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ORÇADA EM QUARENTA MILHÕES DE CIRUZEIROS - TERÁ UMA Á�EA DE TRÊS MIL DUZENTOS E QUATRO METRO·S QUADRAD�S-
Sábado, dia 10 do correrr' sr: Prefeito Dr. Osmar' Serviço, funcionários mu- O· DISCURSO DO SR NELSON ROSA' BRASIL DIRETOR DA'RODOVIA'RIA

te, no sa!ão de. D��pachos Cunha, dr. Dih Cherem, ad-I nieipais, representantes·da, .', r
'

da PrefeItura Municipal de vogado e' Procurador da imprensa escrita e falada, Municipal, altas personali-I contrato para a construção historiando o feito e enalte- Prefeito, fez uso da pala
Florianópolis, presentes o Prefeitura, Diretores de representantes da Câmara dades e mais o' Dr. Nelson da mais bonita Estação Ro- cendo a obra que se ia edi-

.

vra o capitalista Nelson Ro-

Rosa Brasil. dinâmico e doviá�i� _da Améric,a, �egun ficar, ten�o mes�o pala' i s�,�rasil, D.iret,or �a Rodo

i competente Diretor da Ro- do opm\ao do proprio dr. vras de fe.e entusias.mo que Viar!a F1?rianopohs S,.A.
I
doviária Florianópolis S. A. Pr-efeito Osmar Cunha, tes- foram muito aplaudidas. Eis na íntegra 0' aludido

; do sr. Augusto Bressola temunha de vista nas .via-I Realmente, trata-se de discurso, que. diz com a

Prefeito de .Campos Novos, geris que �z e também do 'uma das 'maiores realiza- maior flareza possível, o

: representantes das Empre" Dr. Nelson Rosa Brasil, co- I ções do Prefeito Osmar que vai ser a gigantesca

: zas de Ônibus, capitalista mo se refere no .discur�o I <;:unha, que ass�, possibi� ?�r� cuja co�strução =:
Nesta Capital; entre as várias comemorações, cujo pro- \

Osvaldo Machado e grande que da�emos nestas�,oh�-I hzo�
a const�çao <;lue vai Iniciada o mais cedo POSSl-

'número de pessoas cUJOS nasna íntegra e em primei- projetar a Capital do-Esta- vel "-

grama publicamos em separado: sobressai a tradicional procis- ! nomes não foi, possível re-I ra mão. Antes do áto da as-
. do, em todos os_:, centros do An�es de

A

transmitir i�-
são de São Cristóvam, padroeiro.da numerosa classe. I gístrar na oport�nidade, te-, sinatura. do contrato, falou

I
pais,

,
"1�'1 pressoes. ,sobre o c�nt=ato

Solidários com todas as comemorações e com justas ho- I
I
ve lugar a 'assinatura do. o Prefelt_o__ O_sm_a_r_C_uW1a, Após o discurso do Dr. ��ia�s:�:mo:âl:����n��:

t d f"
.
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da Guarujá, as sau Íaçõesmenagens pres a as aos nossos pro issionais o vo ante, a to os
a

d f 1"
muito efusivas da "Rodoviá

eles - os que : azem suas vigi ias nos�ontos" pois o trans- ria Florianópolis", uma so-

porte citadino das Iimousinas, aos quaes, Ii s pesados caminhões, cíedade anônima que se

movimentam ás riquezas catarinenses pel s estradas interminá- constituiu com a finalidade
de .explorar ao construção 'e

. veis e aos que, guiam os grandes coletivos -- deixamos aqui concessão da Estação Ro-

nossos votos de Iw�idades, extensivos aos seus, e de júbilo pela ,

doviária desta Capital, eon

grata efeméride,'de qual o povo, agradecido, participa com vi- I
gregando em tôrno de si não'
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só altas expressões do éo-

va alegria. t
mércio- catarínense, como e

�������������������������������������@I�O�HO�:12n�nat- ��-fiOruA�MLI�u����6 � ;���ci�h���m��-
-

, y;'
k-�----=-- - portantes emprêsas que. ex-

O Problema da�{Tuberculose' na Estado m�l�:;��:5:::� ;:::::
E· S I

lfIttI

Pratl I d
·

-'1
mos as nossãs congratula-

, X I�e ,o uçao .

ra Ica e na ·1ave to oEr;;e!��l:�o�;�;:l; ��� :�a��� d��:��:�S�e�.. Reis dá edifiéante e" se meio de transporte, pela

. Lamentável a situação do HospHa-1 "Miguel Couto" em ,Ibira�a - Pr��is cUid,ade 'perigosa �:�� b�ile �:o���: !�:a;n!c��ainfs�;a;::J�
o problema da assisterr' Na entrevista 'que manti, do isolamento de uma area leçimentos especialisados _I cled�de �i-r: causado péssi o govêrno do sr. Jorge nicipal na pessôa de seu di-

cia aos tuberculosos em San' vemos com o dr. Germano destinada aos doentes tu- para o tratamento dos do 1 ma impressao, ameaçando Lacerda começa o "de- nâmico Prefeito - Dr. Os-
. ta Catarina,

.

e principal- Rudner, fomos informados I berculosos. Lentes. 'o bom conceito dó hospital. sempreguismo". Mas� mar Cunha.
mente, em Blumenau, tem e constatamos, in loco, que SERIaS INCON- I Citou aquele médico fa- Ainda sob a sua direção em vez de dispensar os Sem dúvida uma Estação
se constituido seria preo: o Hospital "Miguel Couto" . VENIENTES

. i tos que! contribuem para o o dr. Germano Rudner pro� inúteis, os parasitas de Rodoviária, com as carate-
. cupação para as diversas acha-se completamente 10-, �alisando o asp�cto con. contágio. da moléstia; çomo vid�ciou a transferencía repartição, os afilhados rístícas da que foi contrata-
classes sociais, consideran- tado, com todos os quartos I tagioso que poderá resul- os que teve conhecimento dos tuberculosos para uma da "Udenilda" que da da não só preenche lacúna
do-se o seu aspecto sob o ocuI?ados, em

. muit�s dos! tar da promiscuida�e de: naquele hospital, ond7, do' área isolada do terceiro pa- função sõmente conhe- existente como, solucíonan-
ponto de vista terapeutico, quais for.am Imprcvísados

I
doentes portadores dia tt�- I

entes de tuberculose' mst�· vimento, onde existem ape- çem o dia do pagamen- do antiga aspiração, sitúa
não deixando duvidas quan outros leitos, afora o apro-.: berculose entre os demais

i
lados em quartos, no tercei- nas seis quartos, todos ocu- to, começa por demitir Florianópolis' em posição

to a deficiência ou a carên- veitamento de todas as' 'enfermos, declarou-nos o 1'0 pavimento, atiravam pon pados, num dos quais estão 6 trabalhadores do Der privilegiada no concerto
cia de 'estabelecimentos ade áreas internas disponiveis. dr. Germano Rudner que o tas de cigarros ou faziam alojados seis doentes, do se- partamento Estadual das

-

demais capitais brasi-
quados para o tratamento DESINFECÇÃO E I Hospital "Miguel Couto"

I
suas necessidades físíológi xo masculino.

.
� de "Estradas de R'oda- leíras,

específico da perigosa mo' REFORMA não está devidamente apa: cas sobre as árêas inferío- Acresce ainda salientas I � gem!!! Desprovida de estrad�s
lestia que é a tuberculose, p'-compa�ado daquele; relhado para o isolament? Ires de· out�os quartos, PQ�: frisou O dr. Hudner, que os � Justamente quando de ferro i- sem linhas regu-
E' notório e publico, as :nedlco, o reporter deste i de tu�erculos?s,_ ta�tO:1O i do �m per.lgo _d contam):, tub_e.r<.:o�losos não --:;.P0sslltem 0° as estradas estão de lares de transportes mariti-

dificuldades encontradas J�rrral percorre� .�s tres.. pa I que ?iZ res:pélt�,_ ao aloJ;-lll.açao ,o�tr<:s-aoe�s. Em, um patlO ou uma ·área con- mal a pior)' E quando o mO'e; fluviál,' o maior movi-
para o internamento de tu- Vi�l'entos do hospital, -onde

I
me-ht� e� �u�rtos, como e� consequencia, surgiram pro

I veniente, onde possam fa�er govêr.n.o� por aqui, coo- m�nto de passageiros na'

'berculoS'os, pobres e sem se processa um completo relaçao a cozmha e l�vato- testos por parte de enfermos (li seu passeio ou tomar sol tinua q_ nomear .sempre Illia de Santa Catarina, cal-
r,ecursos, muitos dos 'quais serviço de desinfecção e rio, condições essas exigi- que ali estavain internados' limitando-se o seu tratame� mais gente para a buro cuIado em 360 mil; anual-
perambulam e convivem pintura dos quartos, aléri'l das em sanatórios e estabe- e � sua repercussão na so' to ao' simples alojamento cracia.. . mente, se opéra em onibus

�u�::t�:��n���'át��; iõOCUMEMTO�IRíSTE n;��r?u�;�S����_I� També:,"a: pelo in- ::;����:�1;���
meaça de contaminacão �

.

Ao sr. Governàdor do Estado, tão Celso Ramos, nele vendo o presidente tor do HospHal "Miguel � tenor, as profes�o,ras, 'variados pontos da cidade,
quase sempr,e é fatal, q�an � que trabalh A 1..,

- logo estourou na Assembléia Legislati- do P.S.D. e não o da -Federqção das In- Couto" q,ue. duran.te sua
"

_ a"m, la e�- ou em agencias que, sô",re
do o doente, que deveria tao com tr ,- f 1:......

-o va u.ma emend,a aume�tando a. aliq�ot,a,_ dustl'ias. g.estão adminiS"trativ� pro-�'
_

es e malS nao o erecerem, iguaJJ1uen-
ser isolado num sanatório, � do imposto de 'Vendas e Consignaçoes , E, na sua raiva pobre, perdeü-se o Jetou um plano de açao que m:ese.s de atraso n.o rece 1 te, as mínimas condições· de
é obrigado, pelas circuns- .. blmento d f A 1 1.. foram dirigidas várias dezenas de meu- sr. Jorge Lacerda. A resposta é infantil- visava garantir a constru- os venClmen- con orto, e em gera, ocali-
tâncias, a viv,er implorando 00 .. tos' Enquant

.

d
-

� 'sa.gens te1egráficas, de protesto contra a IT!ente simplória 'quando nega inspira- ção de um.. pavilhão de iSO-�"
o ��so os za as na contra-mao, com

_a caridade publical-- além de l.o pretendida soobrecarga no Sl'stema trI'bu-
-

f' 1 'd d
' lam.ento, ..desde que o go' pagamentos da propa- grande risco à integridade

tomar contacto direto com ... '
çao o ICia a emen a apresenta a' a As-

ga d " d d
.. tá�'io, ainda este ano acrescido violenta sembléia pela interposta pessoa de um verno do Estado lhe assegu-

i'
n a � governa 01' física do passageir0', contri-

a sociedade, transmitindo o ... e do go f l d b
' l--i

germe dá peste branca" e impiedosamente pelas leis de ns. 1.618, deputado governista, o qual ao apresen- rasse um contráto por 15 ,ver�o, a a a
.

uem, megaveuuente .

para

� 1.622, 1.623, 1.624, 1.626, 1.627, 1.630, tá-la, no discurso que fez, somente fal- anos de administração, acen escrtt�, contmuam mut o congestionamento do nos-

atrqvés de escarros e mes-

� 1.631' e 1.633. f tuando' qu'e esse plano fra- to adta.ntados... sem- so J'á �tenso tráfego.
mo deixando o bacilo nos

tou con essar que fôra coagido a apre- d t d 'ii

cafés o.u bares, onde lhes As classes produtoras, em impres- sentá-la! Porque o resto, "a bon enten� cassou, não tendo o governo Lr;;!:.....�a_n_ � _�s: � �. _ ... _" Visando corrIgir êsses

são servidas as louças�· l. sionante unanimidade, através dos seus deur" o- deputado Teixeira Pinto escla- estadual se interessado. Manob· r·aor-s- d--a- -N-A--T--O
males ou seja proporcionar

Para exemplo, citamos. o � sindicatos, d'as suas associações comerr reoeu. Por sôbre isso,lo P.R.P., em tele- Declarou mais que propu
. confôrto aos que se servem

caso de Aristides Moritz, � ciais industriais e das respectivas federa gráma oficial ao sr. Celso Ramos, presi� zera ao governador do Es- LONDRES,' 12 (U.P.) _ As,
e dependem dos coletivos,

que vagava pelos bares e � ções, em poucas horas, levaram ao sr. dente da FEderação, informava que seu tado a reconst�ução _d�lhU.:n fôrças aéreas navais e os na-

ao rriesm� temp? contrtbuin

caf' d d
• governa,dor as suas mais enérgicas pon- único representante da Assembléia, se pequeno e antigo paVi ao', do pa'ra disciplinar o tráfe-

es, nuina promiscui a e �o d
.

1 't
.

t t IV10S mercantes, pertencentes aos

Perig d bI" derações e os' seus mais calorosos votos recusara a votar a emenda aumentativa e 1S0 amen o, eXlS en e nos, _
' go na parte central e mais

osa para a sau e pu I ;} "
'

f d d H
.

1 'palses de amlios os lados do Ca- .

t d d 'd d
ca 1, -'.. contrários à maJ'oração ,pretendida. ' resistindo pressão seus pares". Quem un os o ospIta, com o i mOVlmen a a a CI 'a e,

, e que resu tou na cam- • t b'
-

.

d
.

I'
nal da Mancha - Belgica. Fran- h

Panh d' 1'- Não pod�ndo "politizar" o assunto, eram esses "seus pares", senão dos de- que am em nao concor ou
.

_. _

ouve por bem o edil muni-
a 'em que iversos ci- /' t S t" d S d d Iça.

Palses BaiXOS e Gra Breta- .

I d t
.

dadãos se empenharam, no � tratado apoliticamente pelos órgijos putados udimistas, senão o!, do govêr- 'i t eJre
ano e au e o

nha _ e sob o comando da OTAN
CIpa e ermmar a constru

sentido de internar aquele � classistas, o sr. Jorge Lacerda, entre no? Somente à distancia que já vai en- s a o.
realizarão manobras durante as

ção de uma Estação Rodo-

'd d
;- d d d d t 1 tr d d CUSTEIO COM RECUR viária, para tanto abrindo

CI a ão desamparado e ll' 00 ezenas e ezenas e e egramas que 'e o governa or e o povo, cava a pelo.
-

tiuas ultimas semanas de setem-

digente. " � teve que ler sem poder responder em sr. Jorge Lacerda, poderia fazê-lo cren-

�
.

SOS PROPRIOS I bro. Forças navais da Alemanha ��::;y,.ênCia pública de con

.
Promovidas as, gestões � tei'mos políticos - porque ass�ados por te em passar adiante que a tentativa de Interpelado pelo reporter

I
Ocidental tambem participarão

Junto ao goV'ernador do Es- � correligionários seus - escolheu o do aumento não tivesse inspiração palacia�

I
se o Hospital vinha receben dessas manoOras. A operação de-

O o�ador foi vivamente

ta�o, para o internamento � Celso Ramos, presidente dá Federação na e que a "plebe ignora" engoliria a do verbas ou suhvenções I
nominar-se-á "Stand Firm" e se-

aplaudido.
de Ar' t'd M 't d � das Indústrias Catarinenses. Escolheu- pilula� para o seu custeio, ipformou Ira- reall'zada ob d't.

-

_

Venoedora a "Rodoviária
,

IS 1 es
-

on ·z, eter- l. "1' d G R d I
sal eçao con

FI
. ,

l' S A"
m1l10U O sr. Jorge Lacerda � o, "et pour cause : o sr. Ce so Ramos é

Mas a resposta é mais do que sim- i
o r. ermano lJ ner que,

I j�nta do comando do C�nal da onanopo iS
.' .... �ue te- -

qUe o mesmo fosse, l'evado

I
político, está na presidência do Partido • i tanto da parte do gover_no Mancha, Almirante Sir Guiy Gra

mos a honra de dirigIr e re-

l' plória, .porque é também ni.·entirosa,

1
f d I d d 1 I t t l'd d

para o Hospital "Ml'guel Socia Democratico e quando da res- d I
e era, como o esta ua, ham. e tenente cOI'onel da Aero- presen ar nes a so em a e

d 1 quando tenta atirar sobre o aumento o 1 b 1
-

.

b
.Couto", em Ibi'rama on'd'e posta, na sua ivu gação, ,se a.chava em d f I aque

e esta e ec�en,to. nao nautica Sir Bryan Reynolds. Seu
ca e.,-nos agora executar _o

, funcionalismo a ·causa de um 'e icit. Já b I 1 t 1
-

-existem outros tantos tuber Recife, participando do Congresso das rece e qua quer aUXI 10. lobjetivo é o maior entendimento 1
proJe O que a popu açao

d
-

d I d' provamos que .esse aumeu.to, com vá- A t fi' l't
. ,

h
culosos. Não eVi'stl'ndo vag'a Fe eraçoes a n ustria, onde ainda cen uou que a sua ma- 'entre os che":-es da OTAN para

01'1anopo I ana J� con ece,
••

�'
rios aumentos de taxas e �postos a -

d
" j. , d I t

A

P�ra- alojar aquele doente, está. -

d
.

,. � nutença,o
vem sen o'

custe,a lo cQntrole das areas' maritimas I a_,.raves e p an as e maque-

d M 1, d' lhe darem os devi os recursos, esta m- .}dI'
.. te expo tas a t d

o, iretor.. daquele estabele.- as, a em iSSO, a resposta, quando , P ..

!
a pe os propnos recursos vitais àssim como para prote-

S n mon ra a

b corporado ao orçamento vigente. or�' d l' d ... d ." Agência de Tu'sm Ant
CImento de saude, api,odan- �serta na su -imprensa oficiosa, trazia "d'

sen o ap ica a .0 a a recel-
ger os navios mercantes nos pri . .

'

.

1'1 O o·

.J
'-

�' decreto do "esquecido governa or. t d f mo Fm L fI
�o-se da sua sorte, improvi- ao lado comentários com a marca da fá- I

a nas '€spesas com arma- meiros dias de uma' guerra. As.
za lma, gen i men-

� b
. l' E d

. A re.sposta finalmente põe a nú a .

l' t
-

t
' . i

' te cedida por sua diretoria
sO,U_um aloJ'amento, sem con' rica pa aCiana. e par com os muito Cia, a ,lm,en açao, ves uano fôrças navais, re�onhecerão mi.

. . .

"

.

d -

' cultura tão vangloriada do sr. gover- d I E mi t
lÇoes adequadas para um bem pagos elogios à genialidade com

' oe emprega os. .

nas e oferecerão proteção anti- _ _ cla�mos a cons ruo

t nador, pois chega ao inacreditável de R d d' t çao tao logo o sr P f'to
ratamento Ieficiente. l. que fôra redigida, os coices de: estilo em espon en, Q a pergun a submarina aos comboios tiá zo-"

.
.

. re el

/' ver nas emissões e nos depósitos dos d tI'
, Municipal t'A nossa reportaOlem,. pr,o- o! quem, solidário com sua classe, cum-

1. o repor er, esc �eceu qU,e_, na sul do Mar do Norte, à entra
..0' . _

nos en r�gue nas

dó t:. Institutos recursos do governo federal
g t e ndiçoes contratu ... ·s o t

curan o conhecer a d _ l. priu o dever que o cargo de presidente' . os as os mensaIS, em me da do. Canal e nas próximidades
. cu , er

d .
ver a

I
para enfrentar seus problemas finan- d' t'

-, d
.

