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"-
,_ ,..� - III- �-\....:,.. OC\ ,...RIO, 15 (V. A.) - Em sua entrevistaeoletiva, o presiden.te Kubitschek, a�undou que aindahoje serãoescolhidos nada menos de tres administrado-

res para a estrada de ferro Central do Brasil. Pois acha que uma ferrovia de tâo Ionga quilometragem não pode, de maneira alguma, ficar à mercê de um ad
ministrador. Como se sabe, com sua incorporação á rede Ierro viaria nacional, a Centr, não tem mais diretor proprio, Perguntado sobre a 'afirmativa desta
na ,Câmara dos Deputados, de que os colonos no sudueste do P araná instituíram .jHnta§ governativas, o presidente responde ti não ter conheoímento 'disso�'Acrescentou que � governo. federal tem tropas extrategicament e localizadas nà fr���_ gàrun tirá a' orde_m de qualquel' ma neira, se o governo estadual não

E:�r�:�;�!d?E�::�l;:��Ig:�I;O Igop9me--o-'to dg '--y9CIII09 cr"llst91 .v·.1·o�l.e-tg ",PU.,'U'C:O'rdl"g",

lego acrescentou ter sido informado ontem, 'U U VU UU U. U U u b U u
.�:��=!n�!�;:aaF�Z���a�o�:ç�:er:�:!�a�� UMA CONTRIBUICÃO DE. SANTA (AlARINA, PARA O 'PROGRESSO DA �E(UARIA '.1)0 BRASIL� -'
.no ultimo ano'. 'Quanto ao trigo. já derà or- . NOV'O· E MODERN'O LABORATÓRJO .,DÊ· PRODUTOS VETER, INARIOS ':,'

.

.

dens terminantes para não importar o ce-

I
.'

I ,..

I .

I Perante' grq,nde: numero de I.convidados especiais, foi oficialmente'lançada demais, Estados. da União no to- nós,' Estão d� parabens os �ría-rea , enquanto nao se co ocasse o nacionar.
ao mercado consumidor a VACINA CRISTAL VI0LETA CONCEN!FRADA ca�te, a elabo,ra�a? de pr?dqtos dores catartnenses, que aquiE tr tr

.

sas
,.

chefe do g e n I " c' à' d \ P' d V qUln1lCOS e biológicos destmados mesmo doravante poderão e'l-', ,

m e ou as COI ,o - ov ,r o "CONCORDIA", de fabricação do Laboratorw ,oncor ta" Cli 7"?' utos : et�- à defesa dos rebanhos, Fruto da" �oirtrã� os' produt�s de que n�-anunciou ainda que a três de maio ..proxi- ri�ários Concordus Lida. ,de nossa cidade, .FesteJando o acontectmento, a dt- iniciativa privada, O LABORA� cessitam para a preservação da

mo, pretende inaugurar em Brasília o Palá_ Ireção do estobelecimento ofereceu. aoe prese�tesl.u1'11:.bem pr?pr-!l'ad'ci churras- TORI� CONCóRDIA v�io 1>;1!- saude dos se.,!s rebanho" suínos" li
CO falando na ocasião O' Dr, Julio Cesar Ribeu'o Neves, que' saudou os presen· en�her uma lacuna ,ha, n1ult,o uma das ,grandes 1'Í<]llEZ:13 elo.

h I PI'· d AI d A I', ,,'. ,,' b'
'

, existente, o que constítut motí- nosso Estado,CIO ote e o a acIO a vora a. pro- tes e disee: do stgmftcado da extstencut, daquele La oratdrto:em noss.úl meto" vo de justa satis#ção par� tod\}s '

posito, anunciou também a construção de Ao mesmo tempo, foram as instalações daquele:cen� ANO XLIV
-

= O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA _ N,Oduas estradas asíaltadas, B. 'Horizonte Bra- tro de produção -industrial franqueadas ao publico, -,-:
Nossa reportagem lá' esteve, podendo assim verificas--dpsilia com 630 quilometros, e Brasília Belem perto a moderna aparelhagem existente, que satisfazde Pará com 700 quilometros. E revelou já .cabalmente os' requisitos técnicos exigidos para um es,:,

ter autorizado este ano verbas para cons-
tabelecimento Gessa natureza, Aliás, graças a essa.iparr
ticularidade, como à idonAlade profissional dçs seus. truçâo de estradas de rodagem no total de responsáveis, foi o referido laboratório registrado nà:tres bilhões e seiscentos milhões' de cruzei- Divisão de Defesa Sanitárír contrado em RQSs'O p'aís, -'d�

ros. ,_iiI. .'''lilll!'''ll- Animal, do Ministério dr as dificuldades existentes, pari>
_,�

'. , ',J'IJ!I!j""11 .. , sua obtenção, Produtos químío,Agricultura, como estabele- terapicos diversos serão Igualcimento de 1.a classe, ca- mente lançados, contando a: 01;' .EDIÇ,ÃO·DE HOJE: 12 Páginal � ,Cr$ 2,OO,.� FLORIANÓPOLIS;-16 DE OUTUBRO DE 1957
bendo-Ihe .

O número '197, ganização com os recursos indis- .�..-_-.-.-- ..-_� ._ _•.......••• w I!·_ .,..,w...--•••- -.-..- ..-.-_.:.•• ''''''Além da contribuição de pensáveis a uma eficiente linha
de fabricação,

'
.

" Ontem, pela manhã. bem que está votado aquele anti- três, veterinários e de um
cedo ainda, as -pessoas que" go prédio que tanto a lin- químico, ·éonta o Laborató�' pin;a o preparo de uma vaci-:passavam pelo cais da Pra- dava nossa praça cerno tam- rio Concórdia com a cola- na contra ii Peste Suína de altoç 15, rumo.' ao 'Mercado, bém era considerado um b

- ,

'f' d d poder protetor, ou seja, um pro:ideram observar cênas ponto de recreio familiar é oraçao cientí ica o r� duto em condições de defenderdeprimentes que 'marcam.o aquela vergonheíra com que Rolando Cury, renomado
os animais contra essa terrívelfi,m não somente como pré- ,agora se apresenta. biologista do Instituto Bío- doénça dos porcos, torna-se in.

...
dio ,el!l rumas, d(l.-de.s-preza�; . Porque não se manda pas- lógico de São Paulo, a cujos dispensav.el a existencia de ma- "do Miramar com» tambem sal' uma. cêrca de madeira tirabalhos se deve a atual teria prtma de melhor qualida- •

qyan.to á parte' moral, pela' inJ-erditando'R- passagem pa- vacina contra a Peste Sui- de, A materia prima neste caso :.falta de compostura qu.e por ra d'entro daquela., ruinas? é o próprio porco, pois é, com o .,:ali vai.
. '. .

I Uma cê.rca a m.,ais ou a
na,

, "�o &;
,

." \ seu sangue em condições de .vi- �,'menos,'não ehamarâ'"mais a rulencia, especiais, que se fabri· ..A. I h ' Em uma palestra 111a�tida com 'A' I
"

.Y,' q.ue a., oI:a, ;a estavam at.enção.. de ni-l-lgU0m, pOJ,'qlle' ca a vaCllla, vacllla pro c uzida "dOS diretor.es da "Produtos Vete- I L b '-uIrt ,a, mm'cando um" noit!'! ali mesmo na pra�a J'á eXI's- pe o a oratorio Concórdia é', recessern,
. "I

...
.

- rinários Concórdia Ltda," fica- d b d d ..
, ,., ,

C e farras, mulheres. ac0ll'!'" tem outras faz',muito e rmli- mos aQ corrente do. seu ..progrà. prepara a',o e ecen o rigorosa :.>,' ,--' A impressão t'oi deost>líidóra, porqüe veio tê$ar . .o' cfinEllqato e atestar-lhe o
- panhadas e u·lguma.8 em Vl:.-' to tempo

..

d 'd
-

Aí' .. técnica, desde 0$. poi'eós ut-9.iín.• • .' estarrecedor "non, sense" da .arte ..le ad""'.inistrar,
. . , ' .s' 1 st do 1 'f' ,'t' ·S'"

"
. m.a e pIO uçao, en} da Vacina dos que são esp.ecialmente -cria- .- . , !o"�" ...

.'c:��e e a (e.Dr e
.. ;'E'ssa-

J •.

I

,rdi�,' qU�l'em d.el'ru��r _9ristal V.i?Jet.�, o.r.a,�?�n ..çada.r:ao (lOs',parl.\, esse -.fjm, I!té os t�s.te� �,,,, Não foLpossiv_;l �'!pes.àr cÍos nos,sos a:es�ios-:,," a public_ação dâ sua pla-.�ão .;falt.avil. mai-s na'da,',
' ?�,i,�... p��o lmenos Jl.ao.- .c�_ns1hno" Sel'8., jlrodúzldo ,dentro fiÍi;iaJs, l'1g01'OSOS e efetuados p.e- taforma�

"o, ,pel�IW'm:'ql1e ,e e se traJlS- em bl'�ve q:.SOl'\l contra R"Pest-e' Ia Defesa. Sanitári'a A_nimal,�em - 1
D '.J.(' d' d'd

<

d lh- w
"desPl�:eSO Icriminostl, "fi' forme em lupanàr, Suina, pro·du.to di'f;cflmente -en! '

�.'
as 1U1:"laS P can I ato, oS,mi oes u.'e prO'meSSas. impossíveis que fez,_-:-��__�__'�"�___;_ -=-_�_____

" F'íorianópolis, co.n;foia,�' eJlig.en'· , ',�. I

cias ,egulamenta-t'es em vigor,
' saltava, à evidência e \'.a: prióri" o que sedá o seu"gov�rno, escapo de pr.ogra-Com tal critério, o produto ápre- :' ,'mação, Se�>ia, foi previ�to com absoluta certeza, essa,.-maiO'i}.ese de lacráia com

l>�Rta,s,e em c,ondições '_de garan· � . salada '�tutti fruti", esse irritante" fa?: que vai, mas não vai" , , ,tJr solida reslstencia aos porcos' . Quando, aqui pelo' jornal 'e pela Guar,ujá alertamos'.o p.evo sôbre as cer-vacinados, os qUlilis ficam c.om· �, pletm�1ente defendidos contra a > tezas de que o candidato não estava p.repar.ado para��� , ,os di _

Peste Suina, � tramos que as sua� promessas eram �adi�
"

iraS: furibun-
� cia administrativa' quando anal1is oS se ergueram" em

"
.

'

nrensa todaTivemos .oportunidade de ob... parates que alinhara e 1 atura e ÇI. sua lm�,.
,

'

'01' dO' primeiro'I servar os porcos destina.dos· ao.. nenses; 'quan� ontra crítica nossa à circunstanc,la dJe' ��ll;=,sS 'dosa: e �ntu'
'

.lI preparo da vacina e do soro con, d � ,

"d t'do a man:J!festaçao U1I;:' rul

PROBLEMA� DOS' MUNI f
tra a Peste, bem como o éritério c1V�dor ude�ista\nã� SaIr o �ar

I

�ai o sr, Jorge Lacerda" dua� verzes.

"- : � CIPIOS DESMEMBR'ADOS 1 ad�:adô n� eS�JtI�-grá � ;siástica conven�ao uden�st�� ��n �: ;ujOS cofres contribuia com a pe�cen- ':E CHAPECO'. CAB,GOS CRIADOS PAR'A 1958; ASSUNTOS �!-rrg�ento, Este sangu, eleito para aCamara pe a '-i: '

d
P
'. lta e pura linhagem, com pedIgree ::ABORD'ADOS PELO DEPUT'AD' é colhido em porcos com peste

f � tagem 'estatutária, 'era ud:nlSta. au'vm1'daaISs' �u embargos, I,
.

.

O LENOIR V'ARr�,.b :fflO-:. imediatamente injetado, em d -

:"". partidário à prova da q,uaIsque: d ndl'datura que'os iUd""ru'staSl negavam' ser a
"REIRA MOÇÃO cor'�GATULA'

, ��-. __ .' E �es convenientes, Os porcos a -

f ca �.. �
. _'" ;,..�.. .. , .....

-
, ,.l!..'DRJFICAÇAO D -

sim preparados fornecem U�1 " A campa:r:-ha qu: 'lzemos � 't alicerçO'u-se intensa e extensa na au- liFESSf)� , LIBERAÇ{}.. OS DO ESTADO _ IMPORTANTE ,sôro de alto poder protetol', con- ...

�
de um pel'repIsta, salda do,:; pe eOc1s a�, de to 'na sua apresentação, nã,o enfren- �.1. soante demonstram os testes a A' d rograma de governo, can 1 a , t'radas �VID1}S 'AOS l\1UNJCl .

DAUX TIRO' DE GUERRA PARA que é submetido o produto, !)n- sencIa e p
� 't' se eleito devia resolver, Espraira-se, em I

'I.PROP-QSlC í\ A l\iU'C� _

. ,

teressante é assinalar que a!)To,� tára as q,-:estoes VI aIS qU,e,_ Ab t 'dos' os pontós que, em sendo aludidos, ��...
DEPUTADO BERTOLI OUTRAS NO- teção inicial aos porcos destina- I de impertmente demagogia, s�.,re o

U D N' considerou: o candidllto po-

lRIO DO-SlJL.-PEDE O .'
,-'

dos à fabricação de SÔl'O é aáda �/ poderiam frutificar votos, E fo'!. 1ss01 que
a

m'et�dos e feições de, demagogo, NoTAS,' pela Vacina Cristal Violeta Con-,� liticamente mais fácil de e,�g€'r ?de'dostseUas administrativamente sem condições"

, " córdia, o que signüica uma' pro- $ fundo sabia estar acolhenuo... catl. 1J. a ur
,

.' ,�.,

A' t 'L
'

, Va,rgas F"freil":l, leu, gas FerreIra, em suas Cll-
va de' sua eltcelente qualidade. 'J

.

,

, ....O deputado pess,e1"ls a
I .

enOll
n �ime;to d� �S: ticas 'não recebeG qualquer Trata.se aí de mais um teste de para 'o cargo,

",
.

"I;e�o1r Varg�s FerreAua -, para 1 �i�n �e islativa, l) dé- cont�stação, tendo, o líder eficiencra, ,Reeebem os porcos ?, O que previramos a1, esta, _ ." vaidade alguma, porque o gue' "UlllCO 'Ür�doI que, fed, uso

\ s�,b�, 2U !_ do Governa- situaci,onista engol�do �m 3 cm3 de vacina e após 21 �ias � ... Não adivinhamos:... vm�os, E nao Va1 m�l, f A 'pôsto sem espírito pú- .��,:dfe��evract��u��J:O c�n�� ���:ffo E:�a�on��:�' neãúc��� ��c�a�fa����:: �i������� :�����o�r�d�nl�n��:���d:ã!:�����: � �����' :p�:;i�"!�=s:�:'!: ;:�!:�o;;:ra�S��ta Catarina, mas num .�CImento da lisa _a nomeaç ,

I' , f iOl;áriú;3 no cor- ta, Ninguém podla explicar lados com uma forte ose e

�
IC .' " 'Bornhausen! I .

'.
, . �pelo �?,:,e�na dOF��::d�o�= ����l ex:�ício, já está cri. _por que o Governador, que sangue virulento, capaz de ma·

� .suc��or par,a i srd:���uanos do novo govêrno, não nos súrplf\eende que o pr,e �-��l �OIC��t��� 'pa�� Deleg�. I rundo nlov:,sm::!Ç�:s 1d�(ro: �e:OI�e�.t��oP��;:';��, p��� ��o :�Ci�:�:,o�ut��:sd:S�� �lo:�:�,
t, sident�o�:,�D:�" querendo; peni,tenc1ar-�\do'tremendo erro d: d�'e\ !��;� �'do d,e Pollcla, de, Ch�pelo, ,1958'fNadões foram ériadas lavrar decretos' criando, car- res são injetadas" mantendo-,s,e"

tima Santa Catarina; venha pregar a necessl�adede ';Im pr?gram g_
��endformel h1avdIa tSt:I,daOeI�CC�-1 �a� d�:r�to que data de 26 gos para 1958, Ao1mendos vad- °ç�esan�::�Ud:111Ft::!e�t�:ra��n���.� que pOtssa assegurail':,áol Estado uma: fase' de) mten.s�J p�oUgrDe�sNo, rOa a solução lim� o, pc a n us

, ,

,-\ d t de '195'1 em o mos esperar a c lega a o'
tabelecido, são levados à san- 'I u' A ," t:1" do sr Jorge Lacerda servlU a , , _. pa

.'-
/. IimercIO ,d\aquele mUJ1lCIpIO. e rgOS o

u artin'� 1 o diz Ano Novo,
gria, O, uso do sôro é indicado

�
A mocenClélJ U L

;, d 1955 Agora'cabe ser- revolvido .o p:I:oble- �a�sunto fo�alizado 1
em sb�· qU�xe��tf:o cue gas referi... T\ro de Guerra para Rio do

nas, criações a'tingidas pela iPes-.. p.olítica do pro�lema su�eslss:Io e

/:g d� anQ e meio! do govêrno que, dle �soes antenores pe � no re o

f
� hcam criadas Sul ,te Suina, principalmente entre ma achni,nistratIvo, depoI pouco m�l .

'.' •parlamentar pessedIstu. A das unço:s 1 d janeiro O 'cl'eputado I essec.'\Jsta leitões 'novos, até, dois mêses, te -O se sabIa o que ia ser -

'

1 �se-guir o deputa1do ya�g3;s a pa9'��' e ,o e. I Orlando Bertoli. dUl'ar�te o de idade, geralmente ainda não �
an i?-' a �'olucão o ch�,fe da! U,D,N, não' vê, outra sai:da ·s�enao ape ar

1.Ferreira voltou a �nsIstlr de 1
,

'
,

ham as cou- periodo destinado ao expe- vacinados contra a doença, sa- .. parca ess

'd·
,

'.

'
.

..

'�
no a�sunto ref�rendte,a cOPbsl-: Assbo c:ru:s gO'iêrno, as- \ di',{.lite, OCUpOil ::1 .t1;ibuna bendo-se que a vacinação é feita � para todo:; os padrtl, �.s, ,elogio dos particlbs de oposição) no. Estado', va'l _truçao de uma, c,a,eIa pu I s�s SO

.' im r,e- da Casa para abordar pro- aos dois mêses de nascidos, .. Nessa, Sl:la eCIsao, com,o _. /, _-,' oro anha em defesa deca para o )n\llllCl,PlO de,Xan s�nando-tse o� r��i:trah�os I blema importante da zona Ficamos muito bem impressio �$ para nós o corisôlo de. que tmhamos, raza,o em nossa ca P', �xerê, A'bordoll amda dlver- Vistos a os, a ml ,

t" cessidade. nados com' o que nos 'foi dado a
C t

' "
.

-- - 'h :ot elacionad()s todos êles lIgados ao empre- : que represen a, ne

T' obs'ervar na.quela, organização' Sa.nta a arma,
'-1

.

dá O' sr Irineu Born ausen, �
sos assun o�, .r '

"

ue �em 'sido uma da instalação de um I�O .. '-E hoje temo-la dupla: a nossa e a! qu_�.n�, a 't d ...cC<Yhm o !I1UnlClpIO do anhgo gd����ricterísÚeas ao go- de Gueua, n'lo-zona. de �IO' industrial, que vem colocar o � l'lust"e pre�idente da União Democrática N::I���: n�_.,.���"".� ....u. I.JO'-�-"""�_"_"_"""""apeco, ,

J L cerda do Sul Afumou aquele JO- Estado de Santa Catarina �m .
�

\ -« - - - -

-..r.:o.?-.r·i·�
_,..

--La
Novas Funções para 1958 tvêrno do sr, ,org�, :·V .:

'

(Cont, na U.a pág,) igualdade de condições com 0\ ;.......-J'.....- .....�-;...·.·.·_.---ye,r·K·-3 ·.,...---p-loalias a que aportou a," ,�Finalmente o deputado O deputado pesse IS a ar
F_.

_. I
.

-- ----.-,
o

-

• d'a a cida,de. doe ��10 ,.aun� Coquille" epl nosso p'al� Ja
I tenta'homens entre el:s�: � d �. S·· t

'

C t
.

' -

Do Brasil" Tanto mter�s�se hatdes_ que o ter passf.li1o � v�sta
I "Le 16 odobre U'2.2, nous turalistas ,e geog:r}l.fos, pau; s:f.a a m an a ii a r Ina " Ellr<!pa, n� epo ;:er1�d� .via· das ilho�as de Martm Vaz

'I a expedl'ça�o '."0TI'!- 'f,inalidades tlo,. crIçao des e �teol:C0inO men· e da TrIndade, só ��rec�-entrâl:.les à nieines VOl es �

ACYR PINTO. DA LUZ �'e.Jls, que o at:· !!e'. da pa- :ram.. do autor, descl'lçao lI-dans' ·la vast; bal'e c1,e Sal'nt- cI'entificas destmava-se so-
'\

na em no a ao P L '

-

'11' c�o .' '''I do c:'p;tulo se- geira do se.u aspecw.asperoCatherine" assim ·íníciv. p, bretudo'a explorar as 1 las

, , .

. , do' Museu Paulista, gma mICIe. .. ,'"

t' d
•

elvagem !l'erosddas ódeLes'son sua' descrição ,da es- da Oceania,
1 t

' d e pedi"ã'o' dada Do pl'lmen·o. volume sey An'�.satIesl'iortnente com outros gundo' �diz que es a escrl- e .8:....,-- .,' _-'.' b
'

tadia ,da corveta "La Coquil- Rellato jPl'imaverrel Les· a 01'10 a x
.. )_<. '

" capitulo seguw'lo das pagI- e pVmos d' ob.servacôes de ão d�' úribada' ao 'Brasil uma c'o-ns,ldel'a�ao �o �'e, �son° la'utor d'a narrà·tiva, ,por/CaLrlOs,_ X"de Ha amrablCtla?o- . ,r, ·t
' nte resu e > � Ça ",re'ceu em 1825 nos A,na- or,'deI11, a. lIaS, .d, Iscubv�., �,ele" em nossa bv.ia Norte, ,

d
-

e on nas 21 a 39. e m clr,ame 'agens numa pequem!. bro- p"
I d'" artes do Impede 16 a 30 de Out.ubro de

.

2lem de médico �ra dire� ·na a eglao I 'dedicado' a
..
"EstadIa , ,�W . ��ura i�ressll na tipO'gra- les marítimos' et (:oloma �;s, p.osse-: Ç' p ,.

"

-

1822,' portanto, há exata- t'or do Jard.im Botanico de do agrad,o' aos fra�ce�es. I Santa < Catal'l�a d? �rasI�� fia ido DEtdo Ofiei�J ,de São tomo lI, pagina 487. �has 1'10 ,do� mares qu.e _

dJZ te
,mente 135 anos, . R'ochefort, trabalhador. �n-' 'Desta .�curr�be��cI,�VI�YA� O livro, hOJe raro, n

Paulo em 1931, '_intItulada o unico capitulo do hvro, rem pas��do das ma?s --dos
Procedia � pequ.ena cor�. fatiglavel, "seus estudos ,se tou a pubhca�aDUa MONDE possui . .9.ue s.a�bamos, trn.cll�= '<Santa. CaÚ\l,oina nos anoS menc.ionado como ten,do- si- hespanhors, para os portuveta francêsa do por�o dE: não lhe' deram grande noto- GE AUTp?� PAR _ OR'DBFf : _çfll.o' . porttjgues�.,

.. tffi)d(},� pri""",<lvos'1, . '.
,.

do publicado anteriorm('nte .gueges, destes
.. pal:f! os h�-TOlllon, comissionada pará riedade entre seus, conte�- ENTRE, RNK1\l1F:NT SUR '90 porem, um L·esum(l a

rt;;:may, conheceu o livro a aida do livro, . .landeses, para na epoca afll'
'uma viagem à volta do mun. pora.nees, fizeram -contudo DU G����TT,E LA CO_'. parte que se ref.ere -ao Bra-

b'br f'l PO,i.1CO cónhecidos no Bra- mar estarem de, );>oss') dos
do, soh o comando dOe doís que 'fosse' escolhid'o p�:!1 LA eLE" li�'o em dois vo- sil,_pupllc)1'dOi erll �ernaculo j��o ge�nilel�m��d�l pII?ãd� Ri! tanto o liVl:O, como o re- ingleses e co;nclUll" 9-ue t_al-,'gr,"'ndes n'ave"'''d'o're's :T. UI'Z l'epresentar o "MUS'eum" ,de QU)L·

d d' ,
" 111Z em. Paris pel.9 "i1ustre bistÇiX'ladol' ca..

'f' b fS'lm'"o' (la 'pa.de l:'ef.erente a' vez estes as d,e2v"eraa? ,)c.edel"" 6" � �
d '''L lUJues' a o " -

d A.c- -cl E I')Ossuidor de magm_lc,a, ra: c

(Cont na P gISIdoI'O D"lpel'.I'ey c. Jul','o Se. Paris na. viagem, a a'.�
1839 p'elo" ed1tores '}l', tadnense r,. J.Ot1i;O e '

't d Santa Cat�rina, unico lugar ".c "

J a em '"
.

I '1' lV dos siliana, post�.l"lol'men e oa·bastião Cesar Dumont d'Ur- Coquille" ,e lhe -:a ,e�am
_ pôu'rrat 'FreTes. Taunay, no .omo

ville, trazendo a bordo se- incumbencIa de, Ied1g1r re

DOMINGOS F. DE AQUINO

Quem .tínhcr razãoo
,·Quando da convenção udenísta que escolheu o sr, Jorge Lacerda para- s·��

candidato, 'esperavamos ouvir-lhe a plataforma de govêrno.
Em vez dela tivemos duas horas de promessas, O candidato prometia a:

torto-e a direito, parou frente,.para trás e para os lados, pâra baixol e pa.ra cin1al,
,jeim terrélj, no mar e no ar, do sub-sol� à estratosfera, no passadQ, nO!, pr�sente '

e no flJ.turO', para este velho mundóe pa:l�a mundos novos, se'porventl,li'â apat:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Cont, da La pá�.) avisado, Lendo rumado díre- tante, tennínand., suas ob-

• $O.
>

•

'. �__ •• R
:. .por ,seu; t!lrno ao "formída- tamente para Vanikoro, ilha

servacões sobre a Fortale

_ SI. F,lo�el:clO �enn-a .. vel imperio do norte", rete- da! Melanesía 3:0 Norte dias, za que "uma fonte muito

_ srta. H.ol'tencia M\'lo

.\
ria-se a Russia, já' no ano N�vas.JHeb·ri.das, onde re- abundante, cuidadosamente

SI' B -ust de 1822. � colheu uma -serte de relíqui- coberta d.e, obras de alve-
_ sr. e mo I

Passa/dos 135 anos desde as do naufragio da infeliz nada fornecia fartamente a

_ sr, Maurício dos Reis _ sra, Catarina Santos que aqui aportaram, Duper- La Pérouse e erigido Um
todas as neeessídades da

c, C
A I .

