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� LONDRE�, 8 (D. P.) - O subsecretário de Estado para assuntos dó Exterior, Lord John Hole, informou que Os soviéticos não deram jl-rmi.::sáó para que os, combo Ios da Cruz Vermelha, que se

� encontram na Austria, entr-am em território, húngaro com auxílios enviados por numerosos, países. Explicou que o F'oreign Office tem em seu poder dados da Cruz Vermelha, segundo os quais 13

.� baixas entre à pOPUlação,cí vil são eno,rmes. Alimentos e medicamentos form�m el\_�oques Em �iena, falhando a té agora os esforços para :;I sua �e��ssa. ,
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Edição de hoje 8 págiJl�s Plõrfanõpolís, Sexta-feira, 9 de Novembro de i956 Cr$ 2,00
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Ano XLIV

1i.S85

-Brasil está levando a se1'1O

a missão que o vai incumbir
a ONU. Essa proposta vai

jS�r estudada quando se

"reunirem as bancadas do
partido para tratar da dis
cussão -da mensagem que o

govêrno deve enviar ao"Con-
gresso.

_

O presidente da Republica
há de compreender seu in
discutivel alcance.

/

Não sérá outorga
do este ano o Prê·
mio Nobel de Paz

R'fTRATO DO 'BRASI

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Novembro de 1956 'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA'ÍUN.<\

INDICADOR PROFISsiõNAL ••••••••••••••�••!'•••••�.� -

C O 8
'

DR. NEY PERRONE I· Curso Cataríeease .

-8R. JOSE TAVARES M�!!!lr> i ., � (Registrado)'
IRACEMA

.

Formado 'pel� :-l"aCUHlade Macio- I Português Inglês Matemâtíéa Latim Música
DIDlomado pela Faculdade Na· DOENÇAS NERVOSAS E MEN- .al U. .Medicina

univerlidad.1
'" '.

'
.

. '" " ,

elenal de Itedlclna da Unlver· TAIS, _ CLINICA GERAL do Br..n 'l Enghsh For Children .

aldade do Brasil Angustia - Complexol - .

RIO DE .JANEI*� d. Aulas Selecionadas Em Pequenos Grupos ou
E:i-interno por concuno da Ma- Insonia - Atallues :o- Manial _ ,o\perfelçoament� na (J�,la ,

.• •

ternldade-Eacola
.

,'roblemática afétiva e sexual Saude Sao Jlll11el. lndivíduaís.
.

(Serviço do Pro�. Oetivio Ro- Do Serviço Nacional de, Doen- Prof. nrn)lndo. Paubno Prepara Candidatos aos Concursos Públicos.
drlguea (Lima) ;as Mentais. Psiquiátra do tnterne por 3. allOll do Serviço '

M t' I Abe tflx-interno elo Serviço de Cirar� �ospital-Colinia Sant-Ana. de Cirurgia, '

a rICU as r as
- gia do Hospital I. Ao· P. E. ·T. C. CONSUIlrróRIO - Rua Tra- Prof. Pedro de Moura • ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos 16

do RIo de Janeiro jano, 41 - i)as 16 às 17 hora.. OPERAÇOES • '

Mêelico do Hoapltal 4!1 Caddade RElSID�NCIA: Rua Bocaiuva, CLINICA DE ADULTOS .
e da Maternidade Dr.' CarlOs l39 Tel. 2901 D,OENÇAS l)E S�NHORAS .

,

Corr8a
.

CONSULTAS: Diàrlamente daa

DOENÇAS DE SE�HOBAS :_ 7 - 9,30 nc Hospital de Gari-

PARTOS ..,,; OPERAQõES ,

,. dade.' ,

Cons: Rua' Joãe- Pint� .n. DR; ARMAN'DO VALt- ,RESID�N.CIA, - Rua Duarte

16, das 61,QQ, às '18,OQ'horas. RIO'DE ASSIS
' ����!�ópo�f:' ::- Tel�f. ,8.288 --

Atende com horas marca-' DR.-CE-SAR BATALHA.DA
das - 'I'elefone 3035; Dos ·.Serviços d� 'Clínica Infantil

SJLVEmA
Resldêncià: da A'Bsi'Stênci�, Municipal e Boa-

Rua: General Bíttencours
. n, j )!'italde Caridade Cirurgião Déntiata

101 CLíNICA MÉDICA DE CldAN-
�llnl'ca de Adulto8 e. .

'ÇAS W'ADULTOS v ,

Te1efone: 2:693., _ �ler.gia - Crianças aaio X
'

,

DR. ROMEU 'BASTOS' Consultório: R,ua Nunes,H.- Atende com ·Horá Mar-
-

P'�IRE'S' ehado, 7 - Consultas das 16 à.
l8 .horaa. -.:ada.

MÉI)ICO Residência: 'Rua Mar41chal Gui- FeI1pe,.Schmidt 39 A Sa-.
Com prática no Hospital _

São lherme, 6 � Fone: 117'83
'a� 3 e 4.FranNsco de ',AlJsis e .na '�anta ..

CI!Jla do Rio de Jánelro
CLINICA MéDICA ...

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua' Vitor Mei-

re leso 22 Tel. 21176•.
Horári09: S'egandas, Quartal e

Sexta feiras':
Das 16 às 18 horas

.

Residência: Rua Felipe_ flIch
midt, '23 - 2° andar, apto 1 -

1'el. 8.002.
,

Ct.INICA
. de '

"

OLHOS' - OUVIDO$, - "NARIZ.
E GARGAN1'·A �

DO' . .: -:

DR. GUERREIRO.'DA
'FONSECA:,

.

,

Chefe, do SetViço de OTO�I
�O do Hospital' ti� Flor.ianópohs.
possue a CLINICA os Al:'ARE· DR CONSTANTINO
LHOS MAIS MODE'RN'OS PhRA •. •

TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS
da ES'pECIALIDADE. ,-.
Consultas - pe11\ manhã nc'

, .MtInço CIRURGIÃO
HOSPITAL '.

Doenças
-

de U�!l"oras -:;::. p,�-tmo
_ À TARDE - das � as

.

5 -

.....-'-" -.-
.

U I á i-

'01n B � .,....�.9il�traçõea - VIDa r n r a.
",/- ��,�.��-=.�� ,Q

\ ,'Curso' dI! : aper,teiço���n!-:! e,

R-.r.�'TD�NCIA ,_ Ji'lllipe Sch'

.�o
â prática no� Ho�llltall' de

-"'_ - .....
- B enos Aires.. .' .

ínldt'no.1l3 Tel, 2301>. CONSUr:TóItIO:-- Rua )'eltpe

--DR. ANTóNIO MONIZ ,���idt, �lr. 18 (sobrado). )fONE
,

DE ARAGAO � HORARiO: das 16 ás 18 ho-

CIRURGIA TREUMATOLOGIA ras

; Ortope!lia Resrdêncla:' Avenida Rio Br.an·

COdsultório,:- João Pinto, 18. co, n. 42.
'

Dan 16 às '17 dlàriamente. Atende chamadol

Menos aos Sábados Telefone: - 8296.

Res: BocaiuvlI 136.
Fone: - 2.714.'

, DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO . NEWTON

E:SPECIALISTA EM OLHOS DR.·
,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA

.
D'AVILA

_

O leitor encontrará, nelta co- PREPARA TAMBÉM PARA

'l'RATAMENTO E OPERAÇOES" CIRURGIA GlERAI. l�!,a! informações que. nwc�81itar CONCURSO DE DACTILOGRAFIA.
infra-Vermelho.,.... Nebul1zaçio.,... Doenças de Senhoru _'. Procto- diariamente. de imediato..

ATENDE AOS INTERESSADOS, DlÀRIAMENTE,Ultra-Som logia _ Eletricidade Médka. ORNAIS ,Telefor.ae

(Tutamento de slnualte- lem Conc'lltório: Rua Vitur Mel- O Yatado ". 1.011 DAS 9 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 18 horas.
operação) - rel"s n 28 - 'relefone: 3307. ,A Gazeta 1.8158

E d R F I" N P' 13
Anglo-retinoscopia - R!ceita ,de,' Cons�ltas-: -DlIs 16 hora. eUl lDiário :la TareI 1.6'18 n ereço: ua e IClano \Ines Ires

Oculos-_ Modernu.. eq!llpamento Idiante.
'

' ,Imprensa Oficial 1.888. TELEFONE- 3113 .;
de Oto_Ri.nolaringologia. (inlcCt.. Residência: Folie, 3.422 .HOS�It:��. J"

..

�, no Estado,) Rua: Blumenau. n. 71. arl a .'

2.lU MATRíCULA SEMPRE ABERTA ;
Horário das 9 às' 1Z horal e . ' (Provedor) ..

doas 16 às 18 horas. '.' (Po�taria) , •...•.••••• '.. 2.08S, ��•••••••••••••••"'!)I"...-"'-........................................•••••••••••••••••••••

Consultório: - Rua Vitor Mei- ANTONIO BA'l'ISTí\. N!�euR�mos ... �
....••

,,,
••881

I 22 - Fone '2676.··
' DR. Mlhtar .••.••••••.••••.•• 1.117

ra;,s .

_ Rua São Jorg. 20 - JUNIOR São Sebastião (Caaa de

'F eS'24 21 Saúde) ••.•• : ... ;...... 8.168
one·

CLlNICA ESPECIALIZADA' DE Maternidade Doutor Cu-

CRIANÇAS
'

'

los {)orrêa •••••••••••• 1.121

Consultap das '9 ás 11 horal. CHAMADOS Ua-

Res e Cons. Padre Miguelinho, GENTES
Corpo de Bombeiros •..•. _.118

l2.
Serviço Luz (R....:ltlma-
ções) .... .- •.•••�), .... 2.404

Policia (Sala Comissário.. 2.006
, Polícia (Gllb. I.'*l�gado).. 1.694

CÓMPANBIAS DE,
TRANSPORTES

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MJlIDlCA DE ADUL1'OS'
E CRIANÇAS -

Consultório ......, Rua João Pin-

to, 10 - Tel. M. 769. ,-' DR.!. LOBATO
ConsultaM: Das 4 às 6 hOTal.

.,

Residência", Rua Estevel Jd- FILHO
,

'

nior, 45; Tel. 2.812.� _ Doenças do apuelho respirAtório, TAO ·'z·.!OOOO''l'UBERCULOSa �ruzeiro dó Sul' ..

DR. ÉWALDO-SCHAEFlllR 'RADIOGRAFIA E RADH)SCOPIA Panair ••••••••••.••••••• ::::�"
Clínica Médica de AdultoS' C\��!i;U<I�M�!!x' ;:��: A·é���··:::::::::::: 1.402

e Crianças . ,Formado pela Faculdade Naclú- Real •••• ,............... IZ.l.807"0
d M di

. T' i I "illta Scandina,val ••••••••••••

Consultório - Rua 'Nu- .lJaL e e _cma, IS o n. e
HOTÉIS'

--: ,.' ,� i'istoClrllrglao do >l(Q.8pl� Ne-. "
-

!.021'�es Machado, 17.
I "d rêu Ra�l�s _. I �:�esii·c·'·:·:::::':�_:::::::·:' 2.276,

",- .Hol;ário das Consultas - Cur,8o () - �specla Izaçao "pe,aMI'
-

3147

das 16 as 17 horas (exceto ��n�' t1�' �i���:f:n�ó �P��tS��� L:t���a ::::::::::: ': : :: : 3:32'1

1
' '

PEROLAào�:,"lábadCiS). ..' "GlIiin.a'�.jes (Rio.). "

Cacique. .. . . .... ..••.•• 21'.'649494- ,"

'

, '

,'" .. '" Ól'.
,

Cona:: Felipe . Schmld�, 18 -
Centràl.; ...•...••..•..•;" , .

esidí\ncial Rua Viscon- Forie,3801"
'

,.'

"E�.t.fela,""'" ...:" ••
'

•..••• I.ift

1
'

Ouro Pretá 123 Atendo em hora, marcada. '" IdeaI .......• . •..••••••• "i.�,��,.., Vende;"se ou aryenda-se o Pel'óla Restaur,ante., sito lã' ....

1)59.
"

80R�·Fo-;II:R��g.. Est'!:ve. Junh,r." ��lQ��f'J:() '.� rua 24 de Maio, 748 110 Estreito - Informações no local. ,��'��..�ii!!!]�1�)�·�!i��··!!i!��i�:;:�@!������. jjj!iQj

M 8 D I
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

DR. HENRIQUE PRlSGO
PARAISO
h�DICO

,0p-er�çõe8 � > Doenças' de' Se
ahoras - Clfnlea de Adultos.,
Curso de Especializàção no

Hospital dos Servidores do Es

tado.
_

(Serviço do Prof. Mariano de

Andradê).
Consultas :._ Pela manhã no

Hospitd d'l Caridade. .

À tarde das 16,S!! bs, em dian
. te no cónsultõrio á Rua Nunes

Machado 17 Esquina de Tira

dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI ,<

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

.

. MtD�COS
CIRURGIA CLtN.!CA
GERAL-PARTOS. . .

S�viço I!ompleto e �speClah
I do das DOENÇAS DE SENHO...

R\S, com modernos métoQoa de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERe -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

\t.ndioterapia por ondas curtaa

Eletrocoagulação - Raioa Ultra

Violeta e Infra Vermc:lho.
Consultório: Rua TraJano, n •.l,

l0 andar - Edificio do Montepio.

Horário: nas 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI. .

D
Das 16 às 18 horall - ra.

MUSSI .

Residência: Avenida Trom-

powskY, 84.
_

. _

........ -- ...-
.

DR. J(fLlO PAUPITZ
FILHO

,:fARMÁCIAS DE' pLANTA0
DEPARTÁMENTO ,DE' SAÚDE' PúBLICA

Plantões de Farmácias • .

•

DE NOVEMBROMtS
2 sexta-feira (feriado) Farmácia Sto. Antonio R. Felipe Schmidt
3 sábado (tarde) Farmácia Catartnense Rua Trajano
4 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
10 sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
11 domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajano
15 5.a-feira (feriado) Farmácia' Esperança R. Conselheiro Mafra'
17 sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
18 domingo Farmácia Nelson Rua Felipe Schmídt
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, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente' tabela não poderá ser alteradá sem pré
via autorização dêste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, em setembro de
1956.

DR. ALFREDO RODRI-'
GUES DA ROCHA

Clinica Geral - 'Cirurgia -
Partos '

Consultérlo : .

_

Rua CeI. I
Pedro Demoro, 1663 - So
brado.
Residência: General VaI

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

Dr. ALMIRO BATALHA

'Diplomado' pela Facúldade de

Medicina da Universidade da
Bahia

Cllníea Médica de Adultos e

Crianças
Doenças de Senhoras

Operacões -- Partos

Ondas Curtas - Raios...--Infra
Vermelhos e Azul

. Diatermia - Electro Coagulação

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Farmácia

CLíNICA DENTARIA
DO

DR. ALVARO RAMOS CONSULTORIO: Rua Coronel

Atende das 8 às 11 horas Pedro de Moro, 1.541

,

71 h dí 1.0 Andar, .Apt, A
e das 13 as 17 2 oras, la- .

E ítFrente ao Cine Glória _., streí o.

ríamente. .

.

' Consultas das 9 às 11.30' e d88 .

Rua Victor Meireles, 18.' 18 às[20_horas

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAr.
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN:' <\.
-

CATARINA
A V I S O

(
A D V O G A D 0'8

, .

- DR. JOSe
-

MEDEIROS
- -

VIEmA
.

- �DVOGADO -
F

Caixa Postal Ujl - ltaJa -

;anta CatariDa.
.

Ex-interne da 20" enfermarui
e Serviço de gastrQ-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).

.

Ex-interno do Hospit.a1 mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, .Estômago,. iuteltino,

fígado e vias bilia�es. Rina.
Consultório: Vitor Melrelel 2-1.
Das 16 às 18 horas.
Residênotat Rua Bocaiuva 10.
Fone: M6S. '

.

-

••• A HORA DO

TONICO . ZENA A Delegacia Florestal. Regional,
no sentido de caibír, ao máximo pos-
üvel, as queimadas e derrubadas da mato, afim de impe
dir os desestrosos efeitos ecõnômicos 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 Flores

.

tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum _9roprietário de terras ou lavrador poderá
rrocedervqueêmada ou derrubada de mato sem solícítar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade
floresta] competente, conforme dispõe o Código 'Flores-

1\0 PRIMEIRÓ SINi._- DE FRAQUEZA, TONICO ZENA tal em seus artigos 22 e 23, respéctivamente, estando os

D E N T J, S TAS . ,_

,

-. JL ,dUA MESAI infratores sujeitos a penalidades.
. . REFLORESTAMENTO

DR. SAMUEL FONSECA '(X<p··'-.r·esso" ,

'f' I.D.r·l·ano�8.g,I·I,S'
-

Lt·d.,!l ..