I r�o pa
A

f' d t'
eira situação do Ho.spi'tal de uma entidade estadual lhe empunha. la, a Ingem a soma e.... da zona sudoeste do mesmo.

ra esse 1m es Ina-

"1I1T ceiros. O "médico" Jorge Lacerda: pode- C $ 300 000 00 d d
!Vüguel Couto" 1

- A resposta, entretanto, longe de cons-
r . " espesas que ----.....................

o.

ao problema' de .emt re açao ria ser desculpado nessa argumentação, os�ilam de acordo c-Qm' o NOVA' F' BRICA O co' t 't tA
.

in ernamen

�
tituir modêlo de documento oficial e de 1 d"t'" I'

. 'A nJun o arqUl e OUICO,
t d mas o "bachare em irei O' nunpa... t d d t t d l' h do .e tuberculosos,

.

esteve- exaltar a decantada �teligência gover- modvimeRn 10 e O'edn eGs lU er
.

e m as mo emas, dividi-
t sem desdouro para a Faculdade que lhe· at d b b '

an e-ontem e 'lb' namental, é um atestado vivo a depô.r
na os. e ou o r.

ermaJ �.'!. o em o ras o rigatorias a

{)nde fez uma �sita ������ � contra o sr. Jorge Lacerda, a .sua já du-
deu o diploma. ! no Rudner que, há �derca ,de Belgrado, 12 (U,P.) _. Infor- serem conduidas dentro de

estabelecimento. Ali fomos � vidosa cultura, a sua já csmprovada .
E é um documento doloroso desses. am an�, rve ne�essI a�e �e l�"ou-se que

_

a Iugoslavia projeta 30 meses, e em obras facul-'
recebidos pelo métliéo d .. aversão à' verdade e a compostura que que querem emprestar dons de inteli- 'esem o sar a importancla Instalar uma fundação de cobre tativas de. maior prazo, es-

�ermano Rudner, qUe ve� � devera resguardar, em respeito ao car- gência, e têrmos de cultura, quando não de 100 mil cruzeiros .para 'com uma capacidade anual de cin tá' orçado em Cr$ o

e ser exonerado do carg6 � go.
.... passa de um estravazamento dê raiva, pa?�r _as despesas com a a-' coenta e cincó mil toneladas. A 40.000.000,00. (Quarenta mi

de diretor, função que vi- � Obrigado, por falta de coragem, a de pobreza mental e de ausência de qUlsiçao de uma lampad'a funqação será construida em, lhões de cruzeiros).
n?a ocupando há mais de � engolir os telegramas mais violentos dos aprumo, de quem se evidencia incap* Ipara

o a�arelho de Raios-X BormjdanPek, e espera-se que I A Estação propriamente
CInco anos. � seus próprios religionários, o sr. gover- no cargo gue não pode desempenhar, � e um fogao. para a cozinha, produza perto de duzentas e qua-, dita, prevista no prilneiro

HOSPITAL SUPER-" .� �ad�r déles pretencleu'vingar-se' no sr, põrque'nao sabe .. :
.. ,-

� pois na ,ocasiã�, o Hospit�:pl'e�t� iili! t�ne!a'dns de ácido sul· .grupo, e pro�etad� à .. ��

LOTADO ;-_.....��,...._�w_. .._,.a�,.........,..,......�......��w_,.....z.......,_.,��.,.._�M���__w...._._.........'V'J"......_. �__....�"\..�_,..
(Cont. da La pag.) lllllCO pOI ano, (Cont. 12.a, pag.) ,

��iDB ora

Dia do M o t o r:i s�t a:
laboriosa classe dos motoristas festeja: hoje, a sua "A

data.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Testamento
·""'��·",�1"RY1a'"r

JOSÉ DE MESQUITA
-

-'�r"':--�_,
(Extraído da "Revista de Cultura")

Sentindo que se acerca, dia a dia,
() final a que todos propendemos,
cuero deixar, antes da noite fria,
num legado a vocês; meus bens extremos.

.Nada tenho a lhes dar mais que a valia
do exemplo, em que melhor espêlho temos,
de uma vida de rija e árdua porfia,
sompre inspiráda nos id,eais supremos.

Ydzendo do Trabalho e da Bpndade
0S polos a que sempre me 'inclinava,
embora, presa da fragilidade,

c.

i,dtas muitas houvesse cometido,
eof'rí mais pelas .máguas que causava

q ue pelos danos mil que hei recebido.

ÀNIVERSÁRIOS
SRA. ALTAIR ROSA

BOTELHO

Aniversaria-se, hoje, a

exma, sra, d. Altair Rosa
,

Botelho, espôsajlo- sr, Ota-
viano Botelho" alto fun
cionár!o do Tesouro do Es

ta.do e elementos de desta

que em nossos meios sod-.
ais e culturais.

- sr. Niverth 'José De-

brassí
- sr, Percy Kajetz
- srta, IIsa Damiani

- sr. Jaime Furtado

- sra, vva. /Adelaide Lo-

bo Amaral

sr. Lu' Fernando

Guimarães
_: srta, CIMa Jeni Barbo

sa Marçal,
Às muitas homenagens, - sr. Luiz Hamilton

as ele Ó ESTÀDO. - sra, Mariâ ele Lourdes

'FAZEM ANOS,-HOJE: I Bott- sr. João .Luiz Neves ALUGA-SE
- sr. Artnro .Busaí 'I Uma .casa na Rua Fran-

- sr. João Mansur Elias
I ç!sco

Tolentino nO 12, serve I

dr. Bráulío Jaques para casal

sem,
filhos ou)1Dias 1'3SC1'itÓl'iO e deposito nos

- 'sr, Fruhklin Ganzo ,fundos,' Aluguel 3.500,00
- srta, Maria Helena I exige-se fiança. Vêr e tra-"

'1

Todescato tal' na mesn;a.
�. .-,� -

.i: sr, Silvíno .Russi '15�8-57.

,
"

E�GT'�HEIRO JACY TOLENTINO DE SOUZA

(Missa de 7<0 dia)
, ,"""*8i'��;

/- Paulo Vieira.da Rosa e família, convidam os paren-
tes e amigos para assistirem á S. Missa que mandam ce

lebra:' pela boníssima alma de seu querido cunhado, tio
e padrinho ,JACY TOLENTINO DE SOUZA, na Cate
dral Metropolitana, altar do S. Coração de Jesus, às 7

hora. do dia Úl elã corrente,
.

Antecip-am seus agradecimentos.

"
MINISTÉRIO DA MARINHA

COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

'CONCOR�NCIA PúBLICA

COLÉGIO NAVAL

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

,

Florianópolis, -Terça-feira, 13 de Agôsto de 1957

Osvaldo Melo,

GATO PRETO: - IMPASSE --;- As obras que
estão sendo feitas pelo Govêrno do Estado, a car

go na Diretoria de Obras Públicas de acôrdo com

_

o plano- estabelecido entre o Estado e' a Prefeitura
Municipal, que tem por objetivo -melhorar e dar
novo aspécto a uma grande extenção do Jardim
Oliveira Belo; frente

á :" Catedral Mettl'opolitana,
está esbarrando com séria e complicada situação.

E' que 'surgiu um impassg capaz de fazer de
morar a execução da obra iniciada e que por isso
mesmo prossegue vagarosamente até que se en

contre solução.
A solução, porém,' não é daquelas' que se con

segue assim tão fàcilmente!
O impasse assumiu proporções de um caso

jurídico, tais as previsões já constatadas por am-

bas as partes. I

Por um lado o "felis catus", mostrando' as

unhas. Por· outro; eas picaretas'chegando cada vêz
mais próximas, beirando a base do velho quios
que ali edificado á moda e estilo chinêses, até pe-·
lo nome, (Gato-Prêto) que 'iembra mistéjl'i'1 lenda,
coisas do "qúibinga"... ,

Quanta 'gente há por aqui, cheia de supersti
ção, que se benze quando pela manhã, surge a sua

frente, um, gato-prêto ...
Deixemos êsses meandros -complícados, ;

Ao fato. Alegra o proprietário do "quiosque",
ter' contrato na Prefeitura que lhe garante ain-
da o tempo de dois anos P8lra ocupá-lo.

.

Por outro lado, alega a Diretoria que há meios
seguros, para botar abaixo aquela coisa que está
'impedindo' o prosseguimento das obras, aliás, ain
da não terminadas devido ao impasse que 'acaba de
surgir.

fez nem dêle se tratou.

que aquilo acabe lógo,

mo.

" r�;-'i
L
f J '.
J,

-

� ,

l
..•

�·O ESTADO" O' MAIS ANTIGO ÓIARIO DE S. CATARINA

SAO JOSE'

Há muitos anos que, duas vezes por semana,
mal o dia amanhece estou nó Mercado, i'ázendo 'meu
"rancho".

E, como muitos outros.. gosto eu' mesmo esco,
lher o que compro.

A turma vendedora, sabendo disso, mal chego
vai "mandando entrar e· servir-se".

E foi assim que, domingo último/ ao embrulhar
1 quilo de tomates, num dos compartimentos co
merciais do Mercado, topei com vários milhares de
números da "Resistência", das. últimas' edições, ali
vendidas às arrobas!

Havia bem uns dois metros cúbicos da "Resls;
t">néia" encalhada!

x li:
X

Aqui na Capital o semanariozinlio bornhausea
no vende seus 30 \lúmeros por edição.: Para o in
reríor manda de graça e recebe, de volta, às cente-

CONCURSOS DO DASP

Agora, todavia, no Mercado encontrou o dito
para poder ser vendida : PÔr tonelada, para embru
]h�- de cebolas, batas, tomates, camarões, tai
nhas ...

Como a feitura é barata, mesmo vendida para

embrulho: .. tudo é lucro l l l,

CLUBE

6 DE
RECREATIVO

JANEIRO

nas,

A's�3 - 8hs.

Gary GRANT - Ingrid
BERGMAN em:

INTERLÚDIO

Censura até 14 anos.

A's 2, - 5 - 7Y2 - 9hs ..

"Sessões das Moças"
Alberto SORDI em:

ACONTECEU L4- EM
CASA

Censura atê 5 anos.

'7;!fB-m
A's - 8118'. IOscarito - Eliana' -

Renata FRONZI em:

GUERRA ,AO SAMBA

Censura até 14 anos,

A's - Bhs.:

"Sessão das Moças"
Alberto SORDI em:

ACONTECEU LÁ EM

CASA

Censura até 14 anos.

ESTREITO
E que impasse! ...

- \ I
OUTRO IMPASSE - Embargadas \IlS obras � I

V'
.

ani-:�

d R U··.. '· O I e passar mais umde construção
'

o· estaurante mversuarm,
I '.

proprietário do prédio das imediações (fundos) pe- i versário na data _que hoje
díu assim. Motivo: - Abertura de uma janela do ,transcorre, a inteligente e

lado da. propriedade do queixoso. , cativante menina Maria
Lemos, ontem, em uma nota publicada por ês- I Aparecida Silva encanto

te diário: - "As causas não importam, o CASO, B' I' M' , .;- . do lar do sr. rau 1110 a-
porem, e que seus efeitos estao se fazendo sentir i .,

e como sempre o estudante já tão desamparado ,noel da. Silveira alto fun-
, , ' , ,

em tudo, sai perdendo". I 'cionário do IAPC, e de sua

De acôrdo. Que o novo impasse que aparece I,exma. esoôsa el. Iolanda
para sustar a execução de- um justo anhelo da nos· S'l' I' 't de desta-

I d'l" .

b
I va, e emen os

SR. c asse estu anh, seja soluCIOnado o maIS reve I .

possível:'

I
que. em noss'os meIos so-

São nossos votos. ciais e cUltu,rais ..As felicitacões de O ES-�------

ITADO.
. •

.�

Chama-se a atenção elós interessados que, às 15 ho
ras do dia 16 do corrente, na seu e do Comando elo 50 ,

Dístrlto Naval, nesta- Capital, será realizada' a .sessão de
Concorrência Pública para construção de um tanque ele"
chaoa metálica para oleo Diesel, com capacidade pÇLra
um 'milhão de litros, e execuções de outras obras comple
mentares, na Base de Corúbustíveis Líquidos da Mari
nha na Ilha Rita, São Francisco do Sul, ele' cOllformidade
com o' Edital publicado 110· Diário Oficial do Estaelo de

S�nt,l Catarina dos dias 30 de Julho e 1 do corrente. I
Comando do 5° Di§trito Naval" Florianópolis, em 12

. ne Agó,!o de

1�::'e;;_�o d':��:;�:'�:�� :a�BE RECREATlVO 6·. DE JANEIRO
Chefe ela Div. de Intendênciá I

CONVITE
:............ o : .. :

O nosso tradicional Clube, depois de um longo perio- : O pinheiro pod� ser plan_ :

Ácham-se abertas, nA Comando do, 50 D-istrito Naval, do de i11atividade para reforma de sua séele1 finalmente : tado consorciado com cultu· :
"..

: ras anuais até o � terceiro :
fis inscrições para o Concurso ,de Admissão ao Colégio 'vai reabrir seu's salões no dia 24 do mês ele agosto, cor-

: ano, ó que barateará a des- :

Naval. }.'ente, com uma;'''SOIRÉE CHIC", abrilhantada pelo PE-
: pêsa com as capinus.

" Os interessado.s poderão dirigir-se a séde dêste Co- I LAIO MENDOZA e sua Ol;qll'estra, com a qual marcai'á
.

Consulte o "Acôrdo Flo-':
. '

'.

i
.

: restaI" sôbre reflorestamen_ :mando das 09,00 às 12,00 hs. é das 14,00 às 17,00 hs. Aos I c reinício ,de suas atividades socla s.

d.
: to.

sabad0s das 09,00 hs. às 12,00 hs. Para isso s,ão .convidaros' todos os seus Ignos asso-

. l ciados e yxmas famílias.
----�----------------'--------------------------��

\

Acôrdo, ainda não Se

O povo, ansioso -

para
para vur como fica.

E nada ,de solução,
Nada de definitivo.
Os paralelepipedos estendidos no chão em

grande quantidade. Nivela-se o terreno; uma vol
tinha, ali, outra ali, para proteger as grandes árvo
res no caminho.

A freguesia do Gato-Prêto vai escasseando
d ia a dia, pois, não é gato, não dá, saltos para trás.
para comprar o que' se vende ali.

CUlto�oa:�::�:�u::'::\:���,::,:��mal, difí-

.. i"'M]�..�I�rrrn_.., --._ ,.1
"

Como vai ser resolvido o impasse? __a__Não sabemos.
Também não sabe a Prefeitura.

Nem a Diretoria de Obra-s Públicas.
Nem o arréndãtárfo do Gato-Preto,
Nem eu, nem ninguém sabe!
O "gato" como tod'os os gatos:' espera e como é

prêto, de noite se torna invisível, 'pois, a luz já foi
cortada nu local das obras.

Qra, aí está como um
- Gato-Prêto pode dar

azar.

Peló' menos, que criou um impasse, criou mes-

INSCRIÇÕES NjESTADO:
�_j. 358 - ESCRITURÁRIO DO SPE _:_ Encerramen

to dií 16 de agõsto
C. 362 - ENGENHElRQ DP ·�M ___,. Encerramento

dm 19 de agôsto
.' -

Os interessados 'serão atendidos na Escola Indus
L?íal de Florianópolis, à rua Almirante Alvim n, 19, das

Q'
[, às 12 horas.

A's - Bhs,
,

Angel GARASA ___: Sara

MONTES em:

AS M�L E DUAS NOITES

Censura até 14 anos.

A's 7 - 9hs.

"Sessões das Moças"
Red SKELTO� em:

ROUBARAM MEU DIA

MANTE

Censura até 14 anos.

MARIA APARECIDA

SILVA

PROGRAM

DIA 20 - Coquetél oferecido aos abne
gados colaboradores e a ím
prensa falada e escrita.

.
DIA 24 - Soirée, Chie, abrilhantada pe

lo PELAIO e su'a orquestí'a
de da11ça.

AVISO ......:_ A) Dará' ingresso o talão do
mês corren te.

, ;

B) Para as senho'ritas exigir
se-a a aprese'ntação ela
C'�rteira,social visada pelo
Departamento Feminino.

;CAMPANHA DE EDUCAÇÃO;
FLORESTAL :'

: ••.•• "," •••

O
••...•.••. _.

C) Vend� ,de ingressos na

Séde Soeial de 19 a, 23 do
corrente entre 19 às 21
horas.

D) Reservas de mesas com

o Senhor Lidio Silva, a ..

Cr$ 100,00.

•

•

•

•
'.

•

•

•

•

•
•

__ t_

.•.. J:;.

O
'c·...

-�dtA�
"'

...

,�

____ .. _ .. J?i.

Você está ··�c nvidado a apreciar 50 sem

nossas NOVAS INSrALAÇÕES.
Excepcionais oportunidades para todos

í�ÓVEIS CIMO DE flORIIN·ÓPOLlS ,S. I.
. Rua "Alvaro de Canfniho, 20,- .. :_.,:

compromisso as
/-

durante êste mês!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ,ESTAJ;>O" O MAIS ANTIGO, DIABIO DE S, CATARIN,I\

-

J!Er#]rêr§lFlr:-êrdtêr#lêiEJr#lêrêlF-lr:g#,É: Eêéêêêêêêêêêêêêê@ê@j'#Jj#lêee=êtêj#lêl§l=jêIê:lélee r= _-
, ç

,HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMA�
e fica comprometida a I "Esse' alguem é o povo". DADE DO SEN�OR)ES.US DOS PASSOS

P-orque, amigo, tanta e maior parte du empreendi- ! Eis aí, amigo, em pala- O movimento de assistência aos 'indig-entes durante
A

'

"

'I
/ (;S meses de janeiro,' fevereiro, março, abril, maio e ju-apoiar, no plenâr!o da Reue, são, agronomos ou enge- tão boa gen.te de. f,e.,n.de. 0·81S- . mento. '

:
vras, si,mples maã vigorosas,

'.
,

" T!ho .do corrente ano, foi o seguinte:
.

nião Florestal do Itatiaia, nheil�-àgrônomos do qua- tema da livre 1l1lCla:lva? _ Quand.o aborda�, a ques-I u�� .smtese do problema Consultas... 10.792; Curativos, 17.437;, Exames- Labó-,
recentemente realizada, a dro geral, na maioria vin- A resposta nos e dada, tao da, intervenção do- Es- I'?a '�ntervenção do -E�tado ratôrio, 2,687; Ondas Curtas, 516, Raios' Infra Ver'm-elho,

-

proposta visando, pedir ao dos 'de outras repartições, diretamente, por um dos tado na economia e, o papel ria economia. 321; Raios'Dltra Violeta, 3;' Corrente Elêtriea 10' Me-
Legi.slativo a criação -de que, por es!ôrços próprio, malores" f�dustrlais do �ul df1 livre' in iciativa, os mais Renrier acha que quando tabóli�s�o basaJ..� 25; �létrocardiogramã, 54; Elêtrofíslo
uma escola para a forma- se adptaram às fl�nções em do Brasil, o Sr. A. J:Ren- a;g-ntos 'observadores dei- a iniciativa é livre há um

terapia, 9; :RadlU�,'9; Branc?spi�, 12; Tubagemduode-
I '

••,..' -1"al� :5; Radioterapia, 471; Ion isações,' 14;, Termôforo 'de.--"'çào de técnicos em' flores-, que foram investidos. ner. xam, frequentemente, es,- beneficiár-io .fmal: o povo. \ -Bier, 33; Oxígenoterapia, 105; Anestesia _ pelos' Gazes',
, tas, o diretor do serviço Em ,1943, por, iniciativa Diz o Sr. Renner, textual-. capar um aspecto funda- Para, Renner, quando o 137; Elêtro-coagulação, 62; Bisturi Elétrico, 36;' Trans-

Florestal do Ministério da, do elltão Ministro João menje : mental do pr-oblema. Estado se' transforma em fusão de Sangue, 36; Inhalações c/penlcílína, 311; Raio

Agricultura, agrônomo aíl- Cleofas, o problema do en- "Defendemos a livre ini-
"

,

patrão único, há um pre-
X ,9�h; Formulas, .27.190; 9perações" 779 e Injeções, .. -

..