AI P' e' a' Ma rey, d'Urville, � Lesson, e' monumento rele .....brando o guarnição do, forte, em ca-

_ sra. armem' Jorrea ,

_ _sr, ,onso (ii 11;, • '" " .'U 1
, '

" oportuno relembrar o que triste fato, '
so (e ataque; _ai:1da mesmo

'I'olentino de Souza 'I' chado.',"
. " observou e· publicou o na- Em 1832, chefia uma ex- que as comunicações JCom

-+ sr, José Pauto Garcia .r.; SI": Ari João Arcar!' turalísta em seu 'ivro, com '�1:.:ção 'de exploração do terra ficassem interrompi-

:--'n:len'1'na- tMa:t1.a babel,', -e-r- sr. Frariclsco Ubiraja-
respeito a Santa Catarina rolo Sul, onde descobriu as

das""

daquelas épocas, terras que denominou Luiz 'Iniciou o naturalista suas

Arch;�' '. '

. Ira Ribeiro 'B01r,geS .

,.

;Duper,rey o comandante Felipe e Joínvflle, De volta excurssões a terra firme d�e-

t M N G t 1 ), Fer da expedição. foi' notável iniciou a publica ça- '.' da nar- sembarcando, acompanhado
_ srta, Mal.' a . 01'0-

,

_ sr. e u 10 ,t..\le -,
,. d t' Ih

, nave�ãdor em 'seu tempo', rativa da sua "Viagem ao
e um na IVO que e servia

nha
'

, .' I nlg�des , ". .: "lendo porem, seu imediato Polo Sul ",e a Oceania" quan-
de guia" numa pequena

_:_ menino Emmanoe� Jo-
'

_ srta. Zflda Cidade no comando Dumont d'Ur- do veio a morrer num de.
abra vis-a-vis a ilhota 'de

I
vilte,' se projetado mais em sastre da estrada de' ferro Anhato-Mlrlm e se dirigiu

,

A pe1
- menino Getulio Labes ld

t t d
se p

. evi eneia pela movimenta- de Paris Versatlles. para CJ nor e con .ornan o, a

-:- menino Osni Novais' I _ 'sra; Nair Haberbcck ção, de sua vida aventurosa, Um odó§ ultimes grandes j.onta de Magalhães,
.

M'arta. Lucinda da _ menina Cecilia' Réí- herpica e cheia de lances navegádores (la época da vé- O atalho que seguia: in-

;:- sra, n. �.. dramatícos. I" d forma o autor "era traça-
_ a era vítima o pela força

Silva nert Tendo' tomado oarte 'nas do vapor então em seus prl-
rio no meio de um vale pa-

p, '1' ...... - duas campanhas 'hidregra- môrdios de aplicação pra-
ludoso, onjde vivem numeliO-

ficas no' Arquipé! ;tgo e no tica, ',-
,'-

sos reptis, e que cortando

iVIa. r Negro.vinforrnou aozo- A
aqui e ali pântanos bastarite

- .' ncorou a pequena "La f
verne. f'rances-dà descoberta C 'II

pro urrdos, .obrigavam sem

oqui e" sob os \tCanhõ,es
da Vénus de"Milo, quê � ad- la fortaleza de Santa Cruz,

cessar 'a. contornar o 'pé de

gu irlu enrlquecando ainda onde" o mar estava calmoe �,lt.s\ Icoli,bas forradas dé

mais o museu do LouvrE. chãt}", ,E não pOlld!e ,dei-.
mato,' As mais bela'S 2,ves

Im di'ato na eV,l}edl'çõ-o de d
Hnimav�',ln ,às bordas dos

... _" )Cal' e anotar o antor "eu
que estamos tratando fez a conservarei uma viva Iem- bosquelS, sendo as p-J:incipais·
volta do"mundo d!' 1'822 a b 'd d'

,sobretudo as moscarelas. os
- ;rança o Ia e\n que, pisei

'

,

25. de- volta à sua -n"eJ'l'da I
' , , tangaras bico, de prata" de

,,'" pc- a, pnnJelra vez o s.ol'o da: I
França, mal teve' tempo' de América, neste poI'tó do im

p umag,em venae!ha de fogo'

aparelhar ,'nova expedl'ça-o" " .,,_
.:l tricolor. '

peno uraslleiro"' .
desta vez sobre seu comando Este caminho, qüe condu-

no "Astrolabe" a fim d8..ex-
lnicia o naturalista sua zia' a uma a,rmacão on1de ou-

pIorar a Polinesia e tentar
visita pela p'equena ilha de trora.: se preparavam num!!

�lesc'Obrir o fim de Lll, Pé- A�h�to,-Mil'im "e �om? b?m �'osas equipage?fi para, a

rouse; viagem qu� iniciada' plofls,sJO�al, sua pnmelra 'pesca da balela, ._e eleva

em 1826, terminou em 29. .observaça,o, e para a natu- sO,bre uma alta mont:mha,
No interim tendo o local �eza gramtJca da� rochas dã

t

apresentando mil circúitos

do naufl'agio de La Péroú'se !lha, sO'bI'e a quàl logo en-' no meio -das '.florestas.

e Langle; sido descoberto
treve "mil-arbustos vigl:ro-l' A rrfaicha é cohtinuameú

pelo Capitão :Diilon, ingles, sos; orqüideas ricas em 'cô-
,
te interrompida por plantas

a serviço da Companhia <las r�'S, que sobrePf-sflavam os. que se entrelaça!!! umas as

. Indias Inglesas, foi disto candelabros espmflO-Sos dos odtl'U's,
'

cactus, no meio fies lmlgos! As belas anemonas azuis e

VE-NDE-SE colmos dos b'lmbus",. I.qua,drangu}al'es .formavam

, _ E continuande. nos mfor- longas gUIrlandas sobre a
, Ca�mhoneta - FourgaQ, 'Itá", que se �-bord-a es�a ilho- , �orda 'do cami�h'l, G�'andes
Fordson, ano 1951,

. tot�l_" ta pela sua, payte OCIdental, I, ru1vores ce folhas ll1U,Ito re-

mente reformada
-

onde se encontra uma larga tal,hadas, de fruto" dIVersos

.
. '. . rampa em pedra que conduz: smam das .fen,das aos roche-

Ver e tratar f. lua 7 de ao forte de Santa Cruz, en-' dos, no meio de palmeiras,
l setembro' 20 JlO hClário das, tl'ando-se por ijnJa: ponte ne- : de canas, dê hrilhantes he-

'9 '�10'"
.

gli'gente1l1ente la'nlj;ada sobre liconias, que indic2,vain s'ém- .

as _'
,�

ossos de baleia":fazendo 10- pre lugares frescos e umi-

go a seguir a obf;ervação de' dos e sobre o pé das quais
,

<
' haver ,contado aI) pé dos murmuravam Icorrentes de

"@"'NASpaTRld,eitOS32peGaS'deca-{tgua,,:
Al'aearis g,'_'itaod'ores e

,

',>, ,I 'E-,--"", "",.' .�: nh'Ões, deitadas -por ten'a, os bIzarros 'tucano�, voavam

�

_ $ suá!!. carretz\s. Assim sQ.,bre sUa .. ·cabeça, mas me-

'fi�aÍ'am,�,�las p�r m�is de ,nos fl'eque�terilente que o'

'", ,.

'

",
I c�m an'(}s(qtútndo p.or o,casi- anu das ,savanas ç o bem-te-

,

"; ão da ú.Jtimá, guerr'a� foram, vi-:- Na&bi'enhas sorriam com

S lOr� 'lOt,fi rétil'r�dãs'" e enviadas, para vel?cidade correges '� sobre IA 'J ,fundir, isto, num rals que o cImo das gl'andes arvores

A's 3 _ 8 hs detem uma das mp.is altas se balança,vam algumas Vle- I

,
,poréeilt'àgens de res,e,rvas zes os ma�acos de caudas

Alan LADD, Jean . conhecidas do mp.ihor ferro, enrolantes.

ARHUR � Van HEFLlN no mundo, Muitas vezes encont,rou
"

"Ao meio do rednto flu- pedaços -de terra remeXida,

í em·::, '. tua o pavilhão imperial do s.uportando uma pequena ,'"

. OS BRUTOS. TAMB:EM Bl'llJsil e, o mastro qU'e o cruz de madeira, era o u-l-

'Al\-IAlVI supcl'ta é geralmente indica�, limo termo dos snfrimentos
_.---

d t d d de um pobre negro escravo,

'J
o por .. o os n,avega or�s éra o as.ilo onde êle havia

Icomo ponto preclso, da latl-

•�=-__ tuue (te Santa Catarina', ,quebrado seus ferros". EDITOR'A "O 'L'STAQO" LT,P'A.
_

,-

Ib
' E continua. "paramo,>. a-

J.:j
,

A's 5 - 8 hs. andraJOsos o � .me�ece� 'pós algumas milhas' de mal'-

O' S"Sterling HAYDEN �e um tenente cOl',)nel, cujo ' .� U:J, ,cabana _

muito ii,
�

por�e, estava long.e '?'E) ser _\�el de U!l1 born c ':., �!)10S '

YV,onne de CARLO em: U1�1 clal e correspondIa per- gros, qUe o acupavam
- _ - ,; ,

'

ESCREVEU SEU !".JOME À
feitamente ao a�l;",p.cto�arrui.

. Eles nos oferer.E'l'a� a- R .

nado das fOl'tJflcaçoes de ra aplacar nossa fome 'hfd '

ua o�" M
BALA que estavam en�arregndos o que eles Pos�H;iam'

o 'telefone 3022 _� afra 160

, Technicolot �;. defender", ��(), êntretanto pouco de f�.t;'inh� de c�cab� EnrIel'eçQ Te'leg��sta� �39
Censura até H �iTIOS d��:sce!lt�va,! VIsta de uma agua e peIxe seco a.' sol' ]) J R E T <rR

TADO

Ctl a dlst�ncla, e apesar de Numeros tendais d,t'sti�c,do
.

R b
_.

�ao hav�r reCebido nenhumlji a receber o resultad� da' es� ,<
-

li ens de Arruda Ramos

��paraçao durante 80 anos (!a, cercavam a cabana P, G E R E N T E

apoca de .sua:fundáçã?, teu{ t�ri?�' tinha por todo ��b�� Dl>mingos Fernandes de Aquino
�Jlha .

apaI e_ncla n:�I?eJtavel, .lIal'l,o um velho' p8daco de R E DA T O R"E S
- tm ant� sua estadia, c'be... esteIra para rentRl'-S'e

-

uma Osvaldo Melo FI '. ,
.

! U ,do_RI� de Ja�e!ro, uma m�rmita pal'a cozinhf',l' os An.lre NiJl) Tada
-

apvldO A��rll" -:- 'Braz Silva

,-?'mlssao e oficiaIS supe- alimentos e apesar disto a
"

sco - e ro Paulo�Machado -

no�·esc. para julgar d�'f! re- fe!icidade' e a .sp.r�niu�de ,.
Maçhado

.

pa�açoes qu�. necessItaria rel?ava.m nos trb.ç\os destes.
C O L A B O R Ai D O R E S

-

I�a; a a"coloc�n em estado, dte Ph�lem�n e Baucis, africa- I Prof. Barreiros Filho - Dr; OS\V ld R d
•

, e esa , ,'nos, ax!lados n\ltna f"rra
- Dr, Alcides Ab ,"

a o o rIgufs Ca

Inform�, !ambel1i o visi- longinqua",
...

_ PrOf Ot ,reu - Pnf. '€ar,los da 'r.osta Per

_

.

_

,hon d Eça - Major Ildefonso J
..

-----:- ---:---"----=-_,,----=-- Prof ManOí l't d'
uvena!

,

( O' N tI, I T E
- D'r R be 10 e Ornelas - D�.,MUton Leite da C

, " L
,u en Costa - Prof, A, Seixas Neto _ 'Walt

Nanldge
- .Dr" Açyl' Pinto da 'Luz - Aci Cabral Teive

a Y SIlveIra - Doral" Si '

'

.

CONVITE: PARA MISSA DE '30,o'nIA . Rey _ N' I Á
eclO oares - "Dr. Fon�o

,..

ICO au postolo - Paschoaf Apostolo
.

'

Antônio Adol/:) Lisbol'i e família Jose' L',·,,, f'
P U B L I C I D A, D E

'I"
( , ,I.,�oa e a- Maria C I' S'I

'

mI la c'onvHlam os p:ll:e'1Íe' e 'p'essoas cle 'I
_

e ma, I va - Aldo. Fel:nandes - VI'r
, ,

," , Sll.as 1'e acoes D
PUJ"l :l�SlstJrem à Missa de 3"0 o dI'a qlle I' d

las - Walter Linhares '

,

", I por::t ma' (} P A
eeu�'5a:rdoso pai -

,

G I N A ç _.\ O .

Olegario O·t A 'I
'

,l.YS-IPP0 LISBOA
liga, mI ton ScJ1-inidt e Algemiro Silve

se1'á1, c;E:;!ebJ'acla às 'i' ho"as do I)ro''';'I'mo dI'a) 1;" , O� t b
C L I C H :e R I A '

,
.', ,"", '-' Ge u li 1'0 V

'

::l!J'r'�,ntl:'" na, Ca,t€clpU_1 Metropolitana. ,desh Capital.
aImor PereiÍ-a

'j !0I'HllH)pollS J.3 de Outubro d.e 1957
.• R E .: R E S� E.)N T A N T E

-

f;,VDD,�Mn ,roO-'P'Õs-
-- -

2�9.-5""8,00· :�g�e"':;:�;;;:;t:'�!!�ô - 0.0 Andar

DUtl.l1 U II bll d (J S, .Paulo Rúa Vitória 657 -'- 'conj

"

LGte In'm:e! P�l�O, �êco, com 10 ms, de f tente POl' "

'

Te). -336378. . ..'
-'

.]0, d�, fundos" sJ.�o n·a'.allt.ig'a "Chácara kló japone<;" (Bar: S�rviç? Telegráfico da'UNITEÍlPRESS (H-P)

�eJJ'c ",); qU��1 :na E"j;.rada' Federal, A trl!tar, cÕ!n D; tlt�i- -' f.hstorletas e Curio$iáades da"AG.ENOIA PERI
,o 111'., Agenp.a ,do Banco do Brasil. VENDE-sli,-<""'

DISTICA LATINO AMERICANA, (A:PLA)
AGENTES E CORRESPONDENTES"

,

:": ','
Em Todos os municipios de. SA�_'f.A. CATARI:N�

" ASSINATUR'"A
�NUAL

-
"

"). � .' ••• � ••••••• " ••••••• '0 ••••• lI!

.,.... ' e ,
"�'f <. ,.' N,O aV,lllso '_;, ....... ,;.�.... "'.'

, j "SÓNll\. BRISlGHE.LLf SCHA�FER ,;,-.f., , ,

A N UNe I () S

p,artJcI�am o �lasciment'o, de' 'súa:' filha MARGELA,.- �('dl�nt� c,on�rato, de !lc�rd� com a tabela em .vi'

�������:'(: dia 14/10/57, na" ·Materr,üd'�ide "Dr. Carl'os:. .-Jr: dJre��� 'não se respoIisabiHzã P
cOllceItos emItl� nos"artigns assinados.

,

,6, . Senadór 'Saulo Ramos e;tá vígifante
que o Estado de Santa Catarina seja bem

� ,p�i:'a
do com dotações nas verbas orcam'e!l1ta' �qUI� �a-",
1951 pl"

.

Im
' • rIas para '

" mClpa ,ente para obras pública� in I"
,

�-��,��,���:��.��:l��:i<;:;�:s:xx � :�= I ,

A's - � j)P..
Ili O E A -'QrU It ,O '/ .

Adul'O de COlWOV.L''\,
.�_._.....__......... '

� Marg� LOPEZ en1'
,

.

,A ENTREGA

2

..
�)

.) �_..�. ..,

ANIVE'RSAR�OS.
FAZEM fi,l.'gOS H()JE:

Osvaldo Melo

'CRESCIMENTO CONSTANTE E PARA

.MELHOR - Não exageramos, se dissermos que _o

co�érció da Capital vem Crescendo de fór,ma ' es

pantoSa; nêstes úlibnos tempos.
, � Ó ano em curSo, avantajou-se na 'corrida e

-

raro é o mês, em que n�o tenhamos de registrar

ii�sta colúna ou nas "locais" dêste diário, notiCIas
<

d'e' ilÍauguração .d.e, duas ou mais casas de comérdo

e atinentes a váríos ramos de negócios,
Ainda ontem, assistimos':o ato inaugúral de

uma filial da firma Pereira Oliveira' & Cia.; á
.

.l'�a Tiàjano e que c�I1stitui um acoJ;ltecimento so

cial pela grande comparência de� convidados que

-rio ensêjo tiveram oportunidade de apreciarem as

modernas instala'ções' do novo estabelecimento,
-

Dentro de 'pouco tempo, aguarda-�é., ainda na

mesma rua, a terceira casa da "A Modelar", que

está .:sen'do' mó'ntàda com grande, caprichó ·-em um

prédio recentemente' construidá _d� ljnhas �rqUi
tôriiê�oàernas e_que se de�icará a mais um l'a

,mo d'é comércio, além das que possue a -fi:rma�

�o d�. c_?P1ét.�o, �lém das qu� posl?ui � .firma,

maugurad'(l nA nova ca��,
.

"

'.

° comércio esteJlde-se dia' a dia e já ultra

passou�o< �ntro- p"refe�id9 para} ir rn-á-is alé_m; en-
:

.

contrand�--s.e eSpalhado" e.m �uita�' ruas distan-

�.' tés. :',. ". : .;" - 'I I
.) Ê vàie acreScehíár, afi;flal, qu�/os novos pré'd<ios

_
tina.ú'gUrados e os' ql:le vão &er' iii�úgurados breve�,

_ mente�,;são casas gtan(l.es; léspaçosas,
. fartamente

ilumtilàdas e de aspecto moderno.,!
_ ... ,..,,,,, ..... -.-- - --- --�-_ ..... ---._- ---- --

.. ",

./

-

, Reun'iu�se,' ontem sob ,p",.]', "

" • ' !. !, ',.. ", __ ,�. reSluenCIa do Dr.
Acaclo GarIbaldl'San ThIago a'- C ... .;. E' '0:

t' Es d·
'. , omlssao :fce,cu-

lva ta uaI do P'l'B, com a presença' da m
.' "

. de seus membrOs.
.

alOrI'a

,_

O Deputa,do Jo�� Colôdefrepresentou, na R'eu
�!ao. �e Pr_efeltÇ>s, em FlorIànópolis, o Prefeito Jo'
se GUlmaraes �ibas, de Pápanduva,

. ,0 Dr, Walt�r Francisco da 'Silva, valoroso' e-'
teAblSta e, procurador _

do Institutõ dos Marítir!s
�:ste ,�ta?o� ofereceu .substanciosas raiões na d�

J fesa ,d?S dlrelto� das vítimas do esõulho do Gam "o
<

delPlrl1tuba, parte doada ao povo, para, uso comu!
pe o mperador D, J?edro 'II,

'

d �puta?o FrahCis�õ Milclíado de Souza do
PTB, vem pleIteando Um auxílio de· 20, 'I

'

. ,
mI cru-

gzeo!;,os pa:_a o A�ilo, de O'rfãos "�oaqtl'im Santia;.;
de ·Sao Francisco do Sul,

'

. ,

,-

Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Outubro de 1957 "O ESTA'DO" O MAI� ANTIGO D1AR-IO DE S, CATARiNA

,\

,

.

E' grossa calúnia isso de dizerem 'que a Cespe
não' funciona' e que nela o séu presidente,'dr, Dante
de Patta faz "Mateus, primeiro os teus".

A Cespe funciona à maravilha: a favor de um

e contra outros,
'

'

Nãofaz- muito, um funcionário do Estado, com
inarredável direito à promoção em praza certo, pa
ra obtê-la teve que ir ao Judiciário, passados qua-
se 120 dias: ./

Esse funcionário, contra o Seu di-reito, tinha o

fato de ser irmão.do rabíscador destas.Iínhasí
-

Agora, o outro lado da. medalha patteana. O
"Diário Dficiâl do Estado", de 14 do-corrente publi-
cou os seguintes atos:" _.ç

"Decretos de 25 de setembro de 1957' !".

O GGVER�AD OR RESOLVE'
Promover" por merecimentQ:-- :

De acôrdõ cóm o art, 54, da lei n:
198, de 18 de, dezembro de 1954: Renato
De Patta, ocupante do cargo. da� classé
A-17 da carreira de Médico, do Quadio·
do PodeÍl Executivo, com exercícib' 1)0 '

,Centro de Saúde de Tubarãó, i,:o cargo

d� classe 13-"19- de&sa c'an-eirá, -vago em

tvirtúde de prómdção de. Te.obàldo Veiga
Picanço, "

.

.
.

-

Decretos de 26 de setembro de 1957
,O G O V E'R N .ADO Ii RESOLvE

. PromoveIl, por á�r'eêi�ento:
,., ..

De acôrdo com, o art, 54, da lei n.

198, de 18 de dez'embro de 1954-: Teobal
do Veiga Picanço,.' ,ocupanté do cargQ da
classe B-19 da carreira de Médico, -do

Quadro do Poder Executivo-, cofu exercí
cio no Pôsto de Saüde d'e Jõacaba ao car

go da classe' C-23. dessa qar�ira; cl'iado
pela lei n, 1,629, de. 2212-56,"

\ Como o dr, Da_�te de P�,tta poderá,
.

ver, o

Renato d�! Patta fm proIT10vldoj de ves�ra, pa
uma vaga ainda �irrexistente, pois sOmente se veri!
ficou no !lia seguinte,

Como é que' a Ce�pe não func10na?
Calúnias! Intrigas da' opo�ição ! ! !

_._ , - - ------ --�-

\

A's � 8 b:;;,
Oscai-ifo -. Cyl :F'ARNEY

em:
'

PAPAI F�\.NI··ARRÃO
Censura atÓ 14 anos.
{ .... -- _._ -

C�nsura até?

A's _ 8 hs,
Rori CALHOUN � Julie

�DAMS em�:
'

HIENAS HUMANAS
Censura até?

A�s _ Sy:! hs�
. RÓ:ri GALHOUN _ hliie
Àlj_�MS em:

HIENAS HUMANAS

"

Censura at'é? Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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in ·1 ró·. B i U ·ii I\. ln· ;jren·� e" lU O,
PATROCINADA PELA EXMA. SRA. JORGE ALBERTO CARVALHA� R)ALlZAR-SE:( NO DIA 18 DO CORRENj�: lEllA· F�IRA�
, ÀS . i23�30 ""HÓRAS, NO LIRA·· TENIS CLUBE, GRANDIOSO BINGO, (O� VALIOSOS PRÊMIOS, EXPOSTOS NA VITRINE 00- HOEP(KE

.

,

MAGAlIN·. . :,

As ·senhoras· da Sociedade- Engenhei- zar no corrente mês o seu Segundo Salão
Catxrtnense de Arte Fotogi-âfica, de âm
bit') nacional.. Para dar maior importân->
da ao referido salão, a diretoria do Fot6

nhoras compareceram a reunião desta-' Clube S. ·C. empenhou todos os eeus es
cando-se a sra. dr. Celso Ramos (Jlia R;t-. fOl'ÇOS 'para que fôssê organizada uma co
mos Filho esposa ido Presidente- da re- mísoão julgadoraçcdmpôsta de -pessôas de
fel'itln Associação. renome na arte

'

fotográfi.ca� -hrastleíra,
xxx Foram, então.' 'escoihidos

c

cineo'-- nomes:
O Clube Doze de Agosto. em elegan-' Francisco Asszmann,'. .dé náêion'alinade

te �!'oi�'éc, dia 31, apresentará. em seus húngara naturatisado brasileire 'v-el'd�d:et.

suntuosos salões, Nelson e sua Orqyes_:- ro, mestre na arte do preto e b'r;l'nco. No
tra "Tupã" - Nelscn Mello, .Stelínha me internacionalmente famoso; espe.!fia'Mendes e.' Hamilton Rangel, são os dstu em foto montagem possui mais de
"croorier", da orquestra - Vilma .Suely cem prêmios em salões internacionais, 'Se
é a bo�ita' rumbeira 'que apresentará um falassemos mais sôbre o. nome Jêste ho
nlegcé e bonito show durante a f'esta.; . mem, ocuparjarnos tôdas as páginas dês-

xxx te �(dha.j, darsdo o seu 'conhecimento da
Segundo os comentários, deverá che- arte, expondo sempre verdadeiras mara-

�l ,9 esta Capital o Exmo, sr, e sra. Em- vilhas." "-

, baíxadcr Sunes Ferrer, que em nossa ci- ,

0, Professor Asszmann. fàz parte daonde fará a inauguradão do Instituto
"Hispânico", que tem a responsabilidade Associação Carioca' de Fotog.l'afiâs' e da'

- Un ião Brasileira -de Fotogl;"fia e Cinema.

I'
da Prof. Senhora Consuelo Romero..

'

De São Paulo receberemos a visita do 0.1'.BAILE/DE GALA: A Diretoria do .

•
.

\ José Yalenti; Vice Preaidente do Foto Ci-

'I
Lira 'I'en.is qube, recebeu em a noite de

CI b fi I,' t '

sábado, quando éra festejado o 310 aniver-
ne

t

' u e". anr eiran ;e. E um dos gra��es

I
sárío da refeiida sociedade. Em meio a

' ha.a�h�d'Oles �m prol. .da arte Iotogrâfíca
f'esta, como acontece em todos os' anos," br�sIlell'a" CUJos me.l'-ltos:_ são irv.:?ntesta-

Pr v t:. n: "V ). fc.i toroáda a Rainha da Prímevera, srta, veis. ACY�lo A. P�r�tra PIres, da c!dade de

I Lêdn Schniidt.-A ccluna social cumprI- 1 Gasr�r, � "": dúvida um verd�deiro. re-
• '. d ./ l ment D' t

.

d L' T
.

Cl b
I' volueionârto dentro da arte crr..ada porC - l' d�� � n, r, $ n .. A.. ("I I men'a a a'e Orla o Ira em'! u 'e

"P" ," .

f d
.

h d 'd' ..', f 7,> l' li � '\-

I
',', A

t t' ",goeI - pro, un o- cou ec'" 01' as COI-..__
.

-

,
.. '

f ,:'01' maIs es e ueo!l eClmento marcante.' ,-� '..-Colaboráçãp pre;Úlda pelo Corpo de Bombeiros ao r>;';?, xxx' _

sa& abstrata_s Id.�nt.:� �8_ ade. Ary' 'M'a&ca-,

.

I" .,'", ..
.

, renhas Pá'ssos dá- cidade de Ii<.ajai aquiI povo Catãrinense:- .

.: Comentam as glamqrosas �rtn.s da
"

"

..,

'

, 'j I d d I -"" U·
tambem estara contrlhmnao \!0m o seu,

I' p
a( ",o que as e €gaço,es< f os Jogos nl-

t I t
.,'.

d '

,',

l. CavaUleiros .. "
' "",el'f);táriqs Su1.-B.iàs'il�iros. A aelegação a en o, .prlm?ros�. e p:rofl.m�o eonhece-,

....