A..

Esta Repartição, pela: rêde de viveiros 'florestaist em

CIRURGIAO-DENTtS!FA ' P l!-..... cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e
clinica - Cirurgia Bucal· - n sementes de espécies florestaís e de ornamentação, para'. Protese Dentária ., aNDEREÇOS ATUALIZADOS DO. EXPRESSO. -

"

RaloB X e Infra-VermelJao
. .

FI...ORIANÓPOLIS tTDA.' fornecimento aos agricultores em geral, interessados -no
• DIATElÍMIA Ieflorestamento de stias terras, além de prestar toda

Consultório .. P.esidincia:
Kua ,FernaÍldd

-

.aàado, D-.'6 Tral_lspor_te$ de Cara-as em G�ral entre: FLORIANóPO· 'lrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi-
Fone:, 2225.

-

", LIS� .PORTO AL�GRÊ,· CÚRITIBA, SÃO PAULO, RIO ]idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
Ccnsulta,,: 'dall 8;00 li' 11 ho- pE,J�NEIRO :il} BEfO, HPR!ZOl'lTE. ';. no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

ras e das 14,00 à,-18_�À�raa;, .-' - --' �
.

.
.' '. .,-�, Os interessados em assuntos fl�re!'ltais; .para a

,_ Ed'ax.cluSiNa_•.lIIen,te ��� �o_�à ..�r'..·'J!'t; .._l=�'••- '-1l1F'fl,k�.��'�IlP()--T.IQ F'I' I CURITIU&
�

-

•

__
'

__

�

'I.�:t;; ..• .....u�� .,. '" 1 ta : _,�. :. lbtenção de maiores esclarecimentos e requererém auto-

�h:lu!é =r'fâã 9 "l2..
.

Ru�Pa«tre Re�a,-·'4&..'l"êrreo �tla V,isconde do Rio BraJ;lco< r'ização de licençá para -queimada e derrubadas de mato

Telefones--:'l<\2"5.-.â� (De��i�o) -, __ •.
982/1:6 -, ,�-" - - devém' dirigir-se· às; Agências Florestais Municipais o�-

I..J.. '�a�c!';ij;-Ó!'l�
- 'rélêÍoll�: 12-80. .. di�.etaménte a, esta ,Repartição, situada à rua Sànt09

, u,lu P?s� 4S� r

,i
Ena. T;elQ�. SANTIDRA Dúmont nO. 6 em Florianópolis,

End. Tel.�. S DR�DE 1 Telefone: 2.470 _:_ Caixa Postal, 395. '

FiÍlal: SA:6 PAULO Agência: PÓRTÓ ALEGRE
'- Endereço. telegráfi�o: Agrisilva - jFlorianópolis.

"Riomar" 3. C.

Avenida do ·Estad(\ 16f6/'16 ,Rua Comenda�or Azevedo,
.

64 .,.,. .,.._ _ ...;.._ .,. - - ,.-.j

Telefone: 2-37-88
Atende "RIOMAR"

End. Tele�. "SANDRADE,j ElId. Teleg. "RIOMAULI"

DR. MARIO DE LARMO

CA�TIÇAO

A MAIOR ,OPORTUNIDADE PARA ADQúiRIR' SITA-)

CASA �ROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -
Rua Vitcír Meirele., 60.
FONE:: 2.468

FlorianópoUI -
,.- --

..

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

, ..... ADVOGADO .

Escritório e Residência•

Av. Rercitio Luz, .16
Telefone: 834C. .

� 8••••

MéDICO
.

CLíNICO .DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenç�s Internal
-

CORAÇÃO ,- FIGa,DO -- lUNS
- INTESTINOS

'I'ratamênto móderno da
SIFILIS·

Consultório - Rua Vitor M'el·

eles, 22.
HORARIO:

Das 13 às 16 horas.
Telefône: Consultório - 3.416

... Reridilncia:' Rua José ,io Vai.
Pereira 158 - Praia da Saudado
- 6oqucir08

,UR. LAVRO: CALDEIRÀ
.

DE- A-NDRÁDA
CIRlJIiGIAD-DENTISTA

'

CONSÓLT_9RIO - li:diftcio
r'artenon - � .,andar -. laia
103 - Rua Tenente Silveba, li
Atende' diáriamente da.. 8 li

...1' horas.
3as e 6all �aa 14 ai 18 horal.

- 19 as 22 hOIa.. .

Confecciona Deutadurai e Pon·
e� -M'óveÍl d. NyloD.
Telefone: 3666.

Telefone: 37-06-50

DR. LAURO DAURA
CLlNICA GERAI,

'Er.pecíalista em moiés't�.I· de
Senhoras e vias Jrináriu. _

Cura radical das infecçoea
ag·udas e cr�hjcas, do aperelho,
genito-urinário em ambol OI

seXOL .. t'Doenças do aparelho Dlge•. IVO

e dõ sistema nervoso.

Horário: 10·lh ás 12 e 2lh ás 5.

Consultório: R. Ti.rajelltea, 12
_ 1Q Andar -- �'one: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

dilho, 13' (Chácara do Espanha)
- Fone: 3?48.

AciDcia: RIO DE JANEIRO
.

"'Rio..r"
Agência: BELO amu-

-

ZON'rEo E�TADO' '":"
ADMINISTRAÇÃO

.. "Riomar"
-Ro Dr. Carmo l�etto, 99 A 'ellida Andr",'�s, 871-B
1'0••• : 82-17-33 e 32-17-37 "feJefune: i..-JO-27

Atende "RIOMAR" Atende�'RIOMAR"
End. T_eleg. "RIOMARLI" .

NOTA: -- Os nOS80S serviçO's nas praçás de Pôrto

Alegrp,. Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos 'nossos
ag.eni�s'

.

Redação e OficiD", 1 rua COD.
M4heiro Mafra. n. 160 TeL ..ni
- Cx. PoslJlJ 139. ,

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGÔS 1'. D.

AQUINO
RepreaeDtante. :

Representllçôe. A.' :S. Lara.
Ltda
Rt::3 Senador Dantal. 40 - 1°

IIndar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro Z28 5°
ndar "ala 612 - São Paulo

.Assinaturas anual •• Cr$ 100,00
Venda avulssa •••••• Cr$ 1,00
Anúncio mediante contráto.·
Os originais, mesmo não pu

blicados� não lerio devolvidol.
A direção não ae. re3ponlabili.a

pelos concr"�� emitidol ""1. ar
tigos a.aÍl

"R;ODOVIARIO RÁPIDO �I�MAR" .

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOR-IAN6FOLIS lotes, casas, sitios, chacaras, pinhais e outras imóveis de
·-Fones: 25-34 e 21)..85_-

.

grande importância e oportunidade para os melhores
,••u ..

DR. ALVA�O Di'

-C:ARVALHO
.

MéDICO Dl!: CRIANÇM
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ AL,ERGIA INFAN'l:IL
C?nsultório: - R�a Tlra,de!..

tes n. 9 - Fone: 2998.
.

ltesidência: -- Av•. HlrCllio
Luz n. 156· -- 'l'el. 2.630.

Horário: - Das 14 àll 18 ho·

l'as diáriamente
._-----

. .. .. negocios .

'POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

���ê;;;:S;;;ia_�W� (REGISTRADO)�
DA.CTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

/

Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do
Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
oportunidades: locais de grá'nde futuro e a preços ver-

dadeiramente convenientes.
.

Tratar Edificio São Jorge, Sala 4. I

•

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Sc'hmidt-

Viagem com segurança.
! e rapidez-

. so ROS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS::DO
_,o IIPIDO' ,<SOL-BRlmBIRO)). I �.

iF'lorianópoUI _' Ita1af - Joinville_- Curitiba
."

,

.

. ..

AgeA"n·Cia. 1\01.1. Deoaoro elquina da
.• Rua Tenente :SUveira

FilÍàl ".A Soberana"'l)isúno do Esti.·eito - Canto
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F1c.>rianópolis, .sexta-feira, 9 de Novembro de 1956

Sociais
BOl8S 'P8'8 8 esposa' merta
Carmen, sou eu... Aqui me tens, bem
De ti, fiel ao doce amor antigo,
Casto. efluvio do céu que anda comigo
Unica luz no meu destino incerto.

perto

Aqui me tens, em pranto, a sós contigo,
Lembrando o nosso lar, hoje deserto ....
Lar feliz, sonho bom de que desperto
Para cobrir de rosas "teu jazigo. , .

Junto da tua humilde sepultura,
Ajoelho-me, sentindo que na altura,
Sob os oihos de Deus, reveo revoas ...

Tua imagem, piedosa, me aparece ...

Moves os .labíos numa eterna prece
E' me estendes as mãos e me perdoas •..

_.... _ _._. - .•._.,_-.-_._-_-.-_._._-.-.-.......

ANIVERSAllIOS

FAZEM ANOS HOJE:

� sra. d, Jandíra Díoní-:
sio Pirath Manso Muniz
- sra,' Rosalina Tol�nti-

� Almirante 'Pinto da no, esposa do ·sr. '

Ulisses

Luz, da Marinha de �uerra Carlos Tolentino
- sr: Guilherme Xavier - sra. Maria das Dores

Barbosa, esposa do sr, Ma
noel Alfredo Barbosa do

de.Miranda, alto funcioná
rio do Ministerio da Agri
cultura alto comercio locai

- sra. Matilde
o

- a graciosa menina EI- Jorge, esposa do sr,
sa; filha estremosa do sr, do Jorge
Manoel Moura e de sua

-, sta. Noemí
exma. espôsa d. VaNdria Manso, '
Ramos Moura " Aos aniversariantes as
- sra. Doratí .Fraga, es- I felicitações de "O ESTA-

pôsa do sr. João Fraga I DO". .

l'ARTICIPACAO
Henrique Arruda Ramos e Sra. têm a satisfação de

/ participar aos parentes e pessôas das suas relações" o

-nascimento de sua filha ELZ'ANA, ocorrido a 31 de
.tubro, na Clínica D·r. Picanço. ,

-

\

Joaçaba, �.o de novembro de' 1956

CONFEITARIA P1AZA
HOJE

D O' F U N C I o N A .R. I O: /I, r LUNCH
. Chocolate 'com torta - Cr$ 12,00
A PÁRTIR DE 22 HORAS: DANÇAS eOM O

.

. CONJUNTO DE �ITMOS
-://:-.-

MUSICA __ ,âLEGRIA .

__ CONFORTO

BIBLIOTECA PÚBLlGA MmtÜclPAL DO ESTREITO
São convidados os membros da Diretoria '

e demais
componentes da Sociedade dos Amigos da Biblioteca
Pública do Estreito, 'para uma reunião sábado, 10' do
corrente, às 20 horas, (8 horas 'da noite) no' edifício da

Bibliotecá, à rua 24 de Maio, 1342, pára programação das
solenidades da \ inauguração d nllÕSma, a ser' levada I:'

.efeito no dia 15 do corrente 'mês, e outras provrdências-
• • r

;;

�' NEGÓCIO-D'E--O-C""":A""'S-I-ÃO"""----'Í.�"'---_-

Vende-se tuna gle.ba de terl'as, eúm 7.495" hectares
Cerca de' 3.000 alqueires,- a margem esquerda. do -Rio das
Mortes, com'� ks de frente a margem do Rio, municipio
de Cuiabá, Estado M-ato Grosso, constituida de 9% de
campo de' terras si-lico-argilosas. i

.

Preço Cr$ 700.00Õ;00 metade a vista saldo -24 me:
sOes � combinar,

.,

Negocio diretamente com o pl'oprietario 'A�tonio
Custodio Ribei.ro Coelho � Radional Cuiabá � Caixa
,i)ostal 24, Telefone 219.
........� ..,

A
L
F'
A
:1 '

A
r
Á
R
-I '
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EstabelecimAnto honra.llcl6 as. suas 'co�gêneres do
. , .

Estado. . -
.

,:-.;
:

Técnic-R� e�pecia!iz�dos no· r�mo à serviço
-

da,,_· l;!l
letividadé, e na elegan.�la do aprImorado gosto de bem

M,
'13
L,

-

L �

0',-

...

.-..� .'

Aspecto dos trabalhos de a.cabam,.ento.to Clube do Pe- .nhasco, üm dos . atrativos
turísttcos de Flo!rianóp.0liS e' õ:tguJho�'â��os'sq Est,a.do,' e qué1igót�se apronta para
o' .:. • -

-. ,�
a inlHijfurãçif,t�· �".- "'�, . ,

-- ,�)'..:-. �
,
, -{

.iif�-I-���"
'

.". .!ti" '-'",":.'��
.

,
.

O -Clube do Penhasce 'a- do Perrhascn, atualmente se o conrparecímento -do- ..,«,NO t,eDdCUlo))
gora apresenta um aspecto existem apenas algumas a-I maior número de sócios do

( B·b-,"
....... ,

MI'III.mais completo, uma vez que ções, que poderão s�r adqui-II grêmio em questão, que já . om. a· I la na ao
.

a obra vai avançando e vai ridas pelos interessados. se tornou atração turfstíca,
'se impondo, à cavaleiro da Outrossim, 'a diretorta da I além de constituir um 01'

enorme pedra .que lhe ser- aludida sociedade faz sen-
I
gulho para Santa Catarina.

-

'SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO
A minha aliança, porém, estabelecerei 'c;m Isaque,

Se V�cê usaOculo$ , "D'·err·uba'·','das' e'�Qoeimãdis quÜ:r::::'oà�:"c��:::::7::)�::,�::i,p::�::;
PARA CORRIGIR A VISÃO I .' '. .' .

de minha janela tinham escolhido um capitão para um
Todo o lav-rador qUe dese- '4rt. 20 - Aplicam-se os jôgo, O líder não fôra escolhido por ser dotado de qual.

,
[ar proceder derrubada de dispositivõs deste Código quer habilidade ou qualificação especial.

.

mato ou queimada de qual: assim àsj'lorestas como à-s Observando-os naquela eleição minha mente se vol-

\"

I
quer tipo de vegetação em demais. formas q,e vegeta- tou para uma das grandes escolhas da história: a eleiçã'o
sua. propriedade, deve mu- ção reconhecidas de uti1i: que Deus fêz de urna naçãó através da qual todos, os po-

\
...

, \ air-se da respectiva licença dade às terras CJ.ue revês- \OS da tlilrra deviam ser abençoados'. '

_USE TAMBEM '.

�

da autoridade florestal. São tem. Deus não escolheu .Israel pôrq.y_e êle mereeesse gr�-
I exigências constantes do Os pedidos de' licença ç.a; .no Velho Te$tamento· lemos as' narrativas de suas

-

•
-

I I Código Flo�estal em. SflUS
. 'devem ser. feitQs nas sedes desobediências. 1l:1e não o escolheu, ta�bém, por caua,a.

I artigos 22 e 23 ,baseadas no dos Di-s-tritos Fró�'estais em do seu gênio_gUerl'elro que o capacitaria à sobrevivên-
.. <" ,

J
que dispõem os artigos 1° que estiv�rem coÍnpreendi-_ eja. E nem foi- escolhido' por sua fidelidade· ao único

, PARA HIGIENIZÁR OS OLHOS e 2° do me�mo Código � dos ou, na Agencia Florestal Deus, haja vista quantas vêzes êle seguiu após deuses
, mais proidma. Para Os ca- .estrairhos ..--_

-

I'
Art. ,1° ..:.:.._ As florestas sos de derrubada, torná-se Durante ce�tenas de. anos, Deus foi a inspiração de

N'
.'

f
existenres no teI�ritório na: necessária a apresent.açãoasclmen O uma nação escolhida para cumprir um propósito espe-

.

I
cional, consideradas em i do título Ee propried-ade das ciai. Deús estabéleceu um pacto com {saque e, por. Cris,- 'conju.nto, constituem 'bem terras.

. - .

'ro, Deus estabeleceu uma nova aliança com aquêles que�id �uarez Mamede Mu- de interêsse cómum, a todos
.

,D.emais inf;9rmações de-
o amam, sendo êles o Seu verdadeiro Israel.

rarI fOI e nome que recebeu os habitantes' do país, exel'- vem ser solicitadas' à Dele-
um galante menino que veiu cendo-se os direitos,de pro- ga.cia 'Flor�stal R.egional.ou
enriquecer o lar do nGSSO prieda,de com aS' limitações ao "Acor-ào Florestal", en,

,pr�zadQ amigo Capitão are- que as lejs, em ge�al e es-, :vianda t-oda... �orresl!onden
tano João Murari e d.e sua pecialmente êste Códig:o, es- cia para Caixa Postal,' 395

e�rrla., esposa d. Pepita tabelecem. I
-- Flori�nópolis -- S. C:

l\Ofa�e� Murari, ocorrido
a 2 do corrente ',na Materni
dade "Dr. Carlos Correia"
nesta CapjtaJ:

O ESTADO formula: mui
tas 'feÚcidades ao robusto ramo de ferragens e fogões, apresenhr-se �o Hotel

Cid Juarez, juntat.nellté cOlJI ;

seu& dignos genitores.'
'

Central quarto 5 falar com o sr. Wilson.