Este aspecto é focalizado
, 41.818.

vicultor David de Azambu- sino florestal foi submetido ciativa porque a experiên- judicado: I) povo.
por A. J. Renner nas se-

ia, explicou ser 'essa uma a, estudos, e de posse, das cia e os exemplos 'colhidos . Porisso é que, na opiniãoguintes palavras textuais :

I'necessidade da maior Ul'-' conclusões que lhe foram em outras nações nos con- ' dêle -êste problema, longe,"- "Há um ponto que nun-
gên;Cia, por não ser possível enviadas, o Presidente- da venceram de que é o regi-. de ser' um'a questão de te/o' _ca se menciona e que, tal-
'pretender a execução das Repúbli-ca enviou à Câmara me que mais nos node dar,' .

"di -
-

.

, • vez," passe mesmo, desaper- nas e para Iscussoes OCIO-

tarefas qua-programas de dos Deputados um ante- aquele 'que permite maior '

bl .'
, 'cebido à maioria: o de que sas, e um pro ema que 111-

pesquisas especíalizadas, projeto criando a Escola produtividade, _p,!opQrcio- as empresas particulares teressa diretamente a todos
proteção ou plantios de f�r�' .Nàcional de Florestas" tra- nando melhores condições

-

. mações arbóreas abrangem, balh., que, entretanto, não de vida ao operário e uma

sem que existam os profis- teve andamento. economia estável".
, sionais h�bilitado'3 nos res- Informado do caso, ao Por outra parte, Renner

pelo Estado, 'naturalmente
pectivos conhecimentos. Dos ouwir ,pessoalmente no Ita- aponta que ,o Estado, por há uma sobrecarga 1).0 mon-

.

setenta e poucos t_écnicos tiaia ,
a leitura das Reco- mais bem .intencionado e

tante desses impostos, queem ·a�ividade no Serviço mendações dos técnicos ali capazes que sejam seus di- .

t
-

soAbl'e aFI '
recaem por 111 ell'O

ores tal, somente 26, têm reunidos, o Ministro' Mário' rigentes, está s,empre

pr!!-, I t' 'd de",

, co e ,IVI a .

o CUrso de silvicultura" àqui Meneghetti vem de, deter- so a processos liurocráticos, ".

,mesmo obtido', em um a'llo minar que o assunto �eja complicados, que retal�dam E Renner aCl'esce�ta:de estudos cómplementá- reexaminado com urgência, entorpecem e tornam one- "Estado precisa de r�-
res ao de engepheiro-agrô- para que sejam -solicitadas rosa a ação estatal. 'cursos para ma.nter-se e

I I
'

O,' ,

.

"

nomo, 'ira Escola Nacional ao Chefe do Govêi'no as manter, os serVIços que ,CAMPANHA))E EDUCAÇÃO'
de AgI' .'

/ "A central,ização dos ser- presta." I', FLORESTAL - ,'onomra. Os·, demais medidas necessárias. ,viços - afirma Renner - "Se muitos destes são de-""
.

I
concorre para uma preju- ficitários ou exigem a rea-I' - Plantando Eucalipto, den.,

, I' trq de 5-a 7 anos você terá ,
, dicial redução ,de autono- liza.�_ão de emprésti-mos cu- 'madeira para pasta mecânica, ,
':mia e respons�bilidade, e .ios juros devem ser satis- �I mad.eira d� construção. I

I' Se deseja reflorestar con· ,
,'OS jnte,resses políticos, 'de f.e:i.tof; em prazos certos, na� 'lenha e canão, de� l2'a 15'
fundo partidário, estendem, turalmente que alguein terá I", suite ,�ntes ? .

"Acôrdo FI�. I
. _

. , a?os Ja s!:rvJra para' posté e ,
quase sempre, uma tela tao, que atender a êsses com- 'vigamento e d08 15 aos 20, ,
resfstell-te qlle I�eJa esbar- pl'omissos d ordem fillan';: ,ano� ,em_ dianté ter� di,âmêiro' ,

,... , e' sufiCIente para, ,dormentes e ,
ram as melhores intenções ceira", , restaI". 1>. ; I

---,..-- O
"

'.

-RIO

NãO. HAVERA'
_-

j'

, .

Oportunidade IGUaL

Para Comprar TãO BIRATO COMO IGORA na

Liquidação:de Inverno
\

aIUUDS� Preços como .Imostra:·
PA�A 'PAR-' CRIANÇASSENHORA'S PARA HOMENS

(asacos"Pele- 2/4 a

Tailleurs pu-ra'lã'a
Mánteaux de lã'à
(ásacos _de,(armuça a

(asacos.2/4 a '

'Saia� pura lã a
-

,
155,00

(asacos malhar-Eoidiança,.va- ,

lendo 700 cruzeiros a" 41Q,OO
" {asacos 2/4 Nylon a

-

910,00-
Vestidos pura lã, boa confee-

- j

2.320,00
550,00
610,00
600,�0
298,00 (asaquinhos dêmalha,�(pura ,.�,

193,00
'El":'",. ,

'100�OO

Paletos Sport -a 685,00 �

Superiores (apinhas ,fole-
I I

glals a 218,00Ternos sal, e pimenla� -pura
",

1.070,00lia
,

(amisas de lã a 215,00
,

\

lã) com barra 'listada a
,

Blu$inhas de m,alha a
410,00_',Pulowers (onfiança a

. (alcas, curJas; ,pura' lã a
t

_, "
.

,
.

./

Pijamas de pe,lúcia a

luvas de'lã a

15,�,O
191,00
65,00

'(alça (oringa a 93,00
�ção a
Quimonos de pelúcia a,

430,00
285,00' '�' �. �tàlçà�:tropical a

4f i'""'»:- - ...-::- �-

,
\ na A MODELAR

i

,
"

Escola Ilerestal para, ó
..

Brasíl ,

(8, L A.)' - Ao

Por AL NETO

•.•.
1

: ., . J
s.merieo de Campos Souto, Agente da ALIANÇA DA

BAH1A CAPITALIZAÇÃO, S.A., nesta capital, avisa aos

�,r&.. 3ubscritores dos, títulos- de capitalização: que a co

brãnça das mensalidades· não está mais a cargo do Sr.
Valérío Roma1ino Antunes. Ao mesmo tempo solicita
dos 81's. Subscritores, ii. gentileza de recolherem' as men

salrdades diretamente ao seu escritório, à rua Felipe
Schmidt n. 45 - terréo, enquanto não, fôr restabelecida
a cobrança a domicíllo.'

Ftor íanõpolts, 9 I!_e agôsto de 1957.
Américo de Campos Souto,

Agente da
ALIANÇA :pA' BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S.A.

pag� impostos.
'''Porisso, se algumas dei

xam de faze-lo, absorvida

USINA: DE ÁÇÚCAR 4DELAIDE S/A

"
_

C O N V O CA ç Ã O
\ �elo .

presente, edital, ficam convidados os senhores
aClOnl�t�s .

para comparecerem à Assemblé'ia Geral Ex
traor�hnal'la a, se realizar no dia 14 de setembro próxi
·mo vmdouro, as dez horas, na séde 'social em Pedra de
Amola�, no município de Itajaí, para delibe�arem sôbre
a seg-Ulll te:

'

, -

ORDEM DO DIA
1.o Modifie'ação dos Estatutos sociais

- . \
- ,

2.0 Modificação da Diretoria
�p Assun4;os de i-ntel�sse so�-ja-L'
Itajaí;- 30 de Julh.o de 1957. '>

Cesar Bastos Gomes -::-" Dlreto).' ÇOlli�<

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORD1NARIA

ADVOGADO! MÉDI(O!
Engenheiro!
Industrial!
El11pregúdo!

Zorna lista !

Comerciante !.

Operá�i�!
Vã g'astal' 0- S<'>:t1 dinheir-o �

o do CAFÉ. PRIMOR,
bebidas �ão puras Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Transporte,S .Cresclumense S� A.' i.,:. '
- �...,ti �.� �

� SERViÇOS DÚARGAS E ENCOM ENDAS ENTRE SAO PAULO -SANT(tATARINA :.. PORTO A LE � R'E
·

J� y� .
- y

..�.. - F 111 A I S - M ,A T R I Z -, �-F 11 t A I i �:�

..:. \ -

.

,�:�!:i: LAGUNA - Rua Gustav, Richa", 514 - F.ne 131 - FLORIANG'POLIS - Rua Padre Roma, '0 - F'De 280', f�:� C R E'.,·S ( I.'.UMA .

_
PORTO ALE,9�� - R��a 7 de Setembro ,619 - Fon� 7818 '

:!:"".", TUBARÃO' � Rua Lauro Müller,' �10' - ,Fone 117 �.,"'"·i" ' .>: ' <-CURITIBA - R'ifa Silva Jardim, 984 - Fon� 2188 �t";
+.+, ITAJAI' - Tl'avjl�sa 24 de 1\-u';o, 6 - Fone 448 'i" ..�.
+i. � Rir,... 6 DE J A N ,E I R O, I53 SÃO PAULO � Rua .João Teodoro, 670 - Fone 36-4421

..�.
�i., JOINVILE- Rus Marechal Deodoro, 175 .,- Fone 401 FONE 17 _ SANTA CATARINA " " _- Rua da Moóca, 1044 -,Fone 37-7097 �i.o _, �, �:..�i" ARAR"" bitLEANS - BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegráfico: "GOMES" R I O D E JA N E I, R O \- Rua São- Cristóvão, 21:a �:... � / -, �,":�i· =:

Enderece Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U M E N S E" �:..
y 3 y_
Y �l�� �.

::: /

, ...:1,Íspõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M.�' dirigidos por profíssíonais competentes, �I\:1: =lém do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona acima especificada; via g=ns com qualquer autoridade de. tonelagem.
: I

:i:, '

,

'Z Ê L O _ E R A PlD Ê:Z
'

NOS S E li S
'

S E R V 1 �OS" __ _ _
_

,',' '-

_ :i': :+ � .. .. .. :+ :+ � .. .. "" .. .. :+ .. :+ :+ .. .. � , � • • ·�"i> •..._.+. H..� ·,NlI ..� ·.J/Uã+��· ��I�� ,;;:,..,
'

� '�' ,., .. � .... '... � ..."'� " :"
+ �••w.w w J TT � • � '" � _ --: ��_.���'!' " "H��H��.�":�"":�� -

,� •••• , � � ,. � � � �
--- -- --- ,

-, -

-

- � � � � _�t ".� � � �

�ólNliEi'R O GAC�gC�ActN:T�;g;i:.R!;:��?�:CI?� ���n�: Atenção
'

En!p"esta-se, cOln garantia: hipotecária, quantia não guá� Est. do Paraná, proprietários do navio:-motor "SAN- SENHORAS e SENHORITAS. O Instituto de Beleza
TANA", por seus agentes abaixo, comunicam aos Srs.

infe�"or a Cr$ 50.00,00. Enformações à ,tua Tenente Sil- ,Consignatários da carga de que é portad.or o referido
veh'a N, 67. llavio, embarcada 'em Itapessoca (Est. de Púnambuco),
I__iiiiiii ;;;i_iiiiiii ·ííii-.�.Iiii_-�--- que em virtude de Avaria Grossa declarada no Porto de

:Kecife a retirada da referid'a-car,ga está sujeita ao pa

g�inento da qiíota provisória de Avaria Grossa de 4%
(quatro po.r...cento).
CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Iporanga, alem de suas instalações Modernas, conta com

�lma cabeleireira com longos anos de pratica no RIO e

SÃO PAUtO.

DA T I L O G R--A FA

M O' V E I SEM G E R A L
I'J..

Hão permite que a ferrugem
detenha a marcba do progresso
FER-LI,CON é I1t1l na conservaçlio
e limpeza de qualquer máquina in
dustrial ou agrícola. Nilo permita
que suas !I1áqulnas sejam destrul
das pela ferrugem, Use FER-LI
CON cujo poder desoxidante nlio
pOde ser comparado a nenhum
processo mecânico. FER-LI-CON
é usado também nos oficinas d.

\ �utom6veis, nas fábricas de cela
deiras, nas Inéústrlas de esquadria.
de ferro e nas oficinas de pintura
de objetos de ferro e aço.

Fabricantes:

BUS,CHLE & LEPPER LIDA.
10 Rua dos Andradas, 139
IOINVILE _ Sta, CatarIna

Florianópolis, 23 de Julho de 1957.
Com prática

Precisa-se na A ,MODELA!.R

O QUE SE LEVA DA VIDA! CURSO PARTICULAR- DE FRANCES
- .,

panam
VISITE i, NOSSA LOJA

Vá gastar o seu dinheiro
��o BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebidas são prir�s
,t os petiscos têm sabor!

F. Schmid;t, 60
. no BÀR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebida,s são puras
e oS' petiscos têm sabor!

F. Schmidt, 60

Atendendo a numerosos pedidos - Comunicamos a

abertura de um CURSO PARTICULAR DE, 'LINGUA
FRANCESA por turmas�

- � �' ,

Inscriç'ões no período da ma'nhã entre 10 e 12 horas

Inscrições no' período 4ilt!,)tarde entre 15 e 17 horas
No Ginásio Barrigã Vel·de"-�R-ua Ferreira Lima -

, com o' P.rof. Jacqúes� M'ousse:mplÍs

�-:���

�a�eodoro, n.O 1S - Tel. 3820

••

Praça 15 de ,Novem-bro,' n� 22 --Sobrado

,OBEDECENDO' À NO VA' DIREÇÃO DE
L U I l- PI Z Z O L L A T I

"

, I
Cozinheiros Es pecializados

Higiene Absolula - Serviço
,

a carie

Telefone 2082

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O'l.�.,io.� $X .�a.'a __.._oe,e
Marcha inviclo o 'lime' bluinenauense

.

., 5 x 2, o escore'que não Iraduz o de s.enrolar da sensacional refrega que teve por palco o

campo da rua Boe àiuva - leve muita chance o Olímpi co - Schippman (3)� Helio, Renê, Ail ton e Dilmo marcaram os tentos - Os
- _

mel�ores - Quadros, arbitragem e R enda �t;'11jJ;"
-', _,

_

Com um marcador que, homem - Valério rr» sus- um espetáculo; à altura da
I
tentos obtidos, três apanha- todos parecem vindos dos te investida adversáda e Aos 16 minutos, numa

não foi bem o espelho fiel penso até novembro pelo' importância da, porfia que. ram dasprevenida a reta- times juvenis do ano pas- Hélio te i' arremessado na carga poderosa sôbre o' úl,

da luta, o conjunto do Grê- Tribunal de Justiça Des- colocou frente a frente' guarda paulaína, I ganhan- sado. Parece-nos, o Paula trave, o Olímpico consegue timo reduto' dos visitan,
mio Esportivo Olímpico as- portíva. E vimos a quasi duas autênticas' 'glórias do! do as redes como por mila- Ramos está realizando a abrir o escore, com um chu- tes, -Dilmo consigna, de ca.

sinalou, na tarde de do· totalidade de' seus inte- "association" barriga-ver-I gre., Estamos nos lreferin- maior renovação de valo- te fraco e sem preterição, beça, o segundo ponto doa
mingo, nó campo da rua grantes fazer das tripas de. E a "hinchada" vibrou do aos 1°, .to e 5° tentos" res que se conhece. no toot- arremessado por' Hélio de tricolores.

Bocaiuva, sua primeira vi- coração por um resultado como POUCl;l.S vezes c-om as I consignados respectivarnen- ball ilhéu. São todos ele- fóra da área." Cochilou a Aos 33 minutos 'os blú

tór ia f'óra de seus domínios que melhor expressasse D fases sensacionais da luta' te por Hélio, Renê é·Schi- mentes de grande futuro. defesa paulaína e a pelota menauenses elevam para

abatendo a jovem mas va- andamento do embate que entre, grenás e tricoíores, pmann. Inci ível o gol do -, Os tricolores perderam ganhou o fundo das redes. quatro o escore; Hélio pas.

lente equipe do Paula Ra- emocionou a quantos com-: OS VISITANTES . segundo. Atirou' da ··t1:jreita mais uma batalha do Cam- Olímpico lxO. sa a Renê que consigna o

mos, campeã da Capital. pareceram ao estádio da O G. E. Olímpico possuí, ,'com a esquerda e a ':pelota -peonato, mas souberam im- Aos 31 minutos, Hélio incrivei tento que mais

Cinco tentos a dois longe Praia de Fóra na tarde sem na realidade uma esquadra l'descrevendo uma trijetória pressionar bastante a as- cobra uma falta, chutando acima nos reportamos.
está de ser placard para sol de domingo, apesar do poderosíssima, com uma' em forma de meia-lua foi sistência, _ demonstrando A'J á meia altura; Schippmann O último tento �5x2) sur

luta equilibrada. E' certo, estado làln-acento da can- vanguarda assediadora .e 'I entrar no angulo .dilfe}tó da quanto pódem o' espir ito de acompanha a trajetória do giu nos derradeiros segun

porém, que o Olímpico me-. .cha. um ataque que sabe finali- meta guarnecida pelo nova- luta. e a força de vontade. - balão de couro e, rapide, dos da porfia e teve como

lhor esteve conjuntivamen- A peleja foi das melho- zar em qualquer instante e to Mário. _r. Não há, pois, motivo para consigna num "sem-pulo" s.utor Schippmann, de fóra

'te, graças ao excelente fun-
I
res que' já presenciamos. de qualquer distância. j\1e· OS LOCAIS; • desânimo. Foram grandes notável o segundo' ponto. da área, cobrando uma fal-

cionamento de todos os seus, Os 22 catejadores, demons- receu vencer. O Paula Ramos�.nunca,' adversários e isso basta. Pouco depois Hélio come- ta.

setores. Porém, o' Paula I trando um preparo físico Más é verdade que os vi- acreditamos, este\{,_�.c com HISTÓRICo' DOS TENTOS te "foul" em Sombra. Apita OS MELHORES

Ramos portou-se na can-
I notável e um traín técnico sitantes contaram, na tar-

L.
U�1 time tão joveI1l,�omo na 1 Aos '24 mii1utos, poucc o árbitro a falta e Sombra No,Olímpico: Nilson, Hê-

cha como um titã, mesmo·1 aceitável, tudo �izeram pa- de de domin,go, com o f'a- : tarde de domingo. "Exceção I'depois de �ilton ter livra� bate, indo a bola chocar- lio, Aduci, Brandão, Renê

desfalcado de "seu melhor' ra que o público tivesse I tor "chance". 'DGS cinco
I
de Sombra, Jacy _e ,Nery, ü; seu conjunto de uma for- se com o travessão. E com e Schlppmann. Didi muito

jogadas de ambos os lados marcado por Nery, pouco

é encerrada a primeira eta- pôde fazer.

pa. No Paula Ramos: spin.
,Vem a etapa derradeira bra (00 melhor dos 22), Ma- ,.(UTElDLOTENI5D, .E: 5 --.-A [l []H_ATA_'_AD_._T..;;;;;..;;..UR....,;;..f=-,E!

�ATLETISHUE�� � �
IASOUET"DL'Y!tLÃ

la, Paraná, Didi, Renê
.

e

O tf.delilioé Onovo lider·ãmadoristal�ci:ofn:osse:c:ufçi:a_:o?c:o��nO't:I;l:be:U�l:r�a�:m� �:�:�;;L::?;:;:;�::
.>á, Sombra, Demóstenes,

minrmo. Com esse resul-
I
Sombra Guará e Demos- Aílton e Dilmo.

