludo pi casal 230,00
Lonita San Ja�, largo 90

. ,5'õ:0i}' Toalhas. adamascas pi mêsa, 1,50 x 1,50 240:90 Colcha de sed,!-,"cl .;bico,' pi casal 250,00
·Cassa bordada, desenhos modern.os , .

30,00 Toalhas de seda, superior pi mêsa, 1,50x1,50 280,00 Colcha de séda cOu( ;jlraiÜas, pi casal 265,00
d 1· t d dres pO.�'l'es firmes . .

. -.Tafetá de al·go ãQ, Isa o e xa
'�> 3000 Toalhas aveludadas pi mêsa, artigo fino 480,00 Colcha de pura 'sêda dupla,"com franja para casal 29!'í,OO

Tafetá de a'igodão, escocez,. larg .. 80. 28'00 Toalhas de veludo, lavradas pi mês�, finíssimas 720,00. Colcha -de pUTa seda dupla, Japonezà, p/ casal 430,00

TCriA_ISinÁ"ÕRtiNTAL,8: que mais baráto-'-vend�
,

e Plelhôr atende - Rua Conselheiro .Mafra, t 5 .telefone 3493 FLORIANÓPOLIS
:". ATENDEMpS PELO REEMBOLSO .POS1.Ai.,· .

::�b-a'�,d�:Bf�"�'E�s:fa··dOS�-�I�d�··��*�I·;.����L�,!����!���!�!����p�n��e)iJ'r II I)':U, Uil pessoa§! de suas relaçoes o nascunento de seu primoge-,' Grande variedades de brin-
,/

, -� ; " .. I
nito MAURO CESAR, 'ocorrido dia 24 na Maternidade quedos

New York. -- A;'M:arinha dos Estados Up.idos inau-
, :'\

. ___..�,. �->"""r -. "Dr. Carlos Corrêa". . I R. Conselheiro Mafra n. 9
gurou. recent�mente" um modelo comp_leto do - primeiro. '.--

satélite artificial 'da terra, a ser lançado durante o Ano

Geofísico Internacional. �O modelo' foi exposto na 11.a

Conferencia' e . Exposição Anual' Internacional de Auto�

matização, no Coliseum de Nova York.

A brilhante esfera mede cêrca de meio

diâmetro e pesa cêrca d� 10 quilos, quando contem seus

instrumentos em miniatura, Diversos discos pequenos
_ os �lhos, ouvidos e dedos do cerebro de lIleta1 -:- es �.

tão embutidos' na superfície lisa da bola. "rQÍlatre ãp.tê:
nás com cêrca de 1 'metro de comprimento saem no SR-.

télite. Um transmissor automático de rádio pesando
apenas 365 gramas e com um alcance de mais de 8 mil

quilômetros.'transmitirá os dados para a terra, duran.te
o vôo·.- .

O equipamento do satélite', está, sendo aperfeiçoado
pelos cientísta,s do "ProJect Vanguard", nos Laborató

rios do Pesquisas da Marinha em Waqhington, 'D. C.

Um veículo torpedo; semelhante ao que. colocará o

satélite em sua Orbita, ser:-á experimentado no -centro

de testes da Força Aérea norte-americana

Beach, na Flórida� nos próximos mêses.
ÚSINA EM MINf-ATURA - As peças do primeiro

satélite artificial a ser lançado durante o Ano Geofísico
Internacional , podem ser vistas neste modelo completo
exposto no Coliseum de Nova York. São as seguintes:
A)· Célula operadora da energia solar, para registrar as

0rbitas ao redo'r da terra; B) detetor de- ultra-violeta; i __ -

-------- �._"
e) ,?xidos para .. med.ir a· temperat�r�; D): Valvula -de tos; 3) uni!lade para. registrar os dados do 'amplifica,dor;
erosao para medIr � Impacto de co�soes corn_ co;pos eS-I'I) aparelho para transmitir d�dos científicos para 'uma
�ranhos;. 1) tr�nsmlssor para a documentaçao a terra; estação terrestre' 5) unidade de memória para' fomécer2) amplificador para evitar co'lisões com micrometeori.

'

.
I

� -

ÕS dados aI'li1azenado's [durante 1.1ma orbita :-qua'l1ao o·
- -- ------ .

_,_ ,
(satélite passar sobre as estaçees registradoras; 6) cor

�'''"""li?Qi,MZJC" L<

�'I
�

,

;' 'I" .' I II:' • ..... L'ente amplif;caaora para medir a ionisação da .ràdiação
' . .tí....Af�,.m.I,.lI.-.;��L.L.·�.d•• ", fOIlU",UiIQ1N:.'•.,..�", ultravioleta ;.. e 7) baterias de mercurio yara o:: \ÔrI}'e-r�-·

:},�!I[IM" ,;i' �'... "\EUcaÁ:iW"aoUu6Jt ./ ""� ..� mento de força.
�, ".�. . ._ ..

),:',:.:'

Rettrato
DO BRaSIL
REBANHO OVINO DO

BRASIL
Encontra-se no extremo

sul, numa faxa 'de 1000 mil
km2 ao longo da fronteira
'uruguaia, uma das boas

concentrações ovinas da A
mérica. Nessa zona, de ex

tensas planíces, cresce um

rebanho de 9 milhões de ca-

•

----------------�--------

CASA MISCELENIA

-----

,

',:1.1 ".'
.,"''''',;....,...,......
',.,.....,.,...., ,.