O incêndio é', o i�imigo, n�mero um ,dos. seus b�I!S,. ��ga-llt{!WÇ!.;'. éka;.�"mais' simpática:; ?or d�. arte:,�D(i)s,fb�6S- am�.�j)res. de- �. C.
___' Ele ataca sem. aVISO preVIa- e aproveIta-s.f qos.t1!�S;,-,," _. _ ;<. '. '.":, '-,;, XX:!.:

I
, 5 o � maIs s� tem destac"do llas dlver.,

desct:Íi'doo para ini�ial" a suà fam-a dévorádõra.' ��-''':I�, '" Co';;-�'tti:fa'�o 'ê�te �oh�;ni'8ta co�- 'sas. eXP.osiçõ'es. fot�g�afieas:.- Slla J}laior
Nenhuma residência,_ estabelecimento índ�strial ou Inl'Íwenta a senh�ra Helena Garofalles La obr�. sem dúV,Xda, mtItula-se "Estu,do em

comercial, escritório, consultório, laboratório, hospital, I POI.ta que hora 'enc.ontra-se e:n visita a
Branco". Jose Cordeiro, desta Capital,

esc?l�, casa de diversões, �greja" repa.rti�ão 1?ública, 1 sua' f�T.'Ília nesta Capitnl..A coluna so- con�p�etará com brilh_antismo. o quinteto
esta lIvre de ser surpreel)dlda por um mcendi0: ';, 1 1" 'Ih

.

f ·1" ,t d
de JUIzes que comporao a comlsgão julga-,_

,

b I'
,

"h' 1 1
C .:l" cese]a- e uma e lZ as a a.

d d
-

1- .Se a casa, o ,esta e eClmento, o ospIta, a escoa,' ora :0 "2° Sa ao Cátarmense de Artexxx ' ,

tepartiç.ão, etc" não contar com meios de defesa ade- ' . Fotográfica",. S.eus con
.. hecimente-s ,téCTl..l-..

- Aniversariou-se no dia 14 o menino ....

quados e de emprêgo imediato, um princípio de incên- .cos, são dos mais perfeitos sem falal'mos
dio, que podia ser extinto fàcilmente, tornar-se-á um Any:ando, filho do CRS?.! sr. e sra. Armap.- de ".emo· vem�áCOmpl;l.!),hand� o dFi'envolvi
grande incêndio e poderá destruir todos' os seus bens d: F4ria, residclites em Porto Aleg,re, que ment'a'da arte. Dos exposit�res citari�eIi-,

'd d 1'.0 mome!lto encontra-se dn nosso' cO'l1. .

.moveis e imóveis e, ate mesmo "I(i as, re uzindo a cin- .', -

seR, poderiI()s citar alguns (rab.a:.hos' que1 d d 1
..

d b Ih \'Ívio, A coluna' social" c'tlmpI'imenta com" ..

zas o resu ta o e, ongos anos ,e, tra a o. foram sem dúvida bela figurã no próxima
,
Tôda casa ou estabelecimento deve possuir a Sua (;'3 'llclhores votos de felicitaçõe", salão, pQdeíi.do mesmo disputar bôa colo-instalação prevel1tiva .con�:..� incêndio para que possa

. xxx
caçúo com Rio, São Paulo e POi"i;r) Alegre.

I apagar
O fogo no seu ""oineco N C' dia 17, transcorr�, ci �niversário '

,

.

'-
. �

..
"O ci�_lista" de AlfI,'edo Mayer, "Prece"11I';·i]íeic co famv'J) e'ap'audido p:anis- ._

.

_ de Ao.ao D'Ely, "Estudo 'em BXHnco" dei.:l,· Luiz Fernando Sabino, Nesta data, Roberto Costa Souza, "A Lição da Mada co;una social, cumprime:lta desejan(\o- nhp,," ,de Eugênio Müller, "Segurr.nça" de
'

,ihe os melhores vótos de felidt�ções. Luiz Dario F.erra,z de' Andrade, "Peixes"xxx
. de Walter Jorge José' "Cambi"ela" 'de'Na últim� 6a feIra o Diretor da Fa- 'Lauro Battistotti, "V�ninh.a", de Wa�dirculdade de Direito em' nOS3a Gullital e a
F. Gil e muitos outros no momento nãosr,�" Dr. David, Ferr.eira Lima, j.antavam '

no Restaurante Rancho da Ilha. nos ocorrem à lembrança.
'

,A comissão
julgadora estará 4f'rabalhando '.!')m afincoxxx

'N ' , ,

I'
.

t
.

100
nos dias dO'ze e treze; ,acreditamo!) mesmo, a prOXlma co ·una' -comen ':Lrel o '

, "

L'
'.

I
que terá g,rande trabalho para a escôlha,:cni'.' ersário da graciosa menina Igla:l . � '. I' ]' IIlOS cmco prllllelrOS co oca( os 'e (as dezGuerreiro da l"onseca.
me'lcões honrosas. .

,

Sábado a BoiteX��laza" estava "meio
'O 8111ão 'será' ..e�posto ao público no

dia 27 do ,corrente nas dependericias dogal::,". As animadas e gcstosa:3 musicas '

, ,
,

novo predio do IAPC. Quallto ar; êxito do'do melhor pianista que é o sr. L.F.S. mui- , ,

sago, não temos d,úvida em confirmar queto agradou princi.pll.lmente "TrIle Love".
- ,

•. será dos maiol'es e marcark éroca nos
* * >1< * >1< iii'

"

20 SALÃO: CATARINENSE DfJ ARTE anais da Il.rte fotcgrafica câtarincnse. ES-
.. FOT-OGRAFICA peramos pois, que a nossa s·)ciedilde pres-

O Foto Clube Santa Catarina, cum-
I tigie com sua presençá -est� grande inicia

pl'indo .l m dever. e}?tatutário, fará reali-, Uva do Fotó Clube 'Câ.�ari!lensf),. .

"O ESTADO';' O MAIS Atn'lGO DIAII.O DI S. CATAR.!"'" Florianópolis,' 'Q\tatta-feira, 16 de Outubro '4e 1957

----.--�-_·_·�S·-'E R V I ( O M,r L·I T A R,
I INFÓRMAÇÕES' úTEIS �'.

Solicitamos aos Senhores Intendentes dos Dis
tritos do interior da Ilha e dos Municípios de São
José e Bíguaçú, a todos os Exmo's: e Revmosi. Pa
dres das diversas Paróquias, aos Pastores do inte

rior dos referidos Municípios e aos Sub-Delegados
de Polícia que informem a todos o$-3ovens n.as�idos
,no ano de 1939; que devem se apresentar no '14',0
B. C. errtre-Tl, de novembro a 10 dê dezembro para
-i-lnspeção de Saúde e Seleção .

.....:. ,A todos apre-
sentamos nossos agradecimentos.

'

I
(Nota n.o 9 da l�.a C.R.M.)_. _

Concursos. Do.cDASP
i I'. 358 ., �SC�ITURA'RLO DO SPF - 111S�}'ições. prorrogadas ate 31 de outubro , '

.

"

I '. r s interessados serão atersdídos .l}fl Escol,'} I,ndus
; h-íal .Ie Florianópolis, à-rua Almirante Alvin, n, lQ. das
"s às ] 2 'horas.

'

"
l' .. _'""

2809
Af�A

Walmír Dlas
,
e senhora, têm'-o prazer de participar

FOS seus parentes, e pessoais de suas 'relações, o' nasci
mento de ·seu filho, João-José, ocorrido, (fia 9 do copren-
te nu Maternidade "Carmela Dutra". ;

R-RA� .

ANOAIJ, TOP05 OSANIlHAIS APIANTAIH A
PATA DIANTEIRA P€ l/AI LA/)O EA re» -

5EIRA 1)0 OUTRO LADO; NUNCA�

:;;=-F-�=___ AOIANTAMAS {}(JAS PATASOE
. UM tHESÃlO LIIDO. ALGI/tf$
0E6éNII/STAS COME
rÉMÊ5TéCU�/OSO Ê,e;.
IZO, 0111 CASO /lIOli4'
VEL FIGUte4 A/€5TA,
MO�bAAgGENTINA,
ATt{IILÂfENlE E"M

, CI/2CVLAÇÃO.-

. -' .�

I:
ir

ANTONIO 'SYLVIO CARNEIRO i'

THEREZINHA COUTO CARNEIRO .!\..._
,... .,

Particípam aos parentes e pessoas, arrugas o

nascimento de seu filho Antonio Sylvio .ocorr'ido
na Maternidade do Hospital São José, de Crícíuma.

Críciüma, 27-9-57.

,� :

EDITAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SECÇÃO J)E SANTA CATARINA
'

.

. EDITAL N° 81/57'
,

De ordem do Sr, Dr, Presidente e nos termos do art.

40, do Regulamento dá O�dem, 'convido os :.dvogados
sbaix9 méllciona'dos; p"l'a, dentro de trbta (30) dias,

,�'ont?dos da uUblic,::lção do pi'es-ente- edita}, virem a esta
, Secr(,tn ia tr�tar d� seu

.....

própí·io interesse.
,lGã�o David Ferreira Lima

J c.ã'u José de Souza Cabral

Aq(lÚes Ealsini
,

.João J;i, E_.: Gollin
(';1:\ LolJre�'Ribas
JCií0 eUto, Corrêa' Mourão �

'Jl)lio Arquimedes Coelho de Sou.�a
O!,yntho Ide· Àlmeida Campos.
C:u1Qs Büchele
Mário Mafra
.TÚsé da Luz Fontes
PNlro Cavalcanti de Arbuquerque-

h

Lucia Corrêa
dans Bündge1l3'
Lourcnço, Alve::: de Deus

. Priamo Ferr'eira do Amaral
Arn:ando Ca!il Bulos .

f.ugério Fagludes
, l"{'l':ndsco ·E. Mira Gomes
À;tt�n'�T 'Tavares

�

-'

Êniú Ezequiel de Ol,ive-ira
:i vkad Guerios' .

-.

P.�drQ_lyQ .Mira Gome-íl
,José Padilha- dr Silva
lJ�ri1te de Patta
iii'no Duarte
i'� ey Ide Ai'agào Paz
.r (Eé Figueiró de Siqueira
Mf:rcelino Nog,uéira Sobrinho
:J t'.'e 1 Vieira de Souza

.

*

e Silva

* * * * * *

*

* CORPO DE BOMBEIROS
* ..

/

TeLefones ms, - 3313 - 3314*

*

Em. caso de incêndio, desabamento, >!:

intLndações, etc., telefone para o Corpo *

>!:,' de Bom.beiros. :I:

Ao ser atendido diga claramente o que *

há e responda às perguntas do -telef01iis- *

ta, dando o núme1'o do seu, telefone, rua, *

núme?'o da casa se houve?', lugar, etc. *

Quando o telefonista mandar desligar o *

seu aparêlho, desHgue-o e -fique espera7J--. *

do a chamada pa?'a a confirmação. *

*

o
...
I:
::I
.�

J u,:é Gallotti Peixoto
Lloy Schneidel'
llt-lio l\:1il�ôn Pereira

, mon Tori'ens Malchitzki
Iú . Olimpio d� Oliveira
()_m.l' Maciel Berendt
'Al'tô ia Carla_'; G. de Carvallro
1\1oae 'Budant.
I-'�oriaI ópolis, 10 de Outubro de 1957

Estev·am' Fregapa,ni
10 Secretário

*

*

*

Florianópolis, 7 de outubro de 19'57.

�,AVENTURAS' DO ZE-MUT'RETA ': r,' l:.�1.

.�-----�-- ---------- ._--�--

,

._-----,--=-------�---

ros Catarinensés, reuniram-se na última
5a feira, n cs salões do Lux Hotel,' com

um elegante chá _._ Cerca de vinte se-

* *

*
.(

*

*

*

*

*

.,_.# i

.

"'i,

,

"

7l.!l�7!�

CIO

�"'l\_3CI��- ,- \111
I

-_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c
c ,I MEYE I.' Cil.." I
i . I '

-I : , I
I MATRIZ ---{ Rua Fel� Sehmídt, 33 -- FtLIAL - Rua -Cons. Mafra, 2 I J
o

.' .

Florianópolis � S. Catarina ,I o
�

"

",' '

.

,I Fenaglstas '-lmpbl1adores. -Âtaudo .. Va r e j o II ' c

t- VARIADO E COMPLETO SORTIMENTO DE ARTIGOS SANITARIOS ! I
, f: nxs MELaORES ,MARCAS PELOS MENORES PREÇOS! ,I

I�;:, - BANHÉIROS - LAVATÓRI0S·"":"" BID�S - BACIOS - I-

- SABONETEIRAS' - ETC. ,'1 ->, -,

"

,

C

f .:' �<
. ��r�Qnj,a de côres para realçar e dar .maís beleza aos am.b�en�e9 !

, i'-J ..

,". TPRN:�IRAS - Cremadas, niqueladas 'ou simples - Grande variedade!' ..

·IJ,' -�'� P!:S --'-de fe;r� :s�altado ou aç� -íaoxidêvel-de t�Os os tam.anhos' i
1(•. '.

'"
'.CHUVEt;RQS 'c- �ilJl;le> ., elétricos. automáticos - Ultimas novidades ,! t

" \, :A��IOS - madeira, 'aço ou.plástlcos em b��íssimascôre.s ,
'�, ",':� B;NItEI�OS POLIBAN,- O máxi�õ';em confôrto e'litilida�e! if! 'Reúne 5 peças' em UMA SO'! - 'Banheira, Bidê, Lavatõrio.. Box-ehu- ,

r-
\.

.

veiro e Banho de criança r '- i
-o

�

Il MICTóRIOS _,,_ De centro e de canto - Varios tamanhos
c

I� CA�XAS DE DESCARGA :- De imbutir e sobrepôr -:- Diversos tipos 1
l: LADR�LHOS E AZULEJOS - Grande variedade .-Ie côres

,
I

� ,f om"orSOJfi_Ó;j�ilpresentado em a;rtilos i,f
.

,sanUídos'!'!, I
. ��. •

.: ,j' ',<'_:
-,

", . ':;,
, . I

���().;��()_()��)���()--()telllM)�()�(�(�
GLUBE'.BO�)?E_AGDS1\Q'.t "

,

, PROGRAMAI SOCIAL PAR·� o MES DE OUTUBRO-57
Dili 11 (sexta) - Soirée,! com início às I gem aõ' Lira Tenis

23 horas, com,a'apre_'j Club-e e seusassocia-
sentação da magnifl- dos, pela pasaagem de-
ca ORQUESTRA DE' F

. '

seu aníversárto de
RO'BERTO: ÍNGLES, ,fundação.
o famoso pianista in- Dia ·'1.7 (domingo) - Tarde dançante ju-
ternacional. "

venil, das 15 às 19
horas:

--I

Reserva de mesas na

Secretaria' do clube,
a partir do dia 28�9-
57, aos preços de Cr$
400,0,) as de pista e

Cr,$ 3.00,00 ns demais.
Convites �sp eciais
o-s 150,00.

- Soirée, com iníc;ó às
23 horas, ah�i1htmta-,
da pelo fabuloso -rít
mo de NELSO'N' E
sua Orquestra Tupã,
com os "corooners"
Melo Hamilton e Ste
linha Mendes.

Dia 19

" Reserva' de mesas na
Será Permitida a Fre�, Secretaria do Clube, a partir de 15-10-57,
quêncía dos Sócios f ao preço .de Cr$ 200,oo� _

do Lira Tenis

ClUbej' NOTA:- Por especial gentileza das'
que adquertrem mesa. LOJAS; ELETR-O'-TE'CNICAS, a apresen-

. , taç;,o :de RO'BER:rO' INGLES será reali
(sáb�do)- Soiré't, com início às

\
zada em um maravilhoso piano "SCHAR-

,,22/ho'ras, em homen�- , ZM-1N,N". "

, DEPA,RTAJ.\'lENTO DE SAüD:E P'óBLICA I

PLAN'-Aac; D;�.
'

�ARM'A,CIAS'
, ,,;U'ÊS�DE ouTUBRO f

'

_

'

.

I.

... .

I I -

Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Sta AntÔnio Rua Fe,lipe Schmidt, 43

20 - domingo Fabrt-ácia �tO ,Antônio Rua Felipe Sehmidt, ,43
26 - sábado (tarde)

-e: Far�áCi� .Catarinense ' Rua Trajano ..

Farmáêia Catárlnense Rua Trajanó
.Farmâcla Noturna Rua Trajano

-

12 -.- sábado, (tarde)
- 13 -' domingo '

19 - sábado (tarcle) ,

27 - domingo
-,

30 - 4a feíra (feriado)
.

.
-

.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo Antônio, Notur
ÍJ.� e Vitóriá, -sífuadas

.

as ruas Felipe Sehmidt, .43, Trajano, e Praça i5 de No-
vombro, 27.'

.

'
,

O' plantão diurno compreendido entre 12 e 13"Y:j, horas será efetuado pe-
•
la Parmácia Vi�ól'ia.

•

,ESTREITO
r

6 e 20 (domingo) . Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 295
lB e 27 (d'omingo) "Farmácia do Cant.o. Rua Pedro Demoro, 1.627

O' servíçor noturno será efetuado pelas Farmácias do CANTO' e INDL�NA.
A presente tabela não poderá ser alteruda sem prévia autorização dêste'

Departomento. �
,

•

D.S.f., .em Setembro de 1957 .

" "

I:uÍZ Osvaldo d'Acampora,
'

Inspetoz 'de' Farmácia.

J

O'que será?
O que será?

T�alar, na- A MODELAR
'"

"

.
- i

1.- DE MACADAMECR'$ J. O O O. O O
eni dinheiro, à pessoa que acertar.
Enviem palpites à esta redação Di-'
versos, acertando, .haverá sorteio. ,I

1.:, :. ".'

1 R Â D I ( 10 N A L AR lENA
1'+ !"

EM
. -'

,
f' ó Ip 0,,1o R I A N

Í) f e r e c e,

I

fi
.esmerado

< •

de mse r'.l�o ln

LA CARTE"�
I

,..,
,

a' g o r ar

Restaurante "A

:p A sn (,fP" ç A O

!
;
i

F u n e i o' n a n do domintos �

I,

( L I (·,H<É'S "', �IPara quem qUiser
"�on�eccl'onamos -\os melhores.

.

PARTICIPAÇAO .DE NASCI1yI�NTO "

Hamilton A. Valente Ferreira e !\laTia 01ym
pia da Silveira Ferreira, participam aos seus pa
rentes e amigos, 'o nascimento de sua filha Maria
Cecilia.

d·i à r i a m e n 1 e, 'e x c e ,I o "lOS
: 1

-

i

PRAÇA D- E N O .V. E '.M B R O'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r

<' -

,

Estados e Municípios custeiam o ensino elemenlar'�
Na Ol'fla,ü:zf1.ç}i.O �lo �nsi-

I
rarn calculadas à base dos . deu: nó ano de-Ül%, a quan

no no Brasir, as I esponsa- levantamentos concluídos tia de 1.085 milhões de cru-

. hilídadce fban,:P.Íl'!'ts dà! pelo Serviço de Estatística zeiros : com serviços técni

administtação' ,,-li��l-ica, es-I.da Educação e cultura ,1'e

tão clarameate de�i1lÍita.das,
I
ferentes ao alio' dr�195G, se

gU;1l'dmido�se .eel'(� eorres-" gundo os quais -as verbas'
'p�ndên��'à €'ntl"�: ,/ li híerar- I aplicadas' éspectfícamerite
quia ádiR.ln'istrati.i,ã .e a I em subvenções ou auxílios

dos di;el�os n':Í\��i� edtica- I e com: a manutencãe dos es-
.

�

.

,:..._.). -

.

. \. ",".

ciona is .. O ensino
-

elemen- tabelecimentos de ensino

tal' (sobre,tú10"0 '.l)l·imário) somaram no conjunto do
,

� ,em sua- �{�:'}:se.'·t{Jt_�ndade', terrítório nacional 11

.•
2, bi

custeado'/pelõs';gÓ:".E:Xnos es- liões de cruzeiros.. ,'Nesse'

taduaís.; iâe onde'
-

-provêm l
total estão compreendidos

86,4% d;s .despesas realí- 5,8 .hílíões destinados ao en-

zadas nó país, .e cm.·., .menor I
sino elementar, - "',5 biliões

.

escala .- pelos municlpais ao, ensino médio o 2,9 bi;;. '

(12,1 % .das .cl�SPfS�") ; o' .liões ao' ensÍ:lo Ell;'perior..
ensino ,,;,médin' depende j

em Além das desposas já re

grande parte dos orçamen- feridas, que dizem respeito
tos dos���ta?�. é.dO Distri-

I apenas. ao fun.cionamento
to Federal. '(66,6%) e -pro- das unidades escolares man-

-

_"f' , f'

porção me�ot. '(31:8%), do .

tidas ou subvencionadas
..

. ,.' . '. �...
"';- ,-,

.

i '

orçamerrtó da União; e o oficialmente, Incluem-se 110S

ensino 'superior (; mantido" orçamentos outras ainda

predominanterneut.e pelo go- : pertencentes ao, âmbito do

vêrno da União (73% das' ensino e

'

da cultura: Com
,

'. I
E"'_' .

...
. \ '

despesas) e também pelos vários órgãos e Instituições

I
mple,;,o I)U cargo ..............•... _

.

governos _ �s,t.l:td:l!ai� ". � .

'

. . : I, cul�urais. (ah:'angen,d: a. III. '
, I

_

(26,9%),
"

.

,

. I cultura cientifíca, f ísica e
!:;i Calgo do PaI (Mae) : I

Essas 'P�i;::!ent�gen's' f?- ,liteTária) o Est�Al0 despen_I.#lF-Jr3r'7lr=;;-:r.::="l�.i3r3r.:ar:7-:!r-3f3...r==_1.E

cos _espé�.j:aliz:1dos e servi

ços de' inspeção, 873 mi-

lhões de cruzeiros : e com a
\ -' .

administração : superior do

enaíno, .1';460 ,mi.l}lões, de

cruesiros, O 'm9ntarite glo
bal -das despesas públicas

, Reticulados'
- "-

Traço-fino
foi da' ordem de' 1 &,8 hiliõeé
l:e cruzeiros, . no uno refe

rido.

,
_' '..

-

. I

'4E=T'@êêêr#Jêêr#l@r=11�ªê'
"

i Pedimos aos nossos distintos leitores. o obsé- .!l
>

.quio de preencherem o coupon abaixo e ,l'elpe,tê-lo à. TI'
nossa -Redação, a fim de completarmos," quanto an-

tes, o nossç cadastro social.
' _-

Name ..... � .-. � :..... � ..... ;-: .... .-..... , .. '. ,

\
'

RU'a ' : ; ',' ;::' �
-

ill Mãe ..

'

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

I ,
' ,

Pai : .. f .. � .......•..
,
.....•....•.........•

D t 'd' ,'. -

it '

.:
a a o nasclmen o ; .

"

'

...
'

• _.
_.,t '.' �

Es.ado CIVÜ
'

:' '; ' .

;..

escolha
-

pela e,tiq-ueta

\
.

-
' .

.\

,su� nova, roupa- ,anatO'mica,-
.

.

para,o ..homem ,moderno!.

dmp&riaf
-'�

• é confeccionada-em quatro talhes
e em 32 tamanhos, Seus tecidos e aviamentos ••
de alta q!J:l.lidad� e pré-e11l:olhidos.

• Voc� se' .elJtirá hem, pois o corte IMPERIAl.
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais éonfortá'yci

I e tI}uit.o mais degante.
"

• Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
IÍcm demoradas provas,

EXTRA - cd
há longas esperu

'Gortlf'fida por

TEC,IDOS E ARTEFATOS FISCHER 5lÃ
�

Rua Proles, 374 - São Paulo
35 anos especia/izac;la nc, ramo do vestuário

_e
' /

. Disrr(burdor exclusivo.

I

\.
-�·./"·-':t-k-·Ni�

"

'.

l..__� • ..-::......... ::...._�_ • __ •. �. ,.

.:.;

A mais moderna
.I-avadeira:
automáti(G
, do mundo

,

O m�h;»_r- :plàno
de pa�liu�ento

,(
_.

,
-- .��

fo,c-m
" f'

E' -s
, '

QUEM FAZ

/ , Alai til em n ossc 1 ii' ,a uma d.monstra.ç.ão da Ben,dl•••
: __ .� ·Rev8Ilt;ledor-es ;'Âu/orizodol-i �- ""

";'Ufojas'!' 'IRM'Ãof �:?GlAVÂM
..

BENDIX é confêrto
e eco"Q.m.jQ�c�mprovQdo -;01
mais de 3.500.000 lcr es

.' em fodo o mundo,

Norton.l.046

Combate ... ao . Alaal alietlslt 80
... 1ntelij�-�Ii'tail� :�: .. ��iO���:�:i::S �:u:7t;;:�

DIO" (A ,-"·"c"",;"
...

'��.- ",::7", _._, r�,-<
-, çamag.rand�parte,desuas

.1.', gencia .:.�,acl.onal). ·''1omenfo·''a'p·j';jm- ....re 'p'i;êStit1'"
'

j .

,-

'.
" 'populaçoes melaS de se al-� Numerosas entidade� de um valwso traba"·hú de aju- f b t' "d''t

.

i' f' �.' a e Izarem rapJ amente ecnnt 'er pnvat o -, a l1'mou d:l à nossa :' iniciativa de
,

"h ,rnelhorar em ,S(l�,S condi':'
a l'eportagem o prQf. RI as instalação .00" sistema,'! �'e-. ções gerais de vid:,!. No ex-

, eh 'Costa - dirigente do "danais de hansmis�ão ob- ii'emo -Norte, também está
Sei'viço de radiceducativa jctivando dar insLo'ução ao

NacionaI, do Departamr.nto

NnciQnal

tendo l'essonânchl o nosso
m,aior 11úmel'o possível de

traba,lho, pois -estilo procu:"
brasileiros::.- "Nu 'No-rdrste',

?e" �du:::�ç&,O -

mo, 12 (V.A.) - As recentes

(leclal'ações do geJlel'al Juarez
'tiíV01'8 de ,(me reg:r(!�!iava da E"

ropa selll planos poiíticos, estão
sendo interpretadas .'OU1':)· de ..

monstl'ação de
-

que (} ex-candida
to da UDN' ao Cat<!te desistiu ria

EM I,,_
- .

�ORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS

COLOCAIIOS-Ul QUAL
�UEI ClDADI-DO lIA..

REP: "A.S.'LARA.
IUÁ s&u.DeI DANTAS 40.5•• AND.

, �9 D' JANElRp • 0.1'. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1+ "A�M"A"N"H�:A-"" �'A··��··N·O·I·l,·E·_· .,�-" ,� .• �,� .• :,�,.
� ._+

, ". ",_'' ':'
.:

�', �,',
, .:�-,

',. ,

"

-' "
.

"

'-
-

-

, .. ' .+•

•� .' :
•

" ',� " ,

0- - "derby'" "do fulebol ilh'éu
o

:�i�
�

.� \'
.' .

I, t
'�t� .'" - ':�:
. �. :� +.+� .+..... r..�. (t+ ,'.'".�+ o :'
1 t� -

rA �
.