- I' .

tado, o Treze de Maio pas-, tenes. ARBITRAGEM E .RENDA
sou. a ser o novo líder do I Mas aos 14Y2 míriutos No apito funcionou Sal-

Campeonato. marca o Olímpico o tercei-, vador Lemos- dós. Santos,
1'0. tento, mediante um

pe-I.com, regular desempenho ..

Altálla em prepa lotaçn desferido pelo pon- Renda: Cr$ 8.110,00.

ratlvos para .as
teiro Schippmann.

-

I
'

Olmpiadas' O
.

-Brasl
...

·1 Em 4· ,Luaa·./rROMA, 12 CU. P.) - A
espinhosa Comissão Olímpica Italia- No grande torneio inter- 68x60, classificou-se em 40

de nacional de basquetebol efe- lugar. O torneio foi venci,
tuado' em MoscOl1, a sele- do pela Hungria, seguida

pelo govêrno, assinaràm um ção brasileira ao derrotar pela União Soviética e Bul-
.

'

contrato para a constru- a Tchecoslováquia por .... gária.
ção de uma "Cidade Olim.

e logo_ aos dois minutos
I
noel, Jacy" Guará, Demos

Sombra perde uma opor- tenes e Ailton.

tuni-dad� dé 'ouro, atirando I OS QUADROS
f6ra. O mesmo sucede aos

I
OLIMPICO- - Daniel;

9 e 19 minutos perdendo Carvalho e Nilson; Bran-
.1

)CAilton duas ocasiões pre- dão,' Hélio e Aduci ; uba-

ciosas.

Superado o S-ão Pau�o' - Empalaram Ipiranga e Tamandaré
Na última -

sabatina,' à j' Após jogaram o líder e

Iram
a· mais sensacional, cíoual e espetacu�armen--

tarde, teve prosseguimen- o vice-líder, São Paulo e peleja do certame, tendo os te por 2xl, após estarem

to o .certame amadorista da :,Tr'eze
.

de Maio; que. trava-I trezistas triunfado sensa- J sendo vene-idõs pel� escore

���::�:::�:��:�P::� Um
.

-No··vo ( Bril�ante Co·lena'Como preliminar def'ron- - 1:1taram-;; Ipiranga e Ta-

Sob' a presidência do, sr. 'Guaraní x Atlético.

Júlio Cesarino da Rosa es-I 2° TURNO
teve reunido na última Dia 12 de Outubro

qUinta-=feira o Departamen· Tamandaré x Gua,raní
to de Futebol da Cápital, Dia 26 de Outubro

seu Departamento, o· Eo-

dólares, a fim de serem rea

lizados ali os Jogos Olím

picos de 191>0. A moderna
A prova disso, tivemOS

cidade. de' 4.500 habitantes',
domingo passado, qua.n'do o

Dr . .saul Oliveira comen-

companhia

Desde que o nosso colega direção do Departamento contento dessa

empataram de imprensa Edgar Bo- de Esportes da Rádio Gua- missão.
_ na e lima

I nassís da Silva assu.miu a rujá, o seto·r esportivo da Com essa bagagem' es-
construções,

"Mais Popular" tomou no- portiva ,e conhec'endo to-

vo rumo e nova feição, â- das as facetas do futebol, õ

presentando' uma perfeita Dr. Sul Oliveira está capa-

mandaré que

por do·is tentos.

- que tratou da .realização
do, Campeonato . Citadin<?
de Futebol de 1957 que' ês
te ano será disputado por

Tamandaré x Atlético

Diâ 16 de Novembro

Atlético x GuaranÍ
. 3'° TURNO

pa troeinada

venceram'
GraRdes

,

--�--- ---_._...,.--

TOdos Os
COMEÇARA' DIA 24 O 'CAMPEONATO

DA -CAPITAl
Em Irês furnos com três concorrentes

- 5.a-feira o torneio "inifium"

organização. citado a descrever para os
pica", no valor de 8.800.000

Cioso da sua responsa- .
ouvintes da. Rádio Guaru-

bilidade e preocupado em já, as emoções de uma par

melhorar cada vez mais o tida de futebol. Flamengo 5 x Olaria 1

6 'x Madureira'

Fluminense

guesa 1

América 3 _x São Cristó-

4 x Portu-

nassis acaba de lavrar um

belíssimo tênto, conseguin-
que será �onsti.'uída pela Resultados da 3a rodada

compaIJ.hia INCIS, . em 10- do certame càfioca:-

do levar 'para a. sua já bri-
cal ainda não detúmina(lo,

vão 1

Bangu 2 x Eonsucesso O

Vasco 3 x Canto' do Rio, 1 .

apenas três clubes, visto. as Dia 30' de Novembro

promoções do Paula R�..,. Tamandaré x Atlético
.

'-'

mos e EocaillVa à 'Divisão Dia 14 de Dezembro

Especial. Gual'aní x 'ramandaré

Deliberou-se a' realiza- Dia 28 de 'Dezembro

ção do certame, em t_rês tur- Atléti�o' XI- Guaraní

nos com um total de nove

os lances das partidas. que Brasil estão

a Guarujá l'eportar. _f

Saulziriho como é conhe.
,

os locais por

, ,

jogos, ficando assim

nizada a tabela:
,

10 TURNO

orga·

:
ComOl se Verifica, nenhum

jogo será dominical.

TORNEIO '.'INITIUM"

�Â� WIZ, 4 -I E�TIU, �
Em It_ajaí, o São Luiz, o I to, }'01eou o Estiva, loc·al,

"fantasma" do Campeona-I pelo escore de 4xO.

em�ção' com as sua·s pedei- indiscutível sucesso em ·sua
Ficou decidido que o tor-

tas jogadas. Como treinador nova missão esportiva.'
Dia 24 de Agôsto - Gua- neio':'início será disputado do Avaí, dr�sincum.biu-se a

5a feira próxima, com iní

cio às 15 hO,l'as, sendo esta

a 'tabela de jogo's:
1,0 jogo - GuaranÍ x Ta

mandaré

20 jogo - Atlético x Ven-

PESSEDISTA! UDENISTA!
raní x Tamandaré

Dia 14 de Setembro.._

Petebisb!

Perrepista!
Integralista.!

Pedecista!

Pessepista!
Comunista!

Aniversario do'
Transferda a roda- Goleir'o TaTú

cedol' do 10 jogo sem qualquer
.

onus para

da de J·uvenís PRE'ÇOS DOS INGRESSOS
O E)xcelente guarda-va-I ção, Tatú, cujo nome é

esta.

�r��I�I� 2' X
.

rll'�j�l� 2las Tatú completa mais um Sílvio Costa Silva, por tu- .

Não foi efetuada a roda· Para os jogos do certa- I A C�dade Olímpica inclui- .

'

� ,

�niver�ário natalício na. do isso se- sobressai como
, -.'"da do Campeonato de ,juve. me vigorarão, os seguintes rá dois campos de futebol,

data de, hoje.
.

tlm do,s mais completos atle-
uma pISCIna ao aI' ll'vI'e, Erusque foi palco d,o en-' contro e,ntre o' Gam.pe,ã,o. e o

'

I'lreço's: Arquibancada:. •
- I

Cr$ 15,00; Y2 arqtiiban- Valqr· destacado rem vá-
tas da atualidade.

do.'
seis quadras de tênis e bas- p�T�bém serã�cons'l vice·cam.peão

-

do Estado.
Ao valoroso arqueiro I

-

"

cada -=- Cr$ 10,00; Geral - rias modalidades esporti-, .

t
. quetebol, e campos para o tl'uidos restaurant,es, co-

I
Um empate de 2x2 paten-.

-

.
.
,-

, I
AVal os cumpl'lmen os de.

d I d I'
. , . 1- t.ram transferidos para o Cr$ iO,oo; 1.-:2 geral - .••

0,,
vas, no,ta,da,m,,ent,e. futebol,

,I "O Estado", -.,
.

1
treinamento ,e ança ores zinhas, l�efeltorlOs e sa

oes.,. cou,
o

próximo domingo. ..ter$ 5;00.
.'
atletismo,". 1l,squ�t\'l !l nata�, - de disco, 'màrtelei,

.

dãldci e de l'eur.�iões. ,

ças no gramado';

Atlétlco x Tamandaré

Dia 28 (le Setembro-
Vá gastar o seu {lillheiro.

.

no BAR do CAFÉ.'PRIMOR,
onde as bebidas são puras
P os Petiscos têm sabor!

F. Schmidt, 60

to os jOgos' da manhã c0_?:J0
o da tarde (preHmjna:r) \

fo'-

nis, devido às chuvas. Tan·
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RIO, S.LA.) - Os maio- i cas e sanitárias. Foram res
res entraves à expansão

I
saltadas, ainda, as várias

avícola do país são a má providências da COFAP e

q�alidade das rações, a fal- loutros órgãos da adminis

ta de assistência veteriná- tração pública no contrôle

ria e zootécnica permanen- da indústria � comércio de

te e o empirismo que ainda rações.
vigorão na prática da cria

ção de galinhas em díver

sas regiões. Foram estas

as conclusões do� debates

registrados durante a últi

ma reunião da Comissão

Nacional de Avicultura.

Várias medidas foram su-

Os problemas sanítâríos
abordados na reunião li

mitaram-se aos decorrentes

da existência de focos da
doença de Newcastf' Se

gundo. as observaç's dos

avicultores e técnicos pre-

geridas para vencer tais di- sentes, é desejáv.el que, além

lei d A··, de maior cooperação entre·ficu a es. ssim, e pensa,�
mento do Ministério da entidades avícolas e

ó

r-

Agricultura, através de seus gãos de defesa sanitária

animal, ai! vacinas sejam,
por mais algum tempo, for-1necidas graciosamente pará
o contrôle da doença, a

fim de que seja possível!

órgãos componentes (Divi
são de Fomento e Serviço
de Informação Agrícola)
desenvclver uma 'campanha
�bjetiva e prática de for-

'E X I J A
para seus novos móveis de cozlnba I

revestimento

FORMIPLIC
• genuina chapa plóstica

mação de nova mentalidade erradicá-Ia com segurança

avícola' nos c�ntros rurais, e imI\edir a manutenção de :
de modo a permitir demons- pequenos focos que surgem

trações das modernas têc- I por falta da aplicação de
I

I .

A tíd d 'I

nicas de produção. Também)
vacinas. s en I a es aVI-

foram examinados os pro-
colas presentes à reunião

blemas relativos ii introdti-! comprometoram-se a realí

ção, em algumas regiões, de 'zou os trabalhos vacinatô

raças econômicas, a fim de
I rios de campo, sem nenhum

melhorar á produtividade I ônus para as autoridades

do galinhame nacional.
_ sanitárias, desde que lhe

.

Com referência à qualí- �ejarp fornecidas as vací

dade das rações, examinou !las, em tempo útil.

a Comissão Nacional de

Avicultura a posRibili.d�de � jIII:':t.�'i'II!!�II!!!!.II����II!I_�" I
imediata da padronização' 'B R I· T T O
d té

. ,

-

f'
I

as ma erras prrmas, a im
- O _,

de que a indústria possa Alfaiate do Seculo
ter condições de fornecer' I

alimentos para as aves em

I
X X I

melhores condições técni-
...R_u.a_T.i.ra.�_en_te.s.,.9_1

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

escolha pela�êtiqu�taAr. -�:-

• rellste ao fogo, caiar,
ácidos, Irquldol' • etc.

• 'mais elegante
• 6 ftacU de limpar
• não mancha

o. bonl produtos sao melhor••
com revestimento f O R M I P L A c: I

11111 11111 11111
VIAGENS MAIS RÁPIDAS PARA

O RIO DE JANEIRO
SÓMENTE COM' UMA ESCALA

EM CURITIBA
... PELA CRUZEIRO DO SUL
ÀS TÊRÇAS E SÁBADOS, PAR-,

TIDAS ÀS 13.50 hs.
Reservas e Informações:
Agência TAC-CRUZEIRO DO SUL
Rua Felipe

.

dt, 24 _' Fones
3700 e 2111

,
J

/"'7..... -I
l Ul11pcriaf/ .

't' 'c-"� t- ....

-"-'"
/'

- SAÕ ;;:;;/�'\_QlO_

SU� nova rOUDa anatômica
•

.para o homem .moderno!.

dmp&riar
-�

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos sãe
de alta qualidad� e pré-encolhidos.

I \._
• Você se sentir� bem, pq_is o, corte IMP.ERIAL

EXTRA é 100% anat8mico, muito mais confortá",d
e muito mais elegante..

Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - est'

pron�inha para você vestir. Não há longas espera.
nem demoradas provas.

•

, (

Garartida por

'IECID·OS E ARTEFATOS FISCHER 51A

L

Rua Prates, 374 - São Paulo

35 anos especializado no ramo do vestudrio

Disrr;buidor exclusivó'

-��,."...,....,...,.,....,...",.......,..,...,....,MAGAZI E HOEPCKE .

CARLOS HOEPCKE frIA
Santa CCICfir;g

PONTO

Afonso Taunay, o maior historiado,•••
(Cont, da ult, pag.) ardorosamente, pela im- De 14 de maIo de

1932, criando as armas

do Município de Lagu-
ria do maior Estudo da Fe- prensa, por meio de argu

deração, desde a êra. das méntação .'. solida e indes

bandeiras até. o século trutivel, o conceito erroneo

XVIII, tudo mínudencían- emitido por Candido de Fi-

na.

O CIDADÃO JOSÉ FER-

MARTINS, Pre-
do nessas duas dezenas de, gueiredo em o seu Dicío- NANDES

volumes; Escreveu a bíogra- nário, de que Barriga-verde fêito Municipal Provisorio

fia dos grandes vultos da é termo pejorativo aplica- da Laguna, no uso de suas

História Paulistana e reedi- do aos filhos de Santa éa- atribuições:

tou e comentou a "Nobiliar- tarina. CONSIDERANDO, que as

quia Paulistana",
tória da Capitania,

a "His- Em 1932, a culta e le- tradições, longe de um ideo-

de São gendária Laguna, qUe en- logia feti-chista, acordam

Vicente" e "Informações tão nun-ca tivéra, como pos- na memoria e- no coração o

sôbre as minas de São Pau-x suiam outros municípios culto da saudade e de gra-

10", de Pedro Taques, como do Estado, ) um escudo ou tidão, incentivando os con

obras de Antonil, Frei Gas- brasão oficial, símbolo da temporaneos aos prelios do

par da Madre de Deus, Bar- comuna, � apelou para o futuro:
. tolomeu de Gusmão e Ro- reconhecido patriotismo do CONSIDERANDO, que

que de Maeedo Paes Leme. erudito catarmense, no sen- recordan a nossa História
ê

•

Com relação à ciência �do de s�a creação, funda- um' arremesso do novo

da linguagem, conta Tau- mentado na História que Brasil que já se esboça

nay ruma dezena de obras tanto a engrandece, e Afon- num horizonte próximo;
de real valor e grande uti- so T�unaY, sempre grato e RESOLVE: - FICA cría-

" .

lídade para os estudiosos orgulhoso de sua terra
,I . da filosofia, entre as quais barriga-verde" prestinosa

mencionaremos: "Reparos mente atendeu ao apêlo que

ao Dicionario ele Candido lhe fizéra o digno Prefei

de Figueiredo". "A termi- to Municipal' Provisório
nologia científica dos gran- Coronel José \ Fernandes

des diclonartos portuguê- 'Martins, não somente esta

ses" e "Deficiencia dÓs belecendo as armas do Mu

grandes dicioaaeíos portu- nicípio baseadas na His

guêses". .tõría Cataa-inense, evocan-

Atinge a quasi uma cen- do Laguna desd� quando
tena o numero das valiosas, pertencendo à Capitania de'
produções de Afonso Tau- São Paulo, .

nela se fixou

nay, Consoante a abalísada Domingos de Brito Peixoto

opinião do saudeso _ Gene- com a sua gente, lançando
ral Liberato ,Bittencourt, os fundameatos da povoa-

do as armas do l\�unicipio
de Laguna e que constitui

rão em 'um escudo redondo
p<?!.tuguê�., terceado pela co

rôa mural primitiva das

municipalidades. No terço.
"em chefe" e em Campo

'azul, dois anjos a voar, sô- ,

bre uma agua de prata,
carregando um medalhão

com a imagem de Santo

Antonio, o que constitue as

armas falantes da cidade:

Santo Antonio dos Anjos
I

da Laguna. No segundo ter-

autor do Importante "Es- ção sob o ongo de Santo
ço, ou "em" abismo", em

campo vermelho, os atribu

tos da antiga heraldiea por

tugueza referentes aos no

mes ,�t:ito, Magalhães e

Bandeira, ou sejam a torre

; tudo crítico de patronos e Antonio dos Anjos, até os

ocupantes da Academia dias gloriosos da expansão
Brasileira de Letras" e inu- farrcupilha, em, que se tor

meros outros trabalhos 'de nou independente do Impe-
�; reconhecido valor, como a rio, passando a constituir. dos Brito, 11 cruz florencia-

"Nova História da Litera- a efemera Repúbli-ca Ju- na dos Magalhães e ban-

tura Brasileira", em, 6 volu- líana, como conseguiu f-Gs- deira de ouro com o leão

mes, trabalhos em os quais se o escudo desenhado por azul' dos Bandeirantes vi

buscámos elementos para o um dos mais eapacltosos ar- centinos fundadores do nú

presente artigo, "a. sua pro- tístas do lápis' e do pincel, cleo lagunense: Domingos

dução é .realmente volumo- - o que encheu de conten- de Brito Peixoto e seus fi;
sa, es-falfante, digna so- tamento o coração de todos lhos Francisco de Bríto
mente de um apaixonado"; os lagunenses' sinceros, 1 Peixoto e Sebastião de Bri

- "como que espanta pelo amantes de sua ter-ra e 01'-1 to Guerra, e seu genro João

número, especialmente pe- gulhosos dá gloriosa tra- de Magalhães, e tambem a

la qualidade"; _ "sua vasta dição que tanto' a dignifi�! atuação notavel do lagu

obra é especialmente his- ca. � " nense Rafael Pinto Bandei

tÓl'Íca;
-

E nessa particula- O venermído e saudoso' I r� para in�.orporação do

l"idatle se coloca, ao lado de coronel José Fernandes 1 RIO Grande do stfi ao Bra

Capristano de Abreu, Vi- Martins, promotor da �rea- I sil. No terceiro terço, ou

eira Fazenda e Rocha Pom- ção das armas de Laguna, � "em ponto", .o brazão da

bo"; "poucos historiógra- foi tambem creador do con- �República Juliana, çom a

fos, poderão hoje apresen- ceituado Ginásio ]i.agunen- ',divisa "Liberdade, Ig�lald.ll.
tal' tr!tbalho análogo, de se" qu� no ano eIm curso de e Humanidade", que era

paci<:!ncia, erudição pureza completou 25 anos. de ines- nentes, it dextra um bandei

ética ao �eslPo passo. Mas timaveis serviços. ao ensi- rante de São Paulo" reves

o historiógrafo é tambem no secundário e'\n Santa Ca- rantes da Sãn Paulo, ,reves-
,

gran'd,e nas ciências natu- tarina, bem cumo inicià-dol' tido do seu classico 'gibão

tais, na filológia e linguis- da liga�ão .rodoviaria de de armas e à sinisti·1;t um

tica especialmente". Laguna a. Florianópolis. soldado do glorioso regi-
Não obstante viver em As arInas do Município. mento catarinense de imor-

São Paulo, terra onde for- de Laglllllla, cujo clichê Uus-, redoura 'memória, o dos

mou seu espírito e onde é ira êste modesto artigo, fo- ,Barriga-Verdes. No listeI,
geralmente estimado e que-: ram adot;âas por Resolu- exprime a

_ divisa a atua

rido, principalmente pela ção sob nO 44, de 14 d� ç�o dos lagunenses na ex

gente
..

culta e pela mocidade I Março d� 1932,

.

do digno

I pa�são nac�onal: Ao Sul 1e

estudIOsa, Afonso ,Tallnay, PreÍfúto Provisol'io Coro-' veI o B,rasI! - AD MERI

o maior historiador nacio-I nel José Fern�mdes Mar- 'DIEN BRASILIAN DAXI.

nal da atualid·ad�, que <) tins, que fôra inc,�n'savel Cumpra-se e publique-se
Brasil i.nteiro admira, _não I

batalhadol' pelo pl'ogres'so Palácio do Governo Mu.

esquece jamai�, .

a �ua �ma,-I daquela '�mportaw:te ,comu.- .nicipal de Laguna, em 14

da terra SANTA., ASSim c, na catarme_nse. de março de 1932. .

que vamos encontrar entre I 11: do seguinte ��ôr a. Be- (as.) José Fernandes
. l , 'M t:...as suas obras, na quasl to- solução, redigida pelo ,pr.-) ar HIS.