.

PROGRAMA DO· MES.

Seae Urbana

_. NOVEMBRO

i_o

Dia 10 -. (Sábado) - Às 23 horas. Grandiosa,
soirée. "A PRIMAVERA E· O CHAR
ME ... " Un1.a festa de deslumbrante ele�
gância, organizada pelo Departamento
Feminino e patrocinada pelas Casa
Kotzi�s, Lon'dres, Romanos, O Pa;aíso,
;Brusque, Yolanda, Galerias das Sedas
e São Francisco. ./

\
\
I

Dia 18 -- (Domingo) -- O grito do .verão, com
. início às 1Q horas. Regatas. Disputa de
vingue pongue. Muih dança muita

·alegl·la.

.'
DIa 24 � (sábado) - Às 22 horas - Soirée.

Sede Balneária ---- Coqueiros

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I"O ESTADO" O MAIS ANTIGO, DlARIO DE S. CATARINA.
. \ Florianópolis, quarta-feira" 7 de Novembro de 1956

. .

NGlíci� upiciosa para cancerosos. O desenvolvi·
, .

mento :da terapia ,biológica do cancêr·na::Alemnhí
(

Münique - A .cídade de �a capital da Baviera, en- rava impossivel em face do
Münique está chegando contramos nacionais de to- tamanho e da extensão dós
quasí a um milhão de habi- dos os países do universo. tumores e a radioterapia
tantes e os turistas do mun- ,',\.o atravessarmos

,
a nova não produzira o resultado

do todo para ela afluem. metropole, ao visitarmos, as esperado. Nesta fase quasí

MiNISi;RIÔ-DA AGRI-
suas atrações turis�icas� os final Q' medico que tratara

CULTURA I
seus centros de diversões, a doente recomendou um

SERVIÇO FLORESTAL ; os seus grandes bazares mo- novo tratamento, bíologico Esta constatação torna-se

dernos notamos que lha iniciado em uma �otó.ria cu- mais notôría, si ·levarmos
Acôrdo Florestal' com o Es- ..,

,

" --:-
' .

,

t 'd . d S t C' tarf tambem, nos ultímos tem- nica universitária de' Mü- em conta que se tratava em
a o e- an a a arma '

A"

pos, uma afluência sempre nique pelos dr. José Ham- geral de casos de doença em

i crescente para os seus gran- merchmid em cooperação estado adiantado e ja ino·'

I
des estabelecimentos' de com o Professor Eugénio I peravel. Segundo estes re

cura e de tratamento, pois Werle, da mesma Uníveraí- sultados observados, o tra-
I MUnique está se, tornando dade. 'I tame.nto com WGH leva

': também metropole de fama I quasi sempre a uma suspen-
,

internacional no terreno da Em um trab�lho de pes- são do processo evolutivo 'do
I

medicina, com os seus ins- quizas de mais de 10 anos', mal e a uma cessação resp-a
títutos clentificos da Uni- i�stes ,dois dentistas ca-ia- ,um desaparecímento das

I '

vesidade, os' seus sanato- ram o preparado W G' H - dôres que são geralmente
rios, casas de. cura, de des- CARVERAN, produto de te- Intoleravels. O apetite vol
canso; desconvalescença, as cidos de granulação em' feri- ta, -es doentes aumentam

\. estações. dê cura do interior das, retirados de terneiros 'de peso e recuperam as ne

§ a fama dos seus :r.nedicos. sadios, cuidadosamente sele- sempre novamente febre al-

I Descansando em um dos clonados. ta, perdera mais e mais de
I

beJos 'jardins publicos, en-, I peso e não tinha mais ener-

: centramos urit casal de cer- Na Europa este novo pne- gias para resistir ao mal.
'" ta idade: Roberto Mül'Ier e parado já foi experimenta-: A diagnostico desespera
I
a �!la esposa Dona Bêrta.-de do com surpreendentes re- dor' .dízia.: Mama carcinô-

Ijuí, no Rio Grande do Sul sultados de tratamento, em cessár ias forças de defesa
I '., ,

no extremo Sul do Brasil.
.

mais de 1000 doentes. Uma contra a doença.
, 1- 'Era '�um 'dos prtrnelros

O
.

lê bí h' h- passeios de Dona Berta Mül-
caXIngue e, o

'

I'C In U" •

amigo da floresta, utíltzado ler, c3hegada do Brasil ha-

com o símbolo do Serviço FIo. via meses, durante os

restaI do Ministério da Agri- quais passara, a maior par

cultura. na sua Oampanha te do tempo na cama; cu-,

permanente de -' Educação rando intensas dôres. Havia'

Fl9restal, é um pequeno roe- 8 anos, sofria ela deste mal

dôr que recolhe os coquílhos que podemos con�iderar o

de diversas árvores e os en- flagelo da humanidade em

terra, para mais tarde rebus- nosso dias, o Cancer, que
cá-los e comê-los. Muitas se- atinge hoje em dias 1 indi
mentes são assim plantadas' viduo sobre 6, em toda par-

,

pela. prevídêncía desse bl- te neste nosso mundo.
cllinho, pois que nem tÔdas Como a maior parte dos
são depois achadas. t doentes cancerosas .a s,e-
Essa prática deVe servir rI.-

h d c
' erciai te Ro

,
'

..
' n o;ra o om ln' -

exemplo aqueles que se utllI I b te M un
' d"zam das florestas para ex-

er o � er so po la supor-

t
.