..:. '1
j"

.i.
* ' PELO CAMPEONATO,DA 2.a ZONA .. '.

. \f:�:..)-+:..:..:..:..:..:..:...:••!..:••:..:..:..:..:..:..:++!..:..:..:..:.:..:..!..:..:..:..:..:..:..:••:..:..:..:..:..!..:..:..:..:..:�:..:..:..:·t":+:+:":":":"!••:.+:H:••:••:+.:":••:":":.+:••:�:+t)+:..:..:..:.'..:�:��

.'(oj .-,- .oite,-.Atl",-rl$�\'O ._
., ...

, o Departament o de Fu-r-nais /e Aspirante s do Atlé- vi-rubros não conseguiram atletícanos. Êst<'5 então

a'IA'
..

'

aa'
-,

.

a_.e
tebol da Capital' '''�:U'CÓI' pa- tico e 'I'amandavé, pelo suplantar os tr lco'nres que

I mais Ido que :nuncll. díspos-" t

.

'
'

"

•

' '.,
> ••

'

.

"
".' ./'

.

.

I

".
. . ra hoje "'0 ite :;eallza ção, Campeona to 'a Cidade,

.

i em seguida derrr.taram o
I to, a serem ·c.m> eões �

,

,

dos prélios entre profissio-. No primeiro turno o") ,al- ,Guaraní, levando, 'flssir" de I cidade ,e não irão p'erV}it.ir
'-

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

__'---_:------ I vencida o turno. Agora, tor-' �m possível ,€score 'odesf�:,
�������-��-.�-�--------�-----------------------�����������'_� n�do��nc��Gual��'WN"L ,'; �
FUTEIDL·TE

_-_� .... c:= .�p�r�3x1, o Ta�Rnd.al'é �on-i Ho·r-á�i�;.'A:'3Pi.l.<ln�eti" às
��---,--.------ ,[l,

'

..E" Si" ::: I sidera-se capacitado R: QUe-119,15 e prof'iésinnais às
.., .• brar a invencibilidade dos 21,10 horas. ,,.. ;.

, C

� � IV, CAMPEON�TO ,ESTADUAl INDJVI- i:l.
DUAL DE XADREZ

.

Campeões os 'rases'" do enxadrismo
, �, .

� .

f'lorianopolilano .

P'8U-· 'I�':�aA�
1

I '8mo',s"
..

3 I
-

Paysa'odor 3 te!�::eeo; d:i::r:!:� :;� �:i:arães�_�i�:��e � eF�:��
,

"',

_

�

','
.'

-

:
'

.

•

'mo j�oi ampÚmH:nte no-
'

pontos; 50 lugar -. FJdria":-
.

o ticiado pela Imprensa e rá- nÓpolis - Dr. J0ão Ri�iei-
-lio., realizou--se, na bela 1'0, com 4 e rneio por: tos'; ..

' I

. ApÓ$ eslar ·levaQdo a mel�or por �ois a iero na fase inicial, � Iriç�lor permiliu) que o cam- 8 progllessista \;�dade de 60 lugar - J.o<a�aba, Dr.,
. .

"

10'
Rio do Sul, v IVO, Campeo- Miguel Russowski. corr: 4 e

peão da Divisão '[special igualasse o: màrcador quando ainda'. fallavam .. minulos para o nafó Estad�l�l' �ndiv!dJ1ll1 meio pontos; 70 !llgàr �

, .

ddi'
,

I I
'

II'
I de Xadrez" próm('"ido pela Rio do Sul '-- O�"ar Rikli;lérmino: do joão, perdendo' iassim' grande oporluni a e para a cançar sua prlmel�a VI orla Federação C:r\;a�'inénse de com 2 pontos; 8\l lugar �

N I (2')
' ..

W '11' S b'
,,'

G
'

V I'
'-I A

I d II" d' DI' Xadrez. A orgamzação do Rio ,do Sul -:-..... E. Kr(iegeri o. r a. ate," om ra, uafa e, a �rlo,_;es e e pena' Yr. os marca, oers 7"', es aques - mesmo 'esteve, a largo do< �'com ,1,5 pontos;' 90 'lu-

a d
.

o p' I R
.

I
"

L, d'
"c,

Ild
.'

d I
-

d·"
.

G'" Clube Riosulens'�, de Xa-' gar - Rio do, Sul - Relniua ros:;..
.

au a amos ISOl8 oipa I eraqç_a·· o cer ame e Juvenis ao ytnc�r,·o uarani dcez, co� o -auxílio fiEan-' É1elger,' Mm �ei·o pontos:
Uma �p�·tunidade como Zona), pôs. a 'perder o,pau-/

.'

'3 "1"
' E, se notou, não deu nndta movimentar o m;ucadür. c,eiro do Estado, Sr.sc e Se.

poucas de obter-SE� 'primei� la, Ramos; d�illingo�ÓÜimo,· por, : X: .1. impel'tâl1da e já' no irdcio Aos 25 o,s tricolore,s con- naÍ'. A revelaçãu deste cam.

�-�a...._vitól'ià no Ca'mpeonato
.

quando teve pela f�ente � I
dú, campe'ã da' Dhis.ãe Es- da etapa d�rradeira 03 al- s�guêm mediante um renal O certame foi cios maIs peonato, como vimos, foi

, Catarinense de Fb�tebol (2a poderosa equipe do Paysan- , pecial e viée-c�mpeã do Es- vi-verdes eons,eguira'ín di-' tornar a aumenh�r a dife- renhidos, onde cnnparece- mais uma vez Allauto Nó-
.�----------�'-- ...-----'-...,_ tad1o, minuir a difereq;a, minll-

I

r�nça para' doi.�; tm:;'do ram os melhores t'nxadris- brega, jovem estüdantte de

E I d I d
;'.,

d
O tricolor começou I:' jô- tos após ter Godofredo ... �'r-' Wallace, aos 31 eonsigna-_ tas. dOI Es�ado. Ó g;ande

I
engenharia � filh9 do c�.sal_'xa la o o vu lo o criador

.

o' go com gral1d3 disposiçã'o e remàtado no Travrssãe.
, ; do o segundó tentü dos vi- número de espfctadcres, Des. OsmundO' W. da Nóbre-

D':" I Ia I ânimo,' Ílldo 'ao l�taque vá- 'o jogo prosseguiu e num sitant.es para. aos 35 Nilo 'Qu,e afluiu ao !(lc�l,' fi- ga, que venceu íil'vict� umuasque eUo' .

rias vezes pai'a ao!;,l4-"mi- avànço dos., lo�.�is, o meia, es�ahel�cer o en'pate rI'e c?u 'em "suspensf," e.ao
I dOs' mais difícei:> Campeo�'-

RIO, 15 (V.. 1\,) - Na escola,. alh�lÍstica' de: cara- nutos a,brir -::l,··.. c'�m:tagem 'i! Ssmbra, que faiia 'seu l'.ea-, 3x3 que perdUrOl! flté r; fi- mesm� teml;o v;brou
..

d,é ! nato.s d� xadrez, ,que já se

inauguração do. r.aine' em ter e civismo. três minutos âpós 'elevá-la parecimento após umu au- n'al da contenda." .' iey.tusI,asmo . pelas part!daS'j reahzolJ em Santa Cata)�ina,
homenagem a James Nais- E nO' momento ('�n q'J.€ se para 2xO que f�i ,co .ei';(ore

.

sência ,de vállios jogos, ata-,',
'

O resultado, a nosso 'Vél': espetaculares que s � fa- dada a fôrça e catf'gori� dos'
nllth, criador do' e�rort� do inicia O· 2.0 C8.mpecnato do primeiro períod'o., ',' ca pelo centro � fulmina, foi justo. Souberam os �iam, em cada l'odadH. es-' �dversários. _A conquista 'do
basquete, pronun.';iou' o 10- Mundial, Felllinino de BRls- Não notou o Pa'1!a Rr"mos indo a pelota babr na tra-

,

brusquenses explorar o se- �ecialmente, De m é' t r i o : título máximo, foi galharda
cútor Waldir _Amaral; da k,etball recebendo nossll, ci- que, após 'a conquis'tr. da- ve. "Pouco dépois Heinz e tor 1 esquerdo do quadro 10- Schead o "AZ" do enxa- e triunfante;' arrEbatando
Emissora Continental (j se- dade, de-'lj.raç�s a'hertcl.l, a qtieles,ldois ,te'1to�<" �os p'ou- Ailto!1 perdem, ocasião' p!lra (Continua em outro l�cal) drismo' Catarinense, que,

I
de Blumenau para Floria-

guinte discurso: I juventude feminina, vinda cos o .pelotão hi'usqtH'n�e por 32 longos anos�man't'eve I nÓpolis êsse tão al,mejado
"Desportista:s' d6 todo o de todos Os reeantos do foi se entrosando, ,cheg�n:

(' 'I Pau'lllsla
o honro�o títulv d,e Càm-: título por' tôdas i:8 cidades,

mundo" i múndo, quando' o-simp.les do no final' a aIQ,f.'açar o re-
' er ame.. peão Estadual; Adaucto do 'Estado e que f;e mante-

Neste instante de com- jOlgo, cl:iado_ ape.,las parà duto guarnec'fq'o: l�Ól; Héiio.. SÃO PAULO, 15 (V. A.) 2 x Palmeir",,;, ] - ficou Nóbrega, a nova )'evelação
I
V� herõicam�'lte nsquelp, ci-

preensão e euforismo, 'lúan- que .os_ aluno'! da Universi-. ..','
"

'

.

_, Após os seis jogçs do
_ s�ndo a seguinte '1 chtssifi-' barriga-verde d.'l artn 'de dade por trinta e dois m�·os.

do a Confederação Érasi- d;ade de Springfie,;<l, tives- Argentina, 2 X Campeonato Pl;l.ulida de :E'u- cação dos 10 concorrentes; Kaissa, que �om r,pen:J.s 18 Outro, aspécto dêss'e sen-
leira dle Basketbal!, congre- sem um d�rivati"o esporti- ,tebol ,_ série "AZUT," - por pontos pE:rdic'hs: anôs, tornou-se o, ',ovo -cam- saciorial campeonato, foi a
ga O 'que "há 'de '�iHlis J>ri- vo, em necinto c {)IJe.rto: nos ,Chile O São Pedro 1 Xi Bptafo'g'o, 1, ).0 - Corinthiails, S·an.;,

I pea� catarinease.; e, Werner' realizaçã.o 'de U:{I" assem-
lhante ri_o cestÚ'bol feminino

I

rigores do invern.o é me.tivo Em jogo elimi�atório da 'Porttl.gues� sàntúta,
.

1 x tos e Portuguesa de Des-: Weiss, outro jon.m de va- bléia extraordbária da'
inter�acional, cc-meguindo: para q�e 'se C()nfl:�tterri.izem, Co�a do Mund� lia 195�, o; Ponte Preta, O, Portugnesa

I
portos, O

_'. i

.

. j 101', atual., caÍnpl.'ã� Rioslf-! FG:C.X. que t�'at'?ll. de lm
fazer o esporte sobrepor a, s� cOI!heçam e se estImem s_elecionado ,da Argentina 'ele .Despolltos, 4 x XV de 2.° _. Sao: PaUlO ,e Bota- .le.nse e VlCe-CamI-H'aO Esta- pOltantes ,medIdas a serem
fronteira de quajquer na':::: ,.jüvens de t�'�o. (, m��do, derrótou, domingv' em San- � PÍTaci�a:ba, 9, Sãu Paulo, 2,J.OgO, 1

"

. ->. I dual, contand� a!)t'nas. �ois .t�madas para a t'c:(fi'ga�iza",
tureza política, voltan.do

j
nessa magnlflc�, fest'D. do tiago o scratch chileno pe-

'

x Jabaquara, O, Portugu,esa 3.° - PalmeIras: Jaba- anos de estrela llas l:des çao da mesma, Lldus�ve a
nossos corações ao céu,' esporte, cu:ltllra j� ,õ'eleza. 110 e's'co�e de 2xO, lJomi�go,' de Des�ortos, 3 x Portugue- quara, Portugúesa ' sa�'!tistã "enxadrísticas ratarÍnenees. efeiçáó da nova dir,etoria
consignando o 11o.8S0 mais ,Saudemos pois ,0 'criador em Buenos Aires, jógarão .'SR santista, 1, B.,dos, 6 x e XV de Novembro (Pira- Tomaram parte 5 P.',uni- que ficou assim f'onstitui-
puro e justq agraderiml_nto; desse desporto qUe,Sd imo' Argentina e Bolivia. " i Pente Preta, 1 e Boüd,ogo, ,cica,ba), 2 cípio's' com os seg,linte5 re- da: Presidente - ,Tóã r, Ba-
a James Nai_smith, o in'es- pôe, pela ,educação de cor-

.

,

4.° - Ponte P!'t'ta, 4 l?resentantes: Florianópó- tista Ribeiro Neto: CODsê-
quecível ,criador ctõ ba )ket� po e Ide espirito, com os -Iniciado o Mundial de ,Baskel 'Ball' . PRóXIMOS JOGOS lis - Dr. João B. Riboeiro lho Fiscal - Beno Peres-
ball. A nôbreza ele suà obra pri�cipios de disciplina, dié ' HOjE: No 'Parque' São

j
Neto. e o ,t\cadêmico de en-, so.11i, Luiz Bes!,a oe· Luiz, 01-encon'tra re'ssonaneia hoje, lealdade e de elevado. SEm- feminino Jorge - Corinthim1s p'au-' genharia - Adalrcto �ó-' sen da Veiga, send,o qt,e os

pelos mais div'erilos cHmi- tido de confraterniza�ão. :�. '.
.

•
'

. .,' _
lista x XV de Plri:teicaha. brega; Blumenau '_ De,mé- delTlais membros :-Htrão esco-

h d t P dI' Com o Jogo entre Ifungl'la bmo, no MaracaH'1 . o Cam-
Q

-
.

,.. .

n os R erra. ,OI' o.n e nvequemos o S"!H nome e "j , UA�TA-FEIRA: No trio Sche!;ld; ..Joé.çaba - 1hidos posteÍ-ioI'lT'ente. Vo-
anda h

.

1 ,.

d'
e Chile, vencido pelos es- p,eonato Munrlia1. de B!.wket- - •um ,ser umal1o, ao

I
rea cemos o mento 9, sua, .,I • Pacaembu - São Paulo

.

x Dr. Miguel Rtt�sow!';ki; tou-se,' ainda, a ref9rma1 d h,·
I. • _

\

1 't'
trelas magi'a::'es �or 65x53, B.all Feminino.

P
.

1 Fseu a o a semTJre uma mspuaçao, a qua perrru lU I R'. ol'tuguesa i;an!lr.ta; em: .Joinvil e -

. red? Gt:.ima- Idos 'estatutos e os meios p.a-»

.

• c 1 . '. foi inaugurado l:'Ílbad'l úl-cesta e uma. bola, fOI']H.ndo: que, hOJe, Jovens (Ie todo ° ' "

Campinas -' Pon!:e Pr,eta x' í'�e's; e Rio do Sul __:_ Wer- ra seu registro, a fim de se
mentalid'ade, ,estr'�tt,ànd() a� I

mundo, �arcnss'i'm encon-

Federaça-o" A/II.e'IIICa' C.alarllnens'-e'� Botafogo; em Sa:1�é:s -- Ja-
I n}l:'Weiss, Oscar, Rikli, Eu- t-o,rnai a Fefleraçi!e Cp,-tari ..mi,z'ade, para ch��ar a' este f tI'O de tamanha magnitude, baquara x Santos. I g;ênio Krüger e HE:Ínz B,el- nense de Xadrez llm� enfi-

con�raça�e�to de fJrima�e- j com tão ,�lev�dos prop�si- N0ta Ofr�ia.} n.o 22-'5'7 'quclebol e' Voleibol. , SABADO: No Pacaembu
I_

gel'.

'
.

dade jurídica e filiar-se .de�
,".

ra qltiernaclOnal, onde, vo-J tos de entendImento, anuza- Através dà, presente nota'
.

Comunica, ,putr;ossinl, de, - Portuguesa :lG .Pdmeiràs�
I, ,:.0 Campeo�ato terminou finitivamente, à Coilf�d�-

. cês, moças' dt) tod,; mund'o, ,de e compl�eensão, _

oficial, comunicamos aos que fixou para os dias 24 '120MINGO: N') Pacaem-' com a seguinte clas'sifica- r(,\çã{). J!rasileira de Xadrez,justificam o, org'ulho que R
'. 'Clubes interessaÇ.os de que e 26 do corrente, os tor- b'

. ,/ .

,

everenClemos �,ua me- em, face ,da realizaçãoJ nes,. néios Início de Basquete-
u - Corinthjans x São, ção.:,10 .lugar - Fl-�riànó- para conseguirmos. com o

pode e deve ostent�r, hoje, moria e saudem03, com les-: ta C�pital, dos IÍ JOGOS boI e Voleibol, respectiva- Paulo; em Ribeidio Preto pohs - Adaucto Nób:r.e.ga, apôio, dos fiovêrnes Esta

J�mes Naism�th,. p�ra �ria-I peito e g;ratidão, ;0, mod�sto UNIVERSITARIOS, .SUL mente:
_ ".

- Botafogo x Sa�1Íos; ein: co)ll 6 pontos; 20 lu;gar - : dual e Municipn,i. a reali-
çao, o_rc:tem,. dJSClP."lma P .co-I profess.or d.a . U!i.rv�.rsidade B,RA.S�LEIROS., e.st.a,.... Fede,- Saudaçoes Ejsporbvas .Santos - Portuguesa san- R-io do Su1 - Wel'J'l'er Weiss zaçãô ,do Campe"" <lt'O 'Elra-
munhão ,de nensa-,ento. 'e de S'prlllgfleld o �"lado'r do" raço 'resolveu prorro.gar ate FEDERAÇÃO ATLÉTI-

.

'.
.

,

. I' .'
" ,

'. '.
-'

1.. c, n '

""

--� d 22 d t CA CATARINENSE bsta. x Jabaquar,a ". em Pl'-
I
eom 6, pou,tos;. 3° luga:.. ''-.'

'" sl-le'll"o" ,na· cid1l"de. ,de. Brus'-
-

'�I '
.

_

o ia . O cotten e as insbondade, que o

bflske1balll baske.tball \..,.JAME. NAIS- . '_ ,,' C' raclCaba _ XV '�e Novem-' Blumenau - ,Demétrio"
' crzçoes para os ampeo- I'

.

encarna, ,como u!r,1l- grande MITH ," ,

natQs Citadinos de Bas- bro x Ponte Preta.' Sc�ead, com 6_ 'Pt..nOOs-�, 40
������--�..

---.......

-Floriàriópólis, Quarta-fEüi'â, 16 ãe Uuh.j.15ro âe 1957 "O ESTA'VW' O M;(IS ANTIGO VIAIHÔ fi"! S. Ci\TAliINA,

•

.\

'f"'_.
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lit) tstAÓó" o iríAtS A1rttao DlAKIO OI !I: cATAmM Florianópolis, Quàrta-fêira, 1� _d_'e_O....,u,....tu_b_r_o_d_e_l_9_5_7__·�_
�

....-.� .__-,..·, �- -7__

'

...-

,� �" -

/. . '-;.

(Cont. da 12.a) i cia de se.�� irmão. o"presi., i se. d.ia 6! o SI': �o�w Ra�õs -tação de Mafra, constante \l.'old.ó:.Ferreira, ,dr R(!llã:� ."

municípios, póde no momen-I,diente �ereu Ramos. �essal-I �egu-lll,_pa!a a vizinha cida- do deputado pessedísta Pe- Ramos da Silva.
to neles te],' maio; poderio tou as .lutas do PSD e,1ll Ga-I

: e de Papamduva. Acompa- lira Kuss, sr. Frederle., He- Ericerrou a fésEa de cor»e\eitoraí, mas. em parte al� I noínhas,
.

que destacalrl das. _nharam-\1,o at,e a aludida ci�: yse ex-Prefeito' e valor d� díalídade a pàlávrn fh;'êiÍ�e "_;"
gurna é mais digno que o que são travadas om ql,l�si' dade, o SI". dr. Tarcis io Schae grande expressão nas hostes" -ie bl'Ilhante do Sr. Celso Ra- .

canoinhense, retemperado . tci'do o i�-e-sto �cto Esta10, por- fer, jornalista Albino R. ,partid�rias. .,y, �oJ; �ue a todos émpolg�ü' ." ..:<numa luta sem.igual na ter- quanto. ��ui � PSD,: enf'ren- Budant, sr. Agenõr Vieira' FinflJizandli o 'com.suas considerações fti;rt,- "-1:,,:'
ra catarínense, A �ssistê�- ta a. f�;ria e vío.ência de Côrte, sr. dr. Nilo Rio Bas- almoço, falou aldmiruvel-, 'dadas na realiliade dos fatos
cia aplaudiu longamente a 'um adversário q:1C ínutll- tos, sr, Migu,e! Prccopíak, mente, em' nome do' PSD de e na esperança dOJ catarien
palavra calorosa do diretor mente' tenta pulver-izá-lo. jorria lista Evelárno Vieira, Papanduva, (I, nosso grande ses em dias melhores
do BARRIGA-VEHDE. Agradeceu c snalteceuo pa- Prefeito dr. Haroldo Ferrei amigo sr. Júlio Mendes de Pouco depois, acompanha
Levanta-se a �eguit o ílus triotismo e o desasombrn do ra, além dos componentes de Souza, dlzendo.vem sua lon- do de, sua comitiva oficial, '

tre e culto deptuado Anto- presidente do Diretório Mu- sua comitiva. dr .. Renato Ra ga e béla péça oratórla da e dos representantas de Ma
.

nio Almeida,' filho- da altiva 'nicípal, 'dr. 'I'arr-isío Schae- mos da Silva, sr. Nilson Ca firmezfl.-.do PSD no munící- fra, seguiu o ilustre visitan
terra de Campos Novos e fé.l'. Manifestou-se de for- rioní, além' do mQf�'dstll da I pio, dizendo do �5ófrirnento ,·te sua rõta que estender-se-
valoroso componente da ban ma desvanecedora para nós, camioneta {Ia çom:ti'va, .' � dos nosso' coáeligionários á a todo o Estado, desta vil"
rada pessedista .na .Assem- sôbra a luta honrada � QI�i?�", :mm Papanduva o sr, Cei- I

aos quais tudo é negado e rumo, a Itaiôpolís (. Mafr�,
bféia Legislativa estadual. sornbrada do :§A3�)GA.. 80 Ramos e dflmais visitan'-I muito sofrtmento é )mpost�. deixanldo tanto em C�noi-·,,:.Em palavra f!uênte disse do VERDE e da p�ssQa do llQ�" tes, foram fida},gament" re-. por um' adversár-io rancorov nhas como em- Pnpanduva.i
trabalho herculeo da gran- so Ir:inltg�" ;�Úª QQQP�l\'açãQ cebidoa pelo': nO{80 bravo soo 'Sua oração foi merecida 'a certeza de ��ue o, P�D ca-.

�

de e lea� 4a:n�3qfl, qq� t:alJ,l:\-= considerou {h y,! �{lr tnestí- COlUIHmheirQ sr: ,ln ir Dama- 'e f�ü·tamen'te �ph udída, pe- tarírrenae mà1'ch3:- \glorioso
tic!l 9s �n'qs dq �gv�l''lq �íI" máv�l p.ara º PI' �tidu no so da Silveira, (],l1Q {nu sua la, sinceridade \\� calor de para a reconquisb, do poder
tag!-lª! f.l'\�s! !lªo. ���J,"c�nl�Q MuniÇllpio e no E�tado. moderrÜ8íl.im.a e i!unfortável suas ,expressõeg, estadqal, para qu,� Santa.
op��i\iiio

.

sisf(!lmátlca,
.

nAo Enalteceú todos os 'Pe!'\s(\di�. residência - um p,réc1i(, que Pronunoiaram também, a Catarillá .enfim' possa respi",
(Cont. de outrO) loca\} � quadro visitante com uma. põe dificuldades h inicia- tas laçais, Refedu- a ;f\üas horira PHIlanduva' - ofl'r�,.. stltfulr. "':rin-dissimas peça's rar a liv.iada. possa pôr fimcal, onde Jacy impr�visado penálida'de mú�iU1a que Va-:- tivas do Executivo desde visitas anteriores à fossà cel,l-lhes, alé!:il ctQ :P(1�SCl ln. oratórias, o depul,(lpo Antô- aó regime do crê cu morre",em zagueiro majf�c1°r .de lério transforara" 1'.0 ter�ei.,. que estas contribuam para terra, para ,dizer que� ca-l disp�n§âv�l f2, tl1l6ddissimo nio Almei�a, �eputado Pe- .possa,' por. seu povo, viver

t\>onta em' nenhur,1. inlt!lnte 1"0 y último gol <:os trico-
a grandez,a' de S�mta C�ta- uoinhas para' ele é tal q�,&l ('himaniio, d�ÜQio�os 8,peri- dro, Kus ,que fak�'. sôbre. mais fellz •

.

da equilibrada p�rfiJ); deu lares.· fÍna e 'bem e"tar dps cata� r Lag:es, sel!. r\�rJip Nat��l � "tiV.QS, �algad!:1hos, et�. .' assunto vital ao�� produto-
I

'. (De. �'�arriga-Verde" dteconta do recado. �eve o jo- 50 - A,os 31' minutos, rinenses. Saudou ?an�i�h3:§ q_ue '�I:1€l9 Q.IH� çI�lê (l��{;}��er11 .

O :asa� JaIr D.�m�sQ �f_\ 1'8:\1 d� mate,<Prefdto dI'. Ha
: Canoi�hás).vgm playe�' voltar à sua Wall;ce,. pass'à-ndo oe médio

em nom� il� .�mt .q�FW&�ft. @Iha(:e ser fei�? p,�r est.a.:ter-J SJlvelra� d,e l.�m� �fl\tü��!\
.

à _..:..-. _, _. __'__._�__Y�HJ[l,4'eiFa pqslçl+: �u� � t ata�ante con�tn�18f! fe!!�= di�se que os pessl'.distas pó� ra e por êste povo. V!s:vel-'I tctç\f1: l)r�"(:\! e'lHY�\i,do mais '��-,._''.J·e·r·ou"'ra.. ' pe'r"'I·_,'g"',o"sa..

'
"mM!iQ e�lluel,qij vglf\on �I be de Heina e da diHlita .:em continuar conf'ando na mente emociorra.Q:9' �'g,ni-\g�11 .

u� V�2í 1101a fir{�tlguia da .

.. . -

º� T�N'fO?3 ttira a. �ol: 3x2.
sua bancada, .que e!'!t� �s, con1 §��� \ln.!�lÜo, "):4r-ig:lidQ'l,' t\ta», ç.ào a todos dibpem:ada.I

.

t'
.

"

Alphonsus, de Guimaraens FilhoVamo!'! agora �o }IS,oqc§
.

ordens Ide sea� �:::;q��Hgjl1�:: p.Qr tutltll �!;md(} . ,{lfjllnmte- Corehal palestra tr-a.v-QlJ. ...�e,
t t \ 6° - Aos 85 mlliutQS .

