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Alem' da figura.' impressionanta do. candidato.', 'se
gui-o, �ndo;ssandq. todos os seus coneeitos e go rantíndo
a sua palavra, um partido pol itico majorttar!o em San-
ta Catavína, a UDN. '

_:--
Com, tudo-issq com as fO!'ças e a bôa impressão. nas

I�aos_, o ,sr, dr. Jorge l�acerda, doublá de advogado e mê
(l!CO, sagrou-se vencedor e galgo.u as' escadll:rias do Pa
iácio,

.\TiJlguém,·mas jamais alguém poderia imaginar que
no. ,ftl'1do as palavras do. sr. Jorge Lacerda, não éstitriatn
C'OIIT(,l"'rCl�dendo. à verdade dos fâtos que se Iam suce
der,

E o. ínevitávs] surgfú, tão. logo assumiu as iédeas do.

NA ASSEMBL-E�·IA LEGISLATIVAQ
PEDE O 1)EP.uTADO ORLANDO PROPOSTA ORÇAMEI'ITARIA la Comissão de Orçamento e Con

,
- Deputado Lenotr Vargas Fel'"

BEItTOLI PROVmeNCIAS l!A- PARA O PRóXIMO EXERGICIO tas elo' Estado, deverá, dentro de reí ra � devrdaruen te aprovado
RA -:A PAVlMENT�\�ÃO DO - DúVIDAS QUANTO AO EN- d�z dias, ser enviad:". pe la l\h:,sa

I

por aqu�le �rgão técnl:o do Pc-

AÊROPORTO DE .RIO DO SUL VIO DA MATÉRIA -EM TEMPO Diretora da Assembléia ii ,!mjHen eler Leg is la t ivo Estadual.

O deputado Orlando Bértoli· REGULAMENTAR À _IMPRENSA sa Ofici�l el� Est�?o.' ' ,afim de (

Conf_orme a expressa dete,'n',j-

�PSD) ocupou a tribuna para fo- OFICIAL _ DJj:J"E"TDT,>SE. A se;', publlc,ada ,no DIa! ') (IR Assem nação da di spo sjçâ o regimental,
calizar aspectos relativos ao Vale MESA - -CHAPE(;!_)· SEM' POLI- hléia Legi s lativa . acima citada com pet.ia- à Mesa
do Itajaí, notadamente do muni- CIAMENTO - OU'I'RAS NOTAS Ocorre, porém, 'Jue, em dat. de dentro do prazo di'! tle_z dias ._

"cípio de- Rio do Sul para ondeI .Consoante estabe iece o pará- 9 de' setembro p.p. ,- fo. a 1'1'0- do recebimento da Propo;f;t Or
'ped-iu meios para a pavímentuçãu I grafo 2.0 do art. S9 ,- do Regi- posta -Orçamentarta encaminhada çament,ária da Conris são de lei
do campo de pouso daquele pro- ' mento Interno da Assembléia Le à Mesa Diretora pela Com issâ o nanças � enviá-la õ prrb lícàçâ.o
gressis'�a município. Depois de

I gislaÚva do Est�do .� a Proposta I de Finanças e Godas do Estado I prazo ês te a contar -Ie 9 .. 1, fJ7.
ressqltar a importância da zona I' Orçamentária, após aprecia-Ia Ré- - Já com o parecer do Relator _I , (Cont... na s.a pág,)-
a ser servida pelo aéroporto em -.

'

_

eausa, frisou aquele jóvem depu
tàdo Oi! esforços das autoridades
� dó' povo rlosulenses no �elltido'
de

.
ver solq_cionado um problema

de tanta. importâ-ncia. Em segui-
,

da, o, plenário aprovou o envio �seguinte teler;rama ao '}f. Minis.
trO) da Aéronáuti-ca e ao Coruan-

,
'dante da 5,· Zona Aérea:
"�SSEMBLÉIA . LEGIStATIVA

SANTA CATARINA VG POR PRO
POSTA DEPUTADO ORLANDO,

-'BJj1RTOLI ENDEREÇA VEEMEN 1 ctIm a marca das armas do/Estado.� a indi- 'seg'uinte conclusão: ;.
TE AP�L9-VOSSENCIA SENTI- cação de proceder da Secretaria Geral do l'la· DESSAR,TE, DESDE QUE ATENDIDOS E I'
DO P,ROVIDil:NCIAS POSSIBILI-

no de Obras e Equipamentos, COm dupla ca- RESGUARDADOS ,OS INTERÊSSES---DO �T,EM RECURSOS PAVIMENTA- caracteristica, portanto, de publicação
-

oficial, ESTADO, PODE O GOVERNADOR GELE- ('

çÃO PISTA CAMPO POUSO CI. � -está sendo distribuido, em folliêto, um parecer BRAR, INDEPENDENTEMENTE DE CON- "

DADE RIO DO SUL 'VG TENDO
I que o ilustrado eoestaduano, Prof. Ivo de Aqui- CORRÊNCIA (PÚBLICA OU ADMlNIS- �

VISTA REFERIDO AEROPOR- no, emitiu em resposta a que�itos que lhe fo- TRATIVA), CONTRATO "POR ADMINIS-
..
I,

TO SERVIRÁ PROGRESSISTA ram formulados peIOlgOyermi.d-or Jorge Lacerda. TRAÇÃO_CONTRATADA" PARA A CONS-
E IMPORTANTE ZONA ESTE Na capa dessa publicação, adiantando-Iha o TRUÇÃO DE EÚIFICIOS PúBLICOS EN: � REClFiE, 11. (V:À.)
ESTADO PT CORDIAIS SAUDA. conteúdo, à guisa de titulo, o seguínte r

.

QUANTO NÃO EXISTIR LEI COMPLE- � Realiza-se hoje, a abertura
ÇOES· I'PODE O GOV:ÊRNO, l'OR ADMlNIS- MENTAR DO CITADO PARÁGRAFO.])O � do. Sétimo Congresso Bra-_RUY HULSE Presidente Ass.em. TRAÇÃO CONTRATADA, INDEPENDEN· ART, 2]8, DA CONSTITUIÇAO DO "!' sileiro

, de Veterinária no.bléia Legislativa Santa Catári na. TEMENTE DE CONCORR:ÊNCIA PúBLI- ESTADO", -;Na se)!sã·o de ontem da As� CA OU ADMINISTRATIVA, REALIZAR A " Recife, Numeroso.s 'técnico.S
sembIéia, foi aprovada a icnie.. CONsTRUÇÃO DE UM EDIFICIO PÚ- Aplic�a essa conclusão. ao c.nso objetivo do )l- He to.do. O Brasi1, bem como
sa do .

t d
•

.

BLICO"·.' contrato do Instituto de Educação, ressalta evi-
.

- seguin e espacho ao sr. d t I Ih '1.. 'do. estrangeiro já se encon-'Chefe do Poder Executivo: Com êss. opúsculo e' o parecer que nêle se
en e que e a e é medularmente contrária,' '

Exmo. Sr. Governador do
. . sem margem para interpretação diversa. =- tram na· Capital Pernambu-

contem, pretende'o goyêrno-do Estado justifi· ..
Estado' , car a entrega da coÍlS.trução do Instituto de

O governador sómente ,pode con._tratar· nas � cana, para ássistir e to.mar
NESTA 'Educação da Capital a u�a fÍl:ma particular, condições expostas, "desde que atendidos: res- I, parte no. magno. co.nclave)Assembléia Legislativa a re. livre das exigências moralizadoras da concor-

guardados os interesses do Estàdo".' :. cuj-os trabalho.s serão. insta-querimen,to deputado' Lenolr' -Var., •
° contrato em causa, antes de celebrado J'á •

'

,

renda pública. .' - . d ' • lad b "dA' d. gas Ferreira, leva conhecimento escan alizava a opinião pública, por originar-se �'
o.s so a presl enCIa o.

• .

t Longe de log:rar ,seu objetivo, a divulgação h b h
- G d d E t d C�ssencla autoridades :iudicia. -

do parecer do brilhante jurista conterrâneo não
' em ,verg-on psa argan a.,política. Foi dienuncia�, o.verna o.r o. s a 0., or-

rIas e popu_1açâo Chapecó e Xa-n. do como imoralissima marlnelausem, Assinadó ,,' do;ro. de Farl'as,• defende nem explica o indefensável e inexplicá- ".

xerê, esperam seja dado pelo'
' ,e publicado estarreceu o povo, pelas cláusulas �.yel ato de administração-Iacerdea·na. Antes ogOYerno a urgente e necessa'rl'a

' , arqui�super·agressivas 'à moralidade ,adminis-

.�
condena fulminantemente.

-

segurança para que possam ,con. tratiya, aos cofres públicos aos interesses do
t' E' que ° cita40 par.ecer, mesmo restrito à E d f

'
Inuar s� trabalho, uma vez vi· t j

sta o, en imo A essas alturas já era do' domi·

( L I ( H E' Sese; urídica, fez uma ressalva. .que o govêrno '

vem ameaçados' 'elementos peri. nio público hl\yerem outros 4)ngenhl!iros conter- "
go h .Olllitiu na ementa do folhêto, praticando au· -

f 1S08, que, á muito, intranquili- têntico ato falhado. .

' .

raneos 'o ereddo I(t> govêrno "propostas contra-

za11!.. população, ·sent--· que' até D f
tuais que, se consi�eradas ou �ceitas, aten- ,-O "bons' quantoa�ol'li. poder pÚblico-toma;s; pro ,r.e ato. O·leminente,Prof. Ivo de Aquino, no eleriam e resguardariam de fato os interesses 'a

vlden .

f l sohcltado parecer, não sustentou como 'norma do .Estado.
"

... clas e iC!l�cs. Associaçâo «j' j'_?,omellcial Chapecó', manifestou'
'

d
urídica, "isolada' de outras exigências, o poder Ainda há pouco divulgávamos as tabelas ofi- "I '0 Estado�" sa-o OS,Ja, intenção fechamento co�ercio' , ed o gOdverno, por administração contratada, dais de percentágens aplicadas para honorários· �

e Inllu;l'r:� .�.
. 111 epen entemente de cOllcGl'rência pública ou de c'ontratantes de construpôes, E os preços ''i,

ri;
'�(I qu'! gO\i�1'I',,' 'VOS, d'

�

f
•

dse ela pona riu nece.-;4rÍn 'e�
a nllrtistrativa, realizar a construção de um que estâo no contrato firmado pelo govêrno do � 'con etelO'na OSgUl'ança .

'." • edifício público, t;0mo a publicação ofici'al quer Estado, confrontados com os dessa tabela, são ," .'
<

A
' »lIn pouulaçâ,) Í�s"€la' dssernbléj;a q 'J t :, �. ar a entender. Para sustentar essa faculdade preços de àss'alto ao Tesouro·!,

. < CI·· h ·

dse'nc'
ue .

e �rnllne vos- d d'la p 'd' _e lspensar concorrênCia, estabeleceu condi�
,

Diante dis,!o tudo, causa espécie a aparição "na IC erla edefl'n't'
rovl encll�S prcnlãs e

-

..I IVas C d"
. çoes a serem exigidas pelo: govern!ldor. do aludido folhêto, trazendo por titulo uma con. �

Ruy H l' 01', lal� saudaçi5c� A
'

Ih' I
-

t d -. ..use - Pre'd t A sSlm, respondendo à pergunta que e m· c usao runca a, que nao e absolutamente a do i'.

:·'0 ESTADO"s.inbléia L ,di ·�Il e .

'8sem- dagava da possiÕllidade da constrlfção d.e um parecer do Pro, Ivo de Aquino,' �
/I

,

taro eeislatwa Santa ' -

/.lla� edifíció público sem ' concorrência, afirmou a' Ou má fé ou, , , • '

='-"!•••-.-.-_w_-...·_-",.,�h-Jt..-.·_R••••.J-J"J9•••a...ua·.-ili:,...llrt="J\ ��.......'��,..�M�qç;-..- ..riIJ.=".r�.�� *rt
- - - sss.'

OTTAWÁ, 12 (U.P.) -

Espera-se que, mais de meio
milhão de pessoas se com
prima hoje nas ruas da ca

pital Canadense, para assis
tir à passagem da rainha
Elizabeth e do.

.,' duque de
Edimburgo, Desse total,
Cerca de cem mil chegarão.
ou já chegaram dos pontos
mais distantes do. país e dos
EE,UU, Todos os hoteís e

'pensões de Ottawa estão
superlotados, e muitos mo.':'
radores ofereceram-se para
alugar quartos aos turistas.

go.verno.
r' -' d

\ ''1
'

,;(Intrnuan o. uma velha polítíca d:e apadrínhamen-
to, vill.j.('·u para o. Rio.' inumeras vezes e sempre reuniu
(�m, jantar�s festivo.s os. melhoras cabos

. eleitorais do.
_J.oals.: os jornalistas, No., outro dia, aparecia nos, or-
gãos dr. Capital, da Republica a figura Impresslonanta
do nosc gov�rnado.r Cataeínenss Ir as-manchgtas espalhaIatosas elogiando o 'ad1nini�trado.r de nossa terra, ,

-Ilüutras. feitas: manteve -conferêncía com governado
res, ,d€stac�ndo.-se a co.nferência que ,mante�e com o.' dr:
fIdo Meneghetti técnicos dos dois Estados n�� cidade
le

.

I'ôr res, cujo.., assunto prínclpa] foi a ��st':ução. da
Us ínu do ,-EstreIto. Ido. Uruguai.

Stm c01nentários, no; mês de ago.st-o de 1956, antes
da, ct)y!ferência e há mats de' um ano. desta d:ata de ho.
je, telegrâfaVà o sr. dr. Go.vernado.r ao. seu líder na As-'
sembléia .Catarinenee, cujo. telegrama fo.i tO,mado' pu
blico nos seguintes termo.s'

'. (nmunicQ prezado aI�igo. ácert�i co.� grande en

genhldro.' WaIdem.:l�' ..;CarvaU'lo. Diretor 'Divisão Aguas'
Minis�:érjo. -Aglricu]tura construção. usina Estreito Rio
Ul'ugull:: Quinze mi} kilo.vats que poderá ficar, pro.nta
cieritl'C' três anos juntamente com harragem será ini
ciada breve pt Constituirá impOt:rtante etapa até apro.-
veit.!lrlfuto .compl,eto po.tencial Es;treito pt St\udaç�s
Jorgú Lacerda.

O tex�o >d·o. telegrama aci,ma, passado do. Rio. de Ja-�"
neiro em 22 de ago.sto. 'doe 1956, traduz claramente um
novo, Ed.stema administrativo. implantafido. em Sania Ca
ta,rina

SÉTIMO CONGRES
,Sp BRASILEIRO DE

VEIERINARIA

A�(S impro.visados !
C,mstruções HusÓorias !
Enquanto. _isso, após 'decorridos. vinte meSt'S de Go.