.

d t I tal' as dores atrozes do seu
rair os seus pro u 0&, qUE> -,'

devem depois proceder. o. re mal, com o uso ?e entorpe
florsstamento pará que não centes. Ela sofria de falta

lhes falte nunca .nem aos de apetite e 'de sono, Unha

seus descendentes, as árvo mio com metastases no cra

res tão necessá,rias ao 'con- neo, na bacia e nos '}ssos das

fôrto' e à economia' .dos. ho- pernas s·uperiores.
mens. Unia- operação se áfigu-

obserVllção . estatistica de

monstrou. que quasi 70%
dos doentes observados e

tratados. corresponderam ao

tratamento com carateristi
ca melhora no seu estado.

.

Associaçã�� Atlética
Yerae' .

Barriga
PROGRAMA SOCIAL.,

para o mês de
NOVEMBRO "

Dias:

�
,

REUNIõES

DANÇANTES SEMANAIS

t' ,I

9 -,. 6a. feira
16' -; 6a. feira
23 - 6a. feira
30 - 6a. feira

I,

Atenção: Avi;a-se aos srs. associados e às -; dignas
assocladas., que será

_ rigQrosamente exí-
. gida a apresentação da carteira social.

'

A expedição de ingressos para convidados
poderá ser feita até às 18 horas dos dias
de festas sociais.

\

Florianópolis, outubro de
(Ass.) Thezeu Domingos Muniz,

Vice"Pres. ,do "S.A.R.P."

1�56

•

"
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�,�ns hÚngaro.s foram ímpie- Outros depoimentos in-

; à'amente metralhados ao formam que tanques e sol-

'gYarovaI�: perto da fr?nteI-1 tentarem retirar a barrdei- dados soviéticos estavam
ra austríaca, segundo mfor- ra soviética dos edifícios em ação de batalha nas ci
maram vários viajantes, jo-

I militares:' dades de Gyor,' Szeced e

Szolnek.
Entrementes, informações

de testemunhas oculares,
de Budapeste, dizem que as

mort-es já se elevam a milha
teso - O jornal "BZ", de. Ber
lim Ocidental, publicou as'

declarações de .um 1!-()mer-

"cíante. suíço de que o Bxêr
�'ito Russo estava "metra
ihândo" os. civis e soldados
oatríotas húngaros nas ruas

de�Blidapeste. Outra teste
munlia ocular declarou, em

Viena, haver testemunhado
.) enforcamento de vinte pa
triotas nos postes, de luz e

mastrosde bandeira em Bu-'
dapeste. E aduziu: "Nas
ár-eas da Capital já domina
das pelos soldades sovieti
cos, a população -- incluin
do hOJllens" mulheres e cri

anças, -- foi arrebanhada e

destruida por rajad�s de me

tralhadoras", Muitos patri
otas, foram mortos_em freno .

te ao ·edifício do Parlamen
.to, na. quinta-feira, quando
'1m tan,que ·,soviético come
çou ,a., disparar contrs os

·trabai'ha:dores desarmados,

marca

prêmios

"Palmeira" um novo_ go-
vêrno, prometendo que uma

de suas. principais finalida
des seria por as tropas so°

vieticas 'para fora do país
até "l�,rimeiro dé janeiró de
.1957.

A Rádio Budapeste noti.
dou" que Nagk' IfOncordou
cofil a exigência' dos traba
lJtadores de que as tropas
soviéticas sejam "expulsas
do país imediatamente. A
Lém disso, disse aquela emis
sora, Nagk e o novo govêr
no 'Orgartizado no sábado a-

ceiiar�ro o direito dos tra
balhadores ii. greve, éxten
dendo . a· anistia, a todos os

participantes daa-- manifes
tações patrióticas que de
panh-a.lll as armas até 'sexta·
feira às 10 horas da: noite.

.

o 's P' R 2 M I () S
Os Prêmios estabelecidos para o Concurs\) )JFE, são olfl se

guintes:-
1.0 Prêmio,,- Cr� '20.000,00.,

-'''_. ...:-. ,2.0 l':r;ê.mio - "-, 10.000,00.
3.° Prêmio -

" 6 :OQO,OO.
4.,0 Prêmio -

" 3.000,00.
6.°, P,l'êmio _: ,,' :2'.000,00.

A Casl\. comercial à qual pertencer a nola ou fatura 'do prí.,
meiro prêmio, 'rec,eberá um prêmio de Cr$ 5.000,00.

,
Os funcíonár(�s dêste estabelecimento também 'terão um prê

mio de C,4 5.000,00, que será dividido deacôrdo com o númerO dOO!
mesmos",

Além d9S prêmios oferecidos ao ·final do concurso, tôdas as

semanas 'a Rádio 'Nacional na "A FELICIDADE BATE A SUA Um telegrama de impren
PQR-TA", aós� domingos, das 18,30 às 19;-30, sorteará uma carta do sa.in:llo:rma que todo mn-re
concurso U, F. E. que terá llm prêmio no valor de 1.000,00 crú- ;g'imento húngaro, incluin
zeiros, para o concorrente Que mandou o comprovante, além '<le
Cr$ 500,00 para, os funcionários do armazém onde foram feitas IIS

do tanques,' passou-se para
compras. O lado dos patriotas. A im�

As cartas sorteadas sema,nalment�, continuarão a-',ter valor prensa 'polónesa diz que ai
para o ,sorteio final, podendó um só' concQl'rente receber prêmio guns soldados russos deser-
DO valor de 80.000,00!,..