I 1 ,-,..'.. t did t'" d'" ir' 1
'

�
, Há uma' ternura perigos� ·que importa numa es- .des en,Os: "., " "co

I r19� q� f{H�,qu��' l1ltm!ç�!l!Q me.n�tl tlp au· b. par IClpan Q {� Ij;\\ vE}, I:!e- pécie de perdão antecipado a, tôdas as' imperfeiçPes;'
.

"l@"""" Jnvtlsti4f' �qir 19� Wall�c,e

,lll.ve�t@, I��n.�r�np� I
do ,Elstadg, ',e'l €ll'p{\!,H', do E U,SSiI;n termincu o gran- véro Cl.� -4\hn�lrla. pret3idente Posso bem dizer _isto, agora, quando acabo ,de reler a,

..

/c;is, Carlh!'l ftVlmç�; fi(l§= alto �. Nll§ 'lu€! !r",f€l P P@ concluir, foi vivamente a- 'de jantar,· primorcsE';ni!m�� .lo njr�todo ::lo PSD em Pa-, '*Casa D�stelhadâ" 'e "A· :Sa1a dos Passos Perdidos", do'norteando a :!efe;�\l� cont-rá .. na es�ér,a para CI.Il11!!1gnar o

I plaudido
e cumpr;.mentado. servido 'pel� Rqi;�l ��\!'� paI1dúva, os des�s:<ombY'ad.QijI nosso Rodrigues de Abreú, e me vejo inclin�o a acei-. \ria. A bola sohra l,'i:.wa Som- JO e ultllno tento da tErde, ' Fi.nalizando, ante ca!oro: Ver(�� 0 atex'eaiclCj :1 seu che- pessedistas Si'S. ,r'Ü�6 Men- taro totalmente os versos desse paulista de que .nqs fi-. d s �and'o' pOI' empa+aclr a sen- ,

-

cou uma tradição de ,homem purificado, ia dizer ines-'bra que a envIa y:um, o
.Cl<, 1'·'

I
sa salva d� p'al�w:\�,'�i!V;ll1ta. fe no Estado pelü PSD de des dª s,�\\?ia! Manoel Fur- mo: santific�do pelo sofrimento. \Ele pr{lprio escreveucantos' da mera gllárnecida ,aciOnaI pe eJu.
se Q ,homenageado ST. Cel- Canoinhas. Em Pf�rJrtla§. It'V�Q,. Alfredo,' de Olheira,. 'úm dia:' "Santifiquei-me pelo sofi'imento!') ,Tódos quepor Periquito, Isto aOl\ l4 OS ,MELHOR,ES .
30 Ramos. Em p�l.l.�)vras re.: �dições, �A!HU�A"V�Rl)E e outros. conviveram com o poeta .enfêrmo e h�mi�de não se es-

. minuto!,\,
.'
�o tricolor: .Hélio, �alé� I vestidEs de emoçã-3� a�ra(\�-:: pUQli(}an\ flíversfis fôto�, do Ao meío:-di,l, no ma�nifi- quecem 'da sua :bo'ndade, d'a' sva tristeza que, no fun-'...

20 � Atac".r�m os loçais, LI,O, Sombr�, A.*�l\,f:! ,:�\-l�-I ceu � �qm�!HH�'ºn1 ,d�. !'I!'lU5 ��f\Dde jantar, be�. C.0l':10 ,da.s Ç() tllJHício da Sod�dadf; Hi- do? era �ma doçura per;man.en�e ,p�ra sentir e viver a� "h-és mh1Uto� a.pÓfi () tente;! fa. No alvl-vercIe, f'!!uqm= I cOl"'aIiA'i"uál'íos (1' amigoS" s(.J!enidà-d'em ,I,:4!hií,7"adfl;� à
" _E"'.c"

-

R ,t' _ co��as, deste; �u�go .. @\sr:. Sllve'ira�,Bu�np-, q:ue,�e pr..�� f
. , • a v 1 I' pICa, SpOl Iva e

. eC:€fI�. rfaciou a,edição da \"Casa Destelha�!a", escr,eve'!:l: '-'A'i'nu'lgul'aJ, indo a, l)r;lota itíHl LI'O, Bolo.8'nini, �Wal,lacer� \ Nml. ca' d� ,PI'I'nce�,:" (:,t(�j. ,.,P".,.l<>n,.,a".'�- ..),n,l't',,, � s:,."'".�·, <::'".'en'y..t�l·.,,.JO,.• bo"l�'.,�t•.l·-,
"n n...pan ..lnv""n.<>u fOI ofe . .

l·d..T'
. .

t d" tAl'Pê': d, Pitota �u:-tom tudo .0.' R"nz: M"hO� h.m,

I
to.

Dlseorre.u ci�.4l)rlI!r�Q·'ªã" �o, (�'!in;�:_g.�.�.�a� ��. �\1� ;':'c��- a:?:r:'<'�;f:'(; R��mó�',! �i:���o����y��t���:�p�; ;rsü:��f����':o�:�v��ripara marcar, riUtS atr::;.pa- em campo. Wallate. bl'e a atuaç�o flTlobl'ecedor,a deo do SE!�I:\' e aos demai� visitantes pelo I.conosco, ê,le-' era de extrema jovialidade, amigo de rir,'lh�-se o dianteirc- e não OS QUADR?S •

1
e patdótica rlÇ) Pq-tiÇlo. �o;,,· RPMQ A rAPANDUVA PSD papandU\':en�c, saboro-

1 de rit até af-ogar-se". E o sr, Mentti deI Piccha nos
h t arn;ls PAULA RAMOS H-e ,

"

,". I
, , 't I

conta, no prefácio de "A Sala 'dos Passsos Perdidos":
.

'consegue c ,uar. p ,<.,
. ' .. ,,"� ,.....�

" �I eial 'Demoçráliiep" agT?:ª�", eumprmdo, sua promessa, SISSlmo almoço, .cndo en-,Rodrigues de Abreu inda vivo, arrastando à sua hu-red�íl� PQ�'�m a pvp::eI!ça �e ..ia; Nery e .hq; �a.nQel, cendq p� vgtqs de éan�lnhas de visitar todos os Munici- tão se juntado aos pessedis- milde agonia pela terra, não er,a mais do que uI!la al- t
"t do x�rem'l fa'l. com Valéria e �iltQn; f-Itgl�I! ' I

D' j."
..

P "

'U l� ,

t l'
.

., 1 d
eSPlrI o' e "

�

"
'!, que ma, s um'1- vez o recon- pIOS do Estado, paTa rev�:r t?S ,do Ire.ono oe apan- ma. ma all�la pura, CrIS a ma, senSlve, que ,se es-

que el,e conliliga ,�:>tlmdel' II- 30m��'a, Clli·!lt�, Allton e duziram ao comantlÕl:lo paI_' \ Sf.lUS, CQrreH�iuuâd{\� e �mi- � duva, ' e aos que seguiram; man:ha,�a em versos". Na sua "Bal�?a...: de .�a�P?� d� .r:.

Gua�'4 qne ,an'ejllfS�O�1 às. GuaI a.
.' � I tido no Esta,do !lTJt� fi a�lsêll", ;'cs pela manhã' ele domino. "de Ci:I.noinhas, a I'epresen- I Jdo�da(), d ArAbde .�dEra�ef�e�lordou. o

A Stao Betned,-,tt? ��-redes, PAYSANDü � periglli,,· .

.

'-'. .....
....._,;.,.

, ngues e reu. e aCI amar eS,e poe a lrIl;l o.
3° - São. flecon:dos três to; Guida, Idmm e fleei I'

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

O'bl"·" h
..

F
I desde criança", como se confessou êle próprio, ���dio- ,

.,' ,., en a r,angos e solitário, mas _enternecidQt, c_?m o.mundo e com ar vi,-minuto� da fa�(! çOl�,ple- nha; Bolognini f; Wa lace
,. t da, apesar de tôdas as provaçoes..meufal', A pelota eiti nos (Ilton�; Ilton CNi!o). NHo

Diante de semelhante poeta, pode alguém assumir
.pés de Çhko ql�C ·com ela (Wàl1ace), Chir:o,' Hei.:n� e ·A.os três mêse� uma atitude de quem se sente capaz ed análises impIa-
COiTe panl, atil1�inÇio a área Godobel'to. ,I cáveis? Começo por pensar no destino mutilado de.

O ÁRí"ITR() "

Rodrigues ,dê Abreu, na sua vidinha melancólica em �perigosa dos 1ocaJ3, ei'>ten- .l •

'U.s'ando O Ma'ferl·al Baurú,. onde trabalhava num cartório, d�pois a suader a Nilo, que se encor, tra- O sr. Paulo de l"Ima, que
d

.

1 t b d ' ,

E-IIHASILlAII oença, o s,eu comp e o a an ono a poesIa... nao.va l-ivre de Inal'�_ação: He- veio com Oil bl'm'quenses,
Bateria metlillca para me esqueço de que êste poeta, tão cedo morto, d�ixou-lia sai do arW"eill di'.'eção foi o Idirigente da Vt:�na '1:000 pintos 'nos uma, obra fana, mas que ainda assim não nos sa-

ao dianteiro num .esforço com 'uma atuaçiíiq éorreta e Avícola Adequado 'tisfaz de' todo, apagado re�xo de umÇl grande alma.
Morreu eêdo, e só êste fato bastaria pa:ra que o lêsse-supre�o para aguar.ra,r o imparct�!, .�

mos com a maior ternura, igual a ét,ue me. vence quan-balãc', o q�le não (',onsegue, PRELIMINAR,
'"

do leio os versos na sua quase totalidade incaracterís-pois º &gil play�r rápildo ' Na peleja preHmina:.' foi
ticos 'e 'impérfeit-os do minero Artur França, desapare-� 2 1 d 'd'd l'd d • 1',"C"8 ,·UO nAI: elétricas I tipo "a-
d D' t' 1902 22 l·t

atirou para as rel:fS: x. eCI I a a I en�l1('a o " \ Jo'l ... <I

C o em laman lna em , com. anos ncomp e os."
bine para 1.050, 2.400, 3.600, 5.400 e

40 � Aos 25 mÍ!luto;! ata- CampeollatQ CH9,!1ino (I,e 9.500'OV03. Figura de uma fase de transição, sofrendo vál",ias
1 ' b I ' Juvenis, ten. do º Paula Ra-

"sAo PAULO" "8RASILlA" influências, bem visíveis nos seus' versos, :Rodrigues de·cam os pa\l amos f a r ,3, ,e CljOcádeira a querosene • C.HOCADEIRAS com viragem mecâ- Bateria Metállca. Modêlo Abreu legou-nos uma obra' irregíular. Na "Sala .d"cod ,.J lt e b d tad a e i' d com viragem mecânica n'ica para 100, 20,0, 300, 400 e 600 ovos. SUPER para 500 pintos fi"'"
en ereça4a a a ii- pom ra. mos erro Q qu re o

Passos Perdidos", com exceção de pouquíssimos poe,..
"-

Surge Peclnha ç hnptnsa- Guarani por três ieÍl1;os a
• E.�TERIAS metálicas "Inicial" para mas, o poeta ainda não utiliza o verso livre. Virá utilj.-damel1te corta com a mão a um. I 100, 200, 300, 400, 50(1, 600, 800 e 1.000

zá-Io, muito mais frequentemente, na "Casa Destelha-
trajetória da br;;'\ dmtro RENDA-

.' i
• PBj�tToEsRalAtés1 mmeetás';11'cas "crescl'me�to"

da"", ,embolhra esti�;�� ,semp�'te va<;Pandoe�ntreema fJ.oe�-d
'

O
'

b' A !Jl"hetel-I·as.... ma a esco er. .:J\L.llUO-O mUI as vezes m 1-0 s ,l-
a area de' penal. ar ltro puraram as • ,

-

para 120 aves até 3 meses., to para manejar o verso-livre, afe,içoando à metrifica-faz trilar o apito punindo Cr$ 6.35�,OO. "SA-O PAULO" f ., I (O• C llADEIRAS sémi metálica� para ção. ,N�? apenas fl� met:ro. o. poeta 01 Irregu ar .

. 50 e 100 pintos.
"GRANJINHA PAULISTA" que, ahas, lli:e v.a1onza_a poeSIa e. o mostra capajl de se

(rIo 50 frangos por mls elR plquen. ,renovar, num experimentalü,mo muito útil) como, e
espaço á coII) pequeno capItal' principalmenJe, na própria inspiração, pois de versos

'inegàvelmente belos descambo sem reação para ou

tros de nenhuma beleza,
.

capengas"e-- hesitantes. E' um'
defeito que, percebemos sem dificuldade e não p<?de,.
mos esconder, apesar da ternura..: .. Ma:> :;lO termm��

I a leitura dêste livro; 'que sugêstao maCia dt! man.sl
d-

- �

permanece em nossa alma, naSCIda

I
ao e repouso nao

.

dA e encharcados de umcl poeSia pura, na-;,"sÃo PAULO" esses versos

CampAnul; a carvlo para
'

tural! .....' ,

h
.

500 e 1.000 pintos I Então, já o poeta é para nos. compan eIra, um ve-

--.;..-------'I.hO camarada que tívéssemos reencontrado. E, sobre
tudo é um legítimo .poeta q\le acrescentamos ao nosso

.' mundo: Sentimos-lhe a figura própria, apesar das .in-,

I fluências e mesmo das suas. deficiências, contrabalan
i çadas por m'o�entos da mais pura poesia. Arrastando
.

se no mundo, buscando a cura, humildemente, nenhu
ma ,revôlta o qominava,' Antes, ben&izia a "fonte de
,poesia" que o Senhor ocultària ,em seu ser. Apenas
uma v�z se revoltou e fo� aindla par� se dirigír ao Se:..
nador e confessar: /

"Até penso� Senhor, e isto me �orripila,
Que me fizeste assim surgir do nada
Para o prazer brutal de ver sofrer alguém!

.....;.-�---�
.. , ..:._�----------.--................-

.;(r ",'L)I3C..:q;;.

�\�;111'
�

,�� I,
==e= I'
--..:_ _�.�' �

-

..........·l .v,v
. ..?"v ,.:;.�· -�

)

•

,-",""0._1("..._ •

.'."',.. ...

SEM LEGENDA

-.

o QPE P E'N SAM.
• "GRANJINHA PAULlSTAII - Inte
ressante novidade Pllra a criação ca-,

srira de frangos' para consumo,

"SÃO ,PAULO"
• CAMPÂNULAS a querosene, para

100, 200, 300, 500 e' 1.000 pintos.

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

�pAnu1a a querosene
Chama azul • CA",PÂNULAS elrtricas, para IDO.

200, 300, 500 e 1.000 pintos.

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

• CLASSIFICADORES para otros. St;!pa
ra oS tip.os, especial, A. B. C. e D.

\
,

./

Consulte-nos sem compromisso,
.,. estamos às suas ordens

. ,IISÃO PAULO-"
Campânula elétrica com
termostato HICRO

"BRASILIA"
Bateria metálica para

,

�rescimento �.
COMÉRCIO' E INDÚSTRIA

G E R M ANOS' E I N S. A.
FONE, 3451

RUA CONSELHEIRO MAFRA,

,
-

E' .��. ����i;o',' S'e�h�;,' '�i��,�' �bém!
(A9-ENCIA NACIOr::lAL)
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," ,M!NISTÉRIO DA AGRICULTURA

INDICADOR ,.PRO't:ISSION'AL J)��:��çc�:i������L
I Rf�GIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO VIi.

SAN�.A. CATARINA,
,AVISO

,
..ttIII

180 8ft I
/

II '& D

DR. CON�TANTIN9
DIMATOS' ,

,

MJtDICO CIRURGiAO
Ooença" de Geaho�al- - Partol
_ Operlaçõell -. V�u Urinara ...

Curso, de açerfelçoame'...tJ· e

longa prática 'D08 Hospital. 'de

Buenos Airel.
'

,CONSULTóRIO: Rua" Felipe
Schmidt, nr. 18 (sourad(,). J!'úNIJ
SIi!2. ,

_ HORÁRiO: du Ui ii 18 lao-
ra••

,

nelidêncla: Ayeillda Rio Bna-
co, a••2. '

Atende chamador
'l'elêfon,e: -�-;'12116., ,

I C, O I Dr.
AYRTON DE OLIVEIRA
DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE '

Consultôrio - R. Felipe
Schmidt, -38 tel. 3801.
Horâr!o das 14 às '16 ho-

mi: HÉLIO" BERRETl'A • •
.

M 1:' D LC o

,

A Delegacia Florestal Rei'iona I, � -Seberana" Praça 15 de ,.novembro' esqubll'
id d íbi "

"

-',

I'i '1Ji '"
•

1-""-1;;1111_ ,B'IiW'll�'��.:lIIIIAlI!'lIII8DO senti O t: CDl ir, ao máximo pos- 15lll0, � '.Rlf-�f '�'"ffi''1�,>' > I ü,:�",ioII5 .... .H!I!If��
!iv,el,'as qceímadas e derrubadas de mato, lI,fim de impa-

.. "; _ -. -

'rua :Felipe Schmidt
" '-,raso

,
'

Residência - Felipe Sch- dír 08 desastroscs efeítoe econêmicns e ecclõgíeoe que , :'
J

mídt, 127. acarretam tais 1I1'áticai, torna público e chama a ateJ:;io -�-------------- --�-

�e to.dos os,p�o�ri�tários de te�ras e

l,aVJlEldo.res em le- p.�1$ "1I.'iI'>'

COJI' ral, para a exigeacia do cumprtment-, 40 Cõdíao Flores-

SAjude seu irmão I tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.'

,p Q b r e
.

e doente, QUEI�àDAS E DERRUBADAS" Djj;' }lATO 'l/ f\II
' "'�,,:;;!

-apressando, com sua Nenhum �jroprictário' de terras ou lavrador poderá
'

�:
,."._-,._� ��;

contribuição
.

género- lOroced�r- Q.U�'ll�da ou 'derru?a.da, �-e -mato 's�m soJi�itar" ,

0lJIIAIfTE TODO DIA
sa, á' ecificaçã. do om antecedência, li neeessarra lícença da autoridade /' '\.. '

'
,

Hospital Evangélico florestal competente, conrcrme dispõe o Oó-<li,a Flores- '" �",,,�,,, nos - \IAP�J05 �
<>f

de 'Florianópolis 1 tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os ,t

ti"" ,t�''I nfratores sujeitos a penalidades.

MD
..
�ll

,

�,"
,

'REJi'LORES1'AMENTO ' � " -� "
---�

Estã._Repactlção, pela rêde de víveizos florestaíe,
,e�

� �
"

iIl � � � � ,

'

$ Seja a um 'só tem- $ cooperaçao, _que mantém no Estado, dispõe de mudas e ? �I >, "
'

$ po, altruísta e práti- $ lêmentes de espêeles f!l)resta�d a de ornamentação, para " '

'

. .,
$ co. . $ . "ornecimento 'aos agricultores em -geral, interessados no JIIíf�_::il./_��-:::'!;::-'::::" ç,-'-':';-:,,�-''''-:;;>-''''�' -'�"""'l;'

$' '_t\ux'ilie seu próxi- $ . eflorestamento de suas terras, alêm de prestar toda }<'ilial "A Soberap�" Distrito do :Estreito _ ".ui. \

-$ mó" � 'se' beneficie $ rríentação técnica, necessârta. Lembra, ainda, a posslbí-
$ támbem, inscreven- $ l..Jdade da�obtençà� de e�préstimos para, .re�jorestamento
$ do-se hoje como só- $ no Banc-o lo Brasll. com Joos,dE. 7% e prazo de 15 an,os.

,$ cio do H o s pi t a I $
I Os inieresdados em assuntos f!ol'estais, para_ a

$ Evangélico de FIo- $ )btenção de maiores escÍarecimentos e req'uererem auto-'
$' rianópolis. $ , rizaCão àe licença para queimada e' derrubadas de mato,
$$$$- .,..-$$$$ devem dirigir-se às Agências Flo:.estais Municipais ou

dir.etamente 8, esta R2partição, situa:la ;., ruil SaÍltoll
T)umout nO. 6 em Flofianópoli.:;.

'felehill e : 2.470 _:_ Gaix .. Postal, 39:).

�1- � Enderp.lio telegráfico:' Ag.risilva
-

Florianópoli8.
�"� "

'

_...:04._"" "'_��e_..,.... n ... :o-.A, _,

Ôrlopedia 41 'I'raumatologta
Éx-interno po'r 2 anos do Pav>
lhão Fernandino, Simonsen 1a
Santa Casa de 'São PAulo.
(Serviço do Prof. Domingos I)e

fin,e) - Estaglarí o
'

do Centro .I,

Ortopedia e Traumatologia e do
Pronto Soc�Tro- do Hospital das

Clinicas de São Paulo.

(Serviço do Prof, Godoy 'Moreira
+e- Médico 40 Hospital de -Cari
'dade de Flórianól?olis.

Deformidades congênitas e. ad

DR. JO�t' ,tJl!ZDEIROS. quir idas - ParaHsia Infantll .

'_, VI-IRA Osteomielite - Tràumatismo
... Frat�ras. '- ,(

- 4D"OGADO -
c

Consúâtaa: 'Pela manhã no l:)'os
Cair Posti:'t- 160 ,-' Itaja' -

.

I d' C id d 'd li' 17-

l"Ànta
.

C.talina. ' pítal e. arl a e, as ..s

-'---� 30 horas no Consultório.'.

Da. iiuRO DAU�", -Consultôrlo: Ruá Victor Mel

CLlNICA GERAL , relles n, 26 �
, Earecial_iata em ·m'Oiésti.I�"d. Re�idência: Av. Mauro .lamo
3enhoras e viaa·urifl'riaa. .

166"T I 2069
Cura radical 'dai infecçõe.

- ,- e e., .

gudas e" cronicaai(do aperellao
,enito-urjl!�rio Im, ,ambo. OI

•• '(0.. � N ..

4

Jo-ença." do" ap8l'e,lho Qi,•• tivo
I dG slsHina' nervoeo.

,. -

,

Horário: 101h b 12 e 21th i. 6,
Consultório: n. Tii'a:lentel. :2
_ 10 A'�dar - Fone: 8246.
Resl�ê:t.cia: R. Lacerda Cou�

Unho, la (Chicara do JiI.panha)
- Fone: 32'S.

,DR. HENRIQUE 'PRISCO
PARAISO, ..

M.D1CO, ..

_r.cae• ...", Doença. de Se
Don...... CUnle. ,de Adulto.'."
Curso de Especjal'ização Í).o

BOlpitl\1 dOI Servldorei'.do; ... ':'
tado. ", ' : .

'

(Se:viço' do Prof: :J{a_rilrDo .. 01$

"bara-d.)... •

-

...
Consultas' - Pela mao" nq

3u&pit,;'de CarIdade.
"

.

Á 'tarde das 111.83 bl. em dlan-,
te no consultó'rió 'RuR' Nunes,
)lia _�adl), 17 Esquina de Tira

nte'�. Tel. 2766.
ae.t'ên.cia ,- Rua PrHld.nw

Contilllao ••• Tel.: ano.

',.,- A' flóresta aígnifíca :

fOllté ,indust"rial; solo .. fer

�il; terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê
sa �ontra' a erósão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso .. necessário
ao conforto, 4 economia e il
'!9brevivência do,.Homem.

M O' V E J S
-

� M G E R A (

ROss:m:árk
a,

Rua Deo_doro,' n. {) �5 .. :.. 'Tel. 3820

t�OSSAV I S IlE A LOJA

-

LA' V A N D O COM SABAO

\7j·rgem 'Especialidade
da (ia. WEIZEllNDUSTRIAL - JOin,ille� (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
I

r
/
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9MI:). lSTADO

.... o- MAIS ANTIGO IJIAIUO DE S. CATAm r.. , Florianópolis, Quarta-feira, 16 'de Outub:to de 1957
...._ -----....----- _- ---

/

Intitula-se; g. "Capanga" e�foi rodado no interior,�de Maio' GrJsso e Sãt h.ola
,

RIO, (Agência Nacional) I folclore matogressense, e r çào, vai ser lançado nesta rlêsse animal. ' Todo o fundo musica! da I g i Picchí -e Fada Santoro, <1:1. para o FU:1do Nacional

1
'

.

t s
-

proje 'II capital na primeira sema- MÚSICA ATRAENTE ):;:ícula ficcu a cargo do I sendo seu diretor o sr. AI-
I
dc Merenda ESCOi,�l', que se

_ Com três músicas do noventa mmu o Oé ,_
- ,

, •

'

"
' .' •.• : I

na de novembro pr oxrmo, a Os ,número;; musicais il1-' Maestro Gabriel Migl ier i, berto Severi. � c,estina a propiciar comple-
.J'lHli!IIIIIIIIlIH'Ul!lt;;ll1I!!HlJlilllllUI�UlI.

1II;lllllilHlillllulmlllllllnittlllllllll'IIIIIIIIIlIIUIllIIIIIIIIIIIHlalU'�"
.,

li 1" ·1' «.uídos 110 f'ilme cão QfJ se- 'la uread
" ; ,,'

A" bi
-

'd' I -

ª
'

. ª 'pnmeu'a pe leu a Jl'aiOI"ell'l1 _
_ ' ..:' L C o em vaLOS pt.,!SêS. primeIra ex) lçao e.s- mentação alimentar aos es-

�.
'

,Pela inauguração de sua nova e moder-] (1.0 gênero "cinemascope", guintes : "J-1:ci 'J." morrer Entre os art ístas l�e '''O Ca- se: filme deverá'· dar-se na
I c91ar�s pr imârtos ele .tudo o

,�
.

ê: em preto e branco íntitu- cantando", de Waldema:c ]Jar!.2':>.", estão Alberto Ru'8- última semana dp' outubro I
país.

�Ina Loja da Rtta Trajano, 23,.que veio dotar a�llada ':0' Capanga contan- -Hcrn-ique : "G,9.nh:J do Boia- lh�l, R�ben's ele Ehlc�, Lui- vindoNro,. revertend., !1 ren- t '

a
'

.', �.�o a �da dOJ n�sos gRn- d�o", de �jUon Mell0; � ���-�������������,-������������������-
ii '

�l d' .,.

d t
.

"Dhove, chuva", de Oswal-

380 D
-

d
'

[cidane de mais um estabelecimento à altura] , e proprietártos e erra
'

,',
.

,

.

.. .'.
.

',e"
:.

-Eu'U'-·,t' 'a,:; '. ,.O�"_ 's. §
"

ª na região Centro -Oeste do do de ·Sou��',.
.' '.

c
.

�

-

-;

Idé seu esplendido progresso, apresentamos' àl Brasil, '7 -R'67s-llde;ncl-a'--_
- Além de ser ° f ilma que '"

!dh:pa Diretoria de I -iÍl�ic'ia a sévie de 1.;1'0duções Vende-se, no �'�r,tro, �OJ1- Proporcão EslabeleGida, Pelo,,(enso Aluai
'

:�:_====��.
.