:,e1'l1<),. até ,as .pedra� do. '�t�b-solo "das estradas eomeç�raro
LI apa!. eCEI, ficando o po.vo de Santa Catarlna na vã ex
pecüf ii'a da transformação. de frases literárias em usi
\l.as, I'<:utes 'e· estradas de ro.dagem !

PÍ'.('messas !
(no. "Jo.rnal da Semana"', de' Concórdia).

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" 'O H1\IS ANTIGO m<4.uo UI S. (,3ATARI_.I\'_......_�
---�--- ----

,TEATRO AtVÁRO DE CARVALHO "CORPO E ALMA DO RIo GRANDE" - DIA 26 E 27 DE· OUTUBR'O - ÁS io HOR
çÃO" �A '''INVER�ADA ARTIS,TI(A" DA UNIÃO GAÚCHA J. SIMÕES LOP.ES Nf.TOr·DE PELOTAS, RIO GRANDE 00 SULAS � APRESENTA·

11- Beneficio da Sociedade·· de Amparo li V.élbice
RlltVAl EGl(lORICQ:' GAUfHESCO - AUTÊNTICO FANDANGO, CRIOULO EM TERRA B· A R R 1,6 A,- v: EltllE'�

( ()'H S , A -'l"Ar Õ o . P R O G R, A MA:
. "'-

: POESIAS - TROVAS - CANTOS _ MUSICAS E DANÇAS': PONTA E TACO .; PEZINHO'- MACA-
NICO - QUERO' :. MAlfÁ � SHOTS _ CANA VERDE - POLKA -

.

MAIURCA � HAVANEIRA - RANCHEI.
RI' - BALAIO' - TATU - ANO - TIRANAS -'RitO E PAU DE FITA. - (15 ARTISTAS) -.

.

,

TI �l :' c

Coluna do P.I.8.
o Deputado Joã��

Colodel tomou parte nos' tra
bailios dó Congresso de Munícípíos, óra reunido
em Florianópolis, representando o Prefeito Dr. Ha
roldo Ferreira, de Canoinhas.

.

-'PTB-'
O Deputado .Braz Joaquim Alves apresentou

uma indicaçijo à Assembléia, em benefíc'io de duas
. importantes entidades de Brusque: "A Associação

.

de Damas de Caridade" e "Sociedade Béneficente
. de Brusque". Solicitou que o Govêrno do Estado
auxilie com cem mil cruzeiros cada uma das cita-
das entidades.

.

I
_._'_. P T B'---,

O Deputado Bràz Joaquim Alves está traba
Congresso' dos Prefeitos reunidos em Flori�nópo1i.s,
o Prefeito de Papanduva. .

-.- P T B _'_o

Está sendo esperado hoje,' procedente do Rio,
o D.r. Acácio Garibaldi San Thi�go, presidente do·
PTB catarinense. ,

.

O -Dep1,ltado.. Br;az oJaquim Alves está traba
lhando no sentido �e sererií· conseguidas.' sementes
de feijão e milho liíbrido, a ser remetido, até os

primeiros dias de ovempro, para os lavradores do , ,

Vale do Itaj·aí..
.

. --I
'

-O Deputado João Colodel votou, rio Congres-. ,�)

s.o
de Municípios, pela aprovação' da tese do Pre- Ifeito de São Francisco do Sul, que solicita .do Go

vêrno do '�tado' imediato e rigoroso cwpj;}rimento . 2)
da lei que man<1a o 'Estado entregar-aos MUnicípios,

'-.�o 1.0 semestre do ano subsequente' ao vencido, as'
cotas devidas pelo excesso de. arrecadação. 3)

A Bancada do PTB, na Assembléia, apoiou e

'votoú favorável aos telegramas propostos pêlo De
'putado Migúel-Daux, dirigidos o Presidente JK
ao Ministro da Viação e Obras .Públicas, Ministr�
da Marinha, ao Engenheiro Canedo de'Magalhães,
_Diretor do Departamento de Portos, Rios e Canais.
Rêivindicam Oi:! petebislas, ao dar apóio a iniciati
va do dep. Daux, seja aberta nova conaonência pa
ra a ime�ia.ta constr!lção do pôr.tO de Flor�anópo
lis, tal como vem reivindieande os Sindicatos dos
Arrumadcires e dos Estivadores.

///
----�--,._�-,----

@EMAS
SÃO JOSE'
-às3hs.

AINDA: O'· SA'ÉLITE

ANIVERSARIOS - sr. Oslin Costa

SENADOR CARLOS GO- - srta. ,Neusa Maria Fara-
A história interessante de

. MES" DE OLI\rEIRA co " '"

"JOÃO E MARIA"
Assínala a: datade hoje,

.

sra. Jadwiga- Grams
o aniversárro natalício do '. Gentil apresentando, pela. primeira
nosso prezaao amigo e dís- _ sr. Emílio Boecher vêz na Cinematografia:

.tinto conterrâneo" senador - sra: Maria América Coe- OS KINEMINS -.

Carlos Gomes de Oliveira, lho _'.
maravilhosos bonecos ele-
trônicos - em

eminente político, eleito � sr. Alberto Onedo
A FLORESTA MÁGICA

pela legenda do Partido - sra. Cecí Liberta
Trabalhista Brasileiro, pre- --;:. sra. Zulma Candemil Pe-
sentemente representando reira.

.

o Brâsíl, nos Estados Uni- SRTA. IARA MELO
. dos. 'As muitas homena- LENTZ

gens de que ver-se-á cer- Faz' anos hoje, a gentil
cada. na data de hoje, por senhorita Iára Melo Lentz, -

seu largo círculo de amíza- estudante; filha do sr, Os

des, os. dtr O ESTADO se valdo Léntz, telegrafista e
- Censura: até 18 anos ..,.,-

associam com votos de pe- de sua espôsa Ester de Me-·
renes felicidades. 10 Lentz, alta funcionária
FAZEM ANOS HOJE - dá Diretoria da Assembléia
- sr. MigueÍ Chiristakis Legislativa do Est�do. A
_ sr. Manoel Alfredo Bar- arilversariante, nêste feliz ás 9 1/2 - 11 hs.

..bosa -ensêjo, reunirá hoje em sua I'da
Sessões'GEATUITAS

.

- jovem Jái Guedes residência suas amiguinhas i'
• c cememorativas à I

Fonseca J. � da sociedade florianopoli- I
<:_. sr. Michel Américo Cu- tana. , SShEMtANJA D.A CDRIANhÇA.

rí
.

I "A it h
- r SI orna�s, esen os,

, ts mm as omenagens C éd' t ....

_ sra. Lígia �auer RaJ?o�. de que s&J;á alvo, .as de O I'
om t�S;; c. .

- sra .. Argentina da Sílva
. ESTADO se associam com

A b
. �sh' t6:3� hds.

F di d f 1; idd' oníta lS Orla e
ernan es I votos e e lCl a eg. "JOÃO E MARIA".

OS KINEMINS· -

Osvaldo'Melo :-,

VOLTAMOS AOS BONS TEMPOS - Isto,
diga-se logo de passagem e sem mais ,rebuçós, I'
quanto á fartura e continuada abundância do'pes-
cado em nossa CapitaL' -.

jOs bons tempos, sabemos, não voltam nem,vol-'

�arão jamais, rio' que diz re.speito aos p�eços' e isso . "-

e consolo. A, frase que enCima esta coluna, .omni
taro á fartura dos" bons tempos" Idos 'e vividos,; já
é consôlo. A frase que em <Cima nesta co1úna,' ouvi
nw-la ontem, n� Mercado Público, diante das: ban
càs atulhadas de anchôvas e variadas qualidad:es
de saborosos peixes frescos -entre os quais, postas
de pescadas, que, faz muito tempo haviam ,desapa
recido totalmente na ,Vendà.

A expressão de sadio contentamento e otimis- >

]1,10 da pessoa que assim louvava aquela abundância
e variedadel vendida {pela atual tabela e até por preços

--

V-E' NO,.D-E..SE'--2·:.�p' ii"",."'-flR'-rA'.'S
..

:-·_·
.. ·_- ,-

menos elevados, provocou -um ambiente de aforis- 'UI\

_ ::'aii:eb::����!e;�'� estado deespírito de .quan- �1 ...�GRANITO ROSAJÁCIL AeiSSO.;
Pode ser' tomado á corita· de. b,analídade p�r

"
.

ALI
muitos" � registro do fato, ,porém, no sentido' psico-' 1 ..... DE MACADAME,'

.,

'.�. :::':.�.
�

.

r'
BABA' lógico, fica á mostra, a influência que' o rnesmo. ...., .'-

Terrenó em Aogel,nã cen,;;,:���Ól�,an.. -:r�!"1d, t���'!;:,:::7.:' J�;;�:::::::m�:;::: TralaNia·lMóDMR
V.�nde-se .

l

..tI'..

-

"'. "-,' :'.'..:......... ,m'
,

... -.,
qlÇe vão ali ungidos 'á canga de pessoás co�promís�

• .'
.

- ,; ;-

';\
>

.

<:i -

. -. �&I'i"1
sos e deveres que ator):l1entam os chefes: dê -família': iJ>•••••••I1'.,-_.

A abundânciii 90 pescadó e ospreçoí1��h.laIs' d�
.

C'L' 1.( UE'· S ,'1. VENDE-SÉ OU
..
ARREN-'

:l200.000 .mts quadrados ,�' um dos melhores ter-I Ih �

Vtaefodad·ed. êeSsspeísr·itPor�"ddoutpoos'v'or.ealmente .influfrám n.'o.'es-:: I '4-"C'el�fam!osll-"e'nc'o IJ· u"m"a tDo'rAr,Me-f�a'SçÉã�'o:derenes ,d-e .cultura - Úgll3. er,: abundâ.ncia � 2 terços de .
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mn.la-Yi'rgem� - um". serra.rÜt à fôrça hidráulic\1l -:- se1'-
(, .. ",ás 81/2 hs. f'd

'

.... d d d ... E en.tão fiéamos pel.'lsand6, testen.1Uilhas que·
"

-

I
,

•

e lIma pequena f�'.b.I·l··'·.·l. :j'e
\1 o .pnr esm.a a, Jc 1'0 agem -..",. ista 5 kms. ·da·' sede de FERNANDEL

- �-

. fomo? do fato, no quanto"seria bom, e dei eteitoSl agra- d d
. I ,'} VerAngeii.na (1\1un; S, José), em 4�yel.'s, 'se.! tomadas fosse:r,n outras 'acertad�s prov�:-. f·men as. .e qUI..: Fcalem... e os,

/ ,e' :.:�t.a�, na

Informações OH ,correspondência 'com o.proI·)l.'ietário: ALI BABA' d� "b r abIlca de" Cafe ]\O. m m
.. :nc:as s� re" os ?reços e t�bé� §ôbre �,j'P11p'(' ".. . •.... '. ... l.

.

.

.

_ �
.... ,.. I, co

Anu.�do... Schmitz _ phurr�caria. Globo
..

_ Estreito .
TechnicQ.lor dal_1c!u, nao. so '{la; Mel'cado; êo:qlO' no -,comér{!id',� em- .

fquer,..hvo . -;:. ,.: .. •. "�L .�!.. JQ:t�o Nav.eg9,ntes Pi-
Censura até 14 nnos. g�fal �e -tôdJ)ól=-õs art\�?� � "i

',••il�••••••:••••i••��,�r�s.. ,(o
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Technicolor
� Censura: até 5 anos -

ás 7 1i2 - 9 1/2 hs ..
Daniel Gelin -

Brigitte Bardot - em

DESFOLHANDO A
MARGARIDA

maravilhosos bonecos ele
trônicos - em �

A FLORESTA � MÁGICA
Technicolor I

- Censura: até 5 anos -.

ás 19,30 - 21,30 hs
Jack Webb - Janet Leigh

em

A TAVERNA' MALDITA I
CinemaScope

Censura até 14 anos.

Continua prendendo a atenção do mundb o

triunfo espetacular da ciência .russa. O lançamento.
do satélite logo após ao lançamento do projetil "de
alcance intercontinental, veio colocar .0. mundo dian-' I
te de urna insofismável realidade: a Rússia: 'progre- I
diu gigantescFente. .

. i
Enquanto a atenção do mundo se refaz do cho- I

que atonizador surgem esperanças que os resulta- . I
. dos dessa conquista da alta ciência venham a ser be- I
néficas aos povos e. diminuir a tensão política. in-

I

ternaéional. Que seja, finalmente, precurssora de

,tem, latentes, 'esses problemas. Menos o de vestuário,
manidade,

_ .

i

Não seria realmente desejável· que os bilhões

"gastos em- armamentos, terríficos na sua fôrça des
Iruídora, fossem aplicados .em alimentos, vestuário, 'Iescolas e salubridade para os povos?

'

Haverá quem diga que em Florianópolis exis- I
uma perrnanente era de paz e bem estar para a hu- I

,:v.i.sto qU:I!� A. Modelar, quer pelos seus preços e�c�
clOna<lmel1te convenientes, . quer. pelas condiçoes
sl\àvíssimas de pagamentos; possibilita a todos o

bem vestir ...
Sim ... mas a roupa .não é tudo ... Oxalá hOl.i

vesse em todos os demais setores as facilidades que
a Modelar oferece ... Teriamos então um verdadeí-
1"\) paraíso, '

..

- acabar-se-iam tôdas' as dificuldades,
,

Dizem que dentro em breve teremos na nossa

Capital uma "grutínha dós milagres". Isto, ao me":'
nos, está sendo anunciado; com. a oferta de Cr$ ....
LQQO,OO para quem acertar o cqué seja. O que será
rnesrno? Será uma simples brincadeira ou terá o

.

efeito de uma bomba atômica?:
'. E novamente voltamos a falar em bombas, De

cididamente, os pensamentos da gente estão super
viciados e super saturados com os engenhos da des
truição, São os males da época .. Precisamos arejá- ,

lo.s. Nél verdade o quealmejamosé paz, paz e paz! I

'. P A R rn'l rr C�'A�O -�I
,

.

ANTONIO SYLVIO CARNÉIRO I,T.aEREZINHA COUTO CARNEIRO
Pà:tltidÍjl>am aos parentes e pessôas amigas. :O

nascimento de seu filho Antonio Sylvio ocorrido
na Maternidade do' Hospital São José, de Criéiuma;

Criciuma, 27-9-57.