'

,

G O N 'D· I N II: C I A. taram ,e :.aderimm ao govêr-
R E' P R E S E N T A ç o E 'S no- contra-rev()lúcionários

'"'"'...,............-. C�I!- Funda!la 'e 192'0 -- /:

(contra a revolução corou..
Cons. Mafya 33 - 1°. Andar, -, .Caixa Postal; 120. ", < '" . co', ;'" ,,' " " ,7f •

"

•
�

I End, T.ELEGR,�· V A S. G O
'

", Fone, "lÍii'i" ';':�lsta),:'e�.Y3iP:��C-I.dO·'.Il�i'l,l.eif,J
SANTA' ,CAT!fRINA ;O', ",;. -�O iwr-deste' da H:un'lii}jg� "

� . ,. _.',. .

.,,' :.,..
.

. '<-.. _,_.,n,,· �,._:
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Na Assem�léia l8�islativa �o (stado INOG���ID���1T�oL
/po, �"'ta fo�.�."on�'dld� do pessedísta Paulo P,"". Adqul",á. CIa. Bíderúr- toneladas mensaís, pelo ,,_I _

Flo,,"oo,olis, l>"'�e hoie, um número bem

,�ar��sa�� U��s!�b������a��., 'trePdresentante do �ul do Es- gica Nacional, de início, cin- pa'<9 de seis meses, enquan- el�vado de grandes casas comerciais, espalhadas

gíslathva do Estado voltou a/
a o, que" .comumc�u aos quenta mil toneladas do caro to se processá o rsaparelha- ,pelas ru�s central� da Cidade e adjacências. As

reunir-se, concentrando-se a ,.seus pares que, fehzmente, vão estocado nos pátios das mento da Estrada de Ferro
ruas Fel�ppe Sehmídt, Trajano, Jeronimo Coelho,

atenção do plenárír, para a,.�arehamos para uma solu- empresas particulares, no "Dona Tereza Cristina. Oonselhéírr, Mafra. e Tenente Silveira, já apresen-

descida da Proposta Orça- çao?o agudo problema do montante de vinte milhões ,Com aquelas medidas ado- t�m casas dos l_!1als vari!,dos ramos, que yão ser-

mentária para 1957, chegada!
carvao mmeral. de cruzeiros e mais treze mil tadas pelos poderes da Re-

VIndo a população com todas as exigências da vida

pu'blí t
moderna.

"

faz poucos dias, do Palácio'
ica, a raves do ínterês-

do Govêrno. A oposiç'ão ja
se do próprio Sr. Presidente . A!ém disso, o número também, de bares, eon-

havia asseverado, por ai.'
..._' Juscelino Kubitschek, tere- fel�a�las, .restaurantes, 'etc, contando-se já com a

guns dos seus representan- C
. · -

bri
A"

64 f
mos, _em breves' dias, uma proxn�a Inauguração da maíor e mais confortavel

tes, entreêles, Estivalet Pires alU um aVia0 ntamco com re U.' solução feliz, que ,virá reha-
e bomt� churr3;scaria de todó o Estado, situada à

e Lenoir Varga.s Ferreira de
bilitar a nossa combalida "In- rua Tr�Jano, veru aumentar muito nêstes, dois anos

que não haveria; dentro' do'
.-

d dO' t M 'd'
dustria carbonífera. o movimento da Capital.

'

prazo normal das atívídades l gla OS O nen e e 10
'

Leu, ainda, o Deputado
Dois gra.ndes hoteis, em fase de acabamento,

/

, legislativas, oportunídade pa-
I Paulo .Prelss, telegrama que

um n!1 Avemda Mauro Ramos e outro na rua Con-

, ra estudo e apreciação or�a-
_

C'
• lhe dirigiu o Deputado Fede- '

selhel�o_Mafra, esquina com a rua Jeronimo Coe·'

.nízados sôbre o importante'
BLA KWTER�� Inglaterra, I procedente do aeroporto de ral Joaquim Ramos, comuni- �ho,. virao também contribuir ao lado do LUX e

assunto, uma v�z que o or.1 7 (UP) -:- ?� aVIa0 de trans- Idrís, em Tripoli, transporta- cando ter o Sr. Presidente
A PORTA e outros já existentes, para maior eon-

çamsnto chegaria alem d_o I
porte bnta,mco, tendo a bor- va, segundo se informou, mi. República enviado mansa-

,f?rto dos viajantes e turtstas, resolvendo defini-

prevíst 1 d t d
tn:amen.te o problema dos bons e confnetaveís ho·�

del
o pe Os epui a os, nll:0 do 64 passageiros, membros Iítares, mulheres e críanças gem ao Congresso Nacional t IS

eíxando de ser' o procedi- d r- T b itâ
.

visando' reestruturar e res':
e ,pOIS, os que possuimos vivem lotados não po-

mento do Executivo bastante' e armnas orr arncas eva- ingleses. O avião, de quatro tabelecer o quadro de pes-
dendo atender o, movimento crescente dia a dia

irregular, afim de �atisfaze:r cuadas do' Oriente Médio" motores, já astava fazendo soaI da Estrada de Ferro Do-
como todos sabem.