Ino sistema em 1108'80 pais, 'fortavel re5.r!8nc:i&, em es- A Carta de'\89J�' que es� I fia. e Estatística.
"

'--para ° Pal'�cio T:h,'âd'entes,
PEREIRAOLIVE1RA & :CIA. ! I

"O Capanga" ain da apre- t[lldo de nova, (k;,ol'upuda, ti'1b11eyeu uma proposíção
.

O relatorna Comlssão de 826 representantes.
'ii! senta. como r.ovida de: duas 4 t .'..,'" ta d� um répr=eentanje por 70 Justiça Ida Câmara e O ne- 'O substitutivo 'do repre-

5\' .
• ,

com quartos, S,:lv, jan ar, mil habitantes com o minimo putado Oswaldo Lima Fi- sentante pernambucano, sô

:_-:_.a8 nossas entusiásticas e sinceras conzratu-] ' outras cenas
.

in€citas. na �pa, varan dâo '<!ll\:ilbu:;a- de quatro 'PQl' Estado, man- lho, tambêm do PSP, mas bre o qual a Comissão de
.1' r/stól'ià J.� cinema bras i- cio, cos inha, dês�(:nsa, ba- .dou proceder .para êsse fim' de Pernambuco, que imedia Justiça deverá pronunciar-

"I - !ll I
' ao recenseamento a ser re- lamente solicitou informa- se na semana que se inicia,

=_=:== .al�GCS, � i ":'eiro � um estouro de oo iada, cos nhc e W.C.' _.!- indepen-' "
,

1" t
-

I G
,.'

_ -l, =1 _, ,_VISW uecen a mente
.. \�1r ',,, çoe::, ao B E sôbre a popu- e o seguintec . ....

f no qual aparecem cêrca de
I dentes -, e W�(' para em- ! :::8). .;,'. .Iação dos - Estados, O IBGE "Art. 1. - ,E' I_1xado para

�

P
.

d t' Con I'ac t ª: cinco mil 'rez.�s._? um COm-ti pregada, assoalho de tacos I -,
A Constituiç�O'_ de· 1934 informou que o Bl'!1sil cón.:. a p-roxima le�islação .em 380

. _�_ _ ro u 'OS � I . I alLerou a 'prcpo:llç.�O parfl. �s ta atJ,�ahnente eom uma po- o númel'O de-!'epresentantes
.

§ I bate de índi():,; e (a';a10, vi- .�scolhidos e c\indro de termos mnda hOle em VI- pulaça,° .de 6,3 milhões de do povo na Camara d'o!:! De-

ê::_' S '"A'" S a·O
'

Pa'u IO _ I í 'lido por rem:tnr:v.:;cenb::s da_I água quente-it11'tomatico - gOl': um para
�

11)0 mil ;l-,a- habitantes.:
-

; putados. a sél'em eleitos pe-
_

, =' "b d G'
" I I f � . bitantes, até o vig-ésirr:o: 380 DE'PBTADOS los E"stactos, Distdto 'Fede-

:: di ,.� 5' [1'1 o os ualcm'us, UnIca n ormacoe.s: rU:l F(:lIpe além dêsse Iimi1'e. um para O Sl:.· Oswaldo l'ima Ff- l'al e Tel�ritórios. conforme

L!!I""il"'lIIlIllIlIlIillll"úiljlllllllli�!i;--�:;:' �J""F7'�"'C,.,"c"''','_''''''-=T- .. , ...uJL;,m nossa terra a fazer uso
i
Ç;c hm1dt' 85:-

'

� \ ��, �i�l ������t�6flstitui_ ���e j:'f�j��ã��l}:��:na;�i;�: t���s,td'�b���b�!�,í�ié��,â�
, çao o sr. uuis Tourinho do ·cionalidade da pr.oposicão. 9.; 'Ma ranhão" 13; Piauí, 9;'
l �Sp' f'o Para!lá, ap:..esentou Quanto ao· merito. porém' Ceará, 21; Rio Grande do

pnjJetc aumelitaudf! (\ nú- apresenta um subst.itÍ'.:o que Norte, 8; Pal'�ib�, 13,; Per
.11el'o. d:;,:ge}'I1t::t�!W�:j:;PI1? .P!-' fixa em 380 0- mJm'er�. de nam�)Uco, 25: .Al�gos," ,9;,
5e_�a� est!�J,a:ii'tv.ts :,�f"t(.'-t�lS- 'cle:putr31dos- na' próxima tegis SergIpe, 8; BahIa;' 31; EspIr�
{Ia, ,po:pula-çao, pava' Jàl'J.ei,ro Jatura, o que importa: num to Santo: 7;�RiQ de JaNeiro,
t� lQ59 dal;>o,:ado3-pelo irrs_.l �cl'escirifo de 54 deputados 18; São Paulo, 1l3; Minas
ltUtO Braslhm:p .dl;' Ge�gTa-l pO.Í& atl,lalm'ente 3àc elefto� Gerais; 43; Goiás, 11; Mato

..

-" AD
/.

'INJA'-:V�E'L; 'H-;:O'>ME'M'� ':D':·S "ME',VES"'-, �rC;S:��rT�a����n�\;�r����
,

.

.

'_. .

' _",
, r tio Sul, 28; Dlstnto Fede�

-'SE'RA" 'C'·A'l'iA':D'O'" f' ral, 20;. '�e�rI:".'ól'iO do'�cre,
j ,\. '

' 2; T�r}.l'l�olaO do A�pa, 1;
'- �_,. "f •

,
"

.
• Terntol'lo de �R())ll''lullla, 1 e

.

KATAMIL�""::_
. �efal" 1�1 Sel1dp :�p�ojetada, para. ca· Térritór�o do Ri� �r�nco, 1.

(U.P.) _ Anur:;:ll'Í-c.se ql:le-" '. -,
'.,

'L
, l"d" ,Art. 2:0 - Esta .eI,entra

,,�.,< urr:-', ex � ,�-
"

.' '( ,_9!1: n�s m?ntanI��s ge a, �., ra em VI·gol' na lIma !de sua

:., '>' ,'.z.a.., "
P, dl��O,,: .€81.1: €1,0' Hunalma o Ja lendarlO publicação; rev'ogadas as-dis

,_, ;. "
-

_ Kenti, ,conhecido com r posiçõe� em contrario" .

. "Abominavel -Homem da GOLPE NO PRORRO(jA-
Neve". Essa expedição se�

. 'çÃO
ria financiada- pelo milio- A dlscu�s,ao �v parecer
nál'io norte americano Tom O�w�ko Llma �Ilho, 'na Co

'S'II{' '.
. d'

mlssao de' Justiça, estabele-
1 y, que preten e gas!ar cendo novo aumento no nú-

.

'oito rpeses nela. Entretanto mero' de repI'eSe!1tantes na

o governo Nepales, de cuja Câmara Federal, é 'o Pri

'lfcençà depende, a expedi- mei�'o P!lsso decisivo que.o
cão, drz nada saber a

-

res- Leglslatlvo, empreende para
, peito. '

. comba�el: a emenda de lira r-

I rogaçao '.dos mandatos de
,

�
autoria do cearense ES'l11.eri
no .Arruda.
A perspêc�iva que ° pro

jeto. abre áos in íunfros po
Jitieos do in'terhJl' que de
sejam uma ca'deira nQ ft'alá
cio .tI'iradenüis, é enOl'me,
daí a esperança de ,que so�

fra uma' revir,ayolta o I}l'cje
to prorl'ogqcioni�ta 'que já

l.YSIPP0 LISBOA c0nta-a esta altm'a, com inú

'e' um f d � SIéÍ'á l:0�ebl'�,rb ltS I horas r!o próxim{) dia 19 (�e Outubro InerOS adepto'S'� ,

re rigera ,or, que -_-.-'-----

agrada à pnimaira vista. Suas' linhas mo-
� :;l;l'l':;n: ',,, n3 Ca fê d T':; 1 Metropolitana ,d.est::l Capit.al. COQUEIROS_...__ � f10;'i'llTÓpolis J3 de Outubro de'H:t57

','

Vende-se 'casa com tô-
. ..Iernas aliam o estético ao útil e funcional. "
/' �

- - _. das as comodidades.
� luxuoso no acabamento, e assim Ifiesmo; Cr$ 9 100;00 Ótima para veraneio
accessível no preço. O refrigerador PRÓS· I ( ll,( H É S E' quant; "1.S: r;odel'ã g!i- ou moradia :permanen-
DOCIMO é amplo com aproveitamento total"

nhar, mensalmente .no ca·rgo te. '- Terreno cercado,
do e'spaço, satisfazendo tôd�s as exigências,

l' f����regam.OS no· ,

qé PostalJsta dos Com:;os. pequena casa nos fun.,.

mesmo 'de uma ':.Vagas para. ambos ·,s ,�.··a�os'," do!) e abrigo para au�
família numerosa. A GA,

d
. " tomóvel, Tratar á rUa

RANTIA de 5 anos demonsfra
.

que ãsfe I 'w���mo I� l;fIade 18 a 3i) anlJ2. TelTIOS
•

Lacérdp Coutinho 7

f I'
i.��L-.�. • '�!' Apostilás com toA'a", instru:- ou telef., 238&.

re rigérador merece a sua, confiança. '

.

) �

Conhecp-o! $era' uma éÍmizade durddourQ, �-;
, '��ado (2 ,.mpo� ��1:�s��·�1�:a4�c��1(::i::I;:-: AUMENTOU SUAS-

.

lo UM PRODUTO nA
J .\ ÁI ·t' t·

. deral, inicial 'Cl\$ 7./}Q(),�o,
,.IM,POR'T'rrO-ES.tu, 'ns an ln ; Temos Aposti-la:s C'!'$·45�!-{>.O. - ""

�EF,RIGERAÇAO PARANÁ S.A,
"

.' .' "Informações ou remes>\a4te- WASHINGTON, 14 (U.
IlllllilllllllllllllllillllllllmmllllllllllllllllllllllllllIllllillmillllllllllllllllWlllllllllllllllIlllllllllll1111111111111111111IIIIIII�llllllllllllllllllllllillllll1IIIIIIIlllilml .

' ,corto
r :,

lo l'ee�bolso �m l�':TFLEC P.) - Uma estatistic':! do
, ,) CURSO.)Dü>ig-irio ,.,l gru;:dBS DeRàrtamento da Agricul-

, proles�ores - Prd.�a ,.da' Bé; :tU�l�\'inciie.J que a Inglaier-
., "ra aumentou suas impor-'15S, 5.0 andar; sala 5D.K ,�-

I -
.. -_�f S' P 1 331 ,-

.' ',. tàçães de algoàão� no ano
� p'ugue-o I < au.,...;,

'--

• a 1.', o. 1 , 8-2<) 1 ol •

t',

/"
�",..."."

.

. '" a gouoell�.o que ermlnou·

'�rn "im-o I o d e�B-é'i 'e z_a�r,_,!, :!:��Ú):�' ,��%!;����e c�:
� '.' ",,-, .......:" \. i ..

o ano �ntenór..Os mgle�es
, I -,'t:l�"t.��,� compraram, m,aIS a1godao,
I I P O' R I- 'N' 6 A

", , entre'ou'tros países, na Ar�

I .' A" gentina' e- no Paraguai; mas

reduziram suas importa-
. FPOLISt' ções do Brasil da India, e�c

CONVITE
CONVITJ<.' PAPA MISSA DE 30.0 mA

'"\n18;lio Ado!/-> Lisbo:c;, e fa'mília; José Li8boa 'e'fa
mília 'H'nviclam os parente, e pessoas de snas l'elacões
pal"'t :lssistil'em ii, Missa (18 30.0 dia que, por alm� do
"?L1 ".íl:ldoso pai

. ji�

QUALIDADE
LUXO
CAPACIDADE
por"-
menor
preço •

J I
,

,I
, i ."

o NOVO ·PROSDOCIMO- Super·Tr,plc " "

APRESENTA:

- CO�DENSADOR «Super,lropic» Gela melho, I
'

� de proielO novo. ,multo mais, .ficlenl'
no pr9d_U<ão ,do frio. m.s�o sob condi

ções climatéricos �extremai.
.

- Capacidade i 9,5' pés coíblcas,
- Unidade sel�,ja:
- Isolamenlo com lêLde vidro:
- 3 gaYet�' pI6.Iico,· espaçosa,. \
- R.ecipiénle embuiido', para a águo docdellil'.
- 4 P,à,lelei,a,' removiv.is, que p.·rmil.m�'
aproveifornenlo de esp�ço 30% ",aior que.

.

comum. Acabamento' brilhant."
.

-.

em alumínio onodi'ludo,
- IteguJ'oÍl.em nO. pés ,para' niv,lam.nto•. ,

- 3 Pra'i.,eiras nCl port�·
- CGnget�d�r horiz�nt�'� 'amplo,

(Olh 2 fSt:�cu IRUnidqs ele Axtrato,•.

.- CONCESSIONÁR.IOS.

LOJAS ELÉTRO - TJ!:Cl'olICA ,

A.dqui'ra um 'R'il:l;rigerador "Pro�'docimo"
em suavíssimas prestaçõe�: mensa.is, nas

,.

LOJAS ELÉ'l1W - TÉCNICA

Preço Fábrica Cr$ 29.500,00 : "

Preço Florianópolis' Cr$ 29,500,00
em Florianóp'oliS:

Rua Tte, Silveirá - 24 e 28 .

Uma organizaçãQ as suas 6rdens.
Fones: 3793 e 3798 nUA 'vICTOR MEIRELLES, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGARAM
I

.

FINOS, TERNOS, DE LINHO
- .

_. \

ntl preço.

procurar a Séde
do Sul nesta Ci'"

\

-00""'::'"

ReprB8Qnt�nte ,para
COfIfecçoes'

Importante ind6stria de éonfecç5es para
.

�enh�ras precisa de representante' ex.::lusivo.

Carl'as fornecendo referências '

� expt�riência

no ramo deveu: ser remet�das para DELTA"

'CA1XA POSTAL 239, Rio de Janeiro; Guar

da- s€ absoluto sigilo.

-R��T -êÜrTU�RA(
DE 'NOVE.MBRO

.

.\EFEITOS 8ôBHE OS

PROÇRESSOS, METABO'
LICOS

.

PRo'GRAMA DO M�S DE OUTUBRO

Dia ..;_ 13 � Cok-tail das 3 às 12 horas
Dia - 19 - Soirée com iníéio às 22,30 horas
Dia - 27 - Domingueira das 20 h.oras às 24

. noras "

N. B. - E' indisp�nsável a apresentação da
carteira social nas festividades. ..

"

A DIRETORIA
..

A �nvestigp,çãÜi dos efei

tos hioquímieos ,1:0; COl'tiSO

na nos processos metabóli
cos do organismo tem sido

ção e aproveitamento da gOl'
dlura. '

Os complexos processos

..

TO.o.�

NGU,ENOL;
t··,l

3,00
4,00

.

4,00
5,00
5.00
'5,00
5,00
5,00
6;0(1

B! 8�' �Ulr8· renai� DI [Oft ro �.' !ft l[ri.DO' B� 00 ie�
LONDRES, outHb:o, 57, substância a:im: No.s

�s�-,' • �ue. �o�sa estar .afetando a, to na

pesq.
u isa

, e�perim,e.�-I t�'as ínfeções ficarem par-
(B. N. S . .) .: ,A� gl�.ndulas I d�s de e�ergencI� e dep�'e�"

I r I n I' -[ i �
pJtUltan� .

ou uni? da� su-
I
tal como na clínica meçh-, cíalmente ocultos.

supra-renais estãc situadas sao.: o s istema éll:culatorlO_t ' pra-renais pode 'e casionar ca,
" Em certas condições. ês-

em ambos os lados do eor-' recebe adrenalina e age sô;' -

uma. doença conhecida cerno I Do mesmo modo o estudo
1
te efeito da- reducão da rea-

pc, bem acima dos rins, teri-' bl'e os tecidos e órgãos a-ti-I Dçença de {;·.lshing ou Sín-, da depressão. está íntima- ção inflámatóría 'loodie serIdo sido objeto de 'um 8,pre-' vaI�do principalmente o fun- '
,

.

drome. O ACTH é utilizado mente ligado às glândulas benéfico no re+ardamento- eiâvel estudo ex!?erim('.n,;all.ciPn.ame,Q�o do sistema.�eu- i br�nas musculares dos brô� I
e ,o emprêgo d�fl�a dr�ga I

terapêutícamente, _mas de-: sUPl'a-renai�. Tanto a medu- : do processo! patologieo mas,
nesses últimos anos. H1StO-, ro-símpãtíco : �e"ido a este

qUlOSA-. um prOCHSO que e ha al.gun.s anos receberam p:nde para sua açaoAdo fun lIa, co.mo o corte� das supr�- em outras, esta. interferên
l�gícamente, elas ',:se com- prccesso,.ª ,puPI!a dos olhos I terapêuticamente emprega- entus iastícos aplau sos em

I
cíonamento ,d:as glândulas renais reagem a depressão aia no mecanismo normal de

põem de -duas partes; ,uma' se dilata, as batídas do co-, do para o tratamento do es- face dos notáveis IEsu!tados supra-renais. Quando estas I
aumentando a produção de defesa ocasiona l1m� proparte' interna ;Ql,1-meduia, -e:! raç�o aumentam-se ,o� ia- pasmo dos brônquios ocor- clínicos obtidos. t'\ ex��r�ên i estão afetadas, o ACTH v,ào

I
seus respectivos hormôníos, pagação Ida Infeccâo. A cor

uma ext]lrna, ou có-rtex: Es- sos

sa.
nguíneos .que

a.l ,""m-/ <ido no ataque asmático. cia dos anos intermediârios

I
é .eficaz, mas, em Nitras con I adrenallna e os ccrticôides. tisona tende a diminuir' os

sas glândulas desempenham tam os músculos :'que

se"
Outros órgãos como o fí- justificou a nota de precau- díções, a ação dêste horrnô- Outro 'aspecto da pesquisa glóbulos brancos do sangue,'o papel integral no cont.rô-. inserem=no esqueleto se di- ga,d,o são também stingídos. ção no relat?l'Ío ortginal, nio e da cortisona é a mes-

que exige maiores estudos os quais
.

desempenham pa-le endócrino de muitas fun lat.a,m; assim, o volume de, Neste órgão,' o hidrato de que .nem sempre provou sler' ma. e'o-' efei t'OI da ,"O rtisona SOA_.-

I I .. . " pel anti-Inflatôrío no CRSO'ções orgânicas. . sangue que 0S. a,tIavessa e. carbônio que se encontra a.í evide.nte 110.S relatos (lue. se, A vantagem principal -do b
' . .

d f'
�

re_o meeam,,�o de ' 'e esa de infecção. Pod-, diminuirA medula �egrega adrena aumentado. Verifica-se taro- acumulado na forma de gli- seguiram sobre 3tH'.

aPlIca-I A,CTH é que causa uma :rea- ido organismo. E' sabido que também a fração de gamp,lina e a noradrenalina, a bém o relaxamento das mem cogênio é transformado em ção clínica. Entretanto, seu ção terapêutica mais forte
uma lesão inativa nos pul:-globulina das' proteínas doglucose e é utilizado peles valor na terapêutica atual pela estimulacão das supra- � 1 ti dI - moes por e ser a iva a se a plasma que tem relação com

músculos para fornecer ener já está confirmado.
. I renais e, em caSO.1 clínicos t "t' .

dpessoas ornar counsona, os corpos imun:2a ores egia. Est.as e, outras func.Õies· O hormônio ACTH, segre-, agudos que exiJ'am 'um rá- d d
..

d
.

fI _-

P9 en o 'os smals e In a- protetores.são um agen.fe r.esponsável gado pela pitilitál'ia, f: um pido: efeito, êste hormônio mfl.ção resultantes de ou-.

pelv. depressão o ..gânica. estimulante 'específico para
I
pode 'sé aconselhável. Apr�"

ISOLAMENTO DA 9 córtex da eapsl11a supra-: I senta, contudo,' a {lesvanta-

,CORTISONA Il'�nal e c,ausa: um aumento
I gem

Ide ser inadequado para
O córtex das �upra-re�lais I

de secre.ç�9 do ,h�;�11iônio n�-I o tratamento, contínuo, ex:-segrega determmado llum�- tural pelas: propoJ IaS supra-, ce�o em "hos.r)!tal, quando e

1'0 de suhstância;� homoni-I renai,s. Há, Idêsse nlOdo, llma', núnistrado. por meio de in
ai's ativas cOilhecidas como 'ligaçã0 dlil'çtn entJ'e' a fun- jeção ..

ccrti�ólde�, das quais a cor-: ção de a�'�as. as 2'lândtl.Jas,
tisona é uma. O if;olamento e, na refÍlida�e, um tUmor

-Uma das grandes preocupações de todo or,homlem
de sociedade é o ,bem vestir. Bem vestir, sjlm gastar
excessivamente."'. .

.

A r;oupli feita, boje em dia, ?ado.o .álto nível de

perfeição atingido, preenche os dOls obJetlvos..O terno

comprado é geTalmente um terno que assenta: com,

precisa elegância.
Não assep-tando, cem por cento,' nin�éIl,l é obt:iga-

do a -comprá-lo.,Quanto ao ciu;to, e aproximadamente a

metade dó qUe. custaria um' terno sob encomenda.
A MODÊLAR, -que é a piQneira da' roupa feita ����������--

em Flor'.ianópoÜs man'tém há longos anos, desde terri- ( L'U B Epos em que os oytros'bem sonhavam, com 'êsse.ramo
comeréial - o'privilégio da distribuição d�s maIS fa-

1 5mosas marcas. Ducal - Che.s�r - WollellS e outros'

são a máxima expressão também do
.

pioneirismo da
boa roupa f�ita no Pais. Na A MODELAR se encon

tram tôdas essas conhecidíssimas marcas.

. Para êste verão a ,"Wollens"
.. apr�s�ntou, urPa no

tável linha. de .ternos de 'puríssimO' linh.o. A MODE
LAR acaba�, de-! reêeber um maravilhoso so�ento'
dêsse� insupet�veis' ternbs em todos-, os tamanhos e

Iem todas as cores.
,

.

_.
.

Vale a pena pr:..(!)V�r u,m .terno da)inha ,JVoll:ns, .

Confortável!elegante ,e ..... bastante,,,-ba$tante '"razoavel

VENDE-SE UM TERRE'NO
VENDE-SE U MTERRENO ,NO ESTREITO,
'A

-

RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS
N.o 392 FUNDOS. TRATAR NO MESMO LO
CAL.

sujeita ....a um c'onsidel'ável:,
'.

... ..
-

...

tra,balho experimental. A � ++� +.�.*.- .:.:..�..:..:..: :..:..:..: :..

:�;:.::ç!;,�.t�7i�;;�:p=�: P '0+10+ b+ a�',I'êti;ó a ·cltes'iaSe de alg�ms mOf.<os, p. a�a� .." ;
�

_ .

.
.

I
-

....-/
.

,d,/� insuljna. At.menbi a Cc.i,aborando 'n'<i càmpanha de valorização da+nosell,
quantidade' de ê;ÇUCal' no moe'da, você deve procurru' vaIQl'i{!;l;tr o seu dhlheiro, fa·

sangue resultan.do na po�- zendo economia, ma::; ,suprindo 'as �u�s necessidades "

'b' 'l'd 'd d. 'd I A;uãe pois, o Café PrimoI" a ajudar-lhe-nessa valo-,
SI I I a e e o aCUCM' po er '.',

. .,

.

.. '. . I l'izaçào, fazendo o 3ctí lanche, o seu aperItivo ou toman-
Isel' .j�hmmado pela urma.

do o ';cu refrigerante pc,r menos dinheiro, sem prejuizo da
T-ambém 'aumenta :1. destrui- ótima qualidade dc� produtos que lhe oferecemos, por
ção das ,proteinas dos teci- verdadEira pechi,Qcha.
dos, ocorrendo a mobiliza- VE'jamos algull'; preços d'o Café Primor.

APERITIVOS

pelos quais Re lllantêm os

eq u ilíbrios hi:drk;, e iônico

"CASA EM COQUEIROS" I dos 'líquidos do el'ganismo
Uma ótima vivenâa e respectivo terreno com 15 me-· podem ser prejudic:Jdos, com

tros, de frente por 80 de fundos, s�ta na Prai9, da �Sau-
•

n ret,enção da água e dos
dade, n.(I 220. Pelo Telefone 3860, Dr. Joãó l\'f,lmm, es-

I
íO'ns de sódio pelo organis-

4�ritól'io EdifíCio São jorge� Nesta.
mo e t�ma' elir.::tin:íção maio'r

de potássio de cá.!cio, A per

Vende-se

o Administr.a'por. da Alfândega de Itajàí,' no'

Estado de S. C. de' acôrdo com .o Ofí&io recebido do
sr. Diretor da Divisão de Obras do �indstério da
Fazenda AVISA a quem interessaf possa que se

"acha fixado na�porta .principal da Alfândeg� �e Ita,
jaí o edital estal>elecendo Ilormas "el condiçoes a

concorrência para a construção 'da l�a' etapa do
edifício destinado à Alfandega de '-It�jai, nesta ci-,
dade.

.

Os interessad�s' poderão procurar;.es_ta reparti
ção até o 16.0 dia eontados da publicàção no D. O.
da União do referido Edital, a fim de ,se inteirarem

. das condições alí esta:Qelecidas para tómarem parte
na concorrência á construção da obra citada.

Alfândega de Itaiaí, 8 de outupro dê 1957.
João Norberto 'Silv.eira

Administrador

;;

t'AIXÁ ECONôMICA FEDERAL DE SANTA

CATARINA

LEILÃq :qE PENHôRES

Pão com manteiga '. . . . . • . . . . . . . . . . 3,OU
Sanduiche patê ., '. . . . . 4,00
('opo de leite '. .. .. . 4,00
Cachorro quen t8 .' '.' . .- " 5,00
Tcàdy· � .'.

'

.. � 6,00
Sanduiche queijo :................ 6,00
Vitaminas .. ' " .-. . . . . . . . . 700

�\'rvejas de 9,09, 13,00, 19,00 e 22,00 (extl'a). Refri-
geI�ati 'es de 5,00, 6,00 7,00 e 8,00. a garrafa. CAFÉ do
mnis puro que se �erve em Santa Catarina, por apenas
Cr� l,Oe a xícara!

'J'urlo o que é bum e barato: Vinhos, licores. whiskies,
eonf:crvas, bombons, chocolates, doces, etc.

'

'Faea do Café Primor o seu ponto predileto.
Ari�'biente puramflnte familiar._
t/af� Primor Ltda. - Rua Felipe Schmldt, 60

,/.

Florianópolis. Aberto, diár(amente, das 6 hol'�s dr. ma

nhã i�, meia H.oite.

da de potáSSio pod(l .JevaI� a

fmqH·eza muscular, enquan

to que uma �limir;hção ma-

I
ior pode resultar Mt rarefa
ç.ão óssea· conhlecida como

osteoporose, .A· corti::lOna,

: portanto, tem grande influ� I
'

I ênc� na abso'rçãG de todos
I

t os lip;dneipais .compO'Ilentes.
de uma dieta norT>'1lll, notada Imente, carbohidt:'1tos; gor-

.

sal. Iodols êsses efeitos são

duras, proteínas, água e

de gran�e imporr.ância tan-

, -

"

-

(' aninha branC:l. . .- ..