'talidade sôbr�i $ão Pau�o, prio punho do maíor his}' i O I
os importantes trabalhos: toriador nacional dos dias t!j CAMPANHA DE ED_UCAÇÃO I
"Em Santa C&tarina colo- presentes, Profellsor Dr. I FLORESTAL I

.

I" "S t'C t
. ,I Ima e an a

, :a arma nos j Afonso d'Escragrnolle Tau.. ii I
anos primeiros", escritos

I
nay, glória da terrCl ba�riga. I Planta'ftdo Eu�allpto,

� den: 1
, I '. , tro de 5 & 7 anos voce tera I

com os olhos saudosos vol- v�rde, o qual Pl)t�tõu as- J madeira para pasta 'mecâl'ica, 1
tados para a terra querida Is' .

I d
.

à I madeira de construção. 1
. 11m, assma.a o ,�ervIço I Se deseja reflorestar, con- I

do 'seu nascimento. terra lagunense' e à Santa I lenha e carvão, de
.�
1% a 15!

Or tra d t
- I. \ l suIte antes o "Acordo Flo- I1 emons raçao elo-

I Catarma: ,

'

I anos já servirá para poste ·e I
quentissima de acendrado PREFEITURA MUNICIPAL 1 vigamento. e dos 1� �4S, �p I.,

A I 1 anoll em dIante. tera diame
catarinensismo, n,o-la deu I DE LAGUNA S. C. I suficilil':�e.\Pllra f1�,r,'!'�tit
Afonso Taunay ao refutar I .RESOLUÇAO-,)l. 44, l:i�.��Il�:\é,,}3,";;;t, !/'ii;:Y;;'

! . .
.

.

'"I ,!. ':'�'
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I C O 8 o ESTADO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
R1i:GIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DB
SAN�A. CATARINA

, AVISO

INDICA_DOR PROFISSIONAL
Redaçio e Oficinal, à rua Cea
Mdhelro Mafra, n, 160 Tel. 1022

DR. HÉLIO BERJ!.ETTA _ ex. Postal 131.
M' É D I C O Diretor': RUBENS A. RAMOS

Ortopedia e Traumatologia .Ge rente : DOMINGQS r. DI A Delegacia Florestal Regional,.

'AQt:JINO' .

Ex-interno por 2 anos- do Pavi-
� RepreBenunt... : no sentido de coibir, ao mâxímo pos�Ihão Fernandino Simonsen da AS' - 'I

.

d d b dRepresentllçõea . . .....ra. I!Ve, as queima as e erru a as de mato, afim de Impa.'Santa -Casa de São Paulo. Ltd .'

(Serviço "do Prof. Domingos De- 'R'::a Senador nanta.: 40 - JD dir os desaátroses efeitos econômicos 'e eco161icos que
finé) _- Estagiario do Centro .Ie andar.

.

� zcarretam tais práticas, torna público e chama a ates�oOrtopedia' e Traumatologia e do Tel.: 22-5924 - RIo de Janeiro.
de todos os, proprietários

'.
de terras e lav....dores em tII.._

,
. _., ,

1 Rua 15' de Novembro 128 •• ..- • ....-'Pronto Socono do Hcsptta das �dar sala 512 - São Paulo, ral, 'Para a exigência do cumprimento do Oõdígo Flores-Clinicas, de São Paulo. Assinaturas anual •• Cr$ 100,00 tal. (Decr. 23.7�3 de 23-1-1934) em todo o Estado.(Seryiçô do. Prof. Godoy Moreira- Venda avulsaa •••• ,. Cr$ 1,00 QUEIMADAS -E DERRUBADAS DE MATO.,- Mêdico do Hospital de Cari
Anúncio mediante contr'to. ,,_

dane de Flori'anóp_olis. Os originais, mesmo não pu- Nenhum !)roprietário de terras ou lavradór poderá
Deformidades congênitas e ad blicad�s, z:ão �erão de.volvido�,. liroceder que�ii'lada ou 'derrubada de mato sem solicitar,

, nR. J"O::;Ê' M'EDEIR"OS _ quir-ldas - Parâlisia Infantil - A direção nuo se responsabflíaa . t d' -. .

á' }' .

u � l' itos
:

ítid
�. 'om an ece ,enCla, a necess na . lcença da autoridade." Osteomiellte - Traumatismo - pe os concel os enn I os nos ar. •

-

V!ElRA
.

Praturas.: tigos assinados.
_

'

�
florestal competente, conforme dispõe o Cótlia-o, Flores-

- .\DVIJGADO - Consultas: Pela manhã· no Hos INFU}""... .,;OES UTEli! tal em seus artigos 22 e 23, respectívamsnta, estando os'Caixa Postal 11;0 - UaJa'
pital de Car idade, das '15 às 17' O le!t('r enco_ntrará, nesb .co- nfratores sujeitos a penalidades,Santà 'CstariDl",

.. ' , luna, mformaçoes que nvcoallta, •

-n-R.· L::-A"'U-R"O n"-A-U-RA
....

·

-- ,aO_ho.ras no Consultúr!o. !.' dià,..jainente e de imediato: REFLORESTAMENTOConsultório: Rua Victor Mel ORNAIS T.léfoll.
,

_ CLtN'>',C_' .GE·uAL 11 26 '.\" I O.'" Est.� Repavtíção, pela rêde de viveiros florestais, emI,'"
_

.. re es -Jl , • O ..,.atado .•...•...... " • ..,Q

Especiali�ta em �,'lno�éstial d. �

Residência: Av. ),\1auro Ramo A Gazeta ••...•.•••.•••• 2.6611 eooperação, que mantém no Estado, dispõe' de mudas e
Senhoras e-vias unnárlas.

-;- 166, - Tele. 2069. Diário de T -dtJ .. " 1.6711 iementes de espécies floresta::! � de 'Ornamentação, paraCura radical das ·inf�c.ç,i)aB - Imprensa OlH31 " '1.688.. .

agudas e" cronícaa, do aperfilho )
. IiOSPITAlif: Caridade: 'ornecímento aos agrícultores em geral, interessados no

genito-ul·in.í&rio em - ambos OI
. 7rove�i)r) ,... 'I.IU, t

. eflorestamento de suas terras, além de prestar toda,eXOB., .

. \Portarla) , '.. oIl.036

I
. -" , . . . .Doenças: do aparelho Digutivo ;__ A floresta

.

significa: N��êu Ramos 1.8111 J.l'lentaçao tecnl�_a necessal'l,a Lembra, �IDd�, a possibi-
! ��r:!�!���lhn�rsv��o� 2�- ã. b fonte industrial; solo fer-I :��lta�eb��úã�' .

'úià��'
.

d� ';1117 Idade da obtença? de e�preS'tImos para reílorestame�toConsultório: 'R. Tira::entel, �2 til; terreno valorizado.; pro- Saúde) .... :�.......... UM :tyo Banco do B!aSlI, com Juros de 7%. e prazo de 15 anos.
- i:si3.���ra� :�n��c!��: -COU. teção de mananciais, deffo� Mater�daJ_e Doutor Cu-

IlU
Os' interessados em assuntos florestais, para _a

tinho, la (Chácara dô lilspanhl!' sa contra a erosão; garan- 'C��MA�Sa uÍt�
...

.'.
. ... .

)btençãe de, maiores esclarecimentos e requererem auto-
-_.F_on� tia de abastecimento-do ma- GENTES. '

•• rlzação de licença para queimada e derrubadas de mato,
,. Corp._o de Bombel ros "', , . .,1., .

díri 'A
- .

FI t· M
" .DR. HENRtQU� PR1SCO terial lenhoso necessano Serviço 'Luz (ltaclama-. (leVem Irlgll'-se as genclas ores alS' UJllClpals ou

. PARAISO ao conforto, à economia e à ",çoes) '

••....... : .... ,' LO'
. %.404 nil'etamente 8, , esta' R2partição, situada à rua Salüôli

b
. � .

d H Po!fcla (Sala ConllBsáno ,. 1:,0'38
1) t O 6 FI' ó I'':lO reVlVenCla o

� o�em. :, Po1ícia .(Gab. L'e!egudo) .. 2,1í94 umou n. em I)rlan po IS.
,--------

" CO.Ml'ANHIAS DR 'Telefone: 2.47u - Caixa Postal, 895.
TRANSPORTES

,. Endereço telegráfico: Agr.Ísilva - Florianópolis.TAC .•...••.•.....••••. ',700
.

.

�ruzeiro do' Sul ..•..... 2.500 3. C. .

Panair .; .........'"" ", • 1.11111 ,

Vari� .....••......•..•• !·121í ••Cl �••••••••••8 ee•••Lóide Aéreo ":,,....... 21.402
.

'- _

Rebi ....•••••••..•• .. • • . • 1.177
Scandinavaa ..••....... 2.8Oú I����"'''_�""�����'\.�,,t�:É��........... ....... !.O2l rIi Em Curitiba .

.

IMagestic ...••....•.....• 2.276

�I. DR.D':��!ON �:f�!� :::::::::::::::: ::::
li

. ..
Tradição! (onlorlo I

D�:!::I:S!f.:fr:?��:di:;:· f;:;i�.·o::��:·E::S:�T��A��:D�·�O�� HE I G R A N D E H O r EL MODER N 01
l'e�:n��lt�8s:-D�ele!1�n\}:.07�rn I R 15 d N b 582 I
diI;�;dêB���en��n�..;i�2) LE!SIN'E

� I�Ltilua_]��!. ovem ro, ,

�§ÉrMõ;r@tlariiii7.pÉêrrfÃ:ê ff I

5,5 ,�P _. gasolina
11 HP� ,,'

35 HP
50' HP

Im 84 HP

WJ GRUPOS GERADORES - "P E N T A"
Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos � Com
motores DiESEL "PENTA", partida elétrica, _ ra_diator _":
filtros - tal:1(lu� de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente' com flange

.

elastica á Alt�rnador de. voltagem -

trífásicos 220 Volts - com· excitador _ 4 cabos para
ligaçã� � quadro, completo de contrôle; todos conjuntos estãú
assentados sôbre longarinas prontos para entrar emJunciona-

. menta.. .'.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
SAN T A C A T A R I N'A

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias
·Rua Saldanha, Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R t M U 5'·

,

ex. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS I
I -§F-lêpêêJ§Jêêê;#J@r#)@r#Jr#l$@@@r#JE�---------------------

11-. D

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

.

MÉDlCO CIRURGIAO
.

Doenças de fJenhoras � Pàrtoll
_ Operhções - Vias Urinárias
Curso de àperi'eiço��n�J:' e

Ionga prática nos HosJ;Iltal. crI
Buenos AireB., ,

.

CONSULTÓ.RIO: Rua Felipe
Schmidt, tu ..13 (soQrado). FON.·
3ú12.

'

_HORARiO: da.' a ,,,,'18 �o.
,

raa ,

Residência: Avenida' RIo. Bu,n-
eo, D. 42. ",'

Atendé chamada.,
'relefone:

.

- 1296. _

�---------------------

-lrí.mICO
O.,.raçiel "" :Doellças de Se·

altoraa _. Cfinlca de Adulto., ,

Curso de' �Bpecialização no

aospit,";� dos-�Se!vidores do •• -

tado. _. '..

(Serviço do Prof. .ariano ...

.Andrade).
-

. ,

Consultas - Pela manhi no

aospih.l de Caridade. -

.

À •. tarde das 15,S!) bs. em dlan

te no consultório á' Rua NU,nas
Machado 17 Esq'lina de Tlra-'

dentes. Tel. �76íl.
.

:Residência. - Rua Prelld.ate
Coutic.ho 44. Tel.: 8120.

-,mi. JÚLIO DOIN
VIJlIRA
l\U:DlCO

!l;SPECIALlSTA EM OLHOS
.oliVIDOS. NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES
(Rira-Vermelho - Nebnllzaçio-

Ultra-Som
...{T�atamento de alnlll1t. I••

operaçio)
An&lo:retlnl>seopia _ l1eeelta de

Ocnlos _ Model'Jl6 "qnlpamento
•• Oto-ilinolarlnro1olt1a <ánlen

no Estado)
Bor'rio das 9 àI 1l! hora. •

da. 16 às 18 horal.
.

Consultório:. - Rua Vitor •• !

reles 22' - Fone 26711.
Res. - Rua São Jor,. 16 -

Fone 214 21-.

DR. !. 1.0BATO
FILHO

Doençu do aparelho respiratório
. TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
, DOS 'PULMõES

_ C,rurlS:3 do 'I'orax
Formado, pela' Fa�uldaJê Na,:!.',
nal de M-edicina. - Tisi.oh·iri�ta �

'fiS)'Oclrurgião do Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de e@peciali:r.a�io pela
S. N. T. �x-interno ti EX-llIlsls
tente lie Cirurgl� do Pruf. Ugo

Guimarães (Rio).
Cons.: Fellpe' Schmidt, 1:8 -

Fone 3801
�

,

Atende em hora marcad:1._
Res .. : - RuI. Estevo. Junin

80 -- Fone: 8191

, I
DR. EWALDO 8CHAEFER
Clinica Mjdica de Adultos 11'e Crianç81l
Consu1tório - Rua Vic-'

tol' Meirelles n. 26.. I-

Horário das Consultas -I .

das 15 às 18 horas (exceto
aop t!ábados). '.1
ResidênCia: Rua Mello 'e I

Alvim, 20 _!_ '1'el. 3865. �

.DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado Dela Fàcnldade N3-
.:Ional de . Medicina da Univer-

sidade do Brasil
.

Ex-interno por concurao da Ma
ternidade-Escola

{Serviço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima)

t':x-Interno do Stlrviço de Cirur
gia dó Hospital 'I. A. P. E. 1':' C.

do Rio de J1\neiro
Médico do Hospital de Cal'idade
e da Maternidade' Dr. Carl�..

Corrêa
./ DOENÇAS DE SENHO'iAS -

PART.OS - OFERA()nES
PARTO SEM 'DOR pelo··
método psico..profilático.
Cons: Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.
,

Atande com horas marca

das - Telefone 8085.
'.Kesidência:
Rua: General Bittencourt n.

101.
Telefone: 2.698.
-

LAVANDO' COM .SA.BAO

\Zirge·m ESJaecialidade
. 'da (ia. WETIEL INDUSTRIAl- Joinville- (ma�ca registrada) ,

economiza-se lempo- I' . dinheiro ..

DR. ANTONIO MONIZ
D:& ARAGÃO

<'IRURGIA TREUMATOLOGlA
Ortopedict

C".-,ultórw: J-oão Pinto,. 18.
, Dan 16 à.s 17 dlàriaml'nte.
Men:os a08 Sábado.
Re8: Bocáiuv8 131í.
Fnne: - 2.714.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
'res, além de explen4ido para m�tor auxiliar de barcos á vela.

Completamentétquipado, incJusive painel de instrumentos.
Dispômos para 'entrega imediata, nos seguintes capacidades:

"

80 HP Diesel
BtJ BP "

103 liP "

132 HP " "

(direita e esquerda)
" "

"

"

-----_ ..�._._'------,-----�--�-',__ ---_. _.- .. "

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

.............� �..� .
• 'Y

.
-

..........,
• ..

;, __ .J:j

III. Transp�rtes de Cargas em Geral entre Florianópolis _.' Curitiba
I _ Porto Alegre - São Paulo _ Rio e Belo"Horizonte
'.
I.
I·••
'.I.

II
Ii MATRlf:: FLORIANÓPOLIS -. Escritório e Depósito:

Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535
I /' End. Telegr.: SANDRADE

'

'I· FILIAL: CUR;TIBA - Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936

I Escr-itório e Depósito: Fone: 1230 - End. Telegr.: SANTlDRA
•

I
I
I

I
i
•

i BELO HORIz;ONTE - Avenidq COhtor�o, 571 Ii FONE: 4-:75-58 - Atende: "RIOMAR"
· ' .
• � I.....•.................., � .

Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até 'São
Paulo com o Rodoviário Rápido,Riomar

\_ -', ':.1''' ..,

AGENCIA: PORTO ALEGRE.- Rua'Com. Azevedo, 64
Fone: 2-:3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL-,

Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, i666 - 76
Fone' 2-70650 � End. Telegr.': SArDRADE

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33
e 32-17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

IJR. CLARNO G.
GALLETTI'

� ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2.46&

Florian6polil -

-----.-�._._- ..,;;;.�

• •

"A Soberana" Praça 15 de novembro - esquina'
���[;rII��,,��� I":' ',� f �

.

� ! {jj .. ;' j "

_� J . , ..:
'.' .., , rua Velipe Schmidt

���-·--:-'"-·--·�i�'��;.--
-

�:,� ;t � _.��
_'-- '.- .

.

}<'ilial "A Soberana' Distrito do ·Estreito - Canto
!.J. .! �.� t � � I � .;� 7 ;�:",

• � r

:fi �

-Viagem-com segurança
e r_pidez' .

80 NOS OONFURl'AYEIS MIORO-ONmus�.o--

1II'IDf {<S.DL:BIASILIIIO." �.
iFlorianóPC?lil - tta1a� - JóiDvllle - Ouritlba
j �t'5». .:.i;E &;K..�.:,
�·AgeAnCla. 1í.1h&)Deoaoro <elquina"da"
I • Rua�ITenent.isll't'elra;, !J:-'

I

Desde a escolha dos tecidos padrão c.orte e aea
bamento perfeito tudo- é motivo do maximo cuidado
p_elos expecialistas responsavei�f'pela confecção das
roupas hllpedal Extra. Só assim é possIvel obter uma
roupa per�eita e Que veste b€M.

.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOIVADO:
Agora é certo, o tão comentado noi-

vado de Ibrahim Sued e Glorinha Dru-

mondo

'--::--

CONVITE: .

Da Sociedade Guarany, recebi o

onvite para a apresentação do desfile de

�odas patrocinado pela �'Ca�a Brusque",

,exibido nos salões do Clube XlI de Agos-

to.
.

--::--

PEZAROSO, ouço falar que não mais
sairá a "Operação-Copacabana" que tan
tos benefícios traria .para os moradores
da Zona Sul, que vivem cotidianamente o

problema das conduções lotadas, por cau

sa, principalmente, dos maus itinerários
dos veículos coletivos. Eu não queroacre
ditar no que me contam ...

-,-::--

Está de viagem marcada para os

Estados Unidos a família de Rud Sch

noor, onde' fará os festejos de "bodas de

lata", que será dia: :14 próxim�. NADA mais nada menos do que uni
.milhão e duzentas mil mulheres funcio
nam na França como costureiras. Mais
espantoso ainda é que só recentemente
foi criada uma· associação das costurei
ras de França, que tem na sua presiden-

__ : :--
.

cia �. S1'a. Journeaux.