'�-=�VENDE�SE�"OMTERREio��-
VENDE-SE U MTERRENO NO ESTREITO,
'A RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS
N.o -392 FUNDOS. TRATAR NO MESMO LO-
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'. ,

A's·_ 8 hs

Daniel Gelin -

_: Brigitte·Bandot em
DESFOLHANDO A

MARGARIDA

,-
Censura:

"I

até 18 anos -

ás 4 e 7hs.
ESTRANH,O FAL

,SARIO - com

Clifor Evans,
- RITMO SERTANE-
..

'

30"'-, com -

'

.

Cp.arles Starrett.
- A M A R C A DA

VINGANÇA -

9& e 10:0 Eps.
- Censura:. até lO' anos-

ás 5 e 8 hs.
FERNANDEL

en1

. QUEM •. :
.. /, .,

Telegrama de Baurú, divulgado pela imprensa:
, "�AURU.1 9 (Asap-DC) - Um grande ba-

Ião estratosférico, de matéria plástica conh.ecida /

por "polietileno", foi, lançado terça-feira, no
aeropôrto desta cidade-por um gr.upo de técni- .

cos norte-americanos, em cumprimente a um
.

programa conjunto da FAS e da Fôrç� Aérea
Americana, que se realha desde: 1955.

'

Horas depois, o aerostato. calY:',par.tindohelicópteros à cata das informações que trazia
da estratosfera, mas ainda não foi localizado o
local. onde caiu". ' ." ,:. \

.

,

Que�, não tem satélite artificial caça de balão,
mesmo!

\ .

OURO ...

\ .

A �e:�e�sid<;lae um, �rogál1,na de- �ovê�no para
J < SER REALIZADO e nao- apenas m.ometldo vem

sendo defendida \d.esde- que- 'o govê�'1rine� Bor
nhausen falhou. nas centrais e1étricas .no asfalta-

I
-

.
, ,

'

mente das estradas, etc. etc. ----

1s80 mesmo foí o que disse, em 'outras pala
vras, o sr, Celso Ramos, presidente do P.s.D. ao

aludir, em sua recente entrevista, a um muxírão
político-administrativo,

.

de todos os partidos, EM
DEFESA DE SANTA CATARINA.' '.

.

Falando ao rádio, o deputado Sebastião Neves
. achou que' o muxirão podia beneãcjar- o P.s.D.!!·!

<,

Seria essa a intenção do sr, Irineu Bornhausen?'
E é tão velho aquele provérbio que dá ao silen-

cio o valor do ouro· ,
.

.

....
NÃO FUI EU

A entrevista do sr. Bornhausen, 's�g�rindo um

programa 'de gov�rno a. ser �oiaâo por' Uma coli:
gaç,ão de partidos, está sendo Interpretada nos'meio�

.

políticos COmo confissão de fracasso da atual admi-
rtistração. .,'

Qllem inventou o Lacerda não fui eu. :. não
fui eu .. ,

Bí.BLICA
Nos círcul_os o.posicionista a Bíblica vem se�do

muito citada: "Quem comeU/ a carne, qu.e roa Os
ossos". •

-mlMD ro� CtlS 2151�f
L,:--te fll'm�, ,plm:o, sê.co, �om 10 rus. d{',d fr·ente, por

:�O, de fundos,. sito na antiga "Chácar.a �o' japoné�" (Bar
\ell':")' quasl na E"trada Federa'l; A' tràtai' com D. Bri-
:0 n6, Agencia. elo Barfeo do Brasil. VENDE-SE,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o, ESTADO".O MAIS ANTIGO DIARJO DE s. CATARINA

Incubadora elétrica
para 2.400 ovos

"SÃO PAULO:'
Choaadetra a querosene
com viragem mecânica

/

"5ÃO PAULO!'
::-- Criadeira para 100 pintos

11510 PAULO"
.

C&mpAnula a querosene
Chama azul

"IRA5ILIA"
Bateria'metálica para

r.rescimento

,

Obtenha Frangos
Aos três mêse)

Usando Material
i

Consulte-nos sem compromisso,
... estamos às s\1as ordens

(

Fl�r.ianópolis, Sábado, 12 de Outubro de 1957

"BRA51L1A"
Bateria metálica para

i.ooo-plntos

"8RASILlA" ,

Bateria Metálica. Mod.êlo
SUPER para 500 pintos

"GRANJINHA PAULISTA"
Crio 50 frango, por mas Im pequ.ne

espoço e com pequeno capital

"SÃO PAULO"'-'
Campânula elétrica com
termostato lUCRO

G E R M A NO" S T E I N S. A.
FONE, '3451

nUA CONSELHEIRO MAFRA, 47
Florianópolis Santa. Caia1'ina.

o
.

Avícola Adequado

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CLUBE

DE6
RECREATIVO

'JANEIRO
ESTREITO'

llP 'oIZ,l'üma para o lUês �e OU'rUBRO
DIA 13 - DOMINGO:

Das 16 itS 1!:J horas
Tnrrle dancante infant.il,.denuminada:

V .:.�p�l'al da GaJ'Otada"
Das, 20,30 às 21,0:) horas.: Soirée

SOIRÉE DAS SURPRESAS, com
,às 22 horas

início

A SERVIÇq DA POPULAÇÃO
O que,será?
O que sêrá?

CR'$ i'1. O .0 O. O O

SERVICO
,

AVENTURAS' DO

MILllAR
INFORMAÇÕES ÚTEIS

_

ATENÇÃO ESTUDANTES! - A Lei do Ser
vlco Militar em seu Artigo 140, diz que, nenhum
br;sileiro; entre 17 e 45 anos - de idade, poderá, I

sem fazer prova de que "está em dia" com suas

obrigações �nilitares:
"._ MATRICULAR-SE OU PRESTAR
EXAME ESM. QUALQUER ESTA-
BELECIMENTO DE ENSINO -

"

Portanto urge que t.e alistes para o_Serviço Mil,i
tar se já completaste 17 anos de idade e que te

apresentes para. Seleção em Novembro se nasces

tes em 1939.
.

- 0s Diretores, dos Estabelecimentos de Ensine em

todo o Brasil, por o'casião das matrículas são obri
gados á ex.igência dessa prescrição da Lei do Ser
viço Militar,

(Nota n.o 8 da 16.a CRM).
/"

I

P A R J I C I P A ç' Ã'O
PARTICIPAÇÃ�E NASCIMENTO

Hamilton A. Valente F�.rreira e Maria Olym
pia da Silveira Ferreira, 'participam aos seus' pa
rentes e amigos, o npscimento de sua filha Maria
Cecília.

VENDE-SE 2 PEDREIRAS iCONCURSU POSIALISTA
.

-

-

. I �llscricões breve - 3.000'--vagas � Vel1ciruento ....

1 GRANITO ROSA FA'CIL ACESSO ICJ'$
(UOO,Oo. - Icl[;;de 18 a 35 - Ambos. os s'(!XOS - O

1- -:»,'E' MACA'D''AME
.

.

�'1���'�';�1:9t:��:e���t1(��:d;0::�:i����� �aJ�st�r�;;,��i��E�:'�
:-. I completas, atuaIiz;das e regis�s. - Rua B;trãél de Para-

.•

E R l'laph:?aba, 25'- 5° andar - sala 8 � S. PAuLO _ Pe-
. Traiar na A MOD LA I<;:t !)leIa reembolso posbl a_c Dr. ANT,ôNIú MESTIERI

.

.

_-"'- ,lJO:l,Il'NGUES. Pl'e.ç0 C�'$ 450,00 (conjunto C'.ompleto)_

I ,- B R E V E M E N-T E: .

·'1 fiA GRUTlNHA DOS MILAGRES"

DIA 26 - SA'BADO:

AVISO: DIll'á ingresso o taU!!: do mês'
ou carteira social;
Para as senhol'jtas exigir-se

á fi apresentação da carteira

s:cial, visada pelo DerartameH-.
to FemilÚno;
Venda de il'ÍgTeso na Sl'cretal'ia
d.o Clube� ,

ReservLt de mêsas, CO�1 o sr.

LíGio Silva, inclusive para a

tal;de dançante in'fântil.
. '�dit��;'�. . ��.

• t: JCUS;.lUORAS elétrrcas tipo "a-.
Líne para 1.050, 2.400. 3.600, 5.400 e

.

!LiOO ÚVOJ.

•.OHOCADEIRAS com viragem mecã>

nica para 100, 200, 300; 400 e 60(1 ovos.

.• BATERIAS metálícas "Iniciar' para
100, 200, 300, 400, 5OQ, 600, 800 e LOOO
pintos até 1 mes,

• SÃTERIAS metálicas "erescímento"
para 120 aves até 3 meses.

• C .1IADEIRAS semi metálícas para
50 e 100 pintos.

• uGRANJINHA PAVUSTAII'- Inte
ressante novidade.Ll-'l·ra a criação ca

sr ira de ffang9S para consumo.

• CAMPÂNULÀS a carvão, com regu
lador para 500 e 1.000 pintos.

.

-\ - �

• CAMPANULAS a querosene,' para
.100, 200, 300, 500 e, 1.000 "pintos.

• CAMPÂNULAS 'elétricas, .para 100,
200, 300, 500 e 1.000 pintos.

• ENGRADADOS para ovos "Amparo"
para 10, 15,,20 e 30 dúzias de ovos.

• CLASSIFICADORES para ovoaBepa
. ra os tipos, especial, A. B. C. e D,

em ,dinheiro, à pessoa que acertar.
Enviem palpites à esta redação Di
versos ace.z;Lando, haverá sorteio.

�,��

VENDE�SE�"UM
..
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-
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. VENDE-SE U MTERRENO NO ESTREITO,
'A RUA MANOEL DE OLIVEIRA 'RAMOS
N.o 392 FUNDOS. TRATAR NO MESMO LO
CAL.

lM�terni�a�e Nossa SBn�OIa:' de Anuefin
Aindn ,1'e.J'ebemos:

I
tElnte .lhe houvesse

_ pedido' .,;'ogia querer aproveitar-se haver dado um

Ilm?s. ·8rs." Do Jornal "O z uxiho, pag'itndo'o que cor�t'de uma causa .como r:-da diciente, o 'sr ..

ESTADO" .esponde ao que faz j\Ís I Ma'ternidaile e [I. infância que fez de seu Banco um
Flol'ianópo'lis nossa Er!fel'meira Obstétrl- pa ra lograr a C01Úlui8t�� do hospital, uma Materr.!da-

\Prezados senhores ca diplomada, que o povo voto. Teceu também IOJlgOS de e uma sala de reuniões..
Pela presente, d8.!P0s co- pedia UlJ,1a parteira e que ccmentâi-ios sobre os pre- imp!ll:tantes como seja as

.: hecimento' rt vaso Sas., .'epois que se orgnnizou em ceítos di�inós, lembrando da Comissão pró emancipa
dos' resultados da reunião sociedade, o Governo no- que nossa causa fazia par- ção de Angelina, que o ge
de instalação da Matorn i- rneou outra pratica ape- �e integral da relIglão, _ rente altas horas da no,ité.
(fade Nessa Senhor-a de An- nas, deixando .0 povo de ""'-'!lar o Próximo acima de érá encontrado' nu

g s lina, que Ido dia 6 de 3anta Filomena, onde éla tudo, a Deus sôbrc tôdas as entransitavel do morros ás
Outubro do corrente ano, servia, para fazer politica coisas, prencípalmsnte na sístlndo os doentes com sua

passou dar assistência hos- em nosso meio social. Que Ma:ter�1i�'aüe e � Iafâncla -, e�PQsa e nossa �arteira. �uepítalar as senhoras de seus nesse povo pedia urna Par- Deixai vir a mínt os peque- muitas vezes a,té 80 'redor
':lssociados, contundo com teira e c9nb ,Igora com °110S, porque dos Ü'lS é o rei- � (lo cofre pernoitavam paren
t.om , '0 para -16 ieitos. (luas, que em todo e qual- no dos céos. Agradeceu ao: tes de parturiente diz êle,
Foi Presidente de honra quer tempo.;a vit?ria é do Frei Rafael Mni-ín, o ato so-

. verdadeiros Banco dos Agri
da solenidade, o Deputado povo Iabcrfoso pi! Angeli- .lene que havia realizado em cultores, Banco da, Màtel'11i-

'. ,

Olice Caldas, que após a na. Que' se fez tudo o que, nome da Ig).·'2.1a, em nome dade e a infâncb si não
ben ção da casa e entron i- lhe foi possível na organi- ria Sociedade, concluiu lan-' fosse permitido pelo Consê
�,l.ção de um crucifixo, pelo z a ção Ida Sociedade São Cal' çando novo apelo no senti-

t
lho Céntral da Matriz seu

'Rvdo Frei Raf'aét Maria, o los Borromêo, foi orn retrí- do de varrer-se da idéa as
�
gerente não; !'ari� tantos

Dupu tado 'Oiice Caldas fa- iuição a generos idade -do ideolog-ias politicas no me- beneficios como vem fasen-
I ]0'; ldemoradamente dr. vi- .ovo de Angelina, e Iocalí- io social, só corno poderia- do a nossa gente. Os Dire-,

tór ia do povo de Angelina, t:!tl�,s c ircunvis inhas, que mos ver concretizadas I"OS- tores do Banco Catartnense-
sôbre o Governo do Eetado, íérnm acolhida a seu irmão :las aspirações. são �!reailmente '.altruisticos �"sÃo PAULO"

CampAnula a carvão para que anteriorpe,nt:! não ha- )!y Psdra de Caldas, vindo A seguir, pediu a palavra e Oly Caldas, não. nega ser500 e 1.000pintos·
F R .

---------- , "ia lembrado da neceseida- do Rio Grande do Sul, para o • rei afaél Marfa, que irmão' do �Deputado Olice
de de uma parteira em An- .ervir no Banco Catarinen-

'

declarou-se na obrigaçãf\ de Caldas, defensor íntransí
gelin a, smbora a Diretoria se, e que embora desconhe-ll'e�lÍirmâr as palavras acer- gente da classe menos fa-
ua pessoa de seu cido pôde instalar o Dopar-

I tadas do Deputado, fasendo voreclda .