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de. Novembro de 1956
;zc:_ -

se c·

Cf* do Peoha cl-lrabalho ipiller
,

ruplo. oa, fase -de acabamenlo
-

Reuolão· lIGa ,SOCIOl
Quem se, der ao trabalho ve de base. ·Observámos til' aos associados em atra

de subir na crista do pe- quea operação de irrrperme- so que mantenham em dia

nhasco' onde está localizado abilidade se encontra qua- o�I!aga�entf) das prestações
o clube em acabamento, ao ;e terminada, ás portaladas das ações..
"mesmo nome, poderá obser-, estão colocadas, assim co- REUNIÃO: QUINTA�FEI
var que, de um modo ge- mo parte dos janetões f,ron-

r-

ral, a fase final da cons- tais, e o rebôcd sendo fei

trução vem sendo ativada to normalmente. 1!J confor
com bastante vígôr, princi me adiantaram os srs. David
palmcnts na parte posterior, Ferreira Lima e Luiz Fiuza

complemento fora' do 'ãngu- Lima, id.ealizadores do Clu
lo de visão de quem perma- be do Penhasco, as instala-
nece no chão. E como não ções de cosinha da mencio

nada entidade já está con

tratada, sendo construída
com todos os requisitos mo

dernos, para oferecer aos

associados aperfeiçoado ser

viço neste partlcutar.
AÇõES EM DISPONIBI-

LIDADE

Dado o êxito que signifi.
cou o lançamento do Clube

RA A. NOITE
Para tratar de assuntos

ligados ao Clube do Penhas
co, a-direção dessa entidade
convida seu-s associados pa
ra uma' reunião que fará
realizar quinta-feira, dia 8

do corrente, às 20 horas,
nos escritórios da Trans

portes Aéreos Catarinense
S.A., localizados no quarto
andar do Edifício Sul- Amé
rica.' Traiando�se de' uma
reunião de magna i�portân
cia, onde s�rão tratados as

sunt�s de relevância para o

Clube dó Penhasco, espera-

se pode fazer prognósticos
sem ver, sem ter estado no

,

local, quem houvesse dado
ao trabalho de verificar
conôsco, sábado, o andamen
to dessas obras, ficaria sa

tisfeito.

O COMPLEMENTO DO
. EQIFICIO

Viajante' ,

Precisa-se um para tod� o Estad� - com pratica no

SENHORA J. H. THADEN -(Iowa)

Proporcionando' a mais perfeita repro-
dução da palavra e da música, o síste-

:::::::�*:::�'

��Et::;��a;.�� ���;::���� 1,:,:I.../:I:l,:.!:I:I:1exclusivo da RCA Victor, que apresen-
ta o rádio modêlo B -522, constitui o t:::::::·
máximo em aprimoramento sonoro q'ue :::::::�

:?::::�-um rádio pode oferecer. K com êsse �:::::::
rádio, de preço tão acessível, você �::::;�

'.:.:.:. poderá. alcançar o .mundo- ir..teíro I �i�l!l!�,�.�.�.·.t.t.�,· �

::\�
.::�.i:!.!:!.j. * c20bfeal�txuarsa �eunodnl'aldas para completa :�::::?

::;:;1' .. Alto_fa.lant�J de 4 polegadas, de- ímã �iI�
; ....•�

.;.:-.;:. permanente 4!)
::::::;:

I : �::;�::�i"_ decorativa e

.:.:.:.: resistente.

jftf�f�
!::;:::::
.:.,••••!!

f�:::�•....�
:::::::�
l�IfI��l VICTOA lf.;i:.1�::::::: RCA ...

� �jffI L/tler lII�ntl;1Ú�III R4t1io i Disrol.:.' @A' ,��I1Ilij
:::::�:� . -

.

.. \.
"

::!;:::?
, '::::::::.'.

. c ,III',mt,ra nn TeltP(silo I ••••_
.

::::::::.

�f�}!lil@��!��Iiii�jii�!l!iIj!i!j!j�lj@immJ@ij�i�l!�jiiii;j�if�if.�illii@1�i�il;i;��;�;tl!{.:

·S6 RCd Pie/or tem -/I

"GfR'ganÚl de Ouro"

ORAÇÃO,

,- Nós te damos graças, Ó. Deus em demonstrares que
nada em teu plano _e propósito para o mundo é �eixado
;10- acaso. Ajuda-nos' a. reconhecer a parte que n�s toca
na �olaboração para que a tua _ vontade seja fefta na

terra. J?or anlor de Cl:isto. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

.1'"
O nosso nascimento espiritual é um

amor de Deus.
-

milagre do
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4

Avaí. X
Os diretores do Avaí e Boc�iuva vêm de acertar um jogo amistoso que seré efetuado na noite de hoje, es avaianos durante

,. empresta o nome ae '. clube da Mal inha. Tal encontro. tem por finalidade corservar em' forma os jogador no estádio da rua que-
o longo .periodo da. or.gariizáção do scratch barriga-verde e· sua. participação no certame nácional. . __

f.3t=Jêêêt=Jêêêêê@í#lÊâí*Jt::lê@j#li#lE=j#I�êe=j#I,êj#lêr#lêr=!r#lr#lr#lr#lr#lFr#I'*7'r#lr#lr= iF r= r7 r=@élélr#l@
. ,.,.... . , .

"

.

, ,
Assentado o encontro para o 'dia 15 entre o campeão da cidade e o co-líder do Campeonato da Divisão
sião os, Campeões juvenis,. aspirantes" e profissionais' paulaínos receberão as faixas' simbólicas, devendo

témplados com eríisíices medalhas oferecidas ;:pel� sr, Osni Mello.

NOVA FÓRMULA DE CLA,SSIFICA�ÃO-
ao equilíbrio das forças das tretanto, com exceção de PA,RA O TORNEIO RIO' - SÃO PAULO'-
agremiações disputantes, o

I
um ou -outro páreo, não se RIO (V A) A "I

� 8 '. .
- as- do desaparecer' um prQ.", e-

que não acontecia 'há mui- pôde apontar; de antemão, sem.pléia geral ,�a Federa- 20 do mês que vem, fazen
tos anos, porquanto atê en- ,a guarnição vencedora, ou ção Metropolitana de �u- -ma que vinha 'preocupando
tão já se conhecia as guar-1 clube considerado com' 'an- tebol, em sua reunião de osclubes e a FMF. Quan
nições vencedoras e o clu- tecedência o campeão es- ontem, tomou conhecimen- to à segunda matéria da
be campeão, êste ano, en- .tadual. .

to ' da J comunicação da' ordem do dia, a assembléia
--------------.,--------

Dos treinamentos que te- ADEM sôbr..e as datas em, aprovou a sugestão dos

mos observado' e de aeôr- que o Maracanã estar-ia paulistas no sentido de _que
do com as notícias sôbre os impedido e tratou dos de- os concorrentes ao Rio-São

ensaios do C. N.� América, talhes filiais do 'Torneio Paulo, obrigatoriamente, se
.he Blumenau, apresentamos, Rio-São Paúli)._ Com rela- rão

'

Os campeões e os vice

os nossos comentários. dos ção
-

ao primeiro' 'assunto, campeões das duas Federa

sete páreos programados. graças- �_ jntervenção . hábil ções e os três melhores co

do sr. -Gastão -Soares de locados em renda nos cer

No 10 páreo; "autorrigqés Moura,
-

-repre,s.elltante' do, .tames por elas promovidos.
� 4. ��m��.,rc,W..,ltfi\?n.�:�t;:. }j�����!�;-�tlt-4i>$p'��: ��eitou a.' f�l'ntula de três
acham..se mscrItos, í;i:arfi- s�o da e:c�a. s�a. do I?r�- JUIzes cariocas atuarem em

neli, Aldo Luz, Blachuelo, :'sid'ente da -ReplibHci; o§ 10- São, Paulo e vice-versa,
desta Capital, América, de gos programados' para < os bem corno a ajuda de cus

Blumenau. e Atlântico, de dias 22,e 23 de dezembro to jde Cr$ 30.000,00 ao 'clu-

Joínville, A guarnição mar- próximo, na maior praça de be que tiver de se locomo- O maioral paulaíno, sr,
tinelina, a do Lino, não esportes "do mundo, serão ver de ·um Estado para o Arnoldo Souza
apresenta bom conjunto têc- mesmo' disputados

.

nas, da- outro. As taxas I e a tabela �,,,: ,................

\ _. JOGO ENTRE 'SELE- eíonou o campeão Franco rticamente, entretanto, o tas e no local fixados pela dirigida foram questões. ônte t t' t _

d·'- d b t b I
.

'.' .
. m, en re an o, procu-

ÇõES '. _ Preliaram domin- Bezzi, isto depois deste ter -barco está an an o . as an- ta e a do campeonato da adialdas para estudo mais
ramos

.'

A ld S'

d b
. o sr. rno o ouza

go à tarde no estádio do' liderado, a prova em quasi te, apresenta rema as as- cidade. profundo, aguardando a as- presidente do Paula ':

Amêrtca.F. C., nesta cidade toda a extensão das 15 vol- tantes l�,rgas e rá,pidas .de;. ,
semblâia, inclusive,. uma: que nos revelou ter���:�

-eleções da Liga Join- tas. Na ultima curva a ser baixo d agua, esta creden- I E que a primeira dama opnuao da tesouraria e do do co' P d'as s . bê d
'

id ' '. m o aYsan u, tarn-
illense d Futebol e Liga feita o corredor Zuege, com I

eiada a faze.. urna oa re-
I

o pais, eVI enciando boa Departamento 'I'écnieo sô- bém de- BVI . e I ,
'.

I d
17 • rusque a reali

B'lumenauense de Futebol, grande dose de oportun ís- gata, igua an o-se em coo- vontade, resolveu promover ore os dois .assuntos em
.

-

d .' za-

dI N P b 'd" A

• çao e um amIstoso para
Sain.do vencedora a equipe

"
mo arrebatou a- pr.i.meiro dições com os fav()l'itos o o ataI ,dos o res no la apreço; f t'

.

d
. es eJar a dat� da I;_>roçla-

10c.aI pelo escore de 5 x 2. A posto. Os, resultados as páreo. '

primeira etapa do prelio, provas foram os seguintes::
findou com o escore de 2 x Prova 10 cc, com 9 partI- ,Os aldistas com- Edson,

1, favorável à equipe de I
cipantes em 1� voltas: 1. Cnicão, Kalil é .Osman,

.

1 I t LUI'Z também não estão remando
Joinville. Os tentos da pe e- lugar: � o ve erano

.

IdiZ .

d S nt-os M C com" �om técnica e desembaraço
ja foram- assma a os na se- eZZI, o a'" I

I d 150 2 I ó que se era de esperar, to-guinte ordem: Petrusky (pe- Gilera., e.. cc;
.

. ug�r:
nalty), para Blumenau, - AntonlO Carlos AgUIar, davia, e um fortíssimo con

Gaivota, Cocada, Euclides e do Centauro M, C, com Mo- junto, está
.

des�nvolvend(j
Gaivota, para Joinville; I narck e 3. lugar: - Osval- mais à "f:ôrça bruta", com

Helio (contra) para Blume- do Ehrat, dO'MotoClube de 38 remadas por minuto, es

nau e 'Cocada, p.!!!.a Join- Joinville, .

com Ardie, de tá tam.,bem no páreo.

ville, encérrando a cónta- 125 cc; 2a. prova.: - 250

gem.-Quadros: JOINVILLE .!c com 9 partlcipap.tes, e�'
_ Bosse; Ivo '_(Beco e He- i8 voltas: -1. colocado: �

lio (Mazico); Joél, 'Ceceu e .silvan� Pozzi, do Guzzi

Ibraim; Neide tFilo),. Co- .:M C, com V1aquit;Ia' G.uzzi,
cada, Euclides, Gaivota 'e 3egl:iido de �ui� Bez�l, do

Zezinho (Erasmo) (Cleu- Santos M C, com <iilera -e

son); BlJUMENAU - Mo- Franco Bezzi, ,do mesmo

simann; Alcinó (Pecinha) .:lúbe; 3a.· prova 350 cc: -

e Gordinho.; Tesoura, Bo- com 5 pafticipantes, em 15

lonini e Lupercio (Bran- voltas:' - 1. colocado: -
Os r(achuelinos, com- Odi-

dão); Niltinho, Tico (Nilo), Alberto Zuege, do Mot�
'11 lOIi, Kurt, Osmar e. Russo,

Julio, PetruskY e Godo.ber- Clube .de. Jo�nvl e, com
não está à altura das ou-

to: Juiz: 'Waldemar Julio Guzzi de 250 GC, seguido de

Itras três' guarnições ante-
da Silva. Renda: Cr$ .... Franco' Bezzi, do Santos

riormente citadas,
-

pOrém,
16.855 (fraca). Quinta fei- M C, com Guzzi - e Luiz

poderá brilhar. O Riachue
ra à noite voltarão a jogar' Bezzi, do mesm!? clube, com '10 poderia _vep,cer o l0. pá-
em Blumenau. Gilera, de 150 cc.; 4a pro-

reo do éampeonato, .se não
_ INAUGURAÇÃO

.

DA 'va: - 500 cc, com 5 par- houvesse aquêle desenten-
PISTA DO MOTO. CLU- ticipantes, prova absoluta

diménto bastante prejudi-,
BE DE JOINVILLE: � venc\da por ltaroldo Mer-

cial com o 'seu antigo "qua- '

Com a, participação de mo- ck� de Joinville, em 15'
Ktro" com Cocoroca, urt,

tociclistas da capital pau- vó tas, com :M:atchless, se
Nelso e Nery, que já pos

lista, Santos, Blumenau e .§uido de Norberto Hage suiam 40 treinos em con;.·
desta cidade, e :a presença mann,' Moto Clube de Join-

junto, ,entretanto com o
de enorme público, foi inau- \Tille, com AJS, Herbert

atual conjunto feito à ul
gurada, domingo, a pista rheiiacker; tambem do Mo-

Uma hora não acreditamós-
do Moto Clube de Joinville. co Clu,be de Joinville, com

muito em êxito.
.

As - 8hs.

Quatro provas foral'l} dis- Norton, todas de 500 cc, fo.) CA'ÇADORES.' DE
,"' pl!l;adas, todas co.m '-d-escn- tilass-ifie·ando-se ,em quarta Q.ü�nto ao, eoni'unJ;p <l� I DL�MAN!FES _

,. >á -< _

'

.

q!ar empolgante, seüdo' Luiz Ze�z;i; do. S�'tos M. C:;
.

Joinville, o do. C. ,N. Atlâ!Í-, ".' I· 20.) M.�LFEIT����,.,DA MPTÍVo.DEMUP4.,NQA . ,

ct'ÍScutivelmente mais c'o.m'suá GiÍ�râ. ,de 150 cc: tico. não temos n{!nhuma no;'
.

. As,.__8hs..
"·'C ." -

I FRONTEIRA /: �.�'�--: . ....

,. \ , ... ���"/'::;"� '\:�-:�:','
..:;- �EGAT'AS': _:_ Do-, '�!iji,� rn.�s )Úip :'a.�!:eôit�íPo.s,: J.,��Elli!"I1ft�? �1\o 'SE'

;
:3�) TERRO�t>fes.::�,e� "

',.; y�tI*Jll;:se ,mÓVei�\ �"úsi�à�:i:p�t.-�'�·iii'âno
q'U,e�n,)osl'!a,(1evan taro >. o ;iPrI�'

. . VENf>E ·1·:P�9ES... .•...
'

,

..

" '

iI'; casa, pa,ra firii 4� s�In.:an:át uin"iorpPoi!'d,� iq�l
."

........

��. :ár�o do./camp�q�a7· P'l�eço,!l: 8,00'. v;, 4,0.@. ,,:, " ),.te.}'.. nós, ótimó";eIit}:l
.. .

de é
,.

'
.. 'GêIl�ur� êf�,,14i:��6�:t1;';'..t!��\;/i

"""'.' ", .. ,.,., .". "'e

Pedro Z,omer
- MISSA DE -70 DIA

I A família de Pedro Zomer convida os parentes e
pessôas amigas pa-ra assistirem a missa de

'

sétimo dia"
, I !

que 'mandará rezar no próxinlO dia 10 na. Catedral Metro.
-----------------...,-- politana no Altar Coração de Jesus.

.C.I.'N·E.MA '5-.', ': I, Outrossim, agradece a' todos que acompanharam o
,

seu sepulta�ento, bem como aos _que enviaram coroas,
flores, telegramas e cartões.

FALECIM'ENTO

FUTI: ItL-·TE
V
CI
a-
s::
•

- ',., [11:
<
.".

:!ç
.'