An'larelinha I
•••• :••• .- .'••• : ••• , ••••••••

l'raianinha
'

.

Pj_,-Ri ,

lHul'iini , , .. r.
'

••.•••

'\'0rmutes diver �
'

.•........

C·onhaques divrs
.. " ._ ,� .

J.:lhaque Castelo '.' ..

Cor.naqlle de rr.::çã , .

" '

, SALGADINHOS
,.t'.lnlôdega . , ; , . " ..

-

..

Croquete' ',' .',
'

, .

Elt1pada "
_
.. '.' ..

C�chcrro que:l�e .:� ': .

Churrasquinho ; .

Eal;rú , .

Sal;d. americano '

.

�'an(1. presunto , : .

S?nd mortadeb
'

� � .

1Vredia com leite ....•.. , .. ,

'

.

,200
3.00
3,00
5,00
6,00·
10,00
15,00
lOO
5,00
2,00 '

EDITAL

A vaixa Econômica Federal de Sant& Ca�anna 'avi.

sa a qup'm interessar pOS�;'l, que a partir de 26 de o�tu
bl'O �li) 1.957 às 14 !1oras 2 horas da tarde)� em7�ua sede,
..n Rll:. Cons�lheil'o Mafra ,60-62 (térreo), haverá Leilão

de oojfio,s refúentes a Contratos Ide Jóias e ;l'Iei:cado.
rias emitidos ,ou reform!l.do-s pela Carteira die Penhôrés

(' já vfncidàs,
,

A exposição dos objetos respectivos terá Ílücio a 23
/ , '

I(vinte e três) dêste mês em d�ante no mesmo '�c� I on-

'oe pO'dem' ser vistos p.elos interessados, no horano das

13 às 1'7 horas. ,

�f'(;retaria Geral da_ Caixa Econômica Federal de

Santa üüariria, em Florianópolis, 11 ide outubro de 1957.

AR! MAFRA
SeG�etário Geral.

,��---�-,-,-�--._---,::..-::._-,-.. -.-,-,--,-".-,-�---,---.,,-,�-,-�_;,--",.��'�

•
A�SOCIA'ÇÃO CULTURAL � RECREATIVA DO

PROFESSOR
CONVOCj\'ÇÃO

.

/,

,_

'Traço-grosso
no mesmó dia.

C L 1\( H ÉS
_.

Perfeicão /'

,

Po,nlualidade

Fieam convocados os senhores professores sóci�s da
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E REC�EATIVA DO PRO
FESSOR, para uma reunião de ASSEMBLÉIA GERAL,
a r0H!izgr-se hoje d'ia 15 rio corrente (DIA do PRO
FES�OR), às 18,30 horas, no salão de honra tio Grupo
E�co,ar Arquidioccmno SÃO JOSÉ,

Florianópolis, 15 de outubro de 1957
ELZA RIBAS PESSôA

Presidente
'

J

V. ".YJUVItViIIl
, .�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.'.

UI) ISTAIlO" o MAIS ANTIGO ÓIAKIO Dl 5. VATAlu. J
.

.

Florül.llópÓli-S, �uarta-feira, 16 de

Turismo,: Pontos de Interesses 'DOS
Localizada ,na capital ORIGENS I J cultura. Construíu as ba- revistas den�iic,,�' nal: coleção de mais de 3) dos Estados Unídos ��� .

'tribos ê ,'d;antê;n- r -

g;�nd�s.

,dos Estados. Unidos, 'a
.

Um cientista inglês cha"': .ses :do serviço ora execu- buídas g,rat,uit�n_i,ente a. bi-I milhões de espécimes mi- 'desejam distribuir suas pu-
I

coleções de manuscritos e'"
"Smithsonian Institution" mado Jame�Smithson dei- tado, em grande parte, pe- .bliotecas -científicas e ms-, nerais catalogados; in;ínnei:: 'bliéações no exterior Re-' fotografia-s.' .

.,,:'
.

constitui uni contraste vlo- xou, ao falecer, sua fortu- ·lo' Eserítório .de Pesquisas t�tui§õe� ,�e todo o.' n�L!ndb. ras .relí�uias da .

,�po.::a do:' cebe, ·também, public�çõeS'! Os; plari.�' para �õ ,"futíp.!O;'
lento com os- monumentos na de 5,50.000 dólares aos eológicas. POSSUI uma "blblIo�eca descobrimento; fO�SÇlS. de ,cic:fntíffcas :<lo . exterior e da "Smíthosonían 'lnstittr-'
a Washington, Jefferson e Estados Unidos, para que .oUT-RAS ATIVIDADES com mais �e 9�0.OQ� AV(ll�- i 40.0 mi�h?es_ de anos; _11:V-', ieafiz��iritercãmbio "de-:-clq,:.;! tion" 'incluefu,'alé:rtí\fp M�'-: _,"

. Lincoln, muito solenes e fôsse fundada, emWashíng- A "Smithsonian Institu- !?es e r.ealIza mtelCa�;bIO i n:Ias egl?�Ias;.: e,xpoSH:;�S cumentos, ofteíaís; ". _

.

'.,: 1 seu de-Hístónla e, Tgçl101o-"
vizinhos da primeira. ton com o nome de Smi- tion" tem 'patrocinado. ou com sO�led�des e. :d�c?ras i ·sobr.e antigos

I
métodos de O J3ur.eau ,Amenicat}o' de ' gia!',' q'"-or.gan.ig:,açã<i: de:"um�

Nos testes das amplas ths�nian Institution", "uma participado de mais de de publicações CIentIfrcas, escríta, de��v0lv.imellto .Etno!ogi,a, vem,. desde 1879, G alma .de Arte Smith->
salas da "Smithsonian entidadé destinada a am- L5.00 expedições 'científicas D�l'A�TA�EI��'TO�, Aas artes gráficas. e no reunindo, "registrando,' e sonían e de- um planetário
Instítution"

.

acham-se. sus- pliar e difundir a cultura êm todos os continentes e
. A" Sml.t�s<?�lan Institu-

I c?mpo, da medIC1�a e hí- public�do ..informa<l�es sô-: e a ampliação do Museu _

pensas .diversas aeronaves entre os homens". Surgiu, em incontáveis ilhas de to- .tíon ,ramIfIC,a se. .em dez -giene . .'/. ,.... : 1 bre ,os lJ.1diOS ,'amerIcanos, Nacional de Aeronáutica,
h.istóricas: os' prímeíros assim, 'em 1829, um dos do o globo.

/'

depa:tamerftos em, pl:no I,' O Sér�lço, Interl}acIO�!l,.seus cost���s, lÍRguas, a fim de, poder manter-se
aparêlhos dos irmãos Wní- principais centros científi- Tôdas as suas instalações funcIOnam'Tuto, tendo SIdo "de Int�rc:m_bIo p:gop-'0l"CIO� I�cultu��, hsitéría e mitos. em dia com 'o crescente
ght, os ai.riões de Langley, cos, culturais e educacio- estão franqueadas às pes- cl�ado mais um.;no an,o' na assistência gratUIta' a Também estuda objetos progresso do homem no se-
o famoso "Espírito de nais dos Estados Unidos. s?as interessadas, s;.c:do ��- �assado, o. "�mrthso-llan' outras entidades culturais

I

pré-hístórícos, dIa-' all,t!g�s tôr :da aeronáutiea..
Saint Louis", de Líndbergh, Em seus primeiros anos sitadas por uma média diá- >iJVIuseum of Hístory and ._

.

é o pequeno "Winnie Mae", de vida, essa instituição fi- ria de 100 cientistas e pro- Technology", ainda em I • ., .•

���r:;e;�::��i: �::��:::,��:�:�faE ��i:"aié�:���::�nE� :!��Z�\ta��:aF;; ·rl'[.U U' [.:08'�-.a-�I,'.'�" :01.;·"$,' .s8,'I�::" r'll",f�.,.,I.�ufu:,�Velho carro-tanque de terêsse do govê'tnó federal. patrocina conferências sô- Arte, Museu Nacional de
� <

•

..

':�homneir'os, ai primeira Era, em grande parte, tra- bre ciência e arte, partici- Belas Artes, Galeria de

f'carruâgem. sem cavalos" balho pioneiro. Manteve, a pa de programas educati- Artes, Serviço Internacío-
,

.
' l

.

(automóvel), a primeira partir. de 1850, UIn' serviço V?S .�e . rádi_o.; . tele_visã,o� nal . de' In�ercâmbib, Bu- Logo de�oi,s -.�:rmina-I to I�a.is .inte�essantc da fei-I' Todc-s gostam ce ir �té o

máquina de' costura de de previsão meteorológica distribUI notIcIarlO' cIenh-. reau Amencano �e Etno- da a .colheIta, as relra'l ru- ra e o Julgamento de gado. i\liflway) t, parte mai:J mo-

Elias 'Howe, o pote ·de fa- que mais tarde se transfor- fi'co à imprensa e publica logia, Parque NaclOhal Zo- rais surgem em tôda" 'as
I
Durante tôda a s"mana u;m' viMehtã'cfa da f". rl

' .

G .nou' no Bllreau Federal de 1 t'
.

.

I Fi ológieo Ob<'ervató'rio de' . .'

I'"
i ". , . e1U', on e os

�er ,

b -a r b a de" eorge um re'� °drro
.

anya. or-

'A t 'f," M� 'N' partes- dos Estados Unidos. grande: n.úmcro d'E: visit-an-
I

visitarÍles' são co'�\'fdaG-os' a
Washington, seuS oeulos e Meteor,ologia. Realizou, de- nece, am a, a numerosas s ro I§Ica,. useu acIO-·

. , .
_ .' ! ,

. '.. ".

pequena.s .figuras de cêra pois, pesquisas relativas f. organizações, informacões nill de Aeronáutica' .

e a·
Um lha o. reell1to da FeIra

I
tes p_ro_cura ver os alllmais .experimentll,r· a Hlrté

.

em

das e-sp6sas de antigos pre- pesca, atribuição essa que relativas a recentes pes,:, '''Canal Zone' Biological pod,e estar vasio e qukto e em concu,rs.o e os jnizer-}r na provas de fÔl'ça or.ró�e '�tGdos
sidentes trajando� os -vesti- hoje em dia é do Serviçc quisas sôbre Biologia," Me- Area". no dia seguinte cl;irlo ilo 'Zi", 'hora' aprazada; .eX;iminam �gan.b!lm, ,ninguém- l.iel;de"; e
dos 'que usaram nos bailes' de Proteção aos Animais e dicina e, assun!os c.orre1a- 'Figuram elltre as'precIO- da. As baias para os ani- ICS animais -que desfir�riÍ onde 'i!s 'a t l:a'ç õ e s' dos
de posse. - .do.Pepartamento de Agri-- tos. PublIca, alem dISSO, 14 ,sidades do Museu;Nacio-, maIS .

b l� t d
.;

1 d
_.

__,-,,-_�--:-__.,,-----
-----------------------:--

. rece em uma 'nova l lan e e . SI e'l.'l os por "shows'; silor �aJ-a,Edearla.s e.
mão de tinta, os artistas

I
seus dol1os. São oferecidas opde. mágicos". :bÊtilal'inas,

chegam e armam :,;uas bar- ,di's))utadas fitas para os cPI!tedores de: rego e' ou
racas e carrollséis. Fil�ls de. três primeiros:. é·O.JOC9.dos, 'h1os. 'a'i,tista's �e apiêsen
carros e camInhÕeS pene- além d� prêmios f'll1 d�nh,ei-

.

tam. Tambern ;��i-stem, .tll<n�
tram �o recinto 'da Feira 1'0 paI�a os grand'es-caIlJ-. ,das, õndé ,são' vimdidas.ol,lim-:.
trazenuo as famílias dos peões,

.

i",branças, ,dpces e ref:.e�;<;(')s:agricultores juntam�ente co- , " ,

mo gado e 6.s proilutos que

p
. . '.,' "

,

:!;!:,:::bi!;a��,::,'n�::g:� I
.

,: i8°,.,IS'·.a:,. l��·e.,_,.�".l).a ái-E!f1 reseIya,Ja. pali,á o I'; -II .,.acamptup-ento.. Os animais- , •

produção, além dr.i altü cus- são coloca-c!os
DATILÓGRAFA (O) - CORRESPONDENTE

'.'0 1'lll'cI'al I 'P "h
nns baias à_. Pl'eds::r-s'e; cóni il rgênc ia, de u'ina datilografa

o

, (ü rM'üeL eum eSJ:)era ,dos C!)llC1H f·OS. )
.

,

I
. Zo com redação própria ele correspondência co-t47 fonte, de energia. "J.,' ;; •

I I'
.

,/ .
.

� .

Mai d 'J 1':00 �
. LlerCIa . n util apresen,tar-se sem, hábiIitaç,ão..At I te eAs!:,c'

.

t
.

I S e �.D ,en'as mu-
ua men, .- ma Hla

"

Transporte'l AéI;eos Catari.nenses, ed. Sul Améri-
t I 50') d 1

I nicipais distritais e csta- .

I
cus a eerca (e .' o ares' . ca, 4° andar, sala {02, com o sr., Osvaldo..

.

" ." � d
.

t
.' 'duais serão realizada::: no's, .

-, .
.

.

um CUrIe ..0 2.VI'. erml- ,

.

.

naado a co�strucão, 'da;,; no- I Estados Unid0S êslp. f:rn de SINIIJCATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI-
>

A MENTOS BANCA'RIOS, NO ESTAOO DE �ANTA
. .. /' .vas instalações da Comi:,são' ano, s .pri!1ripai.� fiJ!ali-, ,CATARINA, �.', ' .

'" :;" '

.. '.�. "- . ".,,;".. _ .. -c. 'r' " -

'd E.
.

A ,"... .

O k' dades das feil'as rurah são·
D

.

",' ,

NOVA YORK;�' Militos
.::.:.. do tàmllJl,ho de nm b�lã.ó -ltilúito- l'ev,e compf;� i\"j,'adia� r e l1#.I:gla o").wmICa em a

.

I SE:. E:::-:- Rua Visconde d� Ouro Preto N. la _:_ Sob;
'd .

90
. I - Ridg�" ain'd-;'·'�rtt:-\95-;"ç,.,·:�s·-"'1 e-gü'P1�lar., .. !L.,lne.l,hoxja- ,�L.'

E' "'" I T A t;:o\�::aã� m�:����:l:�ü�i���- '�;:;:t;d:r:l:��ici�ade�I�; ç�o. pera-�e-·q:;·�·�o�'�·�r�o.:;I�fS;' �gricultur�.e êí�iFl��O ,d1õ �"a�� '. -.�
,:- .

-I;
- -N-;� �·:l

;_ o'." ,

atômica qu'� foi r,ecente� que é mais do que sufic�en-I Fontes chegada� a03 fa- material cal�.�'p'an;· Si) c.e'q-1.;'0 e.�enco.raJar" apolO, a pro-
I �n1 cUlnprÍinento ao dispos.to no art. 7,0 das Instru-

.'
.

'f d el', bricantes afi:'Elar2,m que -a, tavos de dOJaT PO" ';cl"'je" gramas 'da·s· duas gràl1des ,\ões. bll\iiaclM..,.,nela. Po.daria M'�l'lJ;gteuià.l· N. 11', -dé" 11'l�ménfe ál)erfeiço'adà no:, Es- oe para azer Il.n n1: o 1 0- ,

. I �.! ".. '

,." �, '

. ".
'. ','.__'.' �'_"_"

.

..e" ��.__
• 1 t

�- :

.

"El
. " bateria é "tã'J segura quan-, Um "curie" é 'urna Iln:(lade I ol'gamzações de 5<,:\'en::; a_,"54:' i. 'f!Ç'ç ·d.o 'Gol')he..d.mentü·.. (1.·ÔS·._.ilife.i.êffSàâOá',·... a:�

..

telaç'ãÓtados Unidon glO e,e r0111CO que ;_l .gm I' 'c j,

I
.

, 110 . ..,}. t '
"

,>

't 't·· .:.
'} h

_.
' ,

,
.,...

.

"'.

, , b uma chave" p�v'a s" an-'.,· cl. (J: 'gé'lcultores do pal::i: o Clu- S, RllGIX <1:, os ,<;_Cln,S an es�( a � a:p�,N"l respectlVamen-
E sa pI'lha 'fles( l'ita como �sta atualmente de_ser,vol-, -

,I com que se r:�e e �t ra loa- "

.

. �t"e ['e<, ;�tI'a(I", 'I I'" ,_

"'. _'s. )
,

.

.

" !lar com ela e que ela "eml- .' ., 'd
. I b2 dos 4-H e os F.·uturos I ' "'.u uS no prazo ega para c.oneo,t_r.er aS eIEtiçoes.

uma "bateria n tl';� eal' de vendo. Essa nova 1H1hâ sera
. _

I
dvwa e. '

,

.

4 .' 1
.

. I que .;e�·ão realizadas nêste Simili{!ato" nu' dia 30 dª ou-I te menos radlac:'to do que A
A A

l'd 2 .igncu tores da Amel;ca , ".
.

,
.

amplas possibilidades prá- usada tambem em pequeno's
.

>

, •

esse �r�ço reCUZI o, !
. .e"': !;nbro, Ja anuncIa"das em edita:l anterior.

ticas", foi produzida con- radios de "ti'<1l1i'llstor." I os I�osh:adorcs ,1U�,1l10S0S dúl3:res de P.�c)l1eth('um (F.F.A,).�
.. J.el,I:fl, e tb,�- .' �',CHAPA !l'NICA. -. -'Para ,Diretoria

" ..
'

A pl'Iha pl'odlIZ")"a' e'11.er- de r elogIOS d," pU.::iC.
. ,I fomeceriam en"',"o'Í:a �vfi-' pem um lugil1 P"FT'l sd .dl- OSNY LAU.S, .carteIra ProfIss�onal N. 32150, _ "él\ie 58.0'juntamente J>e!a "Elgin Na- . '.. .

'tional Watch COP.1P!tliY" e �ia elétrica .por nill tempo! Os usos comel'�iais ime-' dente para faz�r funcionar vertir, renovando velhas ARM"ANDO SILV.EIRA· DE SOUZA, Carteira Prof. N.ó
.

'I"t " f'
;

1;- t "

" um l'elogl'o de 1J.,�.lSO com
alniz�des e fazendo r.ovos 13237· .....-:-)éde 58.0

"Walter Kidde N'uclear La- .}uase I !nU auo - a ll'mam c la c>s para essa .)a.len�\ se- u'l, '"
I' conhecimentos, liartici.par JOÃO 'JOSE' RAMOS <SCHAEFER, Lar,teir;a Pr,of. 'N.o

bm'atorios." Seu '.IBO inicial seus fabriêaíltes _._ e exi-. rão limitados pela faltr, de precisão durante '. c·i n e o
, , de concurSOS,-trocnr il1for- 2949 - série 58.0

sera' em alJar'êl h (',s para g'e uma· proteção metiiJica- instalações adeqllnclas },ara àn<?s; (USIS). ALDO HERMELINO RIBEIRO Cal'tel't'n ·Pt'úf N'11açÕeS sôbre pro<1;I1,os agrí-"
"

.

, , �... . . .0

44471 - serIe 58.0
colas._! sôbre os campos é

j
WALDIR CARREIRÃO Car:teira Prof. N.o 44180 _

pomares, discutir os meto-
".

�él;ie. 4.0
elos mais moder!l(!� ,de

agri-j
GEO MARQUES, Cárteira Prof. N.o 971'0t; __: s'érie 58.0'

cpltura e exaniinar ,e expe- Para Suplentes 4a Diretqria
l'imentnr 'equipamentú nOI �EL,lX KLEIS, Qúteil'a Pr�{'.N.o '217127 � sene 58:0

pavilhão de maqll:nádo a-
GLA l:DIO OLINGER VIEIRA, Carteira Prof. N.o ....

\ "
. : .

..' 39595- - série 58 .. 0
HAlmy CORREA, Carteira P.rof. N.o 96887 - 3�rie 57.0

A feira prill�)i,�! com um LEDO "PER,RONE 1\�ACHAD0, Cai;teira ,Prof. N.o ....

�lesfi1e dirigido � prJa banda . 78146 _:_, série 58.0
da escola sectlndál'fa local. I MIL'l'ON LUIZ BUCHLE, Carteira P,I�f..N. 39345 _

D . 1" '''' - ilérie 58.or
.

aI em (Iante" a todos os'
CID !iREIAS, Carteira Prof. N.o 18108 ':_:·serie. 4.0ll1st:;mtes, 'há semj)l'e dgu-

'

Para Conselho Fiscal:
ma cousa 'nova .� Excitante SYLVIO R-EGUEIHA PELUSO, Ga;-t�ira Prof. N.o 075
ilêontrecendo.. Ci"i�nça;:, ile-

.
.

,� série 4.0
lidam-se com maçãs açu- NED M.uND, Carteira Proi. N.o 1342,3 - sé'ri� 58.0
caradas, bebem refrr.::;cos, JOB v.-'\LENTIN, Carteira Pr,)f." N.o :63495' �=.série 58.0
olham boquiaberc�,!'. par�, os' 'para:' Suplentes do' C911se:ho Fiscal:' .'

cllQ'oli'doreQ d' ANTONIO "PEDRO GEVAERD FÀRIA,-o Gart.eJra Prof.
�. � e el>paqas e

mágicos e andam d
..

'" ...
'

N.,o 058 � sé.de' 107.0
na 1'0 a :CELSO LEHMKUHL MEYER, Carteka Prof. N,o 085 _

.

gig�n.te. AdolesC€lJtes pen-
o

1... série lÓ7.0
teiam ·animai., que criarám' JáS.E._': BIA_S, Cartekw PIroI. 'No; 9565:4�";" _s·�cie{!58.,0, .

para o ·concurso. Mulheres :!F ica aberto 'o,"IJrazo ,de '10 (dez'):' dias plU�â tV'ofere
visitam os pavilhft!s de cos- cimento de imp·ugri�ção. �ontr� qlp�Jq,tff.l.i<j;lÜ's �'.:tn_(.Hd;itos.
tura e horticult . -t· Florianópolis, 15 de outro d� 195'1.' ': '.'

,
,Ui?, paI 1-,

. .

OMemar Veiga Maga!hút-s
Clpam .

do julglímento de ..':. Pl'ésideb.t,e:
.confecção de bol(>� e tor-

I
-

' ",,- ", _ �-t--.�
>

�. -

ü,s e eJx�eriment.:1m apar�-I S-;E R\ Y,r r (:;'tl,�t :
.

�

. K l, t�·t�T ,1 R
.

lhos pratIcQs pa,r'}, t'�onoml-
'

_.

zar o tempo em f-tlaS
�
tare-

INFo.RMArÇ@ES úTEIS
'

fas . no lar.. Os

ériadores-,
.

Curso Caixa F.corú:r:1ica Fe- examina'm tOUl'OS, gado(; lei-
.

Solicitamos aos Senhore� Intendent
.

dos Dis�

teiro_, porcos e a; Fneiros· e
I

tritos do interior' da Ilha e dos Municí s -de São'dera!, inicial Cr$ 7.500,00. José e Biguaçú,"a todos os ·Exmos. e Revmos. Pa':'Temo's Apostilas Cr$ 450,00. discutem par't dp.ddir quais

I
dres das diversas Paróquias, aos'Pastol;"es do, inte-Informaçõ€;s ou remessa pe- ganharão os prêm :os Apre- rior dos ref-eridos �unicípios e ac;>s Sub-Delegadoslo reembolso' 2m l:';'TFLEC ciam corridas d() cavalo e de Polícia que informem a todo� os.jove)is ,n'ascidos

FPOLIS:
CURSO. Dirig-ide pi gral�des visitam 'exposiçõf>s ,qe tra-" no ano de 1939; que deve1n s.e apresentar no 14.0

I professQres - Pra<:a da Sé, I tores -e outros <!quif-\arren- B. C. entre.l1 de novembro a,10 de dezembro para
P)'ecisa-se de lima Boa Cabeleireira e Pag�_sOe bem. : 158, 5.0 andar, sala 509, I tos �gríc.o.Jas. -Inspeção de Saúde e Sele'ção. - A �Oâ6:S. apre-
'rra.tar á Rua Vitor Meirelles, 18 - Neóta I S. Paulo. 13318-25 TO?aVla, o aCOlltecimen- senta(nNl0s rr0SS0S ,agradecimentos� ,

I ota n.o 9 da 16.a C.R.lVP.).

��a�����.........Cr$ 9 .:tOO,flO
E' 'quanto �l.S, poderá ga-com fosfura - Rubshmcia "CASA El\1' COQUEIROS" < "

1
.

'U ' '. '. l1har, mensalrrlente IlQ cargouminiscente -

e· eucer- . ma otlnta vlvenda-e rel?Pectlvo terreno com ..15 me. 'j .

-r
'..

.

I . I f t 80 I f . .... e Postahsta dos Corrc'ossando a ml5tUl'a em plástico tos. ( c. ren ,e ppr ( e undos, sIta na Prala da S,au- .

'
'

• .

tra�spal',ente. 0'4 e1e11'ons ,daele, n.'O 220. Pelo· Telefone 3860, Dr. João l\'1lJmm,' es- j Vagas para arnbo'l (os ,,'cXOS,

do P � th f I'ritório Edificio São. Jorge. Nesta.
'

. I idade 18 a 3;') anlj{:. Temostome eum azem o '..,

f f
.

b 'lh tI' , Apostilas com toda? inHtru-
os pro 1'1 ar·� eE a,ouz e ·�_�"0"�__·

�����. r��_�__�""JV" ���.�,,_.".� ..

ções a Cr$ 450,00 --_ para o

sUl'd.ez e rádios po�·Láte.;t; -

e em relógio -atômicos,
A nova pilha lli'iliza co

mo seu materia,I básicr um

produto �acífico da ener-,

gia atômica: o Prcmetheum

147. Esta substancia ra-

dioativa é um slIu-prcd:uto
dos realores .nuc'"ares que

emite partículas beta de

longa energia (eldron�).,
Outras baterias atôP.:dcas

foram experiinent:udas para

transformar as partículas
beta cliretamen te em t'ner-

gia- eIétrica, todavia, 'não
foram jnteiramen te bel:. !'il

cedidas prelo fat0 dó da-110

causado pelas padícul!:'s às

partes elétricas do con-
, .

junw ser con-.>iderável
.

A
.

pilha "Kidde-;-Elgiu"
ven,ce esta dificmdad.e mis- ,

tm'ando o Pl'ometheunl 14J

"então transfol'maclu em ele

tric,idade PC'r uma superfí-
cie fotoeletrica de�silka de
ambos os lados do plástico.
Nenhum eletron escap!:1. do
plástico Id.e form[\. que a �u-

I

perfície de sílica não é da-
nificada.
Uma pilha eapécie

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

horas'
. N. É. - E' indispensável a apresentação da
carteira social .nas festividas:1es.·

gríco!a.