Lamento àe t:'l'érlito de seu bmbém uma esp)icação do Com a palavra o sr. 01:v
B:II1.CO nesta localidade, pelo s.ignifica:i0 daquê1e aconte- Caldas,. se prol1uc;.ic:.u di&en
apoio e hospitaliDade des- cimento, .para êle rrofuncla- do que não fora ,êie que fez
c povo bom, �{)!ll(, seu ir- mente. religioso, deu-se um a pbra, nem o Der-utádu seu
mão tinha"o dever de fDzer intervalo para fotografar-se irmão, mas' sim o espirito
19-um!l cousa, e;-n testemu-' o prédio com o g�'ande nú- de carid;ade de um povo tra-

I 'l1D de seu recol1hl'cimento, m,21'0 de pessoas, que assis- dici-o'l1almente reUgiosQ, que
-:\1 e i'sto deu aoa politicos tiram_ao ato, para dépois ag1.·aidecia o do 'fundo da,I (lcais, um greceoente que .0ntil1uar a reuniãó, alma a's man�feshlçõed que
'.10 existe, porqllE não in- Aberta a reunião, na Pre- de imqJ'bo vinha rec�bend'o
'ec'es"sa . fúer politica em �idência o .deputado Olice' do Povo de Angelilta e São
\:1gieli!1R, pois conia cúm o Caldas, pe�iu ao Secretário José, o ésforçodl,l Balduino
�1I1 ,do Estado, sua zona Elej que '1êsse a ata dr, reunião Sens, que soube ew: sna a,u
tOl'al que tem tambem a hOl1 anterior, lida e aprovada seneia enfrentar 'os inimi
;fi: de \l'�pres,entar; Que" a ata, deixou.a palavra Ü-'I gos' da Ma'tel'llidade e a in
aconselha a tôrla a Diretoria vre a ;que� déla quisesse fância que procuraram nose' a; iSotó�fSda)d(.t que não

I
fazer uso, com a palana o' desviar do caminho que con

,olhem os politicos, que SI'. Balduino ,Bertúldo Sens, I
duz o homem no conceito de

1lhem tão sôrnente para cau f�z um grand� agrat1ecimen-1 cristãos e honrados chef-es
,a nóbre que abraçamos, 't:: ao COllsêlho Ctlntrr.l do (de familias, qU� coube em

(porque' é ba'ixeziot e dema- Bmco Catarinênse, por lhes sua ausenciá.-- qualldJol foi ao

lHo Grande do Sul toma'r

"CASA EM COQUEiROS"

Paris, 28 de setembro de 1957-
n , .. "" .. _v.� ... "".-, ..

'�S""
..... �._ ....... --""-".- "." .. ,." .... ".""

(1 U·BE R,.
15

-

DE
E (ULIURAL
NOVEMBRO\

PROGRAMA DO -M�S DE OUTUBRO

Dia _:__ 13 - Cok-tail das 3 às 12 horas
Dia - 19 _ Soirée com 'início às 22,30 horas
Dia - 27 _ Domingueira das 20 horas às 24

< horas'
-00-

N. B. - E' indispensável a apresentação da
carteira social nas festividade� DIRETORIA)

Vende·S8
Uli'la ótim'a vivenda e respectivo terreno com 15 me

iros ele frente por 80 de fun'dos, sita na Praia da Sau
dade,. n.'o 220. Pelo relefone 3860, Dr. João Ml)mm, es:
,·ri.tÓI'�o Edi!íci� são J!lrge, Nesta.

.

-_P.---�_".-

•

posse na Câmai'a Municipal
de Gravataí, e lil'enciE,r-se
1}3ra voltar a_..servi-Ios, ani
mar os homel1's !1mendron
tados •.por .. aquêleJ que' jut
g[lm vitoriOSOS os que pen
,aro prevaleç_er a imposição
'e mando, conseguindo. ven
';;1' os obices existent,es, tra,
endo novámente ao reba-
nho nossos amigos que ser

_vem como verdadeiras idea
listas à causa da Materni- .

'!:Ide _e a infância lleeté re

'::Lnto da Pátria, entãol aban
'Ionado.

.

A seguir apreser'tou (i ba
lancete . da Sociedade, sen

do a.prova'do por todos �s

presentes, de!>eÍ's'Que o de
[lutado pediu escial'ecimen
tos completo ,'1ôbre c mesmo.
Em conclusãO' (.\ Deputa

do Olice Caldas, pedIu que,
:tão permitisse a nóbrê Di

['etqria, ffue a llclitica se

infiltrasse em· seu pleio so

eia'l, que a politic�. éra uma

.oisa bem d'istint:>, da previ
dência social, deixassem. que
os outros fizesse_n,. que- a

Diretoria trabalhas'se mui

tõ para realizar !'.E'U obJeti
vo, na .presente reunião, fi
cou resolvido o lançamento
ria pedil'a fund-a:!nental da

.

ons trucão de seu T,rédio no
I • l'

telTeno de ,'lua prúpl'iednkIe,
,10 dia dêz de Novembro do
corrente ano,

Por nada :!'lais haver a

tratar na presentp. I:eunião,
1 sr. Presidente 'deú por en
cen'ado os trabalhes dia ses..'"
�ão. -'

Angelina, i) de Outubro
de 1957,-

(As:) Presidente OIY Pe
ara de Caldas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IND-ICÀDOR PROFISSIONAL
Dr.
AYRTON DE OLIVEIRA

DR HÉLIO IlERRETTA'- DOENÇAS DO PULMÃO-
M ll: D I C o TUBERCULOSE

Ortopedia e Traumutologia Consu !tório - R. Felipe
Ex-interno por 2· anos do Pav.> Schmidt. 38 te!. 3801.
lhão Fernandino Simonsen da Horário das 14 as 16 ho-
3antà Casa de São Paulo. raso

(Sarviço do Prof. Domingos I)ê- Residência - Fclipe Sch-
fine) - Estag íario do .Centro .le mírlt, 127.
Ortopedia e Traumatologia e do
Pronto Socórro do Hospital das

DR. N.EW'rON
D'AVILA

DR. JOUO DOIN· CI.RURGIA -(;;EUAJ,
valRA Doenç"l dt) Senhural _. I'roe ..

,.

MJl:DICO _
,Iogia - Eletricidade Médka

CSPgCIAftSTA EM OJJ.:HQS Cone'lltMio: Rua Vitor M.,

!)t1VIDOf;. NARIZ E 3ARGANTA l'el"s n. 28 -- Telelone' . .iS!)'/'
'rRATAMENTO E OPERAÇO.S Consultas: Dal 15 � ... ra. �,

blfJ-••Vermelho - NebuUuçlo'- diante.'

Ultra-Som, ReB.idênda: Fone, 3.4t2'
(l!�.t.meDtO' de .1•••J.ta ••• Rua: Blumenau n. 71.

�Z:�::;ª#':::f� I � ªE�feM3:::;;r'#Jot�F�::::::::Jo='T.r=r=:::a=,r.:ê=.M;:;:!E;;:S;;a=ê#=r;r.·Ir==3t:;r.I·r==3m:;;;�=o:r.:E=rE=::::J:-:;;pr==3;;;rE;3;;;:r;::rr.;N;:;ê;-�T·r=�3;:;:A�3::;:::J�;:51==f.l�'i�:;I'--l-J�R-�-�-.�-.�-�-';-�-�-G"'r-.
_..;.

Bor'""-.o da. 91, U la.f·�·· , « . » II

f
•• .

- - AI'VOGADO -... ",-o 18 1I1Iral,
-. I

mi' "

,Couu-Jtól'io: - .Ru.,Y�tf.r.1�.· ,I I
' CONCURSO DE ESCRITURARIOrele. !2 � Fone 26'11,'

�.
/tua V'lor �!�i"ldeJ. �O

.

Fl,eparam-se cantlidatos para o llroxlmo concursoRea';·_f.�\!'A"-Sió ,foir· 141' '_
.-

1'1r�o.. �. 2�.
�

-

'=ii /o�� r=;;. 2.461',
I
de !.1;;,criturárid do Serviço Público Federal.

lI! I :.!'ratar li h'l.a D. Jaime Câmara, 42 .

.�, V,,,,L,n·"D.·l;.
......-_

mi I .�•••• .J a••••••e••••••
-

•••••••••••••••••�••••••••••••.

[i� • '
. _ .... ,

,=

�
-- �

, ....: ;;
_. :.

.

'->'.
I l'�nsl'õrtes de Cargas �m Geral entre FI6�i.mópolis - CuritiL:l

t-I - Porto Alegre -. São Paulo - Rio e Belo Horizonte ..Motor ideal para barcos de recreio e para outrú8 barcos simila: ..

res, além de explendido para metor auxiliar de barcos á

vela.,
I Agencias no Rio Belo Horizonte com tráfego

mútu,'o
até São ICOl!lpletamente tquipado, incJusive painel de instrumentos. Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar

Dispômos para e!ltr�g� iwediuta, �nos seguintes capacidade;,;:
.

t ,
Mh.TRIZ. FLORIANÓPOLIS - Escritório e Depósito' Rua

5,5 HP gasolma 8C HP Diesel 111 Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535
/11 HP 8ti HP" luireita e esquerda) fi. End. Telegr.: SANDRADE:

I

35 Hp·· 103 HP " " 'i

I50 HP" 132, HP " "
.

" i '\

84 HP "

i
GRUPOS GERADORF.S - "P E N T A�' • I

Quaisquer tipos para entrega imediat& -, CompletoF _.C= COITl I
motores DIESEL HrENTA'�, partida elébica - r�diator -:::- IIfiltt:0s - t�nque de oleo e demais pertences: a�oplad(\s dire
damente COpl flange elasti\!a á Alt�rnadt}r. de voltagem _.

trifásicos 220 Volts - com excitador.:- - 4: cabos para Iligação e quadro completo\de contrôle; tndos conjuntos estãu
assentados sôbre longarinhs pr�ntos para entra� em funcion.l-

I��

menta.
REVENDEOORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

S A,N, T A' C A T A R I N A � ...

. MACHADO & Cia: SIA Comércio e Agencias : BELO 'HORIL;ONTE - AveJ1Ída Contorno, 571 ) I

1.Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,· I FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
ax. Postal, 37 -- Fone 3362 '--,-- FLORIÀNÓPOLIS I: '\�êr#J:3@rêêêr'#l,Slr'#Jr#1êêrêrar#lêr#lêe:-Ji§ I .

c o li.II & D

DR. CONSTANTINO
DlMATOS

MIWICO CIRURGiAO
Ooençaa de üenhoral - Parlo•.
_ OperaçõeI - Vi.. UIInart••
Curso de aI=ar!eiçoam�r.'�·J e

}clnga prática nos HOspltal' de

Buenoa Alrel.
CONSULTóRIO: Rua i".lIpe

dchmidt, rir. lê:! (aouradt,). ,lI'ON li
U12.
HORÁRiO: da. 16 i. 18 !lo·

�elidência: AveJilda Rio 8r,u
eo. a. n.

Atend. dlataadOl
'relefone: - 129�.

__ ....

Clinicas dê São Paulo.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira
- Médico do Hospital de Cari
dane de Florianópolis.,

Deformidades congênitas e ati

q1,lirldas - Paralisia Infantil ..

Osteemíellte " Traumatismo ,

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no LI os

pi tal de Caeídade, das 15 às 17
30 horas no Ccnsu ltôrio.
Consu1tório: Rua \'ictor Mel

rellea n. 26.

DR, JO�E MIWl!llROS
V1EmA

- 4D�'r,)GADO -

"::alx- Postaí 160 - haja
!il41ltM Catarina.

DR. LAURO DAURA
CLUilICA GERAL

Il:lSl'ecialiata em moléstiaa cI'
�enhoras e viu urinAri...

.

(jura radical daa infecçõ••
gudaa- e cronica., do ...,erelllo
gellito-urin.í.rio em ambo. o.

'."'0'. .

.Joença. do aparelho Di,eltl'fo
J de sishma nervoso.

HorArio: 1016 is 12 II !lh i. 5.
Consultóric.: R. Tiradente., !2

_ 10 A.dar - Fone: 124.6•.
Reaijê:lcia: Rr Lacerda Cou

t.inho, la (ChicAra do JiI.puha)
- Fone� 3248.

Residência: Av. Mauro
- 166. - Tele. 2069.

.lamo

- A floresta siinifica:
fonte industrial; solo fer-·
til; terreno valorizado; pro
teção de mananciais, detê
sa contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessário
ao conforto, à economia e à
sobrevivência do Homem,

DR. HENRIQUE PRISCO
. PARAISO

)iOICO
"'raclee """ Doença. de Se·

ôone - CUnlea d. Adlllto•..
Cllrao de Especiali�ação no

BOlpit!'.l do. Servidor.. do i.·
cado.
(Se::-viço do Prof. .ariano cll

I\ndrade). '

ConsultaI - Pela lDaolli no

3o.pit"" de Caridade.
�

.

À :tarde dae 111,83 )I •• em dlal1-
te no llon8ultório 'Rua Nunl.
1fã_4ado 17 Esquina de Tira
dentei. Tel. :2768.
ae.1.'ência - Rua Pl'l.ldtnie

Cúntinho ". TaL: 1120.

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

----------.--�------

.
DR. ANTONIO MONIZ

Di) ARAGAO
'JRI)�(;[" TItEU1\tf\T01.()(; I

OrtopedioA
C<":'UltÓflll: João Pinto. p.
nall 16 Às 17 dlàriatnE'lIl.
Keool a08 Sábado.
Rei:. BQcaiuva 116.
ron.: - '2.714.

\
A Delegacia Florestal Regionat,

no sentido dE: ccibir, ao máximo pos
I!ve'. as Q.��eimadàs e derrubadas de mato, afim de impeI!ir os d,,*,;�stros(,s efeltoz econômícns e eeolõgíeoe que
,�carretam tais práticas, torna pübiico e chama a atenção -�

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

- de todos os proprietários de terras e lav�dore.s em a-e- p�'5$ �
-

CO'J'i al, para a exigêneia do cumpríment- do CÓdigo Flores-

Stal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

,QUEIMADAS E DERRUBADAS n� }lATO l7 taNenhum _ytoprietário Ge terras ou lavrador poderá \..*- f "

. r: '1;
,l!roceder quer.nada ou derrubada de mato sem solicitar _

..
0IJ1IAIfTE rooo�om antecedência, a necessária "licença da auto�idad� / "". ..

florestal competente, cOll.ú,r\.ne dispõe o C6<ligc Flores- I�' __ 11OS, "A/)�J05tal em .seus artigos 22 e 23, respecuvaments, estando os ,

t
nfra tores .Uj'itO';E�i����!�ENTO ·'l'M'

,J

__

'

""" 7.�' �ft_�f--�,.' /ir -t..,Esta Repactíção, pela rêde de vivt'�l·t)s florJstais, em '::

_
F.

•

...
� 'icooperação, que mantém, no Estado, dispõe de mudas e .,.. ,/1 �iementes de espéeíes enreste:" .! de ornamentação, para, � _�

"orneclmento aos agricultores em ge!'al, interessados no '�-�-=��\=--:::r.-....'-_".".,- .. ---._- ._ ....