-
C:3

JC�--�---------��.�
•ATLETISHII·RE"

.

ASOUETEIDL .VILA

Campeonato Iatarinense de Remo d'e 1956
,

�
o Campeonato Catari-

nense de Remo do corrente

ano, patrécinado pela Fede
ração .A'qpática de Santa

Catarina,:e�tá. fad&.d9 'a ser

o mais _sensacionàl' dos úl

tlmos quinze anos" devido

APRONTA HOJ.E A SELEÇAO
í.'���J;I.;,JJIl"4k:�i�· .

-

,Sob' as ordens do técnico I ro ensaio, com vistas ao

WaLdir Mafra, a seleção da 'I seu compromisso. de domín

<4tpital levará a efeito, ho- .go nesta' Capita'l frente ao,
je, à tarde, o seu derradeí- Britânia, de .Curítíba. -

.

_________":.-_

, . 1 I

,
.

,

......� -- ...

i - N�������}d�t���lllE ··1• especial pela TAC)
................. ..••••••••e•••••_

O CAVALEÍRO MISTE

RIOSO
I Preços: 8,00 _- 4,00.

Censura até 14 anos.
'

ESCOTERISHO
ASSEMBLÉIA GERAL

A fim de se proceder à eleição da nova Diretoria.
para" período de 27/11/56 a 26/11/57, ficam, por êste
meio, e de ordem do Sr. Presidente, convidados todo� os.
componentes. do Tattwa "Amor e Luz", desta Capital, Il

tomarem parte na Assemblé.ia Geral . a realizar-se ná
próxima segunda-feira - dia 12 do corrente _:_ às 20,30
horas.

'Florianópolis 7/11/M
Nazaré Camisão - 2a Se�retário

O América, com a fatp.o.
aa guarni-ção dos irmãos

_Annusseks, possue creden

c,iais bastante para vencert

é: um conjunto antigo, tal
vez a' guarnição que apre
:lentará melhor remada nês-

te páreo. Também. a consi
deramos como favorita.

_

J

CINE SAO JOSE
As 3, - 8hs.

.> "Na 'Tela Panorâmica" As - 8hs.
_

.. TIRA A MÃO DAI

Preços: Íl,oo - 5,50.
Censura até 10 anos.

l?1�Z As - 8hs.
RUMO 'AO PACíFICO

As 5.'__ 8hs.
, I

"Cinemascope" .

O QUE. O AMOR NOS
NEGOU

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos,

Especial Na oca-

serem também con

Em nossa edição de ante
ônterrí informamos os lei
tores do desejo da diretorra
do Paula Ramos de ;'eali-

mação da República, de for
ma que será das mãos dos
co-lideres do Campeonato
da Divisão Especial de Pro,
fissionais que os campeões
da cidade receberão as tão
sonhadas faixas.
A escolha do Paysandü

para vir dar combate aos

paulaínos dia' 15 não' pôde
ria ter sido melhor, de vez

tumbantes 'conquistas- 'de que o Paysandú dispõe de
1956. E divulgamos sôbre a

I
um dos melhores esqua

P?ssibilida.de de o �dversá. i
drões de Santa Catarina,

rIO dos tricolores VIr a sei' conforme
. atestam as su-as

o conjunto do Clube Atléti- "performances" no certame
co°,Carlos Renaux, de Brus- especial, estando, após 12
que. sensacionais rodadas na

privilegiada posição de li-,
der ao lado do América de
Joinville.

. ,

Por outro lado, o' cotejo
em aprêço servirá para se

aquilatar melhor as pos
sibiJi.dades 'do Paula Ramos
'la disputa do título máxi-.
mo do Estado.

zar um grande jogo inter

.municipal no próximo dia
15 do corrente, ocasiâo em

. que os jogadores [uveuís,
aspirantes e profissionais
paulaínos receberiam as

faixas simbólicas pelas Ire_

GESTO ELEGANTE· DO .

SR. OSNI MELLO
Informou-nos mais o sr.

Arnoldo Souza ter sido pro
.�urado pelo sr. Osni M II

'

.

f
e � .

es orçado presidente'" da
Federação Catarinense de
Futebol, que lhe prometeu
todo o apôio à festa dos
campeões florianopolitanos
inclusive ofertando a cad�
j°ltador campeão das três
cate'gorias uma artística .'
medalha.
Belo gesto êsse do ílus

tr.e maioral efecefeano.
Agora é aguardar o dia

15 quando teremos. uma das
maiores e brilhantes tardes
futebolísticas de todos o,s

tempos.

'COMPRA-SE
Compra-se um, no Centro ou imediações,.
Paga-se à vista..

.

Tratar pelo tefelone 3772 oU 21071 com o sr. Pereira.

A notícia do falecimento, em SUd, residência, na ci
.
nade de Canoinhas, do nosso prezado amigo e distinto
conterrâneo I sr. Agellor Gomes Miranda, causou .geral
consternação em todos, os meios de nossa Capital.

Vítima de pertinaz moléstia, o extinto deixa viuva -

r.. sra. Marich Gomes de Miranda.
Vereador na legislatúra passada e figura de des

taque nos meios. sociais 'políticos de Canoinhas, onde
ultimamente. vinhà se dediçando à industria, conquista�
ta o extinto largo círculo de -amizades, ,Pelos s-eus ele
vados dotes de carater e coração. _

Seu sepultamento vel'-ificou-se anteontem, com gran
rle acompanhamento por parte de- seus amigos que lhe
foram tribtltar as últimas homenagêns.

.

À família enlutada as condolências de "O ESTADO'!

V-E'NDE-SE
Vende-se um com 300 metros quadrados,

Crispim Mira, 106, com uma Casa de Madeira.
. Tratar Telefone 3772, com o sr. Pereira .•

à'Rua

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cana.

Ambos estes partidos são

poderqsos e contam com

grande apoio nas massas.

. Mas, a. julgar pelo Con

gresso e postos esta,d�ais, ?
'Partido Democrata a, ate

,agora, o partido majoritá- Schenectadv, Estado

de,' gias
necessárias pára' cons- A G�E. - rel�'�brou o sr,

rio. . I Nova York (Globe Press)
.

truir tão gigantesca. usina MacCúne - está ámpregan-
,

Entretanto, este p�rtid�, .

- Os tra�alhos �a�a proje- atômica e �orná-la �a�az, do do "cênca de 2.250 de seus

que conta com ? a�Olo ofl-. I 'tal'
a usina atômica de ponto de vista econo�llco, �e cientistas e engenheiros Í10

eial das ol'gamzaçoes tra-
I Dr�sden, de �80.000 Kw, que �oncol'rer com as. usmas ge- programa de defesa naeio- ,

balhistas, poss�e um can� I ser� construída naquela. lo radoras de eJlerg�a �l_le con- •
nal. A companhia adminis-Ididato que nao pode ser calídade, a 80 km de Chica- "somem combustíveis com- tra o Laboratório de" E _

,
. I, ,

,," ner.
considerado um candidato '

go,. para a Commonv:ealth I u�s. Nad� ��nos de 85 tec- gia Atômica Knolls, perto ,de.1Popular. I Edison Companv, estao se nICOS éstão trabalhando pa- de Schenectady· o 'De a' ta-:
, �. t AI' dl

, p r a
.

Adlaí E. Stevenson e um desenvolvendo "de acordo ra o proje o. em lSSO, "

eandidato intelectual, u,m com os planos", apesar de muitos departamentos da .mento de Propulsão Nuclear
homem de grande cultura muitos problemas de enge- General' Eletrlc' "estão aju- .Aeronática em Everrdale, no
filosófica, e um aristocrata. I

nharta que ainda precisam dando nesse Departamento 'Estado d'e"Qhio, e em Idabo
Enquanto isso, o can.dida- : ser resolvidos - declarou de AEq.uipamento de Ene��ia Flells, no mesmo Estado, e /

to do Partido RepublIcaJ;lo o sr. Francis K. MacCune, Atômica : nessa tarefa e
a Usina Hanford, em Rích

_ que alguns dizem ser' o vice-presidente e gerente da muitas outras organizações land, Estado .de. Washing
partido da elite - é imen-' Divisão de Produtos Atômí- de pesquisas também estão

ton, todos mediante contra-
samente popular. cos da General Electric cooperando no. trabalho 'tos com o govêrno. h M I h .; fio ,::""',.'11.... C.""I. - "'�ch.d. , Cla. S.A•• lu. Saldan CI ar n ••.• • r,ap•

. ,Eisenhower é:um �xtro- CompanY. declarou o s� MeCuna �����������������������������������������
verti,do, um homem de ação, A General El�l(tric p,re- "A General Electric H

'

d t b Ih d H I'
· .

de" J'-lo,·,'11que não confia del,llasiado tende,' entregar, et!í -1960, continuou êle - miciou a omena'g�m OS ra a a ores ao O· .·lelaS
.

,

em livros e goutrinas. pronta
-

'para
-

funcionar, \l construção de uma unidade

IlEnquanto Adlai pronun- usina ;de'-nFesden, que .é a experimental de transfe- genera
.: oU, (Continuação da 4a Página) sidente renunciante (lo Amé-

cia belissimos· discursos, maior' u'sina de energiá in- rência .de calor, no valor de RIO, 7 (VA) - As ruas e. que lhe será. entregue em no- rica, F C, sr, Ruben Lobo

que o povo à"s vezes não� eu- teiramente nuclear, cinja 500.000 dólares, que utiliza- avenidas das zonas sul e nor- me dos trabalhadores pelo sr ôísputou-se a segunda re- não havia resolvido sôbre a

tende bem, Ike fala língua- construção já está prevís- tá 10.000 Kw de energia elé- te da cidade amanheeeram os João Goulart, více-presíden- gata oficial do ano,' entre retirada de sua renúncia.

gem da gente simples, sem ta. Os tr�balhos de constru. criea, a fim dê permitir a tentando faixas brancas com te da República, no dia on- Atlântico e 'Cachoeira, ten- 0\0 que apuramos com' o

grande beleza retórica mas ção deverão terminar em obtenção dos dados necéssá� OS ,seguinte.s dizeres: "Lott, ze do corrente. Ao mesmo do vencido o Atlântico qua- referido esportista;,
.'

a -sua

que todos entendem. 1959 e as experiências in i- rios a transferência de ca- espada do povo e da lei". Es- tempo, o povo está, sendo tro dos seis pareos disputa- l'esolução de reconsidera-
Sem - dúvi,da, a estatUl'a dais e funcionamento come- 101'''. sa propaganda do ministro convidado a comparecer â .dos. ção da�atitude tomad,a" fi-

moral dos dois candidatos é." .;adio em 'maIo de 1�60.' ,

E a G.E. não está se li- da Guerra 'está sendo feita solenidade qué se realizará à - NADA RESOLVIDO çou de sér tomada quaren

comparável. " "A Gêner!11 Electtlc - s�� mitando a. êsse projeto. Se- 'I' Pela coniis.�ão 'promotora da frente de;> Palácio d� Guerra, PELO SR. RUBEN LOBO: ta e oito horas após a pu�
, Pessbalm,.ente"porém, ,êles . iÍentQU�' o'$� ��Cune --- Ie� gundo salIentou o sr. Mc- oferta ,da"",->.e�pada de ourp no Pantel/n de Ca::lj:las. - Ao" éncerramo,s nossa'blicaçãó ae uma

"

nota ofi-

são imito' diferentes. vará a, caBo a ,construção ,Cime, '. o Departllmentõ dei , 'í1' �................... 'CQrres,pondencia, manhã de ci'&l do Conselho Delibera- '

O Partido Republicano; dessa usina em obediência Equipamentos de Energia E1ncontrado Um" homem· selvagem �egunda feh'a, dia fi," o pre- tivo que tomou a si a ini-

sabe disso.·E trata de utili- aos �i.lJterês�es.. ·a �o_ngo pra- Atômica ve� "�onc?rren.do � .. - ......� ..... - �..

ciativa: de demover o. re-�
''; _., ".-' I t

�

t t RANGOON, 7 (UP) - Um bater a seLva, à procura do
zar o

-

melhor possivel a po- zo a�'" seus aci<. 'listas, às .

cO_llJ ou ras empresas, an o
I "I

O
I nunciante. Até esta data,

pularl.dade Ike. "uas res\ponsabilidades para no p�ís como, no extei'ior".
"obi�-homfm" 'devastou . a I raptor de crianças. No fim estrulram mu

• região de Pakoku, �a Birmâ·, da semana passaQa, captu- U porem, não havia si,do pu-

O'Partido Democra,ta tam- .:om o sistema de livre ini.. AJ!;J.P do reator para pes- nia Central _. é, pelo menos' ravam, no coração da selva, bJ.icada a dita nõta, pelo
bém sabe ·disso. E trata de dativa e aos interêsses lia- quisas recentemente adqui- a certeza que tem os cam-I um hirsudo gigante, s€�-n� jornàl que se considera/ainda sem

levar a atenção dos eleitó- .cionais".' rido pelo govêrno espanhol, poneses da. região, que aca-I armado de foice, SANTIAGO, 7 (UP) _ Dez compromisso d� resposta.'
res .para os temas em dis- Os cientistas e engenhei- a Gene:al Electric está bam de capturar o monstro. I . húngaros residentes no Chi, Ao que se presume, o sr.

oCussão, procurando deixar

Iros
da companhia vêm ela- ,construmd,� um pequ.e�o Há c�nco me�e�, vinl1am de-I Afirmam os camponese:> le a::saltaram a redação do Ruben Lobo pretende sen-

,a personalidade dos candi- bdrap,do amplos projetos reator �e agua em .ebul�,ç�o l?aparecendo criancinhas. An-, que, -cse,,·.tl'ata de um 'verda' jornal comunista "EI Siglo" til' os efeitos
-

desta nota

datos em segun.do plano. para o aperfeiçoamento de para seu novo La-boratorlO gustlados com tais fatos e: deiro "Lobtshomem", do qual destruindo móveis e máqui- sobre a numerosa família
Se não fôsse a popularida- 'produção e novas tecnolo- Atômico de Vallecitas, em eom a ameaça

.

que pesava tudo quanto se sabe é que é nas, e atacando a socos o rubra e então decidir o seu
.

Pleasanton, Estado da Calí- sobre suas famílias, os cam-' originãrio dos arredores de pessoal do jornal, entre () retorno. Ao qUe se comen-

fórnia, . cuja construção dé- poneses da região .armaram-, Pakoku, tendo ido paI'a a. sel- f·d ta

S F· d'
qual ficaram feridas quatro ta tambem, a re erl a no

.

er V','ÇO rl'g,' aiIre �
verá estar. terminada no se fortemente e res.olveram va há vapjos meses. -

.

, ,

b
- .

t,dpessoas. Um, hungaro ficou ira ver ar uma no a e ·au-

próximo ano. E, no fini ;dês- � f

P di I d URSS
levemente ferido e. �oi preso toria de Leo Cesar que a-

(OFICINA DA ELETROLANDIA)
_ � �q���moen�::ar��m�:::g�: e lU a expu são a do seio da \ pelos carabineiros.. zendo a cobertura dos acon-

ALEM DE UMA BEM_MONTADA SECÇAO tecimentos, publicou os fa-

DE PI1\TTURA' A DUCO, E CONSERTOS' Atômica ina\lgurará sua ONU V I b
tos (como se deram) no

1'1 chefia e instalação fabris, inte mi" arris ,jornal rA NOTICIA, com

PARA. REFRIGERADORES', A ELETRO-', em San Jose, também ,no Es· WASHINGTON, T (UP) .

r Knowland, qUe tambem é
cujos termos e sentido real

LANDIA POSSUr.t AGnRA, UM EST.OQUE tado da Califórnia. "

° senador wI_Buam Kno,,::�and I �embro dã ddegação 'dos
e franco não se conformou

_

.r., 'V

I
lideI' repub lcano na Cama-I Estados Unidos nas Nações RIO,. 7 (VA) -, A produ-

CONSIDERAVEL DE PEÇAS E ACES-

IM
? & ra Alta, propos" ontem, que Unidas, prQpos um rigoroso ção de petróleo do Recõnca, o presidente Ruben Lobo .

. SORIOS FR1GIDAIRE, .AFIM" DE ATEN� f·Va.. pela I
o mundo livre expulse a Rús- programa de cinco po.ntos vo Baiano atingiu, no mês E-:;ta' a situação, passados

_
__ sia das Nações Unidas e '

f de outubro findo, 607.577 bar- já oito dias desta confusão

DER COM BREVIDADE A TODOS . QUE� �••L forme uma força 'tle comba- contra o 'Kremlin, um
. dos ris, ° que dá pouco mais de nas hostes americanas. Mas

POSSUIREM REFRIGERADORES DOMES-I _
I WW_ te voluntária, se essê país se quais Seria a cri�ção de uma vinte mil- barris por dia. Es- o que se sente é que não'

S QUAISQUER
"' . - -- recusar a retirar 's�ms eXer- força que. Se denominaria sa a notícia que nos forne- ha muita preocupação, pe-

TICOS OU COMERCIAI DE
. CASA MIS({,ELENIA citas da Hungria..