A DIRETORIA

,

-Traço-grosso
no mesmo dia.
( .[ j I( ,H' É S
Perfeição

. Pontualidade

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

--�--- .._._--------�----------_....-._--_..-�

Vende-se

l,nsíitulO
IPORANGA

.
.

RUA 'VICTOR MEIRELLE;S, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



esnlascaraaas·
omecrccs .russos

PRESIDENTE EM EXERCf(lO PA EXfCUTlVA REGIONAL. DO P.S.D. BRI�T�o'!;u��,��· à�! ;::�:I!O '�:;U�!''''�'�����I::� :::p,::t:\��, !:;:.::;:�� 'J'd t, d Põrto Unüto ,chego'UJ, a esta cidade, pelei manhã do último pr:s�o.r da mais ,�dio.sa pe,rse- truí 'anti ..
, dití -, pi-opaganda "intimida�ão. para" procurar solapar a posrçao de. Proce ett. e ,

e
,', .. ,. .

"

f
.

_P .·di t dh -gu içao dos ocasionalmente go-
' I UIU as an Ig<�s ...

1 .mçoes en
enfraquece': o. Ocidente pelo. � outrem 'por meio. de "co.mplo.ts"sábado s. excta. Oi Sri.,ICelso Ramos,)_cl;tgntsstmo e 'pr�c;lar� vwe :rest ,�n e

, vernistas da UDN. Disse' de SUéI ,tr� � guerra e a .paz, o 'co� medo. açõe� sub�rsi'l:._as nas re- fi intrigas. Precisamos ser, ,tã�
Comissão Executiva Regiána:. de' Santa Catarina dOI Partul;p Soctal flDemo_cra�, seguranç� em que o. PSD em Ca'- m�llllsmo e uma guerra pe! ,I giôes' o.l�de os �SSo.s ínterêsaes pacientes como prudentes. Te_
t' que na au�ncia do'presidente efetivo, do insigne' dr. Nerêu. Ramos, atual noinhas revigo.r�-se" d� fo rma manente", declayol1 h�Je

a1
vitais estão. �m jôgo. armamento.' mos de avaliar calmamente OsMtc:�...stro da Justiça' dO Gooêrno do Presidente ,Juscelin.o Ky.bits,che:k exerc/:!, auspiciosa, reunindo', hoje ,�nã9 t8:rde o' sr, Haroldo MI!I�.?, dos nacionalistas. pa�a servir os objetivos e os métodos dos nos,• """

'd l ii B l PSD apenas o. cérne "fae jamais o. <lls'c';ll'sando )1Ums. reunIa.o intuitos comunistas." Devemos so.� antagonistas. Ternos de :es-,a,.presidência'r-egional do 'maior parti O po ítico �o. !as�, _o 'e'
•

abandonou mas vendo. ainda suas publica, realfzada nesta CI-, nos opõr a essa tática por todos pender Co.1l1 boa vontade tôda
Sua luzida, comitiva .ara constituida de correligio-:--I s.çlações também

•

mel;ec�ram
I
fileiras re. en6.r;n�ecerem de dáde' depois do Congresso os meios que estiverem em nos- manifestação. de boa vo.ntade

,.
. "; ,

"
'" estridentes aplausos dos pre-, novo com ,o. retorno, com a ade, do Partido Conservador. so poder", r Ó: mas devemos evitar tornar 0.8nãríos Ilustres, representada pelo. sr.. dr. Renato

Ra>-I sentes'. ' são. de, tantos e tantos valores O prhrlefrp,mjriistrp acres 1 'COEXISTENCIA PACIFICA n.o.ssos desejos por realid�des. e
mos "da Silva ', deputado Antônio �e Alme�da,.' Secretá- Di�s� depois daJ� luj;�s do. PSD para .torminar dizendo. que o centou : '''O .desafIo que' .0 I ,O sr. ],\fac Millan prossegui r .slm�les palavras po.�' dinheiro.
rio da-Executiva estadual, €I sr.rNilson Caríoní.

" 'canoínhense, que Ja�als �smúrE!- p, S, D. no. Estado. pôde cormrnismo lança 'à liber- i 'Pa co.existência' pacífica é uma a vlsta._Os to.s.e, �ao. as pala-
Hosoédado na residência: do ilustre presidente do ceu nas ho.ra� ,?e amargura: 'ser mais, poderos o noutros dade não vem apenas do ex boa coisa enquanto. for real- v_ras açao .qu constituem ': r�a.:1:"""" " ',..

S h 'f d dé que teve contra- sr o. 1'0.10. com- (Cont, Iià 7." )lál{.l teríor Conhecemos as ar-
I
mente pacífica e que cada, uma Iidade. ACima �e tudo I�a? •

seDiretório ",Mu:pJidpal, 9I"_ dr.
I
TarcIslO c ae er, es e '

"" _�.
.

deve, afro.uxár a no.ssa' vlgllan.
logo o'sr. Celso'RalJlos entrou em contacto com seus

,'A<SS�, F.,_M'S-LEL'IA' L'EGISLATI'VA-' ;siai�ãp:rCeój:p,'r·inas:!fo.�Is.:ç!a·�.::timJaa�o.:sa
vi

correligionários e amigos, no séntido de imj;mlsionar e .NA _

revigorar a crescente fôrça do ,pessedismo canoinl)ense (Cont. da l.a pág.) os elementos jO-V2f1S que 'se Liberação -das efltas de RuY'Hulse CONTER A AGRESSA:O.
era em fáse excepcional de, recuperação. vem deput�do que,' se le- 'iniciam nas atividades�agií"l- � Eletrificaç'ã() Presidente Depo.is (de ter reco.rdado. que

vada a efeito a medida que, cola.s /são desviados tctnpo�' . Oi, deputado_ pes.sedista Justificação o.S o.cidentes 'fizeram numerosas,Pelas 14 ho.ras reuniu-se o. Di- o.s presentes.
't d t' ,

'

esta' pl�l'teàn'ldo (CUJ' o. mo- ral'lamente ,dos seus set_d.. Ml'guel Daux .:... ,cuJa atua- As 'quotas ;'uJ'a !1·beI'$.,�a-o pro.po.s as para o. esarmamen 0.,retório Municipal, que co.nto.u Às 20 ho.ras',/ em companhia �
�'= I d t

_ ,
'

'mI t bt' liderando) ,res de trabalho e dificiimen i
ca-o no' plena'j'l'o ,i'a ASJem- se pleiteia'constitllem seJl'l':'" evan o. em CQ!l a nao. So. a suaai-nd'a co.m a presença de nume- do.s int�grant'es de sua .!o.mitiva, VI �n. � ,e" ,a. , •

'

t' t di.' r

b
'"

segurança mas também a 'daro.sos o.utro.s co.rrelfgio.nários e co.mpareceu ao jantar de -:CeJ.Ca isto VIra servIr a, varlOS mu e, apos a pre3 ação o ser- "bléia LeQ'islativa - vem o - necessidade dos municípios' I.,· . . .

h co viço militar' obl�igat')'rio "01- 'llterr'.Jo (',o"'s mel'hoI'es e'xI·tos, t· N'- d
União. Soyiética, o. priinE!iró mi-represéntantes, dos distritos .. de cem talheres que patro'�ir.a,�,) i fllClplOS clrclJnvIZl?, os, '

.� .' u _ ca arJO.enses. ao 'J)O em nistro. declaro.u: "Até ago.i'a não.Expôs então as diretrizes que pelo. Diretório. Muriicipal p!li!�e-, mo, Ituporanga. TUlO, fre.sl- tam.(a êles. A.dvog'l'u o ora- pela sua atenção' aos R�p,e- êstes, no momento mesmo tivemo.s uma respo.sta verdadei�julgo.u necessárias fa'ce ao.s pró- dista lhe o.fereceram selís co.ne-' dente Getúlio, Ror,leio, 'rlm- dor a necessidade de uma 'riores Idie Santa Caltanna. em que enfr�ntl"m proble- ra mas ape'nas argumentos d'eximos pleito.s, e o.uviu as just!ts ligio.nários e amigo.s de Can<>i-
f

'bó e Indaia1 cujas caracte- fórmula capaz: de polucional' apresentou m"l.is dúas pro- mas d,e natureza vária, so,- pro.paganda. No. entanto., ,,co.ntirei�indicações do. pessedismo b- nhas.
I

rísticas de ti'abalho t'air,bem o problema, para concluÍl' posições de gl'an:de valia pa- freI' o retardamento que se nuarem(!s em no.sso.s esfôr�o.s e'cal. Em 'co.nversa demo.rada e' Ao. finalizar-se o. -jantar, fo.i
O são num' sentido quase dizendo ser dever patriótico ra a economia do'! m\mic.í- está vei.-ific"l.l"d'o :>em jus- pénso. que enquanto. dispuser-amisto.sa, demo.ro.u-se então. co.m' o.uvid� a V{)Z do. jo.rnali�ta Albi-
que puramente agrícola on que tCldos estejarr:. em dia plos catarinenses: ta caüsa. ,( mo.s de' um po.der de retorsão.,seus c'o.mpanheiros de lll��s cá n? R

.• �udant, vice-presidente do. de os braços que sustel','tam com as suas obrigações mi- Sala das Sé'!sões, lil de não. po.derá se pro.duzir 'um as-de nóssa Canoinhas., Dlreto.rlO, que:co.mo. representan- O seu progressO e :4eu desen- litares, frisando, parélJl., que Senhor Preside,1te.· Outubro Ide 1957. s/alto. geral pelas fôrças so.viéti-Pelas ,17 ho.ras, na q\laUdl\de te e po.rta vo.z do. PSD lo.cal o.fe-
volvimento são' indispensa- elas podem ser cumpridas Reque,iro Vossa Exce1ên-- Miguel Dallx ,,'" caso Po.r enquanto _ acrescen-de Direto.r Geral do. SESI e jJl'e- receu-Ihe· aqu�la_ ho.m�nagem .-veis Asseverou o deputado nas próprias zonas onde a cia se diO"ne de su'bmeter " Deputado '

I
to.u - o avanço. So.viético. nasidente da Federação das Indús- mo.desta mas sincera e expres·

O l' d B t l' e'xI's r '" '

, E f
.

t'd N E t'r an 'o er o' I que - moci,llade exerce Ruas ati- ao voto do plenário o ende- O Deputado MigueLDaux, urQpa. 0.1 co.n I o.. o, � re-trias do. E!!tado., 'presidiu (I ilus- siva.
tem tôdas as condicões pa- vidaldes, mormente em se reçar-se ao Excrlentíssi-mo recebeu o.s seguint.es tele:- �o. O�lent�, embo.ra ,pre�rla, ��r:c1:!si�:::� d: �����u:�:�i���, Ci:�ó�o.sau!:�S:dicS�!e e:ai��;:� ra que o Ministério 'da Guer tratan<!o de loca! essencial,,;, Senhõr Ministro da Agric.ul gramas:' ,sltuaçao. �ª meno.s �o.tJvo. de

ção. apolitica, de finalidades so.�' verílé, o. o.rado.r pediu licell�a ra promova mediflils nesse mente agrícola, on.de a pr·o- tt1í'a o apêlo seguinte: ". Deputad�. Migu?! ,D!lux ,�:e�c�:�fao. do. que ha um

ciais de alta benemerência. para ho.menagear o.S no.mes .!O'S sentido, o que virá solucio- ducão constitue a maior'fa- 'Mhlistro Mário Meneghet--· As�semblela Leglslfl:tIva - ÕRIENTE MÉDIO /,, A seguir, em co.mpanhia de grandes pessedistas, o. presiden': nar a situação embaraçosa: tol" de prog·resso da Nação. ti -

�
Nesta Disse ainda o. sr. Mac Mi)lan:sua co.mitiva e dé� o.utras pllS- te Juscelino. Kubitschek, e ó mi- Ministério Agricultura "Os l"ecentes aco.�tecimento.s' dasõas gradas, visito.u as, instala- r.ish'o. Nerêu Ramo.s, h(;mra.ll!,ão. Rio de Janeiro Sinuicato <?omer-cio �are� Síria mo.s,tram o. quanto. a açãQções do. 13ÀRRIGA-VERDE e, da apenas de to.do.s o.S catarinens�s Poder Leg'isl-at-ivo S&nta ,jista F;l-orianópolis" vém subversiva, so.viética po.de ,serGráfica Santa- Cruz Ltda., G·le mas de to.do.s o.S brasileiros, pois Catarina vg a requerimento ,acompanhando 'irirerêsíle a.., p_ersistente: Um �o.s no.SSo.stem a ho.nra de contlilr co.m seu que, impôs-se ao. Brasil .�, ao.,

deputac;lo ,Migu,el Daux vg tuacão, vossenda Assemblé- grandes êxito.s nos mêses rc-ilustre nome. entre as seus só� mundo. pelo. próprio. vido.r,' filh,) apela' alta comp1'ecr,são vos- ia
.

especialm�nte, profeto' ".entes fo.i.o. fa'to. do.s ,no.sso"cios cotistas de capital. Bem im- q-qe é de um Estado eléito.rul-, séncia sentido s'?jam !ibe- construções caes porto Flo- amigo.s no.rte-ame.r-iC'ano. lI'�"-pressio.nado. co.m no.ssas o.ficinas, mep'te mo.desto. no. seio da Fe"
radas' quótãS de eletrifica,,;, rianópolis qual !lá seu in� l'em ago.ra reso.lvido.s, em es-

com no.sso riJ;mo. de trabalho. e deração.. Vibrantes e �alo.ro.sas
cão devidas aos munic!pios teiro apoio' S1'S João Batis� treita c(!labo.ração co.no.sco., a ,fa-pro.<JI�ão. que tem chêgado., a salvas de paimás partirainde, dêste Estado pt Respe'ito� ta dos Santos _ Presiden- zer tudo. o que po.dein para aju-

:::o.:di�ã�o.!����a d�e �::;:��i:!: !:�o.,si'n:�g:::se:::�na:::do:�mes' �Flo�ianópoÚs" Quarta.,feira, 16' de. Outubro de 1957 so.s' cumprimentos te.
'

�::a o.�o.:l�::S �:o.p:�::�!e'é ���'to.r, e!na residência dp l'!l�glll'.l:: Após agrade.ceu a presença do. .� ',," .
.

I í Deputado, Miguel DallX
o. nível de vidá e as fôrçasjo.rnalista Albino. R. Budant; e ilustre Pi:efeito. Municipal, 51"1

'

�, ,!) As,sembléia Legislativa - desses p a í ses po.dem ser'em ,companhi�
..
,dos demais'vi�i-, �'r. �ar?ldo Ferreira, bei1� .co.�o._ 'nau:gura'caof� Nesta

�.

•

co.ntinuamente �élho.rado.s. Atantes manteve-se' em co.rdlal do. presidente em exerCI(;lo. ao.,

I] Sindicato indústria pani- "Co.mmo.nwealth" britânica e a

�:E:�,!:f.��:.:::�:�: E�;�:',R�bt�:���:!.:I:� . . P�I�1I1 �.�U,�ml fflU ���fClPITlt I�. �lit�;ji������};���iM� �E1:1��rf,;���f�f�
NIJJO

.

E�TlBEt�JMENtG ��MEfl�tlt
\

t�:�!,��:��!;;;tu::n- ;i::�:;�:�:;,��:::]!��t:�:
,

. "/',' "

,
'

Requeiro Vossa Excelên-' co.mércio. inglês co.m a Euro.pa
�

cia submeta à aprovação defendendo. ao. me9m'o. tempo. o.S

dos nobrés senhores depu.. interêsses' da agricú}-tura n:glê:,-'
sa e da "Co.mmo.nwealth" bri-,tados O envio do seguinte tânica. A ,seg�ir, o. o.rado.r fri-d,espacho teleti-ráfico: '.So.u 0.' êxito. da co.nferência re-Ministro ,dIário Mene- cente dQs ministros da Finançasghetti da "Co.mmo.nwealth", que, aca-

Ministério Agricultúl'a / ba de sI! realizar no. Canad�Rio de JaneÍi"o ,acrescentando.: "O go.v:.êrnoAssembléia ,Legis lativa britânico. reservo.u um calQro.so
Santa Càtarina vg aprovan- ac�lhiment.ll, à pro.po.sta dô pri
do requerimento. d'eputa-d'o meiro. �nínisti'o. cai,àdense para
Miguel naux vg encarece ao aumentar (! co.mére'o. entl'é ês-
eminente compatriota ncc,es- se país e a Inglaterra".

'

sidade importância lirera- A BOMBA H

ção ver.bas destinadas cC'ns
trução Pôsto de Piscicll,ltu
ra na Lagôa da Conceição
cituada municipio Florianó�
polis pt Respeftosfls sauda
ções
RuY Hulse
Presidente
Justifi:C1ação _

A verba a qué �� refere
o apêlo agora proposto �
de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões d,e-- c'l'uzeiros) e\ a

realização a que ela se des
tina trará benefícios' inesti
máv.eis para os pEseador,es
e ·a população (l'e Flo,rianó
polis. Trata-se de obra que
resultará no �lpe1'feiçoamen
to ,dos processos de pesca
e na ,defe'Sa do grand.e vi
veiro' e�istenté na Lagôa da
Conceição.

.

,
Sala das Sessõc,s, 15 de

Outubro de 1957.
Miguel Daux
Deputado' ,

1.a Discussão, e
_ votação

do projeto de Lei' 85-55 - BARCELONA, 15 (D.P.)
Autoriza a construcão dle Chego.u ho.jé a este pôrto. o. navio.
edifício escobr: >!l0 ·distri- esco.la Brasileiro. Duque de Ca
to tle Va'lões, no municipio xias, que fo.i recebido. pelo.s re

de PÔrto União. l'iTesentantes das Fôrças Arma-
2.a Discussão e vetacão do das Espanho.las. O co.mandante,

Projeto de Lei' n. lj5'::5'i -:-' c!lpitão. de mar e guerra Fran

Isenta de impostos'e-staduaIs cisco. Duque Guimarães, visito.u

a Cia. Nacional Ide Seguro em seguida as, 'auto.ridades

Agl'icola. (Apl',ovadQ. _:. 'au- lo.cais'.

d 01 'C 1 AMMAN, Jordânia, 15 (U.P.)torfa dleputa ,o ice a -'

_ Um po.rta-voz o.ficial desmen-
das). _ tiu hoje os boatos sobre uma
2.a Discussão, e votllçao possíve! rém:essa de tr�as ira

do projeto de .Lei n. �47-57 quianas à '.Tordânia. Diziam as
- Cria o distnto de RIO Ru-' notícias que o rei Hussein de
fino" no município de Uru� JorcJânia, em seu encontro com

bicí.
t

_
o rei F�isal do Iraque, havia so-

2.a Dis'cussão. e vo açao licitado a est,e o envio de tropas.
do R,l'ojeto de LeI n. 154-57 SÃO PAULO, 15 (u.r�) - o
_:__ 'Dá nov� redação - à gover,nador Jânio Quadrós con

Lei n;-1.661, de ;) de julho firmo.u � imprensa, que vai con,·
57 " ,ferencia'r com () Presidente da,de 19' .

� R 'bl' Ab ••••

2.a Discussão e votaçaor epu Ica, so re.os prinCipaiS ln-

L· 284 51 teresses econômicos do Estado.(lo 'Projeto de el n.
. .

-

PrincipaÍmen,te, serão dis&ltido.s
_

.

'Considera de utIlIdade
,

B b os problemas ,do café, algodão e

públic'a o "Herbário ar o-
banana, bem como o desenvolvi::'

sa Rodrigues", com sede na
mento do. parque- Industrial.

cidade -de Itajaí. <t'utoria do
CAIRO, 15 (U.P.) - Um forta

deputado Bahia Bitencourt
Vo.Z ,o.ficial do co.mándo. Co.njiUnt(!

� aprovaido). , Sírio. Egipcio declaro.u que (>
A Casa aprovou; em 1,a Egito. mando.u à Síria tanques

discu-ssão O Projeto 125-57 pllsado.s, carro.s blinda�o.s, um.

- 'de autoda, do d,ep., Pau- dàd'es de' artilharia e aviões de

lo Preis - que .regula 'apo- guerra àe fabr,reação. ,russa, pa
sentadoria dos professores ra_participarem em quaisquer
secundários ,e dá outras o.Pllrações bélicas, junto. co.m o.

providências. _ exército SIrio..

X ��NGHIISO Nl�mNn DE
�m a !�I�Soo;J !!�!��,turoJ'

tre governador lIdo Mene- muito distante iria caber à l
ghetti; instalou-,se, onltem, indústria> hoteleira do Bra
em Porto Alegre, o X Con- sil uma tarefa'nmito ál'dua
gress-o Nacional de' Hoteis e difi.cil 'que éra ��,de abri
é .Similares, .que 'conta com gar os '.,turi-stas at1:'aidos pe
a presença das mafs destaca lo desenvolvimento' da in-

> das personalidad·es desse dústria automobiiistiéa na
l�mo ilê negocios, altas au- quilo que diziá respeito aos
toridad'es estaduais, da In-. nossos il'-mão.'l naciónais e
dústria e dó Comércio. ainda mais com os turistas
Após' a discussão, de vá- estrangeiros inte ré seados

rios e importantec3 ass-untos, em con'hecer as belezas 'da
caractêiizado por r<m ambi- terra brasilei!"a.
ente de eamaradag.em, a fim Assegurou s: fi. toda a
de encerrar a sesEão, usou proteção do Estado'- io de
da palavra o sr. Major Eu- s.envolvimento, da indústria
.clid-es, Secretário das obras Hoteleira, quer pelo crédi
'p�blicas 'daqueíle, Estado, "to. facil ao seu dl?senvolvi
que, em nome do gover,ryo mento qu,er �ela iS,énçli.o, de
disse dOI significado do � impostos e gravosos que re

Congresso Nacional de Ho· caem so,bre esta indushia.
teis e Similares e da VII
EXp'bsiç.ão. Indus�\'ial do Ra
mo Hoteleiro, dizendo que
em nome do governo -trans
mitia a satisfaçii,o de aco;

ah4r em e10lssa capital os

integrantes daquele concla
ve. cuj!llimportância salien
tou, pripcipalmeni;e na épo
ca em que estamos vivendo,
de franco ,desenvolvimento
da indústria automb'bilisti'ca
,e da era d'o avíãO!.

:( L I ( H É S ': ,,',,;"-'';;'�,*''''''.,,-,>,,:
:0 sr. HeribeTto Huise; '/Governad;r. eni;�';exercí,Cip, quando cumprimentava o

sr. Lauro Pereira' e OLiveirffi, um dos "dirigentes, aia Fi�'ma, vendo-se ,grande
nume-ro de )Jopulares. 'li.

"No. que co.ncerne a, uma ques
tão. vital para a Defesa, 0.3 Es
taqo.s Unidos e·a Grã Bretanha
dão. pro.vas da mesma det�rmi
nação. Quero falar da bo.mba

nuclear", disse o. sr. Mac Mil
lan no.utra parte' do. seu discur
so.. E acre,:;;cento.u: "mp.smo. o.S

l11ai� recente's de'senvQlvimen
to.s, 'po.r ento.rpecentes que se

jam, não. -mudam o. fllto. de que
a po.sse da bo.mba de hidro.gê
nio. pelo. -Ocidente desenco.rajo.u
e ainda desenco.raja a União.
Sovié.tica de reco.rrer a uma

agressão. àbertà. Fo.i in � isso
que resi&ti II tôdas as pressões
que sôbre mim se exercel'am pa-

•

ra cessar a fabricàção. da J;(lm
ba "H" e as experiências atô

micas, sem ·garantia,s p,\ra a

no.s.sa própria segurança".

,- --

Curso, de Piloto,s, COlerei,ais
DE AERO-RECQ:NHECIDO PELA DIRETORIA

NAUTICA CIVIL. ,
'

., SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO�SUL
S. A. comunica que estarão· àbertas as inscrições a

parti; de 14 do co�rente, para O' Ex:ame d�' Selecí'i-:
do CurSo acitlil,l. ti "

;.'

Sã� condições e documentQs . indispensáveis:
a) 'Certidão de nascimento comP.rovalldo ser

.

brasileiro nato e ter mais de 17 anoS! e me

nos de '25 anos no dia 1.0 de março de 1958;
b) Prova de situação regular perante o Sp.rv:-

ço 'MUitar.
,-

c) Prova 'de haver .. concluido com aproveita
mento o curso ciEmtíficó" classico ou similar.

d) .Atestado ou .f91ha corrida de autoridade
, competente comprovando' ter bons antece-

j dentes;
- '

. ,

e) Prova de s,er solteiro e não, servir de arri
mo a pessoa alguma.

f) 'Autorização p'atema ,ou de quem exerça
pátrio poder quando menor----de 21 ,anos.

g) l�tratos <iie 3 x 4 c�, de frente. com ca-

be{«t descoberta. ,

'

OBSERVAÇÕES: ,

a) AS ,INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE IM
PRETERIVELMENTE >NO DIA' 14 DE,
NOVEMBRO,

, ,

b) Os intel'eSsados deverão "procurar a Séde ,
.

da Sucursal da Cruzeiro do Sul nesta Ci
dade.

c) Não

Reiteradas vezes vimos fra, N. 6, �óm bem monta�' 'cro que .terá nossa Capità},
apontando, por estas colu- da -loja, fez' inallgu_rar ou-I com mais este 8mpl'eendI
:uas o surto de 'progJ!.'.ess0 tra sua FiHal, na Rua Tra- 1n.ento ,de vulto, l'ouvando
porque passa atualmente jano, espeCÍ'aEzàdiJ, em arti- os {}-i1'igentes, da conceitt!ada
nossa Ca,pital. I gos domesticos. aparelhos Firma que não vêm poupan-

I elétricos, e tudo, o qUE- de do esfQrcos no sentido de

Ainda, ontem, à tarde;' ,mais moderN.O existe para o dotar nossa' cidade d.e e�ta

pres:entes o :31'. Heriber,to lar atual. contribuindo des-. belecimentos que a recomen

Hulse; governador em exer- sa lpaneira. d.ecisivamente dem dentro e 'fora do Ejsta
cício, a-ltas "l.utoridades ci�\ para o adianl;ame�to de nos do.
vís e militares, imprensa es' sa 'CIdade.
crita e faiada, além de gran": '! O ato que. se revestiu de
de número 'de convidados a grande bri�hantismo, deu
,'pop,�lar Firma Pereira ,e margem a q'üe vários pre
Oliveira já ,estabelecida

I
sentes fizeS'spm .uso da pa-

'em a Rua Conselheiro Ma- lavra, todos ':-iizendo do lu ..

�Para' quem quiseI
(onfeccionamos
os 'melhores.

O o BS-TADO, que ecteve
"

presente às sOll'.nidaides,
cumprimenta seus diretores,
com votos de cres';rntes pros
peridades.

,,',

serãe aceitas fotografias. �'rápJdas".
II?

Flagrante tomado pela objetiva de .0\EST.IlDO, 'quando centenàs de

p'opulares vis�tavam as dependên��as do novo Estabelecimento)
,

Come.,.cu��. r. I

'/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