�
• e�lorest_ame�tu. de suas �e�ras, I\!{,m �e prestar toda I' Filial "A Sob�rana" Distrito do .atrelto - Cat_'JrJentaçao técnica nect!ssana, Lembra, ainda, a, posaí'ií- '

"

'

I idade da obtençâ? de e�préstimos para refiorestamento
1'10 Banco lo Brasil, com jt.zos de 7% e prazo de 15 anos.I Os ín teressados em assuntos f:orestais, para a

ibtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto
rização de licença para queimada e derrubadas de mato

'

devem dirigir-Si! às Agências Flo'�estais M�llicipais ou
diretamente a esta .Repartição, situada A, rua Sautos
Dumont nO, 6 em Florianópoli,;;.

.

'I'eleí ene : 2.47U _ Caix .. .Postal, 392>. ;
Enderf�lio, telellráfico: AgrÍl'IÍlva -' Florianópolis.'

i. d.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERViÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
-

RJ.�GIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO' 1JJi,

SAN�_A CATARINA
AV IS O

...-

,.,

oa� Ofl l
•

Ajude seu
_ .irmâo

pobre e doente,
apressando, com sua

contribuição genero
sa, a edificação do
Hospital Evangélico
de Florianópolis

j�---.
$ Seja a um só tem- $
$ po, altruista e prátí- $
$. co. $
$ Auxilie seu próxi- $
$ mo e se beneficie $
$ também, inscreven- $
$ do-se hoje como só- $
$ cio do H o s P i tal $
$ Evangélico' de FIo- $
$ rianópolis. $
$$$$� _:$$$$ ,

./

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

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZENDA PUBLkA
Caixa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARI"A

---�---��--�--..--�------------ .u RGssmark.
.'Viagem· com segurança

.

e rapidez
80 NOS CONFCTIH'AVEIS: MICRO-OMIBUS .0-_

IIPIljf- ,<SOL-BIASILEIIO.
�

"FlonanópQUI - Ita1a. - Joinl'llie - Ouritlb..,
. ....-- ...

. A' . -� .-_,._; -- :.i

Agencia. KllfilDeoaoro- telqutnlt..d&
• RuaATen&nte;;:Sn",eil>s'

NECESSITA-SE
DE ..

UMA VITR·INISTA
NA

A MOD'ELA.R

VISITE A NO S'S A L O-JA

, Rua Deodoro,. n. o �5 � Tel. 3820

'jj)R. í.- l.OBATO
FUSO

Doeaçãl do apueUlCt re.plratórlo
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMI)l!lS

C1rul'.:a do Toras
Formadl' pel� FaeuldaJ ..

NHI"_j'.... 1 de. Jd.edid.na. Tilioloarl.l''''.
j'flli-oeirllrariio do 'lIol"pitaJ .....

.

rê. RalDOI
Cu,áõ de e •.peciall7ação pela
8. N. T. E:I-Interno e· EX.·U8i.
'eote <l Cirllrarla do �>r';f. UIr"

Gulmariea (RI.o).
Con,.: Fe Jipe" Scllln ,dto 58

Fone lI801
.

Atendi! em hora marca".:.
Re.: -- Ru.. llito'vn Juni. r

ItII _ ""n.: .141'
.'

. I
DR. EWALDO 8CH�EFER
Clinica Médiea de Adultos

• Crianças
Cons\AItório __:. Rua Vic

tor MeirelleB h. 26. .

Horário das CO}J8ulta8 -
daa 15 às 18 horas (exceto
aOIl 8ábadoll). J

Residência: Rua Mello e 11D.J
Alvim, 20 - 'reI. 3865. '

.

mi

,M'DR. WA '.MOR ZOMER
G.YtcIA

Diplomado .pela Facalda•• Nll" 1

e1o..1 de Medidna da VOlver-li·.idade do' BJ:..n
1:�.lllterno por eonCUrBO da ill- i

, ternidade-E.c�la ' ,

:Se..lço d� Prof. Oet'vlo Ro
drhruel. Llm�)

Ex-Interno -do Serviço de Clrllr·
lia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de J�nelro
Médico dI' Bo.pltal d� _Ca"idad"
.... Hateraidade Dr. C.rl....

" .Corrêa.
OOEN�AS DE SENHa��S -,

.

PARTO� - OfERA:jES
PARTO SEM 'DOR pelõ;
método psrco,.profilático�:.
COn8t Rtia "João- :Pinto n,�

Ui. àa8161;.OO.. âs 1:8;06 horas.,·
Atallde com horas marl:jl-,

\ das - Tel�fDhe 8035.
Residência:
R'II: Gen'�rl-l Bittencourt D

I'lIU.
Telefone: !.6I1S.
-

FILIAL: CURITIBA -=--_ Rua Viscónde do Rio Brm1co, 932 - 936
EScI·;tório e Depósito: Fone: 1230 =- End .. Telegr.: SANTlDI1A

AGFt'fCIA: PORTO ALEG:ij,E Rua, Com. Azevedo, 64
f'one: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL·

Atende: "RIOMAR"--- Find. Telegr.: RIOMARLI
I

FILIAL: SÃO pAULO - Aveniaa do Estado, 1666 - 76
. ,

Fone'- ?70650 � Enà. 'relegr.: �ANDRADE
I -

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32 ...17-33
f 32-17-37 - Atende: "RIOMAR" -End. J'elegr.: RIOMAliLi

t' A V A N D O .( OMS -A B A O

Virgem Especialidade
.

da (ia. WElZELINDUSTRIAl- Joioville - (marca registrada)
economiZá-se tempo e dinheiro·

•

I

I
I
I

, .

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Co,mbale'ndl !.t c.aresll·a "lêr#lr#lêr#Ír#Jr#l�r=ar=:rr#lr#'JêF#',.:.,········· ('.M·''' 'a
.

u· Im Pedimos aos nossos distintos leitores. o obsé- :!' : B R t
-

t ·

�l lÍtliu de preencherem o coupon' -rba ixo e rel?1etê-lo à �ij1 : ar e es aurin e 1_U,l�,bOl:ando no;, campanha de valorização da nossa
lI.!.! nossa Redação, a fim de completarmos, quanto an- l! : 'h10C,'d, voce �eve procu rar valorizàr o seu dinheiro, fa- tes, o nosso cadastro social. ,

.

:
'

,zeudo ('conomla, UHI" suprindo as suas id d -. '

t .. ' - . c f' P
.

neceSSL a es
-, .• <,

•
. .:'':lIGfe,. P°ctIS, o a. e runor a ajudar-lhe nessa valo- Kome.... .:({{((((((( I� Ul.III)))))11;lzaç;�o, azeri o o .;3CU lanche o seu ap iti

. MI
, .

'. e1'1 IVO ou toman- �0.0 o :;(.11 refngerant€' pc,r menos dinheit· ..

d Rua.. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.
.

't" rd d d' . o, sem prejuizo a .=. , I. /,o 1m,'" �q�Ja I a

le. eh'; produtos que lhe oferecemos, porvere nueira per unc a. l1l Mãe .

: : , , :.: , .. �
: . . . . . .

.
. • . :'. . •

;:::�:: :,I::�:' PI���.,?;,�� Primor. I Pai . ,.
.. ,..... IAMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR. C A R DÁ PI 01Amarelinha : ,: ::: :::::: :::: : !'�� Data do nascimento ',"

, ,

: "
: :Praianinha'

I.!. : ' •y -

'�il���::,�;;�,;,>:;; iH>: ; i; :'. �i�í III

:::::0:":: :���� : : .. : : : :.. ::.::: : m iESCRUPULOSAMENU SELECIONADO, ,APTO A SATlSFA-i /.

,-,f.�lhaque Castelo
,.......... 5,00 !:f Cargo do Paí (Mãe) ' "

171 : lER O MAIS EXIGENTE PALADARConhaque de macã 6,00 .#lr#Jr#Jr#iêêr#lr#lr#Jr#J..::Jê@-ª� e I
. SAL'GÀniNHOS"

. . . . . . .

•

;\�:�ôll�t�a ..'. :'::::: ........_........... 200

•

Campanha" preven'Uva i
Er�padu .. ; ....... :::::::::::: .:'. .::�� contra incendios 1 ..=Cachorro que!l.e .

5,00
Ch!.LrrasquinhG .:::::::::::::::::::::: 6,00 CColabo�'ação prestada pelo Corpo de Bombeiros ao.:
Da urú 10;00 povo. atarmense. :
�:li�. a��l:i���'l)' : : : : : : : : : : : : : : : : .:: : : :: 15,00 Cavalheiros 1.' • I

'

._, 11 • presun o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 7,00 .. •
S;,',nd mortadeb " -. ,. 5,00 O incêndio é o inimigo -número um dos seus bens.,:

.

Media com leite .. '.' " . . . . . . 2,00 Ele ataca sem aviso prévio e aproveita-se dos seus ·1f'ão com manteiga' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 descuidos. para iniciar a sua faina devoradora.

I'Sanrlulchepatá 4,00 .

.

Copo de leite 4,00 Nenhuma residência, estabelecimento industriàl ou IICachorro quents 5,00' .

comercial, escritório, consultório- laboratório, hospital, •
Tco dy , .. ,

'

:..... 6,.()0 escola, casa de diversões, igreja, repartição pública, IME S'
'. . .

:�ndL1!che queijo ....•... ; ' 6,00 está livre de �er surpreen�ida por um i.n�êndio. I NU E PECIALlZADO EM P R A T O A R A B E.v itaminas ,.............. . . 700 Se a casa, o estabelecimento, o hospital, a escola, ,

.

�'f'lvejas de 9,00, 13,00, 19,00 e 22,00 (extra). RfÍl'i-1 repartição, etc., não contar com meios de defesa ade- :
'

I";' •

geran-es de 5,00,. 6 .. 00 7,00 e 8,00 a garrafa. CAFÉ_ do quados e de emprêgo imediato, um princípio de incên- I .

1I1!!.1;:; l�uro �L1e se s erve em Santa Catarínai por apenas dia, que. pOAdia.-ser extint? fàcilm�nte" tornar-se-á um EM FRENTE A·O- (INE RIIZ BEM NO CENTRlft DA· CIDADECr$ 1/'(, a xícara! grande incêndio e podera destruir todos os .seus bens I J :v
'PLdo o que é b0111 e barato: Vinhos, licores. whískies, móveis e imóveis e, até mesmo vidas, reduzindo a cin-, "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J �

conservas, bombons, chocolates, doces, etc. zas o :-esultado de longos a�os de trabalho.
'

, !
'

. I --iJ R-IT T �O' .,FHI;n do Café Primor o seu ponto predileto. - ,To�a casa ou .estabelecuu.entAo �eve possuar a sua i A V, I S O
Ambiente. Pllr::tmente. familiar. instalação preventiva contra incêndio para que possa - O _

,Lafé Primor Ltda. - Rua Felipe Schmidt, 60 apagar o fogo no seu êomêço.. (- Alfaiate do Se .1FI
' ,

li Aber d"" d h' d O Administrado da Alfândega de Ttai , CU O

I
o rmuopo IS. erto, lá riamenté, as' 6 oias :;. ma- I r a e jai, no

.

nhã i!, mei�, noite. * �: * ,� * * * * * * * *
! sr.E����o�ed�' giV�!ã�c�:d���: °d�fí����:��do:� '1· Rua'Tfra�entes, 9 I

\
- ......, )_ � *

- * Fazenda AVaSA a quem interessar possa que se !
. _ � *

-
CORPO DE BOMBEIROS, * ach,a fixado na porta principal da Alfândega de Ita-

I n S II· I u I e d e B e I e z a ] o:: * jaí o edital estabelecendo normas 'e condições à �I EXTRAVIO
o!: Telefones n7'S. - 3313 -'3314:� A •

t
-

d 1 t d= * *

concorrenCla para a cons ruçao a .a e apa o Conta nO 6082 21\ série da" edifício destinado à Alfandega de Itajaí, nesta ci-
: ::< Em, caso de incêndio, desa'bamento, * Caixa Econômica Fedl.)'al

I P O R A N G A <a�: inunelações, etc., telefone pam o C01'PO *- dade. I de Santa Catarina,

,.
�... ele Bombeiros. ..,::<

_ O� i�tere:s��os. P?d)erão prõcur�l. e�t: rep�ti-
RUA VICTOR MEIRE;LLES, 18 FPOLIS.·;!.::< Ao ser atendido diga claramente�o",'qiíe *'

çao ate 0-16.0 dla contaoos da pubhca�aQ>n(), D: O.
______________________"

:I< hã e responda às perguntas do telefonis- * da União do referido Edital, a fim de se .intéiraremê ::< ta, dando o nú,mero do seu, telefone, ?'ua, * das condições alí estabelecidas para tomarem parte
" �: número da casa se hou.ver, lugar, etc. *

na concorrência á cõnstrução da obra citada. _

f
* Quando o telefonista mandar desliga?' o * Alfândega de Itaja( 8 de outubro de 1957.

!
o:: seu aparêlho, desligue-o e fique espera.n- ...

,
I

\

�
�: do a chama!!:.� pam a confirmação. * João�Nórbe'tto Silveira

� ,� *
- , ."

.

'. Administxador

Um bem montado bar (Café, Bar, Sorveteria,
J;>etisqueira) dos mais afreguesados e situados num. dos
melhores pontos da cidade de Florianóp<)lis, por mOlti
vo de m u d a h ç a dos p r o p r i e t á r i o s. Fa-
cilita-se parte do pagamento. Tratar à rua Conselneim

_

. ,. .

Mafra, 180 - Florianópolis. Flol'lanopohs, 7 de_ outubro de 19'57.

�eJélélJ#lélEi@r#i'ª@ª@@@él@§i'�#J.El1f=:Jª'ª'êél@élélr#ll
TRADICIONAL NA ARTE DE HOSPEDAR m

Ui

�
�
w
w

* *

EIDE-SE
* * * * * * * * * *

EM

P so L II A N

\) f e r e c er
\

esmerado
,

-'

�

I
de"

•

serYI�oa g o r ar

Restaurante "A
, "

F une i o n a n do, d i à r i a 'm e n t e r e x'-c e-lo a o ,s dom i n g o $ TI

1 5 N' O V E M B R O- D _-E
/'

"", .

•

(OSJNHA DE' ta ORDEM

IFaça sua visila a êsle acreditado estabelecimento ,I

Iculinário.

l,

--- ----�--�

_-.

o melhor plano
de paJlQmento

,- ."-:.
/

nL__--�--��------��-'�·?'�;--i<t '.' , /

Alli ta em ncs;:a loja a. umá demonstração da lIendi.
. �

. i-r.evendadore! Autorizado., '

"

lojas'�': IRMÃOS1 GIAVAM
BENDiX 'i; (00','rI1

e econcmia c�mprcva�Cl em

ma,s pe 3.500,000 lu as

.1 em. Ld� c mur.. o.