-<"

"cruzadª' da libeTdade". ceu a diretoria da Petrobrás. lo menos aparente, da par-

MARCAS; EDIFICIO IPASE - ANDAR I .' .. . -,
- ---j:-:i< Esperavam os técnicos tía te ,dos americanos, espe-

TÉRREO _ FONE 3376,
.

(PEÇA ORÇA- I
Grande

..
v�rledades de brin- empresa que a produção da rando-se qut: tudo se nor-

quedos
---

. .

--', .

� Bahia, . aument'ando mês a malize com' o correr do
MENTO) R. Conselheiro Mafra n. 9 FLUVO�, ... S'EO"A'T'I�IA ,mês �ude.sse dhegar 'ao� 'vi,n, tempo.

N_ I� te mil barris diários em de- :_ INCONFORMADA A

QT J T.l' pU"NCAM /"
""'. zembro pro�mo. Consider.l; A FAMILIA ALVI-NEGRA:

l ru . �. � ,

�.. Alivia u colicu uterioas va-se ótima eSSa meta. En· � A "bQ�ba" do dia, sába-
tretanto, o objetivo foi aI"

do, foi a: suspensão do Ca�
cançado ,com a ante�ipação xias F: C., pelo Trib�nalde três mes:s, o que é uma

prova do .rendimento positi-
de J:ustiça Desportiva, da

vo que vem tendo oS traba' F C Fr pelo prazo de 200

dias, por se haver negadolhos _da Petrobrás no Recõn-
a prosseguir a peleja con-

tra o Avaí, �e que tem tris
te memoria o público des

portista da capital. O Ca
xias F. C. que neste ano

RIO, 7 (VA) _ No ano
tem sido perseguido pelos
maus fados, considera-se

passado, 'éoncltf�ram o Cur-

so secundário em'nosso p í li-quidado com esta puni-
, ., as _

85.664 alunos, dos quais i çao,. trata?d�-se ,de uma,

68.482 no ciclo ginasial. Dos' eqmPe profls�lOnal que tem

restantes, '12.783 correspon- obrigações com seus plaYers.
deram aO' curso científiéo e Na verdade não havia mais

2.399 ao clássico'. O maior nenhuma aspiração do al

número, de concl�ões do ,vi-negro para o. c1ampeona-:
curso, cerca de 24.700 verifi·1 to deste..ano, porem, os efei-

ás Cou-e no Estado de São tos morais . desta punição
- .......-1

....P�ulo. ,. Seguir�p},�:,�,�_ :0; ... I:>,ls:-:/I.��:3,.:���It�.§, ����.�; ';; e ,n� le�,,;
,trl to . Federa� com. '1rtals'

.'

de. nl�o ,,[{le: a,-m&n'ha. <!",;gl'e'!n1
�i�18cqP: e 'lW��{;"

.

����' e'SQ�\:; ·��I.�k���r��[i�íi';i,.�_.,�·':· \� ;'. i
'.

A Eabe�a 'e ��o· Coraçã�< <

Por AL.NETO
l'
de de Ike,' eu prediria, cém

.

em termos pouco lisongeí- problemas �aclOnals � inter-
Washington - ,�as elei-I facilidade, ia vitória ,{:tos' ros..

� n.�clOnals, ele tem, l�qUe�S-
ções que se aproximam, O' Democratas. I. Mesmo aqueles que vao tíónavelmente, a admiração
partido minoritário tem um Mas o prestígiq de Ike votar em Stevenson admí- do povo,

candidato popular e o par- junto ao povo é tão grtmde I
tem, se bem às vezes com Eisenhower é um homem

tido majoritário tem um que, mesmo concedendo aos
I
relutância que Eisenhower 'que pr.ovoca sntualasmo sen

candidato 'de elite.
-

Democratas algum progres-
'

é um grande homem. timentaL Bondoso, simpáti-
. Este é, amigo, um ,dos as-. so com relação à _eleição de I ' � mais do q�e um gran- co: oriu.n?o da classe média

pectos centrais da atual lu- 1952, o presidente permane- I
de homem, Ike e um homem e ldentlflCa�9 ,:_om a massa

_ ta política aqui QOS Estados ce como .favortto, '

' smcerarnente, profundamen- da população, ele tem sem

Uriidos. .

'Não encontrei até hoje te estimado pelo povo. dúvida, o. amor da- povo'.
. O Pàrtido ,Republicano um norte-amer icano -- bran- Stevenson é um homem ,Os eleitores de. Steven-

for�a, ao lado do Partido co ou preto, homem -ou mu- que provoca entusiasmo íns, son votam. com a cabeça; os

Democrata, o binomio cen- lher, velho ou moço - que telectual. Culto, jestudioso, 'éleitores de Eisenhower vo
traI da polttíca .norte-amerí- se referisse a Eisenhower conhecedor profun\do dos tam com o c_oração.

o

Em ,qualll�er parte' do m�nd.
\ ,

gost�m mais de . i

ruink
que de qualquer outra marca de tinta.

limpa a eanetá à'medida que .sereve.

Parker
'REÇOS: 2 on,ças • CI$ 20.00 -:: 32 oncas • CI' 1010•.00

l!ep,�eselltClntes exclusivos" para foI/o o 8raIiJ

CQSTA. PORTElA' CIA.

Av. Presidente VargCls, 435.8.° ondQr - Rio �. lG11l1a

Pela &RIo ele .... componente. Analie.
liDa - BeladoDa ... PllcJdIa • Hama

""1ir2��1L ; meu..• ",UXo-ssDATmAi -.Hvla pron-
to

-

&ualDtt .. colIcu IlterlDas� Combate li

irnIIdIrIdIdCl du fllllçw perlodlca-s
das lIenhorU.

• a.bDantt • rll\llador ,.... fIlDV6e&

Curso secundário

I' .

ca"o.

/ LIRA IENIS CLUBE
Programa de Novembro

Dia 10 - sabado - Soirée da Faculda'qe de Far
macia, ás 23· horas.
Reserva de mesas. com os Jor
mandos, e na Joalheria Mul
ler.

Dia: 14 - qlUartâ..;feira.....- Sojrée

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L-_. )iã J
__

co�pras. ,

As cartas sorteadas semanalmente, continuarão a ter valor

para o sorteio final, podendo um só" c'onctlrrénte recebel'""ilrêmio
no valor .de 80.000,00!.,.

G O N D'I N & C I A.
R E P R E S E .N T A ç·.õ E S
_.- Casa Fimdáda em 1921,1 ,__:,'

Rua Cons. Mafra 33 - io.· Andar ',___: ::�'P<lstal, 120.' .•.
End, TELEGR.: V A S G O N

..
"

'
"

"��''''��;:' Fone, ·1191
Florianópolis ESTÂDO DE SÁN�.nÀTARINA

�. -,' I ,...,..,.

Associ�ção\ A tlética Barriga'
_>

V.érde,
'PROGRÁMA SOCIAL'

parà o mês de
NÓVEMBRO

.ro •

Dias:
9 _ 6R• feira'
16 _ 6R• feira
23 _' 6a. feira
30 - 6a. feira

)
.

Atenção: Avisa.:se .aos srs. ass'ociados e às d.ignas
associada's que' será rigol!osamente exi

gida a ,apresentação da carteÍ'ra ·social.
A expedição de ingressos para convidados
poderá ser feita até às 18 ho,ras dos dias
de festas sociais.

. Fio,ri�nópolis, outubro de 1956
(Ass.) Thezeu Domingos Muniz

Vice-Preso do '�S.A.R.P."

"O Jj:S'FADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA -.1J\

com Sabão
f

Especia'lidade

Florianópolis, Sexta-feira, �9 de Novembro de 1956

anos

l.V. e PoUtica

CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 10 novembro "A PRIMAVERA E O,. CHARME. "�ma festa de deslumbr ante elegância, com

a perticipsçên da ·.Sta. Ern�stina .trrüggmann -:- noss� elegant� Bang'ü,'':, �6. ap'r�séntéJ.�i cem (Seus -liBdas: ,modêlts do grande
desfile Copacabana, no Rio. Mesas na 'Secretaria Cr$· 200,00. Convites Crf 50;,00:'
=--=232 ) _: =--ºª �Jf.' ;; m -c

.

,_
.

Itlllf.. A ilDi�rJç80 para o 8u sil nos últimos 70
,3.709.007 ESTRANGEIROS V1ERAM PARA''O NOSSO PAíS NESSE PERIODO _. DISTRIBUIÇÃO POR NA 46.141 espanhols e 15.4.40

A União: Fabril Exportadqra (UFE), estabelece um concurso RIO (Belpress) _:_ Já se

I periO'do.
"de 1884 a 1954. O Instituto Nacional de I�i- alemães e 5.184 espanhóis. alemães.

entre os seus consumidores de' todo o Brasil, para um novo pro-
duto que vai lançar na praça, destinado a revolucionar os- antigos acha' concluido o lavanta- trabalho' foi realizado pe-. gração e Colonização .e os Dos 348.443 estrangeiros Pinalmente, em 1954 o

processos de lavagem, o que se verificará agora em menor tempo, mento estatístico sobre a lo 'Departamento de Estu- resultados obtidos apontam desembarcados de 1944 a país recebeu 30.063 portu-
-

çom mais' eficiência e menos gastos, , imigração para o B.r.asi], nO'1 do's e' Planejamento dó um total de 3.709.007 imi- 1953, 146.647 eram portu- gueses, 13.408 italianos,
Nada mimos de Cr$ 50,000,00 serão' distribuidos fio concurso , '

orá ap�esentado, corno homenagem àqueles. que em todo o Brasil, "grantes, com a seguinte dis- gueses, 61.692 italianos, 11.338 espanhoís e 1.952

sempre deram preferência aos produtos. que ostentam- a marca tribuição por nacionalida- CIONALIDADE alemães. '

'

.

famosa e tradicional "UFE". , de: 1. 400.709 portugueses ;
As bases do concurso são as seguintes:- 1.487.867 italianos ; 613.405
1)' Os consumidores dos nossos produtos concorrem a prêmios

no valor de Cr$ 50,OOP,00,
' espanhois. e 18!).656 ale-

2) O Concurso será encer-radç no dia 22 de dezembro de 1956, mães.
verificando-se o sonteio em lugar público com' a assistência NO primeiro . decênio do Por AL NETO De uma forma geral,
dos interessados;

. -

; ferid
.

d
.

t
' 'd WASHINGTON. _ A te- quanto- mais ínteressantê

.3) Para.. concorrer, basta que cada consumidor" 'semire que
re err O peno o, IS o e, e

precise adquirir um ou mais dos nossoscprodutos, .no .seu 1884 a 1893,. evidenciou-se levisão, em matéria de pro- for o noticiário, quanto
armazern.rfeira, mercado ou qualquer 'loja cÓ,ÍneÚial; pedir uma corrente Imigratorta paganda 'política, pode re- maior for o número de as-

. um comprovante de. compra (nota ou :I1atur�f, que especi- italiana de, 510.533 imigran- sultar núm tiro pela cula- suntos diferêntes, mais efi-
fique os produtos da União Fabril Exportadora adquiridos
pelo cliente.

.

,
_

tes, figurando a portugue- tra, cíênte se torna a parte que

.,J) Uma vez de posse dó!sse comprovantevo concorrente deverá ;;a em segundo- Iugàr , com Esta é, amigo, uma das pode ser .corisiderada publí-
escrever n-a parte ill·ferior da nota ou,4fatura o, ,nome po.;;.. 170.621, seguida da espa- conclusões a que os parti- cidade política .

. extenso, rua, número e cidade, bem assim o título IL ser
.

E A·
dado ao novo" produto a ser lançado peia' União, Fabril ", nhola, com 103.116 e. a ale- dos políticos aqui nos s- ssim, neste setor como

Exportadora. '

.

.

-

mã com 22.778 imigrantes. tados Unidos acabam de em todos os demais,. quem-,
5) Ó comprovante com as respectivas anotações, deveráser.. No decênio seguinte, de chegar, no curso da atual dita a regra é Joe Smith.

remetido em carta fechada, para a redação de JO'RNAL .

3 os itan�nos se propaganda eleitoral. Joe Smith é o norte-ame-
DOS SPORTES, Rádio Nacional ou escritório da União' 1894 a 190 ,

. Fabril Exportadora, à Rua Miguel Couto 121, com a se- mantiveram' na liderança, Inicialmente, os dois' ricano típico.
guinte inscrição - Concurso U F. E ..

'
,

'

com 537.784 pessoas, se- grandes partidos - o De- E- Joe Smith quer a tele-
6) Cada concorrente 'pó'derá .remeter quantas cartas desejar, . 't

\
R bi"can tisão, primordialmente, co-

7) Após o recebiulento dás cartas, desde que as mesm-as es- guindo-se os portugueses mocra a e o epu 1 o _

tejam dentro' d.as exigências ..estipuladas, serão numeradas I eom 157.542,' 0$ -espanhois projetavam fazer grande .no um meio' de diversão.
e devidamente guardadas até ao dia do sorteío.

.

com 93.770 e os.alemães com uso da televisão. , Q,s candidatos . não .se

8) O Concurso. destina-se a todo o território nacjçnal, uma
t;I 6.698 imigrantes. O Partido Republicano atravern a privar Joe Smith

� vez que' os produtos da UFE se encontram espalhados por
apenas

todas as 'praças do Brasí l,
'. Já na decada de' 1901 a' foi o primeiro a' dar-se con- de' seus programas favorí-

9) Qualquer produto fllbricado pela União Fabril Exportadora, 1913 coube a dianteira aos
I
ta do perigo. tos.

i·

tais como: Cêra "Cl'istal'" - Gordura de Côco "Oristàl" - portugueses, com 384.672 I Assim, se bem tivesse os Lucille Ba ll, Ann, So-
sabão "Cristal" - Sabão "Pachá" - Sabão de Coco "UFE" -

_ sobre 224.672 espanhois,
I
meios financeiros para fa- thern, Dinah Shore, Frank

Sabão "Santacruz"
.

Sabão "Rio" -' Sabão "Palmeira"

1
...--

Sabão em PÓ "Cristal" Sabão da Marca "Portu- :-:- 196.,521-italianos e

53.895'1
zê-lo, o partido de Ike. não Sínatra, Perry Como' e ou-

guês" _.' Pasta sapQnâcêã' "Cristal" - Velas "Cristal". - • (,J-emães. _
comprou tempo em todas tros são demasiado popula-

Velas "IPachá" .� Velis .. "União" - Desinfetante' "U,fenol" ,- ..

ao mesmo res para que Ike o.u .AdlaiGliCi!rirln: "Crista!!' OÚ "Feder�i!' ...:... Oleo de Algo,dfro" "Adanlastor" ioNás;o_ G'"�'NI"''''' .

.

DE '1914 A 1954 as emisanras .

.

.

•

.,1;,'
•

", .' \ ' '

\.
•

I tempo queiram expulsa-los das li-'
.

- Oleo' de Rieino "Polar:" ou "t>rilhante",- .Sóda Caustiéa �Gareta" CUIUY.... RjUCIIA..... PRO.'....
·

.' .� A imigração portuguesa,/ O
.

'ri· E· hower
- Palha ·de Aço "Cruzínalta'\__:"Rcmoyedor' "Cristal" e "Zaz�Traz" .

-,�-, '. proprlO Isen ow des de.TV de forma abso-
Podem ser adquiridos e servem para o concurso,

. de 1914 a 1923, continuou
di -d' f d· luta.'

.. \ Isse que, quan o az IS-

. INSTRUÇõES AOS CONCORRENTES I I'
.

• '

.

_, J o f e recendo superioridade
'

-

brigar
O novo produto a ser lançado, brevemente, pela União Fabril CONSEL�O REGIONAL DE ,ENGENHARIA E AR- sobre as demais, com um � cursos, nao quer o

Exportadora, não e liquido nem gasoso. De sólido, só tem partic�las·1 QUITETURA DA OITAVA REGIÃO 'I quem quer que seja a es-

E branco como a neve'.. , Deixa às roupas a braucura do Crtstal '. _;. total de 201.252 pessoas. As cutâ-lo,
'

pur conter os elementos ALFA-X,12, q�e neutnaliaam o cloro e as
E D I T A L

outras colocações for�m j Por isso, quem' não qüi-
particulas cáustícas dos recipientes qUe possam estar agregados .... •

. estas: 94.779 espanhOls,
zer OUVI·I. EI'senhower pelaantes dos exames finais de -laboratório, tornando'se o mais poderoso'

detergente,' eficaz, 'neuthord, um branco cri;talino, 'que desafil!rá· os Pelo .presente tórno público. qUe o Sr. GERÇINO 86.3Z? -
italianoS-c. e 29.339

, televisão tem sempre o re�
séoolos". GIACAMOSSI, l'equereu ,3: este Conselho o seu registro' alemaes. De 1924 a 1�33, de sintonizar para

R � M lOS . •. -..;\
. � --.--- I

curso

Os Prêm'ios est�e��id! p�ra o Concur�/UFE, "'�ão os se-'
como CONSTRUTOR a ,.tItulo precart0 pl\ra',,; _.-Muni�J� coube al�da. aos portugue-, outra' -estaÇão.

guintes:- __

'

pio de TIJUCâS E�tado �e Sant� Catarina" :', fQr-{ ses o prl�el.ro lugar com

,. ',Os- Democratas começa-
.