O estabelecimento de "Moveis Cimo", - Para as doze princesas em dispo-

nada deixa a desejar, para um lar boni- nibilidade matrimonial no Velho Mundo

to e moderno. acontecem apenas- quatro "sangue-azul':
--: :-- I que são: Principe Constantino da Gré-

Quanto a escolha da "Rainha do cia; o Príncipe Harold da Noruega e o

Charme" ·em a noite de sábado! nos salões I Duque de Kent da Inglaterra.
do Clube xn de Agôsto, não foi possivel, Por hoje é só.

acontece que" a candidata de preferencia, ''I __
o '--

a dona do Charme, não compareceu a Comentou o pianísta 'Luz Fernando

festa. Estou em planos para a escolha no Sabino, que já se tornou .vulgar esta his

próximo mês. tória de pianinho vermelho.
.

Realmente
•

v
,

seu moço, comecei a muito tempo, mais o

piano, não mudou de cõr.
-::-'Á

--::--

'DESFILE BANGU":
Como acontece todos os anos, nos Es

tados, recebi autorização da Fabrica

"Bangu", para a realização de mais um

desfile de modas nesta cidade. Dada as

exigencias do referido concurso, para a

escolha, de "Miss Elegante Bangu", es

tou preocupado com a coleção das srtas.

que puderam concorrer ao título é bem

alto, poderá levar o nome de nosso Esta
do, quando, no Rio, dos festejos finais.

Está marcado para os primeiros dias

de setembro o enlace matrimonial da sim

pática srta. Maria Helena Kester com o

1'. Dário Carvalho. Sem dúvida será um

acontecimento social.

,

ANUNCIOS

�::--'-

O cronista Ibrahim Sued, escreveu

para esta coluna :

O Sr. e Sra. Spitzman Jordan recebe

ram mais uma vez para um pequeno jan
tar seguido de cineminha. Pelos rumos,

eu creio que vocês todos já estão advi
nhando quem será a "Hostess" do ano".

Aliás, a Sra. Josefina Jordan recebe- com

muito bom-gôsto.

--
..
--

"BAILE DE GALA":
Reallzar-se-â no dia 17, o suntuoso

baile de gala, que será em comemoração
ao 850 aniversâríoado Clube XII de Agôs
to. Por certo, terá grande efeito as lin

das toiletes que será exibida durante o

baile; com a nova iluminação indireta,
que deu ao salão, um chie todo especiaf

� Uma orquestra de "Violinos", abri
lhantará os, festejos e a apresentação das

"J)ebutantes".

---::::: :--:--

Uma das coisas mais dolorosas que
acontecem nas escolas d'e Hollywood, é

quando ocorre um divórcio, o eseandalo

que se faz em grandes ,manchetes nos

jornais. Os filhos dos pais em litígio são

perguntados pelos -colegas : "Seu pai é

mesmo cruel ou sua mãe é que' é uma

alcoolatra" ?
. .

"--::�
� Um alfaiate Iondrino, imitando os

nossos vendedores da rua Larga, come

çou a caçar' fregueses em plena via pú
blica, de fita métrica em punho, amea

çando tirar-lhes as medidas. Começou ha

alguns meses este expediente para au-,
mental' a sua {reguesia e hoje empregou
outros quinze profissionais, \ que sob a

sua direção, funcionam em plena via pú
blica. Com isto já ganhou muito dinheiro.

--::---

Aniversariou-se dia 9 a Sra. Maria

'Damiani esposa do professor Anacleto

Damiani. A coluna social cumprimenta
desejando os melhores' votos de felicita

ções.
--::--

Ana .Maria Siqueira, fez as melho

res referencias ao Restaurante Rancho

da Ilha.1
-.:__ ----�---

'TudolPassal
Nada é eterno na vida. Tudo tem o seu ciclo. A pró

pria natureza passa por transformações contínuas.
Também as oportunidades passam. Especialmen-

te as boas. Inclusive a grande oportunidade de se po
der comprar casacos de pele a Cr$ 2.320,00. O fim do

mês não está longe e si alguém .pensa que a liquídação
üe inverno de A Modelar vai ser prolongada, um dia

S!�lll'r, além do dia 31, está enganado ...
Não poderá ser prolongada porque, a praxe nos úl

timos anos, tem sido a realização durante Setembro· do
"mê3 dos enxovais". Mês durante o qual tôdas as aten

ções, exposição, propaganda e descontos, etc. se rene

tem, sobre os artigos para noivas, roupas brancas, ar

ti�os de cama e mesa, toalhas de rosto e banho etc ..

Nêste ano também a roupa branca
.

para homens

fará parte do mês dos .snxova.ie. Porque não facilitar ao

sexo forte a compra da sua roupa interna?

<-
Assim os que ainda não se valeram 'das grandes van

�ag�ns oferecidas pela "liquidação de inverno" devem

.aze·lo logo. As oportunidades passam.

EM.

JORNAIS
.

REVISTAS .

EMISSORAS
éOLOCAlAOS EM QUAL·
QUER CIDAI>E DO BRASIL

REP. A.S.LARA.
ItUA S&lADOR DANTAS.40 - 5.- ANO.

RIO DE JANEIRO - 'O. F.

11,
: .. )ii

._ �.

�
I,

,,,,,,,:,k"��l"K�'!-"-'"

,HorneIls de ação fumam Lincoln!
��"""·�·Í''''��i�.�'''''·· -

.....� .��....��,*............
.

-
...

�

CornoVocê, ólo é um homem dinâmico. decidido e confiante,
E também un1 fumante que. exige mais ... somente Lincoln

consegue s8ti�f�z�-10 �lenan1ente � �\.?iu) S�leta l1?-istura
de fumos �speclms, Lincoln � �4 e um CIgarro

, que mantem.maço apos . .

��, /' Inaço, ameSlua

inconfundível qualidade

.�.

- LINCOLN
elA. DE CIG_A..RROS SáUZA cinz

. Noticias �do .PTB.'�, �
o PTB toma a dianteira na defesa dos analfabetos

vara que lhes seja assegurado o direito de votar. O De
putado Federal Chagas Rodrigues, da Bancada dç PTB;
declarou na Câmara: _

'-

a) - nenhuma das constituicões modernas exceto'
�1 de Portugal (Estado totalitãrtoj, abre exceção entr�
os cidadãos por' motivo de serem ou não serem alfabeti-
zados;

,.

b) - no Império, a. pezar das restrições à sobera
nia popular, os analfabetos não estavam excluídos do
direito de votar. Neste sentido, a legislação atual é um

retrocesso,
Na !Ã.ssembléi:;t Gaúcha, o líder da Bancada do PTB,

deputado Wilson Vargas, vem defendendo o direito de
voto para os analfabetos .. Nesse passo é acompanhado
pelos, deputados Milton 'Dutra e Temporani Pereira, com

os seguintes argumentos:
a) - dois são os motivos por que se recusa ao anal

Iabeto o direito de votar: falta de capacidade intelecti
va para conhecer dos. assuntos públicos e discernimento
para, operar a sua ascôlha :

11) - hoje, entretanto, vivemos' sob o ·domínio do

tícos, a palavra dos que conduzem a nacionalidade já
ticos, a palavra dos que conduezm a nacionalidade: já
não é mais argumento a falta de capacidade para ler,
corno 4'notivo fundamental para se negar o direito de
voto :

e) - os poderes públicos hão de encontrar, como

"JUÜ'3f. nações do mundo encontraram a fórmula pela
qual, sem vícios, os -;lllalfabetos possam votar, já que
51% à-as pessoas em idade de votar (com 18 anos com-.

pletoa) são analfabetas. ..

No tocante ao voto do analfabeto estão vindo à tona ;.11j'iii-i.i3i·.imi.i"�'il1"�i'i'�·-:;:-�tU.;r;;••�;;·;;.;-;'.;".;P;�;";�;,;;-,:�=y-,-.
nas discussões, revelações interessantes e algumas es� V O (E" S A B I A.' '. • �-�

.. -,�-,

larrecedoras, senão vejamos:
a) - O Professôr Orlando Monteiro de Carvalho,

,/ I

da Universidade de Minas Gerais, declarou estar 'can

sado de ver o homem mais rico de determinados municí

pios, que não sabe ler nem escrever, eleger deputados e

senadores; '<,

• .

.

b) - O Prcf'essôr Victor Nunes Leal, atual Chefe
da Casa Civil da Presidência da República dotado de

mtel igência privilegiada a serviço do direito público,
proclamou que não é de modo algum necessário para o

eleitor votar bem, para exercer o seu direito cívico de

votar, que êle esteja em condições de conhecer as qua

lidades pessoais dos candidatos a todos os postos. Bas

ta que êle tenha confiança no líder, já que só pode vo

tar em êandidato aval isado por partido ofiqíalízado.

. O ilustre General Teixeira Lott, cuja vOfà'��o demo-

crática e legalista apenas é contestado pelos' tráfegos e'

líricos golpistas, soube, com a coragem que lhe é peculiar
romper o tabu da pseude aristocracia, ao discutir a cé�

dula únicá, em 1954, e d:fender o dj.re�to ,dos,.a.palfabe
tos ao voto. Como nem toda a sabedorIa, da ��ra está
Eas :etras, o analfabeto é ape;tas um ho�mJque não

"pren.rleu a. ler e escr�ver. Mas os profetas .dé;jlsrael e

os reis antIgos do OCIdente eram solenemente� analfa
']JEitos,' sem ci II e isso nfes in 'bisse ele eSCl'eve1'''essa opu
'lenta história na qual os filósofos de anel. 'no dedo
tam fatos e apanham citações sábias e pruüentes.

DIA 24 - A Grandiosa FESTA DA CHITA em Home

nagem à Imprensa Falada e Escrita.
Reserva de' mesas para os dias 10 e 24 na

Secretaria do Clube a partir das Qui�tas
Feiras no Horârío das 19,30 as 20,30hs.

A V I S O
A Diretoria avisa aos seus associados que a

partir do próximo dia 15 não será permitida
à entrada dos sócios nas Festividades sem

'

apresentação da Carteira Social.

A S í f ilis

.. H

o :o�ç�;��ô
TRABALHA INCE5SAN-

'TeMENTE. o /lft}óCt/
(,0 CARD/AcO OSrtfM
(IA! BREVE O€fKIIN- �
50- ENTRE ClfDII D:

P(JL 5AÇA<J. DE
MODO &UE TI?A
BIILI-IA NOVE #0-
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HORÁRIO,DOS AViÕES DOCONSORCIO
,JA(/CRUZEIRO DO SUL E SAVAG NESTA CIDADE

Dia

Semana

Segunda
"

"

Te1'/;a

"

"

Qqartà

"

"

Quinta

"

"

Sexta

"

"

II'

Sabado

"

....

"

Domingo.

" ,

".

'"

. Chega�a Partida

Vôo
, 408',

, "437 '

Avião PRO,CEDtNCIA Avião

12,55 Chapecó, JJúçaba, Vi-·14.;40
. -,.1 "\

13,50 deira é' Lajes
Rio de J�n�irà, Santos 14,20

". I .

. P aranaguá, Curitiba;"
12;00 Joinvile e Itajaí. -.

D.ESTINO

417 12,05

438 gre e Bagé,10,30 Paulo e Curitiba

P. Alegre e Lajes

456 13,20

418

•
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DE P A R , A M E N TO DE' S A Ú DE P Ú.B L I ( 1I ,.

_, .

����:''''':.�'

3 - sábado (tarde)' Farmácia Nélson

Farmácla Nélson

'"

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

,2& _::._ domingo. .

��.,
;�� :�1

- saüado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

�;�: tI o serviço noturno. 'i:;erá efetuado pelas Farmácias StO Antônio e No-
'( v ,�1 terna, situadas às .ruas Felipe Schmidt, 43 e Trajano.
"'!" "

ESTREITO _
,

_

),( :j, 4 e ,18 (domingos) Farmácia DO CANTO "'Rua Pedro De�oro, 1.627

» 11 e 25 (domingos) Farmácia INDIANA Rua' �4 de )'1a1O, 895

,�1'"
.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias, DO CANTO e IN-

.1\ ;' "

DIANA.. -

A presente tabela r. ão poderá ser alterada. sem pr'v!&, '3Aütorização
�. 'deste Departamento ..

· -"-.,

D.S,P., em 31 de agôsto- de 1.957_
.'

/"

Luiz Osvaldo d'Acâmpora,
Insnetor de Farmácias.'

18' _:;.. domingo.

'2'l''"7'" sábado. (tarde)

Bagé, P. Alegre, Tu- 15,00 Curitiba, Silo .Paulo e Rio

ltajaí Cuvltiba, São Paulo
, .

e Rio. de Janeiro

Lajes e Porto Alegre.

.

·· ..�i,
xxxxxxx- X -XXxxxxx
x x.

x CAMPANHA DE EDUCAÇÃO x

x FLORESTAL
x x

xxxxxXX-.X -xxxx'�xx
Rio de Janeiro e Cu--l�,40 � Cri�iúJÍia,'��(\rto Alegre, Pe- x x

rítíba.
.

-.

lotas J 'Ri� G,rande.' x A Acácia negra' é espécie x

x de cresclmento rápido,' per- li:

x mitindo aos 7 _ 8 anos a ex- x

Rio. de Janeiro São ;_ 12,35 Laguna, Tubarão, Porto Ale x ploração das cascas para .ex- x
x tração de tanino, - além de li:

x também produzir boa lênha li:

11,00 Itajaí, Joinvíle, Curitiba, x e ser planta fertilizante. x
, x Consulte o 'Acôrdo Plores- xParanaguá, Santos e Rio de

x tal' sêbre assuntos' flores- x

Janeiro. x tais. x .

Rio. Grande. Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de Jàneiro, : x li: x x X X _ X _ X x s x x x:
P. Alegre e Criciuma

427
barão, Laguna.

11,25 São Paulo. -Curitiba,
Mafra c Itajai.

de Janeiro.

12,10 Laguna, .Cr.ciüma e Porto

Alegre,
441' 13,50 Rio de Janeiro, Santos, 14,20 /LaJes, Videira, Joaçaba e

Paranaguá, Curitiba,' Cha,pl!C6.
Joinvile e Itajai, -�>l;'1"

.

417 12,05 Rio' de Jan=iro São. ----" 12,35 Laguna, Tubarão, Porto'
Paulo. e Curitiba Alegre é Pagé.
P. �legre, Cricíuma

'

14,15 Itajaí, Curitiba e S. Paulo.
"" �. .".,""'\

-

1'•• ." 4. �"

�:!;::�, Jr.açaba, Vi- 11,25 Itajai,. Joínvüe, Curitib-a, ---F-u--nc-i-.o...:n--.-a__:;.r:::;:ia::..:....._-.-,---F�A-B..-RI--:-CA-·..

-::-::..

Df-MOVEIS :,E�TUfAD�OSdeira e Lajes, Paranaguá Santos e Rio. de /

--...,.

Ordenado Cr$ 3.200,00
Firme em calcules e qí.le domine perfeitamente o

português. Contadora. Não sendo competente é favor não

se apresentar. Telefonar
..
para 2919 das 9,30 às 10,30.

13,45

442

418 .

.11,00
14,1'5

.Taneiro.

ti

t

'Bagé, �. Alegre, Tu- i5,OO Curitiba,,�. Paulo e Rio de
i
-

barão e Laguna. Janeiro.
10,40425 :E M P R E G A D A

Farmácia Moderna
Farmâcia Moderna

Rua João. Pinto
Rua João Pinto

Fárii�ácia StO Antônio Rua Felipe Schmídt, 43

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarínense

Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Noturna

Farmácia Notuma

Rua. Trajano
"Bua Trajano

,,-

"C O N F O R'T O"

DE GILSON MATHEUS

S. Paulo, G1.�ritiba e 11,25 Laguna, Tubarão e Porto,

Itajaí. .
Alegre.

13,50
Rio de .Janeiro, San- 14,20' Lajes, Videir!t, Joaçaba e

tos, Paranaguâ, Curiti- Chapecô,

12,00 ba, Joínvile e Itajaí. "

Rio. de Jaur-iro e Curí- 12,4.0 Criciúma, P. Alegre, Pelo-. ,

\

tiba. (1t-àS e Rio' Gr.al14.�. �

:O�! '
'

I .

Apresenta seus serviços sob a' direção de técnicos
.. : estrangeiros .

Precisa-se empregada que saiba cozinhar para j A-tende pedidos de Colchões de molas para casal e,.

pessoa sozinha - 183 Av. Hercilio Luz (fu�dos). I solteiro, divãs" Soomíer e, grupos estofado� em geral.
, �__----_--�.--_--__ . Convem conhecer os preços. .

Rua Marechal Camara, 85 ((Fundos)
Estreito Santa Catarína

441

455

417 12,05

.

428

442
13,45
.11,00

Rio de Janeiro S Pau- 12,35 Laguna, Tubmao, P. Alegre,, .. . -

'-

lo e Curitiba. - e Bagé.
P. Alegre, Tubarão e 14,15 Itajaí, Mafra," .Cur:itiba e

L-agima. São._{Pauro .

Chapecó, .Joaçaba, Vi", i\25 ItaJaí, Jo.invi}e, Curitiba,

13,20 deira e Lajes. Paranaguá, Santos e r-i� de

Janeiro..
. \

Rio. Grande, Pelotas, 13,50 Curitiba \e Rio de .Janeiro.

456

407 13,15
P. Alegre p Criciuma.

'_

Terça, quarta
Rio de Jan,�íro, S. Pau- 13,45 Laj'es, Videir::., J'oaçaba e -PELA TARDE

14,15 lo, C.uritiha e Itajaj' 'Ohapecó. Quinta e sábado.

Bagé, P. Alegre, Túba-'15,OO It'ajaí, Curitiba, ,S. Paulo e PELA NOITE'
.

--no a J
. Segunda-feira '20,30 --:- 21,30 hs.10,50 l'ão e Lagan·a. filO. e p"nelro.

O 2' 30 h' -'.21,3 - 2 , s.Rio de" Junei-l;o. e S. 11,1,0 Po.rto Ale,gre (Convair). Quarta-feira' 18,15 - 19,15 lis.
Paulo. Sexta-feira 18,30 ...:... 19;30· hs.

14,30 Porto Alegrp 14,_50' São paulo e Rio de Janeiro Cada aluno po.de eSCo.lher "segundo.; seus' horários
(Co.nvair). preferenCiais ôs cursos co.trespondentes a seu nivel."

.' Co.ndições: Inscrição Cr$ 300,00 mensais
.

. 250,00 cl;ianças .. ;PENSA0. Para maio.res detalhes e inscrições, falar, com, Pl:of.
Alugam-se bons quart.os I JaC'ques. MOllssempés l1()S ho.rários acima, no Col,égio

I
com' refeição,- a Rua General Barriga Vel'de, a Rua Ferreira Lima. "

•

Bittencourt, 43'. t -

23- ·24- 25- 26-, ..

ti•• ' J IC.IE II &21_ .." Si a 2 1$_....· M

-----,--�.�--�---� SINDICATO DOS EMPREGADOS·' NO
.cOMÉR,CIO DE ·fLORIANÓPOLlS

418

405

406

.• -
-

I
'-

o que define úÍ11a roupa bem foita é ·um comple-.
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corté e a canfecção, são alguns dos principaiil
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores .

;, .....
-

.

�.. ".,.,

PROGRAMA·:OO MES'
PROGRA_MA DO M1!:S

\
â.GóSTO

(S) _ SOIR,ÉE SÉDE SOICIAL � Ma
ravilhoso desfile Renaux em be

,neficio da nova séde. Mesas ....
Cr$ 300,00; Convites Cr� 150,00;,
reserva- na Secretaria.