Norlon-I.046Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, -

MATRIZ -t Rua Fel�pe Schmidt, 33 - FILIAL - Rua Cons. Mafra, 2

Florianópolis - S. Catarina

Ferragistas � Importadores � Atacado e. V a r e j ,o

V�RIADO E COMPLETO SORTIMENTO DE/ARTIGOS SANITARIOS
DAS 'MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS !

- BANHEIROS - LAVATóRIOS - BI1')1l!S - BACIOS
- SABONETEIRAS......, ETC.

Harmonia de eôres pára realçar e dar mais bel�za aos ambiente� !

TORNEIRAS - Cromadas, niqueladas ou simples - �rande variedade!

PIAS - de ferro esmaltado ou aço inoxidável de todos os tamanhos,

-CHUVEIROS - simples ou elétricos automáticos - Ultimas nevtdades !

J/'"
-

ARMARIOS - madeira, aço ou plásticos em belíssimas côres

BANHEIROS POLIBAN - O máximo em. confôrto e utilidade!
Reúne 5 peças em UMA SO' ! - Banheira, Bidê, Lavatório,' Box-chu

veiro e Banha ele criança! "

MICTóRIOS - De centro e de canto - Vários tamanhos

CAIXAS DE DESCARGA - De imbutir e sobrepôr - Diversos tipos
_ l

L_ADRILHOS E AZULEJOS - Grande variedade de côres

•

- O maio� sortimento já apresentado 'em 'I r t i g os
It' I I ,

. sant arlos I •

ril:t"�

I. I

!� QUALIDADE1..1;,,1
lii,,�

•
LUXO

iIl!i..

lii!';lii
iI!1l

'O,

I CAPACIDADE
i por� menor�� jpreço

é um refrigerador, que'

�rada à primeiro vista. Suas linhos mo

dernas aliam o estético ao útil e funcional.

� luxuoso no acabc:wrento e assim mesmo'

accesS�vel' �o preç�.�:6�, refrigerador PROS-
••. ;" t.

OOClMO é ál!'!plQ com aproveit,amento total

do espaço,' satisfazent;!s têdos 05 exigências,
mesmo de. uma fa�i�humerosa. A GA

RANTIA de 5 anos d,eínol'_lstra que éste

r_efr'igerador merece a suo confiança.I
•

"O:=:

Corihe(a�o.! Setd',uma amilàa.� ,dúrddourd
, É UM PRODUTO D�

I'

_

REFRIGERAÇAO PARANÁ ·S.A. -'
.

,111111111111111!lilllmmll!lI:llllllllmlllmlllilllllllllllllIllillillllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllll,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Illmlmlll1ill J

_, i',
O NOVO ·PROSDOCIMO· Super,j'.plc .

"1APRESENl'A , .'

_ CONDENSADOR '05"-;"-1,01>Ic» Gelo melho,1

I de �;oi.to �n�vo. ",'uiio maisl efici�nte
no prodú,õo'. d� frio.�, mesmo' sob cqndi·
ções climatériêõs extre",as.

- Capacldad.: 9;� pé. ;cúbico"
:. Unidade ••10110.

'

,

- I.olamen�o 'com lã d. vidro:, r .

'/t- 3 gDveta. plá.ticas espa�o.as.
'

.. ReclpienJe embutido. paro o ág�G do degilo.
- 4 Prateleiras remÓviveis, que permit.� um

aprovei'" ...en,g de espa�o 30% malar que o

comum. Acabamento bri!hante
em altJmiftio onodizado

_. Regulagem nOI p" para ·ni\'eJom.nto.
- 3 �rateJeiras na poria.
- Congelc.dor horh:entol. amplo.

een, :I fz',mG' ,n·uni"das d. a.tralor.

c O N C E S S.I O N Á R lOS:

LOJAS ELÉTRO � T�cNICA
Adquira um Refrigerado,r "ProsdocihHi" � pague-o
em suavíssimas prestações mensa is," nas

LOJAS EUTRO � TÉCNICA

Preço Fábrica Cr$ 29,500,00
Preço Florianópolis Cr$ 29. 500,Cú

em Flortanôpo lis
Rua Tte. Silveira - 24 e 28
Uma organizaÇão as suas órdens.
Fones: 8'198 e 8798

'\ - \

"Q ESTADO" O,M,\!'S ANTIGO muuo D[ S. CATAmr.,

.J

-r

._.�.__...�. rr · -.. .. �
� ... -.- _

CLUBE DOZE DE AGÕSTO
PHOGRAMA SOCIÀL 'PARA O MeS DE OUTUBRO-57

(sexta). -, Soirée, com inicie às gem' ao Lira 'I'enís'
23 horas, com a apre, Clube e seus asaocíá-
sen taçào d� magnifi- dosrpéla passagem de
ca ORQUESTRA DE seu aniversário de
ROBERTO INGLES, fundação,
o famoso pianista in- Dia '27 (domingo) - Tarde dançante ju-
terriacional. veníl, das 15 às 19

horas.

�'I
. ..

Reserva de -íncsas na

Secreta r ia do Clube,
a partir do dia 28--9-
57, aos preços de Cr$
400,00 -as fie

-,:!)Í!'lta e

Cr$ 300,00 as demais.
Convitcs e sp octaís
Cr$ 150,00.

Dia 31 (quinta) - Soirée, com Í1�íC;(l às
23 horas, abrilhunta,
,da pelo fabuloso, rlt
mo de NELSON E
sua Orquestra Tupã,
com os "corooners"
-Melo Hamilton t' Ste
linha Mendes,

/

Reserva d� mesas na

Será Pcrmit ida a Fre, Sec rctaria do CIHbe, a partir de 15�10�57,
quência dos Sócios: no preço de Cr$ 200,00.
do Lira Tenis Clube i NOTA :-- Por especial gentileza das
que adquerirem mesa" LO�AS ELETRO�E'CNICAS, a apresen-

. ( 'U\ç::�o de ROBERTO INGLES será ,;reali-
Soirée, com início àS: zn.dn em um, maravilhoso. piano "SCHAR�
22 horas, em homeria- I' ZM J\.NN". \

,Dia 19 (sábado)--

DEPARTAMENTO DF: SAUDE PÚBLICA

PLANTÃO. .DE FARMACIAS
,MES DE OUTUBRO

.

'

12'� sábado (t�rde)
, .f(> Ji' 113 .,.:o_ domingo

,
'.

';
10 - sábado (tarde)
-20 .:': domingo
26 - sábado (tarde)
27 - domingo
30 - 4a feira (ferindo �

Farmácia Moderna Rua .João Pinto
Farmácia Moderna TIua João Pinto
Farmácia SLo Antônio Hua Felipe Schmidt, 43
Fn rmácia StO Antônio

,

Rua Fel ipe Schmidt, 43
Farmácia Catarínense Rua Trajano
Farmáoia Catartnense Rua Trajano
'Farmácia Noturna Rua, 'I'rajan o

O serviço noturno será efetuado j.elas Fn rmác ias Santo Antônio, Notur
na é Vitória, situadas as- r_Luls Felipe Sc hmidt, 43, 'l'rajano e Praça t5 de No
vem bro, 'J7.

O plantão diurno eompreendido ontre 12 e 13,,% horas será efetuado pe
L1 Far'mácf a Vitória.

ESTREITO
G e 20 (domingo)
13 e 27 (domingo)

O serviço ncturno
A presente tabela

D<�P3 rt-�n�en t�.

Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 295 ','
Farmácia do Cante Rua Pedro Demoro, 1.627
será efetuado pe.las-F'armácias do CANTO e INDIANA,

não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste

'p,S.P., em Setembro de 1957

" illiz Osvaldo d;Aeampera,
Inspetor de., Farmácia.

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

I CAMPANIlA DE EDUCAÇÃO 1
I ':LORESTAL I
I Plantanáo Eucalipto, - den.' 1
tro de 5 a I anos você teJ:_á 1
madeira para pasta mecânica, I '

lenha e carvão, de 12 a 15 Para' quem qUIIse-ranos já servl rá pua poste e I
vlgarnento e dos 15

,

aos 20 I

t C I
·

anos eM diante' terá diâmetro on e"clonamos
-

! suficiénte para dormentes e I \t
I madeira de construção. I
I Se deseja reflorestar, con- I

IbI suite antes o ":Acôrdo Flo- 1 ' OS me oresI res�l". - � l •

j�-..
"

J

CliCHÉS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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perança. Preto I RIO, 10 (V. A.) - Ela- ferência ria ,CRD destinada
A turma que e"mprcu a 3° pâl'eo: Elegânci« e borada pelo assesnor jurí- I

aos esportes amudorlstas.
rifa r'o cavalo Bola de' Ouro, Urubicí I dico, adaptada às normas

I

Será encaminhada ao CND,
está reclamando, pois até 40 Páreo: Rapirt e Ester- baixarias pelo CND, está para aprovação.

I o momento não deram sa-
'

lina
- ! pron�a a nova lei de tnms� ."

'

:=!l)ª,rig��@ê3@-êélélªFê�E!E--".'-ª-�-,-ê'c'--�-�-,-�-_-rE1-,=rE:!-3-@éir�;1j_�E.!E!�.ª�:-'-1:"'-�=lê@F-JfoIr#1r#J@Éêf4i#lªi=l@@ê:J,_
,AMANHA"'A TARDE: '

,-

.'
'

,

. -,
-

" '

'

,

Flonianópolis, Sábado, 12 de OUtUbl:0' de 1957

,-A Ij []HATA'ÀQ�,_�R_f---.[!
����

�����������

:ehtes ao cer.ame. Ftcaram

I jur is :

c, Bini com 54 .vitórias

N. Guimarães cl 4?' vi-

l1"l'fticiparão- do gigantesco -segn ida, foi feito o sort eic

certame das estIo,elRs' os ,s'e- :,em três grupos dos concor-

, gu in tes pai ses: A,rgm.tína,
_
Estados Unidos, PeI-Ó,-'Cuba, assim "conatitn idos os gru

Paraguai, Chile, Hungria, [}OS:

Russia, Tchecoslováquia e Grupo -"A" - EU.A.,
Austrália. .Checoslovaquia e Austrs.lia.

Qnarta-feira TI3 sede do Grupo, "B" - Russ ia,
Automovel Clube do Bra- em'aguai e Australía.

sjl instalou-se o Congresso Grupo "C" -- Chile, Iiun-:
do II -Campeo-iato Mundial .gria' Cuba e México. -'

Foi realizado também,rIe Bola a? Cesto, sob a pre

sídencfa ,dó c'�,lr.andante entre os grupos "A"- e "C",
que .são os que coutam-com

lembrando ... -, quatro concorrentes, para

° I
-

d C N F'
- saber qual deles ter ia co-

ga pao o . . ran-'
.

',' "

j
mo local de seus jogos o

C1'1:':0 Marfinullí. ao, ser 1
,

- Ginasio de "Caio Martins".
fundado, em 191ó, era um

O sorteio índiccu o. Cru- 4::> Páreo: Bola' de Ouro,- mcdcsto barr:1cãi)' s ito à
po "A" para: � 'praça de Esterlina, Adesivo, Lo lua

,
rua Almírant-, Lamego e

esportes de Ni+eroí. 'Deve na e Rapid- in n ugm-ado no dia 29 de ju-
lho de 1917. Somente em 7

"e' esclarecer que de acor-
"

do com o regulamento seIde' agosto de 192G foi de-
rão classificados dois contna do o lançamento da pe-
-.:orrentes em caqa grupo, jóqueis é o seg-uinte: ro, teve recusado, seu. pedi-dra fundamenta! de sua _ _J .t-

_

� mais o: Brasil que é "Bye" Antônio Ricardo com 92 do de matrícula llO Hípó-:
(,01' sei' o país organlzador vitórias, Oracy Cardoso cl drom., de Bonf-im.

-

_

. xxx

PORTO ,ALEG1:E - O "Guaraná" que.: suspenso
movimento 'estatí�tico dos 'pelo Jóquej Clube, Bras ileí-

imponente séde'?>. rua João
Pinto. "óiias

Calça Largu ; Gravemann,
Adão 'e Victor: Daniel, Fer-roviá-

foi vendido pura o Sturl Es-

Candinho, Cidade. Monguí-
\ .

lhot, e Argemiro. Era cha-
mado o cln be da Policia Mi
Iitar e foLfu!1(l::Vdo em 1926;

, v

São estes os jogos pro- iL tarde.

gramados para hoje reJos; Parana.enss
certames carioca. gaucho e ! rio x Britânia

paranaense : I Gaucho ,_ Cr uzeiro x

Carioca - Bonsucesso. x
I

Juventude

Fluminense, .110 Maracanã,

'-' ,\

I • ( B j.R U S, O UE) i -r_

R E R·,t A M!
)

PELO CAMPEONATO, DA .l.a lOftA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Novos -H rizontes para a· Navegacáo.1.

SÃO PAULO, 11 (V. A.)
,

SEGUNDO ,N�TICIAS VINDAS (DE BOTUCA"TU, DENTRO. EM BRE�VE· ESTAREMO� F A B R I C AIN D O
AVIÕES.A J4TO,'IIPO BIMOTOR DE TREINAMENTO.'COMO, SE SABE,-JAQUELA.CIDAD� JÁ SE' FABRt,CAM HA (MUITO

.'

.

.

�, AVIÕE�(TÉCO - TÉCO, O .POPULAR, PAULlSTINHA.
� '. >"

/

'

/

.

-------
'

UM PORTO PARA F'LORIA-:NOPOLIS

Aérea
"

Brasileir

Segundo 'se depreende de poderes, estaduais e muni
correspondência ofíeialmen- cipaís, tudo em nome de
te trocada a respeito dessa mal orientada diretriz na

justa lasPiração catarínenl- .ddstrfbuição de, aseístêncla
se, que é um pÓI.·tO para administrativa federal que
Florianópolis as difículda- . guarde conveniente equida
des que Se erguem em con- de entre as unid�adt's feàera
trário consistem na alegação tivas.
die' que a capital de Santa Ca E' certo que Plorranõpolís
tarina não está ligada aos não possui. Infelizment e, li;.
centros eeonômícos de pro- 'gação direta com algumas
dução do Estado, c que, ao fontes de produção por via
ver de tais impugnadores, I Iérrea mas não é ?len.o$ cer

.reduz as perspeettvns de mo to que o nosso sistema ro

vimento comercial para ,lo' doviário sempre manteve,
nosso pôrto. Como sempre, com a cidade de Floríanõ
as escusas que não 'se fun- polis, uma permuta comer

dam rem jdireíto conhecímen- cíal entre os diversos cen

to das realidades locais, tros econômicos, mesmo por
contrariando pareceres téc- que não se. compreenderia
nicos, apêlos das classes um isolamento absoluto. Ade
conservadoras, ínterêsses co mais, não será preciso re
letivos patrocinad_rs !idos cUl\r muito, no tempo. para

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
IUJ..A 'MONSENHOR TOPP

() Prefeito Municipal de Florianópolis, tem :OI pra
zer de comunicar à pop�lação, que entregou a uso pú
blico, inteiramente pavimentada a rua Monsenhor Topp.