desejos políti�o� dos 9ue cer- caiu ao solo em _chamas per- evoluções para ínícíar a ater- na Tereza Cristina. '

�ór outro lado, vanías casas eomerclaíg estão

cam sua admlm;straçao. Nor- to desta localidade. O núme- ragem quando ocorreu o 3- Assim, a par do reapare- �mplIan_!lo, melhorando consideravelmente 'as suas

mal�ep.te � período da �tua,.l ro de baixas nã fic u ím--
lhamento material daquela

Instalações, tornando:as ainda mais luxuosas en-

sessao leglslatlva terminará .

o
.

o ' ferrovia, teremos também a
'

quanto novas lójas e grandes firmas dão a�da-

no próximo dia 15, e até o díatamenta determinado, se· cidente. Um porta-voz do Mi- reabilitação humana, indis-
mento a, construções modernas,

momento, quando potrcos di. .gundo anunciou num prí- nistério da Aeronáutica Ci- pensavsle inadiavel, quando;1
L�)JA 3 �A FIR;.MA OLIVEIRA FILBO S. Á. C.

a� restam da data referida,
I
meiro comunicado o Minis- vil da Grã-Bretanha decla- entao, a estrada do carvão

All\da neste mes, teremos a inauguração da

nao foram �l�borados pela' tério da Guerra da Orã-Bre-
virá cumprir a sua verdadeí-

' LOJA � (�ssi� chamada' por ser a terceira) da firo

Imprensa Oficial do Estado"
rou que; na base das pri· ra e total finalidade.

ma OlIveIra FI�ho S. A., a rua Deodoro, n. 15, rua �

os anexos do Orçam{lnto, 'Tal I tanha. Turmas de salvamen- meiras infoo-maçõe;s, '.'acre- _ De parabens, pois," os
esta que tambem conta agora com eXcelentes ca-

procedimento do Executivo
I to já retiraram um "certo" dita-se que o número de bai- homens do carvão do Sul do

sas c.omercia!s. Visitámos demoradamente as luxuo-

veio, sem dúvida, causar ver- número de __passageiros do xas neste acidente não se. Estado e de parabens o Es-
sas lDstalaçoes da referida Loja; grande' e espa·

dadeiro tran"!!tôrno às ativj- avião sinistrado. "O ,aparelho I ja pe ad " t�do d� Santa Catarina, que
çosa de adaptações modet'nissimas e farta disti.'i-

dades parlamentares, uma,
"

s o. ve, aSSIm, salvaguardada re-
buição de luz indiréta, ornamentada de custosos

vez que' ,se tornará mister levante parc'ela de sua eco-
painéis ha�il�ente exe�utados. A Loja 3, destina-

um desqobramento de traba- nomia.
se ao comercIO de eletricidade em geral bem como

lho por culpa e êrr de Ad I
venda dos a.famados refrio-el'adores BOTPOINT

, O.
- ,E' de frisar·se que as tIO'

ministração Pública, na au- medidas ora em execução
e c. O n.ovo e elegante estabelecimento vai por cer-

sência de aparelhamento' pelo GOivêrno Federal resul-
to atrair numerosa freguesia.

técnIca: paTa à hom'funciona-'
'

ta'm, em ,grande parte, do es-
CASA MEYER & CIA. - Também estive-

mento"dO' setor de divulgaçãol'
fôrço da. Comisão Parlamen-

mos olhando com prazer êsse nov'o e grande esta-

oficial dos ',ne��c-ios públic9� tar : Especial, preSidida pelo b�lecimento comercial da antiga, firma Meyet·, &

de Santa Catarma., E a pro- 'D P t d d' t
Cla., 3;gora, e?I �ovo edifíc:_io, situado à rua ,Felippe

Ptia, bancad,a do Govêrno nãol'
e u a o' pesse IS a Pil.UIO gc�mldt, ,C.UJl! .Inauguraça,o s,e fará no fl'm deAste'

Preiss, que muito se vem ba-- - .

escondeu, a verdadeira" si.
mes

.

ou pru�Clplo de dezf'mbro. No espaçoso porão

tuação do Estado, no' ,que se
" tendo pelos interêsses da re- de cimento armado, estão as mercadorias ditas pe-

refere ao protelamento da- Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Novembro'd;t956 gião sulina. 'g�das. No primeiro pavimento, montados ,Os bal-

quilo que necessariamente __

coes de venda e variadissimos estoques de ferragens

dever.ia éyi�enciar.se_llb mo-
.

_

em ,geral e uma seção de expedição moderna.

mento oportuno. Mas tutlo G h
·

EE 'uu NA P"OllCIA
..!'l? segun�o, encontral!_l-se instalados os Es·

resid_e no processo que v�m an aram uma-v1agem aos no
;

,

cr�torlos da firma e � seçao de eletricidade, pos-

sendo adotado no atual Gp. '
, . '

• •
sumdo a cása uma rede de telefônes automáticos

vêm qu nã pode p'n C dR' I A
'

intérna para atender cêrca de 20 aparelhos. No

dir' ��, u� �obertur�esCld� 'oncu rso a" ea - erovias terceiro pa,vimento estão armazen�,dos os estoques

Publicidade excessiva,ceréa-'
de mercadol'ias leves, contandó uma instalação

Orlandino Noceti, de cor completa de bebed ur s I t
.

d f

do a seu, fav.or por quase a A' d' . ' ,

.'