I' '. Lia'; 11 .�D).,...:... Inicio da Semana do 850 alip,
com eompetição de "'Hipismo à
ta1rde e' uma So.irée' juvenil ini-

, ciando às 20.00 horas.
Dia 12 (II) - Jantar de co.�fraternização -

Inscrição na Secretaria do Clube.
Dia '13 (JII),,- Cinema para a· petizáda
Dias 14 ia 16 _ >Competições de Xadrez, DOlllinó

" Esgrima, Basquete, JVolei, Fute
bol de Salão.

Di'! 17 (8) _' BAILE do 850 ano com as debu

tantes:--lio -r�verno.
DEBUTANTES

Dla 3

'_

Acham-se abertas, na Sécretal'ia' dQ Clu'be, as inscrições.

ATENÇÃO L

'._
O Instituto de Beleza Iporonga Avisa 'Sua. distinta

f.�egues,ia que conta agora com uma cabeleireira com lon- "

gos anos de pratica em Santos, São P--4u1o Rio de Ja-. .

- , -"
. '�., 'RNH'''RIT-&S'�eil'f' ru:Vitor Meireles 18. """ �ua vi�ita.

_._I A'ENÇ�O
. nNHORA�� V·. Il •

'_ ..

\ ACEITA-SE ALUNAS :QE T-R�BALH�,MA.N'UAIS

:(URSO LlNGUA FRANCÊSADE
Horál'ios:

PELA MANHÃ
f

li quinta;-feira 10,30. - 11,30 ·hs.

, Bor'dÍldos ... diversos. Tricô, FrÍvolitê, -Tapeçaria,
cora.ção et. Enxoval de Noi�a e'JJebê

Tratar a Rua 24 de Maio; 453
Estreito ,

.

CID. Sílvià 2.0 3.0 4.a e 'sextas-feiras d·as 8 às 11

_: horas das 18 às 21,30 Sábado da's 14 às 21 ho.ras

De-

EDITAL N0 4
-Em virtude de não haver alcançado coeficiente (2/3)

I nas eleições da Direto.ria, Conselho Fiscal, 'Represen-:
. ta�tes junto a Federação e seus respectivos -sup!(:últés,
,realizadas no dia 31 de julho.' ppo., atendendG ao que
manda -o art. 9 da Portaria Ministerial "nO 11 de 11 de

.'

fevei'eiro. d.e 1954 convoco ,todos 'Os associados deste
Sin"di.-:ato p�ra no.�a -eleição. a qual será realizada nó d-ia.
16 do co.rrente, em sua sede social a rua Trajano, alto.s
da Co.Ilfíjitaria Chiquinho, onde funcionará a UI!:ica me�

J sa c.oietora; iniciando.-se a vo.tação as 8 horas e encer

rando-se' as 18 horas.
Sómente

/

poderão votar os associados q.uites, sendo

co.ndi.ção p�ra a validade 'do pleito O· comparecimento. de,
no minimo ;5.0,% que :weellcherem aqueles requisitos cu-

jo -totaJ é de 204 so.cios.· -

'.

Pal:a 'ohtro.s qlúdsquer esclarecimentos poderão o.s.

associado.s Se dir'igirem a Sede. deste Sindicato.
'Flo.rian'ópo.lis; 2 de àgosto de 1957.

f PaulO M'aJty - Presidente.

.... "- '

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS� UNIDQS DE·

FLOiuANÓPOLIS
A V I S O

:"����f-; .. � ã"j
Pelo pi'esente comunicamos aos interessados que

desejarem ingressal' nas novas turmas do Curso de In
glês, que a··matrícl.lla estará àberta entre os dias 1 a 10.
d/e agô.sto. '

.,

Outrossim, levamos ao conhecimento dos alunos
que já frequentam' o Curso; que, para êstes, as aulas
reiniciarão· no clia'cin-co, (5) ·de agôsto.

A Diretoria

VENDEDOR"�'PROPAGAN'DIS;ll' al,
O �O
I \. I
O IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO -OpE} Q
I

.' . I
O

'

RANDO ND RAMO DE' GtNEROS ALI:' O
�

I
. 6 MENTICIOS·· PRQCURA

-

VM VENDE- f
t DOR PARA TO�O O ESTADO. I
O, OS INTERESSADOS DEVERÃO SE I--6 APRESENTAR NO LAltGO DO FAGUN': O

I I
ODES, 4. . O

I·: .

.

.

,r
0...,..0-.0-0-0 -0- O-O�O-O-O

, .

>f O r m i c'a�N avc�i"o n a I
PRODUZIDA�NOS MOLDES E COM AS, MES
'MAS CARAÇTERISTICAS DA 'FORMICA ES-
TRANGEIRA.

_

Chapas de 1,23 x 3,06 mtrs. grande variGdade
de lindas côres e bel1issimos padrões..

_.,_";:;C:·ifWi!.
-

"

�

ESPECIALMENTE INDICADA -PARA REVES'
TIMENTOS DE: mesas, cadeiras, bãZcÕes, bares, ..

móveis de cósinha e' copa, refrigeradores" sorvete

rias, portas,' etc.

/"

FORMIPLAC-RESISTE AO
CALOR E- tiO ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TÃO
BARATO QUE ESTA' AO AL·
'CANCE -DE TODAS AS PES
SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM'BOM ACABA
ME1ilTO, E RESIST�NCIA'
INSUPERAVEh

.

/

Fornecimentos da fáb_rica com deseontos
para revendedoi'es, oU! dos estoque.s para
p?l'onta entrega. '

Rua Cons, Mafra, 3'5 - 1.° andar - sala-,5
FLORIANóPOLIS STA. CATARINAAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j,Ó ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARUH

o que V.

escreve

Florianópolis, Terça-feira, 13 de Agôsto de 1957
- � -

VARIZES? I
'.' USE j

HEMO-YIRTUS
LíQUIDO E POMADA

Faç;r à provo hols mesmo! Fino ou grosso,

com

INDú"STRIA E COMÉR

CIO DE CANETAS PILQT

PEN DO BRASIL LTDA.

Rua Conde do Pinhal, 92·-
1.0 andar C. Postal, 2879 -

São Paulo
.

anos. e anos as palavras
que V. escrever se

mantêm lnr'elêvels fi

com à nitide-z do

priroeiro dia I

� linta sempre limpa
---- ._---_._-- ----------"_._---------------;-----------�:....:====:;::::

,

�{;'7:r«;'{�;':r%@.'«@'�@JW{;W,«�<"';'�11Z,..f?"'f«@'�:?""�4'(..,

I Primei'ro volume da BihlioMca de I B A N ( O O O BI A ,511 S. A�
� Ciências Sociais. Um lançamento de � CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
� �ahar Editores.' � �; -

COMUNICADO NQ'l11
íí1 A. vend,a nas boas livr�rlas ou pelo m

I- ''fi �, � 'I'endo em vista as numerosas consultas .recebidas e

AO � Reembolso Postal na' � para esclar c d f' 't' t t t d I" � ,

<
_

r.; e er e. mi rvamen e cer os aspee 08 a ns-

I ALCANCE

' � '-LIVRARIAL��"... I, .ruçao na 147, baixada pelo Conselho da Superinten-

-.;;... f1 .tência da Moeda e do Crédito, a CARTEIRA DE CO-
" � MÉRCIO EXTERIOR torna público, para amplo conhe-

� DE
R' O· RUA M�XICO. 31'

...� ;�imento dos interessados na exportação, de fios, tecidos

�L
TODOS

i&<
SÃO PAULO; PÇA. DA REPÚ8L1CA. " �� e demais artigos têxteis:
�. . :::�

�//////4'//////� ��4W'����..@'4@'..@'..@'#'��!IIII!llm. a) - até aviso em contrário, o qual, se emitido, eví-
MANUAL DE SOCIOLOGIA, pejos Professo'res Jay Rumney o Joseph �ntemente não se ap;licará retroativamente, o premio t;le

I Maier '. . :, ti Cr$ 36,OOpor dólar, conforme o item 4 da Instrução ací-
• Inaugurando suas atividades editoriais, ZAHAR EDITôRES,_do Rio de

• ma referida, é de caráter fixo; .

i Janeiro, acabam de publicar importante livro, primeiro volume da "Biblioteca I b) - êsse prêmio será integralmente pago após o

I
de Ciências Sociais", coleção que vem preencher sentida lacuna na biblíogra- I

efetivo embarque da mercadoria mediante liquidação
9 fia' brasileira. ' . do correspondente contrato de câmbio com a entrega

: O "MANUAL DE SOCIOLOGIA", volume agora oferecido av público elas cambiais de exportação, acompanhadas dos documen-
• em cuidada tradução e esmerada apresentação gráfica, acrescida de excelen- : tos ue embarque e amparadas por créditos' irrevogáveis
j- te i�trodução do Professor Djacir l\tene�-et da Universidade do Brasil, põe : confirmados ou sacados contra- firmas de primeira 01'-

: Q leitor em contato com os f'undarnen tos lia Sociologia e Política, o problema : demv a critério da Carteira de Câmbio dêste Banco.

: da evolução, estrutras e funções da sociedade humana, fazendo uma análise :1-
('.) - nesta oportunidade, devemos lembrar que os

• das instituições políticas, dos processos sociais e do comportamento humano;
• recursos para o' pagamento daquêles prêmios às expor-

! são igualmente tratadas as atribuições da propriedade. 'da família e do I tações decorrerão de fundo constituído pela cota adício-
e Estado! assim/como da religião; da educação e do lazer. : ual de Cr$ 36,00 por dólar, a ser paga pelos industriais

I': l!;ste o denso e rico material r1êsse livro lúcido e oportuno, exposto com : importadores dos artigos ou
.. equipamento a que se re-

I.:.:
excepcional clareza e grande concisão, sem prejuizo da segurança técnica e • fere o número 1 da citada Instrução, Tão logo o volume
rigor metodológico; conceitos-chaves como os de "cultura", "sccialiaação", ·1

rlas »xportações licenciadas atinja UID total convenien-

"grupo", "personalidade", etc., são oferecidos ao leitor de senso-comum �tra- te, pl'oce?erá esta �a.rteira à publicação do primeiro edi�
• vés de uma linguagem de fácil comunicabilidade. Conseguiram os seus auto- tal convidando os interessados nas importações de que

: res, ha longos anos prof'essôres de Sociologia da Rutgers University, de New : cogita a Instrução 147 a apresentarem ,?S seus pedidos

: Jersey, US-A, fixar em linhas de lúcida precisão o quadro da evolução do pen- : .que serão atendidos dentro dos têrmos do, item 5 da mes-

: sarnentosocíal, desde suas mais remotas origens até nosso dia, tornando êste
- • ma Instrução..;'

-

,

• MANUAL DE SOCIOLOGIA uma obra realmente indispensável na biblioteca : �""'r"'�\"-
.. .

_ ,

: -de todo homem culto, interessado em conhecer as cousas profundas' dos gran- i «1) - ser� ig-ualmente oportuna a mais pormenori-
.�

eles problemas sociais ele nosso tempo, -- ,

'

.. zada especificação dos artigos ou produtos beneficiados
.....................9••., �� el '.

na maneira inii�ada pelo item 4 da Instrução 147, com-
pree.idendo :

B��ATILln I� Mnll� B R I :r T O �::;a:; tecidos d, qualquer natureza i
:

sweters ;
- O - camisas de meia ou de malha;

Alfa.iate do Seculo cachecol;

X
-

X ar-tigos da indústria 'de. malharia,
tu reza ;Rua Tiradentes; 9

PIIO.T orgulho da indústria ia]Jonê8a

O Senador Saulo Ramos, membro da Comissão

ESjJeeial do Senado, votou, na mesma, contra o pa-
.

rer.iér· do relator do projeto que manda realizar

eleições e moutubro de 1958 para Prefeito' do Dis

tri+o Federal. O Senador petebista, ao contrârío, do

que opinou o relator, entende que precisa' ser rea

lizada a el-eição em 1958. 'Dlversas Comissões que

tr�lbalham pela autonomia da Prefeitura Carioca

expi'es'saram seus aplausos ao' ilustre e bravo se

nador catarinense.
.. -'-oOo�

o Deputado Batista Ramos, líder da Bancada

do PTB na Câmara dos Deputados, interpelado pe

.
los jornalistas acêrca da legislação eleitoral, as

sim pronunciou:
_ Realizei 'sondagens na bancada do PTB.

Constateei que a maioria do partido apoia, em li

nhas gerais, o projeto do 'PSD, achando que êl�
ei:cerl'íL cs elementos indispensáveis à identifica

cao do eleitor:
.

1.0 - retrato; 2.0 - assinatura do alistado na

presença da autoridade el�itoral; 3.0 _: fôlha in

dividual de votação. Para nós o essencial é que o

ai ixtando compareça uma vez, PELO MENOS, à

presença da autoridade eleitoral. Poderá fazê-lo no

momeno de receber o título. E se o juiz pão se der

pOI' satisfeito quanto à identidade do eleitor, tem
poderes para fazer o processo baixar em dillgên-
cia.

" --000--
Do Oeste recrudescem os apelos :10 ilustre e

p"';stigiado presidente dr. Acácio Garibaldi San

Thiago, para que visite àquela zona, em ateenção
aos convites já formulados pelos petebístas de di

versos municipios.

-,

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO

tiL
Pavimentação da Rua Dom Joaquim

O Prefeito Municipal de Florianópolis tem o pra

zer de comunicar ao po-vo em geral que, nesta data,
entregou ao trânsito público a Rua Dom Joaquim, tre
cho u1tre a Rua São' Jorge· e a Avenida 'TrompowskY,
inteira.mente pav!!?entada na atual administraçã�.

Pelo auspicioso fato, o Prefeito Municipal agrade
ce ao povo florianópolitano, cuja cooperação com a Pre

feitUJl':I. vem sendo um fator decisivo do surto de pro

gresso por que passa atualmente a nossa Capital.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 8 de agosto

de 1957.

A
''"(I.

SOCIOLOGIA

Para sermos bem exátos não são apenas as malhas
óra sé pode comprar com enorme redução de pre
Embora todas as mercadorias de inverno tive sem

'·iHe

.�os.
sido reduaidas,

-

drásticamente, nos seus preços, fl m,

porém, O_S preços das malhas que mais chamaram. a 11(IS

sa. atenção, ao olharmos ás vitrines de A Modelar. -

Realmente é uma oportunidade magnifica- e que tão

cedo não se renovará. Sabemos que a liquidação em

apreço não será prolongada, visto de já no dia 1.0 de
setembro começarem as tradic ionais vendas dos arti

gos nara enxovais.
Para o' nosso clima inconstante que, as vêzes, em

pleno yerão, nos deséncandeia o celebre vento sul, cons
tituem-as malhas um vestuário de proveito e uso inin

terrapto. Uma blusa de malha junto com um slak ou

com Ilma saia, representa, além do mais, um traje ele

g'ante na singelesa e baratíssimo quanto ao dispêndio.
,As, inalhas que são vendidas pela A Modelai', são,

liiás, como tôrlas as suas mercadorias, d�s mais conhe
,_idas e acredita,díssimas fábricas. As marcas de "Fram

bra", "Tricot-Iã", "�itico", "Salatino", "Esge'" etc. etc.
consti�Hern uma g;\rantia de bom gÔ,sto e qualidade.

I O I
I .

.

I
I CAMPANHA DE EDUCAÇÃO j
I FLOREST�L I
I J
I I
I Plantando Eucalipto, den. I
I tro de 5 a 7 anos você terá I
I madeira para pasta mecânica, I
I madeira de construção. I

I Se deseja reflorestar, con- I
I lenha e carvão, de. 12 li' 15

I suite antes o "Acôrdo Fio- I
I anos já servirá para poste e l
I vigamento e dos 15 aos 20 I
I anos em diante terá diâmetro !
I suficiente para dormentes e I
I restal"� I

0-----

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

-----_----- ... _-.--
- .._ .. -.-'_ ..__ . - ,--_ .. _. --- --_.__._.�------

"

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO
•

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
,IMERSÃO e

Ca�lacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aqu�Cimento ultra rápido.
• Jálo abundante na tempe..

�' ratura de.. ;ada.

• ·,t;'!\;
O MIS'T'URADOR DJ.KO. de ,,,,,.' �

,

lavem Inllontanta, permit' a

fIIaior tacola de QtodllocOn C»
flJoulruru'àA. �.. .

'
__

OJ_"'-_-

._--------

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

i
,

\

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Cap�cidade:
100 J (,000 (inos

Fabricados nos tipos
hori�QI1tQ,1 , ...,rtlc;al.

• Construção s61ida, sendo a caixa interna de COBRE' t

revestida de' material altamente ISOLANTE Oã de v,idrol.

• Resistencia do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por T�RV.OSTATO.
que prOpOrciona grlnde ECONOMIA.
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de qualquer na-

galões;
tranças e trancelins;
soutaches ;
tiras bordadas ;
cordões, fitas e quaisquer outros artigos

iria de passamanaria de qualquer natureza;
barbantes;
cordas;
cabos;
fitilhos;
! inhàs em geral;
,ierseys;
ataduras;
e:ltremeiós; .

� l")upa feita;
camisas;

I camisetas;
!(mços;
[{r�vatas ;
toalhas e gua.rdanapos;
roupa de cama e mesa;
cortinas e cortinados;
li 1 tigos de. filó e filet;
redes;
lapetes;

da índús-

guarnições 'd� banheiro;
�

filltros;
mantas;
aplicações;
[;').rlas;
ep.darços;
eiásticos (tecidos e cordões)
franjas;
quaisquer produtos da indústria de cordoalha; ca

pacho5.
-'- - -

- �- -

-," ; -.�. :-�� li
_ Por outro lado, deve-se acentuar que não estãO. in�

cluídos na relação acima e, portanto, não estão benefi
ciados pela Instrução 147 os resíduos de penteadeiras, os

resíduos têxteis em geral, as estopas, as aparas de teci
dos e a bô.rra de sêda ou de rayon.

Finalmente, fica. também excluída dos benefícios da

éitadá Instruçã.o sacaria em geral, cuja exportação pro

piciada repercussões prejudiciais aQ suprinr�nto do
mercaóo interno.

Rio de Janeiro, 5 de agôsto de 1957.

a) Ignacio TOsta Filho - Diretor

a) Adelino Debenedito - Gerente.

--------�------------------�--_.------------

REPRESENTACÃO
,

Indústria de bebidas, (técnicos italianos) corri séde
no Rio de Janeiro� Distrito' Federal,

. de�tilaria própria,
oferece à fh'ma .. idônea e bem organizada a repFesenta
ção de '1eus produtos em todo o Estado:

O melhor rum. e o m�l'hor ,gin que se fabricam no

Brasi,l. Outras' bebidas de alta qualidade. Cartas com

oferhlR .detnlhad!ls, especificando número rle vendedo-
�,

I'es,' v'i!!jantes, represent.ações· atuâis, possibilidades �?>i,i
!TIm'cado, refel;ências bancarias,

. ,.

�io
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INIZWA, 12 (U.P.) - Um regimento de soldad,os britânicos e de Muscal quebrou a resistê�cia,das fôrças rebeldes do Iman,num violen-
ilo ataque contra Firq, na madrugada d� onlem, em seguida tomou Nizwa sem resistência alguma. Representantes dos rebeldes en·
I,trincheirados em Nizwa conferencia ram com os delegados polílicos do, sultão a dois kms. e meio da cidade e lhes anunciaram sua

II,endicão assim como seu reconhecimento a sobérania do sultão sôbre Oman e Muscaf. Nem o Iman, Ghaleb BinAli, nem o seu irmão
...;..

I•••••O�••••••••••••••••••••••••••"�......���••••••_•••_!��_!.í_ !�.�.��. !��!�!!!!!����·C!···l Ihalib, estavam nas imedia ções nestes momentos. A

���fN°:�o TJ�::�y' nM AlUO HIQT�DI AnnD .