Congratula-se com o pOVOI da Oapital, pela colabo
ração que tem 'sido prestada ao' seu govêrno.. que cons

titui um fator importante para o prosseguimento do pro
grama de pavimentação no" Município.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 11 de outu-
bro de 1957."_ .

ado por um programa de via nas baías, óbrigando �_o en-! nense não estão ao par !d,a [produtoras, quando, ao con

cão executado desde há vin carecimento das despesas a

I' evolução
dos acontecímen- trârío, essa é uma das cau

te anos sob plano adrede es escala dos vapores de ma- tos, acreditando ver no ·es- sas. de desestímulo para os
tudado. ior calado. por Ftoríanópo- casso movimento atual um produtores mais próximos.
Acontece, porém. que pre- liso Dêsse modo, �) que pa-. efeito da' suposta ausencia da capital. Desenvéfveremos,

cisamente o que determinou f rece ,causa é, na verdade, I de ligação com Ri> fontes em outros ártígos. (lss'a tese.
o arrefecimento dt'sse dina- exatamente efeito; e os ar-j'

.
.

.

,

mismo, no comêrc!o do pôr- gumentos invocados pelos SOl' CO'M LICEN'A DO S'ENADO '

t? florianopolitano, foi a di- opu�31dores das. obras doe
.

I
. 'r : ",'

.'

.

fICuldade d'e entrada franca I um porto na capItal

catal'l_/
RIO, 11 \V,A,) _ O

sup.
remo rá ser solicitada licença ao Se-

Tribunal Federal julgou hoje o nado. A resolução foi tomada con"
..........._.:....__ agravo na queixa-crime apresen- tra. um voto, o do,�ministro Ri-

,

tada pelo industrial Ermínio Mo- beiro da Costa.
.

,rais contra o senador As;is Cha- ----�.---

'_I :::ub:�:n:, �e�xu:rs:�l: r�::::�
a justiça comum, sob a alegação

I de que O· senador ainda se' encon
! tra em exercício de mandato le
:
g is labivo. Isto significa que, para I
prosseguimento da queixa, deve-

verificar que- Florianópolis
já foi um pôrto de exporta
ção marítima de considerá
vel importância. E' mesmo

possível que esaas supostas'
razões que agora servem

para opor-se às obras' do
pôrto '<l'a capital catarinen
se não valham' senão como
argumento exataments em
abono dos anseios de tôdas
as classes pela construção
de melhdramentos portuá
rios em F'lor ianôprlis .

.

Como· ficou dito, tivemos
já, no cômputo Ida nossa ex

portação marítima
.

uma.aí
tuação de destaque para o

pôrto de Florianópolis; Vale
mesmo citar, como uma tra
dicão abonadora dêsse fa
to; a circunstância de 'haver
na capital catarínense lima

Empresa de Navegação, qual
a da firma Carlos Hoepeke
S.A., cujos navios, de pe
queno calado, prestam' assi
nalados serviços 'ainda ao
nosso movimento comercial. XXII sembargador ou governador, letra' da 1:ei, ou de governa-
As .grandes companhias de - tem o idíreito de- ser raspei- .dnr, que se deixa guiar por
navegação nacional - e até Em.escríto anterior. após tada, e nós nos prezamos de diuncionálrios ini1d'Ô'fteo,d, ou

estrangeiras _:_ mantinham longa caminhada no passa- lhes prestar essa homena-, que confundem interesses,
linhas rêgulares, em Floria- do, chegámos Iins.lmente aos gem, mas, impõe-se-lhes ao . pessoaes proprios com o, --:0:--

nópo'lis, não sendo raro a episódios de 1956 o exame, do I revés rpelo consenso unâ- exercício de funções públi- SANTlÃGO DO (''HILE, 11 (U,P,)
êsse tempo, I) dia .em que inicio do "termo úo contra-l nime das sôciedades cul.t.as, cas, enfim', autoridades, que -' A Câmara dos .Deputados de

havia no pôrto da capital to", a que incorreta o �rro-- o dever, de que as ditas per- tripudiam sobre o ímpera-. dícíu hoje considerar os minis

de Santa Catarina, alguns neamente Se refere o doere- sonagens respeitem aos seus tivo dos seus deveres, per-
tros do' Exterior, Oswald,O Saint

navios movimentando-o ex- to, que serve de título a es- concidadãos e, mais do isto, dem o direito ao respeito que Marie, e da Justiça, Arturo Zu-

di
, ,

C t li h 't" lhes era devido, niagal Latorre, como responsáveis
traor .ínâríaments. umpre as mas. " se respei em a SI mesmas,

pela .fuga do peronista Guillermo
lembrar que isso ocorria em Resumidamente, como. em Se tal não acontece, 30 es- E', pôr issQ, ql1C, c.om pe- Patricio'Kelly da penitenciária.
época em que o nosso siste- tudo que ·escrevemo.s, 1110S- sas figuras impor'i'antef:l, es- zar o ,diz.emos, S. -Exa. o 'Sr, Declarou ainda que com esse
ma rodoviário de I:omurlica- tramos os absurdo.s dia , ..�tau- quecem o dever trivia.l dlo. clr. Jorge, Lacerda ·!'rrou er-' fato, ficou comprometida a

ção com as fôntes produto- sula primeira, e.m seus itens respeito próprio, eomo repe- rou com crassidão, ao nssi- honra do Chile, Em face da
!'aS não era ainda (), que ho- sob letras a)' e b), nada di- tidamente se"vem vaifican- nar o decreto, qUe vimos ana constituição �hilena,'a decisão

já numerosa e mtúto pro.du je é, acresc_id,o e ;'tperf€�<;o- zelldo então, para poupar do, no ato do depvtsdo, que lisando, porque, .além de ,sa- suspende automaticallU!nte os;
tiva quanto aos· fins a que

espaçe, . a respeito da últi. troca d:e partido, uÍ1 un�ian- l:rifica-r ,o. inte':esse do Esta-' dois m�nistros, que deverão ser
se destina.

ma parte ida citada daú� rIo à legl;m.da e (w�'lservando co, co.ntrariou as 110rmaS" de julgados pelo Senado, dentro'.
DIA DA CRIANÇA NO RO-

C L I C H E' S I
sula o' qtle hoje pass�.mos o mandato, do. general, da observância às regras de praso de 30 dias, Se o Senado

TARY CLUBE DE FLORIA
I

.

3. fazer. Com efeito, no item ativa ou refOrmalJdo, con. moral administrativas traça- confirmar, a acusação, o que se

NO'DOLIS' d' t t
'. . l' d das por .seus an�."'cessor""", espera como certo, ambos os.t:;

.
sob letra c) '. lZ. o con ra. o: tumaz na indISCI).l,ma e ,e- x 'CO

Comemorando hOJ'e, o dia A I'
. .

b t' t d com vilipêndio aos exemplos ministros serão destituidos.

cei amoos enco - "O concessionário co- pOIS vaI. a er as por as os
dia Criança, o Rotary Chlbe � Ionizará a- área, na 'fe,rma tribunais (de reCtir80s), in-. (:os governant.es I·:�tarben- --:0:--
de Flqrianópolis, por, ,sua do art. 240 e 2.40 i�E.ns I e II, vocando de segurança, con- ses, desde 1924 até 31 de Ja- BARCELONA, 11 (U.P.) - Os

iniciativa ,e_ com o patro'CI'.- mendas de qual-
.

t Ih neiro de 1955. Queremos fa-' participantes do Oitavo Con-
do decreto n. 4fi de 1l-7- tra a pena JUS a, que

.

e • - t' I taio da Sul América Terres- 1 zer justiça a S. ElC:l .. , acre- gresso �tronau ICO n erna-

M
" 1934". foi aplicada, pe o superIor

J·t d
-

" cional estão cada vez mais de-tre, arltImos e Acidentes, Já escrevemos, e ora re- hierarquico, e encontrr, de- 1 an !o., como e n.ossa cren-
cepcionados com a atitude do�fará d'istribuir brinquedos quer 'I·po. .

..

i d b d anlpa ç;a, que se o conteúdo dbstes
. petimos; que a autOrIl a e, sem arga ores, ql1e o -

d que apesar ·do grande passo da-ás crianças re'.!olhicl'as á ca-
. sPJ'a general. deputado, de- ram na aventara. ,('ontra a mo 'estohs esc-ritos "lhegar ao do pela Russia, com o lança-

.':laS hospitalares. I)rOmo'Ven- "" .seu con ecimento antes do mento do satélite artifjcial, os'
do àindlt um ,capricha!(]'o pro pronunciamento do egtégio trabalhos apresentados pela de-
grama infantil na RADIO f-r.ibunallde Contas do Esta· legação Soviética quase não çon
GUARUJA', quando' então, do, Ô' êrro será corrigidu. tem informações interessantes.
.serão ofertados nremios aos Prosseguindo, d i reinos Pelo" contráriQ, 'varlOs desses
primeiros colocad()�. que a exigência contida no trabalhos são velhos de três a

E' de s,e louvar, ·pois, a item, acima transcrito, é quatro anos,

feliz iniciativa do R(ltarY uma irrisão, uma esp�cie
.

--:0:--
Clube, qu,e assim �om /.t. co:" do escárneo jogado às faces PARIS, 11 (U.P,) - A crise po-

laboração da Sul América, ·te' quem queria tomar conhe lítica francesa agravou-se mais

�oma parte a,tiva nas C(lmo,- cimento de atos excusos da ainda, pois os' socialistas .rejei-
ventes manifestàcões á cri-. administração de i�i)USaS pú taram hoje o convite -do presi-

ança, no seu g,rande dia, r (Cont. da La pág.) tão, esclarecendo, tambem, que Henrique R, 'da 'Luz !'�qng- blicas. dente Réne Coty para forma-

LYRA ,1'ENIS' CLUBE ANI-
.

t na ses�ijo
• Casa, para 0- envio dos ávul�os da reu ariação de uma Ag'�nci:l da Assim pensamO:l e cOflti- rem eles que ta! encargo deve

Surpreendentemen e, ' , 1 C h' T lefônica em 'from d" ser confiado a um dirigente' da
VERSA'RIO E. POSSE DA ,de quinta feira última, tivemos. os' �r�b�lhos pertinf,n�e� aqu� a ompan Iª- e

.

-

nuaremos a lZeJ', ate que
NOVA DIRETORIA conehcimento de' um expediente, materIa a Imprensa Of1CJal-- f?- ;

bud!l Alto.
"

,nos mestrem' qu,e' alguma Oll
Ala Direita, ou· então a um

.0 simpático Lira, Tenos do Sr. President.a da Imprensa ram executados pelr.. Cpntadol'la: Braz Alves - l�q�eleu �nvI� "mbas·.as áreas de terras es.
candidato de conciliação.

O'f' '

1 d E t d datado de
'

Geral do Estado que receber;'! de-
.

de telegrama ao Ministro da Agn tão- tituladas ao r:once,�sI�'O.,.
,

--:0:--
Clube cognoml'n"'do o Clube ICla o s a o .. -

.

lt
. fOI'n-ecI' BERLIM 11 CU P ) O.

, _..

10-10-57 _.:... dando ciência 'ao Po- legação de poderes para tal fim,
.

cu ura pa�a que S�J�m, " -. nário. ' ..
- pro- .

da Colina, festeja, hoje so-
der Legislativo que até à .refe- Todavia, o que impoÁ·ta, em tudo das, por aq�ele MI.��sterl?, ,se- Nesta situação não de sa.

íessor A.A, Starnfeld, périto
!enemente, seu 31 Ilnivcrsá-

rida data de 1Ó-10-57, a lmpren- isso, é que. a Imprensa Oficial mentes de milho, felJao, hlbrldo, be com que direito irá es-
Soviético em foguetes 1eclarourio de proveitosa existência

S8 Oficial não recebeu a Proposta assevera que náda receheu 1:0 e:c. para �� zQnas do nor�e cata-
te .p<!c,riturar' aos c,\mprado-

;10 jornal News Detchlland ór-

no seiO' dia familia florinno-
O t'

,

ra efeitos' de
.

que se ·r.efere ·i .l-'ropl)sta Orça- l'Inense vItimadas pelas lecentes "<" gão· cQlUunista de Berlim .orien

Politana, abrindo seus rico.s rçamen arIa pa .

" P"l
"

1 f t d t h te l"es ós lotes., que alienar, s�n 'tal, que os satélites· poderão ser
publicação, Declarou,ainda o re- mentarIa. e? SI�lp.,�S lt o. e e; enc en �.: elo, éom<> e, ��rto, que nãosailões para um. granr!ioso fe;ido' Diretor, que fazia a citada' o PQder Legislativo confiado a Seb,a�t1ao Neves :- Teceu, co- enviados a distancia entre mil.

baile e apr,el3ent,tl,çao das • , - f' .1 e'-I'+ar (IUe . Contadoria Geral do Estado a tr..- mentarlOs_ referentes ao Imposto fará constar,- nas hipotéti. e quinhentos e dois mil q\lilQ-
comUnIcaçao, a Im pe ,.. ,- , , .

i
'

a 't a
"

t u'mel'O .1 t'
, .

�uas ,debutan·te-s !IH a'n·\"er.
.

b'l'dades ·pu· refa citada não ,ana as irregula· Territorial para os muml� pIOS, C S escl'l UI' SOl'
.

uO m.e ros para. que VIagem em
� ... • futuras resPQnsa I I -

, .'
,.

. ,
. .' .

d L'
..

f Ih
.

.

"

b
-

d
.,

b
..,

Inlllr'f sa O�I' _ , rUlades porventur:\ verifICadas. O Acrescentou ProJeto e el que· 11vrQ e .o' as eIU- que se torno da terra durante anos.
sano, . em CO!)'lO a coroaçao essem so recaIr a

..

c l "I - . -

'b "d li' t d
.

Af'
.

I R
.

h .