1.0 Prêmio - Cr$ 20.000,00,
,

.do com o parágrafo ú�i�o_ -do -4rj;i�()
. 5ó -tI .tü)*� 233.649 lmlgrantes,

_

dos
ram com toda técnica di-

2° Prêmio � " '10,000,00. '" 23569, !ie 11 de de�embro de 19:33. ."
'

, 737.233 entrados entao no .

3:0 Prêmio -
,� 5.000;00. '

. .
-

"

. .:' \ .

d ·t
versa.

4.0 Prêmio _'" 3:000,00. Ficam, pois, convidados os pr6fissioll ,,;, j'fl,'reg�s- �rasll, segum �.:se os I a-I De fato, os primeiros
5.0 Prêmio �

" 2, OOO,QO. "
. �I trados neste Conselho, a se 'pronuficiareÍn ca .resP.elto ha�os: DS alemaes e os .es- discursos' de Steven�on fo-

A Casa comercial-à qual pertencer a nota ou fatura do' prj..., para o queJhes é concedido um prazo de 30 dias, a con- ; panhOls, poslçao mantida
ram feitos em rêde.· Quan�

meiro prêmio, receberá um' prêmio de Cr$ 5.000,00•. :.. .

d hl' -.3 t Ed·t I t b d 1934 a 1943, - • tar a pu., Icaçao <.lO presen e la'. I am em e. , do' eA'le falava o dono de um
Os funcionários dêste estabelecimento também tet_ão um pre- .

\ I . I ,

mio de Cr$ 5.000,00, que será d'l.vidido de acôrd.o co� o número dos. .

,Pôrto Alegre, 2 de outubl:o de 1956. : ql,lando, de 197.�38 imlgtan-, recepto� de TV tinha que A Primeira Feira Mun-

mesmos�. ' Eng. Felicio LémieszeJk- I, tes, 75.634 eram .portugue� ouvi-lo ou então desligar. dial dos Estados Unidos
Além dos prêmios óferecidos ao final do .concurso, tôdas as P ·d t "'1 432 I·tall·ano·s 17 862

"
'';:''resl en e

.

ses. �. '. ,.' Er'a Stevenson em todas· as sera' I'eal�lzada em abrIl de
semanas a Rádio Nacronal nà "A FELICIDADE BATE À S.UA .

PORTA'\ aos domingos, das 18,30 às 19,30; sOl'tear� uma carta do ,emissoras. � 1957 no novo Ço.l'iseu da ci-,
CO!lCUl'SO u. F.:E. que terá um prêmio.no,valor de,1.0�,00 cr,u- Mas agora os próprios dade.,de Nova York. Exibi-
zeiros, para o' concorrente que mandou o comprovante, além tle Democratas estão mudando dores de todo o mundo par..,
Cr$ ..500,00 .para .os funcionários, do armazém onde_foram feitas as .

de tática. ticiparão dessa feira comer-
ll:les tampouco tem falta cial bem como em 9 outras

de qinheiro. Mas não que-
.

exibições interna�iOnais
rem abusar da paciência do ! programadas no

__
Coliseu

telespectador. entre) a,gora e· junho de
A julgar peta orientação' 1957_ Uma _lei .do congresso

da propaganda paHidária, permite a exi.bição de mer

,as viagens e os comicios cadoria extrangeira SE)m o

�inda sã� o melhor meio de pagamento de taxas'.
,

,

.

publicidade,
Reahnente, . sempre que

-um dos caJldidatos. se move

para alguma localidade,
uma leid.ão de jornalistas
segl,l& jun'to. '

Sã\) profissionais. p.cão' SÓ/
da imprensa escrita" mas

tamb.éni d0V'ádio e da tele

visão e,..dos noticiários cine-

matográficos.
'

O pessoal (la TV leva, ci
negrafistas, clar!! está.
,Estes filmes, que mos

tram 1) candidato beijando
\.(

criancinhas ou' puxando üm

terneira, com l!m cocar

Sioux ou visitando uma fá

brica, são::ps que o público
deseja. "

, Especialmente porque -

cómo venho. observando :_

o notiê1ário politico nesses
filmes de té1eY'isão. vem em

brulhado com uma pot'ção
de outros assuntos.

DIVERSAS
"

NOTrCIAS
As'propriedades. de ex

tràngeiros nos Estados Uni
dos totalizaram uma quan
tia recorde de 29,6 bilhões
de dólares ;no fim de 1955
comparada com 26,8 bilhões
de dólare.s -em 1954, segun
do calcúlos do Departa
mento de Comércio,

* * *

NOVEMBR<j'
* _*.*

Mais de 500 relatórios do

"Serviço de' �nformação do
Comércio Mundia:!" forne-

Seàe Urbana

ci:mdo -infQ;rmações neces

sárias na' compra,_ venda e
.

direção de' negócios em vir
tualmente todos '.os. países
do' mundo livre, foi cQlo-
'cada, desdé 1954, à dispo
sição dos negoci.antes ame-'
ricanos pelo "Departamento
,de Comércio.- :-

.
\

:Qia 10 -= (Sábado) _ Às 23 horas, Grandiosa
soirée. ".Á PRIMAVERA E O CHAR-
ME .. .-" Uma festa de deslumbrallte ele,-

..gância, organizada pelo Departámento
Feminino . e patrocinada. pelas Casa '."
I):otzias, Londres, Romanos, O ,P,àraiso,

'

Brusque, Yolanda, Galerias das Sedas
e 'São Franasco.
Sede Balneária .....,_: CoqueirosI

I

r �

I 18:'_ (Dbmingo) - O' grito do_verão, com
-

início às 10 horas. Regatas. Disputa de
pingue pongue.'Muit't . dança mUlta'

A taxa de 10 porcento
dos' Estadj)s Up.jdos de im-

, Dia

posto I de consumo para

transporte a países extran

'geiros foi abolida a partir
de ·1° de out!1bro por uma

lei aprovada pelo Presiden-'
. te EisenhQwer. Excetua-se
uma zona "de 225 milhas no

Canadá e Mexico e qual
quer parte no país de uma

viagem extrangeira.

alegria.
Dia 24 (sábado) .

....:.. Às' 22 horas '--: Soirée.
Mesas na Secretaria' Cr$ 200,00: Con
vites Cr$' 50,00.

\
1
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7. Florianópolis, �xta-feira, 9 de Novembro de 1956
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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••

Po.r AL NETO
,'Wk�HINGTON -

, Os

'�tado.s Unidos estão. tra

alhando tenazmente para

co.ntrar uma solução para

caso do. Canal de Suez.

OstensiyaIllente, o. caso. do.

ànal tem três aspectos

undamentais: o. do. Canal

m si, o. da Associação de

o.ndres e o. das Nações U

idas. Mas, nos basttdores

a situação., o. principal tra
alho. está se dosenvolven
o. aqui em Washingto.n.
No Canal em si, o. Egito.
stá tentando., quase deses

eradamente, manter o. rit-

o no.rmal de navegação. O CONTROLE DE INSE- TERCEIR� PATRULHA

Para isso, Nasser reco.r: 'TOS NO OJÍIENTE PRO� VOLAN1'E DA POLICIA

eu a pilotos egÍpcios,e rus- XIMO FLORESTAL FEDERAL

os. Mas já houve dois enga- - Os programas de treí-
. .

etamento.s.
'

namento para grupos de au- ,'El?tro.u em atIvIdade. a
E L ndres os rêpresen-. T técnico. no. controle de I Patrulha Volante do 3° DIS-
mO., I

xi 10
"

trtt d Polící FI t I
antes de 15 nações traba- insetos que estão_operando, 1'1 o a o reia ores a

d .

d com sede em Blumenau e
ham na Asso.ciação. os que no. Oriente Próximo, aju a-

tilízam o Canal de Suez. ram a diminuir os gastos, junísdíção em todos os mu-

Esta Assccíacão tenta es- anuncia o Departamento dé nicípios dos Vales d..o .Ita-

abelecer um "mo.du.s' viven-I,Agl'icultura dos Esta.dos jaí e do. Itapocú. E' .Inspetor
'd o Sr. Pedro Erico Parucker,
i" no. Canal e -consi era ao I Unidos (USDA), que tremou

bilid
' funcionando à sede do 3°

esmo tempo, a possi I 1 a-: técnicos em vários países.
C Distrito Florestal na casa'e de adotar a rota do,

a-lOs gastos �os Estados Uni-
do colôno, A Patrulha Vo-

o. ,dos para esses programas
d f· lante que ora entra em ati-

Nas Nações Uni as, o diminuíram mas seus e ei-

I d vidade, desenvolverá, In 1-
Co.nselho. de Segurança ,ou- tos estão se espalhan o -

.

t
A cialmente, uma grande cam-

ve a palavra dos m"in,Is ros
I de,567 m,il dólares-em tres

25 00 panha educativa no meio ru-
do exterior dos países enol paises

em 1956 cpara 2 .

Aral, no sentide de orientar
vo.lvidos na questão. em dez países em 1956. s

. . os 'colônos sobre a necessí-
Enquanto isso, a Russ�a I

moedas locais dos ,país,es
dade de se munirem da res-

procura semear a sízanta
I
contribuíram três vêz�s pectiva licença da autorída-

entre a Grã Bretanha e a

t
mais ao. prog.rama em se!s. .

,

- de florestal, para procede-
França, de um lado, e, os anos, A India e o. Jordão

I
rem qualquer derrubada ou

Estados Unidos, do outr-o. agora tomam conta de seus

t d queimada de mato, na for-
.Mas aqui em Washing on préprios problemas e con-

- ma dos artigos 22 e 23 do.
o. secretário. de �stMlo. =r , trole de insetos sendo que

John Foster Dulles traba- I OiS especialistas amerlcanos Código. Florestal e tendo

lha intensamente para en.- II apenas aconselham. O, .Irã, e sempre em vista o. que esta-
belecem os artigos 10 e 20

c'ontrar uma �'orma Co.nCI- Iraque estão se aproximan-
'I do referido Código: art. 1°

ll·adora. _
. do c_le uma independência <,

-- "As florestas existentes
A posíção norte-america-

. semelhante e o. Paquistão
na tem dois elemento;; bâsi- nüo

' está muito." atrás.' Os no território. nacional, con- I
I sideradas em conjunto cons-

eos. programas auxlliados pe ,os fI'�""am-,b'é'm d"'�l'nte'"",,�,sse co.�.11. O Canal de Suez é dé- Estados Unídos no Egito e' '11(.,..- ç LC .,

.mum a todos os habitantes
masiado Importante para o na Libia estão apenas come-:

comércio e li. segUrança in- çaudo, enquanto. que contí

ternacional para que possa : nua o trabalho na Etiopia,
ser deixado. inteiramente --: j�ihano e Afganistão.
nas mãos de uma única na-: PRODUTOS AGRICOLAS

ção. '

.

,r AMERICANOS APRESEN-

Deixar q_ue o �gito. faça, o TADOSNUMA FEI�AALI- Art. 20 __ "Aplicam-se o,s

'Que quiser no Canal de I MENTICIA BRITANICA
dispositivos deste Código

Suez significa .daJ� ao presi-_I - O 'Departamento de A-
assim às florestas 'como às

dente Nasser autori,dade gricultura dos Estados Uni- demais formas de vegetação.
que sobrepuja as fronteiras I do.s tUSDA) e 'grupos co-

reconhecidas de utilidade
egípcias e alcança numero- I merciais agríco.las 'do.s. Es- às terras que r�vestem".
sas outras nações. I

tados Unidos Se reunIram
_, _ 6.

d
. . •..,.. -........... - " .._- ._-.�

Esta consideração se avo- para pro UZll' uma expOlin-
"Protege,r a floresta é defender um patrimônio

luma quando. se torna neces- ção de produtos agrícolas empaco.tamento de' alimen
sário estabelecer a difel'en- L t�mericanos que desperta- tos congelados, uma sala de
"ça entre o.s interêssados na- J ram, grande interesse na reunião comercial e um, pe
cionais do. Egito e um possL IV Feira Britânica de Ali-

queno teatro. para exibição
vel desejo de po.der pess\)al, mentos em Lo.ndres, Ingla- de filmes. Os visitantes re
'da parte de Nasser. ' 1 terra, de 28 de agost,o a 15 ceberam amostras dos vá

,

1. Os Estados Unidos não de setembro. Foi a sétima

acalentam hoje, como. não feira internacio.nal na qual
acalentaram ontem, aspira- USD_A e grupo.s comerciais

ções colo.niais. tomaram parte nos últimos

Toda a po.lítica exter_ior dez mês(;s. Entre os produ-
no.rte-americana é no. s�nti- tos ag·l·ícnlas exibido.s em

do. da auto-determinação Londres Esbwam galináceo.s,
Íl'u tas (m: latadas, frescas e

secas), produtos de carne e

banha, laticínios e cereais.
Também fizeram parte da

éxposição. uma cozinha mo

nestes dois ele- dêlo., uma demonstração de

..(�._.( ...()....()....(.....()....()....()....()....()�)....()-()....()....()._.�;-�q
I

I
"

Empossado,. o Che· I
te da Casa Civil da IPresidencia ..

i
-RlO, 6 (VA) _ Em soleni- o,d Colcha branca Sofia So.lteiro. 185,00 Opala estampada mtro.ade realizada ontem de ma

'I
,Co.lcha Darcy mercerizada 3'10,00 Cobertor solteiro.nhã, no. salão amarelo do.

I Co.lcha Nina Japoneza 355,00 Flanela lisa
palácio. do Catete" tomO! Co.lcha aveludada 230,00 Flanela fustão.
,posse do, ca,rgo de. chefe dr o Go.lcha Principe de Gales 465,00 Cretone de 80cm.'

,

I Jogos de cha filtro. 225,00 Cretone de 2mtros.gabinete civil da presidencia
" Algo.dão. enfestado de 1,40da República o sr. Vito.r Nu o Artigos pi cavalheiro Algodão. enfestado de 2,00nesLeal.' Tricoline branco e em côres

Leu o termo. de Posse. o sr Calças de troplcj\l pi rapaz 170,OQ 'Popeline a partir de
Osvaldo Maia Penido,

-

sub I Calças de tropical pi homem 195.00'
'

Lonita lisa
chefe do. g�binete civiL, O

Terno.s feitos .pl homem listado 1.500,OP ,

-, Terno.s feitos pi homem 950,00-- ,- ArtiS-0Ji finosnovo titular fo.i saudado. pe', I Ternos feitos pi hómem linlio. 85Ó;,OO"
lo embaixador Aivaro.· Lins - Ternos feitos,pl -rapaz 750,OOJ Tacquard de Im40
que lhe tr',ansmitiu o cargo o Ch�e(l)s de Selúintung _ 160,00 Tule de Nylon la.vrado. 1m40

.
. I Chapeo de lã

-

220,00' Organdy Suisso em côrestendo. amda profel'ldo algu-. ,Chapeo artigo fino 350,00 Tweed tôdas as côres
mas palavras .0. preSidentEl"-" Nylon lwvrado '

da República. Em resposta. ,AI·tigos diversos '

Piquet branco
agradeceu o sr. Vitor Nunep O, So.mbrinhas pi menina, 95,00 ����:� ��a�g�e:r:;·fi��Pse:à�rLeal.

-I So.mb,i'inhas pl,senhoras ,130,00 13o.rdado tipo r.aise '

Sombrinhas' artigo. superior 265-,00' Cassiã tipo Laise

I
sombrinhas' changeant 380,00 . Aweed .

. Guarda ch!}va pi 'homem 120,00 Co.lcllas fustão solteiro
" Camisas feitas mi manga 85,00 Co.lchas fustão casal Quarto cf ou si Refeições

f' ""Camisas feitas cf manga 150,OQ Colchas branca S01ia casal 248 00

I
Estudante, solteiro., funcio-

I '" f
,

'. nário do Banco do Brasil
Além dêsses a�tigos a_firma, dispõe- ainda de gra,nde e 'Variad� e.st04lue I procu�a quarto, com o.u ��m

I

,�
", "de br-mquedos para -o.. NA.TA.L que se aprovima." refeiçoes, em casa de famlha

I
RUA FELIPE SCHMIDT, N.o 20

� _,

'-' preferenclalmente na zona
, '. .