, NAPloN AI nA 1111 A iin I nll1 Iação
que quebrou a �esistê neia de três dias eo�seeuti.

aru ou RUl1R r U B UII O
.

,II Ruun Kb U R� UR R UII� U8UD :vos dos rebeldes de Flfq começou ontem a nolfe e se
A 11 de Junho de 1876, O Visconde foi, Presiden- ra., I quivo e a Bibliotéca do Mi- =,.desenvolveu com uma' precl·sa-o geo'me'trllc'a O brllgade'nascia na antiga Desterro, te de nos�a Província e da I Afonso TaUnay. passou a

I' n�s�éri? do Exterior, pro-I '

"'. _

I
/

I
hoje Florianópolis, Afonso do Paraná, deputado' e de- meninice em a terra natal vidência sobremodo acerta-.

O Robertso' m nd nte d 'oi
r

m td' Escragnolle 'I'aunay, o poi� Senador po�' Santa C�-
I
indo depois para o Rio d� I d.a, vi�to .que não p�dia t�r I r nr co a a ' a c u�a, eu ve erano

I h
.

d t tarína, Era brilhanta ofI-1 Janeiro, em companhia dos sido indicada pessos -mais g b t' � I
IA.

·llt I di O��:dtV���:il:i::,r n� ���� cial superior de Engenha,-I pais, onde �e, m�triculou na idónea ou capàcit�da .para 01 com a en.e com arga exp",enencla mil ar na n Ia.. s
erudito dos catarinenses e ria do Exército Imperial Escola Politécn ica. Em .. desempenho de tao Impor-. íecl ti. ·tl

,.

t d IIo maior -i1istoriador nacio- herói da guerra :do Pai'a�' \ 1900, contando 24 anos de tante incumbencia. : atOn eClmen OS seguiram o I Inerarlo raca o a nOI e.
nal. ! guâi, "glória das armas e 'idade, 'recebia o grãu de Dad6 o �eu jâ então re-:�•••••••••••••••••�8•••••••••••••••e•••••••••••�•••••••••••••••�,I

conhecido e incontestavel
-----'--------- ---------

valor como historiador e'

cientista, foi Afonso 'I'au
nay convidado, em 1917, pa
ra dirigir o Museu Paulis

ta, e até hoje, contando 8'1

anos de vida' útil e precio
SR, con tinúa o preclaro ca

tarinense,: naquele honroso

e elevado posto, ilustrando

e engrandecendo o impor
tante e modelar estabeleci-

A exemplo dos anos an- vidades atinentes ao campo, lio o palácio das Laranjeiras e

menta científico, orgulho. teriores, realizam-se hoje, jurídico, para que o aluno se inscreveu pela terceira zona

da terra e da cultura pau- na nossa Faculdade de Di- não sáia crú. ...: eleitor�1. Como se sabe, perde,

reito, as eleições para no-l ,Há muito acham-se para' Iraiu seu valor todos os títulos,
va Diretoria do Centro Aca Iizadas as obras de constru: os quais deverão ser substituí-:

dêmico. /

. I ção do Restaurante Uníver '
dos pe lcs novos documentos,

'

,
.

, A sitário, conforme noticia-I RIO, 12 (D.P.) - O presidente
Para tanto, na dIas ve� : mos há dias, em virtude de da COFAP, coronel Erederico

se. movin;en�ando os partI-! estar infringindo dete-rmi' 'Mindello, informou hoje à Dnited
dos academIcos� ,eI? busca nações prescritas no nosso' Press que já chegoi! ao Rio o

cada qual, da vitória. I Código Civil. 'primeiro carregamento de feijão

E' necessário salientar, a E' pois de inteira necessi- e arroz, que "em de ad'quirir em

<lemagQg1a entre os parti'l dade que O partido vence-I Goiás. Éssa primeira remessa,

dos a 'incoerência 'entre os dor, alije as incompatibili- que será vendida diretamente à
CN'O original o ,colête do uniforme do soldado do Reg i- tras associações culturais e ,

I
' �

estudantes, gerando a pro' dades existentes no seio d.o, popufação a. preç�s reduzidos,
n;cnto de Linha de Santa Catarina, é VER.DE) científicas do .país e do es-

misc'uidade e embargando estudantado e, logo termi- ,constou de CIllCO mil sacas de ca-

trangeiro, bem como Pl:o."..- as obras de melhoramento I nada a causa que ora tramí-
.

da um dos produtos.
Foram seus Q'enitores- o' das letras" "historiador Engenh " 'o Civil De 1904 a

-' ,
. J f A d C it 1 dê i

, I ZDR cn 2 (D P) O'
�

,
•

.

' eu 1 1 . -fessor da Universidade de que devêra há muito serem 'ta no. oro a apI a, e Inl- I, 1 ..
- correu

Visconde de Taunay, (Dr. consagrado da' "Retirada 1910, foi professor substitu- S- p' I' .

t t
I

iniciadas tais como a cria-
I cio novamente às obras, pa- um violento conflito nesta cidade

Alf d d'E , II T" I "
' ao au 0, e incon es a- J." .

I
._ .re o ,t<;SC.I agno e. <111.1- da �aguna e . romanc�sta to da Escola Politécnica. I t

' ',,' . I ção de, um Curso de Orató- ra que o estudante possa; por ocasrao da chegada de tre·'
nay) e sua dl�na e vIrtuo-, admirável de "InocencI,a",. ,

" I
ve men e, o maior e o mais :

ria imprescindível numa viver melhor e, tenha índi- t sentos e cincoenta jovens Suiços
sa esposa, a VIscon�essa do I "duas obras que alcança- I

EfetIvado, exerceu a cate- producente' estudioso da Fa�uldade de Direito, mai-' ce de aproveitamento bem, que participaram do Festival da

mesmo .tít�do, (D�. Cri,sti-. ram ren�m:. ",a1io�o cul- (h;a até 1924. Em 1920 rece- História de São Paulo. Es- or númer� de júris simul�- melhor que dos anos

ante., Juventud,e
em M,oscou. �ouv�na TeixeIra LeIte d Es- I tura pQhmatIca, Impre§- beu do' Governo Federal a creven até hoje 18 obras. dos e quaIsquer outras atI- r10res. u�na batalha �e gra�des plOpOI

f'lh I.' - '

I
çoes na estaçao Zunch_ Eng, Se·'cragnolle TaunaY)";' 1 a

I
sJOnante em todas as ar- in.cumbencia responsa-bilis- imp?rtantes sôbre a histó- gundo as testemunhas o conflito

dos Barões de Vassouras. tes e ciências que cultivâ� sima de reorganizar o Ar- Ont. na 7a pagina ,. " .. ,. ..

'

,

'Icomeçou quando os recem cheg!\;,

L
' B O DAS D E P R A T A � ":�:s r�,st�;;���o�arta�Aon!���100 P Comemora na data de seu círculo de am�zades... CRIA". Houve vários fel'idos,�. j' E,,-ê \i\

i .'
,\ 111111111111111 hoje, o 25.0 aniversário de E' filha do casal a gentIl porém as autoridades não efetua

(Cont. na 12.a pág.) 104,3; Junho: 81,24; Ju' consideraçõe;:;, c,ia e das suas condições pa-, feliz consórcio, o' distinto e prendada senhorita Cad Il'an� nenh.uma' prisão.
não estava em condições lho - 70,21. o ex'diretor do,Hospital ra o seu aproveitamento co-tcasal Rudi. Scbnoor e sua Schnoor, fino ornamento de 'Cidade do Vaticano, 12 (D.P.)-

para cobrir essa despesa, Durante o ano passado "Miguel Couto" fez sentir mo sanatório pará tubercu- espôsa' d. Rosita Stodieek nossa' sociedade. 'Anuncia-se que o Papa Doze re·

cuja importância, a muito (oram internados 240 indi' a gravidade da questão, la- lo&os, acreditamos que o sr. Schnoor, elementos de, des- Às, muitas homenagens
i citarã a oração Angelus Domini

.custo, conseguiu reaver do gentes, Atualmente, ,existem mentando que o� poderes Gove-rnador Jorge Lacerda, taque em nossos meios so' de que será alvo,. pela passa
I
pela rádio do Vaticano às 11 ho'.

governo do Estado. 10 doéntes tuberculo,sos in' publicas competentes te- que tem demonstrado o-seu leiaiS, e culturais. '
. gem de tão

,gra.ta
efeméri" ras -de quinta-feira, quando se

CAPACIDADE PARA digentes, às 'expensas do go nham se desinteressado em maior empenho na solução O casa:l, presentemente de, os de O Estado associo Icomemorará a ascenção de Nos·

INTERNAMENTO vemo do Estado porém, as, dirimir o angustiante pro' dos grandes problemas de' no Rio de Janeiro é em am-se com votos de pere' 'sa Senhora. O �anto p�dre diri-

O Hospital "Miguel Cou- despesas desse tratamento blema quando uma legião i�teresse. �ublic.o e cuja a- nossa, Capit�l grandtemente nes felicidades. Igir� .a oração á �odo o mundo

to", como já dissemos, pOS' estão sendo cobe-rtas com de centenas de doentes tu- çao ammlllstrahva, operosa relaCIOnado, sendo vasto ,catohco.,
sui três pavimentos ein fun- os próprios recursos do Hos berculQsoi no Estado sé en- e inteligente, Ipe tem valido
ção das suas finalidades, pita!. contram completamente a- como apanágio das suas vir

lrs!endo: o primeiro pavimen FATO. LAMEN'fAVEL bandonados, sem recursos e tudes cívicas e mOI�ais, não
to destinado a' 3,a classe, Encerrando sua entrevis- na mais negreganda miséria, Ihesitará em solu'rionar o I' I • I

com 6 quartos e 2 enferma- ta, o dr. Germano Rudner sem poderem encontrar um caso dos tubercúlQsos em '(Conto da l.a pág:.) Como se depreende, a as- cias de Correio e Telégrafo,
riás; o 2. pavin'err o, para ,as lamtmtou que, até a presen am�aro para minorªr seus

II �an�a Ca.tarina que se cons' _lhança dos mais modernos sinatura do contrato de para atenderem de' prorito
1.0 e 2,a classes com Ir) qual' te data, o sr, Secretário da sofnmentos. tltm um ImperatIvo de cons' aeroportos, terá uma área construção ela Rodoviária o serviço urgente dQS passa
-tos; o 3. pavimento, que es- Saude, tivesse' deixado de Diante ,do que observa- ciênc�a sanitária do povo coberta de 3.204 ms2; será Florianópolis S. A. consti- geiros de todo o território:....,
tá passando por uma refor' visitar o Hospital Miguel mos no Hospital "Miguel catarmense. construida_ em fórma ,semi, tuiu um acontecimentO' com do Estado e de outros do '(

ma, onde está instalada a Couto, apesar dos insisten' Couto", em Iblr�ma, o que I (Transcrito de "A NA, circular, :entre outros moti- que se f�chou com chave de país, que por ali obrigatória
maternidade e . será trans- tes apêlos não só da sua ad- permite avaliar da deficiên,l çÃO" de Blumenau) vos visando tal)genciar os ouro, a semana' que findou. mente terão de passar, ain'
formado em policlinica.

..

ministração, mas dos pró' �---'----
, ventos d'omia-).anies no local A Capital ficará em situa da' outras inovações darão

Informou:nos que o mo' prios dirigentes sindicais de VISTO PEL,A PRIMEIRA, VEZ destinado pelo Plano Dir,e- ção verdâdeiramente privi- áquela construção, o aspéc'
vimento de doentes inter- Blumenau, a quem o dr. ,"" tal' da Cidade. ligiada entre todas as Capi, to das grandes Cidades,
nados durante os primeiros Paulo Fontes prometera so' PARIS, 12 (U,P.) "'"I Ou'

f ferido cometa, visível a No seu interior haverá tais do Brasil, podendo apre mantendo cart<�zes lumino·
meses deste ano foi o se' lucionar a situação daquele

I
tem, quando o sol morria, ',lho nú, e:stava tão brilhan serviço:s de alto-falantes ba' sentar um conjunto dos sos na entrada da Ponte e

guinte: Janeiro - 45,14; Fe estabelecimento diante do oi avistado, pela primeira te como uma estrela de se' res, cafés, restaurantes, de' mais perfeitos e modernos diversos -reclames c.omer
vereiro 86,9; Março -I

grave problema da tuber- vez, nos céus de Paris, o gunda grandeza, com uma pósito'S de baga-gei:ls e enco' no qUe concerne a essas ciais, que, naturalmente não
101,11; Abril - 93; Maio - culose. I laVO cometa Markos. Ore' J:auda em forma de alfange. mendas, Telegrafo e Cm' construções. faltarão para' máior' impo·

-
, ' . . de vários gráus de compri- reio, amplas salas de espera, O dr. Prefeito Osmar nência e utilidade da gran°

�NIÂ� - B��FI��NTr IO� �Hilff�18�:�E �jNn,�;!;:���::e;E:"E:�;��; ���f: �:da;:!;�::�� ;:i���;:i;�iFi�::,: :�:;��: :m�e:�! ��Oq:::
PATADINA UI}QTI}Jn� gv 1IIIlt'DQADI" :��i�od�:rd: a;����ada1:s�: :a�sP::��a t�: Qp=::a;�� ��r�o� �o�;�;:r��:a�eec�� :���a���h���a���:u:e����bR ali a -r DO, D UO jj' Bl' DIIOHlI U qual �m astron?mo Tcheco além de 'instalações para

I'
nanceiro de vários capitalis do ouvimos, ultrapassará da

anunClou sua descoberta e seus escritórios. tas e das principais Emprê- qua:ntia prevista. Terá tam'Vários festeJ'os marcarão a passagem Reelel'to b t', A
'

'd C' l', ') a ISOU. te a noIte e onvem ressa tar que a, sas de transportes e passa- bém a RoOdoviária uma áreade mais um aniversário da União Benefi' CONSELHO FISCAL 1 1'

I
ontem, as nuvens e a ne- amp a vista panorâmica que geiros desta 'Capital e do coberta de mais de três mice'nte 'd'os Chauffers de San..tá' Catarina" Argeu S"l R l't Fran

;

bl' d '

d P d'
, "

- 1 va - ee eI o; .

CISCO ma o ceu e aris não se ,escortina do local da fu Estado. ,. e duzentQs metros quadra' C)

hOJ'e, 13 de agosto.'.' M S'lva Reel'eI'to' Pedro Flo"es' Jose' v h 't'dl iIl� t E
-

R d
'

'.

- • J.
-

"', ,,' um: am permII o q/Ue ;I1US· ura stacao 00 oviaria on- O Hotel contará com um dos com espaços para o trânA nov.a Diretoria, eleita em sessão G Soares' NI'colau Mal'que"" Aldo FreI' . .

t d d'
"

d" ,', ",
-

ce VIS. O. e Igamos e passagejIl se- prédio moderníssimo e terá sito de veículos de toda a
.r,ealizad;l há alguns dias, solenemente to' tas; AldQ Silva - Reeleito. rá ,também construido um 120 apartamentos de priméi espécie e tambem de pedes'mará posse, çonstituid� da 'segUinte ma· .PROGRAMA DA FESTA 'Julgamento de moderno hotel com 120 apar ra com instalações as

,maiSjtres.,neira: Às 6 hóras 13 tiros de rojões; às 8ho', tamentos, boites, etc. Será confortáveis possíveis.' No final dêste' registro,,Para eleição da nova Diretoria reali - ras - Missa em' ação de Graça na Cate- ••

I uma t
-

t' t' S'td' P- ;. contra,-, r'evo ue'l'o'
a raçao uns !Ca, e, 1 uan Q-se num magnIc queremos felicitar ao sr. rezada em 10 de Julho de 1957 dral Metropolitana; às 9' horas - Visita cOnstituirá o cartão de visi-J fico local, avultará, gigan- feito Osmar Cunha pelaPara Pre.sidente _:_. Walter Cruz - ao Cemitério em homenagem aos compa- t d b 1 C

'

1"
-

1" d' Cd d,. n a e n?ssa e a_ apIta. . tesco no a �o a i a e jun- magnifica realização de seu,Reeleito; nh�iros desaparecidos; 'às 10 horas - nanos Te,rmmado o discurso, fOi'l to à 'cabeça da Ponte Hercí- loperoso ,góverno, bem comOVice'Presidente - José de Freitas Mes'a de dôces p'ara 'Os, filhos 'dos srs. as: d d l' d d IserVI o um e lçioso coque' lia Luz, la o a Ilha, nesta testemunhar nossos desejOS1.0 Secretário - Manoel Ribeiro sociadós; às 10 horas - Partida de' Fute' ,.V!E,NÀ" 12 (D.P.) - A.nlln,ciou.se tel com salgadinhos., '

I Capital.
'

, dé completo êxito aos or.ga-Reel�ito; ball no EstádioO Dr.' A doOlfo Kondl�r,' a's 16 h B d t I t O d' l'.l"l.!

I
oJe !,,�n u apes e o lU gamen .0, ra la :sta Nazareno ,Além d? m?is, será tam- nizadQres 'da Rodoviária,2.0 Secret�rio - Carlos Vi,eira; horás � Procissão de- São Cristovam per: de mais nove combatentes da h· Coelho, que 'estava fazendo I bem ,e mevltalvelmente, que tem a presidir seuS des,1. o Tesoureiro _:_ Haroldo Silva; cOTl'endo a Cidad� e' o Estre,ito', às 19 h07 b rdade E b t t

�

b t di f A 'to"e "

Bses .co�.a e"n es sao a co er ura ra o onica co- uma das atrações turisticas tinos, a figura de espirl2. o Tesoureiro - Euclides Teixeira raS - Cerimônia da Posse da Nova Dire- e nt I f Ih d ,
-

...r 1o ,�a revo UClOnarlOS
, ,e.

- 0- eu
_

os presentes suas im-, das mais movimentadas, progressista que é o sr. J.,e
- Reeleito;

, ", 'I tol'ia; às 22 horas - Iníci� do, baile abri- r:tm acusados pelo assaSSlIllO de I pressoe.S', que foram

grava-'l pois,
no conjunto, conta com· san Rosa Brasil.Delegado Geral - HIpohto PereIra. lhantado pelo famoso conJunto do maes- 6m alto dirigente cOl�unist�, :du� ..

das e irradiadas às 21 horas uma l;lOite de ?ptilo inp,d�:r:-I ..N'qssa Capital, 'Vai ga,n}lar- Reeleito; . I tro Nabôr. '.
. .'

", ritMe,' o levaitrê 'mtt COllllllusta I R t d D' d f li'A'd'v,og'a·do _ Dr, SI'lvI'O PI'r'aJ'a' _ ,'I'
' . ,

I na epol' 'agem o. 'la, a'l
no e puramente, ami 'ar, 'lU11 grande presente!de outubro. quela Emissora. Além de pequenas, Agên- \

BRAZÃO D'ARMAS DA ,LAGUNA - CONCEPÇÃO DE'
AFONSO D'ESCRAGNOLE TAUNAY;'DESENHO DE

J. WASTH RODRIGUES

RIO, 12 (D,P.) "- Perante '0

I
ministro Rocha Lagoa, do Tribu·
nal Superior Eleitoral, o .presi.

-

dente da República foi hoje qua-

ELEiÇÕES NO CENTRO ACADÊMICO DE
NOSSA FACULDADE DE DIREITO

Florianópolis, Terça-feira, 13 de Agôsto de 1957
I

Iificado como eleito!', a fim de
substituir o seu título antigo,
pelo novo modêlo. O sr. Juscelino
Kubitschek deu como seu dornícl

listana ..

..__

É Afonso 'I'aunay, mem-

bro ilustre dos Institutos

Históricos e Geográficos
Brasileiro e de São Paulo,
da Academia Brasileira de

Letras, como sucessor do

poeta Luiz Murat e de ou-

--
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