I I
-

bt' 'açií:> ,Ia Pr-- que interessa aos deputados dlspoe so ,re acrescnno os pro- . ac e resgls ra o \) naSCln1en umou ainda o prQfessorL·e sua, aln a,' cm pe a nao pu I� '. ·U
I ' , t·· 'b t d 'd do Estado t d f'lh d m v."'dor Sternfeld que se pudessem ser

No·e.nse·J'o, tom .... r� p"sso a' t' O, t' ·'a llara ][;53 'que. o Poder Leg!.�,:! IV:) rcce' eu ven os
....

os serVI ores .' O o.S 1. OS O CO p .... :
,. "" pos a Içamen au. -, I' A' d t I r

-

noti' enviados .mais acima poderiamDir,etoria do Clube para o, em prazo que não possibilitasse I umá comunicação, qac se pcue l?d a dapresen �ud
nc Icaçluo '1" e c", no.s cai>OS que li, el

novo ano social. a Assembléia Legislativa de apre dizer, exp1.'ess� em censl1;a, (,uan- sentI o e, ser cf�Ia o, naU ?cba, 1: O exige. ficar ctirculando a. terra eter-
.

Tivemos oportunidadH d.e ciá-Ia, dentro do es!;,anelecido pe- d� beI� podena .te." eVI(�do tal dade de �ltO' RdU In� '-lt'
lU ICI Impõe-se ainda ,pel'g.un-

namen e,

la Constl'tul'pa-o do Estado. Com sItuaçaQ. Se a ,Mesa envIou ou - um pos o. e .�UInICU ura, tal': a que título \',em esse
_'-:0:--

visitar a.quele Clnoe, para' v d P 1 P L C MONTREAL 11 (U P ) A t
I

. -
. Sr Dire+or não se transfenu po ere3 Il um au o reis - eu, para a a-

e O anterior item, da claúsu-
.

, , ,
- nne-

apreciar a ornamentação. :ca- ta comu.mcaçao, ,), "

"d' - � d" d' f 'do pelo Sr te Dionne, uma das' quatro sobre-.da Imp�ensa Oficial do }<�stado; determma o org.ao "e a mI�ls- sa, o IscursoGP.ro e�1 .... . '. la l, com a vaga ex,pres'sã.ol')richosa e artistica de s'eus d ·t
-

'bl'c afim de eVitar Alencastro ulmaraes Bo..re • "l • viventes das famosas quintuplas,além de procurar eximir-se e raçao pu I a,
_

. _-"colonizará", Gln COl1coraân-salões para maioT bl'ilhantis
futuras e malévola.. intarpl'eta- extravio, conforme decla;ou, o de- ?rete,nçao da ,LI�:a:T com relaçao 0ia com à repetida referên- casou-se, hoje, em cerimônia ca-

mo das festas de aniversá-
ções 'lança uma séria advertên- putado ColJa,ço ,de OlIveIra, a a U�ma de Plratmmga.

d'd d cia a "distrito do Chapecó-
tólica realizada com simplicidade

rio com que receberá socie. , !
M do Pode" Legi�lativo verdade pó�'em e que a Assem- Miranda. Ramos - pe I"o e .

h " _.

t
_

com o jovem de vinte e quatro
.J d d C' 'L J h'

,

22 cla a· esa -, - ,,' ," ,.' , ,

I I' t d' . Zlll O que uao exi'S e nao anos Germanl' -'llarA S'o' duasl,a le' 'a apha., .(.)Je. as d S t C tarina Há -ôbre (> ·blela .LeglslatIva e a résp-onslive lcença por sessen a las para
t" tA'

.tO. ""

horas, quando ·se iniciarão
e ao; a

a

prêço' Il��n�.\ ine- pelo que houve, Aceitando os tratamento de saude. Deferido e.s a �!' c.o�pe enela, n�m das outras irmãs"Marie e Cecile,
as 'comemor.ações que pro- as)un.;:m.; que� � g Ag'ullrda- motivos pOr que a Contadoria Ge- pela Mesa o requerimento" foi

I n� �tl'lbI;lIçaO do-�ncesslO'- assistiram as bodas, Yvone está.

"l�_'_etem ,uma gl'an ..de nOI'}..a·da.
gu al'I a e. e. _ p' 1 t. ral :dp Estatlo ,ficou credenciada convocado o suplente Francisco n.ano cna-Io, e -nau ha ·os num hospital, vítima da gripe
mos que a C0l111SSaO .'U amen .al

"t 'd' _",

FARMA'CI'i' DE t"t 'd "

'e sa-o a executar;. o serviço de compe- Machado de Souza que logo to- r·eqUlsI os m· lspensavels a asiatica,
.o. - Externa - con� 1 UI a ,la ss· - ,

"" t't
. - ? '.

PLANTÃO', d' t f' 'It' 1l3ra tência da ·Mesa conclui-se en- mou assento na bancada pete- ",ua conSII ulçao . . --:0:--
e qum a ena u Ima - ,

, " ,. E'
.

. b" d f NOVA
Hoje e Amanha 'acompanhar os trabalhos ,la pU-. tão, que a emenda saIU pior que. blsta,

"

V F' F' I
malS "qdl;lilt �t �udr, 0C'ha- IORQUE, 11 (U.P.) - O

H' bad 'tard br
-

d Proposta Orçamentá- o SQneto. LenOlr argas erreIra - ez ar-se em lS r1.0 e ) a- sr. Vitor Sá, representante, em
oJe, sa o, a e

.. Icaçalo't aem virtude de' re;'lue� COMISSAO PARLAMENTAR leitura de um telegrama que re- pecózinho", compreendend'o Nova IOl'que, do Instituto Brasi-
plantão: Fal'mâcid Moderna. na e el a

b dA'
-

C '1'" .,

f
. I' d C f'

.

á rua João Pinto rin:ento do nobre deputado Es- EXT..JtRNA:R, _

ce era a, SSOClaçao, omercla as ü:uas area,,�. co'::�o Jil
.

01 elro o a e, anuncIou que o

Amanhã, ainda a. mesma tivalet Pires; venha esclarecer P,or solI:ltaçao do, d�pl1tado d� Chapeco, em o .qual d,á conhe- escl'lto em ar'.;lgo �nterlOr, presidente de seu país, assinou

farma'CI'a (dtl'l'Rnt.e iodo o t\�se impoI:.tante assunto, que EstIvalet Pires, a C:0mlSSa? Par- CImentO' d� ��ta: Chapeco. �ofren- porq u_e as mesmas sao·�epa- decreto que estabelece um impos-
,

r.lém de afetar a o,obernma do lamentar Externa, mcumblua. de do da_ deflclencla de pQlIclamen- radas uma da outra e slt.na- to e·special.eq'Uivalente a vinte e

dia) .

Poder Legislativo, cria para o acom�anhar' os trabadlho� de Im- to, O que ter �ol�cado lem pol��- das em muniéipios diferen- cineo centavos de dólar pQr saco

O serviço noturno será eÍ!e
mesmo situação dé grave inferio pressao d?s, avulsos a, :-oposta r?sa a po�u açao aque e mU_l1lC,I- tes, Xanx,erê e Xaxim ha. de café brasileiro exportado, A

tuad<i pelas F.armácias San.'
ridade. em ralaçà<.' aos demais Orçamentar.la para 1958, compa- piO catarmense, face ocorrencla

bitadas apenas errr partes arrecadação do imposto traço
to. Antonio, Noturlla e Vitó� poderes .do Estado. reeer� hoje, ,às dez horas e .�ri,n- d,e fatos desagradaveis. O r�fe- ou fracões pequl;)nas po; disse o sr. Sá"--- será destinada
ria situadas respectivamen ta mmutos a' Imprensa Otlclalll'ldO parlamentar, na oportumda- t

>

• t t.' f lmi ii promoção nas vendas do café'

te iIas ruas Felipe' Schmidt, S ME!\ do Estado.' de, requereu prov.idências ime· C.eu O e nov�n a e 1 e� : .

-

no exterior. Desde mil novecen-

Trajano e Pl"aça :XV de No.
DEFENDE- E A S_

SUMULA DA SESSÃO diatas dQ Poder Executivo: llas de �umlldes prasIlelros, tQS e quarenta e oito esse im-

vembl'o. O deputado CoUaço de' Oliveira.:.
.

-- . - - que estao ameaçadas de es- posto éra equivalente a dez. cen-

to�O �����i�:i�a��fc�:r�� ;;ri�:!:�::t�::p��e�ee:ai:�rf;�� .' P,E R O N I SMO.NO S.U r, id)��id:eÇs�Oq�:t ��t�t���SPtd�C��i: tavos de dO_'I_ar_.:�:__ .

P.l D na para ressalvar a responsabili- e ez VIn e ou .riti a .anos, HAITI, 11 (U.P,) - AnJlnciou-seCanto, - rua e'.ro cmo- .

SANTIAGO 11 (U P ) E t·
,

dade do setor encarregado do '.' ' ..
- m

drQ Magnet' declarou que Peron Não fazemos COl7'en unos q\e o d·r. François Duvallier to�
1'0 1.627. contrôle burocl'ático da Assem- fôro público, �'ealizado nesta ca-

exerceu influência no Perú, Bra- I?orque' os fatos f�lam .pOr mará posse, tel'l;a feira próxima,Jason Cesar bléia Legislativll d,)' Estado, afir- pital, foi analisadll a penetra-' si! Uruguai e Chile, e acrescen- si.· Lamentamos �er aindla, como o primeiro presidente eleit.oI Com destino à Capital da mando não ter existido má, fé da ção peronista nos países viz.inhos to� que somente no Chile há pes- em o. próximo escr:', o de nos por votaçãG popular, no ,Haiti,República viajou �hojle o co- Mesa Diretora em tôrno da ques-, da Argentina, O 'e�critor Alejan-
soas que seg.uem Q ex-ditador. ocupar de outro aspecto hu- desde a derrubada do generãl

nhecido ator e produtor de O t d criticaram vio ..

t' d' 'd' I Paul Magloire, em dezembro djo
televisão Jason Cesar, llOS· O MO'MENTO' NA-O E' p'ROPI'ICIO' le�t::e:tre!l �r�:egime peronista: c�����I�C�, essa rI lCU a

ano passado.
so estimado ,conterrâneo, �gnet é autol' do popular livro S, _

r

-'-:0:-,-
que aqui esteve em VIsita a

NAÇõES UNIDAS, 11 (U,P,) _ havia trl_l.nsferido a discussão do '''Nossos vizinhos justicialiasta's", . .__r ....

pessoas de sua f8,mília.
o presidente do Brasil na comis' 'assuntQ para o atual pe�íodo de o qual foi proibido na Argenti-

A BALEIA. "ENCAL,HOU"Num encontro c{.m a nos- �ão de assuntQs jJlrídico,!! e le- ses�ões, �as o sr. A�a,h�a No- na, durante Q período peronista,
SR repo'rta'gem Jason Oesar gais das Nações Unidas, sr. Ata- guelra fl"l�o� que difiCilmente Esta publicação }em lugar no mo

aproveitou o ens�jo para liba Nogueira manife!jtou a opi- se encontrara um só aspecto do mento em que o Chile está �er
apresenta.r, por n(1So inter- nião de que � momento atual é problema, em que não exista ra- turbado pela- ,:fug� do peron.�ta
médio, as suas d!espedid'as 'a pouço favorável-para .as tentati- t dj\.al. divergência dos póntos de KelJy ,e n� UruguaI se ,anunCia a

, ' _ A I :lt I partiGlpaçao
de peromstas num

todos OS' seus amígos e' pes- vas de defInir a agressao. A s-' V1S 1;1., ':""'--
-

• _

.

soas de sua relaçõe, sembléia Geral do ano pallsado - complo abortado,

'-

.. Flordanópo"lis, Sábado, d� Outubro de 1957
RECIFE,. 11 (U.P,) - Nume

rosos técnicos, não só de todo o

Brasil como do estrangeiro, já _

chegaram a capital pernambuca-
na para assistir ao Sétimo Con
gresso Brasileiro de Veterinária.
-Os trabalhos serão instalados
amanhã à noite, no salão nobre
da Universidade· Rural, com a

presença do governador' Cordeiro
e. Farias.

Decreto Estadual no.49
. -

Notícias LOCais
REVISTA DO RA'DIO CA-

TARINENSE .,

.No louvavel intuito de en·

trellMar cada v�z maÍ'E\ a fa-'
milia radialista catarincn se,)
anuncia-se para. muito bre
ve o primeiro número da
"Revista do Rádio Catarinen
se", que se l)ubticará p.eS-

. ta Capital.
Ao veicularmos a auspi

ciosà noticia. fazemos votos.
para q,ue o novo colégh de
impr..ensa possa ef�tivainen
te ser o porta voz das aspi.
rações de sua· -cla�sEl', alias,
....

Busca-pés
Noticias da imprensa in

formam que o .��vêrno fe

deral instituiu uma comis

são para estudar o proble".
- m�' das enchentes do 'Vale

E adiantam quedo Itajaí.
ela li!erá integrada pelos
Diretores doa· Depártamen- .

tos de, Portos, Rios e Canais
e 'Obrall e Saneamento, drs.
Canedo de· iMagalhães e

Camilo de Menezes; do eco

nomista Jorge -Flores; do'
L ".

geológo Silvio Guedes, do

dr, Thiers iFleming, Chefe

do,17 ,0 DPRC e
.

"-� Prof,

Wilmar Dias, do' Diretório

Regional do Conselho Na

cional de Geogra-fia.
Comentârios colhid�s em

Blumenau indicam- que li

constituição dessa comissã�
causou ali certa estranhe

sa: enquanto uns afirmam

que há gente demais e de

menos, na comissão, todos

asseguram que . era indis

pensável a \ pre"ença nela

de, pelo mínmio, um repre

sentante local,' de B-Iume

nau.

Procede, .por intei,ro, a

crítica, tanto' mais que .na

grande cidade catarinense

'há engenheiros, estudiosos

'e entidade!!
.

mesmoj que já
dispõem (d,e l�vantaniento�
e planos sôbre a solução do

problema,

*

Nesse sentido recebemos .

carta de Frits & Frantz. A

.

'

ulgação, na integra; des
sa missiva, pareceu.nos in-
conveniente, No seu finál,

J

diz ela:

"Blumenau, a parte in
l

teressada mais diretamen-

te ficou ausente. Por que?
, ,

,

Sem intúitos de diminuir

o.utros nomes, igualmente
capazes, citariamos ,um, que
além de já estar no proble
ma, em função da emprêza
'a que- serve, é exemplo de

trabalho, de senso obje'�iv�
. padrão de honestidade e de

'êspirito público: o Eng,
Udo Deeck",
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I
voltar para- alto. ma!!, e morreu

tidas do lit��al dizem que uma ali mesm<!_. Agora, o ambiente na

enorme ,baleia apare�eu na p:aia pl'aià está se tornandó irr�sp1rá
leste, CQm a baixa da mare, o vel, afugentando os banhistas.
cetaceo encalhou -nãQ conseguindú .

.
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