' o o e e riCos para uso os uno

totalidade dos órgãos de im-, .

pos ,quase 0i3 meses de! De acordo com as bases do branca, natural deste Esta- Clonarios da firma. A iluminação é ampla e indi-

prensa que se editam nesta CUIdadoso trabalho de sele· Concurso ("Por que prefiro '"do, -motorista, do Expresso
réta. O salão tem aproximadamente 50 metros.

'd d D' f lt d j
_

'd BI' T,ôda.s ,as in!!talações obedecem a rio-orosa' ordem

,Cl a e. _aI a a a e com, . çao, em, que cerca e 8.000, voar pela Real - Aerovias")
, qmenauense Ltda.,residen- t·

lO

t d
'

eCDlca e apresentam luxuoso ,aspéto, destacando-

pe�e raçao ao �ver, o des-I cartas fotam"lidas e compa-' os autorés das melhores cal'- te no Estreito, queixou-se ee se o sistema, de vendas ,para atendet' com esmero

CUIdo pela presença das su- 'a'd C'
-

'J 1
.

d .'
'

'- "d' t
'

t d
.

periores necssidade adminis-
r as, a omissaQ u ga ora tas, �anhara"O cada um, uma que a Ian ara a ,importância, - e pres !'sa to a a freguesia. .'

�tratLvas, -desvirtuando sua d? Gra�de Concurso promo- viagem de id!J. e volta aos ,de Cr$ 70,00 ao indivíduo Pe-
CASAS RENNER E VITOR - Ambas es,

real- finalidade.. para dar lu. vldo pela Real·Aerovias" vem Estados Unidos,' com direi,to drq Vieira da Rosa para que
sas casas tão conhf'cidas do público, situadas à rua

, I
Felippe Schmidt estão passando -por gra.ndes re-

gar ao 'desem/olvimento de de 'proclaI):.lar os nomes dos' a um acompanhante e: esta- �te fizesse a descal'lga de formas internas, 'melhorando coitsideravf'lmente

cert?s e de�ermi!lados infor- ,cinco vencedores do certa-I da de 10 dias em Miami. A $eu camiphão. Entretanto suas instalações e colocando montras modernas.

matlvos, cUJa açao se desen-"

t.
-

.

j p' d
' - . ; N pr"

A,

d t

volve nO objetivo, de conspur- me._, I
'. Comlssao que }ulgou OS tra- e ro

.

na� cumpriU esse,
a �xlma croDlca aremos cOJl a de .novos

,car a morai de hoÍnens pú- Sao eles oS Srs.:

.N,ewton balho� estruva constituida d'ls compromisso, desaparecendo.-' lem�reendll�nendtos t':°?IdOdreformas, modernas m�ta-

r
'

B '1
. .

.

açoes e gl an e a IVI a e por parte de comercmn·

b iCOS, qu� na.Govern.a�ra O,Dl aUrI, reSIdente em Ban- seguintes nomes ilutres:, I
ts que estão ajudando honestamente (, crescimen-

do Estado,. Jamais .se utlliza- delrantes Estado do Parll.na; Herbert Moses _ Presi- x X x to da C,ap�tal e seu constante

ram de taIS expedIentes. J
,-. I

.' H
.

'1
.

.

'

, E agora, quando o Poderl orge SampaIo, (Rua S�lva d�nte da' Associação Brasi- �gO AV� a,_ r�s�de�teem'
----------_;_--

Legislativo tem a obrigação Teles, 60 - Casa 4, RIO); lelra de Imprensa Dinah Sil- Saco dos Llmoes, queIXou-se
I

B
'

COnSti,tucional
de

ap, reCia,.,
r,

I Manoel Barbosa Le,ite Filho I veira de Queiroz - Escritora. Qa .�elegacia Regional de!

DSCa �8Svotar e aprovar'p.�OV? Orç�- (Rua Batista de Oliveira, Guilherme de Figueiredo e;,pohcla, de que no dia 2 10 •

mento, surge o Impecllho SU-!354 J' d F'
.' . . ,com� t f t d

premo para o livre funcionía.' -:- UIZ e, �ra, . �mas' - ESCrItor, Jornallsta e ho.- n e, .u� �ram a frEno
.

menta de sua fundamental GeraIs); Antomo Rocha, nem de propaganda. I te do Cemlterlo de Itacorobí,

atribuição, porque.o �rgão� a! Martins (Rutt São Januário Davtd Nasser -:-:ijeporter sua bicicleta marca "Mo

que IcoI?pete_ a dlstnbuiçao 22 _ Apt. 301, Rio); Arthur! da Revistâ "O CRUZEIRO" nark", chassis n.' 192, 598,
da matel'la nao apresenta.!lo D (,

. . . ! '

",.

pI '607
"

,prazo determinado, em vi:,r- asso� Jacuba - Glnas!�o i
Manoel Barc�los_ - Presi- aCa , cor verde-clara.

tude de estar sobrecarrega-
Adventlsta - Campinas, ' b I dente da AssoClaçao Brasi-

do de outras "cousas". I
Paulo). leira de.Rádio.