'

•

I é-j central. Resposta"" po.r gen�
I Ol.....'J....O....o....o._,o....o-.O.....O__04Ii1iiiH)--.O....O...."...o__.o.-.o:t tile�a, para ex: Po.stal, 47.4.

!
'

· I

meatos básicos, John Fos- lífera inglesa que operava
ter Dulles está procurando. no 'Iran e estabelecer um

harmonizar os diferentes Consórcio de companhias.
"aspectos

.

do problema, de Aplicado ao. Canal, este
fo.rma a encontrar uma so- plano significaria um acôr
Iução aceitável para os do pelo qual o, Egito eutre

'partes em desacôrdo. garia a operação do Canal
Um dos planos atualmen- não a' uma companhia, mas

te em consid�ração é simi-
I
a um .gr�po de companhias.

lar ao que ·fOl executado. no com direitos e deveres espe-
'

Iran, e pelo qual o Sub-Se-
I
cífícos. '

crefário de Estado - Ro-:
bert Hoover Jr. - foi o. res- O .objetivo ,final do. tra

ponsavel.
. balho que se desenvolve a-

Esse plano consistiu em qui em Washington é evitar

acabar com os privilêgioa
I
que o caso. do Canal pertur

únicos da co.mpanhia petro- ! be a paz, internacional.
.

do país, exercendo-se os di
reitos de propriedade com

as limitações que as leis,
em geral e especialmente
este código estabelecem".

rios produtos, inclusive ca

chorro-quen'te, roscas, quei
jo, leite condensado, suco. de
laI�anja e limonada.

dos povos.
O respeito pela �obera

nii das outras nações é u

ma constante história nes

te país.
Apo.iado

]fiO
APLA

VARIZES?
USE

HEMO .. VIRIOS
LíQUIDO'E POMADA

QU�L É A DIEERE�ÇA? \
'" , ,

J

/

responder, assim à primeira vlst!.
'São quase iguais. Mas, só um dêles pode

- \ c

levar mensagens, orientar-se' em longas
,

distâncias, chegar ao lugar exato. E os

conhecedores 'sabem" qual é a diferençá.

Também ,em� gasolinas) comp.are!' E ,c-omP.árandl, V� saberá quai é a diferença:'

SÓ IS GlSlmIlIS ,SafR :eIltlIÊM:,�!L!i�
I'
�

* Patente n.o 40.637

I.C.A. não é nenhuma fór
mula misteriosa.

tC.A. (Ignition Control Addí
tive) impede a Pré-Ignição,
não deixando incandescer os

depósitos provenientes da,
, '''�i ,çoI:llbll,st�2., intel'l]_a.

'

_�

I.C.A. elimina, os Curtos
Circuitos, pois neutraliza os

resíduos condutores de ele

tricidade, depositados por
qualquer tipo de. gasólína
'nos elétrodos das velas.

Párd o,motor do in carro, à
diferença começa quando V.
enche o _tanque, com ,gasolina
Shell- a única que contém I.c.a.

com

, , .

�O COMPARANDO!
.' •

nacio-

I CASA MISCELENIA
na I, é assegurar o bem estar de nossos filhos e a pros- Grande variedades ,de brin-

. '. I quedosperldade da Pátria". -

R. Çonselheiro Mafra n. 9

Manifestacões an-
- ,

ti-inglesas/ na ilha
de Bahrein

BEIRUT, Líbano, 6 (UP)
- A radio. de Damasco in

formou que a políCia dispa-'CASA .NATAL rou suas armas co.ntra gran
,des concentrações de popula
res que faziam demonstra
ções de protestps contra o�

britânicos o.ntem, na ilha de
Bahrein. A radio aduziu que
milhares de pessoas desafian
do. a o.rdem de recolher bai·
xada pelas autoridades da

tlha, vieram à rua fazer de

monstrações de apo.io ao- E

gito. contra o ataque co.njun
to' franco-britânico àquele
país arabe. A radio declarou
ainda que

"
um numero. des�

conhecido de manifestantes
ftcou ferido". A ilha de Bah,

rein, contando enormes j a "

zidas de petro.leo exploradas
pelos ingleses, é um pro.te�
to.rado. da, Grã-Bretanha.

-DE
WADI

._

CHEREM_
A màior ,das liquidações até hoje realizadas nêsta capital p;la co.nceituada

'!_,CASA NATA!,..' em, comemoração ao 200, aniversário.. CASA que por todos os'
•
meios tem'�erecido destacada preferência do publico Floriano.politano e do. in-
terio.r. ".

Os artigos abaixo. com discri�inação dos seus preços é uma afirmação do
valor deste acreditado' estabelecimento.

13,00
48;00

P!R O C U R A-S E
,
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ASS8nl�Mia le�islativa "�o -Estado �:��!�E��: JNO_SSA ��L�!!A
O assunto que despertou a gia elétrica do município de Cartório, que terá exercício- tacões para ateriôer os ,"e-

do "corrente publica, entrei COMERCIANTES QUE COLABORAM..;.,.. São
atenção da Casa, na sessão TUl'VO., no Cartório" ao Crime, Juri e suíntes serviços: outros, os seguintes atos do t muitos Os comerciantes da praça, de Florianópolis

_ de hoje, foi o qu� se refere ' 1�. Discussã.o e votação do Exe�uções Criminais da Co- l°) - Auxílio
/

a g0:fpêrno_: . 'I que vêm colaborando decididamente 'pelo afurmn-
ao pr:oblema nacional do, ProJeto de LeI n. 94 A/56 - marca da_Capital. " construção do or a disposição: '

,

trig� tendo vários deputad?s Declara de utilidade públíca Indícaçãn 4 A/56 _ Refe.," Hospital de Oart-
" Da Prefeitura

. Municipal seamento da Capital COlDO tive oportunidade de te-

ocup�do a tribuna, com. a n- o ':Jo�uei Clube Sta. Ca- rente a aprovação ,do Proje-: dade e Maternída- da cidade.de Braço do Nor-' cer referêneías em minha penúltima crônica .

./ narídade de tecer c�n�ldera- t�rlI�a,. com sede em FIO-, to n. 1.337/56, da C�mara Fe- de "São João Ba- te, Irene Daufenback Azeve- Indiquei várias firmas que' estão melhorando
'o-es' sôbre a materIa. .0 nanopnns. deral (Correspondencia te- tísta" de tmaruí 200.000,00 do, Regente de Ensino pri-' .

ç """- má
.

d
-

F d Q' d f cons"idel'àvelm,ente suas 10J'as e outras que breve-
ddputado iPessedis�a t.enoir D�scursão, e votação dO, legráf�ca dos Deputados Es-' ano, pa rao , o ua ro I

'

virgas Ferreira, no uso �a Projeto de .�el n; 123 A/56 -,-, tad'!lals). "

, I C:r:$, 550.000,00- Unico do Estado (Escolas mente inaugurarão em edifíci03 próprios, moder-

palavra, fez longo e provei- E,leya gratl�lCaçao do Secre-I Ja. foram apresentadas .as Sala das Se&soes, em 5 de Reunidqs "Padre Jacob Luiz nas casas de variados ramos comerçiais. Aqui
toso discurso sobre o c.on- tarJo do Dírator do Tesou- seguintes emendas ao ProJa- ,novembro de 1956, �eibel", de Pinheiral, Illlini-, aponta�os outras, J1!1e estão fazend� passar por
clave da 'triticultl:lra; 'reahza- :1"0 do, Estado, para Cr$ to de Lei .n. 73 �/56, que or..;: (aa-) Epitácio Bittencourt Cl�O dpe Bfraitço dOMNQr�e: 1 grandes reformas internas 'e externas, seus esta-

-

do na cidade nograndense 2.000,00. ça a receita e tíxa a despe-: _ Dep. PSD.
' a re e ura unictpa , -r- �

de Cr.uz.Alta, apontando. 0ns PAUTA sa .do Estado- d,e Banta ca-I " Paulo Preiss -'--De,p. P_SD..
da cídade de Braço/do Norte, beleeímentos.

d t Ih que Orle tarma par o d D t d d t Terezinha Arlete Kuerten
-

UM NOVO MAGAZINE NA CIDADE _ Esta-o',prinCIpaIS e a es
. Proj ,t de Lei n 112 A/56'

a exerciCIO e, _. es ague-se a o açao. Regente de Ensino Primári�'
taram OS trabalhos e o eu-

C "d,Ot' . }:- '11957: 114-4-136 - Even-
'

- sendo '"Itl'mado'" 'os preparatfves para proxíma-

e e
- re I o especla - paga- EMENDAS tI'

. padrão F, do ,Q'uadro' UnI'co •• '" , '

<

,m"-,d'e' ,compreens,ao. qu :,
mento de ma'quinas d'e e'sere- _' '_ "I uaís do, Pa acio. . -

'

, '" d ' ;;,�' -
-

' do Estad (Escol' R'd mauguraçao, de um NOVO 'e bem,montado Magazi-
evidenciou no, obJe�lvO

,

e
ver para a Secretaria de Es- Destaque-se das dotações: do Gove�no, \': . 50.0�0,00 'l'Werner °Knabbean�', d,eeunTlr:�

,

solucionar a sítuaçao pouco t d d N" d I t _I 14-�-136 - E�e�- , i Com a ímportãncía acima, '_ "n�, da firm�'Hoepck, à rua Felippe Schmidt. O ele-

cômoda dos triticultores �� rforo e J�stiÇe;OClOS o n e

I tuaís do Paláclo 450.000,00 iJ:�elua-se no orçamento dota- ,�:s:�ç:i'��i�;1ê,�U�iCíPio, gante estabeleelmento comercial dessa antiga e

país. Tambem! como um de
_ P,rojeto 'de Lei n. 125 A/56 1.4-3-093 -. �aso- I çoes para atender, o segum- Acreditamos que a pre-' , eoneeítuada firma, que tão relevantes servi�os tem

pr-incipais tÓpiCOS da refen_ _ .Oría cargo de Auxiliar de i
lma e l�brlflCan- te S��VlÇO: _ feitlJra de Braço do Norte se-I r prestado à Capital do Estado e ao Brasil, virá 'cer-

da reunião o deputado. pes ,

,

' tes para os carros, AUXIlIo a socíeda- t

sedtsta de�tacou a umda�e do Palácio do Gb-
.

I de "Jerônimo coê- la domunícípí., e não apenes tamante contribuir' para a melhoria de nosso co-
gre'

...---- ,aa cida_de! ' ',' "
"

de proposito� dos, con ,,- verno .... , .. ',' 100.000,00 lho" de Imaruí v: 50.000,00 Em todo o caso, pomos as
merero a varejo.

sistas no tocante a uma as',

8
' Sala das Sessões, em 5 de SECÇÃO' CREDIARIA - Na mesma OPOl'�U-sl'stenc'ía mais exa,ta. e pro- .I Cr$ 550.000,00 novembro, .d� .1956.,.. reservas -do salvo erro ou I'lt• . oml'ssa- nesta noss c ença' nida,de, será inaugurada a S'ECÇA-O CREDIARIA

dúcente aos' trItIC�. o�es"

U_ s',ca��8'S'
Com a im;portância -acima, (a.) Epltaclo Blttencourt, , o a r ' " r

com àmparo de materIaIs IP.- incIua-S,e no orçamento do- Deputado pelo PSD. pois, hoje, as 'coisas por 1 da' firma, ta�bem à' rua Felippe Schmidt, que fa-
, .

a uma produçao Santa,Catarina andam ' um
I cilitará a,o's seus in'úmel'o's freguese's, mel'os, mal'sdispensavels . tànto quant,o 'existencialis-j' '

mais rápida e produtlva, ca-:
t folgado,s para compras de artigos de \Jso domés-,

P'aZ não só de ab�steçer com I
,as na administração. No '

abundância o- paIS, como .fie condicionado -de ,Braço do, _
tic9 'em tôdas_ as, suas modalidades.

_

_ incrementar o labodoso mls- Como não conhecemos, Norte; ,todavia,' não r'Vímos

I'
. SEpÇAO DE MAQUINAS E MaTERIAL, ELE-

t r estimulando os homens por aqui, outro órgão cláusula que limitasse a Pre- T�IOO - E� seu espaçoso edifício,' agora 'rdor-e , , '

go devor oposicionistm; temos que, feItura à cidade, deixando o '
'

que têm a seu car .'
o

,

�

·t· 'd'
. ,

i-"__' t d I m�do in,teiramente, a mesma firma inaugurará
de produzir' em maIOr esca- acel ar como a nos irigl� mumclp o como 'erra, e

la o impresci-ndível cereal. I das tôdas as 1'estrições ..:. ninguém!- \I mais iI,ma, hixuosa casa de máquinas e material

Ainda abordou o n?bre re- f aos. que não apoiam o elétrico em ,g�ral" igtralmente à 'rua Felip,pe Sch-

t n"e pessedlsta na-1- govêrno. , j , midt. Quatrn grándes' e" largas montras, bem ilu-'presen a,� ,

.' 1
' Ainda ontem nossos

------ _,., "'+-_� ..,...w____ ,.
,

quela_ Casa, o detalhe Ja e-
'd' f d d F,

lorianópolis,

se,xta.feira,' 9, de.
Novembt'ó dê 1956

Na 'POLICIA
minadas, darão, esp,aço para um mostruário pel'-

vado ,a conhecimento. 'da As- preza os con ra es e .

s mblé�ia pelo ex-lIder 'do, ..A GAZETA louvavam o manente �e, todos os principais !'rtigos. Os Escri-

C:ovêrnà: sr. Luiz de Sousa, sr. Jor,ge Lacerda por que tórios da fjrma, passarão 'a funcionar nesse novo

Eobrer a expontaneidade de reconhecêra o nosso' di-

CONV ITE
prédio e1estão montados com verdadeiro gosto, na-

-

tença-o ma ....�festada pelo reitõ à oposição. Parece- '" 'Elpl'dl'o Pa h d I d
'

a
• .o:� •

d
c eco, e Cor da faltan o para que sejam 'comparados aoS me- ".

P'resl'de",'te d,a República, per, POiS. fl9fl ao governa or " ,

U

congres lhe 'estamos a devel'êsse, '. branca, na,turaI de Lag�na,
,

lhores do país. 'Vimos no salão, 24 conjuntos de
:

Suadindo a todos ,os
t
;

favor'. O assunto ,'esta' ,

, '_ ,'''-
' neste Estado,' casado com I fi t

-

.

t ncia hones a ' Ol'escen es modernissimos com o restante da.jlu-
sistas, da e�lS e

_ mal pôsto. O povo',' nas
- .

"
,

�

or um interesse robus�o s9 Erente OperáriO ,.,_ Estudantil 36 anos de Idade, estivadór, minação à ·Juz indiréta.

Pb're a melhor ,concretlzaçao urnas, dita ordens aos -,

re I'dente 'm Cp' I '
, ,

t'd D'''' Circulo Operário de FlOrianópolis s e a oeIras em
I Ao' lado, a antc'-,sala de mostruários e oficinas

de uma fl'nalidade que venha p,ar lOS. a'.. um ou a - , -
'

uns a respon abl'll'd de Unia-o Beneficiente e Recreativa Operária companhia de sua, amante ,/' para refrigeração, ·.rádios, ,assistências para
a conceder bem estar aO' se- , s ' ,a t

tor. dá. triticultura no B.ra- 'do: instrumento d� po- Juventude Operária Católica - Florianópolis Matilde "de Oliveira, em pIe- I motores Diesel,�etc.
il'l. b parlamento pessedlsta 'der, vitoriando-os; e dá Juventude Operária Católica � Saco dos Limões na Praç,a PÚblica.' agrediu

"
Como vemos, até fins dêste mês, mais novida-

o

",,-, b a outro ou a outros, obri- Eb !: t P h
' ,

d-iscorreu taHlbem, BO re, o
gáções de 'fiscalizar o.:gO- Associação Beneficiente dos' Pintores, . sua esposa r n ma ac e- ,des teremos que constat�r no pr�gresso de nosso

movimento que vem. t.oman ,

'A' Juventude Ind'ependente Cato'lI'C'a co,, I comércio.
.

do corpo, entre os trIt�(m!t�- verno. ,SSlm como o po-

res no sentido de relUVldl- der é màndato popular, Juventure Universitária Católica X X X
, S.ALAO· MODERNO, (Barbearia e LOja) - A'

car' J'unto ao Chefe �a .Na- a .oposição ,também o é, SincÚcato d�s Trabalhadores na Indústria de"Constru'- '-
D. Marta Joagui� ae Je- .

rua�Trajano, do' infatigável Indaléc'io está passan-
d 'li nas independent�mente, de .

'd t R! '

"',' . ,ção, a conce�sã(} .e m�q I

d o ,govêrno reconhecer ou çao Civil., s4,s, 'vlUva, reSl' en e na ua do por elegante reforma interna, para, apresentar-,
agrícolas, Com mtVlto e

não 'reconheceI' f:SSE Liga Independmte Católica _ Cudtib�n�s, �ueixou,-se à' se brevemente_como novidad� no ramo.