Tudo muito bem.. feito e
...

emanado dos conchavos si
"lenciosos do gabinete go,ver·
namental'; com a finalidade
única e exclusiva cÍe tirar da
oposição o direito de exami"
nar com serenidade e aten
ção o assunto que' justifica

-

em si, o funcionamento d�
'Poder Legislativo. Querendo
fugir da falha injustifica-
vel, a bancada do Govêrno
quer localizar nos aconteci·"
mentos passados, algo ql.le
possibilitasse . defesa, mas Seguiram' ontem, 10 lan:

tudo foi destruido pela proÍl- chas Patrulha e um escaler

ta e decisiva intervenção :ia com destino a ANHATOMI
bancada oposiCionista. RIM, onde embarcarão a
Além disso, que é suficien

te para dar robusta demons-
bordo do NTr "Barroso Pe-

tração de falta ao cumpri. reira" da Fôrça de TranspoT·
mento do deverl vários e cla- te da Mar1nha, seguindo ate
morosos êrros estão contidos ao põrto/ do Rio Grande. De
no Orçamento a ser discuti
do naquela Casa, positívan-

lá por via ferrea seguirão pa- Espera-se que com o ad-

do imperfeição flagrante de ra Uruguaiana, onde serão' v�nto destas, Lanchas o Ser·

um ,trabalho' que deveria ser distribuidas pelos diversos viço de repressão ao contra- x X x

comI?l�to e producente. A, postos de Fronteira da 'Ma- bando seja grandemente be Na tarde de ontem foi pre·

OpoSlçao vem protestando' .
. . P'

'

h d
.. ',rmha. - neflclado o que representa so na laça 15 de NQ'/emb!'o

c aman o a responsabIllda·,
-

' .

de do Govêr.no pelo trabalho Estas L�nchas e o escaler j rá sem dúvida algum,a nã(, e .condu�ldo para a .D.elega-
ap�esent�do, bem c?mo a foram prOJetadas e construi-I só um motiNo. de regosijo �ia. �egIOna� de �oli�Ia, o

orllgem qu� determmou a das no Estaleiro 'deste Co para a Marinhá como tam mdlvlduo Irmeu Clpnano de

apresenta9a? da �eferi'!..a ta: mando, e feitas para operar I bem para o próprio país que' cor branca, natural de Tiju-
refa admmlstratlva, -nao so, ' . '1"

' '.'
,

.

t d h f'
cumpre seu' dever, como �om a maXlma faclldade em tera aumentada a sua renda cas, em. VIS!l e aver ur.-

aponta aos olhos da opinião locais de pouca profundida-' tributária. I tado dOIs çavalos em .Palho

pú.blica, que mui�a. cousa de de.
"

, LUIZ MARIO CORREA ça, de propriedade, de Brasi-

rUIm vem .s� Iverl!lcando na Dispõem de uma cabine FREYESLEBEN _ Capitão- li�no Bento da Silva e ven·

atual admlmstr.açao dos ne-, .. I' ,"" d'd
'. '

gócios públicos e que não �om dOiS leItos e podem alO-I Tenente, Encarregado do Es-, 1 oS e� Ra?cho QU�lmado,
surge à claridade dos. julga- Jar 13 homens armados, sen- taleiro. I e 'Masslam�u. !pela, lmpo�:-

mentos, pelo fato d,e estar' o
tância de_ Cr$ 800,00. O in-

Govêrno coberto cte uma pu· divíduo ácima foi encam'-

blicidade que o esconde da u'hado a P lhoç d
•.

c:í�ica sidtUll:Ç�O d� péssima
'

A' ,P'RAç''A.•,

",

_

procedido t co:�e�:ntee s���
VISao a mmlstratlva falta

,

..

de correção no encaminha-
quento.

mento das tarefas, que de-
vem e me,reCe, o- zêlo inadiá.,. ,

�

vel, para completo êxito' da , L·' d E,pvore.sença' do Pod_er Legislati· oterl8 O·' sta,doComUl)icám-QS, aos noSSOS distintos fregueses e amigos
que a partir do 'dia 10 do ,corrente passará a vigorar a no- RI-SOLTADOS DI O"TEI,va tarifa de fretes que será a seguinte: 11

De São Paulo a Florianópolis...... 9�223 - 2 0.000,00
Do Rio a Flarianóp�lis' , , ' , " " ""

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

\ ,.,,:"

Brasil, pela pres
vação da paz

RIO, 6 (VA) - O pre
dente da República deciar
ontem pela manhã, ao "

rio da Noite": "O 'Brasil f
mará sempre ao lado d
iniciat,ivas, que visem p
servar a paz mundial e
estabelecimento da conco
dia entre as nações peI
sentimentos cristãos e

fistas de seu povo.
Por suas tradições, .nu

ca poderá o nosso país de
xar de se esforçar ao m

xímo por aqueles objet�vo

Impesseu-se O n

vo Procurador d
Justica do",Distrit

•

Federal
RIO,6 (VA) - Em ceriinA

nia presidida pelo mínístr
Nereu Ramos, empossou-s

" ontem, às 11 horas, no Ca:'

go de procurador 'geral d
Justiça do Distrito Federa
o Sr. Cândido de Oliveira Ne

to, nomeado para'aquele aI
to posto em substitqição a

sr. Victor N-unes Leal, qu
�e afastou para OCuPar o cal'

go de Chefe do' Gabinete Ci
vil da: Presidencia da Repú
blica.
-----------------------i

Grandes áconteci·
mentos futuros
- Definidos eventos aba

larão o mundo.
- Prenúnélos da

da final.
- Ruína... Caos univer

sal. . .

.

- O destino da HUMANI·
DADE.
- Que significa o fabuloso

milênio bíblico?'
Sois convidados para assis-

tir à conferencia que, sobre

I
êsses as�untos, proferirá o

sr. Orlando G. de,Pinho, ho
,

je, às 20 horas.,
Lpcal:' Rua Vise. de Ouro

Preto, 77 - esq. da Praça
Getúlio, Vargas. ENTR,ADA
FRANCA,

, ,

Um jornal do Rio, no-
ticiando. a passagem do
govêrnó de Santa Ca�a-

xXx rina ao vice-governador"
asseverou que o fato era

inédito na bistória cata- I
L

Raul Dubois, dê cor bran·
� ca, natural de' Bueflos Ai

r€s, residente atualmente.

'�" .'
nest� cidade, �otel Majestic,

-

queixou-se de que' há dias
deixa..ra na Casa de Júlia Ma-

Com�ndo do 50 Disfrifó Naval �:!:�e�:� �:;!����aCi���
Esta,leiro de Construcão Nava,I, ��:;:�s�:o�u:�: r�S::t���:�

,
roupas do Ballet dos quais

do o casco desenhado {Íe o' queixoso é proprietário.

m�do a perm!tir a instalação Acontece entretanto de que

de armamento portátil e' a ontem foi avisado por Bai�·
se conseg�ir uma velocidade no, porteiro daquela casa,

de 17 nós em água salgada de que alguns volumes ha

e 15 na á�ua_;Ioce, assim co� via� sido roubados. Ale�� o
I

o uma curva de giro míni- . 9uelxosO de que o pre.JUIZo

ma. 'ultrapassa a casa dos .... "
Cr$ 25.000,00. I

, "

·MINISTERIO DA MARINHA"::
rinense,
Bercílio Luz, Vidal Ra·

""-
_-

mos, Pereira e Oliveira,
,Walm�r Ribeiro, entre

.

outros, foram v'ices-go
vernadores que éiêrce
raD! o cargo de governa·
dor por prazos os mais

dilatados. Vários conclui-

Ausente, na ,Serra, por vários dias, ao voltar ao

batente encontro sôbre' a mesa' vários exemplares do

liyro DISCURS_OS, de autoria atribuida ao sr. Irineu
Bornhausen.

Dentro dêle!! vejo cartões e papeis rabiscados.
Eis alguns:
I"Destas 456 páginas dos dÍ':cursos do sr. Irineu

B?rn_?ausen, dêle não_há sequer uma vírgula. O que,
ha sao sS demais, pois que ao proferir tais orações o

sr. Bornhausen e�uecia até a concordância do núme
ro! k colaboração pes�oal do autor dêsse livro ... é_
tôda de omissão ... "

'

"Guilherme. No livro junto está apenas a imitação
do dr. Nerêu, que codificou os seus discursos sob o

mesmo título. A diferença é que Nerêu 'divulgou o que
era seu, fruto do 'seu trabalho intelectual, com o seu

estilo marcante e vernáculo em cada frase. Nos do

Bprnhausen, oS autores são 'vários. Daí sugerir retifi
cação na capa, no título:

Discursos que eu li: Ou entãó:
Discursos. Autores desconhecidos. O volume va·

le por um 'complexo fugido à censura freudeana".

:iam períodos governa

mentais, como é sabido.
xXx

Inédita é a sabedoria
do correspondê�te! Den
tro do Palliçio, onde tra·

balha poderia ter cons-,

tatado o seu erro, já Ilue
ignora tanto da nossa

história ...

16a. C. R.
NOTA I

A Chefia da 16�. c.R.M.,1
�olicitfl o comparecimento,'
com a devida urgencia na·'

quela Repartição, do cidadão!
JOAO VERZOLA, filho de:
José Verzola, da classe de

19-16; afim de tratár de as-I
sunto do seu interêsse.
'JOSE' MIRANDA BARCIA

- Major Chefe da 16a. C.R.M
, '

.p ,I

,

"Rubens. Junto um presente, nó livro Discursos
do autor Irineu 'Bornhausen .. Se o sr. Nerêu Ramo�
_Jilubli�ou os. seus, por que o sr. Nérêll Correa não pode
taIllbem edltar-:os seus, sob pseudônimo?"

, "Está faltando um prefãcto, qUe poderia ser sim
ples:

"Estes discursos, escritos po,r terceiros, foram
assas$inados' por ,quem Os proferiu. Para que os

ouvintes não façam mau juízo de quem oS redigiu,
vão publicados agora com o' fim exclusivo de, sal
vaguarda de nomes feitos na literatura catari-
nense".'

, A todos oS que me �nviaram a obra, os meus 'agra·
dechneritos. ,

•
,.

,

Ainda o carvão' catarinense
r=z=......._,e o quadro de essoal da Es

, trada 'd:e ,Fél'o Dona Ter
Cristina

Para carga,s volumosas e ináquin!1s; tarifa ,(l
-

_ - 'TRAN�p6RTE, '.RISTA!t' S/A.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