����e�� �i��f��i� ���l��f� DIREITO! Sindicato de Panificação' ,de Florianópolis. Delegac1a RegIonal de Po- t FLAGRANTES DA CIDADE Quero' "ras-

ta do trigo. E a propna ban- 'Asseveram os ilustres CODl'IÍdam, 'os seus associad,os, operârios, estuçlantes e o licia, de q�e .

suá economia', ,gar -seda" CDm Ó 'brilhante colegã e p�ofess.ol'�Gus-
,

t b por colegas' de A GAZETA � t d C $ Icada udenis'ta am e.m, '
.

qu-e; no mester OpOSICIO- povo em geral'parã participarem pe MANIFESTAÇÃO na Impor anCla e r l,···' tavo-Neves, que me honrou quarta-feira desta Se-
um dos seus representantes, nista, têm havido exor- MONSTRO de PROTESTO contra as INTERVENÇõES ÀR- 2.700,00 que conservava no

feZ �entir a nece:'!.sidade. �a bitâncias no limite da II' _
"

' I
_

,

"

cofre foi roubada
urgente intervençao.' adm,mls- MADAS em PAISES LIVRES" que deverá .realizar-se' - SA- '-'

d berdáde de critica e des�
,

. , X X X
trativa do sr. PreSIdente a BADO - dia 10 do corrente --às 19 horas. A Concentra-

República no amparo de ma-' f�J����ntos �ara a'
ção de -wdos Os maÍlifestàht�s ',serru no �àrgo Fagunde" ,

O �r. Baldic�ro Filomeno, I
teri'al's I'mp'resci'ndíveis à, ta- , -" de c r b nca chef d deDa nossa patte, não!. rumand� em seguida ,para a Pr,aça, Quin�e, de Novem�r(j, o ra , e o -

refa dos triticultores" Criticamos atos e fatos� '(j)nde falarão varias oradores.' '/' pósitQ da, firma Carlos Hoe- �Todávia, 'esquecsu o depu
A veeme'ncI'a' da noSsa

� k S A '<ix '

De'tado uderiista de declarar c FlerianóJilolis, 8 ,de ntlvembio de 195.6;:,..,�" pc � .'" que ou-se a -

, . lingua,gem, corresnonde 1
'.
R' 1 d P l'

.

flagrante, desrespeito ven.� ,.. A 'omissão Otltanizãdora. ,legaCia eglOn!l- e o ICla

I à intensidade com que � ,

fiGado no GO,Vemo do sr. n-
tais atos e fatos' devem José Luiz So'biel'ozld. contra o motorista conheci-

neu Bornhausen, quando pe.- ser analisados. E, justa-

I
do por Nena, Laguna, depois

io Ministerio d,a Agricultura

I mente' essas nossas crí- PR,EF'EITURA, O-O'M,U'NI'C:IPIO' DE'
Y

de séria discussão mantida
oS triticultores de, Santa Cli).- 'ticas ásperas, enérgicas,

, ,

tarina, por direito merecia:n com seu Antenar Ferrel-ra,'
a assistencia agora reclama- contundentes, são as

"
,

""
' -

s,a-cou de u,m 'revollver fa-:
que até hoje

'

restaram ' FLORIANO'POLISda, e que não surgiu de fo�- se'Dl resposta. Alguem até '\, �. zenqo' duas detonações, e de- I

ma direta,' porque 'tudo aquI- hOJ'e' .defend'eu aquelas saparecend m guida to
lo' que foi concedido pelo.Go- " "EDI,TAL,' o e se ,-

P'ortari,as imorais e la- mando rumo' l'gn r d Fat"·vemo Vargas a Santa Ca- AXAS DE VIA:I"'ÁO E DE MELHOR:AMENTOS
' o a o. V'

,

·t d dravazes pelas quais dois T L:\ '''','', \.
-

este o'corrido, ho ,de,posito dotarina, foi aproveI a o para parentes do 10 Secretá-
.

'
20 s.emestre d� 1956

" fins 'eleitorais; dai o ê deGres- , ,

De or,dem' do, sr. DI're'tor do Depa,rtamento "" 'Fa- qual é encarregado, o próprio,
cimo de produçã,o dó tri,go é I rio dª Assembléia engo- Ud

i
o pâniCo que vem tomando liram cerca de 250.000,00 '- zenda, to�no ,público que, durante O'corrente mês, s.e pro- ,que XOso.

conta das classes prOdutoras do erário? Quem, na jus' cederá neste Departamento, ,a cobrança das taxas acima, X X X ,

t
. tiça ou' fora' dela, teve o Orlando' ,Lemhkuhl, de cor, ,

ca: armenses. '

mencionadas,' correspondenfes ao 20 semestre do corrnte INa Ordem, do" Dia" o lie- topete de justificar as branca deste estado, casada"t d J
-

CId 1 da aposentadorias' imorais que anopu a o oao o o e, .

,

d .com �6 anos de idade empre-
bancada do Partido Traba.-,

'

o governador Jorge La- Findo o prazo ,acima, as aludida,s táxas serão copra �'s I ----------.,......---------------
lhista Brasileiro, foi à t'ribu- cerda prometeu nó con ..

'

acre�cidas da multa de 20%. gado na estiva terrestre",
'

na para tecer consideraç,ões '�:rr�?adQ�:m ��aç;rop��
,

bepa;r,tamento da' Fazenda, em 3 de novembro de 1956. queixou-se de que foi agre- I

F"f
,-

f.z' iisobre o Ol'çamento, apresen-
d W. D'ALA'SCIO' - Ofl'cI'al Administrativo dido pelo indivíduo conheci-'

'p G an- etando, na oportunidade, al- a negar que- o cargo e,
d 1 d J 'G I egumas emendas que deverão Pro,curador do Estado, no o p� o �ome e ose a o e ,. _. '., '�

ser apreciadas' brevémente Rio, lievesse ser em ,co- ,

'N t I d'
I

b
seu Irmao, 'recebendo em .

pela Comissão de... Finanças �issão, e não' efetivo,
-

, a a as ena n,ças po ' ,res consequencia ferimentos ge-I '

.

da Casa. \ contra as mais comezi- •

'lt d b' t·vo c 'nc den- neralizados. �'I O sr. Nereu Corrêa sente nos ,seus, as pisadelas nos
.

d O d d D' nhas normas administra":' ,/ " ex, o e o Je I , o e. '.
-

l'
.

h 'E' . '.
,Am a na r em o la •

O t "t d G h" 'd," 1 e o f v recida X ·X X ca Os do sr. Irmeu Born ausen. ' um ,paclente pm
f i apreCiado a seguinte ma

'

tivas, e não ,vitalicio, con-: n em a ar e, no a me-j' o a c asSe m n s a o .
, .: .

bte9rl'a "

-

tra' e'xpresso disPo,sitivo' t 'd � P f·t M 'cip'al: d FI"" "p'oli -um Natal Em vista de,haver 'faltado osmose. E, com a responsabllldaae do seu nome, sa e
e o_�r. reelo unI,

"I
e

_

orlano s, '

'.' ';, I ' 1
. '"

d'

ORDEM DO DIA- coIistitucional? sob a presidencia da sra. Os- mais suave, às suas famíliás; com o deVIdo ref\pelto a se-, gemer com, c ,ass,e" sem pupropenos, se�. aglJ os, sem

Discussão e votação do 'x x
C h e nl'ram-s -as' graç'a a' fell'z I'niciativa d€

I nhora de um militar foi le- ofensas, Quando, entretanto, usa ps,eudommo ou cola-
d

'

73 A/5'6 mar un a, TU, e" s,

I . I, ' •. ,

t 'f t'd'Projeto e Lel n.
'

- x.
sr'as. integrantes da Comis-

I
um grupo de senhoras da, vado para, a DelegaCIa Re-I' bora sem .ele" dIzem. por aI que s,e, rans orma e o. a a

- Orça a receita e fixa- a' des- Podill'iamos mu�tipli-'I t d f 1
pesa do Est,ado de Santa Ca· car os' tlxemplos, para I são destinada ã orgar41zar 'Os scciédade locaL Terç� feira gi<mal de Polic,ia o ..Individuo, " ,sua mansue u e vI!a em .e e Ivmagre.

. .

tarina, para o exercício 'de evidenciarmos "flue a in-'· 'j detalhes referentils ào Na- I proxima haverá' nova:"
...
reUe I José Zeferino, de' Cor bran-: •

' ReConh?�e, no seu, artIgo, o sr; Nereu C�rrea, que

1957.' Juna ,nunca foi arma tal da Criança 'Pobre da ca-' niãó"de�ta feita na sede da ca,,�at�ral d�ste Est�do, com o� srs. _?etulIo,; Va�gas, Nereu R��os e �derbal R., da2a. Discussão e Ivotação do nossa. O que tém injuria- pI.ta'l. A reportagem 'co_nse-! Legião Br,asile1ra de .ASsis-' 18 .ano,s de Ida�e, lavrador, ',. SI�y� n.ao pre,clsanam de secretanos par a elaborar ep.l
Projeto de Lei n. 93 A/56 - do o governo e muitos dos

I d
Autoriza a afiançar emp.rés- ,seus homens, ,f. a verda- guiu apurar, ,junto a, 'uma tencia' quand;o a',refe.rid� Co- reSIdente em Braço do �or- ( seus Isc�rsos.

c r

timo de Cr$ 2.500.000,00, des- de dura e uma das -suas das �rganizad9j;as da hum,a-; mis,são;' dará cont�n_u�dade te.
,

E est� certo.; Como. certo est�va o s"udoso .Manoel
tinado aos serviços de ener- ações e omissões. na finalidade assistencial, aos seus trabalhos, InICIados RIbas, do Parana, quaIldo ,se opos a qU,e publIcasse,n

e' serãó laborados breve-
j terça�feira úI,tima, -no Ga' como seus, discursos. protocolares que ele co;nfessava

qu e '

, �' t ' I tr d d'
mente Os planos indispensá- binete ,do Sr. Prefeito Mu-

Bo' Isa de' e,stud'o",
er"so e a o, aos pe aços.

'veIs à conclusão e ao bani
i

nicipal. x X x
n'

, Ao espírito arguto ,9-0 sr. Nerêu Corrêa não teria

passado despercebido o sentido pérfuro-cortante da

nossa (frechada!
_,..

x·X x
,

Gostariamos de saber ,o autor que copfessou haver

esc;ito-c.vários discul!Sos para o sr. Nerêu Ramos. E:
que o ilustre catúinense quando não falava ao im

proviso, dava às, suas orações aquele estilo todo s�u,

cem a frase' ajeitada ao sabor dos clássicos,
"'

..

'

x-X; x
..... '

Se ,o maior soneto de Lauro Muller foi a Ave�ida
Rio Branco, quais Os melhores' discursos do sr. Irineu
Bornhausen? ' '

As centrais hidroelétricas? As estradas asfaltadas?
O "do POUCo faZer muito"?' As persegiÍiçóes aos ad:"
versáfios?

Para o sr. Jorge Lacerda 1;lão!.de s,,ªr, forç0samente,
Os milhões de dívida!i'.. ,gue' herdou, sob o pomposo ti,
tl110 d� saldos disponíveis!

Nessa rica poésia bornhauseana, o seu sucessor

enc.ontrou, a f-inanças de pés que,pr,ados),
X'X x

E�petàcurar ,coleção- �de ves-

,ti' �oC,t e 1'81"llears Atacad,a a sede do PI_Comunista ' dA Comis�ão de

Assistenci,al,,

(J ::J
.

E ucacional de Santa Cata-
�

'..

f n'':s ripa, avisa aos

interessad'1sl,Espet'acular é o têrmo exato para difi�ir a' varieda-
,

ra c-e '

gue ,receberá até (J ,proxill10
d� beleza' e �uantidade de vest{dos e ta:illeurs I'ecebid�s "

.

I' mJ1ClO, seguindo dali para dia 30 de novembro, mscr:-
,para"a estaç�o �tual, pela.a Modelap,' sem favor, o maIs PARIS,8 Cv.. P.) - Uma

I di,ant�
da séde vermelha. ções para bolsas' ·de e�tudo",

completo magaZln do Estaôo. ' multidão apressa!la e furio- .'
' pára o ano letivo de 1957, ao� I

Espetacular.es 'são ainda os preços pelos, quais es- sa atacou a sede do Partido IL h"' Zur'y 'cursos secundárIos, oom�r-I
_
tão' sendo vendipos,. Basta, dizer que o estoque tem, co- Comunista em Paris e a in- l;Ira ln a, ; . 'cial e industrial, concedidas
mo ponto de partida, vestidos, bem apresentáveis ao c�ndio, POllCO de pois, a po: FóI. enviàdo ao' crónistal pelo Fundo Nacional' do E!l-
preço de Cr$ 1"50,00 e como' ponto a"lto os .maravilhosos licia conseguiu p,b.r�r cami- _

soci�i Zury Machado pelo sino Médio dó Ministerio {la
vestidos confeccionados por'- Irene-Jl:elena, do Rio, cujo nho entre os manifestante!;! cronista. lbrahin Sued o se- Educação e CultQccl, p;ua P/>
preço varia de 5 'Í\ 6 mil cruzeírqs. Há para mencionar. e impedir o prosseguimento guinfe' 'telegrama. ,túdarites menores de i8 aJlOs
vestidos de liniliL estamparia a 250 €.'350 cruzeiros. Tau}; Rio - Recebi resposta e ecónomicamente neces�ita�
bém os vestidos para meninas, de tôdas as idades', es· da destruiçáo. ForaIll causa- seu convite cadastro cro- dos.
tão magnificamente repres'entados por uma grande e dos serios prejuízos ao edi- nis.tas sociais do Brasil. ,-

As 'insctrições de'\'crão s('r
lindíssima 'Variedade.

,

ficio e aos moveis dO"parti- Programa será estreia entregues na Inspeti)�'i;i Sec-
, Quanto � tailleurs, 'pode-se afirmar, que mui pou- dó. Exaltada, em. virtude.

I sáb.ado 'pela Radio ;Nacio- cionaI, à rUa Saltlanha Ma
.;os ,serã,o os estarheleciin'imtos c.omer.c(ais· de Sã!> Paulo dos 'massacres da Hungri�, , nal às 22,45 horas, aprese�- ,'l'in11,o, n. 40, ,ou' na �ede do -

pu _Rio, 4,e' " J ;m�kQ qtl& ,PQSsa-ID, ªpr�en.t.ar Jnais çQmpJ.e�_.a Inultid�.o; iny�es�iu, s_oIltra ta":�o a .todo o�Brasil as,�·ez. I Dep�rtamento Regional do
'ta ou mais b�la cpleção, ,ãssinl côm2 preços mâis vanta- ' os "cordões policiais, que fo- maIs elegantes de Flona-' SENAC à ma Saldanha Mel
josos,-'Hàja yis�8 que A Model�\ ap'resenta tai.lleurs de ram reforçados, O, povo se n6polis,�

.'

, I dnho, �, 6, 2�'-�nda{ (Edifí-10n'iLa, bem j;f'.àlha,dosj a 590';crllzeiros e, de., algodão -es- concentroú sol:> o Arco do Aguardo sem.pre nOticias cio Schcidemahtel), ate \�_,
;a,mpa,'do a Jío Triunfo, onde 'houve um· co- I

Ah
'

Ib h'
'

�
,

ra'ços ra 10' I quela d� ta,

mana com os Seus "Flagrantes, da Cidade", que a

pOPUlar emissora a "Gunrujá", manda a() ar, (lià- '

riamente, às 12 e 30 hOI'as. Muito obrlgadJ) Gusta
vo, pelós imerecidos conceit&s a meu respeito, ou

seja, 'pela'minha constante e quasi obsediante pro-
'

paganda em benefício de nossa Capital.' Quanto ao

,mau (fO!ito de ,muitos comerciantes, 'conservarem
suas vitrinas fechadas, à noite. decepcionando as

, famílias, que alí vão eom ó desejo 'de verificàrem as

nDvidades da semanâ, a que' você se I'efére,' tam
bém estou com o ilustre colega. Não há razão para' "

isso. As 'Vitrinas devem' estar à mostra e bem iIu':'

minadas. Também isso é colaboração indjspensável
Aflui fica meú apelo, afim de que os nossos co

merciantes o atendam.
Breve, 'falarei sôbre ô CURSO DE -VITIÍlNIS

TAS, recéin-!!;iado nesta Capita! �ão deixando,de
tecer comentáÍ"io_.S SÔbl'é o' reverso da medalha,
apontando os que não colaboram, deixando suas

câsas 'no ceíltro da Cidade em completo abando:'
nó ...

::/\

E ainda:cÍiz.e,m que, em�60:vai ivoltar o vate!

GUILHERME,. TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


